
«Ми готові прийняти все —
тільки не брешіть»
	Коли в сім’ї є дитина, 
частенько доводиться 
відвідувати медичні 
заклади, навіть у святкові 
дні. Але для родини 
Петлінських ця звичайна 
справа перетворилася 
на трагедію

	Напередодні Нового року 
помер чотирирічний Владик 
Петлінський. Ми розкажемо 
вам про останній день 
життя маленького 
вінничанина, яким 
запам’ятали його батьки. 
В наступному матеріалі — 
слово лікарям

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Що таке «ПВк Редан»?
	Починаючи з останніх днів 
лютого звідусіль чути про так 
званий рух «ПВК Редан». Підлітки 
збираються великими компаніями 
для бійок зі своїми «ідеологічними» 
ворогами. Вінницю ця «пошесть» 
також не оминула. Розбираємося, 
що відбувається у нашому місті

Містична «ніч ВоВкіВ» 
	Режисер Григорій Сиротюк і 
театр ім. Садовського презентували 
нову виставу «Ніч вовків». Окрім 
глибокого змісту, постановка 
вражає живою музичною 
грою. Спеціально для вистави 
композитор Костянтин Бушинський 
створив музичний інструмент
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Їм не шкода 
своїх дітей

Нормальні суспільні про-
тести на росії неможливі з 
однієї простої причини — їм 
не шкода своїх дітей.

Чи не всі більш-менш зна-
чимі соціальні та політичні 
протести 20-го та 21-го сто-
річ розпочинались найбільш 
реактивною часткою — сту-
дентами, які потім підхоплю-
вала решта суспільства. Вони 
брали на себе перший удар, 
дуже часто їх била поліція 
і це слугувало причиною 
для обурення та вливання 
в протест їх батьків та ре-
шти старших.

Саме за таким принципом 
відбувалась Помаранчева ре-
волюція і особливо Євромай-
дан. Беркут побив студентів 
і на наступний день в центрі 
Києва був мільйон людей.

У Білорусі молодь тиждень 
гамселили силовики, а їх 
батьки та дідусі з бабусями 
мовчки спостерігали за цим.

Нечасті протести на росії 
вже за ери путіна відбувались 
приблизно так само — спо-
чатку досить масові і чисель-
ні виступи молоді все сміли-
віше гасились силовиками, 
натхненними повною від-
сутністю реакції їх батьків.  

В кінці минулого люто-
го в російських містах від-
бувалась ідентична ситуа-
ція — на протести вийшли 
тіктокові підлітки, чітко 
розуміючи помилковість 
того, що відбувається і ще 
не маючи страху перед сис-
темою. Неповнолітні росіяни 
виявились єдиними, хто на-
важився. Їх, переляканих і 
збитих у групки дітей швид-
ко порозтягали по автозаках 
«космонавти». Були навіть 
кадри затриманих в автоза-
ку заплаканих восьмирічок 
і дошкільнят, які з мамою 
вийшли з плакатами за мир. 
А зашугане і байдуже ро-
сійське суспільство просто 
спостерігало. Може навіть і 
відвертало погляд.

В Україні кажуть, що чу-
жих дітей не буває, і тому 
однаково сумно за кожно-
го убитого чи покаліченого 
юнака чи юнку, яким би ще 
жити і жити. То, схоже, що 
засадничо ця війна з боку 
росії стала можлива в першу 
чергу тому, що у них не бу-
ває навіть своїх дітей.

думкА

Ми заПитали Вінничан Як, на вашу думку, потрібно вшанувати загиблих земляків під час війни?

НовиНи

блогер

Володимир 
ГеВко

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/

наталиЯ гладкаЯ
Підтримую «Стіну пам’яті» 
на 1000%. В центрі міста. 
Поіменно та з фотографіями. 
Разом із полеглими Героями 
АтО, бо війна у нас не рік.

наталочка каРПоВа
Має бути на Майдані Неза‑
лежності Дошка Слави. Їхні 
обличчя мають бачити всі, 
а не узагальнювати їх пам’ять 
у деревах і безсилих стелах.

РиМский александР
Спочатку війна повинна за‑
кінчитися, а потім уже мемо‑
ріали обговорювати будемо. 
І точну кількість загиблих нам 
все одно не скажуть.

IrIna LItvInyuk
Думаю, що парк добре, але 
уявіть ті дерева через десятки 
років… І хіба ті, хто віддав своє 
життя за нас, заслуговують 
лише на табличку?

надіЯ дудник-зубенко
у мене загинув племінник, 
вічний біль, вічний сму‑
ток. Я за те, щоб вшанувати 
пам’ять Героїв на Майдані 
Незалежності.

МихАйлО куРдЮкоВ, 
rIa, (095)1039671

Голосно  про 
«ПВК Редан» за-
говорили в останні 
вихідні лютого, коли 

країною прокотилися новини про 
попередження поліцією масових 
заворушень у багатьох містах: 
Київ, Львів, Харків, Івано-Фран-
ківськ, Полтава, Вінниця тощо.

Тоді ж стало відомо, що корені 
руху тягнуться з аніме (японська 
анімація, манга), у якій йдеться 
про злочинну банду «Геней Ре-
дан». Переглядаючи її, підлітки 
починають захоплюватися учас-
никами цієї банди, адже остан-
ні «сповідують» самовираження, 
свободу, справедливість та йме-
нують себе модним сьогодні сло-
вом — «неформали».

Ворогами членів анімаційної 
банди є представники інших суб-
культур, які, як це буває, не роз-
діляють їхніх поглядів. Зокрема, 
ображають неформалів через 
вибір одягу, різновид зачіски 
тощо. Прикметно, що в офлайн 
«редани» вперше вийшли в ро-
сії, а саме в москві. В одному з 
тамтешніх ТРЦ 22 лютого вони 
влаштували першу масову бійку. 
Згодом така «лихоманка» охо-
пила десятки російських міст. 
На жаль, менш ніж за тиждень 
вона дісталася й України.

сотні ПослідоВникіВ
Такі «флешмоби» організовува-

лися адміністраторами новоство-
рених Telegram-каналів. У спіль-
нотах усіх присутніх закликали 
приходити у наперед зазначені 
публічні місця для протистояння 
ворожим субкультурам. В Украї-
ні, як і в росії, опонентів назива-
ють «гопниками», або ж так зва-
ними «офниками». За легендою 

саме останні постійно ображають 
та принижують «реданів».

На заклик адмінів відгукува-
лися десятки, а подекуди сотні 
людей. Чимала їхня частина 
була неповнолітніми. До при-
кладу, у Харкові на «акцію» 
прийшло 245 осіб, понад двісті 
з яких були віком до 18 років. 
У Полтаві з’ясовувати стосунки з 
«офниками» виявили бажання дві 
сотні людей. У Вінниці — понад 
60. На щастя, в усіх українських 
містах до місць масових зібрань 
вчасно приїжджали поліціянти, 
тим самим попереджаючи бійки.

— Наші екіпажі заздалегідь 
приїхали на одну з найбільших 
площ міста, де було місце збору. 

Ми були готовими до будь-яких 
масових заходів, — розповідає 
речниця Головного управління 
Нацполіції у Вінницькій області 
Заріна Маєвська. — Ми бачили, 
що відбувається в інших облас-
тях, тому всі співробітники були 
проінструктованими. Знали, що 
прийти збираються як повноліт-
ні, так і неповнолітні. У Вінниці 
порушень публічної безпеки до-
пущено не було.

Російське іПсо
В управлінні поліції вважають, 

що провокування масових бійок 
серед молоді і підлітків є спро-
бою російських пропагандистів 
провести чергову інформаційно-
психологічну операцію (ІПСО) 
та використати дітей для дес-

табілізації внутрішньої ситуації 
в Україні.

Заступник начальника Управ-
ління ювенальної превенції На-
цполіції Ярослав Шанько заува-
жив, що більшість дітей пояснює 
свою участь в акціях «Редана» ба-
нальною цікавістю. Адміністрато-
ри ж створюють канали на хвилі 
хайпу і з метою заробітку. Тобто 
власне ідейних прихильників цієї 
субкультури, за його словами, є 
мізерна кількість.

Днями вінницькі правоохорон-
ці повідомили, що працюють над 
встановленням осіб адміністрато-
рів одного з місцевих Телеграм-
каналів «ПВК Редан». Пізніше 
вони розповіли, що викрили 
трьох дівчат, які поширювали 
інформацію про цей рух. Усі вони 
віком від 13 до 15 років.

Під час спілкування з поліціян-
тами дівчата розповіли, що ство-
рили канал на знак солідарності 
з однолітками. Мовляв, на ка-
налі можна було знайти слова 
підтримки стосовно їхнього зо-
внішнього вигляду.

10-Річні оРганізатоРи
За словами старшого інспекто-

ра відділу протидії кіберзлочинам 
у Вінницькій області Максима 
Яценка, станом на 3 березня 
встановлено чотирьох адміні-
страторів найбільших спільнот 
області, що пов’язані з рухом 
«ПВК Редан».

— Про що спілкувалися учас-
ники цих спільнот? — запитуємо 
Максима.

— У своїх чатах вони переваж-
но сперечаються, погрожують 
одне одному та домовляються 

про зустрічі, — відповідає стар-
ший інспектор кіберполіції.

— Чи знаходили ви у листу-
ванні цих спільнот проросійські 
заклики або інші ворожі меседжі?

— Нічого такого ми не вияви-
ли. Діти в першу чергу сварилися 
за субкультуру.

— Яку мету вони переслідува-
ли, коли організовували зустріч 
у Вінниці?

— Перш за все вони хотіли 
дізнатися, скількох однодумців 
мають у місті. Була й інша група 
молодиків, яка прийшла на зу-
стріч з метою фізичної розпра-
ви над підлітками, чиїх поглядів 
вони не поділяють.

У Вінницькій області цей рух 
не є настільки популярним, як 
на інших територіях. Переважна 
більшість учасників розуміють, 
що рух походить від країни-агре-
сорки. Патріотизм наших грома-
дян цьому дуже сприяє.

— На щастя, у Вінниці вдалося 
уникнути масової бійки підлітків. 
Розкажіть про цю подію більше.

— До відділку доставили 65 мо-
лодих людей. Половина з них 
були дійсно прихильниками 
«ПВК Редан». Інша половина 
прийшла з цікавості, подивити-
ся, що це за рух. Усіх опитано 
в присутності батьків та прове-
дено профілактичні бесіди.

— Хто конкретно підбурював 
їх до цієї «акції»?

— Їхні однолітки.
— Тобто адміністратори спіль-

нот?
— Так.
— Якого віку ці адміністрато-

ри?
— Від 10 до 14 років.

«Акцію оргАнізувАли 
діти вікоМ до 14 років»
бунт  Починаючи з останніх днів лютого 
звідусіль чутно про так званий рух «ПВК 
Редан». Він перекочував до україни з 
росії, а його активними учасниками є діти 
та підлітки. Вони збираються великими 
компаніями у публічних місцях для 
проведення масових бійок зі своїми 
«ідеологічними» ворогами. Вінницю ця 
«пошесть» також не оминула. Розбираємося, 
що відбувається у нашому місті

 Адміністратори 
створюють канали 
на хвилі хайпу і з 
метою заробітку. 
Ідейних прихильників 
субкультури небагато

до відділку поліції доставили 65 підлітків. Вони прийшли 
битися або спостерігати за бійкою. Наймолодшим з них було 
лише 10 років
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НовиНи

ОльГА бобРусь, rIa, (063)6371070

У Вінницькому обласному клі-
нічному високоспеціалізованому 
ендокринологічному центрі від-
новили роботу Центру надлиш-
кової ваги та залу лікувальної 
фізкультури. Про це повідомили 
у Департаменті охорони здоров’я 
та реабілітації Вінницької ОВА.

Лікарі кажуть, що саме ожирін-
ня є причиною багатьох хвороб. 

Тому важливо дбати про своє 
здоров’я і не відкладати турбо-
ту про себе до Перемоги.

У Центрі надлишкової ваги 
до кожного пацієнта підходять 
індивідуально. Консультують:

Лікар ендокринолог-нутриці-
олог Юлія Зелінська,

Лікар фізичної та реабілітацій-
ної медицини Юлія Дробінко,

Психолог Ярослав Манжулов-
ський.

«Центр надлишкової ваги та 
зал лікувальної фізкультури 
у нас працювали вже до війни. 
На жаль, роботу довелося зупи-
нити на деякий час, але тепер 
ми відновлюємо прийом паці-
єнтів. Команда наших фахівців 
для кожного пацієнта розробляє 
індивідуальний план лікування, 
в якому є різні терапії, вакуум-
ний масаж, лікувальна фізкуль-
тура й консультації психолога. 

Від ожиріння лікують у Центрі надлишкової ваги
Також у нас є кисневий апарат 
МІТ-С двоканальний для при-
готування кисневих коктейлів. 
Лікарі їх призначають пацієнтам 
за потреби. Вони показі тим, 
хто страждає на захворювання 
бронхолегеневої системи, має 
проблеми із серцем і судинами, 
хронічною втомою й іншими 
захворюваннями. Загалом ми 
використовуємо сучасні методи 
діагностування та лікування», — 

сказав директор обласного клі-
нічного високоспеціалізованого 
ендокринологічного центру Пи-
лип Прудиус.

Щоб потрапити на прийом 
до лікаря, потрібно записатися 
за телефонами інформаційного 
центру:

(0432)-65–60–95, (068)-309–
19–40.

З апи с  п ро в о ди т ь с я  з 
9.00 до 16.00.

нювала директорка департаменту 
освіти міськради Оксана Яценко.

— Із 44 об’єктів комунальної 
власності в 13 взагалі немає 
укриття і немає що адаптувати 
під укриття, — казала вона. — 
Найближча відстань до укриття, 
за рекомендаціями МНС, має 
бути 100 метрів від школи, але 
дозволено і 500. Але є школи, 
біля яких і на такій відстані 
укриттів немає. Ми винайшли 
інший спосіб: якщо немає свого 
сховища, директори шкіл домов-
ляються з іншими навчальними 
закладами по сусідству, приват-
ним бізнесом, у кого є укриття 
і можуть надати приміщення 
для класів. По школах є таких 
дев’ять угод і ще є по садочках.

За кошти бюджету громади 
придбали інвентар для укрит-
тів: ємності для води, туалетні 
кабіни, миючі, дезінфікуючі за-
соби, паперові рушники, подо-
вжувачі, повербанки, термоси, 
радіоприймачі тощо.

До формування інвентарю до-
лучилися міжнародні організа-
ції, зокрема, це Представництво 
UNICEF в Україні.

Оскільки державна влада за-
кликала населення готуватися 
до складного опалювального 
періоду через воєнну загрозу 
росії, то до цього дослухалися 
і в міськраді.

У заклади освіти за кошти 
бюджету придбали 73 електро-
генератори, з них потужністю 
24–40 кВт — 20 одиниць, потуж-
ністю 5,6–6,5 кВт — 53 одиниці. 
Створені запаси пального на сім 
діб безперервної роботи генера-
торів. Та ще закупили 439 елек-
тричних конвекторів.

усПіхи учніВ
ЗНО через велику війну скасу-

вали. Запровадили національний 
мультипредметний тест (НМТ). 
За його результатами:
 12 випускників шкіл нашої 

громади отримали 200 балів із 
трьох предметів;
 34 випускники — 200 балів 

із двох предметів;
 105 випускників — 200 балів 

з одного предмета.
Протягом жовтня-грудня 

2022 року в місті відбулися два 
етапи Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предме-
тів. З-понад 12 тисяч учасників 
шкільного етапу — 1333 пере-
можці, які взяли участь у місь-
кому етапі. З них право участі 
в обласному етапі предметних 
олімпіад вибороли 498 учнів.

ВАлеРІй 
чудноВський, rIa, 
(063)7758334

На сайті міської 
ради опублікува-

ли рішення «Про хід виконання 
Програми розвитку освіти Ві-
нницької міської територіаль-
ної громади на 2022-2024 роки 
у 2022 році». Передусім, цей 
документ є цікавим тим, як ві-
нницька освіта пережила рік 
повномасштабної війни.

ПолоВина учніВ — ВчатьсЯ 
за ПаРтаМи

Загалом, на території Вінниць-
кої міської громади є 134 закла-
ди освіти (позашкільна освіта, 
дитсадки, школи, техучилища): 
108 у комунальній власності, 
9 державної форми власності, 
17 — приватні.

Повномасштабна війна впли-
нула на те, що частина дітей ви-
їхала з Вінниці в інші регіони 
України або за кордон. Нато-
мість до закладів зарахували 
дітей з-поміж внутрішніх пере-
селенців.

Тому, в школах у 2022/2023 на-
вчальному році, стали навчатися 
на 1 тисячу 37 учнів більше, ніж 
у попередньому році. Загалом їх 
46 тисяч 795 учнів. І трохи мен-
ше половини з цих дітей (46,7%) 
зараз вчаться офлайн — за пар-
тами у школах.

У закладах дошкільної освіти 
виховуються 18 тисяч 73 дитини. 
У закладах професійно-техніч-
ної освіти навчається 4 тисячі 
394 учні.

заМість РозбудоВи — 
РеМонти укРиттіВ

Для забезпечення якісних 
освітніх послуг деякі заклади 
були перепрофільовані:
 відновив роботу після ре-

конструкції дитсадок № 16 
(1 черга, на 9 груп);
 відкрито одну групу в дит-

садку № 33;
 Деснянську початкову шко-

лу-дитсадок реорганізовано 
у дитсадок;
 у Вінницько-Хутірському 

ліцеї ліквідували дошкільне від-
ділення: дошколярики тепер хо-
дять до Вінницько-Хутірського 
дитсадка.

Програма утеплення закладів 
освіти, будівництво спортивних 
майданчиків, придбання нового 
навчального обладнання — усе 
це на паузі, через війну.

Натомість постала потреба 
в організації укриттів на час 
повітряних тривог. За звітом 

департаменту освіти, робота 
над організацією найпрості-
ших укриттів почалася в липні 
2022 року:

«Фахівцями були обстежені 
всі заклади освіти комуналь-
ної власності. Встановлено, 
що найпростіші укриття мож-
на облаштувати у 69 закладах: 
у 28 з 61 дитсадка (46%), у 31 із 
44 шкіл (70%), а також у двох 
закладах позашкільної освіти та 
у восьми профтехучилищах», — 
пишуть у звіті.

У всіх зазначених закладах 
укриття були зроблені: у 43 че-
рез капремонт, у 8 — поточний 
ремонт, у 18 — провели ремонт 
укриттів господарським способом.

Ось як відсутність укриттів, 
зокрема, у всіх школах, пояс-

освітА у 2022 році. кількість 
учнів, генерАторів тА укриттів
цікава статистика  Попри війну, 
в школах нашої громади стало 
на одну тисячу більше учнів, ніж 
у попередньому навчальному році.  
у 69 із 117 комунальних закладів 
освіти були облаштовані найпростіші 
укриття. та ще для закладів 
освіти закупили 73 генератори, і 
сформували запаси пального на їх 
роботу протягом семи днів!

Нині 46% усіх 
школярів Вінниці 
вчаться за партами. 
Для цього у 31 із 
44 шкіл створили 
укриття
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Інформацію про ймовірного на‑
відника ракет, внаслідок удару 
яких 28 людей загинули, назва‑
ли у спільноті OSINT Бджоли+. 
Ним виявився майор армії рф 
Валерій Боровіков, заступник 
командира ескадрильї літаків 
далекого радіолокаційного до‑
зору А50у.
«Бджоли» встановили, що Ва‑
лерій Боровіков є командиром 
екіпажу А50у «таганрог» (бор‑
товий номер 41, реєстраційний 
№ RF‑94268). Саме цей борт з 
початку війни знаходився у біло‑

русі та активно використовував‑
ся рашистами. І за наведенням з 
літака А50у 14 липня 2022 року 
був здійснений удар «Калібра‑
ми» по Вінниці», — пише у ма‑
теріалі журналіст «20хвилин» та 
газети RIA Віктор Скрипник.
Боровіков родом з Іваново, 
росія. Разом з дружиною Оле‑
ною виховують 17‑річну доньку 
Дар’ю. у «Бджолах» пообіцяли 
знайти ще тих людей, які запус‑
кали ракети по Вінниці.
«Всіх розшукаємо, ніхто не за‑
ховається», — пишуть вони.

знайденою інформацією Віктор 
Скрипник поділився з обласним 
управлінням СБу. у випадку ї ї 
підтвердження слідчі приймуть 
процесуальне рішення.
Ракетний обстріл Вінниці 14 лип‑
ня 2022 року, нагадаємо, роз‑
слідується за частиною другою 
статті 438 Кримінального кодек‑
су україни «Порушення законів 
та звичаїв війни у поєднанні з 
умисним убивством». Покаран‑
ня за такий злочин — ув’язнення 
на строк від 10 років до довічно‑
го терміну.

хто навів ракети на Вінницю 14 липня

не мати стосунку до згаданих 
західних компаній.

2) Мікрочипи потрапля-
ють до росії через складну 
мережу дочірніх компаній та 
дистриб’юторів.

І на підтвердження другій гіпо-
тезі у НАКО наводять такі факти:

«Harting LLC постачає у РФ 
продукцію материнської німець-
кої компанії Harting Technology 
Group через Європу та Азію. 
Останні постачання зафіксовані 
в листопаді 2022 року.

До травня 2022 року американ-
ська TE Connectivity поставила 
в Росію 479 товарів на $1,8 млн. 
Потім вона припинила продавати 
свою продукцію напряму і зараз 
робить це через постачальників 
у Туреччині, Тайвані, Марокко 
та Індії.

А деякі компанії відкрито ви-
робляють компоненти для росій-
ського ВПК. У листопаді мину-
лого року ГУР повідомляло, що 
американська Trimble випускає 
деталі для супутникової навіга-
ційної системи ГЛОНАСС, за до-
помогою якої росіяни наводять 
ракети», — пишуть у звіті.

Як закРиВаЮть лазіВки
То як це припинити, щоб у росії 

не було можливостей виробляти 
ті ж самі «Калібри» та повторю-
вати теракти, подібні до атаки Ві-
нниці 14 липня? Рекомендації від 
Міжнародного партнерства з прав 
людини (IRHR) та Незалежної 
антикорупційної комісії (НАКО):

1. Визнати наявність проблеми. 
Акціонери повинні відреагува-
ти на такий стан справ у їхніх 
компаніях. Усім потрібно щиро 
і відкрито прийняти той факт, 
що треба ще дуже багато зроби-
ти, щоб перекрити доступ Росії 
до західних технологій.

ВАлеРІй 
чудноВський, rIa, 
(063)7758334

росія вичерпує 
свій запас ракет. 
На кінець лютого 

2023 року, за даними ГУР та Мі-
ноборони, у москви залишилося 
менше ніж 100 крилатих ракет, 
які найчастіше використовуються 
при обстрілах — «Калібр», Х-101, 
Х-555.

Однак загроза масових ракет-
них обстрілів не зникла: росія 
продовжує виробляти високо-
точну зброю.

«За місяць вони зараз можуть 
виготовити не більше ніж 30–
40 ракет», — сказав представник 
воєнної розвідки Андрій Черняк.

Ба більше, для складання 
озброєння росіяни використо-
вують мікросхеми західного ви-
робництва із США, Британії, 
Тайваню тощо. І це попри на-
кладені санкції.

Як так трапилося, та що було, 
зокрема, у двох «Калібрах», яки-
ми вдарили по Будинку офіце-
рів 14 липня? Дізналися зі звіту 
Міжнародного партнерства з прав 
людини (IRHR) та Незалежної 
антикорупційної комісії (НАКО).

у Ракеті чиПи сШа, 
тайВанЮ та ШВейЦаРії

росіяни 14 липня минулого 
року обстріляли площу Пере-
моги у Вінниці.

«У міноборони росії заявили, 
що цілилися у Будинок офіцерів, 
де відбувалася зустріч команду-
вання ВПС України з представ-

никами іноземних постачаль-
ників озброєнь, а також що їх 
було «знищено» в результаті на-
паду, — йдеться у звіті. — За сло-
вами українського уряду, ООН, 
представників ЄС, російські ата-
ки були спрямовані суто проти 
цивільної інфраструктури. Адже 
Будинок офіцерів є найбільшим 
концертним залом Вінниці та 
не має стосунку до військової 
інфраструктури».

Уламки від озброєння свідчать, 
що саме «Калібрами» 3M-14 оку-
панти обстріляли Будинок офі-
церів у Вінниці, внаслідок чого 
загинули 28 людей (у тому числі 
троє дітей) та 89 отримали по-
ранення.

Ракети сімейства «Калібр» були 
розроблені в радянські часи. Їх 
запускають з моря та повітря 
на відстань до 2,5 тисячі кіло-
метрів. Можуть нести боєголовку, 
вагою до 450 кілограмів. Ракета 
має довжину 6,2 метра.

За даними свіжого аналізу 
НАКО, компоненти супутни-
кової системи, комп’ютера на-
ведення та висотоміра у цій ра-
кеті мають логотипи компаній 
зі США, Швейцарії та Тайваню. 
На дев’ятьох деталях є американ-
ське маркування.

Як РосіЯ обходить санкЦії
Яким чином, попри накладені 

західними країнами санкції, росія 
купує американську, швейцар-
ську та тайванську мікроелек-
троніку? Автори звіту мають, як 
мінімум, дві гіпотези:

1) Багато компонентів можуть 
бути підробленими та взагалі 

2. Міжнародна дискусія, що 
спрямована на пошук рішення. 
В ній повинні взяти участь уряди, 
політичні лідери та компанії.

3. Ретельний і всеосяжний 
огляд чинних санкцій та заходів 
контролю за експортом. Це по-
трібно зробити з урахуванням тих 
проблем, які порушив цей звіт.

4. Бізнес повинен збільшити 
перевірки клієнтів і кінцевих 
отримувачів товарів. Так ком-
панії зможуть переконатися, що 
їхні продукти не використовують 
росіяни.

Про ці «діри» у санкцій-
ній політиці в Україні знають. 
Ще в листопаді минулого року 
Міжнародна робоча група щодо 
санкцій проти росії пропонувала 
посилити санкції, зокрема, в час-
тині блокування доступу росіян 
до західних технологій.

«Пропонується накладення 
санкцій на конкретні російські 
компанії, а також на компанії, 
які виробляють компоненти», — 

йшлося на сайті Офісу президен-
та України.

Частково, рекомендації враху-
вали у 10-му санкційному пакеті, 
який ухвалили в ЄС 25 лютого. 
Додали ще 96 російських ком-
паній (усього під санкціями 
506 компаній), на які встано-
вили торговельні обмеження. 
Зокрема, в частині постачання 
до них електроніки. І ще допо-
внили список компонентів, які 
заборонені до продажу на росію.

«Крім того, Рада ЄС вирішила 
заборонити транзит через тери-
торію росії експортованих з ЄС 
товарів і технологій подвійного 
призначення, з метою уникнення 
обходу санкцій», — йдеться у по-
ясненні до 10 пакету санкцій.

Також, за повідомленнями 
Міжнародної робочої групи щодо 
санкцій, Україна регулярно об-
мінюється із західними партнера-
ми щодо знайдених компонентів 
у російських ракетах, щоб допо-
внювати торговельні заборони.

у «кАлібрАх», якиМи обстріляли 
вінницю, є зАхідні технологіЇ
отакої!  росія в обхід західних санкцій 
продовжує виробляти ракети. зокрема, 
у «Калібрах», якими били по Вінниці 
14 липня, знайдені компоненти супутникової 
системи, комп’ютера наведення та 
висотоміра від компаній із США, Швейцарії 
та тайваню. Як так сталося та як це 
припинити? Проаналізували звіт експертів

Теракт 14 липня 
розслідується як 
«Порушення законів 
війни». Покарання — 
до довічного 
ув’язнення

уламки російського «калібра» на площі Перемоги 
у Вінниці. На дев’ятьох компонентах знайшли маркування 
компанії з США

Газета є членом 

Всесвітньої 

Асоціації 

Новинних 

Медіа WAN-IFRA

Ця газета надрукована на папері, що 
наданий нам в якості гуманітарної 

допомоги та за підтримки компаній: 
АНРВУ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, 

БО “УСЛ” та Kinstellar.

Hаклад 17 900 Замовл. № 230110
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кіра планує побити власний рекорд. зібрати ще більше 
грошей і знову передати на зСу

НАтАлІЯ коРПан, rIa, (097)1448132

В’ячеслав Данилюк родом з 
Оратівщини, а кілька років тому 
він переїхав з родиною у Білу 
Церкву. До початку повномасш-
табного вторгнення чоловік писав 
вірші, однак їхня тематика була 
зовсім іншою: особисті пережи-
вання, кохання тощо. А 24 люто-
го життя незворотно змінилося.

— Мене 24 лютого «прорвало», 
війна стала поштовхом для мене 
щодня писати вірші, в яких я роз-
повідаю про відважну боротьбу 
українського народу та про жахіт-
тя, які творять росіяни, — розпо-
відає вінничанин. — З 15 квітня 
мене на виконання службових 
обов’язків відрядили у Бородянку 
з метою документування воєнних 
злочинів, вчинених російськими 
загарбниками. Це були фактично 
перші дні після деокупації Ки-

ївщини. Ми проводили бесіди, 
допити осіб. В тому числі й вій-
ськових, які перебували в полоні 
під час окупації. У мене навіть є 
один вірш про людину, над якою 
знущалися… Там я багато всього 
побачив на власні очі: руйнації 
будинків після авіабомб, пережи-
вання людей. Всі свої відчуття від 
побаченого я переносив у вірші.

На початку великої війни чоло-
вік вирішив щодня писати вірш, 
і вже 370 днів дотримується свого 
слова.

— Я писав щодня, однак 
Facebook іноді блокує мої твори. 
Вважаючи, що ними я пропагую 
насилля. Але ми всі розуміємо, 
що таке насилля… І я дуже добре 
побачив, що таке насилля в Бо-
родянці. Звісно, у своїх віршах 
я не пропагую насильство, — 
каже він.

За словами чоловіка, морально 

найважчі вірші, які йому дава-
лися — це ті, які він писав після 
звірського бомбардування Марі-
уполя, знищення театру, де пе-
реховувалися цивільні. Не менш 
важко було після виявлених ма-
сових поховань в Ізюмі.

— В мене дуже багато рідних, 
друзів та знайомих захищають 
Україну, і я інколи їм скидаю 
повідомленнями свої вірші. Вони 
читають на фронті та кажуть, що 
це їх підтримує. Кажуть, що та-
ким чином вони відчувають, що 
про них пам’ятають та чекають 
додому, — розповідає поет.

В’ячеславу говорять, що ці ві-
рші — будуть пам’яттю для май-
бутніх поколінь.

— Я знаю, що є цивільні, яким 
вже набридла війна, і вони б хо-
тіли іншої поезії від мене. Але 
я ні про що інше писати не буду, 
зараз лише воєнна тематика. Пла-

Щодня з початку великої війни 
пише вірші про боротьбу

ную писати щодня до Перемоги, 
і сподіваюся, що цей рік буде 
переможний. У мене мала бути 
коротка збірка, а тепер виходить 
багатотомник, — каже чоловік. — 
Але ми незламні, навіть у такі 
темні часи продовжуємо творити.

Свої вірші вінничанин що-
день розміщує на своїй сторінці 
у Facebook та на сайті «Поезія 
Вільних». Останній створений 
Міністерством культури та ін-
формаційної політики України.

«Кожен вірш, кожен рядок, 

кожне слово — це вже частина 
Української історії. Після нашої 
перемоги, майбутні покоління 
мають пам’ятати, крізь що ми 
пройшли та надихнутись відва-
гою і героїчною боротьбою. Долу-
чайтеся до культурної спадщини 
й додавайте свої твори, адже ми 
точно знаємо, що війни закінчу-
ються, а поезія — ні», — читаємо 
на сайті Мінкульту.

Загалом сайт українці поповни-
ли 27036 віршів, з них — 370 ві-
нничанина.

 масаж;
 заняття на профілакторі Єв-

мінова;
 дихальні вправи;
 підбір вправ для домашніх 

занять.

МеМоРіальний ПаРк «ПаРк 
геРоїВ»

Також «Ветеранський простір» 
долучився до створення міської 
програми підтримки захисників 
і захисниць. Наприкінці лютого 
виконком міськради ухвалив цю 
програму, й у її рамках у Вінни-
ці мають відкрити меморіальний 
«Парк Героїв» на Вишеньці. Яким 
він буде — ще невідомо, зараз все 
в процесі розробки.

Ми дуже сподіваємося, що нам 
вдасться реалізувати проєкт, ініці-
аторами якого ми стали, це Парк 
Героїв.

— Цей парк, ми сподіваємося, 
буде тим місцем, яке буде нага-
дувати всім містянам та гостям 
міста, що є ті люди, які поклали 
своє життя за вас з нами. Цей 
парк був задуманий, як парк від-
починку. У нашій уяві це має бути 
зона, в якій час від часу гуляють 
дорослі та діти. Але разом з тим, 
коли люди там гулятимуть, то бу-
дуть бачити дерева, на яких тим 
чи іншим чином буде зазначено, 
що це дерево посаджено у пам’ять 
загиблого вінничанина, — розпо-
відає Марія Довжик. — Діти бу-
дуть читати, запитувати у батьків. 
Таким чином ми будемо відкар-
бовувати у пам’яті людей імена 
Героїв. Ми вважаємо, що це один 
із найвдаліших варіантів, щоб по-
ширити інформацію про захисни-

НАтАлІЯ коРПан, rIa, 
(097)1448132

У Вінниці вже 
кілька років, з 2020, 
працює «Ветеран-
ський простір». Це 

спільний проєкт однойменної 
громадської спілки та виконко-
му міськради. Вони займаються 
підтримкою ветеранів, членів їх 
родин, членів родин полеглих за-
хисників/ць України та безвісти 
зниклих, полонених захисників.

Цьогоріч у просторі розширили 
спектр послуг, які можуть отрима-
ти люди. Які саме? Розповідаємо 
детальніше.

Психологічна та 
ЮРидична ПідтРиМка

Підтримки психолога — одна з 
послуг, яка має найбільший попит 
серед вінничан. У «Ветеранському 
просторі» є штатні психологи, які 
допомагають ветеранам та їхнім 
родинам. Вінничани можуть при-
ходити на індивідуальні консуль-
тації та групи підтримки. Останніх 
є три різновиди: для родин, що 
чекають рідних з війни; для дру-
жин бійців; для батьків Героїв, 
які полягли за нашу Батьківщину. 

Також проводять заходи для ді-
тей наших загиблих захисників. 
Кожен із цих напрямків роботи — 
мають попит та важливі.

— Окремим напрямком роботи 
є юридичні консультації, їх наші 
юристи надають за попереднім за-
писом. А також ми допомагаємо 
родинам безвісти зниклих осіб. 
Надаємо консультації, передає-
мо інформацію на Уповноваже-
ного Кабінету Міністрів України 
з питань безвісти зниклих осіб 
за особливих обставин, — каже 
директорка простору Марія До-
вжик. — Ми спрощуємо комуніка-
цію між родинами та державними 
установами, військовими части-
нами. Також ми надаємо родинам 
перелік установ, куди обов’язково 
треба звертатися, та розробили 
з цього приводу дорожню мапу.

Фізична РеабілітаЦіЯ
Послуги реабілітолога надають 

у стінах простору. Звертатися мо-
жуть ветерани та члени їхніх родин. 
Також фізичну реабілітацію про-
водять на виїзді. У межах Вінниці 
можна викликати додому реабі-
літолога за попереднім записом.

Допомога реабілітолога може 
включати:

ків. Не тільки на меморіальних 
дошках, а й серед людей.

Знаходитися парк буде непода-
лік майбутнього «Музею Мужніх» 
(вул. Пирогова, 148).

— Ця місцина має бути спочат-
ку досліджена фахівцями. Напри-
клад, потрібно буде дослідити, які 
дерева там вже потрібно підчис-
тити, бо вони небезпечні тощо, — 
каже вона. — Ми зараз працюємо 
над тим, щоб вже навесні почати 
дослідження і залучити до цього 
громадськість.

За словами директорки «Вете-
ранського простору», там точно 
будуть місця для сидіння, до-
ріжки, освітлення. Також при 
реалізації будуть враховуватися 
думки і потреби родин загиблих 
захисників та захисниць.

ноВий ПРоєкт «єдине 
Вікно»

Ця програма допомоги теж 
наразі в розробці. «Єдине ві-
кно» — це новий сервіс, який 
має полегшити ситуацію з 
оформленням документів, пільг 

і соціальних гарантій. Це місце, 
де в майбутньому ветерани/ки 
зможуть отримати відповіді на всі 
питання. Як говорять у просторі: 
«Необхідність довго проклада-
ти маршрут від однієї інстанції 
до іншої, затягування у часі і 
черги аж ніяк не говорять про 
повагу до ветеранів і ветеранок 
та їхніх родин».

— Мають бути здійснені якісь 
кроки для того, щоб полегшити 
всі процедури, тому що з фронту 
повернуться багато учасників бо-
йових дій і їм потрібно буде здій-
снювати якісь оформлення пільг 
та соціальних гарантій. Оскільки 
їх багато, то будуть створюватись 
черги. То, чому б не зробити так, 
щоб уникнути цих черг? — каже 
Марія Довжик. — Варто також 
враховувати й мобільність захис-
ників та захисниць після бойових 
поранень.

Знаходиться заклад у Вінниці 
за адресою: Єрусалимка, 8. Кон-
такти: 067 959 4065. Всі послуги 
у «Ветеранському просторі» на-
дають безоплатно.

словоМ і ділоМ. про підтриМку 
зАхисників тА Їх родин
допомога  Консультування, фізична 
і психологічна реабілітація, юридичний 
супровід, групи підтримки для різних 
цільових груп — все це у Вінниці 
безоплатно надають ветеранам, учасникам 
бойових дій, їхнім рідним, родинам 
загиблих та безвісти зниклих.  
також у місті планують облаштувати 
Парк Героїв на Вишеньці та запустити 
новий проєкт із допомоги в оформленні 
необхідних документів тим, хто 
повернувся з фронту

 «Єдине вікно» — це 
новий сервіс, який має 
полегшити ситуацію 
з оформленням 
документів, пільг і 
соціальних гарантій

у Ветеранському просторі з 2020 року надають всіляку 
допомогу ветеранам та їхнім родинам. Вся підтримка — 
безоплатна

Вінничанин багато побачив на власні очі: руйнації 
будинків після авіабомб, переживання людей. Всі свої 
відчуття від побаченого він переносив у вірші
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розмов з дружиною, він сказав, 
що до неї має заїхати його тато 
та дещо передати. Яна з мамою 
та дітьми якраз гуляли, коли 
у двір заїхала машина свекра. 
Жінка повернулася до дитячо-
го майданчика й почала гукати 
сина: «Йди-но сюди, дідо при-
їхав».

— А мама мені каже: «Яно, 
то ж Віталік твій приїхав». По-
вертаюсь, точно він. Такий ху-
дий, втомлений, але мій Віталік. 
Оце був справжній сюрприз, — 
розповідає Яна. — Він ще вночі 
приїхав, але, щоб нас із дітьми 
не будити, поїхав до батьків. 
Дзвонить в домофон, відповідає 
сонна мама, а він і каже, від-
крийте, я до ваших сусідів хочу 
потрапити. Вона почала ціка-
витися, до яких таких сусідів, 
то він не витримав і зізнався: 
«Мамусю, давай вже відкривай, 
то я». Такі чудові вісім днів були, 
щоправда, пролетіли, ніби вісім 
хвилин.

Під час короткочасної від-
пустки Віталій з Яною встигли 
похрестити доньку. Чоловік спо-
чатку хотів відкласти хрещен-
ня на мирний час, але дружина 
наполягла. А потім настав день 
повертатися назад. Побратими 
Віталія потім розкажуть, що 
він все вихвалявся перед ними, 
кажучи: «У мене тепер доця-

МихАйлО куРдЮкоВ, 
rIa, (095)1039671

До початку по-
вномасштабного 
вторгнення вінни-

чанин Віталій Ковтуновський 
вів цілком звичайне життя. Пра-
цював на хлібному заводі. Вдома 
на нього завжди чекала дружина 
та маленький син. Заповітною 
мрією було мати ще й доньку. 
Й одного вечора, повернувшись 
з роботи, Віталій дізнався, що 
дружина вагітна.

— Він вже сів вечеряти, коли 
я сказала йому: «Візьми під 
подушкою телефон». Віталік 
здивувався, мовляв, невже це 
не може почекати, але пішов 
у кімнату за подушкою. Під нею 
лежав тест з двома смужками, — 
пригадує дружина вінничанина 
Яна. — Він сильно зрадів, але 
потім якось різко вибіг із дому. 
Я почала переживати, бо година 
була вже пізня, але він сказав, 
що скоро прийде. Повернувся 
з букетом троянд. Подарував їх 
мені й запитав: «Це що, у мене 
доця буде?» Згодом УЗД пока-
зало, що у нас буде дівчинка.

Яна говорить, що вони з чо-
ловіком мали наполеонівські 
плани на життя: те купити, там 
побувати, то зробити. Однак 
24 лютого все змінило. В армії 
Віталій не служив, військового 
досвіду також не мав, тому пер-
ші місяці великої війни до вій-
ська його не призивали.

ЯкЩо не Ми, то хто?
Це сталося вже в липні, коли 

чоловік їхав у справах, а його 
автівку зупинили. Вручили по-
вістку. Віталій і пішов до війсь-

ккомату. Вже звідти мобілізація. 
Спочатку короткотривале на-
вчання, а потім, каже Яна, пе-
рекинули на захист Донеччини. 
Курахівський, соледарський, 
мар’янський напрямки — одні 
з найгарячіших точок на всій зем-
ній кулі. Й саме там довгі місяці 
боронив країну вінничан Віталій.

— Він у мене дуже справедли-
вий, — продовжує Яна. — Одразу 
сказав, що ховатися не стане. 
«Як я в очі дітям потім диви-
тися буду?» — так він говорив. 
«Якщо не ми захищатимемо 
країну, то більше ніхто робити 
цього не буде».

Їдучи на схід, Віталій казав 
дружині, що прекрасно розуміє, 

яка небезпека може на нього 
там чекати, але завжди просив 
її не переживати. Як і багато 
інших військовослужбовців, во-
лів говорити про щось цивільне 
та мирне, а не війну, любив 
розпитувати, що робили його 
близькі та куди вони ходили, 
що відбувається в рідній Вінни-
ці. Завжди повторював: «Я коли 
з вами говорю, то забуваю, де 
я знаходжуся», — настільки те-
рапевтичними для нього були 
ті розмови.

коРоткочасна ВідПустка
Донька народилася у вересні. 

А під час однієї із жовтневих 

принцеса є», «А чия це таткова 
доця?» «Подивіться, як вона 
на мене схожа».

загинуВ у МаР’ЯнЦі
Остання розмова з чоловіком 

була короткою. Яна каже, що Ві-
талій був якимось беземоційним, 
що було для нього нетиповим. 
Запитав, як справи у родини. 
Почув, що все добре. Сказав, 
що в нього так само. А потім 
попрощався і поклав слухавку. 
Вночі написав повідомлення, що 
любить їх, а після цього перестав 
виходити на зв’язок.

— Зранку я прокинулася з 
якоюсь тривогою. Але дзвонити 
не стала, бо, думаю, зайнятий 
до обіду. Згодом все-таки на-
брала, а він не відповів. Я по-
дзвонила ще раз, а потім ще раз 
і ще раз. В інтернет він також 
не виходив, то мені вже хотілося 
не те, що плакати, а кричати.

Так минув день. Другий. І 
третій. Яна не мала жодного 
контакту до чоловікових побра-
тимів, не знала, як зв’язатися з 
його керівництвом, тому почала 
панікувати. На четвертий день 
Яні подзвонили: «Нам шкода, 
але ваш чоловік загинув. Це було 
в Мар’їнці. Його тіло доставлять 
у Вінницю. Коли його можна 
буде забрати з моргу, вас спо-
вістять».

— Я не могла повірити, що 
таке взагалі могло статися. 
Ну як це мій Віталік загинув?! 
Це точно помилка. Він живий! 
Просто не виходить на зв’язок. 
Можливо, щось справді сталося, 
але не те, що вони мені говорять. 
Просто переплутали… — каже 
дружина загиблого Героя. — До-
бре, що руки й ноги були ціли-
ми. Ми поховали його з відкри-
тою труною. Я стільки історій 
чула про те, як від інших сол-
датів залишаються лише окремі 
частини, які збирають у пакети, 
а потім кладуть в гроби.

Як саме загинув Віталій, Яні 
не розповіли. Сказали лише, що 
тієї ночі ворог обстріляв їхні 
позиції. Одні побратими гово-
рили, що загинуло двоє, інші, 
що четверо. Яна думає, що вже 
ніколи не дізнається напевно, 
як саме втратила чоловіка, а її 
діти батька.

— Поки що я не знаю, як роз-
повідатиму дітям про все це. 
Чи зможу підібрати правильні 
слова? Як вони на це відреагу-
ють? — говорить Яна.

Поховали Віталія Ковтунов-
ського 27 лютого 2023 року. Він 
знайшов вічний спокій на Алеї 
Героїв Сабарівського кладови-
ща, поряд із сотнями інших ві-
нничан, які віддали свої життя 
в боротьбі за Україну.

«поки що я не знАю, як 
розповісти про це дітяМ»
біль  за пів року служби вінничанин 
боронив державу на кількох гарячих 
напрямках фронту. за цей час лише 
раз приїздив до Вінниці, щоб побачити 
родину та довгоочікувану новонароджену 
доньку. В середині лютого Віталій загинув 
у Мар’янці. Дружина Героя Яна поділилася 
з нами його історією

Побратими Віталія 
розказували, що він 
все вихвалявся: «У 
мене доця-принцеса 
тепер є, подивіться, як 
на мене схожа»

герой загинув під час ворожого обстрілу. Вдома на вінничанина чекала дружина та двоє дітей

МихАйлО куРдЮкоВ, rIa, 
(095)1039671

Для ветеранської спільноти Ві-
нниці організовують безплатні 
медитативні заняття з ткацтва, 
арттерапію та різноманітні май-
стер-класи. Організатори запро-
шують до участі сім’ї захисників.

— Усі ми щоденно дякуємо на-
шим захисникам та захисницям. І 
в різний спосіб намагаємося свою 
подяку до них донести, — розпо-
відає співорганізаторка проєкту 
«ВінОК» Катерина Ботвинник. 

Починаючи з червня минулого 
року, завдяки цій ініціативі сотні 
дітей із нашого та інших міст ма-
ють змогу безоплатно відвідувати 
різноманітні майстер-класи та 
гуртки у різних локаціях Вінниці.

Нещодавно «ВінОК» запустили 
партнерську програму з Veteran 
Hub та «Ветеранським просто-
ром». Катерина говорить, що 
програма розрахована на вете-
ранську спільноту: діти, батьки, 
чоловіки, дружини військових, 
які захищали або зараз захища-
ють Україну.

«Маємо турбуватися про близьких захисників»: 
стартувала благодійна програма для родин військових

— Важливо розуміти, що 
коли з родини воює одна люди-
на, то воює вся родина. Усі ці 
люди й складають ветеранську 
спільноту. Ми хочемо, щоб вони 
усі відчули нашу турботу та під-
тримку, — розповідає Катерина 
Ботвинник. — Нещодавно у «Ве-
теранському просторі» відбулося 
перше медитативне заняття з тка-
цтва для матерів полеглих Героїв. 
Наступною буде арттерапія.

Катерина говорить, що такі 
творчі заходи є терапевтични-
ми для людей із ветеранської 

спільноти. За її словами, ці ма-
ленькі радощі не лише допома-
гають перезавантажитися, але й 
є помічними в пошуку людей зі 
схожим досвідом, що в підсумку 
позитивно впливає на їхній емо-
ційний стан.

— Люди, які зараз захищають 
нашу країну, віддають найваж-
ливіше — свою безпеку. Своєю 
чергою ми можемо віддячити їм, 
створивши затишок для їхніх 
родин, оточити їх розумінням 
і показати, що вони важливі і 
що їх поважають. Ми ділимо-

ся з ними тим, чим можемо, 
і навчаємо того, що самі зна-
ємо, — продовжує Катерина. — 
Особисто я не можу наважитися 
піти воювати, тому я маю пі-
клуватися про близьких тих, хто 
наважився. 

Заняття для ветеранської спіль-
ноти проводитимуться в партнер-
стві з Veteran Hub та «Ветеран-
ським простором». Дізнатися 
подробиці та записатися на за-
няття можна на сторінці проєкту 
«ВінОК», або за телефоном: (093) 
487–73–53.
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сказав: «Все добре, він реагує».
— Я стою біля дитини і бачу, 

що він не реагує, — говорить 
Людмила, бабуся хлопчика.

За словами матері Влада, на-
певне лише після того, як подіяв 
кисень, дитина почала реагува-
ти на голос — це було не нор-
мально, щось типу — «а-а-а-а». 
Хоча згодом, коли лікарі гово-
рили з ним, він навіть сказав, 
що ходить у садочок, але гово-
рив наче п’яний. Реаніматолог 
каже: «На даний час життю ва-
шої дитини нічого не загрожує, 
але на даний час».

Може Це хіРуРгічна 
ПРоблеМа

— Коли син почав втрачати 
свідомість, та перестав реагу-
вати на всі подразники, при-
сутні лікарі вирішили долучити 
хірурга, а мені сказали напи-
сати, що, скільки в мл, і коли 
я давала малому. Це було вже 
після опівночі, — розповідає 
Тетяна. — Хірург прийшов че-
рез півгодини, обстежив йому 

черевну порожнину. Натискав 
на животик і питав у сина, де 
болить, той не реагував. Лише 
один раз, коли хірург натиснув 
в області печінки, син зойкнув.

За словами бабусі малюка, 
на огляд прийшов молодий хі-
рург, оглянув область епігастрію, 
вона йому не сподобалась. Тож 
сказав, що потрібно робити 
УЗД. Але напевне лікар не міг 
визначитися з діагнозом, тому 
викликав старшого хірурга — 
Юрія Паламарчука.

— Близько другої години ночі 
приїхав новий хірург, подивив-
ся дитину і сказав: «Тут хірур-
гічної патології немає». З ним, 
наскільки я зрозуміла, приїхала 
і лікарка УЗД Наталія Смірно-
ва, — розповідає мама малю-
ка. — Дитину вже без кисню 
перенесли в кабінет УЗД і дуже 
довго обстежували. А малий тим 
часом качався по кушетці туди 
сюди, йому було зле. Лікарка 
повідомила, що в нього почи-
нає набиратися рідина в серці, 
в черевній порожнині. Вона по-

АльОНА РЯбоконь, 
rIa, (067)4333535

Коли в сім’ї є 
дитина, прово-
дити святкові дні 
у лікарняних па-
латах — в прин-

ципі норма. Але для родини 
Петлінських, ця звичайна справа 
перетворилася на трагедію.

— Ми не можемо запустити 
його серце, — сказав нам реані-
матолог дитячої обласної лікарні 
31 грудня, десь о пів на шосту 
ранку.

А потім…
— Ви привезли його, вже без 

ознак життя.
А потім…
— Ну скільки можна завивати 

і кричати під стінами лікарні.
— Йдіть, зустрінемось у мор-

зі, — сказали нам наші родичі.
А потім…
— Ваша дитина мала рідкісне 

захворювання і могла померти 
будь-коли, наприклад, граючись 
у пісочниці, ви не винні, лікарі 
не винні, — сказала нам пато-
логоанатом.

За кілька днів до цього дитина 
співала і танцювала на Новоріч-
ному святі. За тиждень до цього 
дитина здала аналізи, тому що 
тато захворів і мама вирішила 
перестрахуватися. За чотири 
роки медична картка дитини 
нічим не відрізнялася від сотні 
тисяч таких карток. Там не було 
вроджених вад, спадкових чи 
хронічних хвороб. Там були 
занотовані всі щеплення і про-
філактичні огляди.

до того Як…
Ранок 29 грудня 2022 року. 

Владику Петлінському чотири. 
Він ходить у дитячий садочок. 
Найшвидше в групі бігає. Вже 
давно ганяє на вєліку без до-
даткових коліс. Весела, бадьора 
дитина.

Після обіду, 29 грудня. Влад 
став млявий, піднялася темпе-
ратура до 37,5, але до шостої го-
дини все наче прийшло у норму. 
Проте близько 22.00 знову під-
нялася температура до 38,5, її 
збили аж під ранок. І за кілька 
годин вона знов повернулася.

— Ми поїхали в дитячу облас-
ну лікарню, сина оглянула Оле-
на Вельгус, сказала: «В дитини 
легені чисті, це зараз такий вірус 
ходить, попийте «новірин», вам 
вже можна». Порадила «тантум-
верде», «пульмікорт 0,25», і ми 
поїхали додому, — розповідає 
мама дитини, Тетяна Петлін-
ська. — Наступні шість годин 
у дитини повторювались піко-
ві стрибки високої температури 
до 39,0, блювота, незважаючи 
на прийом жарознижувальних і 
протиблювотних «юнорм».

За словами батьків, якби огляд 

у дитячій обласній був менш 
формальним, вони б знову туди 
повернулися. Та коли дитині 
не ставало краще від призна-
ченого лікування, вирішили їха-
ти в приватний медичний центр 
«Інномед». Тим паче, вже не раз 
туди звертались, і в цілому ним 
задоволені. Була десята година 
вечора, 30 грудня.

Що ПіШло не так
— У приймальню Інномеду 

малого ми вже несли на руках, 
там були ще люди, говорили про 
вірус, який зараз ходить серед 
дітей і що потрібно капатися. 
Повз проходила лікар-інтерн, 
сказала: «Дитина в’яла, треба 
капати, якщо згодні на госпі-
талізацію, йдемо», — розповідає 
Таня. — Піднялися у відділення, 
палата була не готова, тому нас 
завели в маніпуляційну, і через 
важкий стан дитини відразу по-
чали капати, прямо там. Фіз-
розчин, як я почула від лікарів. 
Коли поставили крапельницю, 
набрали аналізи, прийшла лікар-
педіатр Катерина Ковальчук.

За словами мами малюка, піс-
ля першої крапельниці дитині 
стало краще. Ні, він не став ве-
селішим чи бадьорішим, просто 
личко стало менш бліде.

— Ми його прямо зі штативом 
перенесли в палату, — розпові-
дає Таня. — У животику малого 
стало бурчати, з третьої дня він 
не ходив у туалет, тож запропо-
нувала сину горщик, він сам сів 
на нього…

У Тетяни запитали про стан 
випорожнення малого, припус-
каючи можливе передозування 
жарознижувальними. Випо-
рожнення були більш-менш 
нормальні. Медсестра потім 
все прибрала і сказала, що вже 
є аналізи. «Лейкоцити завище-
ні — 21, цукор — 9,8 чи 10,2, 
але потрібно перевіряти». Запи-
тували, чи є в сім’ї проблеми з 
цукровим діабетом, Таня відпо-
відала — не було, немає…

— Вирішили капати антибіо-
тик, не знаю, який, тільки по-
ставили крапельницю, за кілька 
хвилин син став відключатися, 
посиніли губи, почали закочу-
ватись очі, зблід, — говорить 
Таня. — Моя мама 25 років 
працювала медсестрою в дитя-
чій обласній, їй дозволили бути 
в палаті, вона перекрила кра-
пельницю, покликали допомогу. 
Медики прийшли, відключили 
систему, здається, щось вну-
трішньовенно ввели.

Прийшов лікар-реанімато-
лог Микола Муртазаєв, сказав, 
потрібен кисень. Поставили, 
під’єднали. А потім лише кли-
кали: «Влад, Влад, Влад», і на-
тискали на точки в області шиї. 
Реаніматолог підняв малому 
повіки, посвітив фонариком, 

бачила серцеву і печінкову недо-
статність. Ми були шоковані. 
Під час вагітності мені казали 
про можливі проблеми з серцем. 
Як Влад народився, ми знали, 
що в нього є шум у серці, і що 
це не загрожує життю. Щорічно 
робили обстеження та жодних 
поганих змін не було.

Наостанок Наталія Смірнова 
сказала: «Все більш-менш спо-
кійно, але все дуже серйозно з 
серцем, проявляється перикар-
дит, потрібно терміново їхати 
в реанімацію дитячої обласної 
лікарні. Там є фахівці, які змо-
жуть допомогти».

наче задихалисЯ
— Повертаємось в палату, даю 

малому кисень. А син до мене: 
«Ой, не на це, хочу на це», і 
знов почав втрачати свідомість. 
Я його поклала на ліжечко — 
а син крутиться, вигинається, — 
говорить мама дитини. — Вже 
потім я консультувалася з ліка-
рями, вони казали, що в нього 
наче була агонія.

В очікуванні швидкої, до па-
лати входять дві медсестри, і 
за словами Тетяни, пропонують 
зробити тест на корону. В бабу-
сі, в мами, і у Владика — тест 
негативний.

— Потім ці сестрички кажуть: 
«Ой, у нього тут кров на цих 
пластирках, давайте переклеї-
мо». А дитина тим часом стогне: 
«Я хочу до мами, де моя мама, 
де тато». Я кажу йому: «Владі-
чок, я тут, ось біля тебе», а він 
дивиться і не бачить, — розпо-
відає Тетяна. — Проте зовсім 
інше стурбувало реаніматолога 
в поведінці мого сина: «Мені 
не подобається, що дитина 
почала мучати», сказав лікар, 
коли малий крутився і тягнув: 
«м-м-м-м».

За словами матері хлопчика, 
лікар УЗД сказала педіатру, що 
дитині потрібна термінова реа-
німація о 2.45. В цей самий час 
Тетяна зателефонувала чолові-
кові і сказала, що їх везуть в об-
ласну. Коли зробили виклик, 
вона не знає. Швидка приїхала 
о 3.40 ночі.

— Коли приїхала швидка, 
медики Інномеду сказали, що 
допоможуть винести речі. Пе-
діатр Катерина Ковальчук про-
сила виходити швидше, сказала 
взяти дитину на руки, — розпо-
відає Тетяна. — На виході лікар 
Микола Муртазаєв каже: «На-
певне вам потрібно було вколоти 

(якийсь укол), щоб легше було 
транспортувати». Але нічого 
не вкололи. Спустилися вниз. 
Моя мама з дитиною, я з сумка-
ми, ще одна медсестра несе наші 
речі, вибігає Катерина Коваль-
чук, дає мені папери: «Вам треба 
тут підписати». Я кидаю сумки, 
підписую. Що там — не знаю.

куди їхала ШВидка?
— Підсажую маму, щоб вона 

залізла в машину з малим на ру-
ках, — каже Тетяна. — На пере-
дньому сидінні сидить медик, 
другий в середині. Запитують 
нас: «Чому ви двоє, в швидкій 
не можуть їхати двоє». Таке вра-
ження, що швидка їхала не зна 
куди і за ким, тому далі було: 
«Якщо бабуся тримає дитину 
на руках, то ви за правилами 
дорожнього руху лягайте на ку-
шетку».

Нічого не поробиш, лягла Те-
тяна на кушетку, її мама тримає 
малого, поїхали. Тетяна запитує 
в медиків: «А де кисень?». Їй 
відповідають: «Машина не про-
гріта, кисень холодний». А в ди-
тини губи знову синіють, жінка 
каже про це медикам.

— І тут я бачу, що на губах 
малого починає з’являтися 
кров. Коли він робить «е-е-е» 
на губах, язику, зубах — кров, 
не кровотеча, ні, просто кров, — 
говорить мама дитини. — Я кажу 
фельдшеру: «Дивіться, в дитини 
кров». Тоді вона зупинила ма-
шину, лікарка з переднього си-
діння перейшла до нас, почали 
вони запускати кисень, поклали 
дитину на кушетку, і наказали 
водію: «Їхати дуже швидко». 
Тобто тільки тоді вони оцінили 
стан дитини — як дуже критич-
ний. До того наче і не розуміли.

у лікаРні нас не чекали
До дитячої обласної лікарні 

доїхали за 10 хвилин. Їм назу-
стріч вибіг Женя, чоловік Те-
тяни і батько Влада, який чекав 
там майже годину. Схопив мало-
го і побіг. Хоча педіатр Інноме-
ду запевнила маму дитини, що 
в дитячій обласній їх чекають, 
коли вони приїхали, навіть ки-
сень був не накачаний.

— На вході в лікарню до нас 
звернулась медсестричка: «Куди 
ви всі?» Ми говоримо: «Кисень 
дитині швидко». Нам у відпо-
відь: «Який кисень?» — розпо-
відає Тетяна. — А потім ця мед-
сестра впізнає мою маму, і каже: 
«Люда, це ти, це твоя дитина,..» 

«синА неМАє. Ми готові прийняти все — тільки не брешіть»
втрата  Батьки піклуються про дітей, 
лікарі лікують і рятують — для здорової 
людини, то аксіома, навіть із поправкою 
на людський фактор. з огляду на це, 
ми розкажемо вам про останній день 
життя чотирирічного вінничанина 
Владика Петлінського, яким запам’ятали 
його батьки. В наступному матеріалі — 
слово лікарям

«Виходить, нашу 
дитину просто 
здихались? Випхали з 
лікарні напівживу, щоб 
смерть не настала в 
приватній клініці?»

Щаслива родина: євген, тетяна і Влад. за чотири роки медична картка дитини нічим не 
відрізнялася від інших карток. там не було вроджених вад, спадкових чи хронічних хвороб
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шахрайські 
листи
 Благодійникам надсила-

ють листи від імені Борзова 
щодо збору коштів. Голова 
ОДА повідомив — це фейк.

Цитуємо повідомлення: 
«В області поширюється ін-
формація та надсилаються 
листи від мого імені щодо 
збору благодійних коштів. 
Офіційно заявляю: жод-
них доручень такого змісту 
не було. Граючи на патріо-
тичних почуттях представ-
ників бізнесу, зловмисники 
намагаються збагатитись, 
посилаючись для перекон-
ливості на пункти законів 
та стверджуючи, що ці дії 
узгодженні з Президентом 
України та Верховною Радою 
України».

додатковий 
транспорт
 З 6 березня у Вінниці 

збільшили кількість громад-
ського електротранспорту.
Додатково на маршрути 
вийшли 10 тролейбусів та 
10 трамваїв.

Додатковий транспорт рів-
номірно розподілили на най-
більш завантажені маршрути.

— Випуск додаткових оди-
ниць електротранспорту став 
можливим завдяки певній 
стабілізації в енергосистемі 
України, — каже директор 
департаменту транспорту та 
міської мобільності Андрій 
Сорокін.

За його словами, задля 
забезпечення якісного па-
сажироперевезення фахівці 
департаменту транспорту та 
міської мобільності попере-
дньо проаналізували та ви-
значили найбільш завантаже-
ні маршрути, які потребують 
підсилення.

Актуальний розклад руху 
буде оприлюднений на зу-
пинках громадського тран-
спорту, а також у мобільному 
додатку Rozklad.in.ua.

отримав відро 
«PVP-солі»
 Затримали 20-річного 

хлопця біля одного з відді-
лень служби доставки, коли 
він отримав посилку із за-
бороненими речовинами, 
заховану у шпаклівку. 

— За місцем проживання 
зловмисника поліцейські ви-
лучили комп’ютерну техніку. 
Також слідчі вилучили теле-
фон затриманого, за допомо-
гою якого він відстежував рух 
замовлених психотропів, — 
кажуть у поліції.

Вінничанину повідомили 
про підозру за незаконне 
виробництво, виготовлен-
ня, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання 
чи збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або 
їх аналогів. Це третя части-
на статті 307 Кримінального 
кодексу України. Найближчі 
дванадцять років він може 
провести за ґратами.

КОРОтКО

ситуація

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

«синА неМАє. Ми готові прийняти все — тільки не брешіть»

Це остання світлина Владика Петлінського. В новорічному 
костюмі, якраз до свята. за кілька днів до страшного дня

тетяна Петлінська, мама хлопчика. Вона говорить, що лікарі 
просто тягнули час

бабуся Владика, людмила. Саме вона швидко відключила 
крапельницю, коли побачила, що дитина втрачала свідомість

Тоді стали качати кисень, давати 
малому. Досить швидко прий-
шов лікар-реаніматолог, почав 
натискати малому на обличчя, 
побачив, що той майже не ре-
агує, швидко його на каталку і 
повіз у реанімацію.

їхали По доПоМогу, 
ПРиїхали По сМеРть

Реанімація, під час війни, зна-
ходиться в підвальному примі-
щенні дитячої обласної лікарні. 
Доки мама Тетяна, тато Євген 
і бабуся туди добирались, все 
гукали малого, сподіваючись хоч 
на крихітну реакцію.

— Я кликала, кликала, він 
ледь відкривав очі, і з кожним 
разом вони в нього закочува-
лись, — говорить Тетяна. — Ду-
мала, це він показує мені, що 
чує. Та напевне не чув. Коли ми 
під’їхали до реанімації, на моє 
останнє: «Владічок», він оченята 
вже не відкрив.

Дитину почали реанімувати. 
Батькам сказали, що за прото-
колом реанімація має тривати 
30 хвилин, лікар реанімував його 
більше години. Багато разів ви-
ходив до батьків і запитував: 
«У вас взагалі дитина чимось 
хворіла?» Тому що не розумів, 
що з ним. Потім знову і зно-
ву, потім запустили ШВЛ. По-
тім лікар вийшов і каже: «Ми 
не можемо запустити серце…»

— Коли ми їхали на швидкій, 
я думала так: на УЗД побачили, 
що в нього перикардит, що ріди-
на в серці. Значить нам потрібен 
гарний кардіолог, торакальний 
хірург… Напевне, треба буде їха-
ти в Київ, а раптом патологія 
серйозна, поїдемо лікуватися 
за кордон. В думках — добре, що 
це виявили, ось так 31 грудня 
вночі. Зараз нам допоможуть і 
будемо лікуватися, — розповідає 
Тетяна. — Але не думала, що моя 
дитина помирає.

«Я знаЮ, чоМу Він ПоМеР»
У лікарню приїхали рідні 

Владика. Його батьки були там 
до восьмої ранку. Згодом родичі 
наполягли, щоб вони поїхали. 
Чекати історію хвороби, яку 
мало затвердити керівництво 
лікарні, залишились хресні і 
Тетяни, і Євгенія.

Дитину мали відправити 

в морг Пироговки, але потім 
сказали, що там багато заги-
блих бійців і немає місця, тому 
повезли в морг онкології. Коли 
мав бути розтин, біля моргу були 
всі лікарі з дитячої обласної і з 
Інномеду, і за словами батьків 
Владика, обходили їх стороною, 
щоб не зустрітися. Після роз-
тину патологоанатом Катерина 
Педоренко сказала батькам: 
«Я знаю, від чого померла ваша 
дитина».

— Я схиливши голову тоді 
просто кивала і чесно вірила, 
що в моєї дитині страшний діа-
гноз «полігляндулярна недостат-
ність», патологоанатом сказала, 
що ця хвороба, на жаль, про-
являється тільки при розти-
ні, — говорить Тетяна. — І що 
цю хворобу не можливо по-
бачити на УЗД або при інших 
обстеженнях дитини — живої. 
«Ви, батьки, не винні, і лікарі 
не винні. Бо ваша дитина мо-
гла померти, просто граючись 
на дитячому майданчику», го-
ворила вона нам.

Патологоанатом сказала бать-
кам, що у Владика майже не за-
лишилось наднирників. Вони 
стали як плівочки. А ще лім-
фовузли в усіх органах і навіть 
трахеї і це могло заважати дитині 
дихати. Проте чомусь утруднене 
дихання не почула лікар дитячої 
обласної, коли батьки привезли 
малого вперше. Також патоло-
гоанатом зазначила, що ці вуз-
ли могли давати обструктивні 
бронхіти, якими малий хворів 
останній рік. Тому що так, Вла-
дик за словами мами, як пішов 
у садочок, став частіше хворіти.

— У нього траплялися ларен-
готрахеіти, ми робили інгаляциї, 
і обструктивні бронхіти були, лі-
кар призначав інгаляції і дійсно 
сказав, що це стало часто. Але 
не було в дитини хвороб з на-
родження чи хронічних, — гово-
рить Тетяна і додає, що чомусь 
не запитала про той антибіотик, 
після якого сину стало зле. — 
В мене зараз багато питань 
до себе, але тоді я…

Проте Тетяна і Євгеній за-
питали в патологанатома, чи 
спадкова це хвороба, їм сказа-
ли — ні, вроджена вада. Коли 
пройшло кілька днів після смер-
ті малюка, батьки Влада почали 

вчитуватися в діагнози, вивчати 
самі, консультуватися зі знайо-
мими лікарями. І ті сказали, що 
це взагалі-то спадкова хвороба, 
і її можна виявляти, і її можна 
коригувати, і навіть лікувати.

А ще патологоанатом сказала 
батькам, що зробить витяг гіс-
тології і через три місяці вони 
заберуть його. З цим витягом 
подружжя може прийти в центр 
планування сім’ї, щоб надалі, з 
огляду на ситуацію, до них була 
більш прискіплива увага.

— Я думала, людина так 
по доброму підходить, тур-
бується, щоб у мене все було 
добре, — розповідає Тетяна. — 
Думала, може все це і правда, 
і зараз так думаю, якби не ве-
лика кількість неспівпадінь. І 
вони породжують сумніви про 
об’єктивність і правдивість ви-
сновків, діагнозів, слів.

Ми готоВі ПРийнЯти Все…
— Якщо в нашої дитини була 

доля така, якщо дійсно в нього 
вроджена вада серця, який би 
гіркий не був діагноз, ми його 
приймемо, аби він був правди-
вий і правильний, — говорять 
батьки Владика. — Тому що оці-
нюючи ситуацію, про правду го-
ворити зарано. Особливо багато 
запитань до лікарів Інномеду. 
Виходить, нашу дитину просто 
здихались? Випхали з лікарні на-
півживу, щоб смерть не настала 
в приватній клініці?

А ще батьки не розуміють: 
чому лікарі Інномеду не викли-
кали реанімобіль? Чому лікарі 
не оцінили стан дитини, що з 
їхньою компетентністю? Чому 
не правильно обрали антибіо-
тик? Чому не рятували дитину 
до останнього? І ще купа чому?

Вже заПізно, але…
— Стався перший напад у ди-

тини о першій ночі — не зна-
єте, що робити — викликай-
те реанімобіль, відправляйте 
в реанімацію дитячої обласної, 
де є всі необхідні спеціалісти 
і апаратура. Навіщо ви дитину 
мурижили до четвертої ранку? — 
говорять батьки. — Ви ж бачили 
сатурацію 44? Бачили сині губ-
ки дитини? Бачили відсутність 
реакції на світло? Бачили, що 
дитина не реагує на мову? Що 
в дитини холодні кінцівки? Що 
вона млява? Чому просто не від-
футболить нас на самому по-
чатку, ще об одинадцятій, якщо 
побачили, що дитина важка?

Батьки Влада Петлінського 
написали заяву на департамент 
охорони здоров’я про проведен-
ня медичного розслідування. 
Щоб перевірити якість надання 
медичної допомоги в закладах 
охорони здоров’я: Дитяча облас-
на лікарня, приватний медичний 
центр Інномед.

Про результати розслідування 
читайте в наступному номері.
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За інформацією поліції, голо-
ва благодійного фонду спільно 
з рідним братом та знайомим 
організували бізнес. Під при-
криттям волонтерської діяль-
ності, вони завозили до України 
автомобілі на особливих умовах 
та згодом їх продавали.

За словами начальника об-
ласного главку поліції Івана 
Іщенка, під час досудового роз-
слідування поліцейські встано-

вили, що підозрювані, жителі 
Хмільника, системно ввозили 
до країни з-за кордону позашля-
ховики та пікапи під виглядом 
гуманітарної допомоги для ЗСУ.

В обласному главку поліції 
розповідають, що після прове-
дення «косметичного ремонту» 
ввезені автомобілі зловмисни-
ки виставляли на продаж. Вони 
орієнтувались на покупців, які 
шукають авто для військових, 
щоб у подальшому оформити 
фіктивні документи про пе-

у хмільнику брати під прикриттям благодійного 
фонду продавали автомобілі, ввезені для зсу

редачу транспортних засобів 
на фронт.

— Обов’язковою умовою при-
дбання автомобілів був переказ 
коштів на рахунок їхньої орга-
нізації з відміткою у платежі — 
«Благодійна допомога», — зазна-
чають у відомстві.

Загалом підозрювані прода-
ли 29 ввезених для потреб ЗСУ 
автомобілів, привласнивши 
отримані за них кошти в сумі 
4 700 000 гривень.

Оперативний супровід досу-

дового розслідування здійсню-
вали працівники внутрішньої 
безпеки Нацполіції та Служби 
безпеки України у Вінницькій 
області під процесуальним ке-
рівництвом Вінницької окруж-
ної прокуратури.

Організатору злочинної 
схеми 35-річному хмільнич-
чанину та двом його співу-
часникам, 48-річному брату і 
47-річному знайомому, слідчі 
слідчого управління повідо-
мили про підозру у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 3 ст. 
201–2 Кримінального кодексу 
України (Незаконне викорис-
тання з метою отримання при-
бутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або без-
оплатної допомоги). За такий 
злочин загрожує позбавлення 
волі на строк від п’яти до семи 
років з позбавленням права 
обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю 
на строк до трьох років та з 
конфіскацією майна.

РеКлАМА

515967518140

війНа

верситету ім. М. Коцюбинського 
працював вчителем у с. Широка 
Гребля Вінницького та с. Яруга 
Могилів-Подільського районів.

Був учасником Революції 
Гідності. У 2014 р. добровільно 
вступив до батальйону «Донбас» 
та служив у десантно-штурмо-
вій бригаді. З 24 лютого 2022 р. 
у званні сержанта виконував 
обов’язки командира взводу 
35 бригади морської піхоти, мав 
позивні «Філософ» і «Безстраш-
ний».

У педуніверситеті нам підка-
зали номери телефонів одно-

курсників Богдана Самуся. Ті 
вже більше розповіли про Героя.

— У студентські роки Богдан 
був дуже спокійний, але у нього 
сила духу виявилася настільки 
великою, що пішов доброволь-
цем на фронт, — розповідає одно-
курсниця Катерина Філенко. — 
Служив вісім років на Донбасі. 
Перед війною їздив на заробітки 
в Чехію, оскільки в нього під-
ростає дві дівчинки. Він знав, 
що почнеться повномасштабна 
війна, тому в лютому минулого 
року повернувся, щоб знову обо-
роняти Батьківщину від ворога. 
На похоронах ми дізналися, що 

лАРиСА олійник, 
rIa, (067)5267352

Н е щ о д а в -
но в редакцію 
RIA/«20хвилин» 
прийшов лист із 

наступним змістом: «Доброго 
дня. Знайдено документи Вашого 
загиблого земляка Самусь Бог-
дана Володимировича. Можливо 
у Вас є контакти родичів, куди 
можна надіслати документи. З 
повагою, Олександр». До листа 
додали фото паспорта полеглого 
бійця.

Ми вирішили дізнатися більше 
про загиблого Героя, знайти рід-
них і передати документи.

Виявилось, що автор листа 
Олександр, в якого знаходяться 
документи загиблого бійця з Ві-
нниччини, — також військовий, 
який нині служить на передовій 
у Херсонському напрямку. Зна-

йдений паспорт на ім’я Богдана 
Самуся бійцю передав його ко-
мандир, давши доручення роз-
шукати рідних вінничанина, який 
загинув у бою з російськими оку-
пантами ще 18 жовтня 2022 року, 
теж під Херсоном. Олександр 
відправляв електронні листи із 
запитом у різні інстанції, та, 
за його словами, відгукнулися 
лише в нашій редакції.

Провівши журналістське роз-
слідування, ми дізналися, що за-
гиблий боєць Богдан Смусь — 
випускник історичного факульте-
ту Вінницького педуніверситету. 
На Фейсбук-сторінці факультету 
вказали коротку біографію Героя: 
«Богдан Самусь народився 22 січ-
ня 1983 р. у селищі Вороновиця 
Вінницького району Вінницької 
області. Загальну середню освіту 
здобув у м. Вінниці. Після за-
кінчення у 2006 р. Вінницького 
державного педагогічного уні-

він восени минулого року від-
мовився від ротації, залишився 
на позиціях. У жовтні загинув…

Однокурсники підказали нам 
номер телефону Володимира 
Самуся, батька загиблого бійця. 
Саме йому, як найріднішій люди-
ні полеглого воїна, рекомендува-
ли надіслати знайдені документи. 
Чоловік, не стримуючи сліз, роз-
повів про свого хороброго Героя.

— Богдан був сміливим, прин-
циповим, завжди боровся за спра-
ведливість, — розповідає батько 
Богдана. — Після закінчення 
педуніверситету він учителював 
у школі. Потім став активним 
учасником Революції Гідності. 
Історик за освітою, він після цих 
подій вирішив залишити учитель-
ство і повністю присвятити своє 

життя боротьбі за свою Україну. 
Коли в 2014 році почалися бойові 
дії в АТО, він пішов доброволь-
цем. З початком повномасштаб-
ного вторгнення він теж визвався 
захищати Батьківщину. «Якби 
не такі як я, то вони були б вже 
на Говерлі!» — часто повторював 
Богдан. Був мій син хоробрим, 
першим йшов у бій. Загинув 
він, коли вівся контрнаступ при 
звільненні Херсону. Мені про це 
повідомили через два тижні після 
смерті сина.

Журналісти сконтактували 
військового Олександра з бать-
ком загиблого Богдана Самуся. 
Боєць, хоч зараз знаходиться 
на позиціях, та обіцяв найближ-
чим часом переслати документи 
на Вінниччину.

як боєць з передовоЇ шукАв 
рідних зАгиблого вінничАнинА
герої війни  Боєць із передової 
розшукував рідних загиблого Героя з 
Вінниччини, щоб передати їм знайдений 
паспорт. Командир взводу морських 
піхотинців Богдан Самусь ще в жовтні поліг 
у боях під херсоном. тільки зараз військові 
знайшли його документи. 
Журналісти редакції RIA/«20хвилин» 
допомогли сконтактувати військового з 
батьком полеглого вінничанина

— Богдан був сміливим, 
принциповим, 
завжди боровся 
за справедливість, — 
розповів батько 
загиблого Героя

командир взводу морських піхотинців богдан самусь. у 
2014 році він пішов добровольцем захищати Батьківщину
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1. Нерухомість: продам  
або обміНяю  

1.1 ОднОкІмнатнІ квартири  

 1-kiмн.в гуртожитку, Тяжилів, меблі, техніка, душ, кладовка, са-
рай, свій балкон.12500у.о. Терміново! (096)464-21-85, (096)458-
97-54  

 1-кІмн.кв. пО вул.ЗОдчих, 4, 3/9ц, 50/24/16, аГв, тепла 
пІдлОГа в ваннІ, єврОремОнт, меблІ, технІка. (067)430-
10-16, (096)438-44-32  

1.2 двОкІмнатнІ квартири  

 2 суміжні кімнати в гуртожитку, р-н ТЦ Жовтень, 37 кв.м, газове 
опалення. Ціна договірна. (096) 041-98-56, Людмила  

1.3 трикІмнатнІ квартири  

 3-kiмн.квартира по просп.Юності, р-н Вишенька, вторинне житло. 
Ціна 45300у.о. Терміново!! Власник! (096) 434-04-65  

 3-кімн.кв. ЖК Династія, 11/12/ц, 93 кв.м, євроремонт, меблі, 
техніка, окремі кімнати. Терміново! (096)458-97-54, (096)464-
21-85  

1.4 баГатОкІмнатнІ квартири  

 4-кімн.кв.Поділля, 4/10/ц, 160кв.м., елітна, добротний 
євроремонт, 2 с/в, тепл.підлога. 1000у.о/кв.м (093) 770-70-73  

1.5 будинки  

 2-кІмн.будинОк в с.кОмарОве, плОща 55,3/36,3/10, 
1 пОверх, цеГла, 65с, ГаЗ, вОда, криниця. цІна дОГ. 
(067) 391-16-58  

 3-кім.буд. с Райки Калин.р-н, 1/ц, 83/57/8,3, власник, 35с, госп.
будівлі, газ. Ціна 4500у.о. (098) 455-76-52  

 3-кІмн, с.пенькІвка,1/цеГла, 6х8, ГаЗ, криниця, Гараж, 
сарай, 3 пОГреби, сад, 50с. власник. 9000у.О. (098) 
853-97-37, марІя  

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

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

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

 6-кімн. будинок по вул. Гонти, 2/ц, 211/140/22, 15 с, 2 входи, 
можл.на 2 власників.Ц.77000у.о, торг. (067) 135-71-23  

1.7 дІлянки  

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

 Ділянка, Турбівський масив, 18 с, 10км від Вінниці, рівна, поруч 
світло. (067) 758-19-09  

 Земельна ділянка 10 сот., Лука-Мелешківська. (097) 100-42-52  

1.8 ГаражІ  

 Продам цегляний гараж ГБК-5, р-н Ел.мережі, яма, світло. (067) 
912-65-30  

2. Нерухомiсть: здам 
в ореНду  

2.1 квартири  

 1 кімната в квартирі р-н Центр.ринку, з хазяїном. Для 1 людини. 
Власник. (097) 299-11-69  

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

 2-кІмн.кв. пОдІлля, меблІ, технІка, єврОремОнт, 
власник. (097) 019-31-90  

 2-кімнатна квартира, Коцюбинського, подобово, погодинно, 
власник. Ціна 500 грн. (097) 234-07-04  

 Здам ліжко-місце на Гонти, від власника. (067) 456-26-00  

3. Нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

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

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

3.2 будинки  

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

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

4. Нерухомiсть: виНайму  
4.1 квартири  

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

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

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

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

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

4.2 будинки  

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

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

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

5. комерційНа Нерухомість  
5.1 прОдаж  

 примІщ.430кв.м, вОда, електрика, пОбут.примІщ.пІд 
стО, склади, Зварюв/стОляр цех дОГ. 61-26-61, (097) 
462-45-44  

5.2 Оренда  

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

 Здам «ракушку» в м’ясо-молочному павільйоні на ринку «Урожай». 
дог. (067) 430-84-33  

 Здам в оренду 2 магазини 175 кв.м, 30 кв.м. Немир.шосе, р-н 
Грошу 150грн/м (093) 770-70-73  

 Здам виробничі, складські, офісні приміщення, 20-700кв.м, Не-
мир.шосе, р-н Грошу дог. (093) 770-70-73  

 Здам прим.пІд кафе, бар, рестОран, стОмат., мед.
клІнІку, спОртЗал,350кв.м, кОмун дОГ. (097) 462-45-44  

 Здам приміщення 20 кв.м на Центральному ринку ( р-н дитячих 
візочків). дог. (067) 430-84-33  

 Оренда хОлОдильних складІв З температурним ре-
жимОм вІд -20 дО +5 дОГ. (097) 500-24-30  

нерухомість

6. будiвельНi матерiали  
та послуги  

6.1 прОдам будІвельнІ 
матерІали  

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

0,001-35т.  
Відсів,пісок митий,овражний  
щебінь, камінь, чорнозем.  
Вивіз буд.сміття.

(097) 758-70-70  

 Відс, Глин, кАм, піс, щеб,переГн ...................................доГ. ................ (097) 501-09-07 

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

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

(067) 431-88-99  

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

(067) 909-54-43  

ЦеГлА «леГо»  
для облицювання та огорож  
Широка гамма кольорів  
доставка по Вінниці,області

(067) 877-27-92  

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

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

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

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

6.2 куплю будІвельнІ 
матерІали  

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

6.3 будiвельнi пОслуГи  

 stelivsim.com.ua натяжнІ стелІ вІд вирОбника. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

 кОпаємО криницІ І дОкОпуємО. бурІння механІчним 
спОсОбОм. великий Запас вОди. (097)300-70-10, 
(097)821-49-00  

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

 «Під ключ» фундаменти, цегляна кладка з блока,дахи, 
огорожі,погреби.Низькі ціни. (098)809-78-13, (097)903-34-57  

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

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

	Kладка	цегли,	піноблоку.	Бригада	каменярів.	Інше.	(067)	439-90-
65, Денис  

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

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

 викОную укладання плитки, штукатурку, стяжку, 
бетОннІ рОбОти. (096) 659-75-52, Олександр  

516918
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 дрОва (ГОрІх, фруктОвІ та Інше). (099) 549-09-19  

 дрОва рубанІ прОдам. (06818598-39  

 прОпОнуємО дрОва, дОшки ОбрІЗнІ, неОбрІЗнІ, бру-
си, тирсу. дОставка ГарантОвана. (0432)32-20-43, 
(068)246-33-17  

7.5 куплю  

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

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

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

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

 АВ холодил.,газ.плита,бетонозміш. ................ дог. ........ (098) 150-40-79  

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

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

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

 Газ/плиту, робочу ....................................... дог. ........(097) 162-18-91  

 дороГо.Чорний, кольор.метАлобрухт ..................доГ. ................(068) 579-68-83  

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

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

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

 Прал/маш Малютку, Ригу, будь-яку................ дог. ........ (096) 461-15-53  

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

7.6 пОслуГи  

 «aaaaaBc». 100% pемОнт хoлОдильникІв вдОма. 
ГарантІя. ЗабираємО б/в хОлОдильники (098) 814-
24-77  

 «avto100%». перевеЗ.меблІв, буд.мат.дО 2,5т. ван-
тажники. фурГОн 4х2х2,4. недОр. (098) 588-08-27  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 А ми покладемо тротуарну плитку. Дешево, якісно, швидко. 
Деталі по телефону: (067877-27-92  

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

517476

517289

517521

517521

будівництво

 викОнуємО всІ види Земельних рОбІт. швидкО, 
якІснО І недОрОГО. (098) 749-10-98  

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

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

 кОпання криниць механІчним спОсОбОм. дОкОпка. 
чистка. (096) 314-80-37  

 кОпання, дОкОпування криниць механІчним спОсО-
бОм. дОставка кІлець. (067) 290-47-13  

 кОпаємО та чистимО криницІ, мОжлива дОставка 
кІлець. (097) 449-94-70  

 кОтли, кОлОнки, бОйлери. труби, насОси. мОнтаж, 
ГарантІя. теплОбуд. ЗОдчих,36 (096) 428-12-25  

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

 Облицювання плиткою, ламінат,шпатлівка, фарбув.,шпалери, 
сантех. Доставка матер. (067) 745-73-28  

 Обрізка, садіння дерев та кущів. Спил дерева. Прибирання 
території, покіс трави. (099) 149-34-25  

 Тротуарну плитку покладемо. Дешево. Якісно. Швидко. (067) 
877-27-92  

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

6.4 внутрІшне ОЗдОблення, 
ремОнт  

 «Під ключ» абсолютно доступно шпалери, шпатлівка, малярка, 
плитка, ламінат, ін. (068) 174-08-35  

 «пІд ключ» викОнуємО всІ внутрІшнІ рОбОти. швидкО. 
якІснО. (068) 772-75-87  

 2 майстри виконають рем.Вашої оселі:штукатурка, плитка, 
шпаклівка, шпалери,інше. (068) 204-59-46  

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

 внутрІшнІ рОбОти: ГІпсОкартОн, шпаклІвка, шпалери, 
фарбування, стяжка, ламІнат. (097) 463-73-22  

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

 Гіпсокартон, шпатлівка, штукатурка, ламінат, плитка, пластик, 
шпалери. (096)296-39-97, (093)097-81-33  

 жІнка викОнує прОфесІйну пОклейку шпалер, фар-
бування, баГети. (068) 849-26-42  

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

 ремОнт»пІд ключ»: ГІпсОкартОн,штукатурка, 
шпаклІвка,сантехнІка, вОдОпрОвІд,кахлІ (096) 627-
90-75, андрІй  

 Шпаклівка, фарбування, шпалери. (067) 589-61-05  

6.6 натяжнІ та пІдвІснІ стелІ  

 натяжна стеля За 1 день. (068) 210-08-06  

 натяжнІ стелІ будь-якОї складнОстІ, тканиннІ, 
«екОстелІ», фОтОдрук на стелях. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

 натяжнІ стелІ вІд вирОбника. матОвІ, ГлянцевІ, фОтО-
друк. (067)877-96-66, (063)289-32-17  

 натяжнІ стелІ. виГОтОвл., мОнтаж. швидкО. якІснО. 
Знижки пенсІОнерам, учасн.атО. (067)840-64-95, 
(067)430-45-00  

6.7 Опаленя, вОдОпОстачання, 
вентиляцІя, каналІЗацІя  

 ЗамІна мІжбудин.труб (стОякІв), всІ види сантехн. 
прОвед. вОди, та каналІЗацІя. (068) 772-75-87  

 Опалення. ремОнт. Зварювання труб на ГаЗ, вста-
нОвл.кОтлІв, насОсІв, радІатОрІв. (096)897-22-71, 
(068)113-61-71  

6.9 пОкрІвельнІ матерІали 
та пОслуГи  

 викОнаю пОкрІвельнІ рОбОти. єврОруберОйд. бІкрОс. 
бІкрОеласт. ниЗькІ цІни. (098) 271-20-96  

 пОкрІв. рОбОти б.-якОї складнОстІ єврОруберОйдОм. 
в наявнОстІ всІ матер. Гар.2р. (093) 550-63-67  

 пОкрІвельнІ рОбОти, матерІали, прОектування. беЗ-
кОштОвний прОрахунОк. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

6.11 утеплення фасадІв  

 утеплення будинкІв, квартир, пІнОпластОм, мІн.
ватОю. З виїЗдОм на райОн. (067) 814-04-09  

 утеплення будинкІв: пІнОпласт, вата. ниЗькІ цІни. 
якІсть ГарантуємО. (098) 132-12-31  

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

7. побутові товари,  
все для дому  

7.2 пОбутОвi тОвари прОдам  

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

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

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

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

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

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

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

 Kaвоварка Delonghi, гарн.ст+бонус .......... 800 грн. .......... (098718-21-80  

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

 Бочка,т.4мм, 100,200л.Бідон,газ.б ................. дог. ........ (097) 487-00-11  

 Газ.балони, 40л, б/в, хор.стан ...................... дог. ........ (097) 212-77-20  

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

7.4 Опалення будинку  

 akyмулятОри, беЗперебІйники, сОнячнІ станцІї, 
перенОснІ блОки живлення. (093)00-57-21-3  

 coняшникОва пІлета, д.6мм. фасОвка рІЗна, як наси-
пОм так беГ І мІшОк пО 15кГ. (067)433-77-38,михайлО  

 дрОва (067) 431-88-99  

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

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

 вивОЗимО та купуємО дОрОГО кОльОрОвий та чОрний 
металОбрухт. (068) 579-68-83  

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

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

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

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

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

 ЗрІжу деревО будь-якОї складнОстІ. рубка на дрОва. 
прОдам дрОва. ОбрІЗка саду. (099) 549-09-19  

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

 Меблі. Виготовлення: кухні, дитячі, спальні, прихожі тощо. Пере-
тягування меблів. (095) 302-25-40  

 Обрізка, садіння дерев та кущів. Спил дерева. Прибирання 
території, покіс трави. (099) 149-34-25  

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

 перетяГування меблІв. ЗмІна диЗайну, вибІр ткани-
ни. д/р 25 р. виїЗд на райОн. (096) 326-20-16  

 Перетягування та ремонт м’яких меблів, виготовлення корпусних 
меблів. (098) 035-17-40  

518143

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

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

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

 ремОнт І перетяГування м’яких меблІв. на дОму у 
ЗамОвника. (098) 385-93-90  

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

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

 т е р м І н .  р е м О н т  х О л О д и л ь н .  н а  д О м у  З 
ГарантІєю,ЗамІна двиГунІв випарн.виїЗд в р-н 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

 термІнОвий ремОнт хОлОдильникІв на дОму, якІснО 
З ГарантІєю, виїЗд в райОн. (067)934-37-81, (098)573-
71-28  

 термІнОвий ремОнт:хОлОдильникІв, мОрОЗильникІв. 
швидкО, якІснО, ГарантІя. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

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

 Цегла «Лего». Для облицювання та огорож. Широка гамма 
кольорів. Доставка по обл. (067) 877-27-92  

516045
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8. автомобілі  
8.3 куплю  

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

8.5 сГ технІка та Інвентар  

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

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

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

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

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

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

8.6 автОЗапчастини  

 АВ зарядні, пускозарядні нові ....................... дог. ........ (097) 127-54-23  517800

517738

9. робота  
9.1 вОдІї, експедитОри, ван-

тажники, кОмІрники  

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

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

 вантажник на тарнОГрОдськОГО. (067) 770-14-43  

 вОдІй вантажнОГО автОмОбІля З манІпулятОрОм. т. 
пОстІйна рОбОта на пІдприємствІ. (067) 242-36-47  

 вОдІй на ГаЗель пО вул.тарнОГрОдськОГО, катеГОрІя 
в, с. (067) 972-60-00  

 вОдІй на самОскид, манІпулятОр. (063) 113-49-13  

 вОдІй на тяГач-самОскид З дОсвІдОм рОбОти. (063) 
113-49-13  

 вОдІй на фрОнтальний навантажувач «сталева вОля». 
(063) 113-49-13  

 вОдІї І тОрГОвІ представники на пОстІйну рОбОту. 
(097) 088-53-20  

9.3 ОхОрОнцІ  

 Oxopoнці, чол/жін. Вахта. З/п своєчасна, висока. Харчування. 
Житло.Терміново! (096) 507-35-37  

 вОдІй-ОхОрОнник Гшр. фОрма, пОвний сОцпакет. З/п 
свОєчаснО. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 ЗапрОшуємО працІвникІв. вахтОвий метОд. З/п висО-
ка. дОставка. прОживання За рахунОк пІдприємства. 
(098) 460-41-99  

ОхОрОна
Вахтовий метод. Робота на заводах. 
Проживання та проїзд безкоштовні. 
(096) 801-24-69  

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

 ОхОрОнники 350-450Гр/дОба. вахта, фОрма, дОст, 
прОжив.За рах.фІрми. пОвн.сОц.пак (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

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

9.4 прибиральники, пОкОївки, 
пОсудОмийки  

 Прибиральниця в торгово-офісний центр «The Mall», вул. Хмель-
ницьке шосе,114В, Вишенька. Обов‘язки: прибирання місць 
загального користування. Гарні умови, стабільна З/П. Офіційне 
працевлаштування. (096) 987-45-17  

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

9.6 прОдавцІ, касири  

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

 Прибиральниці, робота зранку і на цілий день, до 55 років. Всі 
деталі за телефоном. (068) 854-85-42  

 прОдавець в маГаЗин бІлиЗни. 15 рОбОчих ЗмІн. (р-н 
вишенька). термІнОвО! (068)334-25-97, (096)039-05-86  

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

 прОдавцІ в прОдуктОвІ маГаЗини (р-н кІнцева ви-
шеньки). термІнОвО! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

 прОдавцІ маГаЗин «прОдукти» вул. київська. на 
пІдмІну. сб, нд, пн. (068)334-25-97, (096)039-05-86  

 прОдавцІ.термІнОвО! прОдуктОвий маГаЗин (р-н Зал.
вОкЗал) (068)334-25-97, (098)027-31-45  

9.9 рОбОчІ, слюсарІ, 
будІвельники  

 Електрик в ТЦ «Жовтень». (068) 160-20-78  

 Зварювальник, фарбувальник в цех пО металОви-
рОбах. (097) 494-48-32  

маляр
по фарбуванню металовиробів на 
постійну роботу. Терміново! (067) 743-
25-95  

 працІвники якІ мають дОсвІд рОбОти З бенЗОпилОю, 
висОка З/п. вирІЗка, пОвалка дерев. (068) 640-83-38  

 пІдсОбники  на будІвництвО. З/п вІд 500 Грн/день. 
Знання будІвництва ОбОв‘яЗкОвО. (096) 315-10-33, 
дмитрО  

517462

517707

8.7 автО-ремОнтнi пОслуГи  

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

8.8 транспОртнi пОслуГи  

 «avto»100%. перевеЗ.меблІв, буд.мат.дО 2,5т. ван-
тажники. фурГОн 4х2х2,4. недОр. (098) 588-08-27  

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

 вантажнІ перевеЗення 1-10т пО мІсту, ОбластІ, 
українІ. (067) 290-47-13  

 вантажнІ перевеЗення будматерІалІв, меблІв. ван-
тажники. (096) 307-26-06  

 вантажнІ перевеЗення дО 2 т пО мІсту та ОбластІ. 
мерседес-спринтер середня баЗа. (093) 409-28-28  

робота, послуги

 рОбІтник пОтрІбен в селО З прОживанням. (096) 318-
38-77  

 Різноробочиий-завгосп в ТЦ «Жовтень». (068) 160-20-78  

 тОкар-слюсар в цех пО металОвирОбах. (097) 494-48-32  

9.12 керІвники,  
адмІнІстратОри, управлІнцІ  

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

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

9.13 швачки, кравцІ, 
прасувальники  

 Швачка та закрійник потрібна в швейний цех. (097) 255-99-26  

9.20 рОбОта За кОрдОнОм  

 будІвельники-унІверсали в нІдерланди. чОл. дО 60 р. 
З д/р. З/п вІд 2500 дОл. кОнсультацІя (096)742-55-02, 
(093)012-83-93  

517797 

9.22 рІЗне  

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

 фасувальник будІвельних матерІалІв на тарнОГО-
рОдськОГО. (067) 770-14-43  

 ОпІкунки-дОГлядальницІ в нІмеччину. жІнки, 
чОлОвІки дО 65 р. З/п 1100-1700 є. кОнсультацІя 
(096)742-55-02, (093)012-83-93  

 працІвники на автОЗвОд в румунІю. ж/ч/пари дО 58 
р. З/п вІд 600 є. кОнсультацІя (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

517528

517457

518008

505184
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517653

робота, послуги

516047

516044

9.23 шукаю рОбОту  

 Шукаю роботу доглядальниці, бажано вахтовий метод. Маю 
медичну освіту. Розгляну будь-які варіанти. (068) 901-51-71  

10. НавчаННя  
10.1 навчу  

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

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

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.1 прОдукти харчування,  
сГ прОдукцiя  

 Куплю живі раки на постійн.основі ................ дог. ........ (093) 876-04-37  

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

 Яблука різні,5г/кг, пшениця 5г/кг .................. дог. ........ (067) 291-99-40  

11.6 пОслуГи  

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

12. електроНіка та аудио/ві-
део техНіка  
12.1 прОдам  

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

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

12.2 куплю  

 DVD рекордер Вокстер W301, плеєр .............. дог. ........ (098) 524-22-36  

 Нові: моб/тел, смартфон, планшет ................ дог. ........ (063) 827-83-61  

12.3 пОслуГи  

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

13. іНші послуги  
13.2 свята та урОчистОтІ  

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

13.4 перукарськІ  
та кОсметичнІ пОслуГи  

 Перукар підстриже чоловіків, жінок, дітей, з виїздом на дом. (068) 
524-58-16  

13.5 юридичнІ та фІнансОвІ 
пОслуГи  

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

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

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

 кредити вІд кред.спІлки «партнер». 19 рОкІв на ринку 
кредитування. лІц.380 нкфп. (063)311-80-72, (096)901-
79-48  

13.6 туристичнІ пОслуГи  

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

13.8 Інше  

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

14. медичНі послуги  
14.1 прОпОную  

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

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

14.2 пОтребую  

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

15. зНайомства  
15.2 вІн пише  

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

15.3 клуби ЗнайОмств  

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

16. хобі, творчість, дозвілля, 
аНтикваріат  
16.1 прОдам  

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

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

16.2 куплю  

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

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

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

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

 картини, ІкОни, кОралОвІ та бурштинОвІ буси, рОГи, 
ГОдинники, Ордени. дОрОГО! (098) 753-77-50  

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

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

 куплю мОтлОх! електрОІнструменти, ЗалІЗО, радІО 
плати, кабеля, електрОмОтОри, телевІЗОри, хО-
лОдильники, пральнІ машини, кОндицІОнери, аГв 
кОлОнки І все Інше. (098)654-82-62, (063)426-65-60  

 радІОдеталІ, радІОлампи, електрОдвиГуни, металО-
брухт. куплю дОрОГО! (098) 753-77-50  

16.4 спОрт, туриЗм  

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

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

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

 Продам велосипеди з двигуном Д-18. (097) 147-67-91  

16.5 пОслуГи  

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

17. твариНи  
17.1 прОдам  

	Адлєр-Срібло,	 всі	 породи	несучок.	Під	 замовлення.	 Інкубатор	
10+1 (068) 175-34-91  

 Козенята, вік 1,5 місяці. Ціна договірна. (096) 315-28-32  

18. загубив-зНайшов  
18.1 ЗаГубив  

 Втрачений атестат про загальну середньою освіту: від 21.06.2001 
року серія ВН14981447 та додаток до атестату номер 684186 
на імя Мазур Оксана Петрівна вважати недійсним у зв’язку із 
втратою оригіналу даного документу. Тел. не вказаний  

 Втрачено військовий квиток на ім’я  Пороховніченка Олександра 
Олександровича, серія МО №787298. Вважати недійсним. тел. 
не вказано  

	Втрачено	військовий	квиток	на	ім’я	Яворський	Ігор	Григорович,	
серія МО № 422851. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено диплом бакалавра ТЕ №19279347 і додаток виданий 
ТДТУ	 ім.І.Пулюя	 від	 1	 липня	 2002	 року	 на	 ім’я	 Кіндзерського	
Андрія Геронійовича. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено диплом молодшого спеціаліста МТ №551483 від 
01.03.1988р., реєстраційний номер 11547 за спеціальністю 
«Фельдшер» Вінницького медичного училища ім.акад.Заболот-
ного на ім‘я Приймаченко (Камінна) Тетяна Кирилівна. Вважати 
недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено свідоцтво про право власності від 04.11.1997р. вида-
ного на підставі рішення виконкому ВМР №1076 від 01.11.1997р. 
на ім‘я: Грищук Г.Г., Грищук В.П., Грищук О.В., за адресою: 
Баженова,19, кв.24. Вважати недійсним в зв‘язку з втратою. тел. 
не вказано  

 Втрачено службове посвідчення Коваль Олександр Васильович 
серії НГ 068175. Вважати недійсним. Тел. не вказаний  

 Втрачено службове посвідчення № НГ 44487 на ім‘я Проуторова 
Юлія Сергіївна. Вважати недійсним. тел. не вказано  

Втрачено свідоцтво про право власності на житловий будинок 
з прибудовою, господарськими будівлями та спорудами, на 
ім’я	 Москаленко	 Іван	 Васильович,	 за	 адресою:	 с.Сосонка,	
Вінницького району, Вінницької області, провулок П.Мирного, 
2, видане на підставі рішення виконавчого комітету Сосонської 
сільської ради від 26 січня 2009р. № 9, серія САС № 343522. 
Вважати недійсним.

19. загальНі оголошеННя  
19.1 прОдам  

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

19.2 куплю  

 вІнтажний ОдяГ, вЗуття, крОсІвки, сумки, спОрт. 
Інвентар. (098) 753-77-50  

 демОнтаж, самОвивІЗ, чОрнІ, кОльОр. мет., макул., 
склОбІй. київська, 136б. (098) 028-88-91  

 духи, флакОни та кОрОбки З пІд духІв: францІя та 
срср. дОрОГО! (098) 753-77-50  

 Куплю чоботи військові СРСР, хромові, ялові, кирзові, фетрові, 
берці. (063) 503-51-71  

 радІОдеталІ,  радІОлам.,  реле, радІОплати, 
маГнІтОфОни, ОсцилОГрафи, т/в, фОтОап. (098) 753-
77-50  

 фОтОапарат ОлІмпус, кОдак, сОнІ, маГнІтОфОн шарп, 
санйО та Інше. (098) 753-77-50  

 частОтОмІр, ОсцилОГраф, ГенератОр сиГналІв, 
радІОдеталІ, радІОприбОри. дОрОГО. (098) 753-77-50 555111
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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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Щоб якомога більше жінок ді‑
зналися про можливості кабі‑
нетів і за потреби могли скорис‑
татися ними, в області триває 
інформаційна кампанія. Майже 
200 студенток навчальних за‑
кладів у трьох районах долучи‑
лися до уроків здоров’я, відбу‑
лися тематичні зустрічі з жінками 
у громадах, з’явилися роздаткові 
матеріали у медичних закладах, 
державних установах та громад‑
ських місцях.
— зараз ми працюємо з органами 
місцевого самоврядування та до‑
помагаємо організовувати кру‑

глі столи в лікарнях, щоб разом 
розуміти, як скеровувати жінок, 
над якими вчинили насильство, 
до інклюзивного кабінету, — роз‑
повідає голова громадської орга‑
нізації «Оріана‑Світ» Ірина ткачук.
за її словами, їх громадська орга‑
нізація є партнером українського 
Жіночого Фонду.
— також поширюємо роздаткові 
матеріали на вулицях, розпові‑
даємо, чому важливо знати про 
кабінети. Якщо до вас потрапляє 
така листівка, не соромтеся взя‑
ти, щоб мати напохваті важливі і 
корисні контакти, — додає Ірина 

ткачук.
 Якщо вам чи вашим знайомим 
потрібно отримати допомо‑
гу в гінекологічних кабінетах 
безбар’єрного доступу, звертай‑
теся:
у Жмеринці: вул. Київська, 288, 
Жмеринська центральна районна 
лікарня;
у хмільнику: вул. Монастирська, 
71, хмільницька центральна ра‑
йонна лікарня;
у Могилеві‑Подільському: вул. 
Полтавська, 89/2. Могилів‑По‑
дільська окружна лікарня інтен‑
сивного лікування.

триває інформаційна кампанія

РеКлАМА

517268
516478

ЗДоров’я

лікарка Могилів-Подільської 
окружної лікарні інтенсивного 
лікування.

безПечно та аноніМно
Часто саме медичні праців-

ники стають першими, до кого 
звертаються жінки, які постраж-
дали від сексуального та інших 
форм насильства. Тож кабінети 
працюють на базі медичних за-
кладів, щоб виявляти на ранніх 
стадіях приховані випадки на-
сильства, надавати вчасну ме-
дичну допомогу, перенаправляти 
постраждалих до надавачів ін-
ших необхідних послуг.

ОльГА бобРусь, rIa, (063)6371070

Цілодобово, конфіденційно 
та безкоштовно — за таким 
принципом у нових кабінетах 
надають медичні та психологіч-
ні послуги жінкам, над якими 
вчинили фізичне або сексуальне 
насильство. Також у випадку 
поганого самопочуття, ознак 
гострого стану чи задля профі-
лактики сюди може звернутися 
будь-яка жінка, незалежно від 
віку, місця реєстрації та стану 
здоров’я. Протягом першого мі-
сяця роботи послугами кабінетів 
уже скористалися 22 пацієнтки.

безбаР’єРний достуП
Усі три кабінети мають інклю-

зивне обладнання для огляду. 
До лікаря можна прийти й жін-
кам з інвалідністю.

Леся, яка пересувається на ін-
валідному візку, завітала вперше 
в житті на огляд до гінеколога. 
Її привезла до лікаря матір.

— Моя донька ще ніколи 
не була у гінеколога. Для лю-
дини з інвалідністю це дуже 
непросто, особливо в невели-
кому місті. Завжди потрібно, 
щоб інші люди допомогли її 
перекласти на кушетку. Тож 
Леся сама не могла пересісти 
на гінекологічне крісло, адже 
воно зависоке для неї. А тут ми 
бачимо зовсім інші умови і вже 
записалися на огляд, — розпо-
відає Людмила Лецька.

— У кабінеті встановили су-
часне крісло-трансформер, яке 
адаптується до потреб кожної 
пацієнтки. Якщо жінка вагітна 
або має інвалідність, ми можемо 
її оглянути, — пояснює Олек-
сандр Кравчук, генеральний 
директор Хмільницької цен-
тральної районної лікарні. — 
Дістатися до кабінету можна, 

минаючи загальний потік паці-
єнтів. Достатньо прийти за адре-
сою лікарні і знайти кабінет 
за вказівниками чи звернутись 
до приймального відділення

лікаРі ПРойШли наВчаннЯ
Лікарі, які працюють у ка-

бінетах, пройшли додаткове 
спеціалізоване навчання з ме-
дико-психологічної допомоги 
постраждалим від насильства.

— Ми вчилися розпізнавати 
види насильства: фізичне, еко-
номічне, психологічне, сексу-
альне, — зазначає Ірина Побе-
режна, завідувачка жіночої кон-
сультації Хмільницької ЦРЛ. — 
Психологи пояснювали нам, як 
доречно спілкуватися з жінками 

у такій ситуації. У розмові варто 
уникати будь-яких запитань чи 
коментарів, які можуть спричини-
ти повторну травматизацію або ж 
нести звинувачувальний зміст, ви-
правдання кривдника тощо.

— Дуже важливо, що в гіне-
кологічному кабінеті знають, як 
розмовляти з жінкою у складних 
обставинах. Наприклад, одна з 
моїх пацієнток регулярно потер-
пає від домашнього насильства. 
Вона часто налякана, приховує 
гематоми на тілі і соромиться 
про це говорити. Тепер я скерую 
жінку до кабінету безбар’єрного 
доступу, адже там їй допоможуть 
конфіденційно і комплексно, — 
ділиться випадком зі своєї прак-
тики Тетяна Лаврик, сімейна 

— Ми організували ремонт 
приміщення, а міжнародні 
партнери надали технічну до-
помогу для кабінету: інклюзивне 
медичне обладнання, оргтехніку. 
У нашому розпорядженні — за-
соби для захисту репродуктив-
ного здоров’я, у тому числі про-
філактики ВІЛ/СНІДу, надання 
невідкладної допомоги та ліку-
вання інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, запобігання 
небажаній вагітності, — розпо-
відає Ростислав Боровський, 
директор Жмеринської цен-
тральної районної лікарні.

— Новий кабінет у нашій лі-

карні — це в тому числі безпечне 
місце, куди може звернутися 
жінка, яка зазнала насильства, — 
каже Олександр Онофрійчук, 
директор Могилів-Подільської 
окружної лікарні інтенсивно-
го лікування. — Також наявне 
сучасне обладнання допоможе 
з профілактичною роботою, 
зокрема серед маломобільних 
жінок, для яких звичайне гіне-
кологічне крісло незручне. Як 
лікар-гінеколог підтверджу, що 
за останні кілька років значно 
зросла кількість онкологічних 
діагнозів, переважно через пізні 
звернення. 

відкрили кАбінети для жінок, 
які зАзнАли нАсильствА
доступність  у Жмеринці, хмільнику 
та Могилеві‑Подільському працюють 
гінекологічні кабінети для допомоги 
жінкам, які зазнали насильства. 
усі три кабінети мають інклюзивне 
обладнання для огляду

лікарі пройшли 
додаткове  навчання з 
медико-психологічної 
допомоги 
постраждалим від 
насильства

усі три кабінети мають інклюзивне обладнання для огляду. Сучасні крісла‑трансформери 
адаптуються до потреб кожної пацієнтки



16 RIA, Середа, 8 березня 2023

киїВський Міський кРизоВий ЦентР «соЦіотеРаПіЯ».
тут надають широкий спектр психологічної допомоги цивільним та військовим.  
терапія триває місяць на стаціонарній  
основі. .............................................https://sociotherapy.org.ua/?page_id=5425

LIfeLIne ukraIne
Організація приймає запити від усіх громадян та допомагає  
людям у суїцидальних станах.  .....................................  https://lifelineukraine.com/
.......................................................................................................Гаряча лінія: 7333

бФ «ПРаВо на захист»
Безкоштовну психологічну допомогу надають ВПО,  
волонтерам та організаціям. ..........................................................  t.me/psyintouch

бФ «сильні»
тут безкоштовну психологічну допомогу отримують люди, які після 24 лютого пере‑
жили сексуальне насильство. ..........................https://docs.google.com/forms/d/e/  
1faIpQLSd8fttea6dmlj1oZuQngG1qhtWDaBavxB9uX9rqWk7avnau-g/viewform

на ПлатФоРМі «veteran huB» 
Допомагають військовим,  
ветеранам та їхнім родинам. .........................................https://veteranhub.com.ua/
...............................................................................Гаряча лінія: +38 067 348 28 68

PIn (PeoPLe In neeD)
В організації цілодобово надають першу  
психологічну допомогу. ................................................... Гаряча лінія: 0 800 210 160

соЦіальний ПРоєкт «РазоМ»
30 хвилин із психологом ..........................................................www.razom.live

keLLImnI 
Психологічна допомога
чат пн‑пт з 10.00 до 14.00.........................................................www.kellimni.com

PSyheLPua
Психологічна допомога онлайн ................................................... www.psyhelp.info

гаРЯча лініЯ ВаРто жити
Онлайн‑допомога цивільним, військовим та їх родинам,  
а також онкохворим пацієнтам. .................................................................#5522

КуДи зВеРтАтиСЯ, КОли КРиє. ДлЯ ВІйСьКОВих І ЦиВІльНих

роЗмова про важливе

ВАДиМ ПаВлоВ, 
rIa, (063)7383803

Подкастери:
Олександр Ко-

рольов — психо-
лог в Медичних 

силах Збройних сил України.
Вадим Павлов — головний ре-

дактор RIA/20хвилин

техніки та ПоРади Від 
Психолога

Олександре, розкажи про тех-
ніки, як взяти себе в руки, коли 
ти кидаєшся на друзів, коли криє 
і ловиш флешбеки?

— Всі люблять техніки. Роз-
кажу про них у контексті тріади 
ПТСР, про яку казав (уникання, 
повторювання переживання, гіпе-
рактивність, — авт). Але важливо 
сказати, що є ПТСР, а є посттрав-
матичне стресове зростання. І це 
окрема велика тема.

Ми обов’язково про це поговори-
мо в наступних випусках. Але щодо 
технік. Що робити, коли криє?

— Наприклад, почнемо з того, 
коли виникає дратування, зби-
вається дихання. Саме звичайне, 
коли хочеться сказати щось по-
гане людині:

1. Є правило 10 секунд. Потріб-
но порахувати про себе 10 секунд 
і подихати. Якщо є дуже велике 
роздратування, то можна ви-
користовувати техніку собачого 
дихання. Тобто з висунутим язи-
ком швидко дихати. Воно знижує 
емоції.

2. Можна також використову-
вати техніку дихання по квадра-
ту. Вдих по чотири рази. Видих 
на чотири рази. Далі затримка 
дихання. І так по колу, поки 
не попустить.

3. Є техніка під назвою непо-
мітний тепінг. Цю техніку можна 
використовувати будь-де. Це про-
сто великим пальцем по черзі до-
торкатися до мочок пальців. Воно 
знизить рівень тривоги.

4. Якщо є дезорієнтація, 
то можна перемкнутись на ког-
нітивну систему. Наприклад, пе-
рерахувати всі зелені речі в при-
міщенні, чи скільки квадратних 
речей або круглих.

5. Можна робити вправу язи-
ком. По кругу покрутити язиком 
в одну і потім в іншу сторону.

6. Можна прокушувати легень-
ко внутрішні стінки щік.

7. Також можна робити вправу 
метелик. Покласти руки хрест-
навхрест і похлопати себе по пле-
чах.

8. Якщо викид енергії — можна 
побити грушу, вирити-закопати 

яму, покричати в лісі.
9. Можна по черзі стискати 

кожну руку. На вдих стискаємо, 
видих — розтискаємо.

10. Сісти. Похлопати руками 
по колінах по черзі. Це дає від-
чуття ритму і людина відчуває 
своє тіло.

Ці вправи перш за все підійдуть 
тим, хто відчуває ту частину трі-
ади, де є гіперактивність.

Тут багато саме фізичних вправ.
— Так, це робота саме з фі-

зичними вправами та диханням. 
Якщо ми кажемо про уникання, 
то це вже потрібно пропрацьову-
вати з психологом. Тут викорис-
товується наратив або розповідь 
про травму. Людина розповідає і 
доходить до травматичного спо-
гаду. Ми зупиняємось і почи-
наємо знову із самого початку. 
Травма — це не тільки подія. Це 
ставлення до події. Тому одне з 
лікувань травми — розповісти про 
неї іншій людині. І це не так про-
сто, як здається.

Ну, і мабуть визнати, що з тобою 
щось відбувається — теж важливо. 
Має бути сильний крок.

— Так. І тут потрібно багато 

часу, простору і підтримки. Тут 
не працює так, що прийшов 
психолог і все, військовий має 
розказати. Бійці, які воювали та 
мають травматичний досвід, біль-
ше довіряють своїм побратимам. 
І не потрібно всім людям лізти 
в душу людині та розпитувати: 
«А розкажи мені!», «А як це 
було?!». Якщо людина буде від-
чувати довіру, вона сама розкаже 
про все, що захоче. Ця техніка 
називається експозицією.

Як вона працює?
— Людина розповідає про те, 

що відбувалось до травматичної 
події. Наприклад, за годину. Що 
їв, куди йшов, що робив. А потім 
обстріл… Зупиняємось. Повертає-
мось знову на початок і повторю-
ємо стільки разів, допоки не буде 
вже сильного переживання. І шу-
каємо опору, шукаємо підтримку. 
Шукаємо ресурси, щоб подолати 
цю травму. Це може бути фраза: 
«А що ти такого зробив гарного, 
що ти вижив і ми зараз з тобою 
можемо говорити?» І людина по-
чинає говорити: «Коли мене по-

лексно. Про BASIC поясню так:
B — Belief & values — віра, пе-

реконання, цінності, філософія 
життя.

Досить багато хлопців кажуть, 
що коли летять міни, то є тільки 
вони та Бог. І це їм допомагає. 
А чому ні?! І це вже означає, що 
вони не одні.

A — Affect — вираження емоцій 
та почуттів.

Людина може прийти та поділи-
тись своїми емоціями. Наприклад, 
що їй страшно, соромно, що вона 
боїться. І коли людину обнімають 
або вислуховують, вона розуміє, 
що її розуміють. Це само по собі 
дуже зцілює.

S — Socialization — соціальні 
зв’язки, соціальна підтримка, 
соціальна приналежність, спіл-
кування.

Людина має розуміти, що вона 
не одна. Що поруч такі ж самі 
люди. Бійці, побратими, друзі, ко-
леги. І що вона — частина цього 
колективу.

I — Imagination — уява, мрії, 
спогади, творчість.

Дуже часто, коли бійці чують 
питання: «А що ти будеш роби-
ти після війни?»… вони падають, 
тому що втягнулися у світ війни. 
Це один із маркерів ПТСР. Це 
означає, що людина не бачить 

себе у майбутньому. І тому по-
трібно планувати це майбутнє, 
уявляти його! Це надихає і дає 
крила.

C — Cognition, thought — розум, 
пізнання, когнітивні стратегії.

Це стратегія і розрахування, 
яким має бути майбутнє. Пра-
вильні питання: Скільки мені 
треба грошей? Який бізнес я хочу 
відкрити? Який будинок хочу по-
будувати? Хороший приклад — це 
коли люди збирали тривожний 
чемоданчик. Це означало взяти 
та засунути свою тривогу у цей 
чемоданчик. Якщо криє, то по-
дивитись на цю валізу і розуміти, 
що готовий до тих чи інших подій.

Ph — Physical — фізична ак-
тивність.

Цей ринок послуг зараз дуже 
великий. Від йог-медитацій і 
до кросфіту. Це ресурс і дуже важ-
ливо — тримати своє тіло і пере-
качувати рівень стресу в енергію! 
Це дозволяє виживати, планувати 
та ростити себе й дітей!

як взяти себе в руки, коли 
«криє»? порАди психологА
для військових  третій епізод серії 
подкасту «Не вбивай. Себе» ми записали 
з психологом Олександром Корольовим. 
у цьому випуску ми говоримо про те, 
що робити, коли «криє» і з’являються 
флешбеки, як взяти себе в руки та про 
ізраїльську модель подолання стресу під 
назвою «BASIC Ph»

Бійці, які воювали та 
мають травматичний 
досвід, більше 
довіряють своїм 
побратимам. Не треба 
лізти в душу людині 

ранили… я почав кричати, повзти, 
правильно накладати турнікет». 
Він має цінувати свої дії та себе.

А там, де з тріади про повторю-
вання і флешбеки? Які техніки?

— Робота зі снами може бути 
в кабінеті психолога: можна нама-
лювати свій сон і позитивно його 
закінчити. Або можна використо-
вувати техніку EMDR — це тех-
ніка опрацювання травми рухом 
очей (У методі EMDR процесуа-
лізація травми відбувається з до-
помогою одночасного згадування 
травматичного матеріалу та слідку-
вання пацієнта поглядом за рухом 
руки терапевта вправо-вліво або ж 
іншою формою білатеральної сти-
муляції (почерговими дотиками 
до лівої/правої долоні, аудіости-
муляцією тощо, — авт.).

Також може бути техніка кіно. 
Але всі техніки спеціальні та ма-
ють здійснюватися під наглядом 
психолога.

ПРо ізРаїльську Модель 
«BaSIC Ph»

— Ця модель подолання стресу 
була розроблена в Ізраїлі. Вона 
включає майже всі сфери лю-
дини. По простому, щоб кукуха 
не від’їхала зовсім, людина має 
не тільки дихати чи робити інші 
техніки. Потрібно підійти комп-

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua

Цей матеріал був створений за фінансової підтримки європейського Союзу і Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Вміст подкасту є одноосібною відповідальністю DW 
Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної україни та не обов’язково відображає погляди європейського Союзу і Федерального Міністерству економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)



17 RIA, Середа, 8 березня 2023

518143

РеКлАМА

516046

ЗДоров’я

пам’ятайте, що діти сприймають 
емоційні сигнали від дорослих. 
Тому говорячи з дитиною, на-
магайтеся тримати контроль над 
емоціями. Нагадайте, що багато 
людей наполегливо працюють 
не лише в Україні, а й у всьому 
світі, щоб закінчити війну.

МедіагРаМотність і 
кРитичне МисленнЯ

Також фахівець рекомендує 
батькам дбати про медіагігієну 
та медіаграмотність дитини.

— Будьте уважними до того, 
яку інформацію отримують діти, 
прислухайтеся до їхніх розмов, 
аналізуйте їхні запитання до вас. 
Діти можуть отримувати інфор-
мацію з різних джерел, тому важ-
ливо уточнювати у вашої дитини, 
звідки вона дізналася ту чи іншу 
інформацію і якщо вона неточна 

або неправдива — виправити це. 
Можна почати з таких запитань: 
«Це цікава думка. Розкажи, чому 
ти так думаєш?», «Мені важливо 
почути твою думку про це…», «Як 
ти думаєш, де ми можемо отри-
мати більше інформації про це?» 
Навчіть дитину тому, що таке 
медіаграмотність та критичне 
мислення. Розкажіть про те, як і 
для чого можуть поширюватися 
фейки. Саме тоді, коли дитина 
запитує, висуває гіпотези, шукає 
причини — вона мислить. Важ-
ливо скеровувати дитину та вчити 
перевіряти знайдену інформацію 
у різних джерелах, які вважаються 
достовірними. Нагадайте дитині, 
що вона може поговорити з вами 
чи іншим значимим дорослим, 
коли захоче.

Також варто обмежити потік 
новин. Дитяча психіка важко 
сприймає такий болючий контент.

лАРиСА олійник, rIa, 
(067)5267352

Війна і невизна-
ченність активізує 
в дітей страх та 
тривогу. Зазвичай 

відчуття безпеки та захищенос-
ті діти шукають у своїх батьків. 
Коли дорослі не справляються 
з важкими емоційними стана-
ми — звертаються до психолога. 
Ми поспілкувалися з Тетяною 
Решівською, шкільним психоло-
гом ліцею № 27 та дізналися, як 
позначився на дітях рік війни.

до ВеРеснЯ діти 
адаПтуВВалисЯ

— Якщо брати початок війни, 
то діти були дуже тривожними, — 
розповідає фахівець. — У вересні 
можна сказати, що діти адапту-
валися. Звичайно, досі спосте-
рігається тривожність. Але вони 
пішли на офлайн-навчання, вже 
адаптувалися до повітряних три-
вог, зустрілися з однокласниками 
і їх стан покращився. 

Щоб діти себе комфортно по-
чували під час війни, психолог 
на початку повномасштабного 
вторгнення провела з ними чи-
мало занять на зниження тривож-
ності, паніки і стресу.

— Коли влітку по Вінниці 
вдарили ракети, діти знали, як 
справлятися зі своїми страхами. 
Хтось побіг обійматися до батьків, 
хтось свої емоції проявляв через 
малювання, через гру з братика-
ми і сестричками, — каже Тетяна 
Решівська. — Старшокласники, 
звісно, шукають інформацію у со-
цмережах. Але зараз і вони звикли 
до війни, адаптувалися до умов. 

Звикли школярі і до походів 
в укриття. Вже знають алгоритм 
дій, на який вихід йти, які місця 
у сховищі займати. Під час три-
воги там грають у доміно, шахи, 
вирішують кросворди, співають.

Психолог розповідає, що сучас-
ні батьки та діти не стидаються 
звертатися до фахівця, коли мають 
страхи чи проблеми:

— Звертаються батьки з менши-
ми дітьми по адаптації і мотивації 
до навчання, часто звертаються 
підлітки з питаннями про кохан-
ня, профорієнтацію. Звертаються 
діти-переселенці із зони бойових 
дій — тривожні були, замикалися 
в собі. Ми з ними попрацювали, 
і тепер вони адаптувалися. Звіс-
но, важкі спогади є, але позитивні 
емоції переважають.

Найважчим випадком у своїй 
практиці Тетяна Решівська вва-
жає історію п’ятикласника, який 
пережив сильний стрес.

— Під час евакуації із зони бо-
йових дій йому вороги до скроні 
приставляли автомат. Він дуже 
важко це пережив: замкнувся 
в собі, не хотів ні з ким розмов-
ляти, навіть вдома, з рідними. 
Я проводила з ним бесіди, заняття 
і він відійшов, адаптувався, має 
в класі товаришів. Сім’я обжилася 
у Вінниці. Але на все потрібен час, 
який лікує.

Як гоВоРити ПРо Війну
Шкільний психолог дала кіль-

ка порад щодо того, як підійти 
до розмови з дитиною про війну. 

— Діти з найменшого, дошкіль-
ного віку, мають право знати, що 
відбувається у їхній країні, але до-
рослі також мають відповідаль-
ність убезпечити їх від небезпеч-
ного контенту, — говорить Тетяна 
Решівська. — Говоріть із дітьми 
зрозумілою їм мовою, через казки 
та історії, де, наприклад, козаки 
боролися проти зла, захищали 
свою землю («Котигорошко», «Ча-
рівні історії про козаків» тощо). 
Під час розмови стежте за реакці-
ями дитини та будьте чутливими 
до її рівня тривоги. Це нормаль-
но, якщо ви дуже переживаєте 
через те, що відбувається. Але 

— Подумайте про те, щоб ви-
микати новини при дітях дошкіль-
ного або молодшого шкільного 
віку, — радить психолог. — Новин-
ний контент наразі є травмуючим 
для них, може викликати багато 
занепокоєння та підсилювати три-
вогу і страх. З дітьми середнього 
шкільного віку та підлітками ви 
можете використовувати перегляд 
новин як можливість обговорити, 
що відбувається в країні та у вашій 
громаді зокрема з використанням 
вищезазначених порад. Також по-
думайте, як і що ви говорите з 
іншими дорослими, коли дитина 
може це чути. Намагайтеся вве-
чері робити з дітьми релаксацій-
ні вправи, грати в ігри, дивитися 
мультфільми або читати разом.

ВажлиВо доПоМагати
Зосередьте увагу на допомозі, 

рекомендує психолог. Дітям важ-
ливо знати, що люди допомагають 
одне одному.

— Розкажіть, до прикладу, про 
роботу волонтерів або про те, 
що робить територіальна оборо-
на. Якщо дошкільня або дитина 
молодшого шкільного віку захоче 
підтримати тих, хто допомагає, на-
малювавши малюнок, плакат або 
написавши вірш — підтримайте її 
у цьому, — каже Тетяна Решків-
ська. — Підлітки можуть виявити 
бажання приєднатися до роботи 

у гуманітарному штабі чи іншій 
діяльності. Розкажіть їм, як це 
зробити, і пам’ятайте, що безпе-
ка вашого підлітка — понад усе. 
Відчуття того, що ми всі робимо 
щось для наближення перемоги, 
надає відчуття єдності та прино-
сить психологічний комфорт.

Слідкуйте за станом дитини, 
каже Тетяна Решівська. У важкі 
часи не давайте їм переживати 
проблеми наодинці із собою.

— Батьки — найбільш значимі 
люди та орієнтир для своєї ди-
тини, а їй вкрай важливо, щоб 
ви цікавилися й новинами із її 
життя, — говорить психологи-
ня. — Продовжуйте спостерігати 
за станом дитини, запитуйте час 
від часу: «Як у тебе справи?», «Як 
ти почуваєшся?», «Що в тебе но-
вого? Чи ти знаєш, як справи у … 
(ім’я друга/подруги дитини?», «Чи 
є у тебе питання, які б ти хоті-
ла/хотів обговорити?»

Але, щоб допомогти дитині, по-
трібно спочатку дати раду собі.

— Обмежте своє перебування 
в мережі та читання новин, — 
говорить психолог. — Натомість 
зосередьтеся на якомусь важли-
вому завданні або робіть те, що 
допомагає розслабитися та відно-
витися. Діти зрозуміють реакцію 
дорослих на новини, тому якщо 
ви справляєтеся з ситуацією — це 
допомагає і дітям.

«до скроні хлопчикА 
пристАвляли АвтоМАт»
діти і війна  Під час війни діти 
потребують особливої уваги з боку батьків. 
Шкільний психолог Вінницького ліцею 
№27 розповіла непрості випадки з практики 
та як підтримати дітей у важкі часи

Намагайтеся ввечері, 
замість перегляду 
новин з дітьми, робити 
з ними релаксаційні 
вправи, грати в ігри, 
читати казки разом

тетяна Решівська, шкільний психолог ліцею №27, давно 
працює з дітьми. «Якщо брати початок війни, то діти були 
дуже тривожними, зараз стан покращився», — каже вона

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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Вакарчуком зіграти Гімн України 
на урочистому врученні прези-
дентських нагород нашим Геро-
ям. На жаль, були нагороди, які 
вручали посмертно… Складно 
описати той біль, коли це бачиш.

Водночас Олександр гово-
рить, що в той самий час на на-
городженні він бачив бадьорих 
хлопців, які самі отримують свої 
нагороди, і в цей момент пере-
повнюєшся радістю та гордістю 
за те, що живеш з цими людьми 
в один історичний період.

Також за час великої війни 
оркестр неодноразово виїжджав 
із музичним супроводом на по-
ховання військових, які загинули, 
захищаючи Україну. В більшос-
ті оркестр працює в Києві або 
в Київській області.

зігРаВ на Різній збРої
Коли Олександр ще був на на-

вчаннях на заході України, впер-
ше зіграв на зброї різного типу.

— Я мав вільний час у перерві 
між нарядами, і почав вистуку-
вати «Ой, у лузі…», і підспівува-
ти собі. Зразу вирішив записати 
на телефон, й зовсім не плану-
вав викладати це відео в мережу. 
Я просто показав його своїм по-
братимам, і їм дуже сподобалось. 
Саме вони мене спонукали ви-
класти це в мережу, — розповідає 
Олександр Селезньов. — Опісля 
я побачив реакцію від людей, і 
так почалися мої експерименти 
з різними типами зброї.

Музику Олександр грає на: 
автоматі, Stinger, гранатометі, 
Javelin тощо. Наприклад, коли 
у Київ завітав Джо Байден, 

НАтАлІЯ коРПан, rIa, 
(097)1448132

Олександр Се-
лезньов все життя 
займався музикою, 
чоловік ріс у сім’ї 

музикантів. Його батько — ви-
кладач по класу гітари у Вінниць-
кому училищі культури і мис-
тецтв, а мати — піаністка.

До початку великої війни Олек-
сандр творив музику разом із 
власним гуртом, записав перший 
авторський альбом, співпрацював 
із різними відомими українськими 
артистами. Він також автор пер-
шого підручника по грі на удар-
них інструментах українською 
мовою «Я_БАРАБАНЩИК».

Зараз же — вінничанин артист 
Оркестру почесної варти Окремої 
президентської бригади ім. геть-
мана Б. Хмельницького. На по-
чатку повномасштабної війни 
чоловіка мобілізували в армію.

— Коли почалася повномасш-
табна війна, ми з дружиною ви-
їхали з Києва на західну частину 
України, і там мені вручили по-
вістку. Я, як законослухняний 
громадянин, одразу прийшов 
у військкомат та мене відправили 

на навчання. Я був на навчаннях 
три тижні, а потім ще близько 
місяця служив у бойовій бригаді. 
Пробував їздити на БМП, був 
помічником гранатометника, — 
пригадує початок повномасштаб-
ного вторгнення Олександр. — 
Але потім мені знайшлося місце 
в оркестрі у Києві, мною заці-
кавився його диригент і запро-
понував перевести мене. Тепер 
я служу в оркестрі почесної варти 
Окремої президентської бригади.

За словами Олександра, зараз 
він відчуває себе на своєму місці, 
нині він найбільш ефективний 
для країни та ще й розвивається 
як музикант. Як говорить Олек-
сандр: «Я творча та віруюча лю-
дина, і з музичними інструмента-
ми ладнаю набагато краще, ніж зі 
зброєю. Я думаю, що кожен має 
служити батьківщині та людям 
там, де він буде максимально 
ефективним».

— Завдання оркестру — це 
музичний супровід урочистих 
подій в Україні: нагородження 
Героїв, різні дипломатичні зу-
стрічі, — пояснює Олександр. — 
До прикладу, у річницю війни, 
мав честь разом з Оркестром 
почесної варти та Святославом 

то Олександр на згадку про цей 
історичний день та на знак вдяч-
ності Джо Байдену створив нову 
композицію на «Джавеліні», авто-
маті АК-74 та ручному гранато-
меті. Вінничанин говорить, що 
кожен різновид зброї має якісь 
свої цікаві звуки.

ПіслЯ ПеРеМоги — буде 
ноВий альбоМ

За словами Олександра, твор-
чість українських артистів з по-
чатку великої війни у більшості 
своїй трансформувалася. Каже, 
ще до 24 лютого він прагнув за-
писати новий альбом. Зараз він 
від своїх планів не відмовився, 
однак майбутній альбом буде, 
звісно, іншим.

— Після перемоги не хотілося 
б, щоб новий альбом був на во-
єнну тематику. Але війна лишила 
в нас всіх вже настільки вели-
кий слід, що він завжди буде з 
нами, — каже музикант. — Нині 
ти розумієш, що ті сенси в піс-

нях, які були популярні ще рік 
тому — зараз не цікаві та не на-
дихають. Зараз, наприклад, наша 
українська естрада має багато 
творів на соціальну проблема-
тику. Так відбувається завжди, 
коли є переломний момент в іс-
торії, будь-яка творчість набуває 
нових сенсів, глибших.

Він вважає, що українці дов-
го заповнювали свій культурний 
простір російськими мистецьки-
ми продуктами, а зараз нарешті 
багато людей усвідомило, що це 
теж окупація. Однак не фізична, 
а культурна. І тепер люди почи-
нають заповнювати пустку, яка 
утворилася після відмови від ро-
сійської творчості, нашим куль-
турним продуктом. Тож, після 
української перемоги Олександр 
хоче розвиватися як сольний ар-
тист та дати кілька концертів зі 
своїм авторським гуртом. А та-
кож у нього є плани з приводу 
написання нової книги по грі 
на ударних інструментах.

зАМість бАрАбАнів — 
АвтоМАт тА «джАвелін»
творчість  Вінничанин Олександр 
Селезньов відомий барабанщик 
україни, який до 24 лютого гастролював 
країнами та творив власну музику. зараз 
він служить у зСу та своєю творчістю 
піднімає бойовий дух воїнів‑захисників. 
Олександр творить музику на зброї різних 
типів та підкорює своєю грою соцмережі. 
Поговорили з вінничанином про службу 
у війську, гру в оркестрі та культуру під час 
великої війни

— я творча та віруюча 
людина, і з музичними 
інструментами ладнаю 
набагато краще, ніж 
зі зброєю, — каже 
Олександр

селезньов служить в оркестрі почесної варти окремої 
президентської бригади. Він у складі оркестру створює 
музичний супровід до найважливіших подій в україні
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юніор 
випередив
 Вихованець вінницької 

обласної Школи вищої спор-
тивної майстерності Сергій 
Колесник після важкої трав-
ми і року відновлення успішно 
виступив на дорослому Кубку 
України з важкої атлетики. І 
це при тому, що він — юніор.

Зокрема, Сергій Колесник 
побив всі власні рекорди. 
У ривку показав результат 
126 кг, у поштовху 161 кг, 
у сумі 287 кг. Це принесло 
вінничанину бронзу у ривку, 
срібло у поштовху і бронзу 
за абсолютний результат.

Тренує штангіста, який 
нещодавно перебрався із Шепе-
тівки до Вінниці, старший тре-
нер збірної області Костянтин 
Соцков. Сергій Колесник був 
чемпіоном Європи і призером 
чемпіонату світу серед кадетів.

благодійні 
шахові ігри
 Юні шахісти-волонтери із 

клубу «Романтик» (філія спор-
тшколи № 6) Артем Кучер, 
Юрій Перепелиця і Володи-
мир Шафір розпочали благо-
дійні змагання на потребу ЗСУ 
у ТРЦ «Мегамолл». Бажаючих 
пограти з вундеркіндами було 
багато, вони навіть чергу ство-
рювали. Вундеркінди протягом 
трьох годин програли лише 
одну партію.

Аналогічні ігри проходити-
муть у «Мегамоллі» (біля фон-
тану) із 12-ї години щотижня, 
в один із вихідних.

національний 
рекорд кокошка
 У Стамбулі (Туреччина) 

фінішував чемпіонат Європи 
з легкої атлетики у приміщен-
ні. Вихованець вінницької 
обласної школи спортивної 
майстерності Роман Кокош-
ко здобув бронзову нагороду 
і встановив національний ре-
корд України у штовханні ядра 
(21,84 метра).

КОРОтКО

Випуск № 9 (1246)
Двоходові задачі‑блоки (з ілюзорною грою) на кооперативний мат. 
Крім того, одна із задач має два варіанти розв’язку.

задача № 2969–2979
М. Пархоменко (Вінниця) (друкується вперше)

h 2* 
ПеРеВіРте РозВ'Язок:
газета rIa № 9 від 1 березня 2023 року

задача № 2965
1… Ke6 2. Kb8Kc7x;
1. K: d8! Kpc7 2. Kb7 ab7: x.

задача № 2966
1… Th5 2. gf6: Ce8x;
1. Kp: h7! Cf5+ 2. Kph8 fg7: x.

задача № 2967
1… Kd2 2. c2 Kb3x;
1. c2! Kc3 2. d2 Ka2x.

задача № 2968
1… Tc4 2. Kd2 Tc1x;
1. Kd2! Kp: g3 2. Kpf1 Th1x.

М. пархоменко

єВГеНІй МихайліВ, rIa, (098)8591459

Вінницькі футболісти гра-
ють у Зимовому Кубку ПФЛ 
та паралельно проводять цікаві 
контрольні поєдинки. У них 
«Ниві» вже протистояли коман-
ди Прем’єр-ліги «Чорноморець» 
(Одеса) і «Колос» (Ковалівка, 
Київська область), першолігова 
«Оболонь» (Київ) тощо. Поки 
що у таких складних спарингах 
вінничани поступаються, про-
те отримують безцінний ігровий 
досвід.

із МініМальниМ ВідРиВоМ
«Колос» (Ковалівка) напере-

додні матчу проти нашої «Ниви» 
провів стартову гру другого кола 
Прем’єр-ліги України. У ній по-
ступився «Кривбасу» (Кривий 
Ріг) — 0:1. Тому, безумовно, 
проти вінничан у першу чергу 
грали ті футболісти, які не ви-
ходили тоді або отримали мало 
хвилин на полі.

На початку гри «Колос» спро-
бував декласувати «Ниву». Він 
забив вінничанам тричі. Що-
правда, перший м’яч не було 
зараховано через офсайд. Але 
й 2:0 після перших 12 хвилин — 
все одно неприємно. До того ж 
гра «Ниви» у захисті залишала 
бажати кращого.

Втім, наші футболісти спро-
моглися в такій складній си-
туації зібратися, налагодити 
комбінаційну гру і скоротити 
відрив у рахунку. На 36-й хви-
лині, після розіграшу комбінації, 
по воротах «Колоса» несильно 
пробив нивівець Вадим Пана-

сюк. Микита Жуков був першим 
на м’ячі і з близької відстані до-
правив його у ціль!

У другому таймі гра йшла 
із перемінним успіхом, але 
рахунок матчу не змінився. 
2:1 на користь вищої за рангом 
команди.

неЩаслиВі стандаРти
Наступного дня у Вінниці 

«Нива» приймала лідера Зимо-
вого Кубка ПФЛ «Лівий берег» 
(Київ). Це була гра у рамках 
п’ятого туру турніру. У разі 
перемоги вінницькі футболіс-

ти отримували непогані шанси 
надалі поборотися за трофей.

Але вже на старті матчу 
нивівців чекав «холодний душ». 
Вони аж тричі пропустили після 
«стандартів». Двічі вразив ворота 
«Ниви» капітан «Лівого берега» 
Андрій Співаков. Спочатку — 
після розіграшу кутового удару, 
а згодом — зі штрафного. Третій 
гол прямим пострілом зі штраф-
ного провів Руслан Дедух. 0:3.

Після перерви на заміну ви-
йшла низка основних гравців 
«Ниви» — Артур Загорулько, Ві-
талій Кольцов, Борис Лотоцький, 
Микита Жуков, Вадим Панасюк, 

Олексій Швець. Малюнок гри 
змінився, вона фактично вирів-
нялася.

Втім, до небезпечних момен-
тів біля воріт киян справа майже 
не доходила. Вони закономірно 
перемогли. Таким чином «Лівий 
берег» здобув п’яту поспіль пере-
могу у турнірі.

«доПоМогли ВиЯВити 
ПРоблеМи»

Головний тренер «Лівого бе-
рега» Віталій Первак не вважає, 
що матч вийшов легким для його 
команди:

— Це була хороша гра, наскіль-
ки дозволяло футбольне поле 
зі штучним покриттям. Обидві 
команди старалися, билися. Ми 
забили тричі після стандартів, що 
й вирішило долю матчу. Клуби 
перебувають на зборах, тому ні-
чого особливого поки що не по-
казують.

Тренер гостей звернув увагу, 

що «Лівий берег» грає виключно 
у Зимовому Кубку ПФЛ, тому 
йому немає куди поспішати 
у підготовці.

— А «Нива», яка готується 
до поновлення чемпіонату Укра-
їни, проводить більше товарись-
ких матчів, на які також витрачає 
сили, — додав він.

Головний тренер «Ниви» Олег 
Остапенко зауважив, що у ко-
манді немає двох ігрових скла-
дів. Зараз у розташуванні «Ниві» 
перебуває 22 футболісти.

— Тому були вимушені варію-
вати гравцями. Водночас хтось 
із футболістів провів у ці ви-
хідні два матчі поспіль. Обидва 
поєдинки — і з «Колосом», і з 
«Лівим берегом» — для нас були 
важливими і цікавими. Вони до-
помогли виявити наші проблеми. 
Зрозуміти, на що ми здатні, на-
скільки гравці підготовлені фі-
зично і тактично, — сказав Олег 
Остапенко.

«нивА» дАлА бій 
коМАнді преМ’єр-ліги
рівень  триває підготовка вінницької 
«Ниви» до поновлення чемпіонату 
україни з футболу у другій лізі. 
Наша команда обирає у суперники 
в товариських поєдинках команди 
із вищих ліг. Паралельно грає 
у зимовому Кубку ПФл

«Обидва поєдинки 
для нас були 
важливими і цікавими. 
Вони допомогли 
виявити наші 
проблеми. Зрозуміти, 
на що ми здатні»

єВГеНІй МихайліВ, rIa, (098)8591459

Вінничанка Тамара Карапе-
тян-Семенюк — найвідоміша ві-
нницька самбістка, багаторазова 
призерка змагань європейського 
і світового рівня. Нині вона пра-
цює тренером з іншого популяр-
ного єдиноборства — тхеквондо 
(ВТФ). Сімейну спортивну ди-
настію підтримує син Тамари — 
Артем Семенюк.

Представник Вінницької об-
ласної спортшколи «Колос» 
успішно дебютував на міжна-
родному рейтинговому турнірі 
«Bulgaria Open-2023 G2», який 
мав статус етапу Кубка світу з 
тхеквондо (ВТФ). Змагання про-
ходили у столиці Болгарії Софії 

з третього по п’яте березня.
Артем Семенюк, вихованець 

тренерів Тамари Карапетян-Се-
менюк і Леоніда Кулаковського, 
виступав у віковій категорії «ка-
дети». У вазі до 33 кг він провів 
чотири складних двобої із най-
кращими спортсменами Європи. 
В підсумку виборов срібну на-
городу та 50 рейтингових очок 
у залік етапу Кубка світу.

— У цих змаганнях брали 
участь 1500 спортсменів із різ-
них континентів. Вони боро-
лися за право виступити на ка-
детському чемпіонаті світу та 
чемпіонаті Європи 2023 року. 
Тому рівень турніру був дуже 
високим, — розповіла Тамара 
Карапетян.

срібна нагорода 
на кубку світу

гострий момент гри. Капітан і один із лідерів «Ниви» 
Олександр Борячук у поєдинку проти «Колоса» із Ковалівки

тамара карапетян разом із сином артемом. Після виступу 
на турнірі у Болгарії
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за рік великої війни кожен із нас 
підбив певні підсумки — як про‑
жили цей період, як змінила нас 
війна.
— за рік війни я зрозумів, що 
став націоналістом, — говорить 
керівник проєкту Олександр те‑
ренчук. — Ми стали патріотами 
своєї землі, це точно. Раніше якби 
сказали, що буде війна — я б хви‑
лювався, думав, куди з родиною 
виїжджати. зараз почуття страху 
атрофувалося, я не боюсь смерті. 
Всі ми не вічні, треба щось робити 
і допомагати. зараз зовсім інша 
війна — працювати потрібно всім, 
у кожного своя війна і свій фронт.
— Саша теренчук є нашим дирек‑
тором, продюсером, режисером 

і керівником. Він людина, яка гур‑
тує біля себе однодумців, — гово‑
рить співак Павло Пазюк. — Коли 
він мені зателефонував, я одразу 
погодився. Бо благодійність — це 
дуже важливо. зараз на концер‑
тах у військових і в цивільних 
очі горять. Бо всі точно знають, 
що ми не просто вистоїмо, ми 
обов’язково переможемо. Кожен 
із нас робить справу, яка наближає 
нашу спільну перемогу.
— Ми так само, як і раніше, ста‑
вимося відповідально до сво‑
єї роботи, — розповідає співак 
Дмитро Нікітін. — Але ми збли‑
зилися, ми більше спілкуємося, 
більше здружилися і проводимо 
більше часу разом — це великий 

плюс. І ще допомагаємо зСу, рік із 
концертами їздимо безкоштовно. 
Всі збори проходять прозоро, ми 
звітуємо, скільки і на що йде. Ми 
повністю залишили російськомов‑
ний контент, почали писати пісні 
українською. Чим ближче до пе‑
ремоги, тим люди драйвовіше нас 
зустрічають.
Незабаром усіх прихильників «Ба‑
тальйону гарного настрою» чекає 
сюрприз.
18 березня у Вінницькій філар‑
монії Олександр теренчук із ко‑
мандою даватиме благодійний 
концерт. Мета: збір коштів на під‑
тримку гвардії «Червона калина». 
хедлайнером концерту буде спі‑
вак Wellboy.

Прихильників «батальйону гарного настрою» чекає сюрприз

НовиНи

Язик длЯ холодЦЮ, 
МоВа — длЯ укРаїнЦіВ

У програмі «Батальйону гар-
ного настрою» є гумор, пісні, 
вірші, імпровізація. Артисти 
торкаються різних емоційних 
станів людини.

— Підняття бойового духу, 
патріотичності — це дуже те-
пер важливо, — говорить Терен-
чук. — Нам спочатку цивільні 
дорікали, що концерти наші 
нині недоречні. А від військових 
жодних скарг ми не чули. Вони 
говорили: а для чого ми це все 
робимо? Чи не для того, щоб всі 
продовжували жити? Для бійців 
наші концерти є віддушиною від 
важкої боротьби з ворогом, бо 
ніхто не знає, коли все це за-
кінчиться.

— Під час концерту я акцен-
тую увагу на культурних момен-
тах, — продовжує співрозмов-
ник. — Порівнюю, які цінності 
в нас і росіян — різниця ко-
лосальна. Часто використовую 
вислів «Язик для холодцю, 
мова — для українців». Таким 
чином піднімаю патріотичний 
дух. А артисти з «Батальйону» це 
підтримують віршами і піснями, 
доносять те, яка в нас багато-
гранна нація.

У артистів «Батальйону» 
на 50% авторський контент. 
До прикладу, вірші музиканта 
і звукорежисера Андрія Штом-

лАРиСА олійник, 
rIa, (067)5267352)

Життєдайним 
гумором, гарною 
українською піс-
нею та влучним 

словом вінницькі артисти під час 
великої війни піднімають бойо-
вий дух військових та цивільних. 
На культурному фронті не про-
сто розважають та розважаються, 
зірки активно допомагають на-
шим бійцям.

Майже рік «Батальйон гарного 
настрою «Вінницькі» дає кон-
церти у нашому місті та облас-
ті, проводить благодійні заходи 
для збору коштів на підтримку 
Збройних сил України.

Керівник проєкту, український 
актор, гуморист та ведучий Олек-
сандр Теренчук в ексклюзивному 
інтерв’ю розповів, як артисти за-
раз працюють для перемоги, що 
купують на зібрані кошти і чи 
доцільний гумор під час війни.

задлЯ ПіднЯттЯ бойоВого і 
ПатРіотичного духу

У перший тиждень повно-
масштабного вторгнення шоу-
мен Олександр Теренчук не ро-
зумів, як працювати далі, адже 
концертна діяльність у такі важ-
кі часи була недоречною. Через 
тиждень після того, як пройшов 
перший шок від війни, артист 
зрозумів, що не може сидіти 
склавши руки, потрібно під-
німати бойовий дух українців і 
допомагати армії.

Тоді і виник задум створення 
«Батальйону гарного настрою 
«Вінницькі».

— Я звернувся до колеги і 
друга Діми Голубєва. Запропо-

нував виступати разом, а колек-
тив назвати «Батальйон гарного 
настрою «Вінницькі». Навіть 
зробили шеврони, на яких зо-
бражені мікрофони, — розповідає 
Олександр Теренчук. — Ми хо-
тіли дати людям багатогранність 
жанрів, тому в команду набрали 
ще різнопланових артистів. Я по-
дзвонив всім, з ким працював 
на івентах, хлопці і дівчата по-
годилися.

На сьогодні команда скла-
дається з дев’яти учасників: 
Олександр Теренчук, Дмитро 
Голубєв, співаки Дмитро Ні-
кітін, Павло Пазюк, Іра То-
мащук. Гітарист Макс Тріска, 

який набирає мільйони в ютубі, 
поет Андрій Штомпель, Владис-
лав Гнатовський — лідер гур-
ту «SunRise», баяніст Анатолій 
Оленич.

— Звісно, з початком великої 
війни відбулися зміни в музич-
ному репертуарі: ми не вико-
ристовуємо російськомовний 
контент, навіть якщо це пісні 
українських виконавців, — каже 
Олександр. — Гумор україномов-
ний, пісні також. Наш колектив 
за рік дуже об’єднався, одне од-
ного підтримуємо, підбадьорю-
ємо. Немає такого, що ми над 
українцями чи владою жартуємо. 
Зараз у нас ворог один, зовніш-
ній.

пеля входять у десятку кращих 
віршів України.

— Під час війни вірші слуха-
ють, тиша в залі, і діти слухають, 
затамувавши подих, — розпові-
дає артист. — Переселенці гово-
рять українською, стараються. 
Відбувається усвідомлення нації 
і що ми працюємо на спільну 
мету.

конЦеРти длЯ ВійськоВих
Перші благодійні концерти 

«Батальйон» давав військовим. 
Найцінніше у цих виступах — 
психологічне розвантаження 
бійців.

— В середині березня нас за-
просили в 101 полк зв’язку при-
вітати військових — їх психо-
логи вирішили, що їм потрібне 
розвантаження, — каже керів-
ник проєкту. — На фінальній 
пісні вже була тривога. А в них 
в обов’язковому порядку по-
трібно всім виходити із зали. 
А тоді тривоги переносились 
не так, як зараз, ми вже тріш-
ки звикли психологічно. Через 
хвилин 10-15 концерту військо-
ві розслабляються, підспівують, 
хоч біля себе автомати трима-
ють.

— Одного разу працювали 
на аеродромі в Умані, — роз-
казує Теренчук. — Командир 
підходить і повідомляє нам, що 
зараз буде злітати СУшка (літак). 
Гул стояв такий, що військові 
нас не чули — літак полетів зби-
вати ворожу ракету. Через дея-
кий час літак повернувся, пілот 
приходить у зал, знімає шолом і 
продовжує слухати концерт. Це 
для нас було чимось нереаль-
ним. А для військових це звична 
справа — чітко виконати свою 
роботу і прийти далі слухати нас.

Для військових артисти пра-
цюють безкоштовно. Дали 
близько 20 концертів в частинах 
і казармах.

— Для військових відрізняють-
ся концерти, більш жорсткіші. 
Жартуємо про орків і русню, і як 
наші їх лупашать, можемо вико-
ристовувати міцне словечко, — 
говорить автор проєкту. — На-
віть висміювати командира мо-
жемо, в хорошому сенсі слова. 
Для бійців ця історія позитивна, 

хоча повага до керівництва без-
заперечна.

До сліз доводили артистів іс-
торії в шпиталі, коли поранені 
і травмовані приходили на кон-
церт.

— Коли дивишся на хлопців 
без рук, без ніг — в тебе в душі 
дуже болісно, — говорить Те-
ренчук. — Бувало таке, що вій-
ськові зривали шеврони і нам 
дарували. У Миколаєві чоловік, 
який воює, подарував мені шев-
рон і шматок прапора, з яким 
звільняли Миколаїв — ці емоції 
не передати. Це набагато більше, 
ніж клаптик тканини — в ньому 
така глибина, зашито коріння 
України.

доПоМога зсу
Для цивільних «Батальйон 

гарного настрою «Вінницькі» 
дав 47 концертів. На цих висту-
пах артисти ставлять скриньку 
для донатів для ЗСУ, проводять 
аукціони.

— Завдяки донатам ми за три 
місяці весни зібрали і закупили 
для 101 полку зв’язку технічного 
устаткування на 7 тисяч євро. 
Вони нас просили оновити, ми 
замовили у Польщі і їм привез-
ли, — розповідає Олександр. — 
За 47 концертів найбільшу суму 
ми зібрали в Багринівцях — 
30 тисяч гривень за один кон-
церт. Я не говорю про Вінницю, 
бо тут проводяться аукціони. 
У Вінниці найбільше за вечір 
зібрав 1 мільйон 300 тисяч гри-
вень. Журнал «Тайм» із Залуж-
ним пішов за 333 тисячі гривень. 
А аграрій, який сидів поруч 
власника лоту, дав ще таку ж 
суму хлопцям на ремонт техніки. 
В середньому за концерт збира-
ємо донатів на 15 тисяч гривень.

На ці гроші артисти закупили 
і передали автомобілі, теплий 
одяг, взуття, каски, розгрузки, 
бронежилети, тепловізори, зи-
мову гуму для авто, комп’ютери 
для навчання, планшети для 
дронів. Приціл і тримач недав-
но передали до автомата, каску 
кевларову.

— Ми на фонди не передаємо 
кошти, бійці просять — і ми ку-
пуємо. Одразу замовлення йдуть 
за потребами, — каже Теренчук.

олексАндр теренчук про 
бАтАльйон гАрного нАстрою 
надихають  Більш ніж 80 благодійних 
концертів, виступи для військових 
у частинах, на аеродромах та в госпіталях. 
На зібрані кошти від виступів та 
аукціонів вдалося придбати вже понад 
100 автомобілів, різноманітне корисне 
спорядження, допомогти у реабілітації 
воїнів зСу. Шоумен Олександр теренчук 
розповів про діяльність «Батальйону 
гарного настрою «Вінницькі» під час війни

«Під час війни 
вірші слухають, 
затамувавши подих. 
Переселенці говорять 
українською, 
стараються»

на сьогодні команда складається з дев’яти учасників. у своїх виступах «Батальйон 
гарного настрою» не використовує російськомовний контент, навіть якщо це пісні українських 
виконавців
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Спеціально на прем’єру «Ночі 
вовків» у Вінницю приїжджав 
автор п’єси, за якою поставлена 
вистава — відомий український 
драматург Олександр Вітер.
у інтерв’ю RIA він розказав, що на‑
справді його п’єса має два варіанти 
фіналу. тож садовці до останнього 
не розкривали інтригу, який із них 
буде у вінницькій постановці.
— Вперше моя п’єса була постав‑
лена у Польщі польською мовою. 
Потім були постановки у Микола‑
єві, Києві, харкові, Дніпрі і от те‑
пер — у Вінниці. Я щиро радий, 
що «Ніч вовків» крокує світом 
та містами і завжди всі вистави 
абсолютно різні, — розповідає 
Олександр Вітер. — Два варіанти 
моєї п’єси з’явилися, коли її ставив 
харківський академічний театр ім. 
тараса Шевченка. Режисер тоді 
вирішив ввести у виставу старого 

вовка тао із монологами, тож я їх 
дописав. Але доля тієї харківської 
вистави, на жаль, була недовгою. 
Після прем’єри зіграли буквально 
два‑три рази. А оскільки це був 
грудень 2013 року і самий роз‑
пал Революції Гідності, прийшло 
начальство і змусило зняти виста‑
ву, бо, мовляв: «тут багато натяків 
на януковича»…
Від вінницької постановки та кре‑
ативних режисерських рішень ав‑
тор залишився у захваті.
— Ми взагалі дружимо із Вінниць‑
ким театром ім. Садовського, адже 
я працюю у Національному цен‑
трі театрального мистецтва імені 
леся Курбаса, і твори всіх наших 
драматургів ставилися у Вінниці. 
зокрема, вже багато років йде 
вистава «Ассо та Піаф» за п’єсою 
Олега Миколайчука та драма 
«у неділю рано зілля копала», 

яку за повістю Ольги Кобилян‑
ської написала моя дружина Неда 
Неждана. Власне, я був останній 
драматург із нашого Центру, п’єси 
якого донині не було у репертуарі 
театру ім. Садовського. тепер все 
виправлено! — усміхається Олек‑
сандр Вітер. — Прем’єрою я при‑
ємно вражений — дуже несподі‑
ваний, цікавий і переконливий 
ракурс. Я бачив, як публіка уважно 
слухала, переживала. Моя п’єса 
складна, не є розважальною, але 
режисеру вдалося створити дуже 
яскраву і достойну версію. Над‑
звичайно цікавий хід із живою 
музикою, костюмами — вистава 
дуже стильна. Вона має потужний 
прокатний і фестивальний потен‑
ціал, та, впевнений, буде цікава і 
для закордону. тож щиро бажаю 
цій чудовій постановці довгого, 
успішного життя!

у 2013 році в харкові виставу зняли, бо… «багато натяків на януковича»

Олексієм Головачем, Владисла-
вом Матвійчуком та Глібом Зель-
гіним, який також проявив себе 
у виставі, як хореограф-поста-
новник, Григорій Сиротюк роз-
почав на початку жовтня. І хоч 
пік роботи припав на листопад та 
грудень — найважчі за осінньо-
зимовий період воєнні місяці, 
коли було багато ракетних об-
стрілів, проблем із електрикою 
і постійних повітряних тривог, 
на шляху до прем’єри садовців 
ніщо не зупинило. Постановча 
команда і кожен актор само-
віддано працювали над кожною 
деталлю вистави.

Зокрема, актори самі шукали 
ідеї та символи для гриму, який 
став особливою ефектною ро-
дзинкою кожного образу. А такий 
яскравий нюанс, як нафарбовані 

чорні нігті у вовків-чоловіків, які 
підказала помічниця режисера 
Людмила Рожкова, додатково 
привертають увагу до кожного 
руху.

— Попри те, що за сюжетом 
головні герої — вовки, не хоті-
лося цієї прямої асоціації, аби 
все було прямолінійно, «в лоб» 
і актори буквально грали вовків. 
Тому ми обрали таку притчову 
форму. А древні руни у гримі, 
щось, можливо, таке язичницьке 
разом зі скандинавськими мо-
тивами підкреслює актуальність 
піднятих у виставі проблем в усі 
часи. Починаючи з первинних 
часів існування цивілізації і 
до сьогодні, проблеми ж прак-
тично не змінюються. Боротьба 
за владу все та ж! Має загальноіс-
торичний і загальнолюдський ха-
рактер, — звертає увагу Григорій 
Сиротюк. — Ця «вовча сутність» 
безумовно присутня у кожній лю-
дині. Тому споконвічно я навіть 
планував зробити гаслом вистави 
знаменитий латинський вислів: 
«Homo homini lupus est» — «Лю-

ВАлеНтиНА киРильчук, rIa, 
(096)3145155

Глибоко і сильно, містично і 
сучасно — суцільний натягнутий 
нерв! Нова вистава Вінницького 
академічного театру ім. Мико-
ли Садовського, яку за п’єсою 
Олександра Вітра поставив режи-
сер-постановник Григорій Сиро-
тюк — надзвичайна постановка, 
яку до перегляду рекомендуємо 
всім!

Офіційно за жанром це виста-
ва-драма, та насправді у ній є все: 
і закручений детективний сюжет, 
і дуже стильна сучасна форма, і 
притчова подача, і багато зашиф-
рованих змістів та сенсів. Про 
обман і зраду, інтриги і підступи, 
любов і нелюбов, батьків і «псев-
добратів», чоловіків і жінок. Про 
жадобу влади і все, на що здатні 
вовки-люди заради неї…

Завдяки влучному сценічному 
рішенню і розкішним костюмам 
із найперших хвилин глядачі 
ніби опиняються на тій скелі, 
де з одного боку мисливці, а з 
другого — прірва… У тому дав-
ньому часі, який має так багато 
паралелей із нашою сучасністю.

«інтРига до останнього, Як 
у «десЯть негРенЯт»

Два дні прем’єри у Вінниці зі-
брали аншлаги. Як казали після 
перегляду глядачі: «Це вистава з 
wow-ефектом!», а «Сюжет закру-
чений, як у «Десять негренят» — 
інтрига до останньої секунди!»

— Крута вистава! Така тілесна! 
Актори — хижі і небезпечні. Ніби 

перенесли у світ інстинктів та 
свободи самовираження! — каже 
Олеся Олійник.

— Напружено. Емоційно-над-
ривно. Тривожно. Дещо ритуаль-
ні ритми пронизують. А влучні 
репліки героїв змушують заду-
матися. Задуматися про правду, 
яка подібна до кислого яблука, 
від якого зводить вилиці, про 
підступну зраду, розфарбовану 
кров’ю, про кохання кольору 
дощу, про силу влади. А ще про 
вибір, який кожен з нас (не)
робить, — відзначає Дарина Ді-
дик. — «Ніч вовків» — п’єса-нерв, 
п’єса-звук, п’єса-колір, п’єса-
смак. І цієї ночі, схоже, треба 
віддатись полюванню сповна — 
без шкодувань!

Руни, скандинаВський 
гРиМ і Пластика

Як розповів у ексклюзивному 
інтерв’ю RIA режисер-постанов-
ник Григорій Сиротюк, коли 
після початку повномасштабної 
війни він почав шукати п’єсу для 
своєї нової постановки, одразу 
знав, що це буде український 
твір.

— Цілеспрямовано шукав саме 
українську п’єсу. Прочитав дуже 
багато драматургії різних авто-
рів, але саме п’єса Олександра 
Вітра одразу зачепила своєю 
неординарністю — дуже виділя-
лася серед усього, що я прочитав. 
Була, як кажуть, якраз «в точ-
ку», — каже Григорій Сиротюк.

Працювати над постановкою 
разом із виконавцями головних 
ролей: Вікторією Немченко, 

дина людині вовк». Але у підго-
товці до прем’єри це забулося і, 
вважаю, навіть добре. Адже і так 
зрозуміла ключова ідея вистави. 
Крім того, ми хотіли яскраво 
проявити детективну основу, щоб 
протягом вистави глядач розгаду-
вав із героями загадки: хто, що, 
чого і як? У кожного персонажа 
є натяк на свої «зони мовчання», 
ті вчинки та дії, які він замовчує, 
аби їх не розцінили як підступ, і 
зрештою все відкривається лише 
у фіналі вистави.

Музика стала окРеМиМ 
геРоєМ

Окремою вагомою складовою 
вистави «Ніч вовків» стала жива 
музична гра. Шукаючи влучну 
музику, садовці почали працюва-
ти з вінницькими музикантами.

— Хотілося у музиці чогось та-
кого шаманського, з горловим 
співом. А коли почали співпрацю 
з талановитим композитором і 
музикантом-мультиінструмен-
талістом Костянтином Бушин-
ським, він сказав, що сам буде 
грати у виставі. Його участь 
у виставі важко переоцінити! Він 
не просто написав музику, а що-
разу плете це музичне оформлен-
ня наживо, тримаючи ритм та 
інтригу, — розповідає Григорій 
Сиротюк.

Цікаво, що спеціально для ви-
стави «Ніч вовків» Костянтин 
Бушинський придумав ексклю-
зивний музичний інструмент.

— Це дуже складаний і водно-
час — простий інструмент, який 
зроблений буквально з підручних 
засобів, — каже режисер. — Нам 
дійсно пощастило, що Костянтин 
Бушинський долучився до нашої 
постановки. Свого часу він пра-
цював із такими чудовими колек-
тивами, як «Божичі», «Сонцек-
льош», а зараз їде у тур Європою 
з The Hypnotunez. Він — дійсно 
надзвичайний талант! Коли ми 
записували кілька композицій 
у студії, він, граючи одночасно 
на двох, трьох і навіть чотирьох 
інструментах, практично все за-
писував з одного-двох дублів.

Щиро вдячний режисер і кож-
ному актору за не просто блиску-

чу гру, а — справжнє прожиття 
на сцені.

— Вибір виконавців головних 
ролей — завжди найболючіше і 
найголовніше питання для ре-
жисера. Але я одразу знав, хто 
буде грати у «Ночі вовків». Дуже 
щасливий і задоволений, що те, 
що я довірив акторам, вони вті-
лили максимально. Наші репети-
ції завжди були дуже насичені, і 
не тільки роботою, але і жартами 
та креативом. Це був єдиний, зла-
годжений колектив, що зараз від-
чувається і глядачами, — говорить 
Григорій Сиротюк. — Оскільки 
я не просто режисер і актор, а ще 
й педагог, мені завжди було ці-
каво працювати з акторами, які 
хочуть розвиватися, вдоскона-
люватись і постійно розширя-
ти кордони своїх можливостей. 
У цій виставі все саме такі! Як 
завжди, прекрасно проявив себе 
Олексій Головач — актор, якого 
я дуже люблю і поважаю. Наша 
талановита Вікторія Немчен-
ко — завжди голодна до робо-
ти акторка, яка все всмоктує як 
губка, і ніколи не зупиняється 
на досягнутому. Гліб Зельгін — 
надзвичайно обдарований тан-
цівник та хореограф, який свого 
часу працював у Європі і Китаї, 
віднайшов і створив всю пласти-
ку, яка зачаровує глядачів у на-
шій виставі. А для Владислава 
Матвійчука саме вовк-вигнанець 
Гро став першою великою, сер-
йозною роллю після закінчення 
Київського національного універ-
ситету театру, кіно і телебачення 
ім. Карпенка-Карого, до вступу 
у який я, до речі, його свого часу 
готував. У Владислава блискучий 
дебют, після якого, вірю, його че-
кає яскравий подальший творчий 
шлях. Щиро дякую всій команді, 
дирекції і трупі театру! Я дуже 
щасливий, що у нас такий чу-
довий колектив, якому під силу 
впоратися із завданням будь-якої 
складності.

Наступні покази вражаючої ви-
стави «Ніч вовків» у театрі ім. Са-
довського пройдуть у квітні. Тож 
коли побачите виставу в реперту-
арі, не вагаючись, приходьте. Всіх 
чекають найсильніші враження!

врАжАючА і МістичнА 
«ніч вовків» у вінниці
прем’єра  Про вовчу сутність у кожному 
з нас! Режисер Григорій Сиротюк і 
Вінницький театр ім. Садовського 
презентували нову виставу «Ніч вовків». 
Окрім глибокого змісту, постановка 
вражає сучасною і стильною формою, 
приголомшливою пластикою і живою 
музичною грою. Спеціально для вистави 
композитор Костянтин Бушинський створив 
ексклюзивний музичний інструмент

«Починаючи з 
первинних часів 
існування цивілізації і 
до сьогодні, проблеми 
практично не 
змінюються»

Протягом вистави розкриваються незліченні підступи 
і обмани. зрештою глядачі знаходять відповідь на одвічне 
питання: «Де межа, яку людина не перейде заради  вигоди?»



Розпадаються не стосунки і не шлюби — розпадаються ілюзії людей, які хотіли вирішити свої 
проблеми за рахунок іншої людини.
Розпадаються спроби паразитування одного за рахунок іншого.
Як думаєте, чому і задля чого люди залишаються в парі?

Мат, як основа руцької мови! Вочевидь, тепер будуть спілкуватися тільки ісконно руськими, тобто 
матюками, їх у них досить.
Бункерний підписав закон про неприпустимість використання в рф іноземних слів. йдеться про всі 
слова іноземного походження, за винятком тих, для яких немає аналогів у російській мові.

наталія ішкова
психотерапевт   

Юлія Вотчер
волонтерка   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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точКа зору
простір для особистої думки

таїса гайда, АКтиВІСтКА

В моїй голові не вкладаються ці два світи: справжні 
титани на війні і покидьки у владних кабінетах.

Стань лідером Іт‑команд!
ПРесслужба 
ВінниЦької 

It-акадеМії

Із 2010 року Ві-
нницька ІТ-Академія займа-
ється підготовкою айтішників 
із супроводом до працевла-
штування кожного за п’ятьма 
основними спеціалізаціями: 
програмування, автоматизоване 
тестування, ручне тестування, 
вебдизайн (UX/UI), проєктний 
менеджмент в ІТ.

Високого показника працев-
лаштованості ми досягаємо 
завдяки ефективній методиці 
організації навчання:
 підготовка на вимоги ІТ-

ринку і, виключно за затре-
буваними спеціалізаціями для 
початківців;
 приблизно 20% теорії і для 

обдуманного її використання — 
80% практики;
 нічого зайвого — тільки 

необхідні для початківців зна-
ння і навички;
 викладачі-практики, усі 

предмети і викладачі в кон-
тексті один одного;
 атмосфера повноцінного 

занурення у реальні проєкти 
і мотивуюче середовище;
 інтенсивне (4–6 днів/тиж-

день) навчання;
 вивчення англійської мови 

протягом усього курсу підго-
товки (з використанням автор-
ських онлайн-курсів та власної 
спеціалізованої бібліотеки);
 спеціалізовані курси: 1) ТІ 

по підготовці до проходження 
технічного інтерв’ю, 2) з HR-
ами по підготовці для прохо-
дження співбесід;
 організація стажування 

в командах (з програмістів, 
тестувальників, вебдизайне-
рів та проджект-менеджерів) 
на внутрішніх індустріальних 
проєктах для «прокачки» hard 
& soft skills кожного до рівня 
Strong Junior;
 повна автоматизація про-

цесу організації та супроводу 
навчання за допомогою CRM-
системи — INTITA.com.

Розуміючи вимоги до почат-
ківця, Факультет менеджменту 
та маркетингу Вінницької ІТ-
Академії розробив програму 
інтенсивної підготовки про-
джект-менеджерів:

Модуль 1. Введення в про-
фесію та основні інструменти

Модуль 2. Аналітика
Модуль 3. Структура ІТ-

проєкту
Модуль 4. Маркетинг у його 

сенсі
Модуль 5. Базові принципи 

програмування
Модуль 6. Організація роботи 

команди
Модуль 7. Практики
Модуль 8. Комунікація
Модуль 9. Специфіка роботи 

в компаніях із різною бізнесо-
вою діяльністю

Модуль 10. Проєктна доку-
ментація

Модуль 11. Front-end
Модуль 12. QA for PMs
Модуль 13. Design for PMs
Модуль 14. Інструмент для 

управління проєктами
Модуль 15. Методології роз-

робки програмного забезпечен-
ня:

Модуль 16. Командний про-
єкт

Модуль 17. Підготовка та 

супровід до працевлаштування
Для відбору на навчання ми 

розробили спеціальні онлайн-
модулі, які потенційні студенти 
мають пройти до старту на-
вчання:

1. Вступ до програмування; 
2. Англійська мова для почат-
ківців; 3. Елементарна мате-
матика.

Моніторячи проходження 
абітурієнтами даних онлайн 
модулів, робимо висновки про 
їх готовність до інтенсивного 
навчання.

Для закріплення, поглиблен-
ня знань та навичок, які сту-
дент здобуває після кожного 
модуля, передбачено практичне 
та домашнє завдання з подаль-
шою його перевіркою та зво-
ротнім зв’язком від викладача.

Робота на проєктах передба-

чає регулярні мітинги з менто-
ром прєкту по 2 години кожна і 
самостійна робота студента над 
проєктом — 2 години щодня, 
5 днів на тиждень. Під час за-
нять кожен студент має змогу 
взаємодіяти з викладачем, а та-
кож звернутись за консульта-
цією в позаурочний час.

Протягом роботи над про-
єктами — мітинги з ментором 
проєкту тричі на тиждень.

Англійська мова вивчається 
протягом усього курсу. Крім 
того, комунікація на команд-
ному проєкті та документація 
по проєкту ведуться англій-
ською мовою.

Організація навчання протя-
гом усього періоду максималь-
но наближена до організації ро-
бочих процесів в ІТ-індустрії і 
основний акцент на виконання 
проєктів і роботу в команді (з 
програмістів, тестувальників, 
вебдизайнерів та проджект-ме-
неджерів).

Викладачі-практики з ба-
гаторічним досвідом допомо-
жуть систематизувати знання, 
а практика на реальних про-
єктах закріпить результат від 
отриманих теоретичних знань. 
Протягом навчального періоду 
ви отримаєте повний комплекс 
знань та навичок, необхідних 
для отримання своєї першої 
роботи в ІТ-індустрії.

Долучайся до мотивованої 
команди айтішників, які ство-
рюють якісні ІТ-продукти!

Реєструйся:
н а  офл айн -н а в ч ання : 

https://ita.in.ua/
н а  он л айн -н а в ч ання : 

https://online.ita.in.ua/
телефонуй: 067–431–19–21

блог

516112
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відпочинок

8 березня у BUTTERFLY SPA-HOTEL 
8 березня у BUTTERFLY SPA HOTEL - це 
можливість поринути у релакс, відпочити від міської 
метушні та відчути свіжість повітря на околиці лісу.
А також, з нами ви можете провести чарівний 
вечір, присвячений усьому ніжному, турботливому, 
лагідному, дбайливому, по-особливому стійкому та 
незламному, що є у цьому світі – ЖІНЦІ!
Хедлайнер вечора – TRAVINSKIY (Богдан Травін-
ський)
Фіналіст шоу «Голос країни», співак та музикант, 
справжній романтик,
що завоював особливу прихильність Тіни Кароль та 
отримав приз
глядацьких симпатій.
Ведучий – Дмитро Француз Dj STEVE V
Магія вечора від «Шоу ілюзій»
Початок: 18.00
Де: Зала Falter
Вартість квитків: 500 грн
Бронювання столиків: 067 433 45 10
Також з 8 по 12 березня буде діяти спеціальна 
пропозиція «Women`s week»!
	У ПОДАРУНОК
Пропозиція «Women’s week» дійсна лише за попере-
днім бронюванням за
тел.: 068 691 96 00
Усі леді, які проживатимуть в готелі в цей період, 
отримають:
- особливий сніданок у номер
- келих Мартіні
- відвідування SPA-центру протягом 3-х годин
- процедуру кокосового обгортання

відпочинок

Хутір Чан — рекреаційний СПА-центр 
сімейного відпочинку
Мрієте про розслабляючий відпочинок на свіжому 
повітрі поблизу міста з українським колоритом?!
Тоді вам в рекреаційний СПА-центр сімейного відпо-
чинку для всієї родини — Хутір Чан!
Тут можна розслабитись, відновити сили та поринути 
у справжню атмосферу Карпат під Вінницею.
На вас чекають:
 затишні котеджі
 найбільші в місті чани на дровах
 холодна купіль після зігріваючого чану
 барбекю на приватній терасі поряд з чаном
 гарні краєвиди та свіже повітря
 висококласний сервіс та приємні враження
Пропонуємо 2 варіанти відпочинку:
1. Двоповерховий котедж з чаном на  добу (засе-
лення о 15.00,
виселення до 12.00 наступного дня) — 5 000 грн
2. Перший поверх котеджу з чаном без ночівлі (за-
селення о 15.00,
виселення до 23.30) — 3 500 грн
Бронювання за телефоном: +38 (066) 466 62 29
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Мавка. Лісова пісня
Анімація. 8.03, поч. о 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)

Крід ІІІ: Спадок Роккі Бальбоа
Спортивна драма. 8.03, поч. об 11.30, 17.00, 21.00
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)
Кит
Драма. 8.03, поч. о 9.10, 12.30, 21.30
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)
Крик VI
Трилер. 8.03, поч. о 18.10, 19.50
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)
Мирний-21
Військова драма. 8.03, поч. о 15.50
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)
Ведмідь під кайфом
Трилер. 8.03, поч. о 10.20, 14.50, 19.20
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)
Два шефи — забагато
Комедія. 8.03, поч. о 13.50, 20.40
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)
Людина-мураха та Оса: квантоманія
Пригоди. 8.03, поч. о 10.10, 12.50, 15.30, 18.10, 20.50
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)
Демонічне прокляття Абізу
Трилер. 8.03, поч. о 21.20
З 9.03 довідка за тел. (096)00035050)

КІнОтеАтР «РОДинА»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Щедрик
Драма. 8.03, поч. о 16.00
Відлуння
Драма. 8.03, поч. о 18.30
Мавка. Лісова пісня
Анімація. 8.03–15.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
Маскарад
Драма. 9.03–15.03, поч. о 18.20

КІнОтеАтР «CInEmA CITI»
(Мегамолл, вул. 600‑річчя, 17 Е)

Мавка. Лісова пісня
Анімація. 8.03, поч. о 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
З 9.03 довідка за тел. (080)0308111
Кит
Драма. 8.03, поч. о 10.40, 20.35
З 9.03 довідка за тел. (080)0308111
Ритуал Червоної книги
Жахи. 8.03, поч. о 14.30
З 9.03 довідка за тел. (080)0308111
Мирний-21
Воєнна драма. 8.03, поч. о 15.10
З 9.03 довідка за тел. (080)0308111
Людина-мураха та Оса: квантоманія
Пригоди. 8.03, поч. о 10.05, 10.50, 12.00, 14.25, 16.50
З 9.03 довідка за тел. (080)0308111
Ведмідь під кайфом
Трилер. 8.03, поч. о 13.10, 18.10
З 9.03 довідка за тел. (080)0308111
Операція «Фортуна»: мистецтво перемоги
Екшн. 8.03, поч. о 18.20
З 9.03 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, за-
пальні 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» готуй-
теся до справжнього відриву! FIЇNKA скорила серця 
мільйонів єврофанів, давши драйву на Національно-
му відборі «Євробачення», а тепер презентує Вінниці 
все розмаїття своєї неординарної творчості. Буде 
дуууже яскраво! А частина коштів із кожного квитка 
буде передана 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 Rock-n-
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 

теАтР САДОВСьКОГО
(вул. театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

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

теАтР ЛЯЛьОК
(Хмельницьке шосе, 7. тел. (097)7033530)

Хоробра Іляна
Румунська казка. 11.03, поч. об 11.00 та 13.00
Веселе мишеня
Пригодницька казка. 12.03, поч. об 11.00 та 13.00

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
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***
Дві обов’язкові умови, за яких 
я згідний полетіти в москву:
1. Я буду ракетою.
2. Ядерною.

***
Як казав мій дід: «Головне в житті 
не лінуватись… хочеш спати — 
лягай спи».

***
Якби я був тютюновим магнатом, 
то зробив би цигарки Бавовна. 
з органічним написом: Куріння 
вбиває. Ну і з різними смаками. 
Ялта з ментолом, Білгород з 
шоколадом тощо…

***
Не вийде розмова, бо різна 
в нас мова. у нас солов’їна, в них 
соловйова.

***
Прокинулась мураха, вилазить 
з‑під російського танка і каже: 
Що тільки по п’яні додому 
не притягнеш.

***
Вражає захисна здатність 
мозку сприймати ракети, не як 
смертоносний шмат заліза, який 
може вбити тебе в будь‑яку 
секунду, а як річ, яка псує твої 
плани на день. Дивовижно!

***
— Якими ви бачите громадян росії 
у майбутньому?
— Мені здається, вони будуть 
розумними, цілеспрямованими, 
освіченими, грамотними, 
працьовитими, жовтолицими і з 
вузькими очима.

***
росія тепер офіційно — друга армія 
«того» світу.

***
Вони йшли на Київ, а підійшли 
до Гааги. Ось що буває, якщо 
користуватись картами третього 
рейху.

***
В російських школах відключать 
дзвінки, щоб діти не чекали 
«перемєн».

***
у кожному правилі є винятки… 
Математики дозволили ділити 
на 0 будь‑яку фразу з кремля.

***
— Якби я знала, що ти такий 
бідний, не вийшла би за тебе!
— Я ж тобі казав, що ти — все, 
що в мене є. А ти: «Як мило, як 
мило…»

***
— значить, Дмитре, нам 
доведеться посадити вас на дієту. 
Дивіться: понеділок — яблука, 
вівторок — риба, середа — тільки 

мінеральна вода…
— А мінералку можна на понеділок 
перекинути??

***
— у мене й справді є якісь почуття 
до тебе.
— Справді?
— так, я відчуваю, що ти дієш мені 
на нерви…

***
Ми з чоловіком погаркалися і 
я оголосила голодування.
— І скільки днів ти не їси?
— Він не їсть.

***
— Петре, ти що, всю горілку 
випив?! Ми ж домовлялися зовсім 
трішки для хоробрості.
— Домовлялися. Але ти пішов. 
Я залишився один і так злякався!

***
— Як тебе звати?
— Женя.
— А повне ім’я?
— Переможенька.

***
заздрю австралійцям. Краще 
жити на континенті, де 21 вид 
смертельно отруйних змій, ніж 
по сусідству з руснею.

***
Як путіну не соромно? ленін у його 
роки вже давно у мавзолеї лежав!

***
єдине, до чого ми повинні бути 
готові, так це до всього…

***
Після 40‑ка років у чоловіків 
з’являється пузо, бо набрані 
за роки досвід, знання, мудрість 
теж мають свою вагу, а оскільки 
вже не поміщаються в голові, 
то плавно переходять у живіт.

***
Я зрозуміла, що з ним нічого 
не вийде, коли у кав’ярні 
я замовила собі коньяк, а він — 
морозиво…

***
Фраза «Жінка спочатку питала 
чоловіка, а потім сварила» 
розриває мозок русні.

***
Кажуть в’язання заспокоює нерви. 
Я в житті не матюкалась, поки 
не почала в’язати)

***
Мама з дитиною 4‑х років пішла 
в магазин за горілкою. у доньки 
заболіло вухо, і потрібно було 
зробити компрес. Жінка стоїть 
біля каси: в одній руці — дитина, 
а в іншій — пляшка. Касирка 
несхвально подивилася на матусю. 
Донька на захист мами:
— Моя мама не п’є, горілка — це 
мені!

Анекдоти
оВен 
Цього тижня ви здатні 
розібратися в багатьох 
заплутаних речах, раптово 
виявивши початок клуб‑
ка проблем. Вас можуть 
завалити дрібними, але 
негайними справами.
 
телеЦь 
Ви зможете грамотно 
скоригувати свої плани, це 
наблизить вас до заповітної 
мети та дозволить покра‑
щити стосунки з партнера‑
ми та опонентами. також 
можна сподіватися успіху в 
юридичній сфері, непогано 
підуть і освітні проєкти. 

близнЮки 
Цього тижня ви відчуєте 
себе на гребені успіху. Вам 
без проблем вдасться стати 
поступливішими і диплома‑
тичнішими і домогтися свого 
м’якою силою, а не тиском. 
Ваші бажання будуть збува‑
тися без особливих зусиль з 
вашого боку. 

Рак 
творчий підйом та гарний 
настрій не залишать вас весь 
тиждень, скористайтеся 
цим вдалим поєднанням. 
Не у ваших силах вплинути 
на перебіг подій, але ви 
зможете підготувати себе до 
будь‑яких несподіванок.

леВ 
Цього тижня вам захочеться, 
щоб все йшло за вашим 
планом, але для цього його 
доведеться не лише скласти, 
а свою позицію потрібно 
відстоювати. зміцніє ваша 
воля, буде легше боротися 
за свої інтереси. Це стане 
вам у нагоді в особистому 
житті і на роботі з колегами. 

діВа 
Цього тижня важливо скон‑
центруватися на головному, 
а не розкидатися на дрібни‑
ці, тоді всі справи пройдуть 
успішно. Відкриваються нові 
перспективи та можливості у 
роботі та у творчості.

теРези 
Цього тижня у вас з’явиться 
можливість успішно ви‑
рішити багато питань. Не 
звертайте уваги на уколи 
«доброзичливців», у вас все 
вийде. 

скоРПіон 
Цього тижня ви будете ак‑
тивні, позитивні та сповнені 
життєвої енергії. Не пливіть 
проти течії, залишайтеся 
тимчасово на других ролях 
і ця тактика приведе вас до 
найкращого результату. Ваші 
мрії незабаром здійсняться. 

стРілеЦь 
Цього тижня буде корисно 
поміркувати та зіставити 
причини та наслідки ваших 
вчинків. Не варто приймати 
поспішних рішень, будьте 
розважливими та напо‑
легливо працюйте на своє 
майбутнє. уникайте швидко‑
го прибутку.

козеРіг 
Цього тижня під впливом 
оточуючих ви здатні роз‑
горнути бурхливу діяльність, 
проте пам’ятайте, що надто 
наполеглива праця може 
підірвати здоров’я. Можли‑
ве несподіване вирішення 
психологічних та фінансових 
проблем.
 
Водолій 
Багато проблем, що хвилю‑
ють вас, благополучно ви‑
рішаться. тільки виявіть обе‑
режність стосовно до нових 
ідей та віянь. Не виключено, 
що вас чимось спантеличать 
друзі, підкинувши якусь 
проблему. 

Риби 
По можливості зведіть об‑
сяг роботи до розумного 
мінімуму та більше відпо‑
чивайте. Дозволивши собі 
зупинитися та розслабитися, 
ви зможете побачити нові 
можливості та перспективи. 
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