
перехід на «Урожаї»: 
коли бУде реконстрУкція?
	Майстерні з 
ремонту одягу, 
картинна галерея 
і ніяких кіосків із 
фастфудом — таким 
після реконструкції 
може стати підземний 
перехід на «Урожаї»

	А ще поставлять 
два ліфти, щоб 
«підземкою» могли 
скористатися люди 
на візках. Однак 
ремонти, які мали 
розпочатися весною 
минулого року, досі 
на стадії обговорень

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Про ціну домашньої 
аПтечки
	Базовий набір медикаментів і 
у мирний час мав бути у кожній 
домівці, а тепер і поготів. 
Дізналися, скільки найнеобхідніші 
ліки коштують у трьох вінницьких 
аптеках, та порівнюємо ціни з 
2021‑м роком

чи встановлять 
Пам’ятний знак?
	За чотири місяці, 14 липня, 
містяни вшановуватимуть пам’ять 
жертв теракту. Сім’ї загиблих 
сподіваються, що до того часу 
на площі Перемоги з’явиться 
пам’ятний знак, до якого зможуть 
приносити квіти
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ВАлерІй 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

З рішення місь-
кради № 1494 від 
24 лютого дізна-

лися, що у мерії є готова кон-
цепція реконструкції підземного 
переходу біля ринку «Урожай». 
Нею передбачається будівни-
цтво нових вхідних павільйонів, 
облаштування ліфта та загалом 
оновлення схеми функціонуван-
ня споруди.

Подробиці розпитали у про-
єктувальників — комунального 
підприємства «Агенції просторо-
вого розвитку».

будинок Побуту з 
артПростором

— Був розроблений робочий 
проєкт на те, щоб перехід ре-
конструювати. Нам поставили за-
вдання розробити варіанти, який 
це може мати вигляд, — каже 
директор «Агенції просторового 
розвитку» Максим Кравчук.

Він розказав, що технічне об-
стеження показало, що перехід є 
придатним для подальшого ви-
користання.

— Ця споруда не аварійна. Там 
є проблема з підмоканням, тому 
необхідно буде виконати комп-
лекс гідроізоляційних робіт, — 
говорить Кравчук.

Отож, за пропозицією фахівців, 
над входами поставлять накриття. 
Біля двох із них — поблизу ринку 
«Урожай» і Медуніверситету — 
пропонують встановити ліфти.

Комерційне призначення пере-
ходу пропонують зберегти, а сті-
ни та одне з приміщень переходу 
облаштувати під експозиції.

— Можна пристосувати примі-
щення ще й під культурну функ-
цію. Там може бути виставка, 
галерея, експозиція для якихось 
художніх робіт, що будуть підтри-

муватися міською радою, — каже 
Максим Кравчук.

Щодо комерції, то замість 
нинішнього фастфуду з його 
неповторними «ароматами», які 
змішуються із запахом громад-
ської вбиральні — пропонують 
влаштувати такий собі «міні-Бу-
динок побуту».

— Ми запропонували створити 
тут комерцію побутового обслу-
говування. Тобто, як у будинку 
побуту, де є швейні майстерні, 
ремонт взуття, виготовлення 
ключів тощо, — сказав Крав-
чук. — Виготовили план усіх 
приміщень. Але демонструвати 
його зарано — проєкт в стадії 
обговорення, тому все ще може 
змінитися. Остаточного рішення 
по наповненню цього переходу 
ще не прийнято.

над Переходом буде 
наземний

За тиждень до повномасш-
табного вторгнення, нагадаємо, 
у Вінниці презентували рекон-
струкцію ділянки вулиці Пиро-
гова — від Блока (нині вулиця 
Героїв Поліції) до перехрестя Пи-
рогова-Келецька-Скалецького. 
Оновлення переходу на «Урожаї» 
також було в рамках цих робіт, 
хоча й окремим проєктом.

А потім, ви самі знаєте, що 
сталося — війна, зрізання ви-
датків на реконструкції та нові 
будівництва, перерозподіл ко-
штів на оборону. За рік великої 
війни до питання реконструкції 
вулиці та переходу знов повер-
нулися.

буде далі
Ордер на арешт путіна 

вкотре продемонстрував, 
що робити якісь остаточні 
висновки посеред процесу, 
хай навіть проміжні — веселе 
заняття, але абсолютно без-
глузде з точки зору правиль-
ності результату. Прогнозу-
вання зараз — це рівняння з 
багатьма невідомими.

Добрих два тижні від захід-
них політиків та військових 
через одного знов йшла інфа 
про те, що війна має завер-
шитись за столом перемовин. 
Ми ж, маючи на руках якісь 
дані, підкладали їх на цю 
формулу і обурювались від 
отриманих результатів — що? 
Домовлятися з путіним? Про 
що? Що за маячня взагалі.

І тут Захід перегорнув ще 
одну карту — ордер на арешт 
путіна, закривши йому таким 
чином участь у майбутніх пе-
ремовинах, на які вони роз-
раховують. Бо хто пустить 
за стіл перемовин людину, 
яку підозрюють у військо-
вих злочинах? Це прекрас-
ний клин між тими в росії, 
хто б хотів завершити все 
якнайшвидше через пере-
мовини, але сподівався, що 
за них це зробить путін. Але 
ця ниточка перерізана, путін 
більше не учасник гіпотетич-
них перемовин. Ще було б 
крутіше додатково вбити 
клин між ширшою групою 
винних, свідомо звинуватити 
половину з них, а іншу за-
лишити без уваги. Поки що.

Ми сприймаємо картину 
по викладених на столі паз-
линках, але не знаємо, що 
буде далі. Розчарування тим, 
що Захід «проковтнув» збит-
тя їх «Боїнга», зараз набуває 
зовсім іншого розкладу, бо 
є дуже сильне відчуття, що 
карта збитого літака теж 
буде поставлена на шальку 
звинувачень путіну та його 
оточенню і бойовикам із са-
мопроголошених республік. 
І зараз воно зіграє набагато 
сильніше, аніж окреме швид-
ке правосуддя, під яке б зна-
йшли крайніх одразу після 
катастрофи.

Зараз же крайніх не зна-
йдеться, навпаки, на путіна 
та окремих осіб повісять 
все, навіть те, до чого вони 
непричетні.

І в цьому теж буде якась 
свого роду справедливість.

думкА

ми заПитали вінничан як, на вашу думку, треба боротися з паліями сухого листя?

НовиНи

блогер

Володимир 
ГеВко

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

Підземний перехід на «Урожаї» 
будували ледь не всім містом: 
в кінці 90‑х через відсутність 
фінансування на будівництво 
скидалися всі, про що закликав 
тодішній мер Дмитро Дворкіс.
Утім коштів не вистачило, щоб по‑
вністю добудувати об’єкт. тому до‑
фінансовував роботи у 2000 році 
Юрій коробкін — підприємець, 
депутат міськради та власник кіль‑
кох торгових закладів. Завершили 
оздоблення підземного переходу 
з пристосуванням його під комер‑
цію у 2002 році.
З того часу не було капітальних 
ремонтів: тільки поточні. тож 
більшість вінничан цей перехід 
не вперше згадують не злим ти‑
хим словом через його стан.
через петиції у 2018‑му віннича‑
ни вимагали реконструкцію цього 
переходу. У мерії відповідали, що 
не можуть це зробити, адже пере‑

хід в оренді, і тому капітальними 
роботами має займатись орендар 
переходу — торговельно‑вироб‑
ниче товариство «Південний Буг».
А журналісту додатково розпо‑
віли, що «орендарю не вигідно 
робити капремонт і він готовий 
відмовитися від об’єкта на ко‑
ристь міста».
Отож, капітальних ремонтів 
не дочекалися, але принаймні 
були поточні: у червні 2020‑го 
за кошти орендаря відновили 
тротуарну й настінну плитки та 
пошкоджених елементів благо‑
устрою.
тоді як міська влада, зі свого боку, 
вирішила вкластися в обстеження 
та виготовлення проєктно‑кошто‑
рисної документації на подальшу 
реконструкцію переходу. Зокре‑
ма, стало відомо, що на такі цілі 
витратили з бюджету громади 
1 мільйон 200 тисяч гривень.

орендар відмовився від реконструкції

владимир горохов
Має бути інформаційна під‑
тримка на рівні дільничних 
поліції чи медицини. Інфор‑
мація про заборону та пока‑
рання — на кожному кроці.

денис ковальчук
Штрафи за подібні пору‑
шення потрібно збільшити, 
як мінімум у 10 разів. тоді 
результат дотримання даного 
закону буде в рази більшим.

раїса мельник
А де його подіти те листя, сухі 
бур’яни? Зараз весна, повним 
ходом йде обрізка дерев і що 
людям робити з гіллям, якщо 
палити не можна?

SeRegA gl
краще б боролися із забруд‑
ненням річок, з утилізацією 
відходів підприємств. Зроби‑
ли проблему з малого, щоб 
відволікти від глобального.

OkSAnA Bevz
Необхідно організувати ви‑
віз сухого листя та гілля та 
повідомити людей про таку 
можливість. карати легше, 
ніж співпрацювати.

В рамках робіт на вулиці Пиро-
гова — поблизу підземного пере-
ходу — має з’явитися наземний 
перехід зі світлофором.

— Який сенс тоді в підзем-
ному переході, якщо буде ре-
гульований наземний перехід? 
Чи не простіше його тоді заси-
пати, щоб не витрачати кошти 
на реконструкцію? — запитав 
журналіст.

— Цей варіант обговорювався 
і не був підтриманий. Бо, по-
перше, на те, щоб засипати пере-
хід, теж треба гроші. По-друге, 
місто втратить комерційні при-
міщення, і як наслідок будуть 
втрачені робочі місця та подат-
ки з цих місць. Тому вирішили 
зберегти цю споруду, — відпо-

вів Максим Кравчук і порадив 
звернутися за роз’ясненнями 
до директора департаменту ка-
пітального будівництва Ігоря 
Откидача, який, ймовірно, стане 
замовником реконструкції.

— Поки це не наш об’єкт. 
За попередніми планами збира-
лися робити реконструкцію ву-
лиці Пирогова та гідроізоляцію 
переходу, що доручили департа-
менту комунального господар-
ства і благоустрою. Чи будемо 
«заходити» у середину переходу 
і робити там реконструкцію — 
якраз обговорюємо і незабаром 
це питання буде вирішено, — ска-
зав журналісту директор департа-
менту капітального будівництва 
Ігор Откидач.

реконстрУкція переходУ 
на «Урожаї»: коли та як?
оновлення «підземки»  Майстерні 
з ремонту одягу, картинна галерея і 
ніяких кіосків із фастфудом — таким після 
реконструкції може стати підземний 
перехід на «Урожаї». А ще поставлять 
два ліфти, щоб «підземкою» могли 
скористатися люди на візках. Однак 
ремонти, які мали розпочатися весною 
минулого року, досі на стадії обговорень

Роботи мали 
розпочатися 
у травні минулого 
року. Через війну 
їх відтермінували 
на невизначений строк

Підземний перехід на «урожаї» відкрили у 2002 році. І з 
моменту здачі об’єкта в експлуатацію були тільки поточні ремонти
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 Клаптики історії
Проєкт вивчення та популя-

ризації архітектурної спадщини 
Вінницької області.
 Станція Глибокого сортуван-

ня Shuttle
Про цю станції ми неоднора-

зово писали, це одна із перших 

станцій сортування, що запра-
цювала у Вінниці та нині, окрім 
збору та відправки сміття на пере-
роблення, збирають гроші на авто 
для фронту за допомогою розігра-
шів, збирають бляшанки на ви-
готовлення окопних свічок тощо.
 Lifeguards
Це проєкт із серією тренінгів з 

НАтАлІя корПан, RIA, 
(097)1448132

Молодіжний банк 
Ініціатив Вінниці — 
це грантодавча про-

грама для місцевої молоді, віком 
від 13 до 25 років. Як пояснюють 
у програмі, місія МБІ активізува-
ти молодь міста Вінниця та надати 
їй можливості реалізувати власні 
ініціативи за допомогою гранто-
вого конкурсу.

Як це все працює, пояснила 
нам координаторка програми 
Єлизавета Шаповалова.

— Молодіжний банк — це про-
грама, яка функціонує у багатьох 
країнах. При «Подільській грома-
ді» також існує Молодіжний банк. 
Група молоді від 13 до 24 років 
впродовж року проводить різні 
фандрейзингові заходи та збирає 
на них гроші, — розповідає Єли-
завета. — Ми проводили, напри-
клад, проєкт, де кожен охочий, 
за певну суму, міг придбати книгу, 
обравши її тільки за цитатою та 
жанром. Зібрані кошти на цих 
різноманітних заходах Молодіж-
ний банк потім роздає різним 
молодіжним ініціативам шляхом 
оголошення конкурсу грантів.

Цьогоріч це п’ятий конкурс 
грантів. Попередні чотири кон-
курси були проведені на загаль-
ну суму 86 000 гривень, й у їхніх 
рамках підтримали 16 молодіжних 
проєктів.

— Кількість грантів, які вигра-
ють, щороку залежить від того, 
скільки коштів ми зберемо шля-
хом організації заходів. Цьогоріч 
ми також отримали допомогу від 
благодійної організації, тому ми 
змогли збільшити суму для фінан-
сування кожного проєкту. Одна 
команда отримує 10 тисяч гривень 
на реалізацію своєї ініціативи. Ми 
допомагаємо, консультуємо по-
тім всіх переможців, — пояснює 
координаторка програми. — Всі 
проєкти переможці мають зреа-
лізувати до вересня 2023.

У Вінниці ця програма діє з 
2016 року, й за цей час ініціа-
тивна молодь зреалізувала чимало 
всіляких проєктів. До прикладу, 
ось кілька з них:
 Відходи в Доходи
Це проєкт розвитку системи 

сортування відходів у Вінниць-
кому технічному коледжу. Ініціа-
тива працює вже близько 4 років 
та є безперервним та стабільним 
екологічно-корисним проєктом.

про проєкти для молоді: від 
меддопомоги до коворгінків
активність  У Вінниці вже понад 
п’ять років існує Молодіжний банк 
Ініціатив. Щороку ця програма фінансує 
цікаві та корисні проєкти для розвитку 
Вінницької громади. розповідаємо, хто 
переміг у конкурсі грантів від молодіжної 
програми цьогоріч, які проєкти вже 
до кінця літа будуть зреалізовані у Вінниці 
та чим ще, окрім конкурсу грантів, 
займається Молодіжний банк Ініціатив

У рамках попередніх 
чотирьох конкурсів 
підтримали 16 
молодіжних проєктів 
на загальну суму 86 
тисяч гривень

метою навчити молодь надавати 
першу медичну допомогу у різ-
номанітних екстрених випадках.

Цьогоріч у конкурсі грантів від 
Молодіжного банку Ініціатив ви-
грали чотири команди. Детальні-
ше про кожен проєкт розповіли 
на сторінці «Подільської грома-
ди». Тож у Вінниці будуть реалі-
зовувати такі проєкти:
 «CoolLib». Він передбачає: 

створення простору (coworking) 
для роботи та відпочинку. Там 
буде Wi- Fi, поповнення бібліо-
течного фонду у зв’язку з деру-
сифікацією, облаштування місця 
для проведення заходів і тренінгів. 
Таку ідею запропонувала команда 
з КЗ «Вінницький ліцей № 16».
 «Blackout». Це буде зреалізо-

вана постанова та показ вистави 
на сцені Вінницького обласного 
академічного музично-драматич-
ного театру ім. М. К. Садовсько-
го. Вистава має актуалізувати, 
крім теми відсутності світла 
в українських домівках, також 

і брак спілкування в родинах. 
Цікава вона буде глядачам ві-
ком 12+.
 «ВелоПрометей». Це вело-

генератор від Вінницького тех-
нічного коледжу. Цей проєкт має 
на меті створення велогенерато-
ра, який при відключенні світла 
як портативний пристрій стане 
джерелом живлення на 220 V, із 
зовнішнім акумулятором. Інши-
ми словами: потрібно підзарядити 
гаджет — крути педалі на вело-
сипеді.
 «Таємнича Вінниця»/Mys-

teriuos Vinnytsia. Цей проєкт пе-
редбачає створення настільної гри 
від ГО «Платформа соціального 
розвитку «Сетап». Гра має дозво-
лити підвищити знання і розумін-
ня мешканців та гостей Вінниці 
про культурну спадщину нашого 
міста.

Стежити за всіма анонсами 
заходів від Молодіжного банку 
Ініціатив Вінниці можна у со-
цмережах програми.

молодіжний банк ініціатив у вінниці профінансував чотири проєкти, які будуть створені 
до вересня 2023 року. реалізує їх активна молодь міста

ВАлеНтиНА кирильчук, RIA, 
(096)3145155

Придбати омріяний музичний 
інструмент, мати можливість опла-
тити навчання у музичній школі, 
записати власну пісню на профе-
сійній студії чи випустити збірку 
своїх композицій. Аби підтримати 
талановитих і креативних діток та 
підлітків, які живуть у Вінниці 
та області, корпоративний фонд 
гурту «ТІК» і фонд «Подільська 
громада» щороку проводять сти-
пендіальний конкурс для музично 
обдарованої молоді.

Прийом заявок на конкурс-2023 
вже стартував і триватиме 
до 31 березня.

— Дитячі мрії обов’язково по-
винні здійснюватися! А підтрим-
ка талановитих дітей у час війни 
особливо важлива, — розповіда-
ючи про цьогорічний конкурс, 
зазначає лідер гурту «ТІК» Ві-
ктор Бронюк. — Це буде шоста 

стипендіальна програма, хоча за-
галом вже дев’ять років ми маємо 
таку чудову традицію — підтриму-
вати музично обдаровану молодь 
й ставати невеличким щаблем 
на шляху до здійснення творчих 
мрій юних талантів. А їх у нашій 
області дійсно дуже багато! Що-
року на конкурс отримуємо дуже 
багато заявок від діток самого різ-
ного віку із сіл та містечок майже 
всіх районів Вінницької області.

До складу журі оргкомітет кон-
курсу завжди запрошує відомих 
творчих особистостей Вінниці, 
журналістів, представників гро-
мадських організацій і фонду «По-
дільська громада», які, ретельно 
переглядаючи відеоісторії всіх 
учасників, обирають переможців, 
які й отримують стипендії на вті-
лення своїх музичних мрій.

Цьогоріч талановиті діти і 
молодь віком від 5 до 16 років, 
які проживають у Вінниці та Ві-
нницькій області, можуть отри-

мати стипендії у 7000 гривень.
Умови участі дуже прості. Всім 

бажаючим поборотися за стипен-
дії, потрібно заповнити аплікацій-
ну форму й записати короткий 
відеоролик «Я і музика» (трива-
лість — до одної хвилини), у яко-
му розказати про важливість музи-
ки у своєму житті під час війни і 
відповісти на питання: «Чому саме 
я маю отримати цю стипендію? 
На що її витрачу?» За наявності 
можна також надати довідку про 
соціальний статус родини, у якій 
проживає дитина, та рекоменда-
ційний лист від свого навчального 
закладу або інші листи від педаго-
гів і керівників колективів.

Усе це потрібно сформувати 
в лист і до 31 березня надіслати 
на електронну пошту podolfond@
gmail.com з темою «Заявка на сти-
пендіальний конкурс».

— Із радістю запрошую всіх 
талановитих діток Вінниччини 
взяти участь у нашому конкур-

Юні співаки і музиканти вінниччини можуть 
виграти стипендію від гурту «тік»

сі, який цього року проходить 
за підтримки ІСАР Єднання та 
Фонду Ч. С. Мотта, — говорить 

Віктор Бронюк. — Бажаю успіху 
і вірю у кожного конкурсанта й 
конкурсантку!

на фото віктор бронюк із переможцями стипендіального 
конкурсу 2021 року. «Бажаю успіху і вірю у кожного 
конкурсанта й конкурсантку цього року!» — каже музикант
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міський простір

ціна та строки робіт
За тендером, капітальний 

ремонт парку «Хімік» коштує 
32 мільйони 730 тисяч гривень.

Підрядник — «Підприємство 
«Агропродсоюз». Раніше цій 
компанії довіряли встановити 
флагшток на Замковій горі, коло 
на Коріатовичів і також вони зараз 
працюють над оновленням Ме-
моріалу Слави, що на Київській.

ВАлерІй 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

Відвідали парк 
зранку 14 берез-

ня. Робітників на той момент 
на місці не було. Але ми по-
мітили низку змін у порівнянні 
з нашим попереднім візитом, 
7 листопада минулого року.

Серед них — добудована «лава 
добросусідства», майже повністю 
викладена плиткою центральна 
алея, відремонтований паркан та 
арка. Втім, роботи ще немало, 
про що свідчать кучугури ви-
копаної землі та відсіву на по-
ловині території парку.

Що змінилося
Вхідна арка до парку повністю 

пофарбована. Невеликі примі-
щення в цій арці, які раніше 
використовувалися вінничанами 
як «смітник» — засклені та за-
криті дверима.

Також відремонтована огоро-
жа до парку — бетонний паркан 
облицювали гранітними плита-
ми та дерев’яними дошками.

Заходимо всередину парку і 
бачимо, що будівельники завер-
шили викладати плитку по цен-
тральній алеї. Обабіч від неї по-
садили саджанці молодих дерев.

На ключовій локації — де 

альтанка — склали довжелезну 
«лаву добросусідства».

Ідея в тому, що ця хвиляста 
лавка є майже неперервною і 
сприятиме тому, щоб місцеві 
мешканці спілкувалися між со-
бою, сидячи поруч.

Дитячі атракціони також уже 
готові: дерев’яна лінія пере-
шкод, яка була закрита черво-
ним пластиковим парканом, 
нині доступна для користування. 
Позаду неї — гумовий пагорб зі 

східцями, по якому дуже м’яко 
ходити. Попереду — імпрові-
зована сцена з металевої сітки, 
обрамлена дерев’яними дощеч-
ками.

По центру парку сформова-
на чаша фонтану — за планами 
на його бортах мають зробити 
ще місця для сидіння. А далі, 
починаючи від фонтану, поміт-
но, що роботи ще чимало: тре-
ба далі викласти плиткою алеї, 
поставити дитячі та спортивні 
майданчики та багато іншого.

За сквер між вулицями Петра За‑
порожця та Некрасова взялися ще 
у 2016 році. тоді після кількох запе‑
клих дискусій та публічних обгово‑
рень містяни вирішили, що в парку 
має бути саме парк, а не церква.
Згодом міська влада провела 
архітектурний конкурс, резуль‑
татом якого стала концепція роз‑
витку парку: збереження дерев, 
створення дитячої ігрової зони, 

спортивна частина парку з тре‑
нажерами, велотреком і біговою 
доріжкою та багато іншого.
До реконструкції приступили 
на початку 2021 року. Підряд 
отримало вінницьке підприємство 
«рослана», на суму 20 мільйонів 
гривень.
Однак роботи не завершили.
— Був розірваний договір із по‑
переднім підрядником. Провели 

коригування проєктної докумен‑
тації. та розрахувалися за фактом 
виконаних робіт із цим виконав‑
цем, — говорив раніше журналісту 
директор департаменту комуналь‑
ного господарства і благоустрою 
Юрій Семенюк.
тож замість 20 млн грн приватне 
підприємство «рослана» отримало 
тільки 4,7 млн грн, про що вказа‑
но в угоді до тендеру.

капремонт виконують із другої спроби

триває ремонт «хіміка». як 
змінився парк за цю зимУ?
оновлення  Напівдикий «Хімік» 
перетворюють на повноцінний парк для 
Замостя. роботи з капремонту відновили 
ще в жовтні минулого року. ремонти 
тривали й за сприятливої погоди цієї зими. 
який зараз має вигляд ця місцевість? 
Скільки на капремонт витратять коштів і 
коли завершать благоустрій парку?

Роботи ще чимало: 
треба далі викласти 
плиткою алеї, 
поставити дитячі та 
спортивні майданчики 
та багато іншого

біля «зорі» хочуть зробити парковку. 
ціна — 3,1 мільйона гривень
ВАлерІй чудновський, RIA, 
(063)7758334

Департамент комунального 
господарства оголосив тендер 
на капремонт паркувальної зони 
на Стрілецькій, у районі пала-
цу мистецтв «Зоря». Очікувана 
вартість закупівлі — 3 мільйони 
172 тисячі 276 гривень. Що вхо-
дить у цю суму?

Технічне завдання складається 
з 98 пунктів.

На початку майбутньому під-
ряднику треба буде виконати під-
готовчі роботи — зняти асфальт, 
демонтувати 304 метри бордюрів, 
вирізати сухі, аварійні дерева. Від 
усього цього буде аж 74 тонни 
сміття, які потрібно буде вивезти 
з території.

Поряд із паркувальною зоною 
планують наново викласти троту-
ар. Старе — прибрати, і в тран-
шею засипати пісок, відсів, ас-

фальтобетон. Відгородити тротуар 
бордюром від стоянки. Плюс, 
підряднику треба буде викласти 
«смугу» з тактильної жовтої плит-
ки, яка дозволяє орієнтуватись 
людям із порушенням зору.

Окремим пунктом документації 
є завдання на будівельні роботи 
на паркувальній зоні: її також 
треба буде зробити з нуля — ви-
рити дорожнє корито, в яке потім 
засипатимуть кілька шарів піску, 
щебеню, асфальтобетону.

Зелену зону, що біля парков-
ки — усього 85 квадратних ме-
трів — засіють газонами. А самі 
паркомісця розфарбують дорож-
ньою розміткою, і ще встановлять 
забороняючі та інформаційні до-
рожні знаки (3.21; 3.22; 3.23; 4.2; 
5.38.1; 5.42.1).

— Паркувальна зона буде органі-
зована праворуч від «Зорі», на ву-
лиці Стрілецькій. Там сьогодні 
щось схоже на зелену зону, на яку 

заїжджають автомобілі, — пояснив 
журналісту директор департамен-
ту комунального господарства та 
благоустрою Юрій Семенюк.

— А скільки там буде парко-
місць? — спитав журналіст.

— Наскільки я пам’ятаю, там 
буде організовано наче 16 місць 
для паркування. Точно не можу 
сказати, бо немає перед очима 
проєкту, — відповів Семенюк.

Звісно, що зацікавила ціна. 
Адже 3 мільйони 172 тисячі 
гривень — це, напевно, чимала 
вартість організації парковки. 
Чому ж вийшла така сума?

— Проєкт розрахований таким 
чином. Наявна стоянка буде 
розширена, збільшено кількість 
паркомісць. Буде окремий заїзд. 
Тобто, вона не буде знаходитися 
вздовж дороги на Стрілецькій, 
це не «кишені» для тимчасово-
го паркування, — відповів Юрій 
Семенюк.

У департаменті комунально-
го господарства і благоустрою 
нещодавно прозвітували щодо 
стану виконаних і запланова-
них робіт:

«Наразі там виконані майже 
всі роботи із заміни та прокла-
дання інженерних мереж, вла-
штування пішохідних алей, зо-
внішнього освітлення, системи 
відеонагляду, ремонту вхідної 

групи та посадці зелених наса-
джень, — йдеться у звіті. — Вже 
у 2023 році плануємо остаточ-
но завершити роботи по цьому 
об’єкту із встановленням клю-
чових локацій, блокованої вби-
ральні та фонтану».

Час на все це є: капітальний 
ремонт парку «Хімік» три-
ватиме включно до жовтня 
2023 року.

роботи триватимуть до жовтня 2023 року. За тендером, капітальний ремонт парку коштує 
32 мільйони 730 тисяч гривень.

виконавця робіт оберуть 21 березня. йому доручать 
демонтувати старі поверхні та «з нуля» побудувати 
паркомісця і тротуар
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— Мені сказали, що тут нам 
не допоможуть, треба їхати 
в Київ, прогнозів теж ніхто ні-
яких не дає, — говорить мама 
Влада, яка 22 лютого поїхала із 
сином в інститут нейрохірургії.

в інституті нейрохірургії
Ірину з малим поклали в до-

росле відділення інституту 
нейрохірургії. Як каже її сестра 
Руслана, цьому сприяв Сергій 
Чорний, заввідділення травмато-
логії дитячої обласної. І саме він 
домовився з професором інститу-
ту, щоб той займався хлопчиком.

— Влада оглянули і сказали, 
що ситуація важка, потрібна опе-
рація і вона буде складною, — 
розповідає Руслана. — Його про-

оперували 27 лютого, операція 
тривала три години. Нейрохірург, 
який її робив, сказав, що нерв 
на прооперованій раніше ніжці 
мав сантиметровий рубець, який 
видалили, але багато часу було 
витрачено не те, щоб зшити нерв 
під мікроскопом.

Зараз Влад вже у Вінниці, його 
ніжка зігнута, так наче дитина 
сидить. Нейрохірург, який опе-
рував малого, сказав: ще місяць 
Влад на ніжку точно наступати 
не буде.

все тільки Починається
Нещодавно, 15 березня, Влади-

ку нарешті зняли шви. Вже піс-
ля другої операції, яку зробили 
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У  в е р е с н і 
2022 року у чоти-
рирічного Влада 
на УЗД виявили 
гігрому в підко-

лінній ямці (це підшкірне утво-
рення у вигляді шишки, як пра-
вило, розташоване в області су-
глобів і являє собою порожнину, 
заповнену рідиною, це одночасно 
може бути кіста або пухлина) і 
порадили негайно її видалити. 
Після консультацій кількох лі-
карів, хлопчика госпіталізували 
в дитячу обласну лікарню в трав-
матологічне відділення.

Оперував дитину хірург трав-
матологічного відділення дитячої 
обласної лікарні Сергій Анто-
нець. Після операції Влад ще 
тиждень провів у лікарні, тому 
що операційний шов не зажи-
вав, а дитина температурила. 
Виписував хлопчика вже інший 
лікар. Тому що Сергій Антонець 
через два дні після проведеної 
ним операції пішов на лікар-
няний. І відтоді Ірина Шуляк, 

мама хлопчика, його не бачила, 
хоча потім неодноразово навід-
увалась до травматологічного 
відділення лікарні. Спочатку, 
бо шов не гоїться — і дитина 
не ступала на ніжку, потім шов 
загоївся — а дитина все одно 
не ступала на ніжку. Хоча з мо-
менту операції пройшло три з 
половиною місяці.

Мама хлопчика написала 
скаргу на Сергія Антонця, який 
прооперував її дитину і обіцяв, 
що все буде добре. Залишила 
її в приймальні головного лі-
каря, а сама пішла на прийом 
до медичного директора лікарні 
Оксани Моравської. Спонтанний 
консиліум лікарів, який скликала 
в себе в кабінеті медичний ди-
ректор дитячої обласної лікар-
ні, вирішив, що Влада потрібно 
повторно госпіталізувати і дооб-
стежити.

Повторне дослідження пока-
зало: «Неможливо виключити 
травматичне пошкодження за-
гального малогомілкового нерву 
в підколінній ямці на рівні су-
глобової щілини з розвитком 
невроми».

через скаргу Ірини, в дитячій 
обласній лікарні скликали ме‑
дичну комісію. Винних у ситу‑
ації з Владиком не знайшлося, 
лікарі просто вирішили, що 
дитину потрібно відправляти 
в київ.
коли відбулося засідання ме‑
дичної комісії, до тітки малюка 
руслани написав Сергій Анто‑
нець. Сказав жінці, як він пере‑

живає за хлопчика, як відчуває 
свою провину на 50% і через це 
в нього тиск. А ще обіцяв про‑
вести реабілітацію малого, коли 
того прооперують.
— я сказала: дякую, не треба, — 
говорить руслана.
коли Влада прооперували в ки‑
єві, Сергій Антонець знову спіл‑
кувався з тіткою Влада. руслана 
сама написала лікарю, сказала, 

що малого успішно прооперува‑
ли, і додала, що при повторній 
операції виявили ушкодження 
нерва, через операцію попере‑
дню. На що Сергій Антонець на‑
писав таке: «я знаю, але я його 
не усікав, там просто нерв був 
стиснутий рубцем і реабілітація 
(після операції в києві — авт.) 
має бути успішна». Після того 
лікар на зв’язок не виходить.

лікар знову зник

У влада після невдалої 
операції бУде ще рік реабілітації
ціна помилки  жовтень 2022 — 
хірург дитячої обласної Сергій Антонець 
прооперував чотирирічному Владу 
кісту на ніжці. Хоча кісту не знайшов, 
розрізав і зашив? лютий 2023 — дитина 
не стає на ніжку, яка атрофується і 
болить. Повторні дослідження вказують, 
що дитині пошкодили нерв на ніжці. 
Хлопчика направляють у київ в інститут 
нейрохірургії… Знову операція

Владика чекають 
постійні поїздки до 
лікарні на різноманітні 
маніпуляції, які мають 
відновити рухомість 
ніжки

НАтАлІя корПан, RIA, (097)1448132

У Вінниці цьогоріч плануєть-
ся поставити крапку в питанні 
деколонізації Європейської пло-
щі. У травні минулого року при-
брали скульптурну композицію з 
будьонівцем, червоногвардійцем 
та червоноармійцем. Пізніше там 
були демонтовані бетонні стели, 
на яких знаходились плити з ви-
карбуваними іменами полеглих 
у Другій світовій війні.

Цьогоріч, як читаємо на сайті 

міськради, у Вінниці мають гід-
но вшанувати пам‘ять полеглих 
у Другій світовій війні, які там 
поховані, та перепоховати остан-
ки військових окупаційної армії 
початку ХХ століття. Для цього 
мають бути проведені пошукові 
дослідження на території Євро-
пейської площі, де, за архівними 
даними, наявні місця поховань 
1920-1975 рр.

«Наразі вже стартували підго-
товчі роботи на ділянці біля ко-
лишнього меморіального комп-

на європейській площі проведуть 
пошуково‑ексгумаційні дослідження

лексу, де пошуково-ексгумаційні 
роботи проводитиме спеціалі-
зована організація. У результаті 
досліджень науковці отримають 
додаткові дані для вивчення іс-
торії міста», — читаємо на сайті 
міськради.

Виявлені захоронення загиблих 
під час Другої світової війни пе-
ренесуть до вже існуючої зони 
пам’яті з метою вшанування. 
За словами головного архітек-
тора міста Євгена Совінського, 
Вінниця має намір таким чином 

розкрити справжні сторінки влас-
ної історії.

— В усій Україні триває про-
цес деколонізації та усунення 
елементів радянської та кому-
ністичної символіки. Ми маємо 
намір розмежувати пам’ять про ІІ 
Світову війну, що буде збережена 
на Меморіалі на вул. Київській, 
та штучно привнесений радян-
сько-комуністичний контекст 
«еліт» 20-х, 30-х років, з яких по-
чала формуватися ця поховальна 
зона, що до цього була міським 

садом у центрі міста, — каже Єв-
ген Совінський.

За його словами, у випадку, 
якщо будуть виявлені захоро-
нення — їх буде перенесено 
до вже існуючої зони пам’яті, 
де уже монтують плити з імена-
ми 6 500 вінничан, що загинули 
у Світовій війні. Саме з цією ме-
тою пошуковці будуть проводити 
дослідження. Після завершення 
робіт розпочнеться підготовка 
до проведення відкритого архі-
тектурного конкурсу.

хлопчику в інституті нейрохірур-
гії. Знімав шви Сергій Чорний.

— У Києві, коли робили опе-
рацію, видалили рубець, і тепер 
нерв на цій ніжці коротший 
на один сантиметр, — розпові-
дає мама малюка Ірина. — Сергій 
Чорний сказав, що потрібно буде 
шукати у Вінниці нейрохірурга, 
або лягати на денний стаціо-
нар в дитячу обласну лікарню 
в неврологічне відділення. Там 
є лікар, який може малому до-
помогти в реабілітації.

Зараз у дитини ніжка зігнута 
в коліні так, наче він сидить. 
На ніжку наклали гіпс, і сказали: 
«в такому положенні вона має 
бути три тижні». Гіпс будуть роз-
тягувати в три етапи, а вже потім 
без гіпса потрібно буде розтягу-
вати нерв.

Тож Владик взагалі не ходить. 
Мама каже, він сідає на підлогу, 
піднімає пошкоджену ніжку до-
гори, впирається ручками і так 
повзає. А ще малюк дуже не хоче 
виходити на вулицю, як тільки 
починають його одягати — ка-
призує.

— Він наче соромиться, бо 

зараз ми його на руках носи-
мо, — говорить Ірина і додає, 
що особливо сина дратує, коли 
вони їдуть у дитячу обласну лі-
карню. — Як тільки бачить зна-
йому зупинку, починає плакати.

Що далі?
Впродовж року Владика чека-

ють постійні поїздки до дитячої 
обласної лікарні на різноманітні 
маніпуляції, щоб відновити рухо-
мість ніжки. Звісно, якщо мама 
Ірина не знайде іншого нейрохі-
рурга, бо в дитячу обласну вона 
звертатися не дуже хоче.

— Це буде цілий рік масажів, 
процедур, треба буде розробля-
ти коліно, потім треба буде вни-
зу ніжку виправляти, тому що 
вона довгий час була повернута 
в сторону. А ще треба набратися 
терпіння, бо нерв дуже повільно 
відновлюється, — розповідає тіт-
ка малого Руслана, і додає, що 
малюку можна зробити групу з 
інвалідності на цей рік.

Втім мама Влада поки що ду-
має, бо не знає, чи витримає ще 
одне випробування: випробуван-
ня комісій МСЕК.

владик зараз взагалі не ходить. його носять на руках, але 
сподіваються, що восени все буде добре
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кіра планує побити власний рекорд. Зібрати ще більше 
грошей і знову передати на ЗСУ

Тамара говорить, що тепер 
у неї є ціль після того, як вона 
поховала сина. Знайти цього 
Пожидаєва, глянути йому в очі 
і запитати: як він може матері 
загиблого Героя сказати, що її 
потрібно бити?

байдужість вражає
— За що мене бити? За те, 

що я його виховала так, що він 
у числі перших пішов на війну, 
незважаючи на інвалідність після 
АТО? Що не зважаючи на гарну 
роботу, молоду дружину і три-
річну донечку пішов захищати 
нас? Що він патріот? — запитує 
Тамара. — Чи це через те, що 
я просила матеріали по справі 
мого сина, просила тіло або 
статус «зниклого безвісти». Ви 
знаєте, що коли боєць гине, але 
його не можуть винести з полю 
бою, за два тижні цьому бійцю 
надається статус «зниклого без-
вісті»? Віталіку цей статус надали 
21 грудня.

До того, 15 вересня, мама 
бійця здала матеріал на ДНК-
експертизу у Вінниці. До 15 лис-
топада, за словами жінки, по-
ліція її матеріал навіть не внесла 
в базу даних.

— Коли звільнили Костромку, 
14 листопада, ми їздили в Мико-
лаїв на впізнання, я попросила 
в слідчих просто там взяти мій 
ДНК, мені відмовили зі слова-
ми: «Будемо ми зараз у кожної 
мами ДНК брати…», — говорить 
жінка. — Взяли в брата і донь-
ки. Чому? Я цього не розумію. 
Потім ДНК підтвердилось. Але 
ця байдужість, замовчування 
всього — вона вражає. Я вважаю, 
не може такого бути в країні, де 
йде війна за свободу. Не можна 
замовчувати і не говорити про 
хлопців та дівчат, які гинуть.

АльОНА рябоконь, 
RIA, (067)4333535

Віталій служив 
у 137 батальйоні 
морської піхоти. 
Був командиром 
відділення снай-

перів. На початку вересня за-
гинув.

— Довгий час сина не могли 
знайти, — розповідає мама біця 
Тамара Розвора. — Тіла його і 
його побратимів знаходились 
на полі бою, територія була 
окупована. Потім знайшли, про-
йшли експертизу ДНК. А 10 бе-
резня його поховали на Алеї 
Слави.

За словами Тамари, пошуки 
сина їй далися дуже важко. І 
словами тут не розповіси, тому 
що тут крик маминої душі.

— Я зверталася в усі служби, 
які тільки є в Україні, навіть 
у Червоний Хрест у Женеві. 
Кругом подавали дані, кругом 
шукали… Ви знаєте, я можу вже 
поділитися списком і досвідом, 
як розшукувати військових, — 
говорить Тамара. — Тому що 
зверталася всюди і розумію, де 
допоможуть, а де марна справа 
звертатися.

у частині нічого 
не казали

А от співпраці з частиною 
сина, такої, якою вона напевне 
мала б бути, за словами матері, 
не було. Матеріали по справі Ві-
талія сім’ї надали аж у грудні. 
До тих пір говорили, що про-
водиться розслідування.

— Там дуже довго не мо-
гли винести тіла з поля бою. 
Село Костромка було звільнене 
8 листопада, — розповідає Тама-
ра. — Два тіла його побратимів 
забрали. Це був Паша і ще один 
хлопець неопізнаний, але ми 
думаємо, що то Андрій. А мого 
Віталія не було. Його вже потім 
знайшов Червоний Хрест.

За словами жінки, коли вони 
разом із дружиною сина поча-
ли пошуки, довелось тиснути 
на різні важелі, щоб дізнатися 
хоч якусь інформацію, бо в час-
тині нічого не казали.

— Віталій був підпорядкова-

ний в стрілецький батальйон 
підполковника Андрієнка, і 
я вважаю, що той відправив 
їхню частину А0216 на смерть, — 
говорить мама бійця. — І коли 
я до нього зателефонувала, по-
просила матеріали розслідуван-
ня, попросила допомогти знайти 
тіла, забрати їх звідти, він сказав: 
«Я розберуся».

Тамара каже, що вона пре-
красно розуміла, коли їй каза-
ли: «Ми не можемо положити 
десятьох хлопців, щоб винести 
ваших трьох». Вона теж такого 
не хотіла. Тому що всі чиїсь діти, 
і кожна мати благає небо, щоб 
її дитина повернулася живою. 
Справа ж не в цьому…

«вас як мати треба бити…»
Через пів години після спіл-

кування з підполковником 
до мами бійця, яка якраз лежа-
ла в онкологічній лікарні після 

операції, зателефонували. Це 
був заступник командира 31-ї 
частини з морально-психологіч-
ного забезпечення на прізвище 
Пожидаєв.

— Ви знаєте, що ваш син заги-
нув? — запитує Пожидаєв маму.

— Знаю, мені всі про це гово-
рять, але маю побачити на власні 
очі, — відповідає.

— Там авіабомба, попала пря-
мо в окоп, останків не залиши-
лось, ми вам тіла на поховання 
не дамо, — каже він.

— Тоді чому цілий місяць мені 
говорили, що «вони там лежать, 
але ми не можемо їх евакуювати, 
ризикуючи життям інших. Чека-
ємо, доки звільниться терито-
рія», а тепер це, — кажу я. — І як 
ви можете знати, що авіабомба 
потрапила саме в їх окоп? Може, 
останки там є, і матерям буде 
що ховати.

— Вас, як маму треба бити, — 
сказав і кинув слухавку.

Віталій Вжещ народився 30 груд‑
ня 1994 року. Закінчив Воло‑
водівську школу, після якої ви‑
вчився на бухгалтера в Брацлав‑
ському коледжі. Після коледжу 
вступив в Аграрний університет. 
Але на заочне, тому що хлопець 

пішов служити в 95‑ту житомир‑
ську аеромобільну бригаду. Був 
десантником, і з самого початку 
АтО — в зоні бойових дій.
У 2014 році отримав поранен‑
ня і інвалідність. Продовжував 
служити в Немирівському війсь‑

ккоматі. Потім звільнився, одру‑
жився. Дружина ліна, вчителька, 
працює у вінницькому ліцеї. три 
роки тому народилась донечка 
Аня. Мама Віталія дякує всім не‑
байдужим за допомогу і за під‑
тримку!

із самого початку ато — в зоні бойових дій

ЧомУ мама має просити 
живий коридор для сина? 
мами героїв  Віталій Вжещ пішов 
на війну 1 березня. Сказав: «як не ми, 
то хто» і додав: «якщо ми там не будемо, 
то вони будуть тут». Загинув 5 вересня 
під селом костромка Херсонської 
області. Щоб знайти і поховати бійця, 
родина чекала пів року і пройшла через 
все — неймовірну людську підтримку і 
вражаючу байдужість

«Не може такого 
бути в країні, де йде 
війна за свободу. 
Не можна замовчувати і 
не говорити про хлопців 
та дівчат, які гинуть»

встигнете на Похорон
Чому Тамара говорить про за-

мовчування і байдужість? Про-
стий приклад. Жінка знаходи-
лася на лікуванні в Німеччині, 
в неї онкологія, було кілька опе-
рацій. У цей час, за її словами, 
вже зробили ДНК-експертизу. 
Але цілий тиждень їй не гово-
рили висновок.

— Сказали так: «По телефону 
казати нічого не будемо, бо це 
кримінальна відповідальність», — 
розповідає жінка. — Я тиждень 
сиділа там, не могла знайти собі 
місце, не знала, це мій син чи 
ні. Казала: «Якщо то він, дайте 
поховати». Але сьогодні вони 
не встигли зареєструвати, завтра 
підписати, потім внести в базу 
даних… Так кожен день. Це щось 
страшне, коли ти ходиш, сидиш, 
лягаєш і думаєш, думаєш, дума-
єш. Хто там? Я казала — хіба для 
вас щось від того зміниться, це 
надсекретна інформація — буду 
я знати сьогоднi чи через тиж-
день, коли ви там із папірцями 
розберетеся?

— Встигнете ви на похорон 
приїхати, — відповідають мені.

— Зачекайте, це моя дитина, — 
кажу. — І якщо вже говорити про 
похорон, його треба організува-
ти, а не просто приїхати і вкло-
нитися могилі.

«коли я хоронила сина…»
У Вінницю тіло Віталія при-

везли 8 березня. Тоді мама з його 
дружиною ходили в морг. Потім 
у міськраду, просили живий ко-
ридор. Їм надали автобус, зроби-
ли живий коридор, на який при-
йшло кілька людей. На похорон 
прийшли представники частини. 
Прийшла директор школи, де на-
вчався Віталій, а його мама бага-
то років працювала вчителькою. 
І ніхто не сказав чотири простих 
слова «Слава Україні! Героям 
слава!». І хоч би один представ-
ник міста вшанував пам’ять…

— У мене склалося таке вра-
ження, просто я варюсь в цьому 
всьому вже давно: війна болить 
тільки тим, у кого там хтось 
воює, і ще п’яти відсоткам лю-
дей, — говорить жінка. — Всім 
іншим якось байдуже.

Мама бійця вважає, що нація 
деградує. Тому що війна в країні 
мала б якось гуртувати людей, 
але все навпаки. Кожен займа-
ється своїми справами. Більш 
того, навіть своїми справами 
не займається.

— Тому що, от ви написали: 
«Мама героя просить живий ко-
ридор», але хіба це матері по-
трібно робити? — говоріть Тама-
ра. — А ще, мама сьогодні бігає 
і вирішує питання флагштока, 
щоб на могилі сина, який поклав 
життя на війні, прапор встано-
вити. І справа ж не в грошах, 
вона в повазі до цих хлопців і 
дівчат — Героїв. І мені здається, 
що все це йде від влади, тому 
що, ну куди можна поскаржи-
тися тут, грубо кажучи, «внизу», 
щоб тебе почули? Нікому. Тому 
що всі знають, там «наверху» ніх-
то нікого не покарає.

чому така байдужість
Коли в країни згадують якусь 

пам’ятну подію, на екранах те-
левізорів горить свічка. На дум-
ку Тамари, сьогодні ця свічка 
пам’яті не має згасати взагалі. 
Тому що кожен день чиясь мама 
ховає сина чи дочку. Кожен день 
чиясь мама шукає свого сина чи 
доньку в списках, у висновках 
експертиз ДНК.

— Ви подивіться, скільки бій-
ців із Вінниччини загинуло про-
сто за останній тиждень, — гово-
рить мама бійця. — Подивіться 
на Алею Слави нашого кладови-
ща. Але це чомусь сприймається 
як норма, більш того, всі жи-
вуть і думають, що в нас немає 
війни. Хай мене засуджують, але 
це точка зору, яка сформувалась 
за останні пів року, як я шукала 
свого сина.

Наостанок…
— Син дуже хотів бути офі-

цером, йому в серпні мали дати 
звання лейтенанта, але.., — роз-
повідає Тамара. — Я запитала 
замполіта частини, чи можна 
дати звання посмертно, мені 
сказали: «не положено». Чому? 
Не зрозуміло. Ніхто не буде пре-
тендувати на це звання? Тож 
мрія залишилася мрією, а обі-
цянка — обіцянкою.

віталій вжещ дуже хотів бути офіцером, йому в серпні мали дати звання лейтенанта, але 
він загинув. Звання посмертно не дають. тож мрія залишилася мрією, а обіцянка — обіцянкою
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«Українська жінка сьогодні — 
хто вона? Захисниця, яка ризикує 
життям заради Батьківщини. Во-
лонтерка, яка цілодобово надає 
безцінну допомогу. Лікарка, яка 
героїчно рятує життя…», — такий 
допис опублікував Головноко-
мандувач ЗСУ Валерій Залужний. 
Він подякував українським жін-
кам за самовідданість на передо-
вій та надійний тил.

Ми приєднуємося до подя-
ки нашим жінкам-захисницям, 
які боронять Україну на різних 
фронтах. Також хочемо згадати 
імена жінок із Вінниччини, які 
загинули під час повномасштаб-
ної війни. На жаль, ми не знаємо 
імен усіх Геройок, які поверну-
лися додому на щиті. Достемен-
но невідомо навіть їхньої точної 
кількості. Однак історіями деяких 
захисниць ми все-таки поділи-
мося.

ольга свіргун 
(24 лЮтого 
2022)

Ольга уро-
дженка Глухова. 
Була військовос-
лужбовицею 59-ї 

бригади. Несла службу на Хер-
сонщині. У перший день втор-

гнення росії в Україну, викону-
ючи бойове завдання, разом із 
побратимами захисниця потра-
пила у засідку в районі Олешків. 
Поховали 33-річну Ольгу 11 бе-
резня у Гайсині. У неї залиши-
лися мама та донька.

Голова Гайсинської районної 
державної адміністрації Людмила 
Головашич після похорону ска-
зала таке: «Я готова була стати 
хрещеною або весільною мамою, 
а стала мамою загиблої дитини… 
Ольгу Свіргун рідна мама не змо-
гла поховати — вона на ворожій 
території в підвалі… Тому цю ди-
тину в останню путь проводжали 
ми — мами Гайсина… »

вікторія 
ПоліЩук  
(21 березня 
2022)

Вікторія наро-
дилася у Збаражі 
(Самгородоцька 

громада), а до Вінниці потрапила, 
коли приїхала вступати до техніч-
ного коледжу на IT-спеціалістку. 
Мама дівчини Наталія розповіда-
ла нам, що донька з дитинства 
мріяла стати десантницею, її 
вабило небо, хотіла стрибати з 
парашутом та отримати військо-
вий фах.

Після закінчення коледжу, Ві-
кторія подала документи в три 

навіки у наших серцях. вінничанки, які загинули 
під час повномасштабного вторгнення

університети і в усі пройшла. Об-
рала Хмельницький технічний, де 
продовжила вивчати IT. «Я вже 
вступила, але все одно хочу в де-
сантно-штурмові війська», — ка-
зала вона мамі. Невдовзі дівчина 
перевелася на заочну форму на-
вчання й пішла служити. Присягу 
прийняла у жовтні 2019-го.

Мама Вікторії пригадувала, як 
вона із захопленням розповіда-
ла їй про свій перший стрибок з 
парашутом. Казала, що їй було 
зовсім не страшно, ось тільки 
всередині все стискалося, як 
тільки літак піднявся у повітря.

З нагоди святкування 30-ї річ-
ниці Незалежності України Ві-
кторія взяла участь у параді. Кро-
кувала Хрещатиком пліч-о-пліч з 
товаришками у складі парадних 
розрахунків десантно-штурмових 
військ ЗСУ. Мама із захватом 
спостерігала за тим дійством з 
екрана телевізора.

Вперше до зони проведення 
АТО/ООС Вікторія Поліщук 
потрапила ще до початку по-
вномасштабного вторгнення. 
Там отримала звання старшої 
солдатки. На початку березня 
2022-го мала їхати на схід вдруге, 
але почала велика війна. Дівчину 
відправили на Житомирщину, де 
23 березня вона загинула.

Разом із побратимами вінни-
чанка потрапила під ворожий 

артилерійський обстріл. Наталія 
каже, що позиції, що на них була 
донька, росіяни почали бомбар-
дувати з повітря, потім почався 
артобстріл. Вогонь вівся з терито-
рії недружньої білорусі. Поховали 
Героїню у рідному Збаражі.

анна 
ярмуратій  
(17 лиПня 
2022)

Відомо, що 
Анна із Жерде-
нівки, що в Гай-

синському районі. Проходила 
службу у складі 59-ї окремої 
мотопіхотної бригади. Загинула 
на Миколаївщині разом зі сво-
їми побратимами-вінничанами. 
У селі Анну пам’ятають як усміх-
нену, життєрадісну, небайдужу 
до людського горя та біди лю-
дину.

«Низький уклін мамі, що вихо-
вала і виростила чудову донечку, 
мужню захисницю, яка віддала 
своє життя за Україну!» — на-
писали односельці загиблої у со-
цмережах. У грудні минулого 
року Анні мало б виповнитися 
30 років.

яна рихлицька  
(3 березня 2023)

До повномасштабного втор-
гнення Яна працювала в IT-

сфері, подоро-
жувала, займа-
лася капоейра, 
кохала і була 
коханою. Коли 
почалася вели-
ка війна, дівчина 

одразу долучилася до волонтер-
ського руху. Щодня їй надходи-
ло чимало запитів від знайомих 
та незнайомих людей: просили 
знайти або придбати шоломи, 
форму, дрони та багато іншого. 
Друзі вінничанки говорять, що 
вона завжди старалася допомог-
ти усім. Говорять, що вона була 
не лише емпатійною та відпові-
дальною людиною, але й якимось 
дивом всюди встигала.

До ЗСУ дівчина приєдналася 
в жовтні 2022 року. Була пара-
медикинею у складі 93-ї бригади 
«Холодний Яр». За час служби 
врятувала не одного бійця. За-
гинула під час евакуації поране-
ного з поля бою під Бахмутом. 
російський снаряд поцілив у їх-
ній автомобіль швидкої.

В останню путь Геройку про-
водили у рідній Вінниці. На по-
хорон Яни приїхало чимало 
побратимів та посестер. «Вона 
віддавала себе повністю. Не шко-
дувала себе. Це велика втрата для 
усіх нас», — сказав на цвинтарі 
коханий Яни Олександр, також 
військовий.

зуміли, наскільки там дійсно 
«тихо» та «спокійно». Постійно 
щось вибухало, звуки пострілів, 
прильоти, — розповідає дружина 
Євгенія Олена. — 9 березня він 
подзвонив мені зранку, сказав, 
що у нього якась проблема з 
колесом, що його потрібно за-
мінити. Я запитала, чи буде він 
у той день ще кудись виїжджати. 
Сказав, що не знає.

Близько дев’ятої години вечора 
того ж дня Олені зателефонували 
побратими Євгенія. Повідомили, 
що її чоловік важко поранений, 
але ніби як стабільний. Дружи-
на почала з’ясовувати деталі, 
зв’язалася з командиром. Ска-

зала йому, що їхатиме до Єв-
генія. Офіцер просив почекати 
до ранку, але Олена відмовилася. 
Після цього командир написав: 
«Женя помер».

Близькі вінничанина не зна-
ють деталей його загибелі. Відо-
мо лише, що в автівку Євгенія 
поцілили і що поранення він 
отримав саме у ній. Побратими 
розповідали, що Бахмут тоді був 
під сильним ворожим обстрілом, 
тому Євгенія не могли вивезти 
одразу. Довелося чекати кілька 
годин. Чоловіка помер у госпі-
талі.

Раніше того ж дня віннича-
нин опублікував своє останнє 
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Євгеній Пиндик 
до великої війни 
працював далеко-
бійником у Литві, 

але після повномасштабно-
го вторгнення написав заяву 
про звільнення та повернувся 
на Батьківщину. Кілька днів 
побув із дружиною та трьома 
маленькими дітьми, яких давно 
не бачив, а потім пішов до війсь-
ккомату.

Оскільки колись Євгеній про-
ходив строкову службу в армії 
та мав кілька відкритих катего-
рій у водійському посвідченні, 
йому одразу сказали приходити 
з речами. Спочатку чоловіка від-
правили на Черкащину. Згодом 
були кордони Чернігівської та 
Сумської областей, де бої та пе-
рестрілки з ворогом не вщухали 
довгий час.

В армії вінничанину довірили 
кермування бронеавтомобілем 
українського виробництва «Ко-
зак». На ньому він виконав чи-
мало бойових завдань на півночі 
країни. Однак у січні все змі-
нилося. Дружина Євгенія Олена 

каже, що у частину прийшов на-
каз про перекидання додаткових 
сил на бахмутський напрямок.

— У нас до останнього була 
надія, що його не відправлять 
у найгарячішу точку. Ми про-
сили Женю повернутися додому: 
«У тебе ж маленькі діти», але він 
відповідав, що все буде добре, 
я довоюю, — розповідає подру-
га військовослужбовця Ірина. — 
Коли остаточно стало відомо, 
що Женю переводять у самий 
Бахмут, ми не просили, а вже 
благали його не їхати. У нього 
троє дітей, він міг би демобілі-
зуватися, або хоча б перевестися 
на інший напрямок. Та Женя нас 
не слухав: «Як же я своїх хлопців 
там кину?»

У Бахмуті вінничанин пересів 
за кермо канадського бронеавто-
мобіля Roshel Senator. Нерідко 
виїжджав на ньому для евакуа-
ції поранених під час вуличних 
боїв побратимів. З однієї такої 
поїздки Євгеній не повернувся.

— У них був «Старлінк», тому 
ми могли говорити щодня. Я по-
стійно питала, як там у нього 
справи, а він завжди відповідав, 
що все тихо та спокійно. Якось 
ми побачили відео з ним і зро-

«як же я хлопців там кинУ?»
вічна слава!  Після російського 
вторгнення, вінничанин покинув 
роботу за кордоном та вступив до лав 
ЗСУ. Захищав країну на півночі та сході. 
Загинув в українському Бахмуті. У героя 
залишилися батьки, дружина та троє 
маленьких дітей

Останні дні менша 
донька постійно 
говорить мамі: 
«Відкрий штори, щоб 
тато мене побачив. Бо 
тато на небі»

відео у ТікТоці. На ньому він 
проїжджає повз літак-пам’ятник 
МіГ-17 у Бахмуті. За кілька го-
дин Євгеній загинув, а літак ро-
сіяни знищили наступного дня.

Напередодні, 8 березня, 
Євгенію Пиндику виповни-
лося 40 років. Чоловіку було 
не до святкування, але на дзвін-
ки близьких він відповідав, радо 
приймаючи їхні привітання та 
побажання якнайшвидшої пе-
ремоги. Подруга Героя Ірина 
говорить, що запитала під час 
останньої розмови, коли Євге-
ній збирається приїхати додому? 

«Я приїду дуже скоро», — відпо-
вів вінничан.

— Він виконав свою обіцянку 
і вже повернувся додому. Але 
не так, як всім нам хотілося, — 
продовжує Ірина. — У листопа-
ді Женя приїжджав у відпустку. 
Провів десять прекрасних днів 
у колі родини: відсвяткував день 
народження середньої доньки, 
водив дітей на гуртки, гуляв 
Вінницею. Тепер його немає. 
Останні дні донька постійно 
говорить мамі: «Відкрий што-
ри, щоб тато мене побачив. Бо 
тато на небі».

євгеній обіцяв рідним, що все з ним буде добре. Однак 
загинув під час ворожого обстрілу у Бахмуті
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оновленої площі. Комплексний 
благоустрій усієї території ро-
битимуть вже після закінчення 
всіх робіт із відбудови Будинку 
офіцерів та «Ювілейного».

Про майбутн ій  вигляд 
пам’ятного знаку розповів 
очільник ГО «Дорожній контр-
оль Вінниця» Володимир Затай-
дух. За його словами, це буде 
стела з 29-ма голубами, які 
відлітають у небо. На крилах 
кожного буде написане ім’я 
та прізвище загиблої людини, 
а також нанесена її портретна 
світлина. Пам’ятник знаходити-
меться біля монумента літака.

— Біля стели також мають 
висадити 29 дерев або ж кущів 
квітів. Через майбутні рекон-
струкції, вони деякий час зна-
ходитимуться у спеціальних 
вуличних клумбах. Після за-
вершення всіх робіт на площі, 
їх пересадять у землю, — роз-
повідає Володимир Затайдух. — 
Скоро у нас буде зустріч із пред-
ставниками «Вінницязеленбуд». 
Вони скажуть, які саме рослини 
там будуть. Можливо дерева, 
які змінюють колір листя якраз 
у липні, а можливо квіти, які 
цвітуть у цей місяць. У будь-
якому разі нам пообіцяли, що 
на річницю трагедії людям сто-
відсотково буде куди приносити 
квіти.

Про обіцянку місцевої вла-

МиХАйлО курдЮков, 
RIA, (095)1039671

« П о п е р е д н є 
р і ш е н н я  п р о 
пам’ятний знак 
є. І воно нас вла-

штовує», — розповідає Алла 
Черняхівська, матір 18-річної 
Олександри, яка загинула біля 
Будинку офіцерів. Після траге-
дії Алла з чоловіком заснували 
«Міжнародний благодійний 
фонд пам’яті жертв та допомоги 
постраждалим від російського 
теракту у м. Вінниця». Одним 
із ключових завдань організа-
ції стало облаштування на міс-
ці трагедії скверу та меморіалу 
пам’яті загиблим.

Почали з петиції. У своє-
му зверненні до міської влади 
Алла Черняхівська писала про 
неприпустимість будівництва 
на площі будь-яких ТРЦ, зве-
дення житлових комплексів 
або ж облаштування скейт-
парку, що про нього раніше 
йшла мова. Від імені рідних 
жертв, вінничанка просила об-
лаштувати сквер. Фінансування 
проєкту, йшлося в її зверненні, 
родичі готові були розділити з 
Вінницькою міською радою.

Петицію підписали понад 
600 людей. У відповіді міської 
ради йшлося, що Рада з питань 
історії, топоніміки та культурної 
спадщини розгляне пропозицію. 
Однак після цього довгий час 
у справі не було ніяких зрушень.

Аж ось на початку лютого 
у молодіжному центрі «Квадрат» 
пройшли громадські слухання. 
Під час них із представниками 
родин загиблих поділилися пла-
нами майбутнього відновлен-
ня Будинку офіцерів, будинку 
побуту «Ювілейний» та площі 
Перемоги загалом.

— Річ у тому, що фінансу-
ватимуть ці роботи не зараз, 

а в кількарічній перспекти-
ві. Нас це не влаштовувало, 
тому ми попросили зробити 
пам’ятний знак до річниці тра-
гедії. Тобто до 14 липня, — по-
яснює Алла Черняхівська.

За словами головного архі-
тектора Вінниці Євгенія Со-
вінського, масштабні роботи 
на Площі перемоги справді слід 
очікувати не зараз, а впродовж 
кількох наступних років. Робо-
ти окремо вестимуться над від-
новленням Будинку офіцерів, 
будинку побуту, а між ними 
має з’явитися ще й підземний 
паркінг подвійного призначення 
(друге — укриття). Кожен об’єкт 
матиме окремий будівельний 
майданчик.

Я к щ о  в с т а н о в л ю в а т и 
пам’ятний знак та облашто-
вувати сквер зараз, тоді до-
ведеться демонтовувати їх під 
час майбутніх реконструкцій, 
коли вони почнуть заважати 
веденню робіт. На такий крок 
рідні загиблих також не могли 
погодитися.

— Тоді ми переглянули місто-
будівну документацію і знайшли 
на площі «пляму», яка не за-
чіпає ні Будинок офіцерів, ні 
будинок побуту, ані місце май-
бутнього паркінгу. Це дозволяє 
нам встановити пам’ятний знак 
у місці, яке не торкнуться ре-
монтні та відновлювальні робо-
ти, — пояснює головний зодчий 
міста Совінський.

За його словами, стела зна-
ходитиметься на першій черзі 

встановлять пам’ятний знак 
жертвам терактУ 14 липня
Шана  Внаслідок ракетного удару росії 
по Вінниці 14 липня 2022 року загинуло 
29 людей. За чотири місяці, у день річниці, 
містяни вшановуватимуть пам’ять жертв 
теракту. Сім’ї загиблих сподіваються, що 
до того часу на площі Перемоги з’явиться 
пам’ятний знак, до якого зможуть 
приносити квіти та лампадки

У родичів загиблих 
немає мети 
перетворювати площу 
на місце, яке іншим 
людям хотітиметься 
обходити стороною

ди встановити стелу до річ-
ниці трагедії говорить і Алла 
Черняхівська. Жінка каже, що 
у родичів загиблих немає мети 
перетворювати площу на місце, 
яке іншим людям хотітиметься 
обходити стороною. Стела буде 
невеликою, легкою та сучасною. 

Перш за все, вона має нагадува-
ти про трагічні події, які сталися 
у Вінниці 14 липня 2022 року.

— Якщо проєкт реалізують 
так, як ми це обговорювали, 
то нас, рідних загиблих, це 
влаштовує, — говорить Черня-
хівська.

Пам’ятний знак на площі Перемоги матиме вигляд 29 голубів, що відлітають у небо. 
кожна птаха символізуватиме окрему людину, яка загинула внаслідок теракту

такий вигляд має площа зараз. через вісім місяців після 
трагедії
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ухвалили 27 лютого 2023-го: зараз 
документ відправили Президенту 
України на підпис.

— Закон передбачає, що ком-
пенсація буде надаватися ви-
ключно на житлову нерухомість. 
Компенсація за нежитлову неру-
хомість надаватися не буде. Тобто 
за зруйнований гараж чи сарай їх 
власники нічого не отримають, — 
каже кандидат економічних наук 
Олександр Хмелевський.

Крім того, каже фахівець, за-
кон не передбачає компенса-
цію за житло, яке знаходиться 
на території, яка була окупована 
до 24 лютого 2022 року — тобто, 
це окремі райони Донецької та 
Луганської областей та Автоном-
на Республіка Крим.

— Можливо тут компенсація 
буде відрегульована окремим 
законом, — говорить Хмелев-
ський. — Компенсацію не змо-
жуть отримати ті, хто знаходиться 
під санкціями, ті, хто засуджений 
за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України, а також 
їх спадкоємці.

або гроші, або гарантії
У законопроєкті вказано, що 

якщо житло було пошкоджене, 
то держава відшкодує вартість бу-
дівельних матеріалів та робіт гро-
шима, зарахованими на рахунок 
зі спецрежимом використання.

— Якщо житло було знищене, 
то власники приватних будинків 
також можуть отримати компен-
сацію грошима, а власники квар-
тир у багатоквартирних будин-
ках отримають замість грошей 
житлові сертифікати. Це гарантії 
держави профінансувати при-

ВАлерІй 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

Вінниця, 14 лип-
ня 2022 року. Ро-

сіяни вдарили по площі Перемо-
ги двома «Калібрами», внаслідок 
чого загинули 28 людей (у тому 
числі троє дітей) та 89 отримали 
поранення.

Також близько півсотні будин-
ків отримали різні пошкодження.

Місто долучилося до невід-
кладних ремонтів загальнобу-
динкових елементів у багато-
поверхівках, такі як покрівлі, 
віконні блоки у під’їздах. Вікна 
у квартирах вінничани міняли 
за власний кошт. А натомість їм 
радили подавати заявки до «Дії» 
щодо компенсацій за збитки.

При тому, що на той момент 
не було закону, за яким ці ком-
пенсації нараховуватимуть. Це 
змінилося 27 лютого, коли Верхо-
вна Рада ухвалила законопроєкт 
№ 7198, яким регламентують по-
рядок цих виплат. Зараз документ 

передали на підпис Президенту 
України, після чого закон почне 
діяти.

Разом із кандидатом економіч-
них наук, незалежним експер-
том Олександром Хмелевським 
розбиралися в нюансах закону 
про компенсацію збитків через 
російську агресію.

розгляд тривав майже рік
Верховна Рада розглядала за-

конопроєкт № 7198 «Про ком-
пенсацію за пошкодження та 
знищення окремих категорій 
об’єктів нерухомого майна вна-
слідок військової агресії Росій-
ської Федерації» майже рік.

Подали проєкт закону 24 бе-
резня 2022 року. А остаточно 

Зауваження до законопроєкту ви‑
сували й в головному юридичному 
управлінні Верховної ради Украї‑
ни. Законопроєкт рекомендували 
допрацювати.
В управлінні вказували, зокрема, 
на «вибірковий підхід» до вида‑
чі компенсацій, тобто той факт, 
що він, по суті, не поширюєть‑
ся на нерухомість, «яка станом 
на 24 лютого 2022 року пере‑
бувала на тимчасово окупованій 
російською Федерацією території 
України». Це може розглядатися 
як дискримінація та порушення 
статей конституції 22 та 24.
крім того, незрозуміло, як бути, 
якщо власником об’єкта або його 
частини є юридична особа (яким, 
за законом, компенсації не перед‑

бачені). Це може спровокувати 
численні судові позови.
Зауваження головного юридич‑
ного управління також викликав 
пункт, що забороняє на п’ять 
років відчуження житла, при‑
дбаного на житлові сертифікати. 
Це порушує статтю 319 консти‑
туції, в якій зазначено, що влас‑
ник може розпоряджатися своїм 
майном на власний розсуд, а дер‑
жава не може втручатися у права 
власності.
Попри ці зауваження, закон все ж 
таки ухвалили.
І зокрема, щодо останнього пункту 
зауважень висловило свою пози‑
цію Міністерство розвитку громад, 
територій та інфраструктури.
«Ідея закону — забезпечити укра‑

їнців житлом. І ця мета досягається 
запропонованим механізмом.
Застосоване обмеження має на меті 
зберегти суть державної підтримки 
у наданні саме житла, а не пере‑
творити її на бізнес‑процес.
Обмеження застосовується не че‑
рез те, що майно особи знищене 
внаслідок бойових дій, а через те, 
що особа користується держав‑
ною підтримкою для відновлення 
порушеного права у вигляді фі‑
нансування на отримання житла. 
Отже, логіка в обмежені права від‑
чужувати майно протягом певного 
періоду — є виправданою», — роз‑
містили на сайті «трансперенсі 
Інтернешнл Україна», які також 
висловлювали свої зауваження 
до проєкту закону.

нардепи не врахували зауваження юристів

як працюватиме закон про 
компенсації збитків від ракет
житло за сертифікат  Вінничанам, 
майно яких було пошкоджене після 
російських обстрілів, радили подавати 
заявки на компенсацію в «Дію». І 
нещодавно Верховна рада ухвалила закон, 
за яким ці компенсації почнуть виплачувати. 
Щоправда, документ прописаний таким 
чином, що виплати отримають далеко не всі 
постраждалі від війни

Серед джерел 
фінансування — 
бюджетні кошти, 
гроші міжнародних 
організацій та 
репарації з росії

відкривається новий терцентр для переселенців
НАтАлІя корПан, RIA, (097)1448132

У селі Плисків у Погребищен-
ській міській громаді відкриється 
новий центр соцобслуговування, 
що працюватиме на базі Плис-
ківського психоневрологічного 
інтернату. Почне свою роботу він 
із 31 березня.

Після відкриття там жити-
муть 30 людей, евакуйованих із 

прифронтових і деокупованих 
територій Благодійним фондом 
«Восток SOS».

Цей фонд почав свою роботу 
як громадська ініціатива допо-
моги постраждалим в конфлікті 
на сході України. «Восток SOS» із 
2014 року займається евакуацією 
та підтримкою цивільного насе-
лення під час війни. Від 24 лю-
того 2022 року фонд евакуював 

46 000 людей, 4500 з них — пред-
ставники маломобільних груп на-
селення.

— Кожен другий запит на ева-
куацію надходить від людини з 
інвалідністю. Таким людям немає 
куди їхати, вони переважно са-
мотні та потребують постійного 
медичного догляду, — розповів 
менеджер фонду Євген Голова-
невський.

дбання житла в розмірі суми, 
яка буде визначена відповідни-
ми комісіями, створеними вико-
навчими органами місцевих рад 
або військово-цивільних адмі-
ністрацій, — розповів кандидат 
економічних наук Олександр 
Хмелевський.

Серед джерел фінансування 
фігурують державний і місцеві 
бюджети, кошти міжнародних 
організацій, кредиторів та інвес-
торів, а також репарації з росії.

багато заПитань 
до житлових сертифікатів

Уряд ще має розробити меха-
нізми дії цих сертифікатів, визна-
чити юридичні особи, які обмі-
нюватимуть сертифікати на гроші 
та зараховуватимуть їх на рахунки 
забудовників.

— При цьому, якщо така юри-
дична особа не буде мати достат-
ньо коштів, то виплата за серти-
фікатами буде відкладатися. Це 
призведе до зриву угод по купівлі 
нерухомості. За таких умов про-
давці житла будуть відмовлятися 
від укладання угод із власниками 
сертифікатів. Є ризик того, що 
далеко не всі власники сертифі-
катів зможуть придбати на них 
житло, — розповідає про нюанси 
законопроєкту Олександр Хме-
левський.

Фахівець додав, що врахову-
ючи високу інфляцію в Україні, 
житлові сертифікати також будуть 
постійно знецінюватися

— Чим довше буде тривати 
оплата, тим меншу суму ком-
пенсації отримають постраждалі. 
Також варто відзначити, що й 
сам розгляд комісією документів, 
поданих на отримання компен-
сації, теж може затягнутися, що 
може призвести до втрат частини 
коштів постраждалими. Таким 
чином цей законопроєкт не за-
безпечує повної компенсації 
українцям заподіяної шкоди, — 
каже Хмелевський.

І наостанок він зауважив, що 
мешканці окупованих міст отри-
мують компенсації за зруйноване 
майно від росії.

— Закон України не обмежує 
компенсацію, якщо постраждала 
особа вже отримала компенсацію 
за пошкоджене житло від росії. 
Тобто, дехто отримає дві компен-
сації, — підсумовує Олександр 
Хмелевський. — Очевидно, що 
в ухвалений Закон треба внести 
зміни. Слід відмовитися від сер-
тифікатів та здійснювати опла-
ту виключно живими грошима, 
причому Закон мав би визначити 
чіткі терміни таких державних ви-
плат і передбачити коригування 
виплат залежно від рівня інфляції.

на ліквідацію наслідків обстрілу з міського бюджету 
витратили 26,6 млн грн. На ці кошти міняли покрівлі, вікна 
у під’їздах, двері та інше, що було пошкоджене «калібрами»

У терцентрі проживатимуть 
евакуйовані люди з ментальними 
порушеннями та представники 
маломобільних груп населення. 
Там вони перебуватимуть під ці-
лодобовим наглядом спеціалістів. 
Розташування кімнат там буде 
зручним для пересування на ко-
лісних кріслах і функціональних 
ліжках.

У фонді додають, що торік вони 

почали ремонт старих будівель, 
що знаходяться на територіях лі-
карень, терцентрів, інших кому-
нальних установ. Ініціатива допо-
магає створювати нові місця для 
постраждалих внаслідок війни. 
У планах команди БФ «Восток 
SOS» створити 500 місць для роз-
міщення евакуйованих маломо-
більних людей із зон бойових дій 
і прифронтових територій.

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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ники мають знати особливості 
виховання цієї породи.

бирка на вусі = безПека
— Кількість тварин у нас по-

стійно змінюється. Це залежить 
не лише від того, скільком со-
бакам ми знаходимо домівки, але 
й терміну проживання у притул-
ку, — пояснює Оксана. — Коли 
до нас потрапляють тварини, ми 
їх поміщаємо у зону карантину. 
Там їх стерилізують, вакцинують, 
чіпляють бирку на вухо. Потім 
впродовж двох тижнів намага-
ємося знайти їм родину. Якщо 

зробити цього не вдається, ми 
повертаємо тварину на місце ви-
ловлювання.

Відпускають не всіх тварин. 
До прикладу, схильних до агре-
сії, занадто великих або хворих, 
залишають у притулку.

Нерідко до притулку телефону-
ють із проханням відловити собак, 
які мешкають в тому чи іншому 
мікрорайоні Вінниці. Однак фа-
хівці прихистку не завжди пого-
джуються робити це. За словами 
Оксани, якщо собака має бирку 
на вусі, значить вона стерилізо-
вана та вакцинована проти сказу.

— Це означає, що вона має 
право жити у місті. Якщо вона ні-
кого не кусає, то чому її потрібно 
кудись переміщувати? — говорить 
адміністраторка муніципального 
притулку. — Я розумію, що без-
притульних тварин не має бути, 
але вони є. І нам усім потрібно 
навчитися з ними співіснувати, 
хочемо ми цього чи ні.

МиХАйлО курдЮков,
НАтАлІя корПан, RIA, (095)1039671

«Є у нас чистокровні тварини, 
яких залишили на перетримку. 
Одна з таких — бійцівська со-
бака військового вінничанина, 
який зараз на війні. Власник 
привіз його із зони проведення 
бойових дій ще у 2014-му. Зараз 
чоловік знову на війні, а соба-
ка вірно чекає господаря живим 
та здоровим. Звісно, пес дуже 
сумує, схуд», — так про одно-
го з вихованців муніципального 
притулку для тварин розповідала 
адміністраторка Оксана. Це було 
на початку квітня 2022-го.

Так сталося, що свого госпо-
даря пес, на ім’я Мальо так і 
не дочекався. Військовий заги-
нув під Бахмутом, а собаку, після 
року життя у притулку, забрали 
до себе знайомі полеглого Героя.

Оксана говорить, що чимало 
тварин у притулку є вимушени-
ми переселенцями. Якщо чоти-
рилапих із Харківщини бодай 
частково вдалося прилаштувати 
до нових сімей, то собак із Ми-
колаєва поки ніхто так і не взяв. 
Загалом у притулку живе понад 
70 тварин.

собак беруть мало
За словами адміністраторки 

притулку, впродовж минулого 
року вінничани почали рідше за-
бирати собак. На думку Оксани, 
на це вплинула важка економіч-
на ситуація в країні та пригніче-
ний моральний стан населення: 
«Людям не до собак зараз», — 
каже жінка.

У січні фахівці притулку відло-
вили у Вінниці 60 безпритульних 
тварин, 12 із них вдалося адапту-
ватися до нових родин. У люто-
му відловили 67 собак, але нові 
домівки знайшли лише 5.

— Січневі показники можна 
назвати справжнім ажіотажем, 

адже такої кількості собак у нас 
давно не забирали. Сподіваюсь, 
що зараз, коли потеплішає, люди 
знову підуть до нас, — продо-
вжує Оксана. — Перешкодою 
ще може бути віддаленість на-
шого притулку. Ми знаходимося 
на Гонти, сюди складно доїхати, 
не всі взагалі розуміють, де ми 
знаходимося.

хто живе у Притулку?
Більшість мешканців звірин-

цю є безпородними собаками. 
За словами адміністраторки, 
багатьом із них не підходить 
життя у квартирі. Натомість їм 
буде комфортно у приватних 
будинках.

У притулку живе чимало вели-
ких собак, які могли б ефектив-
но охороняти майно власників, 
як ось склади чи дачі. Серед них 
є метиси німецьких та бельгій-
ських вівчарок.

Живуть у притулку й кілька 
породистих тварин. Наприклад, 
молодий самець хаскі, якого 
кілька тижнів тому відловили 
біля Будинку офіцерів. Пошуки 
ні старих господарів, ані нових 
результатів не дали. Собака дуже 
активний, помітно, що у при-
тулку йому сумно й він залюбки 
став би частиною нової родини.

Мешкає тут й 9-місячна Берта. 
Вона метис стаффордширського 
бультер’єра та шарпея. Три міся-
ці тому її залишили переселен-
ці, які обіцяли забрати собаку 
через два дні. Однак за своєю 
улюбленицею вони так і не по-
вернулися. Берта дуже приязна, 
легко йде на контакт та не про-
являє агресії. Така тварина чу-
дово підійде для проживання 
у квартирі.

Крім того, у притулку живе чи-
стокровний стаффордширський 
бультер’єр. Така собака також 
добре підходить для проживання 
у квартирі. Однак майбутні влас-

Стати новим господарем для 
будь‑якого чотирилапого меш‑
канця притулку дуже легко. 
Для цього необхідно приїхати 
до звіринцю. Вибрати тварину. 
розповісти, де та в яких умовах 
житиме тварина. Заповнити 
певну документацію (потрібно 

мати із собою паспорт та іден‑
тифікаційний код) та залишити 
свої контакти.
— коли у нас беруть тварин, ми 
завжди кажемо, що у разі потре‑
би нам можна телефонувати. Ми 
безплатно надамо консультацію, 
що робити, якщо тварина захво‑

ріла, або, що робити власникам, 
якщо їм щось не подобається в її 
поведінці, — каже Оксана.
За цими контактами ви можете 
дізнатися деталі, коли вам мож‑
на прийти й обрати собі вірного 
друга: (067) 383‑83‑77; (067) 
383‑40‑09.

як взяти собаку?

хаскі та Шарпей ШУкають 
нових господарів
Чотирилапі друзі  У муніципальному 
притулку для тварин зараз мешкає 
понад 70 собак. Будь‑який із них може 
стати вашим улюбленцем. розповідаємо 
про цих тварин і те, як їх можна 
забрати додому

«Тварин, що 
потрапляють до нас, 
поміщаємо у карантин. 
Їх стерилізують, 
вакцинують. Потім 
шукаємо їм родину»

молодого собаку породи хаскі виловили біля будинку 
офіцерів. Пошуки старих господарів виявилися марними, 
тому чотирилапому шукають нову родину

більшість мешканців звіринцю є безпородними собаками. 
За словами адміністраторки, багатьом із них не підходить 
життя у квартирі. Їм буде комфортно у приватних будинках 

у притулку живе чистокровний стаффордширський 
бультер’єр. Перш ніж взяти собі цього пса, майбутні власники 
мають вивчити особливості виховання цієї породи 

для тих, хто став жертвою будь‑якого виду 
насильства. Перелік контактів, де допоможуть
МиХАйлО курдЮков, RIA, 
(095)1039671

В Україні створили «Платфор-
му допомоги врятованим». Це 
онлайн-майданчик, де зібрані 
контакти важливих сервісів під-
тримки постраждалих від різних 
видів насильства під час війни. 
На сайті проєкту (за посиланням 
http://surl.li/fqctz) можна знайти 
як урядові сервіси, так і ініціа-
тиви, створені у партнерстві з 

громадськими та міжнародними 
організаціями.

Свою цільову аудиторію роз-
робники проєкту поділили 
на кілька груп. По-перше, вона 
для людей, які постраждали від 
будь-якого виду насильства або 
стали його свідком. Платфор-
ма стане компасом для пошу-
ку можливостей, як побороти 
травму та обрати найзручніший 
сервіс підтримки.

По-друге, для людей, чиї 

близькі/родичі постраждали від 
насильства. Платформа збіль-
шить обізнаність, як взаємоді-
яти з постраждалою особою, та 
надасть поради, як не допустити 
повторної травматизації близької 
людини.

По-третє, для фахівців по ро-
боті з постраждалими від на-
сильства. Платформа допоможе 
знайти корисні матеріали для 
використання у роботі з по-
страждалими та контакти клю-

чових надавачів підтримки для 
подальшої співпраці на допомо-
гу громадянам України.

На сайті вказано телефони:
Урядової гарячої лінії з проти-

дії торгівлі людьми, запобігання 
та протидії насильству — 14–47.

Національної гарячої лінії з 
попередження домашнього на-
сильства, торгівлі людьми та ґен-
дерної дискримінації — 116-123.

Гарячої лінії уповноваженого 
з прав людини — 0800-50-17-20.

Урядової гарячої лінії з гума-
нітарних питань — 15-45.

Гарячої лінії психологічної під-
тримки для чоловіків — 23-45.

Також на сайті можна знайти 
адреси Центрів допомоги вря-
тованим у різних містах. Кон-
такти платформ психологічної 
підтримки та правової допомоги.

Крім того, на сайті можна зна-
йти чимало корисної інформації, 
яка допоможе зорієнтуватися 
в стресовій ситуації.
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1. Нерухомість: продам або 
обміНяю  

1.1 ОднОкімнатні квартири  

 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  

 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  

1.6 дачі  

 Дача 6 с землі, дачний масив «Десенка», дика природа. В межах 
міста Вінниці, приватизована. (050) 383-74-59  

 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  

 2-кімн.кв. пОділля, меБлі, техніка, єврОремОнт, 
власник. (097) 019-31-90  

 Здам 1 чол. 1-кімн.кв. 13м, р-н «Урожаю». Кімн.в 2-кімн.кв.з хаз. 
р-н Центр.рин. (097) 299-11-69  

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

2.2 Будинки  

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

3. Нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

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

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

3.2 Будинки  

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

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

3.4 ділянки  

 Куплю ділянку в м.Вінниці. Під будівництво. Для себе. (096 46-
4-21-85  

 Куплю ділянку під будівн.для себе в с.Пирогово, Зарванці, 
Якушенці, Агрономічне. (096) 45-8-97-54  

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

 здам приміщення під Офіс, склад, спОртзал. плОща 
350кв.м, кОмунікації. дОг. (097) 462-45-44  

нерухомість

6. будiвельНi матерiали 
та послуги  

6.1 прОдам Будівельні 
матеріали  

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

 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 дуб,ГрАб,ясен колотий.дост. ..............деШеВо ................(068) 640-83-38  
 Дрова, дошки, бруси,тирсу. Достав ............... дог. ........ (068) 246-33-17  

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

6.2 куплю Будівельні 
матеріали  

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

6.3 Будiвельнi пОслуги  

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

 кОпаємО криниці і дОкОпуємО. Буріння механічним 
спОсОБОм. великий запас вОди. (097)300-70-10, 
(097)821-49-00  

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

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

 «даxБуд» пОкриваю дахи: мет.черепиця, прОфна-
стил, 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 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  

 B и в і з  Б у д . с м і т т я .  з а в а н т а ж у в а л ь н О -
рОзвантажувальні рОБ. дocтавка Буд.матеріалів. 
(068) 185-98-39, сергій  

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

пп надає послуги по  
переробці, вивезенні гілля  
30ск.м.за 1годину, вартість  
1200 грн.  (096)459-69-70

(068) 385-14-45  

505184
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 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 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,Михай-
ло  

 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  

 Прал/маш Samsung роб., хор/стан ................. дог. ....... (068) 111-08-21  

 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  

 прОдам дрОва дуБ, граБ, ясен аБО мікс, різаний, 
кОлОтий, 30см. дОставка. дешевО. (068) 640-83-38  

 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  

 Б/в холодил.,прал/маш, ліжка,шафи ............... дог. ........ (098) 538-87-88  

 Буд.риштування, комплект опалубки .............. дог. ........ (097) 448-74-54  

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

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

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

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

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

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

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

 Пластикові вікна, мікрохвильовку .................. дог. ........ (096) 461-15-53  

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

518517
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 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 каменярів виконує всі будів. роботи, кладка, фундамент, 
стяжка, земля. (096) 372-62-43, Сергій  

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

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

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

 Кладка цегли, бетонні роботи. (067) 253-44-69  

 кОпання криниць механічним спОсОБОм. дОкОпка. 
чистка. (096) 314-80-37  

 кОпання, дОкОпування криниць механічним спОсО-
БОм. дОставка кілець. (067) 290-47-13  

 кОпаємО та чистимО криниці, мОжлива дОставка 
кілець. (097) 449-94-70  

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

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

 прОфесійна зачистка садків,плОдОвих та неплОдО-
вих дер. зрізання дерев під кОрінь (067) 210-96-59  

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

 укладка трОтуарнОї плитки. якіснО та швидкО. 
БагатОрічний дОсвід. владислав. (067)307-32-33, 
(097)645-98-14  

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

6.4 внутрішне ОздОБлення, 
ремОнт  

 «під ключ» викОнуємО всі внутрішні рОБОти. швидкО. 
якіснО. (068) 772-75-87  

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

 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  

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

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

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

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

 Ремонт кімнат, квартир, будинків. Штукатурка, шпатлівка, 
ламінат, плитка. Якісно (068) 204-59-46  

 ремОнт»під ключ»: гіпсОкартОн,штукатурка, 
шпаклівка,сантехніка, вОдОпрОвід,кахлі (096) 627-
90-75, андрій  

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  

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  

 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  

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

 516045 516045

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% Акуратно розвантажим/завантажим піаніно, меблі, буд.
матеріали. Вантажники. (096) 013-96-48  

 100% Дocтавка: пісок:річковий, митий, овражний. Щебінь. Відсів. 
Глина. Чорнозем. (068)  185-98-39  

 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. Завантажувально-розвантажувальні роб. 
Дocтавка буд.матеріалів. (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  

518143

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

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

 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  

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

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

 зріжу деревО Будь-якОї складнОсті. руБка на дрОва. 
прОдам дрОва. ОБрізка саду. (099) 549-09-19  

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

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

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

 перетягування меБлів. зміна дизайну, виБір ткани-
ни. д/р 25 р. виїзд на райОн. (096) 326-20-16  

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

 Приберу і догляну територію. (095) 805-34-70, 46-95-90  

 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  

 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  

	Івеко-Дейлі,	96р.в,	біл.,	вантажн,	фургон-рефрежер.,	на	ходу,	
можл.обмін.4370у.о (098) 394-96-99  

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  517800

517738

9. робота  
9.1 вОдії, експедитОри, 
вантажники, кОмірники  

 Boдій пО україні на Бус, кат.»с1» на пОстійну рОБОту. 
Без шкідливих звичОк. з/п висОка. (097) 310-70-16  

 Вантажник в цех по розливу води. Р-н Тяжилів.. Офіц.оформлен-
ня. (067) 430-81-52  

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

 Вантажники на постійну роботу. Оплата потижнева. (093) 037-
87-39  

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

 Водій на постійну роботу, офіційне працевлаштування,соцпакет. 
ТМ «Аквавіта плюс» (067) 430-81-52  

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 Льва Толстого, графік з 8 по 20, 3/4, 
зарплата 7500-8000 грн. (098) 254-25-76, Марина  

 Бариста у міні-кав’ярню на Янгеля, графік з 8 по 20, 3/3, зарплата 
7500-8000 грн. (098) 254-25-76, Марина  

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

 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 прод.маг. на Юності, графік з 7:30 до 22:30, 4/4, 
зарплата 10800 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

 ОхОрОнець в «вінницямлин». вік дО 55 рОків, графік 
пОдОБОвО. (098) 485-56-61  

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

 ОхОрОнники 350-450гр/дОБа. вахта, фОрма, дОст, 
прОжив.за рах.фірми. пОвн.сОц.пак (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

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

 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  

 Покоївка та адміністратор в готель. (068)293-18-80, (093)413-
66-89  

 Прибиральниця в продуктовий магазин, вік до 60 років, графік 
роботи: 2/2, р-н Петроцентру. З/п хороша. (068) 854-85-42  

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

9.6 прОдавці, касири  

 Касир у прод.маг. на Магістратській, з 7:00 до 22:00, 7/7, з/п - 
10800 грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

517462

517707

8.6 автОзапчастини  

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

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  

 100% акуратнО рОзвантажим/завантажим піанінО, 
меБлі, Буд.матеріали. вантажники. (096) 013-96-48  

 B и в і з  Б у д . с м і т т я .  з а в а н т а ж у в а л ь н О -
рОзвантажувальні рОБ. дocтавка Буд.матеріалів. 
(068) 185-98-39, сергій  

 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 Стрілецьку, графік з 7:30  до 21:30, 4/4, 
зарплата 10200 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Касир у прод.маг. на Цегельний, графік з 7:00 до 22:00, 4/4, 
зарплата 10800 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

517797 

 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 Гоголя, графік з 8 до 22, 4/4, 
зарплата	-	10200	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 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 у «Chill Time» на Космонавтів, графік з 11 по 22, 
3/3, зарплата 8000-9000 грн. (068) 485-75-23, Ольга  

517528

517457

516287
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517653

робота, послуги

516047

516044

 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 Замостянську, графік з 7 до 
22:30,	7/7,	зарплата	11100	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 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 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 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 Стельмаха, графік з 7:30 до 
22:30, 4/4, зарплата 10200 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Юності, графік з 7:30 до 22:30, 
7/7, зарплата 11920 грн. (097) 208-29-55, Ніна Микол.  

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

 прОдавці магазин «прОдукти» вул. київська. на 
підміну. сБ, нд, пн. (068)334-25-97, (096)039-05-86  

9.9 рОБОчі, слюсарі, 
Будівельники  

 внутрянщики, підсОБники, каменярі, штукатури, 
фасадники,пОкрівельники (098) 827-80-85  

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

 Електрогазозварювальники та трактористи-машиністи на 
підприємство. (098) 455-90-31  

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

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

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

 Сортувальники тарної пляшки. (068) 862-63-46  

 стОляр з дОсвідОм рОБОти. (097) 990-76-40  

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

9.11 лікарі, медсестри, 
фармацевти  

 мед.сестра в «нейрОмед». ОБОв’язки: пОтОчне, 
генеральне приБирання, пригОтування ОБіду 
для персОналу. з/п від 10000 грн. київська,16, 
(068)081-00-01,марія  

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  

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

9.23 шукаю рОБОту  

 Eлектрик 4 роздряду шукає роботу по ремонту та обслуговуванню 
обладнання. Знання електроніки. (096) 142-29-18  

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

 Жінка 64 роки, шукає роботу, можливо догляд за людьми по-
хилого віку. Досвід роб. (097)539-46-61, (093)947-43-54  

 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  

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.1 прОдукти харчування, сг 
прОдукцiя  

 Картопля насінева, дрібна, велика................. дог. ........ (067) 253-44-69  
 Яблука різні,5г/кг, пшениця 5г/кг .................. дог. ........ (067) 291-99-40  

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

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

 Akyмулятори, безперебійники ....................... дог. ............. (0930057213  
 Coнячні станції, блоки живлення ................... дог. .......... (093)005-7213  

12.2 куплю  
 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 алкО-
гОль. (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  
15.2 він пише  

 Вдівець, працюю, познайомлюсь з жінкою з розумною різницею 
у віці. Мені 60 років. Деталі по телефону: (098) 749-82-29  

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

 Чоловік 58/180/80 шукає жінку для створення сім‘ї. (096) 142-
29-18  

15.3 клуБи знайОмств  

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

16. хобі, творчість, дозвілля, 
аНтикваріат  
16.1 прОдам  

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

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

16.2 куплю  

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

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

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

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

 картини, ікОни, кОралОві та БурштинОві Буси, рОги, 
гОдинники, Ордени. дОрОгО! (098) 753-77-50  

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

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

 куплю мОтлОх! електрОінструменти, залізО, радіО 
плати, каБеля, електрОмОтОри, телевізОри, хО-
лОдильники, пральні машини, кОндиціОнери, агв 
кОлОнки і все інше. (098)654-82-62, (063)426-65-60  

 радіОдеталі, радіОлампи, електрОдвигуни, металО-
Брухт. куплю дОрОгО! (098) 753-77-50  

16.4 спОрт, туризм  

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

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

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

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

 прОдам надувний чОвен кОліБрі-260. стан нОвий. 
ціна дОгОвірна. (067) 969-00-77  

16.5 пОслуги  

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

17. твариНи  
17.1 прОдам  

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

 Кози та молодий козел до року. с.Козинці (096) 634-88-90  

18. загубив-зНайшов  
18.1 загуБив  

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

 Втрачений додаток до диплома КД № 901576 від 23.12.1994 
р., виданий на ім’я Пенцак Тетяни Володимирівни Львівським 
торговельно-економічним інститутом за спеціальністю «Това-
рознавство і торгівля непродовольчими товарами», вважати 
недійсним. 

 Втрачене посвідчення тракториста машиніста АК №515808 від 
27.03.2001р. на ім’я Яровий Сергій Володимирович, вважати 
недійсним. Тел. не вказаний  

	Втрачено	військовий	квиток	на	ім’я	Олійник	Володимир	Іванович.	
Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено військовий квиток СО № 686119 виданий на ім’я Сидо-
ренко Дмитро Сергійович. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено свідоцтво та додаток про здобуття повної загальної 
середньої освіти комунального закладу «Вінницький ліцей № 4 ім. 
Д.І.Менделєєва»	ВН	№	53194761	на	ім‘я	Свистун	Нонна	Ігорівна.	
Вважати недійсним. 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  

 радіОдеталі,  радіОлам.,  реле, радіОплати, 
магнітОфОни, ОсцилОграфи, т/в, фОтОап. (098) 753-
77-50  

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

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

 (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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реклАМА

війНа

розмова про важливе

воїнів-захисників та за нашу Пе-
ремогу.

каПеланська служба Під 
час війни

Із військовою частиною Нацг-
вардії України Михайло Бабій 
вперше почав співпрацю ще 
в 2015 році. Спершу як волонтер. 

— Спочатку відвідував із коле-
гами-однодумцями найгарячіші 
точки зони АТО, доправляючи 
бійцям усе необхідне за їхніми 
запитами, — розповідає отець 
Михайло. — Тоді ж, прямо на пе-
редовій, коли було більш-менш 
тихо, я проводив Богослужіння. 
Чесно скажу, спершу було дещо 
незвично, коли бійці приходили 
до намету з окопів, зі зброєю, 
у бронежилетах та шоломах. Але 
я чітко бачив у їхніх очах бажан-
ня — комусь помолитись за своїх 
рідних і близьких, друзів, бойо-
вих товаришів, комусь хоча би 
на мить побути наодинці з Богом 
та самим собою. А комусь просто 
виговоритись. Це було неабияким 
досвідом. Коли постала можли-
вість стати офіційним капеланом 
Нацгвардії, я вже чітко орієнту-
вався в особливостях служіння та 
інших специфічних моментах, що 
пов’язані із військовою структу-
рою, організацією тощо.

Священник розповів, чим від-
різняється капеланська служба.

лАриСА олійник, 
Rіа, (068)0060772

Н е щ о д а в н о 
у Вінниці при 
військовій части-
ні Національної 

гвардії України урочисто від-
крили та освятили храм на честь 
святого великомученика Юрія 
Переможця.

Чин освячення здійснили архі-
єреї Православної церкви Укра-
їни: митрополит Вінницький і 
Барський Симеон, митрополит 
Черкаський і Чигиринський Іоан 
(голова Синодального управлін-
ня військового духовенства) та 
архієпископ Вінницький і Туль-
чинський Михаїл, представники 
духовенства Вінницько-Барської і 
Вінницько-Тульчинської єпархій, 
капелани з Києва та Вінниці

 Священник Вінницько-Туль-
чинської єпархії протоієрей Ми-
хайло Бабій шостий рік офіційно 
служить військовим капеланом 
у частині, де відкрили храм.

— Мене тішить, що відвідувачів 
нашого храму більшає, — гово-
рить духівник. — Бійці розумі-
ють, що храм це не лише гарна 
будівля, а місце для спілкування 
з Богом, яке завжди відкрите для 
кожного з них. Колектив військо-
вої частини як відразу допомагав 
мені зводити Божий храм, так 
і допомагає й досі, за що я їм 
уклінно вдячний.

мобілізовані розПисуЮть 
храм

У будні військові в храмі роз-
писують іконами його стіни. Бо-
гослужіння відбуваються у неді-
лю. Решту часу отець Михайло 

завжди поруч із побратимами та 
посестрами.

— Ми зараз розписуємо 
храм, — каже капелан. — У цій 
нелегкій роботі мені допомагають 
троє бійців частини. Це мобілі-
зовані хлопці, які у мирний час 
працювали художниками, або 
мають відповідні творчі таланти. 
Працюють дуже відповідально і 
старанною. Інколи — від підйому 
зранку до самого вечора. Допо-
магає ще одна дівчина-військо-
вослужбовець. Вона підкинула 
нам гарні творчі ідеї, як зробити 
величну ікону Таємної вечері. 
Не лише ікону, а й скляний ві-
траж.

А ще у храмі з’явилась унікаль-
на реліквія, яку бійці передали 
з передової.

— Хлопці привезли нам ста-
ровинне Євангеліє зі знищеної 
церкви на Донбасі. Храм був роз-
стріляний російською артилерією 
та спалений дощенту. Але наші 
гвардійці врятували те старо-
винне Євангеліє, що було опа-
лене вогнем та привезли до на-
шого храму. Такий от своєрідний 
символ російського вторгнення, 
окупації, знищення наших духо-
вних святинь незалежно від гео-
графічного розташування. І нині 
із цим Євангеліє ми молимось 
за нашу Україну, наших мужніх 

капелан михайло бабій: 
«на війні немає атеїстів»
така служба  Протоієрей 
Михайло Бабій шість років служить 
в Національній гвардії України. 
У 2015 році священник вперше відвідав 
бійців у зоні АтО, у 2017 став капеланом. 
Отець Михайло розповів про 
особливості капеланської служби під 
час повномасштабної війни та з якими 
проханнями звертаються військові

«Капелан йде тим 
самим шляхом воїна 
пліч-о-пліч зі своїми 
побратимами по зброї. 
Тільки зброя його — 
Боже слово»

— Як у лікаря пацієнти лікують 
хворі тіла, так і у священника ві-
ряни лікують душі та серця, — 
розповідає Михайло Бабій. — Так 
було в усі часи війн. Що за часів 
козаччини, Хмельниччини, Ви-
звольних змагань 1917–1920 рр. 
Але ви самі розумієте, що у важкі 
часи моральних та тілесних ви-
пробувань людина відчуває силь-
ний потяг до Бога, до вірного, 
до істинного. Це цілком природ-
но. Тож і капеланська служба ще 
більш відповідальніша, важливі-
ша! Аби не зачерствіли серця й 
душі наших Воїнів-Героїв, їхніх 
рідних і близьких. Історично 
капелан йде тим самим шляхом 
воїна-захисника пліч-о-пліч зі 
своїми побратимами по зброї. 
Тільки зброя капелана — Боже 
слово.

коли молитва рятує 
Михайло Бабій каже, що нео-

дноразово був свідком того, як 
молитва допомагала нашим за-
хисникам.

— Не забуду одну не вигадану 
історію. Кілька років тому наш 
боєць був важко поранений. Во-
рожий снаряд чи міна влучили 
у бронетранспортер. Хлопця 
врятувало лише те, що він не за-
крив люк бойової машини. Під 
час влучання його викинуло ви-
буховою хвилею. Далі, на жаль, 

банальна ситуація — шпиталі, 
лікарні, операції, звільнення зі 
служби за станом здоров’я, поруч 
не було людини, яка б підтрима-
ла, зрозуміла. Важка психологіч-
на травма. І ще багато негативних 
речей, про які вголос не скажеш. 
У цього хлопця були вже пога-
ні думки. Навіть про суїцид… І 
я не хочу хвалитись, але з Божою 
поміччю людину вдалось витяг-
нути з моральної прірви. Хлопець 
видужав, влаштувався на роботу. 
Нещодавно ми випадково зу-
стрілись у місті, то він сердечно 
дякував мені за порятунок.І та-
ких випадків, насправді, багато. 
Кожен по-своєму унікальний та 
своєрідний.

На війні немає атеїстів, пере-
конаний священник. Особливо 
зараз, коли до нього щодня звер-
таються військові.

— Мій мобільний телефон 
не мовчить ані вдень, ні вночі. 
Нещодавно до мене звернувся бо-
єць, який раніше ніколи не відвід-
ував наш храм. Пояснив, що його 
тато також нині на фронті, захи-
щає місто Бахмут у лавах Зброй-
них сил України. Що з татом, 
який у самому пеклі, відсутній 
зв’язок вже декілька діб. Попро-
сив помолитись за свого батька 
та усіх воїнів-захисників. Також 
військові просять провести таїн-
ство сповіді і таїнство хрещення.

516112

священник вінницько‑тульчинської єпархії протоієрей михайло бабій. Він шостий рік 
офіційно служить військовим капеланом у частині, де відкрили храм
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ЦІНи НА лІки У 2021 тА 2023 рОкАХ

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

сПазмолітики
Рекомендують у домашній ап-

течці медики мати й такі препа-
рати. Найбезпечнішим препара-
том при нападі болю вважаєть-
ся дротаверин. Також у аптечці 
можна мати спазмалгон.

У порівнянні з 2021 ціна 
на дротаверин зросла на 15 гри-
вень, а спазмалгон став дорожчий 
на 34 гривні.

Проти діареї
Проблеми з травленням можна 

вирішити за допомогою імодіуму 
та смекти. Імодіум подорожчав 
на п’ять гривень, а смекта — 
на 18 гривень.

сорбенти
Найпопулярніші сорбенти сор-

бекс та атоксіл теж подорожча-
ли у ціні. За упаковку сорбексу 
вам доведеться віддати 80 гри-
вень, а за атоксіл — 272 гривні. 
У 2021 році вони в середньому 
коштували: 48 гривень (сорбекс) 
та 211 (атоксіл).

Протиалергічні
Антигістамінні препарати ліка-

рі рекомендують мати у домаш-
ній аптечці не тільки алергікам, 
а й усім. Медики нам радили пре-
парати на основі дезлоратадина 
(еріус) та супрастін.

У порівнянні з 2021 роком еріус 
подорожчав аж на 70, а супрастін 
на 13 гривень.

засПокійливі
Події, які щодень відбувають-

ся у нашій країні, мабуть, нікого 
не можуть залишати байдужими. 
Тож, на випадок, коли без заспо-
кійливих не втихомирити, прихо-
дять на допомогу найпопулярніші 
препарати: валеріана та гліцисед. 
Останній зріс у ціні на 8 гривень, 
а валеріана — на дві гривні.

матеріали для Перев’язки
У нинішніх воєнних реаліях 

у домашній аптечці потрібно 
обов’язково мати матеріали для 
перев’язки. Також бажано мати 
джгут чи турнікет.

НАтАлІя корПан, RIA, 
(097)1448132

Домашня аптеч-
ка — це вкрай важ-
лива річ, тим біль-
ше у сьогоднішніх 

реаліях.
Із року в рік наші журналісти 

дізнавалися, скільки коштує зі-
брати домашню аптечку і порів-
нювали ціни з минулими роками.

У Вінницькому Департаменті 
охорони здоров’я наголошують, 
що у воєнний стан, якщо хтось 
із членів родини має хроніч-
ні захворювання, до аптечки 
необхідно додати ліки, які регу-
лярно приймаються (рецептурні 
або ні). Йдеться, наприклад, про 
препарати для зниження тиску. 
Потрібно мати щонайменше дво-
тижневий, а краще — місячний 
запас таких ліків. Такі пігулки від 
хронічних недуг у нашу добірку 
ми не додавали, бо для серйоз-
них захворювань обов’язково 
спостерігайтеся у лікаря та май-
те вдома те, що він призначив. 
Пам’ятайте, самолікування шкід-
ливе для вашого здоров’я!

З початку повномасштабної 
війни ціни на більшість товарів 
та послуг помітно зросли, а яка 
ситуація з цінами на медика-
менти? У цій публікації будемо 
порівнювати, як змінилися ціни 
на медикаменти, у порівнянні з 
2021-им роком.

жарознижувальні
Коли у вас піднімається темпера-

тура вище 38 градусів, на допомогу 
приходять жарознижувальні. Най-
популярніший — парацетамол, він 
найрозповсюдженіший у продажу. 
Якщо ж температура не падає від 

парацетамолу, то використовують 
ібупрофен. У 2023 парацетамол 
коштує 12 гривень, а ібупрофен 
60 гривень.

У порівнянні з 2021 ро-
ком, в середньому зріс у ціні 
на 4 гривні. А ібупрофен в се-
редньому на 19 гривень. Ще 
у 2019 за упаковку парацетамолу 
ми платили в середньому 6 гри-
вень, а за ібупрофен — 33 гривні.

медичні Прилади

У кожній домівці має бути при-
наймні два медичних прилади: 
термометр та тонометр. Останній 
в аптеках Вінниці нині коштує 
в середньому 500 гривень. А зви-
чайний ртутний термометр — 
50 гривень.

У порівнянні з 2021 роком, тер-
мометр у ціні не особливо змі-
нився, на 2–3 гривні. А от ціни 
на тонометр зросли на понад 
130 гривень. У 2021 вони кошту-
вали в середньому 360 гривень.

від застуди
Від застуди найпопулярніші 

медикаменти це: нокспрей (від 
нежитю), фервекс (симптома-
тичні препарати від симптомів 
застуди) та декатилен (від болю 
в горлі).

Ціни на них теж зросли у по-
рівнянні з 2021 роком на 15–
30 гривень.

У скільки обійдеться 
необхідний набір ліків
лікування  Базовий набір 
медикаментів і до початку 
повномасштабної війни мав бути 
у кожній домівці, а тепер і поготів. 
Дізналися, скільки найнеобхідніші ліки 
коштують у трьох вінницьких аптеках, 
та порівнюємо ціни з 2021‑м роком. як 
за цей час вони змінилися?

У воєнний стан, 
якщо маєте хронічні 
захворювання, до 
аптечки слід додати 
ліки, які регулярно 
приймаються

Ціни на бинт, вату та медич-
ний пластир майже не змінилися, 
стали вищі на 2–3 гривні.

антисеПтики
Для обробки будь-яких ран 

необхідно мати антисептики. 
Сюди включаємо сучасний аналог 
зеленки та всім відомий перекис. 
Останній у порівнянні з 2021 ро-
ком зріс у ціні на три гривні, 
а хлоргексидин на 5 гривень.

реклАМА

516112518525

з початку повномасштабної війни ціни на більшість 
товарів та послуг помітно зросли. Ситуація з цінами 
на медикаменти теж не тішить

парацетамол 8 12

ібупрофен 41 60

термометр 48 50

тонометр 361 500

нокспрей 61 77

фервекс 155 210

декатилен 233 215

дротаверин 27 42

спазмалгон (50штук) 186 220

імодіум 55 60

смекта 132 150

2021 2023 2021 2023

сорбекс 48 80

атоксил 211 272

супрастін 97 110

еріус 260 330

валеріана 26 28

гліцисед 80 88

бинт 6 8

вата 7 9

медичний пластир 37 37

хлоргексидин 10 15

перикис 6 9

здоров’я
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герої тилу

сайті. Протягом 28 годин бла-
годійники скинули понад 10 ти-
сяч американських доларів. Для 
порівняння: гроші на перший 
автомобіль він збирав протягом 
чотирьох днів.

На сайті наш земляк познайо-
мився з болгарином, його теж 
звати Олександром. Постійно 
спілкуються. Заприятелювали. 
Болгарин щоразу під час роз-
мови бажає нам перемоги над 
росією. Він вирішив особисто 
підтримати наших захисників. 
Запитав вінничанина про необ-
хідні потреби. Яновський назвав 
генератори, бензопили, ноутбу-
ки. Його новий товариш одразу 

ВІктОр скриПник, RIA, 
(067)1079091

Збирати кошти 
для армії волон-
терам стає все 
складніше. А тут 

за 28 годин Яновському задона-
тили понад 10 тисяч американ-
ських доларів! І це не єдиний 
внесок учасників спільноти.

— До війни я заходив на сайт 
Reddit-r/Ukrаinе, — розповідає 
RIA Олександр Яновський. — 
Тепер звернув увагу, що там 
багато людей, які висловлюють 
підтримку нашій державі у війні 
з росією. Причому, це люди, які 
проживають у різних куточках 
світу. Але думками вони поруч 
із нами. Звернувся до адміністра-
тора із проханням організувати 
збір коштів на підтримку наших 
військових. Отримав погодження 
і став працювати.

За словами пана Олександра, 
йому вдалося зібрати кошти 
спершу на один автомобіль, по-
тім ще на два, а також на три 
дрони і один старлінк.

Каже, все це передав фонду 
«Енергія Відродження». Він 
співпрацює з цією організаці-
єю. Пояснює це тим, що знає 
організаторів фонду, його ке-
рівника. Довіряє цим людям і 
впевнений, що зібрана допомога 
буде доставлена військовим, які 
потребують її.

З допомогою одного з при-
дбаних ним автомобілів вдалося 
врятувати життя нашим військо-
вим. Про це розповіли бійці. 
Машиною евакуювали поране-
них під час обстрілу. Чи вцілів 
транспортний засіб, про це він 
не знає.

Співрозмовник поділився ін-
формацією про рекордний для 
нього збір грошей на згаданому 

за 28 годин волонтер зібрав 
понад 10 тисяЧ доларів
благодійність  Волонтер Олександр 
яновський знайшов в Інтернеті спільноту, 
учасники якої бажають нашій державі 
перемоги над рашистами. Це люди, 
які проживають у різних куточках світу. 
Вінничанин був приємно вражений 
їхньою реакцією на пропозицію 
підтримати наших захисників. В чому 
проявилася така підтримка?

Олександру вдалося 
зібрати кошти спершу 
на один автомобіль, 
потім ще на два, а 
також на три дрони і 
один старлінк

відгукнувся. За власні кошти 
придбав два генератори. Їх уже 
доставили до Вінниці. Пообіцяв 
також і бензопили, і ноутбуки. 
Тільки трохи згодом.

Хотілося назвати у публікації 
прізвище болгарського благо-
дійника.

Олександр каже, що той про-
сив не згадувати його. Не хоче, 
аби про нього дізналися земляки.

— Він відверто сказав мені, 
що у Болгарії багато тих, хто 
підтримує рашку, — розповідає 
співрозмовник. — Його позицію 
знають. За це час від часу відчу-
ває на собі «наїзди». Саме через 
це чоловік просить не згадува-

ти його прізвище, аби зайвий 
раз не викликати на себе гнів 
проросійських земляків. Незва-
жаючи на це, болгарин продо-
вжить допомагати нам пере-
могти окупантів. До допомоги 
залучає друзів, які розділяють 
його позицію.

Війна згуртовує людей із різ-
них країн. Це видно, зокрема, 
з діяльності благодійного фон-
ду «Енергія Відродження». Як 
пояснив Яновський, фонд має 
партнерів у різних країнах сві-
ту. Організація позитивно за-
рекомендувала себе.Підтримати 
наших захисників можна за по-
силанням — http://surl.li/fpwyd

олександр яновський зумів зібрати кошти на три автомобілі для військових. За 
допомогою одного з них вдалося врятувати життя нашим воїнам 

«це не мішок на голову надіти». 
снайперам у запоріжжя учні надіслали кікімори
ВІктОр скриПник, RIA, (067)1079091

Зробити захисні кікімори — ко-
пітка і тривала робота. Волонте-
ри ГО «Шаргород оперативний» 
самі навчилися робити кікімори, 
тепер навчають охочих. Керівни-
ця організації Валентина Вельган 
каже, що з усмішкою згадують 
про початок роботи.

Шукали в Інтернеті поради, 
переглядали відеоролики в You 
Tube, консультувалися з іншими 
волонтерами, які вже навчилися 
робити такі маскувальні камуф-
ляжі.

Дехто вважає, що в цьому нема 
нічого особливого. «Це не мішок 
на голову надіти», — відповіда-
ють таким волонтери. Бо вони 
вже пройшли шлях від «нитки 
торочити» до надягати мішковину 
на основу кікімори.

— Не святі горшки ліплять, — 
неодноразово згадували народне 
прислів’я під час набуття нави-
чок.

Тепер, за словами пані Ва-
лентини, називають себе профі 
у створенні зручних камуфляжів. 
Мова йде про волонтерів підроз-

ділу «Павучки» їхньої організа-
ції. Починали із захисних сіток, 
а згодом стали робити ще й кі-
кімори.

В організації завжди підтри-
мують тих, хто виявляє бажан-
ня допомогти. Волонтери гар-
но відгукуються про колектив 
Шаргородського ліцею № 2, що 
у мікрорайоні Соснівка.

Учні цього закладу теж навчи-
лися робити кікімори. Виготовля-
ють їх за підтримки волонтерки 
Наталії Сідецької. Колективно 
торочать мішковину, далі напи-
нають її на основу камуфляжу. 
Необхідні розміри замовляють 
військові.

Недавно перші чотири вироби 
ліцей передав снайперам на Пів-
денний напрямок.

Діти дуже пишаються тим, що 
вони допомогли снайперам.

Ще шість аналогічних виробів 
виготовили волонтери ГО «Шар-
город оперативний» із помічни-
ками з сіл Будне і Руданське. 
Основу для плетіння викроює во-
лонтерка Вікторія Тесля. Робить 
це відповідно до тих розмірів, що 
заявляють військові.

Крім того, протягом тижня 
учасники названої організації 
сплели 20 захисних сіток, по-
шили 14 балаклав. З благодій-
них коштів замовили нитки для 
основи маскувальних сіток, два 
рулони тканини зелених відтін-
ків і сітку-основу для кікімор. 
На все це витратили 18716 гри-
вень. За 2200 придбали тактичні 
навушники для земляка Григорія 
Гнатишена.

Бронежилет, військові одно-
строї, каремати, ліки, буржуйки, 
окопні свічки, продукти харчу-
вання — все це доправили за-
хисникам країни у район бойових 
дій. До речі, смачні харчі готували 
господині сіл Перепільчинці, Ру-
данське, Голинчинці, Каришків, 
Грабовець. Зібрану допомогу до-
правив у Київ Дмитро Павлюк. 
Звідти партнери шаргородських 
волонтерів повезли військовим.

Подбала організація і про соці-
ально незахищених земляків. Для 
них підготували сто продуктових 
наборів.

На фейсбук-сторінці ГО «Шар-
город оперативний» з’явилося 
нове повідомлення — волонтери 

готують поїздку до мешканців део-
купованої території Херсонщини. І 
цей вже далеко не перший марш-
рут проляже з Шаргорода до жи-
телів багатостраждальної області.

Допомогти благодійними ко-
штами:

ПриватБанк: 
4149 4993 9732 8715, Терещук 
Катерина (мати бійця)

PayPal організації — 
shargorodoperatyvnyi@gmail.com

5168 7450 3206 7461 EUR
5168 7520 1728 8815 USD

кікімори, які замовляли військові, вже відправили 
на фронт. Діти дуже пишаються тим, що вони допомогли 
снайперам
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підсумки вищої 
ліги
 В інницькі  «ЯСКО», 

«Енергетик» і «Універ-Дина-
мо» (Харків). У такому поряд-
ку розташувалися призери ви-
щої ліги чемпіонату області з 
футзалу серед аматорів. Наго-
родження відбулося 17 березня 
у Сосонці. Йшлося про те, що 
футзалісти Вінниччини посіда-
ють друге місце у Всеукраїн-
ському рейтингу, одразу після 
харків’ян. А перші дві обласні 
команди отримали право пред-
ставити регіон у чемпіонаті 
країни (відповідно у першій 
і другій лігах).

завершили 
«сухою» нічиєю
 Сухою нічиєю завершився 

останній матч Зимового куб-
ка ПФЛ у Вінниці, де наша 
«Нива» приймала одноклуб-
ників з Бузової. Попри те, що 
гості, лідери Другої ліги, вже 
гарантували собі срібло турні-
ру, вони виставили на гру май-
же найсильніший склад. Після 
нічиєї вінничани залишилися 
без бажаної бронзи.

У фіналі 
суперліги
 Чоловічий волейболь ний 

клуб «Добродій-Медуніверситет-
ШВСМ» у другій грі здолав збір-
ну України U-17-3:0 (за партія-
ми 25:21, 25:20, 25:20) і вийшов 
до фіналу Суперліги.

Найрезультативнішою грав-
чинею матчу стала наш капітан 
Валерія Якушева. Вона заро-
била 16 очок.

Шах і мат
 Фінішував шаховий тур-

нір, присвячений звільненню 
Тульчинщини від німецько-
фашистських загарбників.

Серед хлопців перше місце 
посів Володимир Шафір (Ві-
нниця), серед дівчат і в загаль-
ному заліку перемогла Софія 
Сова (Тульчин).

кОрОткО

Випуск №11 (1248)
Двоходові задачі‑мініатюри. Для підвищення майстерності гри в 
шахи рекомендується розв’язувати шахові задачі на діаграмі.

задача №2977‑2980
м. Пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

мат за 2 ходи 

Перевірте розв'язок:
газета RIA №11 від 15 березня 2023 року 

задача №2973
1… T:a8  2. Kb8! ab8:Фx;
1. Фb8! ab8:Ф  2. Ca7 Фb5x.

задача №2974
1… Te7  2. Kpg8 T:e8x;
1. Cd7! T:d7  2. Kpg8 Td8x ‑ ідеальний мат.

задача №2975
1… Kpb4  2. Tb1 Td2x;
1. Kpb1! Td1+  2. Kpa2 Ta1x.

задача №2976
1… Kpg5  2. Kph3 Cf1x;
1. Kph1! Ca3+  2. g2 Te1x — зв’язка чорного пішака.

м. пархоменко

— Бажаю всім займатися спортом 
і вести здоровий спосіб життя. 
Обов’язково треба робити за‑
рядку. Бажано не лише зранку, 
але й щовечора! Скільки часу 
вона займає, залежить від фізич‑
ної підготовленості і настрою лю‑
дини. Це може бути 15–30 хви‑

лин, або набагато більше. Бо 
люди, які займаються руховою 
активністю і спортом, живуть 
значно довше інших. також ба‑
жаю швидкого завершення ві‑
йни. І щоб в Україні незабаром 
все було гаразд, налагодилося 
мирне життя.

Поради читачам RIA від ювілярки

ЄВгеНІй михайлів, RIA, (098)8591459

Ветеран вінницької спортивної 
гімнастики і фехтування, авто-
ритетна вчителька фізкультури 
і тренерка Ніна Сердечна дня-
ми святкує 100-річний ювілей. 
Зокрема, це буде 25 березня. З 
чим майбутню ювілярку вітаємо 
та бажаємо здоров’я!

єдиний виПадок в україні
Ніна Сердечна народилася 

у селі Яришівка (Тиврівський 
район). Вона мала успіхи у спор-
тивній гімнастиці. Займалася ще 
й фехтуванням — зупинилася 
за крок від звання майстра в цьо-
му виді єдиноборств. У обох цих 
видах спорту Ніна Сердечна ви-
гравала обласні і міські змагання.

Навчалася у Києві, в інститу-
ті фізичної культури і спорту. 
Третину століття Ніна Петрів-
на пропрацювала у Вінниць-
кій школі № 1. Викладала там 
фізичну культуру понад 30 ро-
ків. За наполегливу працю їй 
присвоїли звання заслуженого 
вчителя України. Це, до речі, 
єдиний випадок у нашій краї-
ні, коли викладачу фізкультури 
дали таке звання!

— Я була не лише вчителькою 
фізкультури, але й фактично 
спортивним тренером. З шос-
тої ранку щодня знаходилася 
на стадіоні, займалася спортом 

із учнями. Мої вихованці по-
сідали перші місця на легко-
атлетичних естафетах. Також, 
окрім легкої атлетики, навчала 
їх художній гімнастиці. Возила 
школярів на республіканські 
змагання до Києва, — розказала 
Ніна Сердечна.

тренувала майбутнЮ 
учасницЮ олімПіади

Вихованці пані Ніни згодом 
демонстрували високі результати 
на змаганнях навіть найвищого 
рівня. Приміром, одна із колиш-
ніх учениць Ніни Сердечної ді-
йшла аж до Олімпійських ігор! Це 
Альбіна Єлькіна, яка виступала 
в 1956 році у Мельбурні (Австра-
лія) у метанні диску. Там посіла 
престижне п’яте місце.

Ще одна колишня вихованка 
Ніни Сердечної Світлана Недба-
люк в юності успішно виступала 
у спортивній акробатиці, а зго-
дом стала викладати фізичну 
культуру.

Ветеран спорту завжди подава-
ла гідний приклад землякам. Ра-
ніше періодично бувала на зма-
ганнях. Особливо на стадіоні 
Центрального парку культури і 
відпочинку, де вболівала за ві-
нницьких спортсменів.

Ніна Середечна й досі є палким 
вболівальником. По телевізору 
любить дивитися футбол та ре-
портажі з інших змагань. Перед-

плачує газету RIA, за допомогою 
якої слідкує за досягненнями ві-
нничан.

— Нещодавно вінницькі 
акробати зайняли призові місця 
на міжнародних стартах. Я дуже 
за них рада. Боротьбою та важ-
кою атлетикою особливо не ці-
кавлюся. А ось легка атлетика, 
гімнастика, акробатика — до впо-
доби. Спостерігаю за спортивни-
ми подіями по ТБ. Але, на жаль, 
пам’ять вже не та, як раніше. 
Тому дещо із того, що бачила, 
забуваю, — каже ювілярка.

сПортивна родина
У Ніни Сердечної дві дочки, 

три онуки і п’ять правнуків. 
Майже всі нащадки пані Ніни 
дружать зі спортом, ходять 
до спортзали або облаштовують 
її вдома. Приміром, онук Леонід 
був одним із найкращих на чем-
піонаті Ізраїлю з важкої атлетики. 
Правнуку Ярославу — шість ро-
ків, але він уже отримав грамоту 
за перше місце у боротьбі.

Домашнє господарство Ніні 
Сердечній допомагає вести до-
чка Олена, з якою мешкає остан-
ні півтора року. Вона в молоді 
роки трохи займалася кульовою 
стрільбою і гімнастикою, хоча 
працювала у галузі культури.

— Стандартні фізичні вправи 

мама зараз не робить, адже пе-
ренесла операцію. Зараз, після 
реабілітації, вона в непоганому 
стані. Слідкує за своїм харчу-
ванням. Вживає лише дієтичні 
страви. Час від часу спускається 
і піднімається пішки на п’ятий 
поверх! Буває важко, але мама це 
робить. Після їжі ходить по кім-
наті (човниковим способом), — 
каже Олена.

Приклад для наслідування
Спільнота ветеранів вінницько-

го спорту особливо шанує Ніну 
Сердечну, ставить її у приклад.

— Ніну Петрівну знаю дуже 
давно. З неї потрібно брати 
приклад всім нашим ветера-
нам спорту, вона — молодець. 
За роки моєї роботи у ветеран-
ській Асоціації поки що не було 
жодної людини, якій виповни-
лося б 100 років, — каже віце-
президент обласної Асоціації 
ветеранів спорту і тренерів «XXI 
сторіччя» Георгій Самков.

Він згадав і покійного чоловіка 
Ніни Сердечної Володимира.

— Володимир працював вчи-
телем фізичної культури у школі 
№ 29. Був рекордсменом області 
у метанні списа і завжди відкри-
вав масові змагання. Недарма мав 
гарний командний голос, — каже 
Георгій Самков.

гімнастка святкУє 
100‑ріЧний ювілей
приклад для наслідування  Ніна 
Сердечна навчала дітей легкій атлетиці 
і гімнастиці. Зараз залишається палкою 
вболівальницею: виписує RIА і дізнається з 
газети про перемоги вінничан

ЄВгеНІй михайлів, RIA, (098)8591459

Понад два тижні у Вінниці три-
вав чемпіонат області з футзалу 
серед студентів. Ігри проходили 
у спорткомплексі «Аква-Він».

На старт вийшли сім команд. Це 
були колективи місцевих медич-
ного, педагогічного і технічного 
університетів, торговельно-еконо-
мічного інституту, двох релоко-
ваних Харківських вишів і Доне-
цького національного університету 
ім. Стуса. Вони грали за коловою 
системою. Змагання організувала 
футбольна Асоціація студентів об-
ласті за підтримки обласної Асо-
ціації футболу і Асоціації футзалу 
Вінницької міської громади.

Перемогу здобула команда Ві-
нницького торговельно-еконо-

мічного інституту, яка набрала 
13 очок. Срібло в активі Донецько-
го національного університету, 
бронза — у Харківського націо-
нального університету Повітряних 
сил України. Ці команди здобули 
по 10 балів, але кращою різниця 
забитих і пропущених м’ячів ви-
явилася у донеччан.

Всі команди отримали комплек-
ти м’ячів і кубки за участь. Призе-
рів нагородили кубками, медалями 
і грамотами.

Були вручені й індивідуальні на-
городи. Найкращим тренером був 
визнаний Артем Корольов (КФК-7 
«Динамо», Харків), найкращим во-
ротарем — Іван Білецький (ВТЕІ), 
найкращим гравцем — Гліб Куліш 
(ХНУПС), найкращим бомбарди-
ром Станіслав Тимощук (ВТЕІ).

футзальний студентський форум

ніна сердечна час від часу спускається і піднімається 
пішки на п’ятий поверх. Після кожного прийому їжі ходить 
по кімнаті човниковим способом

вінницьким студентам склали конкуренцію колективи 
вишів із харкова і донецька.  Перемогу здобула команда 
Вінницького торговельно‑економічного інституту
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грант від USAID
Можна також отримати грант 

від програми USAID «Конкурен-
тоспроможна економіка Украї-
ни». Це безповоротна фінансова 
допомога для проєктів подвій-
ного призначення. Фонд надає 
грантову підтримку проєктам, які 
працюють у сферах: оборона, кі-
бербезпека, інфраструктурна від-
будова, охорона здоров’я, освіта.

Грант надається у розмірі 
до 35 000 доларів США.

Подати заявку можна за поси-
ланням: http://surl.li/cdith. Триває 
приймання заявок до 24 липня 
2023 року.

мікрофінансування 
бізнесу ветеранів та членів 
їхніх родин

Фінансування запустив Україн-
ський ветеранський фонд. Вете-
рани/ки та члени їхньої родини 
можуть отримати 20 тисяч гривень 
на купівлю товарів та обладнання 
для ведення власної справи.

НАтАлІя корПан, RIA, 
(097)1448132

до 250 тисяч 
на малий бізнес

Грант від 50 до 
250 тисяч гри вень 

від урядової програми на створен-
ня або розвиток власного бізнесу 
можуть отримати кожен украї-
нець/ка. Ви маєте бути майбутнім 
підприємцем, діючим ФОП або 
юридичною особою. Зараз триває 
вже четвертий етап подачі заявок. 
Триває він до 26 березня.

Загальний бюджет цієї урядової 
програми до кінця 2023 року — 
1,8 млрд гривень. Заяви при-
ймаються онлайн через «Дію», 
для цього:
 Заповніть онлайн-заявку 

у «Дії» за посиланням: https://cutt.
ly/84kZcXs.
 Прикріпіть бізнес-план.
 Підпишіть електронним під-

писом та відправте.
Якщо ж у вас виникають про-

блеми з подачею заявки дис-
танційно, то ви можете прийти 
на консультацію у найближче 
відділення Ощадбанку.

«Рішення про надання гранту 
приймає Державна служба зайня-
тості, перевіривши заяву уповно-
важеним банком та розглянувши 
ваш бізнес-план», — пояснюють 
у «Дії».

Грант можна витратити на: 

придбання обладнання; заку-
півлю сировини; орендну плату 
(не більше 25% від суми гранту) 
та лізинг обладнання.

на створення або 
розвиток Переробних 
ПідПриємств

Це грант від держави, кошти з 
якого можна витратити на нові 
проєкти у сфері переробки. По-
давати заявку можуть майбут-
ні підприємці, діючі ФОП або 
юридичні особи. Кінцевий строк 
подання заяв 31 березня.

Розмір гранту до 8 млн гривень, 
за умови створення не менше 
25 робочих місць.

Рішення про надання гранту 
приймає Міністерство економіки, 
перевіривши заявку уповноваже-
ним банком та ваш бізнес-план.

Подати заявку треба через 
«Дію» за посиланням: http://surl.
li/cjrlp. Окрім заповнення заяви, 
потрібно ще прикріпити бізнес-
план.

Витратити грант можна на ви-
трати, пов’язані з:
 придбанням основних за-

собів виробництва (верстати, 
технологічне обладнання);
 введенням в експлуатацію 

верстатів, технологічного об-
ладнання;
 доставкою придбаних вер-

статів, технологічного обладнан-
ня.

п’ять грантів на бізнес: де 
отримати безповоротно гроШі
допомога  Фінансової підтримки 
для розвитку бізнесу під час великої 
війни з’явилося багато. Є також кілька 
варіантів для підприємців, як залучити 
безповоротну фінансову допомогу. 
розповідаємо про п’ятірку грантових 
програм. та пояснюємо, що потрібно, аби 
отримати кошти на розвиток чи створення 
власної справи

Подавати заявки можуть: вете-
рани, ветеранки, дружина, чоло-
вік, батько, матір, дитина (у тому 
числі усиновлена) учасника чи 
учасниці бойових дій, а також 
загиблих захисників.

Подати заяву можна до завер-
шення воєнного стану. На цю 
програму загалом виділили 
10 мільйонів гривень. Фонд може 
профінансувати 500 учасників, 
наразі прийняли заявки від 162.

Як читаємо на сайті ветеран-
ського фонду, якщо ваша заявка 
відповідає вимогам, після пере-
вірки документів і схвалення — 
ви отримаєте кошти впродовж 
10 днів.

Заповнити заявку можна за по-
силанням: http://surl.li/etnwc.

грант на теПлицЮ
Ви можете надіслати заявку 

щодо отримання гранту на розви-
ток тепличного господарства. Для 
отримання гранту вам потрібно 
заповнити заявку в «Дії» (за по-

силанням: http://surl.li/cjroz) та 
додати до заяви скановану копію 
проєкту будівництва модульної 
теплиці разом із кошторисною 
документацією. Заява має бути 
підписана розробником проєкту.

Якщо ж у вас виникають про-
блеми з подачею заявки дис-
танційно, то ви можете прийти 
на консультацію у найближче 
відділення Ощадбанку.

Розмір гранту становить:
 для 0,4–0,6 гектара — 2 міль-

йони гривень;
 для 0,8–1,2 гектара — 

3,5 мільйона гривень;
 для 1,6–2,4 гектара — 7 міль-

йонів гривень.
Але не більше 70% вартості 

проєкту.
«Ви можете отримати грант, 

якщо земля у вашій власності 
або у правокористуванні не мен-
ше ніж 7 років. Також ви маєте 
створити від 14 робочих місць 
на 1 га площі модульної тепли-
ці», — пояснюють у «Дії».

реклАМА

515968

від початку великої війни чимало підприємців зазнають складнощів із веденням 
бізнесу. тому для їхньої підтримки у складний час створюють чимало різних грантів
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в кам’яних печерах, розташованих 
на глибині 15 метрів під землею. 
У зоопарку можна побачити біль-
ше 100 видів тварин, зокрема змій, 
павуків, гризунів, птахів та інших 
екзотичних тварин.

Кохана Мать парк — це один 
з найбільших та найкрасивіших 
парків у Вінниці. Це чудове місце 
для прогулянок та відпочинку, яке 
облаштоване зеленими галявина-
ми, квітучими клумбами, ставками 
та фонтанами. Тут можна знайти 
велику кількість атракціонів для 
дітей та дорослих, таких як гой-
далки, каруселі та канатні доріжки. 
У парку також розташований бо-
танічний сад з численними екзо-
тичними рослинами».

Назви найгарнішу будівлю Ві-
нниці.

«У Вінниці є багато красивих 
та цікавих будівель, але однією 
з найгарніших є будівля театру 
імені Миколи Садовського. Цей 
театр знаходиться на площі Ко-
цюбинського (насправді на вулиці 
Театральній, — авт.) і є однією з 
найбільших та найкрасивіших спо-
руд у місті. Будівля має стильну 
архітектуру з елементами класи-
цизму та модерну, а її фасад при-
крашають карнизи, колони, купол 
та масивна головна арка».

Напишімо перші чотири рядки 
майбутнього гімну Вінниці?

«У Вінниці земля і душа,
Де серце б’ється міцніше, ніж 

скло.
Тут історія, тут розвиток,
Наше місто Вінниця — тобі 

душа відкрита».
Якби острів Кемпа у Вінниці був 

заселений. Хто б на ньому жив?
«Острів Кемпа є невеликою зе-

леною зоною у центрі міста, тому 
важко уявити, що на ньому може 
бути місце для постійного про-
живання. Однак, якщо вважати гі-
потетично, то можливо на острові 
Кемпа могли б жити художники, 
письменники, митці та інші творчі 
особистості, які б використовува-
ли його як музу для натхнення та 
творчості».

Що вінничанам робити з кіно-
театром «росія»?

«Зараз кінотеатр Росія знахо-
диться під забороною через анек-
сію Криму Росією (ще одна фанта-
зія ШІ, — авт.), тому він не може 
функціонувати в нинішньому 
вигляді. Якщо знімуть заборону, 
то можна обговорювати можли-
вість його відкриття з умовою, що 
буде дотримуватись українського 
законодавства та не буде пропагу-
вати агресивні політичні погляди. 

МиХАйлО курдЮков, 
RIA, (095)1039671

«Нарешті нам 
вдалося виправити 
несправедливість. 
Україну вилучили зі 

списку країн, у яких заблоковано 
ChatGPT. Програма не працюва-
тиме лише на тимчасово окупо-
ваних росією територіях. Щоб 
вороги не використовували її для 
антиукраїнської пропаганди. Адже 
ChatGPT добре володіє україн-
ською, на відміну від росіян», — 
пише на своєму Телеграм-каналі 
очільник Мінцифри Михайло 
Федоров.

ChatGPT — це універсальний 
чат-бот, який пише курсові та ди-
пломні роботи, вміє програмувати, 
відповідати на складні питання, 
генерувати ідеї тощо. Він не має 
заготовлених шаблонів, але на-
вчений давати осмислені відпо-
віді «на льоту». Ми, якщо можна 
так висловитися, проінтерв’ювали 
його питаннями про Вінницю та 
проблеми міста. І ось, що у нас 
вийшло:

Почнімо. Опиши Вінницю одним 
реченням.

«Вінниця — місто з багатою іс-
торією, культурою та красивою 
архітектурою, що розташоване 
в серці України».

Назви плюси і мінуси Вінниці.
«Плюси Вінниці: затишне міс-

то зі збереженими історичними 
пам’ятками, хорошою інфраструк-
турою та розвиненою медичною 
галуззю.

Мінуси Вінниці: високі рівні за-
бруднення, нестабільність еконо-
мічної ситуації та деяка відсутність 
розваг для молоді».

В чому проявляється нестабіль-
ність економічної ситуації?

«Нестабільність економічної 
ситуації може проявлятися в ряді 
різних факторів, таких як зрос-
тання безробіття, інфляція, змен-
шення інвестицій та зростання 
державного боргу. Це може при-
звести до зниження рівня життя 
населення, погіршення соціальної 
ситуації, зменшення рівня вироб-
ництва та збільшення боргового 

навантаження на державу».
В яких напрямках потрібно розви-

вати Вінницю найближчими роками?
«Одним із напрямків розвитку 

Вінниці може стати покращення 
інфраструктури, зокрема розвиток 
міського транспорту та створення 
комфортних умов для пішоходів і 
велосипедистів. Додатково, можна 
зосередитися на розвитку місце-
вого бізнесу та підтримці малих та 
середніх підприємств, що спри-
ятиме створенню нових робочих 
місць і збільшенню доходів містян. 
Також важливим напрямком може 
стати розвиток туризму та при-
вабливості Вінниці для іноземних 
туристів, зокрема, за допомогою 
розвитку культурних заходів та 
ресторанно-готельного бізнесу».

Куди у Вінниці запросити дівчину 
на перше побачення?

«У Вінниці є багато цікавих 
місць для першого побачення з 
дівчиною. Наприклад:

1. Кохана Мать парк (такого 
місця не існує, — авт.) — красиве 
місце для прогулянок та роман-
тичних вечорів.

2. Підземний міні-зоопарк 
«Тушканчик» (такого місця не іс-
нує, — авт.) — досить нестандартне 
місце для побачення з дівчиною, 
яке точно запам’ятається.

3. Кав’ярні у центрі міста, на-
приклад, «Маколад», «Сімейна 
кав’ярня», «Коза-дереза» (усі три 
вигадані ШІ, — авт.), де можна 
не тільки поспілкуватись, а й насо-
лодитись вишуканими десертами 
та кавою.

4. Льодова арена «Айсберг» 
(не існує, — авт.) — для тих, хто 
любить активний відпочинок, 
можна запросити дівчину на ка-
тання на коньках.

Варто враховувати інтереси 
дівчини та її переваги, але го-
ловне — відкритість та спроба 
зробити побачення незабутнім 
для обох».

Клас. Розкажи мені більше про 
підземний мінізоопарк «Тушканчик» 
та «Кохану Мать парк».

«Підземний міні-зоопарк «Туш-
канчик» знаходиться у Вінниці і 
є унікальним об’єктом на терито-
рії України. Зоопарк знаходиться 

Інакше можна розглянути мож-
ливість перетворення кінотеатру 
у культурний центр з організацією 
різних культурних заходів».

Який телесеріал можна зняти про 
Вінницю?

«Є багато потенційних ідей для 
серіалу про Вінницю, але однією із 
можливостей може бути драматич-
на серія про життя людей у Вінни-
ці під час Другої світової війни. Це 
місто було під контролем німець-
ких окупантів, але багато місцевих 
жителів були активними учасника-
ми руху опору. Історії про життя 
звичайних людей у цей період, їх 
відвагу, небезпеку та відданість 
своїй країні можуть стати ціка-
вим і захоплюючим матеріалом 
для серіалу. Крім того, Вінниця 
має багату історію та культуру, і 
можливості для створення серіалу 
про місто можуть бути різноманіт-
ними і незабутніми».

Мені не подобається назва мікро-
району Вишенька. Запропонуй щось 
цікавіше?

«Одним із можливих варіантів 
для перейменування мікрорайону 
Вишенька може бути назва Чер-
вона гора (такого топоніма не іс-
нує, — авт.), яка відображає його 
географічне положення та відно-
ситься до історії міста, де Червона 
гора була місцем битви у період 
Визвольної війни 1648 року та 
національно-визвольних змагань 
на початку 20 століття (1 липня 
1648 року полковник Максим 
Кривоніс захопив Вінницю — сто-
лицю Брацлавського воєводства, — 
авт.). Іншим варіантом може бути 
назва Сонячний або Весняний, що 
відображає атмосферу та відчуття, 
які можуть бути пов’язані з життям 
у мікрорайоні».

А як щодо мікрорайону Замостя? 
Вигадай цікавішу назву.

«Як варіант, можна запропо-
нувати назву «Замкове», оскіль-
ки у цьому районі розташовано 
Замкову гору (знаходиться вона 
на Старому Місті, — авт.) — один з 
найстаріших і найбільших гірських 
масивів Вінниці з руїнами старо-
давнього замку».

Співачка Оля Полякова народи-
лася у Вінниці, але досі не написала 
жодної пісні про рідне місто. Пере-

глянь її репертуар та запропонуй 
текст її нового хіта про Вінницю.

«Звучить цікаво! Ось моя спроба 
написати текст пісні про Вінницю 
для Олі Полякової:

Найкраще місто на світі
Там, де народилась я
Ніщо не змінить цього
Це завжди буде так
Приспів:
Вінниця, моя Вінниця
Ти завжди будеш в моєму серці
Твої вулиці та будинки
Твої люди та вітрила
Це все, що я хочу
Вінниця, моя Вінниця
Кожен раз, коли я повертаюся
Я відчуваю тепло своїх рідних
Їхні посмішки та обійми
Це мої зірки на небі».
Опиши читачів вінницького сайту 

20minut.ua?
«Сайт 20minut.ua є популярним 

медіа в Вінниці та на Вінниччині, 
тому читачі цього сайту можуть 
бути досить різноманітними. 
Основні категорії читачів, які 
можна виділити, це:

1. Місцеві жителі: люди, які 
живуть у Вінниці та на прилеглій 
території, та хочуть бути в курсі 
останніх новин та подій міста.

2. Молодь: сайт може бути по-
пулярним серед молоді, особливо 
серед студентів місцевих вузів та 
коледжів, які шукають цікаву та 
корисну інформацію про події та 
культурне життя міста.

3. Бізнес-спільнота: сайт може 
бути корисним для місцевих під-
приємців та представників бізнес-
спільноти, які хочуть бути в курсі 
останніх розвитків у сфері бізнесу 
та економіки міста.

4. Туристи: сайт може привер-
нути увагу туристів, які планують 
відвідати Вінницю та хочуть ді-
знатися про туристичні місця, 
культурні події та інші цікавин-
ки міста.

Загалом, читачі 20minut.ua мо-
жуть бути людьми різного віку та 
соціального статусу, які цікавлять-
ся подіями у Вінниці та бажають 
отримати корисну та актуальну 
інформацію про місто та регіон».

Поспілкуватися зі штучним ін-
телектом можна за посиланням: 
https://chat.openai.com/

поговорили зі ШтУЧним 
інтелектом про вінницю
дожилися  Віднедавна в Україні 
доступний чат‑бот зі штучним 
інтелектом ChatGPT. Ми вигадали 
15 запитань на різноманітну тематику і 
попросили штучний інтелект відповісти 
на них. результати виявилися доволі 
непередбачуваними. Адже на перше 
побачення ШІ радить вінничанам йти 
до підземного мінізоопарку «тушканчик», 
а острів кемпа, на його думку, краще 
заселити художниками та письменниками

Серед плюсів Вінниці 
чат-бот називає 
розвинену медичну 
галузь. До мінусів 
відносить відсутність 
розваг для молоді

на деякі питання штучний інтелект справді дає виважені 
відповіді. Однак інша частина є суто його фантазією: вигадує 
місця та події, плутає людей, подекуди не розуміє запитів

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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Наше миНуле

ВАлерІй 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

Про життя по-
воєнної Вінниці 
розповідає у ме-

муарах «Моя Вінниця» Ніл 
Крас — під таким псевдонімом 
писав Соломон Вайнштейн, ві-
нницький лікар, що мігрував 
до Німеччини.

Про дитячі лікарні
Окрему главу мемуарів Ніл 

Крас присвятив вінницьким 
лікарням та лікарям, які пра-
цювали в 1945–1960-х. Адже, 
на думку автора спогадів, меди-
ки були відомими вінничанами, 
відігравали чималу роль у житті 
багатьох людей, а розвиток ме-
дицини чітко вказував на роз-
виток Вінниці у цілому.

«Дитяча лікарня № 1 знаходи-
лася у будинку, побудованому 
одеським купцем-греком Кум-
барі. Будівля, звісно, не була 
пристосована для розміщення 
медичного закладу. Тому деякі 
стіни зламали, інші (таких було 
більше) спорудили — і процес 
пішов. Мені ж здавалося, що 
в цій будівлі добре було б зні-
мати фільм про привиди. Стіль-
ки було там переходів, драби-
нок, комірок, інших закутків! 
А у дворі — землянка, в якій жив 
вічно похмурий сторож», — пише 
Ніл Крас.

Головним лікарем закладу, 
пише Крас, була його мати — 
Клара Миронівна Кадиш, за-
відувала поліклінікою Ревека 
Юхимівна Воловер.

«Стаціонар у перші повоєнні 
роки очолювала симпатична мо-
лода жінка, на прізвище Кіркова. 
Вона була москвичкою, дружи-
ною молодого підполковника 
(або полковника), який займався 
військовим зв’язком», — розпо-
вів автор мемуарів.

Дитяча лікарня № 2 та дитя-
ча інфекційна були на Замості. 
Орієнтовне їх місце розташуван-
ня — неподалік площі Перемоги, 
а друга, десь за залізничною лі-
карнею. Головним лікарем ди-
тячої лікарні № 2 був Григорій 
Якович Капустян.

лікарня № 2 була на місці 
єврейської

Перша лікарня, вже для до-
рослих, розташовувалася, за спо-
гадами автора, в пристосованих 
для медзакладу будинках на ву-
лиці Магістратській. І там голо-
вним лікарем був Іван Павлович 
Кондратюк.

«Лікарню № 2, на вулиці Во-

рошилова (нині Замостянська), 
я знав добре. До війни, за роз-
повідями старожилів, там була 
єврейська лікарня, збудована 
ще в 19 сторіччі. Як і скрізь тут 
були величезні палати, міні-
мальні зручності. А ще тут ді-
яла хірургічна клініка професора 
Шраєра, — пише Ніл Крас. — 
Працював хірургом чудовий лі-
кар та людина Леонід Львович 
Шафранський, згодом професор 
у Казахському НДІ онкології та 
радіології в Алма-Ати. Він багато 
чого пояснював мені, студенту, 
під час моїх добровільних чер-
гувань разом із ним».

На сьогодні єврейська, а піз-
ніше лікарня № 2, не зберегла-
ся. На її місці звели будинки 
№ 18, 20, 22 на Замостянській 
та № 38 на Острозького.

«У єврейських лікарнях, по-
будованих коштом багатих євре-
їв, як правило, лікували хворих 
незалежно від віросповідання 
та національності. Інша річ, 
що там була кошерна їжа, мо-
литовні єврейського типу, рабин 
тощо. А от лікарями, як я ро-
зумію, працювали в єврейських 
лікарнях лише євреї. Тут багато 
причин, у тому числі — мовний 
бар’єр: наприкінці 19-го століття 
у Вінниці їдиш був рідним для 
більшості населення», — пише 
Ніл Крас.

Про Пироговку та «кістяну 
лЮдину»

Обласна лікарня після Другої 
світової війни була повністю від-
будована.

«У лікарні були майже всі 
найкращі лікарі області. І най-
краща на той час апаратура. І — 
професура. Головним лікарем, 
пам’ятаю, був чоловік, на пріз-
вище Островський, — розповів 
автор мемуарів. — У повоєнні 
роки в лікарні ще працював 
фельдшер: ходив по всіх відді-
леннях і давав поради щодо ви-
ходжування найважчих хворих. 
Дивні, на думку лікарів, реко-
мендації, але допомагали. У ди-
тячому відділенні він проводив 
масочний наркоз, дозуючи ефір, 
виходячи з лише йому відомого 
принципу. Дивовижний старий! 
Звали його Корній Терентійович 
Матвійчук».

Згадує Ніл Крас і про диво-
вижного пацієнта Пироговки: 
людину, яка через своє захво-
рювання отримало прізвисько 
«кістяна людина».

«У нього поступово закосте-
ніли всі тканини. Ноги, напри-
клад — суцільна кістка. По якій 
він бив ціпком, відганяючи мух. 
При цьому лунав звук, що на-

гадує такий при ударі палицею 
по оголеному від кори стовбуру 
дерева», — пише автор мемуарів.

Про цього пацієнта ходи-
ли легенди. Мовляв, він єди-
ний у світі та ще його випадок 
не розгаданий медициною, тому 
німці хотіли забрати цю люди-
ну до своїх клінік на вивчення 
і лікування.

Бачили цього пацієнта ледь 
не всі відвідувачі Пироговки, 
а от як звали — дізналися вже 
після смерті «кістяної людини».

«Хворих євреїв перевели до єв-
рейської лікарні. В Пироговці 
лишили тільки Пейсаха Хазіна, 
який представляє науковий ін-
терес — у нього був осифіку-
вальний міозит», — пише інший 
автор книги «Окупація Вінниці» 
(Київ, 2012) Куликов.

біля Психлікарні діяв 
госПіталь для ветеранів

Ще після війни діяло клінічне 
містечко на П’ятничанах, в са-
дибі Грохольських. Надавали 
там увесь спектр медичних по-
слуг. А після відбудови обласної 
лікарні, на П’ятничанах лиши-
ли тільки протитуберкульозну 
службу. Адже, за спогадами Ніла 
Краса, у 1940–1950-х туберку-
льозних хворих у місті було дуже 
багато.

Онкологічна лікарня спо-
чатку була на вулиці Леніна 
(Соборна), а згодом переїхала 
на Котовського (Грушевського), 
неподалік від будівлі музичного 
училища.

«Психоневрологічна лікарня 
ім. Ющенка — найбільша лікар-
ня зі своїми різними службами, 
розташовувалася колись на око-
лиці міста. Головним лікарем 
у 50-х роках був Мар’янчик. 

Коли Козир поїхав Першим се-
кретарем обкому до Одеси, він 
забрав із собою деяких вінничан. 
У тому числі й Мар’янчика, який 
отримав ту саму посаду у місті 
біля моря. Співробітники лікар-
ні шкодували про це», — пише 
Ніл Крас.

На території психоневроло-
гічної лікарні також діяв госпі-
таль інвалідів Вітчизняної війни 
(Другої світової війни).

«Там лікувалися ветерани від 
багатьох болячок. Головним 
чином від наслідків військових 
поранень. Тому у шпиталі був 
ортопедичний центр. Очолю-
вав його доцент Слюсар. Дуже 
скромна, навіть можна сказати, 
сором’язлива людина», — розпо-
вів автор мемуарів.

борець‑стоматолог
На проспекті Коцюбинсько-

го розташовувалася Залізнична 
лікарня з поліклінікою. Ав-
тор відзначив, що медзаклад 
був спланований і збудований 
більш-менш сучасно, тож ця 
установа була популярною се-
ред вінничан.

«Лікувались там переважно за-
лізничники та члени їхніх сімей, 
але різними шляхами в пацієнти 
пробивалися і «чужі». Лікарня 
була однією із клінічних баз 
медичного інституту», — пише 
Ніл Крас.

Діяла у повоєнній Вінниці й 
стоматологічна клініка. Завідував 
нею Семен Якович Поляченко.

«Вечорами він — колишній 
борець класичного стилю — тре-
нував молодь. Подейкували, що 
він вириває зуби, не вдаючись 
до спеціальних стоматологічних 
інструментів. Такі сильні його 
пальці борця. Те саме говорили 
про завідувача відділення цієї лі-
карні, Абатія Львовича Леонар-
дова. Колишній чемпіон України 
з боротьби самбо», — пише Ніл 
Крас.

І додав цікавий випадок, про 
який автору мемуарів розповів 
випускник Медінституту Леонід 
Вайсберг.

«Не пам’ятаю, хто з них — бо-
рець чи самбіст — одного разу 
демонстрували нам, студентам, 
трюк. У кріслі сиділа молода 
симпатична дівчина. Наш ви-
кладач приміряв до хворого зуба 
різні страшні блискучі предмети. 
Коли дівчина дійшла до «кон-
диції», лікар невловним рухом 
двох пальців швидко видалив 
зуб. Ощасливлена   майже безбо-
лісним видаленням зуба дівчина 
одразу вибачила симпатичному 
мучителю. Студенти були в за-
хваті від цієї порочної, у плані 
медичної етики, гри», — йдеться 
в мемуарах.

у судово‑медичній 
ексПертизі ПрацЮвав 
француз

«У 1-му пологовому будинку 
(на Пушкінській вулиці) го-
ловним лікарем був Недовес, 
у 2-му (на проспекті Коцюбин-
ського) — Муляр. Муляр лю-
бив випити, Недовес був затя-
тим преферансистом. Мій брат 
дуже часто разом із Недовесом 
та іншими «забивав кульку», — 
продовжує далі розповідь про 
медзаклади Ніл Крас.

Діяла у Вінниці й судово-ме-
дична експертиза. Обласне бюро 
два десятиліття очолював профе-
сор Ципковський. Крас описує 
його як «владну і сувору людину, 
яка вміла використовувати усі 
наявні можливості».

«Чи то на кафедрі, чи 
то в бюро у Ципковського пра-
цював препаратором (трупним 
служителем) невисокого зросту 
худорлявий француз. Потрапив 
він до Вінниці, як розповіда-
ли, одразу ж після війни. Десь 
на заході Європи він зустрів 
викрадену туди німцями укра-
їнську дівчину, закохався в неї 
до нестями — і після звільнен-
ня від фашизму поїхав із нею 
в Україну. Наче працювали вони 
разом. А потім я чув, що врешті-
решт француз із дружиною та 
дитиною покинули Вінницю 
у західному напрямку», — зга-
дує Ніл Крас.

де лікУвали вінниЧан після 
дрУгої світової війни
історія медицини  У мемуарах 
«Моя Вінниця» вінничанин, який 
пізніше емігрував до Німеччини, 
описує життя міста після Другої світової 
війни. З його розповідей дізналися 
про те, що у Пироговці довгий час 
лікували «кістяну» людину, а в міській 
стоматології — працював борець, який 
міг пальцями вирвати хворий зуб

Пироговка після 
війни була повністю 
відбудована. Сюди, 
через найновіше 
обладнання, хотіли 
потрапити всі лікарі

у цьому особняку на оводова, 1 довгий час працювала дитяча поліклініка. Зараз будівлі 
вже понад 100 років, її будували за проєктом архітектора григорія Артинова
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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

концерт

23 березня SPIV BRATIV у Вінниці
Автори хітів «масква згоріла і втонула», «Бахмут», 
«Повітряна тривога
в Криму», «Після Перемоги», «В  городі Херсоні», 
«Чорнобаївка» та
інших. Впевнені, ви не раз їх чули — з концертом 
у Вінниці!
Давайте разом згадаємо, заради чого варто зали-
шатись НЕПОХИТНИМИ.
23 березня о 19:00 у Mont Blanc чекаємо кожного! 
Цей вечір допоможе
знайти у собі сили рухатись вперед, до нашої Пере-
моги!
Квитки: 310–470 грн!

розваги

Благодійний Stand Up#1 у Red Zeppelin
26 березня у Red Zeppelin відбудеться благодійний 
Stand Up#1 за участю:
— Андрія Пілата
— Михайла Федораса
— Романа Щура
Ведучий вечора: Олександр Остаповець
У програмі:
— благодійний аукціон
— імпровізація з залом
— свіжі жарти
Коли: 26 березня
Де: Red Zeppelin, вул. Келецька, 117 б
Початок: 19.00
Вхід: 250 грн
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Мавка. Лісова пісня
Анімація. 22.03, 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 23.03 довідка за тел. (096)00035050)

Маскарад
Драма. 22.03, поч. о 12.20
З 23.03 довідка за тел. (096)00035050)
Крід ІІІ: Спадок Роккі Бальбоа
Спортивна драма. 22.03, поч. о 10.00, 21.20
З 23.03 довідка за тел. (096)00035050)
Кит
Драма. 15.03, поч. о 9.00
З 16.03 довідка за тел. (096)00035050)
Крик VI
Трилер. 22.03, поч. о 15.40, 17.10, 21.00
З 23.03 довідка за тел. (096)00035050)
М’юті
Трилер. 22.03, поч. о 10.00, 21.50
З 23.03 довідка за тел. (096)00035050)

КІнотеАтР «РодинА»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Життя на межі
Документальний. 22.03, поч. о 16.30
65
Фантастика. 22.03, поч. о 18.30
Моя незграбна фея
Анімація. 23.03–29.03, поч. о 10.00, 11.30
діти кукурудзи
Жахи. 23.03–29.03, поч. о 17.00
Памфір
Драма. 23.03–29.03, поч. о 18.40

КІнотеАтР «CInemA CITI»
(Мегамолл, вул. 600‑річчя, 17 Е)

Шазам! Лють богів
Фентезі. 22.03, поч. о 12.10, 13.40, 14.45, 15.00, 16.20
З 23.03 довідки за тел. (080)0308111)
Все завжди і водночас
Фантастика. 22.03, поч. о 17.00
З 23.03 довідки за тел. (080)0308111)
добрий привід
Пригоди. 22.03, поч. о 12.30
З 23.03 довідки за тел. (080)0308111)
Аватар: шлях води
Фентезі
22.03, поч. о 19.00
З 23.03 довідки за тел. (080)0308111)

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

кіно

Сергій Асафатов 21 квітня у Вінниці
Буде магія, яка торкнеться серця кожного! Над-
звичайний Сергій Асафатов 21 квітня о 19.00 у 
театрі ім. Садовського з новою концертною про-
грамою! Разом заспіваємо наші улюблені «Море», 
«Заведу кота», «Люди ідуть від людей», «Золото», 
«Дякую за світанки», а також «Крим», «Туман», 
«Нові вершини», «Музика», «Дзеркало» — будуть 
всі найулюбленіші хіти та багато нових сюрпризів! 
Дивовижний 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», «Артинов», 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.

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 
співаком і автором-виконавцем Ігорем Мізрахом. 
Цей незабутній вечір буде справжнім подарунком для 
поціновувачів 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)

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

теАтР ЛяЛьоК
(Хмельницьке шосе, 7. тел. (097)7033530)

Веселі ведмежата
Весела повчальна історія. 25.03, поч. об 11.00 та 13.00
Курочка Ряба
Казка-комедія. 26.03, поч. об 11.00 та 13.00

театр

дітям виставка

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

«Крокодилова ферма» у Вінниці!
Запрошуємо вас відпочити всією родиною та від-
відати «Крокодилову ферму» та виставку «Рослини-
хижаки і мешканці джунглів»!
Цікаво буде всім: і дорослим, і малим!
Відвідавши Центр реабілітації рептилій 
у ТРЦ «КВАРТАЛ», ви:
— отримаєте масу задоволення
— дізнаєтесь неймовірні факти про тварин та
— допоможете турбуватись про наших братів 
менших!
Працюємо для вас щодня з 10.00 до 20.00 у ТРЦ 
«КВАРТАЛ» (вул. Пікуса, 1 а).
Вартість вхідного квитка на «Крокодилову фер-
му» 120 грн
— дітки до 3 років безкоштовно.
— До вартості входить захоплююча екскурсія, 
а також можливість потримати в руках деяких без-
печних тварин
Контактний телефон: 098–9504419
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***
Зарплата шепоче:
— Давай кудись сходимо!
А я їй:
— Вдома сиди, маленька ще!!!

***
якщо Притула почне збір коштів, 
щоб залити р@шку бетоном, 
я візьму кредит…

***
Вийшла килим побити. 
На хвилинку уявила, що це 
російський орк. тепер живу без 
килима)

***
коли я проходив медкомісію, 
психіатр запитав у мене:
— чим відрізняється місяць від 
сонця?
я відповів, що Місяць — супутник 
Землі, а Сонце — зірка. На що 
психіатр сказав:
— ти що, дебіл? Сонце світить 
вдень, а місяць — вночі!

***
Василь був настільки невезучим, 
шо програвав всі свої гроші 
в кавовому автоматі.

***
— Прийми мої щирі вітання, 
мій хлопчику. я впевнений, що 
сьогоднішній день залишиться 
у тебе в пам’яті як найщасливіший 
день у твоєму житті!
— Але ж весілля завтра, тату!
— я знаю, що говорю!

***
журналіст запитує у путіна:
— чому в росії так часто падають 
ракети?
— Не треба нагнітати. Вони 
падають не частіше, ніж злітають. 
Принаймні поки що…

***
— Причина всіх ваших нещасть — 
алкоголь.
— Дякую, пане суддя, що ви 
не звалили всю провину на одного 
мене.

***
— чому ви втекли з в’язниці? — 
запитує поліцейський спійманого.
— я хотів одружитися.
— Хм… Дивне у вас уявлення про 
свободу.

***
Суддя запитує чоловіка:
— Щовечора, повертаючись 
додому, ви виявляли в шафі 
іншого
чоловіка?
— так!
— І це стало причиною ваших 
розбіжностей із дружиною?
— так! Адже я не міг там повісити 
свій піджак.

***
У шлюбному агентстві:
— Ви кому, міс, перевагу віддаєте, 
брюнету чи блондину?
— Мені б хотілось рудого! В мене 
меблі червоного кольору!

***
Зателефонувала чоловікові. 
Запитую:
— ти мене дуже любиш?
Відповідає:
— купуй.
От що таке справжнє подружнє 
взаєморозуміння!

***
Дружина красується перед 
дзеркалом і каже чоловікові:
— я сьогодні була у лікаря, і 
він сказав, що у мене груди як 
у двадцятирічної дівчини…
— А про п’ятдесятирічну дупу він 
нічого не говорив???
— Ні… Про тебе він не питав!

***
Дівчина прибігає до лікаря:
— лікарю, допоможіть! Мене 
вкусив джміль!
— Нічого, зараз намажемо маззю.
— Але як ви його зловите? Джміль, 
напевно, вже далеко полетів!
— та ні ж, я намажу те місце, де він 
вас вкусив.
— А‑a‑a, це було в парку на лавці, 
під деревом.
лікар, закочуючи очі:
— Ні, я помажу вам ту частину 
тіла, куди вас вкусив джміль, і все 
пройде.
— тaк би й скaзaли, докторе! 
Джміль вкусив мене в палець.
— який саме?
— Звідки я знаю? як на мене, так 
усі джмелі однакові.

***
— В росії дуже багато безглуздих 
речей!
— Наприклад, реклама горілки…

***
Начальник уважно розглядає 
свою нову секретарку… «четверо 
дітей», — шепоче йому на вухо 
інспектор відділу кадрів.
— Не може бути, вона ще така 
молода…
— Не в неї, а у вас…

***
якщо ви понявчали, а їжа в мисці 
так і не з’явилася, то найімовірніше 
ви не кіт. Доведеться йти і 
працювати.

***
Василь хотів помиритися з тещею і 
вирішив купити їй халат.
Але все пішло не так…
теща прокинулася, коли він міряв 
її рулеткою.

Анекдоти
овен 
Ви можете зіткнутися з 
проблемою, яка змусить 
вас серйозно замислитись 
над своїми пріоритетами. 
Постарайтеся переглянути 
свої уявлення про дружбу. 
Вам не варто недооцінювати 
своїх перемог, але чим мен‑
ше про це знатимуть оточу‑
ючі, тим краще для вас.
 
телець 
Вам необхідно зібратися 
та сконцентруватися перед 
вирішальним кроком. 
роботи накопичилося дуже 
багато, і ви, як завжди, 
незамінні, тому розслаби‑
тися не вдасться. тримайте 
всі справи під контролем, 
і ситуація обов’язково ви‑
рішиться на вашу користь.

близнЮки 
Події цього тижня можуть 
бути непередбачуваними та 
дещо невпорядкованими, 
але все вирішиться на вашу 
користь. Ви отримаєте те, 
чого так довго домагалися. 

рак 
Початок тижня невдалий 
до ухвалення відповідальних 
рішень, але сприятливий 
для творчої роботи. Ви 
можете отримати підтримку 
однодумців та прихильність 
начальства, з’явиться можли‑
вість обійняти вищу посаду. 

лев 
Цього тижня ви можете бути 
зануреними в чужу метуш‑
ню: через друзів, у справах 
яких ви братимете активну 
участь, вас можуть залу‑
чити до суміжного проєкту 
по роботі.Не думайте про те, 
що вас не стосується. З вами 
можуть відбуватися раптові 
та непередбачені події, про‑
те не варто панікувати.

діва 
Приємно відчувати себе 
значною людиною, повага 
надає впевненості у своїх 
силах. Починають зміцнюва‑
тися ваші позиції на роботі 
та у бізнесі. Сконцентруйте‑
ся, зберіться та дійте.

терези 
Не варто зайве переванта‑
жувати себе спілкуванням 
із великою кількістю людей. 
Це більше підходить для 
розумових і духовних за‑
нять. Вам будуть вдаватися 
найпростіші проєкти.

скорПіон 
Ви зможете добре заробити 
та отримати вигідну пропози‑
цію. Доведеться ухвалювати 
дуже важливе рішення. Вас 
можуть відвідати свіжі та 
оригінальні ідеї, тому краще 
зайнятися роботою з творчим 
елементом, рутина зачекає. 

стрілець 
Не вплутуйтеся в авантю‑
ри, можна занадто багато 
втратити. Швидше, навпаки, 
чим тихіше і спокійніше про‑
ведете ви цей тиждень, тим 
благополучнішим буде ваше 
найближче майбутнє. реа‑
лістично оцінюйте ситуацію, 
що склалася.

козеріг 
Ваша інтуїція дозволить 
вам знайти корисні зв’язки 
навіть серед натовпу ви‑
падкових людей і зробити 
серйозний професійний 
вибір. Не розпилюйтеся, 
зосередьтеся на найголовні‑
шому і найважливішому.
 
водолій 
Не проходьте повз дріб‑
ниці, у всьому розберіться 
до кінця. Настав час, коли 
необхідно серйозно поста‑
витися до своєї кар’єри. 

риби 
Цього тижня бажано приді‑
лити більше часу особисто‑
му життю. Будьте активніши‑
ми — співпрацюйте, укла‑
дайте угоди та спілкуйтеся. 
Неділя — чудовий день для 
споглядання та аналітичної 
роботи.
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