
Російські товаРи
Ще досі на полицях?
	У нашій країні ще з 
2015 року введене повне 
торговельне ембарго проти 
рф. Заборонений імпорт 
на митну територію України 
будь-яких товарів із росії

	У травні 2022 року 
ми перевіряли полиці 
вінницьких магазинів 
на наявність товарів 
російського виробництва, 
і результати цієї перевірки 
були невтішні

	З того часу пройшло понад 
вісім місяців, чи змінилося 
щось у магазинах Вінниці?

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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У гвардійців нові 
завдання і вища плата
	Калинівський 8 полк 
перетворили у штурмову бригаду 
оперативного призначення імені 
Івана Богуна «Червона калина». 
Триває набір добровольців. 
Як туди потрапити і скільки 
платитимуть?

яйця по 65 грн за штУкУ 
для шкіл та дитсадків?
	Яйця по 17 гривень для 
Міноборони можуть бути 
лише «вишенькою на торті». 
У закупівлях, які проводять 
вінницькі комунальні 
підприємства, можна зустріти 
яйця і по… 69 гривень за штуку
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ОнОВили перелІК «ДОсТУпних лІКІВ» с.15

ірина Борзова 
про рік війни с.17

517074

де У вінниці кУпити 
житло по 23000 за м2 с.3

515965

грн

реКлаМа
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Життя під час 
війни

Війна помітно вплинула 
на психоемоційний стан лю-
дей — значно збільшилась 
кількість звернень на консуль-
тації до мене та моїх колег 
стосовно тривожних та депре-
сивних станів, суїцидальних 
думок, неконтрольованої агре-
сії тощо. З’явилися механізми, 
пов’язані із «синдромом від-
кладеного життя». Такі люди 
кажуть: «От коли ми перемо-
жемо, тоді й відпочину/по-
чну купувати собі нові речі, 
робити ремонт тощо». На що 
я як психолог запитую клієнта: 
«За що тоді воює ваш чоловік? 
За вашу можливість жити!»

Раджу пригадати те, що 
було цінним та важливим 
у мирний час, і потроху по-
вертатись до нього. Ви можете 
починати з маленьких радощів 
для себе та інших, поєдную-
чи часом суперечливі частини 
життя: волонтерство сьогод-
ні та малювання, прогулянки 
на велосипеді, завтра. Також 
потрібно дозволяти собі про-
водити час із близькими, на-
вчатися, відпочивати, залежно 
від індивідуальних потреб.

Важливо дбати про свій фі-
зичний стан, здоровий сон 
та повноцінне харчування, 
а також відпочинок.

Один із важливих момен-
тів — це контроль кількості 
отримання негативних новин. 
Наша психіка «заражається», 
як тіло ГРВІ, емоційною 
напругою, під час перегля-
ду, читання чи обговорення 
негативних новин. Тому важ-
ливо «фільтрувати» кількість 
і час знаходження в такому 
полі. Поставте собі запитан-
ня: «Наскільки я можу впли-
нути на те, що там відбуваєть-
ся? А наскільки ефективним 
буде моє роздратування у цій 
ситуації?» Часто-густо ваше 
захоплення, наприклад, ви-
пікати, може допомогти пе-
реключитися. А потім ще й 
несете смаколики волонте-
рам для солдатів, чи плетете 
шкарпетки тощо.

Проживайте кожен день 
власного життя, наповню-
ючи його різними почуття-
ми — і радістю, і смутком, 
корисними справами як для 
інших, так і для себе.

Бережіть себе! Турбуйтесь 
про себе заради майбутнього 
дня!

думкА

ми запитали вінничан що вам допомагало триматися, коли почалась повномасштабна війна?

НовиНи

сімейний та кризовий психолог, 
психотерапевт

ЛюдмиЛа 
ЄвсЄЄва

Це питання ми ставили 
нашим підписникам у 
соцмережах, де вінничани 
жваво обговорюють 
найважливіші новини, 
діляться своїми думками, 
враженнями та досвідом. 
приєднуйтеся до нас у 
фейсбуці https://www.
facebook.com/20minut.ua 
та інстаграмі https://www.
instagram.com/vn20minut/

ВалерІй 
чУдновсЬкий, RIA, 
(063)7758334

Виконком місь-
кради надав дозвіл 
на запуск камери 

автофіксації правопорушень пра-
вил дорожнього руху.

«КП «Вінницький інформацій-
ний центр» встановити комплекс 
«КАСКАД 3» на ділянці місць 
концентрації ДТП, на опорі 
на вулиці Пирогова біля будин-
ку № 61», — йдеться у рішенні 
№ 252 від 9 лютого.

Паралельно монтажним робо-
там треба забезпечити належне 
освітлення місця, де є пристрій, 
у темну пору доби; встановити 
дорожні знаки, які сигналізують 
про дію КАСКАДу. Та усе це 
треба погодити у Вінницькому 
управлінні патрульної поліції.

камера БУла встановлена 
ще рік томУ

Втім, йдеться не про монтаж 
нової камери, а про введення 
в експлуатацію тієї, що була вста-
новлена ще до початку повно-
масштабного вторгнення росії. 
Про це журналісту розповів ке-
рівник комунального підприєм-
ства «Вінницький інформаційний 
центр» Сергій Бригадир.

— Після початку повномасш-
табної війни реєстри були закри-
ті, камери вимкнені взагалі. Але, 

наскільки я пам’ятаю, восени 
відновили роботу мережі. І ми 
почали вводити в експлуатацію 
ті камери, які були вимкнені, — 
каже Сергій Бригадир. — Тому 
рішенням останнього засідання 
виконкому нам доручили ввес-
ти в експлуатацію ту камеру, яка 
була розміщена ще на початку 
минулого року.

Також, за його словами, не змі-
ниться спрямування камери: 
КАСКАД фіксуватиме швид-
кість тих транспортних засобів, 

які рухаються у напрямку від 
Електромережі.

почали вмикати під час 
війни

Камери автофіксації порушень 
розпочали встановлювати на Ві-
нниччині з 2021 року. Пристрої 
слідкують за перевищенням 
швидкості, що, за даними полі-
ції, є розповсюдженою причиною 
аварій. Моніторинг швидкісно-
го режиму триває автоматично і 
вдень, і вночі (завдяки інфрачер-
воній підсвітці на приладі — авт.).

Ще одна камеРа 
автофіксації поРушень
«листи щастя»  незабаром у Вінниці 
запрацює ще одна камера автофіксації 
порушень пДр. пристрій слідкуватиме 
за перевищенням швидкості на перехресті 
пирогова-Данила Галицького. скільки 
камер працює у місті та області? Та де 
вони знаходяться?

Два роки тому, 16 лютого 
2021 року, Верховна рада вне-
сла правки до адмінкодексу та 
збільшила суми штрафів. Ось 
скільки потрібно буде запла-
тити:
Якщо ви перевищили швид-
кість більш як на 20 км/год — 
340 грн. Більш як на 50 км/
год — 1700 грн.
Якщо перевищили швидкість, 
і це призвело до аварії на до-

розі — 3400 грн. Ще вас можуть 
позбавити прав.
Якщо порушили правила пере-
сування на перехрестях, проїха-
ли на червоне світло світлофора, 
обігнали в недозволеному місці, 
рухалися не за правилами руху 
автомагістралями — 510 грн.
Якщо ви не поступилися доро-
гою машинам екстрених служб 
(швидка, Дснс, поліція, газова 
служба тощо) — 680 грн.

які штрафи за порушення

ігор шевченко
Бажання бути максимально 
ефективним у тих умовах, 
в яких ми всі опинилися. під-
тримують, звичайно ж, рідні 
та улюблена робота.

аліна дика
Змінилося все життя, пере-
вернулось на 360 градусів. 
Допомогли внутрішні опо-
ри, моє оточення, улюблена 
справа, віра в перемогу.

денис мєтла
Фраза українського військо-
вого, яка пролунала з острова 
Зміїний в сторону корабля, 
в якому зараз щасливо за-
селилися рибки.

тетяна алєксєєнко
Моя війна почалася задовго 
до 24 лютого… тому коли за-
вила перша сирена,  я нічого 
не відчула. Я вже раніше за-
лишалася без дому.

марія остапенко
Тримаюся кожного дня. До-
помагає сильна воля і сильна 
віра в ЗсУ. Читаю аналітику, 
розумні книги тощо. радію 
кожному новому дню.

Після початку повномасштаб-
ного вторгнення росії камери 
по всій Україні вимкнули, а до-
рожні знаки були демонтовані. 
Втім, уже невдовзі, пристрої 
знову почали працювати. При-
чина — масове нехтування во-
діями правил дорожнього руху.

«Останньою краплею» стала ав-
токатастрофа на трасі Київ-Чоп, 
поблизу села Ситне, що на Рів-
ненщині. Третього травня там зі-
штовхнулися мікроавтобус, бензо-
воз та рейсовий автобус. Внаслі-
док удару вантажівка вибухнула, 
спалахнули й інші авто. Живцем 
згоріли 26 людей, 12 отримали 
травми. Загинув і винуватець 
аварії, повідомляли в МВС.

скілЬки камер зараз 
працюютЬ У вінниці

Загалом, в Україні, увімкну-
ли 128 камер, які розташовані 
у 20 містах та 10 областях. Про це 
повідомляв ще у травні минулого 
року перший заступник началь-
ника Департаменту патрульної 
поліції Олексій Білошицький. І 
така кількість працюючих камер, 
станом на 10 лютого, не зміни-
лася.

У Вінниці дві камери знахо-
дяться на вулиці Київській:

1. На стовпі поблизу перехрестя 
з вулицею Гонти. Камера спря-
мована в напрямку вулиці Зулін-
ського. Тобто, фотографує авто, 
що в’їжджають у місто.

2. Інша камера закріплена 
на стовпі неподалік від школи 
№ 29. Вона спрямована у бік 
вулиці Гонти. Тобто, фотогра-
фує автомобілі, що виїжджають 
з міста.

Третя камера, що нині діє, зна-
ходиться на перехресті Келецька-

Шевченка. Пристрій спрямова-
ний у напрямку до вулиці Пи-
рогова і фіксує швидкість авто, 
які повертають на Келецьку з 
«Урожаю».

А після того, як введуть в екс-
плуатацію ще одну камеру — за-
працює КАСКАД на Пирогова, 
61 (біля перехрестя з вулицею 
Данила Галицького). Комплекс 
фіксуватиме швидкість машин, 
що їдуть у напрямку від Електро-
мережі до ринку «Урожай».

скілЬки камер працює 
в оБласті

Щодо Вінниччини, то до по-
чатку великої війни діяли шість 
комплексів. Усі вони змонтовані 
на трасах навколо обласного цен-
тру. Зараз, за інформацією Олек-
сія Білошицького, увімкненими 
є чотири.

На трасі М-30 маємо три ка-
мери. Дві з них знаходяться біля 
села Ксаверівка та поблизу села 
Якушинці. Обидві камери спря-
мовані в напрямку до Хмельниць-
кого. Тобто вони фіксують швид-
кість авто, що їдуть до Вінниці.

Ще одна камера діє поблизу 
села Писарівка (орієнтир — рес-
торан «Пан Отаман»). Прилад 
фіксує швидкість машин, які 
виїжджають з Вінниці.

І також ще одна камера діє 
на трасі М-21. Облаштована 
на виїзді зі Стрижавки і фіксує 
швидкість автомобілів, які виїж-
джають з обласного центру.

Варто зауважити, що при-
строї закріплені доволі високо і 
їх складно помітити. Однак, як 
кажуть у патрульній поліції, про 
наявність «КАСКАДу» свідчить 
дорожній знак, закріплений за де-
сятки метрів перед камерою.

До початку великої 
війни в області діяли 
шість комплексів. Усі 
— на трасах навколо 
Вінниці. Зараз, 
увімкненими є чотири

камера прикріплена до опори біля пирогова, 61. після 
запуску пристрій слідкуватиме за швидкістю транспорту, який 
їде в напрямку від електромережі



жк «доБроБУд»

Однокімнатна квартира у новому ЖК 
«Добробуд» коштує лише 851 тисяча 
гривень. Розповідаємо, чому це гарна 
інвестиція, що ви отримаєте за ці гроші, 
і що розповідають вінничани, які вже 
придбали там житло.

Вінниця знана своїм затишком та якіс-
ними перетвореннями міського просто-
ру. Недарма ж вона неодноразово очо-
лювала рейтинг найкомфортніших міст 
для життя в Україні. У Вінниці краща 
транспортна інфраструктура, медична та 
освітня галузі, містяни задоволені рів-
нем екології та розвитком промисловості. 
Цього разу хочемо вам розповісти ще 
й про якісне житло, яке будують у на-
шому місті.

Звернімо увагу на вулицю Сергія Зу-
лінського. Вона знаходиться в районі 
Державного підшипникового заводу 
(ДПЗ). Згідно з Генеральним планом 
Вінниці, у найближчій перспективі ця 
локація перетвориться на новий та ком-
фортний спальний мікрорайон. Впро-
довж кількох наступних років там по-
будують садочок, школу, два стадіони, 
спортивну залу та амбулаторію. Оновлять 
дороги, тротуари та велодоріжки. Та най-
головніше — у мікрорайоні з’явиться 
чимало якісного житла.

Перші багатоповерхівки вже при-
йняли своїх мешканців. Інші власни-
ки квартир — невдовзі у них заїдуть. 
Приміром, прямо зараз у мікрорайо-
ні закінчують зведення першої сек-
ції дев’ятиповерхового будинку ЖК 
«Добробуд» (будівництво розпочало-
ся 10.02.2022 – перед війною і темпи 
вражать незважаючи на це). Комплекс 
матиме три під’їзди з одно- та двокім-
натними квартирами. В експлуатацію 
вони здаватимуться вже з утепленими 
стінами, підведеними комунікаціями, 
розведеною електрикою, встановленими 
лічильниками та газовим котлом. 

У дворі будинку будуть облаштовані 
дитячий та спортивний майданчики. Пе-
редбачений великий паркінг на понад 
120 місць, а також 30 гаражів, які можна 
за потреби придбати. Для зручності май-
бутніх мешканців, неподалік від будинку 
облаштовані зупинки громадського тран-
спорту. Вже зараз тролейбуси, автобуси 
та маршрутні таксі можуть довезти вас 
чи не в будь-яку точку Вінниці.

Перевагою цього мікрорайону є неви-
сокий автомобільний трафік, тому там 
ніколи не буває заторів. Віддаленість 
від інших мікрорайонів можна легко 
компенсувати зручною транспортною 
розв’язкою. Достатньо виїхати на одну 
з прилеглих об’їзних доріг і вже за 10-
20 хвилин ви опинитеся на Вишеньці, 
Замості, Київській або Тяжилові.

Якщо ви у пошуках комфортного 
житла у Вінниці за привабливими ці-
нами, то вже зараз маєте змогу побувати 
на будівництві ЖК «Добробуд». Там ви 
на власні очі зможете оцінити переваги 
квартир, отримати фахову консультацію 
та ознайомитися з усією дозвільною до-
кументацією.

Фахівці консультаційного центру цього 
житлового комплексу говорять, що ві-
нничан перш за все приваблюють ціни 
на квартири нижчі ринкових, їхня висо-
ка якість та можливість купувати житло 
на виплату безпосередньо від забудов-
ника. Ціни тут справді дуже заманливі: 
851 тисяча гривень за однокімнатну та 
1,21 мільйона за двокімнатну. Вартість 
одного квадратного метра у цьому ЖК 
складає лише 23-24,5 тисячі гривень. 
Фактично, така пропозиція дозволяє 

покупцям отримати житло у Вінниці 
за цінами передмістя.

Ми також поспілкувалися з кількома 
майбутніми власниками квартир у ЖК 
«Добробуд». Більшість із них — це сі-
мейні люди, які шукають справжнього 
родинного затишку у межах Вінниці, але 
за доступною ціною. Дехто наголошує, 
що вирішив придбати житло в цьому 
комплексі через перспективи майбут-
ньої розбудови мікрорайону, зручну 
транспорту розв’язку, відсутність заторів 
та наявність паркомісць.

— Найбільш переконливим аргументом 
для придбання квартири у цьому ЖК для 
нас стала ціна. Зараз житла з такою якістю 
і за такою ціною у Вінниці не знайти, 
тому ми з дружиною вирішили не від-
кладати купівлю. Думаю, що за кілька 
років мікрорайон стане одним із кращих 
та зручних у місті, а це суттєво вплине 
на вартість квартир у ньому. Навіть якщо 
з якихось причин нам захочеться продати 
це житло в майбутньому, по фінансах ми 
лише виграємо від цього, — розповідає 
майбутній власник 2-кімнатної квартири 
Олександр. — У своєму наявному житлі ми 
маємо певні проблеми зі стороннім шумом 
як з вулиці, так і від сусідів за стіною. 
Ми не хочемо, аби це повторилося у на-
шій новій квартирі, тому нам було дуже 
приємно дізнатися, що в ЖК «Добробуд» 
квартири матимуть якісну шумоізоляцію.

— Зазвичай я працюю з дому, але 
по кілька разів на день мушу їздити на зу-
стрічі зі своїми клієнтами. Страшенно 
дратує, коли доводиться по 20-30 хвилин 
стояти в заторах, або на світлофорах. Ча-
сом я втрачаю через це гроші, — розпо-
відає майбутній власник квартири Анато-
лій. — Мабуть, перед тим, як зупинитися 
на ЖК «Добробуд», я передивився всі 
доступні у Вінниці варіанти. Окрім май-
бутніх перспектив цього мікрорайону, 
мене переконала тамтешня транспортна 
розв’язка: незалежно від дня тижня та 
години, звідти без заторів можна діста-
тися як до Вишеньки, так і на Замостя. 
Це суттєво економить мій час та нерви.

— Я народилася і виросла на Вишень-
ці. Направду я вважаю цей мікрорайон 
найкращим у місті, але ціни на житло 
у ньому аж ніяк не назвеш доступними. 

Тому довелося шукати альтернативу, — 
каже майбутня власниця 1-кімнатної 
квартири Інна. — Батьки розповідали, 
що Вишенька колись мала лише кілька 
висоток, а що на ній тепер? Десятки й 
десятки нових будинків. Я переконана, 
що на ГПЗ (ДПЗ — авт.) буде аналогічна 
ситуація, а може навіть краща. Також 
дуже приємно, що там є ліс і ще зовсім 
небагато машин.

— Я живу на Замості. Хороший ра-
йон, якщо не зважати на затори та вічну 
відсутність вільних паркомісць. Повер-
таючись додому, я щовечора гадаю, де 
сьогодні я паркуватиму машину. У на-
шому дворі зазвичай все зайнято, тому 
я вимушена залишати автівку в одно-
му із сусідніх. Водії зрозуміють, яке це 
неприємне відчуття — згадувати кожного 
ранку, де ввечері довелося залишити ма-
шину: в першому, другому чи третьому 

дворі, — розповідає майбутня власниця 
житла Анна. — У моїй майбутній квартирі 
такої проблеми не буде. Забудовники 
лише у нашому дворі передбачили по-
над 120 паркомісць, плюс 30 гаражів, які 
можна буде придбати окремо.

Консультаційний центр ЖК «Добробуд»
Адреса: вулиця Сергія Зулінського, 39-Б
Тел: (098)051-07-07; (073)051-07-07
Графік роботи: Пн-Пт 10.00-16.00, Сб. 

10.00-14.00, Нд. — вихідний
Соцмережі: 
Фейсбук: https://www.facebook.com/

dobrobud.vn, 
Сайт: https://dobrobud.net.

Краща пропозиція! У Вінниці можна придбати 
квартиру у новобудові за 851 тисячу гривень
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Чому атак стало 
більше?
 До річниці повномасш-

табного вторгнення Росія 
буде скорочувати проміжки 
між масованими ракетними 
атаками. Про це розповів 
начальник служби зв’язків 
із громадськістю Команду-
вання Повітряних сил ЗСУ 
Юрій Ігнат.

— Все, що буде під рукою 
у ворога, буде застосовано. 
Хотілося б, щоб 100% ракет 
ми могли збивати, але це 
не вдається зробити фізич-
но, бо у нас великі території, 
а засобів ППО мало. Але піс-
ля останніх масованих атак 
наша техніка знову готова 
до наступного відбиття. Ми 
готуємося щодня, — каже 
речник Повітряних сил.

За словами Ігната, тими 
засобами ППО, які у нас є, 
ми не можемо зараз збивати 
ракети Х-22, Онікс та Х-31.

— Для їхнього збиття по-
трібні ЗРК Patriot, PAC-3, 
SAMP/T. Із 24 лютого ми-
нулого року Росія випустила 
по Україні понад 120 ракет 
типу Х-22. Це стара радян-
ська ракета, вірогідна похиб-
ка попадання якої становить 
600 метрів, але вона швид-
кісна і руйнівна, — пояснює 
Ігнат.

Він зазначає, що ця зброя 
тероризму у містах. Ці ракети 
вважаються крилатими, але 
на фініші летять по балістич-
ній траєкторії.

— Росія має в запасі ще 
багато С-300 та сотні Х-22, 
не припиняє виробництво 
«Калібрів» та Х-101. Щодо 
Іскандерів — інформація 
відсутня, — каже Юрій Іг-
нат. — Той запас ракет, який 
у РФ був на початку повно-
масштабного вторгнення, 
вже використаний і росіяни 
не зможуть так швидко від-
новити його до того стану, 
який накопичувався довгими 
роками. Для цього їм потрі-
бен час.

Затримали 
ухилянтів
 Чотирьох чоловіків, які, 

ризикуючи життям, плану-
вали переплисти річку Прут 
до Румунії на надувному ма-
траці, затримали під час під-
готовки плавзасобу до «пе-
реправи». Порушниками 
кордону виявились меш-
канці Вінницької й Черні-
вецької областей, віком від 
22 до 35 років.

Ще трьох мешканців Ві-
нницької області затримали 
на одному з контрольних 
постів у районі населеного 
пункту Подвірне на Буко-
вині. Правопорушники ру-
хались до кордону на авто-
мобілі «Джиллі» та не змо-
гли пояснити мету прибуття 
до контрольованого прикор-
донного району.

Усіх правопорушників до-
ставили до прикордонних 
підрозділів для складання 
документів та притягнення 
до відповідальності.

КОрОТКО

ВалерІй 
чУдновсЬкий, RIA, 
(063)7758334

Про приклади 
«золотих яєць» 
розповів головний 

редактор RIA/20minut.ua Вадим 
Павлов на своїй facebook-сторінці 
14 лютого.

«Після скандалу з яйцями гля-
нув закупівлі у ProZorro по Ві-
нниччині. І о диво: управління 
освіти та спорту Козятинської 
міської ради в січні закуповує 
1510 яєць… за 98 тисяч 150 грн. 
Одне яйце — 65 грн, — написав 
Павлов. — Рахнівсько-Лісовий лі-
цей Шпиківської селищної ради 
Тульчинського району Вінницької 
області у лютому закуповує 1 ти-
сячу 400 яєць за 96 тисяч 600 грн. 
Одне яйце — 69 грн».

Також «відзначилася» і Вінниця: 
16 січня у дитсадку № 14 замови-
ли 1 тисячу 350 яєць за 74 тисячі 
66 гривень. Або ж в перерахунку — 
54,8 гривні за одне яйце.

Реакція на знайдені Вадимом 
Павловим факти не забарилася. 
Зібрали пояснення таких цін.

БУли допУщені технічні 
помилки

Вінницький дитсадок просто 
розірвав укладений договір поста-
чання. Поки угода діяла, дитсадок 
№ 14 отримав 360 яєць, за що за-
платив 2 тисячі 743 гривні (7,62 грн 
за яйце).

У обґрунтуванні розірвання до-
говору пояснили: була допущена 
помилка в договорі від 16 січня, 
яку неможливо виправити.

А от Рахнівсько-Лісовому ліцею 
помилку вдалося виправити. Там 
визнали, що за 96 тисяч гривень 
купують не 1 тисячу 400 яєць, 
а 14 тисяч яєць.

«У зв’язку з механічною по-
милкою уповноважена особа 
вказала обсяг товару в кількос-
ті 1400 штук, тоді як правильна 
кількість 14000 штук», — йдеться 
в обґрунтуванні.

За такої, виправленої кількості 
одне яйце для Рахнівсько-Лісово-
го ліцею коштуватиме 6,9 гривні. 
Але для чого аж 14 тисяч яєць 
селищному ліцею? Звернулися 
за роз’ясненнями до керівника 
закладу Віталія Горобця.

— У цьому навчальному році 
до нашого ліцею приєднали ще три 
навчальних заклади-філії. Ми ста-
ли опорним навчальним закладом, 
зросла кількість учнів до 536, — по-
яснив журналісту директор ліцею.

Він додав, що у їдальні харчуєть-

ся початкова школа, а також діти з 
пільгових категорій, які визначені 
рішенням Шпиківської селищної 
ради.

— Так, по договору з яйцями 
була допущена технічна помилка 
уповноваженою особою. І ця по-
милка того ж дня, 14 лютого, була 
оперативно виправлена в ProZorro. 
Тоді як у Держказначействі ця уго-
да була від початку зареєстрована з 
правильною кількістю — 14 тисяч 
яєць, — пояснив Горобець.

Крім того, директор додав, що 
ця продукція буде постачатися 
не до кінця навчального року, 
а до кінця календарного:

— Тобто оці, так звані «золоті 
яйця», ми будемо отримувати від 
постачальника протягом усього 
2023 року, — підкреслив Віталій 
Горобець.

закУпівля У козятині 
зацікавила прокУратУрУ

Подробиці ситуації «з яйця-
ми для Козятина по 65 гривень» 
з’ясовували наші колеги з «RIA-
Козятин».

Журналістка видання Олена 
Удвуд поговорила з начальницею 
управління освіти та спорту Козя-

тинської міськради Інною Мадей. 
Тут також нарікають на «прикру 
технічну помилку».

— Була неправильно вказана 
кількість яєць. Їх не 1510, а в 10 ра-
зів більше, тобто 15100. Це заку-
півля на рік: 98 тисяч 150 гривень, 
ціна яйця 6,5 гривні, загальна кіль-
кість товару — 15100 штук, — каже 
посадовиця.

Також вона зауважила, що 
1510 штук вони ніяк не могли б 
закупити, адже такої кількості 
яєць вкрай мало для дитсадків 
Козятина.

— Середня кількість споживаних 
яєць на тиждень становить близько 
300 штук. Залежно від того, яке 
меню. Якщо півтори тисячі поді-
лити на 300, це всього-на-всього 
5 тижнів, тоді фактично за лютий 
(договір на постачання був укла-
дений 19 січня — авт.) було б вже 
використано це все, — розказала 
начальниця управління освіти та 
спорту Інна Мадей.

Журналісти хотіли ознайомити-

Ми проаналізували тендери 
на яйця у Вінницькій області з 
початку повномасштабного втор-
гнення росії по сьогодні. Тобто, з 
24 лютого 2022-го до 16 лютого 
2023 року.
І вивели декілька цікавих під-
сумків.
За цей період бюджетні заклади 
Вінницької області та обласно-
го центру провели 333 тендери 
на яйця. сумарно, замовники 
готові були витратити 9 мільйо-
нів 854 тисячі гривень. Оскільки 
на тендери подавалися один, 
а зрідка — два учасники, то кон-
куренція (а відтак, економія) була 
майже невідчутною: на закупів-
лю яєць витратили 9 мільйонів 
360 тисяч гривень загалом.
на жаль, модуль аналітики 
ProZorro не дозволяє вирахувати, 
скільки штук яєць було придбано. 
Однак переглянувши 35 найдо-
рожчих закупівель, на загальну 
суму 6 мільйонів 276 тисяч гри-
вень, ми з’ясували, що в рамках 
цих тендерів комунальні заклади 
придбали 902 тисячі 287 яєць! 
при цьому середня ціна за одну 
штуку склала 6 гривень 5 копійок.
найбільшою та найдорожчою 
окремою закупівлею яєць може 

похизуватися Відділ освіти, мо-
лоді та спорту Калинівської місь-
кої ради. У грудні минулого року 
вони замовили 280 тисяч (!) яєць 
за 2 мільйони 184 тисячі гривень. 
Вартість у штуках — 7,8 гривні. 
У ціну входить тара і транспор-
тування до місць призначення 
товару.
Цю кількість яєць потрібно буде 
постачати пропорційно, протягом 
усього 2023 року, на 46 закладів 
освіти, які є у Калинівській тергро-
маді.
найменше яєць за один раз купи-
ли у літинській виправній колонії 
№ 123. У червні минулого року 
там придбали усього один десяток 
яєць за 17 гривень. але на початку 
цього року, в січні, уже придбали 
200 штук за 1300 гривень.
найменшу ціну за яйце змогли за-
платити у «пироговці». Обласна 
лікарня замовила у серпні мину-
лого року 14 тисяч 400 яєць, за які 
заплатили по 2,5 гривні за штуку 
(загалом 36 тисяч гривень з тарою 
і доставкою до лікарні). при тому, 
що середня ціна на ринку за одне 
яйце у серпні 2022 року складала 
орієнтовно 3 гривні. Зараз кому-
нальні заклади купують яйця за ці-
ною 68–76 гривень за десяток.

закупили понад 900 тисяч яєць

ся з копією паперового договору, 
але бухгалтера не було на місці, 
тому сам договір їм не показали. 
Натомість 15 лютого на facebook-
сторінці Управління освіти та спор-
ту опублікували допис, в якому 
знову повідомили про технічну 
помилку при складанні договору, 
яку пообіцяли виправити, що зро-
били 16 лютого.

Однак обставини закупів-
лі, де раніше були вказані яйця 
по 65 грн, зацікавили Хмільницьку 

окружну прокуратуру.
«Під час вивчення умов закупівлі 

встановлено, що управлінням осві-
ти та спорту Козятинської міської 
ради Вінницької області закуплено 
яйця за ціною більш ніж у 10 разів 
дорожче, ніж у роздрібній торгів-
лі — по 65 грн за штуку», — йдеться 
у зверненні.

Тож прокуратура звернулася 
до Держаудитслужби, щоб це ві-
домство розібралося у резонансній 
ситуації.

яйця по 65 гРн За штуку 
для шкіл та дитсадків?
ми дізналися  Яйця по 17 гривень для 
Міноборони — резонансна історія, яка 
була у всіх на слуху. Втім, це може бути 
лише «вишенькою на торті». У закупівлях, 
які проводять вінницькі комунальні 
підприємства та органи влади, можна 
зустріти ціну яєць і по… 65 та 69 гривень 
за штуку! Звідки такі ціни?

Найменшу ціну за яйце 
змогли заплатити у 
«Пироговці». Лікарня 
замовила у серпні 14 
тисяч 400 яєць по 2,5 
гривні за штуку

Здійснено за підтримки асоціації «незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту хаб 
підтримки регіональних медіа. погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів
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По-друге, триватиме процес 
реінтеграції до мирного життя — 
захисників та захисниць будуть 
навчати нових, невійськових про-
фесій, допомагатимуть у започат-
куванні власної справи. А на ко-
мунальних підприємствах нашої 
громади оборонці матимуть пере-
важне право працевлаштування.

По-третє, військовим та їх 
сім’ям надаватимуть психоло-
гічну допомогу. А щоб люди з 
бойовим досвідом не перебували 
в ізоляції, то їх хочуть залучати 
до культурно-мистецьких захо-
дів, тренінгів, круглих столів та 
форумів. Це, зокрема, сприятиме 
і формуванню у суспільстві по-
зитивного образу ветеранів війни.

медичні послУги, спорт та 
УчастЬ У житті громади

І ще важливим пунктом про-

грами є медичні послуги військо-
вослужбовцям. Міська влада бере 
на себе зобов’язання сприяти 
тому, щоб наші захисники та 
захисниці отримували щорічне 
медичне обстеження. Сприятиме 
їх лікуванню та реабілітації.

Та візьме участь у створенні 
регіонального реабілітаційного 
центру, який буде розрахований 
як на учасників бойових дій, так 
і на членів їх сімей.

Також мерія планує надава-
ти всебічну підтримку фізичної 
активності захисників та захис-
ниць: організація спортивних 
секцій, допомога у підготовці 
до, зокрема, «Ігор Воїнів», «Ігор 
Героїв» та «Ігор Нескорених», 
проведення міських спортивних 
змагань, в яких учасниками бу-
дуть ветерани війни.

А для формування позитивного 

ВалерІй 
чУдновсЬкий, RIA, 
(063)7758334

Виконком місь-
кради 16 лютого 
ухвалив «Програ-

му підтримки Захисників і За-
хисниць України, членів їх родин 
та родин загиблих (померлих), 
безвісти зниклих за особливих 
обставин Захисників та Захис-
ниць України». Програма роз-
рахована на 2023-2026 роки та 
містить у собі низку заходів.

може БУти 15–20 тисяч 
ветеранів війни

Кількість отримувачів такої 
підтримки зростатиме, пишуть 
у рішенні виконкому.

Станом на вересень 2021 року 
на обліку органів соцзахисту Ві-
нниці були 5 тисяч 478 учасників 
бойових дій, із них 302 людини 
з інвалідністю внаслідок війни, 
а також 152 члени родин загиблих 
(померлих) захисників України.

За попереднім прогнозом, кіль-
кість людей з-поміж мешканців 
Вінницької громади, які набудуть 
статусу учасника бойових дій та 
інвалідності внаслідок війни, після 
закінчення бойових дій, орієнтов-
но може сягати 15-20 тисяч людей.

Усі вони потребуватимуть осо-
бливої уваги на шляху повернен-
ня до мирного життя.

У рішенні виконкому зауважи-
ли, що держава передає на міс-

цеві громади основну частину за-
ходів, пов’язаних із підтримкою 
та реабілітацією українських вій-
ськових. Тому є потреба у ство-
ренні вінницької програми, яка 
комплексно працюватиме над 
цими питаннями.

«Метою Програми є підтримка 
Захисників та Захисниць Украї-
ни, що сприятиме: їх реінтегра-
ції та поверненню до мирного 
життя; максимальній реалізації 
їх трудового та підприємницького 
потенціалу. А також всеосяжна 
підтримка членів їх сімей», — 
йдеться у рішенні виконкому.

допоможУтЬ відновитися 
після війни

У додатку № 7 рішення від 
16 лютого № 334 розписали за-
ходи програми, які діятимуть 
протягом 2023-2026 років.

Варто зауважити, що поки ці 
заходи програми мають вигляд 
стратегії, декларації про наміри. 
Адже до кожного з них потріб-
но буде розписати ще механізми 
та алгоритми дій; внести зміни 
до рішень, які раніше були при-
йняті міською радою.

По-перше, протягом 2023-
2026 років посадовці будуть 
аналізувати ситуацію з нашими 
захисниками й захисницями: ви-
вчатимуть їх основні потреби, 
слідкуватимуть за тим, чи всі 
військові та їх сім’ї отримують 
пільги та гарантії, передбачені 
законодавством.

Громадська спілка «Ветеранський простір» 
є однією з виконавців програми підтрим-
ки. За словами члена правління цієї ор-
ганізації Таїси Гайди, до спілки увійшли 
12 ветеранських організацій, які разом 
написали програму для захисників та за-
хисниць.
— справді, документ зараз є загальним. 
Ми вивчили досвід країн, громадяни яких 
є учасниками війн — сШа, Ізраїль, хорва-
тія тощо. на підставі їх досвіду реабілітації 
та повернення до мирного життя їх вій-
ськових, склали основні ідеї для наших 
учасників бойових дій, — каже Гайда. — 
потім ми обговорили ці ідеї з родинами 
діючих військовослужбовців, з сім’ями, 
де є загиблі та безвісти зниклі військо-
ві. Усе це увійшло у вінницьку програму 

підтримки захисників та захисниць. І під 
кожен із цих заходів потрібно буде про-
писувати механізми дій та обраховувати, 
скільки на це коштів піде.
Таїса Гайда підкреслила, що міська влада 
врахувала усі ідеї, які були запропоновані 
ветеранськими організаціями.
— До програми будуть вносити зміни. 
адже з часом ми побачимо нові потреби 
наших військовослужбовців, виникнуть 
нові завдання та зобов’язання, — гово-
рить член правління громадської спілки. — 
Якщо у вас є зауваження та пропозиції 
до програми, то ми готові вислухати їх.
Контакти громадської спілки «Ветеран-
ський простір»: Вінниця, вулиця Єру-
салимка, 8; телефон: 067-959-4065; 
електронна пошта: vtprostir.vn@gmail.com

«заходи програми формували разом із родичами військових»
раніше, нагадаємо, у Вінниці запустили по-
слугу психологічної та соціальної підтримки 
родинам військовослужбовців. І ця послу-
га є окремою від тієї програми підтримки 
для захисників та захисниць, що схвалили 
на виконкомі в лютому.
Тоді людей закликали телефонувати до ор-
ганів соцзахисту, щоб посадовці змогли 
дізнатися про потреби родин військових.
— За останній місяць отримували небага-
то дзвінків. найчастіше люди питають, чи 
можна отримати фінансову допомогу або, 
чи надають у Вінниці родинам військових 
земельні ділянки безплатно, — каже дирек-
торка департаменту соцполітики Валентина 
Войткова.
Департамент соцполітики орієнтований 
на психологічну та соціальну підтримку 

родин українських захисників та захисниць. 
Тут, зокрема, можуть видати продуктові на-
бори, допомогти в оформленні пільг та ви-
рішенні інших питань, в межах компетенції 
органів Вінницької міської ради.
Для отримання допомоги вінничан та офі-
ційно зареєстрованих ВпО, в родинах яких 
є військовослужбовці, просять звернутися 
за телефонами:
правобережне управління соцзахис-
ту, Космонавтів, 30. номери телефонів: 
(0432)50-83-88, (0432)50-91-33, 097-
101-58-40, 063-856-62-72.
лівобережне управління соцзахисту, Замос-
тянська, 7; (0432)50-86-70, (0432)50-
86-77, 097-101-45-18, 063-856-62-75.
Департамент соціальної політики міськра-
ди, соборна, 50, (068)-98-38-318.

ще одна програма підтримки від міста

образу ветерана війни, у місцевих 
ЗМІ започаткують спеціальні ру-
брики; військових залучатимуть 
до національно-патріотичного 
виховання молоді; до створення 
місць вшанування та експозицій 
у музеях.

гроші витратятЬ 
на приміщення і персонал

Про конкретні суми фінансо-
вої підтримки захисників та за-
хисниць України, а також членів 
їх сімей, у програмі не йдеться: 
не вказана ні поява нових соці-
альних виплат, ні сума з бюджету 
громади, яку закладають на такі 
виплати.

Фінансування поки розписали 
тільки на громадську спілку «Ве-
теранський простір» — 6,7 міль-
йона гривень, які виплачувати-
муть із місцевого бюджету про-
тягом 2023-2026 років.

— Ці кошти, які були закладені 
програмою, це, власне, на утри-
мання приміщення, на персонал, 
який обслуговує військових: зо-
крема, це психологи, реабілітолог, 

юрист. І вони вже надають свої 
послуги нашим захисникам, — 
пояснила член правління «Вете-
ранського простору» Таїса Гайда.

Ще в рамках цих 6,7 млн грн, 
за її словами, закладені гроші 
на відпочинок для родин заги-
блих військовослужбовців.

— Минулого року 20 членів 
сімей загиблих на тиждень їз-
дили в Карпати та вчилися, як 
відновлюватися, як підтримувати 
одне одного. Пізніше ми створи-
ли групу підтримки, до якої до-
лучаються інші родини загиблих 
військовослужбовців та підтри-
мують одне одного, — розпові-
ла член правління громадської 
спілки. — На цей рік заплано-
вані ще дві подібних поїздки. 
Частина коштів на це закладені 
у бюджеті Вінниці, а решту має 
знайти «Ветеранський простір». 
Наприклад, торік «Ветеранський 
простір» отримав із бюджету гро-
мади 700 тисяч гривень на про-
ведення заходів та персонал, та 
стільки ж коштів залучили через 
міжнародні гранти.

у вінниці РоЗРобили пРогРаму, 
Щоб допомогти ветеРанам
підтримка героїв  після завершення 
російсько-української війни 15-20 тисяч 
вінничан можуть набути статусу учасників 
бойових дій та ветеранів. Щоб вони 
змогли повернутися до мирного життя, 
у Вінницькій громаді розробили програму 
підтримки захисників та захисниць і 
членів їх сімей. Що нею передбачено? 
розповідаємо

 «Метою програми 
є повернення 
військових до мирного 
життя, максимальна 
реалізація їх трудового 
потенціалу»

програму підтримки захисників мають ще схвалити 
на сесії міськради. Оскільки документ є «фундаментом», 
то далі під нього будуть прописувати механізми
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кіра планує побити власний рекорд. Зібрати ще більше 
грошей і знову передати на ЗсУ

ОльГа БоБрУсЬ, RIA, (063)6371070

У Вінниці в ніч на 10 лютого у «Ві-
кно життя» принесли новонародженого. 
Хлопчик був замотаний у тканину, пупо-
вина була не обрізана. Дитину забрали 
сестри монастиря та передали медикам. 
Лікарі, які його оглядали, сказали, що 
малий народився три години тому, по-
відомляють у католицькому суспільно-
релігійному часописі CREDO.

— Наші працівники прибігли букваль-
но за п’ять хвилин, — каже директор 
вінницького осередку Релігійної місії 
«Карітас-Спес» Євген Маркевич. — Ми 
відкрили це «Вікно життя» саме для 
того, щоб ось такі події відбувалися! 
Таку інформацію потрібно поширюва-
ти якомога більше, на всіх соцмережах і 
платформах, нехай люди репостять — я 
тішуся з того, що ця дитина залиши-
лась живою! Це головна місія нашого 
«вікна». Нехай ці діти будуть живі, а 
ми вже ними поопікуємося! Ось зараз 
збираємо памперси і молочну суміш, 
підемо провідувати.

Зараз немовля перебуває у Вінниць-
кому міському центрі матері й дитини.

«Вікно життя» — це рятівний пункт 

для дітей, від яких відмовляються батьки 
або не можуть їх утримувати за певних 
обставин. Його особливістю є анонім-
ність, адже поруч немає відеокамер, а 
відтак можна залишити дитя і піти не-
поміченим.

У Вінниці його відкрили при жіночому 
монастирі Згромадження Дочок Мило-
сердя Каносіянок. Це сталося ще в 2011 
році і за цей час монахині знайшли там 
п’ятьох немовлят. Доля дітей склалася 
щасливо, адже всі вони знайшли собі 
нові родини.

Першу дитину підкинули через рік 
після відкриття «Вікна життя». Прессе-
кретарка жіночого монастиря Марина 
Киричук згадує, що взимку вночі в них 
залишили новонароджену дівчинку. На-
ступне маля опинилося у них аж у 2018 
році. Протягом 2020 року тут залиши-
ли ще двох хлопчиків. За дев’ять років 
функціонування «Вікна життя», ніхто з 
родичів залишених дітей не звертався 
по якусь інформацію в монастир.

«Вікно життя» у Вінниці працює за 
адресою: вулиця Соборна, 18. Місце, де 
можна залишити малюка, розташоване 
ліворуч від католицького храму, у дво-
рі, за аркою.

ОльГа БоБрУсЬ, RIA, (063)6371070

Познайомитися та допомогти. Така осно-
вна мета life-знайомства «Як ти, Віннице?», 
яке планують провести міста-партнери Ві-
нниця та Мюнстер. Вінничан закликають 
24 лютого, у річницю повномасштабного 
вторгнення росії на територію України, з 
09.00 до 18.00 надсилати на електронну адресу 
yak.ty.vin@gmail.com фото чи коротке відео, 
які зможуть відобразити життя, почуття або 
думки у цей день.

За кожне фото надсилатимуть по десять 
євро на окремий рахунок, які планують спря-
мувати на потреби однієї з наших лікарень.

Life-знайомство «Як ти, Віннице?» зініці-
ював німецький митець Томас Нуфер. Про 
це повідомляє Вінницька міська рада. Поді-
бну кампанію він уже реалізовував у 2021 з 
Рішон-ле-Ціон в Ізраїлі.

— В останні роки я все більше зосеред-
жувався на розповідях про складні теми, 
зокрема із соціальної сфери. Мені близько 
до душі допомагати людям. Дуже сподіваюся, 
що записи з Вінниці започаткують живий 
діалог між жителями обох міст. Бо хто знає 
людей у Вінниці, хто знає, як вони живуть, 
як почуваються? Записи — це щось на зразок 
дверей. 24 лютого 2023 року ми будемо зовсім 

поруч! — розповів Томас Нуфер.
Всі надіслані зображення опублікують 

на офіційному міському сайті проєкту www.
winnytsia.life. Зображення зможуть побачити 
жителі Мюнстера. За кожного учасника цього 
проєкту вони будуть донатити.

— Кошти на акцію збиратимуть бізнес та 
мешканці Мюнстера. За кожне фото вони 
надсилатимуть 10 євро. Кожен вінничанин 
може надіслати до 3 фото, або ж одне ко-
ротке відео. За зібрані кошти ми придбаємо 
і передамо в одну із вінницьких лікарень 
медичне обладнання для загоєння ран, — 
розповідає керівниця відділу з міжнародної 
та інтернаціональної співпраці міської ради 
міста Мюнстер Кристіане Льозель.

Мерії німецького міста і Томасу Нуферу 
допомагає комунікувати з Вінницею укра-
їнська спілка Мюнстера. Співпраця Вінниці 
та Мюнстера розпочалася минулого року. 
Німецька сторона запропонувала Вінниці 
партнерство, щоб стати ближче і мати мож-
ливість надавати більш дієву та актуальну 
допомогу нашому місту.

Мюнстер уже передав Вінниці гуманітар-
ний вантаж на суму близько 105 тис. євро. 
Це, зокрема, 24 палети з 5 різними видами 
тушкованки, чотири модульні кухні, кухонне 
обладнання, посуд, 5 генераторів.

підкинули хлопчика з 
пуповиною

десять євро за фото: 
проєкт «як ти, віннице?»

на сайт Національної кампанії 
«Гвардія наступу» і там подати 
заявку.

Після того доброволець отри-
має запрошення на військово-лі-
карську комісію. Далі він має 
пройти психологічний тест і 
співбесіду з уповноваженою осо-
бою, офіцером бригади. Тест і 
співбесіда відбуватимуться без-
посередньо у розташуванні бри-
гади.

Якщо кандидат витримає такі 
випробування, його направлять 
на підготовку в один із навчаль-
них центрів нашої держави. На-
вчатиметься обраної спеціальнос-
ті. Тому й термін підготовки буде 
у кожного свій. До таких навчань 
залучають іноземних інструкторів.

скілЬки платитимУтЬ?
Питання зарплати, зрозуміло, 

цікавить кожного. Запитую про 
це у майора Коваля.

Спершу він зазначає, що тепер 
у бригаді платитимуть більше, 
ніж раніше платили у полку.

За його словами, найменша мі-

ВІКТОр скрипник, RIA, 
(067)1079091

Понад 500 до-
бровольців вияви-
ли бажання служи-
ти у новоствореній 

бригаді «Червона калина». Ін-
формація станом на 20 лютого 
нинішнього року. Її повідомив 
RIA пресофіцер бригади майор 
Микола Коваль.

Заявки з проханням зараху-
вати у штурмову бригаду охочі 
подали у рамках Національної 
рекрутингової кампанії «Гвардія 
наступу». Кампанія стартувала 
1 лютого і триватиме протя-
гом двох місяців. Набір продо-
вжать, якщо за визначений час 
не вдасться доукомплектувати 
новостворений підрозділ.

Пресофіцер уточнив, що чи-
сельний склад бригади більший 
у порівнянні з особовим складом 
полку.

— У бригади буде новітнє 
озброєння, нова техніка, у бій-
ців сучасна екіпіровка, відпо-
відно нові завдання — участь 
у бойових діях по звільненню 
окупованих територій і повер-
ненню їх під контроль нашої 
держави, — розповідає Микола 

Коваль.

кого БерУтЬ У БригадУ?
Кістяк бригади становлять 

військовослужбовці, які слу-
жили у 8 полку оперативного 
призначення. Майже всі вони 
мають бойовий досвід. За сло-
вами майора Коваля, з перших 
днів великої війни їхній полк за-
хищав Київ, визволяв Київську 
область. Гвардійці звільнили 
20 населених пунктів Київщини.

Пізніше виконували бойові 
завдання на Сході країни. За-
хищали Сєвєродонецьк, Лиси-
чанськ, звільняли Білогорівку.

Тепер разом із ними має стати 
у стрій нове поповнення. У бри-
гаду набирають тільки вмотиво-
ваних людей. Щоправда, одного 
бажання замало. Багато значить 
фізична підготовка і психологіч-
на стійкість.

як проходитЬ відБір 
новачків?

Як пояснив майор Коваль, 
анкету можна заповнити у будь-
якому Центрі надання адміні-
стративних послуг. Там деталь-
ніше розкажуть про новий під-
розділ і службу в ньому.

Ще одна можливість — зайти 

— У нашої бригади є гарний де-
віз, — каже наприкінці розмови 
Микола Коваль. — навіть два. 
Один із них звучить так: «Червоне 
полум’я наступу».
Другий слоган із віршованого 

рядка: «Ворог тліє, де калина 
червоніє». а ця ягода червоніє 
навіть взимку. До того ж, вона 
ще й символізує нашу Україну, 
яку звільнятимуть від російської 
окупаційної нечисті гвардійці 

«Червоної калини».
під час розмови з майором Ко-
валем дізнався, що він разом із 
гвардійцями пройшов гарячі точ-
ки війни — від Києва до міст і сіл 
на сході держави.

червоне полум’я наступу

сячна плата становить 25 тисяч 
гривень. Стільки отримуватимуть 
новачки без досвіду участі у бо-
йових діях, без військового стажу, 
тобто ті, які раніше не служили 

в армії і не мають статус УБД.
Під час безпосередньої участі 

у бойових діях розмір місячної 
зарплати становить 100 тисяч 
гривень.

«ЧеРвона калина». у гваРдійців 
нові Завдання і виЩа плата
війна  Калинівський 8 полк 
перетворили у штурмову бригаду 
оперативного призначення імені 
Івана Богуна «Червона калина». нова 
назва асоціюється з назвою міста, де 
розташований військовий підрозділ. 
Триває набір добровольців. Як потрапити і 
скільки платитимуть?

«У бригади буде 
новітнє озброєння, 
нова техніка, у бійців 
сучасна екіпіровка, 
відповідно нові 
завдання»

гвардійці продовжують воювати на сході держави. а з 
перших днів війни захищали Київ, звільнили 20 міст і сіл
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ми перевірили

Здійснено за підтримки асоціації «незалежні регіональні видавці України» та 
WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту хаб підтримки регіональних медіа. погля-
ди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

що є найбільшим у світі вироб-
ником мийних засобів для P&G, 
і заводу з виготовлення лез та 
станків для гоління Gillette.

«Працюючи у рф, міжнародні 
компанії сплачують у російський 
держбюджет податки, які вико-
ристовуються для виготовлення 
продукції оборонно-промисло-
вого комплексу. Загальний річ-
ний виторг цих 1200+ компаній 
у Росії — майже 290 мільярдів 
доларів. Це п’ята частина ВВП 
рф», — пояснює Подоляк.

Хочемо наголосити, що товари 
більшості міжнародних компаній, 
які ми перерахували вище, мож-
на без проблем придбати мало 
чи не у кожному вінницькому 
магазині. Тож варто ретельно сте-

жити, що ви купуєте, аби не під-
тримувати ці несвідомі бізнеси. 
Пасивна бездіяльність — це та-
кож злочин.

А ми відправилися шукати 
у магазинах Вінниці товари з 
російськими штрих-кодами.

що є У вінницЬких 
магазинах?

Спершу ми завітали у «Сільпо». 
Там, роблячи перевірку у трав-
ні, ми не знаходили товарів із 
російським штрих-кодом. Однак 
зараз помітили у магазині воскові 
смужки зі штрих-кодом «46».

Також на полицях можна зна-
йти зубну пасту Splat, яку для 
українського ринку виробляють 
у Болгарії. Однак цю марку за-
снував російський підприємець, і 

наТалІЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

Скоро буде рік 
від початку по-
вномасштабного 
вторгнення росії 

на територію України. У травні 
2022 року ми перевіряли полиці 
вінницьких магазинів на наяв-
ність товарів російського вироб-
ництва, і результати цієї пере-
вірки були невтішні. З того часу 
пройшло понад вісім місяців, чи 
змінилося щось у магазинах Ві-
нниці?

як розпізнати російсЬкі 
товари

Товари виробництва рф у ма-
газинах розпізнати дуже легко — 
вони промарковані штрих-кодом, 
що починається з цифр «46». Діа-
пазон цифр на початку коду може 
бути від «460» до «469».

Також є корисний додаток, 
який допомагає розпізнати ро-
сійські товари в магазинах. На-
зивається застосунок «Сканер 
QR і штрих-коду», що доступний 
для iOS та Android.

Однак варто звертати увагу 
не лише на російські товари, а й 
крам тих міжнародних компаній, 
які ще досі не вийшли з ринку 
рф, і продовжують сплачувати по-
датки в росії. Такі компанії також 
варто бойкотувати, і, на жаль, їх 
чимало та вони не зникають з 
полиць наших магазинів.

Найлегший спосіб, на нашу 
думку, як дізнатися, чи компанія 
працює на росії — за допомогою 

телеграм-бота BoycottRussiaBot. 
Його створили українські роз-
робники.

До прикладу, за його допомо-
гою, ми дізналися, що Nestle, 
якій належить волинська ТМ 
«Торчин», не пішла з російського 
ринку. Тож, наприклад, купуючи 
кетчуп «Торчин», ви підтримуєте 
компанію, яка все одно продо-
вжує виплачувати зарплату своїм 
співробітникам у рф, а відповідно 
і сплачувати податки до бюджету 
росії.

Які ще популярні компанії 
не вийшли з рф:
 Bonduelle;
 Always;
 Vivienne Sabo;
 Redmond;
 METRO;
 Leroy Merlin;
 Auchan;
 Procter & Gamble;
 Pfizer;
 Philip Morris;
 Lenovo;
 Asus.
Це далеко не вичерпний пере-

лік. Як читаємо на сторінці рад-
ника голови Офісу президента 
Михайла Подоляка, нещодавно 
НАЗК визнало американську кор-
порацію міжнародним спонсором 
війни. Компанії належать такі до-
чірні підприємства та бренди, як 
Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, 
Mr. Proper, Pampers, Always, Head 
& Shoulders, Pantene, Old Spice, 
Hugo Boss, Max Factor тощо.

Вони не лише не вийшли з 
ринку рф, але й продовжують 
роботу комбінату побутової хімії, 

Усі 20 польських машин пере-
фарбують в кольори вінницького 
транспорту: у чорний, білий та 
блакитний. підрядник має засто-
совувати поліуретанову фарбу, 
якою, зазвичай, фарбують за-

лізничний транспорт.
роботи та матеріали кошту-
ють 84 тисячі гривень за один 
тролейбус. підрядником робіт 
є фізична особа-підприємець 
плотиця Віктор Іванович.

скільки коштує нова ліврея

на росії продовжує діяти один із 
заводів бренду. Майже у всіх ма-
газинах, що ми в них заходили, є 
зубні пасти від цього виробника.

Далі ми відправилися в АТБ, 
і результат перевірки нас знову 
не потішив. Бо у травні там ми 
не знайшли товарів із російськи-
ми штрих-кодами. А зараз помі-
тили на полиці ополіскувач «Лес-
ной бальзам» зі штрих-кодом, що 
починається з цифр «460».

А також знайшли крем 
«Бархатные Ручки». Цей крем 
виробляють в Україні, і на упа-
ковку навіть наклеїли наліпку 
«український продукт». Мабуть, 
щоб назва крему не відлякувала 
покупців. Але виробляє цей крем 
британська компанія Unilever, 
яка не вийшла з ринку рф. Вони 
лише заявили, що скорочують 
свою діяльність на росії.

Далі ми завітали у «Шик і 
блиск». Під час нашої попере-
дньої перевірки, ми знаходили 

там ополіскувач «Лесной баль-
зам» зі штрих-кодом рф. Цього 
разу знайшли той ополіскувач, 
але вже вироблений в Україні.

Наступний магазин, в який ми 
зайшли, це Eva. Там ми одразу ж 
помітили різноманітні засоби для 
епіляції від компанії Veet з росій-
ськими штрих-кодами. На при-
лавках цього магазину з’явилося 
чимало позначок «Продукт Укра-
їни», що не може не тішити, і 
полегшує пошук товарів, виро-
блених в нашій країні.

Останній магазин на нашому 
шляху — «Щодня». Там ми зно-
ву ж таки знайшли товари від 
компанії Veet зі штрих-кодами 
«46». На упаковці написано, що 
виробник Франція.

Однак ця компанія не вийшла 
з ринку рф, і чомусь полиці ві-
нницьких магазинів досі повні 
товарами від Veet, попри те, що 
є аналоги цих товарів від інших 
виробників.

товаРи окупантів досі на 
полицях магаЗинів у вінниці? 
огляд  У нашій країні ще з 2015 року 
введене повне торговельне ембарго 
проти рф. Заборонений імпорт на митну 
територію України будь-яких товарів із 
росії. Чи можна ще досі побачити товари 
з росії на полицях магазинів Вінниці? Ми 
перевірили п’ятірку магазинів міста

Варто стежити, що 
ви купуєте, аби 
не підтримувати 
несвідомі бізнеси. 
Бездіяльність — це 
також злочин

на прилавках магазинів ще досі можна зустріти товари 
з російськими штрих-кодами. розпізнати крам із рф легко: 
вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46»

перший польський тролейбус виїхав на вулиці
ВалерІй чУдновсЬкий, RIA, 
(063)7758334

Перший польський тролейбус 
вийшов на випробування — це 
тролейбус Solaris Trollino III 12 S 
№ 361. Про це повідомив Вале-
рій Старжинський у facebook-
спільноті «Транспорт Вінниці».

«Серія тролейбусів Trollino III 
12 добре зарекомендувала під 
час експлуатації у багатьох 
містах Європи: такі тролей-
буси працюють на маршрутах 
у Болгарії, Угорщині, Поль-
щі, Італії, Португалії та інших 
європейських країн!» — пише 
Старжинський.

Чоловік додав, що у Вінниці 
цим тролейбусам провели пла-
новий ремонт, щоб підготувати 
їх до роботи на лінії.

«Також оновили дизайн, зо-
вні тролейбус пофарбували 

у стандартних кольорах бренду 
вінницького громадського елек-
тричного транспорту», — заува-
жив вінничанин.

Solaris Trollino 12, нагадаємо, 
місто придбало на початку груд-
ня 2022 року. Обирали вживані 
машини, але у гарному стані: 
у мерії є мета швидко замінити 
застарілий тролейбусний парк із 
ЗіУ-9, які до того ж споживають 
багато електроенергії.

Двадцять польських тролей-
бусів придбали за 32 мільйони 
820 тисяч гривень або ж 1 міль-
йон 641 тисяча гривень за оди-
ницю (разом із тарою і тран-
спортуванням). Для порівнян-
ня, складання одного VinLine 
№ 055 бюджету громади обій-
шлося у 11 мільйонів гривень.

То що купили для громади? 
Це двадцять 12-метрових тро-
лейбусів, 2011 року випуску, 

зліва — тролейбус до перефарбування, праворуч — після. на ці роботи витратили 84 тисячі 
гривень на одну одиницю транспорту

які розраховані на перевезення 
до 110 пасажирів. В салоні є 
34 сидячих місця, плюс пандус 
та місце для перевезення ма-
ломобільних пасажирів. Кон-
диціонер є як в кабіні водія, 
так і в салоні. Постачальником 
польських тролейбусів є фірма 
«Сучасні вантажівки».
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ВІКТОр скрипник, RIA, (067)1079091

У перший день великої війни 
він добровольцем пішов борони-
ти країну. Після втрати кінцівки 
найбільшим його бажанням було 
знову стати на сноуборд…

Про цю мужню людину на-
писав у Фейсбуці хірург Ілля Гу-
менчук. Йдеться про 26-річного 
чоловіка, який мріяв знову стати 
на сноуборд і з’їхати на ньому 
з гірки, як робив це до війни. 
Тільки тепер він залишився без 
однієї кінцівки.

Журналіст RIA запитав пана 
Іллю, ким йому доводиться чо-
ловік, про якого йдеться у до-
писі?

— Це мій пацієнт, — сказав хі-
рург. — Звати його Максим. Він 
потрапив на лікування з району 

бойових дій. Вразив своєю си-
лою духу і нескореністю.

За словами лікаря, до війни 
Максим мав власну справу, за-
ймався бізнесом, а ще — захо-
плювався екстремальними вида-
ми спорту, любив подорожувати.

У перший день великої війни, 
24 лютого 2022-го, доброволь-
цем пішов виганяти російських 
агресорів із нашої землі. Побу-
вав у найбільш гарячих точках. 
У серпні минулого року дістав 
важке поранення і втратив кін-
цівку.

«Незламність, нескореність, 
сила духу — це про нього, про 
Максима, — йдеться у дописі. — 
Незважаючи на біль і розгубле-
ність, що відчував у перші дні 
після того, як залишився без 
ноги, був упевнений, що повер-

неться до повноцінного життя. 
Своєю посмішкою, оптимізмом, 
жагою до життя, вірою в себе він 
надихав інших, хто був поруч.

Одним із бажань Максима було 
знову проїхатися на сноуборді.

Він мріяв стати на сноуборд і 
він зробив це», — написав його 
лікар і підтвердив слова світли-
ною.

На ній видно, як Максим 
знаходиться у засніжених горах. 
На його обличчі та сама щира 
посмішка.

— У Максима багато планів 
на майбутнє, — каже Ілля Гумен-
чук. — Як і всі ми, він впевнений 
у нашій Перемозі. Його життє-
вим кредо є такі слова: «Можеш 
щось змінити, змінюй, не можеш 
не «парся», — йдеться у дописі 
Іллі Гуменчука.

«він знову став на сноуборд». історія сильного 
духом захисника країни, яка надихає інших

димирець теж захотіла долучитися 
до доброї справи.

— Вона сидить щодень сво-
їми вже ослабленими руками 
заповнює бляшанки картоном. 
Згодом я їх заливаю воском. Так 
у нас і виходять свічки, — пояс-
нює Ніна Владимирець. — Мама 
крутить близько трьох-чотирьох 
годин в день, більше не може фі-
зично. За цей час встигає зробити 
50-60 штук. А після цього — мо-
литься за наших захисників.

роБлятЬ на технічномУ 
поверсі

Організувала виготовлення 
свічок дочка пані Олени — Ніна 
Владимирець у вересні 2022 року. 
До того часу — плела маскувальні 
сітки в одній із вінницьких шкіл.

Жінці 65 років, перед тим, як 
вийти на пенсію, вона працюва-
ла майстринею технічної дільниці 
у ЖЕКу.

— Коли похолодало, то військо-
ві почали говорити про окопні 
свічки, і я вирішила почати роби-
ти їх вдома. Роблю це на технічно-
му поверсі у будинку. Я попросила 
нашого голову ОСББ провести 
на технічний поверх світло, — 
розповідає Ніна. — Голова ОСББ 
пішов мені назустріч, і ми викли-

наТалІЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

Вінничанки май-
же з першого дня 
великої війни во-
лонтерять. Вони 

знайшли спосіб, як можуть бути 
корисними: виготовлення окоп-
них свічок. Майже за рік повно-
масштабного вторгнення вони 
зробили приблизно дві тисячі 
свічок, які зігрівають наших за-
хисників та захисниць.

Однак для виготовлення окоп-
них свічок їм потрібні матеріали, 
і якщо в перші місяці великої 
війни люди донатили дуже актив-
но, то зараз ситуація погіршилася.

«Зараз донатять одиниці. 
В мене залишилось на 150–
200 кілограмів парафіну. Що далі? 
До тепла ще, як бачите, далеко. 
Тому я буду дуже вас просити: до-
натьте принаймні трошки. Навіть 
п’ять чи десять гривень. Інакше, 
як зібрати посилку іншому на-
шому захиснику, скажіть? — ри-
торично питає Ніна Владимирець 
у своєму Facebook. — Так, люди 
втомилися донатити, бо роблять 
це майже рік. Але ж ви прекрас-
но розумієте, що наші захисники 
сьогодні — це наше з вами май-
бутнє завтра. Ми разом із вами 
маємо допомагати вистояти, пе-
режити, відвоювати цю важку 
холодну, кроваву зиму вашим 
рідним — нашим Янголам. І ми 
зі всім справимось. Я вірю в це 
і знаю».

Перерахувати гроші можна 
картку: 5169360021917822, або 

поділитись матеріалами можна, 
зв’язавшись із волонтерами за те-
лефоном: (097) 0342414 (Ніна).

Розповідаємо історії цих жінок, 
щоб надихнути вас долучитися 
до доброї справи та показати, що 
майже ніщо не може стати на за-
ваді тим, хто хоче допомогти.

молитЬся за захисників
У житті Олени Владимирець 

було чимало складнощів. Жінка 
народилася у 1929 році. Їй су-
дилося пережити Голодомори та 
Другу світову війну.

— Моя мама все життя пропра-
цювала в селі Томашпіль Хміль-
ницького району Вінницької об-
ласті в колгоспі. Крім того, вони 
з татом мали велике господар-
ство, у них все життя вдома було 
по дві-три корови, — розповідає 
дочка пані Олени. — За цим всім 
доглядати треба було, окрім важ-
кої фізичної роботи на колгосп-
ному полі. Мама дуже наробилася 
за своє життя… і багато пережила.

Ще у свої 90-років жінка пра-
цювала на городі, як каже її до-
чка, вона й досі не може сидіти 
без діла. Тож, як тільки почалася 
велика війна, й її дочка Ніна по-
чала волонтерити — Олена Вла-

кали електрика, який безоплатно 
все зробив. Потім я написала про 
потребу в електроплитах та чай-
никах в групу, де люди віддають 
непотрібні їм речі безоплатно тим, 
хто потребує. Вона називається 
«Віддам задарма». Там знайшлися 
люди, які мені допомогли. Врешті 
на технічному поверсі ми поста-
вили столи, і тепер у мене цілий 
цех із виготовлення свічок.

цінУю кожен відгУк
Робити щодень окопні свічки 

Ніні Владимирець не легко, бо з 
дитинства жінка має другу групу 
інвалідності, але зупинятися вона 
не збирається.

— Заливаючи свічки, я викорис-
товую бджолиний віск змішаний з 
парафіном або пальмовим воском. 
Всі дивуються, що для чого ти це 
робиш? Бо парафін дешевший, 
а віск значно дорожчий. Але пара-
фін — це все-таки нафтопродукт, 
а бджолиний віск — природний. 
Я хочу, щоб мої свічки були якіс-
ні, — пояснює жінка. — Ми з ма-
мою робимо це, розуміючи, що 
наші свічки гріють чийогось сина, 
брата чи чоловіка. Я дуже ціную 
кожен відгук від військових, які 
дякують нам.

Наразі жінки роблять п’ять ви-

дів свічок. Їм у цьому допомагають 
ще кілька людей. Найактивніше 
долучається подруга пані Ніни — 
Людмила Черната. Жінка нарізає 
картон на рівні смужки, з якого 
потім власне й крутять свічки.

— Ще двоє чоловіків Володи-
мир та Олександр Кляпетури об-
різають краї баночок до потрібної 
висоти, а потім шліфують їх. А мій 
сусід Павло Дончак почав рубати 
мені парафін, бо мені це було дуже 
важко робити. Отака у нас ко-
манда, — розповідає вінничанка. — 
Ми всі хочемо одного: перемоги, 
а для цього потрібно працювати, 
бути активним в тилу теж.

Зараз, за словами жінки, робо-
чий процес чітко налагоджений. 
Окрім свічок, вінничанки почали 
відправляти військовим розпалки, 
шкарпетки, медикаменти.

— Скоро буде рік, як розпоча-
лося повномасштабне вторгнення. 
Пригадуючи відчуття 24 лютого, 
розумію, що я буду робити все, 
на що вистачить сили, здоров’я 
й внутрішнього ресурсу, для 
перемоги, — каже Ніна Влади-
мирець. — У моєї мами зараз є 
єдина мрія: дожити до перемоги, 
і я вірю, що ми зі всім впора-
ємося! Я вірю, що нашій пере-
мозі — бути!

вік не Завада волонтеРству
підтримка війська  Вони вдвох 
чудовий тандем: 93-річна Олена 
Владимирець та її дочка ніна щодень 
роблять окопні свічки на фронт. Вони 
роблять все, що у їхніх силах, бо, кажуть, 
кожен має бути маленьким гвинтиком 
нашої великої перемоги. розповідаємо 
історії вінничанок, які виготовляють 
джерела світла для наших захисників та 
захисниць

«Мама крутить свічки 
три-чотири години в 
день, більше не може 
фізично. А після цього 
— молиться за наших 
захисників»

олена владимирець та її дочка ніна щодень роблять окопні свічки, які потім 
відправляють військовим. Кажуть, бійцям вони дуже потрібні, тому жінки будуть робити їх 
до дня перемоги України

до війни максим мав власну справу, любив подорожувати. 
У перший день великої війни пішов добровольцем на фронт 
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У кінці листопада 2022 на війні 
загинув вихованець ДЮСШ Ві-
нницької територіальної організації 
ВФСТ «Колос» Денис Лабунський. 
Він був кандидатом у майстри 
спорту з важкої атлетики.

Довгий час Денис із дружиною 
Тетяною мешкали за кордоном. 
Коли розпочалася повномасш-
табна війна, вінничанин одразу 
повернувся до України та пішов 
на захист своєї Батьківщини до-
бровольцем. Потрапив до полку 
«Азов», у штурмову роту спеціаль-
ного призначення, де був кулемет-
ником і мав позивний «Гром».

— Ми з Денисом вісім років були 
разом, три роки як подружжя, — 
розповідає Тетяна. — Працювали і 
мешкали за кордоном, мріяли про 
дітей. Коли почалася повномасш-
табна війна, Денис одразу вирішив 

поїхати захищати Батьківщину. Ми 
всі зупиняли його, я, рідні, друзі. 
Та він був категорично налашто-
ваний. Така він людина — не міг 
сидіти за кордоном і спостерігати 
за тим, що відбувається. Останнім 
часом він був у Херсоні, потім їх 
перенаправили у Бахмут. 

Із 24 листопада азовець не ви-
ходив на зв’язок. 26-го дружині 
подзвонили і сказали, що її Денис 
загинув два дні тому…

До рідної Вінниці 29-річний 
Денис Лабунський повернувся 
на щиті 29 листопада. Боєць за-
гинув у боях під Бахмутом, при-
криваючи побратимів. Дружина 
азовця Тетяна Лабунська на сай-
ті Президента України створила 
петицію, у якій просить присвоїти 
чоловіку звання Героя України.

— Я створила петицію, оскіль-
ки чоловік загинув у Бахмуті при 
виконанні бойового завдання, — 

говорить жінка. — Під час штурму 
він прикривав своїх побратимів. 
Був кулеметником, завжди йшов 
першим. Ми так вважаємо, що 
він заслуговує на звання Героя 
України (посмертно), як і всі по-
леглі герої.

У зверненні вдова азовця про-
цитувала слова чоловіка: «Я йду 
за свою сім’ю, за близьких людей, 
за всіх українців, хто як не ми, 
потрібно починати з себе. Я йду 
заради наших майбутніх дітей, 
перемога буде за нами!!!»

Станом на 20 лютого петицію 
підписали 5127 людей. Бажаючі 
підтримати петицію про присво-
єння азовцю Денису Лабунському 
звання Героя України (посмерт-
но), може перейти за посиланням 
http://surl.li/eyyed і проголосувати.

«Він віддав за нас своє життя. 
Віддаймо йому шану і 5 хвилин 
свого часу, авторизувавшись 

«він заслуговує, як і всі полеглі». вдова азовця 
лабунського просить присвоїти йому звання героя

— Його підрозділ мали пере-
вести з-під Херсону аж під Бах-
мут. Він опинився в Соледарі… 
Там було пекло і хтось таки мав 
притримувати ті пекельні дверця-
та… 30 грудня був прихід 120-мі-
ліметрової міни, з п’яти бійців 
у двох сусідніх окопах вціліло 
тільки двоє. Тіла зразу не вдало-
ся вивезти, вже пройшло більше 

лариса олійник, 
RIA, (068)0060772

Центральний 
Собор, кілька де-
сятків людей зі 
свічками, труна 

під жовто-синім стягом, молитва 
священника в променях майже 
весняного сонця. На Стрітення 
у Вінниці зустрічали на колінах, 
щоб востаннє попрощатися, Ге-
роя Андрія Літвінова.

— Був хорошою, порядною 
людиною, класним воїном, 
вмів товаришувати, — говорять 
військові про побратима, навіть 
не стримуючи сліз. — Він родом 
із Донецька. Коли почалась ві-
йна, приїхав захищати Батьків-
щину з-за кордону, де працював 

журналістом. Дуже гарною лю-
диною був, безвідмовною. Мені 
так шкода його, як рідного… 
Будинок нещодавно побудував, 
а пожити в ньому не встиг...

— Він загинув як герой! Аб-

солютно фантастична людина. 
Усі ми осиротіли на дуже по-
рядну, правильну та прекрасну 
людину, — кажуть друзі Андрія 
Літвінова.

на Фейсбук-сторінці андрія літ-
вінова друзі і знайомі продовжу-
ють залишати дописи.
роман Ковальський: «Якщо я за-
гину, не пишіть про дутих геро-
їв цієї війни, — це було останнє 
побажання андрія… спочивай, 
друже! на жаль, це правда… Ми 
збиралися садити сад біля твого 
дому… прийду на твою могилу, 
коли доля дасть такий шанс. Ві-
нниця стала давно для тебе рід-
ною… плачу…»
Таня Власюк: «Він не був хайпо-

вим, не був блогером і не був 
публічною особою. Він не зби-
рав тисячі лайків… але він був 
справжнім. Він ніколи не сидів 
там, де безпечно, їх група за-
вжди працювала з 2014 року 
у війську. Маленька перерва і, 
не відсижуючись в тилу, знову 
в саме пекло… Він загинув при 
наступі на соледар, загинув як 
справжній Герой! Він був Героєм, 
але таким, як тисячі… не показ-
ним».
антон Вітязь: «Восени андрій 

літвінов написав мені трошки 
у відчаю — не вистачає допомоги, 
піз.. ноутам і дронам. Я тоді дуже 
енергійно відреагував на той за-
пит, знайшов непоганий ноут, 
зачистив, все зібрав і відправив 
на нуль до андрія. Я ще кілька 
раз телефонував йому і кожний 
раз чув фонові канонади. Одного 
разу він сказав — от ти відправ-
ляєш посилку, а може й не мені її 
забирати, бо вб’є мене. Це було 
сказано з сумом. Дякую за робо-
ту, Єноте! прощавай, андрію!» 

«він був героєм, але таким, як тисячі… не показним»

40 днів… По фото тіло впізнали. 
Андрій Літвінов родом із До-

неччини, працював журналістом 
у Домінікані. Коли у 2014-му 
частину Донеччини окупували, 
чоловік залишив нерухомість, 
бізнес та перебрався до Вінни-
ці. Того ж року пішов добро-
вольцем. Мав позивний «Єнот». 
Воював впродовж всієї кампанії 
АТО/ООС, з невеликою пере-
рвою за станом здоров’я.

Друзі пригадують, як він за-
вжди казав: «За що ми воюємо, 
якщо не пишаємося своїм жит-
тям?» Він боровся за це. Тому без 
вагань повернувся в стрій після 
початку повномасштабного втор-
гнення. Миколаївщина, звільнен-
ня Херсонщини та Херсону, та 
врешті рідна Донеччина.

«Наше покоління постійно 
на війні. Різні фронти, але одна 
й та сама війна за Україну. Ворог 
і зовнішній, і внутрішній. Дивна, 
але почесна доля», — цей допис, 
датований 23 грудня 2022 року, 
став останнім, який на своїй 

Фейсбук-сторінці написав Ан-
дрій Літвінов. Рівно за тиждень, 
30 грудня, він загинув, захищаючи 
Соледар, селище поблизу Бахмута.

Донедавна в офіційному до-
кументі йшлося, що Андрій 
зниклий безвісти. Це давало 
примарну, але все-таки надію, 
що сталася помилка і що, мож-
ливо, він потрапив у полон чи 
знаходиться в якийсь лікарні, 
поранений, але живий. На сто-
рінках військового у соцмережах 
можна прочитати нещодавні по-
відомлення від друзів на кшталт: 
«Сьогодні під ранок приснило-
ся, що я розмовляю телефоном 
з Андрієм. Значить є шанс, що 
він живий!»

Днями українська сторона змо-
гла провести обмін тілами. Серед 
полеглих був і Андрій. Комбат 
Єнота повідомив, що він загинув 
під час ворожого мінометного об-
стрілу. Зустріли Героя на щиті 
13 лютого, провели в останню 
путь 15-го. Поховали на Алеї 
Героїв Сабарівського кладовища. 

«будинок побудував,  
а поЖити в ньому не встиг»
прощання з героєм  андрій 
літвінов захищав Україну від початку 
аТО. після 24 лютого боронив 
Батьківщину на Миколаївщині, брав 
участь у звільненні херсону, стримував 
російський наступ на Донеччині. Загинув 
під Бахмутом. В останню путь Вінниця 
провела бійця 15 лютого

Друзі пригадують, як 
Андрій завжди казав: 
«За що ми воюємо, 
якщо не пишаємося 
своїм життям?» Він 
боровся за це

андрій літвінов загинув, захищаючи соледар, 30 грудня. Зустріли захисника у Вінниці 13 
лютого, 15 лютого поховали на алеї Героїв сабарівського кладовища

на сайті й підписавши петицію», — 
просять вдова і друзі полеглого за-
хисника України.

Звання Герой України — це 
найвища державна відзнака. На-
города присвоюється громадянам 
України за здійснення визначного 
геройського вчинку або визначних 

трудових досягнень. Присвоєння 
відбувається лише за указом пре-
зидента.

Герої України отримують орден 
«Золота Зірка» (якщо особа здій-
снила геройський вчинок) або ор-
ден Держави (за здійснення визна-
чних трудових досягнень).

довгий час денис із дружиною мешкали за кордоном. 
Коли розпочалася повномасштабна війна, вінничанин одразу 
повернувся до України
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Це уникання будь з ким? З 
психологами, з рідними, друзями?

— Так. Я часто стикаюся з 
тим, що бійців часто питають: 
«А скільки ти убив?» Це не зо-
всім коректно. Це те, що викли-
кає травмуючі спогади і занурює 
в них. Уникання може прояв-
лятися в тому, що якщо якась 
розмова виникає про стресову 
подію, людина може просто ви-
йти. І люди не зрозуміють, чому.

А другий маркер?
— Повторювання переживан-

ня. Воно проявляється через 
сни та флешбеки. Якщо запи-
тати бійця, що йому сниться, 
то він буде казати, що вбиває, 
воює, стріляє, сидить в окопі. 
Психіка намагається опрацюва-
ти це уві сні. Флешбеки — це 
коли людина починає бачити 
тут те, що було на війні. І лю-
дина може впасти на землю, 
когось схопити. Це може бути 
у вигляді панічної атаки. Може 
бути задишка, дуже прискори-
тися серцебиття. Людина може 
думати, що зараз помре. Але це 
психічний розлад, а не фізич-

ВаДиМ павлов, 
RIA, (063)7383803

Подкастери:
Олександр Ко-

рольов — психо-
лог в Медичних 

силах Збройних сил України.
Вадим Павлов — головний 

редактор RIA/20хвилин

стрес — до місяця. далі — 
птср

— Службу психологічної під-
тримки ми створили ще у квітні 
і працюємо дотепер. Працюємо 
в лікарнях і шпиталях. Надаємо 
психологічну допомогу військо-
вим прямо в палатах. І тому мені 
є що розказати. Спочатку треба 
поділити ПТСР на часові від-
різки. Якщо проміжок два-три 
дні від травматичної події до зу-
стрічі з психологом, то можемо 
казати, що це гостра стресова 
реакція чи бойовий стрес. Люди 
пережили якусь травматичну 
подію і ми їх зустрічаємо. І цей 
проміжок часу може характери-
зуватись якимось шоковим ста-
ном та дезорієнтацією. Це стан, 
який може проявлятися в тілі 
як завмирання. Далі ми можемо 
казати про гострий стресовий 
розлад. Його ми можемо діа-
гностувати до місяця від травми.

Наприклад?
— Ну ось коли хлопці приїж-

джають у лікарню і ми почина-
ємо говорити про травматичну 
подію, то у них може приско-
рюватися серцебиття, змінюва-
тись ритм дихання, з’являтися 
пітливість.

Це симптоматика?
— Так. Це гостра стресова ре-

акція. Може бути порушення сну, 

коли людина не може заснути 
або часто прокидається. Також 
можуть бути наявними флешбеки 
на події, які були на війні, але 
почали проявлятися тут. Це такі 
собі картинки. Також може бути 
уникання розповіді про травму, 
дратівливість, порушення кон-
центрації. І якщо ця симптома-
тика відбувається місяць, то ми 
можемо говорити про гострий 
стресовий розлад. А от якщо ця 
симптоматика продовжується і 
набуває інших змін, то ми мо-
жемо говорити про ПТСР.

Тобто, який з’являється вже 
згодом.

— Так. Це особливість цього 
розладу. Тому що він відбува-

ється не одразу, а після травми. 
Він може проявлятися від міся-
ця до пів року після травматич-
ної події і є більш ніж психіка 
людини, яка може опрацювати 
цю подію. Тому про що важливо 
сказати — що ПТСР має свою 
тріаду. Три великих маркери, 
що це саме посттравматичний 
стресовий розлад.

про маркери розладУ
Що це за маркери?
— Перше — це уникання. На-

приклад, розмовляти про цю 
стресову подію.

ний. Тому це тільки здається.
Третій маркер?
— Це гіперактивність. Вона 

може проявлятись через роздра-
тування, через спалахи агресії 
або люті. І зрозуміло, що це 
може спричиняти для близьких 
військових загрозу. Але зазвичай 
людина носить це в собі. І ось 
це все — тріада ПТСР.

птср зараз майже немає. 
але..

— Як би зараз дивно не звуча-
ло, але зараз у наших військових 
майже немає ПТСР. Тому що 
ми усі зараз живемо в травму-
ючому полі, коли є тривоги, 
де можуть прилетіти ракети. 
Війна триває. І фізична безпе-
ка досить умовна. Зараз гостра 
стресова реакція виникає десь 
у 40% бійців, які беруть участь 
у бойових діях. Коли війна за-
кінчиться, ось тоді ми будемо 
діагностувати ПТСР.

Тобто, ми маємо позбутися по-
дразників і адреналіну?

— Повинна закінчитися ві-
йна. Але травмуюча подія досі 

триває. Так, деякі люди пережи-
вають ПТСР. Наприклад, люди, 
які пережили бомбардування. 
Але ми знаходимось ще всере-
дині цього всього. Є ще багато 
маркерів, які вказують на пост-
травматичний стресовий розлад. 
Це вживання алкоголю, нарко-
тиків. Або проблеми із соціалі-
зацією, коли людина не може 
знайти собі місце серед людей. 
Це все входить у тріаду ПТСР. 
І дивлячись на симптоми, ми 
можемо використовувати різні 
техніки.

Тобто є техніки, які допомага-
ють взяти себе в руки?

— Є. І про них поговоримо 
в наступному епізоді.

Третій епізод подкасту із серії 
«Не вбивай. Себе» читайте в на-
ступному номері.

пРо маРкеРи, За якими моЖна 
впіЗнати птсР і бойовий стРес
для військових  Другий епізод серії 
подкасту «не вбивай. себе» ми записали з 
Олександром Корольовим. З психологом, 
який допомагає військовим подолати 
емоційні «гойдалки». У цьому випуску ми 
поговорили про перші дзвіночки, коли 
треба звернути увагу на симптоми стресу 
і його наслідки

Зараз гостра стресова 
реакція виникає 
десь у 40% бійців, 
які беруть участь 
у бойових діях. Коли 
війна закінчиться — 
буде ПТСР

психолог олександр корольов каже, що птср має три маркери.  
— Це уникання, повторювання переживання і гіперактивність. Така собі тріада

розмовА про вАжливе

просто зчитайте QR-код 
камерою вашої мобілки та 
дивіться відео! (має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з андроїд-маркета 

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua

Цей матеріал був створений за фінансової підтримки Європейського союзу і Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку німеччини (BMZ). Вміст подкасту є одноосібною відповідальністю DW 
Akademie/ програми Медіафіт для південної та східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського союзу і Федерального Міністерству економічного співробітництва та розвитку німеччини (BMZ)
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1. Нерухомість: продам або 
обміНяю  

1.2 Двокімнатні квартири  

 2-кім.кв., р-н ЦР. Власник, покращ.план., підвал, б/з, грядка. 
Або обмін на буд. Оренда 1-кімнати. (097) 299-11-69  

1.3 трикімнатні квартири  

 3-x kiмн.квартира по просп.Юності, р-н вишенька, 
вторинне житло. Ціна 45300у.о. терміново!! власник! 
(096) 434-04-65  

1.5 БуДинки  

 2-кімн.БуДинок в с.комарове, площа 55,3/36,3/10, 
1 поверх, Цегла, 65с, газ, воДа, криниЦя. Ціна Дог. 
(067) 391-16-58  

 5 кімн., 2-пов.будинок в с.Шкуринці мас.Поляна, 110кв.м, влас-
ник, 4с, чистова,з/б перекр. 68000у.о. (093) 917-09-07  

 5 кімнат, 2-пов.буд.в с.бл.Зарванці, 110кв.м, 4с, чистова, цегла, 
з/б перекриття, власник. 70000у.о. (093) 917-09-07  

 5-kiмнат, с. Якушинці, 1/ц, 160 кв.м, газ, 30 с, 380 W, гараж, 
криниця, господарчі будівлі, власник. (067)467-97-21, (050)443-
51-11  

 с.Зарудинці, 10км від Немирова, 3-кімн., 65 кв.м., 40с, газ, вода, 
в/зр. Ціна 15000у.о., торг. (063) 114-33-72  

1.7 Ділянки  

 c.лука-мелешківська, 13 с, короБка 15х15, 
комунікаЦії, транспорт, власник. (067) 905-57-80  

 Ділянка, смт Стрижавка, 8 соток. Власник, рівна, ліс, озеро. (067) 
758-19-09  

1.8 гаражі  

 Гараж, ГБК-5, р-н Сабарів, цегляний, оглядова яма, гарний стан, 
торг. 4500у.о (097) 912-76-85  

2. Нерухомiсть: здам в ореНду  
2.1 квартири  

 1-10/- Opeнда: кiмнати, квартири, гуртожитки, будинки. Допо-
можу знайти житло! (096)458-97-54, (096)464-21-85  

 2-кімн.кв. поДілля, меБлі, техніка, євроремонт, 
власник. (097) 019-31-90  

2.2 БуДинки  

 1-кімнатна ч/б, 3aмостя, 12 кв.м., за допомогу по дому, в/зр. 
Безкоштовно! (067) 291-55-99  

3. Нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

 1-10/-. Kyплю будь-яку нерухомість. Також Винайму або Здам в 
оренду. Є варіанти! (09645-89-754  

 Kyплю квартиру, гуртожиток, будинок, ч/буд. Винайму житло. 
Або здам в оренду! (096) 464-21-85  

3.2 БуДинки  

 1-10/-. Kyплю будь-яку нерухомість. Також Винайму або Здам в 
оренду. Є варіанти! 096 4-58-9754  

 Kyплю будинки, ч/буд., квартири, гуртожитки. Винайму житло. 
Або здам в оренду! (096)464-21-85  

4. Нерухомiсть: виНайму  
4.1 квартири  

 1-10/-. Bинайму: кімнату, квартиру, ч/б, будинок, гуртожиток. 
Або Здам в оренду! (096) 458-97-54  

 1-2 кімнатну квартиру зніму, будь-який р-н. Ціна договірна. (067) 
255-13-06  

 1-2-x kiмн.кв. Винайму будь-яке житло у власника. Для порядних 
людей. Терміново! (096464-21-85  

 1-4/-. Винайму Вашу нерухомість. Або Здам в оренду кімнати, 
квартири, будинки! (096)458-97-54  

 3-4 кімнатну квартиру зніму, будь-який р-н. Ціна договірна. (067) 
255-13-06  

4.2 БуДинки  

 1-10/-. Bинайму: ч/б, будинок, квартиру, кімнату, гуртожиток. 
Або Здам в оренду! (096) 4589754  

 Bинайму будь-яке житло у власника. Для порядних людей. 
Терміново! 096)464-21-85, Тетяна  

 Будинок або частину будинку зніму, будь-який р-н. Ціна 
договірна. (067) 255-13-06  

5. комерційНа Нерухомість  
5.1 проДаж  

 приміщ.430кв.м, воДа, електрика, поБут.приміщ.піД 
сто, склаДи, зварЮв/столяр Цех Дог. 61-26-61, (097) 
462-45-44  

5.2 оренДа  

 Opeнда магазину на Центральному ринку з обладнанням, 45 кв.м 
дог. (067) 714-56-21  

 зДам прим.піД кафе, Бар, ресторан, стомат., меД.
клініку, спортзал,350кв.м, комун Дог. (097) 462-45-44  

 Приміщення 69,1кв.м., тепло, світло 22кВт, ЖК Сімейний Ком-
форт, Немир.шосе, 94е дог. (097) 280-62-33  

нерухомість

6. будiвельНi матерiали  
та послуги  

6.1 проДам БуДівельні  
матеріали  

 6-14т. Відс, піс. мит., щебінь .............................недороГо ................(098) 588-08-27  

 6-14т. буд. сміття, щеб.,пісок| .........................недороГо ................(098) 588-08-27  

 6-14т. Піс. кар’єрний, митий ................. недорого ........ (098) 588-08-27  

 6-14т.Чорноз.якісний, піс.,щебінь ........... недорого ........ (098) 588-08-27  

дроВА. достАВкА!  
чорнозем, перегній  
пісок, відсів, щебінь, кам.  
Вивіз грунту, буд.сміття

(067) 431-88-99  

бетонні оГороЖі  
кольорові та сірі  
zabor-vn.com  
доставка та встановлення

(067) 909-54-43  

 Дрова, дошки, бруси,тирсу. Достав ............... дог. ........ (068) 246-33-17  

 Ємності для води від 20 до 20000л ............... дог. ........ (067) 403-46-09  

6.2 куплЮ БуДівельні  
матеріали  

 АВ бетонозмішувачі,причепи,різні .................. дог. ........ (097) 127-54-23  

6.3 БуДiвельнi послуги  

 stelivsim.com.ua натяжні стелі віД вироБника. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

 копаємо криниЦі і Докопуємо. Буріння механічним 
спосоБом. великий запас воДи. (097)300-70-10, 
(097)821-49-00  

 «AAADerevChik» 0брізка дерев. Розпил на дрова. Корчування. 
Подрібнення. Він.обл. (098) 409-89-94  

 «ДахБуд» Покриваю дахи: мет.черепиця, профнастил, шифер 
та ін.матеріали. Демонтаж даху. Ціна в залежності від об’єму та 
матер.покриття. Працюю без посередників (097) 755-68-57  

 1 бригада виконає вивезення будівел. сміття, демонтаж, земляні, 
бетонні роботи. (098) 718-21-80  

 1 бригада виконає: цегляну, кам’яну кладки, газоблок, фунда-
менти, огорожі (097) 330-07-62  

 kлаДка Цегли, піноБлоку. БригаДа каменярів. інше. 
(067) 439-90-65, Денис  

 Oбрізка дерев! Аварійні, плодові. Розпил, корчування, подрібн. 
Працюю по області (063) 747-32-80  

 Армування. Бетонні, земел. роб. Штукатурка, шпалери, фарбу-
вання, стяжка та ін. (097)043-16-16, (097)721-41-61  

 Бригада виконує відмостку,стяжку, самовирівнюючу підлогу. 
Завантаж/розвантаження (068) 015-52-52  

 виконаємо повний аБо частковий ремонт вашого 
житла. швиДко та якісно. (067) 490-59-77  

 Виконуємо ремонт квартир, будинків. Якісно. Акуратно. (097) 
518-86-81  

 Здам в оренду риштування клинохомутове, висота 2,5м, ширина 
3,5м, товщина 0,7. (098) 132-12-31  

 копання криниЦь механічним спосоБом. Докопка. 
чистка. (096) 314-80-37  

517468

 (0432) 555-135                            (098) 166-28-06
      (050) 430-03-07              (093) 170-23-60

Графік роботи: 

 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 

 субота і неділя з 10:00 до 19:00 

 понеділок з 9:00 до 20:00

Для розміщення оголошення в газети RIA зателефонуйте 
у відділ прийому оголошень. Оператори відділу допоможуть 
обрати рубрику, скласти текст оголошення, здійснити оплату.

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!
Вартість публікації оголошень 
 Звичайне оголошення — 40 гривень
 Виділене оголошення — 60 гривень
 Особливе оголошення — 130 гривень
 Фото оголошення — 180 гривень
 Фотооголошення в нерухомість — 300 гривень
 Оголошення про втрату документів — 100 гривень

 копання, Докопування криниЦь механічним спосо-
Бом. Доставка кілеЦь. (067) 290-47-13  

 Копаємо. Докопуємо. Чистимо криниці, механічним методом 
буріння. Великий д/р. (067) 779-49-42  

 Облицювання плиткою, ламінат, вагонка. (097) 296-86-89  

 Штукатурка, шпатлівка, стяжка, кладка, гіпсокартон, утеплення, 
фарбув., шпалери. (067)989-15-71, (063)427-22-17  

6.4 внутрішне озДоБлення, 
ремонт  

 «піД клЮч» виконуємо всі внутрішні роБоти. швиДко. 
якісно. (068) 772-75-87  

 Bнутрішні ремонтні роБоти! частково та комплек-
сно! усі виДи роБіт. Детальніше: (096)336-81-37, 
(063)883-67-01  

 Абсолютно недорого електрика, шпаклівка, гіпсокартон, шпале-
ри, фарбув., ламінат. (067)989-15-71, (063)427-22-17  

 Акуратний ремонт квартир: плитка, штукатурка, шпаклівка, 
гіпсокартон. Недорого. (067) 710-53-63  

 вагонка, ламінат. паркетні роБоти: ЦиклЮвання, 
лакування, шліфування, уклаДання. (098) 461-92-49, 
ПАВЛо  

 Всі види робіт, штукатурка, шпаклівка, плитка, фарбування, 
ламінат. (097) 041-52-18  

 Домашній майстер: електрика, сантехніка, плитка та інші «чоловічі 
дрібниці». (096) 400-60-54  

 жінка виконує професійну поклейку шпалер, фар-
Бування, Багети. (068) 849-26-42  

 Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки, ламінату. 
Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04  

 поклейка шпалер, фарБування. (067)838-33-40, 
(063)997-09-51  

505184

 Ремонт квартир: шпатлівка, плитка, ламінат, шпалери, 
гіпсокартон та інше. (093) 723-07-11  

 Ремонтні роботи, плитка, штукатурка, шпаклівка, двері, інше. 
Помірні ціни. (068) 204-59-46  

 шпаклівка, фарБування, шпалери. (067) 589-61-05  

 Якісно виконуємо штукатурку, шпаклівку, шпалери. Зварювальні 
роботи. (095) 326-65-67  
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7.5 куплЮ  

 Xoлодильники б/в куплю. Ремонт. ................. дог. ........ (098) 814-24-77  

 А я куплю прал.маш.автомат на з/ч ........... дорого ......... (096)317-76-68  

 АВ велосипеди,бетонозміш.,ел.інст ................ дог. ........ (098) 841-68-15  

 АВ холод., мороз.камери, прал/маш .............. дог. ........ (098) 841-96-37  

 АВ холод., прал.маш., бетонозміш. ............... дог. ........ (098) 151-40-79  

 АВ, холодильники, різні речі ........................ дог. ........ (067) 429-26-71  

 Газ.плита, парфуми, килим, гитару ............... дог. ........ (093) 299-45-17  

 Газ.плита, холод., ходунки, шахи .................. дог. ........ (096) 956-99-07  

 Газову плиту для себе ................................. дог. ....... (098) 275-10-11  

 Ел.вафельниця, годинники,ел.шашл ............... дог. ........ (068) 712-48-93  

 Ел.шашлич., ел.ваф., скороварка .................. дог. ........ (096) 744-49-31  

 Ел.шашличницю, барсетки, годинник ............. дог. ........ (068) 488-24-31  

 Куплю мікрохвил., прал/маш ......................... дог. ........ (097) 016-99-97  

 Мельхіор, шахмати, пилосос ......................... дог. ........ (098) 702-62-41  

 Неробочий холодильник, кондиц. БК .............. дог. ........ (067) 263-28-99  

 Пилососи, прал/маш будь-які ....................... дог. ........ (098) 017-22-63  

 Прал/маш Малютка, пилосос ........................ дог. ........ (097) 503-32-80  

 Прал/маш робочу, комод, ліжко .................... дог. ........ (068) 209-74-74  

 Холодильник для студента ............................ дог. ........ (097) 180-87-62  

 Ялинкові іграшки, гитару, посуд ................... дог. ........ (096) 139-47-66  

7.6 послуги  

 «aaaaaBc». 100% pемонт хoлоДильників вДома. 
гарантія. заБираємо Б/в холоДильники (098) 814-24-
77  

 «avto100%». перевез.меБлів, БуД.мат.До 2,5т. ван-
тажники. фургон 4х2х2,4. неДор. (098) 588-08-27  

 «AAAAH» Pieлтор! Куплю/Винайму житло у власника. Або здам в 
оренду. Є вибір. (09-6) 45-89-754  

 «AAABM».Перевеземо, завантажимо/розвантаж.: меблі, кварт, 
диван, холодильник,ін. (097)674-43-61  

 «AABD» 101% Розберемо, зберемо, розвантажимо+перевеземо 
меблі, квартири,піаніно. (096)232-44-85  

 «AALT» розберемо, зберемо+завантажимо меблі, квартири, 
інше.+ Перевеземо. (098) 718-21-80  

 «ABAM» ми недорого вивантажимо і перевеземо меблі, кватири, 
офіси, склади, інше. (067)947-31-81  

 «Абакан» Диспетчерська з завантаження, перевезення меблів. 
(067) 994-47-16  

 «Майстер на годину» дрібний ремонт по дому, будь-який. Недо-
рого. Пишіть на viber (067) 732-30-06  

 «Майстер на прокат» допомога по дому:замки, люстри, сантехн., 
ремонт, меблі,ін. (097) 674-43-61  

 «Майстер по дому». Будь-яка чоловіча робота по дому. Пишіть 
мені у Viber. (063) 642-55-79  

 100% ремонт та встановл.сантехніки, заміна кранів, на дому до 
30 км від Вінниці. (096) 317-76-68, Саша  

 A я обріжу Вам дерева,гілля. Розпил на дрова, корчування пнів, 
подрібнення гілок (063) 747-32-80  

 Akyмулятори, безперебійники, сонячні станції, переносні блоки 
живлення. (093-00-5-72-13  

517476

517289

будівництво

6.6 натяжні та піДвісні стелі  

 натяжна стеля за 1 День. (068) 210-08-06  

 натяжні стелі БуДь-якої склаДності, тканинні, 
«екостелі», фотоДрук на стелях. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

 натяжні стелі віД вироБника. матові, глянЦеві, фото-
ДРУК. (067)877-96-66, (063)289-32-17  

6.7 опаленя, воДопостачання, 
вентиляЦія, каналізаЦія  

 заміна міжБуДин.труБ (стояків), всі виДи сантехн. 
провеД. воДи, та каналізаЦія. (068) 772-75-87  

 котли, колонки, Бойлери. труБи, насоси. монтаж, 
гарантія. теплоБуД. зоДчих,36 (096) 428-12-25  

6.8 електропостачання  

 електрик виконає ел.монтажні та ел.ремонтні ро-
Боти всіх виДів склаДності.швиДко. (097) 503-21-01  

6.9 покрівельні матеріали та 
послуги  

 «Пiд ключ» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні ціни. (097) 
338-65-85  

 покрівельні роБоти, матеріали, проектування. Без-
коштовний прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

6.10 ворота, заБори, металеві 
конструкЦії  

виконаЮ роБоту
по виготовленню 
металоконструкцій:воріт, каркасів, 
огорож сходів,гойдалок, балк. (067) 
743-25-95  

6.11 утеплення фасаДів  

 утеплення БуДинків: пінопласт, вата. низькі Ціни. 
якість гарантуємо. (098) 132-12-31  

 Утеплення будівель. Бригада. Пінопластом або ватою. Ришту-
вання. Досвід. Бажання. (097)462-30-53, (063)274-40-29  

7. побутові товари, все для 
дому  

7.2 поБутовi товари проДам  

 1 Шв.машина з тумбою, ножна ..................... дог. .......... 09-7560-0-631  

 Akyмулятори, безперебійники ....................... дог. ........ (093-00-5-7-213  

 Beлика вітчизняна енциклопедія. ................... дог. ......... (097)560-06-31  

 Beлосипед дитячий+санки в подарок ....... 1000грн ............ (09-64589754  

 Coнячні станції, блоки живлення ................... дог. ....... (093)0-0-5-72-13  

 Coняшникова пілета, фасовка різна ........... д. 6мм (067) 433-77-38,Михай-
ло  

 Eл.плита з духовкою «Мечта 8»,б/в ............... дог. ............ (097)5600631  

 Kaвоварка Delonghi, гарн.ст+бонус ................ дог. .......... (098718-21-80  

 Блоки фунд. Панелі. Перемички .................... дог. ........ (067) 974-23-30  

 Двері метал. технічні 0,9х2,05 м ..............3000грн ........ (067) 336-28-32  

 Прал.машини, б/в з Німеччини ..................... дог. ........ (067) 390-97-28  

 Сервіз стол. Мадона. ГДР. 11 пред ............... дог. ........ (067) 776-04-27  

 Хол.,газ.плита, прал.маш, пилосос ................ дог. ........ (067) 294-91-19  

7.4 опалення БуДинку  

 akyмулятори, БезпереБійники, сонячні станЦії, 
переносні Блоки живлення. (093)00-57-21-3  

 coняшникова пілета, Д.6мм. фасовка різна, як наси-
пом так Бег і мішок по 15кг. (067)433-77-38,михайло  

 Відпрацьоване якісне масло від 200 л (перероб.) (067) 895-64-38  

 Дрова руБані проДам. (06818598-39  

 пропонуємо Дрова, Дошки оБрізні, неоБрізні, Бру-
си, тирсу. Доставка гарантована. (0432)32-20-43, 
(068)246-33-17  

 Bивіз буд.сміття. Завантаж.-розвантаж.роботи. Дocтавка: пісок, 
відсів, щебінь,ін (068) 185-9839  

 Bиготовлення, перетягування, ремонт м’яких меблів. Зміна 
дизайну. Виїзд на р-ни. (067)252-38-62  

 Coняшникова пілета, д.6мм. Фасовка різна, як насипом так бег 
і мішок по 15кг. (067433-77-38,Михайло  

 Oбрізка дерев! Аварійні, плодові. Розпил, корчування, 
подрібнення. Недорого. (098) 409-89-94  

 Peмонт хoлодильників вдома. Якісно. Гарантія. Забираємо б/в 
холодильники. (098)814-24-77, Юрій  

 Piзкa дерев/дров, покіс трави. Культивація. Обприскування. 
Садово-городні роботи (067)697-71-21, Сергій  

 А ми розчистимо запущений сад, ділянку. Вивіз сміття, гілля. 
(099) 549-09-19  

 А я ремонтую пральні машини автомат. Якісно.Гарантія. Виїзд 
на дом,р-ни до 50км. (096)  317-76-68  

 Блоки фундаментні, панелі перекриття, перемички. Від вироб-
ника. (067)974-23-30  

 Виготовлення меблів на замовлення. Якісно, недор. Виїзд ди-
зайнера безкоштовно. (097)514-45-82, (096)471-57-47  

 Встановл. газ.колонок всіх конструкцій, газ.котлів, газ.
конвекторів,ел.бойлерів (097)272-39-81, (093)809-22-91  

 Дocтавка: пісок, відсів, щебінь,ін. Завантаж.-розвантаж.роботи. 
Вивіз буд.сміття (068)  185-98-39  

 Дрібний ремонт сантехніки. Виїзд в р-ни. Швидше телефонуйте: 
(0963177668  

 Зріжу дерева, порубаю, почистю, інше. Вінниця та область. (099) 
177-79-33  

555111

 517093

 зріжу Дерево БуДь-якої склаДності. руБка на Дрова. 
проДам Дрова. оБрізка саДу. (099) 549-09-19  

 Куплю: квартиру, гуртожиток, будинок, ч/буд. Винайму житло. 
Або здам в оренду! (096)46421-85  

 Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки, ламінату. 
Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04  

 перетягування меБлів. зміна Дизайну, виБір ткани-
ни. Д/р 25 р. виїзД на район. (096) 326-20-16  

 Перетягування, виготовлення, ремонт м’яких меблів. Зміна 
дизайну. Виїзд на р-ни. (067) 252-38-62  

 Ремонт холодильників вітчизняних, заміна гуми. Без вихідних. 
Гарантія. 67-23-74, (097) 618-76-77  

 Ремонт холодильників. Реставрація. Забираємо б/в. Заправка 
фреоном. Продаж. (096) 203-92-72, 46-34-71  

 ремонт і перетягування м’яких меБлів. на Дому у 
замовника. (098) 385-93-90  

 Ремонт, встановл., запуск газколонок будь-якого виробн. та 
моделей. (098) 132-14-22  

 Ремонтую пральні машини автомат, сантехніку з виїздом на дім 
до 30км від Вінниці (096)317-76-68, Олександр.  

 т е р м і н .  р е м о н т  х о л о Д и л ь н .  н а  Д о м у  з 
гарантієЮ,заміна Двигунів випарн.виїзД в р-н 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

 терміновий ремонт холоДильників на Дому, якісно 
з гарантієЮ, виїзД в район. (067)934-37-81, (098)573-
71-28  

 терміновий ремонт:холоДильників, морозильників. 
швиДко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

516045516045
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8. автомобілі  
8.1 проДам аБо оБмiняЮ  

 ГАЗ-53 Асенізатор. Ціна договірна. (068) 561-91-84  

8.3 куплЮ  

 Авто, причепи та скутери, мопеди куплю (067) 136-23-76  

8.5 сг техніка та інвентар  

 Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки 
сегментні та роторні (096) 495-75-48  

 Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки 
сегментні та роторні (097) 713-54-93  

 Передні мости на МТЗ нового,старого зразку та балочні, після 
кап. рем. Білорусь. (067) 318-15-13  

 Сівалки, плуги, фрези,дискові борони, міжрядні культиватори, 
розсадо-посад. маш. (063) 651-91-92  

 Т-25, картоплесадж., картоплекоп., громадилки, розкидач мін.
добр, прес-підбир. (097) 347-78-54  

 Трактор МТЗ, Т-25, косілки роторні обприскувачі 200л, 300, 400, 
600, 800, 1000л. (095) 810-17-87  

516763

516757

9. робота  
9.1 воДії, експеДитори, ван-

тажники, комірники  

 Boдій кат.»С, Е» на Зерновоз самоскид. Досвід роботи. Прожи-
вання м.Вінниця. З/п від 40000грн. Офіційне працевлаштування. 
(098) 848-15-48  

 Boдій категорії Е з тентованим напівпричіпом по Україні. Робота 
постійна. (067)467-97-21, (050)443-51-11  

Водій-далекобійник  
офіційне оформлення  
Висока з/п, кат. се  
Закордонний паспорт, чіп.

(067) 434-68-88  

 воДій вантажного автомоБіля з маніпулятором. т. 
постійна роБота на піДприємстві. (067) 242-36-47  

 воДій на газель по вул.тарногроДського, категорія 
В, С. (067) 972-60-00  

 воДій на самоскиД, маніпулятор. (063) 113-49-13  

 воДій на тягач-самоскиД з ДосвіДом роБоти. (063) 
113-49-13  

 воДій на фронтальний навантажувач «сталева воля». 
(063) 113-49-13  

 воДій навантажувача та піДсоБні роБітники. (067) 
432-19-19  

 воДій-ДалекоБійник на фуру. роБота закорДон. (097) 
942-68-32  

 воДії і торгові преДставники на постійну роБоту. 
(097) 088-53-20  

9.2 кухарі, офіЦіанти, Бармени, 
технологи  

 kyxap та помічник кухаря в ресторан по вулиЦі 
сергія зулінського. з/п віД 600 грн. + Бонус. Деталі 
по телефону: (067) 713-97-14  

 Кухар гарячого цеху в супермаркет на Д.Нечая, з 7 по 19, 3/3, 
зарплата - 10000 грн. (096) 871-44-46, Анна  

 Піцейола  у прод.маг. на Янгеля, з 8 до 22, 3/3, зарплата 11250 
грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Піцейола у прод.маг. на Дачну, з 7:30 до 22:30, 4/4, зарплата - 
11250 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Піцейола у прод.маг. у Гайсині, з 8 до 22, 4/4, зарплата 9150 
грн. (097) 243-37-20, Ілона  

9.3 охоронЦі  

 воДій-охоронник гшр. форма, повний соЦпакет. з/п 
своєчасно. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 запрошуємо праЦівників. вахтовий метоД. з/п висо-
ка. Доставка. проживання за рахунок піДприємства. 
(098) 460-41-99  

 Нічний сторож, 35-45 років, кремезної статури. Ніч через ніч. 
(068) 160-20-78, (098) 827-99-03  

 Охоронник в приватний будинок, кремезної статури. 500 грн/
зміна. Доба через дві. (068) 160-20-78, (098) 827-99-03  

 охоронники 350-450гр/ДоБа. вахта, форма, Дост, 
прожив.за рах.фірми. повн.соЦ.пак (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

охоронники.
охоронники - 350-500 грн/доба. Вахта. 
Соц.пакет. З/п своєчасно. (067)433-79-
02, (067)417-94-37  

9.4 приБиральники, покоївки, 
посуДомийки  

 Двірник у супермаркет на Київську (Набережний), графік з 7 до 
10 та 17-20, 6/1, зарплата - 5000 грн. (096) 931-80-21, Анастасія  

 приБиральниЦя в аДміністративну БуДівлЮ по 
вул.чорновола. гр/р:9.00-17.00, суБота, неДіля - 
вихіДний. з/п 400грн в День. (096) 726-25-55  

 Прибиральниця в ТЦ «Жовтень». (068) 160-20-78, (098) 827-99-03  

 Прибиральниця у прод.маг. на Максимовича, з 8.00 до 10.00, з 
Пн по Сб, зарплата 1560 грн. (097) 243-37-20, Ілона  

 Прибиральниця у прод.маг. на Острозького, з 8 до 10, Пн-Сб, 
зарплата 2000 грн. (097) 243-37-20, Ілона  

9.5 праЦівники сто, азс,  
мийки  

 Автоелектрик по автобусах. З/п 15000-20000 грн. (067) 895-64-38  

 Автозварювальник по ремонту автобусів. З/п 15000-20000 грн. 
(067) 895-64-38  

517462

516723

8.6 автозапчастини  

 АВ зарядні, пускозарядні нові ....................... дог. ........ (097) 127-54-23  

 Двиг.,коробка ФордТранзит відм/ст ............... дог. ........ (097) 553-36-50  

8.7 авто-ремонтнi послуги  

 Якісне фарбування авто, бусів до 6 м. Фари. Повний комплекс 
малярних робіт. (066) 066-36-18  

8.8 транспортнi послуги  

 «avto»100%. перевез.меБлів, БуД.мат.До 2,5т. ван-
тажники. фургон 4х2х2,4. неДор. (098) 588-08-27  

 Вант.перевез.: Мерс.Спринтер, 20куб.,3т. Гідроборт. Ф/опл. 
будь-яка. Л.АВ 149607 (067) 289-52-33  

 Вантажно-пасажир. перевезення до 5 т, а/м Мерседес-Варіо 
або WV-T5. Ліц. 227250. (067) 970-00-39  

 вантажні перевезення 1-10т по місту, оБласті, 
україні. (067) 290-47-13  

 вантажні перевезення БуДматеріалів, меБлів. ван-
тажники. (096) 307-26-06  

 вантажні перевезення До 2 т по місту та оБласті. 
мерсеДес-спринтер сереДня База. (093) 409-28-28  

робота, послуги

 Автомоторист. З/п 17000-22000 грн. (067) 895-64-38  

 Автофарбувальник автобусів. З/п 15000-20000 грн. (067) 895-
64-38  

9.6 проДавЦі, касири  

 Касир у прод.маг. на Винниченка, графік з 8:00 до 22:00, 7/7, 
з/п - 10200 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Касир у прод.маг. на Л.Ратушної, з 7:30 до 21:30, 4/4, зарплата 
9600 грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Касир у прод.маг. на Оводова, графік з 7:30 до 22:30, 3/3, зар-
плата - 10800 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Пpoдавець в магазин одягу на Центральний ринок, графік роботи: 
8.00-17.00. З/п 10000 грн.Бажано досвід роботи! (097) 623-89-65  

517079

 Продавець-касир у прод.маг. на Заболотного, з 8 до 22, зарплата 
- 11000 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Коріатовичів, графік з 8:00 до 
22:00, 4/4, зарплата 11040 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Космонавтів, з 8:00 до 22:30, 
7/7, зарплата - 11500 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Магістратську, з 7:30 до 22, 
зарплата 10500 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Маяковського (Старе місто), з 
7:00 до 22:30, 4/4, з/п - 12263 грн. (097) 243-37-20, Ілона  

 Продавець-касир у прод.маг. на Менделєєва, графік з 8:00 до 
21:00, 4/4, зарплата 9600 грн. (097) 243-37-20, Ілона  

 Продавець-касир у прод.маг. на Оводова (центр міста), з 7:30  
до 22:30, 4/4, з/п - від 10200 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Пушкіна (центр міста), з 8 до 
22, 4/4, з/п - від 10200 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Стельмаха, графік з 7:30 до 
22:30, 4/4, зарплата 10200 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Хмельницьке шосе, 29, з 7:00 
до 22:00, 4/4, зарплата - 10800 грн (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Чехова, графік з 8 до 22:00, 3/3, 
з/п - від 9000 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Я.Шепеля (Старе місто), з 8:00 

 Помічник продавця у прод.маг. на Коріатовичів, графік з 8 по 15, 
4/4, з/п - 4500 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець пива в «Chill Time» в Луку-Мелешківську, з 11 по 22, 
3/3, зарплата - 8000-9000 грн. (068) 485-75-23, Ольга  

 Продавець пива в «Chill Time» на Покришкіна, з 11 по 22, 3/3, 
зарплата - 8000-9000 грн. (068) 485-75-23, Ольга  

 проДавеЦь проДовольчих товарів в магазин «про-
Дукти», р-н 3 лікарні (старе місто). (067) 369-30-42, 
вікторія  

 Продавець у прод.маг. в Погребище, з 7:00 до 22:00, 4/4, зар-
плата –10800 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець у прод.маг. на Хмельницьке шосе, з 8 до 22:30, 4/4, 
зарплата від 10000 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг  на Покришкіна, з 7:30 до 22:30, 
4/4, з/п -10200 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Ватутіна, графік з 7:30 до 22:00, 
4/4, зарплата від 10500 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Гоголя, графік з 8 до 22, 4/4, 
зарплата - 10200 грн. (097) 243-37-20, Ілона  

 Продавець-касир у прод.маг. на Д.Нечая, з 8 по 21, зарплата 
10500 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Заболотного, з 8 до 22, 7/7 
зарплата - 11250 грн. (096) 770-56-35, Катя  

516278

517457
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до 21:00, 4/4, з/п - 9600 грн. (097) 243-37-20, Ілона  

 Продавець-касир у прод.маг. у Бердичів, графік з 8:00  до 22:00, 
3/3, з/п - від 9150 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у супермаркет на Київську (Набережний), з 8 
до 22, 3/3, зарплата - 10200 грн. (096) 931-80-21, Анастасія  

проДавеЦь-консульт.
в ТЦ»Мир» в відділ засобів захисту 
від шкідників,г/р:вт-нд 9.30-19.30.З/п 
8000гр (063) 472-82-42  

 Продавці в продуктові магазини (р-н кінцева Вишеньки). 
Терміново! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

 проДавЦі в проДуктові магазини (р-н кінЦева ви-
шеньки). терміново! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

 проДавЦі магазин «проДукти» вул. київська. на 
піДміну. сБ, нД, пн. (068)334-25-97, (096)039-05-86  

 проДавЦі.терміново! проДуктовий магазин (р-н зал.
ВоКЗАЛ) (068)334-25-97, (098)027-31-45  

9.9 роБочі, слЮсарі, БуДівель-
ники  

 зварЮвальник, токар-слЮсар, фарБувальник в Цех 
по металовироБах. (097) 494-48-32  

 покрівельників запрошуємо на роБоту. зар. 
плата+повний соЦ. пакет. вул.келеЦька, 65 (067) 
533-84-78  

 Сортувальники плівки. (098) 245-36-53  

9.12 керівники, аДміністрато-
ри, управлінЦі  

 Адміністратор  у прод.маг. у Бердичів, графік з 8:00 до 18:00, 
5/2, зарплата - від 11500 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Адміністратор в ТЦ «Жовтень». Тиждень через тиждень. (068) 
160-20-78, (098) 827-99-03  

 Менеджер по оренді в ТЦ «Жовтень». З/п 15000 грн. (068) 160-
20-78, (098) 827-99-03  

9.13 швачки, кравЦі, прасу-
вальники  

 Швачка або бригада швачок в швейний цех. (097) 255-99-26  

 швачки на роБоту, з ДосвіДом роБоти. (067) 602-22-93  

9.20 РоБоТА ЗА КоРДоНоМ  

 Бармени, офіЦіанти, покоївки. хорватія, на се-
зон, в готелі Біля моря. зарплата 800-2000 євро. 
консультаЦії. (098) 320-26-54  

 опікунки-ДогляДальниЦі в німеччину. жінки, 
чоловіки До 65 р. з/п 1100-1700 є. консультаЦія 
(096)742-55-02, (093)012-83-93  

9.22 різне  

 Приймальник вторсировини. Вінниця. (068) 675-72-64  

9.23 шукаЮ роБоту  

 Догляну людину похилого віку, з великим досвідом роботи. (098) 
995-01-64  

 шукаЮ роБоту ДогляДальниЦі, Бажано вахтовий 
метоД. маЮ меДичну освіту. розгляну БуДь-які 
варіанти. (068) 901-51-71  

10. НавчаННя  
10.1 навчу  

 Англійська та французька. Переклади. Репетиторство. Домашні 
завдання. (093) 342-36-68  

 англійська, нім., польська, франЦ., чеська. готуємо 
До укр.та міжнароД. іспитів (063)130-80-89, (067)433-
29-54  

 Репетитор з математики та укр.мови 1-9 класи онлайн і офлайн, 
р-н Вишенька. (097) 217-67-04  

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.1 проДукти харчування, сг 
проДукЦiя  

 Продам продовольчу картоплю,cіно ............... дог. ........ (097) 990-60-25  

 Сіно лугове ................................................ дог. ........ (097) 212-77-20  

11.6 послуги  

 Coняшникова пілета, д.6мм. Фасовка різна, як насипом так бег 
і мішок по 15кг. (067)4337-7-38, Михайло  

12. електроНіка  
та аудио/відео техНіка  

12.1 ПРоДАМ  

 Akyмулятори, безперебійники ....................... дог. ............. (0930057213  

 Coнячні станції, блоки живлення ................... дог. .......... (093)005-7213  

12.3 послуги  

 Рем. телевізорів вітчизн. та імпортн. вир-ва будь-яких моделей. 
Виклик додому. 66-68-62, (098) 062-16-47  

13. іНші послуги  
13.2 свята та урочистоті  

 Авто на весілля та інші урочистості Мерседес С-500. Ціна 
договірна. (096) 653-85-24  

13.5 ЮриДичні та фінансові 
послуги  

 Адвокат. Складні сімейні та спадкові справи: поділ майна под-
ружжя, аліменти тощо (097) 265-22-17  

 Адвокат. Судові спори з держпраці. Реєстрація та ліквідація 
підприємств. (093) 797-97-44  

 Акційне кредитування до Дня народження клієнта.Кредит.
спіл.»Партнер».Ліц.380НКФП (063)311-80-72, (096)901-79-48  

 креДити віД креД.спілки «партнер». 19 років на ринку 
креДитування. ліЦ.380 нкфп. (063)311-80-72, (096)901-
79-48  

13.6 туристичні послуги  

 Продам килимок туристиний новий 2-слойний. Ціна 300 грн. 
(067) 152-98-79  

13.8 інше  

 A я Винайму або Здам в оренду нерухомість. Куплю будь-яке 
житло. Ріелтор. (096)4-5-8-9-754  

14. медичНі послуги  
14.1 пропонуЮ  

 зуБи як свої. протезування, лікування, виДалення, 
панорамний знімок. (098) 814-09-47  

 Лікування спини та гриж. Лікувал. масаж, усунення вивихів, 
напіввивихів, дисків. (098) 394-96-99  

 Продам інвалідний візок, ходунки, туалет, милиці. (098) 528-66-15  

 психологічні тренінги. арт-терапія. (067) 433-29-54  

14.2 потреБуЮ  

 Куплю інвалідні візки, ходунки, туалет. (067) 726-46-41  

 Куплю інвалідні коляски будь-які, ходунки, санітарні туалети, 
інвалідні товари. (097) 017-00-17  

15. зНайомства  
15.2 він пише  

 Хлопець 35 років бажає познайомитись з дівчиною для серйозних 
стосунків. (068) 004-82-95  

15.3 клуБи знайомств  

 Шлюбні знайомства для жінок. Пишіть про себе, побажання, 2 
фото в mms. (067) 722-32-74  

 Шлюбні знайомства. Вам допоможуть знайти свою половинку. 
(097) 099-04-74  

16. хобі, творчість, дозвілля, 
аНтикваріат  
16.1 ПРоДАМ  

 Akyмулятори, безперебійники, сонячні станції, переносні блоки 
живлення. (093) 005-72-13  

 Beлика вітчизняна енциклопедія,31 том. Історія Великої Вітчизн. 
Війни, 12 томів. (097560-06-31  

16.2 куплЮ  

 Kyплю роги лося, оленя, чоботи хромові, ялові, ялинкові іграшки, 
статуетки,ікони (067) 161-61-62  

 Kyплю фотоапарати, ордени, жовті годинники, тв, магнітофони, 
плати радіодеталі. (067)161-61-62  

 Антикваріат. Монети будь-якого періоду для себе. Дорого. 
(067)93317-24  

 Бінокль, годинники, гітару, ялинкові іграшки. (068) 004-97-73  

 картини, ікони, коралові та Бурштинові Буси, роги, 
гоДинники, орДени. Дорого! (098) 753-77-50  

 Куплю бінокль, статуетки, намисто, годинники, підсвічники, 
ялинкові іграшки (068) 864-55-14  

 Куплю монети будь-якого періоду для себе. Дорого. (067) 933-
17-24  

 куплЮ мотлох! електроінструменти, залізо, раДіо 
плати, каБеля, електромотори, телевізори, хо-
лоДильники, пральні машини, конДиЦіонери, агв 
колонки і все інше. (098)654-82-62, (063)426-65-60  

 раДіоДеталі, раДіолампи, електроДвигуни, метало-
Брухт. куплЮ Дорого! (098) 753-77-50  

16.4 спорт, туризм  

 Beлосипед дитячий продам + санки в подарок. Недорого! (0-
964-589-754  

 А ми купимо велосипеди, робочі або неробочі. (067) 847-27-68  

 Куплю гантелі, гирі, гриф для штанги, диски для штанги, човен 
гумовий. Сейф б/в (063) 292-56-89  

16.5 послуги  

 Kyплю будь-яку нерухомість. Також Винайму або Здам в оренду. 
Є варіанти! Ріелтор (096-45-8-9-7-54  

17. твариНи  
17.1 ПРоДАМ  

 Tepміново продам молоді козочки, цапки. (098) 028-50-21, (096) 
001-28-30, Василь  

18. загубив-зНайшов  
18.1 загуБив  

 Втрачене пенсійне посвідчення на ім’я Ожарівська Ангеліна 
Юріївна. Втрачений документ вважати недійсним. Тел. не вка-
заний  

 Втрачено дипломи та додатки бакалавра серія ТЕ 25751555 
та спеціаліста серія ТЕ 28159346 на ім‘я Закревська Марина 
Василівна. Вважати недійсними. тел. не вказано  

 Втрачено посвідчення батьків багатодітної сім‘ї на ім‘я Стадник 
Наталія Михайлівна та Стадник Віктор Андрійович. Вважати 
недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено: посвідчення дитини з багатодітної сім’ї на ім’я 
Штельмах Анна Олексіївна 04.03.2021р.н і посвідчення ди-
тини з багатодітної сім’ї на ім’я Штельмах Дар’я Олексіївна 
15.04.2004р.н. Вважати недійсними. Тел. не вказаний  

 СК»Місто» повідомляє про втрату полісів обов’язкового страху-
вання суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 
негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів 
та вважає їх недійсними:20шт з №308-005467 по №308-005486 
Тел. не вказаний  

19. загальНі оголошеННя  
19.1 ПРоДАМ  

 Akyмулятори, безперебійники, сонячні станції, переносні блоки 
живлення. (093) 005-72-13  

19.2 куплЮ  

 Брухт кольоровий, чорний, непотріБні речі. 
магнітола sHaRp та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 вінтажний оДяг, взуття, кросівки, сумки, спорт. 
інвентар. (098) 753-77-50  

 Демонтаж, самовивіз, чорні, кольор. мет., макул., 
склоБій. київська, 136Б. (098) 028-88-91  

 Дорого куплЮ фотоапарати, оБ’єктиви, фарфорові 
статуетки, значки, меДалі та ін. (097) 872-46-64, 57-
30-64  

 Духи, флакони та короБки з піД Духів: франЦія та 
срср. Дорого! (098) 753-77-50  

 картини, мельхіор, фотоапарати, Біжутерія, 
фарфорові статуетки, парфуми срср. (097) 872-46-
64, 57-30-64  

 куплЮ Дорого! газ.колонки, холоДильники, прал.
машини, газ.плити, т/в, маг.»маяк» (097) 872-46-64, 
57-30-64  

 куплЮ Дорого! парфуми, флакони часів срср, Двигу-
ни, трансформатори та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 металоБрухт чорний, кольоровий та непотріБні речі, 
магнітофон sHaRp. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 монети, нагороДи, ікони, гоДинники, БіжутеріЮ, 
раДянські іграшки, ялинкові, Дит. (097) 872-46-64, 
57-30-64  

 раДіоДеталі,  раДіолам.,  реле, раДіоплати, 
магнітофони, осЦилографи, т/в, фотоап. (098) 753-
77-50  

 фотоапарат олімпус, коДак, соні, магнітофон шарп, 
санйо та інше. (098) 753-77-50  

 частотомір, осЦилограф, генератор сигналів, 
раДіоДеталі, раДіоприБори. Дорого. (098) 753-77-50  

468084

 (0432) 555-135                            (098) 166-28-06
      (050) 430-03-07              (093) 170-23-60

Графік роботи: 

 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 

 субота і неділя з 10:00 до 19:00 

 понеділок з 9:00 до 20:00

Для розміщення оголошення в газети RIA зателефонуйте 
у відділ прийому оголошень. Оператори відділу допоможуть 
обрати рубрику, скласти текст оголошення, здійснити оплату.

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!
Вартість публікації оголошень 
 Звичайне оголошення — 40 гривень
 Виділене оголошення — 60 гривень
 Особливе оголошення — 130 гривень
 Фото оголошення — 180 гривень
 Фотооголошення в нерухомість — 300 гривень
 Оголошення про втрату документів — 100 гривень
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про алгоритм пошуку аптеки, 
де можна отримати ліки за цією 
програмою, дізнаємося на сайті 
МОЗ. Зробити це можна кількома 
способами:
за допомогою електронної карти.
За даними карти, у Вінниці ми 
бачимо, що є 167 аптек — учас-
ниць цієї програми, де можна 
за рецептами отримати «Доступні 
ліки».
За номером 16-77 (контакт-
центр нсЗУ).
Ви можете подзвонити за цим но-
мером безоплатно з будь-якого 
оператора та дізнатися всю необ-

хідну інформацію про програму 
та найближчу до вас аптеку, де 
ви можете отримати ліки.
За допомогою наліпки на дверях 
аптеки «Тут є «Доступні ліки».
на дверях кожної аптеки, яка 
бере участь у програмі, має 
бути така наліпка. а ті, де можна 
отримати інсулін, мають наліпку 
«+Інсуліни».
Користуючись чат-ботом.
Для цієї програми навіть створи-
ли спеціальний чат-бот «спитай 
Гриця», який теж може підказати 
вам адреси аптек та інші деталі 
програми.

як знайти аптеку, яка відпускає ці ліки у вінниці?

безкоштовні 
обстеження
 Обласний клінічний ме-
дичний реабілітаційний 
центр ветеранів війни та ра-
діаційного захисту населен-
ня придбав сучасну цифрову 
відеоендоскопічну систему. 
Це вдалося зробити завдяки 
співпраці з Національною 
службою здоров’я України. 
Раніше діагностику на тако-
му обладнанні можна було 
пройти здебільшого у при-
ватних центрах.
Про це повідомляють у Ві-
нницькій ОВА.
Як відзначає лікар-ендоско-
піст Сергій Попік, це сучасне 
обладнання нового поколін-
ня.
«Обстеження можемо робити 
пацієнту з медикаментозним 
сном або без нього. Все за-
лежить від пацієнта, проце-
дура швидка й безболісна. 
За потреби беремо тканину 
на біопсію. Проводимо ен-
доскопічні видалення ново-
утворень та сторонніх тіл. Лі-
куємо кишково-шлунковий 
тракт», — каже Сергій Попік.
Для попереднього запису 
чи додаткових консультацій 
звертайтеся за тел. (0432) 
655–200, 098 956 5159.

грип та гРві 
в області
 Спеціалісти МОЗ розпо-
віли, яка ситуація із захво-
рюваністю на грип та ГРВІ 
в нашій області. 
«На шостому тижні 2023 року 
у Вінницькій області спосте-
рігається низький рівень ін-
тенсивності захворюваності 
на грип та ГРВІ, — зазначають 
у повідомленні. — Впродовж 
тижня за медичною допо-
могою з приводу ГРВІ звер-
нулась 4721 людина, серед 
захворілих 2579 (54,6%) дітей.
Госпіталізували 176 людей, 
в тому числі 120 дітей. Заре-
єстрований один летальний 
випадок».
Найвищі рівні захворюванос-
ті на грип та ГРВІ реєструва-
лись у Жмеринському, Туль-
чинському та Хмільницькому 
районах.

КОрОТКО

реКлаМа

517268
516478

наТалІЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

Принцип отри-
мання «доступних 
ліків» дуже простий: 
ви отримуєте ліки 

в аптеці за рецептом безоплатно, 
а держава сплачує вартість ваших 
препаратів аптеці.

Доступні ліки можуть отриму-
вати пацієнти для:
 Лікування серцево-судинних 

захворювань;
 Лікування діабету 2 типу;
 Лікування бронхіальної астми;
 Для первинної та вторинної 

профілактики серцево-судинних 
захворювань, зокрема для паці-
єнтів, які пережили інфаркт або 
інсульт;
 Лікування нецукрового діа-

бету;
 Лікування епілепсії, розладів 

психіки та поведінки.
Вінничанка Лариса Смолярчук 

розповідає, що часто користу-
ється цією програмою. Каже, це 
«дуже добре для гаманця».

— Я вже чотири роки приймаю 
ліки, й у нас із моїм сімейним 
лікарем виробилась процедура з 
отриманням «доступних ліків». 
Це дуже зручно, — говорить вона.

Натомість у містянки Тамари 
Грищенко не такий успішний до-
свід участі в цій програмі. Каже, 
за рік хвороби вона отримала 
тільки два рази медикаменти.

Як сказали нам в ОВА, з по-
чатку дії програми реімбурсації 
лікарями Вінницької області ви-
писано 2,56 мільйона рецептів, 
погашено 2,13 мільйона рецептів, 

що становить 83%.
— МОЗ спільно з НСЗУ та 

урядом максимально спростили 
можливість отримання пацієнта-
ми препаратів за програмою «До-
ступні ліки» у період дії воєнного 
стану. Всі препарати за програ-
мою «Доступні ліки», в тому числі 
і для лікування діабету, можна 
отримати в аптеках як за папе-
ровим, так і за електронним ре-
цептом, — каже нам заступниця 
директора Департаменту охорони 
здоров’я ОДА Тетяна Бондарен-
ко. — На час дії воєнного стану, 
у випадку якщо у лікаря немає 
технічної можливості виписати 
електронний рецепт, лікар випи-
сує пацієнту паперовий рецепт, 

з яким пацієнт так само зверта-
ється до аптечного закладу для 
отримання необхідних препаратів 
у рамках програми реімбурсації.

За словами Тетяни Бондарен-
ко, у нашій області впродовж 
2022 року виписано 696, 185 тися-
чі електронних рецептів, з них — 
відпущено в аптечній мережі по-
над 570 тисяч.

Як отримати безоплатні ліки?
Інструкція коротка та проста:
1. Звертаєтеся до медичного 

закладу, щоб отримати рецепт;
2. Приходите в аптеку, яка від-

пускає ці ліки;
3. Отримайте ліки безоплатно 

або з частковою доплатою.
Весь перелік медикаментів 

можна переглянути за цим поси-
ланням: http://surl.li/exnpe. Нині 
в програмі є 462 торгових назви 
лікарських засобів.

«Якщо ви отримуєте електро-
нний рецепт, то на ваш мобіль-
ний телефон приходить СМС 
з унікальним номером рецеп-
та та кодом підтвердження для 
отримання ліків в аптеці. Зміст 
СМС: «Ваш рецепт: ХХХХ-
ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код під-
твердження: ХХХХ», — йдеться 
на сайті МОЗ.

Наразі лікар може виписувати 

рецепт за програмою «Доступні 
ліки» на місяць.

Як читаємо на сторінці НСЗУ 
для пацієнта, торік «Доступні 
ліки» розширилися двома новими 
напрямами: ліки при хронічному 
обструктивному захворюванні ле-
гень та хворобі Паркінсона.

Цьогоріч програма реімбурса-
ції продовжить розширюватися. 
До неї увійдуть три нові напрями. 
У січні включили імуносупресив-
ні препарати для людей, яким 
проведено трансплантацію. З 
липня в програму увійдуть тест-
смужки для людей з інсуліно-
залежним діабетом. Восени — 
знеболювальні для паліативних 
хворих.

оновили пеРелік 
«доступних ліків»
допомога  Отримати препарати 
безоплатно чи з незначною доплатою 
вінничани можуть вже не перший рік. 
Чи користуються люди цією послугою? 
 Як отримати рецепт на медикаменти? 
Чи змінився алгоритм видачі під час великої 
війни? Та хто може на них розраховувати? 
Даємо відповіді на ці та інші питання

Торік «Доступні 
ліки» розширилися 
двома напрямами. 
Цьогоріч у програму 
реімбурсації увійдуть 
ще три напрями

спочатку потрібно взяти рецепт у лікаря. У Вінниці «Доступні 
ліки» можна отримати у 167 аптеках – учасницях цієї програми

зДоров’Я

Здійснено за підтримки асоціації «незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту хаб підтримки 
регіональних медіа. погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів
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тетяна кравченко, 
праВОЗнаВеЦь, аДВОКаТ Та 

ДОКТОр ФІлОсОФІї У сФерІ 
праВа

Воєнний стан жодним чином 
не вплинув на можливість розлучитися, 
адже інститут шлюбу базується на добро-
вільності волевиявлення. Однак у зв’язку 
з проведенням бойових дій на території 
нашої держави часто виникають труднощі 
в процесі розлучення.

Так, перш за все слід відмітити, що існує 

два способи розірвання шлюбу, а саме:
1. Розірвання шлюбу Відділом реєстрації 

актів цивільного стану. Скористатися та-
ким варіантом розірвання шлюбу можна 
лише в тому випадку, коли між подруж-
жям досягнута взаємна згода в питанні 
розлучення, а також, якщо у подружжя 
немає спільних неповнолітніх дітей. Щоб 
скористатися таким варіантом розірвання 
шлюбу, обом членам подружжя необхідно 
подати спільну заяву до органів реєстрації 
актів цивільного стану за місцем прожи-
вання одного з подружжя, а чоловікові 

додатково потрібно подати документи з 
військкомату (військовий квиток, тим-
часове посвідчення тощо).

2. Розірвання шлюбу у судовому порядку. 
Такий спосіб розірвання шлюбу використо-
вується у всіх інших випадках, відмінних від 
першого. Тобто, коли у подружжя є спільна 
неповнолітня дитина та/чи відсутня згода 
стосовно питання про розлучення тощо. 
Для того, щоб скористатися таким спосо-
бом розірвання шлюбу, необхідно підготу-
вати пакет документів та позовну заяву, з 
якими, власне, й звернутися до суду. Крім 

того, позивачеві необхідно сплатити судовий 
збір за звернення до суду з такою позовною 
заявою.

На перший погляд все просто, однак 
процес розлучення може ускладнитися 
перебуванням одного з подружжя на тим-
часово окупованій території, на терито-
рії проведення активних бойових дій чи 
за кордоном. У таких випадках процес 
розлучення ускладнюється та виникає 
безліч особливостей та нюансів, з якими 
потрібно розбиратися відповідно до кож-
ної конкретної ситуації окремо.

Як розлучитися під час війни?
Блог

юлія Брилюк, 
волонтерка

Нічого немає 
кращого ніж пам’ять.

Нічого немає гіршого 
ніж пам’ять.

У мене є фото, яке зробле-
но ще у 2015 році у шпиталі 
(я не публікуватиму його, бо 
не маю дозволу від рідних). Зви-
чайне фото — 4 бійці і я з пра-
пором, здається нічого особли-
вого, крім того, що крім мене 

і прапора на даний час нікого 
не залишилося. Я неймовірно 
чітко пам’ятаю, як ми ставали 
фоткатися, жартували, сміялися. 
Тоді ще була алейка з великих 
сосен біля виходу на вулицю і 
на тих соснах постійно сиділи 

сови і «угукали», коли ми по-
зували, одна з них наробила од-
ному з хлопців на шапку, а ми 
жартували, що це на щастя… 
Через два роки його ховали з 
пакетом на голові, бо позаду го-
лови текли мізки на подушку. 

Я не впізнала його риси облич-
чя, я стояла і дивилася на пакет 
і на мізки, і ніяк не могла цього 
зрозуміти…

Ми не маємо права забути, 
навіть якщо ця пам’ять надто 
важка ноша…

Ми не маємо права забути
Блог
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пресслУжБа 
  партії «слУга народУ»

Повномасштабне російське вторгнен-
ня 24 лютого змінило життя мільйонів 
українців, настали найважчі часи в іс-
торії незалежної України. Без оголо-
шення війни — наступ російської армії 
на Україну з неба, по землі та з моря, 
ракетні удари по всій території нашої 
держави.

Ми пережили перші хвилини шоку. 
Але вже в перші години повномасштаб-
ного російського вторгнення всі укра-
їнці об’єднались у боротьбі за Україну, 
в боротьбі за волю і життя.

Сотні тисяч чоловіків по всій країні 
пішли до військкоматів та новостворе-
них бригад тероборони, щоб захистити 
своїх рідних і свої домівки. Сотні тисяч 
українців об’єднались у допомозі армії. 
Тисячі людей прихистили у своїх квар-
тирах людей, які тікали з-під обстрілів. 
Мільйони українців за кордоном вихо-
дили на мітинги, закликаючи світ до-
помогти Україні.

Весь український народ на чолі з Пре-

зидентом демонструє свою сміливість і 
стійкість усьому світу.

Наші захисники вибили російську 
армію, яка наступала на Київ. Столиця 
Русі-України вистояла.

Весь світ побачив звірства, які чинять 
росіяни — розстрільні списки, закатовані 
люди, покалічені діти, розбиті будинки, 
лікарні, школи, дитсадки і спортивні 
арени, мародерство, терор і геноцид 
українського народу.

Росія показала світу своє справжнє 
обличчя.

Рік болю, горя і втрат.
Україна продовжує боротьбу. Ворог 

намагався залишити нас без пального, 
але ми впорались. Ворог намагається за-
лишити нас без світла, води і тепла, але 
і ці випробування ми проходимо гідно. 
Ворог проводить інформаційні атаки 
на свідомість українців, але ми не ви-
микаємо критичне мислення.

Через рік страшної війни ми не самі. 
Україну підтримує весь цивілізований 
світ — і зброєю, і гуманітарною допомо-
гою, і надаючи прихисток нашим жінкам 
та дітям. Світ побачив, що тільки до-

помагаючи Україні захиститись, можна 
спинити зло. Всі зрозуміли, що росій-
ський терор сам по собі не може при-
пинитись і повзтиме як ракова пухлина 
по всій Європі, бо російське суспільство 
одержиме імперською величчю.

Історія обрала саме наш час для бо-
ротьби за свободу, життя та вільну Укра-
їну.

Наші воїни, лікарі, рятувальники, во-
лонтери, енергетики, вчителі, підприєм-
ці, залізничники, митці, аграрії, всі, хто 
працює для перемоги, пишуть сторінку 
новітньої історії України. Кожен з них 
в історії боротьби за Україну.

Дорогою ціною ми йдемо до перемо-
ги. Кожен метр звільненої від окупантів 
української землі политий потом і кров’ю 
наших воїнів.

Вічна пам’ять, вічна шана Героям.
Ми вистоїмо, тому що наша доля — 

бути вільними. Росія приречена про-
грати.

Найголовніше — ми, українці, повинні 
бути в єдності. Війна рано чи пізно за-
кінчиться. Мир настане і тільки в єдності 
ми збережемо незалежність України.

Ірина Борзова, народний депутат Укра-
їни, голова Вінницької обласної органі-
зації політичної партії «Слуга Народу».

рік війни. Історія обрала наш час для боротьби за свободу, 
життя та вільну Україну — Ірина Борзова
Блог
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точка зору
простір для особистої думки

володимир гевко, БлОГер

Українське багатоголосся — це те, що кажуть українці 
в перші три секунди після звуку сирени повітряної 
тривоги на телефоні.
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демічного розповсюдження цих 
захворювань. Фактично Україна 
до 2030 року має взяти під контр-
оль ці інфекційні захворювання. 
Це не означає, що це буде повне 
знищення. Абсолютно ні. Але 
не буде епідемії.

Також, додамо, що згідно зі 
змінами, люди з ВІЛ не будуть 
«прив’язані» до медичного закла-
ду за місцем реєстрації.
 Передбачили сучасні підходи 

до тестування на ВІЛ (самотесту-
вання).

— Коли людина відмовляєть-
ся проводити тестування на ВІЛ 
у медичному закладі, то тоді вона 

може самостійно це зробити, 
придбавши в аптеці спеціаль-
ний оральний тест, — розповідає 
Ігор Матковський. — Люди ма-
ють знати про таку можливість. 
Ці тести зараз набагато якісні-
ші, ніж були 15 років тому. Бо 
по всьому світу вони ще раніше 
використовувалися активніше. 
Вони всі американського ви-
робництва, і за умов проведення 
правильного тесту, правдивість 
буде на рівні 95%.

наТалІЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

ВІЛ/СНІД є про-
блемою всесвіт-
нього масштабу, 
щороку він забирає 

життя тисяч людей. Але ВІЛ-
позитивний статус — аж ніяк 
не вирок. Є безоплатна терапія, 
яка рятує життя безлічі людей, 
які вчасно виявили захворювання 
та розпочали лікування.

Цьогоріч 12 січня Верховна 
Рада ухвалила законопроєкт 
№ 6364 щодо змін до закону про 
протидію поширенню хвороб, зу-
мовлених вірусом імунодефіциту 
людини, та правовий і соціаль-
ний захист людей, які живуть з 
ВІЛ. А вже 3 лютого Президент 
України Володимир Зеленський 
підписав його. Відповідно ці змі-
ни до Закону набули чинності.

Що найважливішого вони 
в собі містять? Про це ми по-
спілкувалися з керівником Ві-
нницького обласного клінічного 

центру профілактики та боротьби 
зі СНІДом Ігорем Матковським.
 Сімейний лікар зобов’язаний 

виключити ВІЛ у кожного свого 
пацієнта.

На практиці, за словами Іго-
ря Матковського, це означає, що 
сімейні лікарі тепер зобов’язані 
пропонувати кожному пацієнтові 
таке обстеження: людина може 
погодитися або відмовитися. Це 
може бути зроблено «тут і зараз» 
для того, щоб не забирати зайвий 
час у пацієнта.

— Ще й до цього був наказ 
МОЗ про послуги первинки, і 
там в одному з пунктів є чіт-
ко прописана інформація про 
обов’язковий доступ до обсте-
ження, в тому числі на ВІЛ-
інфекцію, — пояснює фахівець. — 
Хочу наголосити, що Україна 
приєдналася до Глобальної 
стратегії з елімінації протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, тубер-
кульозу та вірусним гепатитам 
до 2030 року. Елімінація — це 
звільнення суспільства від епі-

ресурси, де можна знайти інфор-
мацію про роботу арТ-сайтів та 
щодо роботи гарячих ліній, опу-
блікували на сайті Центру громад-
ського здоров’я. Ось їх перелік:
 https://findart.phc.org.ua/ — 
онлайн-платформа на сайті ЦГЗ;
 https://t.me/HIV_AIDS_bot — 
чат-бот у Телеграмі;

 0 800 500 451 — загальнонаці-
ональна гаряча лінія з питань ВІл/
снІДу.
 0 800 500 335 або 116 123 — 
національна гаряча лінія з попе-
редження домашнього насиль-
ства, торгівлі людьми та гендерної 
дискримінації
 Telegram: @NHL116123

 Facebook: @lastradaukraine
 Skype: @lastrada-ukraine
 email: hotline@la-strada.org.ua
 0 800 500 225 або 116 111 — 
національна гаряча лінія для дітей 
та молоді;
 Telegram: @CHL116111
 Facebook: @childhotline.ukraine
 Instagram: @ childhotline_ua.

корисні контакти

 Отримання необхідних ліків 
для людей з ВІЛ буде змінено.

У 2019-му МОЗ затвердило но-
вий клінічний протокол лікуван-
ня й профілактики ВІЛ-інфекції. 
В нашій країні кожна людина з 
ВІЛ має право отримувати безо-
платне лікування повік. Тепер же 
люди з ВІЛ зможуть отримати 
необхідні ліки за електронним 
рецептом у будь-якій аптеці.
 Передбачена доконтактна 

профілактики ВІЛ.
— Важлива інновація, яку 

передбачають зміни до Закону, 
це доконтактна профілакти-
ка ВІЛ. Тобто, це приймання 
антиретровірусних препаратів 
не інфікованими людьми, але, 
тими, які можуть мати високий 
ризик інфікування, — пояснює 
спеціаліст. — Людина звертаєть-
ся, наприклад, до нашого цен-
тру, розповідає про свої ризики 

і абсолютно безоплатно отри-
мує доконтактну профілактику. 
Якщо брати нашу клініку, то на-
разі вже понад 50 осіб отримує 
доконтактну профілактику. Це 
всі родини/пари, в яких одна 
людина має ВІЛ-інфекцію. Але 
приймання доконтактної профі-
лактики можливе не лише у та-
кому випадку.

За словами Ігоря Матковсько-
го, людина може прийняти пігул-
ки тільки в період «ризикованого 
життя». Це може бути короткий 
курс: три-чотири доби. В будь-
який момент людина може при-
пинити вживати медикаменти, 
коли ризики зменшилися.

— Це має відбуватися дуже лег-
ко, ніяких особливих доказів ніх-
то вимагати не має. Людина лише 
має здати деякі аналізи, щоб ми 
могли оцінювати сьогоднішній 
стан здоров’я, — говорить лікар.

сімейні лікаРі пРопонуватимуть 
пеРевіРитися на віл
нововведення  У лютому президент 
України підписав новий закон про протидію 
ВІл. разом із керівником Вінницького 
обласного клінічного центру профілактики 
та боротьби зі снІДом розбираємося: що 
цей закон змінить для пацієнтів

«Україна до 2030 року 
має взяти під контроль 
ці захворювання. Це 
не означає, що це 
буде повне знищення. 
Але не буде епідемії» 

в Україні почали діяти зміни до закону про протидію 
віл. Тепер, серед іншого, люди з ВІл зможуть отримати 
необхідні ліки за електронним рецептом у будь-якій аптеці

Здійснено за підтримки асоціації «незалежні 
регіональні видавці України» в рамках 
реалізації проєкту хаб підтримки регіональних 
медіа. погляди авторів не обов’язково 
збігаються з офіційною позицією партнерів
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«нива» 
переграла 
«Чайку»
 Триває перший зимо-

вий Кубок Професіональної 
футбольної ліги України. 
Вінницька «Нива» 18 лютого 
здобула домашню перемогу 
з рахунком 2:0 над друголі-
говою «Чайкою» (Петропав-
лівська Борщагівка Київська 
область). В кожному із 
таймів відзначався Олексій 
Швець.

Це друга звитяга в двох 
матчах вінницької команди 
у цьому турнірі. Ще один 
тур нивівці пропускали че-
рез непарну кількість учас-
ників.

Наступного вікенду «Нива» 
проведе матч у рамках чет-
вертого туру проти аматор-
ської «Дружби» (Мирівка). 
Планується, що гра пройде 
в Києві. Поки що в Кубку 
лідирує столичний «Лівий 
Берег» (9 очок, 3 матчі). Далі 
вінницька «Нива» (6 очок, 
2 матчі) і «Нива» із Бузової 
(6 очок, 3 матчі).

«патріот» 
випередив усіх
 Майже два місяці тривав 

чемпіонат Вінницького 
району з футзалу. В змаганні 
взяли участь десять команд. 
Грали за коловою системою. 
В підсумку золоті нагороди 
здобув «Патріот» (Агроно-
мічне). На другому місці — 
«Оріон» (Малі Крушлинці), 
на третьому — «Володимир» 
(Тиврів).

Урочисте нагородження 
пройшло за участю голо-
ви Асоціації футзалу області 
Юрія Максименка і голови 
Асоціації футзалу району Ан-
дрія Заводяна. Були вручені 
кубки, медалі та індивідуальні 
призи. Найкращим гравцем 
турніру став Валентин Пав-
ловський («Оріон»), найкра-
щим бомбардиром — Дмитро 
Балинський («Патріот»).

КОрОТКО

Випуск №7 (1244)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.

задача №2961-2964

м. пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

перевірте розв'язок:
газета RIA №7 від 15 лютого 2023 року

задача №2957
1… Td4  2. Kpc5 Tc4x;
1. Kpc7! Tc5+  2. Kpb8 Tc8x.

задача №2958
1…Cf6+  2. Cg7 C:g7x;
1. Cg7! Cc1|Cd2|Ce3|Cf4  2. Cb2|Cc3|Cd4|Ce5
C:b2|C:c3|C:d4|C:e5x.

задача №2959
1…Td5  2. ab3: Ta5x;
1. Kp:b3! Tc1  2. Kpa3 Tc3x.

задача №2960
1… Kf6  2. Kh3 Tg4x;
1. Kph3! Tg5  2. Kg4 Th5x.

м. пархоменко

ЄВГенІй михайлів, RIA, (098)8591459

У цьому році вінницькі спортс-
мени успішно виступають 
не лише на всеукраїнському, але 
й на міжнародному рівнях. Три 
десятки наших чемпіонів днями 
нагородив голова міського спорт-
комітету Сергій Краєвський. 
Самбісти, сумоїсти, стрільці і 
шахісти отримали подяки та 
подарунки.

під час війни не зБавили 
оБертів

На початку зустрічі Сергій Кра-
євський подякував ЗСУ за мож-
ливість виступати під жовто-бла-
китним прапором на спортивних 
аренах світу і України. Він до-
дав, що країну наразі захища-
ють чимало місцевих працівни-
ків галузі фізичної культури та 
спорту. Серед них, наприклад, 
директор Вінницької спортшколи 
№ 5 Євген Лигін. Також місцева 
спортивна громада збирає гроші 
на ЗСУ. Приміром, нещодавно 
передала на передову вже другий 
«Starlink».

— Але й спортивний фронт 
активно діє. Наші спортсмени 
під час війни не збавили обер-
тів, а продовжили тренування, 
аби здобувати перемоги на різно-
го рівня змаганнях. Вінничани 
демонструють високі результа-
ти на престижних міжнародних 
стартах. Таким чином вони на-
гадують всьому світу, що Україна 
бореться, — сказав Сергій Кра-
євський.

лідери У самБо
Старший тренер-викладач із 

самбо обласної комплексної 
спортшколи Іван Нагорняк та-
кож нагадав, що низка вінниць-
ких борців зараз перебувають 

у лавах ЗСУ. Це майстер спорту 
Владислав Діденко (у Бахмуті), 
Вадим Ратушняк, Василь Коло-
мієць і тренер Станіслав Гера-
симчук.

Він розповів, що днями вінни-
чани Петро Давиденко і Владис-
лав Кирилюк представлятимуть 
Україну на Кубку світу із сам-
бо, який проходитиме на Кіпрі. 
За 40 років роботи відомому тре-
неру вдалося підготувати багато 
майстрів спорту України та май-
стрів міжнародного класу. Тепер 
Іван Нагорняк мріє, щоб один 
із його учнів здобув звання за-
служеного майстра спорту.

— Останнім часом вінницьким 
самбістам знову вдалося вийти 

на лідируючий рівень в країні. 
На нещодавньому чемпіонаті 
України збірна області посіла 
перші загальнокомандні міс-
ця — серед дівчат, із бойового і 
спортивного самбо. Це сталося 
вперше за останні 40 років! Мої 
вихованці здобули 11 призо-
вих місць, із них п’ять перших. 
А борці спортшколи № 5 зайня-
ли вісім призових місць. Тобто 
разом у нас два десятки юних 
призерів. А в командному заліку 
серед дорослих маємо непогане 
четверте місце, — сказав Іван На-
горняк.

виграли кУБок європи
Подяки отримали й сумоїс-

ти спортшколи № 5, які стали 

чемпіонами на міжнародно-
му рейтинговому турнірі класу 
«А» в Естонії «West-Viru Open» 
(Естонія). Він мав статус Кубка 
Європи. Серед чемпіонів був і 
переможець останніх Всесвітніх 
ігор, заслужений майстер спорту 
Важа Даіаурі-молодший.

— Змагання в Естонії були від-
бірковими до Європейських ігор 
у Кракові (Польщі) і Всесвітніх 
ігор у Китаї. Тому наші спортс-
мени, які зараз виступили успіш-
но, будуть там представлені, — 
розповів Важа Даіаурі-молодший.

В Естонії вінничанин провів 
три поєдинки. У фіналі здолав 
азербайджанця.

— Українців завжди приймають 
із повагою. Якогось особливо-
го ставлення в зв’язку з війною 
в Естонії ми не відчули. Вод-
ночас російських і білоруських 
сумоїстів не допускають до між-
народних стартів, — додав Важа 
Даіаурі-молодший.

сріБло на шаховій 
олімпіаді

На чемпіонаті України зі 
стрільби кульової вінничани 
посіли друге загальнокомандне 
місце і здобули багато медалей 
в особистому заліку. Також збір-
на України за участю стрільців 

Вінниччини нещодавно пере-
могла на міжнародному Кубку. 
Про це розповіла майстер спор-
ту України міжнародного класу 
Дар’я Волошина.

А вихованець Вінницької спор-
тшколи № 6 Артем Андрієнко 
нещодавно став срібним призе-
ром дорослої Всесвітньої шахової 
Олімпіади для людей з обмежен-
нями по здоров’ю. У Сербії грали 
незрячі, люди із вадами слуху, 
опорно-рухового апарату тощо.

Артем розповів, що був най-
молодшим шахістом цього зма-
гання.

— Я набрав 3,5 очка з п’яти 
можливих на Олімпіаді для 
шахіст ів з  обмеженнями 
по здоров’ю, — сказав він.

Тренер шахіста Володимир Ву-
сатюк нагадав, що Артем за кіль-
ка місяців до Олімпіади став 
чемпіоном світу серед юнаків 
до 20 років із вадами ОРА. Тому 
його й було запрошено до дорос-
лої збірної.

— Артем у Сербії мав бути за-
пасним, змінювати інших учас-
ників. Але коли вінничанин по-
чав вигравати партію за партією, 
тягнув вперед команду, його по-
просили залишитися в основно-
му складі, — розповів Володимир 
Вусатюк.

нагоРодили боРців, 
стРільців і шахістів
Знай наших!  провідних місцевих 
спортсменів відзначили за перемоги 
на Всеукраїнських і міжнародних 
змаганнях у 2023 році. Вони 
прославляють Україну в світі, що під час 
війни дуже потрібно

«Українців приймають 
із повагою. Російських 
і білоруських сумоїстів 
не допускають 
до міжнародних 
стартів»

ЄВГенІй михайлів, RIA, (098)8591459

На відкритий чемпіонат Вінниці 
з волейболу заявилися 14 чолові-
чих команд і вдвічі менше жіночих. 
Серед них не лише вінничани, але 
й представники Вороновиці і Ка-
линівки. Це аматори, адже гравці 
команд майстрів не допускалися.

Представники сильної статі 
грають на майданчику національ-
ного технічного університету, 
слабкої — на арені технічного 
фахового коледжу. Зручно, бо 
вони розташовані поруч.

Серед учасників змагань є во-
лейболісти всіх вікових катего-
рій — від школярів до ветеранів.

— Вперше граю у відкритому 
чемпіонаті Вінниці. Це дуже ці-

каво, адже будемо боротися із 
сильними суперниками. Таким 
чином отримуєш більше задово-
лення від поєдинку. Проти до-
рослих ми виступали в минулому 
році, тому це не перший досвід 
для мене, — сказала 15-річна 
Анастасія Буяльська з команди 
ДЮСШ «Авангард» (Калинівка).

Володимиру Кулеші — 54 роки. 
Він виступає за команду «Осві-
та», складену із вчителів фізичної 
культури вінницьких ліцеїв.

— Я є найстаршим у команді. 
Волейболом займаюся з п’ятого 
класу школи. Не припиняю і 
досі. Ця гра — моє життя. Во-
лейбол розвиває моторику, ре-
акцію, нестандартне мислення. 
Граю у нього не лише на уроках 

У суботу — жінки, у неділю — чоловіки 

артем андрієнко став призером всесвітньої шахової 
олімпіади серед людей з обмеженнями по здоров’ю. 
До цього був чемпіоном світу серед юнаків із вадами Ора

фізичної культури і тренуваннях 
із дітьми у позаурочний час (наша 
шкільна команда цього року ста-
ла другою у місті). А також разом 
із вчителями ліцеїв на спільних 
тренуваннях, — сказав Володимир 
Кулеша.

Змагання розпочалися 12 люто-
го. Триватимуть вони за коловою 
системою протягом трьох місяців, 
до середини травня. Чемпіонат 
проводять спільними зусиллями 
спорткомітет Вінницької міської 
ради і обласна федерація волей-
болу.

— Волейбол — один із найпо-
пулярніших і наймасовіших видів 
спорту у нашому місті. Тому ми 
звертаємо особливу увагу на його 
розвиток, — сказав голова місь-

кого спорткомітету Сергій Кра-
євський.

— Дякуємо за підтримку ректору 
техуніверситету Віктору Біліченку 
і директору техколеджу Світлані 
Василюк. Вони безкоштовно на-
дали ігрові зали для проведення 
відкритого чемпіонату Вінниці, — 
сказав виконавчий директор об-
ласної федерації волейболу Вале-
рій Калина.

Останні два роки аналогічні 
змагання через карантин відбу-
валися в урізаному форматі.

— Зараз стартувало більше 
команд, причому тури відбува-
тимуться у чітко визначені дні, 
згідно з календарем. Субота буде 
жіночим днем, неділя — чолові-
чим, — додав Валерій Калина.
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Додаток 2
до Порядку передачі документації для 

надання висновку з оцінки впливу на довкілля 
та фінансування оцінки впливу на довкілля
____________________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не 

зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 

паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «ВІННИЦЬ-
КА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА». Код ЄД-
РПОУ 00382013

(повне найменування юридичної особи, код 
згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 21001, м. Вінниця, вул. 

Гліба Успенського, 8. Телефон: +38 (0432) 
62-40-02.

(місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би-підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика
Планованою діяльністю передбачено вла-

штування резервуарного парку зберігання ди-
зельного пального, в складі п’яти підземних 
резервуарів, на території існуючої складської 
бази № 1 ПрАТ «Вінницька кондитерська 
фабрика».

Технічна альтернатива 1.
Передбачається влаштування п’яти дво-

стінних підземних резервуарів зберігання ди-
зельного палива об’ємом по 100 м3 кожний. 
Паливо використовуватиметься для потреб 
підприємства (дизель-генераторів та заправ-
лення власного автотранспорту). Планована 
річна кількість зберігання палива складає 
до 25000 м3. Постачання дизельного палива 
передбачено бензовозами та залізничним тран-
спортом. Відпуск палива здійснюватиметься 
існуючими заправними пристроями.

Технічна альтернатива 2.
У якості альтернативи розглянуто влашту-

вання п’яти надземних двостінних резерву-
арів зберігання дизельного палива об’ємом 
100 м3 кожний.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

21017, вул. Гонти 34 б, м. Вінниця, Вінниць-
ка область

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки планована діяль-
ність передбачена в межах відведеної земельної 
ділянки діючого підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Соціально-економічний вплив від діяльнос-
ті підприємства носить позитивний характер. 
Планована діяльність сприяє поповненні 
державного та місцевих бюджетів за рахунок 
податків та зборів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Передбачається влаштування п’яти під-
земних двостінних резервуарів зберігання ди-
зельного палива об’ємом по 100 м3 кожний 
(до 500 м3 одночасного зберігання). Річна кіль-
кість палива складає до 24000 м3. В кришці 
резервуару передбачено встановлення погруж-
ного насосу, рівнеміру, траси подачі та зливу 
палива, системи деаерації та замірного патрубку. 
Резервуар обладнується дихальним клапаном. 
Використання дизельного палива передбачено 
для потреб дизель-генераторів та заправлення 
власного автотранспорту. Постачання дизельно-
го палива передбачено бензовозами та залізнич-
ним транспортом, відпуск здійснюватиметься 
існуючим заправним пристроєм.

Інженерне забезпечення: електропостачан-
ня — від існуючих мереж та дизельної електро-
станції (на випадок аварійних відключень); 
теплопостачання — від існуючих мереж; во-
допостачання та відведення господарсько-по-
бутових стоків — централізоване з підключен-
ням до існуючих мереж; відведення дощових 
і талих вод передбачено до існуючих мереж з 
попереднім очищенням забрудненої частини 
стоку від нафтопродуктів.

Площа земельної ділянки складає 5,134 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Природоохоронне законодавство України 

встановлює екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності, зокрема: дотримання допус-
тимих рівнів забруднення атмосферного пові-
тря («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту 
хімічних і біологічних речовин в атмосферному 
повітрі населених місць» (затверджений на-
казом МОЗУ від 14.01.2020 № 52, зареєстро-
ваним у Мін’юсті 10.02.2020 за № 156/34439); 
дотримання нормативів гранично допустимих 
викидів відповідно до наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного серед-
овища України № 309 від 27.06.2006 «Про за-
твердження нормативів граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел»; забезпечення повного збирання, на-
лежного зберігання та недопущення знищення 
і псування відходів (п. «д» статті 17 Закону 
України «Про відходи»), передача відходів 
тільки організаціям, що мають відповідні лі-
цензії (п. «і» статті 42 Закону України «Про 
відходи»); дотримання допустимих рівнів шуму 
згідно з вимогами ДБН В.1.1–31:2013 «Захист 
територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 
3.3.6.037–99 «Державні санітарні норми ви-
робничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; 
дотримання нормативної санітарно-захисної 
зони згідно з ДСП 173–96 «Державні сані-
тарні правила планування і забудови населе-
них місць» (затвердженого наказом МОЗ від 
19.06.1996 № 173, зареєстрованого у Мін’юсті 
24.07.1996 за № 379/1404).

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до планованої діяльності за тех-

нічною альтернативною 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання нормативної санітарно-за-

хисної зони згідно з ДСП 173–96 «Державні 
санітарні правила планування і забудови на-
селених місць» (затвердженого наказом МОЗ 
від 19.06.1996 р. № 173, зареєстрованого у Мі-
нюсті 24.07.1996 р. за № 379/1404). Дотримання 
протипожежних розривів між резервуарами 
зберігання палива та будівлями і спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Впровадження ефективних технологічних, 

санітарно-технічних та організаційних рішень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до планованої діяльності за тех-

нічною альтернативною 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Передбачається забезпечення виконання са-

нітарно-гігієнічних норм та правил, охоронних, 
відновлювальних та захисних заходів.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Повітряне середовище: при будівництві — 

викиди забруднюючих речовин від роботи 
двигунів будівельного транспорту та під час 
проведення будівельних і монтажних робіт; 
при експлуатації — викиди від резервуарів збе-
рігання дизельного палива, а також операцій 
зливання та наливання палива.

Водне середовище: при будівництві — не пе-
редбачається; при експлуатації — не перед-
бачається.

Вплив на рослинний і тваринний світ: при 
будівництві — не передбачається; при експлу-
атації — не передбачається.

Вплив на клімат і мікроклімат: відсутній. 
Планована діяльність не впливає на інтенсив-
ність падаючої сонячної радіації, на темпера-
туру, швидкість вітру, вологість, атмосферні 
інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні 
характеристики.

Вплив на техногенне середовище: при будів-
ництві — не передбачається; при експлуатації: 
планована діяльність не спричиняє порушен-
ня навколишнього техногенного середовища 
за умов комплексного дотримання правил екс-
плуатації будівель, споруд та технологічного 
устаткування.

Ґрунти: при будівництві — вплив при про-
веденні будівельних робіт; при експлуатації — 

вплив об’єкту на ґрунти в режимі експлуатації 
відсутній, оскільки майданчик матиме тверде 
покриття. На ділянці облаштовані спеціально 
відведені місця для тимчасового зберігання 
відходів.

Акустичний вплив: при будівництві — шу-
мове забруднення наявне під час проведення 
будівельних робіт; при експлуатації — шумове 
забруднення буде зумовлене рухом транспорту 
та операцій по перекачуванню палива.

Соціальне середовище: при будівництві — 
не передбачається; при експлуатації — пози-
тивний вплив у вигляді створення додаткових 
робочих місць.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожеж-

ні, містобудівні та територіальні обмеження 
відповідно до чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначи-
ти відповідний пункт і частина статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність, відповідно до За-
кону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля», відноситься до другої категорії видів 
планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля і підляга-
ють оцінці впливу на довкілля, відповідно 
до статті 3, частини 3: п. 4 «енергетичну 
промисловість. поверхневе та підземне збе-
рігання викопного палива чи продуктів їх 
переробки на площі 500 квадратних метрів 
і більше або об’ємом (для рідких або газо-
подібних) 15 кубічних метрів і більше»; п. 14: 
розширення та зміни, включаючи перегляд 
або оновлення умов провадження плано-
ваної діяльності, встановлених (затвердже-
них) рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її про-
вадження, реконструкцію, технічне пере-
оснащення, капітальний ремонт, перепро-
філювання діяльності та об’єктів, зазначених 
у пунктах 1–13 цієї частини, крім тих, які 
не справляють значного впливу на довкілля 
відповідно до критеріїв, затверджених Кабі-
нетом Міністрів України.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, передба-
чено відповідно до ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
29.05.2017 р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо-
відно до Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це 
процедура, що передбачає:

— підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля;

— проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

— аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

— надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

— врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
бачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається 
можливість надавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах терито-
рії карантину, встановленого Кабінетом Міні-
стрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хво-
роби (COVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей 
період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і про-
позицій.

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля та передані суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої ді-
яльності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
видається Державною інспекцією архітектури 
та містобудування України (згідно ст. 37 За-
кону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності»);

Інші документи дозвільного характеру, пе-
редбачені законодавством, за умови що вони 
не передбачають встановлення (затвердження) 
змін у діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження планованої діяль-
ності або подовження строків її провадження 
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля»).

(вид рішення відповідно до частини першої 
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»)

(орган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Управління розвитку територій та інфра-
структури Вінницької ОВА. Поштова адреса: 
21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 29. Елек-
тронна адреса — uprter@vin.gov.ua. Номер 
телефону — (0432) 43-74-08. Контактна осо-
ба — начальник управління Зонова Марія 
Володимирівна.

(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)

517481
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долю (усміхається). Я ж на дру-
гому курсі одружився на київ-
ській акторці з театру імені Лесі 
Українки Лідії Яремчук. І коли 
ми отримували диплом, вона мені 
подарунок зробила — народила 
доньку. Тож я відмовився від усіх 
пропозицій, хоча для актора у ті 
часи вони були надзвичайно при-
вабливими. Я з третього курсу 
грав у театрі Вахтангова і мене, 
природно, брали туди на роботу. 
Ліміт на прописку у москві тоді 
був жорсткий, але мені її давали 
за умови, щоб я був один. Навіть 
пропонували фіктивно розлучи-
тися й отримати прописку, дава-
ли кімнату в гуртожитку у дворі 
театру. Та якби я прийняв цей 
варіант, це означало б, що дру-
жина втратить професію. А щоби 
вона поїхала у Київ, а я у москві 
залишився, всі розуміли, що це 
буде все — капець родині. Та-
ких прикладів знаю дуже багато. 
Тож жодного іншого варіанту, 
як відмовитися, не залишалося. 
Хоча мене дійсно у москві раді 
були бачити у багатьох театрах. 
Фактично, де ми показувалися, 
всюди пропонували залишити-
ся. І це я не хвалюся, так воно 
дійсно було. Мене крім театру 
Вахтангова, ще у Театр сатири 
звали, Юрій Любимов у Театр 
на Таганці брав і навіть Єфре-
мов-старший у МХАТі чекав. 
Через 10 років, до речі, трапи-
лася цікава історія, про яку я ніде 
не розповідав. Був 1983 рік, ми 
відпочивали з друзями у Ялті й 
жили в готелі «Ялта», де тільки 

ВаленТина 
кирилЬчУк, RIA, 
(096)3145155

На його рахунку 
понад 100 ролей 
у театрі та кіно, 

озвучування культових муль-
тфільмів і вже декілька поколінь 
глядачів, які з особливим трепе-
том чекають його виходу на сце-
ну. Євген Паперний — справжній 
улюбленець публіки і актор-ле-
генда, з яким можна годинами 
розмовляти про все на світі. Му-
дрий і талановитий, вроджену ха-
ризму у свої 72 роки геніальний 
актор не лише не втратив, а й 
примножив. Під час інтерв’ю 
Євген Паперний мистецьки 
декламує вірші світових геніїв, 
а про своє неймовірне життя роз-
повідає щиро і з гумором.

«У дитинстві тікав зі 
школи й дивився філЬми 
по 30 разів»

— На сцені я граю вже 55 ро-
ків — пару років тому для пенсії 
саме з’ясовував, то виявилося, що 
стаж для акторів рахується із на-
вчанням у театральному, так що 
мій акторський відлік почався з 
1968 року. Хоча насправді я ще 
у школі грав у народному театрі.

Чітко пам’ятаю момент, коли 
понад усе захотів стати актором. 
Наша родина жила тоді в Казах-
стані. Дуже нудний, північний 
степовий край… У Казахстані є 
шикарні південні області: Алма-
ти, Медеу — там краса! Але свої 
шкільні роки я провів у нудній 
степовій зоні у молодому місті 
Рудному. Там саме відкрили руд-
ник і мій батя рвонув туди — він 
завжди був ентузіастом, рвався 
вперед, пам’ятники будував, 
відкривав нові міста. Населен-
ня у цьому містечку було всьо-
го 20 тисяч — і все молодь, що 

приїхала руду добувати й осво-
ювати цілинні степи. Коли ми 
туди переїхали, моєю єдиною 
відрадою став кінотеатр. Зако-
хавшись у екран, я буквально 
пропав: тікав зі школи й дивив-
ся фільми по 30 разів підряд! 
Потім записався у драматичний 
гурток у Будинку культури. Хоча, 
до речі, міг і спортивну кар’єру 
побудувати. Я дуже серйозно де-
сятиборством і легкою атлети-
кою займався: у 14 років на уроці 
фізкультури випадково стрибнув 
у висоту і одразу на третій чоло-
вічий розряд! Тож у юнацькому 
віці у змаганнях вже брав участь 
за дорослих.

Та любов до театру й кіно 
все-таки перемогла. І найсміш-

ніше, що кумири з кіно, яких 
я боготворив, потім стали моїми 
однокурсниками і викладачами 
у театральному. Коли закінчу-
вав школу, саме вийшла комедія 
«Кавказька полонянка», а коли 
я приїхав у москву, аби у Щукін-
ському училищі вчитися, наталія 
варлей, про яку тоді мріяли всі 
хлопці, вчилася на курс старше 
за мене, а моїм педагогом став 
геніальний Володимир Етуш.

«щоБ отримати пропискУ 
У москві, пропонУвали 
фіктивне розлУчення»

— Після «Щуки» я міг залиши-
тися у москві, адже мене багато 
театрів брали на роботу. Але ко-
хання мало свої плани на мою 

— нова творча сторінка у моєму 
житті — коли я почав ставити влас-
ні антрепризи — почалася завдяки 
моїй дружині Тетяні. Це був пере-
ломний момент у житті країни — 
початок революції Гідності. Ми 
грали прем’єру моєї найпершої 
антрепризи «Боїнг-Боїнг» у сто-
личному Будинку офіцерів у са-
мий розпал подій на Майдані. 
на вулиці летіли «коктейлі Моло-
това», а у нас був аншлаг — повна 
зала глядачів. Театр тоді закрили, 
було дуже багато охорони і лю-
дей пускали з чорного входу через 
ворота… попри всі тривожні по-
дії, прем’єра пройшла прекрасно 

і з того часу я зробив 5 вистав. І 
в усіх — ідеї моєї дружини! Таня 
у нас офіційно завліт у всіх по-
становках. а для тієї найпершої 
вистави ще й стала рятівницею. 
антрепризу я робив за свої власні 
гроші. пробував знайти спонсорів 
за досвідом моїх колег Бенюка й 
хостікоєва, які співпрацювали з 
фармакологічною фірмою. Та всі 
спонсори щедрі й гарні лише під 
час застілля. За столом усі кажуть: 
«Буде все, що захочеш!» Та коли 
доходить до справи, відмовки 
стандартні: «ну ти ж розумієш, 
у мене ж всі кошти при справі, 
гроші в процесі, готівки немає». 

хоча гроші не такі вже й великі 
були… І що зробила тоді моя дру-
жина? Вона з депозиту зняла всі 
гроші і дала мені. сказала: «став 
виставу і не будь ні від кого залеж-
ним!» Ось така підтримка вкрай 
важлива! Я, звичайно, потім ще 
додав тисяч 50, бо для «Боїнга» 
ми шили костюми у салоні Ми-
хайла Вороніна, аби справжня 
фірма була. У виставі ж багато 
стюардес, то я всім зашурував 
розкішні костюми! І на декораціях 
не економив — у першій виставі 
був щедрим. а на другій, вже 
маючи досвід, все розраховував 
інакше.

«прем’єру «Боїнг-Боїнг» грали у розпал революції гідності»

круті у ті часи зупинялися. І от з 
настею вертинською, її старшою 
сестрою Маріанною та її кава-
лером з колишньої Югославії, 
приїжджає Олег Єфремов. Ми 
з друзями обідали у ресторані, 
а Єфремов заходить, дивиться 
на мене і бачу, мозок одразу 
напружився: крутиться машина, 
а він заціпенів на порозі, дивить-
ся і згадує. Я йому кажу: «72-й 
рік, випуск, «Щука». І він осяяв: 
«О!» Уявляєте, яка пам’ять у лю-
дини! Пройшло 10 років, а він 
мене впізнав. Значить, я дійсно 
справив враження.

вдрУге залишився в Україні 
заради олЬги сУмсЬкої

— Пішовши за коханням, я пе-
реїхав у Київ і почав працюва-
ти у театрі імені Лесі Українки. 
Його покинути і все ж таки по-
працювати у московських театрах 
міг, коли через 16 років шлюбу 
розлучався з першою дружиною. 
Тоді влітку ми ще разом всти-
гли відпочити родиною, але всі 
вже знали, що це «прощальна 
гастроль» сім’ї. У той час акто-
рам давали безкоштовні путів-
ки у творчі союзи срср, тож ми 
опинилися у репіно під петер-
бургом на базі будинку творчості 
театральних працівників союзу 
кінематографістів. Коли відпочи-
нок закінчився, першу дружину 
і дочку я відправив назад у Київ, 
а сам ще залишився на пару тиж-
нів. Як парубок вільний і вже 
от-от знову «хлопець на видан-
ні», назад я вирішив полетіти 
через москву й навідати свого 
товариша валерія фокіна, який 
у «Щуці» вчився на курс стар-
ше. Його тоді саме призначили 
головним режисером театру Єр-
молової, тож він, як дізнався про 
моє розлучення, одразу сказав, 
що без жодних конкурсів чекає 
мене у театрі. Прописку, кім-
нату в гуртожитку, ролі — все 
мені гарантував. Але ж я у Києві 
у театрі Лесі Українки в репер-
туарі був по горло задіяний! Так 
просто покинути все не міг. Тож 
ми домовились, що я відпра-
цюю трохи і буду пакувати ва-
лізи на москву. Повернувшись 
у Київ, я всіх у театрі ошелешив, 
що йду, та раптом… з’явилася 
дівчина і нове кохання — Ольга 
Сумська. Так у нас все закрути-

лося, що ні в яку москву я не по-
їхав (усміхається). Розумів, що 
роблю дурість — у нас 16 років 
різниця. Хоча на теперішній 
час це вже смішно, а тоді така 
різниця вважалася — та ти що! 
От шептуни, які все скиглили: 
«Як? Вона, молода дівчинка 
20 років, вийшла за 36-річного 
розлученого?» — нам із Олею 
зрештою і нашкодили. Шкідни-
ків було дуже багато! Але справа, 
звісно, не лише у цьому. Факт є 
фактом: через 4 роки наша любов 
закінчилася і у 41 рік я вдруге 
залишився один. Тоді мене знову 
звали переїжджати у росію, та 
я не схотів. Вже тут, в Україні, 
міцно пустив коріння.

«з нинішнЬою дрУжиною 
разом вже 31 рік»

— Взагалі у мене так цікаво 
у житті склалося, що важливі 
особисті моменти завжди відбу-
валися у часи суспільних потря-
сінь. У 1986 році, коли сталася 
Чорнобильська трагедія, я роз-
лучився з першою дружиною. З 
другою дружиною Ольгою Сум-
ською ми розійшлися у 1991-му, 
коли розпався радянський союз. 
Тож тепер моя нинішня дру-
жина Тетяна, з якою ми разом 
вже 31 рік, весь час жартує: «Ти 
не чекай найближчим часом 
особливих подій!» (усміхається) 
Таня за професією кіномонтажер, 
а для мене — головна підтрим-
ка у всьому. Вона — молодець! 
Коли питають: «Як ви умудри-
лися 31 рік разом прожити?» — 
бо я дійсно невгамовна люди-
на! — завжди говорю: «Просто 
жінка така попалася!» (усміха-
ється) Дійсно моя! Я — чоловік 
гарячий, нестримний і дуже за-
пальний. Можу біди наробити, 
коли, як кажуть, ґедзь укусить… 
А вона все терпляче зносить, 
хвилю не пускає і за стіни дому 
нічого не виносить. У родині це 
важливо!

Приходьте насолодитися грою 
Євгена Паперного, а також Оль-
ги Сумської, Віталія Борисюка 
і Георгія Хостікоєва у неділю, 
26 лютого, о 18.00 у театр ім. Са-
довського на виставі «Боїнг-Бо-
їнг». Виняткові позитивні емоції 
гарантовані всім! Квитки на ви-
ставу можна придбати на сайті 
afisha.vn.ua та у касах міста.

папеРний: «театРам у москві 
я відмовляв ЧеРеЗ кохання»
ексклюзив  легендарний актор 
26 лютого гратиме для вінничан 
у культовій виставі «Боїнг-Боїнг», яка 
вважається символом французьких 
60-х нарівні з «Шербурзькими 
парасольками» і «Дівчатами з рошфора». 
До приїзду у Вінницю геніальний актор 
поділився вражаючими історіями свого 
неймовірного життя

«Дружина з депозиту 
зняла всі гроші і дала 
мені. Сказала: «Став 
виставу і не будь ні 
від кого залежним!» 
Така підтримка вкрай 
важлива»

не всі знають, та євген паперний міг побудувати ще й спортивну кар’єру. У юнацькому 
віці захоплювався десятиборством і у змаганнях брав участь за дорослих
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Народна ар-
тистка України, 
майстриня сцени, 
улюблениця тисяч 

глядачів Лідія Бєлозьорова майже 
60 років була на сцені, 50 з яких 
служила у Вінницькому театрі. 
Вона була вродлива, мала чарів-
ний голос, нею захоплювалися 
глядачі, режисери і колеги. Ролі 
просто сипалися.

Під час епідемії коронавірусу 
Лідія Бєлозьорова захворіла, але 
перемогла хворобу. Вона грала 
в театрі, мріяла про нові ролі 
і на здоров’я не скаржилася. 
Вранці 15 лютого син артистки 
Володимир зателефонував мате-
рі, а вона слухавку не підняла, 
хоча ввечері спілкувалися. Серце 
зірки нашого театру зупинилося 
уві сні.

півстоліття на сцені
Працівники та актори театру 

Садовського діляться згадками 
про свою улюблену та непере-
вершену Лідію Бєлозьорову.

— Двадцять років я в театрі 
і весь цей час працювала пліч-
о-пліч з Лідією Бєлозьоровою — 
грала її сценічних доньок. Мені 
пощастило вчитися в такої вели-
кої актриси, прекрасної жінки, 
потужної особистості із сильним 
характером, — говорить заслу-
жена артистка України, актри-
са театру Садовського Наталія 
Шолом. — Як людина Бєлозьо-
рова була досить прямолінійною, 
за що дехто недолюблював. Але 
вона була правдивою та щирою 
як у житті, так і на сцені. Не тер-
піла випадкових людей у театрі, 
оскільки сама віддала все своє 
життя сцені.

Не можу говорити про неї 
в минулому часі, в голові 

триса та режисер театру Оксана 
Бандура. — Ось і виходить, три-
чі моя сценічна мама, а скільки 
спогадів, скільки порад, скільки 
прожито разом. Знаю її безмежну 
любов до сина та онуків. Хотіла 
би обійняти, але…

Світлана Фицайло, керівник 
літературно-драматургічної час-
тини Вінницького академічного 
музично-драматичного театру 
ім. М. Садовського:

— Для того, щоб діамант за-
сяяв, потрібне світло. Цим світ-
лом для пані Лідії і стала сцена, 
бажання служити мистецтву, 
служити глядачеві, щоб кож-
ний краще зрозумів себе й світ, 
в якому живе. Артистка поєд-
нувала у собі високе й земне. 
Створені нею образи, психоло-
гічно-глибокі, виразно-життєві, 
колоритні, свідчили про яскраву 
палітру акторських засобів, ба-
гатогранність її таланту, різно-
плановість, високе мистецтво 
перевтілення. Чаніта, Маруся 
Богуславка, циганка Аза, Міран-
доліна, Еліза Дулітл, Кочубеїха, 
Мавра — на сцені, а в житті — 
жінка, матуся, бабуся.

«Без маминого тепла»
Єдиний син артистки Володи-

мир Бєлозьоров не пішов по сто-

пах матері — він став медиком. 
Має власну родину, двох синів, 
мешкає в Києві. На річницю 
смерті, 15 лютого, приїхав на мо-
гилу матері.

— Вже рік, як немає моєї най-
ріднішої людини на землі, — го-
ворить Володимир. — Мені досі 
дуже складно це усвідомлювати. 
Навіть у поважному віці я лиша-
юсь сином, але вже без маминого 
тепла, безмежної любові і ласки. 
Я до цих пір відчуваю тепло і 
ласку її рук, які гладять мою го-
лову, як у дитинстві, це тепло 
залишиться назавжди.

Також я завжди буду пам’ятати 
сталеву силу її духу і характеру, 
нескінченну любов до життя, 
до театру, до глядача, до свого 
найулюбленішого міста Вінниці 
і, звичайно, до України.

Мама присвятила себе театру 
сповна. Зірка її таланту на небос-
хилі ніколи не згасне і завжди 
буде найяскравіша. Вона, зви-
чайно, залишиться жити у серцях 
глядачів, в образах своїх персо-
нажів, в усіх наших спогадах, 
назавжди.

Спочивайте з миром, шановна 
Лідіє Олексіївно, спочивай улю-
блена сестричка, нескінченно мо-
лода бабуся. Спочивай, мамочко, 
моя найрідніша людина на землі.

За півстоліття лідія бєлоЗьоРова 
ЗігРала понад сотню Ролей
Рік без легенди  Минулого року, 
31 березня, театр імені Миколи 
садовського планував організувати 
бенефіс із нагоди 77-річчя з дня 
народження народної артистки України, 
зірки театру лідії Бєлозьорової. Та 
не судилося. Як грім серед ясного 
неба 15 лютого Вінницю та усю Україну 
облетіла сумна новина — легенда сцени 
померла

ліворуч — лідія Бєлозьорова з сином володимиром. праворуч — актриса на сцені 
Вінницького академічного музично-драматичного театру ім. М. садовського

не вкладається, що її немає. 
Ми дізналися про смерть Лідії 
Бєлозьорової перед репетицією. 
Пішла ціла епоха. Без неї наш 
театр осиротів.

— До цих пір тяжко це збаг-
нути. Вона була моєю першою 
мамою в театрі. Вистава «По-
минальна молитва», Лідія Олек-
сіївна Голда, я — її молодша 
донька… ще й досі пам’ятаю, 
як вона вмирала на сцені. Це 
був 1993 рік. Вдруге вона була 
моєю мамою у «Дім Бернарди 
Альби», а втретє — «У неділю 
рано зілля копала», — згадує ак-

народна артистка країни, воло-
дарка Ордена княгині Ольги та 
премії Миколи руданського лідія 
Олексіївна Бєлозьорова (Вакула) 
народилася 31 березня 1945 року 
в м. херсон. У 1968 році закінчила 
Київський державний інститут те-
атрального мистецтва ім. Карпен-
ка-Карого. Із 1964 року — акторка 
херсонського музично-драматич-
ного театру. В 1968–1969 роках — 
акторка рівненського обласного 
українського драматичного те-
атру. В 1969–1972 роках — ак-
торка львівського українського 

драматичного театру ім. М. Зань-
ковецької.
Із 1972 року Бєлозьорова меш-
кала і працювала у нашому місті, 
тут вийшла заміж, народила сина, 
служила у Вінницькому академіч-
ному музично-драматичному те-
атрі ім. М. садовського. на сцені 
нашого театру зіграла понад 
100 ролей. актриса від природи 
мала сильний голос, що дозволя-
ло їй професійно поєднувати ак-
торське виконання з вокальними 
партіями, створювати колоритні 
образи в музичних спектаклях, 

концертах.
Також лідія Бєлозьорова відома 
за ролями у знаних кінострічках:
 1971 — «Веселі Жабокричі» 
(парася);
 1972 — «пропала грамота» 
(дружина Василя, Відьма, Імпе-
ратриця);
 1973 — «Дід лівого крайнього» 
(епізод);
 1975 — «прості турботи» (Таїсія);
 2005 — «повернення Мухта-
ра-2» (сусідка Ігоря);
 2007 — «повернення Мухта-
ра-4» (анастасія сергіївна).

артистка театру і кіно
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ТеаТр СадовСького
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Хелемські мудреці
Комедія-притча. 22.02, поч. о 17.30

кVITKA
Пісня наяву й у снах. 23.02, поч. о 17.30

Маруся Чурай
Поема для театру. 24.02, поч. о 17.30

У неділю рано зілля копала…
Романтична драма. 25.02, поч. о 17.30

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма. 28.02, поч. о 17.30

ТеаТр лЯльок
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)

Подорож маленької зіроньки
Зоряно-музична казочка
25.02, поч. об 11.00 та 13.00

кому потрібен Сніговик
Зимова пригода
26.02, поч. об 11.00 та 13.00

Екскурсія
Підземеллями та катакомбами храму 
діви Марії ангельської 
Екскурсії Вінницькими підземеллями розпочали 
проводити ще у 2016 році. У вересні 2016 року 
місцеві брати капуцини у Вінниці відсвяткували 
270 річницю прибуття братів до нашого міста.  На 
честь свята всі бажаючі могли переглянути фільм 
про монастир, послухали орган, а отець Костянтин 
Морозов презентував своє історичне дослідження 
«І він буде вам свідком». Архітектор та краєзнавець 
Євген Совінський підготував до свята модель мо-
настиря. Найбільш наполегливі змогли у той день 
пройтись екскурсією по спорудах та підземеллях 
монастиря. Відтоді екскурсії стали постійними, а 
всі секрети з життя обителі розповідає знаний ві-
нницький історик Олександр Федоришен. 
Вартість квитків: 50 грн - дорослий, 40 грн - сту-
дентський, 30 грн - учнівський.
Формат екскурсії - благодійний.
Відвідини цього маршруту - ваша пожертва на про-
цес подальшої реставрації, дослідження катакомб 
та повернення минулої величі історичній пам’ятці.
Записатись на екскурсію можна за телефонами: 
(063)1003325, (068)6415996.
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Імперія у вогні
Драма. 22.02, поч. о 12.40, 21.00
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)

людина-мураха та оса: квантоманія
Пригоди. 22.02, поч. о 9.20, 10.20, 12.00, 13.00, 
14.40, 15.40, 17.30, 18.20, 20.10, 21.00
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
демонічне прокляття абізу
Трилер. 22.02, поч. о 12.30, 14.30, 21.40
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
Супер Майк: останній танець
Детектив. 22.02, поч. о 13.20, 16.30, 21.10
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
Паралельні світи джулії
Фантастика. 22.02, поч. о 10.10
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
Титанік: 25 років
Мелодрама. 22.02, поч. о 17.20
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
до чого тут кохання?
Комедія. 22.02, поч. о 10.10
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
Стукіт у двері
Трилер. 22.02, поч. о 15.20
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
астерікс і обелікс: Піднебесна імперія
Комедія. 22.02, поч. о 10.30, 15.40, 21.20
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
рок дог 3: ритмічний батл
Анімація. 22.02, поч. об 11.20
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 22.02, поч. о 9.10, 10.30, 12.40, 14.50, 
17.00, 19.10
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)
аватар: шлях води
Фентезі. 22.02, поч. о 12.50, 16.30, 18.00, 20.10
З 23.02 довідка за тел. (096)00035050)

кІноТеаТр «родина»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Таємниця Таунхауса
Комедія. 22.02, поч. о 17.00
рок дог: ритмічний батл
Анімація. 22.02, поч. о 10.00, 12.00
Свинка елвіс
Анімація. 22.02, поч. о 14.00, 15.30
людина-Мураха та оса: квантоманія
Екшн. 22.02, поч. о 18.50
23.02–1.03, поч. о 19.00
Мирний — 21
Воєнна драма. 23.02–1.03, поч. о 17.00
кіт у чоботях 2. останнє бажання
Анімація. 23.02–1.03, поч. о 10.00, 12.30, 15.00

кІноТеаТр «CInemA CITI»
(Мегамолл, вул. 600‑річчя, 17 Е)

Мирний — 21
Воєнна драма. 22.02, поч. о 14.20, 19.15
З 23.02 довідка за тел. (080)0308111
Таємниця Таунхауса
Комедія. 22.02, поч. о 14.40
З 23.02 довідка за тел. (080)0308111
Закляття абізу
Трилер. 22.02, поч. о 20.45
З 23.02 довідка за тел. (080)0308111
Імперія у вогні
Драма. 22.02, поч. о 16.35
З 23.02 довідка за тел. (080)0308111
до чого тут кохання?
Комедія. 22.02, поч. о 16.40
З 23.02 довідка за тел. (080)0308111
Супер Майк: останній танець
Детектив. 22.02, поч. о 12.00, 20.10
З 23.02 довідка за тел. (080)0308111
Щедрик
Історична драма. 22.02, поч. о 12.30
З 23.02 довідка за тел. (080)0308111
аватар: шлях води
Фентезі. 22.02, поч. об 11.00, 18.50
З 23.02 довідка за тел. (080)0308111

SmArTCInemA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 
4 поверх тел. (096)003–50–50)

кіно

Петро Чорний 23 лютого у вінниці
Харизматичний і талановитий Петро Чорний — най-
відоміший ром України, чий голос називають «Чорним 
золотом України», з великим концертом у Вінниці! 
23 лютого о 19.00 у концерт-холі «Mont Blanc» нас 
чекає нова концертна програма «Дві дороги», феєрія і 
колорит неповторних циганських романсів, україн-
ських пісень та незабутня атмосфера.! Кожний кон-
церт Петра Чорного — це приголомшливе свято, спо-
внене радості, краси, найяскравіших фарб та емоцій. 
Співак щоразу вражає глядачів не лише силою свого 
прекрасного голосу, а й відмінним почуттям гумору та 
цікавими розповідями. Квитки — від 370 до 520 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. Са-
довського, філармонії, готелі «Франція», Вінницькому 
планетарії, «Артинов», CHERDAK, Rock-n-Roll, «Мобі 
Дік», Aladdin, центрі розвитку Origami.

FIЇnKA 9 березня! 
Тур «гуцулія рулить»
Шалений гуцульський драйв, 
колоритний діалект, запальні 
танці і стильні сучасні етно-
хіти, у яких є все: традиції, 
реп-мотиви, потужний 

вокал і всепоглинаючий український запал — везе 
у Вінницю яскрава FIЇNKA! На великому концерті 
«Гуцулія рулить» 9 березня о 19.00 у концерт-холі 
«Mont Blanc» готуйтеся до справжнього відриву. 
FIЇNKA скорила серця мільйонів єврофанів, давши 
драйву на Нацвідборі «Євробачення», а тепер пре-
зентує Вінниці все розмаїття своєї неординарної 
творчості. Буде дуууже яскраво! А частина коштів 
із кожного квитка буде передана на підтримку 
ЗСУ. Квитки — 300–600 грн. Купуйте на сайті 
afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. Садовського, 
філармонії, готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, 
магазинах Rockn-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, Origami.

вистава «Як виростити 
чоловіка в домашніх 
умовах?» 13 березня
Неперевершена Ірма Вітов-
ська і Олексій Гнатковський 
13 березня о 19.00 у театрі 
ім. Садовського з гарячою 

комедійною виставою про стосунки чоловіків і жінок 
«Як виростити чоловіка в домашніх умовах?» У центрі 
сюжету — історія сильної красуні Мар’яни. Вона має 
чудову роботу, гроші… Все, крім кохання! Або хоча б 
просто чоловіка. В один прекрасний вечір вона поба-
чила рекламу про те, що ідеального чоловіка можна 
тільки виростити… Навіть у домашніх умовах! Вистава 
здивує всіх неочікуваним і бурхливим фіналом, а та-
кож блискучою імпровізацією та інтерактивом і вза-
ємодією із глядачами. Квитки — від 230 до 530 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. 
Садовського, готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, 
Rock-n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, Origami.

легендарна вистава«Боїнг-Боїнг» та 
улюблені зірки 26 лютого у вінниці!
Іскрометна вистава «Боїнг-Боїнг» з улюбленими зірка-
ми: Ольгою Сумською, Євгеном Паперним, Віталієм 
Борисюком, Георгієм Хостікоєвим! 26 лютого о 18.00 
у театрі ім. Садовського поринемо у атмосферу 
Франції, веселих пригод і яскравих любовних перипе-
тій! «Боїнг-Боїнг» — справжня легенда французького 
театру ХХ сторіччя і символ французьких 60-х нарівні 
з «Шербурзькими парасольками» і «Дівчатами з 
Рошфора». П’єса увійшла до Книги рекордів Гіннеса 
і поставлена у 60 країнах світу! Це дійсно та комедія, 
яку має побачити кожен! Нестримний сміх і позитивні 
емоції гарантовані всім! Квитки від 230 до 530 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. 
Садовського, філармонії, готелі «Франція», «Артинов», 
CHERDAK, Rock-n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, Origami. 

гурт «МерІ» 
18 березня у вінниці
«Так, я з України!» — гучно 
заспіваємо разом із Віктором 
Винником і гуртом «МЕРІ» 
на великому концерті 18 
березня о 19.00 у Royal pub! 

Міць української рок-музики, драйв улюблених 
хітів, щирість спілкування і багато-багато сюрпризів 
— концерт буде незабутнім і подарує всім можли-
вість відірватися на повну! Драйвові, романтичні 
та закохані Віктор Винник і «МЕРІ» виконають всі 
свої найкращі хіти за 27 років на сцені та створять 
надзвичайну атмосферу щирого українського року 
найвищого ґатунку! Приходьте всі, хто з України! 
Квитки — 350 гривень. Купуйте онлайн на сайті 
afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. Садовського, 
Royal pub, Вінницькій обласній філармонії, готелі 
«Франція», «Артинов», CHERDAK, магазинах Rock-
n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, центрі розвитку Origami. 

Театр тіней TeULIS із 
новим шоу у вінниці!
Всесвітньовідомий театр 
тіней TEULIS їде у Вінницю! 
19 березня о 19.00 у театрі 
ім. Садовського побачимо 
магічне шоу і поєднання 

акробатики, хореографії, оптичних ілюзій, музики 
та приголомшливих відеопроєкцій, які вразять 
кожного. Доводячи, що всі фантазії можна оживити 
за допомогою тіней людського тіла, театр TEULIS 
підкорив і здивував багато світових столиць. 
За останні 8 років театр тіней TEULIS був фіналістом 
найбільших талант-шоу в Італії, Туреччині, Чехії та 
Словаччині. Приходьте всією родиною побачити 
незабутнє шоу від найбільш незвичайного і затребу-
ваного театру. Квитки — від 300 до 460 грн. Купуйте 
на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. Садов-
ського, філармонії, готелі «Франція», «Артинов», 
CHERDAK, Rock-n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, Origami.

концЕрти тЕатр

розваги
відпочинок у тюбінговому парку  
Vinny Land
Тюбінг-парк Vinny Land розташовується непо-
далік с. Шкуринці. Дістатися можна марш-
руткою 5 а, таксі або власним авто. Щоден-
но з 06.40 до 22.00 їздить маршрутне таксі 
№ 5 а «П’ятничани-Шкуринці».
Тюбінг — це катання на надувній камері «бублику» 
по рівній або похилій водній, або сніжній поверхні. 
Крім цього функціонує підйомник-мультиліфт.
Висота снігового покриву сягає 1,5 метра.
Рівень пресованого снігу підтримується за допо-
могою спеціального обладнання. Це дозволяє пра-
цювати при плюсовій температурі тривалий час.
Ціни на катання сезону 2022–2023 року:  
Спуск 1 раз — 80 грн, 1 година — 350 грн, 2 го-
дини — 450 грн, Безлім — 400 грн.
У парку розваг діють акційні пропозиції:
— Святкування дня народження у Vinny Land — 
іменинник отримує знижку 50 %, а всі його гості 
10 %. Не забудьте взяти із собою паспорт чи 
посвідчення особи.
— Також, Vinny Land пропонує соціальні знижки та 
безкоштовне катання щодня з 12.00 до 16.00 для:
1. Дітей із малозабезпечених багатодітних, со-
ціально незахищених сімей.
2. Дітей, позбавлених батьківського піклування, 
діти-сироти.
3. Діти з інвалідністю.
4. Діти внутрішньо переміщених осіб.
5. Діти, батьки яких були, знаходяться або загину-
ли під час бойових дій.
Графік роботи: щодня з 11.00 до 20.00 (або 
до останнього відвідувача).
Перед візитом уточніть графік за тел. 
(097)0780078.

навчання

Школа англійської Project 12 у вінниці
Project 12 — найтехнологічніша школа англійської, 
яка пропонує:
 Найсучасніший гібридний підхід до вивчення 
англійської мови
 Інтерактивний онлайн-підручник нового покоління

 Дистанційне навчання в zoom, а також зручний та 
стильний офіс у Вінниці
 Інтенсивне навчання: один рівень — за 3 місяці. 
Вся англійська — за 12 місяців.

Найнижча ціна на ринку
Однією з фішок Project 12 є те, що студенти навча-
ються на інтерактивній онлайн-платформі 12 Tracks. 
Це і підручник, і особистий кабінет учнів. 
Розроблена на базі підручника 12 Tracks з ураху-
ванням стандартів CEFR (Загальноєвропейської 
шкали мовної компетенції).

Контакти й адреса:
м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 13, 2-й поверх
+38 063 162 80 70 (Viber, Telegram) +38 097 199 55 84
E-mail: project12.vinnytsia@gmail.com
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***
— алло, це поліція? У мене пропав 
чоловік.
— Давно?
— Тиждень тому.
— Чому тільки тепер телефонуєте?
— просто я знаю, що його більше 
тижня жодна жінка не витримає, 
значить, щось сталося…

***
В аптеці сказали — «Заходьте ще».
— розумію, що ввічливість, а наче 
прокльон…

***
В селах люди не мають часу 
на якусь депресію. То закопують 
картоплю, то викопують…

***
— лікарю, ви пам’ятаєте, що 
порекомендували мені від 
депресії?
— Так, звичайно — завести 
коханця!
— О, то тепер самі поясніть моєму 
чоловікові, що я лікуюсь…

***
після фрази жінки: Так хочеться 
смаженої соленої полуниці… Тато 
семи дітей втратив свідомість.

***
— потрапили якось в яму: 
руснявий солдат, вагнерівець і 
кадировець.
— І що?
— І нічого. Там і залишились.

***
на прийомі у психолога:
— Що вас турбує, окрім тривоги?
— Комплекси…
— Комплекс провини? Комплекс 
неповноцінності?
— Мене турбує, коли вже приїдуть 
ті ракетно-зенітні комплекси!

***
етнічній вірменці сімоньян 
заборонили в’їзд у Вірменію.
етнічному єврею соловйову 
заборонили в’їзд в Ізраїль.
Залишилось заборонити лаврову 
вхід на іподром.

***
хочу душевного тепла і 
100 сучасних винищувачів для 
України…
Жартую, звісно, тепла не треба.

***
Чоловік дружині:
— Уявляєш, подивився недавно 
щоденник нашої доньки і мало 
свідомість не втратив!
— Що, багато двійок знайшов?
— Та ні, виявляється, вона вже 
в четвертому класі!

***
під новий рік бабуся приїхала 
в гості до онуків.

— ну, петрику, — звернулась вона 
до найменшенького, — скажи, 
скільки тобі років? За кожний рік 
отримаєш по шоколадній цукерці.
— Давайте, бабусю, я краще скажу, 
скільки років вам!..

***
— Ким би ти хотів стати, коли 
виростеш?
— Учителем і малярем.
— Чому?
— Бо учитель має канікули влітку, 
а маляр — взимку.

***
Бабуся каже своїй онуці:
— Будь чемною, слухняною, 
бо прийде вовк і з’їсть тебе, як 
Червону Шапочку…
— Знаю, знаю! але він спершу з’їв 
бабусю…

***
— Мамо, — перелякано каже 
дитина, дивлячись у вікно. — Он 
іде тато! Що ми йому раніше 
покажемо — твоє нове плаття чи 
мій щоденник?

***
Гризуть два короїди дерево. Один 
другому:
— ну і що? Звичайне дерево! а ти 
все: страдіварі, страдіварі…

***
— люсю, де ти вчора вночі була?
— по району гуляла.
— Він же неблагополучний!
— Ще й який благополучний! 
Дивись — два айфони і золотий 
ланцюг!

***
Чоловік заходить в аптеку:
— Дівчино, дайте медичний 
спирт — літр.
— а рецепт у вас є?
— ех, був би рецепт, я б його сам 
зробив…

***
надам безкоштовну психологічну 
допомогу, почищу карму, 
допоможу знайти вихід із складної 
ситуації. Закуска ваша.

***
— Доброго дня. Одягайте бахіли, 
прив’язуйте ниткою зуб до дверей!
— але лікарю, я думав…
— Бачите цей диплом? Давайте тут 
думати буду я!

***
— свєтка, я тої ночі майже не спав! 
Ти хропіла, пес гавкав!
— а що ти хотів? Щоб пес хропів, 
а я гавкала?

***
— лікарю, 2 години тому ми 
привезли доньку з апендицитом. 
Як вона?
— Вітаю! У вас онук.

Анекдоти
овен 
на початку тижня ви можете 
виявити брехню з боку ді-
лових партнерів або своєї 
другої половинки. Викрива-
ючи недоліки інших людей, 
пам’ятайте і про власну 
недосконалість. наприкінці 
тижня вас порадують друзі.
 
телецЬ 
У роботі непогано б за-
йнятися новими та невивче-
ними напрямками. Однак 
уникайте радикальних 
змін, нове має будуватися 
поступово. пам’ятайте про 
відповідальність за вчинки. 

Близнюки 
Цього тижня гарний настрій та 
душевний підйом дозволять 
вам швидко та легко вирішити 
будь-які питання. не прагніть 
осягнути неосяжне, залиште 
більше часу на відпочинок, 
прогулянки, побачення, 
кохання та дружбу. 

рак 
Тримайтеся подалі від будь-
яких інтриг та закулісної 
метушні. Згодом настане 
гарний час для кар’єрного 
зростання. У п’ятницю поста-
райтеся не вступати в нові 
контакти.

лев 
Якщо ви задумалися над 
зміною роботи, то зараз 
найкращий момент для 
пошуку. постарайтеся завер-
шувати розпочаті справи, це 
дозволить уникнути непоро-
зумінь та неприємностей. 

діва 
Ваші ідеї та плани, незважа-
ючи на дещо авангардний 
характер, знайдуть цього 
тижня розуміння та під-
тримку. не скромничайте, 
дозвольте розкритися своїм 
талантам і здібностям, біль-
ше впевненості у своїх силах. 

терези 
Цього тижня на вас 
чекають приємні зміни 
в особистому житті. У вас 
з’явиться гостре бажання 
досягти задуманого — так 
дерзайте. розраховуйте 
лише на власні сили і 
не зваблюйтеся з приводу 
колег по роботі чи іншого 
джерела допомоги. 

скорпіон 
Цього тижня у вас з’явиться 
безліч ідей і проєктів і 
більшість із них прине-
суть прибуток. У вас може 
з’явитися бажання почати 
все спочатку, давно настав 
час щось змінити і зробити 
крок на шляху до свого 
щастя.

стрілецЬ 
результати роботи зможуть 
вас порадувати і принести 
моральне і навіть матері-
альне задоволення. на цей 
тиждень можна запланувати 
серйозну розмову зі старим 
другом або коханцем, 
можливо, стосунки знайдуть 
друге дихання. 

козеріг 
не поспішайте будувати 
жорсткі плани та суворо до-
тримуватися їх. Цей тиждень 
взагалі сприятливий для 
того, щоб спокійно пливти 
за течією. Є ризик розчару-
ватися у близькій людині, 
собі коханому. Займіться 
самоосвітою та самовдоско-
наленням.
 
водолій 
У всьому шукайте привід 
для радості, не допускайте 
негативних думок та емо-
цій. Ваші особисті успіхи 
викликають захоплення 
і одночасно заздрість 
у недоброзичливців. 

риБи 
Вам необхідно подумати 
про підвищення свого про-
фесійного рівня, виникне 
ймовірна ситуація, яка 
дозволить вирішити це пи-
тання без величезних зусиль 
з вашого боку. 

Гороскоп
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