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Волонтерки ліплять
мільйони пельменів с. 18
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Боєць потрапив у полон
Як шукати тих, хто в біді
Важкопораненого
бійця зі 110 бригади
Володимира
Ткаченка з Дашківців
Вінницького району
впізнав брат на
рашистському відео
 Зараз сім’я шукає
можливість зустрітися
з бійцем, про якого
не чули з середини
квітня
 Дружина воїна і його
пасинок оббігали всі
органи правопорядку,
написали купу заяв і
сподіваються, що їх
почують
с.5


Купує авто для вояків

На початку наступу росії
Андрій Рибачок був у Грузії. Міг
відсидітись. Але повернувся
до України, де разом з
«Бідняжками» купує транспорт
для вояків. Він розповів, які
автомобілі потрібні, та чому авто
порівнює з цуценятами
с. 7


чому немає пального

На третій місяць
повномасштабної війни
вінничани знову зіштовхнулися
з дефіцитом пального. То в
чому ж причина нестачі? Як
зараз продають бензини й ДП
у нашому місті? Коли очікувати
стабілізації ситуації?
с. 16
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У Вінниці демонтували
пам’ятник Горькому

Думка
Віталій
Бєлов
психолог

«Прийде
бабайка»

Ліквідовано  У нашому місті
розпочався процес деколонізації. Першим
ділом перейменували кілька вулиць та
провулків, один парк та демонтували
пам’ятник радянському письменнику. Що
буде далі?

Нарешті знайшов нову,
якісну метафору одного із
психологічних станів сучасного українця.
Ми колись були дітьми і
могли боятись, що вовчок
таки прийде і вкусить нас
за м’яке місце. Чи боялися
бабайку, який мешкав під
ліжком. Я, наприклад, думав, що якщо ковдра закриває до голови, то монстри
не будуть мене їсти. Світ
дитини, він такий.
Коли нам ставало трохи
більше років, бабайки і
вовчка ми вже не лякались.
І могли спокійно спати на
краю ліжка. Це стало частиною нашого світу, відчуття
безпеки у власній хаті.
І якщо раптом з-під ліжка
би вилізло якесь вовчисько
чи бабайка потрапив би до
ліфта, це б стало травмою.
Місце, яке ми б вважали
безпечним, перетворилось
би на місце із небезпекою.
Наявність вовчка чи бабайки змусила би нас повністю змінити своє уявлення про безпечність дому,
ліжка, партнера. Ми б
витрачали купу сил, щоб
убезпечити себе від вовчка
чи бабайки. Бо основи безпеки, на яких ми будували
життя, були б зруйновані.
Із війною так само. Ми
знали, що вона десь на сході є. Але можна було закрити очі та жити у безпечному
світі. Де немає бабайки.
Коли ракети полетіли у
мирні міста, цей світ закінчився. Важко спати спокійно в світі, де є повітряні
тривоги. Тепер потрібно,
купуючи квартиру, цікавитись, які підвали, стіни та
евакуаційні шляхи. Наші
діти тепер будуть ретельно
вчити будову АК та схему
надягання протигазу. Для
мого покоління це було
жартом старого полковника
ДПЮ, для моїх дітей —
важливою навичкою.
Тому із першими ракетами наш світ перетворився із
безпечного на небезпечний.
Принаймні в головах у тих,
кого раніше берегли ЗСУ.
Тепер доведеться кожного вечора перевіряти, хто
сидить під ліжком. І відвідувати тир.

Михайло
Курдюков,
RIA, (095)1039671

Під час чергової
сесії міської ради
прийняли рішення про те, що сім топонімів Вінницької громади отримають
нові назви. Міський голова Вінниці пише, що за це депутати проголосували одностайно.
Зокрема, замість Московської
у Вінниці тепер з’явилася вулиця Маріупольська, а замість
парку Дружби народів — парк
Вишенський.
Буквально через годину після
цього демонтували пам’ятник радянському письменнику Максиму Горькому, який стояв у парку
імені Леонтовича. Наразі від нього залишився лише постамент з
іржавими слідами колишнього
«вершника».
На опублікованому у мережі відео помітно, що Горького
не скидали, як це було з діячами
минулого в деяких інших містах,
а обережно демонтували за допомогою крана.
Після пам’ятник поклали
на лафет автівки та вивезли

— Я думаю, якщо людина хотіла знайти алкоголь, то знаходила. Скасування цієї заборони якоюсь мірою повертає
до мирного життя.

Горького не
скидали, як це було
в деяких інших
містах, а обережно
демонтували за
допомогою крана
Олександр Федоришен. За словами історика, наразі це питання
не вирішене.
— Пам’ятник Горькому знаходився на території цвинтаря,
де ховали людей щонайменше з
18 століття і до 1935 року, коли
територію приєднали до парку, — пояснює Олександр. —
Я не впевнений, що це добре
місце для пам’ятника, наприклад,

Постамент, на якому стояв Горький у центральному парку.
Сам же пам’ятник тепер зберігається у музеї
Леонтовичу, про який багато говорять. Тим більше, що на сусідній алеї Видатних земляків вже
є погруддя Леонтовича.
Відомо, що пам’ятник Горькому встановили у 1968 році. Його
вилито з дюралюмінію. А майже
двома десятками років раніше,
у 1939‑му, ім’ям письменника назвали парк, що в ньому
пам’ятник простояв понад півстоліття.
Гранітний постамент, який
наразі залишився єдиним нагадуванням про Горького, також
демонтують та перевезуть на зберігання до музею.
У парку імені Леонтовича є
й вищезгадана алея Видатним
землякам. У петиції з переліком
топонімів для перейменування,
згадували, зокрема, прізвища

Некрасова та Трублаїні, які мають погруддя на цій алеї. Запитали Олександра Федоришена
про їхнє майбутнє, а також про
подальшу долю погруддя Юрія
Гагаріна, що встановлене на території педагогічного коледжу.
За його словами, ідеї з демонтажу цих погрудь їм надходили
від містян. Але ніяких рішень з
цього приводу поки не приймалося ані Радою з питань історії та
спадщини топоніміки, ні виконкомом, не обговорювали цього й
на сесіях Вінницької міськради.
— Питання з погруддям Юрія
Гагаріна непросте, адже він є
основоположником механізму
появи почесних громадян Вінниці. Ще у 1961 році. Але так, пропозиції про його демонтаж дійсно
надходили, — додав Олександр.

Створюють резервну систему оповіщення
про повітряну тривогу
Ольга БОБРУСЬ, (063)6371070

На сесії 29 квітня депутати
міської ради прийняли рішення
про виділення коштів на створення резервної системи екстреного інформування населення.
Її можна буде використовувати
у разі виведення з ладу загальноміської системи централізованого оповіщення, з якої наразі
лунають сирени.
Резервна система допоможе
інформувати людей на FM-

Ми запитали вінничан

Олег (37), інженер:

на зберігання до історико-меморіального комплексу пам’яті
жертв нацизму (ставка «Вервольф»). Саме там наразі зберігаються демонтовані раніше
Тарногородський, Козицький та
Запорожець. Згодом експозиція
буде доступною для перегляду
усім охочим.
Про подальшу долю місця, що
на ньому стояв Горький, нам розповів директор Музею Вінниці

діапазоні — через ефірне радіомовлення на частоті 101,8 МГц
«Місто над Бугом», з передачею
повідомлень на FM-приймачі.
Тому громадянам, а також
установам, підприємствам і
організаціям потрібно подбати
про те, щоб у них був доступ
до FM-радіо. Про це розповідають у прес-службі Вінницької
міської ради.
Ще один спосіб інформування — це організація оповіщення
у місцях масового скупчення лю-

дей за допомогою засобів гучномовного зв’язку спецавтомобілів
та електромегафонів.
«Ми повинні налагодити ефективну і автономну систему оповіщення при будь-якій надзвичайній ситуації. У випадку, якщо
немає світла, зв’язку, не працюють телевізори, чи у зовнішній
системі оповіщення збій, у нас
повинен бути альтернативний
варіант, — кажуть у міськраді. —
На прикладі міст, які сьогодні
знаходяться у зоні окупації або

активних бойових дій, ми бачимо, що відсутність альтернативної системи оповіщення — це
достатньо серйозна проблема.
Ми повинні ефективно та швидко створити резервну мережу,
забезпечити її необхідними приладами та провести відповідне
навчання, в тому числі з головами ОСББ, старшими по будинках, головами квартальних
комітетів, старостами. До цього
потрібно дуже відповідально поставитись».

Як ви ставитесь до повного скасування «сухого закону» з 23 квітня?

Світлана (30), менеджеркауправителька:

Олексій (41),
газоелектрозварник:

— Під час воєнного стану краще, щоб алкоголь не продавали. Як на мене, сухий закон — краще рішення.

— Під час війни не мають продавати алкоголь. Часто у стані
алкогольного сп’яніння люди
себе некоректно поводять.

Вікторія (45), бухгалтерка:

— Я негативно ставлюся
до відновлення продажу міцного алкоголю. Нехай була б
заборона на міцний алкоголь.
Люди часто не знають міри.

Віталій (73), пенсіонер:

— Я ні за, ні проти. З точки
зору економіки — за. Але думаю, сухий закон може дати
поштовх до збільшення самогоноваріння.

Тетяна (40), медпрацівниця:

— Чесно, мені байдуже — скасували чи навпаки запровадили заборону на продаж алкоголю. Не вживаю, і нікому
не рекомендую.
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Школу в Сутисках не закрили,
але й працювати вона не може
Почекати  Боротьба за існування
спеціалізованої школи в Сутисках триває
роками. Реорганізація, зміна напрямку
діяльності установи, нестача коштів
на утримання — такими були аргументи
для ліквідації. Зараз питання зависло
у повітрі, грошей на існування закладу
вистачить ще на місяць. А що далі?
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

— Всі наші
аргументи, що
бюджет можна
по іншому поділити, щоб знайти
в ньому трішки і для нашого
закладу, в якому навчається
188 дітей, поки що не приносять
результату, — розповідає заступниця директора закладу Тетяна
Ольшевська. — Ми пробували
достукатись тим, що зараз війна
і багато закладів освіти, дитячі
будинки розгромлені, а ми маємо матеріальну базу, щоб прийняти тут дітей-сиріт, або інший
заклад, який не має місця. Але
ніхто нас не хоче чути, й зараз
під час війни школа має припинити свою діяльність, а педагогічний склад та технічний
персонал просто хочуть викинути на вулицю.
У Сутисках дві школи
Одна школа в Сутисках загальноосвітня, нині вона отримала
статус ліцею. Друга, це школаінтернат, так її називають у селищі. Повна назва в закладу
інша — Спеціалізований заклад
загальної середньої освіти I–III
ступенів. Вона розміщена в колишньому маєтку графа Гейдена. Саме за долю цього закладу
сьогодні воюють педагоги та
мешканці громади.
Школа-інтернат працює
за технологічним профілем —
учні поглиблено вивчають
комп’ютерну графіку, вебдизайн, креслення… Крім того,
заклад є експериментальним з
упровадження моделі «Школа
сприяння здоров’ю». Дирекція
має угоду про співпрацю з обласною федерацією футболу.
Обидва шкільні заклади розташовані неподалік один від
одного. Селищний голова вже
давно пропонує об’єднати їх
в один заклад. Його пропозицію не підтримує педагогічний
колектив школи-інтернату. Заперечують настільки категорично, що навіть вдавалися до акцій
протесту. Разом із педагогами
на них виходили батьки дітей.
До них долучалися навіть дехто
з колишніх випускників школи.

Аби залагодити шкільний
скандал, в області створили комісію з вивчення питання. Про
нього говорили на сесії облради.
Зрештою, ухвалили рішення про
фінансову підтримку школи-інтернату.
Фінансів уже
не залишилось
На балансі селищної ради
школа-інтернат знаходиться
другий рік, на утримання закладу минулого року пішло 3 млн
600 тис. грн, крім того заклад дофінансовувала область. Й 1 млн
100 тис. грн дала Вінниця, щоб
школу не закрили ще минулого
року. У цьому році фінансування
заклали до липня, мова про суму
трошки більше 2 млн грн, і відповідно така ж сума потрібна,
щоб вижити закладу до нового
бюджету.
— Щоб заклад існував, ми
пропонували один місяць пра-

На сесії селищної
ради половина
депутатів
проголосувала проти
закриття школи та
утримались
цювати без зарплати, — розповідає Тетяна Ольшевська. —
Щоб ці гроші пішли на вугілля,
на оплату комунальних послуг…
Але безрезультатно.
Педагоги зверталися в Міністерство освіти й до Кабміну, і
відповідь була одна: згідно із законом про освіту, засновником є
Сутисківська селищна рада, тож
питаннями відкриття, закриття
та реорганізації закладу може
займатись лише вона.
— Раніше нам допомогала Вінниця й область, тому що в нас
навчались діти з інших районів
та навіть регіонів, — говорить
Тетяна Ольшевська. — Але із січня при закладі закрили пансіон,
тобто гуртожитки, в яких мешкали 80 дітей. До речі, 42 дитини
тут перебували за направленням
комісії із захисту дітей. Це діти,
сім’ї яких опинились у складних
життєвих обставинах. Зараз, відповідно, діти вибули.
Загалом із пансіоном школа

На сесії селищної ради громада Сутисок і педколектив просили не закривати школуінтернат, особливо під час війни. Депутати апелювали про недофінансування бюджету,
відсутність коштів. Питання залишилось відкритим
може приймати 270 дітей, і як
каже заступник директора, для
закладу такого типу більше й
не потрібно. Без пансіону —
380 учнів.
Спочатку в закладі все було
безкоштовно, так як він спеціалізований. Але згодом він
перейшов у власність Сутисок, громада не мала можливості утримувати заклад, тому
безкоштовним проживання та
харчування залишилось для
пільгових категорій. Для інших
дітей, згідно із законом оплата
складала 20% сукупного доходу
на одного члена сім’ї. Тобто для
кожної сім’ї ця сума різна, але
батьки були згодні навіть повністю оплачувати проживання
й харчування — у місяць це виходили 2000–3000 грн.
— Ці батьки не залишили своїх
дітей напризволяще, просто є
робота за кордоном, позмінна
робота, — розповідає пані Тетяна.
Іншого виходу немає
Як каже селищний голова,
у Сутисках дві середні школи,
які знаходяться одна від одної
за 700 метрів. І вже два роки заклад, про який йде мова, не вважається інтернатом. Рішення про
це ухвалено сесією селищної
ради. Тепер це звичайна середня школа без цілодобового утримання учнів і чотириразового
харчування.
— Не розумію, навіщо наводять паніку, розганяють скан-

«Не знаю, що буде з цією школою, не питайте»
Сесія селищної ради, яка відбулась 29 квітня, ні до чого
не призвела. Серед 21 присутніх
депутатів селищної ради, 10 проголосували за реорганізацію закладу та приєднання її до ліцею.

Інші проти та утримались. Тобто
рішення прийняте не було. Більш
того, ніякого рішення не було
прийняте.
— Не знаю, що буде з цією школою, не питайте, — сказав се-

лищний голова Леонід Дідух
після сесії, так само він відповів
на запитання: чи буде скликана нова сесія, чи винесені якісь
нові пропозиції відносно долі
цієї школи.

дал, адже школу не закривають,
а приєднують до ліцею, і на це є
причини, — говорить селищний
голова. — Наприклад, у вищеназваній школі навчається наших
дітей 160 (всього може бути 300),
їх навчає 27 вчителів, а в другій
навчається 430 дітей (може бути
1200) і їх навчає 40 вчителів.
Грошей на утримання двох
закладів не вистачає. Особливо, якщо брати до уваги те, що
у одному вартість на навчання та
утримання одного учня складає
53 тис. грн на рік, у другому закладі — 32 тис. грн.
Аргументуючи реорганізацію
закладу, мова не могла не зайти про маєток, побудований
графом і територію, на якій він
розташований. На що селищний
голова сказав:
— Граф, який побудував маєток, де знаходиться школа, також
побудував Гніванський цукровий
завод. І колись перед початком
цукроваріння, там проводили
відкриті партійні збори, де обговорювали питання підготовки
заводу до сезону, і виступаючі
на зборах говорили про ті чи
інші недоліки, про нестачу коштів, — говорить Леонід Дідух. —
А один встає й каже: «Правда,
товариші комуністи, як гарно
граф зробив, що побудував нам
завод і лікарні, і квартири. Але
дурне зробив, що нам на ремонт
грошей не залишив».
Так і в нас, додає Леонід Дідух,
не треба дивитися лише на маєток, можна глянути на це питання з іншого боку.
— Наприклад, із 369 шкіл області, ця школа займає 326 місце
по системі оцінки ЗНО, — говорить голова. — Виникає питання, може там люди дарма гроші
отримують, може просто імітують навчання. Тому що друга
наша школа займає 86 місце серед 369 шкіл і друге місце після

Тиврівського ліцею. А минулого
року мала 5 медалістів.
Ніхто там труси продавати
не буде
— Я розумію, що не зручно,
не хочеться щось змінювати, але
варто дивитись на це як на вирішення проблеми, тому що,
наприклад, у цю школу сьогодні треба вкладати 800 тис. грн,
щоб привести її до вимог протипожежного стану. Бо є взагалі
рішення про закриття, — говорить
пан Дідух. — А ще на зарплату
вчителям до кінця року не вистачає 1 млн 350 тис. грн. Де
можна їх узяти?
На сьогодні, за словами селищного голови, виходу іншого немає.
Реорганізація закладу, а потім
потрібно буде привести приміщення до ладу. А потім у планах
селищного голови можна буде запропонувати Міністерству освіти
й Міністерству охорони здоров’я
створити на базі цього маєтку
щось таке, що можна було б фінансувати з боку держави.
— Там після ремонту та налагодження всіх питань, може бути
якийсь навчальний чи медичний
заклад, ніхто там не збирається
труси продавати, — говорить Леонід Дідух.
За словами начальниці відділу
освіти Людмили Козак, ситуація
зі школою дійсно не проста.
— На сьогодні є незабезпеченість фінансування, незабезпеченість в освітній субвенції
заробітної плати, яку визначає
нам держава, є ряд питань, крім
освітнього процесу, які потрібно теж враховувати, — говорить
Людмила Козак. — Питання про
не наповненість класів і про працевлаштування… Це дуже складно, як і все, що стосується людей. Тому зараз шукають шляхи
вирішення, і саме тому питання
винесене на розгляд сесії.
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«Ми не в полоні! Але форму цієї
бригади більше не одягнемо»
Де правда?  «Сковороду
почитайте, за Україну потрібно
вбивати, а не вмирати», — кажуть
бійці 79 бригади та називають своїх
командирів зрадниками. Історія
військових, яким вдалося вижити,
вийшовши з котла поблизу селища
Ямпіль Донецької області, викликала
неабиякий резонанс. Бійцям співчували,
підтримували, звинувачували у зраді…
А ще у тому, що вони виклали фейк
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Хлопці записали до всієї України відеозвернення про допомогу. У відео бійці
розповідають про командирів,
які, за їх словами, кинули їх:
офіцери втекли на автівках,
наказавши бійцям з автоматами тримати бій проти танків і
авіації. Військові бій прийняли,
а потім по двоє-троє виходили з
оточення. Тепер їм погрожують
судом за дезертирство й засудженням до 15 років. І серед
бійців є вінничани.
Після публікації посипались
коментарі про фейковість новини, про те, що хлопці насправді в полоні й орки змусили
їх записати таке відео для того,
щоб зганьбити нашу армію.
Про фейковість відеозвернення сказав навіть Олексій
Арестович, радник Президента України. Після звинувачень
у неправдивості інформації
окремі вояки 79 десантноштурмової бригади записали
ще одне відео, де спробували
пояснити, чому вони звернулись
до українців, і що ніякого полону немає.
«Ви карандаші, нам
привезуть іще»
З одним із бійців, Андрієм Березинським, журналіст зв’язався
по Вайберу й записав розмову,
з якої стало відомо, що бійці
79 бригади перебувають у Бахмуті. Вони можуть спокійно пересуватись населеним пунктом,
але виїхати самовільно звідси
не можуть. Тому що блокпости й паролі не дозволять цього
зробити.
— Ми хочемо, щоб нашу бригаду відправили на Миколаїв, —
розповідає боєць 79 бригади Андрій Березинський. — Команду-

вання нам сказало: «У вас два
варіанти: або ми саджаємо вас
за дезертирство, або йдете в той
самий Ямпіль, де були».
Коли журналіст спілкувався
з військовослужбовцем, звернув увагу, що той у цивільному. На запитання, чому так,
Андрій Березинський відповів
наступне:
— Тому що я більше не одягну
форму цієї бригади, і нас, таких
пацанів, тут половина, — каже
Андрій. — Там, де командування
залишає своїх бійців, там, де
командування каже нам: «Ви
карандаші, нам привезуть іще,
головне — щоб техніка була
ціла». Це як?
Тож ми поїхали з хлопцями
на ринок, купили одяг і на даний момент я командиру так
і сказав: «Доки нас не перевезуть в іншу частину, форму ми
не одягнемо, у всяк випадку я і
ще 20 бійців».
Як справи з прокуратурою
— До прокуратури взяли найактивніших. Нас завіз начальник
Бахмутського ВСП (військова
служба правопорядку, — авт.),
і ми поїхали до прокурора, написали заяву, — розповідає Андрій. — Прокурор нам сказав,
що ми автоматично підпадаємо
під статтю дезертирство й невиконання наказу.
— Командир дав наказ зайняти кругову оборону. Нас
120 бійців, і ми знаємо, що
на нас йде близько 30 танків,
плюс близько 15 тисяч піхоти, —
розповідає військовий. — З цих
120 армійців більша половина
просто пішла, зараз 40–50 хлопців гуляє десь по селах, тому
що сказали — у таких умовах і
з такими командирами воювати
не будуть.
Генерал приїхав
Їх було 13, коли вони виходили з поля бою. Андрій розпові-

Військова прокуратура мовчить
На сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ є контактні телефони, гаряча лінія. І щоб дізнатись офіційну інформацію про
вояків 79 бригади, журналісти
RIA/20minut.ua спробували
туди зателефонувати. Але один
із номерів виявився недійсним,
інший працює в тоновому режимі
й можна з глузду з’їхати, слухаючи мелодію «очікування операто-

ра». Трубку, до речі, там ніхто так
і не підняв.
Не краща ситуація з військовою
прокуратурою. Телефони прокуратури Донецької області — мовчать.
Військова прокуратура в Києві
на сайті тримає старі контакти. Потім, до речі, за цим номером журналісту перетелефонували й дали
новий телефон. Дзвінок на який
теж залишився без відповіді

дає, що крило всім, чим можна,
хлопці вийшли дивом.
— А 28 квітня приїхав генерал, нас усіх вишикували і
він сказав: «Ви покинули поле
бою», — говорить Андрій. —
Арестович написав у Фейсбуці, що ми в полоні і відео, яке
потрапило на загал — то фейк.
Мені моя жінка телефонувала,
плакала, заспокоював її, що ми
не в полоні!
Хлопці не в полоні й хочуть
воювати, але просять, щоб їх
відправили в Миколаїв у військову частину, де вони всі напишуть рапорти з проханням
перевести в іншу частину.
— Але 79 бригада поділена
по підрозділах, і нам сказали
повернутися всім до своїх підрозділів, і знову йти в Ямпіль
виконувати бойове завдання, —
говорить військовий. — Мені
звідти телефонували пацани,
сказали: «Там просто жесть,
не їдьте, тому що командири
не виконують своїх обов’язків».
Дружини йдуть
до командування
Дружини бійців 79 бригади
збираються їхати в Миколаїв
до військової частини. Тому
що в телефоному режимі жінку того ж самого Березинського
просто послали і сказали не телефонувати більше. Дружини ж
військових з Вінниці вже на-

Після виходу статті на
сайті, Андрій казав, що
на нього в прокуратурі
заводять справу. Зараз
телефон бійця – поза
зоною досягнення
писали заяви до прокуратури.
Зокрема дружина вінницького військового Володимира
Мокрянського написала заяви
про злочин керівництва 79‑ї
Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади, які надіслала на електронні скриньки та
замовними листами у Міністерство оборони України, Збройні
сили України і генеральному
прокурору Ірині Венедіктовій.
— Мій чоловік та інші військові, яким вдалося вийти з
оточення, категорично відмовляються повертатися у 79‑ту
бригаду, адже вважають, що
у керівництві, напевно, є якийсь
командир, людина, яка зраджує
Україну, — говорить Оксана Мокрянська. — Їх просто кинули
майже беззбройних на цей
відрізок фронту, щоб росіяни
його легко прорвали і заодно —
вбили патріотів‑добровольців.
Контрактники на дане завдання
відмовилися йти, а добровольці, які за власною волею мобілізовані з перших днів війни,
пішли. Під шквальним вогнем
важкої та реактивної артилерії і
авіації наші чоловіки трималися
п’ять днів. Втратили більшість
побратимів і, не маючи засобів та можливості вести оборону
далі, вийшли з поля бою з особистою зброєю.
У Бахмуті, за словами Андрія
Березинського, було двоє вояків

— Ми готові воювати. І ми будемо, але не з командирами,
які тікають з поля бою, залишаючи своїх бійців, — кажуть
військовослужбовці 79 бригади Андрій і Олександр
з Вінниці. Але 28 квітня хлопців забрали в лікарню, бо в них
були проблеми з ногами.
— Просто ми йшли 40 км
пішки в повній амуніції, тобто
ніхто не скинув ні бронежилета,
ні зброї, — говорить Андрій. —
На другий день вийшли в село,
там переночували, дякую людям,
приютили нас, у три часа ночі.
Слава Богу, тоді з’явився командир… і давай переписувати нашу
зброю. Опівдні, не дочекавшись
нікого з ВСП (хоча просили їх
приїхати), ми зібралися й пішли
пішки на Краматорськ. Командир наздогнав нас у селі Олександрівка, забрав у нас зброю і
сказав «можете всі вйо… на Миколаїв пішки». Тобто, щоб уже
точно стали дезертирами. Але
ми викликали ВСП на вокзал
Краматорська. Нас було вже
24 бійці, потім підійшли ще
кілька, одним словом, пацанів
підвозили й підвозили.
В армії є класні
командири
— У Миколаєві, коли нас
обстрілювали, командир кожні півгодини бігав по окопах і
питав у хлопців — як ви? — розповідає боєць. — Тут командири
тільки почули неладне — забрали в нас рації і просто пішли.
Як так? Коли до нас приїхав
генерал, я запитав його, скільки
на сьогодні в нашій частині за-

гинуло хлопців? Він мені сказав
44. За два місяці 44 загинуло і
86 зникли безвісти — серйозно?
— Мені сьогодні близько ста
жінок надіслали фото зі словами: «Чи бачили ви таких хлопців із 79 бригади?» — говорить
Андрій. — Одного я впізнав, він
якраз був у тому підрозділі, де
12 пацанів узяли в полон, але
його там не було, що з ним,
ми не знаємо. Сподіваюсь, він
живий, дядько класний, я з ним
їхав в одному потязі. А взагалі
ті воїни, яких взяли в полон —
мінометники. Деякі автомат
у руках не тримали, а їх кинули на передок. Там десь 60%
мужиків під 50 років.
Усі ми хочемо перемоги
— Я хочу воювати, пацани всі
хочуть воювати, захищати свої
міста й перемогти. Але коли
ми виходили з цього Ямпіля,
я зайшов у двір. Там мирне населення живе, підходжу до мужика питаю: «Як мені вийти
до дороги?» а мені у відповідь:
«Какого ви тут забули, йдіть
отсюда, ми ждем кагда сюда
прійдьот росія», — говорить Андрій Березинський. — Як після
такого там воювати?! Так, це
теж наша земля, але для того,
щоб там лад навести, спочатку
треба захистити Миколаїв, Херсон, звільнити Крим, а потім
уже чистити там.
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родичі впізнали бійця
на рашистському відео
Пошук  Володимира Ткаченка з
Вінницького району впізнав брат,
переглядаючи сотні списків, фото та
відео. Зараз сім’я шукає можливість
зустрітися з бійцем, про якого не чули
з середини квітня. Дружина воїна
і його пасинок оббігали всі органи
правопорядку, написали купу заяв і
сподіваються, що їх почують
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Знайти рідну
людину на фото
чи відео, в чатах
про військовополонених — це вже
щастя. Потрапити до списків полонених — це хоч і невелика, але
можливість повернутися додому.
Саме про таку можливість мріють
рідні гранатометника 110 бригади
Володимира Ткаченка.
— Спочатку ми шукали його як
зниклого безвісти, — розповідає
рідний брат Володимира, теж військовослужбовець Михайло Ткаченко. — По всіх сторінках в соцмережах, по всіх списках. А сьогодні вночі (2 травня — авт.) одна
з груп, де шукають своїх рідних,
одна жінка скинула відео із запитанням: «Хто знає цю людину?»
Там на відео — мій брат. Це відео
знайшли на якомусь російському
телеграм-каналі. Його взяли в полон, він важко поранений. Служив брат біля Авдіївки, останній
зв’язок з ним був десь 19 квітня.
Через три тижні сказали,
що зник безвісти
Володимиру Ткаченку 32 роки,
він із села Дашківці Вінницького
району. В той же день, коли рідні дізнались про відео, оббігали
всюди — прокуратура, поліція,
військкомат. Написали купу заяв,
зателефонували за купою телефонів. А до того три тижні жили
у невідомості.
— Він не виходив на зв’язок
найбільше чотири дні, казав, що
бувають проблеми зі зв’язком, —
розповідає Владислав, пасинок
бійця. — І коли не було ніяких
новин п’ять-шість днів, ми з
мамою почали бити на сполох.
У нас є група 110 бригади, там
підтримати одне одного, посилки

передати. Дивимось, той виходить
на зв’язок, інший…
Рідні почали шукати Володимира Ткаченка, звонили до командира, той сказав, що збираємо інформацію, зідзвонимося.
І тиша.
— Потім подзвонили на гарячу лінію 110 бригади, нам дали
номер їхнього психолога, він
все заспокоював: що все добре,
що живий, просто там немає
зв’язку, — говорить Владислав. —
Три тижні нам нічого не казали,
потім я не втримався матюкнувся
і отримав відповідь — зник безвісти.
Знахідка у телеграм
— А сьогодні дядько Михайло, рідний вітчима, скинув відео

Нас питали, чи є в нас
підстава вважати, що
він у полоні? У жодних
списках інформації про
Володимира Ткаченка
не було
про те, що він важко поранений
і що його забрали в полон, —
говорить Владислав. — Раніше,
коли ми всюди телефонували,
нас питали, чи є в нас підстава
вважати, що він у полоні? Тому
що в жодних списках чи деінде інформації про Володимира
Ткаченка не було. А коли отримали відео, пішли в комісаріат і
поліцію, всюди написали заяву.
Пришла його дочка, в неї взяли
аналіз ДНК, взяли відео, гарно з
нами поспілкувалися. Лише коли
ми прийшли у військову прокуратуру, нас наче вислухали, але
за виразом обличчя було зрозуміло, що там задаються питанням:
«Чого ви сюди прийшли?»
До речі, це не дивно, тому що,

На гарячу лінію можна телефонувати цілодобово
Ірина Верещук, віцепрем’єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,
очолює координаційний штаб з
питань поводження з військовополоненими. Одна з функцій цього штабу — формування списків
на обмін полонених.
Наразі 30 квітня відбувся восьмий обмін полоненими, додому
повернулися сім військових і сім
цивільних українців. А 28 квітня відбувся сьомий з початку
повномасштабного вторгнення
РФ Україну обмін полоненими.
З російського полону звільнили 45 українців — 13 офіцерів і

20 солдатів (з яких 5 поранені),
а також 12 цивільних громадян.
За словами Ірини Верещук, в нас
є велика кількість військовополонених, а також є так званий
«вантаж 200», на які формуються
дані і організована робота разом
із Червоним Хрестом. Крім того,
працює Національне бюро з пошуку зниклих і номери «Гарячої
телефонної лінії»: 1648, або (044)
287–81–65.
Тож з усіх питань стосовно рідних,
зниклих безвісти чи, можливо, що
потрапили у полон, можна телефонувати на «Гарячу лінію» — цілодобово.

Останній раз Володимир Ткаченко виходив на зв’язок
19 квітня. І лише 2 травня рідні впізнали його на ворожому
відео
як з’ясувалося, навіть військова
прокуратура до військовополонених ніякого стосунку не має.
У всякому випадку саме так сказали журналісту і порадили за подібною інформацією звертатись
до військового комісаріату.
У військкоматі можна
залишити заявку
В комісаріаті зазначили про
певну процедуру і опрацьований алгоритм пошуку військових.
Тому що родичі бійців звертаються досить часто.
— Якщо особа була призвана
від нашого ТЦКСП (територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки) і ми відправили її у військову частину,
тоді родичам потрібно прийти і
надати всі дані військовослужбовця, — сказали в комісаріаті. —
А саме, коли призивався, повний
ПІБ, місце прописки. Якщо, наприклад, близьким з тої сторони
прийшло повідомлення, що «ваш
брат/чоловік знаходиться у нас
в полоні», вони зазвичай скидають фото чи відео допиту або
зізнання військового, який говорить — «я знаходжусь у полоні,
у військових РФ». Ми ці дані і
навіть відео передаємо на СБУ.
Далі, за словами комісара, всі
ці дані в СБУ уточнюють, адже
там є свої певні канали, через
які проводиться уточнення, чи
дійсно людина в полоні. І якщо
це підтверджується, полонений
попадає в списки.

— Тобто в цьому випадку робота військкомату полягає в тому,
що ми збираємо дані і передаємо
на інший орган правоохорони, —
каже комісар. — А коли і як військовополоненого обміняють, це
потрібно звертатися на СБУ. Тому
що комісаріати, на жаль, не мають такої юрисдикції як обмін
полоненими. Тобто функціонал
під час мобілізації і військового
стану у комісаріатів вузький —
це призов особи на службу і доставка даного військовослужбовця
до військової частини.
Вінниця не складає
списки
За словами пресофіцера СБУ
Дениса Закаблука, алгоритм
збору інформації дійсно відбувається в такому порядку. Тобто
спочатку родичі дають всі дані
до військкомату, а ті передають
їх на СБУ. Хоча можна це робити
простіше.
— На базі СБУ створений координаційний центр, який займається пошуком та обміном
військовополонених, — говорить Денис Закаблук. — Вони і
приймають інформацію, і ведуть
весь облік. У всіх, хто звертається
до цього центру, приймають заяви, з ними підтримують зв’язок і
вся перевірочна робота налаштована на цей центр.
Центр знаходиться в Києві,
СБУ Вінниці цими питаннями
не займається, тим паче не складає списки, не ранжує їх.

Що роблять у Києві
«Об’єднаний центр координації
пошуку та звільнення незаконно
позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ» — таку
назву має центр, створений
на базі СБУ.
— Для того щоб вам допомогли,
потрібно надіслати офіційну
заяву з усіма даними людини,
яку розшукують, або хочуть повернути з полону, — відповіли
в об’єднаному центрі. — Наш координаційний центр цю заявку
опрацьовує і передає на штаб
Ірини Верещук. А уже там складають списки на обмін полоненими. Та, на жаль, це лотерея.

Тому що обмін полоненими відбудеться лише тоді, коли інша
сторона їх ухвалить.
Це все не так швидко і легко
відбувається. Звісно, матері,
дружини хочуть якнайшвидше
повернути своїх хлопців, особливо якщо ті поранені. Та це
не від нас залежить, скажуть там
буде обмін — він відбудеться,
щось там не подобається — ні.
О ф о р м и т и з а я в ку м о ж н а
за адресою: united.center.ssu@
gmail.com
Або в Viber, WhatsApp за номерами телефонів (067)6508332,
(098)0873601

коротко
Обікрав
переселенку
 Зловмисник вкрав планшет та гаманець з грошима
у 28‑річної жительки Чернігова. Жінка переселенка
та шукала через рієлтора
житло.
Затримали рієлтора 1 травня. Про це інформує Вінницьке районне управління поліції.
Цього дня близько
15.00 до поліції про крадіжку заявила переселенка. Вона розповіла, що
рієлтор, послугами якого
вона скористалась з найму
житла, обікрав її.
— Протягом кількох годин
оперативники встановили особу зловмисника та
затримали його в одній
з вінницьких квартир.
У орендованому помешканні правопорушника
поліцейські вилучили речі
потерпілої та наркотичний
засіб — канабіс, — кажуть
у поліції. — Підозрюваний
затриманий у процесуальному порядку та знаходиться в ізоляторі тимчасового
тримання.
За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Також чоловікові грозить
відповідальність за зберігання наркотиків.

Відвідайте
планетарій
 Вінницький планетарій
залишився єдиним працюючим в Україні. Решта аналогічних установ та обсерваторій припинили свою
роботу через війну.
У нашого планетарію науково-просвітницький
профіль. Для різних вікових груп науковці створили
цікаві програми. Їх всього
близько сотні. Кожна з них
супроводжується демонстрацією астрономічних
явищ: усі види затемнень
Сонця та Місяця, полярне сяйво, «зоряний дощ»,
змінна зоря, схід Сонця,
планети на зоряному небі,
точки та лінії небесної
сфери, Чумацький Шлях,
блискавка та інші.
— Із початком війни
відвідувачів Вінницького
планетарію побільшало.
Насамперед за рахунок
внутрішньо переміщених
осіб. Для них передбачений
безкоштовний вхід, – розповіла лекторка планетарію
Ганна Таранушко.
Вона додала, що сеанси
у будні дні проводяться о
12.00 та о 15.00, а у вихідні
о 16.00.
Можливі додаткові сеанси
в разі набору групи від десяти осіб, але вони плануються заздалегідь.
Вартість квитка:
 для дошкільнят – 20 гривень;
 для школярів та студентів – 30;
 для дорослих –40.

6 Здоров’я

RIA, Середа, 4 травня 2022

Недуга  У нашій країні вживають усіх
заходів для безперервного лікування
людей з туберкульозом. Вінницький
медзаклад, де лікуються люди, що
хворіють на цю недугу, теж не призупиняв
свою роботу. Розповідаємо, чому через
війну є зростання захворюваності
на туберкульоз? Чи маємо ми запас
препаратів для терапії? Та як переселенцям
отримати допомогу у Вінниці?
Наталія КОРПАН,
RIA, (097)1448132

У МОЗ говорять,
що під час війни
можливі спалахи інфекційних хвороб, і
закликають людей не ігнорувати
вакцинації від них. Особливу увагу
приділяють туберкульозу. Впродовж березня цього року в Україні зареєстровано 1 522 випадки
туберкульозу, серед яких 1 222 —
нові випадки захворювання. Нагадаємо, туберкульоз — це інфекційне захворювання, збудником
якого є мікобактерія туберкульозу,
котра передається переважно повітряно-крапельним шляхом від
хворої людини до здорової.
«Через військову агресію росії частина українців змушені
були змінити місце проживання, а значить і місце отримання
медичної допомоги», — кажуть
у МОЗ, і додають добірку з контактами фтизіопульмонологічних
центрів в Україні.
Знайти контакти, адресу, посилання на сайт/соцмережі, де
є весь масив інформації мож-

на за посиланням: https://cutt.
ly/QGSmcpo.
У нашій області фтизіопульмонологічний центр лише один, і
знаходиться він у селі Бохоники.
Головним лікарем у «Вінницькому
обласному клінічному фтизіопульмонологічному центрі» працює
Олександр Служивий, до якого
ми й звернулися за коментарем.
Далі — наша з ним розмова.
Чи фіксуєте ви зростання захворюваності на туберкульоз?

Туберкульоз в Україні
лікують безоплатно. Від
хворого вимагається
лише слідувати
порадам лікаря та
приймати препарати
— Вже є зростання випадків
туберкульозу в нашому регіоні.
Незначне, але є.
У МОЗ повідомляють, що під
час і після завершення війни, ми
отримаємо приріст хворих на туберкульоз. Чому через війну є
зростання захворюваності?

фото з сайту протитуберкульозного закладу в нашій області

Де та як надають допомогу
людям з туберкульозом

У Вінницький фтизіопульмонологічний центр щодня звертаються переселенці. Там вони
можуть отримати безоплатні препарати для терапії вдома або залишитися в стаціонарі
— Насамперед через те, що
сьогодні йде міграція населення з регіонів, де йдуть активні
бойові дії. А ще під час пандемії коронавірусу менше звертали
увагу на туберкульоз, люди були
ізольовані від можливості доїхати
у медзаклади, звернутися за допомогою тощо.
Проте вже сьогодні покращилася робота на первинній та вторинній ланці. Наш заклад працює
у цьому напрямку.
Які симптоми мають занепокоїти людину, що час звернутися
до лікаря?
— Загальна слабкість, кашель
впродовж двох і більше тижнів,
незначна температура, втрата
ваги. При цих симптомах людина має насторожитись, і звернутися до сімейного лікаря. Там

Хто має більший ризик захворіти на туберкульоз?
Як читаємо у публікації спеціалістів
Центру громадського здоров’я, ця
недуга може вразити будь-кого,
але є більш вразливі до неї групи
людей. Зокрема:
люди, які живуть з ВІЛ;
люди, які мали контакт з бактеріально підтвердженим випадком
легеневого ТБ;
люди, які мають шкідливі звички

(вживають наркотики, курять,
зловживають алкоголем);
люди з хронічними респіраторними захворюваннями;
люди із супутніми захворюваннями, що призводять до пригнічення
імунітету (цукровий діабет, злоякісні новоутворення, імуносупресивна терапія);
люди з дефіцитом харчування.

зроблять обстеження, і тоді направлять до нас для остаточного
встановлення діагнозу.
Як переселенцям, які хворіють
на туберкульоз, отримати допомогу
у Вінниці? Чи зверталися до вас
у заклад переселенці?
— Переселенці до нас звертаються щодня. Надаємо допомогу
таку, яку б вони мали отримати у своєму регіоні. Ми нікому не відмовляємо у лікуванні.
Хтось — залишається в регіоні,
хтось — їде далі, а дехто залишається у нас в стаціонарі.
Переселенцям нічого не потрібно мати з собою, у нас єдина база хворих на туберкульоз
по всій Україні. Людина просто
називає прізвище, показує документи та ми бачимо медичні
дані в базі.

Чи маємо ми запас препаратів
для терапії?
— Медикаментів у нас достатньо для лікування усіх: і вінничан, і переселенців.
Чи змінив ваш медзаклад графік
своєї роботи у час війни?
— Наш графік стабільний, ми
працюємо, як і працювали до початку широкомасштабної війни.
Наголосимо, туберкульоз
в Україні лікують безоплатно.
Держава повністю забезпечує
пацієнтів протитуберкульозними
препаратами на весь період терапії.
Від хворого вимагається лише
слідувати порадам лікаря та
регулярно приймати препарати. Адже, як говорять медики,
у подоланні цього захворювання
вкрай важливим є саме регулярний прийом медикаментів.

Розвінчуємо міфи про туберкульоз
У МОЗ розповідають, що всю додаткову інформацію для пацієнтів
про лікування туберкульозу у різних регіонах України та за кордоном можна знайти на телеграмканалі «Туберкульоз виліковний».
Там експертно та людяно про туберкульоз розповідають фахівці
Центру громадського здоров’я.
Ми долучилися до цього каналу

і хочемо поділитися найважливішим:
туберкульоз НЕ передається через книги, предмети побуту або
рукостискання;
людина, яка вже вилікувалася
від туберкульозу, НЕ становить
загрози для оточуючих;
туберкульозом майже неможливо заразитися в кафе, супер-

маркеті чи громадському місці;
хворіти на туберкульоз НЕ соромно. Будь-яка людина може
опинитися в обставинах, які створюють ризик інфікування туберкульозом;
туберкульоз можна лікувати амбулаторно. Все залежить від стану
пацієнта та важкості перебігу захворювання

реклама
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«Якби міг — купив би всім
військовим по дві машини»
Допомога ЗСУ  На початку наступу
росії Андрій Рибачок був у Грузії.
Брав участь у мітингах, купував речі
для військових. Міг відсидітись. Але
повернувся до України, де разом з
«Бідняжками» купує транспорт для вояків.
Він розповів, які автомобілі потрібні армії,
скільки передали та чому авто порівнює з
цуценятами
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
Наталія КОРПАН,
RIA, (063)7758334

складалося враження, що цей
мітинг саме ми зібрали, але це
не так, — розповів Рибачок.

Перший день повномасштабної війни Андрія Рибачка застав
у Грузії, в Тбілісі. Туди він повіз групу мандрівників. І просто
під час цієї відпустки дізналися
про те, що росія здійснила наступ
на українські міста.
— Як і всі, ми були шоковані. Відчував неконтрольований
стрес, сильно трусило, — говорить співзасновник турклубу
«Бідняжка» Андрій Рибачок. —
У нашій групі було чимало людей
з тих міст, які почали бомбити з
24 лютого. Десь в обід ми вийшли
з паніки. З’явилося розуміння,
що не можна сидіти на місці,
треба чимось допомогти.
Люди згуртувались та поїхали
під українське консульство. Говорили, що росія вбиває українців,
що розпочалася неоголошена війна. На наступний день ці гасла
з’явилися на їхніх плакатах, які
мандрівники розвернули навпроти грузинського парламенту.
— Тоді зібрався багатотисячний антивоєнний мітинг, увесь
проспект Шота Руставелі зайняли. Ми говорили у гучномовець,

Скупили все, що можна
Волонтерською допомогою Андрій почав займатись з третього дня повномасштабної війни.
Каже: закуповував все — від
шкарпеток, взуття, наколінників
до розгрузок, рацій і тактичних
рюкзаків. Гроші збирав з благо-

Армії потрібні
позашляховики.
Команда турклубу
«Бідняжка» закупили
12–13 автомобілів для
Збройних сил
дійних внесків, через свою фейсбук-сторінку. Там і звітував про
витрати.
— Від військових були також
запити на броніки та каски. Але
у Грузії, як виявилося, просто так
це не купиш. Ця продукція у них
подвійного призначення, її немає
у вільному продажу, — розповів
організатор подорожей.
— У вас не було відчуття, що
«якого біса, наші вояки голі та

«Через мою картку з 24 лютого по 29 квітня пройшло 2 млн 766 тис. грн», — стільки
благодійних внесків вдалося зібрати на ЗСУ Андрію Рибачку
босі, це ж вже не 2014 рік»? —
питає журналіст.
— Я не знаю чітких цифр, але,
на мою думку, при такій масштабній мобілізації, на всіх просто
не вистачило запасів спорядження. І швидко броніки, каски, розгрузки держава не закупить через
різні бюрократичні процедури, —
відповів Андрій Рибачок. — А тут
я побіг у магазин, купив і воно
вже летить в Україну. Нехай це
буде лише 30 комплектів, але
воно післязавтра вже буде в руках людини, що цього потребує.
Скупивши все, що було в мілітарі-магазинах Тбілісі, Андрій
вирішив повернутися в Україну,
щоб продовжити. Робив це через

Запит на мандри вже є
Наприкінці розмови запитали в Андрія Рибачка про долю турклубу
«Бідняжка». Тури будуть цього літа?
Чи всі плани відклали до «після перемоги»?
— Зараз ми не працюємо як турклуб.
Нам зараз дуже важко: з 24 лютого
не отримали жодної гривні доходу, — відповів Андрій Рибачок. —
Ми б відновили діяльність, якщо
це буде дозволено і безпечно. І,
якщо це буде потрібно, власне,
мандрівникам.
За словами співвласника турклубу,

загальний настрій їх аудиторії показує, що запит на подорожі вже є.
— Принаймні, на локальні подорожі. Без розважальної програми. Для
відпочинку на природі, — сказав Андрій. — Але як забезпечити безпеку?
Куди саме можна повезти?
Нам порадили написати лист
до Вінницької ОВА, щоб отримати
роз’яснення.
Команда турклубу також обговорювала варіант організації
туристичних поїздок з українськими гідами за кордоном, для

місцевих жителів та біженців.
— Проте наразі наш кістяк команди
24/7 зайнятий пошуком, перегоном, збором коштів на авто для
ЗСУ. Тому часу, щоб реалізовувати
інші плани — просто немає, — сказав
Андрій Рибачок.
Якщо ж ви бажаєте підтримати збір коштів на авто для
військових, то от реквізити:
4731 1856 2041 8068 Рибачок
Андрій Вікторович.
Звіти про витрати: fb.com/andrii.
rybachok

Польщу, де за кошти благодійників придбав перший автомобіль для потреб військових. Так,
закупівля авто стало основним
завданням турклубу «Бідняжка».
Переймаюсь за бійців та
кожне авто
— Загалом пригнали десь 12–
13 автомобілів для ЗСУ. Купували їх як за кошти від благодійників, що зібрані через фейсбук,
так і за гроші військових, які назбирали суму, але не могли самі
купити авто, — говорить Андрій.
За словами Рибачка, армії потрібні позашляховики, особливо
цінуються пікапи. Відмінність
у ціні суттєва: позашляховик коштує від 3000 євро, а вживаний
пікап в адекватному стані — від
8000 євро.
— Ми приганяємо автівки
на особисті запити знайомих
людей, які служать у різних підрозділах. Тому, по-перше, мені
ці люди, само собою, дорогі.
Я за кожного з них хвилююсь,
регулярно зв’язуюсь з ними, —
каже Андрій Рибачок. — Подруге, переживаю і за машини.
Як от люди, які займаються розведенням тварин. Вони за кожне
цуценя, передане в родину, переймаються. От так і у мене з авто:
пригнали машинку, полагодили,
передали і я періодично тримаю

зв’язок з військовими: «Привіт,
що там? Машинка їздить? Може
якусь детальку потрібно?»
«Купив би машини всім.
Але можливості обмежені»
У одному з останніх дописів
на фейсбуці Андрій Рибачок написав, що купив авто для ЗСУ
«в кредит», щоб не втрачати час:
авто потрібне на передку вже зараз.
Журналісту сказав, що зараз стало важче збирати кошти
на потреби армії, бо багато людей
втратили стабільний заробіток.
— Тому дозбираю грошей
на цей пікап і буду думати, що
робити далі. Можливо, і припиню цей напрямок (закупівлі
машин для військових — авт.), —
сказав Андрій.
— Але запити нікуди не ділися,
правильно? — спитав журналіст.
— У мене черга постійно
на 3–4 автомобілі стоїть. Доводиться відмовляти. Кажу: вибачте, ви будете на мене розраховувати, а я нічим не зможу
допомогти. Тому раджу шукати
далі та звернутися до інших волонтерів, — відповів Рибачок. —
А якщо у вас є сторінка в соцмережі з «живою» аудиторією,
то реально назбирати умовних
3000 доларів на хороший позашляховик. Хоча якби я міг,
то всім купив машини й по дві.

В’яжуть подарунки «поспішайкам» та захисникам
Ольга БОБРУСЬ, (063)6371070

Нещодавно виповнився рік з дня
заснування у Вінниці клубу за інтересами для в’язальниць. Жінки
різного віку і професій, з різних
міст і сіл області об’єдналися і
в’яжуть тепленькі речі та безкоштовно передають у перинатальні
центри, де такі дітки перебувають,
поки не набудуть потрібної ваги
і стану здоров’я. Організувала цю
гарну справу Віра Ящук.

— Клуб став для кожної з нас
місцем, де можна обговорити
проблеми, поділитися радощами
чи неприємностями життя, порадитись, де всі підтримують одне
одного і розуміють. Я дуже вдячна
нашій координаторці Вірі Ящук
за те, що змогла нас зацікавити і
згуртувати задля корисної справи, — каже учасниця клубу Аліна
Бабина.
У зв’язку з війною в Україні волонтерки розширили межі діяль-

ності: вони продовжують в’язати
для недоношених діток та почали
в’язати для наших воїнів‑захисників (шкарпетки, шапки, балаклави). Також в’яжуть для діток, які
стали сиротами або залишилися
без батьківського піклування, для
діток-переселенців. Крім того,
майстрині проводять майстеркласи з в’язання для бажаючих
переселенців.
— Ми дякуємо всім не байдужим людям, які допомагають нам

пряжею, також тим, хто доєднується до нашого клубу і в’яжуть
усе необхідне, бо зараз зросли потреби, так як Вінниця приймає
велику кількість переселенців і
відповідно народжується багато
діток, і їх потрібно забезпечувати
в’язаним одягом та іграшкамикомфортерами, — каже координаторка клубу Віра Ящук.
На даний час вінничанки
в’яжуть із запасів, які залишились чи якими діляться люди і

волонтери. Оскільки замовляти
нову пряжу поки що змоги немає.
В’язані речі передають абсолютно
безкоштовно тим, хто їх потребує.
Забезпечують вінницькі шпиталі з
військовими і перинатальні центри
з недоношеними дітками.
За цей рік зв’язали кілометри
пряжі.
— Сподіваємось, що на цьому
ми не будемо зупинятись, а тільки
розвиватися і надалі, — каже Віра
Ящук.
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Чому пільгове розмитнення
планують скасувати
Навозили й досить!  Верховна
Рада готується до скасування нульового
розмитнення авто, яке запровадили місяць
тому. Повернуть ПДВ, митні платежі та
акцизи. Скільки наразі коштує ввезення авто
з ЄС? Чому незабаром усе може закінчитися?
Та як краще змінити систему з митами?
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Понад місяць
тому українців
звільнили від
сплати ПДВ, акцизу та ввізного
мита при розмитненні автівок
з Європи. Найбільшим платежем за реєстрацію «євробляхи»
в Україні залишився тільки збір
до Пенсійного фонду України:
3–5% від вартості машини.
Однак за версією державної
влади «нульове розмитнення»
спричинило черги на кордоні, які
заважають проїзду транспорту зі
зброєю та гуманітарними вантажами. А також чималі недонадходження до бюджету країни, яка
воює. Тому стару модель розмитнення хочуть повернути назад.
Помилка, яка коштує
100 млн грн на день
У парламенті 26 квітня зареєстрували законопроект № 7311,
який пропонує відновити оподаткування транспортних засобів, що ввозяться з‑за кордону.
Ініціаторами змін є нардепи
Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Михайло Радуцький,

Ярослав Железняк та інші.
Причина скасування викладена у пояснювальній записці: рішення про пільгове розмитнення
було помилкою. Лише за перший
тиждень дії «нульового розмитнення» ця «помилка» коштувала дефіцитному держбюджету
350 млн грн.
За підрахунками податкового
комітету Верховної Ради, після
нарощування обсягів ввезення

Мита збираються
повернути незабаром.
І купувати імпортне
авто буде пізно, закон
почне діяти після
публікації
«євроблях» країна, яка воює, щодня втрачала близько 100 млн грн.
Головна проблема — на кордонах утворилися черги з автомобілів, які гальмують постачання
життєво необхідних вантажів.
«Оформлення нових транспортних засобів об’єктивно займає
багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними
вантажами: спорядженням для

За останній місяць в Україну ввезли 17 тисяч автомобілів. Натомість українці втратили
через війну понад 500 тисяч авто, розрахували експерти Інституту досліджень авторинку
бійців, харчовими продуктами та
медикаментами», — пояснив заступник міністра інфраструктури
Мустафа Найєм.
Іномарки класу люкс «для
ЗСУ»
Ще одна причина скасування
пільгового розмитнення — завезення в Україну авто преміум-класу. Заступник міністра
інфраструктури Мустафа Найєм пояснив, що «наші партнери з ЄС дещо здивовані таким
активним оновлення автопарку
українців, для яких увесь світ
збирає гуманітарку».
«Їх, наприклад, шокують про-

«Достатньо однієї поправки»
Володимир
Затайдух, волонтер,
активіст, митний
брокер

— Моя позиція
щодо скасування пільгового розмитнення двояка. З одного боку —
авто справді йдуть на армію. Для
цього більшість людей зараз передають автомобілі з ЄС саме
на бійців, з якими вони знайомі.
Це щоб уникнути різних корупційних схем, коли машина якимось
чином «не доїжджає». І через скасування «нульового мита» такої

мислові масштаби імпорту «для
потреб ЗСУ» автомобілів класу
«люкс». Для розуміння, за вісім
днів після скасування мит до країни ввезли 14 тисяч 300 легкових авто. Зокрема, це десятки
BMW X5, Mercedes-Benz S‑Class,
Audi Q7 2022 року випуску та навіть Cadillac Escalade за 3,1 млн
грн», — написав чоловік у своєму
телеграм-каналі.
Мустафа Найєм також додав,
що систему пільгового розмитнення змінять незабаром, і так,
щоб не нашкодити справжнім
волонтерам. Але у поданому законопроекті немає про «пільгове розмитнення авто для ЗСУ».

Тому, припускаємо, що це може
бути або ще однією правкою в законопроекті, або окремим законодавчим актом.
Коли скасують «нульове
мито»
Дати засідань Верховної Ради
через можливі обстріли не розголошують. За даними джерел
Економічної правди, це може
статися навіть найближчими
днями, якщо ситуація на митниці
не покращиться. Після ухвалення
закону купувати імпортне авто
буде пізно, адже документ набуде
чинності відразу після опублікування.

Скільки коштує зараз ввезти авто з ЄС?

допомоги стане менше.
З іншого боку — деякі наші люди
реально заганяють «Мерседеси»,
«Геленвагени» та інші елітні авто
2022 року випуску. І ці машини
продовжують стояти в чергах з
гуманітарною допомогою та військовими вантажами, що гальмує
проходження кордону.
Пільгове розмитнення під час війни скасовувати не треба. Досить
внести одну поправку — заборона
на продаж чи інші операції із завезеним авто протягом одного року.
І все, схема із завезенням елітних
авто для перепродажу зникне.

Виконавча директорка брокерської компанії WAH Юлія Риковська розрахувала орієнтовну ціну
завезення авто з ЄС із реєстрацією
в Україні. За чинними правилами пільгового розмитнення —
це близько 14 тисяч гривень +
3–5% від вартості автомобіля.
— Спочатку треба доставити авто
до кордону. А це витрати на пальне, харчування в дорозі тощо. Вже
тут до ціни машини можна додати
від 6–7 тисяч гривень і більше.
Далі треба буде заплатити за послуги митного брокера: 2–4 тисячі гривень та більше, — каже

Риковська в інтерв’ю порталу
AUTO. RIA.
Наступним кроком є перша реєстрація автомобіля в Україні. Тут
треба сертифікат відповідності
авто в одному з акредитованих
центрів. За словами Юлії Риковської, для машин з Євросоюзу
цей сертифікат коштує орієнтовно
2,5 тисячі гривень.
— І ще при першій реєстрації треба сплатити збір до Пенсійного
фонду України. Розмір останнього платежу залежить від вартості
авто: 3% — при ціні до 410 тис.
грн, 4% — до 720 тис. грн, 5% —

понад 720 тис. грн, — сказала
виконавча директорка компанії
WAH Юлія Риковська. — Для прикладу, якщо автомобіль коштує
8 тисяч євро, то вам доведеться
сплатити 3% від його вартості
до Пенсійного фонду. А це орієнтовно 8,5 тисячі гривень.
Також за свідоцтво про реєстрацію та українські номерні знаки
доведеться сплатити близько
600 грн. І на цьому процедура
завершена. Доведеться лише
придбати поліс «автоцивілки»,
без якого їздити по Україні заборонено.

реклама

507917

505183

508251
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Ювілей легендарної
футбольної «балерини»
Улюбленець публіки  Михайло
Петров із першого складу вінницького
«Локомотиву» відсвяткував 85‑річчя.
Згадав часи, коли вболівальники залазили
на дерева і дахи, бо не було зайвих квитків
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Днями 85 років виповнилося
легендарному вінницькому футболісту, заслуженому тренеру
України, майстру спорту Михайлу
Васильовичу Петрову. Нагадаємо,
він був гравцем першого складу започаткованої у Вінниці в 1958 році
команди майстрів «Локомотив».
А також працював у структурі
ФК «Нива», успішно працював
дитячим тренером і відповідав
за розвиток гри № 1 в обласному освітянському спортуправлінні.
Футболка з номером «85»
Із нагоди славетного ювілею
представник ФК «Нива» привітав Михайла Петрова і вручив
йому клубну футболку із символічним номером «85». Перед цим
грошові премії ювіляру передали
голова відділення НОК України
Сергій Бубка і заступник голови
обласної ради ветеранів спорту
Георгій Самков.
Михайло Петров родом із
Орєхово‑Зуєва (РФ). За юнацьку збірну Російської Федерації вже грав 17‑річним учнем.
А в 1955 році, у рік свого повноліття, став гравцем основного
складу відомої орєхово‑зуєвської
команди «Знамя праці». В Україну приїхав у 1956 році. Через два
роки був створений вінницький
«Локомотив», і Михайло був за-

прошений до його складу.
Тоді на арені «Локомотив» було
лише 14 тисяч глядацьких місць.
Невеличка Вінниця на той час
мала трохи більше 100 тисяч городян. Тому поява команди майстрів стала неабиякою подією.
Тоді, майже через 13 років після
закінчення війни, вінничани бажали чогось для душі у своєму
місті. І футбол прийняв на себе
таке навантаження.
Команду започаткували за ініціативи тодішнього керманича
Південно-західної залізниці
СРСР Петра Кривоноса. Вона
складалася в основному із гравців дубля київського «Динамо» і
деяких клубів України.
— Тодішній «Локомотив» був
чудовою командою, в якому я провів кращі роки спортивного життя.
Грав разом із технічними майстрами Молотаєм, Трояновським,
Юн-Чен-Яном, Котельніковим,
Ліпським. Стадіон на наших матчах був заповнений повністю. Всіх
вінницьких футболістів знали в обличчя. Ми в першу чергу думали
про те, як принести радість людям,
а потім вже про заробітну плату, —
говорить Михайло Петров.
Перемагали навіть
бразильців
Легендарний футболіст розповів, що «Локомотив» 50–60 років
був дружним і дуже сильним ко-

«Народ шалено любив команду»
У 90‑х роках «Нива» доходила
до фіналу Кубка України і грала
в єврокубках. Михайло Петров
тоді був начальником департаменту нашого ФК. Він відповідав
за другу команду і клубну ДЮСШ,
яка нині має назву ДЮСШ «Нива».
— Коли я був начальником департаменту «Ниви», футбол у Вінниці
був якісним, адже фінансування
ми мали високе. Ставлення до клубу тоді було чудовим. Взагалі команда в Україні може грати на потужному рівні тільки тоді, якщо
її підтримуватимуть одночасно
облдержадміністрація, міськвиконком і потужні спонсори, — каже
Михайло Петров.
Нинішній команді майстрів Михайло Петров бажає стабільності.
Він був задоволений приходом
на посаду головного тренера
«Ниви» Володимира Циткіна. І
засмучений його звільненням
через серію невдалих результатів.
Михайло Петров шкодує, що

Вінниця із такими славетними
футбольними традиціями нині є
середняком на рівні майстрів. Він
не розуміє, як можна проводити
матчі професіональних команд із
мізерною кількістю глядачів. Каже,
що за такої ситуації нормально
не міг би грати.
— У мої часи на матчі приїздили
автобусами зі всієї області. Придбати квиток на гру не завжди
вдавалося. Тому всі дахи і дерева
біля арени були заповнені вболівальниками. Народ шалено любив
команду і кожного з наших гравців! — каже ветеран.
Щоб збирати повні трибуни, гравцям треба демонструвати самовіддачу, любов до гри і вболівальників, наголошує Михайло Петров.
— Не уявляю, як «Локомотив» 50–
60 років грав би за порожніх чи
напівпорожніх трибун. Ми збирали аншлаги, тому просто не могли
виступати погано, не викладатися
«на повну», — згадує ювіляр.

Замовл. № 220111

Hаклад 17 900

коротко
«Веселі старти» і
флорбол
У Вінницькому транспортному коледжі провели спортивне
свято. Для тимчасово переміщених осіб, які проживають
у гуртожитку, влаштували змагання «Веселі старти». У турнірі з флорболу брали участь
команди вимушених переселенців і здобувачі освіти навчального закладу. А курсанти
ВПУ Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності показали присутнім вправи з гирями і силові
прийоми.

Збір в Естонії

Футболка із симфолічним номером «85». Цей подарунок,
серед іншого, Михайло Петров отримав від ФК «Нива»
лективом. Навіть отримав право грати у «вишці» чемпіонату
СРСР. Проте змагатися в одній
лізі з київським та тбіліським
«Динамо», московськими командами «Динамо», «Спартак»,
ЦСКА, «Локомотивом», ленінградським «Зенітом», донецьким
«Шахтарем» та іншими елітними клубами команді з Вінниці
не судилося.
— У 1958 році ми стали бронзовими призерами класу «Б»
чемпіонату СРСР. Через рік
виявилися там же чемпіонами. За спортивним принципом
мали перейти до класу «А», але
наше місце вирішили віддати
харківському «Авангарду». Бо
наше місто, мовляв, маленьке.
В 1964 році ми стали чемпіонами України і отримали звання
майстрів спорту, — продовжує
Михайло Петров.
До Вінниці приїжджали на товариські та тренувальні ігри
команди класу «А» (на кшталт
сьогоднішньої Прем’єр-ліги),
а також збірна СРСР. Взагалі
«Локомотив» одразу став командою суперкласу.
— Ми перемагали знані футбольні команди Мінська, Вільнюса, Львова, Одеси, Ленінграда,
Риги. Особливо запам’ятався товариський матч проти бразильської команди вищої ліги «Мадурейра» (Ріо-де-Жанейро), яка
переможно «пройшлася» по Європі, здолавши відомі команди.
Бразильці вважали, що і у Вінниці зроблять «свою справу». Проте
ми у них виграли із рахунком
4:2, — згадує ветеран.
Забив у змаганнях понад
120 голів
Дев’ять років любителі футболу
спостерігали гру Михайла Петрова у вінницькому «Локомотиві».
Він і донині залишається одним
із найкращих бомбардирів в історії вінницького футболу. Мав

амплуа напівсереднього (атакувального півзахисника) та забив
у різних змаганнях понад 120 голів. Вболівальники називали Михайла «балериною», зважаючи
на блискучий дриблінг і техніку,
елегантну обробку м’яча, а також
вивірені паси партнерам.
— Я ніколи не бив по воротах,
якщо не був впевнений, що готовий до цього. Вболівальники
зі стажем досі пам’ятають, як
я провів три м’ячі СКА (Львів).
Це був важливий перехідний матч
за підвищення в класі. У львівському клубі виступала низка
відомих гравців, навіть члени
збірної СРСР: Пузач, Каплічний
та інші. Вирішальний гол мені
вдалося забити на останній хвилині. Тоді весь стадіон запалав від
вогників, радості вболівальників
не було меж. Вони несли мене
на руках, — згадує ветеран.
Залишилося троє
На жаль, із першого складу
«Локомотива» нині в живих залишилося троє. Окрім Михайла
Петрова, це Анатолій Молотай
і воротар Юрій Шевченко, які
нині мешкають у Києві. Вони
постійно «на зв’язку» між собою.
Михайло Васильович став тренером у 1970 році. Був старшим
тренером збірної Вінницької області з футболу.
— Тренував Нагорняка, Комарніцького, Любарського, Рябцева,
Семчука, Коваля, Охрімчука, Кароянова, Бабійчуків та багатьох
інших відомих в Україні футболістів. 13 років пропрацював в обласному освітянському
спортуправівлінні. Ми піднімали
футбол у вишах, ПТУ, ДЮСШ
тощо, — сказав Михайло Петров.
Звання заслуженого тренера Михайло Петров отримав
за перемогу української команди
на Спартакіаді СРСР. Він тоді
був помічником головного тренера Володимира Янченка.

У м. Вінні (Естонія) проходив
міжнародний збір з тхеквондо.
Там взяли участь спортсмени
вінницької спортшколи «Колос» разом із тренером, чемпіонкою світу Тамарою Карапетян-Семенюк. Артем Семенюк
провів два бої і переміг обох
суперників. Ігор Гальчинський
перший бій виграв, а в другому
поступився супернику з Естонії.

«Roland Cup»

У Бранденбурзі (Німеччина)
завершився міжнародний
рейтинговий турнір класу «А»
«Roland Cup» з сумо. Золоту
нагороду здобув вінничанин,
заслужений майстер спорту
Важа Даіаурі-молодший. Готував спортсмена до змагань
заслужений тренер України
Важа Даіаурі-старший.

Іспанське золото

В Іспанії провели міжнародний
турнір з греко-римської боротьби. Вихованець Жмеринської
ДЮСШ і клубу «Сокіл» Назар
Громський посів перше місце.
Випуск №9 (1205)
Випуск № 10 (1206)

Задача № 2813–2816
М. Пархоменко (Вінниця)

h2

(Друкується вперше)

2.1.1.1

Перевірте розв'язок:
Газета RIA № 10 від 27 квітня 2022 року
Задача № 2809
I. 1. Kpb8! Tc5 2. Kpa8 T: c8x;
II. 1. Td8! Kpa7 2. Kpc8 Tc5x.
Задача № 2810
I. 1. Kpg7! Kpe6 2. Kpf8 Ch6x;
II. 1, Kph8! Kpg6 2. f5 Cg7x.
Задача № 2811
I. 1. Kpb3! Tc4 2. Kpa3 Tc3x;
II. 1. Kpc1! Ca4+ 2. Kpc1 Td1x.
Задача № 2812
I. 1. Kph4! Te5 2. Cg3 Th5x;
II. 1. Kph2! f4 2. Kph1 Th3x.
М. Пархоменко
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коротко
Потрібна кров
 У Вінниці є потреба
у донорах, аби поповнити
запас крові. Про це інформує Вінницький обласний
центр служби крові.
«Друзі! Нам потрібні донори усіх груп крові, особливо з негативним резусфактором, — йдеться у дописі. — Ми на Вас чекаємо!
Разом до Перемоги! Все буде
Україна!»
Центр крові працює
з понеділка по суботу з
8.00 до 15.30.

Затримали
коригувальників
 Управління СБУ у Вінницькій області затримало
трьох осіб, які можуть бути
причетні до коригування ракетного обстрілу або інформування російських окупантів про результати ударів біля
Жмеринки та Козятина.
У понеділок, 26 квітня,
нагадаємо, 5 людей загинули
та ще 18 отримали поранення у результаті російських
ракетних ударів по залізничній інфраструктурі поблизу
міст Жмеринка та Козятин
на Вінниччині.
Згідно з повідомленням
СБУ, служба веде посилену
роботу поблизу місць завдання росіянами ракетних ударів.
«Наразі вже затримано
трьох людей, які могли коригувати вогонь або повідомляти ворогові про результати обстрілу», — інформують в СБУ. — Слідчі СБУ
зареєстрували та розслідують
кримінальні провадження
за третьою частиною статті
110 Кримінального кодексу
України, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії», — повідомляють
у відомстві.

не дали ПалиТи
український стяг в італії
Сутичка в Європі  Біженки з Вінниці,
які з початком війни переїхали до Італії,
постраждали від прихильників «русского
мира». Дівчата намагалися зупинити
людей, які підпалили прапор України
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Вінничанка Катерина до початку
війни навчалася
в Донецькому
університеті на журналіста, працювала моделлю. Її мама Інна —
чемпіонка Україні з фітнесу, була
тренером у спортивному клубі. З
початком бойових дій дівчина з
мамою виїхали до Італії.
Землячки розповідають, що
Італія їх зустріла гостинно. Катерина з Інною орендували квартиру, знайшли роботу. Обоє нині
працюють у модельному бізнесі,
мама продовжує роботу тренера.
Дівчата сумують за рідною
Вінницею, неодноразово брали участь у зібраннях людей з
різних куточків світу, які виступають проти війни в Україні.
У вихідні, на Великдень, вінничанки прогулювалися центральною площею міста Генуя, яке
стало для них другою домівкою.
І тут побачили дивне зібрання з
радянськими прапорами.
— Прогулюємося з мамою
у Великдень в центрі Генуї, і тут
мама каже: дивись, там червоні
радянські прапори, — розповідає
Катя. — Я здивувалася, як таке
може бути в Італії? Підходимо
ближче до натовпу, там чоловіки
віку від тридцяти років, їх приблизно до сотні. Німці, росіяни
та інші з символікою Радянського Союзу. Ми запитали, що
відбувається? Мітингувальники,
натомість, запитали, звідки ми?

Відповіли, що з України. Тоді
якийсь чоловік штовхнув маму.
Ми були шоковані такою поведінкою. Нам пояснили, що саме
ми, українці, заважаємо повернути Радянський Союз.
Раптом на площу невідомі винесли жовто-блакитний прапор і
почали його палити. Вінничанки
не потерпіли свавілля і вирушили
відбирати стяг.
— Ми підбігли до чоловіків,
намагалися погасити палаючий
жовто-блакитний прапор, — говорить дівчина телефоном. —
Мітингувальники використали
фізичну силу, з дубинкою накинулися на нас. В результаті,
у мене всі ноги в гематомах,
у мами — підозра не перелом
пальця руки. Чоловіки пішли
проти двох тендітних жінок, і
ніхто за нас не заступився.
Катерині вдалося зняти відео
конфлікту. Прихильники «русского мира» вирвали телефон і
видалили зйомку, але не з архівної папки гаджета. Звісно, дівчина все одразу ж опублікувала
в Інстаграмі. Світ має бачити
свавілля рашистів у світі.
«На відео ви бачите український прапор у вогні… потім
ще побили мене та маму за слова
«Слава Україні» — прокоментувала дівчина відео в соцмережі.
Вінничанки збираються звернутися в поліцію зі скаргою. Переконані, камери відеоспостереження зафіксували конфлікт.
Кажуть, так це не залишать —
зло не має лишитися без покарання.

Катерина в Італії. «Побили мене та маму за слова «Слава
Україні», — каже віінничанка про конфлікт

Італійці гостинні до українців
Це єдиний прикрий випадок, з
яким зіштовхнулися біженці в Італії. Загалом же українців тут підтримують і морально, і матеріально.
Уряд Італії запровадив для біженців з України дозвіл на проживання
терміном на один рік. Відповідний указ підписав прем’єр-міністр
Італії.
Біженці з України отримають доступ до медичного обслуговування, ринку праці, освіти та ряду

соціальних пільг. Дозвіл на проживання українцям видають поліцейські управління.
Керівник цивільного захисту також
підписав контракт зі спецфондом,
який передбачає щомісячний
внесок у 300 євро на кожного
біженця з України протягом максимум трьох місяців. Указ слідує
за рішенням саміту Європейської
ради щодо режиму тимчасового
захисту.

оголошення
К-ть Місцезна-ходження Етаж/ Заг./жил./кухня
(площа)
кімнат/
етажність/
матеріал
роздільн.

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

К-ть Місцезна-ходження Етаж/ Заг./жил./кухня
(площа)
кімнат/
етажність/
матеріал
роздільн.

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

1. Нерухомість: продам або обміняю

2.2 Дома

1.5 Будинки

.... 1/-.. ....... 3aмостя.............. -............... -/12/-............. безкошт...................... (067) 291-55-99........................................ за допомогу по дому, в/зр.
.... 3/- . . ....... с.Агрономічне...... 1/- . . ........... 57/44/7........... 3000грн...................... (067) 606-38-03..................................... меблі, техніка, без зруч.,торг

.... -.......... Академічний
-............. 110/-/-.......... 66000у.о................. (098)
.... -.......... с.Зарванці
-............. 110/-/-.......... 66000у.о................. (098)
.... 2/-.. ...... с.Комарове	1/ц.......... 55,3/36,3/10... дог........................ (067)
.... 3/-.. ...... с.Агрономічне	2/ц.......... 100/-/-.......... 55000у.о................. (068)
.... 3/- . . ....... с.Райки............... 1/ц............ 83/57/8,3 . . ....... 4500у.о. . . .................... (098)
.... 5/-.. ...... Aкадемічне	2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093)
.... 5/-.. ...... c.бл.3арванці 2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093)

123-17-70.. ....................... власник, 4с, новобуд, комунік.
123-17-70.. ........................ власник, 3,5с, комунікац, чист
391-16-58.. .................................. 65с, газ, вода, криниця
043-19-51.. ..................... пров.Весняний, зданий, комунік
455-76-52.................................... Калин.р-н,власник,35с, г/б,газ
917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.

3. Нерухомiсть: куплю
3.1 Квартири
.... 1-2....... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .................................................................. .... 3-4....... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .................................................................. -

1.7 Ділянки

4. Нерухомiсть: винайму

.... -........... c.Людавка........... -............... 25 с............... дог............................ (067) 263-28-82..................................... біля траси, газ, світ, власник
.... -.......... Поліїв Яр,34а	 -............. 6 с. . ............. 25000у.о................. (067) 598-61-75 . . ............................... під будівництво, не рівна
.... -........... с.Зарванці........... -............... 12 с............... дог............................ (098) 328-50-17..................................... світло, вода, сад, літ.будинок

2. Нерухомiсть: здам в оренду
2.1 Квартири
.... 1/-.. ....... Вишенька............ -............... -.................... дог............................ (096)
.... 1/-....... Замостя
5/5/ц. . ...... -. . ................ 5000грн... ................ (067)
.... 1/-.. ....... Центр................. -............... -.................... 1100грн...................... (063)
.... 2/-.. ...... Вишенька	6/9/-........ -. . ................ 10000грн................. (067)
.... 2/- . . ....... Коцюбинського..... -............... -.................... дог............................ (097)
.... 2/- . . ....... р-н Зал.вокз........ -............... -.................... дог............................ (098)

112-95-32.............................................. кімната для працюючих
255-13-06 . . ......................... 1-кім.квартира, меблі, техніка
788-03-48.................................... для 1 дівч., сім. без власника
255-13-06 . . ............................................... меблі, техніка
234-07-04...................................... подобово, погодинно, власна
286-22-43...................................1-2 людини в окр.кімн.,власник

4.1 Квартири
.... 1-3........ бл.Замостя..........
.... 1-3........ Вишен, Слов.. . .....
.... 1/-....... будь-який р-н	
.... 2/-.. ...... будь-який р-н	
.... 3-4....... будь-який р-н	
.... -.......... будь-який р-н	

-............... -.................... дог............................ (093)471-98-36, (098)100-06-74............................. для порядних людей
-............... -.................... дог............................ (093) 471-9836, (098)10006-74.................. оплату і порядність гарантую
-............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .........................по домовл., будь-які варіанти
-............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .........................по домовл., будь-які варіанти
-............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .........................по домовл., будь-які варіанти
-............. -. . ................ дог........................ 69-25-99, (097) 280-64-21.. ..........зніму житло в порядних людей

5. Комерційна нерухомість
5.1 Продам
.... Приміщ.430кв.м, вода, електрика, побут.приміщ.під СТО, склади, зварюв/столяр цех... дог.............................. 61-26-61, (097) 462-45-44

5.3 Різне

508078

.... Здам в оренду приміщення 100 кв.м під кафе, магазин, склад. 1-й поверх, парковка... дог........................................... (067)
.... Здам прим.під кафе, бар, ресторан, стомат., мед.клініку, спортзал,350кв.м, комун. . . дог........................................... (097)
.... Зніму приміщення під житло чи під бізнес......................................................... дог.............................. 69-25-99, (097)
.... Складське приміщення, є опалення, р-н Петроцентр, 70 кв.м. Власник. Ціна дог..... -............................................... (097)

979-87-69
462-45-44
280-64-21
259-79-00
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«У нас пташки співають».
Митці приймають переселенців
Прихисток у заповіднику  Буша —
мальовниче село у Вінницькій області
з тисячолітньою історією. До початку
повномасштабного вторгнення росії
в Україну, в селі стрімко розвивався
сільський зелений туризм. Наразі
Буша стала прихистком для багатьох
переселенців
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

П р о т я г о м
останніх двох десятиліть українці
та європейці купували будинки в Буші, що на Ямпільщині, розвивали зелений туризм. Місце дійсно казкове, адже
селище розташоване в самому
центрі історичного заповідника,
якому понад п’ять тисяч років.
Гості мальовничої місцини
тут мають можливість не просто насолодитися проживанням
в автентичних будиночках, а й
відвідувати творчі майстер-класи,
музей Трипільської культури, побачити башту фортеці і справжнє
козацьке кладовище, дохристиянський скельний храм, каньйон
з печерами Гайдамацький Яр.
А років тридцять тому жителі покидали селище — будинки
були порожні та руйнувалися.
Останні роки Буша переживає
справжній ренесанс.
В селі відкрили картинну галерею та творчі центри. Наразі
в Бушу щорічно приїжджають
близько 60 тисяч туристів. Більшість тут вже не вперше.
Для місцевих мешканців наплив туристів — додатковий заробіток. Хто здає житло, хто продає городину та молоко. Хтось
готує гостям їжу.

Завдяки активному розвитку
туризму почала розвиватися
в Буші й інфраструктура. Нещодавно побудували тут Трипільский павільйон, а з бюджету
почали виділяти гроші на розвиток історичного пласту України.
Регулярно сюди приїздять скульптори й художники, проводять
мистецькі пленери.
Купила будинок за дві
картини
Вінницька художниця Світлана Телець саме в Буші відкрила
для себе справжню Україну. Спочатку вона їздила в селище козацької слави на творчі пленери.
Потім тут купила будиночок, щоб
малювати, проводити майстеркласи, приймати гостей.
— Я купила будинок за дві
картини, — розповіла Телець. —
В мене продалося одне полотно,
потім ще. Тоді вони коштували
близько 700 доларів. Тут було
страшенно брудно, тому що ніхто
не жив. Вивезла п’ять причепів
сміття. Було все завалено. Крок
за кроком, і з’явився будиночок
з каміном. З хліва зробила картинну галерею.
Поїхати звідси художниця вже
не змогла: відкрила творчий
центр. Каже, що сільське життя
тепер не проміняє на місто.
— Тут екологічно чиста зона, —
каже вінницька художниця. — І

вода, і повітря такі, що треба пошукати. Тому що у радіусі 30 кілометрів ніяких викидів, нічого
немає. До мене приїздили звідусіль: і італійці, і французи, і американці, шаман з Перу. Також
бувають йоги, езотерики.
Із зростанням туристичної популярності Буші гостей в селищі стало так багато, що Світлані
Телець довелося розширювати
кількість місць. І вона зайнялась екотуризмом. Світлана викупила ще один будинок, оздобила його в автентичному стилі
з житлом-експозицією етнічного
побуту українців у поєднанні із
сучасністю.
Зелені садиби для біженців
З початком повномасштабної
війни до нашої області ринув

– За два місяці війни у
нас знайшли прихисток
сотні родин з гарячих
точок України: Харкова,
Києва, Херсона, –
розповідає художниця
потік людей з регіонів, що найбільше постраждали внаслідок
бойових дій. Для багатьох з них
Вінниччина стала прихистком.
Буша теж стала другою домівкою
для переселенців. Тепер Світлана
Телець поселяє в своїх будиночках тих, хто тікає від війни. Для
дорослих та малечі проводить
сеанси арт-терапії.
Загалом, жителі громади
Буші — патріоти та щирі українці. Чоловіки пішли захищати
Батьківщину від загарбників,
а жінки — справжні господині,
тим часом надають прихисток
вимушеним переселенцям.
— Люди в Буші, як і всюди,
дуже різні, — каже мисткиня. —
Але в цілому, тут вони дуже
відкриті і позитивні, не дай

Гості живуть у мальовничій місцині. Мають змогу брати
участь у творчих майстер-класах
Бог що, вони приходять на допомогу. Я помітила, що вони
живуть давньою традицією взаємодопомоги.
Починаючи з 24 лютого, жителі громади села Буша надали
тимчасовий прихисток багатьом
сім’ям, які рятуючи життя своїм
дітям, шукали безпечне місце,
залишались на декілька днів та
їхали далі. Але, в той же час, для
багатьох людей село Буша стало кращим безпечним місцем,
де вони вирішили залишитись
до кінця війни.
— Харків, Київ, Дніпро, Херсон. Переселенці з цих міст мешкають у нас вже місяць, — гово-

рить Світлана Телець. — За два
місяці війни у нас прихисток
знайшли сотні родин з гарячих
точок України.
Спільними зусиллями громадських організацій, волонтерів
Вінниччини та місцевих жителів Буші, переселенці отримали
необхідну допомогу — їжу, ліки,
предмети гігієни та інформаційну
підтримку.
— У нас все тихо: весна, пташки співають, ми осторонь від бойових дій, — каже мисткиня. —
Біженці, на скільки це можливо,
заспокоєні. В селищі козацької
слави, в Буші, разом чекаємо
перемоги України.

оголошення

6. Будiвельнi матерiали та
послуги

507158

6.1 Продам будівельні
матеріали
6-14т. Відс, піс. мит., дрова................................недорого.................(098) 588-08-27
Відс, глин, кам, піс, щеб,перегн....................................дог..................(097) 501-09-07
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.,дрова............. недорого......... (098) 588-08-27

ДРОВА. ДОСТАВКА!
чорнозем, перегній
пісок, відсів, щебінь, кам.
Вивіз грунту, буд.сміття

(067) 431-88-99
505918

БЕТОННІ ОГОРОЖІ
кольорові та сірі
zabor-vn.com
Доставка та встановлення

(067) 909-54-43
Блок газобетонний. . ................................ дешево......... (067) 430-64-09
Відсів, пісок, щебінь, камінь..........................................дог..................(067) 431-88-99
Відсів, пісок. Дрова. Перегній........................................дог..................(097) 842-94-21
Вікна,двері,лам., супутні будмат.................... дог.......... (096) 938-96-28
Ємності для води від 20 до 20000л. . .............. дог.......... (067) 403-46-09

6.2 Куплю будівельні
матеріали
Плитку на підлога, стіни, залишки................. дог.......... (097) 016-22-63

6.3 Будiвельнi послуги
	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,
(063)747-32-80
«АНТОНІК». Вікна м/п. Балкони «під ключ». Броньовані, алюм.
двері. Штори-жалюзі. (067) 264-31-52  
«Під ключ» армат.-бетон.,фасади, внутр.,покрівля,
кам’яна,цегл. кладка, погріби (098) 827-80-85
«Під ключ»покрів.роботи, зварювальні роботи
будь-якої складності. Утепл.будинків (067)735-74-20,
(067)718-84-32
1 бригада виконає вивезення будівел. сміття, демонтаж, земляні,
бетонні роботи. (098) 718-21-80  
1 бригада виконає кладку, фундаменти,дахи та інші буд.роботи.
За низькими цінами (098) 809-78-13  

1 бригада виконає: цегляну, кам’яну кладки, газоблок, фундаменти, огорожі (097) 330-07-62  
1 обрізка, омолодження саду. Дрібні будів. роботи.
Наведу порядок на ділянці. (099) 549-09-19
100% будівництво будинків та інших споруд «під ключ». Рахуємо
кошторис.Є техніка (098) 681-09-84  

АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛ-НИ
на воду: проектування,
буріння, ремонт.
Ліц. АВ475314.

(067) 794-19-09

Армування. Бетонні, земельні роботи. Фарбування
та інше. Якісно (097) 721-41-61
Бетонні роботи, фундамент, стяжка, відмостка,
перекриття та шліфування підлоги. (098) 092-36-08
Бригада виконає всі будівельні роботи: фундамент,
коробка, дах. (098) 916-90-97
Бригада з д/р, інструментом виконає кладку цегли,
блоків. Фундаменти. Покрівля. (063) 109-36-62
Бригада каменярів виконує всі будів. роботи, кладка, фундамент,
стяжка, земля. (096) 372-62-43, Сергій  
Будуємо Дахи з усіх наявних матеріалів. Ремонт
даху. (097) 338-65-85
Буріння арт.свердловин, прокладання водогону.
Монтаж башти Рожнов. Проектування. (067) 794-19-09
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Чи можна викликати таксі під
час комендантської години?
Ми перевірили  Через дію
комендантської години після
23.00 практично усе зачинене.
Пересуватися вулицею суворо
заборонено. Чи стосується ця заборона
таксистів? Чи погодяться вони везти вас
вночі? А якщо до лікарні? А чи приймуть
виклик за кілька хвилин до початку
забороненого часу?
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Від першого дня
широкомасштабного наступу росії
на Україну в країні
діє воєнний стан.
З того ж часу на всій території
нашої області запровадили комендантську годину. Нині вона
діє з 23.00 до 5.00. Це означає,
що у цей час цивільним заборонено знаходитися на вулиці.
Виняток — перехід до укриття
під час повітряної тривоги.
Ми вирішили перевірити,
як працюють служби таксі: чи
вдасться викликати машину після 23.00?
Заради справедливості зазначимо, що замовляти машини ми
почали ще до комендантської

години. Якщо телефонувати
за 20–30 хвилин до її початку,
то майже всі служби приймають
замовлення. О 22.56 наше замовлення прийняли у додатку
Uklon, а о 22.57 вже операторка

Замовлення можуть
брати навіть за кілька
хвилин до 23.00. Бо
перші 30-40 хвилин до
таксистів ставляться
лояльно
«Євро Таксі» Ярослава повідомила про готовність прийняти
замовлення. До вказаного нами
кінцевого пункту прибуття, додамо, їхати було довше, ніж
п’ять хвилин.

Деякі служби таксі беруть виклики навіть за кілька хвилин до початку комендантської
години. Після початку — викликати машину неможливо
Починаючи з 23.00 ми знову
почали телефонувати в служби
та намагатися замовляти машину
через мобільні застосунки. В додатку Uklon нам повідомили про
велику кількість замовлень, тому,
мовляв, пошук машини може зайняти дещо довший час. Водночас ціна на ймовірну поїздку
підстрибнула вдвічі. Платити нам
не довелося, оскільки замовлення ніхто так і не прийняв.

Заборонено їздити під час комендантської години
Водії вінницьких служб таксі розповіли журналісту RIA\20minut.ua,
що згідно з розпорядженням місцевої влади їм заборонено брати
замовлення та взагалі переміщуватися містом під час комендантської
години. Один із них припустив, що
після 23.00 замовлення можуть
приймати хіба що через «чорні»
схеми, про які він не знає.

— Будь-яка компанія приймає
замовлення чітко до початку комендантської години. Усе
інше — на відповідальності самого
водія, — говорить один із таксистів. — Перших 30–40 хвилин після
початку комендантської години
до таксистів ставляться лояльно
(має на увазі поліцію та територіальну оборону — авт.), тому за-

мовлення дійсно можуть брати
навіть за кілька хвилин до 23.00.
Таксисти говорять, що не мають
повноважень та розпоряджень
возити будь-кого з 23.00 до 5.00.
Мова, зокрема, й про співробітників поліції, військових, службовців ТРО й тих містян, яким,
наприклад, терміново може знадобитися до лікарні.

Не вдалося нам викликати
машину й через Uber. У застосунку з’явилося повідомлення:
«На жаль, сервіс Uber наразі
недоступний у вашому регіоні».
Естонська компанія Bolt також дотримується обмежень,
тому на наше замовлення водіїв
не знайшлося. Пояснення у додатку були такими: «Bolt поки
недоступний у Вінниці. Замовляйте Bolt в Парижі, Лагосі, Йоганнесбурзі…».
Зрештою ми почали телефонувати до служб таксі. Першими були «Євро Таксі». Як і
до 23.00 нам автоматично передзвонили, робот подякував нам
за наш вибір, але операторка
Ярослава вже не відповідала.
Набрали «Еко Таксі». Але тут
не те, що Nissan Leaf нам не подали, з нами навіть робот не поговорив — наші дзвінки автоматично збивалися. Таксі «Вимпел», якщо не рахувати робота,

після початку комендантської
години не відповів.
У службі «838» ми «провисіли»
на лінії понад хвилину. За цей
час штучний голос нам кілька
разів повідомив, що наразі багато
замовлень, але ви залишайтеся
на лінії, ось-ось ми приймемо
ваше замовлення. Його, звісно,
ніхто так і не прийняв.
Сервіс виклику таксі Sprut
також залишив наше бажання
скористатися їхніми послугами
у комендантську годину без належної уваги.
Останнім ми зателефонували
до Opti Таксі. Нам автоматично перетелефонували, зрештою
слухавку підняла операторка, запитала, куди подати машину. Ми
назвали адресу. Вона перепитала,
з якого міста ми телефонуємо.
Сказали, що з Вінниці.
— У Вінниці комендантська година, тому ми не можемо подати
вам авто, — пояснила дівчина.

оголошення
	Порізка дерев/дров, покіс трави, будівельні,
садово-огородні роб. Приємні ціни. (067) 697-71-21,
Сергій
Тротуарну плитку покладемо. Дешево. Якісно. Швидко. (067)
877-27-92  
	Укладання плитки тротуарної. Якість гарантована
(067) 307-32-33
	Фарбування поверхонь та поклейка шпалер. (067)
696-81-94
Чистимо та поглиблюємо криниці. Копаєм вигрібні ями. Достака
кілець (067) 684-06-38  

6.4 Внутрішне оздоблення,
ремонт
506891

Буріння, проектування артезіанських свердловин
«під ключ». Якісно, недорого. (067) 794-19-09

«Під ключ» ремонт будинків, квартир та офісів
(гіпсокартон, шпаклівка, плитка). (068) 150-07-03
1 майстер виконає якісно шпаклівку, фарбування, шпалери та
облаштує відкоси. (067) 963-88-61  

	Вивезем будсміття, глину + завантаження ручне
або міні-екскаватором. Демонтаж. (097)846-24-20,
(096)688-89-76

	А ми виконуємо всі внутр.роботи: гіпсокартон,
плитка, шпаклівка, шпалери, ламін. (097) 457-14-99

	Виконую цегляну кладку. Досвід роботи. (068) 99843-57

	А у нас акція! Виконуємо ремонтні роботи під ключ
(гіпс, шпаклівка,фарбування, плитка,ламінат, шпалери). Звертайтесь за телефоном (093) 310-67-68

Демонтажні роботи будь-якої складності, земельні
роботи. Копання землі. (098) 092-36-08

Балкон «під ключ». Вікна, армстронг, гіпсокартон та
інше. (063)240-88-10, (097)113-12-10

	Каменярі (муляри) з великим досвідом роботи. (097)
180-85-54

	Внутрішні роботи: комплексно, частково, декори
та інше. Деталі за тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01

	Кладка цегли, газоблоку, фундамент. Покрівельні
роб. Бригада з досвідом роботи. (097) 811-50-86

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

	Копaємо траншеї,ями міні-екскаватором.Вивіз
грунту.Шир.транш.20,30,40,50,60,80см (097)846-24-20,
(096)688-89-76

	Гіпсокартон, шпакл.,відкоси, електрика, шпалери,
ламінат, паркет. дошка, плитка. (093) 241-50-05

Копання землі, траншеї під фундамент, газ, воду, каналіз. Перекопування землі. (098) 019-80-53  
	Копання, докопування криниць механічним способом. Доставка кілець. (067) 290-47-13
	Міні-екскаватор. Всі види роб.Глибина копання 0-3м,
ковш 20,30,40,50,60,80,100см (097)846-24-20, (096)68889-76

	Жінка виконує професійну поклейку шпалер, фарбування, багети. (068) 849-26-42
	Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки,
ламінату. Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04
Ремонтно-будівельні послуги: шпаклівка,
гіпсокартон, встановлення дверей. (067)347-97-66,
(093)924-62-89
	Євроремонт. Малярні роб.,плитка, штукатурка,
гіпсокартон, ламінат. Розумна ціна (097) 714-07-04

508026
505969

6.6 Натяжні та підвісні стелі
stelivsim.com.ua Натяжні стелі від виробника.
(096)620-45-41, (068)003-25-53
	Натяжні стелі будь-якої складності, тканинні,
«екостелі», фотодрук на стелях. (096)809-56-22,
(093)303-76-75
	Натяжні стелі. Виготовл., монтаж. Швидко. Якісно.
Знижки пенсіонерам, учасн.АТО. (067)840-64-95,
(067)430-45-00

1 Caнтехнік: якісне встановлення і заміна систем
опалення, каналізації, водопроводу, унітазів, ванн,
раковин. Великий досвід роботи. (093)921-37-30,
(067)684-35-41
Бойлери, опалення, котли, труби, насоси.
Консультація. Підбір, монтаж. Зодчих,36 (096) 42812-25
	Котли, колонки, бойлери. Труби, насоси. Монтаж,
гарантія. ТеплоБуд. Зодчих,36 (096) 428-12-25
	Опалення, водопостачання, каналізація. Монтаж,
гарантія. ТеплоБуд. Зодчих,36 (096) 428-12-25

6.7 Опаленя, водопостачання,
вентиляція, каналізація

	Опалення, водопровід, заміна каналізацій, встановл.котлів, сантехніка, звар.роб. (068)219-84-28,
(067)430-20-18

«Під ключ» каналізації з заведенням в житло. Швидко, якісно. (097) 309-97-58

	Сантехнічні роботи, водогін, опалення, каналізація.
(067) 905-04-57
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У скільки обійдеться
зварити каструлю борщу?
Страва до столу  Експерти кажуть,
що лише за півтора місяця війни
вартість борщу в Україні зросла на 13%.
Порахували, скільки у Вінниці нині коштує
зварити борщу
Наталія КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Про те, що вартість борщу під час
війни подорожчала,
зазначають експерти офісу ефективного регулювання BRDO. Вони під час підрахунку індексу використовували
офіційні дані Мінфіну щодо середньомісячних цін на продукти.
Рахували такі продукти: свинина (400 грамів), капуста
(500 грамів), картопля (500 грамів), морква (150 грамів), буряк
(400 грамів), сметана (100 грамів). Загалом у них вийшло —
92,49 гривні за порцію борщу
на чотирьох осіб, приготовану за традиційним рецептом.
Це дані станом на 15 квітня
2022 року.
«У порівнянні з 1 березня
2022 року — 81,84 грн — ціна
зросла на 13,02%.
Всі інгредієнти борщу, окрім
білокачанної капусти, подорожчали різною мірою: від незначних 3% до істотного 21%. Най-

більше зросла ціна м’яса», —
йдеться у дослідженні.
Для того, щоб порахувати індекс борщового набору безпосередньо у Вінниці, ми пішли
на Центральний та Привокзальний ринки, і завітали у кілька
магазинів. Шукали ті ж продукти, що й експерти BRDO, і
додатково цибулю.
На Центральному ринку
ми придивилися до свинини
в м’ясному павільйоні. Там ціни
від продавця до продавця не особливо різняться. За кілограм
свинини просять 130–140 гривень. Нам в борщ знадобиться
400 грамів, тож це обійдеться
у 52 гривні.
У магазині за свинину доведеться заплатити дорожче, в середньому 160 гривень за шию,
тобто 64 на одну каструлю борщу.
Далі — шукали овочі на Привокзальному ринку. Ціни на «молоді» овочі кусаються. Картопля,
до прикладу, коштує 60–70 гривень за кілограм. На щастя,
в борщ нам потрібні торішні.

Ось, скільки вони коштують:
 картопля (500 грамів) —
5 гривень;
 буряк (400 грамів) — 12 гривень;
 капуста (500 грамів) —
11 гривень;
 морква (150 грамів) —
3,5 гривні;
 цибуля (150 грамів) —
2,5 гривні.
Найважче було знайти буряк.
Навіть той, що знайшли, виглядає не надто поважно.
У магазинах ціни на овочі
не істотно відрізняються від того,
що ми бачили на ринку:
 картопля (500 грамів) —
5 гривень;
 буряк (400 грамів) — 11 гривень;
 капуста (500 грамів) —
13,50 гривні;
 морква (150 грамів) — 4 гривні;
 цибуля (150 грамів) —
2,5 гривні.
Додатково до борщу дехто додає томатну пасту, яка в середньому коштує 10 гривень за тюбик в 70 грамів. А вже готову
страву заправляють сметаною.
Вона коштує в середньому 30–
35 гривень за 400 грамів.
Отож, наш «ринковий» борщ
обійшовся у 86 гривень без сметани, і з останньою — 94 гривні.
А якщо купувати продукти в магазинах, то коштуватиме в середньому 99 гривень.

Що буде далі?
На думку головного економіста
BRDO Юлії Корнєєвої, ринок насичений продукцією, яку виробники
зараз не зможуть експортувати,
що у короткостроковому періоді
позитивно впливатиме на цінову
динаміку.
Аналітикиня Українського клубу

аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана
Литвин прокоментували з цього
приводу виданню «Фокус», що
подальша динаміка цін на овочі
залежатиме від співвідношення
попиту та пропозиції.
«Якщо погодні умови дозволять
отримати гарний урожай овочів,

значного зростання цін не буде.
Виїзд за кордон через військові
дії великої кількості українців знижує попит. І навіть при обмеженій
пропозиції ціни не будуть стрімко
зростати через зниження купівельної спроможності українців під час
війни», — читаємо у публікації.

Якщо купувати на ринку
картопля
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грамів

400
грамів
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12

5

грн

грн
кілограм

30

кілограм

10

грн

грн

морква
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грамів
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11
грн

3,5 23

кілограм

грн

кілограм

22
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грн

свинина

цибуля
150
грамів

2,5
грн

кілограм

20
грн

400
грамів

52

кілограм

130
грн

грн

загалом

86
грн

оголошення

6.8 Електропостачання
	Електрика: всі види електр.робіт (заміна проводки,
розетки, підключ.техніки,ін.) (067) 789-02-98

6.9 Покрівельні матеріали та
послуги
«ДахБуд» Покриваю дахи: мет.черепиця, профнастил, шифер та ін.матеріали. Демонтаж даху. Ціна в
залежності від об’єму та матер.покриття. Працюю
без посередників (097) 755-68-57
«Під ключ» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні
ціни. (097) 338-65-85
«Під ключ» дах будь-якої складності. (098) 222-26-65
1 бригада будує дахи. Піддашки, ринви. Ремонт
даху. (067) 428-97-33
506041

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. Великий досвід роботи. (098) 222-26-65

7. Побутові товари, все для
дому
7.1 Меблi Продам

Дахи будь-якої складності, утеплення, терасси, альтанки з
ефектом старовинни. (067) 895-95-32  

Шафа, стіл.......................................... недорого......... (096) 526-76-06

	Монтаж металочерепиці, піддашків, водостоків,
встановл.мансард.вікон, вентиляц. (098) 222-26-65

7.2 Побутовi товари продам

	Покрів. роботи б.-якої складності євроруберойдом.
В наявності всі матер. Гар.2р. (093) 550-63-67

Прал/машина, б/в................................. 1000грн.......... (067) 390-97-28
Продам, куплю, відрем.прал.машини.............. дог.......... (063) 777-76-00
Торгове обладнання, продам......................... дог.......... (067) 160-51-97
Фінікова пальма продам............................... дог........... (097)560-06-31
Хол.,ел.духовку,прал/маш, мотопом................ дог.......... (067) 294-91-19
Шв. машина з тумбою, ножна.. ................ 500 грн..............(097)5600631
Шв/маш Подільська 1990р.в. ручна................ дог.......... (098) 758-91-34

	Покрівля дахів, піддашки, ринви, утеплення.
Помірні ціни. (098) 222-26-65

6.11 Утеплення фасадів
Бригада фасадників виконає професійне утеплення будинків.
(097) 889-69-22  
	Утеплення будинків пінопластом, ватою, «короїд»,
«барашек». Низькі ціни. Якісно. (098) 132-12-31

7.4 Опалення будинку
Дрова (067) 431-88-99

7.5 Куплю
А я куплю прал.маш.автомат на з/ч. . .......... дорого.......... (096)317-76-68
Балони кисневі, вуглекис., газові. . ................. дог.......... (097) 529-10-20
Велосипед, бінокль, гитара........................... дог..........(096) 601-35-11
Газ.плита, холод., ходунки, шахи................... дог.......... (096) 956-99-07
Газ.плиту для користування . . ......................... дог.......... (097) 831-73-72
Газ/плиту, робочу........................................ дог..........(097) 162-18-91
Газову плиту............................................... дог.......... (067) 166-63-52
Гітару, пилосос, мельх.посуд . . ....................... дог.......... (093) 299-45-17
Ел.вафельниця, годинники,ел.шашл................ дог.......... (068) 712-48-93
Ел.м’ясоруб.,світильники, сервізи.................. дог.......... (098) 702-62-41
Куплю LG та інші прал.машини...................... дог.......... (067) 777-76-00
Куплю мікрохвил., прал/маш.. ........................ дог.......... (097) 016-99-97
Пилососи, прал/маш будь-які........................ дог.......... (098) 017-22-63
Прал/маш робочу, комод, ліжко..................... дог.......... (068) 209-74-74
Прал/машини, мікрохв. та інше . . .................... дог.......... (098) 154-83-29
Пральну машину, робочу, Малютку................. дог.......... (068) 837-90-49
Холодильник, будь-який, робочий.................. дог.......... (096) 461-20-33
Холодильник, хороший, робочий.................... дог..........(068) 316-32-18
Ялинкові іграшки, термос, гітару................... дог.......... (096) 139-47-66

506993

7.6 Послуги
«AAAAABC». 100% pемонт хoлодильників вдома.
Гарантія. Забираємо б/в холодильники (098) 814-2477
«AVTO100%». Перевез.меблів, буд.мат.до 2,5т. Вантажники. Фургон 4х2х2,4. Недор. (098) 588-08-27
«AAABM»Акуратно перевеземо+завантажимо: меблі, квартири,
диван, холодильник, ін. (097) 674-43-61  
«AALT» перевеземо, розберемо, зберемо+завантажимо меблі,
квартири, інше.Недорого (098) 718-21-80  
«DAF». Диспетчерська з перевезень меблів, піаніно
+ досвідчені вантажники. (096) 972-10-09
«Майстер на годину» дрібний ремонт по дому, будь-який. Недорого. Пишіть на viber (067) 732-30-06  
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П’ять книжок вітчизняних
авторів про історію України
Самоосвіта  Кожна з книжок цієї нашої добірки допоможе вам краще зрозуміти Україну, причому у
різні періоди її існування. Кожен з авторів відшукав у закутках нашої історії щось унікальне, про що ви
точно не знали. Це й передумови створення нашої сучасної нації. Повернення до витоків української
історії, аби зрозуміти, ким ми є зараз. У добірці ви знайдете відповіді на важливі питання про постаті
Бандери, Сталіна, Гітлера… Дізнаєтеся, як з’явився Донбас, яким він був і чому став таким, яким ми
всі його знаємо. Ви зможете поринути у кожен закуток нашої великої країни разом з експедицією та
дізнатися, що в кожному із них заховано

«Брама Європи.
Історія України від
скіфських воєн
до незалежності»
(Сергій Плохій)
Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій
на Сході України, які розпочалися там у 2014‑му. Книга допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них — і сьогодення.
Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній
групі, а згодом — головній силі,
що стояла за створенням нації.

«Подолати минуле.
Глобальна історія
України»

«Війна і міф.
Невідома друга
світова»

(Ярослав Грицак)

(Володимир В’ятрович)

Автор зазначає, що Україна
утворилася внаслідок глобалізації та модернізації, разом із
найтемнішими їх сторонами,
пов’язаними з масовим насильством.
Однак минуле — це не тюрма. Воно завжди залишає місце
для вибору. Видання звертається
до минулого, аби краще зрозуміти, де зараз перебуває Україна
і світ та куди вони могли б рухатися далі.

Чи правда, що пакт Молотова-Ріббентропа був вимушеним
кроком для СРСР? Чи завжди Радянський Союз був непримиренним противником нацистів? Чи
правда, що українські націоналісти масово винищували євреїв
під час війни? Сталін узгоджував
військові дії з Гітлером? Кримські татари масово дезертирували
на початку війни? На ці та інші
питання ви знайдете відповіді
у даному виданні

«Я змішаю твою
кров із вугіллям.
Зрозуміти
український Схід»

«Ukraїner.
Країна зсередини»

(автор ідеї
Богдан Логвиненко)

(Олександр Михед)
Наприкінці 2016 року Олександр Михед вирушив у подорож
шістьма містами Донецької та Луганської областей, досліджуючи
тамтешнє життя, а також історії,
заховані в архівах. Письменник
розповідає дивовижну історію
Сходу, приборкати який намагалися британські й бельгійські
інвестори, імперські та радянські
правителі.

Книга за мотивами першого
кола експедиції Україною, яка
тривала з літа 2016‑го до зими
2018‑го року й охопила всі регіони — від Слобожанщини
до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найяскравіші
моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії
людей та місць, що надихають,
зворушують і дивують, а також
вражаючі фото, які показують
Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною.

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

Модель

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

Рік випуску/колір/
об`єм двигуна

Пробіг

Ціна

Куда звертатись (Ваш телефон)

Нотатки

1 зріжу та обріжу дерева. Порізка/рубка, продаж
дров. Вивіз гілля. (099) 549-09-19

8. Автомобілі

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

8.1 Продам або обмiняю

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

VW-LT-45....................... 1993.. біл...... 2400........... -............ 2000у.о...... (096) 216-67-62.. ............................................................ можливо з роботою
ВАЗ-2111...................... 09. . ... сір...... 1600 . . ....... 131.. ......... 3100у.о...... (067) 793-68-25 . . ..................................................... відм.стан, двиг.16-клап.

Cупутникові антени, ремонт тюнера, прошивка та встановлення
Smart TV. (093) 406-34-54  

8.4 Візьму в оренду

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

А/м від 5 тон................. - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог............ (093) 022-81-82............................................візьму в оренду з правом викуп

Виготовлення меблів на замовлення. Якісно, недор. Виїзд дизайнера 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  

507925

8.5 Сг техніка та інвентар
Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки
сегментні та роторні (096) 495-75-48  
Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки
сегментні та роторні (097) 713-54-93  
Передні мости на МТЗ нового,старого зразку та балочні, після
кап. рем. Білорусь. (067) 318-15-13  
Сівалки, плуги, фрези,дискові борони, міжрядні культиватори,
розсадо-посад. маш. (063) 651-91-92  
Т-25, картоплесадж., картоплекоп., громадилки, розкидач мін.
добр, прес-підбир. (097) 347-78-54  
Трактор МТЗ, Т-25, косілки роторні обприскувачі 200л, 300, 400,
600, 800, 1000л. (095) 810-17-87  

8.8 Авто-ремонтнi послуги

	Встановлення систем відеоспостереження, доступу, сигналіз.з вивед. на власний пульт охорони.
Проектування, монтаж, спостерігання систем протипожежного захисту. (067)430-53-76, (093)115-78-85

Терміновий професійний ремонт двигунів легкових а/м. Виїзд
до клієнта. (067) 415-94-89  

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

	Фарбування авто. Грунтовка, шпаклівка, видалення
іржі, реставрація. Якісно. (093) 014-73-33

Ремонт та продаж газових колонок, плит та сантехніки. Пайка,
чистка калориферів. (097) 260-38-29  

8.9 Транспортнi послуги

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

«AVTO»100%. Перевез.меблів, буд.мат.до 2,5т. Вантажники. Фургон 4х2х2,4. Недор. (098) 588-08-27
	Вантажні перевезення до 2т по місту та області.
Низькі ціни. (097) 856-77-68
Вант.перевез.: Мерс.Спринтер, 20куб.,3т. Гідроборт. Ф/опл.
будь-яка. Л.АВ 149607 (067) 289-52-33  

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

	Вантажні перевезення 1-10т по місту, області,
Україні. (067) 290-47-13

	Терміновий ремонт:холодильників, морозильників.
Швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 17349-99

Вантажні перевезення до 2 т по місту та області. МерседесСпринтер середня база. (093) 409-28-28  
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такий стрес — це про «вижити»,
а не про «продовжити життя»
Жіноче здоров’я  Війна —
найсильніший стрес для тисяч українок
впродовж останніх двох місяців. Часто
це призводить до проблем із жіночим
здоров’ям. Про найпоширеніші з них —
розповідають фахівці
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

В умовах постійного стресу,
порушення режиму сну й харчування, біологічний годинник
жінки може давати непередбачувані й часом шкідливі для
організму збої.
Про проблеми з жіночим
здоров’ям під час війни розповідає акушер-гінеколог Наталія
Ігнатова.
— Жінки більш чутливі
до стресу, — говорить лікар-гінеколог. — Вони мають більш
високий рівень депресій і тривоги, а також ознак посттравматичного стресового розладу.
Чоловіки мають відкриту реакцію на гостру стресову ситуацію,
а жінки більш схильні до проявів психосоматичних реакцій,
які часто пов’язані з репродуктивним здоров’ям. Наприклад,

порушується менструальна функція, що може «тягнути» за собою
безпліддя.
Останні два місяці в багатьох
жінок не залишається часу й
ресурсів на те, щоби випити
достатню кількість води і нормально виспатися. Відсутність
режиму дня і нестача вітамінів
та мікроелементів разом з гострим стресом починають руйнувати наш організм зсередини,
у першу чергу прямо впливають
на репродуктивну систему.
— Гострий стрес — це про
«вижити», а не про «продовжити життя», — пояснює Наталія
Ігнатова. — Репродукція — це
довготривалий і енергозатратний
процес. Зараз точно не до нього.
Тому в цей момент починають
навалюватись проблеми з місячними.
Менструальний цикл може
збитися через дисбаланс гормонів, який виникає на фоні стресу. Стрес викликає підвищення

рівня кортизолу, що може пригнічувати вироблення гормонів,
відповідальних за овуляцію.
Проблеми з жіночим здоров’ям
внаслідок стресу:
 вкорочення менструального
циклу (одна з найпоширеніших
проблем)
 болісні відчуття в молочних
залозах
 поява або посилення випадіння волосся
 поява або посилення висипів
на обличчі
 погіршення сну

Найкращий варіант
– звернутися на
консультацію до лікаря.
До того ж багато
лікарів проводять їх
безкоштовно і онлайн
 вагініт/бактеріальний вагіноз
 цистит
 молочниця
 кровотеча
Звісно, лікування таких різних
збоїв у роботі організму не може
бути універсальним. При кровотечі призначають кровоспинне,
при циститі — антибактеріальну
терапію, а при молочниці — місцеві протигрибкові препарати.
Які знеболювальні використовувати? Всі препарати з групи

Акушер-гінеколог Наталія Ігнатова. Лікарка каже, що жінки
більш чутливі до стресу і схильні до проявів психосоматичних
реакцій, які часто пов’язані з репродуктивним здоров’ям
нестероїдних протизапальних (нурофен, ібупрофен, німесил) або
дексалгін, кетанов, спазмалгон.
— При затримці місячних
внаслідок стресу та емоційного
перевантаження, рекомендую
не панікувати, — каже лікар. —
Жіночий місячний цикл дуже
залежить від якісного сну та
ментального здоров’я. Тому,
якщо вам дуже страшно та складно опанувати себе, пийте чай з
мелісою, м’ятою та ромашкою,

а також приймайте щось із простих та доступних заспокійливих
препаратів в аптеках: Магне В6,
комплекс В, L‑теанін та інші.
Але найкращим варіантом буде
звернутися за консультацією
до лікаря. До того ж багато лікарів проводять їх безкоштовно
у форматі онлайн. Лікарі рекомендують жінкам берегти себе,
піклуватися про власне здоров’я
та намагатися поступово знижувати рівень стресу.

Надають безкоштовну психологічну допомогу
Вінницькі психологині двічі
на тиждень проводять зустрічі у
групах психологічної підтримки
для усіх охочих вінничан. Долучитися можна, попередньо
зареєструвавшись.
Зараз всім українцям важливо
навчитися правильно справлятися зі стресом, відновити мо-

ральний баланс та продовжувати
жити в наших нових реаліях.
Для того, щоб допомогти вінничанам впоратися з цим всім,
практична психологиня Катерина Найко та гештальт-терапевтка
Ірина Козенко організували підтримуючі психологічні зустрічі.
Прийти на них можуть всі

охочі, треба лише попередньо
зареєструватися. Тривалість —
година-півтори.
— Щотижня на заняттях ми
будемо підтримувати одне одного та вибудовувати внутрішні
опори, цінності і сенси, — розповідає Катерина Найко. — Також ми пояснюємо, як еколо-

гічно проживати емоції, щоб не
зашкодити собі та близьким.
Проговорюємо те, як повертатися до життя: діяти, адаптуватися
у сьогоднішньому світі, робити все, щоб зменшити шкоду
травми.
Заняття проходять двічі на
тиждень:

 субота, 15.00 — в онлайні;
 неділя, 12.00 — офлайн.
Для того, щоб долучитися,
потрібно написати у «Вайбер»
за цим номером: (067) 6871431.
Заняття безплатні або ж з вільною оплатою. Тобто, ви можете
заплатити ту суму, яку забажаєте.
Кількість учасників обмежена.

оголошення
507925

	Комірник. Досвід роботи, 670 грн. в день. (098) 20054-30

9.2 Кухарі, офіціанти, бармени,
технологи
	Кухар, помічник кухаря. смт Стрижавка. Житло,
харчування. З/п договірна. (096) 355-69-85

Помічник кухаря,
посудомийниця. (067) 124-28-48

9.3 Охоронці
0xopoнці. Вахта. 12год.роб.день/12 відпоч. З/п
10500-12000грн. Харчування,проїзд (096)983-81-08,
(093)515-02-70
	Водій-охоронник ГШР. Форма, повний соцпакет. З/п
своєчасно. (067)430-53-76, (093)115-78-85
	Охоронники 350-450гр/доба. Вахта, форма, дост,
прожив.за рах.фірми. Повн.соц.пак (067)430-24-67,
(067)158-65-33
	Охоронники 500 грн/доба по м.Вінниця. Доба через дві. Повн.соц.пакет. З/п вчасно (067)430-53-76,
(093)115-78-85

Охоронники.

охоронники-350-400/доба. Вахта. Соц.
пакет. З/п своєчасно. (067)433-79-02,
(067)417-94-37

Вивезення буд.сміття + завантаження. Продам рублені дрова.
(098) 524-98-16  
Доставка чорнозему, перегною, глини, пісок. (097) 533-55-82  
Доставка: пісок, відсів, керамзит, цемент, щебінь. Доставка у
мішках. (067) 680-96-04  
Послуги екскаватора, гідромолот, самоскидів та доставка до 25
т. (063) 276-11-57  

9. Робота
9.1 Водії, експедитори,
вантажники, комірники
	Водії і торгові представники нам потрібні. (097) 08853-20
	Експедитори потрібні на постійну роботу, 570грн в
день. (097) 191-58-48

	Охоронці на постійну роботу, вахтовий метод. З/п
без затримок. (098) 315-50-59
	Охоронці на постійну роботу. Вахта, проїзд та
прожив. за рахунок підприємства. (093)630-81-35,
(097)842-72-63

9.4 Прибиральники, покоївки,
посудомийки
Посудомийниця,

помічник кухаря. (067) 124-28-48

506606

9.5 Працівники СТО, АЗС,
мийки
Oператори на автомийку самообслуговування. (096) 315-89-57  
	Автополірувальник авто, професійний з досвідом
роботи. Висока з/п. (073) 032-81-26
Дівчата та хлопці потрібні на хімчистку авто з
досвідом роботи. (073) 032-81-26

9.6 Продавці, касири
Продавці потрібні в продуктовий магазин на постійну роботу.
(068) 041-84-47  
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Чому бензин та дизельне
пальне знову в дефіциті?
Нулі на стелах АЗС  На третій місяць
повномасштабної війни вінничани знову
зіштовхнулися з дефіцитом пального.
Але ж слава Богу та ЗСУ, на території
нашої області немає боїв та руйнувань.
То в чому ж причина нестачі? Як зараз
продають бензини й ДП у нашому місті?
Коли зникнуть черги?

Як за п’ять днів змінилася ціна на паливо

А-92

Компанія
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

До початку повномасштабної
війни, 100% імпорту пального йшло з трьох
напрямків: Росія, Білорусь та
морський шлях. Після 24 лютого
усі три джерела закриті.
Найбільш шоковий час Україна
пережила завдяки Кременчуцькому нафтопереробному заводу.
— На ресурсах цього заводу український ринок протягнув березень і половину квітня
2022 року. Тоді ворог знищив понад 20 нафтобаз, розташованих
на території нашої держави, —
сказав директор Консалтингової групи «А‑95» Сергій Куюн
порталу Ліга.Бізнес.
Через ракетні обстріли завод
у Кременчуці припинив роботу.
І це перша причина дефіциту.
Друга причина, яку виділив
Куюн, проблеми з логістикою
в Європі для доставлення пального в Україну. Трейдери законтрактували великі обсяги
палива. Але цистерн та й самих

бензовозів мало, щоб задовольнити попит українців.
— Третя — збереження держрегулювання цін. Через дефіцит гуртові ціни стали вищими
за роздрібні, а чимало імпортних
ресурсів, особливо які везуть автотранспортом, також дуже дорогі, — зазначив директор «А‑95».
Що тим часом робить уряд?
Кабінет міністрів 29 квітня під-

нишов пропонує застосовувати
«розумний підхід»: бензоколонки
мають заправляти по 30/40 літрів
на одну машину, без здачі для покупця. Це, на його думку, усуне
черги до заправок.
«Приїжджаєш на заправку, платиш за 40 літрів, заливаєш скільки
влізе у твій бак — якщо влізе менше, то це твоя проблема. Здачу,
для прикладу, мережа може перераховувати на армію, гуманітарну
допомогу тощо, — пише Черни-

Дизель

Ціна
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Ціна
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36,05

1,95

40,66

2

36,05

1,95

40,66

2

Авіас

35,1

0

36,1

0

40,66

0

Укрнафта

35,05

1,95

36,05

1,95

40,66

2

36,05

1,95

40,66

2

36,05

1,95

40,66

2

42,69

2,12

WOG

AMIC
Shell

36

2

БРСМ-Нафта
KLO
Автотранс

36

1,9

36,05

1,95

40,66

2

36,05

1,95

36,05

1,95

40,66

2

UPG

36

1,9

36

1,99

40,6

2

BVS

36,05

1,95

36,05

1,95

40,66

2

36

1,95

36,05

1,95

40,66

2

35,12

1,11

36,13

1,5

40,81

1,66

Mango
Средня ціна в Україні:

віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.
Тобто, за очікуванням чиновників, до 6–7 травня дефіцит
пального в Україні зникне.
У Вінниці купити пальне можна хіба що в першій половині
дня. З самого ранку автомобілі
вишиковуються в черги. Обмеження на 10 літрів у один бак
поки не зняли. Подекуди можна
розрахуватись готівкою/банків-

Порада, як «розчистити» черги до АЗС
У соцмережах та експертних колах
часто зустрічається така думка, що
частково дефіцит підтримується
і самими українцями. Чергу під
АЗС займають люди, які й так
в баку мають чимало пального:
стільки, що не можуть залити собі
дозволені 10 літрів, а беруть 5–6.
Тож, роблячи запаси «на чорний
день», такі люди відбирають бензин, який справді потрібен іншим.
Член наглядової ради аналітичної
платформи VoxUkraine Петро Чер-

Зросла на

ОККО

Урядовці очікують, що
дефіцит має зникнути
до 6–7 травня.
Для цього підняли
торговельну надбавку
для АЗС
вищив торговельну надбавку
на дизпаливо та бензини на 40%
(близько 2 грн/л). Це викладено у постанові уряду № 488 від
29 квітня.
— Завдяки законтрактованим
обсягам на території Західної
Європи проблема з дефіцитом
пального на АЗС буде розв’язана
протягом тижня, але ціни дещо
зростуть, — зауважила перша

Ціна

А-95

шов на своїй фейсбук-сторінці. —
Людей, які готові будуть втрачати
гроші на переплаті, буде не багато.
Основна маса чекатиме, поки бак
спорожніє достатньо, щоб туди
влити 30 чи 40 літрів і потім їхати
на заправку. Я так вважаю!»
Водночас чоловік підкреслив, що
для машин з малим баком можна
запровадити правило: повний бак
+ каністра. І окремі обсяги пального можна було б запровадити
для мотоциклістів.

ською карткою, а в іншому місці — тільки через додаток/картку
автозаправної мережі.
І, як правило, після обіду
на більшості вінницьких АЗС
вже немає палива.
Водночас через рішення Кабміну, бензини вроздріб здорожчали
на 1,95 грн/л, ДП — на 2 грн/л.
Про це свідчать спостереження
консалтингової групи «А‑95», з
29 квітня по 2 травня 2022 року.
Преміальне брендоване пальне
на заправках коштує ще більше:
уряд дозволив мережам АЗС це
робити, за умови, що вони також
продають пальне за регульованими державою цінами. Однак
за наявності винятково преміальних марок на них розповсюджується норма про дозволене
здорожчання тільки на 5% від
граничної ціни.
Втім, це точно не останнє
зростання вартості бензинів та
дизеля.
Оскільки держрегулювання
вартості пального не скасували,
то урядовці мають кожного міся-

ця (1, 11, 21 числа) публікувати
нові граничні ціни на бензин і
дизпаливо.
Але на 2 травня Мінекономрозвитку не оприлюднило середню
вартість бензину і дизпального,
з яких вираховується гранична
ціна реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на початок травня.
За оцінкою експертів з групи
«А‑95», розрахункові роздрібні ціни на пальне, на першу
декаду травня, можуть скласти 31,19 грн/л на бензин і
35,63 грн/л — на дизельне пальне.
З урахуванням граничних
торгових націнок максимальна
ціна на «звичайний» (прим. —
не брендований на мережі АЗС)
бензин для його продажу через
мережу АЗС не повинна буде перевищувати 37,69 грн/л, на «звичайне» дизпальне — не вище
за 42,63 грн/л.
Тобто, рахуючи від цін станом
на 2 травня, варто очікувати здорожчання ще на 1,5–2 грн за літр
на бензин/дизпаливо.

оголошення

9.9 Робочі, слюсарі,
будівельники
	Внутрянщики, підсобники, каменярі, штукатури,
фасадники,покрівельники (098) 827-80-85
	Фахівці потрібні для проведення капітального ремонту будівлі. (067) 430-57-19

9.13 Швачки, кравці, прасувальники
	Людина на петельну машину в швейний цех, гарні
умови. З/п висока. (068) 656-81-31
Швачка в майстерню одягу на постійну роботу. Замостя. (063)
406-63-82  
	Швачка для пошиву шкіряних сумок, з/п від 8000грн.
вул.Пирогова, 71А. (097) 252-92-44

9.18 Опікуни, доглядачі, няні
	Опікунки по догляду в німецькі родини. Жінки до 60
р. З/п 1100-1600 Є. Консульт. (096)742-55-02, (093)01283-93

9.20 Робота за кордоном

А ми шукаємо роботу! Тротуарну плитку покладемо. Дешево.
Якісно. Деталі по тел.: (067)877-27-92, Борис  

	Покоївки в Італію. Жінки до 55 р. З/п від 1000 Є.
Консультація (096)742-55-02, (093)012-83-93

Бригада шукає роботу по виконанню фасадних робіт. (097) 88969-22  

	Працевлаштування в Україні та за кордоном, Наказ
МСПУ №1001. Соборна 79а, оф1. (067) 433-29-54
	Працівники на агроферми в Нідерланди. Жінки до 50
р. З/п 2000-2800 Є. Консульт. (096)742-55-02, (093)01283-93

9.22 Різне
Люди потрібні для розклеювання оголошень по місту. Бонуси
піца,смаколики щовечор (097) 935-65-71  
Працівниця для роздачі реклами до 30р., студенти. (098) 37304-94  
Розклеювальник оголошень, з/п 10000грн (093) 15467-07

9.23 Шукаю роботу
A я шукаю роб.по обрізці дерев (аварійні, плодові). Розпил, інше.
(098)409-89-94, (099)177-79-33, Петро  

Догляну самотню, хвору похилого віку людину. Маю д/р.
Людяність гарантую. (050) 587-39-45  

10. Навчання
10.1 Навчу
	Англійська мова. Якісно підготую до ЗНО. (063) 13080-89
507868
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Чи складно винайняти
переселенцям житло?
Ми перевірили  Не всі власники
вінницької нерухомості готові здавати
житло людям, які тікали від активних
бойових дій у своїх регіонах. Чи не усі
вони питають про прописку. А коли
дізнаються, що вона маріупольська,
то або починають шукати відмовки,
або прямо кажуть, що таким житло
не здадуть. Втім, знайшлися містяни, для
кого реєстрація не має ніякого значення
Михайло Курдюков,
RIA, (095)1039671

За даними Вінницької міської
ради, наразі у нашій
громаді оселилося
понад 32 тисячі переселенців з інших областей країни. Понад вісім тисяч з них — діти.
Частина людей проживає у знайомих та родичів, інші користуються
зручностями, що їх надала місцева
влада, третя категорія — самостійно винаймає житло.
У ЗМІ з інших областей можна знайти чимало публікацій
про завищення цін на житло для
переселенців, а також випадки
відмови надавати його в оренду
через наявність прописки того
чи іншого регіону.
Ми вирішили перевірити, чи
така сама ситуація й у нашій
області. Тому вигадали легенду
про подружжя з Маріуполя, яке
шукає квартиру у Вінниці для
оренди щонайменше на кілька місяців. Після цього ми зайшли на сайт з пошуку квартир
DOM. RIA й подзвонили кільком
десяткам рієлторів та власникам
вінницької нерухомості.
Прописка як причина
відмови
Кілька разів, коли квартира
мала дві й більше кімнат, ми
говорили, що з нами є дитина
восьми років. Як і більшість жителів Маріуполя, ми розмовляли
російською.
Майже усі вінничани хочуть
мати квартирантів без дітей та
домашніх тварин. Так само більшість рієлторів запитали нас, чи
місцеві ми та яку прописку маємо. Після того, як люди чули

про маріупольську реєстрацію,
часом змінювався тон розмови:
ми або чули категоричну відмову
в оренді або відмовки, мовляв, ми
порадимося та перенаберемо вас.
Показовою у цьому плані була
історія з 2‑кімнатною квартирою
на Ватутіна, 46. Почувши про
нашу прописку, жінка раптом
згадала, що квартира не її, а старенької мами, з якою перш ніж
здавати обов’язково потрібно порадитися, бо ж буде хвилюватися:

Кілька разів
безцеремонно
запитували про
реєстрацію: «Прописка
яка? Маріупольська? Ні,
вас не візьмуть»
— Я вам перетелефоную і повідомлю, коли можна буде подивитися квартиру, — повідомила
пані Юлія. Втім, минуло кілька
годин, а обіцяного дзвінка ми
так і не отримали.
Прояснив усе наш другий
дзвінок за цим номером. Цього
разу розмовляла наша інша журналістка. Легенда про подружню
пару та сама, але прописка у цих
вигаданих квартирантів була вже
місцевою.
— Я власниця квартири. […] Ви
місцеві? У вас не реєстрації цієї
немає, нічого? Тоді добре. […]
Готова приїхати прямо сьогодні
і все вам показати, — говорить та
сама пані Юлія. За пів години з
її номера журналісту зателефонувала інша жінка і повідомила, що
вони вже здали квартиру.
Житло в ЖК «Андорра» готові були здавати лише дівчині з

Після початку нової фази війни ціни на оренду житла у
Вінниці зросли. Крім того, містяни стали більш обережними у
підборі квартирантів
вінницькою пропискою. В «однушку» на Київській шукають
винятково жінок з прописками
Вінницької області. «Двушка»
на проспекті Коцюбинського
також, як виявилося, лише для
людей з області, а не переселенців із Маріуполя.
…Але не завжди
Погодилися здати квартиру
нам на Андрія Первозваного
за 6,5 тисячі гривень. Щоправда,
важливим пунктом була відсутність дітей та тварин.
— Як вас звати і звідки ви? —
запитала рієлторка Ірина. Після
питання, чи впливає на щось
наша прописка, вона запевнила. — Ні, ніяких непорозумінь чи
складнощів через це не виникне.
Здати однокімнатну квартиру
були не проти нам і на Тяжилові.
За «однушку» на Баженова просять шість тисяч гривень.
— Ми розуміємо, що зараз
більшість орендарів приїжджі,
тому все нормально, не переживайте, — відповідає рієлторка
Ольга на наше питання про роль
прописки. — Ціна буде такою, як
і вказано в оголошені. Її не підніматимуть через прописку.
Під час деяких розмов із рієлторами вони нам говорили, що
оголошення, яким ми цікавимося, вже неактуальне. Ми просили
їх розповісти про схожі варіанти

житла, що є у них в наявності.
Тоді вони запитували приблизно
наступне:
— Хто ви і звідки? Ви пара
чи сім’я? Тварини є? Який бюджет? На який термін хочете
знімати? — розпитує рієлторка
Людмила. — Зараз маю квартири лише на термін від пів року.
Місцеві не хочуть кожен місяць
заселяти-виселяти людей. […] Є
такі, що не хочуть брати переселенців, але людей все одно
приймають, людей заселяємо. З
пошуком зараз складніше, тому
що багато житла вже орендовано. Якщо щось буде, я вас
обов’язково наберу.
Кілька разів нам не давали навіть договорити, безцеремонно
запитуючи про прописку. Один
такий випадок стався, коли ми
зателефонували з приводу оренди
2‑кімнатної квартири в районі залізничного вокзалу. Ціна 10 тисяч гривень.
— Вітаємо, Людмило! Телефонуємо з приводу 2‑кімнатної
квартири на… — говоримо ми.
— Прописка у вас яка? — перебиває рієлторка Людмила. — Вас
двоє?
— Так, двоє. Маріупольська
прописка.
— Ні, не візьмуть, — продовжує
жінка.
— А чому?
— Ну, не візьмуть.

коротко
Катери вже
працюють

 У Вінниці розпочався сезон прогулянок на міських
теплоходах «Микола Пирогов» та «Ляля Ратушна».
Про це повідомив директор
філії «Пристань Вінниця»
Олександр Хоменко, передає «Суспільне».
Маршрут як і минулі роки:
від Центрального автовокзалу до Сабарова. На теплохід
беруть щонайменше 15 пасажирів, тоді починається
рейс.
Вартість квитків:
100 гривень для дорослих;
90 грн для студентів та
учнів;
80 грн дитячий (з
6 до 10 років);
Діти до 5 років безкоштовно.
Теплоходи працюють з
10.00 до 20.00.

Підтримка
родичів
військових

 Veteran Hub Вінниччини
запустив безоплатну лінію
підтримки родин військових. Отримати психологічну підтримку, консультацію з пошуку роботи
і консультації юристів з
нагальних питань можна
щодня з 8 до 22 години
за телефоном: 067 348 28 68.
Про це повідомляють у Вінницькій ОВА.
Усі консультації безоплатні
та конфіденційні. Команда
працює з ветеранами, військовими та їхніми родинами з 2018 року.
Загалом, Veteran Hub консультує, як знайти прихисток в Україні, влаштувати
дитину до школи, знайти
лікаря тощо, фахово допомагає психологічними
консультаціями, підтримує
у пошуках роботи в цивільному житті, а також
організовує безоплатне
навчання для близьких
військових.
— Ми намагаємося зробити все необхідне для того,
аби сім’ї захисників та захисниць отримували якісну
та своєчасну підтримку, —
зазначають фахівці ветеранського простору.

оголошення
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)43329-54
Допомога у вивченні біології та хімії. Підготовка до ЗНО та ДПА.
Онлайн заняття. (097) 118-48-00  
Репетитор з математики та укр.мови 1-9 класи онлайн і офлайн,
р-н Вишенька. (097) 217-67-04  

11. Дача, сад, город,
сг.продукцiя
11.1 Продукти харчування,
сг продукцiя
	Соєвий жмих (макуха), крупи оптом....................дог.................. (067) 775-66-29
Сіно лугове . . ............................................... дог.......... (097) 212-77-20

11.3 Добрива, грунти
Дефікат. Перегній. (067) 431-88-99
	Перегній, чорнозем (якісний) (067) 431-88-99

11.5 Куплю
Гречка,ячмінь,сою,соняшник,пшениц.................дог.................. (067) 775-66-29

12.3 Послуги
Eлектромонтаж від лічильника до відеонагляду. Заземлення
мереж. Блискавкозахист. (067) 240-70-16  
Рем. телевізорів вітчизн. та імпортн. вир-ва будь-яких моделей.
Виклик додому. 66-68-62, (098) 062-16-47  

13. Інші послуги

11.6 Послуги

13.3 Пошиття та ремонт одягу

Шукаю культиватор-трактор, щоб переорати город. Жмеринський р-н, с.Людавка. (098) 773-76-93  

Терміновий ремонт взуття, центральний ринок, м‘ясний павільон,
3 пов., 9-16.00. (073)489-98-92, (073)459-98-92  

12. Електроніка
та аудио/відео техніка

13.5 Юридичні та фінансові
послуги
А кредити готівкою. Перекредитуваня. Кредитна спілка «Партнер». Ліц. 380 НКФП. (063)311-80-72, (096)901-79-48  

12.2 Куплю

Адвокат: юридичні послуги, консультації, представн.в судах,
правоохорон.органах. (066)175-24-73, (097)691-20-87  

Муз.центр з пультом,планшет, ноут. . .............. дог.......... (068) 316-39-24

	Кредити готівкою. 17 років кредитуємо. Кредитна спілка «Партнер». Ліц.380 НКФП. (063)311-80-72,
(096)901-79-48
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Волонтерка створила у Вінниці
кулінарний батальйон
Смачна турбота  Вінницька
волонтерка Оксана Крилова створила
кулінарний батальйон. До його складу
увійшло декілька жінок. На кухні однієї
із них вони ліплять вареники, пельмені,
готують голубці та печуть пиріжки для
переселенців та українських захисників
Михайло
Курдюков,
RIA, (095)1039671

«З вами гастрономічний батальйон, який заснувався 24 лютого», — радісно повідомляє журналісту волонтерка
Оксана Крилова. Після початку
повномасштабного вторгнення
вона об’єднала навколо себе рідних, сусідок, знайомих та переселенок, які, власне, й перетворилися на вищезгаданий підрозділ.
Першим «спецзавданням» підрозділу, розповідає Оксана, було
приготування борщу для захисників. А вже за кілька днів жінки вирішили ліпити вареники.
Певний час обходилися винятково своїми силами: скидалися
грошима, закуповували продукти, шукали місце для зберігання
замороженої продукції. З часом

до ініціативи почали долучатися
небайдужі містяни та друзі волонтерки з‑за кордону: фінансово
стало простіше, а обсяги виробництва суттєво зросли.
— Так ця каша з вареників,
пиріжків, голубців та пельменів і закрутилася, — продовжує

«Така робота набагато
краща, ніж сидіти
вдома і плакати, вона
має антистресовий
ефект, розслабляє та
відволікає»
Оксана. — Годуємо не лише для
військових, але й переселенців,
передаємо продукцію людям
у звільнені населені пункти.
За весь час ми вже зробили півтора мільйона штук вареників,
близько 50 кілограмів голубців,

Пельмені волонтерки роблять великі, кладуть багато
м’яса. «Ліпимо не як у ресторанах, мініатюрні, а для чоловіків:
щоб взяти п’ять штук та наїстися», — кажуть жінки

Кулінарний батальйон з’явився на кухні однієї з вінничанок. Наразі кількість пельменів та
вареників, які наліпили ці жінки, налічується у мільйонах штук
пиріжки не рахували, а пельменів
вийшло десь три мільйони штук.
«Клич сусідок і робіть
щось»
Про візит на одне із виробництв, що воно за сумісництвом
є кухнею будинку Оксаниних
батьків, ми домовилися заздалегідь, на нас там чекали. Коли
прийшли, на кухні вже активно
працювало п’ять жінок. Пані
Катерина, мама волонтерки,
одразу усіх представила: «Одна
мішальниця, дві різальниці і три
ліпильниці»
— Батьки волонтерки не можуть не бути волонтерами, — пояснює пані Катерина. — Коли
усе почалося, Оксана мені каже:
«Клич сусідок і робіть щось».
А що? «Не знаю. Вареники ліпіть». То ми п’ятеро сусідок скинулися по сто гривень і почали
ліпити вареники. Потім сусідка
купила нам три сітки капусти —
готуємо голубці. Потім м’ясо
купили — так у пельмені пішло. Було таке, що місця в морозильних камерах не лишалося,
то я кажу: Оксано, може вже досить? А вона мені: «Мамо, у мене
черга на пельмені!» О, кажу, значить смачні вони у нас виходять.
Інша волонтерка, пані Олена,
розповідає, що на початку війни
мала проблеми зі сном. Але після

приєднання до кулінарного батальйону, відбій почав наступати
о 22.00–23.00.
— У вільний від пельменів
час я ще й в’яжу, — говорить
Олена. — Зв’язала дівчатам-волонтеркам пов’язки для волосся
патріотичні. В них працюється
веселіше.
Щоб захисники
не голодували
Інша учасниця ініціативи, пані
Марія, розповідає, що останнім
часом виготовляють вони переважно пельмені. Замовлень багато, отже й роботи. Втома, звісно,
є, але нагодувати солдатів, каже,
важливіше.
— Головне, щоб нашим дітямзахисникам було що їсти, — говорить пані Марія.
Серед присутніх була й пані
Тетяна. Вона працює в одній
із вінницьких шкіл. Поки уроки проходять дистанційно, навчальний заклад перетворився

на пункт приймання переселенців. Готує й там, і тут.
— Там борщі, а тут пельмені
готуємо, — продовжує пані Тетяна. — Ліпимо не як у ресторанах, мініатюрні, а для чоловіків:
щоб взяти п’ять штук та наїстися.
Вони у нас великі, багато м’яса
кладемо. Така робота набагато
краща, ніж сидіти вдома і плакати, вона має антистресовий
ефект, розслабляє та відволікає.
Також до волонтерок приєдналася Аліна. Вона переселенка
з Чернігівщини. До Вінниці її з
дитиною привіз чоловік. У нашому місті, каже дівчина, їй сподобалося одразу, бо люди у нас
доброзичливі.
— Іноді й додому не хочеться
повертатися, хоча, звісно, за ним
я сумую, — говорить Аліна. —
Сподіваюся, що війна скоро закінчиться, наші хлопці повернуться живими та здоровими,
бо ж на них чекають вдома. І ми
також всі повернемося додому.

Як підтримати проєкт?
Усі охочі можуть приєднатися
до Вінницького кулінарного батальйону. Для цього потрібно написати Оксані Криловій на фейсбуці, або зателефонувати їй:
(093)918–70–46.

Крім того, можна підтримати ініціативу, передавши продукти або
кошти, які витратять на їх закупівлю. Потреба в продуктах, каже
Оксана, є завжди.

оголошення

14. Медичні послуги
14.1 Пропоную
Мобільна лазня з виїздом
до Вас. Парна, кімн.відпоч.
тв, душ, рушники, посуд.
Комфортний відпочинок.

(067) 431-88-99
Допоможу легко кинути палити та вживати алкоголь. (067) 91299-11  
	Зуби як свої. Протезування, лікування, видалення,
панорамний знімок. (098) 814-09-47
	Послуги психологів та психотерапевтів. Різні види
та напрямки консультацій. (067)433-29-54, (063)13080-89
Продам турнік у дверну коробку, міцної конструкції, вир. Україна.
Ціна 300 грн. (096) 601-22-49  

14.2 Потребую
Куплю інвалідні візки, будь-які. (097) 935-65-71  
Куплю інвалідні коляски будь-які, ходунки, санітарні туалети,
інвалідні товари. (097) 017-00-17  

15. Знайомства

16.2 Куплю

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

Aнтикваріат. Монети будь-якого періоду для себе.
Дорого. (067) 933-17-24
Бінокль, годинники, гітару, ялинкові іграшки. (068) 004-97-73  
	Картини, ікони, коралові та бурштинові буси, роги,
годинники, ордени. Дорого! (098) 753-77-50

	Куплю дорого годинники, робочі на запчастини.
Приїду заберу. (067) 901-51-14
Куплю монети будь-якого періоду для себе. Дорого. (067) 93317-24  

486166

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

16. Хобі, творчість, дозвілля,
антикваріат
16.1 Продам

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

Beлика вітчизняна енциклопедія,31 том. Історія Великої Вітчизн.
Війни, 12 томів. (097) 560-06-31  

У Вас болить спина чи бажаєте позбавитись від целюліту? Телефонуйте: (067) 276-41-37, 54-61-98  

	Старі дверні ручки CCCР, пластик, годинник, монети,
ф/а плівковий (098) 753-77-50

555111
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Ягуара і тигра привезли з Одеси.
Про зоопарк і ціни на квитки
Зооновини  Подільський зоопарк
під час війни тимчасово призупиняв
свою роботу, але вже близько місяця
тому знову відкрив свої двері для
відвідувачів. Купуючи квитки, вінничани
не лише насолоджуються спілкуванням
з тваринами, а й допомагають зоопарку
дбати про підопічних та тваринпереселенців, які тут поселилися

Навіть у понеділок Подільський
зоопарк не пустував
без відвідувачів. Тут
від одного вольєра до іншого радісно бігають дітки, даючи овочі
тваринам. У зоопарку прогулюються молоді пари, пенсіонери
та переселенці.
Перші, кого ви побачите
у зоопарку, будуть ведмеді. Тут
мешкають бурі та гімалайські.
Загалом нам вдалося нарахувати
восьмеро, і частина з них — народилися лише рік тому. У обідню пору, коли ми завітали в зоопарк, ведмеді ховалися у затінку, подалі від людей. Але, коли
сонечко заховалося за хмари,

двійко гімалайських ведмедів
демонстративно їли рибу, гралися між собою та вилежувалися.
Ці хижаки збирають біля своєї
домівки-вольєра багато відвідувачів, які можуть довгенько
спостерігатися за грайливими
ведмежатами та їхніми, на вигляд суворими, батьками.
Подільський зоопарк під своєю
опікою має понад сотню тварин
та птахів. А цієї весни тут ще й
справжній бебі-бум. Є маленькі
косулі, муфлони, вівці, дикі свині, камерунські кози, сурикати
та угорська сіра корова.
Тварини йдуть на контакт з
людьми, і більшість з них можна
годувати овочами.
Мавпи у зоопарку зайняті своїми важливими справами: шукають щось в шерсті одне одного.

Найчастіше у зоопарк приходять сім’ї з дітками. Малеча любить годувати тварин овочами,
намагаючись поближче розгледіти диких звірів
Вони не особливо йдуть на контакт з відвідувачами, і на їхніх
вольєрах навіть висить табличка,
що мавпи можуть вкусити. Проте, як тільки їм хтось принесе
банан, яблуко чи інший смаколик, то вони наввипередки біжать
до людей.
Окремий відділ у зоопарку —
«Світ птахів». Найбільше тут
до себе приковують увагу птахи-хижаки та павичі, однак нам
не пощастило побачити їхні розмаїті пір’я на хвостах у повній
красі.
Найбільше людей збирається біля вольєрів тварин-переселенців. Подільський зоопарк
прихистив тигрицю уссурійську
і ягуара з приватного зоопарку
на Одещині. Тимчасово тварин
розмістили у старих вольєрах.
Однак Подільський зоопарк планує до кінця осені збудувати для
тварин нові.
— Для кошачих планується
звести вольєр на дві секції під
одним дахом. В новій оселі для
ягуара буде збудовано ще й зимівник з опаленням. Аби тва-

Фото з Укрінформ

Наталія КОРПАН,
RIA, (097)1448132

У зоопарку з’явилося двоє котячих з Одещини: ягуар та
тигр. Спершу тварини були налякані, але зараз вони вже
адаптувалися до нової домівки
рина почувала себе комфортно,
навіть взимку тут триматимуть
температуру не нижче 10 градусів
тепла, — кажуть в адміністрації
зоопарку.
Як розповідають працівники
зоопарку, все ще триває адаптація тварин до нового оточення,
клімату, кормів, води. В перший

день тварини були дуже неспокійні, а нині вже розслабилися.
На території зоопарку в різних
кутках тривають роботи. Зокрема, як у Подільському зоопарку
зводять вольєр для велетенських
гризунів — патагонських мар.
Загальна площа вольєра буде
680 квадратних метрів.

Адреса, контакти та ціни

Окремий відділ у зоопарку — світ птахів. Тут можна
поспостерігати за птахами-хижаками, пеліканами,
павичами тощо

З 1 травня вартість вхідних квитків
до Подільського зоопарку змінилася.
Дорослим за відвідання зоопарку тепер доведеться сплатити
100 гривень, учням/студен-

там — 50 гривень, дітям віком від
3 до 6 років — 20 гривень.
Вхід до зоопарку для найменших
відвідувачів (від 0 до 3 років) залишається безплатний.
Знаходиться зоопарк на вулиці

Сергія Зулинського, 9. Контакти:
0432 619 255. Працює заклад
щоденно з 09.00 до 19.00. А також ви можете стежити за новинами зоопарку на їхній Facebookсторінці.

оголошення

17. Тварини

	Куплю мотлох! Електроінструменти, залізо, радіо
плати, кабеля, електромотори, телевізори, холодильники, пральні машини, кондиціонери, АГВ
колонки і все інше. (098)654-82-62, (063)426-65-60

17.1 Продам

	Куплю хромові чоботи, форму, значки, воєнну
амуніцію, радіостанцію. (098) 753-77-50

Бджолопакети, матки, продукти бджільництва, вулики, рамки.
(073) 086-89-10  

	Ордени, медалі, значки, ікони. картини, фотоапарати, фарфор.статуетки, парфуми. (098) 753-77-50

Бджолосім‘ї з вуликами та без. (068) 156-47-01  

Радіодеталі, радіолампи, електродвигуни, металобрухт. Куплю дорого! (098) 753-77-50
	Ялинкові іграшки, ляльки, машинки, конструктори,
ігру Електроніка та інше. (098) 753-77-50

Породисті кури, качки, курчата, каченята. Інкубаційні яйця, голуби
та перегній. (067)869-88-93, (063)130-30-80  

Втрачено свідоцтво про реєстрацію машини на трактор колісний
DM244 № 23914АВ, заводський № 1212000114, рік випуску 2012,
двигун №L110925075B на ім‘я Блащук  Володимир Ілліч. Вважати
не дійсним. тел. не вказано  

19. Загальні оголошення
19.1 Продам
Бочка металева 3т, для поливу. Ціна договірна. (068)
849-26-42

18. Загубив-знайшов

19.2 Куплю

16.3 Музичні інструменти

18.1 Загубив

Духи, флакони та коробки з під духів: Франція та
СРСР. Дорого! (098) 753-77-50

Куплю гітару, баян, скрипку, акордеон, гармонь, синтезатор,
барабан, трубу. (068) 174-59-71  

Втрачений сертифікат ВН №0178142 на ім’я Войтенко Василя
Семеновича №84 вважати недійсним Тел. не вказано  

	Куплю дозиметр, радіолампи, противогаз, катализатор, лічил.Гейгера, радіодеталі. (098) 753-77-50

16.4 Спорт, туризм

Втрачений сертифікат ВН №0411638 на ім’я Боднар Ганна
Микитівни №92 вважати недійсним Тел. не вказано  

Куплю човен надувний, бінокль, велосипед, намет. (098) 370-3850  
Куплю шолом для мотоцикла. (097) 016-22-63  

Втрачено з 22.04.22р по 25.04.2022р. документи на ім’я Бевз
Максим Аркадійович (паспорт , водійське посвідчення , тех.
паспорт на автомобіль та код платника податків). Повернути за
винагороду. (098) 310-55-35  

486166

Куплю дорого! Монети, нагороди, знаки, годин., прикраси, буси
янтарні, коралові. (067) 901-51-14  
Радіодеталі, радіолам., реле, радіоплати,
магнітофони, осцилографи, т/в, фотоап. (098) 75377-50

19.3 Різне

	Фотоапарат Олімпус, Кодак, Соні, магнітофон Шарп,
Санйо та інше. (098) 753-77-50

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

гороскоп
***

І про сусідів: як показала практика,
не так страшні геї із заходу, як пі@
араси зі сходу.

***

Чорноморські краби висловили
подяку ЗСУ за надання їм
багатоквартирного житла під
назвою москва.
***
Кажуть, на 9 травня пу@ло
відмінив парад, бо немає техніки.
Ми можемо під’їхати на своїй!
ЗСУ!

***

То літака в Чорне море вкинуть,
то якесь лайно втоплять. Зас*али все
море. Вони його копали, бл@дь?!

***

Московія стверджує, що це
не війна, а ваєнная аперація. Це
певно, перша операція, під час
якої пацієнт встав і почав пі@дити
хірурга…

***

— Кукушка, кукушка, а сколько мне
лет жить осталось?
— Ну, по-перше, не кукушка,
а по-друге недовго, москалику, ой
недовго…

***

Чує Святий Петро, хтось грюкає
в двері Раю. Відчиняє, а там кілька
сотень мужиків в тєльняшках.
— Ви хто?
— Екіпаж крєйсєра Масква!
— Ви помились, хлопці! Нах@й —
це не сюди!!!

***

Настанови старого бандерівця:
— Москаль завжди бреше.
— А якщо не бреше?
— Потикай його палкою. Імовірно,
він здох.

***

Порада для дівчат: коли не можете
відкрити банку чи пляшку — уявіть,
що ви моzкалю голову відкручуєте…
Вийшла килим вибити. На хвилину
уявила, що то москаль. В принципі,
і без килима нормально)

***

Однозначно треба валити:
Песиміст — куди?
Оптиміст — коли?
Реаліст — кого?
Українець — москаля!

***

— Яка різниця між москальским
весіллям та москальскими
похоронами?

Буде можливість знизити
напружений темп роботи — це дозволить згадати
про дім, про себе коханого
та інші приємні речі. У свята
варто вирушити у невелику
подорож.

***

— Росіяни жили ще за часів
динозаврів. Доказ — принесений
звідти образ Тиранозавра у вигляді
Змія Горинича.
— А чому ж у нього три голови?
— Це говорить про те, що вже тоді
пили, причому не слабо.

Телець

Можливі несподівані зустрічі
та знайомства у середині тижня. У п’ятницю ви
отримаєте важливу новину,
яка обіцяє змінити все ваше
життя.

***

У Львові питають у діда:
— Як краще попасти в російське
консульство?
Дід трохи поміркував, відповідає:
— Мабуть що з гранатомета…

Близнюки

Чекайте хороших новин та
грошових надходжень. У вихідні намагайтеся приділити
достатньо уваги близьким
людям. Будуть вдалими поїздки та відрядження.

***

Що спільного між москалем і
спеpматозоїдом?
— І в того, і в дpугого є лише один
шанс на мільйон стати людиною.

Рак

Цього тижня вам спаде
на думку, що діяти краще
за планом, але для цього доведеться багато впорядкувати
в різних життєвих сферах.
У суботу варто розібратися зі
старими речами та почуттями.

***

КНДР готова дати притулок путіну і
нове ім’я: Кон-Чен-Ий

***

***

— Тату, чому в зоряних війнах
немає москалів?
— Тому що це майбутнє, синку…

***

Овен

— На похоронах на одного п’яного
менше …

Викликає путін екстрасенса і
запитує про своє майбутнє. Той
йому й каже:
— Ви помрете на велике українське
свято.
— Я не знаю дат українських свят.
— Дата не має значення — коли б
ви не померли, буде велике
українське свято.

Лев

Є можливість розриву ділових стосунків через категоричність слів і дій партнера.
Намагайтеся вирішити всі
розбіжності по можливості
мирним шляхом. Уникайте
серйозних конфліктів та відкритих суперечок.

***

— Ми дуже злі на росіян.
— Це ви ще не почали скотч з вікон
відмивати.

Діва

Тиждень обіцяє бути сприятливим. Не відмахуйтесь від
порад, вони будуть здебільшого корисні. Якщо ви на когось скривджені чи образили
когось самі, постарайтеся
залагодити справу у четвер —
день вдалий для проведення
мирних переговорів.

***

Зараз, коли українці бачать
пожежу в рф, вони страшенно
переживають… Хоч би дощ
не пішов.

***

— Чому ти плачеш?
— Бо мене ніхто не помічає!
— Не журись, зато ти снайпер
хороший!

Терези

Тиждень сприяє зміні стилю
життя. Вам буде запропоновано кілька шансів на вибір,
і відвернутися від змін вам
навряд чи вдасться.

***

Повітряна тривога тривала
7 хвилин, або як сказав би мій
колишній, цілу ніч.

Скорпіон

***

Перед вами відкриються
нові шляхи. Ідеї, які приходитимуть до вас, будуть
реалізовані та принесуть
прибуток. Зірки обіцяють вам
подарунок, тож готуйтеся
до незвичайних подій.

***

Стрілець

Презервативи Durex йдуть з
російського ринку у зв’язку з
тим, що вони не можуть скласти
конкуренції справжнім російським
га@@онам…)
Українці самі себе бомблять, самі
у себе стріляють. А кацапи так..,
за трусами заїхали…

Цього тижня ваша увага
має бути сконцентрована
на повсякденних справах та
дрібних життєвих проблемах.
Зараз сприятливий час для
виходу зі складної ситуації,
що дозволить вам просунутися кар’єрними сходами.

***

— Куме, після нашої перемоги,
заберемо собі Санкт–Петербург
і поміняємо йому назву
на Степан–Бандербург.

Козеріг

реклама

Погода у Вінниці

Gismeteo

506838

507797

Sinoptik

Meteo.ua

Середа
4.05

+17
+9

+19
+8

+15
+9

Четвер
5.05

+15
+8

+16
+8

+13
+4

п’ятниця
6.05

+17
+7

+18
+8

+16
+5

субота
7.05

+18
+7

+18
+9

+17
+7

неділя
8.05

+17
+11

+17
+10

+17
+9

понеділок
9.05

+15
+10

+16
+9

+14
+6

вівторок
10.05

+14
+6

+15
+8

+15
+6

Цього тижня ви можете легко
піддатися спокусі перейти
межі дозволеного. У вихідні ви захочете відчути всю
повноту життя і будете здатні
зробити кілька необачних
кроків, намагайтеся закликати на допомогу всю свою
обережність.

Водолій

Не виключено, що ваша активність буде дещо обмежена
об’єктивними причинами.
Не пливіть проти течії, залишайтеся тимчасово на других
ролях, ця тактика приведе вас
до найкращого результату.
У четвер будьте обережні,
оскільки можливе надходження свідомо спотвореної
інформації, а також зросте
активність недоброзичливців
та конкурентів.

Риби

Подбайте про майбутнє, чим
більше зусиль ви докладете,
тим легше вам буде впоратися з труднощами потім.
На шляху реалізації вашого
творчого проекту загрожують
виникнути перешкоди у вигляді невдоволення оточуючих. Досягти бажаного у ділових переговорах найкраще
вам вдасться у четвер.

