
Померлі рятують живих
Про трансПлантологію у вінниці
	За два останні роки 
у нашому місті провели 
чотири операції з 
трансплантації донорських 
органів. Це чотири 
врятованих життя. І це тільки 
початок

	Далі, впевнені лікарі, 
пересадку органів у Вінниці 
робитимуть частіше. Не лише 
нирок, але й серця, печінки та 
легенів

	Поговорили з 
трансплантологами й 
пацієнтами, які живуть із 
донорськими органами, аби 
розібратися, чому суспільство 
має змінювати своє ставлення 
до цієї галузі медицини

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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«Під час тривоги маєте 
бути на Парі»
	Адміністрація коледжу 
мистецтв вирішила, що перехід 
до укриття під час тривоги не має 
бути обов’язковим. І вчителі 
будуть вирішувати, спускатися 
в підвал чи ні. Ініціатива очікувано 
обурила частину студентства

роблять Прилади нічного 
бачення для військових
	Понад сто «нічників» передали 
на фронт активісти «Дорожнього 
контролю». Камери від активістів 
стоять на різній техніці — від легкових 
авто до бронетехніки. Розпитали 
про особливості розробки та 
скільки вона коштує
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ЦІНи НА оРеНДу елеКтРосАмоКАтІВ с.2

мають Побудувати 
чотири заводи с.3

518061

звільнена з Полону 
їде на фронт с.4

515965

грн

РеКлАмА

с.6-7

Перша у вінниці операція 
з пересадки нирки від 
неродинного донора. 
зараз аналогічних 
трансплантацій потребують 
щонайменше 30 вінничан
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війна гойдає 
злість

Злість — дуже сильна та 
корисна емоція. І важливо 
направляти її на раціональ-
ність. Злість — це сила. За-
вдання нагадати собі про це 
і зробити з цієї сили щось 
корисне, поки вона є.

Під час війни конфлікти — 
це цілком нормально. Під 
час будь-яких стресів люди 
починають поводитися біль-
ше як тварини, включаються 
механізми виживання.

Інтелектуалами керують 
не інстинкти, а цінності. 
Пам‘ятаймо.

Кожен день ми маємо ро-
бити три задачі: соціальну, 
спортивну і когнітивну.

Ми маємо підтримувати 
спілкування зі «своїми».
Наша сила в єдності. Нам 
потрібні люди для життя. 

Нам потрібен рух, особли-
во в стресі — це стабілізує, 
приводить до тями і надає 
сил. Хоча б три присідання, 
або ходьба колами — будь-
яка активність. І нам по-
трібні наші мізки і здатність 
вчитися, запам’ятовувати 
і аналізувати. Тож вкрай 
важливо, і в тому числі для 
профілактики посттравма-
тичного стресового розладу, 
задіяти цю функцію.

Після етапу апатії ми ви-
ходимо у фазу стабілізації. 
Емоційні хвилі повторюва-
тимуться, але оскільки ми 
з ними вже знайомі, вони 
проходитимуть більш м’яко. 
У цей період ми думаємо, 
що буде далі, звикаємо і все 
одно будуємо плани на май-
бутнє. Усвідомлюємо, що все 
змінилося і треба жити від-
повідно до нових умов.

Дуже важливо вийти 
на фазу адаптації, в якій 
ми діятимемо раціонально, 
усвідомлено та стабільніше.

Пам’ятаємо: нам потрібно 
не лише виживати, а й жити 
під час війни.

У стані адаптації слід зро-
зуміти: ми знаходимося в но-
вих умовах на невизначений 
термін. Війна — це частина 
життя, а не навпаки. Будь-
який період має здатність 
закінчуватися. Однак це пи-
тання часу та турботи про 
себе. Піклуйтеся про себе та 
обирайте себе до життя, адже 
саме ви маєте можливість ко-
ординувати ваш стан.

думкА

ми заПитали вінничан як ви ставитесь до громадських самокатів?

НовиНи

психотерапевт

Наталія 
ішкова

ми питали містян на вулицях 
Вінниці про їхнє ставлення 
до електросамокатів, і більшість 
відповідей були негативні. Вінни-
чани скаржаться на відсутність 
відчуття безпеки у пішохідних 
зонах через те, що користувачі 
електросамокатів їздять надто 
швидко та необережно. ті ж, 
хто користується цим видом 
електротранспорту, говорять, 
що головне — це дотримувати-
ся правил безпеки на дорогах 
як кермувальникам самокатів, 
так й пішоходам. Перегляну-
ти відповіді вінничан можете 
у нашому відео за посиланням: 
https://youtu.be/uiVzEnjaNb8.
Раніше ми вже писали, що з огля-
ду на те, як взаємодіють корис-
тувачі електротранспорту з пі-
шоходами та водіями, то можна 
зробити висновок, що до цього 

«самокатного буму» не цілком 
готова ні інфраструктура, ні міс-
тяни, ні законодавство.
Бо зростання популярності 
електросамокатів та відсутність 
дотримання ПДР (що вже при-
звело до багатьох аварійних 
ситуацій) — суттєво знижує без-
пеку пішоходів та автомобілістів. 
Крім того, цей транспорт у на-
шій країні досі поза правовим 
полем. тому, як оформлювати 
такі ДтП, як страхувати власне 
життя, та навіть як правильно 
їздити на цьому транспорті — 
наразі незрозуміло.
у країнах Європейського союзу 
електросамокати прирівнюють 
до мопедів. тому там, навіть 
велодоріжками рухатися на них 
заборонено. В нас же ПДР — це 
досі правила, які не адаптовані 
до сучасних умов.

досі немає правил для електросамокатів

володимир (40), безробітний:
— мене не влаштовує, що 
у самокатників відсутня куль-
тура поведінки. у мене в са-
мого є самокат, але я їжджу 
обережно.

зоя (45), ПідПриємиця:
— Головне, щоб вони не на-
шкодили ні собі, ні оточу-
ючим. Я не відчуваю себе 
у безпеці, коли поряд про-
їжджають самокати. 

іван (20), велокур’єр:
— Погано ставлюсь. Я гадаю, 
що люди, які користуються 
електросамокатами, мають як 
мінімум проходити інструк-
таж перед реєстрацією.

ольга (36), юрист:
— Жахливо ставлюсь. Для них 
немає ні дороги, ні правил, 
нічого. Якщо для автомобіліс-
тів є правила, то і для само-
катників вони мають існувати.

сергій (62), Пенсіонер:
— Коли вони ганяють на всю 
між пішоходами, то це 
не дуже зручно. мені спо-
кійніше йти, коли їх взагалі 
немає.

оксана (38), вихователька 
дитсадка:
— Насправді, я ставлюсь по-
зитивно. моя донька катаєть-
ся на самокаті, нікого не зби-
ла, нарікань на неї не було.

скільки коштує оренда 
електросамокатів
електротранспорт  На вулицях 
Вінниці знову можна побачити містян 
на електросамокатах. Вже стартував сезон 
поїздок й у місті працюють три служби 
для оренди цього транспорту — Bolt, Ecos 
та Ewings. Розповідаємо про ціни на їхні 
послуги та показуємо, чи змінилася ціна 
у порівнянні із сезоном 2022 року

Найдешевший 
абонемент коштує 
69 гривень, і за ці 
гроші вам пропонують 
10 днів безоплатного 
розблокування

на вулицях міста вже знову часто можна зустріти 
користувачів електротранспорту, найпопулярніший — 
самокати. у Вінниці є три компанії, які здають їх в оренду

НАтАлІЯ корПан, RIA, 
(097)1448132

Електросамока-
ти — це популяр-
ний вид електро-
транспорту. Чимало 

людей обирають самокати, аби 
уникати заторів, не мати про-
блем із паркуванням та бути 
мобільними. Люди часто оби-
рають самокати також просто як 
розвагу та орендують їх на пів 
години для прогулянок.

Для того, щоб скористатися 
самокатом будь-якого сервісу, 
потрібно відсканувати QR-код 
на ньому. Далі — відштовхнути-
ся та натиснути на ручку газу, 
далі під час руху плавно тиснути 
на гальма. Наприкінці поїздки 
потрібно припаркувати самокат 
та сфотографувати у застосунку, 
аби поїздка вважалася заверше-
ною. У компаніях рекоменду-
ють лише повнолітнім їздити 
на електросамокатах.

У нашому місті на вулицях 
можна зустріти електросамока-
ти зеленого та жовтого кольо-
рів від трьох різних компаній. 
Порівнюємо кожен із сервісів, 
та розповідаємо вам про умови, 
які вони пропонують для ко-
ристувачів.

Bolt
Ціна оренди: 9 гривень за роз-

блокування та 2,90 — за хвилину 
їзди.

Тобто, за пів годинну поїзд-
ку на електросамокаті вам до-
ведеться заплатити 96 гривень.

Торік у серпні вартість розбло-
кування коштувала аналогічно, 
однак хвилина поїздки вартува-
ла — 1,90 грн.

У компанії рекомендують ко-
ристувачам користуватися вело-
доріжками та обмежити макси-
мальну швидкість до 15 км/год, 
допоки ви не досягнете належ-
ного рівня майстерності керу-

вання. Максимальну швидкість, 
яку пропонують — 20 км/год.

Також попереджають, що са-
мокат розрахований на одного 
користувача.

Також у Bolt є можливість 
резервування самоката на три 
хвилини, така послуга безоплат-
на. Скористатися нею корисно, 
наприклад, у випадку, коли ви 
доходите до місця, де стоїть са-
мокат і хвилюєтеся, аби його 
раніше за вас не орендували.

Самокати можна замовляти 
у тому ж однойменному додат-
ку, де й таксі від цього сервісу.

E-wIngs
Ціна оренди: 9 гривень за роз-

блокування та 2,50 — за хвилину 
їзди.

За пів години їзди вам по-
трібно буде заплатити 84 грив-
ні. Торік у серпні вартість роз-
блокування та хвилини поїздки 
коштувала аналогічно.

На цих самокатах максималь-
на швидкість, з якою ви можете 
їхати, теж до 20 км/год.

У цьому сервісі також пропо-
нують таку функцію, як мульти-
оренда. Ви можете орендувати 
два самокати з одного девайсу.

На сторінці E-wings пропи-
сують, що самокат необхідно 
перевозити руками пішохідни-
ми переходами і уникати виїзду 
на проїжджу частину. Як кажуть, 
користуватись електросамокатом 
можна тільки у тому випадку, 
якщо вага користувача не пе-
ревищує 100 кілограмів, тобто 
вдвох їздити на ньому не можна.

ECos
Ціна оренди: 7 гривень за роз-

блокування та 2,50 — за хвилину 
їзди.

Їзда на самокатах цієї ком-
панії обійдеться найдешевше, 
за пів години ви заплатите — 
82 гривні.

З одного девайсу можна орен-
дувати три самокати. Також ви 
можете користуватися функці-
єю «пауза», щоб не завершувати 
поїздку та для того, щоб ніхто 
не взяв самокат до вашого по-

вернення. Її вартість: 1 грив-
ня/хвилина.

Як читаємо на їхньому сайті, 
мінімальна сума для початку 
поїздки на одному самокаті — 
50 гривень на балансі, що дорів-
нює 15-тьом хвилинам катання 
на самокатах ECOS.

У компанії також доступні або-
нементи. Найдешевший коштує 
69 гривень й за ці гроші вам про-
понують 10 днів безоплатного роз-
блокування, похвилинна вартість 
буде зніматися згідно з тарифом.
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ВАлеРІй 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

У Вінниці за-
вершили пошук 
інвесторів, які по-

будують свої промислові об’єкти 
на території індустріального пар-
ку «ВінІндастрі». Про це на своїй 
facebook-сторінці повідомив за-
ступник міського голови Андрій 
Очеретний.

«Днями відбулося підписання 
Меморандуму про порозуміння 
між Вінницькою міською радою 
та компанією «БаДМ», яка є про-
відним продавцем на фармацев-
тичному ринку України», — на-
писав він.

скільки у нас 
Промислових Парків

Індустріальний парк є те-
риторією, яка виділена у міс-
ті для промислового розвитку. 
Вінницькі індустріальні парки 
зосереджені на околиці міста, 
в кінці Немирівського шосе. 
Це Вінницький індустріальний 
парк, Вінницький кластер хо-
лодильного машинобудування 
(UBC GROUP) та Вінтер спорт 
(HEAD GROUP). А наприкінці 
минулого року міська рада ство-
рила ще один — «ВінІндастрі», 
теж на Немирівському шосе, з 
площею 13,086 гектара.

Тут, за рішенням депутатів, 
можуть бути такі підприємства:
 офіси керуючої компанії, 

учасників та інших суб’єктів ін-
дустріального парку, фінансові 
установи, об’єкти маркетингу та 
реклами;
 заклади дошкільної осві-

ти, заклади загальної середньої 
освіти, заклади вищої, фахової 

передвищої та професійної (про-
фесійно-технічної) освіти;
 наукові парки, акселератори, 

лабораторії з розвитку інновацій-
них технологій;
 багатоцільові зали для про-

ведення наукових конференцій 
та інших заходів;
 пожежні частини;
 озеленені території, як один 

з напрямків Зеленого курсу Ві-
нниці;
 виробничі, складські будівлі 

та споруди, об’єкти логістичної 
інфраструктури;
 інженерні будівлі та споруди;
 об’єкти поводження з відхо-

дами (крім захоронення відходів);
 інші об’єкти, не заборонені 

законодавством.
Очікуваний розмір інвестицій — 

від одного до п’яти мільйонів до-
ларів на один гектар землі. За про-
гнозами міської ради, в цьому 
індустріальному парку вдасться 
створити 800 робочих місць.

За рішенням міськради, будів-
ництво та запуск в експлуатацію 
нових заводів очікується в термін 
до 2028 року.

які вигоди отримують 
інвестори та місто

Учасники індустріального пар-
ку отримують низку преференцій.

Зокрема, звільнення від па-
йової участі, пільги на імпорт із 
країн — членів Світової організа-
ції торгівлі, звільнення від мита 
(залежно від типу обладнання і 
майна), пільги на земельний по-
даток, мінімальна орендна ставка 
тощо.

Для чого місту потрібні ін-
дустріальні парки, пояснював 
міський голова Сергій Моргунов:

«2018 рік — в індустріальному 
парку «Вінницький кластер хо-

НовиНи

лодильного машинобудування» 
запрацювало нове підприємство 
«Грін Кул», а це нові робочі міс-
ця (наразі тут працює близько 
650 людей), а також надходження 
до бюджету.

2021 рік — група компаній 
HEAD почала будувати свій 
завод у межах парку «Вінтер 
Спорт» (інвестор планує ство-
рити 1200 нових робочих місць).

2022 рік — компанія «ЮПаркс» 
взяла в управління Вінницький 
індустріальний парк із метою 

створення унікального агрофуд-
техкластеру (передбачено створи-
ти близько 2000 нових робочих 
місць)», — писав мер на своїй 
facebook-сторінці.

хто Подав заявку 
на членство 
у «вініндастрі»

Як повідомляли на початку ма-
теріалу, четвертий промисловий 
парк заповнений на 100%. Тут 
планують побудувати свої вироб-
ничі потужності чотири компанії. 
Хто вони та що про них відомо?

FIREWOOD. Компанія зареє-
стрована у Вінниці. Її керівник 
Олексій Формагей. Ця фірма за-
ймається виробництвом промис-
лового обладнання для сушіння, 
накопичення і транспортування 
сировини, такої як стружка, тир-
са, технологічна щепа, включа-
ючи також перероблення палив-
них дров. Також підприємство 
виробляє пакувальні матеріали 
для продукції різного роду — се-
ред них «біг-беги» — величезні 
мішки, які використовуються 
в сільгоспі.

В індустріальному парку 
FIREWOOD планують на-
лаштувати виробництво «біг-
бегів» (перший етап, який пла-
нують ввести в експлуатацію 
у 2023 році), а також виробни-
цтво ліній обладнання для ви-
готовлення альтернативних ви-
дів палива (2 етап, який введуть 
в експлуатацію у 2024 році).

На новостворені виробничі 
потужності планують найняти 
до 200 людей. У Вінниці в ком-
панії вже є два цехи, на яких 
працюють 50 людей.

«СмартЛайн». Компанія заре-
єстрована у Вінниці. Керівни-
ком є Олександр Бебех. Фірма 
спеціалізується на виробництві 
обладнання для порошкового 
фарбування металовиробів.

На території «ВінІндастрі» це 
підприємство хоче побудувати 
виробничо-складські приміщен-

ня з адмінбудівлями. Загальна 
площа — до п’яти тисяч квадрат-
них метрів. Кількість робочих 
місць, які будуть тут створені, 
близько 120.

«Візарді». І ця компанія також 
має вінницьку прописку. Створе-
на в лютому 2023 року. Її очолює 
В’ячеслав Ковальчук.

Компанія спеціалізується 
на металообробці в галузі бу-
дівництва і сільського господар-
ства. На території промислового 
парку хоче побудувати завод, де 
вироблятимуть будівельні мета-
локонструкції, оздоблювальні 
конструкції в новобудовах, кор-
пусні щитові та електрощитові 
тощо.

Загалом компанією «Візарді» 
буде створено близько 120 нових 
робочих місць.

«БаДМ». Остання компанія, 
яка долучилася до індустріаль-
ного парку «ВінІндастрі».

І на відміну від попередніх 
учасників, ця фірма не є ві-
нницькою — зареєстрована 
у 2002 році в місті Дніпро. Ке-
рівником є Дмитро Бабенко. Має 
вид діяльності — гуртова торгівля 
фармацевтичними препаратами.

На території промислового 
парку товариство хоче збудува-
ти торгово-офісний складський 
комплекс. Загальна площа сяга-
тиме 12 тисяч квадратних метрів. 
На базі нового приміщення бу-
дуть працевлаштовані 250 людей.

Планують Побудувати чотири 
заводи на околиці вінниці
інвестиції  Чотири компанії хочуть 
взяти участь у розбудові індустріального 
парку «ВінІндастрі». На ділянці, площею 
13 гектарів, планують побудувати виробничі 
потужності, де робитимуть будівельні 
матеріали, пристрої для фарбування, 
надміцні мішки та альтернативні види 
палива. скільки створять робочих місць?

За рішенням 
міськради, 
будівництво та запуск 
в експлуатацію нових 
заводів очікується 
в термін до 2028 року

компанії «візарді» та «смартлайн» поділилися візуалізаціями своїх майбутніх 
підприємств. Перша спеціалізується на виробництві металевих будматеріалів, а друга — 
на фарбуванні та виробництві приладів для цього
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Із настанням весняного тепла 
на вінницькому Привокзальному 
ринку з’явилися перші теплич-
ні овочі, ягоди і фрукти. Багато 
товару імпортного, дещо виро-
щують у вітчизняних господар-
ствах. Ціни кусаються, але люди 
купують.

— От ціни, щодня ростуть, — 
чути від покупців на ринку. — 
Минулого року вдвічі все кошту-
вало менше.

— Війна, що ви хочете, — від-

повідають продавці. — З Херсон-
ських теплиць овочі вже не во-
зять…

Ми пройшлися рядами і дізна-
лися ціни на улюблену городину.

Огірки зараз у середньому ко-
штують 90–160 грн/кг, залежно 
від сорту. Ціни на томати теж 
залежать від сорту. Коктейльні 
помідори коштують 90 грн/кг, 
звичайні — по 85 гривень.

П е р е ц ь  б о л г а р с ь к и й 
т е ж  н е  д е ш е в и й  — 
110- 140 грн/кг.  Баклажан 
продають по 100 грн. Нова-

Перша городина на Привокзальному ринку. 
дізналися ціни на несезонні овочі та фрукти

чок сезону, кабачок, коштує 
до 120 грн/кг.

За кілограм молодої капусти 
продавці на ринку просять 60-
70 грн, а от редис коштує біль-
ше — 90 грн/кг.

Зелень до салатів теж на вагу 
золота. Молода цибуля обігнала 
жовту, і коштує по 130-150 гри-
вень за кілограм. Кріп і петруш-
ка — 30 гривень за пучок.

А що в нас на солоденьке? Яка 
ринкова вартість ягід та фруктів? 
Полуниця нині на ринку вар-
тує по 250 гривень за кілограм. 

Цитрусові коштують дешевше: 
апельсин 50 грн/кг, мандарин 
65 грн/кг. За екзотичний банан 
просять 40-60 грн/кг, за вино-
град — 150 грн/кг.

Кожного року навесні зрос-
тає ціна на ранні овочі, але 
у 2023 році це посилюється че-
рез кілька факторів. Фахівці пе-
реконують, що це відбувається 
через тимчасову окупацію час-
тини територій, де вирощувались 
тепличні овочі.

— Помідори в Україну за-
возять переважно з Ізраїлю та 

Іспанії, — говорить товарозна-
вець Алла Тернова. — При цьо-
му Туреччина обмежила експорт 
помідорів через землетрус, який 
стався нещодавно, все це впливає 
на їхню ціну.

Ціни на городину до кінця 
травня не зміняться в менший 
бік. Навпаки, очікується зростан-
ня на деякі товари навіть на 25-
30%. Традиційно сезонні зрос-
тання цін відбуваються до того 
моменту, поки не з’являються 
перші овочі з відкритого ґрунту 
з нашої території.
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діти зібрали 
Понад 240 тисяч
 У Вінниці у ці вихідні 

відбувся «Дитячий благодій-
ний вікенд». У ньому взяли 
участь близько 90 маленьких 
благодійників. Це учні майже 
20 закладів культури та освіти 
міста, вихованці підліткових 
клубів та самостійні волонте-
ри. Усі разом збирали гроші 
на допомогу ЗСУ.

Захід активно підтримували 
містяни, повідомляє міська 
рада. Люди купували речі, 
виготовлені дитячими рука-
ми, донатили кошти під час 
невеличких концертів та ша-
хових змагань.Таким чином 
юні волонтери назбирали по-
над 240 тисяч гривень.

запрошують 
на конкурс
 У Вінниці юнаків та ді-

вчат 12-15 років запрошують 
долучитися до участі у кон-
курсі «Вінниця у коміксах». 
Це можливість проявити свої 
художні здібності, втілити 
креативну ідею про рідне 
місто у коміксі та стати ав-
тором друкованої збірки.

Учасники конкурсу мають 
подати на розгляд журі власні 
ілюстрації в жанрі коміксу, 
виконані у будь-якій худож-
ній техніці.

На ілюстраціях повинна 
бути зображена Вінниця, її 
архітектурні пам’ятки та ви-
значні місця, а також персо-
наж, який символізує місто.
Це може бути вигаданий ге-
рой, який на думку автора 
може стати символом Вінни-
ці. Також можна зобразити 
видатну постать з минулого, 
яка зробила великий внесок 
у формування міста.

Прийом робіт у перший 
тур конкурсу триватиме 
до 10 квітня. Роботи потріб-
но відправляти на електро-
нну адресу: bibliofan.com@
gmail.com

Посадили 
за «рускій мір»
 Сімейний лікар підтри-

мувала та вихваляла злочинні 
дії російських окупантів. Як 
інформує Управління СБУ 
у Вінницькій області, зібра-
ли обґрунтовані докази вини 
ворожої пропагандистки.

«Сімейний лікар однієї 
з амбулаторій Вінницької 
тергромади після початку 
повномасштабного вторгнен-
ня виявила вірність ворожій 
пропаганді щодо агресії рф 
проти України, — зазначають 
у повідомленні СБУ. — Слідчі 
задокументували проведення 
розвідувально-підривної ді-
яльності на шкоду державній 
безпеці України».

У суді жінку визнали ви-
нною у поширенні матеріа-
лів, у яких міститься глори-
фікація осіб, які здійснювали 
збройну агресію російської 
федерації проти України, та 
засудили до двох років по-
збавлення волі.

КоРотКо

ВІКтоР скриПник, RIA, 
(067)1079091

Наталія Фіялова 
на війні вже п’ять 
років. Мешканка 
Бару у 2018 році 

підписала контракт із ЗСУ. Жін-
ка не мала медичної освіти, 
за освітою була перукарем, 
за професією — кухарем. Про-
йшла курси і стала санітаром, 
служила у 501 окремому баталь-
йоні морської піхоти. З 2018 року 
уже воювала на передовій. Спо-
чатку була стрільцем-санітаром, 
згодом — отримала посаду стар-
шого стрільця, помічника грана-
тометника.

З грудня 2021 року рятувала 
побратимів із 501-го батальйону 
морської піхоти у Широкиному 
на Донеччині. Саме там і зустріла 
повномасштабну війну 24 лютого.

Медикиня потрапила до ро-
сійського полону в Маріуполі 
5 квітня, коли перебувала на за-
воді Ілліча. У жовтні 2022 року 
Україна провела черговий масш-
табний обмін полоненими та по-
вернула додому 108 жінок. Серед 
них була і Наталія Фіялова. Нині 
вона знову збирається на фронт.

Щоб було швидше, 
оПерувалася у Приватній 
клініці

Жінка каже, що іншої думки, 
ніж повертатися до своїх, у неї 
не було.

— Навіть під час перебування 
у полоні? — запитую пані На-
талю.

— Так, навіть тоді, — говорить 
вона. — Думала, якщо вдасться 
вибратися з пазурів рашистів жи-
вою, підлікуюся і знову до своїх 
на службу.

І це за умови, що в неї є важли-
ва причина залишитися вдома — 
підростає маленький Матвійко, 
внук.

Непроста ситуація з донькою, 
мамою хлопчика. Вона потребує 
лікування. На неї чекає операція. 
Саме тому Наталя Фіялова звер-
нулася письмово до свого началь-
ства у батальйоні з проханням 

надати дозвіл на перенесення 
терміну повернення у частину.

Намагаюся зрозуміти, чим по-
яснити таке велике бажання по-
вернутися на службу.

— Словами це не передати, — 
каже пані Наталя. — Це десь 
там глибоко в серці. Тебе тягне 
до людей, з якими пройшла важкі 
випробування, спочатку у боях, 
потім у полоні. Повторюю, 
не можу пояснити це словами.

Коли донька каже їй, мамо, 
давай щось будемо думати, аби 
ти залишилася вдома, Наталя від-
повідає: «Думати будемо після 

Перемоги, а зараз я маю повер-
татися до своїх».

— Донька знає і, дякувати їй, 
розуміє, що це мій вибір, моє 
рішення, моє бажання, і я його 
не зміню, — наголошує співроз-
мовниця.

За час після звільнення з по-
лону, а це сталося 17 жовтня 
2022-го, вона не раз ловила себе 
на думці, що хоче швидше по-
вернутися до побратимів. Якби 
не лікування, не операції, уже 
була б у своєму підрозділі, але 
лікарі не дозволяли.

Щоб пришвидшити лікування, 
одну з операцій їй робили у при-
ватній клініці.

— У нашому військовому 
медичному закладі була черга 
на операцію, — розповідає пані 
Наталя. — Я не стала чекати, 
звернулася у приватну клініку.

Запитую, хто платив?
— Мені зробили знижку, — 

каже у відповідь. — Медики дуже 
уважно поставилися. Вдячна їм 
доземно. І за кваліфіковану ро-
боту, і за той вияв уваги, який 
відчула. Їхня увага стала для мене 
додатковими ліками. Нині по-
чуваюся добре.

торік, 2 грудня, у Києві глава 
держави зустрічався зі звільне-
ними з полону. Запросили на зу-
стріч і Наталю Фіялову. Несподі-
ванкою для неї стала нагорода. 
З рук президента вона отримала 
орден «За мужність» III ступеня.
там зустріла подругу, з якою ра-

зом служили, Вікторію Кириль-
чук. Вона нагороджена таким 
самим орденом. І військове 
звання у них однакове — стар-
ший матрос.
— Підлікуюся — і знову до сво-
їх, — сказала тоді автору публі-
кації Наталя Фіялова.

орден вручив президент

звільнена з Полону 
наталя їде на фронт
герої війни  Наталя Фіялова, медик 
батальйону морської піхоти, знову стане 
у стрій. Здавалося, після звільнення з 
полону, де провела понад пів року, жінка 
назавжди розпрощається з військовою 
службою, але в неї інші плани. 
Ще одна її турбота — розшук чоловіка, 
якого, як і її, взяли в полон майже рік 
тому у маріуполі. Відтоді жодної звістки 
від її олександра

— Якби не лікування, 
не операції, давно 
була б з побратимами. 
Це бажання словами 
не передати… — каже 
Наталя Фіялова

у сПисках Полонених 
не значиться?..

Наталя потрапила у полон 
до рашистів у Маріуполі. Сталося 
це третього квітня минулого року. 
Її чоловіка полонили наступного 
дня. Про це вона дізналася після 
звільнення. Каже, дочка знайшла 
в Інтернеті на російському сайті 
фотографії затриманих бійців із 
Маріуполя. На одному із знімків 
був її Олександр.

Їй не раз обіцяли, що за звіль-
нення Олександра боряться, що 
він так само опиниться на волі, 
як і вона.

Після жовтня 2022-го відбулося 
уже декілька обмінів полонених. 
Щоразу після інформації про це 
автор публікації телефонував пані 
Наталі, сподівався почути радість 
в її голосі. На жаль, жодного разу 
серед звільнених не було її чо-
ловіка.

Вона неодноразово телефо-
нувала в Київ. Її запевняли, що 
працюють, що треба ще почекати 
і раптом…

— Батьки Олександра наді-
слали мені копію листа з Ко-
ординаційного штабу з питань 
поводження з полоненими, — 
розповідає Наталя. — У ньому 
сказано, що Саші нема у спис-
ках полонених. Але ж дотепер 
про це не було мови. Дотепер 
чула запевнення, що за звільнен-
ня Олександра ведеться робота. 
Що сталося? Що так раптово 
змінилося?

розмовляла з тим, хто був 
з ним у Полоні

Наталя Фіялова відправила 
листа на ім’я нашого омбудсмена 
Дмитра Лубінця. Розповіла про 
повідомлення з Координаційного 
штабу. Доповнила інформацією, 
яку отримала з Товариства Чер-
воного Хреста.

— Приблизно місяць тому звід-
ти телефонували, просили дані 
на чоловіка для внесення його 
у базу полонених, — каже спів-
розмовниця. — А до того, хіба він 

не значився у їхній базі? Четвер-
того квітня буде рік, як його за-
брали у полон, а вони тільки те-
пер цікавляться інформацією, аби 
внести у базу. Все так заплутано.

Наталя розповіла, що їй вда-
лося порозмовляти з одним 
із звільнених із полону. Каже, 
у того була інформація про її 
Олександра. Військовий говорив, 
що йому відомо про те, що утри-
мували її чоловіка на території 
рязанської області. Але звідти 
усіх наших полонених вивезли. 
Куди саме, він не знає.

За весь час від чоловіка жодно-
го листа, жодної звістки.

— Мені хоча б уточнити, що 
сталося з тими списками? — каже 
пані Наталя. — Невже прізвище 
Олександра взагалі не значилося 
серед полонених? Тоді для чого 
мене заспокоювали, що треба 
почекати?

З такими думками повертається 
на службу. Вона усвідомлює, що 
ризикує, бо війна, бо знає, що 
таке полон.

— Зрозумійте мене правиль-
но, я не зможу залишатися вдо-
ма, коли знаю, що побратими 
там, на війні, — ще раз уточнює 
на прощання свою позицію спів-
розмовниця.

донька звертається 
до небайдужих

Вікторія, донька Наталії, на-
магається допомогти мамі зібрати 
всі необхідні речі. Тому зверта-
ється з проханням підтримати її.

— Як би мені цього не хоті-
лось, але моя мама знову по-
вертається в стрій, на фронт. Та 
їй потрібно бронежилет, каска, 
та все необхідне. Прошу вас під-
тримати участь у зборі. Дякую 
всім небайдужим людям, — каже 
Вікторія.

Охочі допомогти можуть від-
правити кошти за реквізитами:

ПриватБанк 4149 6293 1793 7597 
(Корж Вікторія Миколаївна).

Монобанк 5375 4112 0441 5603 
(Корж Вікторія Миколаївна).

наталія фіялова з донькою вікторією. «Донька знає і, 
дякувати їй, розуміє, що це мій вибір, моє рішення, моє 
бажання, і я його не зміню», — каже військова
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Перед трагедією в будинку Горпи-
нюків поставили новий газовий 
котел, змінили труби.
За попередніми висновками, 
причиною трагедії стали кричущі 
порушення правил безпеки при 
користуванні газом та газовими 
приладами. Про це розповідають 
у «Вінницягаз». 
— Замість передбаченого за-
водом-виробником димоходу, 
до газового котла була прилашто-
вана пластикова труба, не перед-
бачена для таких цілей, що не була 
з’єднана з котлом та не забезпечу-
вала відведення шкідливих про-
дуктів горіння назовні. Натомість 

смертельно небезпечні продукти 
горіння і чадний газ, зокрема, при 
роботі газового котла потрапляли 
до житлового приміщення, — за-
значають газовики.
самовільно встановлена газова 
колонка також мала не герме-
тичний димар. При цьому гос-
подарями були щільно закриті 
вентиляційні канали та вікна, що 
категорично заборонено при ко-
ристуванні газом. Через це нако-
пичені у приміщенні чадний газ та 
інші небезпечні продукти горіння 
не мали виходу назовні.
«На жаль, такі порушення тра-
пляються досить часто, — йдеть-

ся у повідомленні. — споживачі 
ігнорують правила безпеки, на-
ражаючи себе та своїх близьких 
на смертельну загрозу».
— Принцип дії чадного газу такий, 
що коли він потрапляє в кров, 
зв’язуючись із гемоглобіном, при-
пиняє доступ кисню до організму, 
що спричиняє загибель людини, — 
прокоментував тсН олександр 
Кутовий, речник ДсНс.
Фахівець також порекомендував 
для безпеки придбати спеціаль-
ний детектор, який відслідковує 
наявність чадного газу у повітрі, 
подаючи світлові та звукові сиг-
нали.

Причина трагедії: новий котел

резоНаНс

Ірина. — Вона в роботі була пре-
красним фахівцем і як бугалтер, 
і як юрист. Допомагала всім. 
Волонтерам автівки оформляла 
безкоштовно, підприємцям на-
давала кваліфіковану допомогу. 
В останні роки багато навчалася. 
Мріяла про краще майбутнє…

Першими отруїлися собаки
За день до трагедії 45-річна Оле-

ся Горпинюк скаржилася на слаб-
кість та запаморочення у неї і 
її дітей. Навіть збиралася брати 
лікарняний, думала, що сім’ю 
підкосило вірусне захворюван-
ня. Про витік газу не думала — 
спеціальний детектор на котлі 
не відреагував.

— Вона довірилася спеціалісту, 
який виявився непрофесійним, — 
розповідає подруга. — Встановив 
новий котел та не зафіксував тру-
бу. Котел мав реагувати на чадний 
газ, але чомусь не зреагував…

— Вона нікому не скаржилися 
на котел, — говорить інша по-
друга загиблої Марія Ткачук. — 
В неділю вранці вона возила со-
бак, які отруїлися. Залишила їх 
в реанімації, а сама повернулася 

лАРисА олійник, RIA, 
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Олександра Гор-
пинюк 22 березня 
мала б відзначати 
своє 16-річчя. На-

томість знаходиться під апаратом 
ШВЛ у комі, а її матір Олесю та 
14-річного брата Артема в цей 
день поховали… Родина отруїлася 
чадним газом. Врятувався глава 
сім’ї — далекобійник Руслан Гор-
пинюк був у рейсі.

Рідні розповіли, що 45-річна 
Олеся Горпинюк у понеділок, 
20 березня, перестала виходити 
на зв’язок. Оскільки думали, що 
була на роботі, подзвонили її ді-
тям. Бабуся забила тривогу тоді, 
коли вже слухавку не взяли вну-
ки. Коли зрозуміли, що в будинку 
хтось є, а двері зсередини зачине-
ні — викликали поліцію. Разом із 
правоохоронцями відкрили хату.

— Побачив у вікно, що в будин-
ку є люди, — розповів поліцей-
ський Богдан Бидловський, який 
приїхав на виклик. — Прийняв 
рішення примусово відчиняти 
двері, коли зайшли, був стійкий 
запах газу, побачили власницю і 
дитину без ознак життя. В іншій 
кімнаті була дівчина. Дихала, але 
була без свідомості.

Поліція опублікувала відео, де 

видно, як вони заходять у бу-
динок та рятують дівчину. Аби 
швидше доправити Олександру 
до лікарні, вони помчали назу-
стріч швидкій. Дівчина вижила, 
оскільки була в дальній кімнаті, 
окремо від матері і брата. Вони 
загинули за кілька годин до при-
ходу поліцейських.

Прекрасний фахівець і 
людина

Загибла Олеся Горпинюк пра-
цювала бухгалтером Тиврівського 
центру первинної медико-санітар-
ної допомоги. Другу вищу освіту 
заочно здобувала в Донецькому 
університеті, спеціальність «Пу-
блічне управління та адміністру-
вання».

— Олеся була відповідальна, 
виконувала всі завдання старан-
но, як студентка-першокурсни-
ця, — розповіла Олена Чальцева, 
завідувачка кафедри політології та 
державного управління ДонНУ 
ім. В. Стуса. — Вона хотіла пра-
цювати в держслужбі на високому 
рівні. Але, на жаль, не трапилося. 

Про Олесю Горпинюк друзі 
говорять, що та була світлою, 
позитивною людиною, доброю і 
справедливою, дуже розумною, 
люблячою матір’ю і дружиною.

— Таку людину важко зна-
йти, — говорить подруга загиблої 

від чадного газу загинули 
мати з сином, вижила донька
смерть від газу  у селі селище 
Гніванської громади у будинку отруїлися 
чадним газом 45-річна мати з дітьми. 
Жінка та її 14-річний син загинули. Доньку 
врятували, вона у важкому стані в лікарні. 
Друзі та рідні розповіли про родину, 
та що передувало трагедії. Газовики та 
поліціянти — про попередні причини 
отруєння чадним газом

олеНА удвуд, RIA, (093)5764361

Близько двох років судять непо-
внолітню мешканку Глухівців, що 
на Козятинщині, за вбивство своєї 
матері. Нещодавно Вінницький 
апеляційний суд змінив вирок 
суду першої інстанції. Термін її 
ув’язнення зменшили з дев’яти 
до восьми років.

На початку жовтня 2021 року 
у Глухівцях жорстоко вбили місце-
ву мешканку Надію. За висновка-
ми судово-медичної експертизи, 
на тілі жінки було шістдесят вісім 
ножових поранень. І підозрювали 
у скоєному її 16-річну доньку.

Як відомо з матеріалів судової 
справи, між дівчиною та матір’ю 
зчинилася суперечка. Під час 
сварки матір запропонувала дочці 
зняти верхній одяг та йти лягати 
спати, однак дівчина відмовилася. 
Тоді жінка взяла кухонний ніж, 
почала розрізати на дочці верх-
ній одяг, сказала, що здасть її 
до психіатричної лікарні. В той 
момент, коли матір замахнулася 
ножем, донька вихопила з її рук 

ніж і вдарила її в живіт. Куди била 
після цього — дівчина не пам’ятає. 
Зупинилася лише після того, коли 
зрозуміла, що мати померла.

Повантаживши тіло на тачку, 
школярка вивезла його на подвір’я 
сусіднього будинку і викинула 
в колодязну яму. Тоді поверну-
лася додому, вимила кухню від 
крові, а закривавлені речі та ніж 
поклала до пакетів і винесла з 
хати. Молодшим сестрам вранці 
сказала, що гадки не має, де пере-
буває матір.

Бабусі, яка проживає по су-
сідству, молодші діти розповіли, 
що до школи їх збирала старша 
сестра, тому що мама, за словами 
дівчини, була зайнята. Того дня 
Надія саме мала їхати до Бердиче-
ва у справах. На телефонні дзвінки 
вона не відповідала, тож бабуся 
запитала 16-річну онучку, чи вона 
раптом не знає, де матір так довго 
затримується? На що дівчина від-
повіла, що мама напевно зайшла 
до куми, яка мешкає в Бердичеві. 
Однак увечері кума зателефону-
вала до бабусі дівчат і розповіла, 

за вбивство матері засудили до восьми років тюрми
що Надія до неї того дня не те що 
не заходила, а навіть не дзвонила. 
Не дочекавшись невістки, жінка 
зателефонувала на 102.

Спочатку правоохоронці не зна-
йшли нічого. І лише за допомо-
гою службового собаки вдалося 
виявити тіло Надії.

Молодші доньки вбитої жінки 
повідомили суду, що у старшої 
сестри зіпсувалися стосунки з 
матір’ю після того, як вона зна-
йшла її щоденник. У ньому були 
записи, де дівчина розмірковувала 
про вбивство матері.

За висновком судово-психі-
атричного експерта, 16-річна 
школярка має шизотиповий роз-
лад особистості і в той період, 
коли вчинила вбивство, не могла 
повною мірою усвідомлювати та 
керувати своїми діями, однак 
не перебувала у стані афекту. Піс-
ля затримання дівчина певний час 
перебувала у психіатричній лікарні 
і в своїх поясненнях працівникам 
медустанови казала, що «після 
вбивства матері відчула внутрішнє 
полегшення, оскільки позбулася 

людини, до якої відчувала фаталь-
ну ненависть, та звільнилася від 
посиленого контролю деспота, 
стала вільною і здобула нарешті 
бажану свободу», «шкодує, що 
вбила людину, але не шкодує, що 
вбила матір», «не шкодує за влас-
ний вчинок і не обтяжена доко-
рами сумління, на могилу матері 
ніколи не піде».

Прокурор просив засудити ді-
вчину до одинадцяти років позбав-
лення волі, втім Калинівський ра-
йонний суд призначив покарання 
у вигляді дев’яти років позбавлен-
ня волі за умисне вбивство.

У вівторок, 21 березня, Вінниць-
кий апеляційний суд змінив ви-
рок суду першої інстанції. Термін 
ув’язнення зменшили до восьми 
років, частково задовольнивши 
апеляційні скарги прокурора й 
адвоката підсудної. Суд урахував 
і те, що злочин засуджена скоїла, 
будучи неповнолітньою.

Сторона обвинувачення клопо-
тала, щоб суд призначив дівчині 
одинадцять років позбавлення 
волі, бо, на її думку, вирок Ка-

линівського районного суду — 
м’який. Аргументувала, зокрема, 
тим, що дівчина зробила сирота-
ми своїх двох сестер, намагалася 
приховати сліди злочину та одразу 
у скоєному не зізнавалася.

На думку ж адвоката та його 
підзахисної, дев’ять років 
ув’язнення — надмірне покарання. 
Просили зважити на позитивну 
характеристику дівчини, визна-
ння вини, та призначити їй сім 
років позбавлення волі. Також 
адвокат зазначив, що обвинува-
чена — обмежено осудна і через 
психічний розлад не могла себе 
сповна контролювати.

Як повідомила на судовому за-
сіданні сама дівчина, ніж як зна-
ряддя злочину під час сварки матір 
узяла першою. Завдала їй ним та 
руками легкі тілесні ушкодження.

Те, що загибла знущалася над 
дочкою, підтвердила під час апеля-
ційного розгляду і бабуся обвину-
ваченої. Вважає, що до психічного 
розладу дівчину довели в сім’ї, 
а вбивство, каже, спровокувало 
накопичення стресу.

додому. Вона була досить розум-
ною, і чому не склала логічний 
ланцюжок, що собакам погано і 
дітям — я не розумію.

За словами Марії Ткачук, стан 
16-річної Олександри досі важ-
кий, вона у комі. В лікарні біля 
неї знаходиться батько Руслан, 
який повернувся з-за кордо-
ну. Близькі і рідні просять усіх 

небайдужих допомогти у лікуванні 
дівчини.

Р е к в і з и т и  к а р т к и : 
5168 7451 0931 6833 Руслан Гор-
пинюк

У поліції розслідують справу 
як нещасний випадок, наразі 
проводяться експертизи. Серед 
версій — отруєння чадним газом 
через несправність газового котла.

олеся горпинюк із сином артемом загинули від отруєння 
чадним газом. Донька олександра знаходилася в дальній 
кімнаті, тому і вижила, але знаходиться в комі
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кіра планує побити власний рекорд. Зібрати ще більше 
грошей і знову передати на Зсу

Тричі на тиждень він мав їздити 
до лікарні та чистити там кров.

— Діаліз був невід’ємною 
частиною мого життя та мене 
самого. Впродовж багатьох років 
я знав, що у вівторок, четвер 
та суботу обов’язково маю бути 
у відділенні. І було неважливо, 
чи це Новий рік, день наро-
дження або Великдень. Погане 
самопочуття? Також не рахуєть-
ся, бо якщо не приїдеш, буде 
ще гірше, — розповідає Сергій 
Лупол.

Сергій каже, що все відбулося 
дуже швидко. Йому зателефо-
нували з «пироговки» й сказа-
ли, що є донорська нирка, яка 
потенційно може йому підійти. 
Запропонували приїхати. Часу 
чоловік не гаяв. Пройшов у лі-
карні всі необхідні обстеження 
на сумісність. Нирка підійшла. 
Розпочалася операція. На щас-
тя — успішна.

— Я йду на поправку. Мене 
скоро випишуть, — радіє Сер-
гій. — Нирка вже сама чистить 
мій організм, діалізу немає — 

михАйло курдюков, 
RIA, (095)1039671

«Нашій «Пиро-
говці» дозволили 
трансплантац ію 
органів», — ось так 

влітку 2021 року вінничани ді-
зналися, що в обласній лікарні 
імені Пирогова робитимуть пе-
ресадки нирок, серця, печінки, 
легень тощо. Очільник Вінниць-
кої ОДА тоді повідомив, що цей 
медзаклад став учасником пілот-
ного проєкту від МОЗ України 
та отримав відповідну ліцензію.

Першу трансплантацію спо-
дівалися провести того ж року. 
Так воно і сталося. У грудні 
2021-го її виконав вінницький 
лікар-трансплантолог Олег Кап-
шук. Це була перша в історії ві-
нницької медицини трансплан-
тація від родинного донора. Того 
дня нирку від матері пересадили 
сину. Свій перший успіх лікар 
Капшук тоді назвав: «Передно-
ворічне Диво і Надія на життя».

Вже в травні 2022-го у «пиро-
говці» провели другу аналогічну 
операцію. Донором став тато, 
а реципієнтом його син. «Батьки 
пацієнта, які обоє були готові 
віддати власній дитині все для 
повноцінного життя — заслу-
говують на найвищу повагу!» — 
писав Капшук.

врятували любов
Аж ось наприкінці лютого 

цього року у Вінниці сталася 
інша знакова подія — наші лі-
карі вперше провели трупну 

трансплантацію. До того ж по-
двійну. Завдяки ниркам помер-
лого від інсульту чоловіка, та 
згоді його рідних на посмертне 
донорство, двоє важкохворих ві-
нничан отримали ще один шанс 
на повноцінне життя.

Однією з реципієнток стала 
57-річна Любов Романчук. Май-
же двадцять років жінка жила 
на перитонеальному діалізі. Це 
означає, що упродовж усього 
цього часу вона кожні чотири 
години мала заливати діалізний 

розчин собі у черевну порож-
нину через спеціальний кате-
тер у животі. «Прив’язана була 
до цього діалізу. Сусіди з мене 
сміялися, що я як доярка — час 
підійшов і побігла додому», — 
казала вона журналістам.

Після операції Любов попро-
сила назвати їй ім’я рятівника. 
Дізнавшись його, жінка сказа-
ла, що завжди молитиметься 
за упокій його душі.

сергій одужує
Другим врятованим став 

47-річний Сергій Лупол. Чоло-
вік розповідає, що був спочат-
ку на перитонеальному діалізі, 
а потім перейшов на гемодіаліз. 

«Посмертне донорство — це шляхетно»: 
як у вінниці розвивають наПрямок трансПлантології
другий шанс  За два останні роки 
у нашому місті провели чотири операції 
з трансплантації донорських органів. 
Це чотири врятованих життя. І це тільки 
початок. Далі, впевнені лікарі, пересадку 
органів у Вінниці робитимуть частіше. 
Не лише нирок, але й серця, печінки та 
легенів. Розбираємося, чому ж суспільство 
має змінювати своє ставлення до цієї 
галузі медицини

«Філософія трупної 
трансплантації 
полягає в тому, що 
смерть рятує життя. 
Ми хочемо і можемо 
це робити»

вінницькі лікарі видали 
книгу «Педіатрія»
ольГА бобрусь, RIA, (063)6371070

Про видання чергового тому книги «Пе-
діатрія» повідомила лікарка Ольга Зборов-
ська.

«Це унікальна по своєму авторському 
складу робота — 86 авторів, 8 з них за-
кордонні. Об’єднати всіх в одну неймовірну 
команду вдалось Олександру Катілову. Фа-
нати своєї справи, фанати по-справжньому 
доказової педіатрії об’єднались і створи-
ли підручник. Кожен з авторів писав про 
те, чим займається по-справжньому, має 
не лише теоретичний, а й великий прак-
тичний досвід, є членами своїх асоціацій 
національного та європейського рівня. 
Унікально те, що робота над цією книгою 

завершилась під час розпалу цієї жахливої, 
безглуздої війни, хоча розпочата була ще 
в 2021 році. Я хочу, щоб ви зрозуміла ту 
силу, з якою ми віримо в перемогу — йде 
війна, а ми пишемо про здоров’я наших 
дітей, тому що це наше майбутнє», — пише 
лікарка.

Один із авторів книги — Павло Коваль-
чук, який загинув під час ракетного об-
стрілу нашого міста в липні 2022. Дехто з 
авторів служить у лавах ЗСУ, хоча до війни 
щодня лікували дітей, носили яскраву фор-
му із принтами із смішними звірятами, а те-
пер ходять у «пікселі» і мають цю нечисть 
виганяти з нашої землі.

— Але ця книга — це віра в нашу перемо-
гу, в майбутнє нашої країни, — каже Ольга.

усім від цього добре. Дякую ро-
дичці донора, яка погодилася 
віддати його нирки та врятува-
ла нас. Мені дуже пощастило. 
На жаль, не всім так везе.

Підготовка 
до трансПлантації

«Не забирайте свої органи 
на небеса. Вони можуть зна-
добитися живим», — це під час 
розмови з журналістом лікар 
Олег Капшук цитує колишнього 
Папу Римського Іоанна Пав-
ла II. На думку транспланто-
лога, нашому суспільству бракує 
обізнаності в темі. Тому багато 
хто досі вірить, що людські ор-
гани тільки й хочуть продавати 
на чорних ринках, а не рятувати 
за їх допомогою хворих.

— Насправді до цього процесу 
залучено стільки різних спеціа-
лістів, що будь-яка корупційна 
складова виключена, — запевняє 
Олег Капшук. — Чого вартий 
лише процес діагностування 
смерті головного мозку пацієн-
та. Його можуть проводити тіль-

ки спеціально навчені фахівці.
За словами лікаря, лише після 

проведення цієї процедури, вже 
померлий пацієнт розглядається 
як потенційний донор. На цьо-
му етапі з родичами померлого 
починає говорити трансплант-
координатор (ТК). Якщо рідні 
розбиті горем, або агресивно на-
лаштовані, ТК закінчує розмову 
і більше до неї не повертається.

Та якщо, вислухавши аргу-
менти ТК, родичі дають свою 
згоду на посмертне донорство, 
тоді пацієнта розглядають вже як 
можливого донора. Рідним пові-
домляють, що процес підготовки 
до вилучення органів та саме 
вилучення має певну тривалість. 
У померлого береться кров, яка 
відправляється до лабораторії. 
Там її зіставляють з кров’ю по-
тенційних реципієнтів, яких 
відбирає спеціально створена 
МОЗом програма. Критеріями 
відбору є тривалість перебування 
реципієнта у листі очікування, 
статус екстреності, його геогра-
фічне знаходження тощо.

Перша у вінниці операція з пересадки нирки від неродинного донора. Зараз аналогічних 
трансплантацій потребують щонайменше 30 вінничан

книгу писали 86 авторів. «йде війна, а ми пишемо про здоров’я наших 
дітей, тому що це наше майбутнє», — каже ольга Зборовська
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Якщо під час перевірки сис-
тема визначає, що донорський 
орган, або їх кілька, підходить 
тому чи іншому пацієнту, по-
чинається процес підготовки 
до вилучення.

— Перед крайньою тран-
сплантацією ми викликали 
11 людей. З них підійшло лише 
двоє, — пояснює Олег Кап-
шук. — Реципієнтам можуть за-
телефонувати у будь-який день, 

будь-якої години, і вони мають 
бути готовими швидко приїхати. 
Одна людина, якій зателефону-
вали, мала грип і через це не пі-
дійшла. Інший чоловік випив 
алкоголь незадовго до дзвінка, 
відповідно він також не підхо-
дить. Ми, лікарі, також живемо 
в режимі ургентної настороже-
ності і готовності. Свої перші 
дві трупні трансплантації ми 
проводили вночі, у свої вихідні.

здоров’я

Заступник директора з організації 
хірургічної допомоги лікарні імені 
Пирогова Ярослав хребтій каже, 
що їхній медзаклад намагається 
пришвидшити темпи оператив-
них втручань. Наразі зосередже-
ні на нирках та серці. Пересадку 
останнього збиралися провести 
в січні минулого року, але через 
непридатність донорського орга-
ну, операцію довелося скасувати. 
Нове серце пацієнт все ж отримав, 

але пізніше і в іншій області.
— Філософія трупної трансплан-
тації полягає в тому, що смерть 
рятує життя. ми хочемо і може-
мо це робити. Кожне врятоване 
життя на вагу золота, особливо 
під час війни, коли гине стіль-
ки людей, — говорить Ярослав 
хребтій. — За два роки ми про-
вели чотири трансплантації, ми 
хочемо змінити це і робити їх зна-
чно більше. маємо мету нарешті 

пересадити серце. Наші фахівці 
та обладнання вже готові. тепер 
потрібно, щоб люди перегляну-
ли своє ставлення до посмерт-
ного донорства і зрозуміли, що 
насправді це шляхетна справа.
Заступник директора також гово-
рить, що крім нирок та серця у Ві-
нниці пересаджуватимуть печінку 
та легені. однак у майбутньому. 
Наразі до цього лише готуються 
та вчаться.

далі — серце, печінка та легені

«Посмертне донорство — це шляхетно»: 
як у вінниці розвивають наПрямок трансПлантології

живе з «чужим» серцем вже шість років
ольГА бобрусь, RIA, (063)6371070

У медсестри Вінницького 
регіонального клінічного лі-
кувально-діагностичного цен-
тру серцево-судинної патології 
уже шість років стукає «чуже» 
серце. З дитинства Катерина 
Кравець мала вроджену ваду 
серця. У 20 років почула від 
медиків — «вам потрібна пере-
садка серця». Далі були черга 
на пересадку органів у Міністер-
стві охорони здоров’я України і 
нарешті довгоочікувана операції 
в одній із закордонних клінік. 
Операція пройшла успішно. 
Дівчина повернулася додому й 
спостерігалася у Вінницькому 
кардіоцентрі.

«Після операції життя зміни-
лося, мені стало набагато кра-
ще. Так, є ліки, які потрібно 
пожиттєво приймати, але саме 
трансплантація дала мені шанс 
на життя й на реалізацію мрій. 
Я з дитинства мріяла стати лі-
карем, але через хворобу важко 
було йти на навчання до універ-
ситету. Уже після операції я ви-
рішила, що мрії мають здійсню-
ватися, й вступила до медичного 
коледжу ім. Академіка Заболот-
ного. Вивчилася на медсестру 
й тепер працюю за спеціальніс-
тю», — розповідає Катерина.

Дівчина каже, що її робота, 
це й мрія й другий дім, і місце, 
де завжди допоможуть колеги. 
А ще — можливість самій допо-

магати людям із хворобою серця 
і на власному прикладі показу-
вати, що в житті все можливо. 
Катерина переконана, що тран-
сплантацію потрібно розвивати, 
бо це шанс врятувати життя.

Про свого донора вона знає 
лише, що ним став 28-річ-
ний чоловік, який потрапив 
у ДТП. Дівчина вдячна йому, 
що подарував життя.

«Шість років тому я не розумі-
ла, як житиму з чужим серцем. 
Але сьогодні я хочу сказати до-
нору — дякую за наше спільне 
серце, я обіцяю його берегти. 
Смерть — це завжди трагедія для 
родини, але вона може врятувати 
життя іншій людині», — додала 
Катерина.

Першу трансплантацію провели у грудні 
2021-го.  Її виконав вінницький лікар-
трансплантолог олег Капшук

до операції сергій лупол мав тричі на тиждень їздити на гемодіаліз. тепер 
чоловік нарешті може почати повноцінне життя

не дають згоди на посмертне 
донорство, а якщо й дають, 
то органи можуть не підходити 
для цього з різних причин.

— Для всіх вона різна, — роз-
повідаючи про трупну тран-
сплантацію, говорить тран-
сплант-координатор Ярослав 
Мостович. — Для лікарів — це 
успіх. Для реципієнта — щастя. 
А для родичів померлого — за-
вжди горе. Людям варто пере-
глянути своє ставлення до по-
смертного донорства, адже мова 
про порятунок життів інших. 
Пацієнти, які від нас випису-
ються, будуть до кінця своїх днів 
вдячні за це.

Робота Ярослава полягає, зо-
крема, у пошуку потенційних 
донорів та отриманні згоди від 
рідних хворих на посмертне до-
норство. Фахівець говорить, що 
жодна розмова не дається йому 
легко. Причому, зауважує він, 
більшість іноземних посібників 
із таких комунікацій в Украї-
ні не діють, адже йдеться про 
різне сприйняття людьми тран-
сплантації як такої: на заході 
це прояв шляхетності, у нас — 
щось оповите фейками та тео-
ріями змов.

— Трупними донорами за-
звичай стають молоді люди, 
40–50 років. Це завжди нео-
чікувана для рідних смерть, — 
продовжує Ярослав. — Вихо-
дить лікар і каже їм, що їхньої 
близької людини більше немає. 
Найважчий для них момент. Але 
саме тут включатися у процес 
маю я. Не можна втрачати до-
рогоцінний для інших пацієнтів 
час, тому я мушу підбирати пра-
вильні слова і правильно доно-
сити до людей те, що, на жаль, 
їхнього близького вже не повер-
нути, але він ще може зробити 
надзвичайно благородну спра-
ву — врятувати одну або навіть 
кількох людей своїми органами. 
Кожна така розмова — це спус-
тошення, навіть, якщо я отри-
мую згоду.

десятки вінничан 
чекають на органи

У світі існує традиція, що мед-
персонал вишиковується у «ко-
ридор пошани», коли повз них 
провозять тіло посмертного до-
нора. Таким чином вони дяку-
ють йому та його рідним за по-
рятунок життів інших. Перед по-
чатком вилучення органів лікарі 
промовляють, щось на кшталт 
молитви своїми словами, зно-

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

ву дякують та починають забір. 
Наприкінці лютого 2023 року 
ця традиція започаткувалася й 
у Вінниці.

— Не можна передати відчут-
тів, коли у новій нирці хворого 
запускається кровотік і з неї од-
разу починає виділятися сеча, 
якої там не було багато-багато 
років. Це момент справжньої 
магії, — продовжує лікар-тран-
сплантолог Олег Капшук. — Ми 
не задоволені нашими сьогод-
нішніми темпами. Ми хочемо 
робити більше пересадок, адже 
тоді буде врятовано більше 
людей. Зараз наш лист очіку-
вання складається приблизно 
з 30 пацієнтів, які потребують 
донорських органів. Коли вони 
всі зможуть їх отримати, спрог-
нозувати важко. Часто родичі 

з дитинства катерина кравець мріяла стати лікарем. 
Після операції вона вирішила, що мрії мають здійснюватися, й 
вступила до медичного коледжу
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ня). Ще з вулиці чути, як у різних 
аудиторіях хтось грає на фортепі-
ано, духових інструментах, баяні 
тощо. Проходимося поверхами, 
паралельно зазираючи в при-
міщення, з яких лунає музика. 
Усередині бачимо студентів та 
викладачів, які з ними займа-
ються. На деяких дверях ви-
сять таблички з написом: «Ідуть 
заняття. Двері не відчиняти». 
Вимоги не порушуємо, хоча й 
розуміємо, що усі, неповнолітні 
студенти першочергово, в цей 
час мають знаходитися в укритті.

Саме укриття знаходиться 
у підвальному приміщенні. Зна-
йти його легко, адже звідусіль 
до нього ведуть покажчики. Двері 
на поверхах та на сходових май-
данчиках відчинені усі. Спадає 
думка, що принаймні у разі ре-
альної небезпеки, можна буде 
скористатися всіма входами та 
виходами, не чекаючи, поки 
хтось відкриватиме замки.

Підвал облаштований місця-
ми для сидіння, у ньому світло, 
чисто, є аптечки. Там-таки ми 
побачили одну звукоізоляційну 
кімнатку для репетицій. Під час 
нашого візиту кілька студентів 
у ній займалися з викладачкою.

Крім того, всередині було 
близько десяти інших вихован-
ців коледжу. Ми поговорили з 
п’ятьма. Усі вони чули про нові 
розпорядження адміністрації 
стосовно занять під час пові-
тряних тривог. Кажуть, що це 
неправильно. На питання, чому 
вони зараз в укритті, відповіли, 
що не мають пари. За їхніми сло-
вами, особисто їх поки що ніхто 
не примушував залишатися в ау-
диторіях після сигналу сирени.

студентам Потрібно 
вчитися

В адміністрації коледжу не стали 
заперечувати своїх нововведень, 
однак зазначили, що вони мають 

михАйло курдюков, 
RIA, (095)1039671

«Ви, не дивлячись 
тривога чи ні, має-
те бути в коледжі і 
на парі, вже не ка-

тить те, що зранку почалась три-
вога і ви залишились вдома», — 
таке повідомлення адміністрація 
Вінницького фахового коледжу 
мистецтв імені Леонтовича ні-
бито розіслала своїм студентам. 
У ньому також йдеться, що по-
стійні повітряні тривоги вплива-
ють на якість лекцій, тому від-
тепер рішення про те, чи про-
водити їх під час тривоги чи ні, 
прийматиме викладач.

Першою увагу на це порушен-
ня звернула користувачка Інста-
граму, підписана як _marriboom. 
До скріншотів повідомлення вона 
додала, що адміністрація не хоче, 
аби нововведення набули роз-
голосу за межами навчального 
закладу, але й безпекою своїх 
студентів, мабуть, також не по-
спішає перейматися.

Наш журналіст зв’язався з ко-
ристувачкою _marriboom. Її звати 
Марина. Вона розповіла нам, що 
й сама навчалася у коледжі, але 
понад півтора року тому випусти-
лася. Дівчина підтримує зв’язок із 
деякими студентами, тому в курсі 
того, що відбувається у стінах на-
вчального закладу.

— Про те, що заняття проводи-
тимуться навіть під час тривоги, 
викладачі говорили студентам, 
коли прямо за вікнами гуділи си-
рени. Причиною таких змін вони 
назвали те, що впродовж останніх 
двох тижнів нашу область не об-
стрілювали ракетами, — обурю-
ється Марина. — Вчора та сьо-
годні під час тривог студентів 
ніхто не відпускав в укриття. 
Крім того, якщо під час триво-
ги студента немає на парі, йому 

ставлять н/б у журнал.

невдоволені студенти
Редакція також отримала кіль-

ка аудіофайлів, на яких чути, як 
одна з викладачок коледжу пря-
мо під час сигналу про повітряну 
тривогу розповідає студентам, що 
ЗСУ фіксує кожен запуск ракет: 
«Тому ми маємо 10–15 хвилин, 
щоб сховатися». Жінка також 
каже: «Від оголошення тривог 
дуже потерпають групові заняття, 
зокрема творчі колективи. А під 
час тривоги у їдальні ніде впасти 
яблуку. Адміністрація дозволяє 
на розсуд викладача проводити 
заняття».

Ми отримали доступ і до по-
відомлень у закритій спільноті 
коледжу мистецтв, що в ній чи-
мало студентів дійсно висловили 
своє незадоволення останніми 
рішеннями адміністрації.

«А давайте, коли пускатимуть 
ракети, будемо грати оркестрами 
«Палладіо». Ну їй богу. Типу ви-
кладач на свій розсуд знає, коли 
небезпечно, а коли безпечно? 
Ресторанам, кафе та магазинам 
не можна працювати під час пові-
тряної тривоги, бо вони наража-
ють на небезпеку своїх відвідува-
чів, а ми, як справжні студенти 
ВФКМ, будемо грати», — міркує 
перший студент, імені якого ми 
не називатимемо.

«Якщо зранку тривога і я ще 
вдома, я не збираюся нікуди їха-
ти», — обурюється інша.

«Мої батьки категорично про-
ти. Сказали, якщо багато інших 
також проти, то треба зібрати 
якусь групу батьків і говорити, 
що навчання під час тривог — 
не ок», — пише третя.

тривога Парам не завада
До будівлі коледжу мистецтв 

журналіст під’їхав під час ранко-
вої повітряної тривоги (23 берез-

«Під час тривоги ви все одно 
маєте бути на Парі»
конфлікт  Адміністрація Вінницького 
коледжу мистецтв імені леонтовича 
вирішила, що перехід до укриття після 
сигналу про повітряну тривогу не має 
бути обов’язковим. Натомість такі 
рішення повинні прийматися на розсуд 
кожного окремого викладача. Ініціатива 
очікувано обурила частину студентства. 
Які аргументи сторін?

За словами директора 
закладу, під час 
повітряної тривоги, 
студенти зазвичай 
йшли не до укриття, а 
в їдальню 

лише рекомендаційний характер. 
Тобто, якщо студент не бажає 
знаходитися на заняттях під час 
тривоги, він може спокійно взяти 
речі та перейти в укриття.

За словами директора на-
вчального закладу Станіслава 
Городинського, під час сигналу 
про початок повітряної триво-
ги, студенти зазвичай йшли 
не до укриття, а в їдальню, або 
кудись за межі коледжу. Під 
час нашої розмови повз його 
вікна справді проходило кілька 
груп студентів, що йшли явно 
не у напрямку сховища.

— Ми відповідально стави-
мося до безпеки наших сту-
дентів, але ж вони не хочуть 
сидіти в укритті. Вони тікають 
звідти, — переконує директор. — 
Ми слідкуємо за всім, що від-
бувається. Якщо буде реальна 
небезпека, наприклад, запуск 
ракет, ми одразу поведемо всіх 
у сховище. Воно ж у нас тут, 
далеко бігти не треба. Три хви-
лини і всі там. Ніж вони будуть 
десь містом бродити, то нехай би 
краще повчилися. Ми хочемо, 
щоб наші діти були талановити-
ми і в майбутньому мали роботу.

На думку завідувача народно-
го відділу Володимира Карпен-
ка, вивчати музику дистанційно 
неможливо. Саме тому, каже 

викладач, вони йдуть на деякі 
порушення, пов’язані з продо-
вженням навчань під час пові-
тряної тривоги.

— Викладачі запитують студен-
тів, чи хочуть вони продовжи-
ти заняття, або ж будемо йти 
в укриття. Якщо просять про-
довжити, то так ми й робимо, — 
розповідає Карпенко. — Вчора 
одного мого студента не було 
на парі. Я запитав, де він був. 
Студент сказав, що у підвалі. 
Я сказав: «Окей». Ніхто нікого 
не примушує.

Загалом свої нововведення 
в адміністрації коледжу оціню-
ють як правильні. Там кажуть, що 
віддаленість Вінниці від фронту 
знижує вірогідність обстрілу, від-
повідно можна з меншим ризи-
ком проводити заняття.

— Я взагалі не бачу в цьому 
проблеми, — продовжує дирек-
тор коледжу Станіслав Городин-
ський. — Ми хочемо, щоб час, 
проведений студентами в цих 
стінах, використовувався ефек-
тивно. Занять і без того багато 
пропало. Водночас викладачі за-
вжди тримають руку на пульсі і 
слідкують за зведеннями. Якщо 
з’являється реальна загроза, ми 
сповіщаємо всіх через нашу сис-
тему оповіщення і вже за кілька 
хвилин всі сидять в укритті.

у коледжі мистецтв вирішили продовжувати заняття після 
сповіщення про тривогу. Кажуть, що студентам потрібно 
вчитися, натомість останні переймаються за свою безпеку

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці україни» в 
рамках реалізації проєкту хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів 
не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів
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З’єднання між камерою і мо-
нітором відбувається через кіль-
каметровий кабель. Живлення — 
від «прикурювача».

— Зробили пристрій макси-
мально універсальним, щоб «ніч-
ник» можна було причепити й 
на БТР, і на легкову машину, — 
каже Максим Волосович. — І, 
головне, щоб процес демонтажу-
монтажу відбувався максимально 
швидко.

тільки Позитивні відгуки
Прилади від вінничан, каже 

Клімов, працюють на всіх на-
прямках та у різноманітних ро-
дах військ.

— Починаючи від штурмових 
бригад та закінчуючи евакуа-
ційними, — розповідає співзас-
новник «Дорожнього контролю 
Вінниця». — Нещодавно замов-
ляли прилад для бронемашини 
MaxxPro, куди наш «нічник» по-
ставили замість штатного. Наші 
пристрої навіть на танчику є.

Відгуки від військових — тіль-
ки позитивні, стверджує Денис 
Клімов.

— Більш того, ми забезпечуємо 
гарантійний ремонт пристроїв, і 

ВАлеРІй чудновський,
НАтАлІЯ корПан, RIA, (063)7758334

Активіст «Дорожнього контро-
лю Вінниця» Максим Волосович 
складає камери нічного бачення, 
які використовують військові при 
нічних поїздках на автомобілях. 
Ідейним засновником проєкту та 
першим тестувальником виро-
блених приладів є співзасновник 
«Дорожнього контролю Вінниця» 
Денис Клімов.

Він каже, що усе почалося 
з того, коли до рук потрапила 
цифрова насадка нічного бачення 
на оптичний приціл, яку потріб-
но було переробити на викорис-
тання в автомобілі.

— Багато хлопців на передку 
б’ють машини через те, що їздять 
вночі без фар, зберігаючи режим 
світломаскування, — каже Клі-
мов. — Щоб це виправити, розро-
били прилад, завдяки якому водії 
бачать вночі дорогу, а противник 
не бачить їх.

з чого складаються 
камери

«Нічники» роблять із верес-
ня минулого року. І з того часу 
віддали нашим захисникам що-
найменше 100 штук. Клімов та 
Волосович кажуть, що приладів 
було більше: просто перші оди-
ниці не рахували.

Якщо не вдаватися у технічні 

аспекти, то їх прилад нічного 
бачення складається з камери 
з інфрачервоною підсвіткою та 
монітора. Камера причіплюється 
на неодимовий магніт на кузов, 
монітор залишається у салоні.

— Перепробували дуже багато 
камер, підсвіток до них, про-
жекторів. Багато експериментів 
проходили невдало і вже руки 
опускалися, щоб це продовжува-
ти, — каже Максим Волосович. — 
Знову ж таки, через інструкції 
в Інтернеті, через консультації з 

людьми, які розбираються в елек-
троніці, прийшли до певного варі-
анту: роблю дуже багато втручань 
в камеру, в лінзи, є особливості 
по пайці, та до всього взагалі.

— Довго працювали над тим, 
щоб не було затримки у зо-
браженні — щоб те, що видно 
за бортом в реальному часі, тран-
слювалося на екран, — говорить 
Денис Клімов. — Потім було ще 
завдання збільшити дальність 
нічного бачення з 15–20 метрів 
на 150 метрів. І це зробили.

роблять Прилади нічного 
бачення для військових
допомога армії  Понад сто «нічників» 
передали на фронт активісти «Дорожнього 
контролю Вінниця». Завдяки їм військові 
бачать дорогу вночі та залишаються 
непоміченими для противника. Камери 
від максима Волосовича та Дениса 
Клімова стоять на різноманітній техніці — 
від легкових авто до бронетехніки. 
Розпитали про особливості розробки та 
скільки вона коштує

«Наш пристрій стоїть 
навіть на танку. 
А на бронемашину 
наш «нічник» 
поставили замість 
штатного»

НАтАлІЯ корПан, RIA, (097)1448132

Дитина починає проявляти від-
стороненість, апатію, не бажан-
ня спілкуватись або трапляються 
напади агресії відколи батько чи 
мати на фронті? Психологиня 
«Ветеранського простору» Вікто-
рія Слободинська записала відео 
з порадами для батьків.

— Зараз дуже високий рівень 
тривоги та страху у родин, які 
відправили свого батька, чо-
ловіка та сина на війну. Дуже 
важливо навчитися справляти-
ся зі своїми почуттями та треба 
перш ніж стабілізувати власну 
дитину, пропрацювати власні 
емоції. Якщо хочеться плака-
ти — плачте, хочеться крича-
ти — кричіть. Це не має бути 
перед дитиною, але проживати 

свої емоції необхідно. Тоді вже 
з більш стабільним станом ми 
підходимо до дитини, — пояснює 
спеціалістка.

За словами психологині, 
діти — це найбільш вразлива 
категорія. Дітям дуже складно 
справлятися з власними емоці-
ями, вони тільки вчаться це ро-
бити, й дуже важливо, щоб поруч 
залишався стабільний дорослий.

— Найменшим діткам у цей 
період потрібен тактильний кон-
такт: обіймайте їх більше, гово-
ріть про те, що ви їх любите та 
про те, які вони у вас чудові, — 
радить Вікторія Слободинська. — 
Дуже часто матері розповідають, 
що, коли батько з фронту дзво-
нить, то найменші не хочуть із 
ним говорити та йдуть в іншу 
кімнату. Це абсолютно нор-

Поведінка дитини змінилася, відколи тато чи мати 
на фронті? Психологиня про те, як діяти

мальна реакція дитини. Психі-
ка дитини не здатна витримати 
таку різку зміну ситуації, тому 
спрацьовують захисні механізми 
психіки. Умовно: «Поки тато від-
сутній, то я теж дистанціююсь 
від нього». Тут важлива робота 
матері: говорити про тата, казати, 
що він передавав «Привіт».

Як пояснює фахівчиня, тріш-
ки старші діти по-іншому пере-
живають розлуку з батьком чи 
мамою. Психологиня каже, що з 
такими дітьми корисно малюва-
ти, арттерапевтичні техніки дуже 
допомагають у роботі з напругою, 
страхами, тривогою.

— Наприклад, попросіть ді-
тей намалювати власні страхи й 
потім порвіть разом із ними ці 
малюнки, наче прощаючись зі 
страхами. Або ви можете при-

думати казку на цей малюнок із 
хорошим кінцем. Дуже важливо 
у цей момент навчити дитину 
усвідомлювати свої емоції, — 
каже Вікторія. — Під час цього 
малювання вони можуть бути 
більш емоційні, агресивні, ка-
призні. Але не можна забороня-
ти емоції, проговорюйте разом із 
ними їхні емоції: «Я розумію, що 
тобі страшно. Я з тобою, я до-
поможу тобі впоратися з цим 
станом».

Психологиня пояснює, що 
дітям потрібно розуміти, що їх 
приймають. Говорить, що ще 
старшим дітям краще допома-
гають листи та щоденники.

— Не завжди діти готові діли-
тися своїми почуттями з батька-
ми. Вони можуть дуже пережива-
ти і не проговорювати це. Тому 

можна їм пропонувати писати 
листи татові.

Потім цей лист, наче відправ-
ляється. Це для того, щоб дитина 
могла прожити емоції, — радить 
вона. — Також дуже часто діти 
починають гризти нігті, крути-
ти руки, виривати волосся. Це 
все прояви тривоги, над якими 
потрібно працювати. Батьки, 
зверніть увагу, коли діти по-
чинають робити собі незначні 
пошкодження. Це свідчить про 
те, що у дітей є якийсь сильний 
душевний біль, й для того, щоб 
його перекрити — вони роблять 
собі тілесні ушкодження.

Психологиня каже, якщо вже 
ви бачите такі прояви у дитини, 
то це вже крик про допомогу та 
«дзвіночок», щоб повести дитину 
до психолога.

ще жодного з тих, що відправи-
ли — не прислали назад, на ре-
монт, — каже він.

Запитуємо, а чи забезпечує 
інфрачервона підсвітка повністю 
режим світломаскування?

— Так, дійсно це не «шапка-
невидимка», але неозброєним 
оком спочатку чути авто, а потім 
тільки за 15–20 метрів видно, що 
їде, — відповів Клімов.

ціна та Плани на нові 
модифікації

А тепер, увага, ціна — вона 
складає 7 тисяч гривень (станом 
на 21 березня). Стільки коштує 
саморобка від вінничан для вій-
ськових.

При чому вона має вигляд як 
із заводу: корпус для камери фа-
бричний, добротна ізоляція ка-
белю, та й взагалі усі кріплення 
мають такий вигляд, наче спеці-
ально робилися для військового 
«нічника».

Останньою модифікацією їх 
пристрою є «нічник», зображен-
ня з якого виводиться на шолом 
водієві.

— Були запити від бійців на те, 
щоб «взагалі машина не відсвічу-

вала». Навіть тьмяним світлом від 
екрана в салоні. І ми спробували 
варіант із шоломом: це на кшталт 
окулярів віртуальної реальнос-
ті, де замість лінз стоїть екран. 
Водію усе видно, що на екрані. 
А назовні світло не виходить, — 
розповів активіст «ДКВ» Максим 
Волосович.

— Були думки ще щодо круго-
вого огляду — щоб із машини 
можна було роздивлятися, що 
відбувається по сторонах — але 
такого замовлення ще немає. 
Тому ми таких камер ще не ро-
били, — сказав співзасновник 
«ДКВ» Денис Клімов.

— Як люди можуть долучитись 
до проєкту? Наприклад, скину-
ти гроші на матеріали, — спитав 
журналіст.

— На камери для військових 
ми допомогу не збираємо, — від-
повів Денис Клімов. — Працюємо 
так: бійці роблять замовлення, 
дають кошти на матеріали, Мак-
сим це все купує, паяє і віддає. 
Гроші за свою роботу не бере. 
Це його внесок у нашу перемогу.

Зв’язатись щодо камер нічно-
го бачення можна за телефоном: 
(097)657–59–85, Денис Клімов.

максим волосович (ліворуч) складає камери, денис клімов їх першим тестує. Кажуть, що 
усі вироби працюють на фронті, а відгуки від бійців тільки позитивні
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цював головним лікарем у при-
ватному підприємстві «Меди-
текс».

— Я з ним працював у ті часи, 
коли він був акушером-гінеколо-
гом у другому пологовому будин-
ку. Він був чудовим лікарем та й 
такою людиною, яка готова була 
прийти на допомогу в будь-який 
момент, — каже Сергій, який був 
колегою свого тезки.

«з нуля Побудував 
медслужбу в батальйоні»

У приміщенні ритуальної 
служби стояла домовина з тілом 
воїна, до якої не припинявся по-
тік людей. Покладали квіти, ледь 
стримували сльози, читали мо-
литви, висловлювали співчуття 
рідним Сергія Гайструка.

ВАлеРІй 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

Серг ій  Гай-
с трук ,  попри 
непризовний вік, 

за кілька днів до широкомасш-
табного вторгнення росіян пішов 
добровольцем до Вінницької те-
роборони.

Згодом його призначили ко-
мандиром медичної частини 
батальйону «Дністер», де він 
відповідав за матеріальне забез-
печення, командував евакуацією 
наших поранених захисників, до-
помагав зберегти їм життя.

На превеликий жаль, його здо-
лала важка хвороба. Він помер 
у віці 62 років. Вінниця провела 
капітана ЗСУ в останню путь.

«життєлюб, сПортсмен та 
Патріот»

Біля «Реквієму», де відбувалася 
панахида 25 березня, було люд-
но. Вінничани — друзі, знайомі, 
рідні та побратими Сергія — при-

йшли востаннє побачитись та по-
прощатися з воїном.

— Я познайомився із Сергієм 
через спорт. Він дуже спортивна 
людина. Він прекрасний друг, 
чудова людина, життєлюб. Він 
гарний лікар. Про цю людину 
можна говорити тільки усе добре. 
З перших днів війни він пішов 

на фронт, що говорить про його 
великий патріотизм, — каже Ми-
кола Табак.

Сергій Гайструк був рекор-
дсменом України з пауерліф-
тингу серед ветеранів. У вправі 
станова тяга він підняв штангу 
вагою 165 кілограмів у ваговій 
категорії до 83 кг.

Певний час вінничанин пра-

«був найкращим». Провели в 
останню Путь сергія гайструка
важка втрата  Від тяжкої хвороби, 
у віці 62 років, помер сергій Гайструк — 
капітан Зсу, голова медичної 
частини батальйону «Дністер», який 
пішов до війська з перших днів 
повномасштабного вторгнення росії. Для 
сім’ї він був люблячим батьком, для друзів 
та знайомих — чудовою людиною, яка 
завжди прийде на допомогу

«Він є взірцем, яким 
має бути медик. 
Сподіваюсь, ми його 
не підвели», — каже 
побратим покійного 
воїна

«іноді працювали 24/7: ми вдень, батьки — вночі»
ВІКтоР скриПник, RIA, (067)1079091

До редакції звернулася пра-
цівниця одного з вінницьких 
рекламних агентств пані Анас-
тасія. Попросила оприлюднити 
пропозицію їхнього колективу. 
Розповіла, що можуть надавати 
допомогу у непрофільному виді 
діяльності. Точніше, вони вже 
робили це. Протягом минулої 
осені й зими працювали з од-
ним із вінницьких ательє.

Тепер воно припинило замов-
лення. Тим часом рекламісти 
набули нових навиків і готові 
продовжувати роботу з іншими 
партнерами.

Про який вид діяльності йде 
мова?

— У нашому агентстві є лазер-
ний верстат для порізки плас-
тин, — продовжує розповідь пані 
Анастасія. — Одного разу до нас 
звернулися з ательє з пошиття 
одягу. Запитали, чи можемо 

здійснити викройки з цупкої 
тканини окремих елементів для 
пошиття медичних сумок.

Співрозмовниця уточнює, що 
її колеги, які працюють на ла-
зерному верстаті, частково змі-
нили технологію і спробували 
задовольнити прохання майстрів 
ательє. Це їм вдалося.

Так почалася співпраця двох 
колективів, що мають різний 
профіль діяльності.

— Щоб трохи уявити роботу, 
яку ми виконували, скажу, що 
для пошиття медичної сумки 
треба було виготовити від 15-ти 
і більше елементів, — говорить 
Анастасія. — Це робив наш ко-
лектив. Був період, коли пра-
цювали 24/7. І це не перебіль-
шення. Мій чоловік із колегами 
трудилися зранку до 11 вечора, 
а тоді їх змінювали батьки, які 
трудилися вночі, о восьмій ранку 
ми змінювали їх.

За словами співрозмовниці, 

працювати доводилося з різними 
видами тканин, зокрема, із за-
мшем, флісом. Виготовляли де-
талі для пошиття камуфляжного 
одягу, курток, шапок, рукавичок, 
розгрузок…

Коли запитав про оплату 
за виконану роботу, пані Настя 
сказала, що грошей вони не бра-
ли. Працювали на благодійних 
умовах.

— За допомогою до партне-
рів зверталися тоді, коли після 
порізки багатьох рулонів тка-
нин у нас набігла велика сума 
за електрику, — говорить спів-
розмовниця. — Нам допомогли 
розрахуватися, за що вдячні 
партнерам.

Нині у колективі рекламістів 
нема таких замовлень. Пані На-
стя звертається до тих, кому по-
трібні аналогічні послуги. Вони 
готові й надалі допомагати вій-
ськовим. Знову ж таки на во-
лонтерських засадах.

— Він найкращий батько, яко-
го можна тільки бажати. Людина 
з добрим серцем, який завжди 
діяв за покликом душі у всіх 
своїх справах. Любив всіх та усе 
живе. І усі, хто з ним мав кон-
такти, — відчували це. Я впев-
нений, що його пам’ятатимуть 
за його добрі дії, — сказав жур-
налісту син покійного Дмитро.

Але найбільше часу за остан-
ній рік Сергій Гайструк присвя-
тив медичній службі на фронті. 
Його побратим та заступник 
у медичній частині батальйону 
«Дністер» Дмитро відгукується 
про Сергія Анатолійовича, як 
«таку людину, що збудувала 
структуру медслужби в баталь-
йоні, фактично з нуля».

— І це не якісь високі сло-

ва — він займався усім: сформу-
вав команду, організував роботу 
медичного пункту, організував 
роботу бойових медиків підроз-
ділу, — каже Дмитро. — Та мате-
ріально-технічна база, яка була 
сформована, це все його заслуга. 
Зокрема, евакуаційні автомобілі, 
на яких ми працюємо, з’явилися 
завдяки його зусиллям, його ро-
дині та волонтерам.

— На мій погляд, він є взірцем 
того медика, який має бути. Я, 
як його заступник, виконувач 
обов’язків, сподіваюсь, що ми 
не підвели Сергія Анатолійови-
ча, — сказав наостанок військо-
вий медик.

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

сергій гайструк був відомим у вінниці лікарем. Крім того, йому належить рекорд україни з 
паверліфтингу, а на війні він з нуля побудував структуру медслужби батальйону

Газета є членом 
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Асоціації 
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Ця газета надрукована на папері, що 
наданий нам в якості гуманітарної 

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

БО “УСЛ” та Kinstellar.

Hаклад 17 900 Замовл. № 230113

Каже, це внесок їхнього колек-
тиву у нашу майбутню Перемогу.

Пані Анастасія залишила но-

мер телефону, за яким можна 
звернутися з цього приводу, — 
063–12–99–500.

волонтери працювали з різними видами тканин, 
зокрема, із замшем, флісом. Виготовляли деталі для пошиття 
камуфляжного одягу, курток, шапок, рукавичок, розгрузок…
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1. Нерухомість: продам або 
обміНяю  

1.1 ОднОкімнатні квартири  

 1-kiмн.кв.ЖК Лісопарковий, новобуд, 3пов, 47кв.м. Ціна 47000у.о. 
1-кімн.кв.Академічний.Ціна 55000у.о (096)458-97-54, (096)464-
21-85  

 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  

1.2 двОкімнатні квартири  

 2-kiмн.в гуртожитку, Тимірязева, 2/2/ц, 37кв.м, без ремонту, 
АГВ. Терміново. Ціна 17500у.о. (096)458-97-54, (096)464-21-85  

1.3 трикімнатні квартири  

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

 3-кімн.кв.ЖК Династія, новобуд, 11/12/ц, 95кв.м, сучасна, 
єврорем, меблі, техніка. Ціна 100000 у.о. (096)458-97-54, 
(096)464-21-85  

1.5 Будинки  

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

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

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

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

 с.Пеньківка, 3 кімн., 10х8, кладовка, літн.кухня, 25с, сад, сарай, 
без зручн, криниця, газ.12000у.о. (068) 650-29-79  

 Частина будинку 110кв.м, вул.Гладкова, р-н ОЖК, без ремонту, 
2/цегла. Ціна дог. Власник. (067) 283-54-16  

1.6 дачі  

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

 Дача, 15 км. від Вінниці. 2-кімн.будинок, 50 соток. Туалет, ванна, 
бойлер. (096) 830-30-03  

 Дача, с.Сальник, літній будинок 10х5 м, земля 4 с. Ціна 2300 у.о, 
торг. (097) 089-92-34  

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  

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 кімнату подобово, р-н Зал.вокзалу. Ціна 200 грн. (068) 
247-91-15  

 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 приміщення під Офіс, склад, спОртзал. плОща 
350 кв.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  

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

(097) 758-70-70  

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

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

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

(067) 431-88-99  

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

(067) 909-54-43  

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

(067) 877-27-92  

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

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

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

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

 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  
518509

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

Графік роботи: 

 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 

 субота і неділя з 10:00 до 19:00 

 понеділок з 9:00 до 20:00

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

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

6.3 Будiвельнi пОслуги  

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

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

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

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

 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  

 100% 1 чол. або бригада виконає: кладку, будинки, гаражі, при-
будови, фундаменти. (068) 053-44-12  

 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  

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

505184

518301
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6.10 вОрОта, заБОри, металеві 
кОнструкції  

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

6.11 утеплення фасадів  

 Утеплення будинків «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  

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 ........... Дешево .......... (098718-21-80  

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

 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 руБані прОдам. (06818598-39  

 прОдам дрОва дуБ, граБ, ясен аБО мікс, різаний, 
кОлОтий, 30см. дешевО. дОставка. (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  

 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  

518517

518288

518305

будівництво

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

(068) 385-14-45  

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

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

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

 Бригада з д/р, інструментОм викОнає кладку цегли, 
БлОків. фундаменти. пОкрівля. (063) 109-36-62  

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

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

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

 кладка цегли, газОБлОку, фундамент. пОкрівельні 
рОБ. Бригада з дОсвідОм рОБОти. (097) 811-50-86  

 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  

 міні-екскаватОр. всі види рОБ.глиБина кОпання 0-3м, 
коВш 20,30,40,50,60,80,100СМ (097)846-24-20, (096)688-
89-76  

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

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

 укладання трОтуарнОї плитки. швидкО. якіснО. 
пОмірні ціни. великий дОсвід рОБОти (068) 004-83-01  

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

6.4 внутрішне ОздОБлення, 
ремОнт  

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

 Виконаю всі види внутр. та буд.робіт: плитка, шпатл., штукат., 
лам., фарб.,гіпс. (096) 454-10-32  

 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  

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

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

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

6.6 натяжні та підвісні стелі  

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

 натяжні стелі Будь-якОї складнОсті, тканинні, 
«екОстелі», фОтОдрук на стелях. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

 натяжні стелі від вирОБника. матОві, глянцеві, фОтО-
друк. (067)877-96-66, (063)289-32-17  

 натяжні стелі. вигОтОвл., мОнтаж. швидкО. якіснО. 
знижки пенсіОнерам, учасн.атО. (067)840-64-95, 
(067)430-45-00  

6.7 Опаленя, вОдОпОстачання, 
вентиляція, каналізація  

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

 1 caнтехнік: системи Опалення, каналізація, 
вОдОпрОвід. великий дОсвід рОБОти. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 заміна міжБудин.труБ (стОяків), всі види сантехн. 
прОвед. вОди, та каналізація. (068) 772-75-87  

 Опалення, вОдОпОстачання, каналізація. мОнтаж, 
гарантія. теплОБуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

 сантехнічні рОБОти, вОдОгін, Опалення, каналізація. 
(067) 905-04-57  

6.8 електрОпОстачання  

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

6.9 пОкрівельні матеріали та 
пОслуги  

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

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

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

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

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

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

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

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

 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  

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% 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  

518143

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

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

 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  

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

 ремОнт і перетягування м’яких меБлів. на дОму у 
замОвника. (098) 385-93-90  

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

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

 т е р м і н .  р е м О н т  х О л О д и л ь н .  н а  д О м у  з 
гарантією,заміна двигунів випарн.виїзд в р-н 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

 термінОвий ремОнт хОлОдильників на дОму, якіснО з 
гарантією, виїзд в райОн. (067)934-37-81, (098)573-71-28  

 термінОвий ремОнт:хОлОдильників, мОрОзильників. 
швидкО, якіснО, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

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

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

 А/м Джиллі СК-2 1,5куб.м, 2012р., пробіг 37 тис.км. Хороший 
стан. (066) 574-15-20  

 Опель-Вектра-Б, 1997р, вишн., коробка автомат, 1,8 інж., газ 4 
покоління.На ходу (067)933-80-94, (050)504-49-35  

8.2 здам в Оренду  

 Здам в оренду своє парковочне місце біля будинку, вул.600-річчя, 
72. (097) 453-97-52  

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  518729

518718

9. робота  
9.1 вОдії, експедитОри, 
вантажники, кОмірники  

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

 Boдій по Україні на Бус, кат.»С1» на постійну роботу. Без 
шкідливих звичок. З/п висока. (097) 310-70-16  

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

(067) 434-68-88  

 вОдій кат.в. деталі пО телефОну: (098) 009-15-21  

 вОдій на а/м ман - фура. пОїздки пО україні і за кОр-
дОн. Офіційне працевлаштування, висОка зарплата. 
(093) 236-87-79  

 Водій на ГАЗель по вул.Тарногродського, категорія В, С. (067) 
972-60-00  

	Водій	на	ЗІЛ-130,	кран	маніпулятор.	Різноробочий	(067)	779-49-42		

 вОдій на тягач-самОскид, з дОсвідОм рОБОти. (063) 
113-49-13  

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

вОдії
запрошуються в Екотаксі-Вінниця 
для роботи на електромобілях. З/п від 
16000 грн. (073) 073-77-37  

 кОмплектувальник-вантажник на склад гОспОдар-
чих тОварів, сантехніки. тяжилів. з/п гідна. (067) 
433-61-78  

 кОмірник на склад гОспОдарчих тОварів, сантехніки. 
тяжилів. з/п гідна. (067) 433-61-78  

9.2 кухарі, Офіціанти, Бармени, 
технОлОги  

 Кухар-бариста у прод.маг. на Космонавтів, графік з 8 до 22:30, 
7/7 зарплата 10800 грн. (096) 770-56-35, Катя  

Офіціант
Графік роботи зручний. З/п висока. 
Офіційне працевлаштування. (093) 920-
58-27  

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

пОмічник кухаря
в піцерію. Заробітна плата висока. 
Графік зручний. (093) 920-58-27  

 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 Пирогова, з 7:30 до 22:30, 4/4, зарплата 
від 10800 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

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

9.3 ОхОрОнці  

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

 вОдій-ОхОрОнник гшр. фОрма, пОвний сОцпакет. з/п 
свОєчаснО. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 запрОшуємО працівників. вахтОвий метОд. з/п висО-
ка. дОставка. прОживання за рахунОк підприємства. 
(098) 460-41-99  

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

 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  

518468

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

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

8.6 автОзапчастини  

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

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  

 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

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

9.4 приБиральники, пОкОївки, 
пОсудОмийки  

 Двірник в ресторан по вул. С.Зулінського на постійну роботу, 
графік роботи: 9.00-15.00, згідно з графіком. (096) 431-21-91  

 Двірник потрібен в торгово-офісний центр «The Mall» по вул. 
Хмельницьке шосе, 114В, Вишенька. (096) 987-45-17  

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

9.6 прОдавці, касири  

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

 Касир у прод.маг. на Космонавтів, графік з 7:00 до 22:30, 3/3, 
зарплата	11100	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Касир у прод.маг. на Луку Мелешківську, графік з 8 до 22, 4/4, 
зарплата 9150 грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 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  

 Касир у прод.маг. на Площі Перемоги, графік з 7:00 до 22:30, 
4/4,	зарплата	11000грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 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  

 Касир у прод.маг. у смт Браїлові, графік з 7:00 до 22:00, 3/3, 
зарплата	10300грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

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

517079
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 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 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. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Янгеля, 24, з 7:30 до 22:30, 3/3, 
зарплата 10800 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 прОдавці в прОдуктОві магазини (р-н кінцева ви-
шеньки). термінОвО! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

 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  

9.7 тОргОві представники, 
кОнсультанти, менеджери  

 Помічники торгового представника, молоді та енергійні, на по-
вний робочий день. З/п від 10000 грн. (099) 361-06-34  

 Промоутер-консультант на роботу в дружню компанію. Графік 
роботи з 8.00-18.00, 6 днів в тиждень. З/п від 10000 грн. (097) 
327-86-65  

 Торговий представник без авто, в будівельну компанію. З/п від 
12000 грн. на місяць. (097) 291-30-83  

 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.  

 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  

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

 Продавець у прод.маг. на Стеценка, графік з 7:00  до 21:30, 3/3, 
зарплата 11500 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 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. в Хмільник, графік з 8 до 22, 3/3, 
зарплата 9150 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

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

 Продавець-касир у прод.маг. на Д.Нечая, графік з 7:00 до 22:30, 
4/4,	зарплата	11900	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

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

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

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

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

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

518671

516287
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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 металовиробах. (097) 
494-48-32  

 працівники, які мають дОсвід рОБОти з БензОпилОю, 
висОка з/п. вирізка, пОвалка дерев. (068) 640-83-38  

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

 рОБітник пОтріБен в селО з прОживанням. (096) 318-
38-77  

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

 Сортувальники плівки. (098) 245-36-53  

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

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)081-00-81,марія  

9.12 керівники, 
адміністратОри, управлінці  

 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  

 швачки на рОБОту, з дОсвідОм рОБОти, м.вінниця. 
(067)602-22-93, (067)294-86-16  

9.14 Бухгалтери, фінансисти, 
аудитОри  

ГолоВний бухГАлтер в 
мережу  
магазинів. Вища освіта, д/р  
від 5р. Знання обліку Фоп  
2-га гр.тоВ. З/п 25000грн.

(063) 778-80-78  

9.19 рекламісти, маркетОлОги  

 Розклеювальники оголошень. (096) 175-79-13  

9.20 рОБОта за кОрдОнОм  

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

9.22 різне  

 в тОргОвО-Будівельну кОмпанію пОтріБні пОмічники 
тОргОвОгО представника. з/п від 14000 грн. (097) 327-
86-65  

 Потрібні люди для роздачі листівок та консультації клієнтів, на 
повний робочий день. З/п від 9000 грн. (097) 291-30-83  

 Промоутер для роздачі листівок та консультацій клієнтів, від 18 
до 50 р. З/п від 10000 грн. (097) 291-30-83  

9.23 шукаю рОБОту  

 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  

 А ми запрошуємо! Гра на гітарі, фортепіано, вокал, хореографія. 
Безкоштовно. (050) 871-18-64  

 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  

11.6 пОслуги  

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

12. електроНіка  
та аудио/відео техНіка  

12.1 прОдам  

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

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

12.3 пОслуги  

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

13. іНші послуги  
13.2 свята та урОчистОті  

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

13.4 перукарські та 
кОсметичні пОслуги  

 манікюр та педикюр на дОму. (097) 679-61-91  

 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  

 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  

 Народний цілитель Шеховкова Валентина Микитівна. Лікув.
епілепсії,алергії. Конс. (095) 118-75-89  

 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  

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! (096) 421-22-06  

 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! (096) 421-22-06  

16.4 спОрт, туризм  

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

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

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

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

16.5 пОслуги  

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

17. твариНи  
17.1 прОдам  

 24.03 прОпала сОБачка пО вул.амОсОва руденька, 
вушка великі. за винагОрОду. (098) 509-15-26  

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

18. загубив-зНайшов  
18.1 загуБив  

 Втрачений диплом спеціаліста серії КЕ № 016635 виданий 
30.06.1993 на ім’я Камеріста Тетяна Вадимівна, Донецьким 
державним університетом. Вважати недійсним. Тел. не вказаний  

 Втрачений диплом спеціаліста серії ЛЕ № 002341 виданий 
30.06.1995 року на ім’я Лисенко Олександр Олександрович, 
Донецьким державним університетом. Вважати недійсним. Тел. 
не вказаний  

 Втрачений диплом спеціаліста серії УВ № 964650 виданий 
30.06.1992 на ім’я Тимченко Галина Йосипівна, Донецьким дер-
жавним університетом. Вважати недійсним. Тел. не вказаний  

 Втрачений додаток до диплома про вищу освіту КВ №795639 з 
відзнакою,	виданий	ВНМУ	ім.	М.І.Пирогова	на	ім’я	Поплавська	
Ірина	Володимирівна.	Прошу	вважати	недійсним.	Тел.	не	вказа-
ний  

	Втрачено	військовий	квиток	на	ім‘я	Флорескул	Олег	Іванович.	
Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено військовий квиток, серія АВ номер 565602, на ім’я 
Базалицький Дмитро Анатолійович. Вважати недійсним. Тел. не 
вказаний  

 Втрачено диплом ДПТНЗ «ВМВПУ» спеціальність «Оператор з 
обробки інформації та програмного забезпечення» на ім’я Нікітін 
Олексій Валерійович. Вважати недійсним. тел. не вказано  

Втрачено диплом бакалавра серія №30555170 та додаток до 
диплома 12КТ №622287 від 21 липня(07) 2006 року, та диплом 
спеціаліста серія НК № 32471851 та додаток до диплома 12 
КН №431340 від 30 червня 2007 року на ім’я Котляров Максим 
Миколайович, виданий Донбаською державною машинобудівною 
академією. Вважати недійсним.

 Втрачено посвідчення учасника бойових дій видано на ім‘я 
Кібальчук Андрій Володимирович, серія УБД № 057214 дата 
видачі 27.30.2017р. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено посвідчення інвалідності на ім’я Вітенко Дмитро 
Андрійович. 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. (096) 421-22-06  

 демОнтаж, самОвивіз, чОрні, кОльОр. мет., макул., 
склОБій. київська, 136Б. (098) 028-88-91  

 духи, флакОни та кОрОБки з під духів: франція та 
срср. дОрОгО! (096) 421-22-06  

 радіОдеталі,  радіОлам.,  реле, радіОплати, 
магнітОфОни, ОсцилОграфи, т/в, фОтОап. (096) 421-
22-06  

 фОтОапарат Олімпус, кОдак, сОні, магнітОфОн шарп, 
санйО та інше. (096) 421-22-06  

 частОтОмір, ОсцилОграф, генератОр сигналів, 
радіОдеталі, радіОприБОри. дОрОгО. (096) 421-22-06  

 (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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при обстрілі. Один каже, я за-
лишуся тут, бо хочу москалів 
на першому поверсі кришити.

Владислав упевнено говорить 
про високий бойовий дух у його 
побратимів. Вважає, що він та-
кий завдяки внутрішній ситуації 
у їхньому колективі. Хлопці зна-
ють, за що воюють, бачать, що 
це їм вдається, тому готові йти 
далі до Перемоги.

— У нашій Перемозі ніхто з нас 
не сумнівається, — каже Владис-
лав. — У нас просто нема іншого 
вибору — тільки перемагати.

Напрямок, де стоїть 71-а єгер-
ська, складний. Ворог намагаєть-
ся контролювати шлях під’їзду 
до Бахмута. Штурми відбувають-
ся щодня по багато разів. «Єгер-
ці» їх зупиняють, ламають плани 
рашистам.

Бійці ведуть бій повсюди — 
у лісах, полях, посадках, на-
селених пунктах. Кажуть, ще 
тільки не десантувалися з літа-
ків і не плавали під водою, а так 
скрізь уже воювали.

«дуже відПовідальний і 
дуже добрий!»

Оксана Герасимчук, керівни-
ця благодійного фонду «Українці 
для України», розповіла, що знає 
Владислава ще з дитинства, ще 
з тих пір, коли майбутній воїн 
ходив у дитячий садок.

Як вона написала у Фейсбу-
ці, погляд Влада — це погляд 

ВІКтоР скриПник, RIA, 
(067)1079091

Владислав — за-
ступник командира 
одного з підрозді-
лів 71-ї окремої 

єгерської бригади Десантно-
штурмових військ. Бригада веде 
бої в районі Бахмута, а також 
обороняє важливий для наших 
військових населений пункт — 
Часів Яр. Воїн під час розмови 
навів приклад «дивної» поведін-
ки ворога, а також розповів про 
втрати росіян на одній невеликій 
ділянці.

Понад 50 вбитих рашистів
Чоловік каже, що рашисти вза-

галі не вважають людей за людей. 
Схоже, у них не йде мова про те, 
щоб берегти своїх. Наш військо-
вий підтвердив це на конкретно-
му прикладі.

— Три дні росіяни йшли одні-

єю посадкою, а ми три дні їх там 
знищували, — говорить Владис-
лав. — Ми їх знищуємо, а вони 
все одно йдуть один за одним тим 
самим маршрутом.

За словами військового, ае-
ророзвідка підтвердила понад 
50 трупів у цій посадці. На неве-
ликій ділянці це серйозні втрати. 
І вони через те, що не бережуть 
своїх людей. Каже, втрати у во-
рога в рази більші, ніж у нас.

Як стверджує військовий, 
наші десантники відповідально 
ставляться до своїх людей. Така 
сама відповідальність у догляді 
за зброєю. Всі однаково роблять 
свою роботу.

— Пригадую, під Опитним 
зустрів військових, яким уже 
по 50-53 роки, вони просто мис-
ливці, — говорить Владислав. — 
Але вони там таке чудили, таке 
витворяли! Настільки високий 
бойовий дух у людей!

Навіть у підвал не спускалися 

Батько Владислава — пан Іван у розмові з 
автором публікації розповів, як син став 
військовим. Владислав закінчив Вінниць-
кий торгово-економічний інститут. у нього 
військове звання молодший лейтенант. 
Здобув його у Житомирі на базі одного з 
тамтешніх вишів.
Після навчання працював у Вінниці на од-
ному з приватних підприємств.
— З самого ранку 24 лютого Владислав пі-

шов на автовокзал, о п’ятій годині мав їхати 
з Крижополя у Вінницю, — розповідає бать-
ко. — ми його, як кажуть, зняли з автобуса. 
Першими дізналися, що почалася війна. 
син одразу пішов у військкомат. уточнили 
його дані і сказали чекати. у травні отримав 
повістку.
у складі 71-ї окремої бригади ДШВ звіль-
няв Ізюм, брав участь у боях під соледа-
ром. Зазнав контузії, дістав поранення.

Після закінчення торгового поїхав здобувати звання офіцера
Після поранення перебував деякий час 
вдома. саме тоді запропонував своїй ді-
вчині вийти за нього заміж.
тепер вона чекає коханого з Перемогою. 
тоді й відсвяткують весілля.
З військовим спілкуються в телеграм-кана-
лі. Батько каже, що бували випадки, коли 
син давав про себе знати один раз у 10 днів 
або й у два тижні.
— Якщо напише «живий» або поставить 

плюсик, то вже радіємо з того, — розпо-
відає пан Іван. — Чекаємо, коли виженуть 
рашистів, щоб діти повернулися додому. 
молимося за них.
окрім 25-річного Владислава, у їхній сім’ї 
ще двоє синів. середульший служить у по-
ліції, а найменший ще навчається у школі. 
усім їм додає сил віра у нашу Перемогу. Як 
сказав в інтерв’ю Владислав, у нас нема 
іншого вибору.

вдома чекає наречена

«бувало, орки Підходили  
на 10-15 метрів…»
герої війни  Боєць 71 окремої 
єгерської бригади ДШВ Владислав із 
Крижополя розповів, як стримують 
ворога на Бахмутському напрямку. хто 
він, цей відважний воїн? Що кажуть про 
25-річного військового його батьки, 
а також земляки?

мега-крутого воїна. А оті його 
неймовірні сміховинки іскряться 
і заряджають позитивним настро-
єм усіх довкола.

— Із посмішкою про серйозні 
речі може тільки він, наш Вла-
дик, — каже Оксана Герасимчук.

Жінка характеризує свого зем-
ляка словом «дуже».

— Він дуже серйозний, дуже 
відповідальний, дуже старанний 
і дуже добрий, — каже керівниця 
волонтерського фонду і додає: — 
Дуже син, дуже брат, дуже внук, 
дуже друг. У нього все гарне 
«дуже», бо він дуже Людина. Він, 
якби міг, то обійняв би і прикрив 
весь світ від болю і горя.

Пані Оксана уточнила, що Вла-

дислав майже з перших днів став 
на захист країни від російських 
окупантів. За її словами, він 
ніколи не скаржиться, мужньо 
переносить всі випробування, бо 
він — Захисник.

Земляки щиро дякують своєму 
захиснику, чекають його вдома з 
Перемогою.

Окрему подяку висловлюють 
батькам — Наталії та Івану за ви-
ховання сина-патріота і щирої 
людини.

Переглянути сюжет про на-
шого земляка і його побрати-
мів можна на фейсбук-сторінці 
Командування Десантно-штур-
мових військ за посиланням: 
https://fb.watch/jp32vf9ean/

Після поранення владислав побував вдома. Запропонував 
дівчині вийти заміж, коли повернеться з війни, вона погодилася 
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розповіли мені, що ці речі не ста-
новлять історичної цінності. Тому 
я їх залишив собі, щоб у май-
бутньому виставити тут, в цьому 
ресторані, який частково буде і 
музеєм, — говорить Гуменюк.

Довжина ходу орієнтовно 
13 метрів. Він має аркову кон-
струкцію, доволі низький — його 
висота з 1,8 метра зменшилася 
на кілька десятків сантиметрів 
через бетонну стяжку підлоги.

Пройти в якесь інше примі-
щення з цього ходу неможливо — 
він закінчується тупиком.

— Намагалися прокопуватися 
далі. Знайшли закладений цеглою 
тупик, а за ним була земля і ка-
міння. Вирішив не прокопува-
тися далі, відновив кладку, щоб 
не було загрози для цілісності 
фундаменту, — каже підприє-
мець. — До слова, накладали його 
на мапу і виявилося, що цей хід 
прямує в напрямку колишньої 
синагоги Лівщиця, в якій зараз 
спортивна школа.

Утім, за офіційною версією від 
міської влади, це підземелля не є 

ВАлеРІй чудновський,
НАтАлІЯ корПан, RIA, (063)7758334

Віталій Гуменюк, який знаний 
у місті як власник «Вінницької 
Реберні» та єдиної гондоли, ро-
бить ремонт колишнього кафе 
«Альмендо».

— Я його у 2019 році купив 
з аукціону в рамках малої при-
ватизації, яку робила Вінницька 
міська рада, — каже Гуменюк. — 
Купив з метою, щоб зробити тут 
тематичний ресторан. Стиль і 
концепцію я поки що тримати-
му в секреті. Мої попередні ідеї 
були протестовані за чужі гроші: 
їх скопіювали інші люди для сво-
їх закладів.

хід знайшли виПадково
«Альмендо» знаходиться в під-

вальному приміщенні на вул. Ма-
гістратська, 3. На вході різьблена 
вивіска з назвою закладу та старі 
дерев’яні двері. За спогадами ста-
рожилів, каже Віталій, тут можна 
було скуштувати найкращий у Ві-
нниці жульєн. Ну і звісно, тут 
полюбляли випивати міцні напої.

— Дружина попереднього влас-
ника, після його смерті, не змо-
гла утримувати приміщення. Так 
«Альмендо» і помер, — каже Ві-
талій Гуменюк.

Проходимо всередину. Тут про-
сторо, і видно сліди ремонту — 
акуратно складене в одну купу 
будівельне сміття, інструмент, зі 
стін звисають лампи.

— Тут все було глинобитне, 
приміщення було поділене на ве-
личезну кількість маленьких кім-
нат та в кожній із них своя висота 

підлоги, своя висота стелі. Ми 
це все вичистили, — каже рес-
торатор.

Фундамент укріпили, відре-
монтували дерев’яні перекрит-
тя. А під час ремонту підвальних 
приміщень випадково натрапили 
на підземелля.

— Мені самому було цікаво 
брати участь у ремонті примі-
щення. І я тут знаходився разом 
із робітниками. У підвалі та-
кож було купа глини та ґрунту. 
Я її проштрикнув ломом, а він 
зайшов у порожнину на повну. 
Почали розчищати, збивати 
тинькування і побачили арки, 

цегляне мурування, — сказав 
Гуменюк.

Підземелля відкриють для 
гостей ресторану

Підземний хід чоловік вирішив 
не засипати будівельним сміттям, 
а навпаки — прокопати настіль-
ки, наскільки це можливо. До-
лучилися до робіт дослідники з 
організації «Тіні.Вінниця».

Віталій згадує, що коли ті ви-
копали ґрунт, то віднайшли «пів 
мішка експонатів».

— Це, переважно, биті пляш-
ки, якісь радянські медалі, стара 
цегла тощо. Досвічені історики 

робить ресторан із 100-річним 
Підземеллям у Підвалі
історія під ногами  Ресторатор 
Віталій Гуменюк працює над відкриттям 
нового закладу у Вінниці. Для цього він 
викупив приміщення на Єрусалимці. 
Несподіванкою стали додаткові квадратні 
метри — під закладом є підземний 
хід, який підприємець зберіг та хоче 
зробити фішкою ресторану. Роздивилися 
підземелля та дізналися про майбутню 
концепцію закладу

«Свій новий ресторан 
відкрию вже після 
перемоги україни 
у війні», — сказав 
ресторатор Віталій 
гуменюк

ходами. Це залишки старої кана-
лізації, говорив Віталій.

— Я не знаю, хто б в ті часи 
клав каналізацію під жилим бу-
динком та й такого розміру — 
1,8 метра висота, 1,1 метра ши-
рина. Можливо, тоді такі були 
будівельні норми.

Але в будь-якому разі, я збе-
режу цей хід та буду його по-
казувати відвідувачам: у підлозі 
залишив оглядові вікна, через які 
люди зможуть побачити арки та 
що є в підземеллі, — сказав рес-
торатор.

тут може бути музей і 
архів вина

Також у підземному ході під 
майбутнім рестораном будуть 
виставлені віднайдені експона-
ти. Серед них обтесаний камінь 
з маркуванням «Gniwan 1942», 
ключ із зіркою Давида, пляшки 
з промислової частини Варшави.

— Тут можна буде зробити ар-
хів вина і складати цікаві пляш-
ки. Та й частину ходу викорис-
товувати під господарські цілі. 

Зрештою, це ж погріб, в якому 
можна зберігати закрутку, вина 
тощо, — говорить Гуменюк.

Питаємо, скільки тут ще три-
ватиме ремонт? Коли відбудеться 
відкриття нового закладу?

— Наразі ремонт закінчений 
приблизно на 70%. Практично 
всі чорнові роботи закінчені. За-
лишилася найдорожча частина — 
косметичний ремонт, але я на-
разі фінансово не готовий цим 
займатись. Одне вікно — 20 тисяч 
гривень, двері — 30 тисяч, уні-
таз — 20 тисяч і так далі, — від-
повів Віталій.

Ресторатор тільки натякнув, 
якою буде концепція майбут-
нього закладу.

— Оскільки це приміщення 
знаходиться в історичному ра-
йоні міста Єрусалимка, то якщо 
тут щось робити, то це має бути 
точно про історію Вінниці під 
соусом єврейської культури 
у стилі львівських ресторацій. 
Фінальний концепт, назву за-
кладу — я поки не розумію, — 
сказав Віталій Гуменюк.

будинок, в якому підприємець купив приміщення, датується 1905 роком. Але Віталій 
Гуменюк підозрює, що будівля є старішою, відповідно, і підземелля може бути давнішим



Пресслужба 
вш «українська команда»

Волонтерський штаб «Українська 
команда» Вінниччини надав допомогу 
для військових підрозділів

Волонтерський штаб «Українська 
команда» Вінниччини в черговий 
раз забезпечив військові підрозділи 
тактичними аптечками та хотпаками.

«Наші військові на півдні та сході 
країни щодня невпинно воюють із 
ворогом у надзвичайно важких умо-
вах, тому нашим головним завданням 
на сьогодні є збереження кожного 
життя наших бійців!» — зазначив 
Геннадій Ткачук, голова Волонтер-

ського штабу «Українська команда» 
Вінниччини.

Понад 50 штук військових тактич-
них аптечок, наповнених необхідними 
ліками для надання першої медич-
ної допомоги, було передано бійцям 
4 окремої танкової бригади. Кожна 
аптечка включає в себе турнікет Х2, 
оклюзійну пов’язку, військовий комп-
ресійний бандаж типу «Ізраїльський», 
декомпресійну голку, гемостатичний 
тампонаж, назофарингеальний по-
вітропровід, термоковдру, ножиці, 
рукавички та маркер.

«Індивідуальна тактична аптечка 
стандарту НАТО являється невід’ємною 
частиною спорядження військовослуж-

бовця. Наші волонтери сформували 
кожну аптечку чітко і правильно згідно 
зі стандартом та рекомендаціями», — 
зауважила голова виконавчого коміте-
ту Волонтерського штабу «Українська 
команда» Вінниччини Юлія Дьомкіна.

Також понад чотириста хотпаків 
волонтери особисто передали до різ-
них військових частин нашої армії, 
аби зігріти теплом кожного нашого 
військового.

Слід зазначити, що Волонтерський 
штаб «Українська команда» Віннич-
чини з початку повномасштабного 
вторгнення на постійній основі під-
тримує різні підрозділи наших військ 
усім, у чому є потреба та необхідність.

Волонтерський штаб «Українська 
команда» Вінниччини організував 
гуманітарну допомогу сім’ям із дітьми.

У Вінниці минулого тижня Волон-
терський штаб «Українська команда» 
Вінниччини та Фонд Людмили Ста-
ніславенко двічі проводили видачу 
гуманітарної допомоги внутрішньо 
переміщеним, багатодітним та мало-
забезпеченим сім’ям із дітьми.

У такий складний для нашої країни 
час волонтери об’єднали свої зусил-
ля і змогли забезпечити максимальну 
кількість громадян, котрі потребува-
ли допомоги, необхідними дитячими 
наборами.

«Ми зуміли двічі за тиждень ор-
ганізувати проведення гуманітарної 
допомоги для родин із дітками. Лише 

за першу видачу понад 200 родин 
змогли отримали набір із підгузків 
та дитячого харчування, підібраний 
відповідно до вікової групи. А за на-
ступної благодійної допомоги містя-
нам було передано більше 150 наборів 
із дитячим харчуванням, що включали 
в себе сухі сніданки та фруктові пюре 
з різноманітними смаками від кіль-
кох виробників. Вважаємо це гарним 
результатом нашої плідної співпраці 
задля допомоги та підтримки грома-
дян», — розповідає голова Волонтер-
ського штабу «Українська команда» 
Вінниччини Геннадій Ткачук.

Одержати на безоплатній основі 
такі дитячі набори містяни могли, 
завчасно зареєструвавшись на сторін-
ках соціальних мереж волонтерського 

штабу чи благодійного фонду.
«Приємно бачити вдячність та ра-

дість кожного, хто зміг прийти та 
отримати допомогу. Розуміння того, 
що на сьогодні багато хто ще потре-
бує нашої підтримки, спонукає ще 
більш активно працювати в цьому на-
прямку. Щиро вдячна моїм партнерам 
за співпрацю у такій допомозі діткам, 
адже завдяки цьому нам вдалося по-
радувати матусь та їх дітей», — каже 
громадська діячка Людмила Станіс-
лавенко.

Щоразу, надаючи допомогу, бла-
годійники вірять, що таким чином 
наближають нашу перемогу, тому 
невпинно продовжують працювати 
і надалі задля підтримки наших гро-
мадян.

Волонтерський штаб «українська команда» Вінниччини 
надав допомогу для військових підрозділів
блог

518611

17
RIA, Середа,  
29 березня 2023

точка зору
простір для особистої думки

тетяна власюк, ВолоНтеРКА

Поки у нас був важкий день прибирання і фасовок, ви 
наблизили придбання четвертого мавіка 3 fly combo. може 
таки осилимо цього місяця? 5375411204470210

Іnstagram:  Facebook: Telegram: 
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Герої тилу

ню частину обробляли звичай-
ною глиною.

— Якщо майстер допускав 
навіть невелику похибку, коли 
мурував піч, спекти у ній гарний 
хліб було неможливо, — каже 
співрозмовник. — Буханці або 
підгорали знизу, чи зверху, або 
залишалися недопечені… Гос-
подині були безсилі щось ви-
правити.

Піч у «майоровій хаті» слу-
жить дотепер, значить зроблена 
добротно.

такі буханці 
не Пліснявіють

Нині стара піч працює для 
ЗСУ. Так каже директор запо-
відника «Буша» Ірина Захарчук. 
Про те, як очолюваний нею 
колектив підтримує захисників 
країни, пані Ірина розповіла 
місцевому виданню «Ямпіль-
ські вісті».

ВІКтоР скриПник, RIA, 
(067)1079091

Про «майоро-
ву хату» розповів 
журналісту RIA іс-
торик, який ство-

рював заповідник «Буша», Олек-
сандр Пірняк. За його словами, 
нині у цьому будинку Музей 
ткацтва. Це одна з найдавніших 
будівель у селі.

одна з найстаріших у селі
Цей будинок називають 

у Буші «майорова хата». Зве-
дений на початку ХХ століття. 
Його будували заможні люди, 
радянська влада називала таких 
куркулями. Сім’ю репресували, 
а будинок забрали у власність 
створеного колгоспу.

Через деякий час у ньому осе-
лився військовий у званні ма-
йора. Він одружився на місцевій 
дівчині. Відтоді і дотепер будівлю 
називають у селі «майорова хата».

Під час роботи на посаді ди-
ректора заповідника Олександр 
Пірняк викупив будинок для 
потреб їхнього закладу. Каже, 
планували створити в ньому 
експозицію на тему бушанських 

легенд. Запросили художника 
Олексія Альошкіна. Він розпи-
сав будівлю у тематичному стилі. 
Нині тут Музей ткацтва.

Сама піч знаходиться в ін-
шій споруді, розташованій 
на подвір’ї. Вона слугувала кух-
нею для колишніх господарів.

— Схоже, піч робили дуже 
вмілі майстри, якщо вона доте-
пер служить людям, — каже пан 

Олександр. — Інакше вона б уже 
померла.

Чоловік пригадує, як малою 
дитиною бачив, як «ставили піч» 
у бабусиній хаті.

Черінь, тобто дно, вистеляли 
білою глиною у перемішку з по-
дрібненим кремінем. І глина, і 
кремінь є на околицях Буші. Ба-
буся просила діда товкти кремінь, 
потім замішувала його з глиною і 
вистеляла дно печі. Стіни і верх-

хліб для фронту виПікають 
у буші у 100-літній Печі
як у давнину  хліб, паляниці, булочки, 
книші з кропом, цибулею та шкварками, 
струдлі з вишнями, медівники — таку 
випічку готує колектив державного 
історико-культурного заповідника «Буша», 
що в Ямпільській громаді, для захисників 
країни. Їх особливість у тому, що 
печуть у 100-літній печі, яка збереглася 
у «майоровій хаті». Що це за будинок і як 
його зберегли?

«коли відключали 
електрику, то наша 
піч на це, ніби 
усміхалася, ще 
яскравіше палахкотіла 
язиками полум’я»

як у вінницькому училищі допомагають переселенцям
лАРисА олійник, RIA, (067)5267352

У Вінниці знайшли прихисток 
більше 46 тисяч людей. Третина 
з них — діти. Фактично 12% жи-
телів громади — це внутрішньо 
переміщені особи.

Наразі у Вінницькій області є 
два училища, у яких перебуває 
найбільша кількість внутрішньо 
переміщених осіб. Одне з них — 
«Центр професійно-технічної 
освіти № 1», що у Вінниці. Зараз 
у гуртожитку профтехуч илища 
мешкає понад сто переселенців.

Директор ЦПТО № 1 Валерій 
Дяків розповів, що за рік війни 
у закладі зупинялося транзитом 
понад 2 тисячі людей. До 1 ве-
ресня на постійній основі тут 
проживали близько 500 людей. 
Відколи почалася деокупація, лю-
дей поменшало — частина з них 
повернулася додому. Зараз у за-
кладі найбільша кількість пересе-
ленців з Харківщини, Донеччини, 
Луганщини та Херсонщини.

— Яка б кількість людей 
не приїжджала, для них знахо-
дили місце на ніч та надавали 

базові послуги — гарячий душ, 
їжа тощо, — розповідає директор 
училища Валерій Дяків. — За ніч 
сюди могло прибути 600–700 лю-
дей, наша їдальня працювала 
в цілодобовому режимі.

Зараз у закладі організоване 
одноразове харчування, що роз-
раховане на понад 60 людей.

Хліб для ВПО, які мешкають 
в училищі, спочатку привозили 
волонтери та місцеве підпри-
ємство. З листопада постачання 
припинили. Тож в училищі взя-
лися за справу самі.

— Тепер хліб учні та майстри 
училища печуть під час прак-
тичних занять. Сировину надає 
міська рада та волонтери, — каже 
Валерій Дяків. — Обладнання та 
форми для випікання хліба на-
дала ГО «Подільська агенція ре-
гіонального розвитку».

Нині в центрі профтехосвіти 
№ 1 майже щодня випікають по-
над 50 буханок хліба для понад 
сотні вимушено переміщених 
осіб, які тимчасово проживають 
у гуртожитку цього навчального 
закладу.

— Випікаємо за потреби, адже 
зменшилася кількість переселен-
ців, яка у нас харчується, — гово-
рить директор ПТУ. — Кухні поро-
били людям у гуртожитку досить 
якісні і вони самі собі готують.

Для переселенців тут ство-
рили належні умови, є кімната 
для дозвілля та навчання діток 
із необхідним обладнанням, пе-
редбачене одноразове харчування 
та можливість випрати речі, са-
мостійно приготувати їжу тощо. 
Дехто з переселенців вже навіть 
працевлаштувався та здобуває 
нову спеціальність.

Нещодавно Центр професійно-
технічної освіти № 1 став пере-
можцем Міжнародного проєк-
ту від EU4Skills, у межах якого 
внутрішньо переміщені особи 
зможуть пройти короткострокові 
курси, які дозволять безкоштовно 
здобути нову робітничу професію 
упродовж невеликого терміну (від 
1,5 до 3-х місяців) та отримати 
сертифікат.

Серед запропонованих профе-
сій, які зможуть здобути учасники 
проєкту у закладах професійно-

— Інколи від військових дово-
дилося чути, що доставлений їм 
хліб пліснявіє, — говорить Ірина 
Захарчук. — Ми вирішили роз-
палити нашу піч і спробувати 
спекти для хлопців на передо-
вій наш хліб. Давнім рецептом 
поділилася наша колега Наталя 
Березовська. Дружно взялися 
до роботи.

Хліб із Буші уже доставляли 
у Бахмут і Херсон. У Бахмуті, 
крім військових, ним смакували 
діти, які знаходилися у пункті 
незламності.

Один буханець важить півто-
ра кілограма. Печуть у великих 
формах. Працівниці заповідника 
стали згадувати рецепти інших 
випічок. Дуже смачними ви-
ходять у них книші. Так у селі 
називають хліби з додаванням 
кропу, цибулі, шкварок.

Булочки і печиво теж до смаку. 
Печиво роблять двох видів — ме-

дове і прісне. Струдлі печуть з 
вишнями і горіхами.

Ірина Захарчук розповіла, що 
одного разу військові попросили 
у них смаколиків, які б довго 
зберігалися і при цьому були ка-
лорійні. Щоб дістав з кишені — і 
вгамував голод на деякий час. 
Замовлення виконали, передали 
хлопцям медівники.

— Стара піч дихає, шепоче, 
ніби хоче розповісти нам про 
давні часи, — образно говорить 
пані Ірина. — Це вже її третя ві-
йна. Вона рятувала людей у Пер-
шу і Другу світову, тепер слу-
жить нашим захисникам. Вона є 
джерелом сили і тепла, зокрема, 
і душевного. Коли відключали 
електрику, то наша піч на це, 
ніби усміхалася, ще яскравіше 
палахкотіла язиками полум’я.

Випічку працівники заповід-
ника «Буша» передають на фронт 
через волонтерів.

— хліб із печі має душу і силу, що передається нашим воїнам. тому ми обов’язково 
переможемо, — каже Ірина Захарчук

Щодня в училищі випікають понад 50 буханок хліба 
для переселенців. учні та майстри училища печуть запашні 
буханці під час практичних занять

технічної освіти Вінниччини: 
токар, слюсар із ремонту коліс-
них транспортних засобів, зва-
рювальник.

— У нас 30 токарів, автослю-
сарів 60, в деяких почалася ви-
робнича практика. Це цікаво і 

перспективно, — каже Валерій 
Дяків. — Є у нас і представники 
релокованих підприємств, вони 
в нас перенавчаються. Вони ма-
ють бути мобільними на ринку 
праці, тому здобувають додаткові 
професійні навики.
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спорт

сімейний 
шаховий турнір
 У  В інниц і  вперше 

за останні десятиріччя відбув-
ся сімейний шаховий турнір. 
Грали на базі Палацу дітей та 
юнацтва за підтримки міського 
департаменту молодіжної по-
літики, відділення НОК Укра-
їни, меценатів Олександра Ко-
заченка і Володимира Околіти.

Стартували 32 команди. Се-
ред учасників були не лише 
вінничани, але й вимушені 
переселенці із Маріуполя і 
Харкова, шахісти Бару, Вели-
кої Кісниці (Могилів-Поділь-
ський район) тощо. Змагання 
мало благодійний характер. 
На потреби ЗСУ зібрали 
близько 5,5 тисячі гривень.

Перемогла родина Шафі-
рів — мама Жанна, сини Євге-
ній і Володимир. Срібло здо-
була команда Бондарців (тато 
і два сини). Трійку кращих за-
мкнула родина вимушених пе-
реселенців із Маріуполя Пуда-
ків. Серед команд, складених 
із двох гравців, на «п’єдестал 
пошани» піднялися команди 
Дембіцьких, вимушених пере-
селенців із Харкова Волколу-
пів і Немірових.

футзальні 
баталії 
ветеранів
 У Сосонці відбулася фі-

нальна частина чемпіонату об-
ласті з футзалу серед ветеранів 
(від 40 років і старших). У по-
єдинку за третє місце команда 
ветеранів Чернівців перемогла 
ФК «Бершадь» — 3:1. А золото 
здобули ветерани вінницького 
«ЕМС-Поділля», які вияви-
лися кращими за земляків із 
«ЯСКО» — 3:2.

Були нагороджені провід-
ні гравці чемпіонату. Най-
кращим воротарем став 
Олександр Костакі («ЕМС-
Поділля»), найкращим бом-
бардиром — Андрій Заводян 
(«ЯСКО»), найкращим грав-
цем — В’ячеслав Омельченко 
(«ЕМС-Поділля»).

КоРотКо

Випуск № 12 (1249)
Двоходові задачі на кооперативний мат. Кожна з них має по два 
варіанти розв’язку.

задача № 2981–2984
м. Пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

Перевірте розв'язок:
газета RIA № 12 від 22 березня 2023 року

задача № 2977
1. Cd7? Kpa6! 1. Kpd6! Цугцванг;
1… Kpa8 |Kpc8 2. Ca6 |Cc6x.

задача № 2978
1. f6! Загроза 2. Tg7x;
1… T: g8 |C: f6 2. Th6 |K: f6x.

задача № 2979
1. Td2-d3! Цугцванг;
1… c2+|b2 2. K: c2 |T: c3x.

задача № 2980
1. Ke2! Загроза 2. Ф: g1x;
1… Ch2 |Cf2 |fe2:+|f2
2. Ф: f3 |Фh3 |Ф: e2 |Фh3x.

м. Пархоменко

Директор Вінницької спортивної 
школи зі складно-координацій-
них видів спорту Наталя Голяк і 
старший тренер збірної україни 
зі спортивної акробатики Юрій 
Голяк розповіли про звитяги на-
ших спортсменів на Кубку світу 
та престижному міжнародному 
турнірі, що відбувалися у Пор-
тугалії. Вони повідомили, що це 
було наймасовіше акробатичне 
змагання на планеті. там на килим 
виходили близько 1500 спортс-
менів із 24 країн.
За такої серйозної конкуренції ві-
нничани отримали низку нагород. 
На Кубку світу наша жіноча трійка 
(Каріна островська, еліна Коза-
чанська і Аліна Пугач) виборола 
срібло. А на міжнародному тур-
нірі золото здобули наша жіноча 

пара (Рузанна Вечерук і Ангеліна 
Чернявська) і чоловіча пара (Ар-
тем Шаповал, Гліб Гончарук), срі-
бло — чоловіча група (Володимир 
Репетій, микола сорока, микола 
хасанов, Дмитро Борщевський).
— у Португалії було багато силь-
них конкурентів. Але, завдячую-
чи тренерам і хореографам, нам 
вдалося виступити вдало, — ска-
зала Рузанна Вечерук.
Загалом 27 спортсменів отрима-
ли подяки та подарунки коміте-
ту по фізичній культурі та спорту. 
його голова сергій Краєвський 
наголосив, що після перемог 
вінничан у Португалії, Болгарії 
та туреччині піднімали прапор 
україни, що засвідчує незламність 
нашої держави. Під час війни це 
надзвичайно важливо.

Перемоги вінничан на кубку світу

ЄВГеНІй михайлів, RIA, 
(098)8591459

У Вінниці нагородили спортс-
менів, які останнім часом здо-
бували медалі на міжнародній 
арені, прославляли місто, об-
ласть і Україну. Зокрема, вша-
нували переможців і призерів 
Кубка Європи з легкоатле-
тичних метань, Кубка світу зі 
спортивної акробатики, між-
народного турніру з художньої 
гімнастики в рамках Гран-прі 
«Miss Valentine» і міжнародного 
рейтингового турніру з тхеквон-
до «Bolgaria Open G2».

Вінничанин Роман Кокош-
ко посів перше місце у Кубку 
Європи з метань, що пройшов 
у Португалії. Він штовхнув ядро 
на 21,52 метра. Це був найкра-
щий результат сезону у Європі, 
а також особистий рекорд ві-
нничанина на повітрі. До речі, 
Роман є й чемпіоном і рекор-
дсменом України.

За словами легкоатлета, із по-
годою у Португалії сильно по-
щастило, адже температура ся-
гала 25 градусів на сонці. Роман 
Кокошко розповів, що любить 
змагатися просто неба, хоча піс-
ля зимових тренувань у манежі, 
було й трохи незвично.

Вінничанин налаштовував-
ся на призові місця на Кубку 
Європи, але не сильно на цьо-
му зациклювався. Головним 
завданням Роман Кокошко 
вважав зробити у секторі все 
правильно в технічному плані 

і психологічно бути готовим 
до будь-якого розвитку подій.

Першим і одним із нинішніх 
тренерів Романа є викладачка 
Вінницького педуніверситету 
Тетяна Дідик, дружина сла-
ветного ексрекордсмена світу із 
важкої атлетики Сергія Дідика. 
Вона наголосила на тому, що 
чинний володар Кубка Європи 
є винятком із правил. Зазви-
чай легкою атлетикою діти за-
хоплюються у сім-дев’ять років. 
А Роман Кокошко почав займа-
тися нею лише під час навчання 
у Вінницькому педуніверситеті.

— Роман родом із села Юр-
ківка (Тульчинський район). 
Коли почав навчатися у ві-
нницькому виші, його вага при 
значному зрості складала лише 
78 кг. Роман вирішив позайма-
тися пауерліфтингом, аби під-
качати м’язи. Згодом перейшов 
на легку атлетику, почав тре-
нуватися у мене, — розповідає 
Тетяна Дідик.

За її словами, нинішні ре-
зультати Романа — це лише 
початок великого шляху. Його 
мета — участь та успішний ви-
ступ на Олімпійських іграх.

«ці результати — Початок 
великого шляху»
зірка  Чемпіон і рекордсмен україни 
зі штовхання ядра Роман Кокошко 
у Португалії показав найкращий результат 
європейського сезону. тепер мріє про 
участь в олімпійських іграх

ЄВГеНІй михайлів, RIA, (098)8591459

Вінницька «Нива» вже втретє 
у нинішньому міжсезонні зігра-
ла проти команди Прем’єр-ліги 
України. Вона провела поєдинок 
у гостях проти ФК «Львів», який 
очолив новий досвідчений голо-
вний тренер Анатолій Безсмерт-
ний. Нагадаємо, перед цим нивівці 
спарингували проти «Чорномор-
ця» (Одеса) і «Колоса» (Ковалівка).

На початку першого тайму ра-
хунок відкрив гравець «Ниви» 
Віталій Кольцов. Після подачі 
захисник ФК «Львів» невдало ви-
бив м’яча. А нивівець, який пере-
бував майже на лінії штрафного 
майданчика, з напівоберту влучно 
пробив у ціль.

Після перерви команда з елітно-
го дивізіону зрівняла рахунок. Але 
«останнє слово» залишилося саме 
за нивівцями. Вирішальний м’яч 
провів головний голеадор нашого 
клубу, граючий президент «Ниви» 
Артур Загорулько. Він використав 
помилку захисника, вдало зіграв 

на перехопленні і реалізував ви-
хід віч-на-віч із голкіпером. Отже, 
2:1 на користь нашої команди.

ФК «Нива» подякувала ФК 
«Львів» і його головному тренеру 
Анатолію Безсмертному за мож-
ливість помірятися силами із ко-
мандою з елітного дивізіону.

— Після перемоги над ФК 
«Львів» жодної ейфорії не відчу-
ваємо. Адже попереду важливі ігри 
чемпіонату України, до яких треба 
наполегливо готуватися, — сказав 
Артур Загорулько.

За словами керівництва нашого 
клубу, у нинішнє міжсезоння воно 
цілеспрямовано влаштовувало 
спаринги «Ниви» проти команд 
Першої ліги і Прем’єр-ліги.

— Ми хотіли показати нашим 
футболістам, що вони спроможні 
боротися на рівних проти клубів 
вищих дивізіонів, у цьому немає 
нічого неймовірного. Це гарний 
стимул для гравців, аби вони праг-
нули підвищувати свій рівень, — 
сказав Артур Загорулько.

Перед поновленням чемпіона-

Перемогли команду Прем’єр-ліги

роман кокошко у Португалії штовхнув ядро 
на 21,52 метра. Це був найкращий результат сезону у Європі, 
а також особистий рекорд у змаганнях просто неба

в атаці — граючий президент «ниви» артур загорулько. 
Провів вирішальний м’яч у ворота львів’ян

Зазвичай легкою 
атлетикою діти 
захоплюються у сім-
дев’ять років. а роман 
почав займатися нею 
в університеті

ту України у нашої футбольної 
команди майстрів залишився ще 
один контрольний поєдинок. Пер-
шого квітня у Чернівцях «Нива» 
гратиме проти першолігової «Бу-

ковини». А вже восьмого квітня 
матчем проти «Чайки» (Петро-
павлівська Борщагівка) вінницькі 
футболісти поновлюють виступи 
у Другій лізі.
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у вінницькій області:

в україні вакциновано:

станом на березень 2023 року, за даними 
електронної системи охорони здоров’я

РеКлАмА

516112

здоров’я

департаменту охорони здоров’я, 
більшість вінничан могли отри-
мати бустерну дозу щеплення ще 
навесні минулого року, але че-
рез війну питання щодо власного 
здоров’я люди відклали на потім.

— Тож на сьогодні, практич-
но 50% дорослого населення Ві-
нниччини має дві дози вакцини 
від ковіду, але ми розуміємо, що 
час іде і треба робити бустерну 
дозу, — говорить Тетяна Бонда-
ренко. — Зараз в області лише 12% 
дорослого населення зробили бус-
терні дози, і як наслідок ми маємо 
зростання кількості захворілих. 
А ще зростання кількості людей, 
які потребують госпіталізації. 
У нас, як і по всій Україні зараз 
йде щотижневе зростання ковіду.

За словами Тетяни Бондаренко, 
щодня реєструється 100–150 но-
вих випадків ковіду. А 20–25 лю-
дей щодня госпіталізуються. Хво-
ріють діти, дітей також госпіталі-
зують. Вже є летальний випадок.

як вакцинуватися?
У Вінницькій області доступні 

всі наявні в Україні вакцини — 
це вакцини Pfizer, Janssen та 
СoronaVac.

— Не важливо вінничани ви, 
чи тимчасово проживаєте на Ві-
нниччині, отримати вакцинацію 
чи ревакцинацію дуже просто, 
потрібно лише прийти в будь-
який пункт щеплення чи най-
ближчу амбулаторію, — говорить 
Тетяна Бондаренко. — На сайті 
департаменту, чи на сайті ОВА 
можна дізнатися, де знаходяться 
пункти щеплення, яких на сьо-
годні є 250. Де незалежно від 
того, має людина декларацію 
із сімейним лікарем, чи ні — її 
оглянуть і вакцинують. Також 
у нас продовжують роботу 60 мо-
більних бригад, які доволі зручні 
в умовах війни і перманентних 
повітряних тривог.

Рекомендації: між первинною 
вакцинацією і першою бустер-

АльоНА рябоконь, 
RIA, (067)4333535

Що робити, 
якщо ви вже хво-
ріли на ковід, ро-
били вакцинацію 
дуже давно чи вза-

галі її не робили? Лікарі в цьому 
питанні одностайні — вакцину-
ватися. Навіщо?

За словами лікаря-інфекціоніс-
та Федора Лапія, окрім того, що 
це питання національної безпеки, 
є більш практичні пояснення. На-
приклад…

— Коли ми говоримо про ковід, 
також говоримо про нестримний 
імунітет, — розповідає Федір Ла-
пій. — Є таке визначення стрим-
ний імунітет — це коли в нас піс-
ля перенесеного захворювання 
зникає збудник. І нестримний 
імунітет — коли збудник і симп-
томи після перенесеної хвороби 
залишаються. Що і відбувається 
після корони. Тому ми говори-
мо про так званий тривалий ко-
від — Long COVID (визначення 
якого — симптоми вірусу можуть 
зберігатися ще кілька тижнів 
поспіль, а також довгостроково 
впливати на організм)

За словами лікаря, є науко-
ве підтвердження, що вакци-
нація/ревакцинація забезпечує 
більш тривалий імунітет.

— Ми знаємо, що вірус мутує, 
утворюються нові варіанти, не так 
швидко як це робить вірус грипу, 
тим не менш це відбувається, — 
каже Федір Лапій. — Повторні ви-
падки не завжди є легкими, але 
бустерна вакцинація забезпечує 
більш тривалий захист. І навіть є 
успіхи в тому, щоб припинилися 

симптоми лонг ковіду у тих, хто 
перехворів.

Найбільш небезпечні симптоми 
Long COVID, за словами лікаря, 
це те, що люди, які перехворіли 
на корону, більше схильні до ін-
сультів та інфарктів. І щоб змен-
шити цю вірогідність, потрібна 
бустерна доза — її позитивний 
вплив вже доведений.

— Крім того, є менш серйозні 
симптоми лонг ковіду, які теж 
заважають нам жити, — говорить 
Лапій. — Це проблеми з пам’яттю, 
проблеми зі сном, підвищена 
втомлюваність, розгубленість, 
не кажучи вже про спотворені 
чи взагалі відсутні відчуття сма-
ку та запаху.

то навіЩо бустерна 
вакцина

За словами Наталії Гриньової, 
лікаря-епідеміолога обласного 
центру профілактики та контролю 
за хворобами, це можна пояснити 
дуже просто.

— Наша імунна система дуже 
розумна, з неї нічого не пропа-
дає, — говоріть лікарка. — Вона 
має клітиночки пам’яті і вони від-
повідають за тривалий імунітет, 
щоб ми не хворіли. Але з часом, 
того рівня імунітету стає замало, 
і бустерну вакцину потрібно ро-
бити саме для того, щоб нагадати 
нашим клітинам пам’яті, що їм 
робити. Тобто бустерна доза на-
гадує імунній системі — потріб-
но включатись і знову починати 
працювати на повну силу.

Що з вакцинацією 
у вінничан

За словами Тетяни Бондаренко, 
заступниці директора обласного 

навіщо робити бустер, якщо 
корона Постійно мутує?
варто захиститися  Корона 
стала сезонним захворюванням — 
загострюється восени і навесні. І лише 
за останній місяць на Вінниччині захворіло 
майже дві тисячі людей. хворіють дорослі, 
діти, військові, а вакцинація через війну 
відійшла на задній план. За словами 
лікарів, це велика помилка, особливо 
якщо мова про бустерну вакцину

щодня у вінницькій 
області реєструється 
100–150 нових 
випадків ковіду. 
щодня госпіталізують 
20–25 людей

ною дозою інтервал має бути — 
5 місяців. Між першою і другою 
бустерною дозою має бути інтер-
вал — 4 місяці.

чому сезонність?
Тому що піки захворюваності 

спостерігаються восени і навесні. 
За словами Федора Лапія, в жов-
тні 2022 року ми втрачали щодня 
понад 20 людей. Потім був спад. 
Наступний пік очікували на по-
чатку весни. І дочекалися.

— Зараз ми маємо п’ятий тиж-
день поспіль (кінець лютого — 
березень) стабільне зростання за-
хворюваності, — говорить лікар-
інфекціоніст. — Осіннього піку 
ми не досягли, але за минулий 
тиждень за офіційними даними 
померло 100 людей. І питання 
не лише в тому, що це траге-
дія — померли люди, питання 
в тому, що цих людей можна було 
захистити.

Лікар додає, що через повно-
масштабну війну медична систе-
ма перевантажена пораненими, 
а на додачу вона завантажується 
ковідними хворими. Наприклад, 
за минулий тиждень було гос-
піталізовано більше 4000 хворих 
на коронавірус. І тут мова про 
людей, які мають важкий пере-
біг хвороби. І мова про людей, 
які забирають на себе медичний 
ресурс, коли цього можна було 
уникнути.

А стосовно військових Федір 
Лапій додає, що перед початком 
повномасштабної війни, охо-
плення вакцинації серед ЗСУ 
було на рівні 98%. Тому що 
захисникiв потрібно захищати.

— Зараз військові можуть 
вакцинуватися від усіх хвороб, 
не лише від ковіду, в пунктах ще-
плення по місцю розташування, 
або безпосередньо полігонах, — 
говорить інфекціоніст.
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щоб ми передали бійцям, — роз-
повідає шоумен. — Ця штукенція 
коштує десь 40 тисяч гривень. 
Вона одразу може підзарядити 
близько 10-15 телефонів.

розчулили wEllBoy
Хедлайнером концерту був 

молодий, проте відомий україн-
ський співак Wellboy. Його хіти 
«Вишні» і «Гуси» вже встигли 
полюбитися українським мело-
манам.

— Велбой дуже молодий хло-
пець, йому 22 роки, — розпові-
дає керівник проєкту. — Він по-
зитивний артист, дуже легкий 
на підйом. Ми запросили — і 
він одразу погодився. Написали 
йому в Інстаграм, сказали, що 

хотіли бачити його на концерті, 
запитали, чи зможе приїхати? 
Він відповів нам прикметника-
ми: «Прекрасно, легко!» Приїхав 
абсолютно безкоштовно. Після 
концерту ми всі разом ще по-
сиділи в ресторані, під акордеон 
поспівали його пісні. То Wellboy 
був настільки розчулений, що по-
вторював: «Люди, що ви зі мною 
робите». Йому так сподобалось 
у нас, що наступного дня він за-
лишився і погуляв по Вінниці, 
постійно знімав і виставляв сто-
ріс у соцмережах.

За словами Олександра Терен-
чука, артисти до концерту готу-
валися лише два тижні.

— Ми з Батальйоном працю-
ємо вже рік, тому так швидко 
був сформований концерт, — 
говорить Теренчук. — Я був ре-
жисером кожного номера, допо-
магав всім і творчо, і технічно. 
Діма Нікітін, до прикладу, він 
шоу-співак. Тому додавали йому 

лАРисА олійник, 
RIA, (067)5267352

Б і л ь ш  н і ж 
80 благодійних 
концертів, висту-
пи для військових 

у частинах, на аеродромах та 
в госпіталях. Вже рік, як «Баталь-
йон гарного настрою «Вінницькі» 
дає концерти у нашому місті та 
області, проводить благодійні 
заходи для збору коштів на під-
тримку Збройних сил України. 
За цей час на зібрані кошти від 
виступів та аукціонів вдалося 
придбати вже понад 100 авто-
мобілів, різноманітного корис-
ного спорядження, допомогти 
у реабілітації воїнів ЗСУ.

очікували крутий 
результат і отримали його

Команда «Батальйону гарного 
настрою «Вінницькі» складаєть-
ся з дев’яти учасників: шоумени 
Олександр Теренчук, Дмитро Го-
лубєв, співаки Дмитро Нікітін, 
Павло Пазюк, Ірина Томащук. 
Гітарист Макс Тріска, поет Ан-
дрій Штомпель, музикант Вла-
дислав Гнатовський, баяніст 
Анатолій Оленич.

У минулі вихідні різножанрові 
артисти «Батальйону гарного на-
строю «Вінницькі» провели ве-
ликий концерт «Репетиція пере-
моги» у Вінницькій філармонії.

— Ми всі працювали і очіку-
вали отримати крутий резуль-
тат, — розповідає Олександр 
Теренчук. — А отримали значно 
більше — повний зал глядачів, 

емоції від людей і крутий фідбек. 
Дуже багато нам дзвонили і писа-
ли, всім сподобалось різне. У на-
шому «Батальйоні» дуже багато 
жанрів. І кожна людина прийшла 
і отримала своє — хтось гумор, 
хтось пісню хорошу, ліричну по-
езію. Після завершення концерту 
люди піднялися і стоячи аплоду-
вати — це дорогого вартує. Це 
значить, що ми заклали в нього 
правильний посил.

не лише «ги-ги»
Метою заходу, за словами ар-

тиста, було показати новий фор-
мат концерту.

— Люди зараз дивно ставляться 
до концертів, — продовжує Те-
ренчук. — Типу, бенкет під час 
чуми. Думають, що ми лише «ги-
ги, ха-ха». Мета була показати ві-
нничанам, що в нас є талановиті 
люді, які можуть чіпляти за душу, 
піднімати глибокі теми. І це може 
бути водночас і лірично, і весело, 
і на одному концерті.

Крім патріотичного посилу, 
концерт «Репетиція Перемоги» 
мав благодійну мету. З продажу 
квитків та аукціонів, проведених 
під час концерту, вдалося зібрати 
128 тисяч 63 гривні. За словами 
Олександра, на ці гроші заку-
плять потрібні речі для бригади 
Національної гвардії «Червона 
Калина».

— Також маємо військовим по-
дарунок від нашого знайомого 
Віталія, який робить колонки, 
апаратуру, найкращу для укра-
їнського ринку. Він зробив сам 
повербанк і приніс на концерт, 

«реПетиція Перемоги» була, 
готуємося до Перемоги»
благодійність  Відбувся великий 
концерт «Репетиція Перемоги» від 
артистів та «Батальйону гарного настрою 
«Вінницькі». Як пройшов благодійний 
захід, які зірки брали участь і на що підуть 
кошти звідти — розповів керівник проєкту, 
актор та шоумен олександр теренчук

«Ми, українці, 
переформатовуємося. 
Ми, артисти, вже 
не будемо, як були 
раніше. пісні і вірші 
робимо усвідомлено»

лАРисА олійник, RIA, (067)5267352

Щорічно вихованці вінниць-
кої обласної школи з веслуван-
ня ім. Ю. Рябчинської вибо-
рють медалі на всеукраїнському 
та міжнародному рівні, стають 
членами збірної України з вес-
лування на байдарках і каное та 
виконують вищі спортивні зван-
ня. Директор спортивної школи 
Роман Копистинський розпові-
дає, що попри війну, тренуван-
ня проходять у будь-який сезон 
і за будь-якої погоди. Заважають 
лише повітряні тривоги.

— Змагань було мало в мину-
лому році, — розповідає Роман 
Копистинський. — Після повно-
масштабного вторгнення нічого 
не проводили, багато хто поїхав 
за кордон. У нас діти три місяці 

були в Болгарії, там безкоштовно 
мешкали і тренувалися. Допоміг 
нам у цьому олімпійський чем-
піон Юрій Чебан. Потім в мініс-
терстві дозволили змагатися до-
рослим, в кінці року дітям. Пер-
ший чемпіонат із марафону ми 
провели в червні минулого року 
у Вінниці, в пам’ять про нашого 
спортсмена Юрія Присяжнюка, 
який загинув у 2014 році. Це був 
перший чемпіонат після початку 
великої війни. А у вересні про-
вели чемпіонат України в Умані. 
Змагань було мало, але діти за-
вжди тренувалися.

Нещодавно вінницькі веслу-
вальники взяли участь у відкри-
тих онлайн-змаганнях «Спор-
тивний фронт», які організувала 
новостворена Федерація веслу-
вання Миколаївської області, яку 

одна з кращих шкіл із веслування в україні: тренер 
розповів про перемоги під час війни

очолив дворазовий олімпійський 
чемпіон Юрій Чебан.

У змаганнях взяли участь 
173 спортсмени, серед яких чем-
піони і медалісти Олімпійських 
ігор, чемпіони світу із різних ви-
дів спорту. В п’ятірку найкращих 
увійшли спортсмени від Вінниць-
кої області.

Зараз вихованці, разом із тре-
нерами однієї з кращих шкіл з 
веслування в Україні, готуються 
до нових змагань.

— Першого квітня відбудеть-
ся кубок області, далі — кубок 
України, Європи і світу, — каже 
директор спортшколи. — Є в нас 
юнак, перспективний спортсмен 
Павло Тарасюк. Він на олімпій-
ській дистанції у двійці виграв 
перше місце. Ми пишаємося пе-
ремогою, адже брали участь у цих 

міжнародних змаганнях 45 країн 
світу. Спортсмену лише 16 років, 
на світову олімпіаду поки не по-
трапляє. А от після 18-ти, впев-
нений, підкорятиме олімпійські 
п’єдестали.

Зі спортивним потенціалом все 
добре, та от матеріально-технічна 
база школи веслування застарі-
ла, дещо не відповідає сучасним 
вимогам.

— Звичайно, обладнання заста-
ріле. Ми звертаємося до обласно-
го керівництва, вони допомага-
ють, чим можуть, але розуміємо, 
що війна в країні, наразі це дру-
горядне, — каже тренер. — Інвен-
тарю не вистачає, весел і човнів, 
а діток багато ходить до нас на за-
няття, чимало переселенців, адже 
заняття у нас безкоштовні.

Роман Копистинський також 

є випускником цієї школи, яку 
очолює з 2015 року. У 2021 та 
2022 році його було визнано 
кращим тренером — спортсмени 
Копистинського протягом зна-
чного періоду досягали високих 
результатів на Всеукраїнських 
змаганнях. Троє учнів тренера 
стали членами Національної збір-
ної команди України з веслування 
на байдарках та каное.

Загалом, у Вінницькій обласній 
спеціалізованій дитячо-юнацькій 
спортивній школі з веслування 
імені Юлії Рябчинської заняття 
здійснюють 16 висококваліфіко-
ваних тренерів — викладачів з 
веслування, з них п’ять заслужені 
тренери України, дев’ять трене-
рів мають звання майстер спорту 
України. У школі займаються по-
над 200 веслувальників.

світло і дим. Ірині Томащук під-
казав, що потрібно, щоб з нею 
дітки танцювали. Не хотів, щоб 
концерт починався з фанфар, 
тому придумав драматичний но-
мер, прямо напередодні виступу. 
Я хотів, щоб початок дав гляда-
чам розуміння, що це буде дуже 
глибокий концерт, щоб зачепив 
і тримав до останнього акорду.

«вже не будемо, як були 
раніше»

За словами керівника проєкту 
«Батальйону гарного настрою 
«Вінницькі» найважче було пра-
цювати з фінальною піснею.

— Я склав попурі, але не бачив 
загальної картинки, — говорить 
Теренчук. — Тому що ні пред-
ставники Нацгвардії, ні артисти 
та дитячий колектив студії Art 

Fusion не могли бути на репети-
ціях в один і той самий час. Але 
все склалося під час концерту. 
Гімн нової армії нам підказав 
наш співак Паша Пазюк. Коли 
я побачив, як це виконують 
українські зірки, а ще коли по-
бачив молитву — я вирішив це 
зробити, щоб було таке глибоке 
завершення. Мета концерту дещо 
важливіша. Ми, українці, пере-
форматовуємося. Ми, артисти, 
вже не будемо, як були раніше. 
І пісні, і вірші — все робимо 
усвідомлено. З точки зору тих 
поетів і музикантів, які писали і 
виконували ці тексти, і дехто був 
навіть закатований за українське 
слово. І люди мають розуміти, 
що вони мають більше читати, 
знати про історію, землі де на-
родилися.

Під час концерту «репетиція Перемоги» вдалося зібрати 
128 тисяч 63 гривні. На ці кошти закуплять потрібні речі для 
бригади Національної гвардії «Червона Калина»
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Тож завзято брала уроки у яко-
їсь дуже знаменитої оперної 
зірки, ім’я якої, крім, звичайно, 
самої Флоренс, знав (але так і 
не видав) тільки її незмінний 
керівник Сен Клер Бейфілд.

Активно поринувши у музичне 
життя Філадельфії та Нью-Йорка, 
Флоренс заснувала щось на зра-
зок товариства любителів кла-
сичної музики — «Клуб Верді».

У 1912 році на власні кошти 
організувала свій перший соль-
ний концерт. Далі вона стала 
виступати на сценах Ньюпорта, 
Вашингтона, Бостона і Саратоги-
Спрінгс. Поступово, рік за ро-
ком, старання мадам Дженкінс 
увінчалися успіхом: вона стала 
місцевою знаменитістю у Нью-
Йорку, і один раз на рік давала 
закритий концерт у готелі Рітц-
Карлтон, на який запрошувалися 
тільки обрані: друзі, шанувальни-
ки, критики та колеги по цеху. 
У залу набивалося до 800 осіб.

«вона кудкудакала й 
волала»

Голос Флоренс був унікальним 
у тому сенсі, що ніхто до неї 
не наважувався так співати для 
широкої публіки (та ще й про-
фесійно).

«Вона кудкудакала й волала, 
сурмила й вібрувала», — писав 
критик Даніель Діксон у груд-
ні 1957 року, згадуючи мадам 
Дженкінс.

А її постійний акомпаніатор 
Косме Макмун із труднощами 
міг придушити сміх під час її 
концертів.

«Коли приходив час співати, 
вона забувала про все. Ніщо 
не могло її зупинити. Вона дума-
ла, що вона велика артистка», — 
розповідав він.

Втім, сміх публіки, що до-
носиться із зали, сама Флоренс 
розцінювала виключно як прояв 
професійної заздрості.

Її репертуар складався із попу-
лярних сценічних арій Моцарта, 
Верді, Штрауса, пісень Брамса, 
а також написаних нею самою й 

ВАлеНтиНА 
кирильчук, 
(096)3145155

Яскраву виставу 
про життя неорди-
нарної американ-

ської співачки Флоренс Фостер 
Дженкінс, однієї з найперших 
представниць «аутсайдерської» 
музики, що стала відомою за-
вдяки повній відсутності му-
зичного слуху, почуття ритму та 
вокального таланту, у Вінниці 
поставив режисер-постановник 
Тарас Мазур.

За основу режисер взяв п’єсу 
сучасного англійського драматурга 
Пітера Квілтера, яка користується 
шаленою популярністю у всьому 
світі: п’єса перекладена 15 мо-
вами, а її постановку здійснено 
у 22 країнах світу! Як і більшість 
творів автора, ця неповторна п’єса 
присвячена мистецтву, спромож-
ному творити дива, фантастично 
впливати на людей, зачаровува-
ти, захоплювати, відкриваючи 
в кожному талант добра, світла, 
щиросердності і краси.

Усіма цими почуттями під час 
двох прем’єрних днів вистави 
«Неперевершена», 27 і 28 бе-
резня, запалили серця вінничан 
актори театру ім. Садовського: 
Ольга Буга, Сергій Мазур, Сергій 
Пакулаєв, Богдан Костюк, Світ-
лана Басовська, Роман Хегай-Се-
менов, Євген Карнаух, заслужені 
артистки України Олена Пархо-
менко і Наталя Шолом, Олек-
сій Головач та Олена Шамрай. 
Всю команду у фіналі глядачі 
заслужено зустріли бурхливими 
оваціями.

А найбільше оплесків, звісно, 
зірвали режисер Тарас Мазур і 

виконавиця головної ролі Ольга 
Буга, яка блискуче втілила об-
раз надзвичайної Флоренс Джен-
кінс — співачки, яка попри від-
сутність слуху і голосу, все одно 
вміла зачаровувати! Володіла тим 
особливим магнетизмом, що при-
мушував знов і знов вслухатися 
у дивні рулади її голосу й скупо-
вувати квитки на концерти.

Далі — розповідаємо найці-
кавіші історичні факти з життя 
цієї без перебільшення культової 
особистості кінця ХІХ — початку 
ХХ століття.

сПівочу кар’єру розПочала 
за гроші сПадку

Флоренс Фостер Дженкінс на-
родилася у 1868 році у містечку 
Вілкс-Барре у штаті Пенсіль-
ванія. З 8 років навчалася грі 
на фортепіано, а у 17 заявила про 
своє бажання виїхати в Європу 
вивчати музику. Батько, багатий 
промисловець, відмовився опла-
чувати її проєкт, тому вона втекла 
у Філадельфію з лікарем Френ-
ком Торнтоном Дженкінсом, 
який пізніше став її чоловіком.

На життя вона заробляла, даю-
чи приватні уроки музики. Шлюб 
із Френком виявився нещасли-
вим, тож у 1902 році Флоренс із 
ним розлучилася. А після смерті 
батька у 1909 році успадкувала 
таку значну суму, яка дозволи-
ла їй зайнятися своєю співочою 
кар’єрою, про яку вона так довго 
мріяла і до ідеї якої несхвально 
ставилися її батьки і колишній 
чоловік.

Ще раз нагадаємо: співати 
Флоренс зовсім не вміла, ніяких 
здібностей до співу у неї не було. 
Та попри все вона вважала себе 
неперевершеною вокалісткою.

у вінниці Презентували виставу 
Про скандальну сПівачку
світовий хіт  у міжнародний день 
театру режисер-постановник тарас 
мазур і Вінницький театр ім. садовського 
презентували нову яскраву прем’єру — 
ексцентричну музичну комедію 
«Неперевершена». В основі постановки — 
реальна історія скандально відомої 
американської співачки Флоренс Фостер 
Дженкінс, яка, не маючи ні слуху, ні 
голосу, здобула шалену славу

Це вистава про силу 
мистецтва, яке здатне 
впливати на людей, 
розкриваючи 
в кожному дар 
щиросердя та краси

лАРисА олійник, RIA, (067)5267352

Вінгер іспанської «Жирони» 
та збірної України експівзахис-
ник «Динамо» Віктор Циганков 
уперше став батьком — минулого 
тижня у нього народився син.

Із визначною подією, появою 
на світ первістка, Віктора при-
вітав президент «Динамо» Ігор 
Суркіс, пишуть на сайті ФК:

«Народження дитини — зна-
кова подія у житті будь-якої сім’ї. 
Це і нові, приємні емоції, і вели-
ка відповідальність. Щиро вітаю 
вас із поповненням у родині та 

бажаю насолоджуватися кожним 
моментом батьківства. Нехай ваш 
син росте здоровим, щасливим, 
якомога частіше вас радує та 
дарує позитивні емоції. А вам з 
дружиною — терпіння, витримки 
та взаємопідтримки. Вірю, що ця 
щаслива подія додасть натхнен-
ня та морального піднесення і 
сприятиме подальшим успіхам 
на футбольному полі».

Наразі Віктор перебуває на тре-
нувальному зборі національної 
команди. Вінгера привітали грав-
ці збірної та подарували йому 
торт. Під час привітання слово 

взяв виконувач обов’язків голов-
ного тренера Руслан Ротань.

«Вітаємо тебе, бажаємо міцного 
здоров’я твоїй родині та синові. 
Ну і не зупиняйся, давай, працюй 
ще», — сказав Ротань.

Про дружину футболіста відомо 
небагато. Віктор не дуже активно 
афішував розвиток стосунків.

Відомо, що її звуть Романа, вона 
із Вінниці, звідки родом і сам Ві-
ктор. Навчалася в університеті Ве-
ликобританії. Спільні фото закоха-
них з’явилися в 2019 році. У грудні 
2021 року вони заручилися, в червні 
2022 року пара зіграла весілля.

лідер збірної віктор циганков уперше став батьком

піаністом Макмуном. Часто ма-
дам Дженкінс одягала для висту-
пів «шикарні» сценічні костюми, 
які вона придумувала сама. Най-
відомішим її образом був «Ангел 
натхнення» — шовкова сукня із 
блискітками й картонними кри-
лами за спиною.

У 1937 році звукозаписна студія 
Meloton Recording запропонувала 
Флоренс записати грамплатівку. 
До цієї студійної роботи мадам 
Дженкінс підійшла традиційно 
оригінально. Всі репетиції й на-
строювання апаратури відкинула. 
Просто прийшла й заспівала — всі 
доріжки диску були записані з пер-
шого разу. Після прослуховування 
записів вона назвала їх «чудовими» 
і зажадала, щоб грамплатівки були 
надруковані саме з них.

У 1943 році таксі, у якому їха-
ла Флоренс, потрапило в аварію. 
Співачка залишилася цілою та 
неушкодженою й раптом навіть 
виявила, що після пережитого 
потрясіння тепер може взяти 
найвищу ноту фа, чого раніше 
не могла. І замість того, щоб по-
дати до суду на таксиста, вона 
послала йому на подяку коробку 
дорогих сигар.

тріумф у карнегі-хол і 
смерть через глузування

Довгий час шанувальники мадам 
Дженкінс просили її виступити 

на найпрестижнішій сцені Нью-
Йорка — у Карнегі-Хол, але вона 
з невідомих причин відмовлялася.

Однак 25 жовтня 1944 року 
76-річна Флоренс нарешті дає 
там концерт. Ажіотаж був таким, 
що всі квитки були розпродані 
за кілька тижнів до концерту, і 
ціна на них досягала 20 доларів 
(чималі гроші на той час!).

Через місяць після свого тріум-
фу, 26 листопада 1944 року, Фло-
ренс Фостер Дженкінс не стало. 
Ходили чутки, що вона померла, 
не перенісши численні глузли-
ві відгуки критиків на виступ 
у Карнегі-Хол.

«Вони такі нечеми, такі нече-
ми!» — журилася Флоренс. Однак 
все говорить про те, що вона по-
мерла щасливою людиною.

За мотивами життя Флоренс 
було поставлено кілька п’єс, зо-
крема, на Бродвеї та у Лондо-
ні. А у 2016 році вийшов фільм 
«Фостер Дженкінс», головну роль 
у якому виконала оскароносна 
Меріл Стріп.

Приходьте побачити вражаючу 
історію життя Флоренс Фостер 
Дженкінс у яскравій постановці 
театру ім. Садовського! Найближ-
чі покази вистави «Неперевер-
шена» пройдуть 20 та 27 квітня.

Квитки на виставу можна при-
дбати на сайті teatr.vn.ua та у касі 
театру.

головну роль у виставі «неперевершена» зіграла ольга 
буга. Акторка блискуче втілила образ Флоренс Дженкінс, яка 
попри відсутність слуху і голосу, все одно зачаровувала всіх!

віктор перебував на тренувальному зборі національної 
команди. Вінгера привітали гравці збірної та подарували 
йому торт
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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

Гурт SESTRA з концертом у Вінниці
Гурт SESTRA вперше у Вінниці з сольним концертом 
уже 2 квітня
Це буде незабутній вечір музики, який поєднає непо-
вторний тендітний
вокал з нотами спокусливого саксофону.
Талановитий Дует SESTRA — фіналістки музичного 
проекту «Голос Країни»
вже завоювали свою аудиторію, а їх пісні «У мирно-
му Києві» та «Молюся і вірю», «Чом ти не прийшов» 
стали радіо хітами.
Коли: 2 квітня
Де: Royal Pub
Квитки від 200 грн купуй на moemisto.ua

цирк

Цирк «Вогні Києва» у Вінниці з новою 
програмою «Незалежні — разом»
Вперше у Вінниці 5 та 6 квітня о 16.00 та 18.00 на сце-
ні актового залу ФПО «Профспілкове» (Хмельницьке 
шосе, 2) лише чотири вистави Київського державного 
цирку «Вогні Києва» з новою феєричною цирковою 
програмою «Незалежні — РАЗОМ»!!!
В супер-шоу беруть участь професійні українські 
циркові артисти, які дуже майстерно та віртуозно 
продемонструють всі жанри циркового мистецтва.
На вас чекає:
— зустріч з неперевершеними гімнастами
— жонглерами та еквілібристами,
— акробатами та артистами оригінального жанру,
— дивовижний номер «світлове шоу» викличе у вас 
справжнє захоплення
І звісно, в  кращих традиціях українського цирку 
протягом усієї вистави створять заряд позитивної 
енергії та гарного настрою клоун  Льолік та наш 
спеціальний гість пес Петро!
Вартість квитків — від 200 грн!
!!! Дітям до 5‑ти років вхід безкоштовний при на‑
явності квитка у дорослого без окремого місця!!!
Продаж квитків у  фойє ФПО «Профспілкове» та 
на сайті MoeMisto.ua
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Діти кукурудзи
Жахи. 29.03, поч. о 10.10, 14.20, 21.00
З 30.03 довідка за тел. (096)00035050)

Небезпечний
Драма. 29.03, поч. об 11.10, 21.20
З 30.03 довідка за тел. (096)00035050)
Банк Дейва
Комедія. 29.03, поч. о 10.10, 12.30, 18.30
З 30.03 довідка за тел. (096)00035050)
Шазам! Лють богів
Фентезі. 29.03, поч. о 13.50, 18.30
З 30.03 довідка за тел. (096)00035050)
Життя на межі
Документальний. 29.03, поч. о 21.50
З 30.03 довідка за тел. (096)00035050)
65
Фантастика. 29.03, поч. о 12.20, 16.30, 20.50
З 30.03 довідка за тел. (096)00035050)

КіНотеАтр «роДиНА»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Памфір
Драма. 29.03, поч. о 18.40
Мавка. Лісова пісня
Анімація. 29.03–5.04, поч. о 13.00, 15.00
Моя незграбна фея
Анімація. 29.03–5.04, поч. о 10.00, 11.30
Шоста печатка
Драма. 30.03–5.04, поч. о 17.00
Підземелля і дракони. Честь злодіїв
Фентезі. 30.03–5.04, поч. о 18.00

КіНотеАтр «CinEmA CiTi»
(Мегамолл, вул. 600‑річчя, 17 Е)

Підземелля і дракони: Честь злодіїв
Фентезі. 29.03, поч. о 10.00, 10.10, 11.10, 12.50, 13.50
З 30.03 довідка за тел. (080)0308111)
Банк Дейва
Комедія. 29.03, поч. об 11.50, 15.50, 18.00
З 30.03 довідка за тел. (080)0308111)
Шазам! Лють богів
Фентезі. 29.03, поч. о 10.50, 12.30, 15.30, 20.10
З 30.03 довідка 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.

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.

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.

Концерт YAKTAK 
14 травня у Вінниці
Трендові хіти, які скорили 
ТОПи Apple Music і YouTube! 
Особлива атмосфера на кон-
церті і завжди креативні гіта-
ри, які окремо здивують всіх! 

Вінниця, зустрічаємо талановитого і харизматичного 
YAKTAK 14 травня о 19.00 у театрі ім. Садовського з 
першим великим сольним концертом у нашому місті! 
Його голос закохує з перших нот, а пісні залиша-
ються у серці вже після першого прослуховування. 
YAKTAK — це поп, реп, рок в одному поєднанні. Від 
його пісень «Погляд», «Чекає вдома», «Не мовчи», 
«Вродлива» сьогодні шаленіють всі! YAKTAK співає 
мовою душі, тож у нього є що вам сказати! Квитки — 
310–590 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.

Комедія «Лазанья  
по-французьки»
Зіркові актори везуть 
яскраву комедію «Лазанья 
по-французьки» у Вінницю! 
28 травня о 18.00 у театрі ім. 
Садовського нас чекає ро-

мантична історія і заплутаний сюжет, легкість та гумор, 
непередбачуваність і блискуча гра улюблених акторів! 
У головних ролях: Тамара Яценко, Дмитро Лалєнков, 
Євген Паперний, Георгій Хостікоєв! Герої вистави — 
сімейка, у якій кожен загрався так, що навіть не може 
пригадати, кого ж йому слід зображати… Барвистий 
букет з іронії та пікантного гумору, а також стрімкі 
й неочікувані повороти сюжетних ліній подарують 
глядачам широку палітру яскравих емоцій! Квитки — 
270–530 гривень. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та 
у касах у театрі ім. Садовського, філармонії, планетарії, 
готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, магазинах 
Rock-n-Roll і Aladdin, центрі розвитку Origami.

концерти 

теАтр САДоВСьКоГо
(вул. театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих. 29.03, поч. о 18.00
Лісова пісня
Міф із прадавніх часів. 30.03, поч. о 18.00
Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих. 31.03–1.04, поч. о 18.00
ШvЛ
Мала сцена. Сцени з сімейного життя
4.04, поч. о 18.00
Ніч вовків
Мала сцена. Драма. 5.04 та 11.04, поч. о 18.00
Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія 
6.04, поч. о 18.00

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

Ведмежатко рім-тім-ті
Пригодницька казка. 1.04, поч. об 11.00 та 13.00
Котик та Півник
Українська казка. 2.04, поч. об 11.00 та 13.00

театр

виставка «Крокодилова ферма» у Вінниці!
Запрошуємо вас відпочити всією родиною та відвідати 
«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 ферму» 
120 грн
— дітки до 3 років безкоштовно.
— До вартості входить захоплююча екскурсія, а також 
можливість потримати в руках деяких безпечних тварин
Контактний телефон: 098–9504419
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***
Якщо дитина, про яку забули 
батьки, ходить гуляти, вона стає 
гопником, а якщо сидить удома — 
айтішником.

***
— Змій пошкодував, що спокусив 
Адама та Єву.
— Чому?
— Коли Єва з’їла яблуко, то вона 
побачила у Змієві не лише тварину, 
а й ремінь, гаманець та сумочку.

***
Приходжу на курси першої 
медичної допомоги, питають:
— Якщо людина лежить нерухома, 
без ознак свідомості, що треба 
перевірити в першу чергу?
— Чи то не русня.

***
Дільничний розмовляє з дідом, 
злісним самогонником.
— микитовичу, припини гнати!
— Гнав, гоню і гнатиму.
— Посадимо до чортової матері!
— син гнатиме.
— І його посадимо!
— онук буде.
— І онука!
— Ну, а тоді я вже вийду!

***
Якщо теща почала звертатися 
до тебе «синку», значить настала 
весна і на городі збирається купа 
роботи…

***
Чоловік раптово повертається з 
відрядження та виявляє на нічному 
столику сигару.
— Звідки ця сигара?
Дружина мовчить.
— Я востаннє питаю, звідки сигара?
— та з Гавани, йолоп! — лунає з 
шафи.

***
— тату, коли я виросту, на кого буду 
схожа, на тебе чи на маму?
— На мене, доню.
— Ну і кому я буду потрібна така 
вусата?

***
Василь хотів помиритися з тещею і 
вирішив купити їй халат.

Але все пішло не так…
теща прокинулася, коли він міряв 
її рулеткою.

***
сБу перехопило розмову 
російського військового з 
родичами:
— Алло
— Алло, привет
— Я тут кроссовки классные нашёл, 
New Ballance, взял левый.
— А чего только левый?
— Потом объясню.

***
оголошення в магазині: «Цигарок, 
на жаль, немає, «сігарєт» — навіть 
не питайте».

***
— Іди їж кашу!
— Але ж ти наче суп варила?!
— мало що я там варила.

***
Жінка скаржиться своїй подрузі:
— мій чоловік така сволота!
— Що ж він таке зробив?
— Попросила у нього 200 доларів 
на косметичні процедури, а він 
уважно подивився на мене і дав 
500.

***
Чоловік викладає з домашнього 
бару всі спиртні напої і акуратно 
складає все в спортивну сумку.
Дружина його питає:
— Колю, навіщо нам стільки? Адже 
ми тільки на два дні на дачу їдемо!
Чоловік:
— Це не ми, люсю, на два дні 
їдемо на дачу… Це наш син удома 
на два дні залишається!

***
— А ти кумедний! Давай сходимо 
ввечері до ресторану?
— Настю… Я б з радістю, але мама 
не пускає.
— Яка ще мама, тобі 24 роки?
— мама моєї дочки…

***
Дружина говорить чоловіку:
— любий, за все моє життя в мене 
було тільки два справжні чоловіки!
— А хто другий?
— так ти й першого не знаєш.

Анекдоти
овен 
Будьте готові відпові-
сти за свої слова. Цілком 
ймовірно, що найкращою 
схемою дій зараз буде спон-
танність. Намагайтеся нічого 
не планувати і не напружу-
ватися, найімовірніше, все 
складеться само собою.
 
телець 
у справах бажано дотри-
муватись планів, навіть 
якщо вам доведеться роз-
раховувати лише на свої 
сили. Вам необхідно зараз 
постійно бути в курсі подій, 
щоб не пропустити важливу 
інформацію. 

близнюки 
Цього тижня межі вашого 
впливу можуть розшири-
тись. З’явиться шанс розпо-
чати новий проєкт. В осо-
бистому житті трапляться 
саме ті зміни, яких ви давно 
прагнули.  можливі пере-
їзди або початок ремонту.

рак 
Не купуйтеся на лестощі, 
дивіться на свої вчинки кри-
тично і не бійтеся визнати 
помилки. Зустріч зі старими 
друзями у першій половині 
тижня відкриє нові перспек-
тиви. Краще не робити жод-
них кардинальних кроків. 

лев 
обережніше з новою 
інформацією, вона може 
виявитися спотвореною. 
у вас вдало пройдуть ділові 
переговори та підписання 
документів. Від знайомих 
можуть надійти пропозиції, 
які будуть дуже корисні. 

діва 
Цього тижня не виключене 
розчарування. Багато чого 
виявиться зовсім не таким, 
як вам уявлялося. Проявіть 
більше уваги до деталей. 
Щоб уникнути двозначних 
ситуацій, постарайтеся 
на службі говорити лише 
про робочі проблеми. 

терези 
Цього тижня на вас можуть 
чекати події, які відкриють 
перед вами великі можли-
вості. Але не йдіть навіть 
на дріб’язковий ризик, усі 
дії мають бути детально зва-
жені. у суботу люди чутливі 
можуть побачити та почути 
те, що не дано знати іншим.

скорПіон 
усі неприємності відійдуть, 
нарешті, на другий план. Вас 
чекає успіх у справах, ко-
хання та романтика. Виявіть 
щедрість, і вам відплатять 
тією ж монетою. Намагайте-
ся не зупинятися на досягну-
тому, рухайтеся вперед. 

стрілець 
можливі численні поїздки 
та відрядження, натомість і 
прибутки збільшаться. Якщо 
вам потрібна допомога, 
ви можете розраховувати 
на своїх друзів. у п’ятницю 
ділові знайомства можуть 
відкрити перспективи. 

козеріг 
у вас накопичилося багато 
справ і проблем, настав час 
зайнятися їх вирішенням. 
Але не намагайтеся зробити 
все одразу, починайте з 
найголовнішого. На роботі 
намічаються нові цікаві пер-
спективи, не проґавте шанс. 
 
водолій 
світ ставиться до вас добро-
зичливо, використовуйте це, 
будьте енергійними. у се-
редині тижня може статися 
важлива подія, яка дозво-
лить домогтися просування 
службовими сходами. 

риби 
Не починайте діяти, не ви-
значившись із цілями. 
Не надто довіряйте фактам 
та цифрам, якщо ваша 
інтуїція опирається прийнят-
тю, здавалося б, очевидного 
рішення, тут щось не так, і 
до неї слід дослухатися.

Гороскоп
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