
Чи знесуть Пироговку?
	Наприкінці 2022 року 
Пироговка отримала 
нового керівника — 
Василя Паненка, 
а місто — нові чутки

	Серед вінничан 
шириться, що старі 
корпуси лікарні 
знесуть, а на території 
побудують: а) житловий 
комплекс; б) торговий 
центр; в) ваші 
варіанти. Лабораторію 
і поліклініку лікарні 
закриють, купу людей 
звільнять

	Ми запитали у нового 
керівника закладу, що 
з того правда, а що 
фантазія? А також, що 
було, є, буде?

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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З полону Звільнили 
19‑річного Марка
	У квітні 2022‑го у Марка 
Нартовського минав термін 
проходження строкової служби. 
Однак почалася велика війна, яка 
застала його в Маріуполі. Далі — 
полон. Ми попросили маму Героя 
поділитися його історією

Дружина Загиблого пише 
книгу про героїв
	Марина Багулова — дружина 
Сергія, який 22 жовтня загинув 
у бою з російськими окупантами. 
Історія героїзму чоловіка стала для 
неї мотивацією у написанні книги. 
Крім нього в першій збірці буде ще 
52 історії про загиблих вінничан
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Переживемо
Наскільки б складними 

не були ваші переживання 
зараз, важливо знати, що це 
нормальна реакція організму 
на ненормальну ситуацію.

Це є природній спосіб пси-
хіки відреагувати та опрацю-
вати нові психологічні ви-
клики. Пере-жити.

Роберт Сапольські, про-
фесор біології та нейрології 
Стенфордського університету 
рекомендує:

— фізична активність: 
в результаті реакції на стрес 
мозок виділяє відповідні гор-
мони (адреналін, норадре-
налін, кортизол). Через це 
в тілі з’являється напруга та 
емоційне збудження. Якщо 
ви не на лінії фронту чи 
не в зоні бойових дій (там 
зрозуміло, куди і на кого ске-
рувати всю цю енергію) — 
допоможе будь-яка фізична 
активність;

— емоційна близькість: 
не лише слухати інших, але 
й мати можливість ділити-
ся своїми переживаннями 
з близькими людьми та зі 
спеціалістом;

— якісна підтримка: по-
дбайте про якісну підтрим-
ку для себе. Варіанти типу 
«ой та не парся/не злись/не 
сумуй/не плач, все буде до-
бре» — це не підтримка (це 
знецінення/заперечення 
переживань людини і неба-
жання/невміння їх визнати).

Приклад: «Я бачу, як тобі 
складно/страшно/сумно. Це 
і справді жахливо. Водночас, 
життя продовжується, ти тут, 
ти живий. Давай подумаємо, 
що ми можемо з тобою із 
цим зробити»;

— відновлення контролю: 
намагайтесь планувати день;

— ви не можете глобально 
мати вплив на хід війни, але 
на свій побут так точно мо-
жете. Як і допомагати армії 
по своїх можливостях теж.

Підтримала ініціативу 
Олени Остапенко (картка 
5457082227166357) і відпра-
вила донат для поранених та 
реабілітації інвалідів. Збір іде 
на ліки та апарати, які змен-
шують фантомний біль тих, 
хто втратив кінцівки. 

Злитися — можна. Матю-
катися — можна. Плакати — 
можна. Донатити — треба. 
Пройдемо і крізь це. ПЕРЕ-
ЖИВЕМО.

думкА

Ми Запитали вінничан чи змінилося ваше ставлення до російської мови?

НовиНи

психотерапевт

Наталія 
ішкова

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/

AnAtoliy Shef
російськомовних українців 
не було, і не буде. то всього‑
на‑всього особи, які прожи‑
вають на території України, і 
мають український паспорт.

ViktoriA ChAikoVCkA
чи змінилося за час війни 
моє ставлення до російської 
мови? 
Не мова винна, а люди. 
розмовляю на російській.

koroleVA.pm.fr
Державну мову треба зна‑
ти, а розмовляють хай хоч 
китайською. Це право лю‑
дини — спілкуватись будь‑
якою мовою.

ChiCA_uA
Я вважаю, якщо ти українець, 
то повинен розмовляти дер‑
жавною мовою. ти можеш 
знати буль‑яку мову, в тій 
країні нею і розмовляй!

elenAbondArenko_
Мова, культура, традиції… це 
і є складові України! Ми від‑
стоюємо свою країну! то що ж 
не зрозуміло про мову? Це 
наш генетичний код.

ВАЛерІй 
чуДновськиЙ, riA, 
(063)7758334

Віталій Паньков 
мив фари у маши-
нах, щоб заробити 

гроші та провідати захисників, 
яких лікують у Військовому 
санаторії. На зібрані 3,6 тися-
чі гривень купив солодощі для 
поранених.

— Один із військових мені по-
дарував за це шеврон. На ньо-
му написано «Херсон», але 
я не знаю, чи це позивний, чи 
це місце, в якому він воював, — 
каже 11-річний Віталій.

Остап та Соломія Баланюки 
грали на музичних інструментах 
біля Вежі. Соломія на скрипці, 
Остап на кларнеті.

— Ми зрозуміли, що не мож-
на стояти осторонь. Мали щось 
зробити, якось долучитися 
до підтримки наших військо-
вих, — каже Соломія.

Завдяки музиці заробили 
3,4 тисячі гривень, за які потім 
придбали шолом для захисни-
ка-медика.

Вісім дівчат — Дар’я Казчук, 
Софія Мельник, Анастасія Лу-
кова, Наталія Ковальова, Со-
фія Черната, Мілана Андрійчук, 
Варвара Рачинська, Марія Кор-
нійчук — допомагали захисни-
кам своїм співом.

У складі вокального відділу 
Вінницько-Хутірської школи 
мистецтв взяли участь у благо-
дійному заході «Великі маленькі 
серця». З їх допомогою були зі-
брані 10 тисяч гривень, які пе-
рерахували на підтримку армії.

Вони ще зовсім малі, але вже 
міркують по-дорослому:

— Ми знаємо, хто наш во-
рог. Це президент однієї країни 
(росії володимир путін — авт.). І 
я хочу, щоб цей президент яко-
мога скоріше помер. Але, щоб 
це було не просто так. А щоб 
він повною мірою відчув те, що 
переживаємо ми, наші військо-
ві, — говорила юна вінничанка.

За браслети З бісеру 
купили аптечки

Ольга Мурга (13 років) та 
Анастасія Драчук (12 років) — 
сестри, які виплітають прикраси 
з бісеру. Свої вироби продава-
ли, а за вторговані кошти купу-
вали речі першої потреби для 
військових. Загалом їм вдалося 
так зібрати 23 тисячі гривень.

— Усе вийшло спонтан-
но, — каже їхня бабуся Тамара 
Драчук. — Спочатку збирали 
іграшки, потім почали плести 
прикраси, які продавали біля 
Центрального ринку. Їх батько 
працює на ринку, тому дівчата 
були в безпеці. Від продажу при-
крас вони приносили по 2-3 ти-
сячі гривень щодня. І ми були 
шоковані від таких сум.

— А які у вас були емоції від 
того, що дівчата вирішили само-
стійно допомагати армії?

— Гордість. Я пишаюсь своїми 
онучками: їм ніхто не казав, що 
треба так робити. Вони це ро-
блять за покликом своєї душі, — 
говорить Тамара Драчук.

На зібрану суму придбали вій-
ськові аптечки.

— Пізніше волонтер Максим 
Нікулін, який цим займався, пе-

редав нам подяку від військових: 
одна з цих аптечок врятувала 
життя бійцю на фронті, — каже 
Драчук.

— Військовим це допомагає. 
Ми збираємось продовжувати. І 
таким чином наближуємо нашу 
перемогу, — говорили юні во-
лонтерки Ольга Мурга та Анас-
тасія Драчук.

про благоДіЙні концерти 
та ДопоМогу ДітяМ

Молоді волонтери співпра-
цюють із громадськими орга-
нізаціями, щоб посилити свою 
допомогу. Валерія та Матвій 
Багулови збирають набори со-
лодощів для дітей, батьки яких 
загинули на війні.

Кошти на цукерки збирає 
Валерія через свою facebook-
сторінку. Загалом запакували і 
передали понад сотню наборів. 
Бо на своєму прикладі знають, 
як це, втратити найближчу лю-
дину: на жаль, їхній батько, 
військовий розвідник, загинув 
у бою з російськими окупантами.

Вінницькі діти їздять за кор-
дон, у благодійні тури. У співп-
раці з благодійним фондом «По-
дільська громада» гурт «Зоряна 
мрія» провели сім концертів 

у шести польських містах, серед 
яких було і наше місто-побратим 
Кельце.

— Ми співали як українські, 
так і польські пісні. Місцеві 
до нас дуже добре ставилися: 
після виступу фотографувалися, 
брали у нас автографи. Усюди 
наші виступи зустрічали оплес-
ками, — говорить учасник гурту 
Андрій Понайотов.

Завдяки благодійному туру зі-
брали близько 60 тисяч гривень, 
які передали до благодійного 
фонду «Подільська громада», що 
допомагає як військовим, так і 
цивільним у постраждалих від 
війни областях України.

— Ми продовжуємо давати 
благодійні концерти в Україні. 
Збираємо кошти та передаємо 
їх ЗСУ, — каже учасниця групи 
Валерія Ткачук. — І продовжимо 
це робити, бо ми хочемо допо-
магати. Не тільки військовим, 
а й дітям, які втратили батьків 
на війні, які постраждали від 
цієї війни.

Грамоти та подарунки отрима-
ли учасники гурту «Зоряна мрія» 
Андрій Понайотов, Андрій Ла-
бенко (гурт «Contrabas»), Вале-
рія Ткачук, Вероніка Соломко, 
Владислав Челебієв.

Понад 100 тисяЧ гривень 
на армію зібрали діти
Приклад для інших  Двадцять 
юних вінничан отримали подяки 
та подарунки від мерії Вінниці. З 
початком повномасштабної війни 
вони стали займатися волонтерством: 
продавали браслети з бісеру, співали 
на благодійних концертах і загалом 
перерахували на ЗСУ понад 100 тисяч 
гривень. Діти розуміють, що треба 
підтримувати тих, хто нас захищає

Юні волонтери отримали подяки та подарунки. Від імені 
громади 7 березня з ними зустрічалися міський голова Вінниці 
Сергій Моргунов та секретар міськради Павло Яблонський

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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КОриСНІ КОНтАКти ДЛЯ МОБІЛІЗОВАНиХ, ГАрЯчІ ЛІНІї

Під час дії воєнного стану зако‑
ном чітко визначено підстави для 
звільнення військовослужбовців: 
окремо для тих, кого мобілізували 
за призовом і для тих, хто уклав 
контракт.
Людину, яка проходить військову 
службу за призовом під час мо‑
білізації (резервісти в особливий 
період) можуть звільнити через:
 досягнення граничного віку пе‑
ребування на військовій службі;
 непридатність до військової 
служби з виключенням з військо‑
вого обліку, що підтверджується 
висновком (постановою) ВЛК;
 отримання законного вироку 
суду з покаранням у вигляді по‑
збавлення волі, обмеження волі 
або позбавлення військового 
звання;
 сімейні обставини або інші по‑
важні причини, які можуть бути 
затребувані військовослужбов‑
цем, який не бажає продовжувати 
військову службу. Перелік сімей‑
них обставин можна прочитати 

за посиланням: https://cutt.ly/
S8BVs47.
Який алгоритм дій? Військовос‑
лужбовець має подати рапорт, 
в якому зазначає причину звіль‑
нення, вказує на своє бажання або 
небажання залишатись у резерві, 
а також військову спеціальність та 
територіальний центр комплек‑
тування та соціальної підтрим‑
ки, до якого слід надіслати його 
особову справу. При звільненні 
з військової служби, військовос‑
лужбовець отримує службову 
характеристику. До того момен‑
ту, поки всі розрахунки не будуть 
проведені, особу не можуть ви‑
ключити зі списків особового 
складу без її персональної згоди. 
Оскарження незаконних рішень 
чи дій можуть бути подані військо‑
вослужбовцем. При звільненні 
зі списків особового складу вій‑
ськової частини, людина пови‑
нна отримати повною мірою своє 
грошове, речове та продовольче 
забезпечення.

Звільнення з військової служби

НАтАЛІЯ корпан, riA, 
(097)1448132

Фахівці вінниць-
кого «Ветеранського 
простору» опрацю-
вали звернення мо-

білізованих людей, і підготували 
підручник із порадами. Як роз-
повідала директорка простору 
Марія Довжик, вони зробили 
перший наклад цього довідни-
ка — 1000 примірників. Каже, що 
їх роздали військовим частинам 
із Вінниччини та окремим вій-
ськовим на передовій. Ймовірно, 
що такі довідники видаватимуть 
й надалі, додаючи актуальну ін-
формацію. Нині кожен охочий 
може отримати його за кілька 
хвилин в онлайні, завантажити 
посібник можна за посиланням: 
https://cutt.ly/x8BVu4D.

Переповідаємо вам важливі ре-
комендації від юристів простору.

оскарження висновку влк
Як читаємо у поясненні юрис-

тів, якщо військово-лікарська 
комісія не зафіксувала наслід-
ків хвороби чи поранення для 
організму після проходження 
лікування, але ви вважаєте, що 
такі наслідки існують і вони 
впливають на можливість по-
дальшої служби, ви маєте право 
оскаржити рішення.

Алгоритм дій наступний:
 Першочергово варто звер-

нутися до Центральної військо-
во-лікарської комісії (ЦВЛК) та 
подати заяву довільної форми 
разом з усіма наявними доку-
ментами, що підтверджують вашу 
позицію.
 Строків звернення зі скар-

гою до ЦВЛК немає, але краще 
не відкладати цей крок на довгий 
термін.

Після розгляду заяви може 
бути проведений повторний або 
контрольний медичний огляд із 
метою остаточного розв’язання 
питання про придатність 
до служби.

Якщо ви не згодні з рішенням 
ЦВЛК, то маєте право звернути-
ся до суду за місцем проживан-
ня або за місцем розташування 
ЦВЛК, рішення якої оскаржу-
ється. Вимоги до позовної заяви 
містяться в ст.ст. 160–161 Кодек-
су адміністративного судочинства 
України.

— Як показує наша практика, 
ті, хто минає ЦВЛК, і одразу йде 
до суду, програють без можли-

вості оскаржувати рішення далі. 
Не можеш самостійно скласти 
заяву до ЦВЛК або маєш ще 
запитання? Наші юристи допо-
можуть офлайн або онлайн, — 
кажуть спеціалісти.

отриМання ДовіДки про 
обставини травМи

Якщо під час бойового завдан-
ня або служби військовослуж-
бовця поранено чи травмовано, 
то для отримання одноразової 
грошової допомоги необхідно 
надати відповідну довідку. Вона 
підтверджує факт настання по-
дії та є гарантією на отримання 
допомоги.

— Щоб надати постражда-
лому (пораненому, травмова-
ному) бійцеві згадану довідку, 
військова частина мусить про-
вести розслідування і з’ясувати 
обставини події. Військовослуж-
бовцю, військовозобов’язаному 
або резервісту можуть відмовити 
у виплаті одноразової допомо-
ги, якщо ним зібрано і подано 
не повний комплект необхідних 
документів. Відсутність згаданої 
вище довідки — вагома причина 
відмови, — говорять спеціалісти.

Як пояснюють фахівці, під-
ставою для укладання довідки 
про обставини травми (пора-
нення, контузії, каліцтва) є акт 
розслідування, яке проводиться 
відповідно до наказу командира 
військової частини. Потерпілий 
військовослужбовець має негайно 
сповістити безпосереднього ко-
мандира (начальника) про травму.

Як читаємо далі, якщо про це 
було повідомлено несвоєчасно 
або втрата працездатності сталася 
не одразу, то розслідування про-
водиться впродовж місяця від дня 
надходження рапорту безпосе-
реднього командира потерпілого.

«До рапорту важливо додати свої 
пояснення про обставини події. 
За можливості — також пояснення 
свідків (інших військовослужбов-
ців, які були у цей момент поруч) 
або надіслати заяву з проханням 
провести розслідування та видати 
довідку про обставини травми від 

представника військовослужбов-
ця», — додають юристи.

інваліДність внасліДок 
віЙни

Війна залишає незворотні на-
слідки для військових. Втрата 
працездатності є одним із них. 
Проте, існує статус «особа з інва-
лідністю внаслідок війни», який 
надає певні соціальні пільги вій-
ськовим, які були ушкоджені під 
час захисту Батьківщини.

Отримати статус можливо після 
поранення, контузії, каліцтва чи 
захворювання. Для цього потріб-
но пройти кілька етапів, зокрема 
лікування в шпиталі, проходжен-
ня військово-лікарської комісії 
(ВЛК) та медико-соціальної екс-

пертної комісії (МСЕК). Після 
успішного проходження всіх 
етапів, військовий має подати 
документи для отримання по-
свідчення від органу соціального 
захисту населення.

«Після поранення чи травми 
військовослужбовець повинен 
отримати довідку про обставини 
події у командира військової 
частини. Без цього документа 
неможливе проходження ВЛК 
(військово-лікарської комісії) та 
МСЕК (медико-санітарної екс-
пертної комісії). Саме ВЛК після 
лікування та відпустки за станом 
здоров’я (якщо така була нада-
на) приймає рішення про сту-
пінь придатності до військової 
служби», — йдеться у поясненні.

Що варто знати 
мобілізованим
мобілізація  У вінничан, які ще 
«вчора» мали цивільну професію, а нині 
захищають Україну, виникає немало 
питань про військову службу. щодо 
грошового забезпечення, оскарження 
рішення військово‑лікарської комісії, 
оформлення довідки про отримання 
травми тощо. Юристи «Ветеранського 
простору» розписали 10 практичних 
кейсів, з якими найчастіше звертаються 
по допомогу. Переповідаємо алгоритми 
дій у розв’язанні проблемних питань

Після поранення 
військовослужбовець 
повинен отримати 
довідку про обставини 
події у командира 
військової частини

Міністерства оборони України: ..........................................0 (800) 500‑442
Генштабу ЗСУ: .....................................................................0 (800) 500‑410
Командування Сухопутних військ ЗСУ:.............................(044) 271‑11‑04
Командування Повітряних Сил ЗСУ: ...................................(0432) 569‑875
Командування Десантно‑штурмових військ ЗСУ: ............(044) 454‑44‑99
Командування сил територіальної оборони: .....................0 (800) 507‑028
Командування Медичних сил ЗСУ: ..................................(044) 230‑73‑64
З питань запобігання та виявлення корупції у ЗСУ: ..........(044) 454‑73‑07
З питань військово‑соціального і забезпечення,  
соціального захисту і військовослужбовців  
та членів їх сімей: .............................................................(044) 454‑44‑51
Департаменту фінансів Міністерства  
оборони України з питань і грошового  
забезпечення та соціальних виплат: ................................(044) 271‑12‑57
Військова прокуратура: ....................................................(044) 285‑44‑61

НовиНи

«загадки 
середньовічної 
вінниці»
 Юних вінничан запрошу-
ють до участі в інтерактив-
ному екскурсійному проєкті 
«Загадки середньовічної Ві-
нниці». Екскурсії організо-
вує Офіс туризму Вінниці та 
гідеса Оксана Роздорожнюк.
«Якщо ваша дитина із за-
взяттям опановує нові 
знання, цікавиться історі-
єю Міста Ідей і полюбляє 
оригінально проводити 
своє дозвілля — тоді саме 
час записатися на участь 
у цьому проєкті, — зазна-
чають в анонсі міськради. — 
А оскільки діти завжди ви-
різняються допитливістю 
та готові набуті знання 
демонструвати на практи-
ці — на малечу чекає ці-
кава вікторина з призами 
на згадку.
У захоплюючій подорожі 
маленькі дослідники змо-
жуть:
побувати у таємничих ке-
ліях вінницьких Мурів, які 
колись збудували разом із 
монастирем, костелом, ко-
легіумом та конвіктом чен-
ці-єзуїти,
піднятися на дзвіницю 
Спасо-Преображенського 
кафедрального собору, де 
три століття тому був костел 
ордену домініканців,
спуститися до унікального 
підземного храму і позна-
йомитися з історією фор-
мування обличчя середньо-
вічної Вінниці».
Реєстрація: на 29 березня 
http://surl.li/flayu

даруйте зірки
 У Вінницькому планета-
рії з’явилася нова послуга. 
Кожен бажаючий може 
замовити «Подарунковий 
сертифікат» на будь-яку 
програму.
У Вінницькому планетарії є 
науково-популярні та розва-
жально-пізнавальні програ-
ми з астрономії та природо-
знавства, які зацікавлять як 
дітей, так і дорослих.
— Планетарій — унікаль-
ний заклад, єдине місце 
у Вінниці, де можна милу-
ватися зоряним небом вдень 
за будь-якої погоди, де 
неймовірне поєднання сфе-
ричного фільму та оптич-
них проєкційних систем 
створює ефект занурення 
в космос, — говорить про-
відний лектор планетарію 
Ганна Таранушко. — А му-
зична подорож під звуки 
саксофона та захопливими 
космічними проєкціями 
на куполі дає можливість 
насолодитися світовими 
хітами та зануритися у світ 
внутрішніх відчуттів!
Деталі можна дізнатися 
за номером (067)4310611. 
Також актуальні програми 
публікуються на сторін-
ці у фейсбук https://www.
facebook.com/kpvmrpark.
В ідзначимо,  що гра-
фік роботи Планетарію з 
10.00 до 18.00 щоденно.

КОрОтКО
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розпис був проведений у цьому 
році.

— Коли я туди прийшов, було 
1063 ставки і 1020 працівників. 
На сьогодні там працює 730 пра-
цівників, — говорить Василь Па-
ненко. — Нікого не звільняли, 
просто йшов час, люди переїж-
джали, йшли на пенсію, відповід-
но зменшувався штат. Ми в свою 
чергу не набирали, не збільшува-
ли, не гіперболізували кадровий 
потенціал. І сьогодні там раціо-
нально працює 730 людей. Якби 
було 1000 — заклад був би не рен-
табельний.

За словами Паненка, в Пиро-
говці аналогічна ситуація. Тут, 
на жаль, деякі служби не прохо-
дили реорганізацію, але на вулицю 
нікого виганяти не будуть.

— Буде перестановка кадрів 
в межах закладу, — говорить керів-
ник лікарні. — Наприклад, частину 
лікарів лабораторії ми спрямували 
у відділення реанімації. Для того, 
щоб забезпечити її цілодобову 
роботу і всього закладу загалом. 
Можливо з доцільних міркувань, 
на певних працівників буде змен-
шене навантаження.

За перегороДкоЮ
— Я коли робив обхід у лікар-

ні, захожу дивлюсь, все класно, 
ремонти, меблі, шкіра… По-
думав: «Нічого собі, як у Пи-
роговці добре». А мені кажуть: 
«Ні-ні, тут приватне відділення, 

наші далі…» — розповідає Василь 
Паненко. — А «далі» три-чотири 
палати залишилося, умови жахли-
ві — 30 см між ліжками, сидять 
пацієнти голови поопускали, бо 
вони тільки що повернулися з 
приватного відсіку — через пере-
городку, там їм зробили платне 
УЗД, всі аналізи за гроші і від-
правили назад.

Це, за словами керівника закла-
ду, не припустимо. Якщо людина 
знаходиться в цьому відділенні, 
вона пацієнт цього відділення, тож 
і умови у неї мають бути відповід-
ними, а не так, що перед перего-
родкою евро ремонт (зроблений 
за державний кошт), а за перего-
родкою казна що.

то Що буДе З приватноЮ 
оренДоЮ?

— Приміщення, які взяті в орен-
ду на території лікарні, не допо-
внюють роботу закладу, — роз-
повідає Василь Паненко. — Але, 
наприклад, у нас є приватне КТ, 
там приміщення взяте в оренду. 
Ми дійшли згоди, вони за свій 
рахунок роблять ремонт примі-
щення, де розташоване КТ лікарні. 
(Для того, щоб їх не виселяти, і 
в них оренда не скінчилась). І це 
важливо співпрацювати з приват-
ними підприємствами. Відповідно 
в лікарні буде працювати два КТ, 
можна сказати для підстраховки 
один одного, і думаю для всіх зна-
йдуться пацієнти.

АЛьОНА рябоконь, 
(067)4333535

За словами Ва-
силя Паненка, 
в Пироговці є 
лише один корпус, 
який на даний час 

більш-менш відповідає вимогам 
будівельних норм. А також два 
корпуси, які можна до цих норм 
привести. Всім іншим на сьогодні 
100 років, і навіть мова про рекон-
струкцію і приведення у відповід-
ність для перебування пацієнтів 
неможлива.

— Тому в мене є мета, рекон-
струювати і створити додатковий 
сучасний лікувальний корпус, 
об’єднати його з існуючим голо-
вним і допоміжними корпусами 
у єдиний лікувально-діагностич-
ний комплекс, — говорить керів-
ник закладу.

Що буДуть Зносити?
— Ми маємо рухатись до того, 

щоб всі пацієнти лікувалися в гар-
них умовах. Тому коли говоримо 
про старі корпуси, на жаль, вони 
в дуже плачевному стані, — роз-
повідає Василь Паненко. — Є бу-
дівельні норми, з обов’язковим 
дотриманням певних умов, зо-
крема — палата має бути на один-
два пацієнти з душем і туалетом. 
Цього в тих будівлях неможливо 
зробити через їх конструктивні 
особливості. Найлегше їх просто 
перебудувати.

Частину з них, ті що дійсно є 
історичною цінністю, за словами 
очільника лікарні, потрібно рекон-
струювати і можливо в них роз-
ташовувати приміщення не медич-
ного напрямку. Тобто однознач-
ним є збереження архітектурних 
пам’яток, які відображають істо-
рію заснування лікарні. Зокрема 
на місці сьомого корпусу — буде 
центр нейрохірургії. Там, де ще-
лепно-лицьове відділення — має 
бути музей.

А ті, що не несуть ніякої істо-
ричної цінності, які «зроблені з 
глини і дранки, і не мають навіть 
фундаментів» — підлягають повній 
реконструкції.

— На інших територіях має бути 
зона відпочинку для пацієнтів і 
співробітників, стоянки для авто-
мобілів відвідувачів, пацієнтів, і 
також співробітників. Комфортна 
санітарна зона з туалетом, готель 
для відвідувачів і пацієнтів амбу-
латорного лікування. Магазин, де 
можна придбати найнеобхідніші 
речі, кафе, де можна смачно поїсти 
відвідувачам і співробітникам, — 
говорить керівник.

Що З поліклінікоЮ
— Поліклініка є і буде, тут ні-

кого звільняти не будуть, лікарі 
працюють і будуть працювати, — 
розповідає Василь Паненко. — 
Кілька людей (начебто четверо) 
перевели на скорочений робочий 
день, бо вони не мали відповід-
ного навантаження. І до речі, 
після цього вони змінили підхід 
до роботи, і на сьогодні там лише 
двоє лікарів не мають відповідного 
навантаження поліклініки.

про лабораторіЮ
Там, за словами головного лі-

каря, «провалля, де зникає купа 
грошей».

— Тому що працівники лабо-
раторії роблять аналізи всім зна-
йомим, родичам і родичам зна-
йомих… Без усіляких направлень. 
А реактиви — то все кошти, і 
лiкарня несе величезні витрати. 
Крім того в тій лабораторії, пра-
цює аж занадто багато фахівців. 
І питання на сьогодні стоїть так: 
лабораторні послуги мають вико-
ристовуватися раціонально. Тоб-
то згідно з протоколами, якщо є 
покази до певних аналізів, вони 
повинні бути, немає показів — ні.

— На сьогодні набагато ви-
гідніше здійснювати аутсорсинг 
по лабораторних послугах, — гово-
рить Паненко. — Поки що ми над 
цим не працюємо, але працювати 
будемо. Адже перевитрати по ла-
бораторній службі шалені.

про Звільнення лЮДеЙ
Як каже керівник закладу, коли 

він очолював дитячу обласну лі-
карню, там із 2015 року почалась 
реорганізація, а останній штатний 

Василь Паненко закінчив Він‑
ницький медичний інститут 
ім. Пирогова та Київську на‑
ціональну академію внутріш‑
ніх справ. Працював дитячим 
лікарем‑хірургом у Вінницькій 

обласній дитячій клінічній лі‑
карні. 
З 2014 по 2022 рік — керував 
дитячою обласною лікарнею. 
З 2023 року очолює обласну 
лікарню ім. Пирогова.

Довідка

Втім, керівник лікарні катего-
рично проти лікувальної оренди. 
Тобто коли приватне відділення 
знаходиться у відділенні кому-
нальному.

— Людей не можна розділяти 
на класи. Я за приватну меди-
цину всіма руками, але має бути 
чітке розмежування комунальних 
і приватних закладів, — говорить 
Василь Паненко. — У нас по міс-
ту є багато територій і примі-
щень, які можна орендувати і 
там створювати приватні центри.

коли це все буДе
За словами керівника Пирогов-

ки, на сьогодні питаннями ре-
конструкції і ремонту займається 
обласний департамент будівни-
цтва. Втім ніхто грошей на ре-
монти зараз, звісно, не просить.

— Був проєкт «Велике бу-
дівництво», який через війну 
не відбувся, — говорить Панен-
ко. — Планувалося привести всі 
корпуси лікарні до належного 
стану. На сьогодні це питання 
державницьке, воно направлене 
на те, щоб відновлювати кри-
тичну інфраструктуру, до якої 
ми раніше відносились, а зараз 
не знаємо, чи нас внесуть. Втім, 
незважаючи на війну, заклади 
охорони здоров’я мають бути 
на відповідному рівні. Тому що 
кількість певних медичних послуг 
значно збільшилась. І пацієнтів 

усіх категорій потрібно лікувати 
в належних умовах.

реЗЮМуЮчи виЩескаЗане
— Неможливо розказати люди-

ні, яка не бачить від народження, 
що таке світло. Аналогічно немож-
ливо пояснити нерозуміючій лю-
дині, що таке розвиток і прогрес. 
Неможливо створювати новітню 
медицину у старих приміщеннях, 
з недопустимими умовами пере-
бування пацієнтів і неможливістю 
імплементації сучасного облад-
нання, — говорить Василь Панен-
ко. — Відсутність душу, туалету, 
скупчення людей в одній палаті 
несумісні поняття з розвитком 
галузі. Ви бачили умови перебу-
вання пацієнтів у старих корпусах 
лікарні? Можу сказати, що вони 
дуже далекі до вимог старих буді-
вельних норм лікувальних закладів 
і недосяжні до вимог нових, що-
йно прийнятих. Ви пропонуєте 
мені з цим змиритись і просто 
відсидітись на цьому місці? Я при-
значений на цю посаду, щоб люди 
відчули, що наш заклад може бути 
найкращим, і всі люди, незалежно 
від статусу, могли у ньому отри-
мати медичну допомогу найвищої 
якості. Не у приватних закладах, 
а у нашому комунальному, де ми 
можемо отримати не тільки най-
вищий рівень медичної допомоги, 
а й найвищий рівень відповідаль-
ності за цю допомогу.

Що знесуть у Пироговці — 
корПуси, відділення, штат?
нова мітла  Наприкінці 2022 року 
Пироговка отримала нового керівника — 
Василя Паненка, а місто — нові чутки. 
Серед вінничан шириться, що старі корпуси 
лікарні знесуть, а на території побудують: 
а) житловий комплекс; б) торговий центр; 
в) ваші варіанти. Лабораторію і поліклініку 
лікарні закриють, купу людей звільнять.  
Ми запитали у нового керівника закладу, 
що з того правда, а що фантазія? А також, 
що було, є, буде?

Будівлі, що не несуть 
ніякої історичної 
цінності, які «зроблені 
з глини і дранки» — 
підлягають повній 
реконструкції

новий керівник лікарні ім. пирогова василь паненко: «В 
планах створити лікувально‑діагностичний комплекс, на іншій 
території може бути готель для відвідувачів, стоянка, кафе…»

буде змінена робота лабораторії. тому що працівники там 
роблять аналізи всім знайомим, родичам без направлень. А 
реактиви — то все кошти, і лiкарня несе величезні витрати



пресслужба 
го «Ми — вінничани»

Громадські організації виділя-
ють чергову фінансову допомогу 
на ремонт ще трьох автомобілів, 
які незабаром поїдуть у зону бо-
йових дій.

Наразі ми виконуємо запит бій-
ців, земляків із нашого району, 
що несуть службу на передових 
позиціях оборони країни, — за-
значили в пресслужбі фонду.

«У сучасній війні наявність 
у бійців надійного автомобі-
ля — велика перевага і допомога. 
Тому в цьому напрямку ми теж 
намагаємось докладати зусиль 
і підтримувати наших захисни-
ків», — зазначив засновник фонду 

«UA» Микола Філонов. Він також 
підкреслив, що у нинішніх умо-
вах для ЗСУ дуже важливо мати 
сприяння з боку громадських і 
благодійних організацій.

Громадська організація і фонд 
вже надали допомогу землякам 
на відновлення техніки на 55 тис. 
грн, на черзі ще дві автівки, за-
купівля бойових дронів та іншого 
спецобладнання.

«Ми і надалі сприятимемо ЗСУ 

у будь-яких питаннях, з яких вони 
звертатимуться за підтримкою», — 
зазначив Микола Філонов.

Нагадаємо, ГО «Ми — Ві-
нничани» прийняло рішення 
про посилення підтримки ЗСУ. 
На початку березня місцеві ЗМІ 
повідомляли про допомогу гро-
мадського об’єднання військовим 
шпиталям Вінниччини, де про-
ходять лікування та реабілітацію 
наші бійці.

Громадська організація «Ми ‑ Вінничани» та благодійний 
фонд Миколи Філонова «UA» посилюють допомогу ЗСУ
блог

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.
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точка зору
простір для особистої думки

волоДиМир гевко, БЛОГер

Висока медійність цієї війни є для нас одночасно і даром, 
і прокляттям.

Довідково: До громадського об’єднання «Ми‑Вінничани» входять на‑
родний депутат VIII скликання Сергій Кудлаєнко, екс‑голова Вінницької ОВА 
та колишній мер Вінниці, нардеп двох скликань Олександр Домбровський, 
партнерами ГО є чинні парламентарі Лариса Білозір, Геннадій Вацак та Ми‑
кола Кучер, керівник організації очільник Вінницької облдержадміністрації 
2015–2019 р. Валерій Коровій.

518291
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скаНдал

кіра планує побити власний рекорд. Зібрати ще більше 
грошей і знову передати на ЗСУ

АЛьОНА рябоконь, 
riA, (067)4333535

Доценти, про-
фесори, експер-
ти, спеціалісти.., 
всього 14 пред-
ставників меди-

цини оцінювали якість надан-
ня медичної допомоги Владику 
Петлінському.

Малюк помер. Буквально 
за добу. Впродовж якої батьки 
зверталися по допомогу в дитячу 
обласну лікарню, потім у при-
ватний медичний центр «Інно-
мед», потім знову в дитячу об-
ласну. Де о 5.30 ранку, 31 грудня 
констатували смерть дитини.

Мама хлопчика, Тетяна Пет-
лінська, написала заяву в об-
ласний департамент охорони 
здоров’я про проведення ме-
дичного розслідування. У відпо-
відь скликали клініко-експертну 
комісію, на яку запросили усіх 
причетних до останніх годин 
життя малого. Прийшли, прав-
да, не всі. Хоча народу в залі 
засідань було повно.

— Нам сказали, що комісія 
буде складатися з 12 лікарів, 
якщо вони всі встануть і про-
голосують «за» про те, що «у вас 
була патологія і була безвихідна 
ситуація», значить, можна зрозу-
міти наступне — купили 12 ліка-
рів, — говорить батько хлопчика, 
Євген Петлінський. — Якщо хоч 
один чи два скаже: «Я не згоден 
із висновком», буду розуміти, що 
тут є місце власній думці.

Проголосували «за» — 14 лі-
карів.

початок…
Клініко-експертна комісія — 

це місце, де можна почути 
офіційну точку зору лікарів. 
Єдина перепона для журналіс-
та (на думку юристів), щоб по-
трапити на засідання — це пункт 
про конфіденційність приватних 
даних. Але якщо тебе запроси-
ли батьки, то проблем не може 
бути. На судові засідання мож-
на ходити, то чому не можна 
на комісії.

— Мені зателефонували з де-
партамента і запитали, на комісії 
я буду сама чи з чоловіком, — 
розповідає Тетяна Петлінська. — 
Сказала разом, хоча не знала, чи 
він зможе.

Зміг. Ми зустрілися біля 
«Книжки» за десять хвилин 
до початку засідання. Через ві-
йну у холі фейс-контроль. А для 
комісії, як виявилось, ще й по-
іменний. Дівчина, яка стояла 

зі списком, запитала, хто ми. 
Тетяна і Євген представились, 
журналіст теж.

— Журналіста немає у спис-
ку, — сказала дівчина.

— Не знали, що складають 
список, — відповіли ми.

— Почекайте, я зараз запи-
таю, — відповіла дівчина і зателе-
фонувала. — «Тетяно Василівно 
(тут не точно чи Василівна), з 
батьками на комісію прийшла 
журналістка, можна їй бути 
присутньою? Так, добре». Про-
ходьте.

купа нароДу…
Нас утрьох провели до залу 

засідань, в якому за кілька 
хвилин не залишилось вільних 
місць. Головою комісії була Те-
тяна Бондаренко, заступниця 
директора департаменту охо-
рони здоров’я. Вона оголосила 
причину зібрання, висловила 
співчуття батькам, назвала всіх 
членів комісії, а також присут-
ніх — не членів. Серед яких:

Лариса Шмалюх, сімейний лі-
кар Владика Петлінського.

Олена Вельгус, завідувачка від-
ділення екстреної меддопомоги 
дитячої обласної, вона оглядала 
Владика перша. Лікарі приватної 
клініки, які безпосередньо кон-
тактували з пацієнтом, не при-
йшли — був їх представник 
Олександр Катілов, медичний 
директор «Інномеду».

Лікарів швидкої представляв 
Станіслав Скоробогач, медич-
ний директор обласного центру 
екстреної медичної допомоги і 
медицини катастроф.

Був Іван Побережнюк, анесте-
зіолог реанімаційного відділення 
дитячої обласної (саме він пів-
тори години реанімував дитину). 
Та Катерина Педоренко — па-
тологоанатом.

не було причин…
Першою говорила Олена Вель-

гус, яка оглядала Влада Петлін-
ського 30 грудня о 13.30.

Лікарка зазначила, що дитина 
була активна і на час звернення 
не було показів до госпіталізації. 
Хлопчику призначили: жарозни-
жувальні, Новірин, Тантум-вер-
де, на ніч інгаляції Пульмікорту.

На запитання, який діагноз 
був поставлений дитині, лікар-
ка відповіла: «Вірусна інфекція 
неуточнена. Гострий фарингіт»

— Чи проводилось тестування 
на грип та ковід?

— Ні. Тестів на грип немає. 
Тест на ковід роблять при гос-
піталізації.

Сімейний лікар родини, Ла-
риса Шмалюх, вела Владика 
Петлінського від народження. 
Лікарка зазначила, що хлопчик 
був здоровий, якихось патологій 
не було.

— До року дитина не хворіла, 
постійно знаходилась під нагля-
дом, — розповідала сімейний 
лікар. — За весь період життя 
хворів на ГРВІ, обструктивними 
бронхітами, була пневмонія. Че-
рез обструктивні бронхіти бать-
ки зверталися до алерголога, той 
призначав кортикостероїди.

Коли сімейний лікар майже 
завершив свій виступ, член ко-
місії Віталій Попроцький помі-
тив у залі журналістку, попросив 
представитися. Потім зазначив, 
що її немає у списку запроше-
них. На що батьки Влада Петлін-
ського зауважили: «Журналіста 
запросили ми, якщо «Інномед» 
може привести сюди аж двох 

адвокатів, чому ми не можемо 
одного журналіста».

— У нас є процедура, потріб-
но подавати списки, а ми вирі-
шуємо пускати, чи ні, — сказав 
у відповідь член комісії.

— На вході стосовно журна-
ліста зателефонували і погодили 
присутність, — заперечили ми.

— Нічого не знаємо, ніхто 
не телефонував, але члени ко-
місії можуть проголосувати «за» 
чи «проти» присутності преси, — 
зазначила голова комісії Тетяна 
Бондаренко. — Проголосували: 
проти — 11, за — 3.

Журналіста вивели аж до вхід-
них дверей холу. Перед тим, як 
залишити зал засідань, вона 
попросила батьків писати все 
на диктофон.

— Цікаво, на яку норму пра-
ва вони посилаються, тому що 
«процедура» = ми так хочемо — 

незаконна, — сказав у телефон-
ній розмові юрист про цей ви-
падок.

тиМ часоМ, Що було 
в «інноМеДі»…

За словами медичного дирек-
тора приватної клініки Олексан-
дра Катілова, дитина перебува-
ла в «Інномеді» з 30 грудня з 
22.40 по 31 грудня до 3.30. Спо-
чатку Владика оглянула педіатр 
Катерина Ковальчук. Призна-
чила крапельницю (фізрозчин), 
аналізи крові, спостереження.

О 23.45, маючи на руках аналі-
зи, і кращий стан малюка, до лі-
кування додають цефтріаксон 
в крапельницю. О 00.10 дитині 
різко стає гірше. Вона втратила 
свідомість, шкіра стала блідою, 
холодною, липкою, посиніли 
губи та шкіра навколо них. Дали 
кисень. Викликали анестезіолога 
Миколу Муртазаева. Покликали 
хірурга.

Діагноз станом на 00.20 ночі: 
ГРВІ важкий перебіг (грип А клі-
нічно) (клінічним називають ре-
троспективний діагноз, — авт.), 
гастроінтестинальний синдром 
(порушення функції органів 
травлення, — авт.), гепатоме-
галія (патологічне збільшення 
печінки, — авт.), виразкування 
дванадцятипалої кишки та шлун-
ка (під питанням).

Дитині рекомендовано: кон-
сультацію хірурга, УЗД (щоб 
виключити гостру хірургіч-
ну патологію). Також зробити 
ЕКГ, аналізи крові, рентген, 
продовжили кисневу терапію, 
антибактеріальну терапію — 
цефтріаксоном, преднізолон та 
спостерігати.

В Олександра Катілова запи-
тали, з чим може бути пов’язана 
різка зміна стану дитини?

— Я розумію ваше питання, чи 
не було анафілактичного шоку, 
ні, не було, — відповів медичний 
директор «Інномеду». — Тиск 
у дитини був нормальний.

все гірше і гірше
Коли хірургічних патологій 

у Владика не знайшли, лікарі 
вирішили продовжити вищезаз-

начене лікування, лабораторне 
дообстеження і УЗД. Весь цей 
час дитина — важка, квола, 
бліда, адинамічна (не може ру-
хатись). Але дихає самостійно, 
живіт у нормі (крім збільшеної 
печінки). Тому лікарі вирішу-
ють продовжувати. О 2.30 ночі, 
обстеження показало, що в по-
рожнині перикарду є рідина, і 
є рідина в черевній порожнині.

Діагноз на цей час звучить 
так: до вище названих додається 
інтоксикаційний синдром, га-
стродуоденіт (запалення шлунка 
і дванадцятиперстної кишки, — 
авт.), кардит (запалення серця, — 
авт.), ексудативний гострий пе-
рикардит (гостре запалення пе-
рикарду — зовнішньої оболонки 
серця, — авт.), порушення ритму 
(тахіаритмія), ризик тампонади 
(накопичення в порожнині пе-
рикарда крові у достатньому 
об’ємі, що її тиск призвів до по-
рушення наповнення серця, — 
авт.), гостра правошлуночкова 
недостатність.

Лікування: киснева терапія. 
Все інше через важкий стан 
відмінили.

О 2.44 лікарка Катерина Ко-
вальчук зателефонувала в ди-
тячу обласну лікарню, де ніхто 
не відповів, о 2.46 слухавку взяла 
черговий педіатр. Їй сказали, що 
до обласної дитячої лікарні пе-
реведуть Влада Петлінського із 
загрозою тампонади серця.

Лише о 3.10 про стан дитини 
повідомили медичному дирек-
тору «Інномеду» Олександру 
Катілову.

О 3.15 із записів лікаря Мур-
тазаева: «Для скорочення часу 
транспортування визнано до-
цільним переміщення дитини 
транспортом екстреної медичної 
допомоги».

виклик З «інноМеДу» на 103
За даними приватної кліні-

ки, швидку вони викликали 
о 3.20 ранку. Є аудіозапис:

Муртазаєв: «Вас турбує «Ін-
номед» пологовий, є дитина 
4 роки з ознаками фактично. 
Ну як, не фактично…, є озна-
ки випоту з перікарту (випіт з 

дитини не стало. Частина друга: говорять лікарі. 
лікування Частково відПовідало клініЧному Протоколу 
то хто винен?  Про останній день 
життя хлопчика, зі слів його батьків, 
ми писали в минулому номері. Як вони 
зверталися до кількох медзакладів, але 
замість допомоги отримали свідоцтво 
про смерть. тепер про останій день 
чотирирічного вінничанина Влада 
Петлінського, яким його бачили 
лікарі. В наступному матеріалі — слово 
незалежним експертам

На клініко-експертну 
комісію запросили усіх 
причетних до останніх 
годин життя малого. 
Прийшли, щоправда, 
не всі

владик петлінський під час транспортування в дитячу обласну, за словами медиків 
швидкої допомоги, ще реагував на голос мами. В лікарні при огляді в дитини вже не було 
свідомості, він помирав
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перикарду — класичні ознаки 
тампонади серця, — авт.) вже зі 
зменшенням об’єму серця. Там 
тампонади ніякої немає, дити-
на дихає самостійно, задишки 
немає, але узгоджено транспор-
тування в дитячу обласну лікар-
ню. Тож нам потрібна машина.

Диспетчер: Ви домовились 
там, чи що?

Муртазаєв: Да, нас там у при-
ймальному чекають.

Диспетчер: То дитина задиха-
ється? Температура в неї?

Муртазаєв: Дитина поступила, 
як дитина з ГРВІ.

Диспетчер: То я ж за що 
кажу — є в дитини температура?

Муртазаєв: Так, температура є.
Диспетчер: Як звати?
Муртазаєв: Петлінський Влад
Диспетчер: Тест робили на ко-

від?
Муртазаєв: Так, робили.
Диспетчер: Позитивний — 

негативний?
Муртазаєв: Тест вже готовий? 

(до медпрацівників), (в слухав-
ку) — негативний».

Потім лікар «Інномеду» зали-
шає свої контакти, і наостанок 
додає:

— Просто для лікарів,.. але 
вони все одно піднімуться, то ми 
вже з ними поговоримо.

Бригада приїхала о 3.34 ранку. 
Ніхто нікуди не піднявся. Стан 
дитини важкий.

швиДка була не готова?
За словами Станіслава Скоро-

богача, медичного директору об-
ласного центру екстреної допо-
моги, виклик на 103 був о 3.25, 
швидка виїхала о 3.26, на місце 
прибула о 3.34 ночі.

— Бригаду зустріла медсестра 
закладу, вийшов черговий ли-
кар і мама з дитиною на руках, 
яку оглянули в авто, — говорить 
Скоробогач. — При огляді ви-
явили блідість шкіри, набряки 
на обличчі, коричневу кайму 
на слизовій губ та язика, дити-
на тихо і повільно відповідала 

на запитання, на прохання мами 
поворушити ручкою — повору-
шила.

За словами Скоробогача, 
швидка приїхала в дитячу облас-
ну о 3.50, через планшет попере-
дили відділення. Дитину зустрів 
медичний персонал, її передали 
черговому реаніматологу — Івану 
Побережнику.

Щось не схоДиться
Перед тим, як сказати своє ба-

чення того ранку, реаніматолог 
Іван Побережник попросив за-
читати скаргу матері. І зазначив, 
що близько 4.00 ранку 31 грудня 
йому зателефонував черговий лі-
кар відділення екстреної медич-
ної допомоги дитячої обласної 
лікарні. Яка сказала: «До нас 
транспортується важка дитина, 
і потрібна допомога анестезіо-
лога».

— Я одразу вирушив до відді-
лення, і через одну хвилину був 
там, де застав дитину на катал-
ці, — розповідає Іван Побереж-
ник. — Огляд показав — дитина 
в критичному стані: відсутність 
свідомості, тотальний ціаноз 
шкіри та слизових (синюшний 
колір шкіри або слизових, — 
авт.), низька температура шкі-
ри, рідке поверхневе дихання 
(10 за 1 хвилину), брадикардія 
(80 за 1 хвилину) (це уповільнене 
серцебиття, — авт.) десатурація 
(40%), неможливість виміряти 
тиск.

У реанімації хлопчику давали 
кисень, вводили блокатори, но-
радреналін, проводили термінову 
інтубацію трахеї…

За словами реаніматолога, 
о 4.10 — діагностована асістолія 
(відсутність шлуночкових скоро-
чень, — авт.) на ЕКГ — ізолінія. 
Лікар розпочав серцево-легеневу 
реанімацію, яка тривала 1 годину 
20 хвилин.

Але дитина була дуже важка, 
в неї швидко розвинулась клініч-
на смерть. Тому, не дивлячись 
на реанімаційні заходи, відно-

скаНдал

«здорова 
прогулянка»
 У Вінниці відбудеться 
«Здорова прогулянка» на сві-
жому повітрі. Долучитися за-
прошують усіх бажаючих.
Прогулянкаи триватиме 
20 хвилин у групі по 15 лю-
дей за спеціальним маршру-
том. На площі біля Літнього 
театру зареєстровані учас-
ники отримають спеціальні 
палки для скандинавської 
ходьби та навушники, щоб 
під час прогулянки слухати 
запальну музику та цікавий 
подкаст про здоров’я.
Коли: 18 березня. Старт 
13.00.
Вартість: вхід вільний.
Реєстрація: за посиланням 
http://surl.li/flaua
— Після скандинавської 
ходьби в усіх охочих буде 
можливість відвідати медич-
ну зону: виміряти артеріаль-
ний тиск, перевірити рівень 
глюкози в крові, визначити 
індекс маси тіла, вакцинува-
тися від COVID-19 чи про-
консультуватися із сімейним 
лікарем, — зазначають орга-
нізатори. — На оздоровчий 
захід можна запрошувати 
батьків, друзів, колег — адже 
турбуватися про здоров’я ра-
зом ще приємніше.

заблокували 
телеграм-
канали
 СБУ заблокувала теле-
грам-канали «Де роздають 
повістки», які допомагали 
ухилянтам.
«Інтернет-ресурси «повідо-
мляли» про заходи, які про-
водять Територіальні центри 
комплектування та соці-
альної підтримки в Івано-
Франківській, Черкаській, 
Вінницькій, Чернівецькій, 
Київській, Львівській та 
Одеській областях, — зазна-
чають у повідомленні СБУ. — 
Насамперед вони «зливали» 
актуальні місця вручення 
військовозобов’язаним по-
вісток та закликали ховатися 
від представників військко-
матів. Для збору відомостей 
про «локації» використо-
вували власну мережу ін-
форматорів серед місцевих 
жителів.
Аудиторія цих каналів пе-
ревищила 400 тисяч підпис-
ників. Адміністратори цим 
користувалися та запускали 
комерційні реклами. Робили 
бізнес».
Усіх причетних до даної 
справи викрили слідчі. Шіс-
тьом — оголосили підозру. 
Серед них — двоє власників 
SMM-компанії, яка займа-
ється просуванням інтернет-
ресурсів із використанням 
так званих ботоферм.
В оселях фігурантів справи 
провели обшуки. Там ви-
лучили комп’ютери та мо-
більні телефони із доказами 
протиправних дій, а також 
банківські картки, на які зло-
вмисникам надходили гроші 
за розміщення реклами.
Усім адміністраторам загро-
жує до 10 років ув’язнення.

КОрОтКОдитини не стало. Частина друга: говорять лікарі. 
лікування Частково відПовідало клініЧному Протоколу 

Мама хлопчика тетяна петлінська: «Після засідання комісії 
ми вийшли пригніченні, тому що, виявляється, лікарі на всіх 
рівнях працювали правильно, а дитини не стало»

вити серцеву діяльність малюка 
не вдалося.

Знову питання…
— У медичній документації 

зазначено, що лікарі швидкої 
передали дитину лікарю-реа-
німатологу, — сказав медичний 
директор екстренки Станіслав 
Скоробогач.

— Коли я спустився у відділен-
ня, застав дитину на каталці, біля 
дитини були лише рідні, інших 
медичних працівників я не ба-
чив, — говорить реаніматолог 
дитячої обласної. — Ні праців-
ників приймального відділення, 
ні лікарів швидкої.

— Я сам особисто ніс дити-
ну на руках у відділення, куди 
згодом прибіг реаніматолог, — 
говорить Євген Петлінський, 
батько малюка.

про причини сМерті і 
поМилки

За словами патологоанатома 
Катерини Педоренко, причина 
смерті чотирирічного Влада Пет-
лінського така:

1. Прогресуюча серцева судин-
на недостатність

а) Грип А
2. Інші стани, які сприяли 

смерті, але не пов’язані із за-
хворюванням чи його ускладнен-
ням, яке є безпосередньою при-
чиною смерті — полігляндулярна 
недостатність.

Помилки на рівні амбулаторії:
— Не було обстежень на алер-

гію та імунної системи.
— Дитина не щеплена від гри-

пу.
— Мати добу займалася само-

лікуванням.
Помилки на рівні дитячої об-

ласної:
— Не запропонували госпіта-

лізацію при першому зверненні.
— Лікар не видала заключення 

після огляду дитини.
— Не обгрунтовано призначи-

ли пульмікорт дитині з діагнозом 
ГРВІ та гострий фарингіт.

— Не провели тест на грип, 
ковід та загальні обстеження.

Помилки на рівні «Інномеду»:
— Дитина госпіталізується з 

діагнозом (Грип А клінічно), 
важкого ступеня. З інтоксика-
ційним синдромом, Гастороуо-
ленітом (під питанням), але це 
не відображено, також як і озна-
ки важкості, супутні діагнози.

— Не провели тести на грип, 
біохімічні обстеження…

— Не вказали введення паці-
єнту преднізолону.

— Близько  оп і вноч і  з 
30 на 31 грудня, за даними ди-
тячої обласної лікарні, лікарі 
«Інномеду» узгоджували з ними 
питання переводу Влада Петлін-
ського. Але ймовірно через по-
гіршення його стану — пацієнт 
затримався…

— А коли стан пацієнта погір-
шився — до нього не викликали 
зав відділення, медичного дирек-
тора, спеціалістів по відділу екс-
треної та невідкладної допомоги 
для реальної підтримки.

— Натомість лікарі приватної 

клініки наполягли на транспор-
туванни вкрай важкої дитини.

— При переводі дитини незро-
зумілі договірні чи офіційні ме-
ханізми між закладами.

— Немає посилань на локальні 
протоколи при лікуванні дитини, 
і чи є профільним даний заклад 
для такого захворювання на рівні 
допомоги.

— Оформлення заключного 
діагнозу не відповідає міжнарод-
ній кваліфікації хвороб МКХ-10, 
та сформульовані не повністю.

Помилки на р
ни відбувається 

в автомобілі швидкої (з пояс-
нення лікаря, тому що в заклад 
їх не допустили), що затрудняє 
оцінку стану дитини.

— Відмінності в клінічній 
характеристиці стану пацієнта 
в стаціонарі та на етапі екстрен-
ки (наявні набряки на обличчі, 
геморагічний компонент (згор-
тання крові) при огляді ротової 
порожнини).

Помилки на рівні реанімації 
дитячої обласної:

— В історії хвороби відсутня 
виписка з «Інномеду»;

— Відсутні обстеження, ймо-
вірно через короткотривалість 
перебування в стаціонарі та про-
ведення реанімаційних заходів;

— Не вказані параметрі ШВЛ;
— Помилок при реанімації 

не виявлено.

висновок клініко‑
експертної коМісії

Допомога на рівні дитячої об-
ласної лікарні і на рівні приват-
ної клініки «Інномед» частково 
відповідає уніфікованому клі-
нічному протоколу первинної, 
вторинної медичної допомоги. 
Допомога на рівні реанімації 
дитячої обласної лікарні — від-
повідає клінічному протоколу.

санкції…
У дитячій обласній лікарні за-

безпечити:
— Достатню кількість тестів 

на грип та ковід;
— Чітко дотримуватись про-

токолу;
— При самозверненні кон-

сультувати батьків чи законних 
представників дитини.

В «Інномеді» забезпечити:
— Належну якість ведення 

медичної документації;
— Відповідність обстежень і 

лікування уніфікованим клініч-
ним протоколам;

— Наявність переліку станів, 
захворювань, які є протипоказом 
до госпіталізації в заклад.

У центрі екстренки:
— Працівники бригади швид-

кої мають оцінювати показники 
пацієнта перед транспортуван-
ням із одного закладу в інший.

— Диспетчери мають більш 
детально збирати інформацію 
про пацієнта.

— Працівники бригади мають 
передавати виписки пацієнта 
безпосередньо лікарю приймаль-
ного відділення.

Батьки написали заяву в по-
ліцію…

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN‑IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб 
підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів
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ментами. Чотири тисячі доларів — 
у таку суму свої послуги оцінювали 
двоє вінничан, які організували 
схему незаконного перетину держ-
кордону. До співпраці вінничани 
залучили двох громадян Укра-
їни, які тимчасово перебувають 
за кордоном. Про це повідомляє 
пресслужба Управління СБУ в об-
ласті.

Чоловікам призовного віку, 
які хотіли виїхати з країни, виго-
товляли фіктивні документи про 
навчання у вищих навчальних за-
кладах країн Євросоюзу. Це й було 
підставою для безперешкодного 
перетину держкордону в пунктах 
пропуску.

Затримали зловмисників під час 
отримання грошей від чергового 
«клієнта». Загалом скористалися 
такою схемою десять чоловіків.

Затриманим обрали міру запо-
біжного заходу — цілодобовий 
домашній арешт, а також оголо-
сили про підозру за ч. 3 ст. 332 
(незаконне переправлення осіб 
через державний кордон України) 
Кримінального кодексу України.

отриМати ДовіДку 
віД психіатра

Схема номер чотири: фіктивні 
діагнози. Нещодавно вінницькі 
правоохоронці викрили чергову 
незаконну схему виїзду чоловіків зa 
кордон. Призовники отримувaли 
липові довідки про стaн здоров’я 
тa нa їх підстaві виїжджaли зa кор-
дон. Допомaгaли ухилянтaм меди-
ки, які брaли зa свої послуги від 
3 до 5 тисяч долaрів.

Оргaнізувaли бізнес 41-річ-
ний хмільничaнин тa 36-річнa 
вінничaнкa, вони й зaймaлись без-
посереднім пошуком «клієнтів». 
Співучaсникaми злочинів були 
41-річний лікaр-психіaтр однієї 
з лікaрень, який встaновлювaв 
фіктивні діaгнози, тa 42-річний 
житель облaсного центру, який 
зaймaвся підробкою медич-
них довідок й історій хвороб зі 
штaмпaми тa печaткaми лікaрень, 
розтaшовaних нa непідконтрольній 
території Укрaїни, — повідомили 
у пресслужбі Нaцполіції.

Під чaс проведення слідчих дій 
у фігурaнтів злочинної схеми вилу-

ЛАриСА оліЙник, riA, 
(068)0060772

Поки одні ві-
нничани воюють 
із ворогом, і ці-
ною свого життя 

стримують російську агресію, 
інші — в тилу злочинно заробля-
ють на війні.

Ми неодноразово повідомляли 
про спроби незаконного перетину 
ухилянтами кордону в різний спо-
сіб. Хтось із чоловіків призовного 
віку перевдягався в жіночий одяг, 
а хтось — ховався у пакунку ма-
люка. Ці намагання наші прикор-
донники регулярно викривають. 
Натомість ділки вигадують нові 
кримінальні схеми.

То ж через які ще канали і за яку 
суму аферисти пропонують відма-
затися від призову чи перетнути 
кордон?

перетнути корДон на човні
Найбільш розповсюджена схема 

серед бажаючих відкосити від при-
зову — перетнути кордон по воді. 
Один з останніх випадків: на Ві-
нниччині громадянин Молдови 
обіцяв чоловікам організувати 
незаконний перетин кордону. 
Йшлося про переправу через Дніс-
тер на надувному човні. Незаконну 
діяльність викрили правоохоронці. 
Про це повідомляє ГУНП у Ві-
нницькій області.

За даними поліції, молдаванин 
обіцяв трьом чоловікам допомогти 
із переправою через кордон, поза 
межами пунктів пропуску. За це 
він отримав передоплату у розмі-
рі 17000 доларів. Спільник зло-
вмисника повинен був доправити 
трьох українців до берега Дністра, 
де планувати здійснити перетин. 
На місці події чоловіків затримала 
поліція.

Організатора незаконної діяль-
ності визнав винним у шахрайстві 
Могилів-Подільський суд. Грома-
дянину Молдови, віком 34 роки, 

присудили 4 роки позбавлення 
волі.

стати багатоДітниМ 
батькоМ

Схема номер два: стати ба-
гатодітним батьком і уникнути 
мобілізації. Нещодавно жито-
мирські правоохоронці виявили, 
що на Вінниччині багатодітним 
матерям-одиначкам допомагали 
записувати дітей на чужих чолові-
ків призовного віку, які виїжджали 
за кордон. Як повідомили в поліції 
Житомирщини, для цього підшу-
кували одиначок, які за плату за-
писували своїх дітей на «нового» 
батька. За кожну дитину платили 
по 500 доларів.

«6 січня оперативники мігра-
ційної поліції зняли з потягу 
сполученням Київ-Перемишль 
35-річного жителя Переяслава 
Київської області. Чоловік лише 
кілька днів тому став «батьком» 
трьох дітей, фіктивно одружив-
шись із матір’ю-одиначкою. До-
кументи про це, а також нові сві-
доцтва про народження дітей із 
його прізвищем були оформлені 
в одному з РАЦСів Вінниччини. 
У поліцейських є підстави вважа-
ти, що упродовж серпня-грудня 
спільники сприяли виїзду за межі 
України щонайменше 5–6 чолові-
кам призовного віку», — йдеться 
у повідомленні.

Організували схему 34-річна 
жителька Бердичева та 42-річний 
вінничанин. Спільники, поєднані 
одним етнічним походженням, на-
лагодили «бізнес» виключно серед 
представників своєї народності з 
продажу документів чоловікам 
призовного віку.

За місцями проживання орга-
нізаторів схеми, а також у примі-
щеннях кількох РАЦСів проведено 
санкціоновані обшуки.

навчатися в Європі
Схема номер три: навчання 

за кордоном за липовими доку-

чили близько 3 мільйонів гривень. 
Зa попередніми дaними, послугaми 
ділків могли скористaтися понaд 
80 чоловіків.

віДкупитися у віЙськкоМаті
Непоодинокі випадки відкупу 

у військкоматі траплялися у нас 
також. До прикладу, минулого 
літа начальника відділення забез-
печення Вінницького об’єднаного 
міського територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки (колишній військко-
мат) взяли під варту і призначили 
1 мільйон гривень застави. Чоловік 
організував ухилення мобілізації 
за 1500 доларів.

Про це повідомляє пресслуж-
ба Спеціалізованої прокуратури 
у військовій та оборонній сфері 
Центрального регіону.

«За процесуального керівництва 
Вінницької спеціалізованої проку-
ратури у військовій та оборонній 
сфері Центрального регіону викри-
то та затримано начальника відді-
лення забезпечення Вінницького 
об’єднаного міського територіаль-

ного центру комплектування та 
соціальної підтримки, який одер-
жав неправомірну вигоду в розмірі 
1400 доларів США та 3550 грн від 
громадянина України за вчинення 
дій з використанням службового 
становища, а саме — за непризов 
під час загальної мобілізації», — 
йшлося у повідомленні.

До підозрюваного застосували 
запобіжний захід у виді триман-
ня під вартою з визначенням за-
стави у розмірі 807 розмірів про-
житкового мінімуму, що становить 
1 001 083 грн, а також відсторонив 
хабарника в погонах від займаної 
посади.

У лютому схожу схему намагався 
провернути молодший лейтенант, 
який до початку російського втор-
гнення обіймав посаду старшого 
інструктора відділення рекрутингу 
та комплектування Вінницького 
об’єднаного міського військового 
комісаріату. В цього представника 
терцентру такса за ухилення від 
мобілізації вища — 10 тисяч до-
ларів. Затримання проводило Дер-
жавне бюро розслідувань із Києва.

Хто і як доПомагав вінниЧанам 
відкосити від мобілізації
Хитродупі  За минулий рік 12 тисяч 
чоловіків намагалися незаконно 
виїхати з України. Вони «хворіли», 
давали хабарі, ризикували життям, 
перепливаючи ріки — усе, аби 
не йти в армію. розповідаємо про 
найпопулярніші незаконні схеми відкосу 
від мобілізації на Вінниччині

За чотири тисячі 
доларів двоє вінничан 
організували схему 
незаконного перетину 
держкордону для 
ухилянтів

від початку воєнного стану в україні 12 тисяч чоловіків 
намагалися незаконно перетнути кордон. Ділки вигадують 
нові кримінальні схеми

Загалом, від початку воєнного ста‑
ну 12 тисяч чоловіків намагалися 
незаконно перетнути кордон, по‑
відомили в Державній прикор‑
донній службі. також 15 чоловіків 
загинули при спробі незаконно 
перетнути кордон: 12 людей 
потонули, перетинаючи річку 
на українсько‑румунському кор‑
доні, ще троє загинули в горах.
У відомстві також йдеться, що з 
початку бойових дій завели по‑
над 2 100 кримінальних прова‑
джень. У тому числі — за незакон‑
не переправлення людей через 
кордон, підробку документів та 
за ухиляння від призову.
також зафіксовано 410 безуспіш‑

них спроб підкупу прикордон‑
ників на суму понад 4,9 млн 
гривень. таким чином, середній 
розмір хабаря становив 11,9 тис. 
гривень (близько 300 євро).
Протягом 2022 року в Україні най‑
більшу кількість справ про ухилення 
від призову (стаття 336 ККУ «Ухи‑
лення від призову за мобілізацією») 
було зареєстровано у березні — 
282 провадження. Відтоді кількість 
справ коливалась, в середньому, 
на рівні 100 проваджень на мі‑
сяць. У грудні кількість облікованих 
справ щодо ухилянтів впала майже 
у 10 разів за місяць — до 19 про‑
ваджень. Загалом за весь 2022 рік 
було обліковано 1108 справ.

не всі ухилянти вижили
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Про виконання дорожніх робіт 
у 2023 році в міськраді поки 
не звітували, адже минуло тільки 
два з лишком місяці цього року. 
Натомість ми відстежуємо плани 
на ці роботи через оголошені за‑
купівлі на ProZorro.
Зараз підписані договори підряду 
на 11 дорожніх ремонтів, загаль‑

ною вартістю понад 54 мільйони 
гривень. йдеться про капремонт 
однієї магістральної вулиці — 
шептицького, що з’єднує елек‑
тромережу та Академічний (вар‑
тість робіт 34 мільйони гривень) 
та решта вулиць у приватному 
секторі, на умовах співфінансу‑
вання з мешканцями.

Що в планах на 2023 рік

на ремонти доріг у вінниці витратили 87 мільйонів 
ВАЛерІй чуДновськиЙ, riA, 
(063)7758334

У Вінниці 9 березня провели 
громадські слухання, на яких про-
звітували за ремонти, виконані 
торік. Серед них — п’ять великих 
інфраструктурних проєктів, ас-
фальтування на умовах співфінан-
сування 21 вулиці в приватному 
секторі.

— Торік наш департамент відно-
вив 46,8 тисячі квадратних метрів 
дорожнього покриття. Значний 
обсяг робіт проведено на приєд-
наних територіях — працювали 
над відновленням твердого по-
криття доріг (грейдерування, від-
новлення щебеневого покриття, 
ямковий ремонт тощо), — говорив 
директор департаменту комуналь-
ного господарства і благоустрою 
Юрій Семенюк.

Відтак, завершили п’ять вели-
ких інфраструктурних об’єктів, 
протяжністю понад 1,5 кіломе-
тра, а саме: ремонт вулиці Якова 
Шепеля; ремонт ділянки дороги, 
яка сполучає вулиці Зулінського 

та Житомирське шосе; капремонт 
перехрестя Коріатовичів та Ово-
дова з влаштуванням кільцевої 
розв’язки; капремонт ділянки ву-
лиці Кооперативної з влаштуван-
ням тротуару — відремонтований 
відрізок шляху веде до дитсадка 
№ 17 і ліцею № 20; облаштування 
тротуару на аварійно-небезпечній 
ділянці вулиці Івана Богуна (від 
провулка Кобилянської до вулиці 
Марії Гавриш).

Крім того, протягом 2022 року 
на умовах співфінансування з 
мешканцями заасфальтували 
21 вулицю в приватному секто-
рі — загальна протяжність вико-
наних робіт складає 4,6 кілометра.

Серед вулиць приватного секто-
ру, частини яких відремонтували 
за співфінансування, є наступні: 
Грохольських, Мирного, Занько-
вецької, провулок Мистецький, 
Кобилянської, провулок Пласто-
вий, Ніщинського, Лермонтова, 
Смирнова, 2-й провулок Бестуже-
ва, Москвіна, 1-й провулок Трам-
вайний, Гастелло, провулок Пу-
гачова, провулок Заньковецької, 

Хвильового, Скорика, Черниша, 
Бреста, 2-й провулок Чикаленка, 
дороги з проїзду загального ко-
ристування від будинку Стеценка, 
56 до Янгеля, 75 А у Вінниці.

Із публічного звіту дізналися, 
що на поточні ремонти доріг 
у 2022 році міська влада витрати-
ла 41 мільйон 276 тисяч гривень. 
Середня ціна за один «квадрат» 
склала 881 гривню 85 копійок.

Щодо капітальних ремонтів 
доріг по місту та в приватному 
секторі, тротуарів, перехресть, 
то на них витратили вдвічі більше: 
84 мільйони 230 тисяч гривень.

Середня ціна за один об’єкт 
капремонту дороги, тротуару, 
перехресть складає 5 мільйо-
нів 866 тисяч гривень — у звіті 
не вказали, вартість 1 квадратного 
метра капітального ремонту.

Якщо ж казати тільки про 
капремонт доріг та тротуарів, 
то видатки за цією статтею скла-
ли 46 мільйонів 521 тисячу гри-
вень. Середня вартість одного 
об’єкта — 9 мільйонів 304 тисячі 
гривень.

вже на пенсії, але пішов на ві-
йну добровольцем, не міг всидіти 
вдома» і так кожен.

Ще родичам загиблих героїв 
важливо, щоб про їхніх воїнів на-
писали у ЗМІ, каже Марина. Але 
ці некрологи швидко губляться 
у потоці інформації. Тому дру-
жина офіцера вирішила написати 
книгу, яку можна буде «в будь-
який момент переглянути».

— Перш за все, я хочу напи-
сати цю книгу для наших дітей. 
На жаль, 6-річний син був недов-
го з батьком. І з часом, коли 
дорослішатиме, він забуватиме 
про нього. Така збірка допоможе 
йому час від часу згадувати про 
тата, розказувати про його по-
двиг вже своїм дітям, — говорить 
Марина Багулова.

Невдовзі до жінки почали звер-
татися родичі інших загиблих 
військових.

— Просили, щоб я написала 
у книзі ще й про їхніх близьких. 
Вони скидали електронкою цілі 
історії. І я тільки їх почала зби-
рати, а люди мені вже пишуть: 
«Нам три примірники книги», 
«Чотири книги, будь ласка». Бо 
кожна родина хоче собі це ви-
дання додому.

«небесна варта 
вінниччини»

У першій книзі (буде кілька 
томів — авт.) буде 53 історії про 
вінничан-військових, які заги-
нули на війні.

— Моя мета — показати геро-
їв не як кіборгів чи кіношних 

ВАЛерІй 
чуДновськиЙ, riA, 
(063)7758334

Молодший лей-
тенант Сергій Ба-
гулов, позивний 

«Лисий», загинув 22 жовтня біля 
селища Білогорівка Луганської 
області.

Він пройшов АТО/ООС. Під 
час повномасштабної війни 
44-річний Сергій командував 
взводом у 8-му полку оператив-
ного призначення імені Івана 
Богуна Національної гвардії 
України.

— Як розпочалася повномасш-
табна війна, то чоловік був вдома 
тільки два дні: 7 і 8 липня. І біль-
ше ми його живим не бачили, — 
говорить дружина героя Марина 
Багулова.

Чоловік проявив самопожертву.
— Наші військові дали бій, 

мій чоловік встиг передати ко-
ординати місця противника для 
артилерії й фактично викликав 
вогонь на себе, — каже дружина 
військового.

Вона розповідає, що від цього 
його сильно поранило. Сергія 
Багулова ще могли врятувати. 
Але не змогли вчасно забрати 
з поля бою, щоб надати першу 
допомогу.

— Росіяни у відповідь почали 

стріляти по хлопцях всім, що 
в них було, — каже жінка. — 
У нас у лікарському висновку так 
і записано: загинув від танкового, 
артилерійського та авіаційного 
удару.

Згодом ця особиста трагедія 
для Марини Багулової стала 
мотивацією написати книгу про 
загиблих героїв-вінничан.

«Дружини, батьки виЮть 
біля Могил»

— Ми поховали Сергія у Ві-
нниці, на Сабарівському цвин-
тарі. І після поховання я почала 
ходити до чоловіка на кладовище 
щодня. Бо дуже за ним сумува-
ла — вісім місяців чекала, поки 
він повернеться. А зараз я ро-
зумію, що він поруч, — каже 
Марина.

Відвідуючи могилу чоловіка, 
жінка мимоволі спілкувалася з 
родичами інших загиблих, які 
приходили до Алеї Слави.

— Пробути там довго немож-
ливо: батьки, дружини плачуть, 
просто виють. Та й там одна 
молодь лежить у могилах, — го-
ворить Марина Багулова. — І 
коли підходиш до родичів за-
гиблих, вони одразу починають 
розповідати про свого героя. Їм 
важливо поділитися історією 
своєї близької людини: що «він 
прикрив побратимів», а той «був 

супергероїв, а як людей. І щоб 
у книзі була не стільки суха біо-
графія — де народився, що зро-
бив, як помер — а щоб це була 
розповідь про людину, яка мала 
свої мрії, захоплення, кохала, — 
каже Марина Багулова.

Жінка уже зібрала понад 40 іс-
торій для книги. Міська влада 
виявила бажання долучитись 
до фінансування друку накладу.

— Я мала розмову з міським 
головою Вінниці. Він запропо-
нував, що місто профінансує друк 
книги, але у ній тоді мають бути 
тільки вінничани, — говорить 
Марина Багулова.

— А ви як до цього стави-
тесь? — запитав журналіст.

— Як я можу виокремити за-
гиблих героїв вінничан від не ві-
нничан? Ми всі тут вже пере-
мішалися: корінні з приїжджи-
ми. А мій чоловік, наприклад, 
до 11 років жив у росії, де й на-
родився, — відповіла дружина за-
гиблого військового. — І я вже 
назву придумала — «Небесна 
варта Вінниччини». Не Вінни-
ці, а саме Вінницької області. 
Тому напевно буду писати про 
героїв з усієї області. Гадаю, що 

кожному з них виділю по одному 
аркушу в книзі.

«роЗДіл про чоловіка 
віДклаДаЮ на останнЄ»

Скільки вже сторінок напи-
сано? Коли буде готова книга? 
Зараз, як каже Марина Багулова, 
вона ще збирає інформацію про 
загиблих героїв.

— На ці питання може відпові-
сти, напевно, тільки професійний 
письменник. А я ж за професією 
вчитель української мови. Тому, 
коли буде книга, тоді буде, — 
каже жінка. — Але впевнена, що 
вона має бути про героїзм вій-
ськових, які загинули на війні з 
росією. Що вони не злякалися, 
про те, що ці люди залишили усе 
вдома та дали відсіч окупанту.

— А чи написали вже історію 
про свого чоловіка? — запитав 
журналіст.

— Ще ні. Не можу просто звик-
нути до того, що його вже немає. 
І його в цю книгу поміщати, про 
тих людей, які загинули, — це 
боляче. Думаю, що я не готова 
до цього. Тому відкладаю його 
на останнє, — відповіла Марина 
Багулова.

дружина загиблого воїна Пише 
книгу Про героїв-вінниЧан
меморіал  Марина Багулова — 
дружина Сергія, який 22 жовтня загинув 
у бою з російськими окупантами. Історія 
героїзму чоловіка стала для неї мотивацією 
у написанні книги. Він пожертвував 
життям, щоб зупинити просування 
«вагнерівців». Крім нього в першій збірці 
буде ще 52 історії про загиблих вінничан

 «Я хочу показати 
героїв не як кіборгів, 
а як людей. Щоб це 
була розповідь про 
людину, яка мала свої 
мрії та захоплення»

без батька залишилися 19‑річна валерія та 6‑річний 
Матвій. Ці юні вінничани відправляють набори із солодощами 
дітям, які втратили батьків на війні

сумарно оновили понад шість кілометрів шляху. На поточні 
ремонти витратили 41 мільйон гривень, на капремонт — 
46 мільйонів
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повернувся з полону і знову пішов на фронт. 
наймолодшому азовцю назарію грінці 20 років
ЛАриСА оліЙник, riA, (068)0060772

Назарію Гринцевичу було 11 ро-
ків, коли росія анексувала Крим і 
розв’язала війну на Донбасі. В цей 
час він поклявся собі, що буде 
захищати країну, як тільки стане 
повнолітнім. Відразу після шко-
ли хлопець сказав мамі, що поїде 
на заробітки, збирати полуницю 
у Польщі, а сам поїхав на курс 
молодого бійця в полк «Азов».

Після 24 лютого, коли на вули-
цях Маріуполя точилися бої, На-
зара контузило. Потім він отримав 
осколкове поранення в обличчя і 
перелом ребер. Через деякий час 
Маріуполь опинився у повному 
оточенні, а Назар із бійцями — 
на «Азовсталі».

У підрозділі солдат з позивним 
«Грінка» став наймолодшим бій-
цем. Він провів на «Азовсталі» два 
місяці — як парамедик надавав 
допомогу і ховав побратимів.

Потім опинився в полоні й був 
засуджений до смертної кари.

«Виконував би наказ до остан-
нього», — ці слова Назар Грин-
цевич сказав у відповідь на запи-
тання пропагандистів в одному з 
відео, які вони зняли після виходу 
бійців з «Азовсталі».

Назарія звільнили з полону 
у вересні минулого року, нагоро-

джений орденом «За мужність» III 
ступеня.

Нещодавно, 10 березня, Назарію 
виповнилося 20 років. Мама бій-
ця, вінничанка Маріанна Колос, 
опублікувала у Фейсбуці світлини 
сина, коли він був ще зовсім ма-
леньким і привітала з днем на-
родження такими словами: «На-
зарчику, сьогодні тобі 20 років! 
Дякую Богу і дякую усім людям, 
що молились і вірили в тебе! Дя-
кую Богу, що саме я твоя мати! Ці 
20 років пройшли як один день, 
але війна дуже багато забрала 
в тебе — молодість, ти занадто 
швидко подорослішав, занадто 
багато болю випало на твій шлях! 
І досі я тримаюсь і вірю в тебе, 
в Україну! Ти заслуговуєш всіх 
подарунків світу! Ти заслуговуєш 
поваги від малого до старого! Ти — 
приклад мужності, патріотизму! 
Я пишалась і буду пишатись тобою 
все життя! Одне лиш прошу Бога, 
щоб ти все витримав і Україна 
перемогла, щоб ти був щасливий 
і здоровий! Я тобі бажаю міцного 
здоров‘я, витримки, поваги! Про-
жити багато років, аж до глибокої 
старості! Щоб здійснилась твоя 
мрія — весь склад Азову повер-
нувся з того пекла! Щоб Україна 
перемогла, і ти міг просто жити! 
Я тебе дуже люблю, ми всі тебе 

любимо! Ти — найкращий!»
Журналістка RIA зателефонува-

ла Маріанні Колос, аби привітати 
її з ювілеєм сина. Під час розмови 
дізналися, що Назарій Гринцевич 
свій день не відзначає у Вінниці 
в родинному колі: наразі завершив 
курс реабілітації після полону та 
повернувся на фронт.

— Зараз у них проходить на-
вчання молодих, — розповідає 
Маріанна Колос. — При створених 
бригадах наступу він проводить 
курси молодих бійців до «Азову». 
Буде злагодження в них — і на пе-
редову. Він вже був кілька разів 
на передовій. Я вірю в нього, що 
він прийде з перемогою, і поки 
він там, на лінії фронту, я його 
оберігаю, його молитвами оберігає 
вся Україна.

Мама Назарія Грінки розпо-
відає, що разом із чоловіком та 
меншими дітьми вітали свого 
Героя по телефону. Батьків про-
сив до свята нічого не купувати, 
але рідні все ж передали кошти, 
щоб він доклав до суми і купив 
необхідне спорядження.

Маріанна Колос також проко-
ментувала світлини маленького 
Грінки, які опублікувала в со-
цмережах. Розповіла, яким був 
Назарій в ті часи.

— Він був кумедний, цікавий, 

дуже непосидючий, сміливий, — 
говорить мама азовця. — Змалку 
його оточувало багато друзів, і так 
вони з ним по життю йдуть. Назар 
завжди був і залишається душею 
компанії, щирий, не жадібний. 
Я пам’ятаю, що він мріяв бути 
справжнім чоловіком, військовим. 
Це не просто його професія, це 
його покликання. Що змалку, що 
зараз.

Нам не вдалося додзвонити-
ся до Грінки, щоб дізнатися, як 
проходить його день народжен-
ня сьогодні. Проте знаємо, як він 

відзначив своє 19-річчя. Про це 
наймолодший азовець розповів 
Радіо Свобода.

«Мені 19 виповнилося в Маріу-
полі, вже на позиції, — розповідає 
боєць і парамедик. — Було при-
кольно. В нас вже не було зв’язку, 
щоб я зателефонував додому і ска-
зав, що живий. Весь Маріуполь 
горів. Мій побратим зберіг баноч-
ку енергетика і упаковку аскорбі-
нок. Вручив і сказав: Грінка, це 
тобі на 19-річчя. Це було класно, 
і я цей день народження ніколи 
не забуду».

назарій гринцевич свій день не відзначав у вінниці. Він 
повернувся на службу, нині навчає молодих бійців «Азову»

повністю присвятити себе спорту: 
став фітнес-тренером.

Від початку повномасштаб-
ного вторгнення Віктор пішов 
добровольцем до тероборони. 
Служив у 120-й бригаді.

— Сьомого березня, викону-
ючи бойове завдання у складі 
свого підрозділу в районі Бах-
мута, Віктор героїчно загинув, 
захищаючи нашу державу. Він 
віддав своє життя за її мирне 
майбутнє. Проявив мужність, ге-
роїзм, стійкість та рішучість.  — 
сказала пані Світлана.

«у всьоМу шукав 
справеДливість»

Його побратим, військовий 
Юрій Якименко, назвав Віктора 
найкращим другом. Каже, що 
їхня дружба почалася з простого 
діалогу:

— Це несправедливо, — гово-
рив Віктор.

— Цей світ несправедливий, — 
відповів я.

— Так не може бути! Потріб-
но завжди шукати справедли-
вість, — почав сперечатись Вітя.

— Ми зі старту всі в різних 
позиціях: один сильний, інший 
слабкий, хтось гарний, а дехто 
не дуже, — я йому говорив.

Але Вітя не погодився з цим 
і підкреслив, що потрібно діяти 
по справедливості. Він її завжди 
й у всьому шукав. Але, перше, 
що він знайшов — це доброту 
в собі. Він мав дуже добре сер-
це, — розказав його побратим 
Юрій Якименко.

ВАЛерІй 
чуДновськиЙ, riA, 
(063)7758334

Військовий Ві-
ктор Стасюк заги-
нув під Бахмутом 

7 березня. Його привезли до Ві-
нниці й 12 березня попрощалися 
із загиблим Героєм у подвір’ї 
будинку, де він жив

«він обіцяв наМ переМогу»
Героя зустрічали «живим ко-

ридором»: вінничани, похилив-
ши голови, стояли на одному 
коліні. Дехто кидав квіти під 
машину, в якій везли труну. 
Інші тримали прапори України 
та плакали.

Прощання з Віктором було ве-
лелюдним. Вінничани оточили 
траурну процесію. А перед від-
критою труною з тілом загибло-
го воїна сиділа його мати. Жінка 
плакала, ледь не вила і час від 
часу гладила свого сина по щоці 
та притулялася до його рук.

Люди, що були ближче, не хо-
вали сліз.

— Більшість із нас знали його 
особисто. Для багатьох він був 
другом. Деякі хлопці мали честь 
називали його побратимом. Ми 
сьогодні прощаємося з Віктором 
Стасюком. Бог дозволив мені 
особисто знати його, — почав 
промову Костянтин Паламар-
чук. — Віктор був доброю, приві-
тною людиною. У нього завжди 
був величезний запал та енергія 
до життя. Він обіцяв, що в нас 
буде перемога. І цю перемогу 
тепер, друзі, нам потрібно здо-
бути. Бо ми не вправі відмовити 
йому в його словах і сказати, що 
це нереально.

Представниця ритуальної служ-
би розповіла про життя Героя. 
Він народився у Вінниці, 21 бе-
резня 1975 року. Навчався у шко-
лі № 15. У 1994 році пройшов 
строкову службу в Мукачево. По-
тім почав працювати у банків-
ській сфері, але з часом вирішив 

«ДопоМожіть роДині, їМ 
наЙважче»

Депутатка міскради, подруга 
сім’ї Стасюків Олена Верлан-
Кульшенко, розповіла, що після 
війни Віктор обіцяв, що допо-
може в налагодженні реабілітації 
постраждалих воїнів.

— Вітя говорив, що тре-
ба вміти жити до 120 років. І 
обов’язково так буде. Але сьо-
годні Вінниця отримала ще од-
ного янгола-охоронця на небі, 
як і кожен із нас, — казала Оле-
на. — Мені дуже боляче, тому що 
я знаю його вчинки та ставлення 
до безпритульних тварин, його 

позитив та його людяність.
— Я закликаю всіх, хто прий-

шов сюди: у загиблого воїна за-
лишилася родина, яка потребує 
нашої підтримки та допомоги. 
Приходьте до них, підтримуйте 
їх, тому що їм зараз найваж-
че, — підкреслила вона. — Ворог, 
який прийшов на нашу землю, 
не дає нам інших варіантів, 
окрім боротьби. Віктор став 
на цю боротьбу. Сьогоднішній 
день він теж подарував нам з 
вами. Пам’ятаємо про це.

Висловлюємо співчуття рід-
ним та близьким Героя! Вічна 
пам’ять!

віктора стасюка зустріли 
«живим» коридором
на щиті  Із перших днів великої війни 
Віктор Стасюк пішов добровольцем до 
війська, щоб дати відсіч окупанту. Сьомого 
березня, виконуючи бойове завдання у 
складі свого підрозділу в районі Бахмута, 
Віктор героїчно загинув, захищаючи нашу 
державу. В останню путь вінничанина 
провели 12 березня. 

віктор стасюк загинув у віці 47 років. Воїн не дожив 
до свого дня народження два тижні
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будівництво

516046

516046

517800

1. Нерухомість: пр культура 
одам або обміНяю  

1.1 ОднОкімнатні квартири  

 1-10/- A я продам гуртожитки, квартири, ч/б, будинки. Є вибір. 
Телефонуйте: (096)464-21-85, (096)458-97-54  

 1-кімн. кв. ЖК Клубний Дім, 4/6/ц, 44кв.м, новобуд, без ремонту, 
газ, світло. Власник. 31000 у.о. (096)754-46-87, (068)834-44-48  

1.3 трикімнатні квартири  

 3-kiмн.квартира по просп.Юності, р-н Вишенька, вторинне житло. 
Ціна 44900у.о. Терміново!! Власник! (096) 434-04-65  

1.5 Будинки  

 2-кімн.БудинОк в с.кОмарОве, плОща 55,3/36,3/10, 
1 пОверх, цегла, 65с, газ, вОда, криниця. ціна дОг. 
(067) 391-16-58  

 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  

 Будинок від власника по Хмельницькому шосе. 5с землі. 48000 
у.о. (068) 543-10-10, Сергій  

1.6 дачі  

 Дача, масив Турбівський, 6 с землі, світло, рівна. Недорого. (096) 
106-71-98  

1.7 ділянки  

 Ділянка в с.Сокільці Гайсинського р-ну, 17с, біля річки П.Буг, для 
будівництва і обслуг. жит.буд. (068) 029-26-59  

 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  

 1-10/- 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  

 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 (продам) обладнаний кондитерський цех, 100 кв.м, р-н 
Замостя. дог. (067) 430-10-21  

 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 режимом 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  

 5-30т. Відс.,піс., щебінь, кАмінь ....................................доГ. ................ (097) 781-22-08  

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. буд. сміття, щеб.,пісок| .........................недороГо ................(098) 588-08-27  
 6-14т. Піс. кар’єрний, митий ................. недорого ........ (098) 588-08-27  
 6-14т.Чорноз.якісний, піс.,щебінь ........... недорого ........ (098) 588-08-27  
 Дрова, дошки, бруси,тирсу. Достав ............... дог. ........ (068) 246-33-17  
 плити із сАянськоГо мАрмуру ...................................доГ. ................ (067) 776-04-27  

 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  

 Проф.трубу, арматуру,кут, батареї ................ дог. ........ (097) 301-65-05  

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  

 «ДаxБуд» Покриваю дахи: мет.черепиця, профнастил, шифер 
та ін.матеріали. Демонтаж даху. Ціна в залежності від об’єму та 
матер.покриття. Працюю без посередників. (096) 257-20-56  

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

 1 caнтехнік: якісне встанОвлення і заміна систем 
Опалення, каналізації, вОдОпрОвОду, унітазів, ванн, 
ракОвин. великий дОсвід рОБОти (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 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  

505184

518301

516045
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 пОкрівельні рОБОти, матеріали, прОектування. Без-
кОштОвний прОрахунОк. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

 пОкрівля дахів, піддашки, ринви, утеплення. пОмірні 
ціни. (098) 222-26-65  

6.11 утеплення фасадів  

 Утеплення будинків «короїд», «барашек», риштування. Матеріал, 
досвід. (067) 918-35-05  

 Утеплення будинків будь-якої складності, оздоблення, простим, 
кольор.,»короїдом» (096) 354-81-98  

 Утеплення будинків, великий досвід роботи. Декоративна 
шпаклівка. (098) 370-51-05  

 утеплення Будинків, квартир, пінОпластОм, мін.
ватОю. з виїздОм на райОн. (067) 814-04-09  

 Утеплення будинків,оздоблення, ззовні,пінопластом. Декорат.
шпатлівка, риштування (067) 588-42-25  

 утеплення Будинків: пінОпласт, вата. низькі ціни. 
якість гарантуємО. (098) 132-12-31  

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

7. побутові товари,  
все для дому  

7.1 меБлi прОдам  

 Металеве 2-ярусне ліжко, софа,б/в ............... дог. ........ (097) 212-77-20  

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,Михайло  

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

 Indezit прал.маш.,б/в, 5кг, 60х45 ............ 4500/5т. ......... (0-96)317-7668  

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

 Б/в Прал.маш. Індезіт, 5кг, 60х45 ........... 4500/5т. ......... (096-317-76-68  

 Килим 3х4м. Т/В ...................................2750грн. ........(067) 912-99-11  

 Прал.маш.Індезіт, б/в, 5кг, 60х45............ 4500/5т. ......... (09-6)317-7668  

 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  

 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  

 Електродвигуни, 0,5 -250кВт ........................ дог. ........ (063) 298-37-72  

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

517476

518288

518305

будівництво

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

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

проФесійнА зАЧисткА сАдкіВ,  
плодових та неплодових дер.  
зрізання дерев під корінь  
з самовивозом гілок та дров

(067) 210-96-59  

 акуратнО БетОнні рОБОти, кладка цегли, дахи, 
гіпсОкартОн, плитка. якіснО, недОр. (067)263-92-85, 
(099)098-83-30  

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

 БетОнні рОБОти Б/я складнОсті: фундаменти, вимО-
щення, схОвища. паркани Будь-які. (067) 430-01-68  

 Бригада будівельників виконає кладку цегли, газоблоку, 
піноблоку. (067) 147-97-09  

 БудівництвО «під ключ» Будинків,кОтеджів. демОн-
таж. внутрішні та фасадні рОБОти. (067) 430-01-68  

 Виконую цегляну кладку. Досвід роботи. (068) 998-43-57  

 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  

 кОтли, кОлОнки, БОйлери. труБи, насОси. мОнтаж, 
гарантія. теплОБуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

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

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

6.4 внутрішне ОздОБлення, 
ремОнт  

 «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  

 Bнутрішні ремОнтні рОБОти! часткОвО та кОмплек-
снО! усі види рОБіт. детальніше: (096)336-81-37, 
(063)883-67-01  

 Виконую плиточні роботи, пічні роботи, облицювання та інше. 
Майстер зі стажем. (096)398-35-74, (073)520-05-36  

 внутрішній ремОнт квартир, приватних Будинків, 
магазинів,кафе, Офісів «під ключ» (067) 430-01-68  

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

 дешевО, надійнО, якіснО ремОнт: плитка, штукатур-
ка, ламінат та інше. (066)203-47-54, (097)581-50-58  

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

 жінка викОнує прОфесійну пОклейку шпалер, фар-
Бування, Багети. (068) 849-26-42  

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

 Ремонт  квартир і  прим іщень .  Плитка ,  шпатл івка , 
гіпсокартон,шпалери, ламінат,інше (093) 723-07-11  

ремОнт квартир
Частк. або повний ремонт квартир. 
Весь комплекс буд.послуг. master-
balkon.com.ua (068)396-61-37, (066)208-
33-81  

 ремОнт Офісів та квартир. шпатлівка, штукатурка, 
плитка, шпалери, ламінат. (098)898-55-95, (099)511-
03-57  

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  

 «під ключ» каналізації з заведенням в житлО. швид-
кО, якіснО. (097) 309-97-58  

 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  

 Сантехнічні роботи, водогін, опалення, каналізація. (067) 905-
04-57  

6.8 електрОпОстачання  

 електрОмОнтажні та сантехнічні рОБОти. встанОв-
лення, підключення технікі,ОБладн. (067) 430-01-68  

6.9 пОкрівельні матеріали та 
пОслуги  

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

 «під ключ» дах Будь-якОї складнОсті. (098) 222-26-65  

 1 бригадa будує дахи. Ремонт дахів. Піддашки, ринви. Помірні 
ціни. (096) 257-20-56  

 БалкОни. перекриття даху. швидкО. прОфесійнО. 
якіснО. (098) 222-26-65  

 викОнаю пОкрівельні рОБОти. єврОруБерОйд. БікрОс. 
БікрОеласт. низькі ціни. (098) 271-20-96  

 всі види пОкрівельних рОБіт, піддашки, ринви. ве-
ликий дОсвід рОБОти. (098) 222-26-65  

 мОнтаж металОчерепиці, піддашків, вОдОстОків, 
встанОвл.мансард.вікОн, вентиляц. (098) 222-26-65  

 пОкрів. рОБОти Б.-якОї складнОсті єврОруБерОйдОм. 
в наявнОсті всі матер. гар.2р. (093) 550-63-67  

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

 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  

515467

518143

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

 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  

 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  

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

 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. Робота+матеріал. (097)462-30-53, (063)274-40-29  

 Цегла «Лего». Для облицювання та огорож. Широка гамма 
кольорів. Доставка по обл. (067) 877-27-92  
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8. автомобілі  
8.1 прОдам аБО ОБмiняю  

 Шевроле-Авео, 2010р.в., сірий, гарний стан, газ, підсилювач 
керма. Ціна 3900у.о. (067) 778-29-09  

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  
 Прод.двигун ВАЗ-03 з короб. Міст ................ дог. ........ (096) 753-52-82  517800

517738

9. робота  
9.1 вОдії, експедитОри, 
вантажники, кОмірники  

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

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

 Вантажник. З/п від 11000 грн. Водій навантажувача. З/п від 
10000 грн. Офіційне працевлштування, змінний графік роботи. 
(097) 483-79-27  

 вОдій на газель пО вул.тарнОгрОдськОгО, категОрія 
в, с. (067) 972-60-00  

 вОдії і тОргОві представники на пОстійну рОБОту. 
(097) 088-53-20  

 машиніст автОкрана краз-кс-4574 (20м), машиніст 
екскаватОра JcB-3cX. рОБОта в вінниці. (067)447-22-
67, (050)855-83-47  

9.2 кухарі, Офіціанти, Бармени, 
технОлОги  

 Kyxoнний робітник в кафе в районі Центрального ринку, графік 
роботи: 5/2. Без шкідливих звичок. Терміново! (097) 251-19-21  

 Бариста у міні-кав’ярню на Замостянську, графік з 8 до 20, 3/4, 
зарплата 9000 грн. (098) 254-25-76, Марина  

 кухар (мОжливО Без д/р, навчимО). адміністартОр, 
Бармен, Офіціант в нОвий Bar «enJoy». гарні умОви, 
свОєчасна з/п. (093)146-36-71, (097)226-47-99  

 Пекар в кафе в р-ні Центрального ринку, без шкідливих звичок, 
графік роботи: 7/7. Терміново. (097) 251-19-21  

 Піцейола  у прод.маг. на Янгеля, 6к. Графік з 8 до 22, 3/3, зар-
плата 11250 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

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

 Піцейола у прод.маг. на Хмельницьке шосе, з 8 до 22:30, 3/3, 
зарплата від 10500 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Піцейола у супермаркет на Стрижавку, графік з 8 по 22, 3/3, 
зарплата 10200 грн. (097) 208-29-55, Ніна Микол.  

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
вахта, житло, фірмений одяг та проїзд 
надає фірма. (096) 785-59-74  

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

 Охоронник, р-н Вишенька, доба через дві. Зарплата договірна. 
(097) 329-45-63  

 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  

 ОхОрОнці на пОстійну рОБОту, вахтОвий метОд. з/п 
Без затримОк. (098) 315-50-59  

 ОхОрОнці на пОстійну рОБОту. вахта, прОїзд та 
прОжив. за рахунОк підприємства. (093)630-81-35, 
(097)842-72-63  

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  

 Прибиральниця у прод.маг. на Луговій, 4 години в день, 5/2, 
зарплата 3640 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Прибиральниця-посудомийниця в ресторан по вул.С.Зулінського 
на постійну роботу. Гр/р: 9.00-21.00, згідно за графіком. (096) 
431-21-91  

9.6 прОдавці, касири  

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

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

 Касир у прод.маг. на Шимка, графік з 7:00 до 21:00, 7/7, зарплата 
10200 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

 Помічник продавця у прод.маг. на Коріатовичів, графік з 8 по 15, 
зарплата 6000 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 прОдавець в магазин Білизни. 15 рОБОчих змін. (р-н 
вишенька). термінОвО! (068)334-25-97, (096)039-05-86  

 Продавець кулінарії у супермаркет на Стрижавку, графік з 8 по 
22, 3/3, зарплата 10200 грн. (097) 208-29-55, Ніна Микол.  

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

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

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

 Продавець-касир у прод.маг  на Покришкіна, з 7:30 до 22:00, 
4/4, з/п -11500 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

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

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

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

 Продавець-касир у прод.маг. на Зерова, з 7:30 до 22:00, 4/4, 
зарплата 11500 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Зодчих, графік з 7:30 до 22:30, 
4/4, зарплата 11900 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Келецьку, графік з 7:30 до 22:30, 
7/7, зарплата 11900 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Космонавтів, з 8:00 до 22:00, 
7/7, зарплата - 11250 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Л.Толстого, графік з 7 до 22, 
4/4,	зарплата	10800	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

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

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

 Продавець-касир у прод.маг. на Нансена, графік з 8 до 22, 4/4, 
зарплата від 10200 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

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

 Продавець-касир у прод.маг. на Острозького, графік з 8:00 до 
22:00,	4/4,	зарплата	10200	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Порика, з 7:00 до 22:00, 4/4, 
зарплата	10800	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

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

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

 Продавець-касир у прод.маг. на Трамвайну, графік з 8 до 22, 
4/4, зарплата від 10200 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

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

 Продавець-касир у супермаркет на Д.Нечая,164А, графік з 8 по 
22, 3/3, зарплата 10200 грн. (068) 609-03-72, Наталія  

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  

515467

517797 

9.9 рОБОчі, слюсарі, 
Будівельники  

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

 Збиральник меблів потрібен на роботу в меблевий салон. (067) 
430-21-88  

 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  

517528

505184
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робота, послуги

516047

516044

 зварювальник, фарБувальник в цех пО металОви-
рОБах. (097) 494-48-32  

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

 підсОБники  на БудівництвО. з/п від 500 грн/день. 
знання Будівництва ОБОв‘язкОвО. (096) 315-10-33, 
дмитрО  

 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  

9.18 Опікуни, дОглядачі, няні  

 Опікунки-дОглядальниці в німеччину. жін/чОл дО 65 
р. з/п 1100-1700 є. кОнсульт (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.22 різне  

 в зООдвОрик в центральний парк пОтріБна мОлОдь 
Без шкідливих звичОк. дОгляд за тваринами, рОБОта 
з дітьми. (063)274-43-74, (097)239-00-53  

 кухар, санітарка в пансіОнат «дОБре серце». (098) 
803-44-24  

 на рОБОту з пОні мОлОдь Без шкідливих звичОк в 
центральний парк. (097)239-00-53, (063)274-43-74  

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

 фасувальник Будівельних матеріалів на тарнОгО-
рОдськОгО. (067) 770-14-43  

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  

 англійська, нім., пОльська, франц., чеська. гОтуємО 
дО укр.та міжнарОд. іспитів (063)130-80-89, (067)433-
29-54  

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

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.1 прОдукти харчування, сг 
прОдукцiя  

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

 кінський Гній. сАмоВиВіз.достАВкА ........................доГ. ................(097) 239-00-53  

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

11.5 куплю  

 сіно, солому В тюкАх ..........................................................доГ. ................(097) 239-00-53  

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  

 Катуш.магн.роб. Тел.,смартфон нов ............... 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  

13.8 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  

 Допоможу легко кинути палити та вживати алкоголь. (067)912-
99-11  

 зуБи як свОї. прОтезування, лікування, видалення, 
панОрамний знімОк. (098) 814-09-47  

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

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

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

 психОтерапевт, психОлОг єрОшев ярОслав. 
кОнсультації за телеф. аБО Онлайн сеанс. (063)189-
37-80, (067)752-81-36  

14.2 пОтреБую  

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

15. зНайомства  
15.1 вОна пише  

 Жінка, 63 роки, шукає чоловіка для життя. Бажано з міста або 
районного центру. (099)010-70-12, (096)960-33-45  

15.2 він пише  

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

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  

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  

 шОтландські пОні дОрОслі та мОлОдняк. карликОві 
камерунські кОзОчки та кОзенята. (097)239-00-53, 
(063)274-43-74  

18. загубив-зНайшов  
18.1 загуБив  

 Втрачений диплом інженера-механіка, виданий Вінницьким 
політехнічним інститутом в 1974 році на ім’я Плисюк Олександр 
Іванович,	вважати	недійсним.	Тел.	не	вказаний		

 Втрачений студенський квиток на ім’я Здоровик Софія 
Олександрівна, виданий БКТБ НТУ. Номер документу: BH 
12971585. Дійсний до 01.07.2024. Форма навчання: денна . 
Вважати недійсним. Тел. не вказаний  

 Втрачено посвідчення багатодітної сім‘ї на ім‘я Шевчук Дмитро 
Олександрович. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
серія А №104457 виданий на ім‘я Дібров Олександр Васильович. 
Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено свідоцтво про право власності на житло № 442 від 
22.02.2011р. видано на підставі рішення ВМР на ім‘я Маценко 
Анатолій	 Іванович,	 за	 адресою:	 Баженова,	 23	 кв.32.	 Вважати	
недійсним в зв‘язку з втратою. тел. не вказано  

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  

 Раки, купуємо живі раки на постійній основі. Дорого. (093) 876-
04-37  

 фОтОапарат Олімпус, кОдак, сОні, магнітОфОн шарп, 
санйО та інше. (098) 753-77-50  

 частОтОмір, ОсцилОграф, генератОр сигналів, 
радіОдеталі, радіОприБОри. дОрОгО. (098) 753-77-50  

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

Графік роботи: 

 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 

 субота і неділя з 10:00 до 19:00 

 понеділок з 9:00 до 20:00

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

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!
Вартість публікації оголошень 
 Звичайне оголошення — 40 гривень
 Виділене оголошення — 60 гривень
 Особливе оголошення — 130 гривень
 Фото оголошення — 180 гривень
 Фотооголошення в нерухомість — 300 гривень
 Оголошення про втрату документів — 100 гривень
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15 RIA, Середа, 15 березня 2023
реклама

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОМПАНІЯ ПНК‑2006» (код ЄД-
РПОУ 35200296), інформує про намір 
провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта госпо‑
дарювання

1. Адреса: 23223, Вінницька обл., 
Вінницький р-н, с. Зарванці, пров.
Лесі Українки, буд. 31,

тел. (063) 075 59 26
2. Планована діяльність, її характе‑

ристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характе-

ристика.
ПП «КОМПАНІЯ ПНК-2006» пла-

нує продовжити видобування піску 
з Рожанського родовища, придатних 
для благоустрою, рекультивації і пла-
нування.

Технічна альтернатива 1.
Виходячи з гірничо-геологічних 

умов залягання корисної копалини 
та розкривних порід розробка Ро-
жанського родовища планується 
комбінованим способом, що перед-
бачає використання транспортної та 
гідромеханізованої систем розробки.

Cистема розробки класифікується 
як транспортна з тимчасовим зовніш-
нім відвалоутворенням та постійним 
внутрішнім.

Гідромеханізована система роз-
робки класифікується як суцільна, 
поперечна, з зовнішнім тимчасовим 
відвалоутворенням та внутрішнім по-
стійним відвалоутворенням

Розробка розкривних порід перед-
бачена бульдозерно-екскаваторним 
способом. Складування ҐРШ та роз-
кривних порід роздільне за межами 
залягання корисної копалини в межах 
земельного відводу.

Розробка не обводеної товщі піску 
проводиться екскаватором з нижнім 
черпанням одним видобувним усту-
пом на повну виймальну потужність з 
послідуючим навантаженням у авто-
самоскиди споживача.

Розробка обводненої товщі піску 
проводиться гідромеханізованим спо-
собом, Земснарядами одним уступом 
на повну виймальну потужність після 
видобування піску землесосами з за-
бою по мережі гнучких трубопроводів 
пульпа доставлятиметься на карти на-
миву, для зневоднення. З карт намиву 
обезводнена корисна копалина на-
вантажується екскаватором в авто-
самоскиди споживача.

Після відпрацювання кар’єру бу-
дуть виконані роботи з гірничотехніч-
ної і біологічної рекультивації.

Розробка кар’єра буде проведена 
сучасною технікою з урахуванням 
досягнень в технології проведення 
розробки родовищ і набутої прак-
тики, у межах контуру підрахованих 
та затверджених запасів корисної 
копалини з урахуванням найменш 
можливого впливу на довкілля.

Технічна альтернатива 2.
Розробка Рожанського родовища 

планується відкритим способом. 
Система розробки — транс-портна, 
поглиблююча, з паралельним пере-
міщенням фронту гірничих робіт та 
зовнішнім відвалоут-воренням.

Згідно з технічною альтернативою 
2 корисну копалину планується роз-
робляти екскаватором з послідуючим 
навантаженням на автосамоскиди, 
для відпрацювання товщі обводнених 
пісків плану-ється встановлення на-
сосного обладнання для відкачування 
ґрунтових вод в межах ділянки по-
ши-рення обводнених пісків.

Розробка розкривних порід та 
інші технологічні операції будуть 
здійснюватися аналогічно технічній 
альтернативі 1

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 1.

Рожанське родовище пісків роз-
ташоване в 0,2 км від південної око-
лиці с. Ріжок Якушинецької терито-
ріальної громади Вінницького району 
Вінницької області. Родовище має 
площу 35,6 га.

Видобування планується здій-
снювати відповідно до спеціального 
дозволу на користування надрами з 
метою видобування пісків № 5064 від 
03.12.2009 року.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

Родовище вивчене та підготовлене 
до промислової розробки, територі-
ально прив’язане до затверджених 
запасів корисних копалин тому те-
риторіальна альтернатива 2 не роз-
глядається.

4. Соціально‑економічний вплив 
планованої діяльності

Визначається забезпеченням робо-
чими місцями працездатного населен-
ня, сплатою податків в бюджети різ-
них рівнів, покращенням економіч-
ної ситуації регіону, забезпеченням 
сировиною будівельну галузь, тощо.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді‑
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

До корисної копалини Рожансько-
го родовища віднесено флювіогляці-
альні обводнені та необводнені піски 
дністровського кліматоліту середньо-
го неоплейстоцену четвертинного 
віку. Загальна потужність корисної 
копалини змінюється у межах від 
1,5 до 5,9 м (середня 3,4 м), з неї 
потужність обводнених пісків — від 
0 до 4,4 м (середня 2,2 м), потужність 
необводнених пісків — від 0 до 3,3 м 
(середня 1,2 м). Необводнені піски 
поширені повсюдно в межах родо-
вища і підраховані по верхній бровці 
корисної копалини в межах площі 
33,2 га, обводнені піски виділені 
в північній і східній частинах родо-
вища і підраховані на загальній площі 
19,5 га.

Розкривні породи у межах родови-
ща представлені ґрунтово-рослинним 
шаром (потужність 0,1–0,5 м), еоло-
во-делювіальними суглинками (1,2–
2,0 м). Загальна потужність розкрив-
них порід змінюється від 0,1 до 2,0 м 
(середня 0,8 м). Об’єм розкривних 
порід на родовищі складає 326,0 тис. 
м3, з них: ҐРШ — 65,0 тис. м3, поро-
ди м’якого розкриву — 261,0 тис. м3.

Балансові запаси корисної копа-
лини станом на 01.10.2022 р. згідно 
протоколу ДКЗ України № 5533 від 
29 листопада 2022 р., в кількості 
В+С1–1077,0 тис. м3, в т. ч. за ка-
тегоріями:

В — 266,0 тис. м3, С1–811,0 тис. м3, 
з них: необводнені В+С1–759,0 тис. 
м3, в т. ч. за категоріями:

В — 155,0 тис. м3, С1–604,0 тис. 
м3, обводнені В+С1–318,0 тис. м3, 
в т. ч. за категоріями:

В — 111,0 тис. м3, С1–207,0 тис. 
м3.

Проектна потужність підприєм-
ства з видобування пісків складає 
140,0 тис. м3/рік.

Середньорічний об’єм розкрив-
них робіт складає 45,3 тис. м3, в т. ч. 
9,0 тис. м3 — ҐРШ.

Режим роботи кар’єру по ви-
добутку — 240 днів на рік, при 
п’ятиденному робочому тижні в од-
ну зміну по 8 годин.

Режим роботи по розкривних по-
родах — сезонний — 190 днів на рік, 
при п’ятиденному робочо-му тижні 
в одну 8 годинну робочу зміну.

6. Екологічні та інші обмеження пла‑
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
При проектуванні планованої ді-

яльності враховані екологічні, са-
нітарно-гігієнічні, протипо-жежні, 
містобудівні й територіальні обме-
ження згідно з вимогами чинних 
нормативних документів. Екологічні 
обмеження встановлюються згідно 
природоохоронного законодавства 
України. Враху-вання специфіки 
впливу планованої діяльності на до-
вкілля проводиться відповідно до ви-
мог чинно-го законодавства.

— Обмеження впливу на повітряне 
середовище шляхом дотримання ви-
мог не перевищення гранично допус-
тимих концентрацій (ГДК) шкідливих 
речовин в атмосферному повітрі.

— Обмеження впливу на водне се-
редовище у відповідності до Водно-
го кодексу України та інших чинних 
нормативно-правових актів;

— Обмеження впливу на рос-
линний і тваринний світ у відповід-
ності до законодавчих вимог щодо: 
збереження біорізноманіття об’єктів 
рослинного і тваринного світу; збере-
ження умов місце-зростання об’єктів 
рослинного світу; недопустимості 
погіршення середовища існування, 
шляхів мі-грації та умов розмноження 
диких тварин; запобігання небажаним 
змінам природних рослинних угрупо-
вань та негативному впливу на них 
господарської діяльності тощо; об-
меження щодо здійс-нення діяльності 
встановлені для збереження територій 
Смарагдової мережі тощо;

— Обмеження впливу на ґрунти 
шляхом дотримання значення ГДК 
забруднюючих речовин в ґрунті, 
нормативів радіаційної безпеки, до-
тримання вимог Земельного Кодексу 
України, Закону України «Про охо-
рону земель»;

— Максимально можливе вико-
ристання відходів повторно у вироб-
ництві, забезпечення роз-міщення 

відходів у навколишньому середови-
щі екологічно безпечним способом 
згідно з Законом України «Про від-
ходи» та іншого природоохоронного 
законодавства;

— Дотримання нормативів шу-
мового впливу на межі найближчої 
житлової забудови;

— Дотримання умов спеціального 
дозволу та угоди про умови користу-
вання надрами з метою видобування 
корисних копалин.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Передбачається дотримання те-

риторіальних обмежень, визначе-
них містобудівною, інженер-но-
транспортною та промисловою інфра-
структурою, яка склалася на території 
планованої діяльнос-ті та поряд з 
нею, забезпечення меж санітарно-
захисної зони та допустимого рівня 
впливу шкідли-вих факторів на цій 
межі, використання земельних площ 
в межах земельних ділянок, наданих 
у ко-ристування у відповідності з ви-
могами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

не розглядається
7. Необхідна еколого‑інженерна 

підготовка і захист території за аль‑
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
При розробці родовища всі заходи 

з інженерної підготовки та захисту те-
риторії від несприят-ливих природних 
явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплен-
ня тощо) розроблені з урахуванням 
резуль-татів інженерно-геологічного 
вишукування та наявної інфраструк-
тури. Встановлення попереджува-
льних, захисних та огороджувальних 
конструкцій, рекультивація земель. 
Геолого-маркшейдерські роботи здій-
снюватимуться геолого-маркшейдер-
ською службою підприємства

щодо технічної альтернативи 2
аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернати-

ви 1
Інженерна підготовка і захист те-

риторії здійснюватиметься існуючою 
інфраструктурою.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

не розглядається
8. Сфера, джерела та види можли‑

вого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря — вплив роз-

робки кар’єру на повітряне серед-
овище визначається вики-дами за-
бруднюючих речовин у атмосферне 
повітря стаціонарними та пересув-
ними джерелами на кар’єрі.

Джерелами забруднення атмос-
ферного повітря під час розробки 
родовища є викиди пилу при ви-
ймально-навантажувальних роботах, 
транспортуванні, відвалоутворенні та 
зберіганні, викиди за-бруднюючих 
речовин при роботі кар’єрної техні-
ки та автомобільного обладнання, 
що працює на дизельному паливі. 
Внаслідок провадження планованої 
діяльності не перевищуватимуся зна-
чення допустимих ГДК забруднюю-
чих речовин в атмосферному повітрі.

Акустичне середовище — дже-
релами є технологічне обладнан-
ня, кар’єрної техніки та автотра-
нспорт — в межах допустимих норм.

Біорізноманіття — присутність лю-
дей та обладнання на технологічних 
майданчиках матиме опосередкова-
ний вплив.

Водне середовище — скид 
кар’єрних вод не передбачається, 
в результаті відпрацювання кори-
сної копалини утвориться штучна 
водойма;

Грунти — тимчасове відчуження 
земель для потреб родовища; пере-
міщення ґрунтових (роз-кривних) 
порід в межах окремих його ділянок 
і в наслідок цього незначною зміною 
складу ґрунтів;

Утворення відходів — відбувати-
меться безпечне поводження з від-
ходами з подальшим переда-ванням 
спеціалізованим підприємствам, від-
повідно до укладених Договорів;

Геологічне середовище — часткове 
порушенням існуючої послідовності 
залягання вміщуючих і покриваючих 
порід; утворення кар’єрної виїмки, 
після провадження планованої ді-
яльності перед-бачається рекульти-
вація — вплив допустимий;

Вплив на клімат і мікроклімат — 
вплив не очікується;

Вплив на техногенне середовище — 
вплив не очікується.

щодо технічної альтернативи 2
Водне середовище — передбача-

ється скид кар’єрних вод до р. Згар 
в поверхневі води після проведен-
ня попереднього очищення згідно 
з дозволом на спеціальне водоко-
ристування — вплив до-пустимий. 
При відкачуванні води з кар’єру та 
утворення депресійної вирви можли-
вий вплив на під-земні води в межах 
допустимих норм;

Акустичне середовище — те ж саме, 
що для технічної альтернативи 1, крім 
цього встановлення насосного облад-
нання для відкачування води створить 
додаткове джерело шуму.

Вплив на інші компоненти до-
вкілля аналогічний технічній аль-
тернативі 1

щодо територіальної альтернати-
ви 1

Соціальне середовище — створення 
нових робочих місць; можливе пере-
вищення гігієнічних нормативів до-
пустимого вмісту хімічних речовин 
в атмосферному повітрі, перевищення 
санітарних норм допустимого шуму.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

Не розглядається
9. Належність планованої діяльності 

до першої чи другої категорії видів ді‑
яльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підля‑
гають оцінці впливу на довкілля (за-
значити від-повідний пункт і частину 
статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Перша категорія видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля, 
ч. 15 (кар’єри та видобування корис-
них копалин відкритим способом, їх 
перероблення чи зберігання на місці 
на площі понад 25 га).

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до‑
вкілля (в тому чис-лі наявність зна-
чного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля 
відсутній.

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

Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до зві-ту з ОВД 
у відповідності з ст. 6 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля” 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на до‑
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, от-же, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповід-
но до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкіл-ля”. Оцінка впли-
ву на довкілля — це процедура, що 
передбачає:
 підготовку суб’єктом господарю-

вання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;
 проведення громадського обго-

ворення планованої діяльності;
 аналіз уповноваженим органом 

звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інфор-мації, 
яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;
 надання уповноваженим орга-

ном мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;
 врахування висновку з оцінки 

впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої дія-льності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість проваджен-ня планова-
ної діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження 
планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських 
слу-ханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля бу-де по-
відомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би (COVID-19), спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з 
дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають 
на цей період, про що зазначається 
в оголошенні про початок громад-
ського обгово-рення звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

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

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповно-
важеного органу громадськість має 
право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єди-ному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох ро-бочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвід-чують свою 
згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або об-
ґрун-товано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорен-ня 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

14. Рішення про провадження пла‑
нованої діяльності

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної плано-
ваної діяльності буде

Спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами,

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

що видається Державною службою 
геології та надр України.

(орган, до повноважень якого на-
лежить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції гро‑
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталіза‑
ції інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхід‑но надсилати до

Відділу оцінки впливу на довкіл-
ля Департаменту екологічної оцінки, 
контролю та

екологічних фінансів Міністерства 
захисту довкілля та природних ресур-
сів України;

03035, м. Київ, вул. Митрополи-
та Василя Липківського, буд. 35; 
електронна адреса: OVD@mepr.gov.
ua; тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-
31-50; контактна особа — заступник 
директора департаменту — начальни-
ка відділу оцінки впливу на довкілля 
Департаменту екологічної оцінки, 
контролю та екологічних фінансів — 
Грицак Олена Анатоліївна.

ПОВІДОМЛеННЯ ПрО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛьНІСть, ЯКА ПІДЛЯГАє ОЦІНЦІ ВПЛиВУ НА ДОВКІЛЛЯ
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«кадетський 
корпус поліції»
 Втретє у Вінниці стартував 
набір до навчально-підго-
товчого курсу. Основна мета 
«Кадетського корпусу поліції» 
полягає у навчанні та підго-
товці молоді, що має бажання 
отримати вищу освіту в сис-
темі Міністерства внутрішніх 
справ та працювати у поліції 
у майбутньому.
Навчання безкоштовне. Ка-
дети будуть забезпечені одно-
строєм та усім необхідним для 
підготовки.
«До навчання кадетів залучені 
інструктори, психологи, нау-
ково-педагогічний склад дер-
жавних закладів вищої освіти 
МВС, які допоможуть молоді 
підготуватись до успішного 
вступу в обрані виші, — за-
значають у повідомленні 
обласної поліції. — Кадети 
отримають базові теоретич-
ні та практичні знання, ма-
тимуть змогу познайомитись 
зі спеціальним поліцейським 
оснащенням, сучасним озбро-
єнням та технікою».
Прийом анкет триває 
до 15 березня. Додаткову ін-
формацію про умови вступу 
та навчання можна отримати 
у підрозділі поліції за місцем 
проживання або за телефо-
нами (0432) 42–22; (067) 
430–52–67, (050) 280–22–20.

обмежать рух
 У Вінниці з 17 березня 
до 8 квітня включно буде 
тимчасово обмежено рух тран-
спорту на ділянці вулиці Кос-
тянтина Василенка. А саме, 
від автобусної зупинки «ДПІ» 
до перехрестя з вулицею Лялі 
Ратушної включно, у напрям-
ку руху до вулиці Пирогова. 
На цій ділянці дорогу не пе-
рекриватимуть, буде лише 
тимчасове обмеження руху. 
Це пов’язано із виконанням 
робіт із будівництва мережі во-
допостачання до багатоквар-
тирного житлового будинку.
На місці обмеження встанов-
лять відповідні дорожні знаки 
та технічні засоби організації 
дорожнього руху.
Водіїв закликають заздалегідь 
планувати свій маршрут.

КОрОтКО
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НовиНи

розмова про важливе
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МиХАйЛО курДЮков, 
riA, (095)1039671

«Перш за все ми 
допомагаємо без-
притульним коти-
кам», — так про свій 

заклад говорить вінничанка Єли-
завета Рудич. Нещодавно вона 
відкрила перше у місті котокафе 
«Хвостики». Майже всім цей за-
клад нагадує типове кафе, з од-
нією лише відмінністю — у ньому 
живуть коти.

Під час роботи кафе, пухнасті 
мешканці вільно пересуваються 
залами, комунікують та граються 
з відвідувачами (чи може навпаки, 
то відвідувачі з ними граються), 
а після закриття тварин поміща-
ють у спеціально призначені для 
них будиночки в окремій кімнаті. 
Наразі у закладі десять котів та 
кішок. Єлизавета говорить, що 
усі вони до потрапляння до кафе 
були безпритульними: жили в під-
валах, на смітниках, а двох взагалі 
ледь не загриз сусідський собака.

— Колись я підібрала кошеня, 
яке виявилося хворим. Багато 
зусиль пішло на те, щоб котик 
одужав. Тоді я й зрозуміла, що 
ці тваринки потребують нашого 
піклування: почала їх годувати, 
старалася знаходити безпритуль-
ним котикам домівки, допома-
гала волонтерам, — розповідає 
Єлизавета Рудич. — Не так дав-
но я дізналася, що є можливість 
отримати мікрогрант від держави. 
Написала бізнес-план на кото-
кафе, і його погодили.

котів Можна всиновити
Ще до офіційного відкриття 

«Хвостиків», на сторінку закладу 

в інстаграмі підписалося майже 
три тисячі користувачів. Завдяки 
цьому нові домівки знайшли чо-
тири коти. За словами власниці 
кафе, соціальною складовою її 
бізнесу є якраз прилаштування 
якомога більшої кількості тварин 
у хороші руки.

Беручи кота з вулиці, Єлизаве-
та його лікує, щеплює, каструє 
або стерилізує, привчає до лотка 
та працює над його соціалізаці-
єю. Коли тварина здорова та 
звикає до людей, її можна ви-
пускати до відвідувачів. Там коти 
та кішки можуть робити, що їм 
заманеться. Гостям кафе також 
пощастило, адже усі тварини 

приязні і зазвичай не проти, щоб 
із ними погралися, погладили або 
потримали на руках.

— Якщо відвідувачам сподо-
балася тварина, вони можуть її 
всиновити. Але перед тим ми 
маємо переконатися, що потен-
ційний власник справді гото-
вий брати кота. Для цього існує 
спеціальна процедура, включно 
з укладанням договору, — про-
довжує Єлизавета. — Насправді 
віддавати ми готові не всіх. Деякі 
нам особливо полюбилися, тому 
вони залишатимуться в закладі. 
До прикладу, кіт Жадан, назва-
ний на честь відомого україн-
ського письменника.

вхіД До ЗаклаДу платниЙ
У закладі чимала кількість 

кошачих іграшок та місць, де 
тварини можуть бути актив-
ними. Тому відвідувачі мають 
бути готовими до того, що кіт 
або кішка можуть застрибнути 
на стіл або гуляти спеціальни-
ми котячими полицями просто 
над головою. Крім, власне, котів 
у котокафе є меню напоїв, де-
серти та чимало настільних ігор. 
Незабаром там проводитимуть 
майстер-класи та читатимуть 
різноманітні лекції.

— Вхід до нашого закладу 
платний. Він коштує 50 гривень. 
Так не лише через необхідність 
оплачувати комунальні рахунки, 
оренду та платити зарплату, але 
й через витрати на утримання 
тварин: щеплення, лікування 
тощо, — говорить Єлизавета. — 
До нас можна приходити зі 
своїми котиками, але вони ма-
ють бути або в переносці, або 
на ошийнику та обов’язково мати 
при собі паспорт щеплень.

Годувати тутешніх тварин сво-
єю їжею заборонено, але за ба-
жанням можна придбати пакетик 
із кормом, щоб пригостити ним 

безпритульних тварин. Також 
у закладі працюють над ліній-
кою сувенірів і навіть випуском 
власної газети. На її сторінках 
розповідатимуться цікаві історії 
про пухнастих мешканців закла-
ду, колектив, відвідувачів та різ-
номанітні новини зі світу котів.

правила котокафе
У котокафе є кілька правил. 

До прикладу, туди не пускати-
муть дітей молодших за 13 років. 
Це зумовлено тим, що діти мо-
жуть не розуміти, як поводитися 
з тваринами і можуть їм нашко-
дити.

Вхід до закладу можливий лише 
в бахілах. Їх видаватимуть у само-
му кафе. Єлизавета каже, що саме 
на підошвах відвідувачів до за-
кладу можуть потрапити різно-
манітні інфекції, небезпечні для 
чотирилапих, які часто лежать 
на підлозі.

Максимальна посадка в кафе 
складає лише 30 місць. Тому, 
якщо ви хочете прийти туди по-
грати в настільні ігри, потрібно 
заздалегідь забронювати столик.

Кафе знаходиться на вулиці 
Келецька, 60.

Перше котокафе. Що це 
за заклад та як Працює
унікальне місце  У нашому місті 
тепер є котокафе. Це місце, де живуть 
справжні коти. їх там десять і всіх їх 
підібрали з вулиці. тварин вилікували, 
зробили їм щеплення, реабілітували, 
а тепер вони даруватимуть радість 
відвідувачам, які прийдуть по смачну 
каву до закладу. що це за заклад і як він 
працюватиме, читайте на нашому сайті

Крім котів у котокафе є 
меню напоїв, десерти 
та чимало настільних 
ігор. Незабаром 
там проводитимуть 
майстер-класи

власниця котокафе Єлизавета та один із постійних 
мешканців її закладу: «Якщо відвідувачам сподобалася 
тварина, вони можуть її всиновити»



пресслужба 
вш «українська коМанДа»

У Вінниці до Всесвітнього дня бо-
ротьби з глаукомою Волонтерський 
штаб «Українська команда» Віннич-
чини, Фонд Людмили Станіславенко 
та ГО «Гармонія» організували обсте-
ження людей з інвалідністю та ВПО.

«6 березня увесь світ відзначає 
Всесвітній день боротьби з глауко-
мою. Цей день має на меті підви-
щення уваги до проблеми глауко-
ми та популяризацію профілактики 
очних захворювань», — розповідає 
лікар-офтальмолог Катерина Ан-
дрюшкова.

По усій Україні акції до цього дня 
проводяться вже понад 10 років, 
на Вінниччині вже понад 5 років і, 
як зазначають організатори, більшість 
людей не знають про існування такої 
хвороби.

«З метою популяризації профілак-
тики та боротьби з глаукомою, фонд 
Людмили Станіславенко та Катери-
на Андрюшкова вже 5 років поспіль 
проводять різноманітні заходи, щоб 
інформувати людей про ризики та 
профілактику глаукоми», — повідо-
мляє волонтерка та громадська діячка 
Людмила Станіславенко.

Однією з таких акцій була лекція 
для жінок із #КУЖ Вінниця, де роз-
повідали про те, як вчасно виявити 
хворобу та звернутись до лікаря».

«Волонтерський штаб «Українська 
команда» Вінниччини, Фонд Людми-
ли Станіславенко та ГО «Гармонія» 
організували огляд очей для людей з 
інвалідністю та ВПО. Результати огля-
ду були дуже гарні, і всі, кого огляну-
ли, мали нормальний очний тиск, що 
свідчить про їхнє добре здоров’я», — 
зазначив Геннадій Ткачук.

Окрім цього, пані Катерина Ан-
дрюшкова провела лекцію про всі 
ризики та як вчасно виявити та за-
побігти проблемам із зором.

Але як зазначають організатори — 
це тільки початок та протягом цього 

тижня буде проведено ще не одну лек-
цію і оглянуто десятки людей.

Іnstagram:  
https://instagram.com/uateam.
charity?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:  
https://www.facebook.com/
Vinnshtabvolonter

Telegram: 
https://t.me/udarvin

Волонтерський штаб «Українська команда» Вінниччини організував обстеження 
людей з інвалідністю та ВПО до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою
блог
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точка зору
простір для особистої думки

Юлія брилЮк, ВОЛОНтерКА

Я вірю і відчуваю, що ця весна принесе зміни, і обов’язково 
позитивні. Іноді ми не розуміємо, навіщо нам посилаються 
болі та страждання, та через деякий час кожен отримує свою 
винагороду.

Благодійний фонд «Українська команда» 
надає допомогу людям, що постраждали від 
російської агресії, ВПО, людям з інвалідністю 
та незахищеним верствам населення.
Заснування такого фонду ініціював волон‑
терський штаб «Українська команда», який 
було створено в перші дні війни для допо‑
моги українським захисникам.
Волонтерський штаб «Українська команда» 
об’єднав багатьох небайдужих українців з 
усієї країни, які допомагають наблизити нашу 
спільну перемогу. Серед головних напрямків 

роботи волонтерського штабу — забезпечен‑
ня спорядженням, продуктами харчування та 
ліками захисників. А також збір та доставка 
гуманітарної допомоги.
Допомога благодійному фонду дозволить 
акумулювати ресурси та оперативно допо‑
магати значно більшій кількості людей, які 
цього потребують.
банківський рахунок благодійного фонду 
«українська команда»:  
UA143770900000026009001304012.
Зробити внесок зробити можна у гривні, до‑

ларах чи євро. ПриватБанк — за посиланням

Призначення платежу: благодійний внесок.
ПОчеСНий ПреЗиДеНт БЛАГОДІйНОГО 
ФОНДУ — АртУр ПАЛАтНий. 
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МАрІЯ лЄхова, riA, (063)6951124

Колишнього очільника Головно-
го управління Національної по-
ліції у Вінницькій області Антона 
Шевцова, який із 2016 року пере-
буває у тимчасово окупованому 
Севастополі та набув громадянство 
російської федерації, підозрюють 
у державній зраді. Вінницький 
міський суд прийняв рішення за-
стосувати до чоловіка запобіжний 
захід — тримання під вартою. Та 
це зараз виконати неможливо.

У Вінницькому міському суді 
10 березня відбулось судове засі-
дання, де розглядали клопотання 

сторони обвинувачення про за-
стосування запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою 
для Антона Шевцова. Йому ін-
кримінують державну зраду.

«За результатами повного та все-
бічного судового розгляду, заслу-
хавши думки учасників процесу, 
дослідивши та проаналізувавши 
матеріали клопотання, суд обрав 
до підозрюваного запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою 
строком без визначення розміру 
застави», — зазначає пресслужба 
суду.

Наразі постановою слідчого від 
7 березня 2023 на підставі статті 

281 КПК України, підозрюваного 
оголосили у розшук.

До цього Служба безпеки Украї-
ни 1 березня 2023 року повідомила 
про держзраду екскерівнику по-
ліції Вінниччини. Зазначали, що 
він готував для фсб «план» терактів 
проти мирних жителів України.

За даними слідства, Шевцов 
після повномасштабного втор-
гнення особисто розробив для 
фсб так званий «План щодо 
проведення диверсійної робо-
ти на території України». Цей 
«документ» передбачав прове-
дення агресором серії вибухів 
на об’єктах цивільної інфра-

структури в різних регіонах на-
шої держави.

Також Шевцов розробив меді-
апроєкт із псевдопошуку «укра-
їнських військовополонених». 
У такий спосіб ворог хотів ство-
рити передумови для вербування 
родичів українських захисників, 
а також дискредитації політичної 
та військової влади нашої держа-
ви. Окрему увагу зрадник приді-
ляв збору даних щодо обсягів та 
шляхів надходження в Україну 
міжнародної військової допомоги.

У 2016 році, нагадаємо, у Вінни-
ці розгорівся скандал довкола нео-
днозначної громадянської позиції 

начальника ГУ Національної по-
ліції у Вінницькій області Антона 
Шевцова.

В обласному управлінні служби 
безпеки України були перекона-
ні — ексначальник вінницької по-
ліції вів підривну діяльність проти 
України. Тоді СБУшники заявляли 
про контакти Шевцова з пред-
ставниками Федеральної служби 
безпеки росії на території окупо-
ваного Криму. А вже за місяць 
у прокуратурі Вінницької області 
заявили, що перевірили роботу Ан-
тона Шевцова в правоохоронних 
органах «вздовж і впоперек», однак 
нічого незаконного не знайшли.

ексначальника поліції вінниччини вирішили взяти 
під варту, але він поки у розшуку

не випускають їх з міста, тому вони 
ховаються тут. Ми ділимося з ними 
усім, що самі маємо… «Азовсталь» 
рівняють із землею. Бомбардуван-
ня не припиняються».

Ще за кілька днів рідні отрима-
ли від Марка СМС-повідомлення: 
«Як правильно вмирати? Бо всі 
навколо гинуть. Сусідній бункер 
завалився. Там були люди. Нас 
хочуть «вибомбити». Олена роз-
повідає, що її син швидко подо-
рослішав. Він говорив вже не як 
юнак, а радше як дорослий чо-
ловік, якому за життя довелося 
багато чого побачити. Під час од-
нієї з телефонних розмов хлопець 
сказав: «Мамо, я повернуся твоїм 
Маркусею, але я виріс».

У квітні зв’язок знову обірвав-
ся, а в травні Марк написав, що 
інтернет, їжа і навіть вода у них 
закінчується. «Їжі отримуємо лише 
трішки, але ділимося нею з місце-
вими», — писав хлопець. За кілька 
днів світ облетіли відео, на яких 

захисники та захисниці «Азовста-
лі» здаються в полон. Серед сотень 
зморених та виснажених Героїв, 
пильне материне око знайшла 
потрібного їй. Лише на секунду 
у пропагандистському сюжеті 
з’явився зарослий, високий і тро-
хи згорблений хлопець у червоній 
футболці. Але пильному материн-
ському оку вистачило й цієї миті, 
аби упізнати у ньому рідного сина.

«вашого сина ЩоЙно 
Звільнили»

Після цього Олені зателефону-
вав командир Марка. Сказав, що 
усі захисники Маріуполя отримали 
наказ здаватися в полон. Пообіцяв, 
що сина обов’язково повернуть. 
Після цього Олені трохи відлягло.

— Я знаю, що син бачив смерть. 
На його очах гинули друзі. Але він 
завжди казав, що все буде добре. 
Марк обіцяв повернутися і я йому 

МиХАйЛО курДЮков, riA, (095)1039671

З полону звільнили жмеринча-
нина Марка Нартовського 7 бе-
резня.

— Я їду в Полтаву до Марка! — 
радісно, немов сама собі не віря-
чи, розповідає Олена Нартовська. 
Кілька днів тому її 19-річного 
сина, захисника «Азовсталі» об-
міняли. Після реабілітації хлопець 
повернеться до рідної Жмеринки, 
де на нього з нетерпінням чекає 
решта його великої сім’ї.

Опинитися вдома Марк мав зна-
чно раніше. Ще у квітні 2022-го, 
коли минав термін проходження 
строкової служби. Однак почала-
ся велика війна, яка застала його 
в Маріуполі.

ЗаспокоЮвав Матір
Олена пам’ятає, як хвилювалася 

за сина й те, де його може за-
стати ймовірне повномасштабне 
вторгнення, про яке на початку 
минулого року не говорив лише 
лінивий. Коли вона запитувала 
сина про війну, той лише відпо-
відав, що все буде добре і просив 
її не хвилюватися через це.

«Мамо, якщо навіть щось по-
чнеться, то я ж служу в транспорт-
них військах, нас одразу переве-
дуть вглиб країни», — казав Марк. 
Жінку це заспокоювало. Тоді вона 
ще не знала, що впродовж остан-
ніх двох місяців її син з іншими 
військовими готують маріупольські 
укриття до використання: зносять 

у них воду, їжу, медикаменти. І 
про те, що ніхто нікого не буде 
переводити, Олена також не знала.

Про початок війни Олену спо-
вістили вибухи на військових 
складах у Калинівці. Вона каже, 
що того ранку стояв настільки 
сильний гуркіт, що зрозуміла усе 
одразу.

— Я вмикаю телевізор, бачу, що 
росіяни лізуть до нас звідусіль і 
думаю: «Це ж моя дитина зараз 
у Маріуполі, — розповідає Олена. 
Марк їй зателефонував того ж дня. 
Сказав, що все добре, вони три-
маються, захищають місто та його 
жителів.

Наступні кілька днів зі стрічки 
новин жінка дізналася чимало 
невтішних повідомлень: десь во-
рог прорвав оборону, десь захопив 
населений пункт, а десь, як ось 
у Маріуполі, росіяни намагалися 
оточити наші Сили оборони. Вони 
хотіли оточити Марка.

ЗДалися в полон
Минали дні, але Марк про-

довжував казати, що все добре. 
Запасів їм вистачало, а бункери 
«Азовсталі» видавалися надійними. 
На початку березня Марк пере-
став виходити на зв’язок. Тиша 
тривала 17 днів, впродовж яких 
Олена не знаходила собі місця. 
Наприкінці місяця син зателефо-
нував: «Любіма моя, я в порядку, 
просто не мав можливості з тобою 
зв’язатися. Ми всі на «Азовсталі». 
У нас тут багато цивільних. росіяни 

«син казав, Що все буде добре 
і я йому вірила»
Пишаємося  Живим та 
неушкодженим додому повертається 
звільнений із російського полону 
Марк Нартовський. Ми попросили 
маму Героя поділитися його історією, 
включно із тим, як 18‑річний хлопець 
опинився на захисті «Азовсталі», 
як він з побратимами готувався 
до повномасштабної війни, а також про 
те, як Марк заспокоював рідних під час 
облоги Маріуполя

«Я знаю, що син бачив 
смерть. але він завжди 
казав, що все буде 
добре. марк обіцяв 
повернутися і я йому 
вірила», — каже Олена

Марк посеред зруйнованого заводу «азовсталь». 
Перебуваючи там, хлопець писав мамі, що вони прихистили 
велику кількість цивільних, з якими діляться харчами та водою

вірила, — говорить Олена. — Ця 
війна навчила мене сприймати 
будь-які новини спокійно. Хоч 
зараз це дуже страшно звучить, 
але я була готова до всього.

Марків командир інформував 
Олену про всі переміщення сина та 
його стан. Після Маріуполя хлопця 
доставили до в’язниці в Оленівку, 
але за два тижні до трагічних подій 
у ній, Марка перевели до Ново-
азовська. Останні місяці хлопець 
провів у тюрмі на Луганщині, 
звідки його й повезли на обмін 
полоненими 7 березня.

Жінка прийшла на пошту отри-
мувати посилку, коли їй зателе-
фонував невідомий номер.

— Добрий день, — жіночий го-
лос у слухавці.

— Добрий, — каже мама захис-
ника.

— Ви Олена?
— Так.
— А ви знаєте Марка Нартов-

ського?
— Звісно. Це ж мій син.
— Я вам телефоную з коорди-

наційного штабу з питань обміну 
полоненими. У мене для вас гар-
на звістка. Вашого сина щойно 
звільнили. Він на підконтрольній 
Україні території.

— Це були найкращі слова, які 

я чула в житті, — розповідає усміх-
нена жінка. — Вона мені це каже, 
а я вже сльозами заливаюсь. Навіть 
не помітила, як почала плакати і 
голосно говорити. Навколо було 
купа людей, то всі такі: «Що ста-
лося?» Кажу: «Дєвочкі, мого сина 
звільнили». «То Нартовський — 
то ваш?» «Тож мій» — кажу. Всі 
з-за своїх прилавків повибігали, 
давай мене обіймати, дякувати 
за сина-Героя. Стояли там усі 
і плакали від щастя. Така наша 
Жмеринка.

Після звільнення Марку ви-
дали телефон та нову SIM-карту. 
Того ж вечора хлопець зателефо-
нував до мами.

— Я всі ті місяці стримувала 
себе. Думала, що казатиму сину, 
коли зустріну його, а тут він сам 
мені дзвонить, а я слів із себе 
не можу витиснути. Тільки й по-
вторювала: «Синочок мій. Сино-
чок мій», — говорить Олена. — Він 
цілий та неушкоджений. Їду днями 
до нього в Полтаву. Запитую, що ж 
тобі, синочку, привезти? Каже, 
не вези нічого, бо тут нас заго-
довують. Я кажу: «А моїх котлет? 
Від них же ніхто ніколи не від-
мовляється». Любіма, каже, візьми 
мені лише трохи одягу і швидше 
приїжджай.
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Призер кубка 
норвегії
 Ілля Приходько народив-

ся у Вінниці. У п’ятирічному 
віці разом із родиною пере-
їхав до Осло (Норвегія). Наразі 
Іллі — 11 років. Останні два 
роки він наполегливо займа-
ється спортивною гімнасти-
кою. На своїх перших вели-
ких змаганнях посів 11-е місце. 
Але цілеспрямована робота над 
самовдосконаленням принесла 
плоди. У вихідні Ілля успіш-
но виступив у Кубку Норвегії, 
який пройшов у м. Ставангер. 
За сильної конкуренції Ілля 
Приходько посів друге місце 
у категорії 11-12 років.

Ілля є різностороннім 
спортсменом. Він також захо-
плюється шахами і настільним 
тенісом.

роки без 
верхнього одягу
 Вінничанина Андрія Коза-

ка недарма називають «крижа-
ною людиною». Бо він вже чо-
тири роки ходить без верхнього 
одягу. Навіть у мороз виходить 
на вулицю в одній футболці.

Водночас Андрій є попу-
лярним у Вінниці блогером, 
пропагандистом здорового 
способу життя і патріотичного 
виховання молоді. Його вва-
жають гарним мотиватором, 
адже «крижана людина» на-
дихає багатьох долати життєві 
перешкоди.

У юності Андрій Козак був 
гарним шахістом, успішно 
виступав у змаганнях шко-
лярів. Тому він залюбки при-
йняв запрошення провести 
майстер-клас зі спортивної 
психології у шаховому клубі 
«Пішак» міського палацу дітей 
та юнацтва.

На зустрічі був аншлаг, зі-
бралося близько 40 дітей і на-
віть деякі батьки. Всі із вели-
кою цікавістю слухали сповідь 
про життєвий шлях Андрія Ко-
зака. Він розповів, як чотири 
роки тому вирішив зайнятися 
екстремальним загартуванням 
і з того часу перестав хворіти.

КОрОтКО

Випуск № 10 (1247)
Двоходові задачі‑блоки (з ілюзорною грою) на кооперативний мат.

Задача № 2980–2983
М. пархоменко (вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 

перевірте роЗв'яЗок:
газета riA № 10 від 8 березня 2023 року

Задача № 2969
1… Ca6 2. Ta7 Tc8x;
I. 1. Ta7! Tc7 2. Ta8 Tb7x;
II. 1. T: c8+! dc6: Ф+ 2. Kpa7 Ta6x.

Задача № 2970
1… Tf5 Kg7 Tf8x;
1. Cg6! Kpf6 2. Kpf8 Th8x.

Задача № 2971
1… Cc3 2. b4 Cb2x;
1. bc4:! C: b6 2. c3 Cc5x.

Задача № 2972
1… Kpf2 2. T: g4 Th1x;
1. Kph2! T: g3 2. Kph1 Th3x.

м. Пархоменко

Окрім виступів на всеукраїнсько‑
му рівні, вінницькі баскетболісти 
грають і у місцевих турнірах. тра‑
диційний баскетбольний мемо‑
ріал Бориса Когана пройде у Ві‑
нниці 16‑17 березня. Гратимуть 
на майданчику Національного 
медичного університету.
Змагання присвячені пам’яті Бо‑
риса Когана, який працював ви‑
кладачем медінституту і тренував 
збірну команду цього вишу з 
баскетболу. Під керівництвом на‑
ставника вона стала триразовим 
чемпіоном Спартакіади медичних 
вузів СрСр. також професор під‑
готував понад 20‑ть кандидатів 
наук та декілька докторів медич‑
них наук.

На старт вийдуть чотири місцевих 
команди: медичного і технічно‑
го університетів, техколеджу і 
СДЮСшОр із баскетболу. У пер‑
ший день заплановані півфінали, 
наступного — фінали.
— У турнірі змагатимуться і молоді 
гравці «Зубрів», студенти техніч‑
них університету і коледжу. Були 
роки, що на меморіал Бориса Ко‑
гана приїздили сильні команди з 
інших регіонів, навіть із суперліги 
України. Але через пандемію ко‑
ронавірусу та війну рівень цього 
змагання зменшився. До того ж, 
зараз розпал сезону у чемпіонаті 
країни. тому ми вирішили не за‑
прошувати колективи з інших 
міст, — сказав Микола Здирка.

стартує меморіал когана

єВГеНІй МихаЙлів, riA, (098)8591459

Останніми роками чоловіча 
баскетбольна команда «Вінницькі 
Зубри» виступала із перемінним 
успіхом у першій лізі чемпіонату 
України. У зв’язку з війною про-
йшла реорганізація національ-
них змагань, і підопічні Миколи 
Здирки опинилися у вищій лізі. 
Нагадаємо, у чоловічому баскет-
болі існує й суперліга.

треті у групі
Нещодавно завершився групо-

вий турнір вищої ліги. «Вінницькі 
Зубри» змагалися в групі за учас-
тю п’яти команд. Провели дюжи-
ну матчів, у п’яти з яких здобули 
перемогу. У підсумку — третє 
місце. Попереду — БК «Жито-
мир» і «Self Made» (Київ). Цей 
результат не дав права віннича-
нам на виступ у фінальному ета-
пі, де розігруватимуться медалі.

На жаль, через війну «Зубри» 
в поточному чемпіонаті жодного 
туру не провели у Вінниці. Грали 
у Пущі-Водиці, що під Києвом, 
та у Хмельницькому. Хоча й ре-
гулярно тренувалися у спортзалі 
вінницької спортшколи з баскет-
болу.

У попередніх сезонах майстер 
спорту України Микола Здирка 
був не лише головним трене-
ром «Вінницьких Зубрів», але 
й сам виходив на майданчик як 
гравець. Нині він залишається 
виключно на тренерській лаві, 
поступившись молоді.

— У чемпіонаті вищої ліги 
було загалом три групи. В на-
шій — п’ять команд, в інших — 

на одну більше. Тому із нашої 
групи до фінального етапу ви-
йшли лише два колективи. Це 
на один менше, ніж в інших, — 
розказав Микола Здирка.

у «втішноМу» турнірі
Хоча «Зубри» до цього понад 

десять років не грали у вищій лізі 
чемпіонату України, наставник 
все одно залишився незадово-
лений результатом. Бо вінни-
чани мали гарні шанси на вихід 
до фінального етапу, лише трохи 
не пощастило. У вирішальній грі 
проти «Self Made» (Київ) наші 

баскетболісти поступилися із 
невеликою різницею у два очки. 
Це було пов’язано із травмою 
нашого основного центрового 
Олексія Немикіна.

Сезон для «Вінницьких Зубрів» 
ще не завершений. Вони про-
довжать боротьбу у «втішному» 
турнірі за 9-17 місця «вишки», 
який пройде цього тижня.

— Команда переважно скла-
дається з перспективної молоді. 
Тобто у наших гравців досягнення 
ще попереду. Добре, що «Зубри» 
під час війни взагалі мають мож-
ливість виступати в чемпіонаті 
України, — сказав Микола Здирка.

Наставник дякує міській владі 
за фінансування команди ви-
щої ліги.

— На жаль, окрім бюджетної 
підтримки, інших джерел фі-
нансування у клубу поки що 

немає. А без потужного спон-
сора складно досягати високих 
результатів. Хотілося б повер-
нути славні традиції «Вінниць-
ких Зубрів», — додав Микола 
Здирка.

«вінницькі зубри» 
зосталися без медалей
баскетбол  Наша чоловіча команда 
вперше за останні десять років виступає 
у вищій лізі чемпіонату України. Але 
до фінального етапу підопічні Миколи 
Здирки вийти не спромоглися

— Команда переважно 
складається із 
перспективної 
молоді. тобто у наших 
гравців досягнення 
ще попереду, — каже 
микола здирка

єВГеНІй МихаЙлів, riA, (098)8591459

Найсильніший колектив Укра-
їни з хокею на траві, вінницький 
ХК «ОКС-ШВСМ», розпочав 
підготовку до другої частини 
чемпіонату країни і міжнародних 
змагань. До 22 березня хокеїс-
ти тренуватимуться у Вінниці, 
на стадіоні Центрального парку.

Тренувальні заняття відбувають-
ся двічі на день. Особливу увагу 
приділяють функціональній під-
готовці. Адже хокеїсти нещодавно 
перейшли із залу на зелене поле.

Керує тренувальним процесом 
головний тренер «Олімпії-Коло-
са-Секвої-Школи вищої спортив-
ної майстерності» Павло Мазур. 
А воротарі займаються під ке-
рівництвом колишнього багато-
річного голкіпера національної 
збірної Володимира Курбатова.

— Готуємося до другого кола 
чемпіонату України. Четвертий 
тур стартує 31 березня. Водночас 

ведемо підготовку до Кубка єв-
ропейських чемпіонів «Трофі». 
Гратимемо 7-10 квітня у Від-
ні (Австрія), — розповів Павло 
Мазур.

Перед відповідальним Кубком 
європейських чемпіонів вінни-
чани з 24 по 26 березня зіграють 
у невеликому міжнародному тур-
нірі у Празі (Чехія). Там супер-
никами наших хокеїстів будуть 
чемпіон Польщі «Грюнвальд», 
чемпіон Чехії «Славія» і ХК «Ві-
день» (Австрія).

Планується, що в міжнародних 
стартах братимуть участь 18 грав-
ців. Найдосвідченішими серед 
них є польові хокеїсти Михайло 
Ясінський, Юрій Мороз і Максим 
Онофріюк, воротарі Ярослав Гор-
дей і Роман Блудов. Кажуть, що 
спортивну кар’єру завершувати 
поки не планують. Намагаються 
грати на рівних із молоддю.

— Настрій перед сезоном у всіх 
гравців — бойовий. Важливо до-

від кубка чемпіонів — до Євроліги

подолати команду «Self made» (київ) вінничанам 
не вдалося. Кияни були головним суперником наших 
баскетболістів за вихід до фінального етапу

бре виступити на європейському 
Кубку. Якщо дійдемо там до фі-
налу (не нижче другого місця), 
то майже гарантовано стартуємо 
восени в престижній Європейській 
хокейній лізі. Будемо боротися, 
аби досягти цієї мети, — сказав 
34-річний Михайло Ясінський.

— Наші плани пов’язані із 
виступом у Кубку європейських 
чемпіонів. У підгрупі змагатиме-
мося з командами Швейцарії і 
Данії, яких раніше неодноразово 
перемагали. Тому шанси подужа-
ти їх знову є непоганими, — каже 
35-річний Юрій Мороз.

гравці «окс‑швсМ» готуються до змагань. тренуються 
двічі на день на стадіоні Центрального парку
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повертаються назад в окопи, й 
вирішують зробити стрічку з до-
кументальним свідченням нашої 
боротьби. Вони захотіли показати 
світу єдину правду про те, за що 
ми боремось і які цінності від-
стоює Україна весь цей час.

— Там немає жодної спеціально 
знятої сцени, ми не відправляли 
жодних операторських груп на-
вмисно. Це все робилося впро-
довж нашого життя. Ми ще не ро-
зуміли чи будемо щось із цього 
робити, чи ні. Але, коли ми по-
вернулися з Лос-Анджелеса назад 
в окопи, то зрозуміли: «Трясця, 
світ не доганяє, що відбуваєть-
ся», — говорить Юрко Іванишин.

Знімати стрічку розпочали 
у 2020, коли звільнилися з лав 
ЗСУ. Вони з уламків спогадів і 
власного відеоархіву вирішили 
показати людям, чому російсько-
українська війна стала можливою 
у 21 столітті.

«Ми вирішили, що по закін-
ченню військової служби маємо 
розказати про російську агресію 
в Україні від самого початку. 
За кордоном нас втомлювало 
кожен раз це переказувати і все 
пояснювати. Хотілося просто ска-
зати — подивіться фільм і вам все 
буде зрозуміло. Я думаю, нам це 

НАтАЛІЯ корпан, riA, 
(097)1448132

Створення цьо-
го фільму почалось 
у 2020 році одразу 
після звільнення з 

лав ЗСУ ідейних творців стрічки 
Юрка Іванишина та Павла Пе-
лешка. У фільмі зрозумілою мо-
вою показують хронологію усіх 
подій: що трапилося в Україні від 
моменту Революції Гідності (лис-
топад 2013 — лютий 2014 року) 
до повномасштабного вторгнення 
росії (24 лютого 2022 року).

Фільм створювали три роки. 
У роботі було 648 годин архівного 
відеоматеріалу. Продюсер фільму 
Юрко Іванишин презентував цю 
стрічку у Вінниці, ми відвідали 
показ та розповідаємо про неї.

творці фільМу — ветерани 
віЙни

Юрка Іванишина та Павла Пе-
лешка ви можете знати за їхнім 
попереднім фільмом «Зима у вог-
ні», який розповідає про Майдан 
та Революцію Гідності. Його було 
номіновано на «Оскар», як най-
кращий документальний повно-

метражний фільм.
Режисер Павло Пелешок та 

продюсер Юрко Іванишин — 
ветерани та найліпші друзі, які 
до подій Майдану займалися про-
дюсуванням. А з початку Револю-
ції Гідності чоловіки запустили 
свій проєкт УКР. СТРІМ. Пер-
шочергова ідея була такою: взяти 
камери та вести онлайн-трансляції 
з Майдану.

Вони ніяк не коментували, що 
відбувається у кадрі, а давали 
людям змогу самим робити ви-
сновки. Павло говорить у філь-
мі: «Нам стало важливим робити 
щось справжнє, ми адаптували 
вчинки відповідно до обставин».

Далі після російської окупації 
Криму у 2014 році вони вирішують 
покинути все і йдуть добровольця-
ми на війну на сході України. Там 
вони паралельно зі службою про-
довжували знімати. А тоді на дру-
гому році російсько-української 
війни їхня стрічка «Зима у вог-
ні» стає номінантом на Оскар, і 
їх відпускають у Лос-Анджелес 
на церемонію у недовготривалу 
відпустку.

Після міжнародного успіху 
їхнього фільму Павло та Юрко 

Світова прем’єра фільму «Жит‑
тя на межі» відбулася 15 грудня 
у Берліні. Команда уже підпи‑
сала контракт із французькою 
дистриб’юторською компанією SHK 
Distribution, яка поширює продукт 
на європейському телебаченні. та‑
кож фільм демонструватимуть у та‑
їланді, Японії, Австралії, туреччині.
— Я був на показі у Берліні, й я можу 
сказати, що цей фільм «працює». 
Я побачив саме той ефект, на який 
ми розраховували. До початку 
фільму я ходив і розмовляв із різ‑

ними політиками, й там були ще 
такі розмови: «А в яких об’ємах 
треба давати Україні допомогу? 
А може дипломатичним спосо‑
бом все вирішиться?» — пригадує 
продюсер. — А після фільму у нас 
була дуже велика дискусія з по‑
важними політиками, і дискурс 
був однозначний: давати допо‑
могу Україні — це те, що потрібно 
робити обов’язково.
За словами Юрка Іванишина, з по‑
літичної точки зору — це та мета, 
яку вони хотіли досягнути. Бо для 

нас дуже важливо, щоб нам до‑
помагали з озброєнням.
— А друга мета, яку я хотів вкласти 
у їхні голови: українці — поважна 
нація, яка давно має свою культу‑
ру. Ми є ті, хто можуть бути вашим 
кращим сусідом. Коли у Берліні го‑
ворили про те, чому Україна по‑
винна виграти, я відповів: «Бо від 
цього залежить, хто буде вашим 
сусідом: добрим чи поганим».
В українських кінотеатрах стрічку 
можна буде подивитися з 16 бе‑
резня.

реакції іноземних глядачів

вдалося. Принаймні, після пере-
гляду саме іноземцями, у них вже 
не виникає якихось питань», — 
розповідає режисер Павло Пе-
лешок.

фільМ про кожного З нас
Це перший і єдиний фільм, 

який охоплює весь період ро-
сійсько-української війни — від 
2014 року до сьогоднішніх днів. 
Автори завершували роботу над 
стрічкою незадовго до початку 
повномасштабного вторгнення. 
Після 24 лютого, попри всі тех-
нічні складнощі, вони зробили 
важливі зміни до монтажу і до-
дали частину про життя українців 
після 24 лютого.

— У цій стрічці ми не хотіли да-
вати багато настільки жахливих 
кадрів, як у фільмі «Зима у вогні». 
Тут ми більше хотіли пропустити 
це через нашу душу. Через укра-
їнську душу.

Однак один із наших критеріїв: 
ми робимо це кіно для іноземного 
глядача насамперед, — пояснює 
продюсер фільму. — Це важко. 
Інколи українцям важко розка-
зати, що тут відбувається… А як 
показати іноземному глядачу, 
що відбувалося в Україні? Хоті-
лося показати, які ми зсередини. 
За що ми боремося. Чому ми це 
робимо. Я не хочу ходити з про-
стягнутою рукою і казати: «Дайте 
мені». А хочу, щоб вони прийшли 
й сказали: «Вау, ви такі сильні, 
тримайте». Я хочу, щоб була така 
реакція. Намагалися пазл у цьому 
фільмі скласти, щоб люди не за-
бували, з чого починалося.

У стрічці ми бачимо вставки з 
промов путіна, який, як зазвичай, 
бреше. У ній кадри з мирної по-
дорожі на церемонію вручення 
«Оскара» в Лос-Анджелесі пере-
плітаються з війною. Це наштов-
хує тебе на роздуми про те, що 
війна стала новою нормальністю.

— Щоб воно чіпляло, ми багато 
разів переробляли монтаж. Коли 
робили все по законах кінемато-
графії, то воно чомусь не пра-
цювало. Тому доводилося знову 
все перероблювати, — розказує 
Юрко Іванишин. — Під час про-
цесу створення ми поміняли дуже 
багато людей, бо люди не витри-
мували. Павло декілька разів нер-
вово зривався, бо, окрім відео, він 
ще переслуховував тонни радіопе-
рехоплень від росіян. Ми не зна-
ли, як це все скомпонувати для 
іноземного глядача. Не хотілося, 
щоб він три хвилини поплакав від 
жахливих речей і нічого не зрозу-
мів. Хотілося саме показати нас 
зсередини. Мені здається, нам 
вдалося створити фільм, щоб 
він нас трохи об’єднував. А та-
кож надавав сили і сенсу нашій 
боротьбі.

У цьому фільмі можна почути 
шість треків п’яти неймовірних 
українських гуртів: KOZAK 
SYSTEM, KARNA, MOTANKA, 
THE HARDKISS, Dakhabrakha. 
А також відомий композитор 
Оскар Сенен написав свою 
нову роботу для фільму «Життя 
на межі». Серед його попере-
дніх фільмів: «Корона», «Лего», 
«Бетмен», «Термінатор: Генезис» 
та інші.

життя у Прірві війни від 
номінантів «оскара»
документалістика  Перший і 
єдиний фільм, який охоплює весь період 
російсько‑української війни, презентували 
у Вінниці. З 16 березня стрічка «Життя 
на межі» виходить у прокат. розповідаємо, 
чому вам варто її побачити

«Коли у Берліні 
говорили про те, чому 
ми повинні виграти, 
я відповів: «Бо від 
цього залежить, хто 
буде вашим сусідом»

продюсер фільму Юрко іванишин розповідає, що 
над стрічкою вони працювали три роки. У роботі було 
648 годин архівного відеоматеріалу
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оплату комунальних послуг тощо 
витратили 1,8 мільярда гривень.

На другому місці за витрата-
ми йде стаття видатків «житло-
во-комунальне господарство» — 
473 мільйони гривень.

Третьою найдорожчою витра-
тою громади став «транспорт», з 
видатками 451 мільйон гривень 
протягом 2022 року.

Четверте місце — «Державне 
управління» (зарплати посадов-
цям, оплата енергоресурсів тощо) 
262 мільйони гривень.

І замикає п’ятірку ТОП витрат 
бюджету громади — соцзахист, 
227 мільйонів гривень.

скільки витратили 
на укриття та генератори

В умовах війни бюджет не тіль-
ки забезпечує функціонування 

всіх сфер життєдіяльності гро-
мади, а й надає підтримку ЗСУ 
та правоохоронцям, повідомили 
у міськраді.

«На відповідні цілі минулого 
року було спрямовано 29,6 міль-
йона гривень. Крім того, за рі-
шенням міської ради вільні кошти 
бюджету направили на придбання 
військових облігацій», — розпо-
відала директорка департаменту 
фінансів Наталія Луценко.

Плюс, на своїй facebook-
сторінці заступник міського 
голови Андрій Очеретний роз-
повів про додаткові видатки, які 
з’явилися через повномасштабну 
війну з росією.

Серед них:
 Капремонт та облаштуван-

ня споруд цивільного захис-
ту — (укриттів) в закладах осві-
ти, охорони здоров’я та в інших 

ВАЛерІй 
чуДновськиЙ, riA, 
(063)7758334

Платники по-
датків — головне 
джерело доходів 

бюджету Вінницької міської 
громади. Минулоріч 4,7 мільяр-
да гривень отримали через різні 
податки, а 831 мільйон — через 
субвенції від держбюджету.

«Основними бюджетоутворю-
ючими податками загального 
фонду є податок на доходи фі-
зичних осіб; єдиний податок; ак-
цизний податок; плата за землю 
та податок на нерухоме майно. 
Вони разом закумулювали майже 
98 відсотків усіх власних доходів 
загального фонду», — сказала ди-
ректорка департаменту фінансів 
Наталія Луценко.

Більш того, вінницькі платни-
ки податків — сумлінні платники. 
Адже план збору коштів торік ви-
конали на 99,4%.

п’ять наЙбільших витрат
На що ж витрачали такі ве-

личезні кошти? Загальний роз-
мір видатків із бюджету грома-
ди у 2022 році склав 5 мільярдів 
25 мільйонів гривень.

«Основними споживачами бю-
джетних коштів загального фон-
ду залишаються такі галузі, як 
освіта, соціальний захист, жит-
лово-комунальне господарство 
та транспорт. На їх утримання 
направлено понад 3 млрд грн, 
або 79 відсотків усіх видатків 
загального фонду», — говорила 
Наталія Луценко.

Левова частка витрат — це 
освіта. На зарплати освітянам, 

До цього ми порівнювали витра‑
ти Вінниці на армію та ремонти. 
Оскільки Кабмін постановою 
№ 590 заборонив видатки на ре‑
конструкції та будівництва, то з 
24 лютого міста могли витрачати 
гроші тільки на поточні, капітальні 
ремонти.
через запит ми дізналися, що 
протягом 2022‑го і початку 
2023 року (січень — лютий) місь‑
ка рада витратила 550 мільйонів 
гривень на закупівлю військових 

облігацій. Плюс, 71 мільйон 
гривень витратили на підтрим‑
ку військових частин та право‑
охоронців, що діють на території 
Вінницької громади.
та нещодавно ми отримали від‑
повідь на питання, а скільки ж 
за цей час витратили на ремон‑
ти у Вінниці? розмір витрат склав 
418 мільйонів гривень.
У підсумку виходить, що місто ви‑
трачає більше на оборону, аніж 
на благоустрій громади.

на оборону витратили більше, ніж на ремонти?

на Що витраЧали гроші з 
бюджету вінниці у 2022 році
міська скарбниця  На виконкомі 
міськради прозвітували про виконання 
бюджету громади у 2022 році. його 
загальна сума склала 5,7 мільярда 
гривень (+16,8% у порівнянні з 
2021 роком), а витрати сягнули понад 
5 мільярдів. Звідки брали ці кошти та як 
їх витрачали?

За минулий рік 
на облаштування 
укриттів комунальних 
закладів міста 
витратили 
125 мільйонів гривень

ЛАриСА оліЙник, riA, (068)0060772

Цибуля залишається одним із 
найбільш затребуваних овочів. 
Українці активно купують товар 
і пропозиція стрімко зменшується, 
що провокує зростання цін.

Зараз біла цибуля в супермарке-
тах від 52 до 58 грн/кг — рекордна 
ціна за всю історію незалежності 
України. У порівнянні з минулим 
роком її вартість зросла в серед-
ньому більше, ніж вдвічі. Не ка-
жучи про синю цибулю: її ціна 
67 гривень у магазині.

На ринках міста цибуля трохи 
дешевша, в межах 40–47 грн/кг, 
що в середньому на 18% дорожче, 
ніж тижнем раніше.

Чому так сильно подорожчав 
саме цей овоч? Причин декілька, — 
говорить Алла Тернова, завідувачка 

кафедри товарознавства, експер-
тизи та торговельного підприєм-
ництва Вінницького торговельно-
економічного інституту ДТЕУ.

— Передусім на ціну впливає 
сезонний фактор, — говорить то-
варознавця. — Початок весни — це 
період, коли залишається стабіль-
но високий попит, що зберігається 
і після свят, та за рахунок того, що 
запаси вже вичерпались, і місце-
вим товаровиробникам нема чого 
реалізувати. Також закінчується 
продаж цибулі, яка підлягала як-
найшвидшій реалізації, з необлад-
наних сховищ. Крім того, локальні 
фермери тримають якісну цибулю 
у сховищах в очікуванні ще біль-
шого зростання цін.

Другою причиною Алла Тернова 
називає проблеми з урожаєм ми-
нулого року та війну:

ціни на цибулю у вінниці б’ють рекорди.  
на скільки ще подорожчає та чому?

— Окупація та бойові дії в Хер-
сонській та Миколаївській облас-
тях, де вирощувалась левова частка 
української цибулі. Близько 35% 
всього врожаю цибулі в Україні 
зазвичай забезпечувала Херсон-
ська область, яка минулого року 
була окупована ворогом і лише 
частково звільнена від окупантів 
наприкінці 2022 року.

Третя причина — більш високі 
затрати на зберігання продукції 
через кризу в енергетиці і подо-
рожчання енергоносіїв.

Четверта — імпорт, спостері-
гається значне скорочення цьо-
го товару до України. З першого 
січня 2023 року на імпорт цибулі 
діє ввізне мито в розмірі 10% від-
повідно до закону від 19.10.2022 
«Про митний тариф України».

— На сьогоднішній день осно-

вна пропозиція на українському 
ринку ріпчастої цибулі становить 
імпортна продукція, зокрема, ви-
робництва Польщі, — розповідає 
завідувачка кафедри Торговельно-
економічного інституту. — Зрос-
тання цін на цибулю можна пояс-
нити як скороченням запасів даної 
продукції в самій Польщі, так і 
значним зростанням цін на логіс-
тичні послуги. Закупівельна ціна 
цибулі в Польщі у період із се-
редини серпня 2022 року до остан-
нього тижня січня 2023 року 
зросла більш ніж удвічі. Причи-
ною такого значного зростання 
є підвищений експортний попит 
з України, викликаний меншим 
урожаєм внаслідок бойових дій 
на її території, а також обмеже-
ним збором у деяких країнах ЄС 
внаслідок посух.

За словами експертів, спи-
сок країн, що завозять цибулю 
до України, розширився. Серед 
імпортерів Молдова, Німеччина, 
Єгипет та Нідерланди. Однак ім-
портної цибулі недостатньо, щоб 
задовольнити підвищений попит. 
При цьому розраховувати на по-
стачання імпортної цибулі не вар-
то, оскільки більшість країн Цен-
тральної Азії суттєво скоротили 
постачання її на зовнішні ринки.

Тому чекати зниження цін най-
ближчим часом не доведеться. На-
впаки, її вартість буде підвищува-
тися до кінця весни. За словами 
експерта, до травня цибуля може 
подорожчати ще на 30%. І лише 
потім ціни почнуть знижуватися, 
оскільки молода цибуля виросте 
на дачних ділянках українців, що 
знизить попит.

установах — 125,3 млн грн.
 Придбання джерел резерв-

ного живлення (371 генератор) — 
101 млн грн.
 Заходи з ліквідації наслід-

ків ракетного обстрілу 14 липня 

2022 року — 26,6 млн грн.
 Створення місцевого мате-

ріального резерву та ряд інших 
заходів із запобігання виникнен-
ню надзвичайних ситуацій — 
30,5 млн грн.
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МАрІЯ лЄхова, riA, (063)6951124

Війна в Україні триває з 
2014 року. Спочатку це було АТО, 
потім ООС. Події розгорталися 
на Сході. З 24 лютого 2022 року — 
велика війна, яка не оминула жод-
ної оселі. За цей час з’явилося 
безліч книг, які розповідають про 
мужніх воїнів та історії незлам-
ності. До речі, більшість із них 
написали самі військові.

«точка нуль», артеМ чех
Артем Чех — український пись-

менник, твори якого перекладені 
німецькою, англійською, поль-
ською, чеською мовами.

Книга «Точка нуль» — лауре-
ат премії «Воїн Світла 2018» та 
літературної премії Гоголя. Це 
своєрідний щоденник есеїв, на-
писаний під час служби «на нулі» 
з 2015 по 2016 роки.

Опису бойових дій у книзі 
немає, але читаючи, відчуваєш 
втому та одноманітність, яка че-
кає воїнів у бліндажах.

тільки не пиши Мені про 
віЙну (поеЗія), павло 
вишебаба

Павло — поет, музикант та 

екоактивіст. Наразі командир 
відділення ЗСУ у 68 ОЄБр імені 
Олекси Довбуша.

Дану книгу він написав уже під 
час повномасштабного вторгнен-
ня. Книга стала символом укра-
їнського супротиву.

«піхота», Мартін брест
Мешканець Горлівки Олег 

Болдирєв у 22014 році був мобі-
лізований, став сержантом ЗСУ 
з позивним Мартін Брест. Він 
писав у Facebook дописи про 
життя мотопіхотної роти. Зго-
дом ці історії увійшли до трьох 
книг: «Піхота-2. Збройники» та 
«Піхота-3. Терикони».

Усі вони були написані росій-
ською мовою, у 2021 році автор 
випустив україномовне переви-
дання «Піхота. Наша земля».

«беЗоДня», влаД сорД
Влад Сорд — письменник, 

учасник російсько-української 
війни з позивним «Змій», поет, 
засновник та художній редактор 
видавництва «Дім Химер».

«Безодня» — збірка оповідань, 
написаних протягом чотирьох ро-
ків на війні. Усі історії написані 
на реальних подіях.

«Безодня» отримала Міжнарод-
ну німецько-українську премію 
імені Олеся Гончара.

«іловаЙськ». Євген положіЙ
Євген Положій — журналіст і 

письменник.
Книгу він присвятив мужнос-

ті та героїзму військових. Герої 
16 новел — бійці, які вижили 
та розповідають свої історії. Це 
не документальна, а художня 
література, поряд зі справжніми 
бійцями в книзі виступають і ви-
гадані персонажі, проте в них є 
цілком реальні прототипи.

«котик, півник, шафка», 
олексанДр МихеД

Письменник, автор восьми 
книжок, член Українського ПЕН 
Олександр Михед нині військо-
вий ЗСУ.

Котик, Півник і Шафка наче й 
казкові герої, але водночас дуже 
справжні — врятовані й збережені 
у зруйнованій російськими обстрі-
лами Бородянці під Києвом. Ця 
книжка — це надія на майбутнє, 
у якому рани будуть заліковані, 
але пам’ять про скоєне зло жити-
ме у віках. У майбутньому, після 
нашої перемоги.

«сліДи на ДороЗі», валеріЙ 
Маркус (ананьЄв)

Валерій Маркус — десантник, 
блогер та мандрівник.

«Сліди на дорозі» — це 
не лише книга. Це — унікальний 
досвід драматичних подій, які ви 
зможете пережити як очевидець. 
Це — жива книга, яку можна 
не лише прочитати, а й побачити 
на власні очі події, що відбува-
лися на Сході під час воєнних 
дій. Це — напруга, небезпека і 
полегшення, це достовірність і 
непідробна, справжня емоцій-
ність.

Книга містить близько сотні 
QR-кодів, що забезпечать чита-
чеві повний ефект присутності та 
дозволять пережити унікальний 
досвід — побачити фото та відео 
реальних подій та артефактів із 
фронту.

«психи Двох Морів», ЮріЙ 
руДенко

Книга «Психи двух морей» це 
не хроніка і не історія у звично-
му розумінні. Це розповідь від 
першої особи.

Це історія ізраїльської жур-
налістки Елли Шпільман, яка 
приїхала в Україну за статтею 

про Майдан, а залишилася ви-
світлювати війну на сході краї-
ни. Її очима читач бачить деякі 
локальні епізоди протистояння, 
які не увійшли в офіційні хроні-
ки. Неймовірні історії доблесті 
і боягузтва, чесності та зрадни-
цтва, де гумор є сусідом трагедії, 
а очевидні факти маскуються до-
мислами. Це суб’єктивний по-
гляд на події, спогади і роздуми.

«цуцик», віталіЙ Запека
«Цуцик» Віталія Запека — 

безсумнівно, подія в сучасному 
літературному житті. І не лише 
тому, що роман до болю прав-
дивий, бо за плечима автора — 
три роки російсько-української 
війни.

На відміну від «окопної» про-
зи, це перший справді антиво-
єнний роман про події на Сході. 
Написаний людиною, якій бо-
лить те, що стільки років від-
бувається на Донбасі.

Написаний просто і страшно, 
від імені собаки, але про люд-
ську породу. Не про «укрів» та 
«сепарів» — про людей.

Книгу у продажу нині знайти 
дуже важко, але вона є на по-
лицях бібліотек.

Добірка з дев’яти книжок про війну в україні 

телефон і пишу. Це допомагає: 
вимкнути телефон і просто пра-
цювати. Я раніше це теж не розу-
мів, але ті люди, які пишуть — з 
ними відбувається дивна штука. 
Навіть не знаю, як це пояснити. 
Ніби то не ти все… От ніби ти, 
але потім слухаєш — дуже дивно… 
Як магія! У моєму житті насправді 
дуже багато магії. Дуже!

Зворушливими моментами на-
родження нових пісень, пошуків 
цікавих звуків, музики та родзи-
нок аранжування Сергій Асафа-
тов постійно ділиться зі своїми 
підписниками у Instagram.

— Після зростання у дитячому 
будинку мені до цих пір важко 
пристосуватися, пройти цю со-
ціалізацію. Є багато людських 

речей, які я взагалі не розумію. 
Та водночас — до мене притя-
гуються подібні до мене люди, 
музиканти. І тоді трапляється 
магія, — говорить артист. — Я ж 
по суті не в шоу-бізнесі. Я ко-
мерційно цим не займаюся. Сам 
все роблю: сам собі продюсер, ре-
жисер, звукоінженер… Так скла-
лося із самого початку, ще коли 
я переїхав у Вінницю. У мене 
навіть фото є, де в гуртожитку 
я купив на позичені гроші пер-
ший ноутбук — такий товстий, 
мабуть допотопний (усміхається). 
І умудрився поставити на нього 
програму і щось клепати. От все 
життя це барахло зі мною.

ВАЛеНтиНА кирильчук, 
riA, (096)3145155

Сергій Асафа-
тов — один із 
найбільш плідних 
українських артис-

тів. За останній рік він написав 
рекордну кількість нових пісень 
і продовжує тішити своїх шану-
вальників прем’єрами майже що-
місяця. Зокрема, зараз знамени-
тий вінничанин презентував нову 
прекрасну пісню «Париж», яка 
миттю знайшла відгук у слухачів.

«Дуже романтично і трохи еро-
тично», «Нова любов», «Пісня 
супер!», «На повторі буде весь 
вечір», «Голос мурахи запускає», 
«Пісня вийшла грайливою. А ще 
під неї хочеться танцювати так 
неквапливо», «Боже, як гарно! 
Дякую за такі гарні слова», — 
такими відгуками переповнені 
соцмережі.

Окрему увагу шанувальників 
привернули рядки приспіву: «Так 
просто випий зі мною кави — 
посеред ночі на площі Парижу. 
В місті гарних людей і фонта-
нів я знаю: ти точно, ти точно 
не спиш…»

Вінничани переконані: у ново-

му хіті Сергій Асафатов співає 
саме про вінницький Париж.

«Кохана Вінниця! Хто знає, 
той знає», «Місто гарних лю-
дей і фонтанів обіймає і вітає з 
прем’єрою», — пишуть вінничани.

«у час віЙни ЗроЗуМів, 
наскільки крихке життя»

Нагадаємо, за останні чотири 
місяці це вже четверта прем’єра 
від Сергія Асафатова. До «Пари-
жа» співак презентував вражаючі 
пісні «Літай», «Крим» і «Музика». 
Зізнається: саме написання нових 
творів йому найбільше надає сил 
нині.

— Я навчився не розклеюва-
тись. Якщо вже дуже погано, 
ти просто рубаєш дрова, просто 
йдеш кудись кілометрів десять — 
залежно від того, наскільки бу-
ває погано… Загалом я стараюсь 
оточувати себе такими людьми, з 
якими мені комфортно. І просто 
багато пишу, — говорить Сергій 
Асафатов. — Особливо коли по-
чалася повномасштабна війна, 
я зрозумів, наскільки крихке 
життя. І скільки всього хочеться 
зробити. Тому поки є цей час, 
поки я вільний від концертів туру, 
майже весь час просто вимикаю 

їДе у весняниЙ тур і 
21 квітня виступить 
у вінниці

Винятковий тембр голосу, вра-
жаюча щирість, глибина у кожній 
пісні і вміння торкатися найтон-
ших струн душі — те, за що міль-
йони шанувальників обожнюють 
Сергія Асафатова.

Кожний його концерт пере-
творюється на незабутню зустріч 
давніх, справжніх друзів. Це ві-
нничани відчули сповна на край-
ньому концерті Сергія Асафатова 
у межах туру на підтримку ЗСУ, 
який відгримів у листопаді у те-
атрі ім. Садовського. Атмосфера 
була фантастичною!

Зараз співак готує нову вели-
ку весняну концертну програму, 
яку протягом квітня презентує 
у 15 містах України — від Харко-
ва і Дніпра до Івано-Франківська 
і Львова.

У рідній Вінниці Сергій Аса-
фатов виступить 21 квітня 
о 19.00 у театрі ім. Садовського. 
Для вінничан і гостей міста за-
співає всі свої найкращі хіти, буде 
тішити яскравими прем’єрами, на-
дихати і зворушувати, окриляти 
і нагадувати про найцінніше — 
запалить кожне серце вогниками 
світла, кохання, надії і щастя. Ро-
дзинкою концерту стане приго-
ломшливе світлове шоу, а оскільки 
у новий тур Сергій Асафатов їде із 
бендом у повному складі, на кон-
церті нас чекає подвійний драйв.

— Вінниця, скоро зустріне-
мось і будемо обійматись! І хай 
вже прийде та весна! — запро-
шує Сергій Асафатов. — Бережіть 
себе і своїх!

Квитки на вінницький кон-
церт співака вже можна придба-
ти на сайті afisha.vn.ua та у всіх 
касах міста.

нова Пісня асафатова «Париж» 
насПравді Про вінницю
Прем’єра  «В місті гарних людей 
і фонтанів я знаю: ти точно, ти точно 
не спиш…» Нова прем’єра від нашого 
земляка, талановитого і надзвичайного 
співака‑мультиінструменталіста Сергія 
Асафатова, як переконані вінничани, 
зовсім не про французьку столицю, а про 
наш вінницький Париж

«Коли почалася 
повномасштабна 
війна, я зрозумів, 
наскільки крихке 
життя. і скільки всього 
хочеться зробити»

«Дуже романтично і трохи еротично!» Свою нову вражаючу 
пісню «Париж» Сергій Асафатов у квітні заспіває на великому 
сольному концерті у театрі ім. Садовського
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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

ус
я а

фі
ш

а  
в і

нн
иц

і н
а с

ай
ті:афіша

Мавка. Лісова пісня
Анімація. 15.03, поч. о 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)

Маскарад
Драма. 15.03, поч. о 13.10, 18.10
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)
Крід ІІІ: Спадок Роккі Бальбоа
Спортивна драма. 15.03, поч. о 15.50, 20.50
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)
Кит
Драма. 15.03, поч. о 9.00
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)
Крик VI
Трилер
15.03, поч. о 10.20, 13.00, 15.40, 18.20, 21.00
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)
Ведмідь під кайфом
Трилер. 15.03, поч. о 21.00
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)
Людина-мураха та Оса: квантоманія
Пригоди. 15.03, поч. о 13.40, 18.40
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)
М’юті
Трилер. 15.00, поч. об 11.20, 16.50, 21.20
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)
Мирний-21
Військова драма. 15.03, поч. о 10.40
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)

КІнОтеАтР «РОдинА»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Крик VI
Трилер. 15.03, поч. о 16.00
Маскарад
Драма. 15.03, поч. о 18.20
Мавка. Лісова пісня
Анімація. 15.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
16.03–22.03, поч. о 10.00, 12.30, 14.30
Життя на межі
Документальний. 16.03–22.03, поч. о 16.30
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Фантастика. 16.03–22.03, поч. о 18.30

КІнОтеАтР «CInema CItI»
(Мегамолл, вул. 600‑річчя, 17 Е)

Маскарад
Драма. 15.03, поч. о 15.10, 20.10
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
Крик VI
Трилер. 15.03, поч. о 13.40, 15.00, 18.40, 19.40
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
М’юті
Трилер. 15.03, поч. о 18.20
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
Мавка. Лісова пісня
Анімація
15.03, поч. о 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
Крід ІІІ: Спадок Роккі Бальбоа
Спортивна драма
15.03, поч. о 17.20
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
Кит
Драма. 15.03, поч. о 12.40
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
Людина-мураха та Оса: квантоманія
Пригоди. 15.03, поч. о 16.10, 19.30
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
Ведмідь під кайфом
Трилер. 15.03, поч. о 13.10
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
Аватар: шлях води
Фентезі. 15.03, поч. о 18.45
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)
Кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація
15.03, поч. о 12.25
З 16.03 довідки за тел. (080)0308111)

SmartCInema
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 
4 поверх тел. (096)003–50–50)

кіно

Гурт «МеРІ» 18 березня у Вінниці
«Так, я з України!» — гучно заспіваємо разом із 
Віктором Винником і «МЕРІ» на великому концерті 
у суботу, 18 березня, о 19.00 у Royal pub! Міць 
української рок-музики, драйв улюблених хітів, 
найкрутіша атмосфера і багато сюрпризів — кон-
церт подарує всім можливість відірватися на повну! 
Енергетика «МЕРІ» — це голос цілого покоління, яке 
плуталося в «твоїх мерідіанах», кричало «хочеш за-
бути, хочеш любити — давай», а тепер гордо співає: 
«Я з України! Це у центрі Європи!» «МЕРІ» — знако-
вий рок-гурт, який скоряє щирістю, глибиною і вмін-
ням миттєво запалювати публіку! Їхній концерт буде 
незабутнім! Квитки — 350 гривень. Купуйте на сайті 
afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. Садовського, 
Royal pub, філармонії, готелі «Франція», «Артинов», 
CHERDAK, магазинах Rock-n-Roll, Aladdin, Origami.

Сергій Асафатов 
21 квітня у Вінниці
Буде магія, яка торкнеться 
серця кожного! Надзвичай-
ний Сергій Асафатов 21 квіт-
ня о 19.00 у театрі ім. Садов-
ського з новою концертною 

програмою! 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.

FIЇnKa 28 квітня! 
тур «Гуцулія рулить»
Шалений гуцульський драйв, 
колоритний діалект, запальні 
танці і стильні сучасні етно-
хіти, у яких є все: традиції, 
реп-мотиви, потужний вокал і 

всепоглинаючий український запал — везе у Вінни-
цю яскрава FIЇNKA! На великому концерті «Гуцулія 
рулить» 28 квітня о 19.00 у концерт-холі «Mont Blanc» 
готуйтеся до справжнього відриву! FIЇNKA скорила 
серця мільйонів єврофанів, давши драйву на Націо-
нальному відборі «Євробачення», а тепер презентує 
Вінниці все розмаїття своєї неординарної творчості. 
Буде дуже 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, філармонії, планета-
рії, готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, магазинах 
Rock-n-Roll і Aladdin, центрі розвитку Origami.

Шоу театру тіней teULIS 19 березня
Всесвітньовідомий театр тіней TEULIS їде у Вінницю! 
У неділю, 19 березня, о 19.00 у театрі ім. Садовсько-
го побачимо магічне шоу і поєднання акробатики, хо-
реографії, оптичних ілюзій, музики та приголомшли-
вих 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 затребуваного театру. Квитки — 
300–460 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах 
у театрі ім. Садовського, філармонії, планетарії, 
готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, магазинах 
Rock-n-Roll і Aladdin, центрі розвитку Origami.

Маестро Володимир 
Гришко. Vivat Pavarotti
Метр світової оперної сцени, 
неперевершений тенор і 
соліст «Метрополітен-опера», 
маестро Володимир Гришко з 
великим концертом у Вінниці! 

7 травня о 19.00 у театрі ім. Садовського у програмі 
«Vivat Pavarotti» почуємо світові хіти, які знає весь 
світ, і які легендарний співак виконував разом зі 
своїм геніальним другом Лучано Паваротті. Окремим 
сюрпризом концерту буде український блок, у межах 
якого Володимир Гришко заспіває з вінницьким спі-
ваком і автором-виконавцем Ігорем Мізрахом. Цей 
незабутній вечір буде справжнім подарунком для по-
ціновувачів музики, яку слухають винятково серцем! 
Квитки — 330–630 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua 
та у касах у театрі ім. Садовського, філармонії, готелі 
«Франція», «Артинов», CHERDAK, магазинах Rock-
n-Roll, Aladdin, центрі 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)

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
15.03, поч. о 18.00

За двома зайцями
Музична комедія. 16.03, поч. о 18.00

Потрібен Брехун
Сатирична комедія. 17.03, поч. о 18.00

Квітка з чарівної рукавички
Мала сцена. Казка-притча. 18.03, поч. 12.00

Ромео та джульєтта
Мюзикл. 18.03, поч. о 18.00

Я б тобі небо прихилив
Мала сцена. Драма. 21.03, поч. о 18.00

У неділю рано зілля копала…
Романтична драма. 23.03, поч. о 18.00

Чай з м’ятою чи з лимоном?
Комедія. 24.03, поч. о 18.00

Красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл. 25.03, поч. о 12.00

Бал негідників
Мала сцена. Комедія для дорослих. 25.03, поч. о 18.00

неперевершена
Прем’єра. Ексцентрична комедія до Дня театру 
27.03-28.03, поч. о 18.00

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих. 29.03, поч. о 18.00

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів. 30.03, поч. о 18.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих. 31.03, поч. о 18.00

теАтР ЛЯЛьОК
(Хмельницьке шосе, 7. тел. (097)7033530)

Івасик-телесик
Веснянка фантазія. 18.03, поч. об 11.00 та 13.00

Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність та 
звитягу. 19.03, 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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***
Дружина чоловікові:
Як зачіску нову зробила — так він 
не помітив! А як бампер на машині 
подряпала, так він в одних трусах 
зустрічати мене вибіг!

***
Сказав дружині: «Все, досить! 
ти мене дістала! Я йду від тебе». 
Виходжу з квартири, чую постріл — 
застрелилася? Повертаюся — 
шампанське відкрила…

***
В сім’ї має бути все порівну: вона 
голова батьківського комітету, він 
не знає, в якому класі вчиться син.

***
Свіжий рейтинг армій світу:
1. СшА
2. Китай
3. Сумське трО
4. Харківське трО
5. Київське трО

***
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…

***
В суді.
Адвокат:
— Я хочу зробити офіційну заяву! 
Я хочу пива!
Прокурор:
— Протестую! Я хочу горілки!
Суддя, після хвилинного роздуму:
— Протест відхиляється! Я теж хочу 
пива.

***
— Якщо тебе хтось ображає — 
одразу бий лопатою по голові.
— Але ж я дівчинка!
— Візьми рожеву.

***
Народна прикмета: чим ближче 
ранок, тим зручніше подушка)

***
Мої діти хотіли дізнатись, як це — 
бути мамою. тому я розбудила 
їх о 4 ранку і сказала, що у мене 
сповзла шкарпетка…

***
Два адвокати заходять до кав’ярні, 
замовляють напої та дістають 
бутерброди.
— Вибачте, — каже бармен, — але 
в нас не можна їсти свою їжу.
Адвокати переглядаються, 
знизують плечима та міняються 
своїми бутербродами…

***
— Алло!
— Вадику, не можу зараз 
розмовляти.

— Люсю, ти ж сама мені 
подзвонила.
— Ой, все.

***
Влаштувався чоловік на завод 
працювати. Наступного дня 
опинився в лікарні. Приходить 
друг його відвідати:
— що сталося?
— та заходжу в цех, кричу 
напарникові: «Васю, кинь мені 
ключ на 27».
— І що?
— та знав би я, що там стільки тих 
Вась…

***
— Дорогий, що ти робиш?
— Свідоцтво про шлюб читаю.
— Навіщо?
— термін придатності шукаю!

***
— А який у вас улюблений сік?
— Сік винограду, який пройшов 
процес бродіння.

***
— Яка дивна у вас шпага, пане.
— Це арматура, сер.

***
Коли перестає працювати інтернет, 
ти можеш зануритися в свої думки 
і серйозно поду…
А ні, все, працює.

***
— тату, ти мені обіцяв подарунок…
— Перший раз чую.
— Але ж ти обіцяв!
— Другий раз чую.

***
— Коханий, подаруй мені сумочку 
на свято.
— Яка тобі більше подобається?
— Інкасаторська.

***
— Куме, я зустрів дівчину: очі — 
вишеньки, груди — персики, 
фігурка — грушечка…
— Це не кохання, куме! Це 
авітаміноз! Фрукти їсти треба!

***
Село. Донька до матері:
— Мамо, я йду на побачення з 
хлопцем.
— Доню, будь обережна. Сільські 
хлопці зараз думають лиш про 
одне.
— Про секс?
— Про посівну.

***
Подруга нареченої на весіллі 
упіймала такий букет, що ще довго 
не могла вийти заміж.

***
Інструктор з водіння:
— Куди? Куди? Знак який?!
Курсантка автошколи:
— Діва… рік Мавпи…

Анекдоти
овен 
Ви можете впливати 
на людей, тому продумуйте 
кожен крок, адже допущені 
помилки можуть позначити‑
ся не лише на вас. Ініціатива 
буде гідно оцінена началь‑
ством. 
 
телець 
У вас з’явиться можливість 
кар’єрного зростання, 
не бійтеся взяти на себе 
відповідальність. Будь‑яка 
дрібниця зможе вивести вас 
з рівноваги, тому намагай‑
теся менше спілкуватися з 
людьми, а то можете по‑
сваритися з будь‑ким. 

блиЗнЮки 
Будьте уважні до інформації, 
яку можна отримати з роз‑
мов оточуючих. ймовірне 
зростання у професійній 
сфері. Ви маєте шанс здій‑
снити давню мрію. Ухва‑
лення важливого рішення 
відкладіть до середини 
тижня. 

рак 
Це зоряний час для творчих 
людей. Поєднавши натхнен‑
ня із земними завданнями, 
ви зможете досягти багато 
чого і зміцнити своє матері‑
альне становище. Можливі 
деякі ускладнення та пере‑
шкоди у досягненні мети. 

лев 
тиждень сприятливий для 
генерування нових ідей, час‑
тина з них вдасться втілити 
в життя. У середині тижня ді‑
лова поїздка може виявитися 
абсолютно марною через 
масу непорозумінь. Прагну‑
чи абсолютної досконалості, 
пам’ятайте, що не все за‑
лежить від зовнішності.

Діва 
Цього тижня ви можете 
вирушити в ділову поїздку, 
але будьте особливо уважні 
до свого здоров’я. Поспі‑
шайте закінчити важливі 
справи, не тягніть час, по‑
думайте, що можна зробити 
заздалегідь. 

тереЗи 
Цього тижня вашими 
найкращими супутниками 
мають стати розсудливість 
та тверезий розрахунок. 
Нестандартний підхід до ви‑
рішення проблем дасть 
безперечно позитивний 
результат. 

скорпіон 
Намагайтеся зосередитися 
на найголовнішому, тоді 
дрібні неприємності не за‑
вадять здійсненню ваших 
великих цілей. ймовірно, 
на вас чекає щось приємне і 
прибуткове. 

стрілець 
Перша половина цього тиж‑
ня буде просто казковою. 
Постарайтеся нічого різко 
не змінювати, щоб не за‑
тьмарити цю ідилію. Варто 
уникати будь‑яких ризиків 
як у побуті, так і на роботі, 
або за кермом. 

коЗеріг 
Оптимізм дозволить вам по‑
долати будь‑яку проблему. 
Практично весь тиждень, 
за винятком четверга, вас 
буде супроводжувати лег‑
кість, що дозволяє віртуозно 
долати перешкоди. 
 
воДоліЙ 
Ваші справи підуть вгору 
за умови, що ви не критику‑
ватимете колег. Не час почи‑
нати інтриги, вони обер‑
нуться проти вас. Корисно 
зосередитися на фінансових 
справах.

риби 
Цього тижня ви повинні 
бути відкриті для пропози‑
цій, і вони почнуть надхо‑
дити до вас у наростаючому 
темпі. У вирішенні ділових 
питань більше покладайтеся 
на інтуїцію, як не дивно, 
логіка навряд чи призведе 
до бажаних результатів.

Гороскоп
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