
САПЕР ПІДІРВАВСЯ НА МІНІ,
АЛЕ ПОВЕРНУВСЯ НА СЛУЖБУ НА ПРОТЕЗІ
Внаслідок вибуху 
протипіхотної йому 
відірвало стопу лівої 
ноги. У тому місці, де 
була міна, проходило 
немало людей, але 
вибуховий пристрій 
спрацював на саперові

Сталося це тоді, 
коли територію 
уже обстежили. 
Старший групи 
саперів здійснював 
контрольну перевірку. 
Чому міну не вдалося 
виявити раніше? 
Який стан здоров’я 
травмованого 
сапера?

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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ВЛАД НЕ СТАЄ НА НІЖКУ, 
БО ПОШКОДИЛИ НЕРВ
Хірург прооперував 4-річному 
Владу ніжку. Мав вирізати кісту, але 
не знайшов її та, як сказав, відрізав 
шматочок м’яза. Три місяці дитина 
на ногу не стає, є ушкодження 
нерва. У Вінниці хлопчику 
допомогти не можуть…

ШВИДКУ ПЕРЕТВОРИЛИ 
НА СТОМАТКАБІНЕТ
Невдовзі стоматологія 
на колесах поїде до військових 
на фронт — туди, де немає клінік 
та фахівців. Проєкт реалізували 
спільно влада та бізнес. А охочих 
працювати в цьому мобільному 
кабінеті більше, ніж є місць с.10с. 8
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Íà ïî÷àòêó â³éíè ÿ íå ìî-
ãëà çðîçóì³òè, ÷îìó ðàøèñò³â 
íàçèâàëè îðêàìè, ³ ñèí ïî-
ðàäèâ ìåí³ ïîäèâèòèñÿ ô³ëüì 
«Âîëîäàð ïåðñí³â». Îäíó ñå-
ð³þ ïîäèâèëàñü ç ãîðåì ïî-
ïîëàì. Ç’ÿñóâàëà, õòî òàê³ 
îðêè, ³ âñå. Äàë³ íå çàéøëî, 
ÿê êàæóòü.

Á³ëüøå ô³ëüì³â ÿ äèâèòè-
ñÿ íå ìîãëà. Â³éíà íå äàâàëà 
ìåí³ ïåðåìêíóòèñÿ íà ùîñü 
³íøå, áî ìîçîê îêð³ì íîâèí 
³ç ôðîíòó, ç áîéîâèõ ïîçè-
ö³é, ç òîãî, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ â Óêðà¿í³, í³÷îãî ³íøîãî 
íå ñïðèéìàâ.

Íåùîäàâíî çà ïîðàäîþ ïî-
äðóãè âèð³øèëà ñïðîáóâàòè 
ïîäèâèòèñü õóäîæí³é ô³ëüì 
«Ôð³äà». Î äèâî! Çíàºòå, 
ÿ çìîãëà äîäèâèòèñü íàâ³òü 
ô³íàë. Ô³ëüì çàõîïëþþ÷èé. 
Ó íüîìó ïîêàçàíå ïðèâàòíå 
æèòòÿ ìåêñèêàíñüêî¿ õóäîæ-
íèö³ Ôð³äè, ÿêà âíàñë³äîê 
àâòîìîá³ëüíî¿ êàòàñòðîôè 
îòðèìàëà ³íâàë³äí³ñòü. Òåð-
ï³ííÿ, îïòèì³çì, ñèëà âîë³, 
êîõàííÿ äîïîìîãëè ¿é æèòè 
äàë³. Ó ô³ëüì³ º ³ñòîðè÷íèé 
ïåðñîíàæ — âò³êà÷ ³ç Ðîñ³¿ 
Òðîöüêèé. ² ïðî ôðåñêè 
ó õðàì³ ç îáëè÷÷ÿì Ëåí³íà 
ö³êàâî äèâèòèñÿ…

Àëå ñïðàâà íå â ñþæåò³ 
ô³ëüìó, ³ íå â ãð³ àêòîð³â. 
Ñïðàâà â òîìó, ùî íàø³ ÇÑÓ 
äàþòü íàì óïåâíåí³ñòü ó íà-
ø³é ïåðåìîç³. Ñïðàâà â òîìó, 
ùî äóõ, îïòèì³çì ³ áîðîòüáà 
íàøà ç ðàøèçìîì ïîñòóïî-
âî éäóòü äî Ïåðåìîãè. Âíà-
ñë³äîê ÷îãî ì³é ìîçîê ïî-
÷àâ ïåðåëàøòîâóâàòèñÿ, â³í 
äîçâîëèâ ìåí³ çà ð³ê ç äíÿ 
ïî÷àòêó â³éíè ïðîñòî ïî-
äèâèòèñÿ õóäîæí³é ô³ëüì, 
ïðîíèêíóòèñÿ éîãî ñþæåòîì, 
âáîë³âàòè çà äîëþ ãåðî¿â…

Âè ñêàæåòå, ùî ìîçîê âòî-
ìèâñÿ â³ä ïîñò³éíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ëèøå ïðî â³éíó? Ìîæëèâî. 
Òà, äóìàþ, ìîçîê ïîäàº ñèãíà-
ëè, ùî ñêîðî ìè ïîâåðíåìîñü 
äî ìèðíîãî æèòòÿ, ùî ìîæåìî 
äîçâîëèòè ñîá³ áóòè ñïîê³é-
íèìè, áî ìàºìî âåëè÷åçíó 
ñâ³òîâó ï³äòðèìêó, áî ìàºìî 
ïàòð³îòè÷íó àðì³þ ÇÑÓ, ÿêà 
âèøâèðíå âîðîãà çà ìåæ³ íà-
øî¿ óêðà¿íñüêî¿ çåìë³.

² íåçàáàðîì âåñíà. Ñàìå 
âîíà íåñå îíîâëåííÿ ïðèðî-
ä³, îíîâëåííÿ âñüîìó æèâî-
ìó. À, îòæå, Óêðà¿íà æèòèìå, 
áî ìè íåïåðåìîæí³.

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи потрібно скасувати/перенести святкування 8 березня в Україні?

ÍÎÂÈÍÈ

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

ОЛЬГАОЛЬГА
ТКАЧТКАЧ

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

Â óðÿä³ àíîíñó-
âàëè ï³äâèùåííÿ 
ïåíñ³é íà 20%.

«Ï³ä ³íäåêñàö³þ ï³äïàäàòè-
ìóòü óñ³ êàòåãîð³¿, ÿê³ âèçíà÷åí³ 
çàêîíîäàâñòâîì. Ìè ðîáèìî öå 
ïîïðè òå, ùî çàêîíîì Óêðà¿íè 
ïðî Äåðæáþäæåò íà 2023 ð³ê òàêà 
³íäåêñàö³ÿ íå º îáîâ’ÿçêîâîþ», — 
ñêàçàâ 17 ëþòîãî ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ 
Êàáì³íó Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè 
Äåíèñ Øìèãàëü.

Ï³çí³øå ì³í³ñòåðêà ñîöïîë³òè-
êè Îêñàíà Æîëíîâè÷ ðîçêàçàëà 
â åô³ð³ íàö³îíàëüíîãî òåëåìà-
ðàôîíó, ùî äîïëàòà äî ïåíñ³é 
ñòàíîâèòèìå 400-700 ãðèâåíü 
â ñåðåäíüîìó.

Âîíî ñòîñóâàòèìåòüñÿ áëèçüêî 
10 ì³ëüéîí³â ëþäåé.

² ùîá íå áóëî, ÿê ó ïîïåðåäí³ 
ðîêè — õòîñü îòðèìàâ äîïëàòó 
60 ãðèâåíü, à õòîñü 600 — äåðæàâà 
çàïðîâàäèëà ìåõàí³çì çáàëàíñó-
âàííÿ ïåíñ³é, ùîá óñ³ îòðèìàëè 
á³ëüø-ìåíø ð³âíîì³ðíî.

«Äî ïðèêëàäó, âàì 70 ðîê³â, âè 
ìàºòå ïîâíèé ñòðàõîâèé ñòàæ, 
àëå îòðèìóºòå ìàëåíüêó ïåíñ³þ 
1,5 òèñÿ÷³. Ó òàêîìó ðàç³ òî÷-
íî çàïëàòÿòü 3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, 
òîáòî äàäóòü äåðæàâíó äîòÿæêó. 
² ïðàêòè÷íî, òàê³ äåðæàâí³ äî-
òÿæêè, çàñòîñóþòü äî 4 ì³ëüéîí³â 
ïåíñ³îíåð³â, â ÿêèõ ïåíñ³éí³ âè-
ïëàòè àáî ì³í³ìàëüí³, àáî ìåíøå 
ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó», — ðîçïî-
â³ëà Îêñàíà Æîëíîâè÷.

ßêùî öå ïåíñ³îíåð ³ç çàãàëüíèì 
ñòàæåì, ó ÿêîãî ïåíñ³ÿ á³ëüøà 
çà ì³í³ìàëüíó, òî â ñåðåäíüîìó 
òàêà êàòåãîð³ÿ îòðèìàº 750 ãðí 
äîïëàòè. Äî òîãî æ îáìåæèëè 
âåðõíþ âèïëàòó ³íäåêñàö³é äëÿ 
âñ³õ — í³õòî íå îòðèìàº ïîíàä 
1500 ãðèâåíü äîïëàòè.

«Íàâ³òü ÿêùî äëÿ âåëèêèõ ïåí-
ñ³é ðîçðàõóíîê ³íäåêñàö³¿ áóäå âè-

ùèì, ìè âñå îäíî äîäàìî ëèøå 
1500 ãðèâåíü. Âñå òîìó, ùî ïî-
òð³áåí ðåñóðñ äëÿ äîïëàò ïî 400 òà 
500 ãðí ïåíñ³îíåðàì ³ç íàéìåíøè-
ìè ñóìàìè», — çàçíà÷èëà ì³í³ñòåð-
êà ñîöïîë³òèêè Îêñàíà Æîëíîâè÷.

Ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ óõâàëåíî¿ 
ïîñòàíîâè ïðî ³íäåêñàö³þ, ñòà-
íîì íà 27 ëþòîãî, íåìàº. Âò³ì, 
íà ñàéò³ Ôåäåðàö³¿ ïðîôñï³ëîê 
ïóáë³êóâàëè ïðîºêò ïîñòàíîâè 
äî îáãîâîðåííÿ. Çâ³äòè ìè ä³-
çíàëèñÿ ïîäðîáèö³.

Îòîæ, ì³í³ìàëüíå ï³äâèùåííÿ 
ñêëàäàòèìå 100 ãðèâåíü. Îäíàê 
ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³éíî¿ 
âèïëàòè ìàº çðîñòè ç 2100 ãðí 
äî 2520 ãðí (ð³âíî íà 20%). 

Ëþäÿì, ÿê³ âèéøëè íà ïåí-
ñ³þ ïðîòÿãîì 2020–2022 ðîê³â, 
ïðîïîíóºòüñÿ ïðîñòî äîäàòè 

ïî 100 ãðèâåíü, õî÷à ïåíñ³¿, ïðè-
çíà÷åí³ íåùîäàâíî, ÿê ïðàâèëî, 
íå ³íäåêñóþòüñÿ. Áóäü-ÿê³ ïåíñ³¿, 
ïðèçíà÷åí³ ó 2023 ðîö³, âçàãàë³ 
íå ï³äâèùóâàòèìóòü.

Äî òîãî æ, âñòàíîâëþþòüñÿ íîâ³ 
ðîçì³ðè ì³í³ìàëüíèõ ïåíñ³éíèõ 
âèïëàò äëÿ ãðîìàäÿí ïåâíîãî â³êó 
ç ïåâíîþ ê³ëüê³ñòþ ñòàæó.

ßêùî â ëþäèíè º ïîâíèé ñòàæ 
(30 ðîê³â äëÿ æ³íîê, 35 ðîê³â äëÿ 
÷îëîâ³ê³â), òî âèïëàòè áóäóòü 
á³ëüøèìè. Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ é 
â³êó: ÷èì ñòàðøîþ º ëþäèíà, òèì 
á³ëüøîþ áóäå ì³í³ìàëüíà âèïëàòà, 
íàâ³òü ÿêùî ñòàæó òðîõè ìåíøå.

Íàïðèêëàä, ëþäè ç ïîâíèì 
ñòàæåì, ÿêèì íå âèïîâíèëîñÿ 
70 ðîê³â, îòðèìóâàòèìóòü 2 òè-
ñÿ÷³ 760 ãðèâåíü. Ëþäè ç ïîâíèì 
ñòàæåì â³êîì â³ä 70 äî 79 ðîê³â 

ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ. 
У КОГО ЗРОСТУТЬ ВИПЛАТИ
Пенсійне питання  З початком 
календарної весни в Україні проведуть 
індексацію пенсій. Виплати зростуть 
на 20%, кажуть у Кабміні. Але станом 
на зараз остаточного рішення ще 
не ухвалили. Натомість є проєкт 
постанови, в якому прописані, зокрема, 
нові мінімальні пенсії для військових, 
чорнобильців, учасників бойових дій

З 1 квітня 2020 року пенсіоне-
рам, яким 70+ років, виплачу-
ють компенсаційні надбавки. 
У 2023 році виплата цих вікових 
надбавок зберігається: виплачу-
ється за умови, що пенсія не пе-
ревищує 10 тисяч 345 гривень.
Тож компенсаційні доплати 

до пенсії, щомісяця, нарахову-
ються в таких обсягах:
для людей, віком 70–74 роки — 
300 гривень;
для людей, віком 75–79 років — 
456 гривень;
для людей, віком від 80 років — 
570 гривень.

Вікові надбавки

ЛЮБОВ СЕМУШЕВА
8 березня — це весна, 
квіти, це весняне і міжна-
родне свято. Нехай зали-
шається це приємне свято 
у жінок.

ІЯ ФЕСЕНКО
Я вважаю, що ні, 
не потрібно. Це міжнародне 
свято і скасовувати чи 
переносити його — це 
неправильно.

НІНЕЛЬ ГОРОДЕНСЬКА
Ми можем і без свята обі-
йтися, нам важливо, щоб 
була Перемога і щоб всі 
наші захисники повернули-
ся живі.

ТАНЯ КОВАЛЬ
Хай це буде той день, 
коли закінчиться війна. 
Що може бути краще для 
мами, дружини, доньки, 
сестри?

АЛЬОНА ПАНЬКІВСЬКА
Що зміниться для україн-
ської жінки зі зміною дати 
святкування? Вона стане 
більш захищеною, з’явиться 
більше можливостей?

îòðèìóâàòèìóòü íå ìåíøå 3 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Ñò³ëüêè æ (3 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü) îòðèìóâàòèìóòü ëþäè, 
â³êîì 75-79 ðîê³â, íàâ³òü ÿêùî 
â æ³íêè áóäå ëèøå 20 ðîê³â ñòàæó, 
à â ÷îëîâ³êà — 25 ðîê³â.

Ó ëþäåé, ñòàðøèõ 80 ðîê³â, 
çàãàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ áóäå 
íå ìåíøå í³æ 3120 ãðí. Äëÿ öüîãî 
òàêîæ âèñòà÷èòü 20 ³ 25 ðîê³â ñòà-
æó æ³íêàì ³ ÷îëîâ³êàì â³äïîâ³äíî.

Îêðåìî â ïðîºêò³ ïîñòàíîâè 
ïðîïèñàíà ³íäåêñàö³ÿ ïåíñ³é 
äëÿ â³éñüêîâèõ. Âèïëàòè äëÿ íèõ 
çðîñòóòü íà 20%, àëå éäåòüñÿ ïðî 
çá³ëüøåííÿ îñíîâíîãî ðîçì³ðó 
â³éñüêîâî¿ ïåíñ³¿, áåç óðàõóâàííÿ 
íàäáàâîê òà äîïëàò. 

Íà 20% ìàþòü çðîñòè ïåíñ³¿ 
òèì ëþäÿì, ïåíñ³¿ ÿêèõ ïðèçíà-
÷åí³ â³äïîâ³äíî äî Çàêîí³â «Ïðî 
äåðæàâíó ñëóæáó», «Ïðî ñëóæáó 
â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ», «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî 
äåïóòàòà Óêðà¿íè» òà «Ïðî íàóêî-
âó ³ íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü». 
¯ì ³íäåêñóºòüñÿ áàçîâèé ðîçì³ð 
ïåíñ³¿ (áåç íàäáàâîê).

Ïðîºêòîì ïîñòàíîâè ïðîïîíó-
þòü íîâó íèæíþ ïëàíêó ïåíñ³é 
äëÿ «÷îðíîáèëüö³â». Âîíè íå ìà-
þòü áóòè íèæ÷èìè çà:
 8 òèñÿ÷ 208 ãðèâåíü — äëÿ 

ëþäåé ç 1 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³ 
(+1368 ãðí);

 6 òèñÿ÷ 566,40 ãðèâí³ — ç 
2 ãðóïîþ (+1094,40 ãðí);
 5 òèñÿ÷ 61,60 ãðèâí³ — ç 

òðåòüîþ ãðóïîþ òà äëÿ ä³òåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ (+843,60 ãðí).

Îêðåìèì ïóíêòîì ï³äâèùóþòü-
ñÿ ðîçì³ðè ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ äëÿ 
ëþäåé, â ÿêèõ âèíèêëà ³íâàë³ä-
í³ñòü âíàñë³äîê â³éíè òà ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é. Ï³ñëÿ ïåðåðàõóíêó 
çàãàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ ç óñ³ìà 
íàäáàâêàìè äëÿ íèõ íå ìîæå áóòè 
ìåíøèì í³æ:
 14 òèñÿ÷ 71 ãðèâíÿ — äëÿ ëþ-

äåé ç ³íâàë³äí³ñòþ â³éíè 1 ãðóïè 
(+466,5 ãðí);
 11 òèñÿ÷ 654 ãðèâí³ — 2 ãðó-

ïè (+665,75 ãðí);
 8 òèñÿ÷ 355 ãðèâåíü — 3 ãðó-

ïè (+820,20 ãðí);
 4 òèñÿ÷³ 874 ãðèâí³ — 

äëÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é 
(+478,70 ãðí).

Îäíàê âñ³ ö³ ðîçì³ðè ï³äâèùåíü 
íå º îñòàòî÷íèìè.

«Ð³øåííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ 
äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é 
ïðèéìàþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì 
íàÿâíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â 
äåðæàâè òà âæå ïðèéíÿòèõ ð³-
øåíü ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
íàñåëåííÿ òà ïîòî÷íèõ ïîòðåá 
ñåêòîðó áåçïåêè ³ îáîðîíè», — 
éäåòüñÿ â ðîç’ÿñíåíí³ â³ä Ì³í-
ñîöïîë³òèêè.

«Ð³øåííÿ ùîäî 
ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é 
ïðèéìàþòüñÿ ç 
óðàõóâàííÿì âæå 
ïðèéíÿòèõ ð³øåíü 
ùîäî ñîöçàõèñòó»

Доплата складе від 100 до 1500 гривень. Остання цифра 
є верхньою межею індексації, яка відбудеться в березні 
цього року
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Несподіванкою для майора служ-
би цивільного захисту Василя 
Зубка стало повідомлення про 
нагородження орденом «За муж-
ність» III ступеня. Високу нагоро-
ду він отримував у Києві. Її вру-
чив міністр МВС Ігор Клименко.
Разом із паном Василем відзна-
чили ще двох його колег. Стар-

ший прапорщик Руслан Тельнюк 
отримав медаль «За бездоганну 
службу» II ступеня, а прапорщик 
Тарас Скрипник — таку саму ме-
даль тільки III ступеня.
Колеги нагороджених кажуть, 
що хлопців заслужено відзна-
чили. Такими, як вони, варто 
гордитися.

Заслужена нагорода

Зустріч із сапером Василем 
Зубком допоміг організувати 
керівник пресслужби облас-
ного управління ДСНС Олек-
сандр Кутовий. Разом із ним 
їздили у загін до рятувальників 
на зустріч із героєм нашої публі-
кації. Попросив пана Олексан-
дра поділитися узагальненою 
інформацією про роботу саперів 
у минулому році. Ось які цифри 
він повідомив.
Торік вінницькі сапери працюва-
ли у трьох областях — Чернігів-

ській, Харківській і Херсонській. 
Співрозмовник поділився ін-
формацією про кількість вияв-
лених і знищених боєприпасів 
у 2022 році.
Найбільше їх дістали із землі 
на Чернігівщині — 4041 одини-
цю, таку кількість виявили під 
час 162 виїздів на розмінування. 
У Харківській області вінницькі 
сапери за 130 виїздів виявили 
3132 вибухонебезпечних пред-
мети. На Херсонщині очистили 
землю від 532 вибухових оди-

ниць, там виїжджали на завдан-
ня 59 разів.
До речі, у нашій області торік са-
перів викликали на розмінування 
152 рази, виявили і знешкодили 
401 вибухонебезпечний предмет.
У нинішньому році продовжують 
очищати землю, всіяну рашис-
тами вибуховими предметами. 
У день нашої розмови на Херсон-
щину відбула друга група піро-
техніків. Одна група вже працює 
на визволених територіях Хер-
сонської області.

Понад чотири тисячі вибухів

äèíó. Çà öåé ÷àñ ë³êàð³ íàäàëè 
íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó ³ ïåðåâåçëè 
äî Êèºâà ó â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü. 
Íàñòóïíîãî äíÿ éîãî ïåðåâåëè 
ó â³äîì÷èé ìåäè÷íèé çàêëàä — 
Öåíòðàëüíèé øïèòàëü ÌÂÑ 
Óêðà¿íè. Òàì ë³êóâàëè äî 24 âå-
ðåñíÿ.

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
ìåäèêè ñôîðìóâàëè êóêñó, öå 
òà ÷àñòèíà íà ê³íö³âö³, ùî çà-
ëèøèëàñÿ ï³ñëÿ àìïóòàö³¿, à äàë³ 
íà ñàïåðà ÷åêàëà äàëåêà äîðîãà.

Âàñèëü ïî íàòóð³ — îïòèì³ñò. 
Íàâ³òü êîëè ðîçïîâ³äàâ ïðî ïå-
ðåæèòå, ïîâòîðþâàâ: «Âñå íîð-
ìàëüíî». ²íêîëè íàâ³òü óñì³õàâ-
ñÿ íà òå, ùî ÿ ïðîøó âèáà÷åííÿ 
çà âàæê³ ñïîãàäè.

— Ñòîïà íå ñâîÿ, àëå õîäèòè 
ìîæíà, í³ìö³ äîïîìîãëè çíîâó 
ñòàòè íà íîãè, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèê.

— Â³í ùå é æàðò³âíèê, 
à íå ò³ëüêè îïòèì³ñò, — ðîçïî-
â³ëè êîëåãè ñàïåðà. — Âè éîãî 
á³ëüøå ðîçãîâîð³òü, òîä³ ïî÷óºòå, 
ÿê³ â íüîãî æàðòè.

Ïðîòåçóâàëè ï³ðîòåõí³êà ó êë³-
í³ö³ í³ìåöüêîãî ì³ñòà Îñòåðõî-
ôåí. Ó äîðîç³ éîãî ñóïðîâîäæóâàâ 
ë³êàð ³ äðóæèíà. Âîíà ïîñò³éíî 
ïåðåáóâàëà ïîðó÷ ³ç ÷îëîâ³êîì. 
Ïåðøèì ïðî éîãî òðàâìóâàííÿ 
¿é ïîâ³äîìèëè êîëåãè ñàïåðà. Â³í 
ïðîñèâ ¿õ ïðî öå. Áàòüêàì ñàì 
òåëåôîíóâàâ óæå ç Êèºâà.

Ó ïåðøèé äåíü çèìè Âàñèëü 
Çóáêî ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. Ïåðåä 
òèì ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ïðî-
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²ç ñàïåðîì Âàñèëåì Çóáêîì 
çóñòð³ëèñÿ íà òåðèòîð³¿ àâàð³é-
íî-ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó ñïåöï-
ðèçíà÷åííÿ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
ÄÑÍÑ. Â³í çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà ÷àñòèíè ï³ðîòåõí³÷íèõ ðîá³ò. 
Ï³ä ÷àñ õîäè 30-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê 
çëåãêà íàêóëüãóº íà ë³âó íîãó. 
Ìîæëèâî, íå çâåðíóâ áè íà öå 
óâàãè, ÿêáè íå çíàâ, ùî â³í ï³ä³-
ðâàâñÿ íà ì³í³.

Ï³ñëÿ ïðîòåçóâàííÿ ðÿòóâàëü-
íèê ïîâåðíóñÿ ó ñòð³é ³ çíîâó 
ïðèñòóïèâ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ 
îáîâ’ÿçê³â.

Óïðîäîâæ íàøî¿ ðîçìîâè â³í 
æîäíîãî ðàçó íå ñêàðæèâñÿ. Çàòå 
ïîâòîðþâàâ, ùî éîìó ïîäîáàºòü-
ñÿ ðîáîòà. Íå íàð³êàº íà âèá³ð 
ïðîôåñ³¿ íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ùî 
ñòàëîñÿ. Äî ðå÷³, ñòàòè ñàïåðîì 
Âàñèëü ìð³ÿâ ùå ç³ øêîëè.

— Àëå æ öå íåáåçïå÷íà ïðî-
ôåñ³ÿ! — êàæó ñï³âðîçìîâíèêó.

— Êîëè âè¿æäæàºìî íà çà-
âäàííÿ, ñïåðøó äóìàþ íå ïðî 
íåáåçïåêó, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Âàñèëü. — Ãîëîâíå ó ò³ õâèëèíè 
äîïîìîãòè ëþäÿì. Ìåí³ öå ïî-
äîáàºòüñÿ. Íåáåçïåêà ïîñò³éíî 
ïðèñóòíÿ, öå ïðàâäà. Íàâ³òü äëÿ 
ïðîôåñ³îíàëà ÷è ñàïåðà ç âåëè-
êèì äîñâ³äîì. Áóâàº, âñå ðîáèø 
çà ³íñòðóêö³ºþ, à âèíèêàº ñèòó-
àö³ÿ, ÿêî¿ â ïðèíöèï³ íå ìàëî á 
áóòè. Ñàìå òàê ñòàëîñÿ ç³ ìíîþ. 
ß æ âñå âèêîíóâàâ, ÿê êàæóòü, 
ÿê êíèæêà ïèøå, à çàëèøèâñÿ 
áåç ñòîïè…

МЕТАЛОШУКАЧ НЕ РЕАГУЄ 
НА ПЛАСТМАСУ

Âë³òêó ãðóïà ñàïåð³â ³ç Â³ííèö³ 
ïðàöþâàëà íà äåîêóïîâàí³é òå-
ðèòîð³¿ ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³. 
Âèÿâëÿëè ³ çíåøêîäæóâàëè ì³íè, 
çàëèøåí³ ðàøèñòàìè. ¯õ áóëî 
ï’ÿòåðî. Êîæåí ïîäóìêè óæå óÿâ-
ëÿâ ñåáå âäîìà, àäæå äî ðîòàö³¿ 
çàëèøàëîñÿ ø³ñòü äí³â. Ìàéæå 
äâà ì³ñÿö³ â³äïðàöþâàëè.

Ó ñåðåäó, 3 ñåðïíÿ, äî íèõ 
íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ç ñåëà 
Íîâèé Áèê³â. Âàñèëü Çóáêî äî-
òåïåð ïàì’ÿòàº íå ò³ëüêè ÷èñëî 
³ äåíü, à é ãîäèíó, êîëè ñòàëàñÿ 
á³äà. Ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïîâ³äîìèëè, 
ùî òðàêòîð íà¿õàâ íà âèáóõîâèé 
ïðåäìåò. Òðàêòîðèñò îáêîøóâàâ 
òðàâó íà óçá³÷÷³ ³ ñòàâñÿ âèáóõ. 
Íà ùàñòÿ, ìåõàí³çàòîð íå ïî-
ñòðàæäàâ. Òðàêòîð ïîøêîäæåíèé 
ò³ëüêè ÷àñòêîâî.

Çà ñëîâàìè ïàíà Âàñèëÿ, ïðè-
¿õàâøè â ñåëî, îáñòåæèëè ì³ñöå, 
äå òðàêòîð íà¿õàâ íà âèáóõ³âêó. 
Öå ñòàëîñÿ íà óçá³÷÷³ äîðîãè. 
Â³äïðàöþâàëè ïëîùó äîâæèíîþ 

ïðèáëèçíî 100-150 ìåòð³â ³ øè-
ðèíîþ 2-3 ìåòðè.

Íåäàðìà ñòàðàëèñÿ. Âèÿâèëè 
äâ³ ïðîòèòàíêîâ³ ì³íè ÒÌ-62 
ó ìåòàëåâîìó êîðïóñ³. Âèêîïàëè, 
ïåðåâåëè ó òðàíñïîðòíå ïîëîæåí-
íÿ, ïåðåíåñëè ó àâòîìîá³ëü, ùîá 
â³äâåçòè ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíå 
ì³ñöå äëÿ çíèùåííÿ.

Ïåðåéøëè íà ïðîòèëåæíó ñòî-
ðîíó äîðîãè. Ìåòàëîøóêà÷ æîä-
íîãî ðàçó íå ïîäàâ ñèãíàëó ïðî 
íåáåçïåêó. Àëå ñàìå òàì áóëà çà-
êîïàíà ïðîòèï³õîòíà ì³íà. Ï³çí³-
øå ñòàëî â³äîìî, ÷îìó âèáóõ³âêó 
íå âäàëîñÿ çíàéòè.

— ¯¿ óïàêóâàëè â ïëàñòìàñó, 
à ìåòàëîøóêà÷ íå ðåàãóº íà òà-
êèé ìàòåð³àë, — ãîâîðèòü Âàñèëü 
Çóáêî. — Íàéñêëàäí³øå âèÿâëÿòè 
òå, ùî ó ïëàñòìàñîâîìó êîðïó-
ñ³. Ì³íà çíàõîäèëàñÿ îáàá³÷ àñ-
ôàëüòîâàíî¿ äîðîãè íà âè¿çä³ ç 
ñåëà. Ïîðó÷ ðîçòàøîâàí³ æèòëîâ³ 
áóäèíêè. Âèäíî, ùî òóò õîäèëè 
ëþäè. Õòîñü ñêîñèâ òðàâó…

¯ì çàëèøàëîñÿ ïðîâåñòè êîíòð-
îëüíó ïåðåâ³ðêó âèêîíàíî¿ ðî-
áîòè. Òàêèé çàõ³ä îáîâ’ÿçêîâèé. 
Öå ïåðåäáà÷åíî ñëóæáîâîþ ³í-

ñòðóêö³ºþ. Ïåðåâ³ðêó çä³éñíþº 
ñòàðøèé ãðóïè. Íèì áóâ Âàñèëü 
Çóáêî. Íà öåé ÷àñ ãðóïà ìàº çíà-
õîäèòèñÿ íà â³äñòàí³ íå ìåíøå 
ñòà ìåòð³â. Îòîæ, Âàñèëü çàëè-
øèâñÿ îäèí. Ãëÿíóâ íà ãîäèííèê. 
Ñòð³ëêè ïîêàçóâàëè, ùî äî ï’ÿòî¿ 
âå÷îðà çàëèøàëîñÿ çîâñ³ì ìàëî 
÷àñó. Óâ³ìêíóâ ìåòàëîøóêà÷ ³ 
ðîçïî÷àâ îáñòåæåííÿ.

Âèáóõ ïðîëóíàâ íåñïîä³âàíî, 
ñàïåð â³ä÷óâ ð³çêèé ïåêó÷èé á³ëü 
ó íèæí³é ÷àñòèí³ ë³âî¿ íîãè. Çà-
ëèøàâñÿ ïðè ñâ³äîìîñò³.

Ó ï³ðîòåõí³ê³â º ïðàâèëî: íå íà-
áëèæàòèñÿ äî òðàâìîâàíîãî âíà-
ñë³äîê âèáóõó, ïîêè íå ïåðåñâ³ä-
÷èøñÿ, ùî íå ³ñíóº íîâî¿ íåáåç-
ïåêè. ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
éîãî êîëåãè øâèäêî ïåðåâ³ðèëè 
óçá³÷÷ÿ ³ ïî÷àëè íàäàâàòè ïåðøó 
äîïîìîãó. Òóðí³êåòîì çóïèíèëè 
êðîâîòå÷ó. Âèêëèêàëè øâèäêó…

НІМЦІ ДОПОМОГЛИ СТАТИ 
НА НОГИ

Âàæêî òðàâìîâàíîãî Çóáêà 
äîïðàâèëè äî ë³êàðí³ ó ì³ñòå÷êó 
Áîáðîâèöÿ.

Òàì â³í ïðîâ³â ïðèáëèçíî ãî-

òåçóâàëè, âèãîòîâëÿëè ïðîòåç, íà-
â÷àëè õîäèòè ç «÷óæîþ» ñòîïîþ.

Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ êîì³ñ³þ 
³ 15 ãðóäíÿ âèéøîâ íà ñëóæáó. 
Ç ðàä³ñòþ òèñíóâ ðóêè êîëåãàì. 
Çàòå ðîç÷àðîâàíèé ³íøèì — ë³êà-
ð³ çàáîðîíèëè éîìó áðàòè ó÷àñòü 
ó ðîçì³íóâàííÿõ.

ЧЕРЕЗ ТРИ МІСЯЦІ ПІСЛЯ 
ДЕОКУПАЦІЇ

Çóáêî íåîäíîðàçîâî àíàë³çóº 
äëÿ ñåáå ïîä³¿ 3 ñåðïíÿ. Òàê ìàº 
ðîáèòè ïðîôåñ³îíàë. Òàêèé àíà-
ë³ç — öå íàáóòòÿ äîñâ³äó.

— Íà ìîþ äóìêó, ì³íà, íà ÿê³é 
ÿ ï³ä³ðâàâñÿ, áóëà çàêëàäåíà 
óæå ï³ñëÿ äåîêóïàö³¿, — ãîâî-
ðèòü â³í. — Ðàøèñò³â âèãíàëè 
ç Íîâîãî Áèêîâà ó êâ³òí³. Âè-
áóõ ñòàâñÿ íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ. 
Òîáòî ÷åðåç òðè ì³ñÿö³! Íå ì³ã 
ïðèñòð³é çà öåé ÷àñ íå ñïðàöþ-
âàòè. Íàé³ìîâ³ðí³øå, öå ðîáîòà 
äèâåðñàíòà. Â³í âñòàíîâèâ ì³íó 
ï³çí³øå, êîëè â ñåë³ âæå íå áóëî 
îêóïàíò³â.

Êàæå, íèí³ ñàïåðè ñòèêàþòüñÿ 
ç áàãàòüìà íåâ³äîìèìè ðàí³øå 
áîºïðèïàñàìè, áî âîíè âñ³ íî-
â³òí³. Öå — áàãàòî ð³çíîâèä³â 
àðòñíàðÿä³â, ïðîòèòàíêîâ³ òà 
ïðîòèï³õîòí³ ì³íè, ðåàêòèâí³ 
ñèñòåìè, ðó÷í³ ãðàíàòè, êàñåòí³ 
åëåìåíòè, ð³çíîìàí³òí³ ì³íîìåòí³ 
ì³íè. Ó ïåðø³ äí³ â³éíè ìàëî 
çíàëè, ÿê ç íèìè ïðàöþâàòè, 
à âæå â ïîäàëüøîìó ïðàö³âíè-
êè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè 
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ïî÷àëè ãî-
òóâàòè ðåêîìåíäàö³¿, ìåòîäè÷êè 
ïðî òå, ÿê ïðàöþâàòè ç íîâ³òí³ìè 
áîºïðèïàñàìè.

— Íàéñêëàäí³øå âèÿâëÿòè 
òå, ùî ó ïëàñòìàñîâîìó êîð-
ïóñ³, — êàæå ñàïåð. — Ðàøèñòè 
óïàêîâóþòü â ïëàñòìàñó íàâ³òü 
ïðîòèòàíêîâ³ ì³íè. ̄ õí³é ï³äëîñò³ 
íåìàº ìåæ. Ó ìèíóëèõ ðîêàõ ìè 
âèâ÷àëè áîºïðèïàñè Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿, íàâ³òü Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ âîºí, 
òåïåð òå âñå âæå íå àêòóàëüíå. 
Íîâîìó íàâ÷àºìîñÿ, ÿê êàæóòü, 
íà õîäó.

САПЕР ПІДІРВАВСЯ НА МІНІ, 
АЛЕ ПОВЕРНУВСЯ НА СЛУЖБУ
Мужність  Внаслідок вибуху 
протипіхотної йому відірвало стопу 
лівої ноги. У тому місці, де була міна, 
проходило немало людей, але вибуховий 
пристрій спрацював на саперові. Сталося 
це тоді, коли територію уже обстежили. 
Старший групи саперів здійснював 
контрольну перевірку. Чому міну 
не вдалося виявити раніше? Який стан 
здоров’я травмованого сапера?

«Íà ìîþ äóìêó, ì³íà, 
íà ÿê³é ÿ ï³ä³ðâàâñÿ, 
áóëà çàêëàäåíà óæå 
ï³ñëÿ äåîêóïàö³¿. 
Íàé³ìîâ³ðí³øå, öå 
ðîáîòà äèâåðñàíòà»

Василь Зубко пройшов комісію і вийшов на службу. Але розчарований одним — лікарі 
заборонили йому брати участь у розмінуваннях
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Éîãî ïð³çâèùå Âàëåð³é Áîðî-
â³êîâ, â³í çàñòóïíèê êîìàíäèðà 
ðîñ³éñüêî¿ åñêàäðèëü¿, ÿêà íàâî-
äèëà ðàêåòè íà Â³ííèöþ 14 ëèïíÿ 
2022 ðîêó, êîëè çàãèíóëî 27 ëþ-
äåé.

²íôîðìàö³þ ïðî íàâ³äíèêà ðà-
êåò ðîçì³ñòèëè ó Òåëåãðàì-êàíàë³ 
ñï³ëüíîòè OSINT Áäæîëè+.

«Âñ³õ ðîçøóêàºìî, í³õòî íå çà-
õîâàºòüñÿ», — ÷èòàºìî ó ïîâ³äî-
ìëåíí³, â ÿêîìó òàêîæ çàêëèêàþòü 
íåáàéäóæèõ äîëó÷àòèñÿ äî ïîøóêó 
ðîñ³éñüêèõ óáèâöü.

Ìàéîð àðì³¿ ðô Âàëåð³é Áîðîâ³-
êîâ ñëóæèòü íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà 
êîìàíäèðà åñêàäðèëü¿ ë³òàê³â äà-

ëåêîãî ðàä³îëîêàö³éíîãî äîçîðó 
À50Ó. Ç äîïîìîãîþ òàêèõ ë³òàê³â 
âèÿâëÿþòü îá’ºêòè òà íàâîäÿòü 
íà íèõ ðàêåòè. Ì³ñöåì áàçóâàííÿ 
º ì³ñòî ²âàíîâî, àåðîäðîì «Ï³â-
í³÷íèé». Òàì òàêîæ ðîçòàøîâàíèé 
Öåíòð áîéîâîãî çàñòîñóâàííÿ òà 
ïåðåíàâ÷àííÿ ëüîòíîãî ñêëàäó.

«Áäæîëè» âñòàíîâèëè, ùî Âà-
ëåð³é Áîðîâ³êîâ º êîìàíäèðîì 
åê³ïàæó À50Ó «Òàãàíðîã» (áîð-
òîâèé íîìåð 41, ðåºñòðàö³éíèé 
¹ RF-94268). Ñàìå öåé áîðò ç 
ïî÷àòêó â³éíè çíàõîäèâñÿ ó á³ëî-
ðóñ³ ³ àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàâñÿ 
ðàøèñòàìè.

Çà íàâåäåííÿì ç ë³òàêà À50Ó 
14 ëèïíÿ 2022 ðîêó áóâ çä³éñíåíèé 
ðàêåòíèé óäàð ïî Â³ííèö³. Ó òîé 

äåíü çàãèíóëî 27 ëþäåé, ñåðåä 
ÿêèõ ìàëåíüêà ä³â÷èíêà Ë³çà ³ ùå 
äâà õëîï÷èêè. Âùåíò ñïàëåíî êë³-
í³êó «Íåéðîìåä», çðóéíîâàíî Áó-
äèíîê îô³öåð³â òà Áóäèíîê ïîáóòó 
«Þâ³ëåéíèé», à òàêîæ ïîøêîäæåí³ 
äåñÿòêè íàâêîëèøí³õ áóä³âåëü.

Ó äîïèñ³ íàâîäÿòü ³íôîðìàö³þ 
ïðî ðàøèñòà-óáèâöþ ³ éîãî ñ³ì’þ. 
Äîäàþòü ôîòî äîíüêè. Îá³öÿþòü 
òàê ñàìî ðîçøóêàòè é òèõ, õòî âè-
ïóñêàâ ðàêåòè.

«Áîðîâ³êîâ Âàëåð³é Îëåêñàí-
äðîâè÷ (Áîðîâèêîâ Âàëåðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷), 25.07.1970, äî-
ìàøíÿ àäðåñà. ²âàíîâî, ìêð. 
ìîñêîâñüêèé, á.15 êâ.189. Òåëå-
ôîí +79065102932 (âîòñàï). ÎÊ 
https://ok.ru/profile/533954644542.

Встановили рашиста, який убив ракетою Лізу
Ä ð ó æ è í à :  Á î ð î â ³ ê î â à 

(Ãðèãîð’ºâà) Îëåíà Áîðèñ³â-
íà (Áîðîâèêîâà Åëåíà Áî-
ðèñîâíà) 16.11.1966,  ÎÊ 
https://ok.ru/profile/522950184426. 
Òåëåôîí +79109886181 (òåëåãðàì, 
âîòñàï).

Äîíüêà: Áîðîâèêîâà Äàð’ÿ 
Âàëåð³¿âíà 25.05.2005, ÎÊ 
https://ok.ru/profile/569046516016».

Æóðíàë³ñò RIA ïîä³ëèâñÿ ö³ºþ 
³íôîðìàö³ºþ ç ðå÷íèêîì îáëàñíî-
ãî óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ Äåíèñîì Çà-
êàáëóêîì. Çà éîãî ñëîâàìè, ó ìà-
òåð³àëàõ ñë³äñòâà â³äñóòíÿ íàâåäåíà 
ó Òåëåãðàì-êàíàë³ ³íôîðìàö³ÿ.

Ñï³âðîçìîâíèê ñêàçàâ, ùî ïåðå-
äàñòü ¿¿ ñë³ä÷èì. Âîíà áóäå âçÿòà 
äî óâàãè. Ó âèïàäêó ¿¿ ï³äòâåðäæåí-

íÿ ñë³ä÷³ ïðèéìóòü ïðîöåñóàëüíå 
ð³øåííÿ.

Íàãàäàºìî, ðàêåòíèé îáñòð³ë 
Â³ííèö³ 14 ëèïíÿ ðîçñë³äóºòüñÿ 
óïðàâë³ííÿì ÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 
438 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè «Ïîðóøåííÿ çàêîí³â òà çâè-
÷à¿â â³éíè ó ïîºäíàíí³ ç óìèñíèì 
óáèâñòâîì».

Ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó 
â ³íòåðâ’þ ðå÷íèêà ÑÁÓ îäíîìó 
ç â³ííèöüêèõ ñàéò³â çàçíà÷àëîñÿ, 
ùî «… íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çìîæåìî 
ïîâ³äîìèòè ãðîìàäñüêîñò³ ïðî îñ³á, 
ïðè÷åòíèõ äî ðàêåòíîãî îáñòð³ëó 
Â³ííèö³. Äî ðå÷³, ¿õ ðîäè÷³ ãðîìà-
äÿíè Óêðà¿íè, ìàþòü îïîñåðåäêî-
âàíå â³äíîøåííÿ äî íàøîãî ì³ñòà».

Журналіст RIA звернувся до ад-
воката Віталія Шиманського з 
проханням роз’яснити ситуацію, 
про яку розповіла мати загиблого 
військовослужбовця.
— За загибель військового під час 
бойових дій держава виплачує 
одноразову матеріальну допо-
могу у розмірі 15 мільйонів гри-
вень, — пояснює Віталій Шиман-
ський. — Порядок таких виплат 
передбачено у постанові Кабміну 

№ 168 від 28 лютого 2022 року. 
Там же визначено перелік осіб, які 
мають право на отримання зазна-
ченої суми.
Якщо чоловік є біологічним бать-
ком дитини, значить, має право 
на допомогу разом із мамою за-
гиблого сина. Допомога розподі-
ляється рівними частками на тих, 
хто має право на її отримання.
Адвокат погоджується з тим, що 
з моральної точки зору це може 

сприйматися як певна несправед-
ливість. Йдеться про випадок з пані 
Валентиною. Однак ми керуємося 
не емоціями, а нормами закону.
— У документі також передбаче-
но, що той чи інший претендент 
на одноразову допомогу, має 
право відмовитися від її отриман-
ня, — додає адвокат. — У такому 
випадку гроші розподіляються 
серед інших осіб, які мають право 
на допомогу.

Держава платить 15 мільйонів за загибель на фронті

î÷åâèäíà, ÷îìó ¿¿ íå çì³íèòè?

ТАКІ ВИПАДКИ НЕПООДИНОКІ
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç æóðíàë³ñòîì 

æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî çíàº ùå îäèí 
àíàëîã³÷íèé âèïàäîê ïî ¿õíüîìó 
ì³ñòó.

— Íåäàâíî ó íàñ çàãèíóâ â³é-
ñüêîâèé, çâàòè éîãî Ïàâëî, ÿê ³ ì³é 
Àíäð³é, â³í òåæ ç³ Æìåðèíêè, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Âàëåíòèíà. — Êîëè 
äèòèí³ áóëî äâà ðî÷êè, éîãî ïî-
êèíóëà ìàìà. Õëîï÷èêà äîãëÿäàâ 
òàòî. Çãîäîì ïðèâ³â ìà÷óõó ³ âîíè 
óäâîõ âèðîñòèëè äèòèíó. Òåïåð, 
ÿê ä³éøëî äî îòðèìàííÿ äîïîìî-
ãè çà çàãèáåëü Ïàøêè, îá’ÿâèëàñÿ 
ìàìêà…

Ñï³âðîçìîâíèöÿ óòî÷íèëà, ùî 
áàòüêî Ïàâëà äóæå áîëÿ÷å ïåðåæèâ 

âòðàòó ñèíà. Íèí³ â³í ó ë³êàðí³. Êà-
æóòü, ó ÷îëîâ³êà ïåðåä³íñóëüòíèé 
ñòàí. Íå ïðî ãðîø³ äóìàº çàðàç.

Òèì ÷àñîì á³îëîã³÷íà ìàìà 
Ïàâëà óæå ö³êàâèòüñÿ, êîëè ³ ÿê 
çìîæå ¿õ îòðèìàòè. Íàòîì³ñòü ìà-
÷óõà çàãèáëîãî õëîïöÿ, ÿêà âèõî-
âàëà éîãî, íå ìîæå ïðåòåíäóâàòè 
íà æîäíó ãðèâíþ òàêî¿ äîïîìîãè. 
Áî öå íå ïåðåäáà÷åíî äåðæàâíèì 
äîêóìåíòîì.

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ìàìó Àíäð³ÿ çâà-
òè Âàëåíòèíà Ìè-
õàéë³âíà. Âîíà ç³ 
Æìåðèíêè. Ðàçîì 

³ç íåþ äî â³éíè ïðîæèâàâ ñèí 
Àíäð³é. Áàòüêî çàëèøèâ ¿õ, êîëè 
õëîï÷èê áóâ ìàëèé.

Æ³íêà ñòâåðäæóº, ùî ï³ñëÿ ¿õ 
îô³ö³éíîãî ðîçëó÷åííÿ êîëèøí³é 
÷îëîâ³ê íå ñïëàòèâ äèòèí³ æîäíî¿ 
êîï³éêè àë³ìåíò³â. Çðîçóì³ëî, ùî 
íå âèõîâóâàâ äèòèíó. Âñ³ êëîïîòè 
ëÿãëè íà ïëå÷³ ìàìè.

Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà, Àíäð³é 
ï³øîâ áîðîíèòè äåðæàâó â³ä ðà-
øèñò³â. Ìàìà ùîäíÿ ìîëèëàñÿ 
çà ñèíà. Äðóãå ãðóäíÿ 2022 ðîêó 
äëÿ íå¿ ñòàâ ÷îðíèì äíåì. Ç â³éñü-
êêîìàòó ïîâ³äîìèëè, ùî ¿¿ Àíäð³é 
çàãèíóâ ó áîþ.

НЕ ТАК ШВИДКО ПЛАТЯТЬ 
ГРОШІ

Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà Àíäð³é 
ïîâ³äîìèâ ìàì³, ùî ç 6 ãðóäíÿ 
éîìó ïîîá³öÿëè â³äïóñòêó. Êàçàâ, 
ìàìî, äóæå õî÷ó îá³éíÿòè òåáå. 
Óæå íå äîâãî çàëèøèëîñÿ ÷åêàòè 
íà íàøó çóñòð³÷.

Ó òîé äåíü, 6 ãðóäíÿ, ïàí³ Âàëåí-
òèíà ïîõîâàëà ñèíà. Â³í áóâ ó íå¿ 
ºäèíîþ äèòèíîþ.

Ïîÿñíèëà, ùî 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà ïîõîâàííÿ ¿é íàäàëà Æìåðèí-
ñüêà ì³ñüêðàäà.

Îôîðìèëà òàêîæ äîêóìåíòè 
íà îòðèìàííÿ âèïëàò â³ä îáëàñíî¿ 
âëàäè. ¯é ñêàçàëè, ùî ìàþòü çà-
ïëàòèòè 60 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íåâäîâç³ 
áóäå òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ïîõîðîíó, àëå 
êîøò³â ç îáëàñò³ âîíà ùå íå îòðè-
ìàëà. Ìàòåð³ âàæêî áðàòè ãðîø³ 
çà çàãèáåëü ñèíà. Í³ÿêå çîëîòî ñâ³òó 
íå çàì³íèòü ð³äíó äèòèíó.

ª ùå âèïëàòè â³ä äåðæàâè.
Ïàí³ Âàëåíòèíà íå ïîñï³øàëà ç 

îôîðìëåííÿì äîêóìåíò³â. Êîëè 
íàðåøò³ ï³øëà ó â³éñüêêîìàò çà-
ïèòàòè, çà ÿêîþ ïðîöåäóðîþ âè-
ïëà÷óº äåðæàâà ãðîø³, ä³çíàëàñÿ 
ïðî íåñïðàâåäëèâ³ñòü ó ¿õ ðîçïîä³ë³.

Ó â³éñüêêîìàò³ ¿é ïîÿñíèëè, ùî 
ñïåðøó ìàþòü íàä³éòè äîêóìåíòè 
ç â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, à ¿õ ïîêè ùî 
íå îòðèìóâàëè. Ó íå¿ çàïèòàëè ïðî 
÷îëîâ³êà. Ïîÿñíèëà, ùî äàâíî ç 
íèì ðîçëó÷åíà. Ðîçïîâ³ëà, ùî òîé 
íàâ³òü àë³ìåíò³â íå ïëàòèâ, íå êà-
æó÷è ïðî âèõîâàííÿ ñèíà.

— Â³í á³îëîã³÷íèé áàòüêî, òîìó 
îäíîðàçîâà äîïîìîãà ä³ëèòüñÿ òà-
êîæ íà íüîãî, — ïî÷óëà ó â³äïîâ³äü.

— Öå æ íåñïðàâåäëèâî! — ä³-
ëèòüñÿ äóìêàìè ç æóðíàë³ñòîì 
RIA/20minut.ua ïàí³ Âàëåíòè-
íà. — Â³í îáìàíþâàâ äåðæàâó, 
êîëè íå ïëàòèâ àë³ìåíòè. Éîãî 
òîä³ ðîçøóêóâàëè ÷åðåç âèêîíàâ÷ó 
ñëóæáó. Àëå ãðîøåé â³í âñå îäíî 
íå äàâàâ. Çàì³ñòü íüîãî àë³ìåíòè 
ïëàòèëà äåðæàâà. Òåïåð éîìó çà-
ïëàòèòü äåðæàâà. Çà ùî? Çà òå, ùî 
îáìàíþâàâ ¿¿, õîâàâñÿ ç àë³ìåíòà-
ìè? Çà òå, ùî çàëèøèâ äèòèíó?

Æ³íêà êàæå, ÿêùî òàêèé çàêîí, 
òî éîãî òðåáà çì³íþâàòè. Âîíà òå-
ëåôîíóâàëà â îáëàñíó â³éñüêîâó 
àäì³í³ñòðàö³þ. Òàì â³äïîâ³ëè, ùî 
öå íå â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿. Äçâîíèëà 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, òàì òåæ íå â³äïî-
â³ëè í³÷îãî êîíêðåòíîãî.

Ïàí³ Âàëåíòèíà ïðîñèòü âèíå-
ñòè ïèòàííÿ íà çàãàë. Ìîæëèâî, 
òîä³ íà öå çâåðíóòü óâàãó äåïóòàòè, 
óðÿäîâö³.

— ß ðîçóì³þ, ùî º çàêîí ³ éîãî 
òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ, ìåí³ öå ìîæ-
íà íå ïîÿñíþâàòè, — êàæå æ³íêà. — 
Àëå æ çàêîí, ÿê ³ áóäü-ÿêèé ³íøèé 
äîêóìåíò, ïèøóòü ³ ïðèéìàþòü 
ëþäè. ßêùî íåñïðàâåäëèâ³ñòü 

«ТАК ХОТІЛА ВНУЧЕНЯТКО 
ПОТРИМАТИ НА РУКАХ»

Ðîçìîâà ³ç çãîðüîâàíîþ æ³íêîþ 
çíîâó ïîâåðíóëàñÿ äî çãàäêè ïðî 
ñèíà. Ïàí³ Âàëåíòèíà âæå âêîòðå 
íå ñòðóìóâàëà ñë³ç. Ðîçïîâ³ëà, ùî 
¿¿ Àíäð³éêî áóâ ëþäÿíèì ³ ùèðèì. 
Ïîíàä óñå ö³íóâàâ ñïðàâåäëèâ³ñòü. 
Ìîæëèâî, òîìó, ùî ç äèòèíñòâà 
â³ä÷óâ, ùî òàêå íåñïðàâåäëèâ³ñòü, 
êîëè éîãî çàëèøèâ áàòüêî ³ íå ïëà-
òèâ ãðîøåé.

— Ùîá ïîñòàâèòè äèòèíó 
íà íîãè, ÿ ïîñò³éíî ï³äðîáëÿëà ùå 
íà îäí³é ðîáîò³, êð³ì îñíîâíî¿, — 
êàæå æ³íêà. — Òàê ðàä³ëà, êîëè â³í 
ï³ñëÿ øêîëè íàâ÷èâñÿ íà åëåêòðî-
ìîíòàæíèêà. Ïîò³ì ñëóæèâ â àð-
ì³¿. Ãîðäèâñÿ òèì, ùî éîãî âçÿëè 
ó ïðèêîðäîíí³ â³éñüêà.

Ï³ñëÿ ñëóæáè çíîâ ñòàâ ïðà-

öþâàòè. Çà ñëîâàìè æ³íêè, ¿¿ ñèí 
íå õîâàâñÿ, êîëè ïî÷àëàñÿ âåëèêà 
â³éíà. Ñàì ï³øîâ ó â³éñüêêîìàò. 
Ùîïðàâäà, éîãî âçÿëè íå â ïðè-
êîðäîííó ñëóæáó. Öå çàñìóòèëî 
õëîïöÿ, áî õîò³â ó ñâ³é çàã³í. Àëå 
â³í âèêîíóâàâ áîéîâ³ çàâäàííÿ òàì, 
äå éîìó áóëî íàêàçàíî.

Éîãî æèòòÿ îá³ðâàëîñÿ ó áîþ 
íà Õåðñîíùèí³. Àíäð³þ íàçàâæäè 
çàëèøèòüñÿ 25 ðîê³â.

— Ïðîñèëà éîãî îäðóæèòèñÿ, áî 
äóæå õîò³ëà âçÿòè íà ðóêè îíóêà 
÷è âíó÷êó, — ãîâîðèòü êð³çü ñëüî-
çè ïàí³ Âàëåíòèíà. — Çíàºòå, ùî 
â³í ìåí³ ñêàçàâ ç öüîãî ïðèâîäó? 
Êàçàâ, ìàìî, ÿ ùå íå çàñëóæèâ 
íà òàêå. Òðåáà ñïî÷àòêó ÷îãîñü äî-
áèòèñÿ â æèò³. Çàðàç íàéâàæëèâ³øå 
âèãíàòè ìîñêàë³â ³ç íàøî¿ çåìë³, 
à âæå òîä³ äóìàòè ïðî ñ³ì’þ.

АЛІМЕНТІВ НЕ ПЛАТИВ, А ЯК СИН 
ЗАГИНУВ, ОТРИМАЄ 7 МІЛЬЙОНІВ
Несправедливість  Жителька 
Жмеринки самотужки виховувала сина, 
колишній чоловік залишив їх ще тоді, коли 
дитина була малою. Не платив аліментів. 
Після того, як син загинув на війні, 
біологічний батько з’явився отримати 
компенсацію. Адвокати кажуть, що він 
має на це право. Хіба це справедливо?

«Ïðîñèëà éîãî 
îäðóæèòèñÿ, áî äóæå 
õîò³ëà âçÿòè íà ðóêè 
îíóêà ÷è âíó÷êó. À â³í 
êàçàâ, ìàìî, ÿ ùå 
íå çàñëóæèâ íà òàêå»

Андрію обіцяли коротку відпустку 6 грудня. Саме в цей 
день його поховали

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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Також ми запросили інформацію 
про те, скільки було витрачено ко-
штів на благоустрій, капітальний 
та поточні ремонти, які проводи-
лися на території нашої громади 
у 2022 і в січні-лютому 2023 року.
Відповіді на це питання поки 
не отримали, бо «є потреба 
в опрацюванні великого обсягу 
інформації», тож на останнє за-
питання відповідь отримаємо 
пізніше.

Але інформацію про, принаймні, 
частину суми, витрачену на ре-
монти, ми й так знаємо.
У 2022 році на реконструкції та 
будівництва у Вінниці планували 
витратити 316 мільйонів гривень. 
Через обмеження воєнного стану, 
цей план суттєво скоротили — з 
міської скарбниці витратили тіль-
ки 45,1 млн грн на вищезазначені 
заходи.
У 2023 році на будівництва та 

реконструкції мерія планує ви-
тратити 368 мільйонів гривень.
А в підсумку виходить, що місто 
витрачає більше на армію, аніж 
на благоустрій громади.
Проте наголошуємо, що ці дані 
не повні, бо ми не знаємо, скільки 
було витрачено коштів на поточні 
та капітальні ремонти. Які, на від-
міну від видатків на реконструк-
ції, не були заборонені Кабміном 
на час воєнного стану.

Порівняння витрат

îáèðàëè íà ñïåö³àëüíèõ êîíêóðñàõ 
³ ö³ ô³íóñòàíîâè çàïðîïîíóâàëè 
íàéâèã³äí³ø³ óìîâè: 0% çà ðîç-
ì³ùåííÿ, ïðèäáàííÿ, ñóïðîâ³ä, 
êîì³ñ³ÿ.

400 ìëí ãðí, ÿê³ áóëè âèòðà÷å-
í³ íà îáë³ãàö³¿ òîð³ê, ïîâåðíóòü 
äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó âîñåíè 
2023 ðîêó. Êð³ì òîãî, äåðæàâà 
ñïëàòèòü ùå 29 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
äî áþäæåòó Â³ííèö³ ÿê â³äñîòîê.

Àäæå ñóòí³ñòü â³éñüêîâèõ îá-

ë³ãàö³é ó òîìó, ùî äåðæàâà çàïî-
çè÷óº ãðîø³ ó ãðîìàäÿí, à ó âèçíà-
÷åíèé äîãîâîðîì ñòðîê ïîâåðòàº 
öåé áîðã òà ùå çâåðõó äàº ïåâíèé 
â³äñîòîê ïðèáóòêó, çà êîðèñòóâàí-
íÿ öèìè ãðîøèìà.

А ЩЕ 71 МІЛЬЙОН 
НА ПІДТРИМКУ ВІЙСЬКОВИХ

Ç îáë³ãàö³ÿìè ðîç³áðàëèñÿ, 
à îò ñê³ëüêè âèòðà÷àº Â³ííèöÿ 
íà áåçïîñåðåäíþ ï³äòðèìêó â³é-
ñüêîâèõ?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ùîá ä³çíàòèñÿ 
öþ ³íôîðìàö³þ, 
íàä³ñëàëè äî ì³ñü-

êî¿ ðàäè ³íôîðìàö³éíèé çàïèò. 
Ó â³äïîâ³ä³ íàì ðîçïîâ³ëè, ùî 
ì³ñüêà ðàäà ï³äòðèìóº ÇÑÓ ÷åðåç 
çàêóï³âëþ â³éñüêîâèõ îáë³ãàö³é òà 
äîòàö³ÿìè äî äåðæàâíîãî áþäæå-
òó. Ñê³ëüêè öå â ãðîøàõ?

ОБЛІГАЦІЇ НА 550 МІЛЬЙОНІВ
Ì³ñüêà ðàäà âèòðà÷àº ñîòí³ 

ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà çàêóï³âëþ 
â³éñüêîâèõ îáë³ãàö³é, êîøòè ç 
ÿêèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ áåç-

ïåðåá³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ô³íàí-
ñîâèõ ïîòðåá äåðæàâè â óìîâàõ 
âîºííîãî ñòàíó — ñîö³àëüíèõ òà 
îáîðîííèõ.

Ç â³äïîâ³ä³ íà ³íôîðìàö³éíèé 
çàïèò ä³çíàëèñÿ, ùî ó 2022 ðîö³ 
íà çàêóï³âëþ öèõ îáë³ãàö³é âè-
òðàòèëè 400 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ó 2023 ðîö³ ì³ñüêà ðàäà õî÷å âè-
òðàòèòè ùå 150 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
íà çàêóï³âëþ â³éñüêîâèõ îáë³ãàö³é. 
Ð³øåííÿ ïðî öå ïðèéíÿëè íà ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè 27 ñ³÷íÿ. Çàðàç øóêàþòü 
áàíê-äèëåð ö³ííèõ ïàïåð³â.

Äåðæàâí³ îáë³ãàö³¿ ó 2022 ðîö³, 
ÿê çàçíà÷èëè ó â³äïîâ³ä³ íà íàø 
çàïèò, ðîçì³ùóâàëè ó äâîõ áàíê³â-
ñüêèõ óñòàíîâàõ — â «Óêðåêñ³ì-
áàíê» òà «Ðàéôôàéçåí Áàíê». ¯õ 

«Ó 2022 ðîö³ ç áþäæåòó Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
íà ï³äòðèìêó â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, äîáðî-
âîëü÷èõ ôîðìóâàíü òåðèòîð³àëü-
íî¿ îáîðîíè òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ 
ôîðìóâàíü âèä³ëåíî êîøòè â ñóì³ 
29,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, — éäåòüñÿ 
ó â³äïîâ³ä³ íà íàø ³íôîðìàö³é-
íèé çàïèò. — Ñòàíîì íà 1 ëþòîãî 
2023 ðîêó â áþäæåò³ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ãðîìàäè ïåðåäáà÷åí³ êî-
øòè íà âèùåçàçíà÷åí³ ö³ë³ â ñóì³ 
12,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü».

Êð³ì òîãî, ÿê çàçíà÷èëè ó â³ä-
ïîâ³ä³ íà çàïèò, íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè õî÷óòü âèä³ëèòè ùå 
28,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà ï³ä-
òðèìêó â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â, äîáðîâîëü÷èõ 
ôîðìóâàíü òåðèòîð³àëüíî¿ îáî-
ðîíè òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîð-
ìóâàíü.

«Òàêèì ÷èíîì, ñòàíîì íà 1 áå-

ðåçíÿ 2023 ðîêó çàãàëüíà ñóìà 
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³, 
ñêëàäå ïîíàä 41,5 ìëí ãðí».

Òî âëàäà Â³ííèö³ âñå æ êóïóº 
òðàíñïîðò, äðîíè, áðîíåæèëåòè, 
çáðîþ òîùî äëÿ íàøèõ îáîðîíö³â? 
² òàê, ³ í³.

Ö³ë³, íà ÿê³ ìîæíà âèòðà÷àòè 
ãðîø³ ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, âè-
çíà÷åí³ ó ñòàòò³ 91 Áþäæåòíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè. ² òàì, ó ïóíêò³ 
17, âêàçàëè, ùî îáîðîííèìè âè-
äàòêàìè º ëèøå «çàõîäè òà ðîáîòè 
ç òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè òà ìî-
á³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè ì³ñöåâî-
ãî çíà÷åííÿ». Ðåøòó áåðå íà ñåáå 
Äåðæàâíèé áþäæåò.

«Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà ï³ä-
òðèìóº â³éñüêîâèõ ÷åðåç âèä³-
ëåííÿ êîøò³â Äåðæáþäæåòó, ÿê³ 
ïîò³ì âèòðà÷àþòü íà ïðèäáàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ñïåöïðè-
ëàä³â ïîäâ³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ», — 
éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò.

СКІЛЬКИ ВІННИЦЯ ВИТРАЧАЄ 
НА ПІДТРИМКУ АРМІЇ
Ремонт чи війна?  «Краще б за ці 
гроші закупили техніку та броніки 
хлопцям на передову», — такі коментарі 
вінничани пишуть ледь не під кожною 
новиною про ремонти у Вінниці. А скільки 
вінницька влада витратила грошей 
на підтримку ЗСУ? А скільки на ремонти? 
Порівнюємо ці воєнні витрати із затратами 
на міський благоустрій Ì³ñòî êóïóº îáë³ãàö³¿ 

íà ñîòí³ ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. À äåðæàâà 
ïîò³ì ïîâåðòàº ö³ 
êîøòè ç ïëàòîþ 
çà êîðèñòóâàííÿ

Нашим військовим потрібні медикаменти 
та комплекти коліс. Долучайтеся до зборів
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ïîãîäüòåñÿ, ùî óÿâèòè ñó÷àñ-
íó Óêðà¿íó áåç âîëîíòåð³â ïðîñòî 
íåìîæëèâî. Ñàìå âîíè, ïî÷èíà-
þ÷è ç 2014 ðîêó, çàáåçïå÷óâàëè 
íàøå â³éñüêî óñ³ì, ùî äîçâîëÿ-
ëî ¿ì çàêîíîäàâñòâî: ïðîâ³ç³ºþ, 
îäÿãîì, âçóòòÿì, ìåäèêàìåíòàìè, 
àâò³âêàìè òîùî.

Çà ð³ê âåëèêî¿ â³éíè íèìè áóëî 
àêóìóëüîâàíî äåñÿòêè ì³ëüÿðä³â 
ãðèâåíü. Ëèøå ôîíä «Ïîâåð-
íèñü æèâèì» òà «Ôîíä Ñåðã³ÿ 
Ïðèòóëè» ç³áðàëè 8,5 ì³ëüÿðäà 
ãðèâåíü — öå çàêðèòòÿ ïîòðåá 
äåñÿòê³â, ÿêùî íå ñîòåíü òèñÿ÷ 
íàøèõ çàõèñíèê³â òà çàõèñíèöü.

Ó Â³ííèö³ íåìàº íàñò³ëüêè 
ìàñøòàáíèõ áëàãîä³éíèõ ïðîºê-
ò³â. Îäíàê ñàìå íàøå ì³ñòî ð³ê 
òîìó ïåðåòâîðèëîñÿ íà ãóìàí³-
òàðíèé õàá, ïðèõèñòîê â ÿêîìó 
çíàéøëè ïåðåñåëåíö³ ç ïîñòðàæ-
äàëèõ ðåã³îí³â. Äîïîìîãó ïðèáó-
ëèì íàäàâàëè íå ëèøå ì³ñöåâà 

âëàäà, ïðåäñòàâíèöòâà ì³æíàðîä-
íèõ ôîíä³â òà îðãàí³çàö³é, àëå é 
ïåðåñ³÷í³ â³ííè÷àíè.

Íà æàëü, íå ³ñíóº ñòàòèñòèêè, 
ÿêà á ïðîëèâàëà ñâ³òëî íà òó âåëè-
÷åçíó ê³ëüê³ñòü ì³ñòÿí, ÿê³ áåçêî-
ðèñëèâî ïðèéìàëè ïåðåñåëåíö³â 
ó ñâî¿õ äîì³âêàõ. ßê íå ìàºìî 
ìè é ïåðåë³êó ³ìåí òèõ â³ííè-
÷àí, õòî ç ïåðøèõ äí³â äîëó÷èâñÿ 
äî âîëîíòåðñüêîãî ðóõó: ïëåò³í-
íÿ ñ³òîê, âàð³ííÿ ïðîòèòàíêîâèõ 
¿æàê³â, â³äøèâàííÿ ïëèòîíîñîê, 
âèãîòîâëåííÿ áë³íäàæíèõ ë³õòàð³â 
òà ñâ³÷îê, ñàìîðîáíèõ áóðæóéîê, 
íàï³âôàáðèêàò³â, êîíñåðâ³â òîùî.

Îäíàê ìè çíàºìî ïðî äâ³ â³-
ííèöüê³ áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿, 
ÿê³ ç ïåðøîãî äíÿ ïîâíîìàñø-
òàáíîãî âòîðãíåííÿ àêòèâíî 
âêëþ÷èëèñÿ â ðîáîòó ³ äîòåïåð 
çàêðèâàþòü âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü 
âàæëèâèõ äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â 
ïèòàíü. Öå «Áëàãîä³éíèé ôîíä 
Ä³àíè Ïîäîëÿí÷óê» òà ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ «Çàãàðòîâàí³ ñåðöÿ».

Çàðàç, íà ïî÷àòêó ÷åðãîâî¿ ôàçè 

â³éíè, óêðà¿íñüêîìó â³éñüêó êîí-
÷å ïîòð³áíà íàøà ç âàìè ï³äòðèì-
êà. Ùîäíÿ â³ííèöüê³ âîëîíòåðè 
îòðèìóþòü ÷èìàëî çàïèò³â â³ä 
çàõèñíèê³â: íà òàêòè÷íó ìåäè-
öèíó, òåïëîâ³çîðè, ïîðòàòèâí³ 
çàðÿäí³ ñòàíö³¿ òà áàãàòî âñüîãî 
³íøîãî. ² âîíè ðîáëÿòü âñå â³ä 
ñåáå çàëåæíå, àáè â÷àñíî çíà-
éòè, ïðèäáàòè òà äîñòàâèòè ö³ 
ðå÷³ äî ì³ñöü, äå âîíè ïîòð³áí³ 
íàéá³ëüøå.

Íà óñå öå ïîòð³áí³ êîøòè, ÿêèõ 
÷åðåç ìîðàëüíå òà ô³íàíñîâå âè-
ñíàæåííÿ, íàäõîäèòü äî áëàãî-
ä³éíèõ ôîíä³â òà îðãàí³çàö³é 
âñå ìåíøå. ßê íàñë³äîê, çàïèòè 
çàêðèâàþòüñÿ ïîâ³ëüí³øå, à ïî-
äåêóäè äîâîäèòüñÿ â³äìîâëÿòè 
ó äîïîìîç³ â³éñüêîâèì.

Òîìó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî äëÿ 
óñ³õ íàñ çðîáèòè ùå îäèí ðèâîê 
³ ï³äòðèìàòè àêòóàëüí³ çáîðè â³-
ííèöüêèõ âîëîíòåð³â. Êîæíà âàøà 
ãðèâíÿ ìàº çíà÷åííÿ. Àäæå âîíà 
òàêîæ íàáëèæàº íàñ äî ïåðåìîãè.

Ïåðåêàæ³òü âîëîíòåðàì ï’ÿòü, 

äåñÿòü ÷è äâàäöÿòü ãðèâåíü, àáî 
áóäü-ÿêó ³íøó çðó÷íó äëÿ âàñ 
ñóìó. Äîïîìîæ³òü ¿ì «îçáðî¿òè» 
íàøèõ çàõèñíèê³â òàêèìè íåîá-
õ³äíèìè íà ôðîíò³ ðå÷àìè.

Áëàãîä³éíèé ôîíä Ä³àíè Ïîäî-
ëÿí÷óê

Ôîíä ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà äîïî-
ìîç³ àðì³¿, çâ³ëüíåíèì íàñåëå-
íèì ïóíêòàì, ïåðåñåëåíöÿì òà 
ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ. Îñòàíí³ì 
÷àñîì âîëîíòåðè çîñåðåäèëèñÿ 
íà íàïðÿìêó çàãàëüíî¿ òà òàê-
òè÷íî¿ ìåäèöèíè. Ùîäíÿ âîíè 
ôîðìóþòü àïòå÷êè òà êîìïëåê-
òóþòü ðþêçàêè áîéîâèõ ìåäèê³â. 
Øóêàþòü òà çàêóïîâóþòü ÿê³ñí³ 
òóðí³êåòè. Çàðàç âîëîíòåðè ïðî-
äîâæóþòü çá³ð íà òàêòè÷íó ìå-
äèöèíó, ïîòðåáà â ÿê³é ó íàøèõ 
á³éö³â º ïîñò³éíî. Ï³äòðèìàòè 
¿õíþ êîìàíäó ìîæíà òóò:

Ðàõóíîê ôîíäó (Ïðèâàòáàíê):
Íîìåð êàðòêè: 

5169335100626072
Ãðèâíåâèé
UA7030529900000 

26004006109711
Äîëàð IBAN Code
UA6130529900000 

26000016109448
ªâðî IBAN Code
UA6230529900000 

26004016103280
Çëîòèé IBAN Code
UA5630529900000 

26003026109651
Ìîíî: 5375414119074531/
PayPal — shahinadi@gmail.com
ÃÎ Çàãàðòîâàí³ ñåðöÿ
Ïîçàøëÿõîâèêè, òåïëîâ³çîðè, 

êâàäðîêîïòåðè, îäÿã, âçóòòÿ, ìå-
äèêàìåíòè, ïðîâ³ç³ÿ — ê³ëüêîñò³ 
òîãî, ùî âîíè ïåðåäàëè íàøèì 
â³éñüêîâèì â³ä ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ, âæå 
íå çë³÷èòè. Çàðàç îðãàí³çàö³ÿ 
çáèðàº íà ïîðòàòèâí³ äæåðåëà 
æèâëåííÿ òà êîìïëåêòè êîë³ñ 
äëÿ àâò³âîê íà ôðîíò³. Êîëåñà 
ïîòð³áíî îïëàòèòè äî 25 ëþòî-
ãî, òîìó, áóäü ëàñêà, äîëó÷àéòåñÿ 
äî çáîðó.

Êàðòêà: 5375411203112623
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Члени сім’ї звертаються до район-
ного (міського) територіального 
центру комплектування та соці-
альної підтримки незалежно від 
місця реєстрації та подають заяву 
і документи (завірені копії).
Районний (міський) ТЦК та СП за-
віряє копії всіх документів і не піз-
ніше 7 робочих днів після їх над-
ходження надсилає до обласного 
ТЦК та СП за підпорядкуванням.
Обласний ТЦК та СП перевіряє 
отримані документи, зокрема такі, 
що підтверджують родинні зв’язки 
загиблого (померлого) із заявни-

ками. Після цього документи за-
явників з висновком і доповіддю 
надсилаються до Департаменту 
соціального забезпечення МОУ.
Департамент соціального забезпе-
чення МОУ надсилає запит до Ка-
дрового центру ЗСУ щодо того, чи 
є військовослужбовець у списку 
бойових безповоротних втрат.
Після ухвалення рішення щодо при-
значення ОГД Департамент соцза-
безпечення не пізніше 3-х робочих 
днів доводить це рішення до фінан-
сово-економічного управління Ко-
мандування Сухопутних військ ЗСУ 

для інформування обласних (Київ-
ського міського, районних, міських) 
ТЦК та СП, та готує проєкти розподі-
лів відкритих асигнувань для випла-
ти допомоги в порядку черговості 
відповідно до дати надходження 
документів з обласного ТЦК та СП.
Районні (міські) ТЦК та СП пові-
домляють заявників про рішення 
щодо виплати. Не пізніше п’яти 
робочих днів від дня відкриття 
асигнувань обласний ТЦК та СП 
перераховує кошти на рахунок 
у банку державного сектору, що 
зазначений отримувачем у заяві.

Алгоритм розгляду документів

÷åííÿ ñòîê³â, à ôóíêö³þ ô³ëü-
òðàö³¿ âèêîíóâàòèìóòü ñïåö³àëüí³ 
´ðóíòîâ³ ñóì³ø³ òà ðîñëèíè, ñò³é-
ê³ ÿê äî âîëîãè, òàê ³ äî á³ëüø 
ïîñóøëèâèõ ïåð³îä³â.

ГРАВІЙНІ ДОРІЖКИ ТА 
ДЕРЕВ’ЯНІ ПОМОСТИ

Äëÿ çðó÷íîñò³ ïåðåì³ùåííÿ 
ïðèáåðåæíîþ òåðèòîð³ºþ ïðî-
êëàäóòü ñòåæêè, ÿêèìè çìîæóòü 
ðóõàòèñÿ ï³øîõîäè, âåëîñèïå-
äèñòè òà, çîêðåìà, íà åëåêòðî-
ñàìîêàòàõ.

² òóò íå áóäå ð³çêèõ ï³äéîì³â 
÷è ñõîä³â: ùîá çàáåçïå÷èòè äî-
ñòóïí³ñòü äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ 
ãðóï íàñåëåííÿ.

Íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ ïðîïîíóþòü 
ð³çíèé ìàòåð³àë äëÿ äîð³æîê — 
â îäíîìó ì³ñö³ âîíè áóäóòü ³ç 
ãðàâ³þ, â ³íøîìó — ñêëàäàòè-
ìóòüñÿ ç äåðåâ’ÿíèõ ïîìîñò³â (çî-
êðåìà, íà çàáîëî÷åíèõ ä³ëÿíêàõ 
«Çàïëàâè»).

Íà âñ³é òåðèòîð³¿ áóäóòü âñòà-
íîâëåí³ ëàâè, óðíè òà ë³õòàð³.

ВІДПОЧИНОК НА ПРИРОДІ 
В СЕРЦІ МІСТА

Ó ïëàí³ º ðîçðîáêè äëÿ îêðåìèõ 
ëîêàö³é íà òåðèòîð³¿ «Çàïëàâè».

Íà òåðèòîð³¿ ñïîðòáàçè «Ñïàð-
òàê» ïðîïîíóþòü çáåðåãòè â³äêðè-
òèé ïðîñò³ð-ñïîðò äëÿ â³ííè÷àí. 
Ç â³çóàë³çàö³¿ ìîæíà çðîáèòè âè-
ñíîâîê, ùî íà áàç³, á³ëÿ ð³÷êè, 
ç’ÿâèòüñÿ ïîâíîö³ííèé ï³ùàíèé 
ïëÿæ.

Ðåøòà òåðèòîð³¿ — â³ä áàçè 
äî ð³÷êè Êàë³÷³ — ìàº çáåðåãòè 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Âèêîíêîì ì³ñü-
êðàäè 16 ëþòîãî 

çàòâåðäèâ òåõí³÷íå çàâäàííÿ 
íà áëàãîóñòð³é ïðèáåðåæíî¿ òå-
ðèòîð³¿ «Çàïëàâà» ó Â³ííèö³.

Îð³ºíòîâíà â³äñòàíü çàïëà-
íîâàíî¿ íàáåðåæíî¿ — ïîíàä 
600 ìåòð³â. Âîíà ïðîëÿãàòèìå 
â³ä ð³÷êè Êàë³÷à (çíàõîäèòüñÿ 
ì³æ àâòîñàëîíîì ³ ïðèñòàííþ 
«Â³ííèöÿ») òà äî ñïîðòáàçè 
«Ñïàðòàê».

Õàù³ òà ïóñòèð³, ÿê³ º íà ö³é 
ä³ëÿíö³, âïîðÿäêóþòü. Òàêîæ 
ïðîïîíóþòü ïðîêëàñòè ï³øîõ³äí³ 
òà âåëîäîð³æêè, ïîñòàâèòè ëàâè, 
îñâ³òëåííÿ. Â³ä âóëèö³ Êîð³àòî-
âè÷³â äî Ï³âäåííîãî Áóãó, âçäîâæ 
ð³÷êè Êàë³÷à, ïðîïîíóþòü çðî-
áèòè çåëåíèé êîðèäîð.

Ìåòà ïðîºêòó — çðîáèòè àëü-
òåðíàòèâó ï³øîõ³äíîìó ìàðøðóòó 
íà Êîð³àòîâè÷³â, ùîá ëþäè ìàëè 
áåçïåðåøêîäíèé, áåçïå÷íèé äî-
ñòóï äî ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã.

З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ
Çâ³äêè âèíèêëà ³äåÿ áëàãî-

óñòðîþ ïðèáåðåæíî¿ ñìóãè 
íà Êîð³àòîâè÷³â? Ïåðøîãî ãðóä-
íÿ 2021 ðîêó â³ííè÷àíè ïîäàëè 
äî ì³ñüêðàäè ì³ñöåâó ³í³ö³àòè-

âó — «Ïðî ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîãî 
ïàðêó â³äïî÷èíêó Ñïàðòàê».

Íà ï³äòðèìêó ç³áðàëè 276 ï³ä-
ïèñ³â. Óïîâíîâàæåíà ïðåäñòàâ-
íèöÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè — Ëþáîâ 
Êîøåëºâà. Çãîäîì, ï³ñëÿ îïðà-
öþâàííÿ ó ì³ñüêðàä³, ³äåÿ ì³ñòÿí 
óâ³éøëà â íîâó ðîçðîáêó.

ОСОБЛИВА УВАГА — 
ЗБЕРЕЖЕННЮ ЗЕЛЕНІ

Ïðîñò³ð «Çàïëàâà» ìàº ñêëàäà-
òèñÿ ç ðåêðåàö³éíèõ, åêîëîã³÷íèõ 
òà çàòèøíèõ çîí äëÿ ïðîãóëÿíîê 
òà â³äïî÷èíêó â ì³ñò³.

Òóò ïðèä³ëÿòèìóòü îñîáëè-
âó óâàãó çáåðåæåííþ íàÿâíîãî 
á³îð³çíîìàí³òòÿ: ì³ñöåâ³ ðîñëèíè 
âèêîíóþòü ðîëü ô³ëüòðà äëÿ Ï³â-
äåííîãî Áóãó òà ìàëèõ ð³÷îê, ÿê³ 
âïàäàþòü ó ãîëîâíó àðòåð³þ Â³-
ííèö³.

Òîìó íà ïî÷àòêó, êð³ì çáåðå-
æåííÿ íàÿâíèõ äåðåâ, ÷àãàðíèê³â 
òà ëóê³â, òðåáà áóäå ï³äñàäæóâàòè 
òîïîë³, âåðáè (äåðåâà ³ ÷àãàðíè-
êè), äåðåí, êðóøèíó ëàìêó, êà-
ëèíó, îæèíó òîùî — ö³ ðîñëèíè 
ï³äñèëÿòü íàÿâíó çåëåíü.

² ùå ïðîïîíóþòü çàáåçïå÷èòè 
ïðèðîäíå î÷èùåííÿ ïîâåðõíåâèõ 
âîä: íàðàç³ âîíè ñò³êàþòü íåî÷è-
ùåíèìè ó Ï³âäåííèé Áóã. Àëå öå 
õî÷óòü âèïðàâèòè çàâäÿêè ôîð-
ìóâàííþ «äîùîâèõ ñàä³â» — ¿õ 
âèñàäæóâàòèìóòü â ì³ñöÿõ ñêóï-

ñâîþ «ïðèðîäí³ñòü»: òóò çàëèøà-
ºòüñÿ áàãàòî çåëåí³, º äåðåâà, ÷à-
ãàðíèêè, âïîðÿäêîâàí³ ëóêè, ì³æ 
ÿêèìè ïðîëÿãàòèìóòü àêóðàòíî 
ïðîêëàäåí³ ñòåæêè ç äåðåâ’ÿíèõ 
ïîìîñò³â òà ãðàâ³þ.

Ä³ëÿíêó âçäîâæ ð³÷êè Êàë³÷à — 
â³ä Êîð³àòîâè÷³â äî Ï³âäåííîãî 
Áóãó — õî÷óòü òàêîæ âïîðÿäêó-
âàòè. Çàðàç òóò íåïðîëàçí³ õàù³, 
¿õ ðîç÷èñòÿòü ³ çðîáëÿòü «çåëåíèé 
êîðèäîð» ç³ ñòåæêîþ.

Á³ëÿ áåðåã³â Ï³âäåííîãî Áóãó 
ïðîïîíóþòü âñòàíîâèòè òåðàñè 
äëÿ âèõîäó äî âîäè.

«Äëÿ ì³ñòÿí ïðèáåðåæíà òåðè-
òîð³ÿ «Çàïëàâà» ìàº ñòàòè ì³ñöåì 
â³äïî÷èíêó íà ïðèðîä³ â ñåðö³ 
ì³ñòà. Öÿ òåðèòîð³ÿ ìîæå áóòè ïå-
ðåòâîðåíà íà ë³í³éíèé ïàðê — ï³-
øîõ³äíèé òà âåëîñèïåäíèé øëÿõ, 

ÿêèé º êîìôîðòíîþ àëüòåðíàòè-
âîþ ïåðåñóâàííþ âóëèöåþ Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â», — éäåòüñÿ â ï³ä-
ñóìêó ïëàíó-êîíöåïö³¿.

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Òå, ùî ìè ìàºìî íàðàç³, º êîí-

öåïö³ºþ. À äëÿ ïî÷àòêó ðîá³ò ³ç 
áëàãîóñòðîþ ïîòð³áíî ìàòè ïðî-
ºêòíó äîêóìåíòàö³þ. Ðîçðîáêó 
ïðîºêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ äîðó÷èëè 16 ëþòîãî äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ³ áëàãîóñòðîþ.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðîºêòíèõ 
ðîá³ò ïðîâåäóòü òåíäåð íà ïîøóê 
âèêîíàâöÿ áëàãîóñòðîþ. ² îñü 
òîä³ âæå ìàòèìåìî ÷³òêå áà÷åí-
íÿ, êîëè â³ííè÷àíè îòðèìàþòü 
íîâó ïàðêîâó çîíó ç íàáåðåæíîþ 
á³ëÿ Ï³âäåííîãî Áóãó.

НА КОРІАТОВИЧІВ ПЛАНУЮТЬ 
ЗРОБИТИ НАБЕРЕЖНУ
Оновлення «Заплави»  Парк 
відпочинку замість пустиря — такою 
може стати прибережна територія, яка 
знаходиться між базою «Спартак» і 
автосалоном. У міськраді опублікували 
концепцію благоустрою: хочуть 
розчистити хащі, прокласти стежки, 
поставити освітлення і лави

Êîëè âñå öå áóäå? 
Íàðàç³ íåâ³äîìî, 
àäæå ì³ñüêà âëàäà 
ò³ëüêè çàðàç 
äàëà çàâäàííÿ 
âèãîòîâèòè ïðîºêò Альтернативний піший маршрут і лінійний парк. Для 

містян ця територія має стати місцем відпочинку на природі 
в серці міста

Розбили 15 мільйонів на частини. Про новий порядок 
виплати компенсації родині загиблого воїна
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (067)5267352

Íåùîäàâíî â Óêðà¿í³ çì³íè-
ëè ïîðÿäîê âèïëàòè äîïîìîãè 
ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â. Ãðîøîâó äîïîìîãó ó ðîç-
ì³ð³ 15 ìëí ãðí íàäàë³ íàäàâà-
òèìóòü ïîåòàïíî. Ïðè âèïëàò³ ö³ 
êîøòè ðîçáèâàòèìóòü íà 41 ÷àñ-
òèíó: ñïåðøó 3 ìëí, à íàñòóïí³ 
12 ìëí — ïîì³ñÿ÷íî.

Ïðî öå ñêàçàíî ó íàêàç³ Ì³-
íîáîðîíè ¹ 45 â³ä 25 ñ³÷íÿ 
2023 ðîêó.

Îäíîðàçîâà ãðîøîâà äîïîìîãà 
(ÎÃÄ) âèïëà÷óºòüñÿ, ÿêùî â³é-
ñüêîâèé çàãèíóâ ï³ä ÷àñ ä³¿ âîºí-
íîãî ñòàíó àáî âíàñë³äîê ïîðàíåí-
íÿ/êîíòóç³¿/òðàâìè/êàë³öòâà, ùî 
ñòàëîñÿ â ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòà-
íó ï³ä ÷àñ çàõèñòó Áàòüê³âùèíè, 
ó÷àñò³ â áîéîâèõ ä³ÿõ ÷è ³íøèõ 
çàõîäàõ, çîêðåìà, ÿê óòî÷íåíî íà-
êàçàìè, íà òèì÷àñîâî îêóïîâàí³é 
ðîñ³ºþ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, íà òåðè-
òîð³¿ ì³æ ïîçèö³ÿìè ñèë îáîðîíè 

òà ïîçèö³ÿìè â³éñüê äåðæàâè-àãðå-
ñîðà â ïåð³îä çä³éñíåííÿ çàçíà÷å-
íèõ çàõîä³â, íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 
îäèí ð³ê ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ/òðàâìè 
÷è ³íøîãî óøêîäæåííÿ.

Öÿ äîïîìîãà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ 
ð³âíèìè ÷àñòêàìè íà âñ³õ îòðè-
ìóâà÷³â, êð³ì:
 ãðîìàäÿí ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ 

àáî ðåñïóáë³êè á³ëîðóñü;
 îñ³á, ÿê³ ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü 

íà òåðèòîð³ÿõ öèõ êðà¿í;
 îñ³á, ÿê³ çàñóäæåí³ çà äåð-

æàâíó çðàäó, êîëàáîðàö³éíó ä³-
ÿëüí³ñòü, ïîñîáíèöòâî äåðæàâ³-
àãðåñîðó.

Äîêóìåíòè îôîðìëÿº â³éñüêîâà 
÷àñòèíà. À ñàìå:
 âèòÿã ³ç íàêàçó ïðî âèêëþ÷åí-

íÿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ç³ ñïèñê³â 
îñîáîâîãî ñêëàäó ó çâ’ÿçêó ³ç çà-
ãèáåëëþ;
 âèòÿã ³ç ïîñëóæíîãî ñïèñêó 

îñîáîâî¿ ñïðàâè ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ 
çàãèáëîãî;
 ãðîøîâèé àòåñòàò ç ³íôîð-

ìàö³ºþ ïðî ðîçì³ð âèïëà÷åíî¿ 
íà äàòó çàãèáåë³ (ñìåðò³) â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿ äîäàòêîâî¿ âèíàãî-
ðîäè.

Ïðàâî íà ÎÃÄ ìîæíà ðåàë³çó-
âàòè ç äíÿ çàãèáåë³ (ñìåðò³) â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿ. Ó ðàç³ â³äìîâè 

îäí³º¿ àáî ê³ëüêîõ îñ³á, ÿê³ ìàþòü 
ïðàâî íà îòðèìàííÿ ÎÃÄ, â³ä ¿¿ 
îòðèìàííÿ, àáî ÿêùî çàçíà÷åí³ 
îñîáè ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â íå ðå-
àë³çóâàëè ñâîº ïðàâî, ¿õí³ ÷àñòêè 
ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ ³íøèìè îäåð-
æóâà÷àìè.

Äëÿ îòðèìàííÿ ÎÃÄ íåîáõ³ä-
íî îñîáèñòî àáî ÷åðåç çàêîííîãî 
ïðåäñòàâíèêà ïîäàòè çàÿâó äî ðà-
éîííîãî (ì³ñüêîãî) òåðèòîð³àëü-
íîãî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ òà 
ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè íåçàëåæíî 
â³ä ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ çàÿâíèêà.
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За словами адвоката Аліни Шере-
мет, статтею 140 Кримінального 
кодексу України передбачена від-
повідальність за невиконання чи 
неналежне виконання медичним 
або фармацевтичним працівни-
ком своїх професійних обов’язків 
внаслідок недбалого чи несумлін-
ного до них ставлення, якщо це 
спричинило тяжкі наслідки для 
хворого.
— Проте на практиці притягнути 
лікаря за неналежне виконання 
професійних обов’язків досить 
складно, — говорить Аліна Ше-
ремет. — На сьогоднішній день 
по Україні існує лише близько 
100 обвинувальних вироків судів 
щодо неналежного виконання чи 
невиконання медичними праців-
никами своїх обов’язків. Загалом 
це стосується випадків, коли особа, 

якій надавалася медична допомо-
га, померла.
Зокрема ми писали, про напевне 
єдиний випадок в нашому регіоні, 
коли лікаря притягнули до відпові-
дальності за неналежне виконання 
своїх обов’язків. Мова про лікарку 
Олену Нетичинську, яку засудили 
на рік в’язниці і заборонили за-
йматися лікарською практикою, 
через смерть 5-річного Віталіка 
Житника.
За словами адвокатки, для того, 
щоб довести «лікарську помилку», 
призначається судово-медична 
експертиза, котру виконують судові 
медичні експерти. Втім, у лікарів 
існує така річ, як професійна де-
онтологія, тобто етичні норми по-
ведінки медичних працівників при 
здійсненні професійної діяльності.
— Як показує практика, тільки 

у виключних випадках колеги, 
судово-медичні експерти підтвер-
джують неналежне виконання або 
невиконання своїх професійних 
обов’язків медичним працівни-
ком, — говорить юрист і додає, що 
в будь-якому випадку свої права 
потрібно відстоювати. І зокрема 
у випадку, якщо людині не надали 
або надали неналежну медичну 
допомогу є певний алгоритм дій:
1. звернутися із скаргою до дирек-
тора (керівника) закладу охорони 
здоров’я, де надавалася медична 
допомога;
2. звернутися із скаргою до Депар-
таменту охорони здоров’я обласної 
адміністрації;
3. у випадку настання тяжких на-
слідків, у тому числі смерті особи, 
повідомити поліцію про вчинення 
кримінального правопорушення.

Притягнути лікаря до відповідальності досить складно

Ïðîòå äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî 
íàñòóïíå: «Íå ìîæëèâî âèêëþ-
÷èòè òðàâìàòè÷íå ïîøêîäæåííÿ 
çàãàëüíîãî ìàëîãîì³ëêîâîãî íåðâà 
â ï³äêîë³íí³é ÿìö³ íà ð³âí³ ñó-
ãëîáîâî¿ ù³ëèíè ç ðîçâèòêîì 
íåâðîìè».

— Ìåí³ ñêàçàëè, ùî òóò íàì 
íå äîïîìîæóòü, òðåáà ¿õàòè 
â Êè¿â, ïðîãíîç³â òåæ í³õòî í³ÿêèõ 
íå äàº, — ãîâîðèòü ìàìà Âëàäà, 
ÿêà 22 ëþòîãî ïî¿õàëà ³ç ñèíîì 
â ³íñòèòóò íåéðîõ³ðóðã³¿.

ХТО ВИНЕН?
Ç öèì ïèòàííÿì ìè çâåðíóëèñÿ 

äî àäì³í³ñòðàö³¿ äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³. Àäæå ïîøêîäæåíèé íåðâ 
ó äèòèíè íå ïðîñòî òàê. À ùå ²ðè-
íà Øóëÿê ïèñàëà ñêàðãó íà õ³-
ðóðãà Ñåðã³ÿ Àíòîíöÿ, ö³êàâèëà 

ðåàêö³ÿ çàêëàäó.
— Âñå ùå ï³ä ïèòàííÿì, â ³í-

ñòèòóò³ íåéðîõ³ðóðã³¿ ïîäèâëÿòüñÿ, 
áî òàì ãîëîâíà ïðîáëåìà, ùî ç 
öüîãî íåðâà º ïóõëèííå óòâîðåí-
íÿ, ÿêå íîñèòü íàçâó íåâðîìà, — 
ãîâîðèòü ìåäè÷íèé äèðåêòîð äè-
òÿ÷î¿ îáëàñíî¿ Îêñàíà Ìîðàâñüêà.

— Òî áóëà ðåàêö³ÿ íà ñêàðãó 
÷è í³? — çàïèòóþ ó ìåäè÷íîãî 
äèðåêòîðà.

— Çâ³ñíî áóëà, çàñ³äàëà êîì³-
ñ³ÿ, ðåçóëüòàòè ÿêî¿ ìè ïîêàçóâàëè 
ìàì³ Âëàäà, ²ðèí³, ïåðåä òèì, ÿê 
â³äïðàâëÿëè íà Êè¿â, — ãîâîðèòü 
Îêñàíà Ìîðàâñüêà. — Êîì³ñ³ÿ 
âèð³øèëà ãîñï³òàë³çóâàòè äèòèíó 
â ³íñòèòóò íåéðîõ³ðóðã³¿.

— À ç ë³êàðåì ùî?
— À ùî ç ë³êàðåì? — çàïèòóº 

ìåäè÷íèé äèðåêòîð.

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

«Íàì Àíòîíåöü 
â 17 ðîö³ ïðîîïå-
ðóâàâ ë³êòüîâèé 
ñóãëîá, â äèòèíè 
ðóêà òàê ³ íå çãè-

íàºòüñÿ. Ìè ï³ñëÿ éîãî îïåðàö³é 
îïåðóâàëèñÿ â ³íñòèòóò³ òðàâìàòî-
ëîã³¿ â Êèºâ³, àëå ðåçóëüòàòó íåìàº 
í³ÿêîãî».

«Ðîê³â 20 íàçàä öåé «ë³êàð» ðî-
áèâ îïåðàö³þ áðàòó íà ðóö³ (ïåðå-
ëîì ç³ çì³ùåííÿì). Ïîò³ì ðóêà 
ï³âðîêó íå çàæèâàëà, íàáèðàâñÿ 
ãí³é… ×èñòèëè 3 ðàçè ï³ä íàð-
êîçîì. Ñê³ëüêè ðîê³â ïðîéøëî, 
à Àíòîíöÿ òàê ³ íå âèãíàëè, ñê³ëü-
êè ñêàðã áóëî. Ì³ã áè âæå äîñâ³äó 
íàáðàòèñü, à íå ïðîäîâæóâàòè êà-
ë³÷èòè ä³òåé. Áàæàþ Âëàäó êâàë³-
ô³êîâàíèõ ë³êàð³â, ÿê³ äîïîìîæóòü 
øâèäêî îäóæàòè».

Òàê³ êîìåíòàð³ ñåðåä ñóö³ëü-
íîãî íåãàòèâó ïèñàëè â³ííè÷àíè 
íà íàøîìó ñàéò³ ï³ä ìàòåð³àëîì 
ïðî ÷îòèðèð³÷íîãî Âëàäà, ÿêîìó 
â æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó õ³ðóðã äè-
òÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ Ñåðã³é Àí-
òîíåöü ðîáèâ îïåðàö³þ íà í³æö³. 
(Ó ãàçåò³ â³ä 15 ëþòîãî ìè ïèñàëè 
ïðî öå ó ìàòåð³àë³ «Äèòèíà êóëü-
ãàº ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Íåäîáà÷èëè 
÷è ïåðåë³êóâàëè?») Õî÷à áóäåìî 
ñïðàâåäëèâèìè, ñåðåä äîïèñ³â áóâ 
³ ïîçèòèâíèé êîìåíòàð:

«Ó ìîãî ñèíà áóëà âåëèêà ïðî-
áëåìà ç êîë³íîì, äèòèíà íå ìîãëà 
ïîâíîö³ííî õîäèòè. Çâåðíóëèñÿ 
äî Ñåðã³ÿ Àíòîíöÿ, ÿêèé ïðî-
îïåðóâàâ êîë³íî (îïåðàö³ÿ áóëà 
ñêëàäíà), àëå ñëàâà Áîãó ïðîéøëî 
òðîõè ÷àñó ³ ìè ìîãëè ãðàòè ôóò-
áîë. Âäÿ÷í³ ë³êàðþ çà éîãî ðîáîòó. 
À ó Âàøîìó âèïàäêó äóæå ïðèêðî, 
ùî òàê ñòàëîñÿ. Áàæàþ, ùîá Âàø 
ñèíî÷îê ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ òåæ ãðàâ 
ó ôóòáîë».

ЩО СТАЛОСЯ?
Ó âåðåñí³ 2022 ðîêó ó Âëàäà 

íà ÓÇÄ âèÿâèëè ã³ãðîìó â ï³ä-
êîë³íí³é ÿìö³ (öå ï³äøê³ðíå 
óòâîðåííÿ ó âèãëÿä³ øèøêè, ÿê 
ïðàâèëî, ðîçòàøîâàíå â îáëàñò³ 
ñóãëîá³â ³ ÿâëÿº ñîáîþ ïîðîæ-
íèíó, çàïîâíåíó ð³äèíîþ, öå 
îäíî÷àñíî ìîæå áóòè ê³ñòà àáî 
ïóõëèíà) ³ ïîðàäèëè íåãàéíî ¿¿ 
âèäàëèòè. Ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é 
ê³ëüêîõ ë³êàð³â, õëîï÷èêà ãîñï³òà-

ë³çóâàëè â äèòÿ÷ó îáëàñíó ë³êàðíþ 
â òðàâìàòîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ.

Îïåðóâàâ äèòèíó Ñåðã³é Àí-
òîíåöü. Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ Âëàä ùå 
òèæäåíü ïðîâ³â ó ë³êàðí³, òîìó 
ùî îïåðàö³éíèé øîâ íå çàæèâàâ, 
à äèòèíà òåìïåðàòóðèëà. Âèïèñó-
âàâ õëîï÷èêà âæå ³íøèé ë³êàð. 
Áî Ñåðã³é Àíòîíåöü ÷åðåç äâà 
äí³ ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ íèì îïåðà-
ö³¿ ï³øîâ íà ë³êàðíÿíèé, ³ ç òèõ 
ï³ð ìàìà õëîï÷èêà ²ðèíà Øóëüãà 
éîãî íå áà÷èëà, õî÷à ïîò³ì íåî-
äíîðàçîâî íàâ³äóâàëàñü äî òðàâ-
ìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³. 
Ñïî÷àòêó, áî øîâ íå ãî¿òüñÿ — ³ 
äèòèíà íå ñòóïàº íà í³æêó, ïî-
ò³ì øîâ çàãî¿âñÿ — à äèòèíà âñå 
îäíî íå ñòóïàº íà í³æêó. Õî÷à ç 
ìîìåíòó îïåðàö³¿ ïðîéøëî òðè ç 
ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³.

ЩО КОІТЬСЯ?
Àâòîðêà ö³º¿ ñòàòò³ çóñòð³ëàñÿ 

ç ²ðèíîþ ³ Âëàäèêîì 13 ëþòîãî 
â äèòÿ÷³é îáëàñí³é ë³êàðí³. Æ³íêà 
ïðèéøëà ïèñàòè ñêàðãó íà Ñåð-
ã³ÿ Àíòîíöÿ ³ øóêàòè äîïîìîãè. 
Òîìó ùî ¿¿ äèòèíà, íåçâàæàþ÷è 
íà îá³öÿíêè ë³êàð³â, íå ñòóïàº 
íà ïðîîïåðîâàíó í³æêó, ÿêà âæå 
ïî÷àëà àòðîôóâàòèñÿ.

Ñïîíòàííèé êîíñèë³óì ë³êàð³â, 
ÿêèé ñêëèêàëà â ñåáå â êàá³íåò³ ìå-
äè÷íèé äèðåêòîð äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³ Îêñàíà Ìîðàâñüêà, âèð³-
øèâ, ùî Âëàäà ïîòð³áíî ïîâòîðíî 
ãîñï³òàë³çóâàòè ³ äîîáñòåæèòè.

— Ìè òèæäåíü ïðîëåæàëè â ë³-
êàðí³, íàì ïîâòîðíî çðîáèëè ÓÇÄ, 
ÌÐÒ äîñë³äæåííÿ, â Íåéðîìåä³ 
çðîáèëè åëåêòðîì³îãðàô³þ, — ðîç-
ïîâ³äàº ²ðèíà Øóëüãà. — ² â ìåíå 
ïðîñòî íåìàº ñë³â. Òîìó ùî ã³ãðî-
ìà, ÿêó â ñâîþ ÷åðãó Àíòîíåöü ï³ä 
÷àñ îïåðàö³¿ íå ïîáà÷èâ, íà ì³ñö³. 
À ùå äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî 
â ñèíà ïîøêîäæåíèé íåðâ, òîìó 
â³í íå ìîæå õîäèòè. Ìåí³ äóæå 
ö³êàâî, ùî ñàìå âèð³çàâ, ï³äð³çàâ 
÷è ïåðåâ’ÿçàâ Àíòîíåöü.

Õ³ðóðã ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ñêà-
çàâ ìàì³, ùî í³ÿêî¿ ã³ãðîìè â³í 
íå ïîáà÷èâ, à òàì ïðîñòî ÿêàñü 
âåíêà âèë³çëà ³ â³í ¿¿ ï³äð³çàâ. 
Ë³êàðþ, ÿêèé âèïèñóâàâ Âëàäà 
ç ë³êàðí³, â³í ñêàçàâ, ùî âçàãàë³ 
í³÷îãî íå ð³çàâ, ëèøå ïåðåâ’ÿçàâ 
ÿêóñü òàì ñóäèíêó. À çàâ³äóâà÷ó 
òðàâìàòîëîãè÷íîãî â³ää³ëåííÿ — 
ùî âèäàëèâ øìàòî÷îê ì’ÿçîâî¿ 
òêàíèíè.

— Êîì³ñ³ÿ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî 
ïîìèëêè òàì íå áóëî?

— Íàøà êîì³ñ³ÿ íå ïðàâîìî÷íà 
äàâàòè çàêëþ÷åííÿ ñòîñîâíî ë³êàð-
ñüêèõ ïîìèëîê, òîìó ùî â Óêðà¿í³ 
íåìàº ïîíÿòòÿ «ë³êàðñüêà ïîìèë-
êà», — êàæå ìåä äèðåêòîð.

— À ùî º?
— Öå ìîæå áóòè ïîõèáêà â ë³-

êàðñüê³é òàêòèö³, — ãîâîðèòü 
Îêñàíà Ìîðàâñüêà.

— Êîì³ñ³ÿ íå çíàéøëà ïîõèáêè 
â ë³êàðñüê³é òàêòèö³?

— Ìè ³ íå ìîæåìî ¿¿ çíàéòè, 
äîêè íå áóäå çàêëþ÷íîãî ðåçóëü-
òàòó ç çàêëàäó ÷åòâåðòîãî ð³âíÿ 
(³íñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿), — êàæå 
ìåäè÷íèé äèðåêòîð äèòÿ÷î¿ îá-
ëàñíî¿ ë³êàðí³.

ЩО РОБИТИ?
²ðèíà ç ìàëèì çàðàç â ³íñòèòó-

ò³ íåéðîõ³ðóðã³¿. Íà Âëàäà ÷åêàº 
ñåðéîçíà îïåðàö³ÿ, ³ çà ñëîâàìè 
íåéðîõ³ðóðãà, ñèòóàö³ÿ â äèòèíè 

äîâîë³ âàæêà. Äî ðå÷³, â ³íñòèòóò³ 
²ðèíà ç ñèíîì áóäå ïðîõîäèòè âñå 
ë³êóâàíÿ çà âëàñíèé êîøò.

— Ãîëîâíå, ùîá Âëàäèêó äî-
ïîìîãëè, ùîá õîäèòè ì³ã, — ãî-
âîðèòü ²ðèíà Øóëÿê. — À ç ë³êà-
ðåì âæå ïîò³ì. Òà é ìè ç íèì òàê 
è íå ïîáà÷èëèñÿ, çà âåñü òèæäåíü, 
ùî ïðîáóëè â ë³êàðí³. À íà çà-
ïèòàííÿ äî ³íøèõ ë³êàð³â, äå Àí-
òîíåöü — ò³ ïåðåâîäèëè ðîçìîâó 
íà ³íøó òåìó…

Ó ïîïåðåäíüîìó ìàòåð³àëè ìè 
çàïðîïîíóâàëè Ñåðã³þ Àíòîíöþ 
ðîñêàçàòè ñâîº áà÷åííÿ äàíî¿ ñè-
òóàö³¿. Àëå ïîêè ùî òèõî. Òèì 
íå ìåíø, â³í çâ’ÿçàâñÿ ³ç ñåñòðîþ 
²ðèíè Øóëÿê, Ðóñëàíîþ. Ñàìå 
âîíà íàïèñàëà ó ôåéñáóö³ äîïèñ 
ïðî Âëàäà ³ ïðî õ³ðóðãà, ÿêèé éîãî 
ë³êóâàâ.

Çà ñëîâàìè Ðóñëàíè, ë³êàð êàæå, 
ùî äóæå õâèëþºòüñÿ çà Âëàäà ³ 
ãîòîâèé äî ä³àëîãó, àëå çà óìî-
âè — «áåç ïðåñè».

ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ ВЛАД НЕ СТАЄ 
НА НІЖКУ, БО ПОШКОДИЛИ НЕРВ
Лікарська помилка?  Хірург дитячої 
обласної лікарні Сергій Антонець 
прооперував 4-річному Владу ніжку. 
Мав вирізати кісту, але не знайшов її та, 
як сказав, відрізав шматочок м’яза. Три 
місяці потому дитина на ногу не стає, 
а дослідження вказують на ушкодження 
нерва. Тепер у Вінниці хлопчику 
допомогти не можуть…

Çà ñëîâàìè ò³òêè 
õëîï÷èêà, ë³êàð êàæå, 
ùî äóæå õâèëþºòüñÿ 
çà Âëàäà ³ ãîòîâèé 
äî ä³àëîãó, àëå 
çà óìîâè — «áåç ïðåñè»

Лікарі кажуть, що ситуація важка. В Київському інституті 
нейрохірургії Владу мають зробити складну операцію

Ãàçåòà º ÷ëåíîì 

Âñåñâ³òíüî¿ 

Àñîö³àö³¿ 

Íîâèííèõ 

Ìåä³à WAN-IFRA

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî 
íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿ 

äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é: 
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, 

ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 230109
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Успішні 
трансплантації
 Ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é 

ë³êàðí³ ³ìåí³ Ì. ². Ïèðî-
ãîâà ïðîâåëè äâ³ óñï³øí³ 
îïåðàö³¿ ç òðàíñïëàíòàö³¿ 
íèðîê. Ïåðåñàäèëè íèðêè 
â³ä ïîìåðëîãî äîíîðà. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº äåïàðòàìåíò 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³ííèöü-
êî¿ ÎÂÀ.

«Íèðêè îòðèìàëè 57-ð³÷íà 
æ³íêà òà 47-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê. 
Îáîº ìåøêàíö³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³», — çàçíà÷åíî ó ïî-
â³äîìëåíí³.

Âîíè äåñÿòêè ðîê³â ïðî-
õîäèëè ïðîöåäóðó ãåìîä³àë³-
çó, à òåïåð íàðåøò³, çàâäÿêè 
äîíîðñüê³é ïåðåñàäö³, îòðè-
ìàëè øàíñ íà ïîâíîö³ííå 
æèòòÿ. Çàðàç âðÿòîâàí³ æ³í-
êà òà ÷îëîâ³ê ïî÷óâàþòüñÿ 
äîáðå.

Äîïîìàãàëè ïðîâåñòè îïå-
ðàö³¿ êîëåãè ç³ Ëüâ³âñüêîãî 
öåíòðó òðàíñïëàíòîëîã³¿ 
ï³ä êåð³âíèöòâîì êåð³âíè-
êà öåíòðó Ìàêñèìà Îâå÷êà. 

Â îáëàñí³é êë³í³÷í³é ë³-
êàðí³ àêòèâíî ïðîäîâæóþòü 
ïðàöþâàòè íàä ï³ëîòíèì 
ïðîºêòîì ÌÎÇ ³ç ðîçâè-
òêó òðàíñïëàíòîëîã³¿. Äëÿ 
ïàö³ºíò³â òðàíñïëàíòàö³ÿ 
áåçêîøòîâíà. Ôàõ³âö³ ãîòîâ³ 
ïåðåñàäæóâàòè íèðêè, ñåðöå 
é íàâ³òü ïå÷³íêó.

Ìåäèêè çàóâàæóþòü, ùî 
îäíà ëþäèíà ï³ñëÿ ñìåðò³ 
ìîæå âðÿòóâàòè æèòòÿ ùî-
íàéìåíøå òðüîõ ïàö³ºíò³â. 
Çà æèòòÿ ïîòð³áíî íàäàòè 
çãîäó íà ïîñìåðòíå äîíîð-
ñòâî òà ñàìîñò³éíî íàïèñàòè 
çàÿâó. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ïàö³-
ºíòà, çãîäó íà çàá³ð îðãà-
í³â ìîæóòü íàäàòè áëèçüê³ 
ðîäè÷³.

Â Óêðà¿í³ ñòâîðåíèé ºäè-
íèé ðåºñòð äîíîð³â òà ðå-
öèï³ºíò³â, äîñòóï äî ÿêîãî 
ìàþòü ò³ëüêè òðàíñïëàíò-
êîîðäèíàòîðè. Äîíîðàìè 
ìîæóòü ñòàòè ëþäè, ÿê³ ïî-
ìåðëè â³ä ³íñóëüòó ÷è òðàâì 
ãîëîâíîãî ìîçêó.

Виявили тіла 
собак
 Äî ïîë³ö³¿ 23 ëþòîãî íà-

ä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
âèÿâëåííÿ ò³ë äâîõ ñîáàê 
íà îäí³é ³ç âóëèöü Â³ííè-
ö³. Çà ôàêòîì æîðñòîêîãî 
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè 
ïðàâîîõîðîíö³ â³äêðèëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

— Ïîë³ö³ºþ âæèâàþòüñÿ 
çàõîäè ùîäî ðîçøóêó îñ³á, 
ïðè÷åòíèõ äî êðèì³íàëüíî-
ãî ïðàâîïîðóøåííÿ, — ïî-
â³äîìëÿþòü ó â³äîìñòâ³. — 
Ñàíêö³ÿ ÷àñòèíè òðè ñòàòò³ 
299 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº ïîêà-
ðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ íà ñòðîê äî âîñüìè ðî-
ê³â. ßêùî âàì â³äîìà ³íôîð-
ìàö³ÿ, ÿêà ìîæå äîïîìîãòè 
ñë³äñòâó, ïðîñèìî íàäàòè ¿¿ 
äî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ¹ 2 Â³-
ííèöüêîãî ðàéóïðàâë³ííÿ 
(ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êè¿âñüêà, 
3), òåëåôîí ÷åðãîâî¿ ÷àñ-
òèíè (0432) 59–49–45 àáî 
102, — äîäàþòü ó ïîâ³äî-
ìëåíí³ ïîë³ö³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

ÍÎÂÈÍÈ

У навчальному курсі з вивчення 
англійської мови є одна прогали-
на — не вистачає живого спілку-
вання. Зробити це могли б волон-
тери, які володіють англійською.
— У мене є ті, хто охоче спілку-
вався б з учнями англійською, але 
вони проживають за океаном, — 
каже пан Володимир. — Різниця 
у часі стоїть на заваді. Тому шу-
каємо тих, хто допоміг би в цьо-
му питанні. Написав про це пост 
у Фейсбуці. Може ваша публікація 
допоможе.
Директор ліцею Людмила Мокра 
звернулася до Донецького універ-
ситету імен Стуса. Одна з пред-
ставниць університету 23 лютого 
провела заняття з усного мовлен-
ня. Поки що не відомо, чи підтри-
мають учнів із Плебанівки у цьому 
навчальному закладі, тому про-

довжують шукати волонтерів.
До речі, ліцей має Starlink і генера-
тор. Це подарунок від польських 
побратимів. Тому працювати мо-
жуть навіть під час вимкнення 
електрики.
Допомогу ліцею надає також міс-
цеве фермерське господарство 
«Плебанівський сад».
— Я роблю те, що мені подобаєть-
ся, — цю фразу Володимир Хме-
левський повторив ще раз напри-
кінці розмови, коли знов запитав, 
для чого йому стільки клопотів, 
адже має немало власної роботи.
Програміст подав гарний при-
клад для наслідування. Якби 
ІТ-компанії області обладнали 
хоча б по одному комп’ютерному 
класу у сільських школах, це ста-
ло б гарною інвестицією у навчан-
ня дітей.

Відгукніться, волонтери!

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Âîëîäèìèð Õìå-
ëåâñüêèé ³ç Õàð-
êîâà. Â³í âëàñ-
íèê íåâåëèêî¿ 

êîìï’þòåðíî¿ êîìïàí³¿. Íà ïî-
÷àòêó áåðåçíÿ, êîëè ì³ñòî îá-
ñòð³ëþâàëè ðàêåòàìè, ïåðå¿õàâ 
íà Øàðãîðîäùèíó. Ïðîæèâàº 
ó ñåë³ Ïëåáàí³âêà.

ПІВ СЕЛА ВІТАЛО З ДНЕМ 
НАРОДЖЕННЯ

Ïðî àâòîðèòåò öüîãî ÷îëîâ³êà 
ó Ïëåáàí³âö³ ïðîìîâèñòî ñâ³ä÷èòü 
îäèí ôàêò: ó äåíü íàðîäæåííÿ 
éîãî â³òàëî ìàëî íå ï³â ñåëà. 
Äâåð³ íå çà÷èíÿëèñÿ ó áóäèíêó, 
äå íèí³ ïðîæèâàº. Ïðî öå ðîç-
ïîâ³ëà äèðåêòîð ì³ñöåâîãî ë³öåþ 
Ëþäìèëà Ìîêðà.

Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòà, ÿê 
âäàëîñÿ ïåðåñåëåíöþ çàâîþâà-
òè òàêèé àâòîðèòåò ñåðåä ÷óæèõ 
ëþäåé, ïàí Âîëîäèìèð â³äïîâ³â 
êîðîòêî: «Âñå ïî÷àëîñÿ ç äâåðåé».

—?!
Ï³ñëÿ òàêî¿ â³äïîâ³ä³ óæå ÿ çà-

ìîâê, à òîä³ çâåðíóâñÿ ç³ ùå îäíèì 
çàïèòàííÿì. Êàæó, öå â÷èòåë³ ïðî-
ñèëè âàñ ïðèäáàòè êîìï’þòåðè, 
ñòâîðèòè êîìï’þòåðíèé êëàñ, íà-
â÷àòè ä³òåé ïðîãðàìóâàííþ òà ùå 
é àíãë³éñüêî¿ ìîâè?

— Í³, — ãîâîðèòü ó â³äïîâ³äü ³ 
äîäàº: «ß ðîáëþ òå, ùî ìåí³ ïî-
äîáàºòüñÿ».

Ïîö³êàâèâñÿ ó ñï³âðîçìîâíè-
êà, ÷èì êåðóâàâñÿ, êîëè îáèðàâ 

äëÿ ïåðå¿çäó íàøó îáëàñòü? Òóò 
º ðîäè÷³, äðóç³, ìîæëèâî, ðàí³øå 
áóâàâ?

— Íå áóäåìî ïðî öå ãîâîðè-
òè, — êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — 
Íåìà òóò ó ìåíå ðîäè÷³â ³ ðàí³øå 
íå äîâîäèëîñÿ áóâàòè.

Îñü òàêèé â³í, Âîëîäèìèð Õìå-
ëåâñüêèé, ïðîãðàì³ñò ³ç Õàðêîâà, 
ÿêèé îáðàâ äëÿ òèì÷àñîâîãî ïðî-
æèâàííÿ ñåëî Ïëåáàí³âêó.

«ВСЕ ПОЧАЛОСЯ З ДВЕРЕЙ»
Öþ ôðàçó ì³é ñï³âðîçìîâíèê 

ïîâòîðþâàâ äåê³ëüêà ðàç³â. Ùî 
âîíà îçíà÷àº? ßêîñü äî íüî-
ãî çâåðíóëàñÿ äèðåêòîð ë³öåþ 
Ëþäìèëà Ìîêðà. Ä³çíàëàñÿ â³ä 
îäíîñåëüö³â, ùî â³í çàéìàºòüñÿ 

²Ò-á³çíåñîì. Çàïèòàëà, ÷è íå ìî-
ãëè á äîïîìîãòè ïðèäáàòè äâå-
ð³ äëÿ óêðèòòÿ. Éîãî îáëàäíàëè 
ó ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ ë³öåþ, 
àáè íà âèïàäîê ñèãíàëó òðèâîãè 
áóëî äå ñõîâàòèñÿ ó÷íÿì ³ â÷è-
òåëÿì.

Ïåðåñåëåíåöü çàäîâîëüíèâ ïðî-
õàííÿ — ìàþòü íàä³éí³ ìåòàëåâ³ 
äâåð³.

Ï³ñëÿ òîãî éîìó ïîêàçàëè 
êîìï’þòåðíèé êëàñ. Â³í íàðàõó-

âàâ 11 êîìï’þòåð³â.
— Êîìï’þòåð³â 11, àëå â ðîáî-

÷îìó ñòàí³ ò³ëüêè ø³ñòü, — ñêàçàëà 
äèðåêòîð Ëþäìèëà Ìîêðà. — Âñ³õ 
ó÷í³â ó íàñ ïîíàä äâ³ñò³, à ä³þ÷èõ 
êîìï’þòåð³â ò³ëüêè ø³ñòü. Ùå íàì 
ïîòð³áíà ëîêàëüíà ìåðåæà ²íòåð-
íåò, òî÷êè äîñòóïó.

Ã³ñòü âèñëóõàâ äèðåêòîðà, îãëÿ-
íóâ êîìï’þòåðíó òåõí³êó, ÿê êà-
æóòü, íå ïåðøî¿ ñâ³æîñò³, íà ïðî-
ùàííÿ çàïèòàâ: «Õî÷åòå ìàòè ùå 
îäèí êîìï’þòåðíèé êëàñ?»

Â³ä çäèâóâàííÿ äèðåêòîð íå çíà-
ëà ùî â³äïîâ³ñòè. Êîøò³â íà òàêå 
ó íèõ íå áóëî, à áåçêîøòîâíî õòî 
ñòàíå ðîáèòè.

Õàðê³â’ÿíèí çðîáèâ.
Ùîïðàâäà, ñïåðøó âçÿâñÿ 

çà ³íøó ðîáîòó — â³äðåìîíòóâàâ 
êîìï’þòåðè ó ä³þ÷îìó êîìïþòåð-
íîìó êëàñ³. Ç êèì ðîáèâ? Ç êîëå-
ãàìè, ÿê³ ðàçîì ³ç íèì ïåðå¿õàëè 
â ñåëî. À îñü «òÿãíóòè» êàáåë³ äëÿ 
ëîêàëüíî¿ ìåðåæ³ ²íòåðíåò äîïî-
ìîãëè ì³ñöåâ³.

— Çàãëÿíóâ äî çíàéîìèõ ó ñåë³, 
êàæó, õëîïö³, äèðåêòîð âèêëèêàº 
âàñ ó øêîëó, áåð³òü ùîäåííèêè ³ 
ïðèõîäüòå, — ðîçïîâ³äàº ïàí Âî-
ëîäèìèð. — Ïðèéøëè. Àëå áåç 
ùîäåííèê³â.

Ïðî ùîäåííèêè òî áóâ æàðò. 
Áî éäåòüñÿ ïðî òèõ, õòî äàâíî çà-
ê³í÷èâ øêîëó. Ïðàöþâàëè ó ï³ñ-
ëÿóðî÷íèé ÷àñ, àáè íå çàâàæàòè 
ïðîâåäåííþ óðîê³â. ²íêîëè ñòà-
âàëè äî ðîáîòè ó âèõ³äí³.

Òåïåð ó  ë ³öå ¿  âëàñíà 
êîìï’þòåðíà ìåðåæà, ó êîæíîìó 
êëàñ³ ìàþòü òî÷êè äîñòóïó äî ²í-
òåðíåòó, º âîíè òàêîæ â àêòîâ³é 
³ íàâ³òü ñïîðòèâí³é çàë³ — çàãà-
ëîì ó 30 êàá³íåòàõ òðèïîâåðõîâî-
ãî ïðèì³ùåííÿ. Â ó÷èòåëüñüê³é 
º Wi-Fi.

²íôîðìàö³ÿ ó ñåë³ ïîøèðþ-
ºòüñÿ øâèäêî. ×è íå íàéá³ëüøå 
çàö³êàâèëà îá³öÿíêà ïåðåñåëåíöÿ 
ñòâîðèòè ùå îäèí êîìï’þòåðíèé 
êëàñ. Ó÷í³ ðàä³ëè ç öüîãî ïðèâîäó. 
Äåõòî ç äîðîñëèõ íå äóæå â³ðèâ 
â îá³öÿíêó. Ó êðà¿í³ â³éíà, âñå 
ìîæå çì³íèòèñÿ çà ãîäèíó, íå òå, 
ùî çà äåíü.

Áëàãîä³éíèê ñëîâà äîòðèìàâ. 
Â îäèí ³ç äí³â ç â³ää³ëåííÿ «Íîâî¿ 
ïîøòè» ó Øàðãîðîä³ äîñòàâèëè 
10 êîìï’þòåð³â. ¯õ äîïîìîãëè 
ïðèäáàòè äðóç³ Âîëîäèìèðà Õìå-

ëåâñüêîãî. Â³í òåæ çàòðàòèâ âëàñí³ 
êîøòè. Ùå é ñòîëè çàêóïèâ.

Íà öüîìó éîãî ñòîñóíêè ç íà-
â÷àëüíèì çàêëàäîì íå îáìåæ-
óþòüñÿ.

ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ — 
ЩОДЕННО

Íèí³ ó ë³öå¿ íàéá³ëüø îáãîâî-
ðþâàíà òåìà — äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ 
ç àíãë³éñüêî¿.

Ïðîâîäÿòü ¿õ ï³ñëÿ óðîê³â. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, ó÷í³ ïðèõîäÿòü 
áåç çàï³çíåíü. Äèðåêòîð Ëþäìèëà 
Ìîêðà çâåðíóëà óâàãó, ÿê ä³òè ñïî-
âíà âèêîðèñòîâóþòü êîæíó õâèëè-
íó. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ðàí³øå âèçíà-
÷åíîãî ÷àñó í³õòî â³ä êîìï’þòåðà 
íå â³äõîäèòü. «ß ùå íå âèêîðèñòàâ 
ñâ³é ÷àñ, ó ìåíå ùå º õâèëèíè äëÿ 
çàíÿòòÿ», — òàê³ â³äïîâ³ä³ ÷óëà äè-
ðåêòîð, êîëè êîìóñü ç ó÷í³â ïðî-
ïîíóâàëè ðàí³øå çâ³ëüíèòè ì³ñöå.

— Àíãë³éñüêà ó íàñ ùîäåííî, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ëþäìèëà. — Öå 
ÿ êàæó ïðî çàíÿòòÿ ï³ñëÿ óðî-
ê³â. Çà íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ ¿¿ 
âèâ÷àþòü òðè ðàçè íà òèæäåíü. 
Íà äîäàòêîâèõ çàíÿòòÿõ — ùîäíÿ. 
Îïàíîâóþòü ìîâó ìàéæå 90 ó÷í³â 
5-11 êëàñ³â. Ä³òè íàäçâè÷àéíî çà-
ö³êàâëåí³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
íàâ÷àëüíèé êóðñ çàïðîïîíóâàâ 
Âîëîäèìèð Õìåëåâñüêèé. Êàæå, 
êóðñ áóâ â îðèã³íàë³ ðîñ³éñüêîþ 
ìîâîþ. Ïðîãðàì³ñò àäàïòóâàâ éîãî 
äî óêðà¿íñüêî¿.

Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ îïàíîâóþòü 
àíãë³éñüêó. Çàïèòóþ ïðî ðå-
çóëüòàòè. Â÷èòåëüêà àíãë³éñüêî¿ 
Îëüãà Æìóäü êàæå, ùî ä³òè 
ñòàëè ãðàìîòí³øå ïèñàòè, êðà-
ùå ÷èòàòè òåêñòè. Ïðàöþâàòè 
çà êîìï’þòåðîì ¿ì ö³êàâ³øå, í³æ 
çà êíèæêîþ íà óðîö³.

Äëÿ îõî÷èõ ó÷í³â 10-11 êëàñ³â 
Âîëîäèìèð Õìåëåâñüêèé îðãàí³-
çóâàâ âèâ÷åííÿ âåáïðîãðàìóâàííÿ. 
Äèðåêòîð êàæå, ïëàíóâàëè â³ä³-
áðàòè äëÿ çàíÿòü 10 ó÷í³â. Äåõòî 
ç áàòüê³â òåëåôîíóâàâ ³ ïðîñèâ, 
ùîá äîëó÷èëè ¿õíþ äèòèíó. Â ðå-
çóëüòàò³ 21 ó÷åíü îïàíîâóº àçè 
âåáïðîãðàìóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Ìîêðî¿, 
ç íèìè ïðàöþþòü âèêëàäà÷³ îä-
íîãî ç âèø³â ³ç Õàðêîâà. Ïðî öå 
äîìîâèâñÿ Õìåëåâñüêèé. Çàíÿòòÿ 
â³äáóâàþòüñÿ òðè÷³ íà òèæäåíü.

ЯК ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ДОПОМІГ 
СІЛЬСЬКОМУ ЛІЦЕЮ
Благодійність  Переселенець із 
Харкова створив у сільському ліцеї 
новий комп’ютерний клас, придбав 
10 комп’ютерів, завіз столи. Місцеві 
допомогли йому обладнати локальну 
Інтернет-мережу на кожному з трьох 
поверхів. Організував вивчення учнями 
вебпрограмування і англійської мови. Хто 
цей благодійник і для чого йому все це?

Äëÿ ó÷í³â 10-11 
êëàñ³â ïåðåñåëåíåöü 
îðãàí³çóâàâ âèâ÷åííÿ 
âåáïðîãðàìóâàííÿ. 
Ç íèìè ïðàöþþòü 
âèêëàäà÷³ ç Õàðêîâà

Володимир Хмелевський у комп’ютерному класі. 
Програміст подав гарний приклад для наслідування

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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Одне діло — техніка. А друге — 
люди, які будуть працювати. Од-
нак охочих виявилося більше, ніж 
наявних місць.
— Коли лише з’явився заклик про 
такий стоматкабінет на колесах, 
до мене одразу почали дзвонити 
мої лікарі, і лікарі з інших установ, 
і казати, що хотіли б долучити-
ся до проєкту. Тому у мене вже 
сформовані шість бригад. Скла-
даються з трьох людей: лікар-хі-
рург, терапевт, медсестра. А воді-
єм може бути й лікар, — каже ди-
ректор міського стоматологічного 
центру Андрій Філевич.

Бригади, які лікуватимуть зуби 
бійцям, отримуватимуть зарп-
лати. Буде підписуватися ко-
роткочасний трудовий договір, 
страхування працівників.
— Коли та куди поїдуть у перше 
відрядження наразі невідомо. 
Це вирішуватиме департамент 
охорони здоров’я. Коли буде така 
потреба, будуть оформлені від-
повідні дозвільні документи, але 
ми готові їхати хоч завтра, — каже 
директор міського стоматологіч-
ного центру. — І не лише туди, де 
зараз служать та воюють бійці з 
Вінницької області, але й бійцям 

з інших областей ми готові нада-
вати таку допомогу.
На перспективу може бути ще 
один такий автомобіль.
— Я вже неодноразово натякав, 
що давайте мені ще одну по-
рожню швидку і будемо робити. 
Чекаю на рішення міської ради. 
Багато військових потребують 
стоматологічної допомоги, тому 
маємо допомагати. Воїн, на-
віть якщо він матиме гарну по-
смішку, буде більш впевненим 
у собі, — зазначає підприємець, 
лікар-стоматолог Олександр Ба-
рановський.

На перспективу буде ще один стоматкабінет на колесах

РЕКЛАМА

515967517267

ÍÎÂÈÍÈ

äëÿ ñòîìàòîëîã³÷íîãî ïðèéìàí-
íÿ, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Áàðà-
íîâñüêèé. — Îñê³ëüêè íå çíàºìî 
íàïåðåä, êîãî, äå òà çà ÿêèõ óìîâ 
áóäóòü ë³êóâàòè, âèð³øèëè âñòà-
íîâèòè òóò îáëàäíàííÿ ÿê ó ïî-
âíîö³íí³é ñòîìàòîëîã³÷í³é êë³í³-
ö³. Ïî÷èíàþ÷è ç åëåìåíòàðíîãî 
òà ìàëåíüêîãî, òà çàê³í÷óþ÷è 
ïðîôåñ³éíèì ³íñòðóìåíòàð³ºì.

Òîìó â ö³é ìàøèí³, íàïðèêëàä, 
ìîæíà çðîáèòè ðåíòãåíîãðà-
ô³þ, êîìï’þòåðíó â³çóàë³çàö³þ. 
ª êîìïðåñîðè, àâòîêëàâè, â³ä-
ñìîêòóþ÷³ àãðåãàòè, êîìóí³êàö³¿ 
ï³ä âñå öå òà ñïåö³àëüíå ñâ³òëî.

— À ÿêùî ùîñü âèéäå ç ëàäó, 
òî ó íàñ º àâàð³éíå: íå ïðàöþº 
áëîê ë³êàðÿ — çàëó÷àºìî çàïàñ-
íèé áëîê ë³êàðÿ, àâòîêëàâ íå ä³º, 
ìè çàïóñêàºìî ì³í³àâòîêëàâ, â³ä-
ñìîêòóâà÷ ïåðåñòàº ïðàöþâàòè — 
º äîäàòêîâèé, — êàæå Îëåêñàíäð.

Â³äòàê, ë³êàð³ ìîæóòü ïðîïî-
íóâàòè á³éöÿì øèðîêèé ïåðåë³ê 
ñòîìàòîëîã³÷íèõ ïîñëóã.

— Ïî÷èíàþ÷è â³ä îãëÿäó, 
ë³êóâàííÿ êàð³ºñó, ïóëüï³òó, 
ïåð³îäîíòèò, âèäàëåííÿ çóá³â. 
Ìîæåìî íàâ³òü çà ïîòðåáè ³ìï-
ëàíòóâàòè, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð 
Áàðàíîâñüêèé.

Ïèòàºìî ó ï³äïðèºìöÿ, ñê³ëü-
êè ï³øëî êîøò³â íà îáëàäíàííÿ 
äëÿ öüîãî ñòîìàòîëîã³÷íîãî àâòî?

— ß íå ðàõóâàâ, ñê³ëüêè ÿ âè-
òðàòèâ íà öåé ïðîºêò, ñê³ëüêè 
³íø³ ëþäè âêëàëè â íüîãî. Àëå 
öå âåëèê³ êîøòè. Â³ä çíàííÿ ö³º¿ 
ñóìè â³éíà íå çàê³í÷èòüñÿ, — â³ä-
ïîâ³â Áàðàíîâñüêèé.

— ßêùî áóëè âèòðà÷åí³ âåëèê³ 
êîøòè, òî ÿêèé ó âàñ â öüîìó 
³íòåðåñ? Àäæå öåé ïðîºêò º ïî-
âí³ñòþ âîëîíòåðñüêèì ³ ïðèáóòêó 
âè ç íüîãî íå îòðèìàëè, — çà-
óâàæèâ æóðíàë³ñò.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(063)7758334

Ïîâíîö³ííèé ñòîìàòîëîã³÷íèé 
êàá³íåò ó êàðåò³ øâèäêî¿ íåçàáà-
ðîì ïî¿äå äî íàøèõ â³éñüêîâèõ: 
ë³êóâàòèìóòü çóáè òàì, äå íåìàº 
êë³í³ê òà ôàõ³âö³â.

²äåþ ðåàë³çóâàëè ñï³ëüíèìè 
çóñèëëÿìè á³çíåñó òà ì³ñöåâî¿ 
âëàäè: ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåääî-
ïîìîãè íàäàëà àâòîìîá³ëü, ìåð³ÿ 
äîïîìîãëà âñòàíîâèòè ãåíåðàòîð 
àâàð³éíîãî æèâëåííÿ, à óñå ñòî-
ìàòîëîã³÷íå ïðèëàääÿ çàêóïèëè 
ï³äïðèºìö³.

Âæå º ø³ñòü ñôîðìîâàíèõ 
áðèãàä ë³êàð³â. Âîíè ¿çäèòèìóòü 
ó â³äðÿäæåííÿ äî â³éñüêîâèõ 
ó ãàðÿ÷³ òî÷êè Óêðà¿íè.

Ï³äïðèºìåöü Îëåêñàíäð Áàðà-
íîâñüêèé, ÿêèé ðàçîì ç ³íøèìè 
áëàãîä³éíèêàìè çàéìàâñÿ ïåðå-
îáëàäíàííÿì øâèäêî¿ ï³ä ñòî-
ìàòêàá³íåò, ðîçêàçàâ, ùî íà ïåð-
ñïåêòèâó ìîæóòü ñòâîðèòè ùå 
îäèí òàêèé àâòîìîá³ëü.

СТОМАТКАБІНЕТ У ШВИДКІЙ
²äåÿ ùîäî ñòâîðåííÿ ìîá³ëü-

íîãî ñòîìàòîëîã³÷íîãî êàá³íåòó, 
ÿêèé ì³ã áè íàäàâàòè øèðîêèé 
ñïåêòð ñòîìàòîëîã³÷íèõ ïî-
ñëóã â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, ùî 
íà ôðîíò³, âèíèêëà ùå âîñåíè 
ìèíóëîãî ðîêó.

— Çà ³í³ö³àòèâè Ñåðã³ÿ Ìîðãó-
íîâà ìè çâåðíóëèñÿ ³ç çàêëèêîì 
äî ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ñï³ëüíîòè ïðî 
ñòâîðåííÿ ñòîìàòîëîã³÷íîãî êà-
á³íåòó íà êîëåñàõ. Íà òàêó ïðî-
ïîçèö³þ îäðàçó â³äãóêíóâñÿ ï³ä-
ïðèºìåöü Îëåêñàíäð Áàðàíîâ-
ñüêèé, ÿêèé çâåðíóâñÿ äî ñâî¿õ 
êîëåã òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é. 
² âïðîäîâæ 3-4 ì³ñÿö³â â³í îá-
ëàøòîâóâàâ öþ ìàøèíó, ÿêó íà-
äàëà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè, — ãîâîðèòü äèðåêòîð 
ì³ñüêîãî ñòîìàòîëîã³÷íîãî öåí-
òðó Àíäð³é Ô³ëåâè÷.

Çàðàç öÿ ìàøèíà ñòî¿òü íà òå-
ðèòîð³¿ ìåäöåíòðó. Çîâí³, öå 
çâè÷àéíà øâèäêà. Óñåðåäèí³, 
çàì³ñòü íîø³â, äåô³áðèëÿòîð³â 
òà ³íøèõ àïàðàò³â åêñòðåíî¿ ìå-
äèöèíè — òóò íåâåëèêèé ñòî-
ìàòêàá³íåò.

Ïðèëàääÿ çàõîâàíå ó øàôè. 
Ñòî¿òü çðó÷íå êð³ñëî äëÿ ïàö³ºí-
òà. Ïîðÿä ³ç íèì ñòîìàòîëîã³÷íà 
àïàðàòóðà òà ñâ³òèëüíèê. À íàä 
êð³ñëîì — åêðàí, íà ÿêîìó ìî-
æóòü ïîêàçàòè çí³ìêè ùåëåïè òà 
³íøó ³íôîðìàö³þ ïðî ïàö³ºíòà.

— Öÿ ìàøèíà ôàêòè÷íî º 
íåâåëèêîþ ñòîìàòîëîã³÷íîþ 
êë³í³êîþ: òàì º ñòîìàòîëîã³÷íà 
óñòàíîâêà, ñòåðèë³çàö³éíèé áëîê 
³ç äâîìà àâòîêëàâàìè, ñèñòåìà 
âåíòèëÿö³¿, ðåíòãåíàïàðàò, àâòî-

íîìíå îïàëåííÿ. Ó ö³é ìàøèí³ 
ìîæíà íàäàâàòè âñ³ âèäè ñòî-
ìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, — êàæå 
Àíäð³é Ô³ëåâè÷.

«МОЖЕМО ЗА ПОТРЕБИ 
НАВІТЬ ІМПЛАНТУВАТИ»

Ïåðåîáëàäíàííÿì ìàøèíè 
çàéìàâñÿ ë³êàð-ñòîìàòîëîã 
òà ï³äïðèºìåöü, ïðåäñòàâíèê 
êîìïàí³¿ GALIT Îëåêñàíäð 
Áàðàíîâñüêèé. Êàæå, ùî äîëó-
÷èëèñÿ äî ïðîºêòó ð³çí³ áëàãî-
ä³éíèêè òà êîìïàí³¿, ñåðåä ÿêèõ 
«V–MDental», «Stomat Expert», 
«Þðäåíòàë», ï³äïðèºìö³ ßðîñ-
ëàâ ×èæìàí, Ìèõàéëî Ìåëüêî, 
²ãîð Ìàêàð.

— Ìè îòðèìàëè ïîâí³ñòþ ïî-
ðîæí³é àâòîìîá³ëü. Éîãî òðåáà 
áóëî îñíàñòèòè âñ³ì íåîáõ³äíèì 

— Â³éñüêîâ³ â³ääàþòü á³ëüøå 
³ äîðîæ÷å, âîíè â³ääàþòü ñâî¿ 
æèòòÿ. À îáëàäíàòè òàêèé àâòî-
ìîá³ëü, öå ì³í³ìóì, ÿêèé ÿ ìîæó 
çðîáèòè äëÿ íàáëèæåííÿ íàøî¿ 
ïåðåìîãè, — â³äïîâ³â ï³äïðè-
ºìåöü.

У ВІННИЦІ ШВИДКУ ПЕРЕТВОРИЛИ 
НА СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ
Допомога армії  Невдовзі 
стоматологія на колесах поїде 
до військових на фронт — туди, де немає 
клінік та фахівців. Проєкт реалізували 
спільно влада та бізнес. А охочих 
працювати в цьому мобільному кабінеті 
більше, ніж є місць. Що є в цій машині та 
які послуги зможе надавати?

«Îáëàäíàòè òàêèé 
àâòîìîá³ëü, öå 
ì³í³ìóì, ÿêèé 
ìîæó çðîáèòè äëÿ 
íàáëèæåííÿ íàøî¿ 
ïåðåìîãè», — êàæå 
áëàãîä³éíèê

На фото — Олександр Барановський. Підприємець, лікар-
стоматолог, спільно з іншими благодійниками облаштував усе 
приладдя в машині, яку надала лікарня і міська влада

Обладнання допоможе надавати широкий спектр 
послуг. Більш того, у машину встановили додаткові модулі, які 
працюватимуть, якщо якась апаратура зламається

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
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БУДІВНИЦТВО

516046

516046
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1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ  

1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 1-kiìí.â ãóðòîæèòêó, Çàìîñòÿ, ìåáë³, òåõí³êà, äóø, êëàäîâêà, 
ñàðàé, ñâ³é á/ç. Ö³íà 13000ó.î. Òîðã. (096)464-21-85, (096)458-
97-54  

 Ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, Òÿæèë³â, 3-é ïîâåðõ, 17,8 êâ.ì, â³ä âëàñ-
íèêà. (097) 462-35-85  

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 3-kiìí.êâàðòèðà ïî ïðîñï.Þíîñò³, ð-í Âèøåíüêà, âòîðèííå æèòëî. 
Ö³íà 45300ó.î. Òåðì³íîâî!! Âëàñíèê! (096) 434-04-65  

 3-ê³ìí.êâ. ÆÊ Äèíàñò³ÿ, 11/12/ö, 93 êâ.ì, ºâðîðåì., ìåáë³, òåõí³êà, 
îêðåì³ ê³ìíàòè. Ö³íà 100000ó.î. (096)458-97-54, (096)464-21-85  

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ  

 2-ÊІÌÍ.ÁÓÄÈÍÎÊ Â Ñ.ÊÎÌÀÐÎÂÅ, ÏËÎÙÀ 55,3/36,3/10, 
1 ÏÎÂÅÐÕ, ÖÅÃËÀ, 65Ñ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÊÐÈÍÈÖß. ÖІÍÀ ÄÎÃ. 
(067) 391-16-58  

 5 ê³ìí., 2-ïîâ.áóäèíîê â ñ.Øêóðèíö³ ìàñ.Ïîëÿíà, 110êâ.ì, âëàñ-
íèê, 4ñ, ÷èñòîâà,ç/á ïåðåêð. 68000ó.î. (093) 917-09-07  

 5 ê³ìíàò, 2-ïîâ.áóä.â ñ.áë.Çàðâàíö³, 110êâ.ì, 4ñ, ÷èñòîâà, öåãëà, 
ç/á ïåðåêðèòòÿ, âëàñíèê. 70000ó.î. (093) 917-09-07  

 5-kiìíàò, ñ. ßêóøèíö³, 1/ö, 160 êâ.ì, ãàç, 30 ñ, 380 W, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³, âëàñíèê. (067)467-97-21, (050)443-
51-11  

1.7 ÄІËßÍÊÈ  

 Ä³ëÿíêà, ñìò Ñòðèæàâêà, 8 ñîòîê. Âëàñíèê, ð³âíà, ë³ñ, îçåðî. (067) 
758-19-09  

 Ä³ëÿíêà, Òóðá³âñüêèé ìàñèâ, 18 ñ, 10êì â³ä Â³ííèö³, ð³âíà, ïîðó÷ 
ñâ³òëî. (067) 758-19-09  

 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò., Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà. (097) 100-42-52  

1.8 ÃÀÐÀÆІ  

 Ãàðàæ, ÃÁÊ-5, ð-í Ñàáàð³â, öåãëÿíèé, îãëÿäîâà ÿìà, ãàðíèé ñòàí, 
òîðã. 4500ó.î (097) 912-76-85  

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ 
В ОРЕНДУ  

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 1 ê³ìíàòà â êâàðòèð³ ð-í Öåíòð.ðèíêó, ç õàçÿ¿íîì. Äëÿ 1 ëþäèíè. 
Âëàñíèê. (097) 299-11-69  

 1-10/- Opeíäà: êiìíàòè, êâàðòèðè, ãóðòîæèòêè, áóäèíêè. Äîïî-
ìîæó çíàéòè æèòëî! (096)458-97-54, (096)464-21-85  

 2-ÊІÌÍ.ÊÂ. ÏÎÄІËËß, ÌÅÁËІ, ÒÅÕÍІÊÀ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, 
ÂËÀÑÍÈÊ. (097) 019-31-90  

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

 1-ê³ìíàòíà ÷/á, 3aìîñòÿ, 12 êâ.ì., çà äîïîìîãó ïî äîìó, â/çð. 
Áåçêîøòîâíî! (067) 291-55-99  

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ  
3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 1-10/-. Kyïëþ áóäü-ÿêó íåðóõîì³ñòü. Òàêîæ Âèíàéìó àáî Çäàì â 
îðåíäó. ª âàð³àíòè! (09645-89-754  

 Kyïëþ êâàðòèðó, ãóðòîæèòîê, áóäèíîê, ÷/áóä. Âèíàéìó æèòëî. 
Àáî çäàì â îðåíäó! (096) 464-21-85  

3.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

 1-10/-. Kyïëþ áóäü-ÿêó íåðóõîì³ñòü. Òàêîæ Âèíàéìó àáî Çäàì â 
îðåíäó. ª âàð³àíòè! 096 4-58-9754  

 Kyïëþ áóäèíêè, ÷/áóä., êâàðòèðè, ãóðòîæèòêè. Âèíàéìó æèòëî. 
Àáî çäàì â îðåíäó! (096)464-21-85  

3.4 ÄІËßÍÊÈ  

 Êóïëþ çåìåëüíèé ÏÀÉ. (066) 107-57-41  

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ  
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 1-10/-. Bèíàéìó: ê³ìíàòó, êâàðòèðó, ÷/á, áóäèíîê, ãóðòîæèòîê. 
Àáî Çäàì â îðåíäó! (096) 458-97-54  

 1-2 ê³ìíàòíó êâàðòèðó çí³ìó, áóäü-ÿêèé ð-í. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 
255-13-06  

 1-2-x kiìí.êâ. Âèíàéìó áóäü-ÿêå æèòëî ó âëàñíèêà. Äëÿ ïîðÿäíèõ 
ëþäåé. Òåðì³íîâî! (096464-21-85  

 1-4/-. Âèíàéìó Âàøó íåðóõîì³ñòü. Àáî Çäàì â îðåíäó ê³ìíàòè, 
êâàðòèðè, áóäèíêè! (096)458-97-54  

 3-4 ê³ìíàòíó êâàðòèðó çí³ìó, áóäü-ÿêèé ð-í. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 
255-13-06  

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

 1-10/-. Bèíàéìó: ÷/á, áóäèíîê, êâàðòèðó, ê³ìíàòó, ãóðòîæèòîê. 
Àáî Çäàì â îðåíäó! (096) 4589754  

 Bèíàéìó áóäü-ÿêå æèòëî ó âëàñíèêà. Äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé. 
Òåðì³íîâî! 096)464-21-85, Òåòÿíà  

 Áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó çí³ìó, áóäü-ÿêèé ð-í. Ö³íà 
äîãîâ³ðíà. (067) 255-13-06  

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ  
5.1 ÏÐÎÄÀÆ  

 ÏÐÈÌІÙ.430ÊÂ.Ì, ÂÎÄÀ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ÏÎÁÓÒ.ÏÐÈÌІÙ.ÏІÄ 
ÑÒÎ, ÑÊËÀÄÈ, ÇÂÀÐÞÂ/ÑÒÎËßÐ ÖÅÕ ÄÎÃ. 61-26-61, (097) 
462-45-44  

5.2 ÎÐÅÍÄÀ  

 Opeíäà ìàãàçèíó íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó ç îáëàäíàííÿì, 45 êâ.ì 
äîã. (067) 714-56-21  

 Çäàì «ðàêóøêó» â ì’ÿñî-ìîëî÷íîìó ïàâ³ëüéîí³ íà ðèíêó «Óðîæàé». 
äîã. (067) 430-84-33  

 ÇÄÀÌ ÏÐÈÌ.ÏІÄ ÊÀÔÅ, ÁÀÐ, ÐÅÑÒÎÐÀÍ, ÑÒÎÌÀÒ., ÌÅÄ.
ÊËІÍІÊÓ, ÑÏÎÐÒÇÀË,350ÊÂ.Ì, ÊÎÌÓÍ ÄÎÃ. (097) 462-45-44  

 Çäàì ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó ( ð-í äèòÿ÷èõ 
â³çî÷ê³â). äîã. (067) 430-84-33  

 ÊÓÏËÞ ÇÅÌÅËÜÍÈÉ ÏÀÉ. ÄÎÃ. (066) 107-57-41  

НЕРУХОМІСТЬ

6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА 
ПОСЛУГИ  

6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

 6-14Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ЩЕБІНЬ .............................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27  

 6-14Т. БУД. СМІТТЯ, ЩЕБ.,ПІСОК| .........................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27  

 6-14ò. Ï³ñ. êàð’ºðíèé, ìèòèé ................. íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27  

 6-14ò.×îðíîç.ÿê³ñíèé, ï³ñ.,ùåá³íü ........... íåäîðîãî ........ (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  

ЦЕГЛА «ЛЕГО» 
Для облицювання та огорож 
Широка гамма кольорів 
Доставка по Вінниці,області

(067) 877-27-92  

 Äðîâà, äîøêè, áðóñè,òèðñó. Äîñòàâ ............... äîã. ........ (068) 246-33-17  

 ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09  

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ  
 ÀÂ áåòîíîçì³øóâà÷³,ïðè÷åïè,ð³çí³ .................. äîã. ........ (097) 127-54-23  

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

 STELIVSIM.COM.UA ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

 ÊÎÏÀªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ І ÄÎÊÎÏÓªÌÎ. ÁÓÐІÍÍß ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ 
ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÏÀÑ ÂÎÄÈ. (097)300-70-10, 
(097)821-49-00  

 «AAADerevChik» 0áð³çêà äåðåâ. Ðîçïèë íà äðîâà. Êîð÷óâàííÿ. 
Ïîäð³áíåííÿ. Â³í.îáë. (098) 409-89-94  

 «ÄàõÁóä» Ïîêðèâàþ äàõè: ìåò.÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, øèôåð 
òà ³í.ìàòåð³àëè. Äåìîíòàæ äàõó. Ö³íà â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºìó òà 
ìàòåð.ïîêðèòòÿ. Ïðàöþþ áåç ïîñåðåäíèê³â (097) 755-68-57  

 1 CAÍÒÅÕÍІÊ: ßÊІÑÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß І ÇÀÌІÍÀ ÑÈÑÒÅÌ 
ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÓ, ÓÍІÒÀÇІÂ, ÂÀÍÍ, 
ÐÀÊÎÂÈÍ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ, äåìîíòàæ, çåìëÿí³, 
áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 718-21-80  

 1 áðèãàäà âèêîíàº: öåãëÿíó, êàì’ÿíó êëàäêè, ãàçîáëîê, ôóíäà-
ìåíòè, îãîðîæ³ (097) 330-07-62  

 Këàäêà öåãëè, ï³íîáëîêó. Áðèãàäà êàìåíÿð³â. Іíøå. (067) 439-90-
65, Äåíèñ  

 Oáð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð÷óâàííÿ, ïîäð³áí. 
Ïðàöþþ ïî îáëàñò³ (063) 747-32-80  

 Piçêa äåðåâ/äðîâ, ïîê³ñ òðàâè. Êóëüòèâàö³ÿ. Îáïðèñêóâàííÿ. 
Ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîáîòè (067) 697-71-21, Ñåðã³é  

 Àðìóâàííÿ. Áåòîíí³, çåìåë. ðîá. Øòóêàòóðêà, øïàëåðè, ôàðáó-
âàííÿ, ñòÿæêà òà ³í. (097)043-16-16, (097)721-41-61  

 Áðèãàäà âèêîíàº ôóíäàìåíòè, êîïêà,çàëèâêà,âèñòàâëåííÿ 
îïàëóáêè,îãîðîæ³,â³äìîñòêè (068) 015-52-52  

 ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ÏÎÂÍÈÉ ÀÁÎ ×ÀÑÒÊÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÂÀØÎÃÎ 
ÆÈÒËÀ. ØÂÈÄÊÎ ÒÀ ßÊІÑÍÎ. (067) 490-59-77  

 ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 998-
43-57  

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

 Çäàì â îðåíäó ðèøòóâàííÿ êëèíîõîìóòîâå, âèñîòà 2,5ì, øèðèíà 
3,5ì, òîâùèíà 0,7. (098) 132-12-31  

 ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ. 
×ÈÑÒÊÀ. (096) 314-80-37  

 ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎ-
ÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13  

 ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ, 
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25  

 Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ëàì³íàò, âàãîíêà. (097) 296-86-89  

 Îáð³çêà, ñàä³ííÿ äåðåâ òà êóù³â. Ñïèë äåðåâà. Ïðèáèðàííÿ 
òåðèòîð³¿, ïîê³ñ òðàâè. (099) 149-34-25  

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ØÂÈÄÊÎ. 
ßÊІÑÍÎ. (068) 772-75-87  

 BÍÓÒÐІØÍІ ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎÁÎÒÈ! ×ÀÑÒÊÎÂÎ ÒÀ ÊÎÌÏËÅÊ-
ÑÍÎ! ÓÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ. ÄÅÒÀËÜÍІØÅ: (096)336-81-37, 
(063)883-67-01  

 Àáñîëþòíî íåäîðîãî åëåêòðèêà, øïàêë³âêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàëå-
ðè, ôàðáóâ., ëàì³íàò. (067)989-15-71, (063)427-22-17  

 ÀÊÓÐÀÒÍÎ ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, 
ÌÀËßÐÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ËÀÌІÍÀÒ,ÏËÀÑÒÈÊ. (097) 345-78-49  

 ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐ-
ÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42  

 Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó. 
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04  

 ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß. (067)838-33-40, 
(063)997-09-51  

 Ðåìîíò êâàðòèð: øïàòë³âêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàëåðè, 
ã³ïñîêàðòîí òà ³íøå. (093) 723-07-11  

 Ðåìîíòí³ ðîáîòè, ïëèòêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, äâåð³, ³íøå. 
Ïîì³ðí³ ö³íè. (068) 204-59-46  

 ßê³ñíî âèêîíóºìî øòóêàòóðêó, øïàêë³âêó, øïàëåðè. Çâàðþâàëüí³ 
ðîáîòè. (095) 326-65-67  

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ  

 ÍÀÒßÆÍÀ ÑÒÅËß ÇÀ 1 ÄÅÍÜ. (068) 210-08-06  

 ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ, ÒÊÀÍÈÍÍІ, 
«ÅÊÎÑÒÅËІ», ÔÎÒÎÄÐÓÊ ÍÀ ÑÒÅËßÕ. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

 ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÌÀÒÎÂІ, ÃËßÍÖÅÂІ, ÔÎÒÎ-
ÄÐÓÊ. (067)877-96-66, (063)289-32-17  

 ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ. 
ÇÍÈÆÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó×ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067)840-64-95, 
(067)430-45-00  
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7.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

 «AAAAABC». 100% PÅÌÎÍÒ ÕOËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÂÄÎÌÀ. 
ÃÀÐÀÍÒІß. ÇÀÁÈÐÀªÌÎ Á/Â ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ (098) 814-24-77  

 «AVTO100%». ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍ-
ÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27  

 «AAAAH» Pieëòîð! Êóïëþ/Âèíàéìó æèòëî ó âëàñíèêà. Àáî çäàì â 
îðåíäó. ª âèá³ð. (09-6) 45-89-754  

 «AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò, 
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í. (097)674-43-61  

 «AABD» 101% Ðîçáåðåìî, çáåðåìî, ðîçâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî 
ìåáë³, êâàðòèðè,ï³àí³íî. (096)232-44-85  

 «AALT» ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, êâàðòèðè, 
³íøå.+ Ïåðåâåçåìî. (098) 718-21-80  

517476

517289

517521

517521

516335

БУДІВНИЦТВО

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, 
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß  

 ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ. 
ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) 772-75-87  

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

 ÅËÅÊÒÐÈÊ ÏÎÒÐІÁÍÈÉ? ÒÅËÅÔÎÍÓÉÒÅ. (096) 256-55-53  

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

 «Ïiä êëþ÷» áóäóºìî äàõè. Ðèíâè, ï³ääàøêè. Ïîì³ðí³ ö³íè. (097) 
338-65-85  

 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐІÀËÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÁÅÇ-
ÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

6.10 ÂÎÐÎÒÀ, ÇÀÁÎÐÈ, ÌÅÒÀËÅÂІ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖІ¯  

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ  

 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ, ÊÂÀÐÒÈÐ, ÏІÍÎÏËÀÑÒÎÌ, ÌІÍ.
ÂÀÒÎÞ. Ç ÂÈ¯ÇÄÎÌ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (067) 814-04-09  

 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ: ÏІÍÎÏËÀÑÒ, ÂÀÒÀ. ÍÈÇÜÊІ ÖІÍÈ. 
ßÊІÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ. (098) 132-12-31  

 Óòåïëåííÿ áóä³âåëü. Áðèãàäà. Ï³íîïëàñòîì àáî âàòîþ. Ðèøòó-
âàííÿ. Äîñâ³ä. Áàæàííÿ. (097)462-30-53, (063)274-40-29  

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, 
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ  

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ  

 Äèâàí, õîðîø.ñòàí, äîì. ê³íîòåàòð ................ äîã. ........ (098) 517-43-99  

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ  

 1 Øâ.ìàøèíà ç òóìáîþ, íîæíà ..................... äîã. .......... 09-7560-0-631  
 Akyìóëÿòîðè, áåçïåðåá³éíèêè ....................... äîã. ........ (093-00-5-7-213  
 Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31  
 Beëîñèïåä äèòÿ÷èé+ñàíêè â ïîäàðîê ....... 1000ãðí ............ (09-64589754  
 Coíÿ÷í³ ñòàíö³¿, áëîêè æèâëåííÿ ................... äîã. ....... (093)0-0-5-72-13  
 Coíÿøíèêîâà ï³ëåòà, ôàñîâêà ð³çíà ............... ä. 6ìì (067) 433-77-38,Ìèõàéëî  
 Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............ (097)5600631  
 Kaâîâàðêà Delonghi, ãàðí.ñò+áîíóñ .......... 800 ãðí. .......... (098718-21-80  
 Áëîêè ôóíä. Ïàíåë³. Ïåðåìè÷êè .................... äîã. ........ (067) 974-23-30  
 Äâåð³ ìåòàë. òåõí³÷í³ 0,9õ2,05 ì ..............3000ãðí ........ (067) 336-28-32  
 Ïðàë/ìàø Samsung ðîá., õîð/ñòàí ................. äîã. ....... (068) 111-08-21  
 Õîë.,ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàø, ïèëîñîñ ................ äîã. ........ (067) 294-91-19  

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ  

 AKYÌÓËßÒÎÐÈ, ÁÅÇÏÅÐÅÁІÉÍÈÊÈ, ÑÎÍß×ÍІ ÑÒÀÍÖІ¯, 
ÏÅÐÅÍÎÑÍІ ÁËÎÊÈ ÆÈÂËÅÍÍß. (093)00-57-21-3  

 COÍßØÍÈÊÎÂÀ ÏІËÅÒÀ, Ä.6ÌÌ. ÔÀÑÎÂÊÀ ÐІÇÍÀ, ßÊ ÍÀÑÈ-
ÏÎÌ ÒÀÊ ÁÅÃ І ÌІØÎÊ ÏÎ 15ÊÃ. (067)433-77-38,ÌÈÕÀÉËÎ  

 ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99  

 ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍІ ÏÐÎÄÀÌ. (06818598-39  

 ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÄÐÎÂÀ, ÄÎØÊÈ ÎÁÐІÇÍІ, ÍÅÎÁÐІÇÍІ, ÁÐÓ-
ÑÈ, ÒÈÐÑÓ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÐÀÍÒÎÂÀÍÀ. (0432)32-20-43, 
(068)246-33-17  

7.5 ÊÓÏËÞ  

 Xoëîäèëüíèêè á/â êóïëþ. Ðåìîíò. ................. äîã. ........ (098) 814-24-77  
 À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68  
 ÀÂ âåëîñèïåäè,áåòîíîçì³ø.,åë.³íñò ................ äîã. ........ (098) 841-68-15  
 ÀÂ õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37  
 ÀÂ õîëîäèë.,ãàç.ïëèòà,áåòîíîçì³ø. ................ äîã. ........ (098) 150-40-79  
 ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71  
 Ãàç.ïëèòà, ïàðôóìè, êèëèì, ãèòàðó ............... äîã. ........ (093) 299-45-17  
 Ãàç.ïëèòà, õîëîä., õîäóíêè, øàõè .................. äîã. ........ (096) 956-99-07  
 Ãàçîâó ïëèòó äëÿ ñåáå ................................. äîã. ....... (098) 275-10-11  
 Åë.âàôåëüíèöÿ, ãîäèííèêè,åë.øàøë ............... äîã. ........ (068) 712-48-93  
 Åë.øàøëè÷., åë.âàô., ñêîðîâàðêà .................. äîã. ........ (096) 744-49-31  
 Ìåëüõ³îð, øàõìàòè, ïèëîñîñ ......................... äîã. ........ (098) 702-62-41  
 Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80  
 Òâåðäîïàëèâ. êîòåë 10êÂò ³ á³ëüøå ............... äîã. ........ (098) 100-03-03  

 ßëèíêîâ³ ³ãðàøêè, ãèòàðó, ïîñóä ................... äîã. ........ (096) 139-47-66  

 «ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè, 
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067)947-31-81  

 «Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäî-
ðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) 732-30-06  

 «Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí., 
ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) 674-43-61  

 «Ìàéñòåð ïî äîìó». Áóäü-ÿêà ÷îëîâ³÷à ðîáîòà ïî äîìó. Ïèø³òü 
ìåí³ ó Viber. (063) 642-55-79  

 100% ðåìîíò òà âñòàíîâë.ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, íà äîìó äî 
30 êì â³ä Â³ííèö³. (096) 317-76-68, Ñàøà  

 A ÿ îáð³æó Âàì äåðåâà,ã³ëëÿ. Ðîçïèë íà äðîâà, êîð÷óâàííÿ ïí³â, 
ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê (063) 747-32-80  

 Akyìóëÿòîðè, áåçïåðåá³éíèêè, ñîíÿ÷í³ ñòàíö³¿, ïåðåíîñí³ áëîêè 
æèâëåííÿ. (093-00-5-72-13  

 Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê, 
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 185-9839  

 Bèãîòîâëåííÿ, ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà 
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067)252-38-62  

 Coíÿøíèêîâà ï³ëåòà, ä.6ìì. Ôàñîâêà ð³çíà, ÿê íàñèïîì òàê áåã 
³ ì³øîê ïî 15êã. (067433-77-38,Ìèõàéëî  

 Oáð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð÷óâàííÿ, 
ïîäð³áíåííÿ. Íåäîðîãî. (098) 409-89-94  

 Peìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. ßê³ñíî. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî á/â 
õîëîäèëüíèêè. (098)814-24-77, Þð³é  

 Piçêa äåðåâ/äðîâ, ïîê³ñ òðàâè. Êóëüòèâàö³ÿ. Îáïðèñêóâàííÿ. 
Ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîáîòè (067)697-71-21, Ñåðã³é  

 À ìè ðîç÷èñòèìî çàïóùåíèé ñàä, ä³ëÿíêó. Âèâ³ç ñì³òòÿ, ã³ëëÿ. 
(099) 549-09-19  

 À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä 
íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096)  317-76-68  

 Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ, ïåðåìè÷êè. Â³ä âèðîá-
íèêà. (067)974-23-30  

 Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. ßê³ñíî, íåäîð. Âè¿çä äè-
çàéíåðà áåçêîøòîâíî. (097)514-45-82, (096)471-57-47  

 Âñòàíîâë. ãàç.êîëîíîê âñ³õ êîíñòðóêö³é, ãàç.êîòë³â, ãàç.
êîíâåêòîð³â,åë.áîéëåð³â (097)272-39-81, (093)809-22-91  

 Äocòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü,³í. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. 
Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ (068)  185-98-39  

 Äð³áíèé ðåìîíò ñàíòåõí³êè. Âè¿çä â ð-íè. Øâèäøå òåëåôîíóéòå: 
(0963177668  

 Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî÷èñòþ, ³íøå. Â³ííèöÿ òà îáëàñòü. (099) 
177-79-33  

 ÇÐІÆÓ ÄÅÐÅÂÎ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÐÓÁÊÀ ÍÀ ÄÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÎÂÀ. ÎÁÐІÇÊÀ ÑÀÄÓ. (099) 549-09-19  

 Êóïëþ: êâàðòèðó, ãóðòîæèòîê, áóäèíîê, ÷/áóä. Âèíàéìó æèòëî. 
Àáî çäàì â îðåíäó! (096)46421-85  

 Ìåáë³. Âèãîòîâëåííÿ: êóõí³, äèòÿ÷³, ñïàëüí³, ïðèõîæ³ òîùî. Ïåðå-
òÿãóâàííÿ ìåáë³â. (095) 302-25-40  

 Îáð³çêà, ñàä³ííÿ äåðåâ òà êóù³â. Ñïèë äåðåâà. Ïðèáèðàííÿ 
òåðèòîð³¿, ïîê³ñ òðàâè. (099) 149-34-25  555111

 517093

 Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó. 
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04  

 ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀÍÈ-
ÍÈ. Ä/Ð 25 Ð. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (096) 326-20-16  

 Ïåðåòÿãóâàííÿ òà ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ 
ìåáë³â. (098) 035-17-40  

 Ïåðåòÿãóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà 
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067) 252-38-62  

 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ðåñòàâðàö³ÿ. Çàáèðàºìî á/â. Çàïðàâêà 
ôðåîíîì. Ïðîäàæ. (096) 203-92-72, 46-34-71  

 ÐÅÌÎÍÒ І ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ó 
ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. (098) 385-93-90  

 Ðåìîíò, âñòàíîâë., çàïóñê ãàçêîëîíîê áóäü-ÿêîãî âèðîáí. òà 
ìîäåëåé. (098) 132-14-22  

 Ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò, ñàíòåõí³êó ç âè¿çäîì íà ä³ì 
äî 30êì â³ä Â³ííèö³ (096)317-76-68, Îëåêñàíäð.  

 Ò Å Ð Ì ІÍ .  Ð Å Ì Î Í Ò  Õ Î Ë Î Ä È Ë Ü Í .  Í À  Ä Î Ì Ó  Ç 
ÃÀÐÀÍÒІªÞ,ÇÀÌІÍÀ ÄÂÈÃÓÍІÂ ÂÈÏÀÐÍ.ÂÈ¯ÇÄ Â Ð-Í 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

 ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ 
Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)573-
71-28  

 ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ. 
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

 Öåãëà «Ëåãî». Äëÿ îáëèöþâàííÿ òà îãîðîæ. Øèðîêà ãàììà 
êîëüîð³â. Äîñòàâêà ïî îáë. (067) 877-27-92  
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8. АВТОМОБІЛІ  
8.3 ÊÓÏËÞ  

 Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76  

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ  

 Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè 
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (096) 495-75-48  

 Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè 
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (097) 713-54-93  

 Ïåðåäí³ ìîñòè íà ÌÒÇ íîâîãî,ñòàðîãî çðàçêó òà áàëî÷í³, ï³ñëÿ 
êàï. ðåì. Á³ëîðóñü. (067) 318-15-13  

 Ñ³âàëêè, ïëóãè, ôðåçè,äèñêîâ³ áîðîíè, ì³æðÿäí³ êóëüòèâàòîðè, 
ðîçñàäî-ïîñàä. ìàø. (063) 651-91-92  

 Ò-25, êàðòîïëåñàäæ., êàðòîïëåêîï., ãðîìàäèëêè, ðîçêèäà÷ ì³í.
äîáð, ïðåñ-ï³äáèð. (097) 347-78-54  

 Òðàêòîð ÌÒÇ, Ò-25, êîñ³ëêè ðîòîðí³ îáïðèñêóâà÷³ 200ë, 300, 400, 
600, 800, 1000ë. (095) 810-17-87  

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ  

 ÀÂ çàðÿäí³, ïóñêîçàðÿäí³ íîâ³ ....................... äîã. ........ (097) 127-54-23  517800

517738

9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, 
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

 Boä³é êàòåãîð³¿ Å ç òåíòîâàíèì íàï³âïðè÷³ïîì ïî Óêðà¿í³. Ðîáîòà 
ïîñò³éíà. (067)467-97-21, (050)443-51-11  

 ÂÎÄІÉ ÂÀÍÒÀÆÍÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁІËß Ç ÌÀÍІÏÓËßÒÎÐÎÌ. Ò. 
ÏÎÑÒІÉÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂІ. (067) 242-36-47  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÃÀÇÅËÜ ÏÎ ÂÓË.ÒÀÐÍÎÃÐÎÄÑÜÊÎÃÎ, ÊÀÒÅÃÎÐІß 
Â, Ñ. (067) 972-60-00  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄ, ÌÀÍІÏÓËßÒÎÐ. (063) 113-49-13  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÒßÃÀ×-ÑÀÌÎÑÊÈÄ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ. (063) 
113-49-13  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÈÉ ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ× «ÑÒÀËÅÂÀ ÂÎËß». 
(063) 113-49-13  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÔÓÐÓ 20 ÒÎÍÍ ÏÎ ÓÊÐÀ¯ÍІ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ 
ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÈÉ. ÇÀÐÏËÀÒÀ ÂІÄ 20000. (067) 929-95-66  

 ÂÎÄІÉ ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ×À ÒÀ ÏІÄÑÎÁÍІ ÐÎÁІÒÍÈÊÈ. (067) 
432-19-19  

 ÂÎÄІÉ-ÄÀËÅÊÎÁІÉÍÈÊ ÍÀ ÔÓÐÓ. ÐÎÁÎÒÀ ÇÀÊÎÐÄÎÍ. (097) 
942-68-32  

 ÂÎÄІ¯ І ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. 
(097) 088-53-20  

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

 Ï³öåéîëà  ó ïðîä.ìàã. íà ßíãåëÿ, ç 8 äî 22, 3/3, çàðïëàòà 11250 
ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ï³öåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà Äà÷í³é, ç 7:30 äî 22:30, 4/4, çàðïëàòà 
- 11250 ãðí. Ñâ³òëàíà. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ  

 Oxopoíö³, ÷îë/æ³í. Âàõòà. Ç/ï ñâîº÷àñíà, âèñîêà. Õàð÷óâàííÿ. 
Æèòëî.Òåðì³íîâî! (096) 507-35-37  

 ÂÎÄІÉ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÃØÐ. ÔÎÐÌÀ, ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï 
ÑÂÎª×ÀÑÍÎ. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 Îõîðîííèê â ïðèâàòíèé áóäèíîê, êðåìåçíî¿ ñòàòóðè. 500 ãðí/
çì³íà. Äîáà ÷åðåç äâ³. (068) 160-20-78, (098) 827-99-03  

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 350-450ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ, 
ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

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

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

 ÄÂІÐÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔІÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ «THE MALL» 
ÏÎ ÂÓË. ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÅ ØÎÑÅ, 114Â, ÂÈØÅÍÜÊÀ. (096) 
987-45-17  

 ÄÂІÐÍÈÊ. ÒÅÐÌІÍÎÂÎ. ІÍÂÅÍÒÀÐÅÌ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÓªÌÎ. Ç/Ï 
6700ÃÐÍ. (097) 265-54-04  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ â àäì³í³ñòðàòèâíó áóä³âëþ ïî âóë. ×îðíîâîëà. 
Ãð/ð: 9.00-17.00. Ñóáîòà, íåä³ëÿ-âèõ³äíèé. Ç/Ï 400 ãðí/äåíü. 
(067) 896-40-14  

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔІÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ «THE MALL», 
ÂÓË. ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÅ ØÎÑÅ,114Â, ÂÈØÅÍÜÊÀ. ÎÁÎÂ‘ßÇÊÈ: 
ÏÐÈÁÈÐÀÍÍß ÌІÑÖÜ ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß. ÃÀÐÍІ 
ÓÌÎÂÈ, ÑÒÀÁІËÜÍÀ Ç/Ï. ÎÔІÖІÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. 
(096) 987-45-17  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ â ÒÖ «Æîâòåíü». (068) 160-20-78, (098) 827-99-03  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Ëóãîâ³é, 4 ãîäèíè â äåíü, 5/2, 
çàðïëàòà 3640 ãðí. Ñâ³òëàíà. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Ìàêñèìîâè÷à, ç 8.00 äî 10.00, ç 
Ïí ïî Ñá, çàðïëàòà 1560 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ñóïåðìàðêåò íà Ñòàí³ñëàâñüêîãî, ãðàô³ê ç 7:00 
äî 19:00, 3/3, çàðïëàòà 6800 ãðí. (098) 459-45-14, Ñâ³òëàíà  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ-ïîñóäîìèéíèöÿ â ðåñòîðàí ïî âóë.Ñ.Çóë³íñüêîãî 
íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ãð/ð: 9.00-21.00, çã³äíî çà ãðàô³êîì. (067) 
896-40-14  

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèííè÷åíêà, ãðàô³ê ç 8:00 äî 22:00, 7/7, 
ç/ï - 10200 ãðí. Ñâ³òëàíà. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó, ãðàô³ê ç 7:30 äî 22:00, 3/3, çàð-
ïëàòà 10500 ãðí. Ñâ³òëàíà. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Îâîäîâà, ãðàô³ê ç 7:30 äî 22:30, 3/3, çàð-
ïëàòà - 10800 ãðí. Ñâ³òëàíà. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Ïpoäàâåöü â ìàãàçèí îäÿãó íà Öåíòðàëüíèé ðèíîê, ãðàô³ê ðîáîòè: 
8.00-17.00. Ç/ï 10000 ãðí.Áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè! (097) 623-89-65  

 Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Êîð³àòîâè÷³â, ãðàô³ê ç 8 ïî 15, 
4/4, ç/ï - 4500 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

517462

517707

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

 ßê³ñíå ôàðáóâàííÿ àâòî, áóñ³â äî 6 ì. Ôàðè. Ïîâíèé êîìïëåêñ 
ìàëÿðíèõ ðîá³ò. (066) 066-36-18  

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

 «AVTO»100%. ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍ-
ÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27  

 Âàíò.ïåðåâåç.: Ìåðñ.Ñïðèíòåð, 20êóá.,3ò. Ã³äðîáîðò. Ô/îïë. 
áóäü-ÿêà. Ë.ÀÂ 149607 (067) 289-52-33  

 ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß 1-10Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒІ, 
ÓÊÐÀ¯ÍІ. (067) 290-47-13  

 ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÌÅÁËІÂ. ÂÀÍ-
ÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 307-26-06  

 ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÄÎ 2 Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒІ. 
ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÑÏÐÈÍÒÅÐ ÑÅÐÅÄÍß ÁÀÇÀ. (093) 409-28-28  

РОБОТА, ПОСЛУГИ

 Ïðîäàâåöü êóë³íàð³¿ ó ñóïåðìàðêåò íà Ñòðèæàâêó, ãðàô³ê ç 8 ïî 
22, 3/3, çàðïëàòà 10200 ãðí. (097) 208-29-55, Í³íà Ìèêîë.  

 Ïðîäàâåöü ïèâà â «Chill Time» â Ëóêó-Ìåëåøê³âñüêó, ç 11 ïî 22, 
3/3, çàðïëàòà - 8000-9000 ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà  

 Ïðîäàâåöü ïèâà â «Chill Time» íà Âàòóò³íà, ãðàô³ê ç 11 äî 22, 3/3, 
çàðïëàòà 8000-9000 ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà  

 Ïðîäàâåöü ïèâà â «Chill Time» íà Ïîêðèøê³íà, ç 11 ïî 22, 3/3, 
çàðïëàòà - 8000-9000 ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. â Ïîãðåáèùå, ç 7:00 äî 22:00, 4/4, çàð-
ïëàòà –10800 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-áàðèñòà ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, ç 8 äî 
22:30, 4/4, çàðïëàòà â³ä 10000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã  íà Ïîêðèøê³íà, ç 7:30 äî 22:30, 
4/4, ç/ï -10200 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà, ãðàô³ê ç 8 äî 22, 4/4, 
çàðïëàòà â³ä 10200 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ãîãîëÿ, ãðàô³ê ç 8 äî 22, 4/4, 
çàðïëàòà - 10200 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ä.Íå÷àÿ, ç 8 ïî 21, çàðïëàòà 
10500 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çåðîâà, ç 7:30 äî 22:00, 4/4, 
çàðïëàòà 11500 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çîä÷èõ, ãðàô³ê ç 7:30 äî 22:30, 
4/4, çàðïëàòà 11900 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êîñìîíàâò³â, ç 8:00 äî 22:30, 
7/7, çàðïëàòà - 11500 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ë.Òîëñòîãî, ãðàô³ê ç 7 äî 22, 
4/4, çàðïëàòà 10800 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ìàã³ñòðàòñüêó, ç 7:30 äî 22, 
çàðïëàòà 10500 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ìåíäåëººâà, ãðàô³ê ç 8:00 äî 
21:00, 4/4, çàðïëàòà 9600 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Îâîäîâà (öåíòð ì³ñòà), ç 7:30  
äî 22:30, 4/4, ç/ï - â³ä 10200 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ïîðèêà, ãðàô³ê ç 7:30 äî 22:30, 
5/5, çàðïëàòà 11900 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ïîðèêà, ç 7:00 äî 22:00, 4/4, 
çàðïëàòà 10800 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ïóøê³íà (öåíòð ì³ñòà), ç 8 äî 
22, 4/4, ç/ï - â³ä 10200 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòåëüìàõà, ãðàô³ê ç 7:30 äî 
22:30, 4/4, çàðïëàòà 10200 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, 29, ç 7:00 
äî 22:00, 4/4, çàðïëàòà - 10800 ãðí (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà ß.Øåïåëÿ (Ñòàðå ì³ñòî), ç 8:00 
äî 21:00, 4/4, ç/ï - 9600 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà ßíãåëÿ, 24, ç 7:30 äî 22:30, 3/3, 
çàðïëàòà 10800 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

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

 Ïðîäàâö³ â ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè (ð-í ê³íöåâà Âèøåíüêè). 
Òåðì³íîâî! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

 ÏÐÎÄÀÂÖІ Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂІ ÌÀÃÀÇÈÍÈ (Ð-Í ÊІÍÖÅÂÀ ÂÈ-
ØÅÍÜÊÈ). ÒÅÐÌІÍÎÂÎ! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

 ÏÐÎÄÀÂÖІ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÐÎÄÓÊÒÈ» ÂÓË. ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ. ÍÀ 
ÏІÄÌІÍÓ. ÑÁ, ÍÄ, ÏÍ. (068)334-25-97, (096)039-05-86  

 ÏÐÎÄÀÂÖІ.ÒÅÐÌІÍÎÂÎ! ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ (Ð-Í ÇÀË.
ÂÎÊÇÀË) (068)334-25-97, (098)027-31-45  

517797 

 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊІÂ ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. ÇÀÐ. 
ÏËÀÒÀ+ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖ. ÏÀÊÅÒ. ÂÓË.ÊÅËÅÖÜÊÀ, 65 (067) 
533-84-78  

 Ð³çíîðîáî÷èèé-çàâãîñï â ÒÖ «Æîâòåíü». (068) 160-20-78  

 Ð³çíîðîáî÷³ ïîòð³áí³ òåðì³íîâî íà ðîáîòó. (067) 147-97-09  

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, 
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ  

 ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ, ÒÎÊÀÐ-ÑËÞÑÀÐ, ÔÀÐÁÓÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ 
ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097) 494-48-32  

517528

505184
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РОБОТА, ПОСЛУГИ

516047

516044

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎ-
ÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

 Àäì³í³ñòðàòîð  ó ïðîä.ìàã. ó Áåðäè÷³â, ãðàô³ê ç 8:00 äî 18:00, 
5/2, çàðïëàòà - â³ä 11500 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Àäì³í³ñòðàòîð â ÒÖ «Æîâòåíü». Òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. (068) 
160-20-78, (098) 827-99-03  

 Ìåíåäæåð ïî îðåíä³ â ÒÖ «Æîâòåíü». Ç/ï 15000 ãðí. (068) 160-
20-78, (098) 827-99-03  

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓ-
ÂÀËÜÍÈÊÈ  

 Øâà÷êà àáî áðèãàäà øâà÷îê â øâåéíèé öåõ. (097) 255-99-26  

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ  

 ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ-ÓÍІÂÅÐÑÀËÈ Â ÍІÄÅÐËÀÍÄÈ. ×ÎË. ÄÎ 60 Ð. 
Ç Ä/Ð. Ç/Ï ÂІÄ 2500 ÄÎË. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (096)742-55-02, 
(093)012-83-93  

 ÂÀÊÀÍÑІ¯ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍІ! Â ÃÎÒÅËІ ÕÎÐÂÀÒІ¯ ÁІËß ÌÎÐß (Ç 
01.04-30.09) Ç Ä/Ð І ÁÅÇ ÄÎ 60Ð. ÏÐÈÁÈÐÀÍÍß, ËÀÍÄØ.
ÏÐÈÁÈÐÀÍÍß, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÊÓÕÀÐІ, ÏÎÌІ×.ÊÓÕÀÐІÂ, 
ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÏÅÊÀÐІ, ÏІÖÅÉÎËÈ, ÃÐÈËÜ. Ç/Ï 8ÃÎÄ.ÂІÄ 800-
2000ªÂ. ÐÎÁ.ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. (098) 320-26-
54  

 ÎÏІÊÓÍÊÈ-ÄÎÃËßÄÀËÜÍÈÖІ Â ÍІÌÅ××ÈÍÓ. ÆІÍÊÈ, 
×ÎËÎÂІÊÈ ÄÎ 65 Ð. Ç/Ï 1100-1700 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß 
(096)742-55-02, (093)012-83-93  

 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÀÂÒÎÇÂÎÄ Â ÐÓÌÓÍІÞ. Æ/×/ÏÀÐÈ ÄÎ 58 
Ð. Ç/Ï ÂІÄ 600 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.22 ÐІÇÍÅ  

 ÄÅÇІÔÅÊÒÎÐ (ÆІÍ.) ÄËß ÑÀÍ.ÎÁÐÎÁÊÈ ÏÐÈÌІÙÅÍÜ ÂІÄ 
ØÊІÄÍÈÊІÂ. ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÑÓÌІÑÍÈÖÒÂÎÌ. ÍÀÂ×ÀÍÍß 2 
ÒÈÆÍІ. Ç/Ï +% ÂІÄ 5000ÃÐÍ. (063) 472-82-42  

 Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè, ìîëîä³ ëþäè. (097) 438-31-24  

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ  

 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó, ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè. (098) 
995-01-64  

 Øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, áàæàíî âàõòîâèé ìåòîä. Ìàþ 
ìåäè÷íó îñâ³òó. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. (068) 901-51-71  

10. НАВЧАННЯ  
10.1 ÍÀÂ×Ó  

 Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³ 
çàâäàííÿ. (093) 342-36-68  

 ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ, ÍІÌ., ÏÎËÜÑÜÊÀ, ÔÐÀÍÖ., ×ÅÑÜÊÀ. ÃÎÒÓªÌÎ 
ÄÎ ÓÊÐ.ÒÀ ÌІÆÍÀÐÎÄ. ІÑÏÈÒІÂ (063)130-80-89, (067)433-
29-54  

 Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè òà óêð.ìîâè 1-9 êëàñè îíëàéí ³ îôëàéí, 
ð-í Âèøåíüêà. (097) 217-67-04  

11. ДАЧА, САД, ГОРОД, 
СГ.ПРОДУКЦIЯ  

11.1 ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÑÃ 
ÏÐÎÄÓÊÖIß  

 Êóïëþ æèâ³ ðàêè íà ïîñò³éí.îñíîâ³ ................ äîã. ........ (093) 876-04-37  

 Ïðîäàì ïðîäîâîëü÷ó êàðòîïëþ,c³íî ............... äîã. ........ (097) 990-60-25  

 ßáëóêà 5ãðí/êã, ïøåíèöÿ 5 ãðí/êã ................. äîã. ........ (067) 291-99-40  

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

 Coíÿøíèêîâà ï³ëåòà, ä.6ìì. Ôàñîâêà ð³çíà, ÿê íàñèïîì òàê áåã 
³ ì³øîê ïî 15êã. (067)4337-7-38, Ìèõàéëî  

12. ЕЛЕКТРОНІКА ТА АУДИО/ВІ-
ДЕО ТЕХНІКА  
12.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Akyìóëÿòîðè, áåçïåðåá³éíèêè ....................... äîã. ............. (0930057213  

 Coíÿ÷í³ ñòàíö³¿, áëîêè æèâëåííÿ ................... äîã. .......... (093)005-7213  

 Ò/â, ïàðîâàðêà, äèêòîôîí,ì³êðîôîí ............... äîã. ........ (098) 524-22-36  

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ  

 Ðåì. òåëåâ³çîð³â â³ò÷èçí. òà ³ìïîðòí. âèð-âà áóäü-ÿêèõ ìîäåëåé. 
Âèêëèê äîäîìó. 66-68-62, (098) 062-16-47  

13. ІНШІ ПОСЛУГИ  
13.2 ÑÂßÒÀ ÒÀ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÒІ  

 Àâòî íà âåñ³ëëÿ òà ³íø³ óðî÷èñòîñò³ Ìåðñåäåñ Ñ-500. Ö³íà 
äîãîâ³ðíà. (096) 653-85-24  

13.4 ÏÅÐÓÊÀÐÑÜÊІ ÒÀ ÊÎÑÌÅÒÈ×-
ÍІ ÏÎÑËÓÃÈ  

 Ïåðóêàð ï³äñòðèæå ÷îëîâ³ê³â, æ³íîê, ä³òåé, ç âè¿çäîì íà äîì. (068) 
524-58-16  

13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

 Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîä-
ðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) 265-22-17  

 Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ 
ï³äïðèºìñòâ. (093) 797-97-44  

 Àêö³éíå êðåäèòóâàííÿ äî Äíÿ íàðîäæåííÿ êë³ºíòà.Êðåäèò.
ñï³ë.»Ïàðòíåð».Ë³ö.380ÍÊÔÏ (063)311-80-72, (096)901-79-48  

 ÊÐÅÄÈÒÈ ÂІÄ ÊÐÅÄ.ÑÏІËÊÈ «ÏÀÐÒÍÅÐ». 19 ÐÎÊІÂ ÍÀ ÐÈÍÊÓ 
ÊÐÅÄÈÒÓÂÀÍÍß. ËІÖ.380 ÍÊÔÏ. (063)311-80-72, (096)901-
79-48  

13.6 ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍІ ÏÎÑËÓÃÈ  

 Ïðîäàì êèëèìîê òóðèñòèíèé íîâèé 2-ñëîéíèé. Ö³íà 300 ãðí. 
(067) 152-98-79  

13.8 ІÍØÅ  

 A ÿ Âèíàéìó àáî Çäàì â îðåíäó íåðóõîì³ñòü. Êóïëþ áóäü-ÿêå 
æèòëî. Ð³åëòîð. (096)4-5-8-9-754  

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ  
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

 ÇÓÁÈ ßÊ ÑÂÎ¯. ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß, ËІÊÓÂÀÍÍß, ÂÈÄÀËÅÍÍß, 
ÏÀÍÎÐÀÌÍÈÉ ÇÍІÌÎÊ. (098) 814-09-47  

 Ë³êóâàííÿ ñïèíè òà ãðèæ. Ë³êóâàë. ìàñàæ, óñóíåííÿ âèâèõ³â, 
íàï³ââèâèõ³â, äèñê³â. (098) 394-96-99  

 Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò, ìèëèö³. (098) 528-66-15  

 ÏÑÈÕÎËÎÃІ×ÍІ ÒÐÅÍІÍÃÈ. ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏІß. (067) 433-29-54  

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ  

 Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, õîäóíêè, òóàëåò. (067) 726-46-41  

 Êóïëþ ³íâàë³äí³ êîëÿñêè áóäü-ÿê³, õîäóíêè, ñàí³òàðí³ òóàëåòè, 
³íâàë³äí³ òîâàðè. (097) 017-00-17  

15. ЗНАЙОМСТВА  
15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ  

 Õëîïåöü 35 ðîê³â áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ä³â÷èíîþ äëÿ ñåðéîçíèõ 
ñòîñóíê³â. (068) 004-82-95  

15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ  

 Øëþáí³ çíàéîìñòâà. Âàì äîïîìîæóòü çíàéòè ñâîþ ïîëîâèíêó. 
(097) 099-04-74  

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Akyìóëÿòîðè, áåçïåðåá³éíèêè, ñîíÿ÷í³ ñòàíö³¿, ïåðåíîñí³ áëîêè 
æèâëåííÿ. (093) 005-72-13  

 Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ,31 òîì. Іñòîð³ÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçí. 
Â³éíè, 12 òîì³â. (097560-06-31  

16.2 ÊÓÏËÞ  

 Kyïëþ ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ÷îáîòè õðîìîâ³, ÿëîâ³, ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè, 
ñòàòóåòêè,³êîíè (067) 161-61-62  

 Kyïëþ ôîòîàïàðàòè, îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, 
ïëàòè ðàä³îäåòàë³. (067)161-61-62  

 Àíòèêâàð³àò. Ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. 
(067)93317-24  

 Á³íîêëü, ãîäèííèêè, ã³òàðó, ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè. (068) 004-97-73  

 ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÊÎÐÀËÎÂІ ÒÀ ÁÓÐØÒÈÍÎÂІ ÁÓÑÈ, ÐÎÃÈ, 
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50  

 Êóïëþ á³íîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ãîäèííèêè, ï³äñâ³÷íèêè, 
ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè (068) 864-55-14  

 Êóïëþ ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. (067) 933-
17-24  

 ÊÓÏËÞ ÌÎÒËÎÕ! ÅËÅÊÒÐÎІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ, ÇÀËІÇÎ, ÐÀÄІÎ 
ÏËÀÒÈ, ÊÀÁÅËß, ÅËÅÊÒÐÎÌÎÒÎÐÈ, ÒÅËÅÂІÇÎÐÈ, ÕÎ-
ËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀËÜÍІ ÌÀØÈÍÈ, ÊÎÍÄÈÖІÎÍÅÐÈ, ÀÃÂ 
ÊÎËÎÍÊÈ І ÂÑÅ ІÍØÅ. (098)654-82-62, (063)426-65-60  

 ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, ÌÅÒÀËÎ-
ÁÐÓÕÒ. ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50  

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ  

 Beëîñèïåä äèòÿ÷èé ïðîäàì + ñàíêè â ïîäàðîê. Íåäîðîãî! (0-
964-589-754  

 À ìè êóïèìî âåëîñèïåäè, ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³. (067) 847-27-68  

 Êóïëþ ãàíòåë³, ãèð³, ãðèô äëÿ øòàíãè, äèñêè äëÿ øòàíãè, ÷îâåí 
ãóìîâèé. Ñåéô á/â (063) 292-56-89  

 Ïðîäàì âåëîñèïåäè ç äâèãóíîì Ä-18. (097) 147-67-91  

16.5 ÏÎÑËÓÃÈ  

 Kyïëþ áóäü-ÿêó íåðóõîì³ñòü. Òàêîæ Âèíàéìó àáî Çäàì â îðåíäó. 
ª âàð³àíòè! Ð³åëòîð (096-45-8-9-7-54  

17. ТВАРИНИ  
17.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Àäëºð-Ñð³áëî, âñ³ ïîðîäè íåñó÷îê. Ï³ä çàìîâëåííÿ. Іíêóáàòîð 
10+1 (068) 175-34-91  

 Êîçåíÿòà, â³ê 1,5 ì³ñÿö³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (096) 315-28-32  

 Ñ³íî äëÿ òâàðèí. (097) 212-77-20  

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíèé äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ÂÍ ¹43864432 â³ä 4 æîâòíÿ 
2012 ðîêó, âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ãîðîáåöü Іííà Âàëåð³¿âíà Â³ííèöüêèì 
íàö³îíàëüíèì (äåðæàâíèì) àãðàðíèì óí³âåðñèòåòîì, ââàæàòè 
íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé  

 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ä³òêîâñüêèé Ñåðã³é Âîëîäè-
ìèðîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî äèïëîì Ê17-085670 íà ³ì’ÿ Ñòåöþê ßíà Âàñèë³âíà. 
Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî êàðòêó âîä³ÿ íîìåð UAD0000004XJY000 íà ³ì’ÿ Ñêîïåí-
êà Â³êòîðà Ïàâëîâè÷à, 18.05.1962 ð.í. Ââàæàòè íåä³éñíîþ. òåë. 
íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî êàðòó öèôðîâîãî òàõîãðàôà UAD0000004NWT000 ä³éñíà 
äî 23.04.2024ð. íà ³ì’ÿ Êîíîôîëüñüêèé Ñåðã³é Åäóàðäîâè÷. 
Ââàæàòè íåä³éñíîþ. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëîâèé áóäèíîê, 
âèäàíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ÂÌÐ íàðîäíèõ äåïóòàò³â ¹672 â³ä 
05.09.96ð. (ñâ³äîöòâî ¹570) íà ³ì‘ÿ Ëèñºìêîâ Âîëîäèìèð Áîðè-
ñîâè÷, çà àäð.:1ïðîâ.Î.Ãðàáöÿ,1 (Ð.Çîðãå).Ââàæàòè íåä³éñíèì. 
òåë. íå âêàçàíî  

 ÒÎÂ «ÀÌÁÀÑÀÄÎÐ ÁÐÎÊ» â îñîá³ äèðåêòîðà Êîë³ñíèê Ë.Â. 
ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó ïå÷àòêè ï³äïðèºìñòâà, ÿêà ì³ñòèòü 
³íôîðìàö³þ íà â³äòèñêó: êîä ªÄÐÏÎÓ 44489588 òà ñêîðî÷åíó 
íàçâó ÒÎÂ»ÀÌÁÀÑÀÄÎÐ ÁÐÎÊ»,  à òàêîæ ô³ðìîâ³ áëàíêè ç òàêîþ 
æ ïå÷àòêîþ. Ïðîõàííÿ çíàéøîâøè, ïîâåðíóòè ó ï³äïðèºìñòâî çà 
âèíàãîðîäó. Êîíòàêòíèé òåë.: (096) 564-72-24  

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Akyìóëÿòîðè, áåçïåðåá³éíèêè, ñîíÿ÷í³ ñòàíö³¿, ïåðåíîñí³ áëîêè 
æèâëåííÿ. (093) 005-72-13  

19.2 ÊÓÏËÞ  

 ÁÐÓÕÒ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ, ×ÎÐÍÈÉ, ÍÅÏÎÒÐ ІÁÍ І ÐÅ× І. 
ÌÀÃÍІÒÎËÀ SHARP ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 ÂІÍÒÀÆÍÈÉ ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÊÐÎÑІÂÊÈ, ÑÓÌÊÈ, ÑÏÎÐÒ. 
ІÍÂÅÍÒÀÐ. (098) 753-77-50  

 ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ, ×ÎÐÍІ, ÊÎËÜÎÐ. ÌÅÒ., ÌÀÊÓË., 
ÑÊËÎÁІÉ. ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ, 136Á. (098) 028-88-91  

 ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÔÀÐÔÎÐÎÂІ 
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËІ ÒÀ ІÍ. (097) 872-46-64, 57-
30-64  

 ÄÓÕÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ÒÀ ÊÎÐÎÁÊÈ Ç ÏІÄ ÄÓÕІÂ: ÔÐÀÍÖІß ÒÀ 
ÑÐÑÐ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50  

 ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ 
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅËÜÕ ІÎÐ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, Á ІÆÓÒÅÐ Іß, 
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ. (097) 872-46-
64, 57-30-64  

 ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÃÀÇ.ÊÎËÎÍÊÈ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀË.
ÌÀØÈÍÈ, ÃÀÇ.ÏËÈÒÈ, Ò/Â, ÌÀÃ.»ÌÀßÊ» (097) 872-46-64, 
57-30-64  

 ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÏÀÐÔÓÌÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ×ÀÑІÂ ÑÐÑÐ, ÄÂÈÃÓ-
ÍÈ, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 ÌÎÍÅÒÈ, ÍÀÃÎÐÎÄÈ, ІÊÎÍÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÁІÆÓÒÅÐІÞ, 
ÐÀÄßÍÑÜÊІ ІÃÐÀØÊÈ, ßËÈÍÊÎÂІ, ÄÈÒ. (097) 872-46-64, 
57-30-64  

 ÐÀÄ ІÎÄÅÒÀË І ,  ÐÀÄ ІÎËÀÌ.,  ÐÅËÅ, ÐÀÄ ІÎÏËÀÒÈ, 
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 753-
77-50  

 ÐÀÊÈ, ÊÓÏÓªÌÎ ÆÈÂІ ÐÀÊÈ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍІÉ ÎÑÍÎÂІ. ÄÎ-
ÐÎÃÎ. (093) 876-04-37  

 Ñð³áíå ê³ëüöå, ñòàðîâèíí³ êíèãè, ñòîëîâå ñð³áëî ³ äîêóìåíòè 
ÑÐÑÐ. (097) 968-24-12  

 ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ ØÀÐÏ, 
ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50  

 ×ÀÑÒÎÒÎÌІÐ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔ, ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÑÈÃÍÀËІÂ, 
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎÏÐÈÁÎÐÈ. ÄÎÐÎÃÎ. (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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ÇÄÎÐÎÂ’ß

³ öå íîðìàëüíî. Öå ãîâîðèòü ïðî 
òå, ùî íàøà ïñèõ³êà êàæå: «äî-
ñèòü», ³ çàõèùàºòüñÿ.

— ßêáè íå áóëî òàêîãî ìåõà-
í³çìó â íàøî¿ ïñèõ³êè, òî áóëî á 
çíà÷íî ã³ðøå. Ìè íå ìîæåìî 
â³ä÷óâàòè ñèëüí³ ïåðåæèâàííÿ 
ð³ê ïîñï³ëü, — ïðîäîâæóº ñïå-
ö³àë³ñòêà.

ßê ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ Ãóáºðí³ê, 
ó ï³ê ñòðåñîâîãî ìîìåíòó ïîòð³á-
íî çâåðíóòè óâàãó íà äèõàííÿ.

— Àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ëþ-
äåé, êîëè ó íèõ äóæå ñèëüíèé 
ñòðåñ, äèõàþòü ïîãàíî. Çâåðí³òü 
óâàãó íà ïîâ³ëüíå òà ãëèáîêå äè-
õàííÿ, — êàæå Ìàð³ÿ. — Íàñòóï-
íèé ïóíêò: ïîêëèêàòè íà äîïî-
ìîãó ÷è ïðîãîâîðèòèñÿ êîìóñü. 
Ëþäè, êîëè ùîñü ïðîãîâîðþ-
þòü ùå ðàç, òî òðàâìà ïîòðîõè 
ïðîïðàöüîâóºòüñÿ. Ó á³ëüøîñò³ 
âèïàäê³â íàì äîïîìàãàº, êîëè 
ìè ç êèìîñü ä³ëèìîñÿ ïåðåæè-
âàííÿìè.

ГНІВ
Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòêè, áóäü-

ÿêà åìîö³ÿ, çîêðåìà é ãí³â, àá-
ñîëþòíî íîðìàëüíà. Ö³ëêîì 
íîðìàëüíî â³ä÷óâàòè ãí³â, ³ ïðî-
æèâàòè éîãî ïî-ð³çíîìó.

— ªäèíèé íåçäîðîâèé ïðîÿâ 
ãí³âó — öå êîëè â³í ïðîÿâëÿ-
ºòüñÿ íà òèõ, õòî íàâêîëî. Ìè 
ãí³âàºìîñÿ íà ðîñ³ÿí, à íàêðè-

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Âèïðîáóâàííÿ â³-
éíîþ — öå ñêëàä-
íèé ÷àñ äëÿ íàøî¿ 
ïñèõ³êè. Ðàçîì ³ç 

ïñèõîòåðàïåâòêîþ Ìàð³ºþ Ãó-
áºðí³ê ìè ðîç³áðàëèñÿ, ÿê çðî-
çóì³òè, ùî âæå ÷àñ çâåðíóòèñÿ 
çà äîïîìîãîþ äî ôàõ³âö³â òà 
ïðîãîâîðèëè ïðî òå, ÿê ñïðàâ-
ëÿòèñÿ ç ãí³âîì, ñòðåñîì òà 
âòîìîþ.

— ß ïèòàþ ñâî¿õ êë³ºíò³â òà 
êë³ºíòîê, íå çàëåæíî â³ä òîãî, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ¿õí³é ïñèõ³ö³ 
òà æèòò³: «Òîá³ ç öèì êîìôîðòíî 
÷è í³?» Ìè ìàºìî âèçíà÷èòè, 
÷è òà ÷è ³íøà ïðîáëåìà çàâàæàº 
ëþäèí³. Âñ³ ëþäè ð³çí³, ³ âñ³ ïî-
ð³çíîìó çì³íèëèñÿ çà öåé ð³ê. 
Ó êîãîñü ìîæå áóòè ï³äâèùåíà 
àãðåñèâí³ñòü, à â êîãîñü — çíè-
æåíà åìîö³éí³ñòü. ² ÿêùî ëþäèí³ 
ç öèì êîìôîðòíî, òî ïðåêðàñíî, 
çíà÷èòü çâåðòàòèñÿ äî ôàõ³âöÿ 
íå òðåáà, — ðîçïîâ³äàº òåðàïåâò-
êà. — ª òàêîæ áàãàòî îíëàéí-
òåñòóâàíü â³ä ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é ÷è ìåäè÷íèõ öåíòð³â 
ïðî òðèâîæí³ñòü, ñòðåñ ÷è àïà-
ò³þ. ßêùî çà ðåçóëüòàòàìè âè 
áà÷èòå, ùî, íàïðèêëàä, á³ëüøó 
÷àñòèíó ÷àñó â äîá³ âè ïî÷óâàº-
òåñÿ äåïðåñèâíî òà ïðèãí³÷åíî, 
òî âàðòî ïîäóìàòè ïðî ïîøóê 
äîïîìîãè.

СТРЕС
Ñòðåñ — öå òà åìîö³ÿ, ÿêà 

ïåðåñë³äóº íàñ ìàëî íå ùîäåíü 
ç 24 ëþòîãî. ßê ç íèì ñïðàâ-
ëÿòèñÿ?

— ª òàêèé íàóêîâèé òåðì³í: 
äèñòðåñ. Öå ïîñò³éíèé ñòðåñ, 
ñòàí, êîëè ëþäèíà ïåðåáóâàº 
â ñòðåñ³ òðèâàëèé ÷àñ. Îñòàí-
í³é ð³ê â Óêðà¿í³ ìîæíà íàçâà-
òè ñòàíîì äèñòðåñó, — ïîÿñíþº 
Ìàð³ÿ. — Ïî-ïåðøå, ïîòð³áíî 
çðîçóì³òè, ùî ïîñò³éíî ñèëü-
íî òà àêòèâíî ðåàãóâàòè íà âñ³ 
íåãàòèâí³ ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ 
âïðîäîâæ ðîêó, íàø ìîçîê òà 
åìîö³éíà ñèñòåìà ïðîñòî íå ìî-
æóòü. Ïîãàí³ íîâèíè â³äíàéòè 
ìîæíà ùîäíÿ, àëå ïðîñòî òàê 
íå ïðàöþº ëþäñüêèé îðãàí³çì, 
ùîá ìè ùîäíÿ ïåðåæèâàëè íîâå 
é íîâå ãîðå.

Îäíà ç ïåðøèõ ïîðàä ïñèõî-
ëîãèí³: ³íôîðìàö³éíà ã³ã³ºíà.

— Í³õòî íå êàæå âàì íå ÷èòà-
òè íîâèíè, àëå ïîòð³áíî ðîáèòè 
öå îáåðåæíî. Çíàéä³òü ãîäèíó 
íà äåíü, êîëè âè ÷èòàºòå íî-
âèíè. Â òàê³é æîðñòîê³é â³éí³, 
â ÿê³é ìè çíàõîäèìîñÿ, íåìîæ-
ëèâî ïî-³íøîìó çáåðåãòè ïñèõ³-
êó. Íå âàðòî äèâèòèñÿ íîâèíè 
ïåðøèì êðîêîì, êîëè ò³ëüêè 
ïðîêèíóëèñÿ, ³ îñòàíí³ì ðèòó-
àëîì ïåðåä ñíîì, — ïîÿñíþº 
Ìàð³ÿ Ãóáºðí³ê.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, â óñ³õ ëþäåé, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó ïîñò³éíîìó ñòðå-
ñ³, íàñòóïàº ìîìåíò áàéäóæîñò³, 

÷àëè íà äèòèíó, íàïðèêëàä. Ùî 
ÿ ïðîïîíóþ, ùîá öüîãî óíèêà-
òè? Ïðîæèâàòè åìîö³¿, íåçàëåæ-
íî â³ä òîãî ÷è öå ãí³â, ÷è ùîñü 
³íøå. Âè â ìîìåíò³ ìàºòå çðî-
çóì³òè: «îîî, çàðàç ó ìåíå áóäå 
õâèëÿ çëîñò³». Âàðòî ïàì’ÿòàòè, 
ùî ãí³â, çë³ñòü òà íåíàâèñòü — 
òàê³ åìîö³¿ äóæå ô³çè÷í³, ¿õ òðåáà 
ÿêîñü ³íòåíñèâíî âèâåñòè. Ó öåé 
ìîìåíò ìîæíà ïðîêðè÷àòèñÿ ÷è 
ïîìàòþêàòèñÿ.

ßê ïîÿñíþº ôàõ³â÷èíÿ, êîìóñü 
äîïîìàãàþòü ³íø³ ðå÷³: ïîáèòè 
ãðóøó, ïîá³ãàòè, ï³òè â ñïîðòçàë. 
Êàæå, ïîòð³áíî â³äíàéòè ñâî¿ 
åêîëîã³÷í³ ìåòîäè âèâåäåííÿ 
åìîö³é.

— Íàâ÷èòèñÿ ãîâîðèòè ïðî 
ñâî¿ åìîö³¿ äóæå âàæëèâî. ßêùî 
âàñ õòîñü ñìèêàº, à âè ãí³âà-
ºòåñÿ íà ùîñü ó öåé ìîìåíò, 
òî ñêàæ³òü ëþäèí³: «Ìåíå çàðàç 
íå ÷³ïàé, áî ÿ çàðàç çëþñÿ ³ ìåí³ 
ïîòð³áåí îñîáèñòèé ïðîñò³ð», — 
êàæå ïñèõîëîãèíÿ.

ВТОМА
— Ùîá íå áóëî âòîìè, òî ìàº 

áóòè â³äïî÷èíîê. Öåé â³äïî-
÷èíîê ìàº áóòè ðåãóëÿðíèì, 
ùîäíÿ. À íå ëèøå ó âèõ³äí³ òà 
â³äïóñòö³. Ìè ìàºìî â³äïî÷èâà-
òè â³ä ãîðÿ, — êàæå ïñèõîëîãè-
íÿ. — Áî ó íàñ º ô³çè÷íà âòîìà 
òà åìîö³éíà, ³ ìè ìàºìî äóìàòè 

ïðî îáèäâ³. ßêùî âè â³ä÷óâàºòå, 
ùî âè âòîìëþºòåñÿ øâèäøå ³ 
á³ëüøå, í³æ çàçâè÷àé, òî çíà÷èòü 
â³äïî÷èíêó òðåáà á³ëüøå. Òàê, 
óêðà¿íö³ äóæå ïðàöüîâèò³ ëþäè, 
ÿê³ ÷àñòî äóìàþòü: «Âòîìèëèñÿ? 
Í³÷îãî, ïðàöþºìî ùå». Ó ìåíå 
äóæå ÷àñòî ïðèõîäÿòü òàê³ ëþäè 
â òåðàï³þ.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòêè, ïî-
òð³áíî ñòàâèòèñÿ äî ñåáå òà ñâîãî 
ò³ëà ç ï³äòðèìêîþ òà ñïðèéíÿò-
òÿì. Êàæå, ìè ÷àñòî ñòàâèìî-
ñÿ ç ï³äòðèìêîþ äî ³íøèõ, àëå 
íå äî ñåáå.

— Òàê, ìè ìàºìî âñ³ áóäóâàòè 
êðà¿íó, ³ íà âñ³õ íàñ ëåæèòü öÿ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Àëå êðà¿íà ïî-
÷èíàºòüñÿ ç êîæíîãî ç íàñ. Íàøà 
ïåðøà â³äïîâ³äàëüí³ñòü — ïî-
òóðáóâàòèñÿ ïðî ñåáå, áî, êîëè 
ìè â³äïî÷èëè, òî ìè ìîæåìî ùå 
êðàùå ³ ÿê³ñí³øå äîïîìàãàòè 
³íøèì. Àáñîëþòíî íîðìàëüíî 
âòîìèòèñÿ ï³ä ÷àñ â³éíè. Ïîäè-
â³òüñÿ íà ëþäåé ïîçà Óêðà¿íîþ, 
âîíè âòîìëþþòüñÿ â³ä çíà÷íî 
ëåãøèõ òà áóäåíí³øèõ ðå÷åé. Ìè 
íå êîíòðîëþºìî íàø³ åìîö³¿ òà 
ñòàíè, øâèäøå âîíè êîíòðîëþ-
þòü íàñ. Òîìó íå âàðòî â³ä÷óâàòè 
ïî÷óòòÿ ïðîâèíè çà â³äïî÷èíîê, 
öå ëèøå çá³ëüøèòü âòîìó. Çà-
éì³òüñÿ ñâî¿ì â³äïî÷èíêîì: 
ïî¿æòå, â³ä³ñï³òüñÿ, ³ òîä³ âæå 
ïîâåðòàòèñÿ äî äîïîìîãè ³íøèì.

ЯК ВИТРИМАТИ СТРЕС, ПОДОЛАТИ 
ГНІВ ТА ПЕРЕБОРОТИ ВТОМУ
Поради  За цей рік українцям та 
українкам довелося пережити масу 
емоцій: невизначеність, тривожність, 
гордість, гнів. Та, звісно, головна емоція — 
незламна віра у перемогу України. 
Ми поспілкувалися із практикуючою 
психологинею про те, як нам усім 
продовжувати справлятися зі своїми 
емоціями та підтримувати себе у цей 
болісний час, в якому ми живемо

ßêùî á³ëüø³ñòü 
÷àñó âè ïî÷óâàºòåñÿ 
äåïðåñèâíî òà 
ïðèãí³÷åíî, òî âàðòî 
ïîäóìàòè ïðî ïîøóê 
äîïîìîãè

Психологи радять не стримувати емоції, а знаходити методи, як їх можна вивільняти. 
Наприклад, прокричатися, піти зайнятися спортом чи поплакати

517517
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Врізалася 
у ворота
 Ó Â³ííèö³ 26 ëþòîãî 

î 08.32 ñòàëàñÿ ÄÒÏ íà âó-
ëèö³ Àêàäåì³êà ßíãåëÿ. ßê 
ïîâ³äîìëÿº Ïàòðóëüíà ïî-
ë³ö³ÿ Â³ííèö³, çàÿâíèê ïî-
â³äîìèâ, ùî âîä³é àâòîìîá³ëÿ 
Mercedes-Benz â’¿õàâ ó çà÷è-
íåí³ âîðîòà îäíîãî ç ï³äïðè-
ºìñòâ òà çàëèøèâ ì³ñöå ïîä³¿.

— Ïîë³öåéñüê³ âèÿâèëè 
âêàçàíèé òðàíñïîðòíèé çàñ³á 
íà âóëèö³ Ãëàäêîâà òà çóïè-
íèëè éîãî. Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç 
22-ð³÷íîþ âîä³éêîþ, ³íñïåê-
òîðè ïîì³òèëè â íå¿ îçíàêè 
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. Ïî-
ðóøíèöÿ ïîãîäèëàñü ïðîéòè 
îãëÿä íà àëêîòåñòåð³. Â ¿¿ îð-
ãàí³çì³ âèÿâèëè 2,47 ïðîì³ëå 
àëêîãîëþ, ùî ó 12 ðàç³â ïåðå-
âèùóº äîïóñòèìó íîðìó, — 
äîäàþòü ïàòðóëüí³.

Ìîìåíò ÄÒÏ çàô³êñóâàëè 
êàìåðè â³äåîíàãëÿäó. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº Ñèòóàö³éíèé 
öåíòð Â³ííèö³.

«Íà â³äåî Mercedes, ç íåâ³-
äîìèõ ïðè÷èí, çä³éñíèâ íà¿çä 
íà çà÷èíåí³ ìåòàëåâ³ âîðîòà 
îäíîãî ³ç ï³äïðèºìñòâ. Ï³ñ-
ëÿ ñêîºíîãî àâòî çàëèøèëî 
ì³ñöå ïðèãîäè», — éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³. 

Ó ðåçóëüòàò³, íà ãðîìà-
äÿíêó, ÿêà áóëà çà êåðìîì 
àâòîìîá³ëÿ, âèíåñëè ÷îòèðè 
àäì³íìàòåð³àëè: ïðîòîêîëè 
çà â÷èíåííÿ ÄÒÏ, çàëèøåííÿ 
ì³ñöÿ àâòîïðèãîäè, çà êåðó-
âàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì 
â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, à òàêîæ 
ïîñòàíîâó çà òå, ùî íå ìàëà 
ïðè ñîá³ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ.

Збирають гроші 
на зимівник
 Ç Îäåñè äî Â³ííèö³ ïåðå-

âåçëè ÿãóàðà. Íèí³ â³í ìåø-
êàº ó Ïîä³ëüñüêîìó çîîïàðêó. 
Íàñòóïíî¿ çèìè ÿãóàð Äæåê³ 
çèìóâàòèìå ó íîâîìó âîëüº-
ð³, àëå äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³â-
íèöòâà éîãî íîâî¿ äîì³âêè 
ïîòð³áíà äîïîìîãà. Ïðî öå 
ïèøå Ïîä³ëüñüêèé çîîïàðê.

«Ùå âë³òêó Ïîä³ëüñüêèé 
çîîïàðê ðîçïî÷àâ áóä³âíè-
öòâî íîâèõ âîëüºð³â äëÿ òè-
ãðèö³ óññóð³éñüêî¿ òà ÿãóàðà, 
ÿêèõ ìè åâàêóþâàëè ó êâ³òí³ 
ìèíóëîãî ðîêó ç ïðèâàòíîãî 
çîîïàðêó ï³ä Îäåñîþ. ßãó-
àð — òâàðèíà, ÿêà çâèêëà 
äî òåïëà. Òîæ, ïåðåä íàìè 
ïîñòàëî çàâäàííÿ — ÿêîìîãà 
øâèäøå çâåñòè âîëüºð ³ç çè-
ì³âíèêîì, — çàçíà÷èâ äèðåê-
òîð Ïîä³ëüñüêîãî çîîïàðêó 
ªâãåí Òêà÷èê. — Íàðàç³ òðè-
âàþòü àêòèâí³ áóä³âåëüí³ ðî-
áîòè. Âæå çâåäåíî çîâí³øíþ 
îãîðîæó âîëüºðà ç³ ñêëÿíèìè 
â³òðèíàìè äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ 
çà òâàðèíàìè. Íà òåðèòîð³¿ 
âîëüºðà ïîáóäîâàíî áàñåéí 
òà áîìáîñõîâèùå äëÿ òâàðèí. 
Íà äàíèé ÷àñ ìè çàâåðøóºìî 
áóä³âíèöòâî ñò³í çèì³âíèêà».

Ì³ñöåâà ïåêàðíÿ ç³áðàëà 
äëÿ áóä³âíèöòâà 54 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Ïðîñÿòü ï³äòðèìà-
òè áóä³âíèöòâî ³ íåáàéäó-
æèõ ãðîìàäÿí. Ïåðåðàõóâà-
òè êîøòè íà çâåäåííÿ íîâî¿ 
äîì³âêè äëÿ Äæåê³ ìîæíà 
çà http://surl.li/fciml

КОРОТКОКОРОТКО

ÍÎÂÈÍÈ

Після співбесіди на доброчес-
ність, вибули дев’ять із 20 кан-
дидатів. На тих, хто залишився, 
очікує співбесіда щодо відповід-
ності критерію компетентності 
на посаду директора НАБУ.
До другого етапу переходять:
 Юрій Бєлоусов
 Максим Ворвуль
 Сергій Гупяк
 Семен Кривонос
 Сергій Наумюк

 Олег Опішняк
 Роман Осипчук
 Віктор Павлущик
 Вероніка Плотнікова
 Олександр Цивінський
 Володимир Церковний
Відтак із трьох вінницьких 
до другого етапу відбору прой-
шов тільки начальник слідчого 
відділу Держбюро розслідувань 
з дислокацією у Вінниці Сергій 
Гупяк.

Хто пройшов до наступного етапу відбору

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ïîïåðåäíüîãî 
äèðåêòîðà ÍÀÁÓ 
Àðòåìà Ñèòíèêà 

çâ³ëüíèëè ùå ó êâ³òí³ 2022-ãî, 
÷åðåç çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ïîâíî-
âàæåíü. Íàðàç³ îáîâ’ÿçêè äèðåê-
òîðà âèêîíóº éîãî ïåðøèé çà-
ñòóïíèê — Ã³çî Óãëàâà.

Çàðàç òðèâàº â³äá³ð íîâîãî ãî-
ëîâè Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóï-
ö³éíîãî áþðî. ² ç 20 ïî 24 ëþòîãî 
ç êàíäèäàòàìè òðèâàëè ñï³âáåñ³äè 
íà äîáðî÷åñí³ñòü. Òðàíñëþâàëè 
¿õ íàæèâî, íà youtube-êàíàë³ 
Êàáì³íó.

ОТРИМАВ ВІД МАМИ 
41 ТИСЯЧУ ЄВРО

Çâ³äòè ìè ä³çíàëèñÿ ³ñòîð³þ 
Îëåêñàíäðà Â³êóëà — â³í º ïðî-
êóðîðîì, êåð³âíèêîì â³ää³ëó ïðåä-
ñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â äåðæàâè ç 
ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè. 
Õî÷å îòðèìàòè ïîñàäó äèðåêòîðà 
ÍÀÁÓ, àëå çà ê³ëüê³ñòþ ðåéòèíãî-
âèõ áàë³â (219) çàéìàº 8 ì³ñöå ç 20.

Ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè ñòàëî â³äî-
ìî, ùî â³ííèöüêèé ïðîêóðîð 
çàäåêëàðóâàâ, ùî ìàº 41 òèñÿ÷ó 
ºâðî. Ïðè öüîìó îòðèìàâ â³í ¿õ 
â³ä ìàòåð³, ÿêà ç 2002 ðîêó áåç 
áóäü-ÿêîãî îô³ö³éíîãî ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ ïðàöþº ó Íîðâåã³¿, äå 
îô³ö³éíî çàðåºñòðóâàëàñÿ ëèøå 
ìèíóëîãî ðîêó. Òîìó äîêóìåíò³â, 
ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè çàðîá³òêè 
ìàòåð³, ó êàíäèäàòà íåìàº.

— Ïðî äåêëàðóâàííÿ ³ ñïëàòó 
ïîäàòê³â [ç öèõ êîøò³â] ÿêîñü, 
â³äâåðòî, äóìêè íå çàõîäèëè, — 
ñêàçàâ êàíäèäàò.

Ïèòàííÿ âèíèêàëè é ÷åðåç äèâ-
í³ äîïèñè êàíäèäàòà ó Facebook. 
Ïðî ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó Â³êóë 
íàïèñàâ, ùî «áóäü-ÿêèé êîíôë³êò 
ìîæëèâèé ëèøå â òîìó âèïàä-
êó, ÿêùî éîãî äîïóñêàþòü îáèäâ³ 
ñòîðîíè».

Íà ñï³âáåñ³ä³ â³ííèöüêèé ïðî-
êóðîð ïîÿñíèâ ñâîþ äóìêó òàê: 
«Óêðà¿íà íå ïðîâîäèëà äîñòàòíþ 
³íôîðìàö³éíó ðîáîòó ç æèòåëÿìè 

êðà¿íè-àãðåñîðà, à ìîãëà á ïåðå-
êîíàòè ¿õ ó íàø³é ïîçèö³¿».

ЯК ПОБОРОТИ КОРУПЦІЮ? 
ПРОСТО НЕ БРАТИ ХАБАРІ!

Ç Îëåêñàíäðîì Â³êóëîì ñï³ë-
êóâàâñÿ æóðíàë³ñò «Ñõåì» Ñåðã³é 
Àíäðóøêî. Ó ¿õ ðîçìîâ³ áóâ ö³êà-
âèé ôðàãìåíò ïðî òå, ÿê éìîâ³ðíèé 
äèðåêòîð ÍÀÁÓ áóäå áîðîòèñÿ ç 
êîðóïö³ºþ â Óêðà¿í³.

«Ïîïðîøó âñ³õ â³äìîâèòèñÿ â³ä 
êîðóïö³éíèõ ñõåì òà õàáàðíè-
öòâà», — íàïèñàâ ó ñâî¿é àíêåò³ 
êàíäèäàòà Â³êóë.

À óêðà¿íñüêèì ÇÌ², ÿê³ çàâçÿòî 
ïîøèðþþòü íîâèíè ïðî õàáàðíè-
öòâî, â³í ïîðàäèâ çâåðòàòè á³ëüøå 
óâàãè íà äîáðî. Ïðî òå, ùî º âñå æ 
òàêè ÷åñí³ ïðàö³âíèêè, òà íàâ³òü 
÷åñí³ ñóää³ òðàïëÿþòüñÿ.

Çàïèòàííÿ áóëè é ùîäî çàíèæå-
íî¿ âàðòîñò³ çàäåêëàðîâàíîãî íèì 

àâòî: Mercedes-Benz E200 2007 ðîêó 
âèïóñêó, çà äåêëàðàö³ºþ Îëåêñàí-
äðà Â³êóëà, êîøòóº 149 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Ïðè òîìó, ùî ðèíêîâà ö³íà 
ö³º¿ ìàøèíè âäâ³÷³ âèùà.

Îëåêñàíäð Â³êóë ïîÿñíèâ, ùî 
öå îö³íùèê òàê îö³íèâ éîãî ìà-
øèíó — çà íèæ÷îþ âàðò³ñòþ â³ä 
ðåàëüíî¿ ö³íè.

— À ïðîäàâöþ âè äàâàëè æ á³ëü-
øå, ïðàâèëüíî? — çàïèòàâ æóðíà-
ë³ñò «Ñõåì».

— Ïðàâèëüíî, — â³äïîâ³â Â³êóë.
— Òîáòî, öå îçíà÷àº, ùî öÿ ð³ç-

íèöÿ íå ï³øëà â äîõ³ä äåðæàâè ÿê 
ñïëà÷åí³ ïîäàòêè?

— Íó, íå öÿ ð³çíèöÿ, à â³ä ö³º¿ 
ñóìè ïåâíèé â³äñîòîê, ÿêèé ìàâ 
áè ñïëà÷óâàòèñÿ ÿê ïîäàòîê.

— ßêùî âè ñòàíåòå äèðåêòîðîì 
ÍÀÁÓ, ÿê âè áóäåòå ä³ÿòè, êîëè 
ëþäè íå ñïëà÷óþòü ïîäàòêè?

— Ïðèíöèïîâî, — ñì³þ÷èñü â³ä-
ïîâ³â Â³êóë.

Є СПІВВЛАСНИКОМ 
2,5 ГЕКТАРА ЗЕМЛІ

Íà äðóãèé äåíü ñï³âáåñ³ä íà äî-
áðî÷åñí³ñòü ïðèéøîâ ùå îäèí 
â³ííèöüêèé êàíäèäàò íà ïîñàäó 
äèðåêòîðà ÍÀÁÓ. Öå Ñåðã³é Ãó-
ïÿê, íà÷àëüíèê ñë³ä÷îãî â³ää³ëó 
òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ 
íà Õìåëüíè÷÷èí³, ç äèñëîêàö³ºþ 
ó Â³ííèö³.

Çà ê³ëüê³ñòþ ðåéòèíãîâèõ áàë³â 
(225) â³í çàðàç çàéìàº äðóãå ì³ñöå ç 
20 ïðåòåíäåíò³â. ² â³äïîâ³äíî, ìàº 
íåïîãàí³ øàíñè î÷îëèòè ÍÀÁÓ.

Ïèòàííÿ äî êàíäèäàòà ñòîñóâà-
ëèñÿ ïåðåâàæíî äæåðåë ïîõîäæåí-
íÿ êîøò³â íà ìàéíî â íüîãî òà éîãî 
ðîäèíè. Íàïðèêëàä, 2,5 ãà çåìë³ òà 
áóä³âë³ ó ñåë³ Ëóêàø³âêà Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³, ùî áóëè ïðèäáàí³ 
çà 240 òèñÿ÷ ãðèâåíü ó 2007 ðîö³. 
Âëàñíèêàìè öüîãî ìàéíà ñòàëè 
Ñåðã³é Ãóïÿê ³ éîãî áàòüêî.

Êàíäèäàò ïîÿñíèâ, ùî íà òîé 
ìîìåíò â³í áóâ ñòóäåíòîì þðèäè÷-
íî¿ àêàäåì³¿, òîìó òàêèõ ãðîøåé 
íå ìàâ. Àëå éîãî ìàòè ç 1999 ðîêó 
áóëà ï³äïðèºìèöåþ, ìàëà ñòàòêè 
íà òàêó ïîêóïêó. ², êð³ì òîãî, 
íà êóï³âëþ öüîãî ìàéíà áóâ âçÿ-
òèé ³ïîòå÷íèé êðåäèò, ðîçì³ðîì 
$40 òèñÿ÷.

— Ìîÿ ìàòè ìàëà êîøòè, íàáó-
ò³ çàêîííèì øëÿõîì ³ ìîæëèâ³ñòü 
ïðèäáàòè öå ìàéíî. À îôîðìëþ-
âàëè éîãî íà ìåíå ³ áàòüêà äëÿ 
òîãî, ÿêùî ÿ â³äìîâëþñÿ íàäàë³ 
ïðàöþâàòè ó ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàíàõ ÷è ì³é áàòüêî çì³íèòü ð³ä 
ä³ÿëüíîñò³, òî ùîá ìè ìàëè ì³ñöå 
äëÿ çä³éñíåííÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Àëå ÿ õîò³â áè àêöåíòóâàòè, ùî 
ó 2007 ðîö³ ÿ áóâ ùå ñòóäåíòîì ³ 
â³äïîâ³äíî êîøò³â íà òàêó ïîêóï-
êó íå ìàâ, — ãîâîðèâ íà ñï³âáåñ³ä³ 
Ãóïÿê.

«ТОЙОТУ» КУПИЛИ СПІЛЬНО З 
МАМОЮ

Òàêîæ êîì³ñ³ÿ çàïèòàëà ïðî ïî-
õîäæåííÿ àâòîìîá³ë³â, ïîâ’ÿçàíèõ 
³ç êàíäèäàòîì. Ùîäî àâòîìîá³ëÿ 
áàòüêà Opel Zafira çà 11 òèñÿ÷ äî-
ëàð³â, êàíäèäàò ïîÿñíèâ, ùî êî-
øòè íà íüîãî ç’ÿâèëèñÿ çàâäÿêè 
ïðîäàæó ïîïåðåäíüî¿ ìàøèíè òà 
íåðóõîìîñò³.

Êàíäèäàò òàêîæ âêàçàâ ïðèäáàíó 
ðàçîì ³ç ìàò³ð’þ ìàøèíó Toyota 
RAV4 Hybrid çà 930 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ñâîþ ÷àñòêó, çà ñëîâàìè êàíäèäà-
òà, â³í çàïëàòèâ òàêîæ êîøòàìè ç 
ïðîäàíî¿ íåðóõîìîñò³ òà ç êîìïåí-
ñàö³¿ çà íåâèêîðèñòàíó â³äïóñòêó.

Ç âàæëèâîãî òà ö³êàâîãî, êàí-
äèäàò â³äìîâèâñÿ íàäàâàòè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî êîíòðàãåíò³â áàòüê³â, 

ïîñëàâøèñü íà Çàêîí Óêðà¿íè 
«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿». Â³í 
ïåðåêîíàíèé, ùî íå çîáîâ’ÿçàíèé 
â³äïîâ³äàòè çà ïðàâî÷èíè îñ³á, ÿê³ 
íå º éîãî áëèçüêèìè ðîäè÷àìè.

СТАВ ПІДПРИЄМЦЕМ У 16 РОКІВ
Íà øîñòîìó ì³ñö³ çà ê³ëüê³ñòþ 

ðåéòèíãîâèõ áàë³â (222) áóâ Â³òà-
ë³é Âëàñþê. Çà ïðîôåñ³ºþ àäâîêàò, 
ðîäîì ³ç Â³ííèö³. Ïðàöþº íà ïî-
ñàä³ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Êàíäèäàò âîëîä³º ÷èñëåííèì 
ìàéíîì. Çîêðåìà êîì³ñ³ÿ íà ñï³â-
áåñ³ä³ ïèòàëà ïðî òå, çâ³äêè âçÿ-
ëèñÿ 50% ïðàâà âëàñíîñò³ íà äâ³ 
êâàðòèðè ó Êèºâ³, ñòàðîâèííà 
³êîíà, àâòîìîá³ë³ Lexus òà Tesla, 
äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â ñåë³ Êîçèí 
íåïîäàë³ê Êèºâà.

Íà öå Âëàñþê â³äïîâ³â, ùî ìàâ 
çìîãó ïðèäáàòè óñå öå ìàéíî, 
îñê³ëüêè «ç 16 ðîê³â çàðåºñòðî-
âàíèé ÿê ÔÎÏ, âñ³ ÷ëåíè ìîº¿ 
ñ³ì’¿ àêòèâí³ â á³çíåñ³, òîìó ìåí³ 
î÷åâèäíî, ùî ìè ìîãëè çàðîáèòè 
êîøòè òà ïðèäáàòè íåðóõîì³ñòü».

Íà óòî÷íþâàëüíå ïèòàííÿ, 
÷èì æå Â³òàë³é Âëàñþê çàéìàâ-
ñÿ, ùîá çàðîáèòè ñòàòêè íà óñå 
öå ìàéíî, Âëàñþê â³äïîâ³â, ùî 
âîíè ç áðàòîì «çáèðàëè-ðîçáè-
ðàëè êîìï’þòåðè, áðàëè ó÷àñòü 
ó ñ³ìåéíîìó á³çíåñ³, îòðèìóâàëè 
êîøòè â³ä ìåðåæ³ àïòåê, ÿêà íàëå-
æèòü ¿õ ñ³ì’¿, çàá³éíîãî öåõó ìàòåð³ 
ïîáëèçó Â³ííèö³. À òàêîæ îòðè-
ìóâàâ ïðèáóòîê â³ä ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ þðèñòîì òà ìàéí³íãó 
êðèïòîâàëþòè.

Ùîäî êðèïòîâàëþòè, òî ó Âëà-
ñþêà º á³òêî¿íè íà äåê³ëüêà ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Ìàéí³íãîì, ÿê 
ïîÿñíèâ êàíäèäàò, â³í çàéìàâñÿ ç 
2017 ðîêó ÿê ÔÎÏ ³ ïëàòèâ 5% ïî-
äàòêó. Íàòîì³ñòü ó êîì³ñ³¿ âèíèêëè 
ñóìí³âè ùîäî ëåãàëüíîñò³ öüîãî 
çàðîá³òêó: íà ñï³âáåñ³ä³ îçâó÷èëè, 
ùî ó êàíäèäàòà íåäîñòàòíüî ï³ä-
òâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â ïðî òå, 
ùî ìàéí³íã êðèïòîâàëþòè ä³éñíî 
â³äáóâàâñÿ. Àëå Â³òàë³é Âëàñþê 
â³äïîâ³â, ùî â³í íàäàâ äîñòàòíüî 
òàêèõ äîêóìåíò³â.

Òàêîæ ó 2020 ðîö³ Âëàñþê 
îòðèìàâ â³ä ìàòåð³ äîâ³ðåí³ñòü 
íà 6-ê³ìíàòíó êâàðòèðó ó öåíòð³ 
Êèºâà íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é. 
Âàðò³ñòü êâàðòèðè Âëàñþê òî÷íî 
íå ïàì’ÿòàâ, ñêàçàâ ëèøå, ùî âîíà 
êîøòóâàëà ïðèáëèçíî 15–20 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Àëå é êîì³ñ³ÿ ï³ä 
÷àñ ñï³âáåñ³äè íàâ³òü íå íàìàãà-
ëàñÿ ç’ÿñóâàòè îáñòàâèíè êóï³âë³ 
êâàðòèðè òà ìîæëèâ³ñòü ìàòåð³ 
ïðèäáàòè ¿¿.

ХТО З ВІННИЧАН БОРОВСЯ 
ЗА ПОСАДУ ГОЛОВИ НАБУ
Вакансія  В Україні триває конкурс 
на посаду директора Національного 
антикорупційного бюро — у фінальний 
етап відбору вийшли 20 кандидатів. Серед 
претендентів були троє людей, які пов’язані 
з Вінницею: прокурор Олександр Вікул, 
співробітник ДБР Сергій Гупяк та посадовець 
Віталій Власюк. Що про них відомо?

Êåð³âíèê ÍÀÁÓ 
çàéìàòèìå öþ ïîñàäó 
ïðîòÿãîì ñåìè 
ðîê³â. Ïðèçíà÷àòè òà 
çâ³ëüíÿòè éîãî ìîæå 
ëèøå Êàáì³í

Троє кандидатів із Вінниці претендували на посаду голови 
НАБУ. Після першого етапу співбесід продовжить боротьбу 
за крісло співробітник Держбюро розслідувань Сергій Гупяк
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ÍÎÂÈÍÈ

Тепер заступника прокурора 
Олександра Смуригіна мають 
притягнути до дисциплінарної 
відповідальності і накласти дис-
циплінарне стягнення. Діапазон — 
від зауваження до звільнення з 
посади.
Якою буде відповідальність, 

вирішить кваліфікаційно дис-
циплінарна комісія прокурорів. 
У пресслужбі обласної проку-
ратури стосовно цього поки що 
мовчать. Мовчить і захисник 
Олександра Смуригіна, в якого 
ми запитали про оцінку справи 
і рішення апеляції.

Що має відбуватись після суду?

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Öÿ ³ñòîð³ÿ ðîç-
ïî÷àëàñÿ â íåä³ëþ, 
30 æîâòíÿ, áëèçü-
êî âîñüìî¿ ãîäèíè 
ðàíêó. Íà áëîê-

ïîñò³ íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é ïîë³-
öåéñüê³ çóïèíèëè á³ëèé Volvo ç 
íîìåðíèì çíàêîì LEX. Ó âîä³ÿ, 
íèì âèÿâèâñÿ çàñòóïíèê ïðîêóðî-
ðà Îëåêñàíäð Ñìóðèã³í, ïîì³òèëè 
îçíàêè àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ ³ 
çàïðîïîíóâàëè ïðîéòè ïåðåâ³ðêó 
íà àëêîòåñòåð³. Äðàãåð ïîêàçàâ 
1,19 ïðîì³ëå. Íà âîä³ÿ ñêëàëè 
ïðîòîêîë çà 130 ñòàòòåþ àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî êîäåêñó.

Âæå 2 ãðóäíÿ ñóääÿ ì³ñüêîãî 
ñóäó ßðîñëàâ ²âàí÷åíêî âèçíàâ 
âèííèì çàñòóïíèêà îáëàñíîãî 
ïðîêóðîðà Îëåêñàíäðà Ñìóðè-
ã³íà â êåðóâàíí³ òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 

ñï’ÿí³ííÿ. Ñóä ïðèçíà÷èâ ïî-
êàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè íà îäèí ð³ê ³ øòðàô 
ó 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ìàéæå îäðàçó çàñòóïíèê ïðîêó-
ðîðà ïîäàâ íà àïåëÿö³þ ç ïåðåë³-
êîì ïðè÷èí: áåçï³äñòàâíà çóïèíêà 
àâòî, íåêîðåêòíà ðîáîòà äðàãåðà, 
íåíàëåæí³ ³ íåäîïóñòèì³ äîêàçè, 
à òîìó â³äñóòí³ñòü ñêëàäó òà ïîä³¿ 
ïðàâîïîðóøåííÿ. Çàõèñò âêàçóâàâ 
íà ÷èñëåíí³ ïîìèëêè ïîë³ö³¿ ïðè 
îñâ³äóâàíí³, ñêëàäàíí³ ïðîòîêîëó, 
îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â…

Ñóääÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó 
Îëåêñàíäð Ïàíàñþê ïî÷àâ ðîç-
ãëÿä ñïðàâè 2 ñ³÷íÿ. Àëå ä³ëî 
çàòÿãíóëîñÿ, à ñóääÿ ïîñï³øàâ 
íà ³íøå çàñ³äàííÿ, òîæ ñëóõàí-
íÿ ïåðåíåñëè íà 9 ñ³÷íÿ. Àëå 
9 ñ³÷íÿ äî çàëè àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó ïðèéøëè æóðíàë³ñòè, àê-
òèâ³ñòè, â³ëüí³ ñëóõà÷³. Íà çàñ³-
äàííÿ íå ïðèéøëè Îëåêñàíäð 

ê³ìíàòó. Ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ îãî-
ëîñèëè 23 ëþòîãî — çàëèøèòè 
ð³øåííÿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó áåç çì³í. Òîìó Îëåêñàíäð 

Ñìóðèã³í ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà 
êåðóâàòè àâòî íà ð³ê, ³ ìàº ñïëà-
òèòè 17 òèñÿ÷ ãðí øòðàôó.

ЧИ ВТРАТИТЬ ПОСАДУ ЗАСТУПНИК 
ПРОКУРОРА, ЩО ЇЗДИВ П’ЯНИЙ?
Винен  З п’ятої спроби апеляція 
врешті визначилася у справі 
Олександра Смуригіна і залишила без 
змін рішення суду першої інстанції. 
Заступник прокурора все ж таки 
керував автомобілем у стані сп’яніння. 
Тому його позбавили права керувати 
авто на рік, і він має сплатити 17 тисяч 
гривень штрафу

Ø³ñòü ãîäèí àêòèâ³ñòè 
ñëóõàëè ïîÿñíåííÿ 
çàõèñíèêà ³ ñàìîãî 
Îëåêñàíäðà Ñìóðèã³íà, 
äèâèëèñÿ â³äåî çà éîãî 
ó÷àñòþ ³ ÷åêàëè

На блокпості на вулиці Київській поліцейські зупинили 
білий Volvo. За кермом був нетверезий заступник прокурора. 
Драгер показав 1,19 проміле

Ñìóðèã³í, éîãî àäâîêàò, ³ ñóääÿ 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó.

Íàñòóïíå çàñ³äàííÿ àïåëÿö³¿ 
ìàëî â³äáóòèñÿ 3 ëþòîãî. Òà çà-
ì³ñòü íüîãî, â ºäèíîìó äåðæàâ-
íîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü 
ç’ÿâèëàñÿ óõâàëà Êàñàö³éíîãî 
ñóäó. Ïðîñòî Â³ííèöüêèé àïå-
ëÿö³éíèé ñóä ïîïðîñèâ Âåðõî-
âíèé ñóä âèçíà÷èòè ï³äñóäí³ñòü 
ñïðàâè çà ³íøèì ñóäîì. Òîìó ùî 
ñïðàâà ðåçîíàíñíà, à ùå ÷àñòèíà 
ñóää³â âçÿëà ñàìîâ³äâ³ä ³ ÷åðåç 
öå íåìîæëèâî ñôîðìóâàòè ñêëàä 
ñóäó äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè, à ùå 
ó ñóñï³ëüñòâà ìîæå âèíèêíóòè 

ï³äîçðà ïðî óïåðåäæåí³ñòü ñóä-
ä³â… Òîìó êðàùå ðîçãëÿäàòè öþ 
ñïðàâó òàì, äå ïîñàäà Îëåêñàí-
äðà Ñìóðèã³íà íå ìàº çíà÷åííÿ. 
Âèá³ð ïðèïàâ íà Õìåëüíèöüêèé.

Ùî òàêå 120 êì äëÿ àêòèâ³ñò³â, 
ÿê³ òðè ì³ñÿö³ ÷åêàëè íà êóëü-
ì³íàö³þ, òàê íàçâàíî¿ «Ï’ÿíî¿ 
ñïðàâè»?

Òîæ çðàíêó, 22 ëþòîãî, âîíè 
áóëè ï³ä Àïåëÿö³éíèì ñóäîì ì³ñ-
òà Õìåëüíèöüêèé ³ ø³ñòü ãîäèí 
ñëóõàëè ïîÿñíåííÿ çàõèñíèêà ³ 
ñàìîãî Îëåêñàíäðà Ñìóðèã³íà, 
äèâèëèñÿ â³äåî çà éîãî ó÷àñòþ, 
³ ÷åêàëè. Ñóä ï³øîâ ó íàðàä÷ó 

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Áîºöü 131 áàòàëüéîíó ç Ãó-
ùèíåöü íàçâàâ ñâîþ ãâèíò³âêó 
«Ë³çà» — íà ÷åñòü ñîíÿ÷íî¿ ä³-
â÷èíêè, ÿêó âáèëà ðîñ³éñüêà ðà-
êåòà ó Â³ííèö³.

Ìîâà ïðî âåòåðàíà àðì³¿ Íîâî¿ 
Çåëàíä³¿ Äæîðäàíà Î’Áðàºíà. Ðà-
çîì ³ç íàøèìè çåìëÿêàìè é ³í-
øèìè ïîáðàòèìàìè âîþº ïðîòè 
ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â.

×îëîâ³ê ³ç áîëåì ó ñåðö³ ñïðèé-
íÿâ çàãèáåëü ó Â³ííèö³ 4-ð³÷íî¿ 
ñîíÿ÷íî¿ ä³â÷èíêè íà ³ì’ÿ Ë³çà. 
Ñòàëîñÿ öå 14 ëèïíÿ ìèíóëîãî 
ðîêó. Ó òîé äåíü äèòèíà éøëà 
ç ìàìîþ íà çàíÿòòÿ ç ðîçâèòêó 
çà ñïåö³àëüíîþ ïðîãðàìîþ äëÿ 
ä³òåé ³ç ñèíäðîìîì Äàóíà. Ïîðó÷ 
³ç íèìè âïàëà ðîñ³éñüêà ðàêåòà. 
Ìàìó âäàëîñÿ âðÿòóâàëè, à îñü 
äèòèíà…

Ñê³ëüêè ÷àñó ìèíóëî, à âòðàòà 

áåçíåâèííî¿ äèòèíè âèêëèêàº 
æàëü ó ñåðö³ ëþäèíè ç äàëåêî¿ 
â³ä íàñ êðà¿íè. ² — ëþòó íåíà-
âèñòü äî ðàøèñò³â.

ßê ðîçïîâ³â â³éñüêîâèé íà ñàéò³ 
«Ñòîïêîð», ó ïàì’ÿòü ïðî öþ áåç-
íåâèííó æåðòâó ðîñ³éñüêî¿ àãðå-
ñ³¿ â³í íàçâàâ ñâîþ ñíàéïåðñüêó 
ãâèíò³âêó ³ìåíåì ä³â÷èíêè.

Íîâîçåëàíäåöü ñëóæèòü ñòð³ëü-
öåì ó 131 ðîçâ³äóâàëüíîìó áà-
òàëüéîí³ ÇÑÓ ç ì³ñöåì ïîñò³é-

íî¿ äèñëîêàö³¿ íà Â³ííè÷÷èí³, 
òîìó îá³çíàíèé ³ç ïîä³ÿìè êðàþ. 
Êàæå, â³í ïîðó÷ ³ç óêðà¿íñüêèìè 
â³éñüêîâèìè, àáè øâèäøå ïðè-
ïèíèòè áåçãëóçä³ âáèâñòâà, ùî ¿õ 
ñêîþº ðîñ³éñüêà àðì³ÿ â Óêðà¿í³.

Íà ôðîíò³ ³íîçåìåöü êîðèñòó-
ºòüñÿ ñíàéïåðñüêîþ ãâèíò³âêîþ 
Äðàãóíîâà ðàäÿíñüêîãî âèðîáíè-
öòâà. Íà éîãî äóìêó, öå ñèìâî-
ë³÷íî — ïåðåìîãòè âîðîãà éîãî æ 
çáðîºþ.

Ðàçîì ç óêðà¿íñüêèìè ïî-
áðàòèìàìè Äæîðäàí Î’Áðàºí 
îáîðîíÿâ Ìèêîëà¿â òà Çàïî-
ð³ææÿ, çâ³ëüíÿâ Õåðñîíùèíó, 
à òàêîæ ì³ñòî Ñí³ãóð³âêà Ìè-
êîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ïîïåðåäó 
ó éîãî ï³äðîçä³ëó íîâ³ áî¿, áåç 
íèõ íåìîæëèâî âèãíàòè âîðî-
ãà ç óêðà¿íñüêî¿ çåìë³. Ó âñ³õ 
íàñòóïíèõ îïåðàö³ÿõ ðàçîì ³ç 
íèì áóäå çáðîÿ ç ñèìâîë³÷íîþ 
íàçâîþ «Ë³çà».

Снайпер назвав свою зброю «Ліза»
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êîæíî¿ ñïàäêîâî¿ ñïðàâè. ßêùî 
íåìàº ìîæëèâîñò³ ïîäàòè íåîá-
õ³äí³ äîêóìåíòè òà ï³äòâåðäè-
òè ïðàâî ñïàäêîäàâöÿ íà òå ÷è 
³íøå ìàéíî, íîòàð³óñ ðîç’ÿñíþº 
ñïàäêîºìöÿì ïðàâî íà çâåðíåííÿ 
äî ñóäó ç â³äïîâ³äíèì ïîçîâîì.

— Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â óìî-
âàõ âîºííîãî ñòàíó ä³þòü á³ëüø 
ëîÿëüí³ ïðàâèëà ùîäî ïåðåá³ãó 
ñòðîê³â äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñïàäùèíè, 
ÿ ðåêîìåíäóþ ïîäàâàòè çàÿâó ïðè 
ïåðø³é ìîæëèâîñò³ ³ íå â³äêëà-
äàòè öåé ïðîöåñ íà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü ñòðîêó, — ãîâîðèòü Ìàðèíà 
Êîðí³ºíêî. — Íàãàäàþ, ùî â ðàç³ 
ïðîïóñêó ñòðîêó äëÿ ïðèéíÿòòÿ 
ñïàäùèíè, ñïàäêîºìöåâ³ äîâå-
äåòüñÿ ïîíîâëþâàòè ñòðîê ó ñó-
äîâîìó ïîðÿäêó, ùî íå çàâæäè 
âäàºòüñÿ ëåãêî.

×è ìîæëèâå îñêàðæåííÿ çàïîâ³-
òó ³ ÿê³ ï³äñòàâè äëÿ öüîãî ³ñíóþòü?

ßê ïîÿñíþº íàì àäâîêàòêà Ì³-
ðîñëàâà Ñîðîêà, ï³äñòàâàìè äëÿ 
âèçíàííÿ çàïîâ³òó íåä³éñíèì 
ìîæå áóòè â³äñóòí³ñòü â³ëüíîãî 
âîëåâèÿâëåííÿ çàïîâ³äà÷à ÷åðåç 
õâîðîáó, ³ çíàõîäæåííÿ éîãî ï³ä 
âïëèâîì ë³ê³â, ïñèõîòðîïíèõ 
ðå÷îâèí òîùî, ³ óêëàäåííÿ ï³ä 
âïëèâîì íàñèëüñòâà, îáìàíó. Âñ³ 
ö³ ï³äñòàâè äëÿ âèçíàííÿ çàïî-
â³òó íåä³éñíèì âñòàíîâëþþòüñÿ 
âèêëþ÷íî â ñóäîâîìó ïîðÿäêó 
íà ï³äñòàâ³ ïîçîâíî¿ çàÿâè çà-
ö³êàâëåíî¿ îñîáè.

Àäâîêàòêà Ìàðèíà Êîðí³ºíêî 
äîäàº, ùî â óìîâàõ âîºííîãî ñòà-
íó çàïîâ³òè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, 
à òàêîæ ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â, îðãàí³â öèâ³ëü-
íîãî çàõèñòó ìîæóòü ïîñâ³ä÷ó-

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Äîïîìàãàëè íàì 
ðîç³áðàòèñÿ ó ö³é 
òåì³ àäâîêàòêà Ìà-
ðèíà Êîðí³ºíêî òà 

àäâîêàòêà Ì³ðîñëàâà Ñîðîêà.
×è â³äáóëèñÿ çì³íè ó çàêîíîäàâ-

ñòâ³ ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó?
ßê ïîÿñíþº àäâîêàòêà Ì³ðîñ-

ëàâà Ñîðîêà, â Óêðà¿í³ ðåàë³çàö³ÿ 
ïðàâà íà ñïàäùèíó â³äáóâàºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Öèâ³ëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè. Çã³äíî ç íèìè 
âñòàíîâëåíî ñòðîê äëÿ ïðèéíÿò-
òÿ ñïàäùèíè — ó ø³ñòü ì³ñÿö³â, 
ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç ÷àñó â³äêðèò-
òÿ ñïàäùèíè.

²ç çàïðîâàäæåííÿì âîºííîãî 
ñòàíó ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ïðàâà 
íå çì³íèëàñÿ, àëå ïðîäîâæåíî 
ñòðîê âèäà÷³ íîòàð³óñàìè ñâ³äî-
öòâà ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó.

ª ïîñòàíîâà â³ä 28 ëþòîãî 
2022 ðîêó, ÿêà ïåðåäáà÷àº ìîæ-
ëèâ³ñòü çóïèíåííÿ ñòðîê³â íà ÷àñ 
ä³¿ âîºííîãî ñòàíó, àëå íå á³ëüøå 
í³æ íà ÷îòèðè ì³ñÿö³ äëÿ ïîäàííÿ 
çàÿâè ïðî ïðèéíÿòòÿ ñïàäùèíè 
àáî â³äìîâó â³ä íå¿ òà âèäà÷³ íî-
òàð³óñàìè ñâ³äîöòâ ïðî ïðàâî 
íà ñïàäùèíó.

— Ñïàäêîºìöþ íåîáõ³äíî ïî-
äàâàòè çàÿâó ïðî ïðèéíÿòòÿ ñïàä-
ùèíè àáî â³äìîâó â³ä íå¿ ó ñòðîê 
äî 6 ì³ñÿö³â (ï³ä ÷àñ ä³¿ âîºííîãî 
ñòàíó äî 10 ì³ñÿö³â), — ïîÿñíþº 

ôàõ³â÷èíÿ. — Ñïàäêîºìåöü ìîæå 
ïîäàòè çàÿâó ïðî ïðèéíÿòòÿ 
ñïàäùèíè àáî â³äìîâó â³ä íå¿, 
íå çàëåæíî â³ä ì³ñöÿ â³äêðèòòÿ 
ñïàäùèíè, à áóäü-ÿêîìó íîòàð³-
óñó Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè Ì³ðîñëàâè Ñîðîêè, 
ìàëîë³òíÿ, íåïîâíîë³òíÿ, íåä³-
ºçäàòíà îñîáà, à òàêîæ îñîáà, 
öèâ³ëüíà ä³ºçäàòí³ñòü ÿêî¿ îá-
ìåæåíà, ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî 
ïðèéíÿëè ñïàäùèíó, íåçàëåæíî 
â³ä ÷àñó ïðèéíÿòòÿ ñïàäùèíè.

À íîòàð³óñ âèäàº ñâ³äîöòâî ïðî 
ïðàâî íà ñïàäùèíó ï³ñëÿ ñïëèâó 
6 ì³ñÿö³â (ï³ä ÷àñ ä³¿ âîºííîãî 
ñòàíó äî 10 ì³ñÿö³â).

ßê³ äîêóìåíòè íåîáõ³äí³ äëÿ 
îòðèìàííÿ ñïàäùèíè?

Çà ñëîâàìè àäâîêàòêè ÞÔ 
«Àñòåðñ» Ìàðèíè Êîðí³ºíêî, 
ñïàäêîºìöþ ïîòð³áíî ïîäàòè 
íîòàð³óñó äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåð-
äæóþòü: ôàêò ñìåðò³ ñïàäêîäàâ-
öÿ, îñîáó ñïàäêîºìöÿ, ðîäèííèé 
çâ’ÿçîê ñïàäêîºìöÿ òà ñïàäêîäàâ-
öÿ, â îêðåìèõ âèïàäêàõ — ôàêò 
ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ ñïàäêî-
ºìöÿ òà ñïàäêîäàâöÿ.

Îêð³ì öüîãî ïîòð³áíî òàêîæ 
ïîäàòè íîòàð³óñó äîêóìåíòè 
íà ñïàäêîâå ìàéíî.

Â ïðîöåñ³ âåäåííÿ ñïàäêîâî¿ 
ñïðàâè íîòàð³óñ, ÿê ïðàâèëî, 
ñàì ³íôîðìóº ñïàäêîºìö³â ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü äîäàòêîâî ïîäàòè 
ò³ ÷è ³íø³ äîêóìåíòè, âèõîäÿ÷è 
ç ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé 

âàòè êîìàíäèðè (íà÷àëüíèêè) 
â³äïîâ³äíèõ ôîðìóâàíü àáî ³íø³ 
óïîâíîâàæåí³ òàêèì êîìàíäèðîì 
îñîáè ç ïîäàëüøèì íàäñèëàííÿì 
òàêèõ çàïîâ³ò³â ÷åðåç Ãåíåðàëü-
íèé øòàá Çáðîéíèõ ñèë, Ì³í³ñ-
òåðñòâî îáîðîíè, â³äïîâ³äíèé 
ïðàâîîõîðîííèé àáî ³íøèé îð-
ãàí äî Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ àáî 
éîãî òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ðåºñòðàö³¿ çàïîâ³òó 
ó Ñïàäêîâîìó ðåºñòð³.

ßêèì ÷èíîì ðîçïîä³ëÿºòüñÿ 
ñïàäùèíà, ÿêùî íåìàº çàïîâ³òó?

— ßêùî ñïàäêîäàâåöü çà æèòòÿ 
íå ñêëàâ çàïîâ³òó, ñïàäêóâàííÿ 
ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ â³äáóâàòèìåòü-
ñÿ íà ï³äñòàâ³ çàêîíó, — ïîÿñíþº 
àäâîêàòêà Ìàðèíà Êîðí³ºíêî. — 
Ñïàäêóâàííÿ çà çàêîíîì â³äáóâà-
ºòüñÿ íà îñíîâ³ ïðèíöèïó ÷åðãî-
âîñò³. Äî ïåðøî¿ ÷åðãè ñïàäêî-
ºìö³â íàëåæàòü ä³òè ñïàäêîäàâ-
öÿ, ó òîìó ÷èñë³ çà÷àò³ çà æèòòÿ 
ñïàäêîäàâöÿ òà íàðîäæåí³ ï³ñëÿ 
éîãî ñìåðò³; òîé ç ïîäðóææÿ, 
ÿêèé éîãî ïåðåæèâ, òà áàòüêè.

Äî äðóãî¿ ÷åðãè çàêîí â³äíîñèòü 
ð³äíèõ áðàò³â òà ñåñòåð ñïàäêî-
äàâöÿ, éîãî áàáó òà ä³äà ÿê ç áîêó 
áàòüêà, òàê ³ ç áîêó ìàòåð³.

Òðåòþ ÷åðãó ñêëàäàþòü ð³äí³ 
äÿäüêî òà ò³òêà ñïàäêîäàâöÿ. 
Â ÷åòâåðòó ÷åðãó ïðàâî íà ñïàä-
êóâàííÿ ìàþòü îñîáè, ÿê³ ïðî-

æèâàëè ç³ ñïàäêîäàâöåì îäí³ºþ 
ñ³ì’ºþ íå ìåíø ÿê ï’ÿòü ðîê³â 
äî ÷àñó â³äêðèòòÿ ñïàäùèíè. 
É íàðåøò³ ó ï’ÿòó ÷åðãó ïðàâî 
íà ñïàäêóâàííÿ çà çàêîíîì ìàþòü 
³íø³ ðîäè÷³ äî øîñòîãî ñòóïåíÿ 
ñïîð³äíåííÿ âêëþ÷íî.

— Êîæíà íàñòóïíà ÷åðãà îòðè-
ìóº ïðàâî íà ñïàäêóâàííÿ, ÿêùî 
ñïàäêîºìö³ ïîïåðåäíüî¿ ÷åðãè 
â³äñóòí³, — ïîÿñíþº âîíà. — 
Ñïàäêîºìö³ â ðàìêàõ îäí³º¿ ÷åðãè 
ìàþòü ð³âí³ ïðàâà, òîáòî, îòðè-
ìóþòü ð³âí³ ÷àñòêè ó ñïàäùèí³.

Ãîâîðÿ÷è ïðî ñïàäêóâàííÿ 
çà çàïîâ³òîì òà çà çàêîíîì, àäâî-
êàòêà òàêîæ çãàäàëà ïðî òàê çâàíó 
«îáîâ’ÿçêîâó ÷àñòêó ó ñïàäùèí³».

— Öå ïðàâèëî çàñòîñîâóºòüñÿ 
ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè ñïàäêóâàííÿ 
â³äáóâàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàïîâ³òó. 
Ð³÷ ó òîìó, ùî çàïîâ³äà÷ ìîæå 
ñêëàñòè çàïîâ³ò íà êîðèñòü áóäü-
ÿêî¿ îñîáè, áåç îáìåæåíü, ïðîòå 
çàêîí áåçóìîâíî çàõèùàº ïðàâà 
ïåâíî¿ êàòåãîð³¿ ñïàäêîºìö³â, — 
ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà Êîðí³ºí-
êî. — Òàê, ìàëîë³òí³, íåïîâíî-
ë³òí³, ïîâíîë³òí³ íåïðàöåçäàòí³ 
ä³òè ñïàäêîäàâöÿ, íåïðàöåçäàòíà 
âäîâà (âä³âåöü) òà íåïðàöåçäàòí³ 
áàòüêè ñïàäêóþòü, íåçàëåæíî â³ä 
çì³ñòó çàïîâ³òó, ïîëîâèíó ÷àñòêè, 
ÿêà íàëåæàëà á êîæíîìó ç íèõ 
ó ðàç³ ñïàäêóâàííÿ çà çàêîíîì.

ПРО ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ 
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
Право  Що станеться з вашою 
спадщиною, якщо ви померли без 
заповіту? Які документи необхідні для 
отримання спадщини та як їх зібрати? 
Чи відбулися зміни у процесі спадкування 
під час воєнного стану? Даємо відповіді 
на ці та інші основні питання разом 
з адвокатками

Çàïîâ³äà÷ ìîæå 
ñêëàñòè çàïîâ³ò íà 
êîðèñòü áóäü-ÿêî¿ 
îñîáè. Ïðîòå çàêîí 
çàõèùàº ïðàâà ïåâíî¿ 
êàòåãîð³¿ ñïàäêîºìö³â

Адвокатка Мірослава Сорока. Вона пояснює, що головне, 
про що варто подбати спадкоємцю — подавати заяву про 
прийняття спадщини або відмову від неї у строк до 10 місяців
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Тріумф шашкіста
 Ô³í³øóâàëè øàøêîâ³ ÷åì-

ï³îíàòè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â òà ñå-
ðåä æ³íîê Áàðñüêî¿ ãðîìàäè. 
Âîíè ïðîõîäèëè ó êëóá³ ì³ñ-
öåâîãî îñåðåäêó Óêðà¿íñüêîãî 
òîâàðèñòâà ñë³ïèõ.

Ñï³ëüíî ãðàëè çâè÷àéí³ 
ñïîðòñìåíè ³ ëþäè ³ç ô³çè÷-
íèìè âàäàìè. ×åìï³îíîì ñòàâ 
Îëåêñàíäð Ìèõàéëåíêî, ãðà-
âåöü ç ³íâàë³äí³ñòþ ïî çîðó 
äðóãî¿ ãðóïè. ×åìï³îíêîþ 
âèÿâèëàñÿ Çîÿ Ãàâðîíñüêà, 
øàøê³ñòêà ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òðåòüî¿ ãðóïè. ²íø³ íåçðÿ÷³ 
ñïîðòñìåíè Àíàòîë³é Êîáèëü, 
Â’ÿ÷åñëàâ Ñ³äîðîâ, Âàñèëü Áà-
ðàáàíîâ ³ Ìèêîëà Ïåäîñ ñòàëè 
ïðèçåðàìè.

— Íàø³ íåçðÿ÷³ ñïîðòñìåíè 
íåð³äêî äàþòü á³é ³ ïåðåìà-
ãàþòü çâè÷àéíèõ. Ïðèì³ðîì, 
ó íåùîäàâíüîìó ìàò÷³ íà ñåìè 
äîøêàõ áàð÷àíè ç âàäàìè çîðó 
ïåðåìîãëè çðÿ÷èõ ³ç ðàõóí-
êîì 8:6. Ãðàëè ïî îäí³é ïàð-
ò³¿ ó øàõè ³ øàøêè, — ñêàçàâ 
ãîëîâà øàõîâî-øàøêîâî¿ 
ôåäåðàö³¿ Áàðñüêî¿ ãðîìàäè 
Àíàòîë³é Êîáèëü.

Виграли турнір
 Íà ñòàä³îí³ ì³ñüêîãî ïà-

ëàöó ä³òåé òà þíàöòâà ïðî-
âåëè ì³æîáëàñíèé òóðí³ð ³ç 
ôóòáîëó ñåðåä æ³íî÷èõ êî-
ìàíä. Íà ñòàðò âèéøëè òðè 
êîëåêòèâè âèùî¿ ë³ãè ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè. Çìàãàííÿ, 
ïðèñâÿ÷åíå Æ³íî÷îìó äíþ, 
îðãàí³çóâàëà îáëàñíà Àñîö³-
àö³ÿ ôóòáîëó.

Ó ïåðøèé ³ãðîâèé äåíü 
â³ííèöüêå «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» 
âèãðàâàëî ó «Ëàäîìèðà» (Âî-
ëîäèìèð-Âîëèíñüêèé) ³ç ì³-
í³ìàëüíîþ ïåðåâàãîþ, àëå 
çà 30 ñåêóíä äî ê³íöÿ, ñó-
ïåðíèö³ çð³âíÿëè ðàõóíîê — 
1:1. Ó íàñòóïíîìó ïîºäèíêó 
«Ëàäîìèð» ïåðåì³ã «Âåðåñ» 
(Ð³âíå) — 3:1. Â çàêëþ÷íîìó 
ìàò÷³ â³ííè÷àíêè ïåðåìîãëè 
ð³âíÿíîê — 4:1. Öå çàâäÿ-
êè êðàù³é ð³çíèö³ çàáèòèõ ³ 
ïðîïóùåíèõ ì’ÿ÷³â ïðèíåñëî 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» ïåðåìîãó 
â òóðí³ð³.

КОРОТКОКОРОТКО
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Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат.
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М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №8 від 22 лютого 2023 року 

Задача №2961
I. 1. Cb7! a8K  2. Ka7 Kc7x;
II. 1. Kb8! ab8:Ф  2. c4 Ф:a8x.

Задача №2962
I. 1. Kpf8! Kph7  2. Cf7 Cg7x;
II. 1. Kpg8! Tf5  2. Kph8 Tf8x.

Задача №2963
I. 1. Kpb3! Ta2  2. Kpc7 Ta3x;
II. 1. c3! Kc1  2. Tb4 Ta2x.

Задача №2964
I. 1. Te1! Cg3  2. Tg1 Kf2x;
II. 1. Th3! Cf2  2. Th2 Kg3x - правильні мати

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

²ëëÿ ×îðíèé çäîáóâ ïåðøó çî-
ëîòó ìåäàëü çà ïåðåìîãó íà ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ôð³äàéâ³íãó. 
Òàì 43-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí âè-
êîíàâ íîðìàòèâ ìàéñòðà ñïîðòó 
Óêðà¿íè ç äèñöèïë³íè «äèíàì³÷íà 
çàòðèìêà äèõàííÿ áåç ëàñò».

ІСТОРИЧНА ПЕРЕМОГА
Çàãàëîì ó öüîìó âèä³ âèñòóïàëè 

ñ³ì ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿ-
ëè Õàðê³â ³ îáëàñòü, Êè¿â ³ îá-
ëàñòü òà Â³ííèöþ. Ó÷àñíèê³â áóëî 
íåáàãàòî, çâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ñòü 
âèäó ñïîðòó òà âîºííèé ñòàí.

Çìàãàííÿ çà òðàäèö³ºþ ïðî-
õîäèëè ó Áðîâàðàõ, ó 50-ìå-
òðîâîìó áàñåéí³. Òîð³ê òàì æå 
²ëëÿ ñòàâ êàíäèäàòîì ó ìàéñòðè 
ñïîðòó, à â öüîìó ðîö³ âèêîíàâ 
íàñòóïíèé íîðìàòèâ, ïðîïëèâøè 
137 ìåòð³â. Ìèíóëîð³÷íèé ÷åì-
ï³îí Óêðà¿íè Íàçàð Ëåâèöüêèé 
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü) çàëèøèâñÿ 
ñð³áíèì ïðèçåðîì.

— Ðàçîì ³ç Íàçàðîì ìè ñï³ë-
êóºìîñÿ, ï³äòðèìóºìî çâ’ÿçîê. 
Ôð³äàéâåðè çàçâè÷àé íå ñóïåð-
íèêè, à êîëåãè. Áî çìàãàºìîñÿ 
ñàì³ ³ç ñîáîþ, ïîêðàùóºìî âëàñí³ 
ðåçóëüòàòè, — êàæå ²ëëÿ ×îðíèé.

Ïåðåìîãà ²ëë³ ö³ííà ùå é òèì, 
ùî öå ïåðøà â ³ñòîð³¿ çîëîòà ìå-
äàëü ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôð³-
äàéâ³íãó, ÿêó îòðèìàâ ïðåäñòàâ-
íèê Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

— Íåçâàæàþ÷è íà ðàíêîâó òðè-
âîãó, ïåðåäñòàðòîâå õâèëþâàííÿ, 
ëåãêó çàñòóäó, âäàëîñü ç³áðàòè 
ñåáå äîêóïè, ï³ðíóòè ³ âèêîíàòè 
ìåòó, ÿêó ÿ ñòàâèâ íà çìàãàííÿ 
ó Áðîâàðàõ. Ïîäîëàíà íåîáõ³ä-
íà äèñòàíö³ÿ ³ íîðìàòèâ ìàéñòðà 
ñïîðòó (íàâ³òü ³ç çàïàñîì), — ñêà-
çàâ ²ëëÿ ×îðíèé.

Íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè ³ ñâ³òó 
â³ííè÷àíèí íå ïîòðàïèâ. Äëÿ 

âèõîäó íà ñâ³òîâèé ð³âåíü ïî-
òð³áíî áóëî âèêîíàòè íîðìàòèâ 
159 ìåòð³â. À íîðìàòèâ ìàéñòðà 
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó — 
145 ìåòð³â. Çàáðàêëî â³ñ³ì ìåòð³â.

— Áóäó ðóõàòèñÿ äàë³ ³ âäîñêî-
íàëþâàòèñÿ. Ïåðñïåêòèâà âèêî-
íàòè íîðìàòèâ ìàéñòðà ñïîðòó 
ì³æíàðîäíîãî êëàñó º. Áî ÿ ïî-
÷èíàâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè òðîõè 
õâîðèé, ïåðåí³ñ ëåãåíüêèé ãðèï. 
×åðåç õâîðîáó âèêëàâñÿ íå ïî-
âí³ñòþ, — ðîçêàçàâ ²ëëÿ ×îðíèé.

ПОЧИНАВ ІЗ ПІДВОДНОГО 
ПОЛЮВАННЯ

²ëëÿ ×îðíèé í³êîëè íå çà-
éìàâñÿ ñïîðòèâíèì ïëàâàííÿì. 
Âîäíî÷àñ äî â³éíè çàõîïëþâàâñÿ 

ï³äâîäíèì ïîëþâàííÿì.
— Ï³äâîäí³ ìèñëèâö³ ñï³ëêó-

þòüñÿ ì³æ ñîáîþ. Àëå âîíè ïå-
ðåâàæíî ïîëþþòü âíî÷³, à ÿ — 
âäåíü. Çàçâè÷àé íà Äí³ñòð³ òà ç 
÷îâíà, çàéìàþñÿ öèì ïðîòÿãîì 
ñâ³òëîâîãî äíÿ. Ïî ï’ÿòü-â³ñ³ì 
ãîäèí ïðîâîæó íà âîä³. Ïîëþþ 
íà êîðîïà, àìóðà, ñóäàêà. Ðèáó 
íå ïðîäàþ, öÿ çäîáè÷ âèêëþ÷íî 
äëÿ ðîäèíè, — ðîçêàçàâ ²ëëÿ.

Ó 2018 ðîö³ ó íüîãî ç’ÿâèëîñÿ 
³íøå çàõîïëåííÿ, ãëèáèííèé 
ôð³äàéâ³íã. ²ëëÿ íàâ÷àâñÿ ó ÷åì-
ï³îíà ñâ³òó ³ ðåêîðäñìåíà Óêðà-
¿íè Îëåêñàíäðà Áóáåí÷èêîâà 
(Êè¿â). Òàêîæ ïðîéøîâ êóðñ 
â ³òàë³éñüê³é øêîë³ ÷åìï³îíà 
ñâ³òó Óìáåðòî Ïåë³ö³àð³, â÷èâñÿ 
ó ôðàíöóçüê³é øêîë³, ÿêà ñïåö³-

àë³çóºòüñÿ íà çàòðèìö³ äèõàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì ²ëëÿ ñòàâ ³í-

ñòðóêòîðîì ³ç ôð³äàéâ³íãó. Ìð³º 
ç ÷àñîì ï³äãîòóâàòè ÷åìï³îíà 
ñâ³òó. À ïîêè ùî íàâ÷àºòüñÿ 
â ìàã³ñòðàòóð³ Â³ííèöüêîãî ïå-
äóí³âåðñèòåòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ 
«ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò». Ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ âèøó ²ëëÿ ×îðíèé 
çáèðàºòüñÿ ïðàöþâàòè òðåíåðîì ³ 
ãîòóâàòè ïîñë³äîâíèê³â «³ç íóëÿ». 
Àäæå ïîêè ùî ³íøèõ ôð³äàéâåð³â 
ó íàøîìó ðåã³îí³ íåìàº.

СТРАХУЄ НАПАРНИК
Ó ãëèáèííîìó ôð³äàéâ³íãó 

â³ííè÷àíèí ìàêñèìàëüíî çàíó-
ðþâàâñÿ íà 45 ìåòð³â. Öå âèñîòà 
18-ïîâåðõîâîãî áóäèíêó.

— Íà ãëèáèí³ ëþäèíó îáìåæ-
óº òèñê. Ï³ä ÷àñ çàíóðþâàííÿ 
çàêëàäàº âóõà. Òîìó ïîñòàº çà-
âäàííÿ ïðàâèëüíî êîìïåíñóâàòè 
òèñê. Â³í ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ, 
à îá’ºì ïîâ³òðÿ â ëåãåíÿõ âîäíî-
÷àñ çìåíøóºòüñÿ, — ñêàçàâ ²ëëÿ.

Çãîäîì â³ííè÷àíèíà çàö³êàâèâ 
³íøèé âèä ôð³äàéâ³íãó — áàñåé-
íîâèé. Ó ïåðøó ÷åðãó ïëàâàííÿ 
áðàñîì áåç ëàñò, ó ÿêîìó â³í é 
ñòàâ ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè. Òóò ïî-
òð³áíî ïðîïëèñòè ÿêîìîãà á³ëüøó 
äèñòàíö³þ ï³ä âîäîþ, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è òåõí³êó «áðàñ».

Ïåðøèé ñåðéîçíèé óñï³õ ó áà-
ñåéíîâîìó ôð³äàéâ³íãó ïðèéøîâ 

íàïðèê³íö³ 2021 ðîêó. Òîä³ â³-
ííè÷àíèí ñòàâ áðîíçîâèì ïðè-
çåðîì íà â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ 
Õàðêîâà. À â áóðåìíîìó ëþòîìó 
ìèíóëîãî ðîêó âèÿâèâñÿ ÷åòâåð-
òèì íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ó Áðî-
âàðàõ. Ï³ä ÷àñ â³éíè ²ëëÿ ×îðíèé 
íàïîëåãëèâî òðåíóâàâñÿ, ùî äî-
ïîìîãëî ï³äâèùèòè ðåçóëüòàòè.

Â³í ìàº ìîæëèâ³ñòü ðåãóëÿð-
íî çàéìàòèñÿ ó áàñåéí³ «Ìàÿê», 
çà ùî äÿêóº éîãî êåð³âíèöòâó. 
Çà åêñòðåìàëîì, çðîçóì³ëî, ñë³ä-
êóº íàïàðíèê, ÿêèé éîãî ñòðàõóº.

Íà æàëü, äèñòàíö³ÿ âîäíî¿ 
àðåíè «Ìàÿêà» ñêëàäàº 25 ìåòð³â. 
À ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè òðàäèö³é-
íî ïðîâîäèòüñÿ ó âäâ³÷³ äîâøîìó 
áàñåéí³. Â³í â³äð³çíÿºòüñÿ òàêîæ 
ðîçì³òêîþ, êîëüîðîì âîäè ³ òðî-
ñ³â, ùî ðîçä³ëÿþòü äîð³æêè. Òîìó 
ïîêàçóâàòè âèñîêèé ðåçóëüòàò íà-
øîìó çåìëÿêó íåëåãêî.

Ó áàñåéíîâèõ äèñöèïë³íàõ 
îñíîâíà ïðîáëåìà — çìåíøåííÿ 
ð³âíÿ êèñíþ â êðîâ³ ³ ï³äâèùåííÿ 
ð³âíþ âóãëåêèñëîãî ãàçó.

— Òîìó òðåáà íàâ÷èòèñÿ ïðà-
öþâàòè ³ç ò³ëîì ³ ñâ³äîì³ñòþ, àáè 
ïåðåáîðîòè ïîòÿã äî âäèõó. Ïðè 
öüîìó ïîòð³áíî íå âòðàòèòè ñâ³-
äîì³ñòü. Òàêîæ, êîëè âèïëèâàºø 
íà ïîâåðõíþ, ïîòð³áíî ïîêàçàòè 
ñóääÿì ïîâåðõíåâèé ïðîòîêîë ç³ 
ñïåö³àëüíèì ñèìâîëîì ïàëüöÿ-
ìè, — äîäàâ ÷åìï³îí Óêðà¿íè.

ПЕРШИЙ ВІННИЦЬКИЙ 
ЧЕМПІОН ІЗ ФРІДАЙВІНГУ
Екстремальний спорт  Ілля 
Чорний проплив 137 метрів під водою 
із затримкою дихання. Виграв чемпіонат 
України і виконав норматив майстра 
спорту. Спортсмен розповів, як готується 
до змагань і де тренується

— Ôð³äàéâåðè çàçâè÷àé 
íå ñóïåðíèêè, à êîëåãè. 
Áî çìàãàºìîñÿ ñàì³ ³ç 
ñîáîþ, ïîêðàùóºìî 
âëàñí³ ðåçóëüòàòè, — 
ðîçïîâ³â Іëëÿ ×îðíèé

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó Ìàíãåéì³ (Í³ìå÷÷èíà) ô³í³-
øóâàâ Êóáîê ºâðîïåéñüêèõ ÷åì-
ï³îí³â ç ³íäîðõîêåþ ó ãðóï³ «Òðî-
ô³». Ñåðåä éîãî ó÷àñíèê³â áóâ ÕÊ 
«Îë³ìï³ÿ-Êîëîñ-Ñåêâîÿ-Øêîëà 
âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³». 
Â³ííèöüê³ ³íäîðõîêå¿ñòè ïîñ³ëè 
÷åòâåðòå ì³ñöå.

Âñ³ êîìàíäè áóëè ðîçïîä³ëåí³ 
íà äâ³ ï³äãðóïè, ïî ÷îòèðè êî-
ëåêòèâè â êîæí³é. Íà öüîìó åòà-
ï³ ãðàëè çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ. 
Â ñòàðòîâ³é ãð³ â³ííè÷àíè çóñòð³-
ëèñÿ ç ìàéáóòí³ìè ÷åìï³îíàìè, 
ÕÊ «Ìàíãåéì». «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» 
ïîñòóïèâñÿ ç ðàõóíêîì 4:9. Çà ñëî-
âàìè íàøîãî òðåíåðà Ïàâëà Ìà-
çóðà, õëîïö³ ãðàëè íåïîãàíî, àëå 

ñóïåðíèê áóâ á³ëüø ðåéòèíãîâèì.
Ó öåé æå äåíü óêðà¿íö³ ïåðåìî-

ãëè ÕÊ «Ïàðò³ëå» (Øâåö³ÿ) — 6:2. 
Ùîá ïîñ³ñòè äðóãå ì³ñöå â ï³äãðó-
ï³ ³ ïðîäîâæèòè áîðîòüáó çà ìåäà-
ë³, «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» ìàâ ïåðåìàãàòè 
÷åìï³îíà Äàí³¿ ÕÊ «Ñëàãåëñå». ² 
öå âäàëîñÿ, 6:4 íà íàøó êîðèñòü.

Ñòèêîâèé ïîºäèíîê â³ííè÷àí 
ïðîòè ÕÊ «Öþðèõ» (Øâåéöàð³ÿ) 
âèéøîâ äðàìàòè÷íèì. Çà 2,5 õâè-
ëèíè äî ê³íöÿ ðàõóíîê áóâ 1:1. 
Ó öåé ÷àñ òðàïèâñÿ êàçóñ: ó â³-
ííè÷àí âèÿâèâñÿ çàéâèé ãðàâåöü 
íà ìàéäàí÷èêó. Ñóää³ öå ïîì³òèëè 
³ ïîêàðàëè êîìàíäó âèëó÷åííÿì 
õîêå¿ñòà íà ï’ÿòü õâèëèí.

Øâåéöàðö³ çàì³íèëè ãîëê³ïå-
ðà ³ îòðèìàëè ÷èñåëüíó ïåðåâàãó 
ó äâà ïîëüîâèõ ãðàâö³. Íà ô³í³ø³ 

Вболівальники аплодували стоячи

Ілля Чорний починав із підводного полювання. Тепер є 
чемпіоном України з динамічної затримки дихання (без ласт)

ïîºäèíêó â³ííè÷àíè ïðîïóñòèëè 
äâà ì’ÿ÷³. Ðàõóíîê 1:3.

— Ôàêòè÷íî öå áóëà âèð³øàëü-
íà ãðà çà áðîíçîâ³ ìåäàë³. Äîáðå 
ðîçóì³â öå ³ ñóïåðíèê. Òîìó ãðà ³ 
âèéøëà òàêîþ çàïåêëîþ. Ðàí³øå 
ìè ÷àñòî ãðàëè ïðîòè ÕÊ «Öþðèõ» 
³ ìàëè ïîçèòèâíèé áàëàíñ. Àëå 
çà äâà ðîêè ïðîñòîþ, ïîêè ÷åðåç 
ïàíäåì³þ íå áóëî ºâðîïåéñüêèõ 
çìàãàíü, öÿ êîìàíäà çíà÷íî çì³ö-
íèëàñÿ. Íèí³ ïîëîâèíà ¿¿ ñêëàäó 
âõîäèòü äî íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ 
Øâåéöàð³¿, — ñêàçàâ Ïàâëî Ìàçóð.

Ó çàêëþ÷í³é ãð³ «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» 
ïðîãðàâ ÷åìï³îíó Í³äåðëàíä³â — 
1:4 ³ çàê³í÷èâ çìàãàííÿ ÷åòâåðòèì. 
Òèì ÷àñîì ÕÊ «Öþðèõ» ðîçãðîìíî 
ïîñòóïèâñÿ «Ìàíãåéìó» — 1:10. 
Òîáòî ó âèïàäêó ìîæëèâî¿ í³÷èº¿ 

â³ííè÷àí ïðîòè øâåéöàðö³â óêðà-
¿íö³ áóëè á áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè.

Ãðó óêðà¿íö³â âèñîêî îö³íèëè 
ãëÿäà÷³. Ï³ñëÿ îñòàííüîãî ìàò÷ó 
íàø³ ãðàâö³ çà òðàäèö³ºþ ï³ä³éøëè 
ïîäÿêóâàòè âáîë³âàëüíèêàì. Õâè-
ëèí â³ñ³ì-äåñÿòü ¿õ íå â³äïóñêàëè, 
ñòîÿ÷è àïëîäóâàëè. Í³ìåöüêèõ 
ïðèõèëüíèê³â ñïîðòó âðàçèëî òå, 
ùî íàø êëóá íå ëèøå çì³ã ïðè¿õà-
òè ï³ä ÷àñ â³éíè, àëå é äåìîíñòðó-
âàâ íåïîãàíèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè.

— Íàøà êîìàíäà â³ä³ãðàëà 
äîñòîéíî, çâàæàþ÷è íà â³éíó ³ 
â³äñóòí³ñòü ó Â³ííèö³ çàëè äëÿ 
òðåíóâàíü. Çà äâà ðîêè â «ÎÊÑ-
ØÂÑÌ» çì³íèëàñÿ ïîëîâèíà 
³ãðîâîãî ñêëàäó. Áàãàòüîì ãðàâöÿì 
áðàêóº ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó, — 
ñêàçàâ Ïàâëî Ìàçóð.
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Ó Â³ííèö³ íåìàº ïàì’ÿòíèêà, 
äîøêè, ñèìâîë³÷íîãî ì³ñöÿ ç ôî-
òîêàðòêàìè âî¿í³â, ÿê³ çàãèíóëè 
çà íàøó ç âàìè íåçàëåæíiñòü. 
Êîëèñü öå âñå áóäå. Àëå 24 ëþ-
òîãî, â ð³÷íèöþ ïîâíîìàñøòàá-
íîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ â Óêðà¿íó, 
æèâ³ õî÷óòü âøàíóâàòè ìåðòâèõ. 
Äëÿ öüîãî íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà 
ðîçì³ñòèëè òèì÷àñîâó Äîøêó 
Ïîøàíè.

Òóò ïîêè ùî 28 ôîòî. Çîâñ³ì 
ìîëîäèõ ³ äîâîë³ çð³ëèõ, ç ïî-
ñì³øêàìè íà îáëè÷÷ÿõ, àáî áåç. 
Ç³ çìîðøêàìè, ç ñèâèíîþ, ç…

¯õ íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ 28. 
Ïðîñòî ñò³ëüêè ôîòîêàðòîê çà-
ãèáëèõ âî¿í³â ïîêè ùî ïðèíåñëè 
¿õ ðîäèíè, àáè ïîâ³ñèòè íà ñèì-
âîë³÷íó Äîøêó Ïîøàíè. Çâè÷àéíå 

áàíåðíå ïîëîòíî, ÿêå ðîçì³ñòèëè 
íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà.

Öå áóëà ³í³ö³àòèâà ãîëîâíîãî 
ðåäàêòîðà RIA Âàäèìà Ïàâëîâà ³ 
ð³äíèõ çàãèáëèõ âî¿í³â. Ùîá õî÷ 
òàêèì ÷èíîì ó öåé äåíü, ó ð³÷íè-
öþ â³éíè, ò³, ùî æèâóòü, ïîáà÷èëè 
òèõ, õòî çà íèõ ïîìåð. Âêëîíèëè-
ñÿ, ïîìîëèëèñÿ, ïîêëàëè êâ³òè, ùå 
ðàç ñêàçàëè: «Äÿêóþ ³ ñïî÷èâàé».

Òóò ç âîñüìî¿ ðàíêó âæå áóëè 
ðîäèíè çàãèáëèõ ³ç ôîòîêàðòêàìè. 
Ðîçòÿãíóëè áàíåð, ïðèêëå¿ëè ñâ³ò-
ëèíè. Î äåâ’ÿòèé äî Ïàì’ÿòíîãî 
çíàêó Íåáåñí³é ñîòí³, çàãèáëèì 
çà Óêðà¿íó Ãåðîÿì òà ³íòåðàêòèâ-
íî¿ ñòåëè ïàì’ÿò³ íà ïëîù³ Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà ç êâ³òàìè ïðèéøëè ç 
ì³ñüêðàäè.

— 24 ëþòîãî, ð³÷íèöÿ â³éíè, ³ 
ìè çíàëè, ùî àäì³í³ñòðàö³ÿ ì³ñòà 
áóäå âøàíîâóâàòè ïàì’ÿòü çàãè-

áëèõ, — ãîâîðèòü Íàòàëÿ Êàðïîâà, 
ìàòè êàï³òàíà Ðîìàíà Êàðïîâà, 
ÿêèé âîþâàâ ó ñêëàä³ 95 áðèãàäè ³ 
çàãèíóâ 23 êâ³òíÿ íåïîäàë³ê ì³ñòà 
²çþì ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³. — Àëå 
æîäíî¿ äîøêè ïîøàíè, æîäíîãî 
ïàì’ÿòíèêà, æîäíîãî ïîðòðåòà, 
ùîá ïîêëàñòè êâ³òè, ó Â³ííèö³ 
íåìàº. Òîìó âèð³øèëè âñòàíîâè-
òè òèì÷àñîâèé áàíåð. Òóò íå âñ³ 
ôîòî. Ìîæíà ïðèõîäèòè äîäàâàòè. 
Ùîá â³ííè÷àíè áà÷èëè, ùî çà ùî-
äåííèìè ÷èñëàìè ïðî çàãèáëèõ º 
îáëè÷÷ÿ, à íå ëèøå ñòàòèñòèêà.

Ïðîòå 24 ëþòîãî çàê³í÷èòüñÿ, 
à ïèòàííÿ ïðî ïàì’ÿòíèê, Äîøêó 
ïîøàíè, Àëåþ Ñëàâè — çàëèøà-
ºòüñÿ â³äêðèòèì.

Çà ñëîâàìè ð³äíèõ çàãèáëèõ, 
ó ì³ñüê³é ðàä³ ïëàíóþòü âñòàíî-
âèòè ³íòåðàêòèâíó äîøêó — åêðàí, 
íà ÿêîìó ç ïåâíîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ 

Щоб бачили за числами війни 
обличчя, а не статистику

áóäóòü òðàíñëþâàòè ñâ³òëèíè âî¿-
í³â — ³ öå íåïðàâèëüíî. Òîìó ùî 
öå íå ìîæå áóòè ïðîñòî ìèãîò³ííÿ 
îáëè÷.

— ß íàïèñàëà çâåðíåííÿ ó ì³ñü-
êó òà îáëàñíó ðàäó äëÿ òîãî, ùîá 
íà ïëîù³ Íåçàëåæíîñò³ áóëà 
Àëåÿ Ïîøàíè, — ðîçïîâ³äàº Íà-
òàëÿ Êàðïîâà. — Ùîá áóëè ôîòî, 
ùîá íà ôîòî áóëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
êîæíó ëþäèíó, ÿêà ïîêëàëà ñâîº 
æèòòÿ. Ùîá æèâ³ ëþäè áà÷èëè 
â³ê ëþäåé, ÿê³ çàãèíóëè íà ö³é â³-
éí³ — ùî öå ìîëîäü â³ä 18 ðîê³â. 

Ùîá áóëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, äå 
ñëóæèëè Ãåðî¿. Ùî öå ³ íàöãâàð-
ä³ÿ, ³ ï³õîòà, ³ Ïîâ³òðÿí³ ñèëè, ³ 
ïðèêîðäîííèêè, ³ ïîë³ö³ÿ.., ùîá 
ëþäè áà÷èëè, ùî íà âñ³õ ôðîí-
òàõ â³ííè÷àíè áîðîíÿòü Óêðà¿íó. 
Ñüîãîäí³ ìàº áóòè ñåñ³ÿ, äå ðîç-
ãëÿäàòèìóòü öå ïèòàííÿ.

Ï³çí³øå ñòàëî â³äîìî, ùî â³-
ííèöüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ ³í³ö³þâàâ ñòâîðåííÿ ðî-
áî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü âøàíóâàííÿ 
ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ ó ðîñ³éñüêî-óêðà-
¿íñüê³é â³éí³.

ÍÎÂÈÍÈ

— Ïðî ñåáå ÿ çðîçóì³â, ùî ìåí³ 
äîáðå æèëîñÿ äî â³éíè, à ÿ âñå 
÷èìîñü íåçàäîâîëåíèé áóâ, — ïî-
ñì³õàºòüñÿ Âàëåð³é. — Â³éíà — öå 
âåëèêå çëî äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè. Ìåí³ 
49 ðîê³â, ÿ ï³øîâ íà â³éíó, ùîá 
íå éøëè íåï³äãîòîâëåí³ ìîëîä³ 
õëîïö³ áåç äîñâ³äó. Öå äîëÿ ìîº¿ 
ðîäèíè, ìîÿ äîëÿ. Òîìó ÿ íå ÷å-
êàâ íà ïîâ³ñòêó, à ñàì ï³øîâ â àð-
ì³þ. Áî ñàìå ÷àñ ïîçáóòèñÿ ñóñ³äà, 
ÿêèé í³êîëè íå äàâàâ óêðà¿íöÿìè 
äèõàòè íà ïîâíó, ñàìå çàðàç ìè 
çäîáóâàºìî ñïðàâæíþ íåçàëåæ-
í³ñòü, çàðàç çì³íþºòüñÿ íàø ìåí-
òàë³òåò, ìè îá’ºäíóºìîñÿ.

Â òèëó íàì íå óÿâèòè, íàñê³ëüêè 
âàæêî, êîëè íà î÷àõ ãèíóòü ïî-
áðàòèìè. Âàëåð³é Ñèâåð÷óê â³ä-
ïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ïðî ñìåðò³ 
êîðîòêî: öå â³éíà.

— Íàéá³ëüøå âðàæàº, êîëè 

äî òåáå ïðèë³òàº ðàêåòà ³ ðóéíóº 
ïóíêò äèñëîêàö³¿, — ãîâîðèòü 
íà÷ìåä òàíêîâî¿ áðèãàäè. — ² òè 
ä³ñòàºø ñâî¿õ ïîáðàòèì³â, æè-
âèõ ³ ìåðòâèõ. Â³éíà — ñòðàøíà 
ð³÷, ïîçèòèâíèõ âðàæåíü íåìàº. 
Òè ïîâèíåí ³ç õîëîäíèì ñåðöåì 
áóòè. Ïðîñòî âèêîíóâàòè ñâîþ 
ñïðàâó. Ó ìîºìó âèïàäêó — ðÿ-
òóâàòè æèòòÿ. Òàíê³ñò çàðÿäæàº ³ 
ñòð³ëÿº â ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó é 
íå îáäóìóº äåòàë³. Òàê ³ ÿ: ïðîñòî 
âèêîíóþ ñâîþ ðîáîòó. Åìîö³é-
íà ñêëàäîâà â³äõîäèòü íà äðóãèé 
ïëàí. Ïðèñóòíÿ, òàê áè ìîâèòè, 
ñïîðòèâíà çë³ñòü, ÿêà äîïîìàãàº 
âèãðàòè çìàãàííÿ.

ТВЕРДО ЗНАЄ, ЩО МИ 
ПЕРЕМОЖЕМО

Âàëåð³é Ñèâåð÷óê ïåðåêîíàíèé: 
ðîçñëàáëÿòèñÿ íå ÷àñ, ìè ìàºìî 
ñïðàâó ç äîáðå îçáðîºíèì ³ êðîâî-
æåðëèâèì ñóñ³äîì.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, 
(067)5267352

Ìàðêåòîëîã, òó-
ðèñòè÷íèé àãåíò, 
ðåñòîðàòîð Âàëåð³é 
Ñèâåð÷óê — çíàíà 

ó Â³ííèö³ îñîáèñò³ñòü. Íàðîäèâ-
ñÿ â ×åðí³âöÿõ. Ó íàøîìó ì³ñò³ 
ìåøêàº ïîíàä 30 ðîê³â, ç ÷àñ³â 
íàâ÷àííÿ â ìåäóí³âåðñèòåò³.

Ìàëî õòî çíàº, àëå Ñ³âåð÷óê 
çà îñâ³òîþ — õ³ðóðã. Òîìó, êîëè 
ïî÷àëèñÿ â³éñüêîâ³ ä³¿ â çîí³ 
ÀÒÎ/ÎÎÑ, â³í âèçâàâñÿ äîáðî-
âîëüöåì ³ ð³ê ïðîñëóæèâ íà÷ìå-
äîì 59-ãî ìîá³ëüíîãî ãîñï³òàëþ. 
Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ â³äêðèâ äåñÿ-
òîê â³äîìèõ ðåñòîðàí³â ó Â³ííèö³.

Êîëè â Óêðà¿íó ïðèéøëà ïî-
âíîìàñøòàáíà â³éíà, á³çíåñìåí 
ñïî÷àòêó çàáåçïå÷óâàâ ïðîäóêòàìè 
õàð÷óâàííÿ â³éñüêîâèõ ³ ïåðåñå-
ëåíö³â, ïîò³ì í³ñ ñëóæáó íà áëîê-
ïîñòàõ ó ñêëàä³ ñàìîîáîðîíè òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Òåïåð Âàëåð³é 
Ñèâåð÷óê î÷îëþº ìåäè÷íó ñëóæáó 
÷åòâåðòî¿ òàíêîâî¿ áðèãàäè ÇÑÓ.

Ìèíóëîãî òèæíÿ â³ííè÷àíèí 
âïåðøå çà ð³ê âåëèêî¿ â³éíè ïðè-
¿õàâ äîäîìó ó â³äïóñòêó.

— ß ââàæàþ, ùî íå äóæå ïðà-
âèëüíî, ùî â³äïóñòêè íå äàâàëè 
ö³ëèé ð³ê, íå ò³ëüêè ìåí³, à é óñ³é 
àðì³¿, — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é Ñè-
âåð÷óê. — Ìåí³ çäàºòüñÿ, áóëî á 
ïðîñò³øå âîþâàòè, ÿêáè á³éö³ 
ó â³äïóñòö³ áóëè ïî äâà òèæí³ ³ 

õî÷à á ðàç ó ï³âðîêó. Òîìó ï³ä ÷àñ 
â³äïóñòêè ìàéæå ç äîìó íå âè-
õîäèâ.

Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç â³ííè÷àíèíîì 
âäàëîñÿ íàïåðåäîäí³ éîãî â³ä’¿çäó 
íà ïåðåäîâó, ÿêèé áóâ çàïëàíîâà-
íèé íà ð³÷íèöþ â³éíè, 24 ëþòîãî.

— Íàñòð³é ³ â³ä÷óòòÿ íå íàéêðà-
ù³. Êîëè òè ïîâåðòàºøñÿ çâ³äòè, 
äå òåáå øàíóþòü ³ ëþáëÿòü, òóäè, 
äå âáèâàþòü, âîíî íå ìîæå áóòè 
äîáðå, — ñêàçàâ â³éñüêîâèé ìåäèê.

ДОБРОВОЛЕЦЬ, ЩО РЯТУЄ 
ЖИТТЯ

Ï³ñëÿ ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîð-
ãíåííÿ ðîñ³¿ íà Óêðà¿íó Âàëåð³é 
Ñèâåð÷óê ï³øîâ íà â³éíó äîáðî-
âîëüöåì. Ðåñòîðàííèé á³çíåñ äëÿ 
Âàëåð³ÿ — öå ñåðéîçíà ðîáîòà, 
â ÿêó âêëàâ ñâ³é ÷àñ ³ äóøó. À çà-
õèùàòè Áàòüê³âùèíó — öå çíà÷íî 
á³ëüøå. Òîìó çàëèøèâ ³ ðîáîòó, ³ 
ä³ì, ³ äðóæèíó.

— ß ï³äïîëêîâíèê ìåäè÷íî¿ 
ñëóæáè, òîìó ö³ëêîì ïðèðîä-
íî, ùî çàðàç çíàõîäæóñÿ òàì, äå 
íàéá³ëüøå ïîòð³áåí, — ãîâîðèòü 
Ñèâåð÷óê. — Õòî ñïðàâæí³é â³é-
ñüêîâèé, òîé íå áóäå â³äñèäæóâà-
òèñÿ âäîìà. Ìåðåæó ðåñòîðàí³â 
íàëàøòóâàâ íåïîãàíî ïåðåä â³-
éíîþ, âîíè ïðàöþþòü ó çâè÷íîìó 
ðåæèì³, à ÿ íàëàãîäæóþ ìåäè÷íó 
ñëóæáó íà ïåðåäîâ³é.

Â³éíà íàâ÷èëà êîæíîãî ç íàñ 
ö³íóâàòè áóäåíí³ ðå÷³. Ðåñòîðà-
òîð-â³éñüêîâèé öå òåæ çðîçóì³â.

— Öèâ³ëüíèì çäàâàëîñÿ, ùî 
ó íàñ â³éíè íåìàº, àëå âñ³ ñ³ì ðî-
ê³â ìè âîþâàëè, — ãîâîðèòü çåì-
ëÿê. — Â ïåð³îä³ ì³æ ÀÒÎ ³ ïîâíî-
ìàñøòàáíîþ â³éíîþ ÿ äîïîìàãàâ 
àðì³¿, ìè âíóòð³øíüî ãîòóâàëèñÿ 
äî â³éíè. Ïåðåêîíàíèé, Óêðà¿íà 
ïåðåìîæå, ò³ëüêè ÿêîþ ö³íîþ ³ 
çà ÿêèé ïåð³îä? Öå áóäå çàëåæàòè 
â³ä òîãî, ÿê íàì áóäå äîïîìàãàòè 
ªâðîïà ³ ñâ³ò. Íà çàõîä³ â³äêðèëè 
î÷³, îñê³ëüêè òåæ ðîçóì³þòü, ùî 
¿õ ìîæå ÷åêàòè íàøà äîëÿ. Ïîêè 
íåìàº ïðèâîäó ðîçñëàáëÿòèñÿ ³ 
òèì, õòî íà ïåðåäîâ³é, ³ òèì, õòî 
â òèëó. Áî â Ïóò³íà íà îáëè÷÷³ íà-
ïèñàíî, ùî Óêðà¿íó òðåáà çíèùè-
òè. Àëå ìè âèñòî¿ìî, ðàøèñòñüêó 
³ìïåð³þ î÷³êóº êðàõ.

Íà÷ìåä òàíêîâî¿ áðèãàäè íà-
ñê³ëüêè çàõîïëþºòüñÿ â³äâàãîþ 
â³éñüêîâèõ íà ïåðåäîâ³é, íà ñò³ëü-
êè æ íåíàâèäèòü óêðà¿íö³â, ÿê³ 
â òèëó íàæèâàþòüñÿ íà àðì³¿.

— Ò³, ùî íàæèâàþòüñÿ íà àðì³¿, 
ÿ ¿õ ëþäüìè íå ââàæàþ, òî òâàðþ-
êè, — êàæå Ñèâåð÷óê. — À âñ³ ³íø³ 
â òèëó ìàþòü íîðìàëüíî æèòè ³ 
ïðàöþâàòè. Íå çàáóâàòè, ùî éäå 
â³éíà ³ ï³äòðèìóâàòè àðì³þ, àëå 
çàëàìóâàòè ðóêè ³ ïîêðèâàòè ãîëî-
âó ïîïåëîì íå âàðòî. À òèì, õòî 
ÿéöå ïî 17 ãðèâåíü ïðîäàº, òèì 
òðåáà ëàìàòè ðóêè.

Ï³äïîëêîâíèê ìåäè÷íî¿ ñëóæáè 
êàæå, ùî ìàéæå çà ð³ê âåëèêî¿ 

â³éíè çðîçóì³â ÷èìàëî.
— Ãîëîâíèé ï³äñóìîê ðîêó — 

ìè ïåðåìîæåìî. Áî, êîëè âäåðñÿ 
âîðîã ð³ê òîìó, ñïî÷àòêó íå áóëî 
çðîçóì³ëî í³÷îãî. Ïîò³ì áóëî çðî-
çóì³ëî, ùî ìîæåìî â³äñòîþâàòè, 
ïîò³ì — ùî áèòè ¿õ ³ çâ³ëüíÿòè 
íàøó òåðèòîð³þ. Çàðàç ÿ âïåâíå-
íèé, ùî ìè ïåðåìîæåìî. Ò³ëüêè 
êîëè, ÿêîþ ö³íîþ ³ ç ÿêèì ê³íöå-
âèì ðåçóëüòàòîì: ö³ ïèòàííÿ òåæ 
äóæå âàæê³. Ìîæåìî ïåðåìîãòè ³ 
âë³òêó, ³ ÷åðåç ð³ê, ï³âòîðà. ßêùî 
áóäåì çâ³ëüíÿòè íàø³ îêóïîâàí³ 
òåðèòîð³¿, òî ö³íà ìîæå áóòè äóæå 
âàæêîþ. ² ó ÿêîìó âèãëÿä³ ìè 
óÿâëÿºìî íàøó ïåðåìîãó? Âè-
õ³ä íà êîðäîíè 1991 ðîêó — öå 
áóëî á ÷óäîâî. À ñê³ëüêè ïîêëàñ-
òè çà Äîíåöüê ³ Êðèì? Àëå ìè 
ñê³ëüêè ïîêëàëè ãåðî¿â çà Áàõìóò, 
ÿêèé äî öèõ ï³ð íå âçÿëè. Àëå 
³ ï³ñëÿ òîãî í³õòî íå ãàðàíòóâà-
òèìå íàì ìèð. Âîíè ùå äîâãî 
ìîæóòü æáóðëÿòè ÷åðåç êîðäîí 
÷èì ïîïàëî.

Çà ð³ê ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè 
íàøå â³éñüêî çì³öíèëîñÿ ïðÿìî 
íà ìî¿õ î÷àõ, çà öåé ÷àñ óêðà¿íñüêà 
íàö³ÿ ïîñòàëà ç ãðàí³òó íà î÷àõ 
óñüîãî ñâ³òó. ×åñíî, òî ìåíå ïðî-
ñòî ðîçïèðàº ñüîãîäí³ â³ä ãîðäîñò³, 
ùî ÿ óêðà¿íåöü. ² öå äóæå êðóòî 
íàñïðàâä³, íå äèâëÿ÷èñü, ùî íàì 
âñ³ì ïðèéøëîñü ïåðåæèòè ñò³ëüêè 
ãîðÿ çàðàäè öüîãî.

«ВІЙНА — СТРАШНА РІЧ, 
ПОЗИТИВНИХ ВРАЖЕНЬ НЕМАЄ»
Героям слава  З початком військових 
дій у зоні АТО/ООС вінницький 
ресторатор Валерій Сиверчук визвався 
добровольцем і рік прослужив начмедом. 
У березні 2023 року виповниться рік, як 
вінничанин знаходиться на передовій, де 
очолює медичну службу танкової бригади 
ЗСУ. У річницю повномасштабного 
вторгнення говорили з Валерієм 
Сиверчуком про війну і перемогу

«Íàñòð³é íå 
íàéêðàùèé. Êîëè òè 
ïîâåðòàºøñÿ çâ³äòè, 
äå òåáå ëþáëÿòü, òóäè, 
äå âáèâàþòü, íå ìîæå 
áóòè äîáðå»

Ресторатор і бойовий медик Валерій Сиверчук: «Мене 
просто розпирає сьогодні від гордості, що я українець!»

Мами розміщують фото синів. «Зупинись! Вшануй пам’ять 
загиблих героїв!» Так написано на символічній Дошці Пам’яті
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Ахтем Сеітаблаєв ще до початку 
зйомок знав, хто гратиме у його 
фільмі. Зокрема, окрім відомих 
акторів брали участь справжні 
військові.
Головну роль у фільмі втілив за-
служений артист України Андрій 
Самінін, актор Київського театру 
драми і комедії на лівому бере-
зі, з яким Ахтем Сеітаблаєв уже 
працював у картинах «Чемпіони 
з підворіття» та «Хайтарма».
Також у фільмі знялися десят-
ки українських зірок екрану: 
актор-терооборонівець Олек-
сій Тритенко («Крути. 1918», 
«Я працюю на цвинтарі»), Євген 
Ламах («Крути. 1918», «Черка-
си», «Іловайськ 2014. Батальйон 
Донбас»»), Максим Девізоров 
(«Перші ластівки», «Номери»), 
Роман Ясіновський («Кіборги»), 
Андрій Мостренко («Доброво-
лець», «Чорний ворон»), за-

служений артист України Віктор 
Жданов, Лорена Колібабчук, 
Лариса Руснак, Сергій Фролов, 
Марія Штофа, Зоя Власенко.
Свою останню роль у фільмі зі-
грав 33-річний Паша Лі («Штоль-
ня», «Тіні незабутих предків», 
«SelfieParty»). Із початку повно-
масштабного вторгнення актор 
працював у волонтерському штабі 
міської ради Ірпеня і 6 березня 
загинув від обстрілів, рятуючи 
людей під час евакуації.
— Ми не лише разом грали у ви-
ставах, а були друзями. У те, що 
Паша загинув, я взагалі не пові-
рив. І коли стояв біля його тру-
ни, не вірив, бо Пашка настільки 
світла людина, що у це неможли-
во було повірити, — каже Ахтем 
Сеітаблаєв.
Герой Паші Лі у фільмі — це майже 
він. За сюжетом, під час одного із 
допитів він розповідає, що батько 

у нього кореєць, мама — із За-
ходу України, а сам він — гуцул, 
який народився в Євпаторії, чим 
збиває з пантелику того, хто до-
питує. А це, власне, і є реальна 
біографія Паші Лі.
Як згадує режисер, під час зйомок 
вони з Лі довго розмірковували 
і не знали, який позивний при-
думати його персонажу.
— Оскільки Паша розбирався 
в єгиптології, вирішили обрати 
ім’я бога відродження та царя 
потойбічного світу Осіріса. А ще 
раніше в Криму було селище під 
назвою Айсерес, яке також має 
свій символізм, — відзначає Ах-
тем Сеітаблаєв. — Напередодні 
поховання відбулася майже міс-
тична історія: мені від мого друга 
прийшло повідомлення, де саме 
відбудеться прощання з Пашею. 
Воно проходило у похоронному 
бюро «Осіріс».

Зірковий склад і остання роль Паші Лі

ìè, ÿê³ çà öèì ñòîÿëè, — çãàäóº 
ðåæèñåð. — Ï³âîñòð³â ìàéæå áåç-
êðîâíî ïåðåéøîâ äî ðóê ðîñ³¿ ÷å-
ðåç ì³ñöåâèé ôàêòîð. Ó Ëóãàíñüêó 
ñèòóàö³ÿ áóëà àíàëîã³÷íà: 85% 
îñîáîâîãî ñêëàäó Ëóãàíñüêîãî 
ïðèêîðäîííîãî çàãîíó áóëè ì³ñ-
öåâèìè. Àëå íà â³äì³íó â³ä êðèì-
ñüêîãî ñöåíàð³þ, ïðèêîðäîííèêè 
çàëèøèëèñÿ â³ðíèìè ïðèñÿç³ òà 
áîðîíèëè äåðæàâí³ñòü Óêðà¿-

íè ïîïðè êðîâí³ çâ’ÿçêè òà âñ³ 
õèòðîù³ ðîñ³éñüêèõ ñïåöñëóæá. 
Ó 2020 ðîö³ íà Áåðë³íñüêîìó ê³-
íîôåñòèâàë³ Ïàâëî Ñóøêî ïîä³-
ëèâñÿ ç³ ìíîþ ìð³ºþ çíÿòè ô³ëüì 
ïðî ³ñòîð³þ çàõèñòó Ëóãàíñüêîãî 
ïðèêîðäîííîãî çàãîíó. Çâè÷àéíî, 
ÿ äîáðå ïàì’ÿòàâ ¿¿, ñâî¿ åìîö³¿ òà 
âðàæåííÿ, êîëè Ñåðã³é Äåéíåêî 
ä³ëèâñÿ ö³ºþ ³ñòîð³ºþ â îäí³é ³ç 
ïðîãðàì öèêëó ïåðåäà÷ «Õîðîáð³ 
ñåðöÿ», âåäó÷èì ÿêî¿ áóâ òîä³ ÿ. 

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155

Ñâîþ íàçâó ô³ëüì 
«Ìèðíèé-21» îòðè-
ìàâ íå âèïàäêîâî. 

Ñàìå çà àäðåñîþ: êâàðòàë Ìèð-
íèé, 21 — áóâ ðîçòàøîâàíèé 
Ëóãàíñüêèé ïðèêîðäîííèé çà-
ã³í ³ ñàìå òàì â³äáóëèñÿ ðåàëüí³ 
ôàòàëüí³ ïîä³¿ íà ïî÷àòêó â³éíè 
ó 2014 ðîö³.

«ßê ó Êðèìó ó íàñ íå áóäå!» — 
îäíîãîëîñíî âèð³øèëè â³äâàæí³ 
ïðèêîðäîííèêè, âçÿëè äî ðóê 
çáðîþ ³ íå çðàäèëè ïðèñÿç³. 
Àäæå Ëóãàíñüê çàâæäè áóâ, º ³ 
áóäå óêðà¿íñüêîþ çåìëåþ.

Ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ â³äìîâ çäà-
òèñÿ, 2 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó î ÷åò-
âåðò³é ðàíêó ðîñ³éñüê³ áîéîâèêè 
â³äêðèëè âîãîíü. Òåðèòîð³þ Ëó-
ãàíñüêîãî ïðèêîðäîííîãî çàãîíó, 
ðîçòàøîâàíîãî çà 100 ìåòð³â â³ä 
æèòëîâèõ áóäèíê³â, îáñòð³ëþâàëè 
ç àâòîìàò³â, êóëåìåò³â ³ ðó÷íèõ 
ïðîòèòàíêîâèõ ãðàíàòîìåò³â… 
Äâ³ äîáè çàã³í òðèìàâ îáîðîíó, 
íå ìàþ÷è äîñòàòíüî çáðî¿, ³ ðî-
áèâ óñå, ùîá çàõèñòèòè êîðäîí. 
Â³äñòóïèâ äî Ëóãàíñüêîãî àåðî-
ïîðòó, ëèøå îòðèìàâøè â³äïî-
â³äíèé íàêàç.

Âðàæàþ÷ó ³ñòîð³þ íåçëàì-
íîñò³ ïðèêîðäîííèê³â, ÿê³ äàëè 
á³é îêóïàíòàì, ïîïðè ïåðåâàãó 
âîðîãà â ñèë³ òà òåõí³ö³, é óâ³-
éøëè â ³ñòîð³þ ï³ä ãðèôîì «ò³, 
ùî íå çäàëèñÿ», çíÿâ çíàìåíè-
òèé ðåæèñåð, à íèí³ — ìîëîäøèé 
ñåðæàíò ÇÑÓ Àõòåì Ñå³òàáëàºâ. 
ßê ³ éîãî ïîïåðåäí³é ô³ëüì 
«Ê³áîðãè», «Ìèðíèé-21» — öå 
íå ïðîñòî âîºííà äðàìà, öå ô³ëüì 

ïðî ñïðàâæíº æèòòÿ óêðà¿íñüêèõ 
â³éñüêîâèõ.

— Çàðàç ³ íàâ³êè â ³ñòîð³¿ 
ÇÑÓ — íàø³ ãåðî¿ ³ ÿíãîëè-îõî-
ðîíö³! Ìè ïðèñâÿ÷óºìî öå ê³íî 
âñ³ì çàõèñíèêàì òà çàõèñíèöÿì, 
ÿê³ âèáîðþþòü ñâîáîäó òà íåçà-
ëåæí³ñòü Óêðà¿íè íà ôðîíò³ ³ 
â òèëó. À òàêîæ ïðèñâÿ÷óºìî öþ 
ñòð³÷êó çàãèáëîìó àêòîðó Ïàø³ 
Ë³, ÿêèé ç³ãðàâ ó íàøîìó ô³ëüì³ 
ñâîþ îñòàííþ ðîëü êàï³òàíà Îñ³-
ð³ñà, — ãîâîðèòü ðåæèñåð Àõòåì 
Ñå³òàáëàºâ.

ФІЛЬМ КОНСУЛЬТУВАВ 
ПОЛКОВНИК 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ

«Ìèðíèé-21» ïîºäíóº æàíðè 
åêøíó, äåòåêòèâó, íóàðó òà ðåà-
ë³ñòè÷íî¿ äðàìè. Ñþæåòíà êàí-
âà ô³ëüìó â³äòâîðþº õðîíîëîã³þ 
ðåàëüíèõ ïîä³é, ï³äí³ìàþ÷è ïè-
òàííÿ äîâ³ðè.

— ßê æàõëèâî, êîëè âîíà çíè-
êàº, ÿê âàæêî âîíà íàáóâàºòüñÿ, 
³ ÿê äîáðå, êîëè âîíà º. Öå ïè-
òàííÿ óí³âåðñàëüíå ³ ñòîñóºòüñÿ 
áóäü-ÿêî¿ ñôåðè â æèòò³ ëþäèíè, 
÷è òî ðîäèíè, ÷è êîëà äðóç³â. 
Îñîáëèâî æ ãîñòðî öå ïèòàííÿ 
ïðîÿâëÿºòüñÿ â êîëåêòèâ³ ëþäåé, 
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â àâàíãàðä³ ï³ä 
÷àñ áîéîâèõ ç³òêíåíü, — â³äçíà-
÷àº ðåæèñåð. — Ïðîñòî óÿâ³òü ñîá³ 
õî÷à á òèæäåíü æèòòÿ, êîëè âè 
íå ìîæåòå â³ðèòè àí³ äðóãîâ³, 
àí³ êîõàí³é ëþäèí³, àí³ áàòüêàì, 
à ³íîä³ é ñàìîìó ñîá³. Öå æàõëèâå 
ïî÷óòòÿ, æèòè ç ÿêèì íåìîæëèâî.

Âïåðøå ïðî ïîäâèã Ëóãàíñüêî-
ãî ïðèêîðäîííîãî çàãîíó Àõòåì 
Ñå³òàáëàºâ ä³çíàâñÿ ó 2014-ìó.

— Öå áóâ ð³ê, êîëè ÿ íà âëàñí³ 
î÷³ áà÷èâ àíåêñ³þ Êðèìó òà ñõå-

Ùî ö³êàâî, Ïàâëî òîä³ ñêàçàâ, ùî 
öå ê³íî ïðî ãåðî¿çì ïðèêîðäîí-
íèê³â çìîæó çíÿòè ëèøå ÿ. ×åðåç 
äåÿêèé ÷àñ Ïàâëî îðãàí³çóâàâ çó-
ñòð³÷ ³ç ãîëîâîþ Äåðæàâíî¿ ïðè-
êîðäîííî¿ ñëóæáè, ÿêèì íà òîé 
÷àñ ñòàâ Ñåðã³é Äåéíåêî. Òîä³ 
ÿ çðîçóì³â, ùî öÿ ³ñòîð³ÿ âàðòà, 
ùîá ¿¿ ïî÷óëè òà â³ä÷óëè âñ³.

Àáè ñöåíàð³é áóâ ïî-
ñïðàâæíüîìó ðåàë³ñòè÷íèì, 
äî ðîáîòè çàëó÷èëè â³éñüêîâîãî 
êîíñóëüòàíòà, ÷èííîãî ïîëêîâ-
íèêà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ 
ñëóæáè Àíàòîë³ÿ Êîöþðáó. Â³í, 
äî ðå÷³, òåæ ñëóæèâ ïðèêîðäîí-
íèêîì ó Ëóãàíñüêó, àëå çà ð³ê 
äî «ðóñüêî¿ âåñíè» éîãî ïåðå-
âåëè. Ïðî ïîä³¿ øòóðìó â³í çíàº 
â³ä êîëåã ³ç ïåðøèõ óñò.

— Íà â³äì³íó â³ä çàõèñòó Äî-
íåöüêîãî àåðîïîðòó, ïðî ïîäâèã 
óêðà¿íñüêèõ ïðèêîðäîííèê³â 
ìàëî õòî çíàº, àäæå öå ñòàëîñÿ 
íà ñàìîìó ïî÷àòêó â³éíè, — ðîç-
ïîâ³äàº Àíàòîë³é Êîöþðáà.

Â³í ïðèãàäóº, ùî óòðèìóâàòè 
îáîðîíó ïðèêîðäîííèêàì äîïî-
ìîãëè âåðòîëüîòè, ÿê³ ïðèéøëè 
íà äîïîìîãó ³ çíèùèëè ñåïàðà-
òèñòñüê³ ì³íîìåòè.

— Îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü á³éö³â 
áóëè ì³ñöåâèìè, ñåïàðàòèñòè 
òèñíóëè ïñèõîëîã³÷íî ³ ï³äñèëàëè 
äî áóä³âë³ ðîäè÷³â, ùîá äåìîðà-
ë³çóâàòè. Ó ô³ëüì³ ìè ïîêàçóºìî, 
íà ÿê³ õèòðîù³ éøëè ðîñ³éñüê³ 
ñïåöñëóæáè, ùîá çëàìàòè íàøèõ 
á³éö³â, — çàçíà÷àº îäèí ³ç ïðî-
äþñåð³â ô³ëüìó Äìèòðî Ìàë³÷.

ЛУГАНЩИНУ ЗНАЙШЛИ ПІД 
КИЄВОМ

Îñê³ëüêè â³äçíÿòè ³ñòîð³þ ñì³-
ëèâèõ ïðèêîðäîííèê³â áåçïîñå-
ðåäíüî ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ çà-
ðàç, íà æàëü, íåìîæëèâî, òâîðö³ 
øóêàëè ëîêàö³¿ ó Êèºâ³. Ê³íî-
øëÿõ ïðèêîðäîííèê³â ï³ñëÿ äâî-
äåííîãî áîþ çáèðàëè ïî êðèõòàõ: 
äåñü çí³ìàëè ëèøå ãàëÿâèíó, äåñü 
ë³ñ, äåñü ô³êñóâàëè ì³ñöèíó âñüî-
ãî äëÿ ê³ëüêîõ êàäð³â. Çðåøòîþ 
ÊÏÏ ëóãàíñüêî¿ ïðèêîðäîííî¿ 
÷àñòèíè ñòàëà â³éñüêîâà ÷àñòèíà 
ó Âàñèëüêîâ³, øòàá ïðèêîðäîííè-
ê³â â³äçíÿëè ó êè¿âñüêîìó ï³äâàë³, 
à ìåäïóíêò — ó áîìáîñõîâèù³.

Õóäîæíèê-ïîñòàíîâíèê Øåâ-
êåò Ñåéäàìåòîâ, ³ç ÿêèì Àõòåì 
Ñå³òàáëàºâ ñï³âïðàöþº ïðàêòè÷íî 

ó êîæíîìó ïðîºêò³, ³ç çàâäàííÿì 
ñòâîðèòè àòìîñôåðó Ëóãàíñüêà 
2014 ðîêó âïîðàâñÿ íà â³äì³ííî.

— Ùîá çíÿòè øòàá ïðèêîðäîí-
íèê³â, ìè øóêàëè ïðèì³ùåííÿ, 
ÿêå á ìîæíà áóëî òðîõè ïîïñóâà-
òè. Àëå çíàéøëè òàêå ïðåêðàñíå, 
ç³ïñîâàíå, ùî ìè éîãî íàâ³òü ùå 
é ïðèêðàñèëè. Íàñ âëàñíèêè ñïè-
òàëè, ìîâëÿâ, âè æ íàì çàëèøèòå 
âñå, ÿê áóëî? ß ¿ì êàæó — öå áóäå 
âàæêî, íàì äîâåäåòüñÿ òðîõè ïî-
ðåìîíòóâàòè. Çã³äíî ç ³ñòîð³ºþ, 
íàø³ ïðèêîðäîííèêè ãîòóâàëèñü 
äî íàïàäó, òîìó ÿ òàê ñîá³ ïî-
äóìàâ, ùî âîíè ìàëè âñòèãíóòè 
ÿêîñü îáëàøòóâàòèñÿ â öüîìó 
áîìáîñõîâèù³, — ðîçêàçóº Øåâ-
êåò Ñåéäàìåòîâ.

«ЗАРАЗ ДОДАВ БИ У ФІЛЬМ 
СЦЕНУ, ЯКА ПОКАЗУЄ ДНО 
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ»

— ßê ðåæèñåð, çí³ìàþ÷è 
ô³ëüì ïðî ïîä³¿ ðîñ³éñüêî-óêðà-
¿íñüêî¿ â³éíè, ùî ðîçïî÷àëàñÿ 
ó 2014 ðîö³, ÿ îáõîäèâ ñöåíè 
ñï³ëêóâàííÿ ì³æ óêðà¿íñüêèìè ³ 
ðîñ³éñüêèìè ñîëäàòàìè, îñê³ëüêè 
ñï³ëêóâàííÿ ç áîêó ðîñ³ÿí áóëî 
íà ð³âí³ homo sapiens. Òà çàðàç 
ÿ áè äîäàâ ÿê ì³í³ìóì îäíó ñöå-
íó, ó ÿê³é áè ïîêàçàâ âåñü ìîðîê, 
÷óìó òà äíî, ÿê³ óîñîáëþº â ñîá³ 
ðîñ³éñüêà àðì³ÿ, — ç³çíàºòüñÿ Àõ-
òåì Ñå³òàáëàºâ. — Çâ³ðñòâà, ÿê³ 
â³äáóâàþòüñÿ, íå ìàþòü æîäíî-
ãî â³äíîøåííÿ äî ëþäèíè ÿê 
äî ñòâîð³ííÿ Áîæîãî. ² ÿ ââàæàþ, 
ùî ï³ñëÿ ïîä³é ó Áó÷³, ²ðïåí³, 
Ãîñòîìåë³, Áîðîäÿíö³, Ìàð³ó-
ïîë³, Õàðêîâ³, ²çþì³ âñ³ â÷èíêè 
ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ ìàþòü 
áóòè â³äîáðàæåí³ ó ìèñòåöòâ³ âñ³õ 
æàíð³â, ùîá æîäåí ïðåäñòàâíèê 
óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ëàíä-
øàôòó á³ëüøå í³êîëè íå ïîñì³â 
ïðîìîâèòè, ùî «êóëüòóðà ïîçà 
ïîë³òèêîþ».

Ô³ëüì «Ìèðíèé-21» â³ííè÷àíè 
ìîæóòü ïîáà÷èòè ó âñ³õ ê³íîòåà-
òðàõ ì³ñòà: ó «Smartcinema», «Ñ³-
íåìà Ñ³ò³» òà «Ðîäèí³».

Çà ð³øåííÿì òâîðö³â ô³ëüìó, 
10 ãðèâåíü ³ç êîæíîãî êâèòêà áó-
äóòü ñïðÿìîâàí³ íà ïðîºêò «Äîâã³ 
ÐÓÊè ÒðÎ», à ñàìå — íà ðîç-
â³äóâàëüíî-óäàðíèé êîìïëåêñ ç³ 
120-ìì ì³íîìåòàìè äëÿ 111-î¿ 
îêðåìî¿ áðèãàäè òåðèòîð³àëüíî¿ 
îáîðîíè Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³.

ФІЛЬМ ПРО ПРИКОРДОННИКІВ 
ВАРТО ПОБАЧИТИ ВСІМ
Про тих, хто не здався!  
У вінницьких кінотеатрах триває показ 
військової драми «Мирний-21» Ахтема 
Сеітаблаєва. В основі стрічки — реальна 
історія луганських прикордонників, яких 
на початку війни у 2014-му сепаратисти і 
російські спецслужби марно намагалися 
змусити скласти зброю і зрадити Україну

«Ïðî ïîäâèã íàøèõ 
ïðèêîðäîííèê³â 
íà Ëóãàíùèí³ ìàëî õòî 
çíàº. Àäæå öå ñòàëîñÿ 
íà ñàìîìó ïî÷àòêó 
â³éíè»

«Перший постріл у ворога буде мій», — ці слова командира прикордонного загону, 
проймають до мурах. Прообразом героя став нинішній очільник Держприкордонслужби 
Сергій Дейнеко, який і повів «зелені берети» в бій
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Àâòîð ãàëåðå¿ 
îðê³â ó âèãëÿä³ òâà-
ðèí — â³ííè÷àíèí 
Àíäð³é Ï³ñòîëü-

êîðñ, ìèòåöü, þâåë³ð, ìàéñòåð 
ëèòâà, ïðàöþâàâ ó þâåë³ðí³é 
êîìïàí³¿ «Ä³àäåìà». Íèí³ â³í 
ó ëàâàõ çàõèñíèê³â êðà¿íè. Éîãî 
ïðîºêò äóæå âäàëî â³äòâîðþº òâà-
ðèííó ñóòü ðîñ³ÿí, ÿê³ ïðèéøëè 
äî íàñ ç³ çáðîºþ â ðóêàõ. Ñâ³é 
òâîð÷èé äîðîáîê â³í ðîçì³ñòèâ 
ó Ôåéñáóö³.

«ГАРНО ВДАЛОСЯ ЗОБРАЗИТИ 
ГИДОТУ!»

«Ñâèíÿ÷å ðèëî îðêà — öå øå-
äåâð!» Òàê âèñëîâèâñÿ ïðî îäíó 
ç ðîá³ò Ï³ñòîëüêîðñà äîïèñóâà÷ 
ó êîìåíòàð³ íà Àíäð³ºâ³é ñòîð³íö³ 
ó ôåéñáóö³.

«Äèâèøñÿ íà ö³ ðîáîòè ³ ùå 
á³ëüøå ïåðåêîíóºøñÿ, ÿêå ãíè-
ëå íóòðî ó ðàøèñò³â, — öå ùå 
îäèí â³äãóê íà òâîð÷èé äîðîáîê 
Ï³ñòîëüêîðñà. — Àíäð³é äîïî-
ì³ã êðàùå ðîçãëåä³òè ïðèðîäó 
âàðâàð³â. Â³í âäàëî âèáðàâ ïî-
ð³âíÿííÿ: ðîñ³ÿíè ó â³éñüêîâ³é 
ôîðì³ íå ëþäè, öå òâàðèíè, ëþäè 

íå ìîæóòü òàê ðîáèòè, ÿê ðîáëÿòü 
àãðåñîðè, — âáèâàòè, ́ âàëòóâàòè, 
ðóéíóâàòè æèòëî…»

«Ïåðåãëÿäàþ çîáðàæåííÿ ³ ðî-
çóì³þ, ùî ó ðîñ³ÿí í³÷îãî ëþäÿ-
íîãî», — ùå îäèí â³äãóê ó Ôåé-
ñáóö³ íà ïðîºêò ìèòöÿ.

«Ãàðíî âäàëîñÿ çîáðàçèòè ãèäî-
òó!» — ñõâàëþº äîðîáîê ÷èòà÷êà 
ó êîìåíòàð³.

Æóðíàë³ñò RIA çàïèòàâ ó ïàíà 
Àíäð³ÿ, ÷è íå ìàº íàì³ðó ïðîäî-
âæèòè ñåð³þ?

— Íóäèòü â³ä òàêîãî, — êàæå 
â³í. — Òîìó òèì÷àñîâî ïðèçóïè-
íèâ ðîáîòó íàä çîáðàæåííÿìè 
âèðîäê³â ³ç òâàðèííèì íóòðîì.

Àíäð³é òåæ çàëèøèâ ñâî¿ çà-
ïèñè á³ëÿ äåÿêèõ «ïîðòðåò³â».

Îñü îäèí ç íèõ: «Êîæåí ïîâè-
íåí çíàòè ñâîãî âîðîãà çà éîãî 
ñâèíÿ÷èì ðèëîì». Àáî ùå ï³äïèñ: 
«Êëàñè÷íèé òèï áîëîòíîãî îðêà 
ó éîãî ïðèðîäíîìó ñòàí³».

НЕ ПОСПІШАВ ПОКАЗУВАТИ
²äåÿ ïðîºêòó íå âèíèêëà ñïîí-

òàííî. ¯¿ âèíîøóâàâ ïåâíèé 
÷àñ, ôîðìóâàâ îáðàçè. Äî ðå÷³, 
â³í äóæå âèìîãëèâèé äî ñåáå. 
Çðîáëåíå íå ïîñï³øàâ âèíîñè-
òè íà çàãàë. Êàæå, ÷àñ îö³íêè ³ 
ñóìí³â³â òðèâàâ ìàéæå ñò³ëüêè, 

á³â ëèöàðÿìè íà ïîë³ áîþ áóëî 
çâè÷íèì ÿâèùåì ó äàâí³ ÷àñè, — 
êàæå ïàí Ìàêñèì. — Çäàâàëîñÿ á, 
ìèíóëè ñòîë³òòÿ, ³ âñå çì³íèëî-
ñÿ. Àëå æ í³! Â³ííè÷àíèí Àíäð³é 
Ï³ñòîëüêîðñ íîñèòü íà ïëèòîíîñ-
ö³ ïàò÷ ³ç ìîòèâîì ðîäèííîãî 
øëÿõåòñüêîãî ãåðáà, çäîáóòîãî 
éîãî ïðåäêîì ùå ï³ä ÷àñ Òðèä-
öÿòèë³òíüî¿ â³éíè. ßêùî òî÷í³øå, 
ó 1631 ðîö³. ×àñè ìèíàþòü — ëè-
öàð³ çàëèøàþòüñÿ!

Ïàí Ìàêñèì äîäàâ ùå îäíó ö³-

êàâó ³íôîðìàö³þ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, Àíäð³é Ï³ñòîëüêîðñ ìàº íàì³ð 
ñòâîðèòè ãåðá äëÿ ñâîãî áàòàëüéî-
íó. Âæå ðîçìîâëÿëè íà öþ òåìó.

Àíäð³é ö³êàâèâñÿ ïîäðîáèöÿìè 
òîãî, ÿê Ìàêñèì ïðàöþâàâ íàä 
ðîçðîáêîþ ³ ñòâîðåííÿì ïðàïîðà. 
Íàãàäàºìî, ðîáèâ â³í öå äëÿ 9 áà-
òàëüéîíó òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè 
ó 2014 ðîö³. Ñàìå òîä³ ñòâîðèëè 
öåé ï³äðîçä³ë, ÿêèé íèí³ âõîäèòü 
äî ñêëàäó 59-¿ áðèãàäè ÇÑÓ ³ ìàº 
ñâîº çíàìåíî.

«ЦЕ НЕ ЛЮДИ». ВОЇН ПОКАЗАВ, 
НА КОГО СХОЖІ РАШИСТИ
Особлива зброя  Серію робіт 
комп’ютерної графіки, що викривають 
гниле нутро орків, підготував вінничанин, 
який нині серед захисників країни. Він чи 
не єдиний із військових, у кого на грудях 
є нашивка з родовим гербом. Журналісту 
RIA вдалося поспілкуватися з військовим, 
який володіє незвичайним видом зброї

«Íóäèòü â³ä òàêîãî. 
Òîìó òèì÷àñîâî 
ïðèçóïèíèâ ðîáîòó 
íàä çîáðàæåííÿìè 
âèðîäê³â ç òâàðèííèì 
íóòðîì»

Андрій каже, що ідея проєкту не виникла спонтанно. 
Її виношував певний час, формував образи

ÿê ïðîöåñ âèêîíàííÿ ñàìîãî 
ïðîºêòó.

Íà çàïèòàííÿ, ÿê ïðàöþâàâ, 
ÿêèìè ³íñòðóìåíòàìè êîðèñòó-
âàâñÿ, ïàí Àíäð³é â³äïîâ³â òàê: 
«Êîìï’þòåðíîþ ãðàô³êîþ çà-
éìàþñÿ óæå 30 ðîê³â. Íàìàãà-
þñÿ âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ íàÿâí³ 
³íñòðóìåíòè, âèâ÷àþ íîâ³ ïðîãðà-
ìè, óâàæíî ñòåæó çà ïðîãðåñîì 
ó ñôåð³ íîâèõ òåõíîëîã³é».

Êàæå, ùî â éîãî íèí³øí³õ 
óìîâàõ öå íå äóæå âäàºòüñÿ, àëå 

îïòèì³çì ³ â³ðà ó êðàùå äîäàþòü 
ñèë. Íàòõíåííÿ ÷åðïàº ç ïîçè-
òèâíèõ ïîâ³äîìëåíü ³ç ôðîíòó ³ 
àáñîëþòíî¿ â³ðè ó íàøó Ïåðå-
ìîãó!

У НЬОГО НА ГРУДЯХ — 
РОДОВИЙ ГЕРБ

Íà îäíîñòðî¿ â Àíäð³ÿ Ï³ñòîëü-
êîðñà º íàøèâêà ³ç çîáðàæåííÿì 
ðîäîâîãî ãåðáà. Íà öå çâåðíóâ 
óâàãó ³ñòîðèê Ìàêñèì Öàðåíêî.

— Âèêîðèñòàííÿ ðîäîâèõ ãåð-

Андрій Пістолькорс — випускник 
Вінницького педагогічного уні-
верситету. Комп’ютерною графі-
кою займається упродовж 30-ти 
років. Працював на україно-аме-
риканській фірмі, де створювали 
енциклопедії й ігри. Присвятив 
15 років роботі на вінницькій юве-

лірній фірмі «Діадема». Працював 
ювеліром, майстром литва.
Його вироби представляли на різ-
номанітних виставках, зокрема, 
зарубіжних. До появи принтерів 
займався ліпленням, виливав 
скульптурні мініатюри.
Відкрив власне мале підприємство 

зі створення ексклюзивної суве-
нірної продукції. Постійно вивчає 
нові комп’ютерні програми і техно-
логії. Вільний час присвячує про-
довженню вивчення свого роду 
Пістолькорсів. До речі, це слово 
у перекладі зі шведської означає 
схрещені пістолі.

Пістолькорс — це схрещені пістолі
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ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Ніч вовків
Прем’єра. Драма
2.03–3.03, поч. о 18.00

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож
4.03, поч. о 12.00

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія
4.03, поч. о 18.00

Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія для дорослих
7.03, поч. о 18.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах
8.03, поч. о 18.00

Маруся Чурай
Поема для театру
9.03, поч. о 18.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих
10.03, поч. о 18.00

Попелюшка
Казковий мюзикл
11.03, поч. о 12.00

Чай з м’ятою чи з лимоном?
Комедія
11.03, поч. о 18.00

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія
14.03, поч. о 18.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
15.03, поч. о 18.00

За двома зайцями
Музична комедія
16.03, поч. о 18.00

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)

Коза-Дереза
Вистава за мотивами дитячої опери М. Лисенка
4.03, поч. об 11.00 та 13.00

Вовк та троє поросят
Віршована комедія за мотивами англійської казки
5.03, 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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Мирний-21
Військова драма. 1.03, поч. о 10.00, 12.00, 
16.30, 16.50, 21.00, 21.20
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)

Ведмідь під кайфом
Трилер. 1.03, поч. о 12.30, 14.40, 19.10, 21.40
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Два шефи — забагато
Комедія. 1.03, поч. о 10.00, 14.30, 21.30
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Імперія у вогні
Драма. 1.03, поч. о 10.10
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Людина-мураха та Оса: квантоманія
Пригоди. 1.03, поч. о 9.20, 10.20, 12.00, 13.00, 
14.40, 15.40, 17.30, 18.20, 20.00, 21.00
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Демонічне прокляття Абізу
Трилер. 1.03, поч. о 21.20
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Супер Майк: останній танець
Детектив. 1.03, поч. о 16.30, 16.50, 19.00, 21.20
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 1.03, поч. о 9.20, 10.30, 11.30, 12.40, 
13.40, 14.50, 15.50, 17.00, 19.10
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Аватар: шлях води
Фентезі. 1.03, поч. о 12.50, 16.30, 18.00, 20.10
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Людина-Мураха та Оса: квантоманія
Екшн. 1.03, поч. о 19.00
Мирний-21
Воєнна драма. 1.03, поч. о 17.00
Кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 1.03, поч. о 10.00, 12.30, 15.00
Щедрик
Драма. 1.03, поч. о 16.00
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Мавка. Лісова пісня
Анімація. 1.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)
Відлуння
Драма. 1.03, поч. о 18.30
З 2.03 довідка за тел. (096)00035050)

КІНОТЕАТР «CINEMA CITI»
(Мегамолл, вул. 600-річчя, 17 Е)

Мирний-21
Воєнна драма
1.03, поч. о 10.00, 12.10, 14.30, 19.15
З 2.03 довідка за тел. (080)0308111
Людина-мураха та Оса: квантоманія
Пригоди. 1.03, поч. о 10.00, 11.00, 11.30, 12.45, 
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.15, 18.15, 
18.30, 19.00
З 2.03 довідка за тел. (080)0308111
Ведмідь під кайфом
Трилер
1.03, поч. о 10.40, 12.40, 14.35, 16.30, 19.40
З 2.03 довідка за тел. (080)0308111
Битва шефів
Комедія. 1.03, поч. о 20.40
З 2.03 довідка за тел. (080)0308111
Супер Майк: останній танець
Детектив. 1.03, поч. о 17.00
З 2.03 довідка за тел. (080)0308111
Операція «Фортуна»: мистецтво 
перемоги
Екшн. 1.03, поч. о 14.45, 20.10
З 2.03 довідка за тел. (080)0308111
Аватар: шлях води
Фентезі. 1.03, поч. об 11.00, 18.30
З 2.03 довідка за тел. (080)0308111
Кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація
1.03, поч. о 14.45, 20.10
З 2.03 довідка за тел. (080)0308111

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 
4 поверх тел. (096)003–50–50)

КІНО

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 всепоглина-
ючий 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 Національному 
відборі «Євробачення», а тепер презентує Вінниці все 
розмаїття своєї неординарної творчості. Буде дуууже 
яскраво! А частина коштів із кожного квитка буде пе-
редана на підтримку ЗСУ. Квитки — 300-600 гривень. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. 
Садовського, Вінницькій філармонії, готелі «Франція», 
«Артинов», CHERDAK, магазинах Rockn-Roll і Aladdin, 
центрі розвитку Origami. 

Гурт «МЕРІ» 
18 березня у Вінниці
«Так, я з України!» — гучно 
заспіваємо разом із Ві-
ктором 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.

13 березня вистава «Як виростити 
чоловіка в домашніх умовах?»
Неперевершена Ірма Вітовська і Олексій Гнатков-
ський 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 побачила рекламу про те, що ідеального 
чоловіка можна тільки виростити... Навіть в домашніх 
умовах! Вистава здивує всіх неочікуваним і бурхливим 
фіналом, а також блискучою імпровізацією та інтер-
активом і взаємодією із глядачами. Квитки від 230 до 
530 гривень. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах 
у театрі ім. Садовського, готелі «Франція», «Артинов», 
CHERDAK, магазинах Rock-n-Roll і Aladdin, Origami. 

Сергій Асафатов 21 
квітня у Вінниці
Буде магія, яка торкнеться 
серця кожного! Надзвичайний 
Сергій Асафатов 21 квітня о 
19.00 у театрі ім. Садовського 
з новою концертною про-

грамою! Разом заспіваємо наші улюблені «Море», 
«Заведу кота», «Люди ідуть від людей», «Золото», 
«Дякую за світанки», а також «Крим», «Туман», «Нові 
вершини», «Музика», «Дзеркало» — будуть всі най-
улюбленіші хіти та багато нових сюрпризів! Дивовиж-
ний оксамитовий голос Сергія Асафатова проймає 
до мурах! А концерти завжди проходять із таким 
драйвом і винятковою атмосферою, що жодних слів 
не вистачить, аби описати цей захват і ейфорію від 
пережитої бурі емоцій! Квитки від 290 до 640 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. 
Садовського, філармонії, готелі «Франція», «Арти-
нов», CHERDAK, Rock-n-Roll, Aladdin, Origami.

Бампер і Сус. Тур 
«Гуси-гуси га-га-га»
«Бампер і Сус» 13 травня о 
19.00 у театрі ім. Садовсько-
го з новою полум’яною про-
грамою «Гуси-гуси га-га-га»! 
Це буде найгарячіший кон-

церт весни на підтримку ЗСУ від улюбленців публіки, 
гуру пекучого гумору і мільйонерів за переглядами 
у YouTube. «Бампер і Сус» привезуть нові гарячі 
жарти без цензури, незламний позитив і те втілення 
народної мудрості, яке ви розберете на цитати! 
Буде гостро, тонко і в саме яблучко! Концерт стане 
рекордним за кількістю усмішок, сміху й інтеракти-
вів, тож готуйтесь до гарячих розіграшів і аукціонів! 
Кожний квиточок стане донатом для купівлі автівок 
для ЗСУ. 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, Aladdin, Origami.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР

ДІТЯМ

Найкраще дитяче свято з дитячою 
святковою агенцією Вжик 
У вашої дитини незабаром день народження?
Ми готові допомогти організувати найгучнішу kids 
party цього міста!
Наші переваги:
 ми команда креативних і веселих аніматорів та 
організаторів

 досвід роботи понад 9 років
 тільки якісні костюми
 цікаві сценарії, конкурси та ігри
 авторські шоу-програми
Ми пропонуємо:
— аніматори (більше 50 персонажів)
— шоу-програми (шоу мильних бульбашок, хімічне 
шоу, фольговане шоу, неонове шоу)
— майстер-класи
— аквагрім
— піньяти та шар-сюрприз
— солодка вата
— оформлення свята

Звертайтесь за телефоном 
+380 63 756 7527 — Анастасія
Або пишіть в direct @prazdnik_
vzhik



24 RIA, 
Ñåðåäà, 1 áåðåçíÿ 202324

***
Пливуть два українці річкою 
і бачать — москаль топиться і 
кричить:
— Памагітє, help, hilfe, aiuto!
І один українець другому каже:
— Диви, скільки він мов знає, 
краще б плавати навчився.

***
— Кохана, зроби мені чаю.
— Я так втомилася, зроби сам.
— А я не втомився? Я, між іншим, 
на роботі був!
— Добре, не будемо сваритися, 
давай так — я зроблю чай тобі, 
а ти — мені.
— Давай, ось твій чай!
— Я перехотіла, пий сам!

***
Нові союзники рф пообіцяли, що 
поставлять росії сотні леопардів як 
тільки їх спіймають.

***
Заходять якось у бар лнрівець, 
днрівець і москаль і кажуть 
до бармена: «Нам как всєгда». І їм 
дали тягла.

***
Мами раніше:
— Як ти це ще не знайшов роботу?! 
Ігор із другого під’їзду вже три 
роки програмістом працює!
Мами зараз:
— Як це ти ще не підбив жодного 
танка?! Ігор з другого під’їзду 
вже два підірвав, і ще один потім 
додому привезе!

***
Додіки знову витратили 
мільйони доларів на ракети, щоб 
продавчиня в «Арома Кави», 
закотивши очі, пішла вмикати 
генератор.

***
Оголошуємо флешмоб: «2 дні без 
русофобії та вбивства москалів»!
Цей захід триватиме з 
30 по 31 лютого.

***
Цікавий факт! Від миски вівсянки 
зранку більше користі, аніж від 
усієї русні.

***
Начальник карного розшуку 
викликає двох слідчих, що 
упустили злочинця, за котрим 
вони слідкували.
— Як це могло статися?
— Він пішов у кіно.
— А ви?
— А ми цей фільм вже бачили…

***
Дві жінки розмовляють 
телефоном:
— Ой, подруго, сенсація, мої сусіди 
розлучилися!

— Так, а така була добра пара, 
а чого це вони раптом?
— Та мої труси з балкона вітром 
на їхній балкон перенесло!

***
Дуже важко після 30 різко 
починати займатися спортом. 
Потрібен спеціальний одяг, 
спеціальні кроси, спеціальні гроші, 
спеціальне тіло — бо те, що є, дуже 
болить.

***
— Хотілося б мені знати, що 
за крупу я зараз їм?
— Це булгур.
— Що?
— Булгур. Як Дол Гулдур, лише 
булгур.
— Що?
— Булгур, булгур!
— У мене таке почуття, ніби 
я розмовляю з голубом.

***
Внучка питає у бабусі:
— Бабцю, ти на якому-небудь 
інструменті граєш?
— Тільки на нервах.
— Дідусю, а ти?
— А я і є інструмент!

***
— Кумо, піст почався, м’яса 
не можна, рибу не можна, з 
чоловіком не можна.
— А з моїм можна, він у мене ні 
риба, ні м’ясо.

***
— Тату, у мене для тебе гарна 
новина!
— І яка це новина, синку?
— Ти не даремно платив 
за страховку свого автомобіля!

***
— Тобі потрібні інструменти, щоб 
справлятися зі злістю.
— Кувалда?
— Ні, щось типу дихання.
— Вогнем? Можете мене навчити 
дихати вогнем?

***
50-річний чоловік прийшов 
до коханки. Зайшов у під’їзд, 
бачить оголошення: «Ліфт 
не працює», а йти на 15-й поверх. 
Та пофіг, крила кохання самі 
донесуть! На 3 поверх залетів 
бігом, на 6 дійшов кроком, 
на 8 дістав валідол, на 12 сів 
на сходинку і бурмоче:
— Хоч би цієї ку@ви вдома не було!

***
— Хочеш морозиво в стаканчику?
— Я не люблю морозиво 
в стаканчику.
— Чому?
— Тому, що в стаканчику я люблю 
віскі.

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Цього тижня сміливо 
будуйте грандіозні плани, 
їм забезпечене чудове 
майбутнє. Зараз краще 
діяти поодинці — спроби 
об’єднатися з кимось для 
досягнення цілей великого 
успіху не принесуть.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Не варто рухатися за звич-
ним колом, виходьте на нові 
простори. Час замислитися 
про підвищення професій-
ного рівня. Корисно буде 
відійти від традиційних 
принципів у роботі та в осо-
бистому житті. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня при мінімумі 
зусиль ви зможете змінити 
своє життя на краще. Зо-
середьтеся на поставленій 
меті і впевнено крокуйте. 
Ви опинитеся в епіцентрі 
важливих подій.

РАК 
Цього тижня є ймовірність 
виникнення кризових ситу-
ацій, проте ви їх подолаєте. 
Важливо зберігати спокій та 
доброзичливість. Турбува-
тися не варто, тим більше, 
що ваш авторитет на роботі 
непорушний. 

ЛЕВ 
Цього тижня стане зрозумі-
ло, що у вас є своя позиція 
щодо ключових питань. 
Якщо ви з чимось не згодні, 
висловлюйте свої запере-
чення одразу. Щоб досягти 
успіху, вам краще не по-
спішати.

ДІВА 
Перед вами стоятиме 
важливий вибір, доведеться 
вирішувати серйозні про-
блеми. Найкраща тактика 
поведінки — це спокійно 
робити свою справу, і ваші 
старання будуть обов’язково 
оцінені. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня вам буде 
протипоказаний поспіх і 
зайва метушня, дотримую-
чись стратегії очікування, ви 
зможете досягти приголом-
шливих результатів. 

СКОРПІОН 
Зусилля, докладені раніше, 
принесуть плоди у вигля-
ді гонорарів і винагород. 
Цікаві пропозиції, які ви 
отримаєте за результатами 
виконаної роботи потрібно 
прийняти. Друга половина 
тижня добре підійде для 
змін, не бійтеся почати все 
спочатку.

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня вам знадо-
биться вся ваша розсудли-
вість та стриманість, щоб 
хоч якось пом’якшити вашу 
імпульсивність. Не можна 
випускати з уваги деталі, 
вони допоможуть знайти 
правильний шлях до успіху. 
Справ буде чимало та всі 
термінові.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня, по можливос-
ті, скоротіть обсяг роботи. 
Надмірна активність загро-
жує призвести до конфлік-
тної ситуації. Нові знайом-
ства допоможуть отримати 
однодумців, які посприяють 
вирішенню безлічі робочих 
моментів.
 
ВОДОЛІЙ 
Тиждень обіцяє бути досить 
неквапливим і розміреним. 
Задумані вами плани реалі-
зовуватимуться. Усі колишні 
конфлікти почнуть благо-
получно залагоджуватися. 
Ваші ділові зустрічі увінча-
ються успіхом. 

РИБИ 
Успіх вимагатиме вели-
ких витрат сил і часу, але 
не здавайтеся, якщо бачите 
перед собою чітку мету. Темп 
роботи краще не збільшува-
ти, а навпаки, знизити, якщо 
вам так буде зручніше. 
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