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Вслід за Горьким
«пішли» три солдати

Процес деколонізації у Вінниці триває.
Черговим об’єктом, який демонтували,
стала радянська композиція з трьох
чоловіків у центрі міста. Разом з істориком
пояснюємо, як і чому це сталося
с.4

камери автофіксації
швидкості

Незабаром знову почне
працювати КАСКАД. До війни
камери фіксували перевищення
швидкості та надсилали
порушникам штрафи. Навіщо їх
запускати зараз і коли камери
с. 5
запрацюють у Вінниці?


Вивозить людей з
небезпеки

Кирило Дружков вивозить
людей з прифронтових зон
до безпечних областей.
Волонтерський проєкт «Машина
допомоги» заснував ще під
час пандемії ковіду. Але війна
с. 10
внесла корективи
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Скандал з ворожою
технікою у центрі Вінниці

Думка
Ольга
Юркова
медіаекспертка

Про історію
Ви знали, що у Вінниці
1919 року розташовувався уряд УНР і колишній
Генштаб ЗУНР? Страшенно
зла, що ми не вивчали цього у школі. Хоча, здавалося
б, найлогічнішим було б
починати вивчення історії з
того, чим примітний рідний
край. Натомість ми вчиликупу безглуздих дат, поданих у відриві від місцевого
й міжнародного контексту.
Україна тоді щойно стала незалежною. Предмет
називався історією України, але це була наша
історія через радянську
призму. Досі пам’ятаю, як
виводила в зошиті слово
«возз’єднання» (так, України з Росією — про Переяславську раду, колоніальні
наслідки якої розгрібаємо
й досі). І як окремі вчителі
філософствували про те, як
люблять Леніна замість фахово викладати свій предмет. В університеті мала
викладача, який казав «є
дати і є дати» — і всі одразу
розуміли натяк на хабар
(я не давала і примудрилася
здати історію, але від того
зненавиділа її ще більше).
Відтак років до 25 я не те
що не цікавилася історією,
а мала до неї відразу.
Потім потрапила у Тернопіль і зацікавилася, чому
тернополяни інші? Чому
у них більше розвинене
почуття відповідальності — за свій дім, двір,
вулицю, місто? І почуття
власної гідності — також?
Чому не люблять москалів
(до яких дехто відносив і
мене)? Це була нитка, зачепившись за яку, я почала
розмотувати для себе клубок історії України.
Зараз Вінниця інакша.
Останні років 10 це цілком собі Європа. Дякувати
Богу, я мала нагоду читати
сучасні підручники історії.
Вони круті, правдиві і цікаві. У містах з’являються
таблички, які розповідають
про те, де і як творилася історія України. Це ще дуже
мало, але з таких кроків
складається ідентичність
і повага до себе і своєї історії. Тепер хочу при нагоді
більше дізнатися про історію Вінниці.

Непотріб  Знищену в боях із ЗСУ
російську бронетехніку привезли
до центру Вінниці. На наступний день,
6 травня, це залізо вивезли на ставку
Вервольф, до пам’ятників комуністам.
Для чого нам привезли знищену ворожу
техніку? Хто давав на це дозвіл?

Менш як добу
в центрі Вінниці
простояла російська техніка, що була знищена
українськими вояками у боях під
Бучею та Ірпенем. Її 5 травня
привезли на лафетах до центру
міста.
У Вінницькій міськраді пояснили, що розбиту БМП і БМД
поставили, щоб показати: 1)
незламність нашого війська та
народу; 2) свідчення путінських
злочинів; 3) символ того, що
українці борються за свій європейський вибір. Адже бронетехніку встановили на Європейській
площі.
Втім, такий крок влади вінничани зрозуміли інакше.
Критикують і зрідка
схвалюють
Під дописом на facebookсторінці міського голови Сергія Моргунова люди нарікали
на недоречність розміщення російського мотлоху в центрі міста,
та ще й поряд з пам’ятним знаком Героям АТО/ООС та Небесній Сотні.
Деякі вказували, що навіть розбита російська техніка шкодить
психіці: в місті тисячі переселенців, які були й під вибухами, і
бачили ці танки разом з убитими
людьми.
Але були й схвальні коментарі:
мовляв, це необхідне нагадування
про те, що Україна воює з росією, та й про те, як наші захисники вміють і можуть спалювати
ворогів.
Критики було більше. Тому
6 травня розбиту бронетехніку
відправили з Вінниці на ставку
Вервольф. Як музейний експонат.
Начебто ось і «щасливий кінець». Однак хто давав дозвіл та
скільки бюджетних коштів витратили на перевезення російських

Ми запитали вінничан

Віктор (66), пенсіонер з Києва:

— У Вінниці буваю часто. До
ідеї перейменування ставлюся позитивно, навести власний варіант не можу. Але це
має бути український варіант.

уламків з Ірпеня та Бучі? Такі
питання наших читачів до влади
залишилися без відповідей.

Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Володимир (58), робітник:

— Серед запропонованих
найбільше до вподоби Каліча. Треба у корінних питати,
хто у 50-ті роки тут жив,які
пам’ятають ту річечку.

Хто дозволив поставити
техніку
Спочатку звернулися за коментарем до Вінницької ОВА:
на час воєнного стану, військова
адміністрація є головним органом влади у регіоні. Але там відповіли, що не приймали такого
рішення.
За кілька годин до того, як
техніку прибрали з середмістя,
начальник ОВА Сергій Борзов
замалював балончиком фарби
російську «Z» на одній із бронемашин.
«Знищив рашистський символ.
Вчора (5 травня — авт.) мене тегали у дописах про підбиту тех-

Крім бронемашин
вивезли символ
Радянського Союзу.
З Меморіалу Слави
демонтували
скульптури солдатів
ніку у центрі Вінниці. До встановлення техніки з домальованим
символом (Z — авт.) відношення
не маю. Я категорично проти використання символів війни», —
йдеться в публікації Борзова.
У Вінницькій мерії не відповіли конкретно, хто давав дозвіл
на цю «виставку» та скільки грошей коштувало її перевезення.
У пресслужбі міської ради розповіли, що оскільки це була тимчасова виставка, то дозволу на її
розміщення й не потрібно було.
А на питання «скільки бюджетних коштів витратили на перевезення техніки до Вінниці з Бучі
та Ірпеня», відповіли, що «на це
не витрачали кошти громади».
Додали, що розбиту російську
техніку передали бійці Калинівського 8‑ого полку оперативного
призначення імені Івана Богуна.

Завантажили на лафети та вивезли. Бронетехніка виїхала з
Вінниці так само несподівано, як і з’явилась

У техніці діти знайшли пістолет
У одному із представлених екземплярів розбитої техніки діти
знайшли пістолет. Про це журналісти RIA дізналися з власних
джерел. Подію прокоментували
у відділі комунікацій поліції Вінницької області. Хто знайшов
зброю, не уточнюють. Кажуть, що
це сталося під час огляду.
«Під час огляду залишків російської техніки, яку було доставлено до Європейської площі м.
Вінниці, було виявлено предмет,
схожий на пістолет, — цитуємо
повідомлення поліції. — За вказаним фактом поліцією розпочато кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 263 Кримінального
кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами). Вилучене направлено на експертизу».
Також правоохоронці розпочали
перевірку за фактом розміщення

забороненої символіки російських військ — літери «Z».
— За фактом виявлення ймовірного пістолета в об’єкті інсталяції
знищеної воєнної техніки розпочато досудове розслідування, —
зазначають у пресслужбі обласної прокуратури. — За процесуального керівництва Вінницької
окружної прокуратури слідчими
поліції здійснюється досудове
розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст.
263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача
чи збут вогнепальної зброї (крім
гладкоствольної мисливської),
бойових припасів, вибухових
речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом
дозволу). Наразі у кримінальному провадженні проводяться
необхідні слідчі та процесуальні
дії, в тому числі призначено відповідні експертизи.

Пропонують Щедрик, Хлібна чи Каліча. Як назвати площу Гагаріна?

Оксана (53), приватний
підприємець:

— Я вважаю, що перейменувати площу Гагаріна було б
доречно. Думаю, може, її назвати так: Площа Героїв ЗСУ.

Михайло (24), студент:

— Ставлюся до перейменування негативно. Гагарін — це
ж перша людина, яка полетіла
у космос. Вважаю, що кращої
за цю назви немає.

Леся (36), самозайнята:

— Мені здається, що це створить людям проблеми з документами. Хоча я не проти,
якщо якась гарна назва. Площа Щедрика звучить цікаво.

Ростислав (27), інженерпрограміст:

— Зараз люди шукають нові
символи. Гагарін був символом Радянського Союзу і від
цього потрібно відмовлятися.

RIA, Середа,
11 травня 2022
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простір для особистої думки

Таїса Гайда, громадська діячка

Не на часі історія, кажуть деякі. Ні, саме на часі,
бо невивчені уроки історії обертаються великими
трагедіями і кривавими жертвами. Вчіть історію,
розповідайте своїм дітям і внукам, і тоді в майбутньому
матимемо шанс, що ми таки розірвемо це криваве коло.

Коли підтримка колег – це важливо.
Відчутно. Реально
блог
Оксана Бровко,
директорка Асоціації
незалежних регіональних
видавців України (АНРВУ)

З початком війни росії проти
нашої країни труднощі виникають на всіх ринках. І медійний
– не виняток. Припинення поставок паперу для друку газет
одразу відчули всі: і видавці, і
читачі.
Цього тижня газети в Чернівцях, Вінниці, Тернополі,

Хмельницькому, Козятині, Одесі виходять з особливою шпальтою. На одній з них – подяка
нашим колегам за можливість
надрукувати ці випуски. Через
війну виникла неймовірна проблема з папером, якого просто
фізично ніде взяти українським
видавцям. Але на те й існують
професійні об’єднання, такі,
як наша Асоціація незалежних
регіональних видавців України (АНРВУ). Завдяки швидкій,
неймовірній підтримці колег з

усього світу нам вдається допомагати та підтримувати регіональні медіа. Гуманітарною
допомогою – від бронежилетів, спальників, рацій і до військових аптечок, турнікетів та
зарядних пристроїв. Сьогодні
наші регіональні медіа, що мають технічну та організаційну
можливість друкувати свої видання, отримали дуже важливе
– газетний папір.
Дякуючи нашій давній професійній дружбі та співпраці,

європейські медійні організації
надали нам перші 35 тонн газетного паперу. Завдяки цьому
продовжують чи відновили свій
вихід регіональні газети наших
учасників загальним тижневим
накладом близько 195 000 екземплярів.
35 тонн паперу вже надала
нам бельгійська медійна компанія Mediahuis, фінансово допоміг перемотати, порізати та
доставити до друкарень неприбутковий інвестиційний фонд

для незалежних медіа MDIF,
безпечно перевезти через митні кордони в Україну – UAB
PELKON. Це – приклад неймовірної підтримки, віддачі
та щирого бажання допомогти
українським незалежним медіа,
що є членами АНРВУ, від колег
з Європи. Чудова командна робота всіх, хто був залучений до
процесу! Разом – до перемоги!
Це лише маленький приклад
того, як добро таки перемагає
зло. І ми переможемо.

508374

Ця газета надрукована на папері, що
наданий нам в якості гуманітарної
допомоги та за підтримки компаній: Mediahuis , фонду MDIF, UAB PELKON, АНРВУ,
ПП “ІА “Центр медіа”.
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Вслід за Горьким демонтували
пам’ятник ТРЬОМ СОЛДАТАМ
Зміни  Процес деколонізації у Вінниці
триває. Черговим об’єктом, що його
демонтували, стала радянська композиція
з трьох чоловіків у центрі міста. Разом з
істориком пояснюємо, як і чому це сталося
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Минулого тижня,
5 травня, містяни
дізналися про демонтаж скульптурної композиції на Європейській
площі. Попри хибну думку про
те, що її встановили на честь радянських військових, полеглих
у боях з нацистською Німеччиною, офіційна назва композиції:
«Меморіал борців за радянську
владу, загиблих у роки Громадянської та Великої Вітчизняної
війни».
Це означає, що окрім чотириметрового червоноармійця, родичів серед яких, до слова, мали
багато вінничан, поряд у такий
самий зріст стояли будьонівець
та червоногвардієць. А ці двоє,
як відомо з історії, були проти
української державності та національної ідентичності.
На сайті Вінницької міської
ради є інформація про те, що
демонтаж схвалив виконком ще
минулого тижня. Рішення там
пояснили так: «Системна робота
по деколонізації має допомогти
Вінницькій територіальній громаді повністю викреслити зі свого
життя елементи імперських радянської та російської спадщин».
Поділитися міркуваннями про
демонтаж пам’ятника ми попросили професора та директора
Державного архіву Вінницької
області Юрія Легуна. На його
думку, такій композиції справді
не місце у центрі Вінниці.
— До фігури бійця радянської
Червоної армії, який брав участь
у Другій світовій війні, жодних
питань немає. Але цього не скажеш про двох інших: будьонівці — це ті, хто воювали проти
незалежної України. А червоногвардійці займалися продрозверсткою, відбираючи у наших селян
хліб, залишаючи їх голодувати, —

пояснює історик. — Якщо ми говоримо, що сьогодні ми Українська держава, тоді це пам’ятник
нашим ворогам. Тим, хто воював
проти української держави.
Відкритим наразі залишається
питання майбутнього Європейської площі. Юрій Легун говорить, що ще у 19‑му столітті ця
територія планувалася, як міський парк та зона відпочинку.
На його думку, правильним буде
втілити цей задум у життя.
— На Європейській площі наразі кладовище. Але по ньому,
скільки себе пам’ятаю, постійно
бігають діти, поряд проводять гуляння, концерти та святкування.
Це нонсенс! Люди не сприймають це місце як цвинтар, — продовжує Юрій Легун. — Я вважаю,

Ще у 19-му столітті
ця територія
планувалася, як парк.
На думку історика,
буде правильним
втілити цей задум
що потрібно перепоховати залишки усіх загиблих. Відповідне
місце ми маємо — це меморіал
на Київській. Якщо зробити все
відповідним чином, то містяни
сприймуть це нормально. Віддаймо живим живе, а мертвим
мертве, і нарешті перегорнемо
цю сторінку.
За інформацією істориків, цей
пам’ятник у тодішньому сквері
Козицького відкрили 7 листопада
1977 року з нагоди 60‑ї річниці
більшовицького перевороту —
«Великої Жовтневої Соціалістичної революції».
Наразі демонтовані скульптури
передані на відповідальне зберігання Історико-меморіальному
комплексу пам’яті жертв нацизму — філії Вінницького обласного краєзнавчого музею. Там же

Цікава аналогія
«Інколи, щоб правильно оцінити якісь події та
явища, доречно вдаватися до аналогій.
Уявімо гіпотетичну ситуацію: москалі взяли Маріуполь. І закріпилися там на кілька десятиліть. Посеред міста, перед театром поставили пам’ятник
з трьох фігур: російський солдат, «ополченець
днр», бородатий кадировський поліціянт. Діти
стоять в почесній варті, молодята фотографуються,
чиновники носять квіти.
Нарешті Україна відвойовує місто. Щоб не дратувати городян, багато питань віддають на відкуп
обраній місцевій владі. І ті вирішують не чіпати
пам’ятник. Головний аргумент: днрівець, це ж
наш, донецький шахтар, який не мав вибору, був
насильно мобілізований, але мріяв про мир і розквіт Донбасу. І пам’ятник залишили. На 30 років.
Тепер зрозуміло, кому ми всі останні 30 років покладали квіти, і перед ким схиляли голови? І чи
треба було звільнити Вінницю від цього символу
нашої окупації москалями 100 років тому?» — написав на своєму Фейсбуці історик Юрій Легун.

Під час демонтажу та після нього. Питання майбутнього Європейської площі залишається
відкритим
зберігається пам’ятник Максиму
Горькому та інших діячів, що їх
демонтували раніше.

Згідно з опитуванням на сайті 20minut.ua: понад 72% вінничан підтримали ідею демонтажу

скульптури, майже 22% висловилися проти, 6% зазначили, що
їм байдуже.

Історія Європейської площі: парк, який став цвинтарем
Нинішній голова «Музею Вінинці» Олександр Федоришен у 2020 році провів
публічну лекцію про те, як за століття
історії змінювалася Європейська площа. До слова, «вік» цієї місцевості —
230–250 років.
У давнину це була межа Вінниці, потім —
тут планували відкрити новий ринок.
Зрештою, на початку 20 століття, створили Олександрівський парк. З появою
радянської влади на площі закладається
місце пам’яті — Меморіал Слави.
— Це цвинтар. Там більше ніж 100 могил. Серед них 78 рядових червоноармійців, які загинули під час звільнення
міста від нацистів у березні 1944 року.
Може це прозвучить цинічно, але влада
«підсилювала» цей меморіал іншими
могилами, — говорив Федоришен. —
Коли у Вінниці закривали православний
цвинтар за Універмагом, то тіло Лялі

Ратушної перенесли у сквер Козицького.
Потім згадали про Петра Запорожця —
соратника Леніна також поховали біля
Вічного вогню. Меморіал стає всеохопним пантеоном героїв для радянської
влади.
До 60‑річчя Радянського Союзу Меморіал Слави вирішили реконструювати.
Тоді ж з’явилися «три солдати». Втім,
спочатку скульптурна композиція була
тимчасовою.
— Листопад 1977 року. Дуже поспішали, дуже старалися, — говорив історик. — Була купа скарг від вінничан,
які жалілися на головного архітектора
Володимира Спусканюка — що він вирубав дерева, знущається з пам’яті героїв
революції та Великої Вітчизняної війни.
Однак «паротяг йшов на повних парах»,
робота кипіла, але зі скульптурами ніяк
не встигали до відкриття. Тому зробили

тимчасових «трьох солдатів». Саме їх
побачили партійні чиновники на відкритті оновленого меморіалу 7 листопада 1977 року.
Тимчасові «солдати» простояли близько двох місяців. Потім їх перевезли
на територію однієї з військових частин. На заміну — привезли скульптури
зі Львова.
Меморіал Слави, навіть після ще однієї реконструкції у 1990‑х, продовжує
набувати нових змістів. У 2015‑му тут
відкривають меморіальний знак героям Небесної сотні та загиблим героям
АТО — «Фенікс», що гине, але відроджується з попелу. Поряд розмістили інтерактивну стелу, де записані біографії та
обличчя героїв війни на Сході України.
Який пам’ятник буде замість «трьох
солдатів» біля Вічного вогню? Наразі
це питання відкрите.

5

Новини

RIA, Середа, 11 травня 2022

Камери автофіксації швидкості.
Чому їх вирішили увімкнути
«Листи щастя»  Незабаром
у центральних та західних областях
України знову почне працювати КАСКАД.
До повномасштабної війни камери
фіксували перевищення швидкості
та надсилали порушникам штрафи.
Навіщо їх запускати зараз і коли камери
запрацюють у Вінниці?
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

«Через декілька днів буде
відновлено роботу камер автоматичної фіксації порушень
ПДР», — таку несподівану новину повідомив очільник МВС
Денис Монастирський. Це він
сказав 4 травня, під час марафону
«Єдині новини».
Причини
У МВС анонсували, що почнуть
вмикати камери на загальнодержавних трасах у центрі та на заході України.
«Навіть на Київщині, поблизу
таких міст як Ірпінь та Буча», —
повідомив Монастирський.
Причина — нехтування водіями
правил дорожнього руху. «Останньою краплею» стала автокатастрофа на трасі Київ‑Чоп, поблизу села Ситне, що на Рівненщині.
Третього травня там зіштовхнулися мікроавтобус, бензовоз та
рейсовий автобус.
Внаслідок удару вантажівка
вибухнула, спалахнули й інші
авто. 26 людей згоріли живцем,
12 отримали травми. Загинув і
винуватець аварії.
«На зустрічну смугу виїхав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito,
який здійснював маневр обгону.
Водій не впорався з керуванням
та здійснив зіткнення з бензовозом. Своєю чергою авто з пальним виїхало на зустрічну смугу
та зіткнулось із пасажирським

автобусом Setra, де перебували
35 пасажирів, а також водій. Відбувся вибух, люди одночасно загинули», — повідомили в МВС
деталі трагічної аварії.
У рівненській поліції розповіли, що серед постраждалих були
12 чоловіків (6 загинули) та 26 жінок (20 загинули). Серед жертв
автокатастрофи — двоє 17‑річних
підлітків. Усього в автобусі перебувало кілька сімей, які прямували з Харкова до польського міста
Зґожелець.

– Камера не розрізняє
машини. Тому водії
екстрених служб і
волонтери будуть
отримувати штрафи, —
каже Затайдух
Що з камерами у Вінниці
До початку повномасштабної
війни в Україні функціонували
270 приладів, що розташовані
у 25 містах та 16 областях. Після
24 лютого камери автофіксації
порушень ПДР вимкнули, а дорожні знаки були демонтовані.
Скільки пристроїв було знищено
через бойові дії — в поліції не повідомляють.
Речниця патрульної поліції
Вінницької області Тетяна Плахотнюк розповіла, що в нашому
регіоні тривають підготовчі роботи для увімкнення камер. Вона
підтвердила інформацію, що

Штраф за перевищення швидкості — до 1700 грн. Камери можуть фіксувати порушення
на дорогах цілодобово
станом на 9 травня ці пристрої
на Вінниччині не працюють.
— Ведуться підготовчі роботи
щодо їх повторного увімкнення.
Зокрема, встановлюють і раніше
демонтовані дорожні знаки, які
вказують на наявність камери, —
сказала Плахотнюк. — Конкретної дати, коли вони запрацюють,
не можу сказати. Це рішення
приймають централізовано, в головному департаменті патрульної поліції. Однак ми завчасно
оприлюднимо у соцмережах та
на нашому сайті, з якого часу і
які саме камери автофіксації порушень ПДР почнуть працювати.
У Вінниці та в передмісті діяли
11 комплексів КАСКАД. Останній з них, біля будинку на Пирогова, 61, запустили 21 лютого —
за три дні до початку повномасштабної війни.
«Запуск під час війни —
абсурдна ідея»
До першої річниці роботи
системи автофіксації порушень

у поліції відзначили, що кількість
ДТП із загиблими та/або травмованими у місцях, де встановлені
камери, знизилась майже на 65%.
Проте вмикати їх під час
війни — абсурдна ідея, вважає
активіст «Дорожнього контролю
Вінниця» Володимир Затайдух.
Чоловік нарікає на те, що камера автофіксації порушень ПДР
не розрізняє автомобілі цивільних, військових та екстрених
служб. Тож, за його словами,
штрафи будуть отримувати й порушники, і ті люди, що вимушено
перевищують швидкість.
— Пожежники, військові, медики швидкої — у мирний час вони
отримували штрафи за перевищення швидкості, коли виїжджали
на виклик, — сказав Володимир
Затайдух. — Під час війни ці люди
першими прибувають на місце
обстрілів. І за виконання свого обов’язку будуть отримувати
штрафи. Така ж ситуація буде і з
волонтерами: вони краще заплатять несправедливі штрафи, аніж
не зможуть вчасно довезти допо-

могу військовим, евакуювати людей з прифронтових регіонів тощо.
Ще чоловік нагадав, що аби заплутати ворога, самі дорожники
знищували вказівники міст та
інші дорожні знаки. Без їх відновлення навіть законодавство
забороняє запускати камери автофіксації перевищення швидкості.
— На мою думку, однією з головних проблем є вразливість системи до хакерських атак. Люди,
які займаються кібербезпекою,
стверджують, що спецслужби рф
можуть отримати доступ до наших камер автофіксації порушень
ПДР. І так ми «допоможемо» росії побачити переміщення наших
військових, — зауважив чоловік.
І ще Затайдух запропонував, що
варто змінити, якщо влада не відмовиться від ідеї з увімкнення
системи.
— Систему потрібно модернізувати: перевірити її кіберзахист;
прослідкувати, щоб штрафи, принаймні, не отримували працівники екстрених служб, військові, —
сказав активіст.

Поки чоловік воює, дружина трактором обробляє поля
Марія ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

На Козятинщині проживає
родина фермерів Мар’янчиків.
Нині голова сім’ї не вдома — пішов на війну захищати країну.
Поля родини не простоюють,
дружина сіла за трактор та взялася до роботи.
Тетяна Мар’янчик опублікувала на своїй сторінці у фейсбук
зворушливе відео. У ролику жінка вправно обробляє трактором
поле, на фоні звучить пісня про
Україну.
«Присвячується Коханому,
найдорожчому у світі чоловіку
Олександру Мар’янчику, — підписала відео Тетяна. — Ти захищаєш наш спокій, а ми постараємося не підвести твій тил! Любимо та чекаємо з перемогою!!!»
У соцмережах козятинська

спільнота поділилася історією
родини. Пишуть:
«Родина Мар’янчиків — у Кашперівці відома та шанована. Жили
в сусідніх селах: вона в Кашперівці, він у Білопіллі. Познайомилися, закохалися. І ось вже 19 років
у шлюбі. Виховують трьох донечок: Ольгу, Мар’яну і найменшу
татову доцю — Олесю. Всі вони
є активними учасниками різних
місцевих та районних громадських заходів, в тому числі спортивних. А ще вони — фермери.
І працюють не лише на власній
землі, але тримають в оренді й
людські паї — уже 15 років. Наразі посівна пора, роботи в полі
багато. А головний фермер — захищає країну від окупантів. Тому
й довелося самій впрягатися у чоловічу справу».
— Чоловіка мобілізували

26 лютого, — розповідає Тетяна. — З того дня зрозуміла, що
повинна стати тут надійною опорою, докласти всіх зусиль, аби
засіяти і зібрати урожай. Щоб він
не хвилювався за нас, а гідно боронив нашу Україну.
Жінка має права та їздить
на тракторі уже 13 років. Завжди
допомагає у всьому чоловікові.
Її підтримують 74‑річний батько
та зять. Чоловіки допомагають з
полями та господарством.
Сама Тетяна каже:
— Повернеться наш фермер —
і ми запрацюємо ще краще.
«Доброю підмогою є й сусіди, куми, які відгукуються при
першому ж проханні, — пишуть
в соцмережах козятинці. — З розумінням цьогоріч поставилися й
пайовики, кому не змогли надати
послуги в обробітку городів».

Стопкадри з відео, яке Тетяна Мар’янчик розмістила
у фейсбуці. На ролику жінка вправно обробляє трактором
поле, на фоні звучить пісня про Україну
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«Ми обійнялися і він сказав,
що усе буде добре»
Пам’ятаємо  Кілька днів тому
на Харківщині загинув прапорщик Богдан
Кокошко. Близькі друзі вінничанина
розповіли, яким він був і чому пішов
на війну. Про Героя, на честь якого від
площі Гагаріна до кафедрального собору
містяни вишукувалися у живий коридор
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

«Ми дружили з
Бодею понад тридцять років. Бодя
хрестив моїх дітей.
Він любив казати: ти багатодітна
мама, а я багатодітний хрещений
батько», — пригадує близька подруга загиблого Валентина Медведська.
Вона разом з іншими друзями
взяла на себе організацію поховання Богдана. Говорять, провести друга в останню путь, як Героя,
це найменше, і тепер єдине, що
вони для нього могли зробити.
Підірвалися
на протитанковій міні
Богдан Кокошко народився та
виріс у Вінниці. Навчався у школі № 1, а вищу освіту отримав

юридичну. Свого часу служив
у лавах калинівського полку спеціального призначення «Ягуар».
Потім змінив сферу діяльності,
зайнявшись ремонтом та перевезенням автомобілів з‑за кордону.
Коли у 2014‑му розпочалася війна, Богдана мобілізували. Після
повернення вінничанин отримав
медаль «Учасник АТО», якою
надзвичайно пишався.
— Коли 24 лютого почалася
велика війна, він повернувся
з‑за кордону, і вже 26‑го пішов
до військової частини. Звідти
на фронт, — розповідає Валентина. — Були в Житомирі, потім
під білоруссю. У квітні їх направили на Харківщину. У ніч проти
28 числа поїхав на бойове завдання. Там усе й сталося.
Вінничанин з побратимами їхали на БТР. У селі Протопопівка
машина підірвалася на проти-

Попрощатися із загиблим зібралося кілька сотень містян.
Богдана Кокошка проводжали стоячи на колінах

танковій міні. Один військовий загинув одразу, а Богдана
у важкому стані госпіталізували
до харківського шпиталю.
Врятувати не вдалося
Близько 40% тіла вінничанина
були в опіках. Найбільше далися взнаки опіки легенів — це
заважало чоловікові самостійно дихати. Богдана під’єднали
до апарату ШВЛ.
Важкою була ситуація й з ногами. Ліву, за словами друзів військового, складали по частинах,
ступню на правій довелося ампутувати.
За кілька днів стан вінничанина, здавалося, почав поліпшуватися: тиск стабілізувався, почав
самостійно дихати. Однак це
тривало недовго, і невдовзі чо-

Перед тим, як йти
на війну він сказав
дружині: «Якщо
я не піду воювати туди,
вони прийдуть до нас
сюди. Це мій обов’язок»
ловікові лише гіршало. Аж поки
п’ятого травня о 12.45, не приходячи до тями, Богдан помер.
Це не можна порівняти
— Він по життю був веселуном.
А ще наш Бодя був патріотом.
Перед тим, як йти на війну, він
сказав дружині: «Якщо я не піду
воювати туди, тоді вони прийдуть
до нас сюди. Це мій обов’язок», —
продовжує Валентина. — Востаннє ми бачилися з ним 4 квітня,
коли у нього була ротація. Він
говорив, що події 2014‑го і те,
що відбувається зараз, не можна
навіть порівняти. Через це він був
похмурим, але все одно знаходив сили, щоб усміхатися. Перед
прощанням ми обійнялися. Я попросила його берегти себе, а він
сказав: «Кума, усе буде добре».

За місяць, 13 червня, Богданові мало б виповнитися
38 років. Його близькі друзі говорять, що відтепер цей день
стане для них єднальним
У Богдана залишилися батько,
сестра, дружина та син. Останньому 11 років. Він досі не вірить у те, що тата більше немає.
Валентина каже, хлопчик швидко
подорослішав та почав піклуватися про маму, яка сильно переживає втрату чоловіка.
— Коли Бодя приїздив востаннє, то довго про щось говорив із
сином. Я думаю, він казав, що
якщо його не стане, то саме він
має бути захисником мами, —
не стримує сліз подруга родини. —
Вчора, на День матері, він кудись
вийшов, а потім повернувся з величезним букетом квітів і сказав:
«Мамо, це для тебе».
Не тягнув війну у мирне
життя
Інший близький друг Богдана,
військовий капелан отець Ігор,
говорить, що вони ніколи не розмовляли з ним про війну. Навіть
йому, священникові, було важко
витягти друга на розмову.
— Ззовні Богдан завжди був
веселим, але ми не знаємо, що

він тримав всередині себе. Завжди казав, що нам не потрібно
це знати, що він виконує свій
обов’язок. Не хотів тягнути це
у мирне життя, — розповідає отець
Ігор. — Наші військові не бояться
загинути, ніхто з них не тікає з
позицій, вони вірять у перемогу України. Я завжди кажу їм:
«Блаженні миротворці, бо вони
синами Божими назвуться».
За місяць, 13 червня, Богданові мало б виповнитися 38 років.
Його близькі друзі говорять, що
відтепер цей день стане для них
єднальним. Вони завжди збиратимуться, щоб провести час
разом та згадати Богдана.
Провести вінничанина в останню путь прийшло кілька сотень
містян. Більшість із них вишукувалася у живий коридор
вздовж Соборної, вшановуючи
таким чином Героя. Відспівування Богдана Кокошка пройшло
у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Поховали
Героя 10 травня на Алеї слави
Сабарівського цвинтаря.

«Завжди рвався на фронт захищати Україну».
Мати розповіла про загиблого на війні сина
Наталія КОРПАН, RIA, (097)1448132

Олександра Божка поранили
в Луганській області 26 квітня,
а наступного дня він помер.
Мати Героя, Тетяна, ще кілька
днів тому публікувала дописи про
пошук сина. 9 травня Олександра
поховали у селі Зарванці.
Йому завжди буде 33 роки,
а у пам’яті рідних він назавжди
залишиться тим добрим та справедливим сином, чоловіком, братом, другом…
Олександр Божок народився
у Вінниці, закінчив Одеську юридичну академію. З перших днів
широкомасштабної війни чоловік пішов у тероборону міста, ніс
службу на блокпостах.
— Але він завжди рвався
на фронт, у квітні записався добровольцем, поїхав на Схід. Він
завжди говорив: «Мам, ну як

я буду в тилу, поки там всі мої
друзі? Поки там хлопці, які навіть
в армії не служили. Як я їм зможу
в очі потім дивитися? Не буде нічого, то я цих русских буду руками рвати», — зі сльозами говорить
мати Тетяна. — Стільки людей
до нього на похорон прийшло,
він же ж всім допомагав завжди.
Мати Героя розповідає, що
Олександр був доброю людиною,
займався спортом, любив тварин,
яких постійно лікував. Каже, він
був дуже справедливим.
— Він завжди нам з батьком
казав, що в нього все добре.
Останній дзвінок був 25 квітня, тоді Саша сказав мені,
що у нього п’ять днів не буде
зв’язку, щоб я не хвилювалася.
Їх відправили виконувати завдання в Рубіжне, — розповідає
Тетяна. — Вже наступного дня
він був поранений, їх накрило

«градами». 27 квітня мій син загинув в шпиталі від осколкових
поранень. А я йому ще в цей
час смс-ки пишу: «Сашунічка,
з’явиться зв’язок, прочитаєш».
А він вже був неживий…
Тетяна говорить, що в той день
вона нічого не відчувала, каже,
завжди вірила його словам, що все
буде добре. Однак 6 травня їй повідомили найстрашнішу звістку.
Старша сестра Олександра, Марина, пише у соцмережах: «Будемо
вічно пам’ятати його життєрадісного, мій брат дуже любив життя.
Він помер Героєм, який захищав
свою країну», і публікує відео зі
світлинами брата. На них молодий,
усміхнений та дужий чоловік…
На сторінці Олександра його
згадують добрими словами рідні
та друзі. Євгенія Кочерган пише:
«Загинув Санька… Як це прийняти? Як з цим жити близьким

З перших днів війни Олександр пішов у тероборону міста.
У квітні записався добровольцем і поїхав воювати на схід
і рідним? Клята війна… Герої
не вмирають! Героям слава! Ти
назавжди в моєму серці… Наш
Малюк…»

Олександр Божок був похований 9 травня у Зарванцях.
У Олександра залишилися батьки, сестра, дружина.
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Втрата в тилу  Ракетний обстріл,
який стався в Козятині на другий
день Великодніх свят, у громаді досі
згадують з жахом. Загинули люди. Серед
жертв — залізничник В’ячеслав Франчук.
Про загиблого від ракети козятинця
поговорили з його батьками
Олексій ШАРАПОВ, RIA, (067)7857674

Ранок 25 квітня. О 6.56 завила перша тривожна сирена. Через годину пролунала вдруге, але
не на відбій, хоча багато людей
сприйняли це саме так. Через
кілька хвилин в небі щось загуло
та засвистіло і… вибух. А потім
ще один. То була ворожа російська ракета, яка вцілила у тягову
підстанцію на залізниці поблизу
Козятина.
Внаслідок цієї ворожої атаки
загинуло п’ять осіб, серед яких і
козятинчанин, черговий по підстанції В’ячеслав Франчук. Йому
було лише 36.
О 8.00 він заступив на чергування, а о 8.15 з інтервалом декілька
секунд у приміщення, де він працював, влучило дві ворожі ракети.
Масштаб руйнувань на електропідстанції був настільки великий,
що тіло відкопали із завалу пізно
ввечері.
На знак скорботи за загиблим
козятинчанином у місті 26 квітня оголосили День жалоби. Прощання з полеглим під ракетним
обстрілом відбулося 27 квітня біля
будинку Франчуків. Звідти траурна
процесія рушила на центральну
площу міста, де й відбувся скорботний мітинг за жертвою російської агресії. Поховали В’ячеслава
Франчука на Алеї слави сільського
кладовища.
Про загиблого залізничника поговорив з його батьками журналіст
«RIA-Козятин» В’ячеслав Гончарук. Цитуємо далі його публікацію.
— У той день я прокинувся,
коли чуть розвиднялося, — розповідає батько В’ячеслава Микола
Франчук. — Походив по подвір’ї,
так тихо надворі, думаю — зарано піднявся, і пішов полежати.
Син, як звично, о 7.10 — підйом,
за 20 хвилин зібрався, поснідав і
поїхав. Десь о 8.15 телефонували

знайомі, запитували за інший
об’єкт, я кажу: «Ні, сусід тільки звідти, там все в порядку».
О 8.20 телефонний дзвінок від
молодшої доньки: «Папа, ракети
влучили в об’єкт, де Славік працює. На його телефон виклик іде,
а він не відповідає». Тоді я й поїхав
до нього на роботу.
Завалило камінням,
довго шукали
— Від синового заступника стало відомо, що син прийняв зміну і сказав, що піде подивитися
в гараж, — продовжує свою розповідь Микола Дем’янович. — Він
там мав бути недовго, тому що
свій мобільний телефон залишив
на робочому місці. Як було, того
ніхто не знає. Можна тільки зробити припущення, що при першому ударі Славік розвернувся
в сторону виходу та в цей момент
на нього обрушилась стеля ангару
разом із цегельним фронтоном.
До рятівного виходу йому не вистачило якоїсь частки секунди,
щоб пройти всього якийсь метр.
До розмови підключається мама
загиблого Валентина В’ячеславівна:
— Славіка так довго шукали, що
я думала, його там немає. Сподівалася, що його як пораненого,
забрали на Вінницю (ще 18 людей
отримали різні травми в результаті
ракетного обстрілу — ред.). Тільки під вечір, коли Коля приїхав,
сказав, що знайшли Славіка, він
загинув, — сказала, і не стримавши сліз, пішла в іншу кімнату.
Батько продовжив розповідати,
як шукали В’ячеслава.
— Весь завал розбирали вручну. Бульдозером підбирали тільки
рештки тонкого пласту. Знайшли
сина біля дверей, коли майже розібрали завал. Йому не вистачило якоїсь частинки секунди, щоб
врятуватися. Він загинув від того,
що його камінням завалило…

Яким був у дитинстві і
юності
Щоб відволікти батька від важких думок, запитали, яким був
В’ячеслав у дитинстві?
— Він у нас найменший з дітей.
Коли Славік народився, у нього
вже були дві сестрички: Вероніка
на 10 років старша від нього і
трирічна Маринка, — розповідає
Микола Франчук. — Вероніка, як
взяла над ним шефство, то, можна сказати, що винянчила його.
— Коли Слава трохи підріс, пішов у садочок «Лелека». Скільки
було у групі дітей — так вони
всі пішли в 1‑й клас школи № 4.
До 4‑го класу він був, як всі діти
його віку, а в 5‑му у нього проявився талант до радіотехніки.
Він ще з двома однокласниками
сконструювали радіотелефон.
Після школи вступив до Харківської Державної академії залізничного транспорту, — каже
батько залізничника. — Коли Славік навчався на першому курсі,
я якось запитав його, чи вислати

О 8.00 В’ячеслав
заступив на
чергування, а о 8.15
у приміщення, де він
працював, влучило дві
ворожі ракети
йому гроші на якійсь кишенькові потреби? А він відповідає
мені: «Папа, ми організували цілу
бригаду починаючих спеціалістів
і після занять підробляємо». Через деякий час я знов повернувся
до теми фінансів, адже хлопець
молодий. У щось одягатися треба
і дівчину повести в кіно, а він
знов мені каже: не турбуйся
на одяг і взуття гроші у мене є,
а моя дівчина в Козятині.
— Ця дівчина Юля, дружина
В’ячеслава? Як вони познайомились?
— Він зайшов з друзями в «Крокус» кави випити, а вона там проходила виробничу практику, ось
так і познайомились. Вона їздила
до нього у Харків на випуск. Дуже
хороша у них була сім’я.
— Розкажіть, які у нього були
мрії?
— З основних у нього було
їх дві. Вони з дітками і Юлею
мріяли жити в окремій квартирі.

фото з Фейсбуку вдови

«Йому не вистачило частки
секунди, щоб врятуватися»

Родина Франчуків була щасливою. Син Саша, мама Юля,
батько В’ячеслав та найменша Лілечка у центрі
Квартиру вони купили і майже
завершили в ній ремонт. Моя
дружина синові казала: «Славіку,
не рвись, давай когось наймемо». А він матері каже: «Найняти
працівників — не проблема. Та
мені так, як я хочу, не зробить
ніхто». Все, що тут є, — показує
батько будинок, — це все його робота. Друга його мрія — відкрити
власне СТО і створити у ньому
робочі місця.
— Таксисти кажуть, що він добре розбирався в роботі двигунів.
Де того він навчився?
— Трохи від мене, трохи сам.
Коли був у Харкові, він багато
чому навчився.
— То виходить, що Славік поїхав вчитися в академію на інженера-електромеханіка, а приїхав
інженером по всьому?
— Виходить так, — каже батько. — Він все міг зробити. Тільки
коли йому потрібно було робити меблі, він накреслив проект
і по проекту меблеві заготовки
йому різали.
А машина майже ціла
Трохи заспокоївшись, знов
до розмови підключається мама
В’ячеслава.
— Він як з Харкова приїхав,
відразу воду до хати провів і підключив мені пральну машину. Вся
домашня техніка була на ньому.

Він метал кував і у всі сторони
крутив, а перед смертоносним металом не встояв. Я кожен день
йому нагадувала — Славіку, бережи себе. Він кожен раз казав:
мамо, не хвилюйся, я під охороною. Хто тепер мені буде лагодити
техніку, коли вона вийде з ладу?
— Як хто? Микола Дем’янович,
Славіка син і ваш онук Саша.
— Та ні, наші онуки ще не виросли. Саші тільки 12 років і він
спортсмен, баскетболом займається, а 8‑річна Лілечка — гімнастка, — каже любляча бабуся.
Так у будинку Франчуків за розмовами три години пройшло, і ми
зібралися у зворотню дорогу. Вже
на дорозі батько залізничника дивиться на ворота і гараж. Запитую
свого давнього знайомого:
— Колю, це також Славіка
роботи?
— Так, — каже він. — Все, що
є в цьому будинку, все нагадує
про нього.
Відчинив Микола гараж, показує на авто і каже:
— Дивись, на підстанції все
розтрощило вщент, а автівці Славіка майже нічого. Вибило вікна
і метал посікло. Як добре було
б, якби він перший раз в житті на тих 10 хвилин запізнився
на роботу.
— Так, Колю, повелось, що
у війну гинуть найкращі…

Де надається допомога для переселенців
У місті станом на 8 травня зареєструвалися понад 1200 внутрішньо переміщених осіб. Загалом Вінниця прихистила вже
36,4 тис. переселенців.
Допомогу отримують тільки зареєстровані громадяни. Їм варто
телефонувати на гарячу лінію департаменту соцполітики.
Номери: 097–083–59–98, 093–
705–61–91.
Контакти центрів
допомоги
Міський центр надання гуманітарної допомоги знаходиться
за адресою: вулиця Соборна, 68

(приміщення колишнього кінотеатру ім. Коцюбинського).
Гуманітарний Центр речей.
Адреса: вул. Кармелюка, 2 (2‑й
поверх). Графік роботи Центру:
з 10.00 до 17.00, з понеділка
по п’ятницю.
Щоб отримати необхідні речі,
потрібно пред’явити довідку про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або документ,
що посвідчує особу (паспорт або
через застосунок «Дія»)
Фонд «Подільська громада».
Контакти: 097–083–59–98; 093–
705–61–91.
Видають: продовольчі набори,

засоби гігієни, медикаменти, одяг
та взуття.
ВОПО «Джерело надії». Контакти: 068–425–00–70 та 093–
99–38–402.
Видають: продукти харчування,
засоби особистої гігієни, одяг.
Центр «Гармонія». Контакт:
067–524–56–55.
Видають: продукти харчування,
засоби особистої гігієни, одяг.
— Серед переселенців, які приїздять до Вінниці, є й люди з
інвалідністю. У «Гармонії» вони
можуть безкоштовно отримати
інвалідний візок — спеціалісти
допоможуть підібрати саме той,

який є необхідним. Можуть переселенці скористатися й послугою служби перевезення людей
на візках, яку можна замовити
за тел. 067–43–000–62, — каже
заступниця міського голови Галина Якубович.
«Шахіна». Контакти: 068–012–
52–39, 067–778–37–32, 067–503–
55–14 та 098–244–99–43.
Видають: засоби гігієни, продукти, воду.
ГО «ВІСЬ». Контакт: 050–257–
42–84. Звертайтеся за номером та
уточнюйте, чим саме вам можуть
допомогти. Працюють з жінками
та дітьми.

Де оформити фінансову
поміч
Вінниця стала першим містом
в Україні, в якому налагодила
свою місію Всесвітня продовольча програма ООН (World Food
Programme). Розмір цієї допомоги становить 2220 грн на одного
члена сім’ї.
Зареєструватись на отримання цього виду допомоги можна у Прозорому офісі, за адресою: Брацлавська, 85. Також —
за адресами: вулиця Ющенка,
18 та 600‑річчя, 15.
Телефон для детальної інформації для переселенців: 15–60.
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веслувальники повертаються
з Болгарії. Батьки незадоволені
Конфлікт  Після двомісячного
перебування в Болгарії юні спортсменивеслувальники з Вінниці повертаються.
Батьки б’ють на сполох, оскільки думали,
що діти там залишаться до кінця війни.
Тренери спортивної школи пояснили,
що це була не евакуація, а навчальнотренувальний збір і він закінчився
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

У редакцію
звернувся вінницький фермер Сергій Сизов.
Він розповів, що четверо його
дітей, два сини і дві доньки, займаються в спортивній школі
ім. Ю. Рябчинської. З початком
війни його діти, разом з іншими
юними спортсменами та двома
тренерами, відправилися на тренування в Болгарію.
— У мене четверо дітей, віком
13‑ти, 17‑ти і двом по 15 років,
один з них інвалід, — розповідає Сергій Сизов. — З початком
війни ми шукали можливість,
як евакуювати дітей у безпечне
місце. У спортивній школі, де
діти займаються веслуванням,
нам запропонували відвезти їх
у Болгарію. В середині березня
команда спортсменів і дві жінкитренерки відправилися за кордон.
За проїзд в один бік за чотирьох
ми заплатили 400 євро. Безкоштовне проживання, харчування
і тренування дітям забезпечила
приймаюча сторона.
Вінничанин розповів, що
спочатку було все добре. Діти

мешкали в готелі, тренувалися
на річці Дунай. Батьки були переконані, що юні спортсмени залишаться до завершення війни
у Болгарії.
Аж ось новина зі спортивної
школи: в середині травня, тобто
через два місяці після відправлення, команда разом з тренерами збирається повертатися
в Україну.

«Якщо тренер
залишить дітей самих,
як того хочуть батьки
Сизових, він буде
нести кримінальну
відповідальність»
— Батьки проти такого рішення, адже війна не закінчилася,
навпаки, ситуація в країні лише
загострилася, — говорить батько спортсменів. — Дітям надали
тимчасовий прихисток, вони
мають право в Болгарії на проживання і медицину. Не розумію,
який сенс саме тепер їх повертати
у Вінницю?
Сизов пропонує, щоб діти залишилися в Болгарії з волонтерами.

Діти поїхали у Болгарію 16 березня. За словами в. о. директора спортшколи, надалі
продовжувати навчально-тренувальний збір немає можливості
— Зараз нам знову потрібно
знайти 400 євро дітям на зворотню дорогу, — хвилюється
Сергій. — В обласному управлінні спорту нам сказали, що
неповнолітні діти без нагляду
тренерів не можуть залишатися за кордоном і повернуться
в обов’язковому порядку.
Роман Копистинський, в. о. директора ВОДЮСШ ім. Ю. Рябчинської пояснив стан речей.
Керівник розповів, що на даний
момент юні спортсмени-веслувальники залишатися в Болгарії
на більший термін не можуть,
оскільки у дітей був навчальнотренувальний збір і він закінчився.
— Спортсмени відряджені
на навчально-тренувальний збір

з веслування на байдарках і каное
згідно з наказом № 16 від 14 березня 2022 року, де вказано відрядити збірну команду школи в кількості 16‑ти спортсменів та один
тренер з 16 березня по 25 квітня
у м. Видин (Болгарія), — повідомив Роман Копистинський. —
У зв’язку з можливістю продовжити тренування у Болгарії,
наступним наказом навчальнотренувальний збір продовжено
з 25 квітня по 14 травня. Надалі
продовжувати навчально-тренувальний збір немає можливості.
Діти проживають, харчуються
та забезпечені спортивним інвентарем за спонсорські кошти,
а не держави Болгарії. Відповідальність за безпеку та здоров’я

дітей несе тренер, який виконує
наказ школи. Якщо наш тренер
залишить неповнолітніх дітей самих в цій країні, як того хочуть
батьки Сизових, наш тренер
буде нести кримінальну відповідальність.
Було запропоновано доправити
дітей до кордону, або до Вінниці
та передати батькам (Сизовим),
а соціальні служби в свою чергу
мають можливість відправити дітей до інших країн, на що батьки
Сизови не згодні. Був здійснений
виїзд до батьків працівниками
контролюючих органів щодо
роз’яснення чинного законодавства з приводу виконання
батьками обов’язків та складено
відповідний акт.

реклама

506745

505183

507917

508251

505184
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Диригентка оркестру грала
Молотками і хлопавкою

Валентина
КИРИЛЬЧУК,
RIA, (096)3145155

Навіть під час
війни музи не мовчать! І хоч не мали
змоги виступати у звичному
режимі на рідній сцені, актори Вінницького академічного
музично-драматичного театру
ім. М. Садовського без мистецтва
театралів не залишили — протягом кількох тижнів презентували
безкоштовні вистави і концерти
для вінничан та вимушених переселенців у безпечному просторі
молодіжного центру «Квадрат».
Рекордним за кількістю задіяних артистів та незабутнім
за враженнями для усіх глядачів став концерт оркестру і кращих солістів‑вокалістів театру:
зірки Володимира Холкіна, що
входить у десятку найкращих
тенорів України, та лауреатки
знаменитих конкурсів Світлани
Басовської.
Зворушлива версія пісні «Ой
у лузі червона калина», яку нині
співає весь світ, українська класика «Чорнії брови, карії очі» та
перлини світової опери: чарівний вальс «Казки Віденського
лісу» і грайливі куплети Адель
із оперети «Летюча миша» Йоганна Штрауса, пристрасні
«Dicitencello vuje» Родольфо
Фальво й «Il bacio» Луїджі Ардіті,
хітові «Funiculi, funicula» Луїджі
Денца і «Тарантела» Джоаккіно
Россіні, гранд-фінал з опери
«Аїда» та знаменита «Libiamo

ne’ lieti calici» з опери «Травіата»
Джузеппе Верді — різнобарвний
репертуар, який представив оркестр театру, вразив усіх!
А особливими родзинками
вечора стали перформанси,
якими під час виконання всесвітньовідомих польок «Jockey»
і «Feuerfest» Йозефа Штрауса
здивувала очільниця оркестру
театру ім. Садовського Олена
Близнюк: диригентка під шалені
овації глядачів грала… молотками
і хлопавкою.
— Ми дуже чекали цього концерту, щоб подарувати якнай-

Вистави у Вінницькому
театрі Садовського
поновлюються і у будні
та суботу, щодня
о 17.00 чекатимуть
глядачів на малій сцені
більше радості, добра й можливість відволіктися від болючих
переживань війни всім вінничанам та гостям нашого міста. Тому й вирішили потішити
не тільки музикою, а й додати
таких цікавих родзинок, посмішок та гри, — розповідає Олена
Близнюк. — Зазвичай у польці «Жокей» артистично «грає»
хлопавкою наш скрипаль Ігор
Кірпічніков, але оскільки зараз
він служить у теробороні, ця місія
вперше дісталась мені. А за конструкцію з обода колеса, якою
у польці про ковалів «Feuerfest»
ми замінили ковадло, я вдячна

Фото Дмитра Данкевича

Музи не мовчать  Перед новиною
про повернення вистав у театрі імені
Садовського кращі солісти і музиканти
оркестру вразили особливим
концертом. Презентували свою версію
«Червоної калини», світові оперні хіти і
креативний перформанс

Насолода голосами кращих солістів, жива гра оркестру, нові хвилюючі миті і усмішки
упереміж зі сльозами. У фіналі разом із артистами театру ім. Садовського вся зала, стоячи,
співала Гімн України
нашому ударнику Руслану Дворницькому.
Креативний підхід та максимальна віддача улюбленій справі — першочергові для диригентки Олени Близнюк, яка вже
20 років працює у театрі імені
Садовського, та для кожного музиканта її оркестру. Тож попри
те, що вся трупа ще була у офіційній двотижневій відпустці, музиканти, готуючись до концерту,
збиралися на репетиції, обирали кращі твори з репертуару та
спеціально для концерту вивчили
«Ой у лузі червона калина».
— Під час концерту кожен із нас
відчував таке велике піднесення й
натхнення — ніби ковток повітря
у ці такі складні часи війни, коли
всі довкола знаходяться у пригніченому стані, — розказує Олена
Близнюк. — Я, наприклад, коли
диригую, настільки відсторонююсь від усього, на ці кілька го-

дин забуваю про все, що робиться
надворі. Як дві реальності! Думаю,
те ж відчули глядачі, які змогли,
насолоджуючись музикою, хоч
ненадовго відійти від щоденних
жахів. Маємо надію, що в один
чудовий день війна закінчиться і
ми знову зможемо насолоджуватися винятково добром і завжди
перебувати у гарному настрої.
Потужним фінальним акордом
концерту стало спільне виконання Гімну України: оркестр грав,
а всі глядачі співали, стоячи,
вкладаючи у кожне слово максимум любові і віри в перемогу
нашої країни.
А вже за кілька днів після концерту колектив театру потішив
Вінницю радісною звісткою, що
вистави у Вінницькому театрі
імені Садовського з 10 травня
поновлюються і у будні та суботу щодня о 17.00 чекатимуть
глядачів на малій сцені.

У середу, 11 травня, о 17.00 садовці представлять сцени із сімейного життя, виставу «ШVЛ»,
у четвер, 12 травня — комедію
для дорослих «Замовляю любов»,
у п’ятницю, 13 травня — неймовірну комедію «Селфі зі Склерозом», а у суботу, 14 травня —
одразу дві вистави, о 12.00 казку-притчу «Квітка з чарівної
рукавички» і о 17.00 романтичну комедію «Дім, у якому переночував Бог».
Квитки на вистави можна придбати у касі театру ім. Садовського та на сайті afisha.vn.ua.
— Також дійсними будуть
квитки, які були придбані на різні вистави нашого театру у лютому-березні, — звертають увагу
у театрі. — Щоб ними скористатися, потрібно перереєструвати
квитки у касі театру, яка щодня
працює з 13.00 до 19.00, крім
неділі та понеділка.

Незрячий шахіст в умі перемножує тризначні числа
Євгеній Михайлів, RIA, (098)8591459

Леонід Кучерук вміє множити
в умі тризначні числа. Але найбільше вражає оточуючих тим,
що правильно називає день тижня навіть на 100 років вперед.
Каже, для цього створив спеціальну формулу.
Тотально незрячий Леонід Кучерук є співробітником центру
«Інва-інформ» обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
К. А. Тімірязєва. Але працює
на базі вінницького підприємства УТОС, опікується там бібліотекою для сліпих. Водночас
40‑річний Леонід Кучерук успішно грає в шахи, навіть іноді виступає в міських турнірах.
— У 1998 році я почав рахувати в умі багатозначні числа,
складати і перемножувати. Згодом зацікавився вирахуванням

дня тижня по заданій даті. Ці
навички розвивав одночасно, —
розповів Леонід Кучерук.
Іноді люди перевіряють
на калькуляторі, чи правильно помножив тризначні числа
незрячий. Але найчастіше його
просять порахувати день тижня
за заданою датою.
— Для цього я створив спеціальну формулу. Відкрив її сам.
Хоча, напевно, щось подібне вже
існує. Можу назвати день тижня
на десятки років вперед. Цікаво,
що є певні закономірності. Приміром, якщо сьогодні вівторок,
то через 100 років на цю ж дату
випаде понеділок, — розповів
Леонід Кучерук.
Леонід пояснив, що математичні здібності успішно використовує й у звичайному житті. Наприклад, безпомилково розраховує
здачу під час купівлі товару, тому

продавцю обманути його неможливо. За це дякує своїй шкільній
вчительці математики Людмилі
Костянтинівні Приятельчук.
Леонід Кучерук вчився у школі
для незрячих, яка у 90‑х роках
діяла на базі вінницького осередку УТОС. За фахом Леонід
Кучерук — вчитель історії. Він із
відзнакою закінчив Вінницький
педуніверситет.
— Мої математичні навички
і пам’ять також допомагають і
в бібліотеці. Приміром, під час
роботи із переліком аудіокниг та
підбором літератури зі шрифтом
Брайля (для незрячих), — продовжує Леонід Кучерук.
У шахи Леонід залюбки грає як
проти зрячих, так і з супротивниками з інвалідністю по зору.
— У 2016–2017 роках я активно
грав на міських турнірах проти
зрячих гравців. Особливо висо-

Леонід часто грає в шахи з сином. Іноді виступає в міських
турнірах
ких результатів не показував, але
отримував задоволення від процесу гри, — прокоментував він.
Дружина Леоніда Анна — також незряча. Вона працює ма-

сажисткою. Пара має двох дітей,
9‑річного Макара і 15‑річного
Олександра. Вони мають гарний зір і в усьому допомагають
батькам.
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коротко
Влаштували
толоку
Молодіжна рада, Муніципальна варта та працівники першого техучилища
провели у Вінниці толоку.
До неї долучилися переселенці.
Люди вийшли до роботи,
аби зробити місто чистим.
Директор Центру профтехосвіти №1 Валерій Дяків
розповідає, що переселенці
живуть у них два місяці.
— Ми запропонували
переселенцям долучитись
до толоки і вони з радістю
погодились. Такі ініціативи — це те, що відрізняє
нас від орків. Ми вміємо
об’єднувати зусилля для
загального блага, — каже
Дяків.

Злодійське
подружжя
У Вінниці 5 травня чоловік
та жінка двічі вкрали продукти з магазину.
— До поліції надійшло два
повідомлення про вчинення крадіжок продуктів
харчування на суму понад
3 500 гривень із супермаркетів обласного центру.
Поліцейські переглянули
відео з камер спостереження та встановили зловмисників, — кажуть у поліції. — Ними виявились
подружжя вінничан віком
27 та 33 років. Їх затримали
на місці злочину, коли підозрювані вдруге намагались
викрасти товар.
Чоловік раніше у поле
зору поліції не потрапляв.
А от жінка цього тижня
уже «засвітилася» на крадіжці в іншому магазині.
Обом загрожує до восьми
років ув’язнення.

Безоплатно вивозить
людей з небезпеки
Готовий підвезти  Вінничанин
Кирило Дружков вивозить людей з
прифронтових міст та сіл до безпечних
областей України. Волонтерський проєкт
«Машина допомоги» заснував ще під час
пандемії ковіду разом з дружиною. Але
війна внесла корективи
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
Наталія КОРПАН,
RIA, (063)7758334

— «Машину допомоги» ми заснували разом з дружиною, коли
почалася перша хвиля пандемії коронавірусу, — розповідає
Кирило Дружков. — У той час,
ви пам’ятаєте, в багатьох людей не було можливості ходити
на роботу; не було що їсти. І ми
збирали гроші через соцмережі,
купували продукти, і розвозили
їх по домівках тим, хто потребує.
Не тільки у Вінниці, а й в області.
Після повномасштабного вторгнення росії, «Машина допомоги» переорієнтувалась на нові
завдання: вивезення людей з прифронтових сіл та міст, окупованої
рашистами території.
Попросили Кирила Дружкова
розповісти про своїх пасажирів.
— Вони постійно мовчать,
дивляться кудись в одну точку,
майже нічого не їдять, постійно

питають: «Чи можна попити?» —
розказав Кирило. — Це якраз ті
люди, які пробули багато часу під
вибухами. Вони у важкому стані,
потребують фахової психологічної допомоги. А ті, кому трохи
легше, розказують про свої переживання. Здебільшого це історії
про втрачене майно. Але бували
й розповіді про втрати рідних і
близьких.

«У мене п’ятеро дітей,
я багатодітний батько.
Цей статус дозволяє
мені перетинати
кордон під час
воєнного стану»
Їздить туди, де є запит від
людей
За словами волонтера, за перевезення люди йому нічого не винні. Паливо та продукти в дорогу
купують за благодійні внески.

Сервіс, в якому водії можуть стати волонтерами
Водночас в Україні діє сервіс, який
працює за аналогією до BlaBlaCar.
З початку повномасштабної війни
створили портал «Підвезу» для
допомоги біженцям, волонтерам
та просто людям від водіїв‑волонтерів.
На цій платформі водії можуть
безкоштовно розмістити свій

маршрут і те, що вони можуть
відвезти: людей, тварин, речі,
продукти або щось інше, а люди
можуть подати заявку на цей
маршрут.
Серед здійснених поїздок є й
одна з Вінниці. Водій відвіз людей
до польського Кракова. Адреса
сервісу: pidvezu.com.ua

«Найважче було забрати людей
з Херсонщини», — розказав Кирило Дружков. Його
попутників часто розвертали на блокпостах
— Наприклад, гроші на паливо — це на 99% благодійні внески
від людей, — каже Кирило Дружков. — Якщо ж самі люди, яких
ми веземо, хочуть щось дати,
то ми приймаємо. Це також йде
на продукти та пальне.
Сама ж «машина допомоги» —
компактне «Пежо» 306.
— Звісно, ця машина не для
бездоріжжя. Тому постійно, повертаючись з рейсів, маю перебирати ходову, лагодити інші
механізми. Он, ледве передній
бампер не втратив під час попередньої поїздки. Я б залюбки їздив
би на чомусь на кшталт мікроавтобуса, але на це можливості
поки не маю, — каже волонтер.
Вінничанин їздить туди, де є
запит від людей. Розповів, що
найважчою була поїздка на Херсонщину.
— Велика територія цієї області
під окупацією, то я розумів ризик: машина дуже примітна (вона
яскравого зеленого кольору —
авт.) і назад можу вже не виїхати, — розказав Дружков. — Щоб
вивезти звідти людей, доводилося
тричі за ними виїжджати. Тому що
їх часто розвертали. Вони шукали

різні маршрути. Зрештою виїхали
аж через Запорізьку область.
Може вивезти за кордон
— Пам’ятаєте, скільки взагалі
пасажирів перевезли? — питає
журналіст.
— Підрахунку не веду. Це десятки людей. Але в мою машину
багато людей не влізає, — відповів
волонтер.
Крім того, що вивезти на безпечну територію України, Кирило Дружков відвозить людей
і за межі України.
— У мене п’ятеро дітей, я багатодітний батько. Цей статус дозволяє мені перетинати кордон
під час воєнного стану. І вже
відвозив людей з прифронтових
територій до Польщі, Німеччини, — сказав чоловік.
Якщо потребуєте допомоги у виїзді з прифронтових територій, то можете залишити допис у facebookспільноті «Машина допомоги»
(fb.com/groups/849549348885508/).
Якщо ж ви хочете підтримати
волонтерський проєкт гривнею,
то ось реквізити:
4441 1144 6823 2713
Монобанк, Кирило Дружков

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.

1. Нерухомість: продам або обміняю
1.1 Однокімнатні квартири

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

1.7 Ділянки
.... -........... c.Людавка........... -............... 25 с............... дог............................ (067) 263-28-82..................................... біля траси, газ, світ, власник

.... -.......... Поліїв Яр,34а
.... 1/-....... с.Писарівка

Ціна
за м2

-............. 6 с. . ............. 25000у.о................. (067) 598-61-75 . . ............................... під будівництво, не рівна

1/-/ц........ 40,1/-/-......... 9000у.о................... (096) 197-16-40.. ........................ Калинів. р-н, під ремонт, вода

1.2 Двокімнатні квартири

2. Нерухомiсть: здам в оренду

.... 2/-.. ...... ЖК Лісопарков 8/16/м...... 56/-/-. . .......... 63000у.о................. (096) 458-97-54......................... новобуд, переуступка, власник

2.1 Квартири

1.3 Трикімнатні квартири

.... 1/-.. ....... Вишенька............ 3/9/ц. . ........ 22/12/5........... 3500грн...................... (096) 355-91-92........................................................... бажано на рік

.... 3/- . . ....... Вишенька............ 2/9/п. . ........ 63/38/10.. ........ 62500у.о..................... (097) 323-85-71........................................ АГВ, ремонт, техніка, меблі

.... 2/- . . ....... р-н Зал.вокз........ -............... -.................... дог............................ (098) 286-22-43...................................1-2 людини в окр.кімн.,власник

.... 1/-.. ....... Центр................. -............... -.................... 1100грн...................... (063) 788-03-48.................................... для 1 дівч., сім. без власника

.... 3/- . . ....... П.Тичини............. 8/10/ц........ 65/40/8........... дог............................ (093) 740-98-53.......................................................... обмін+доплата

4. Нерухомiсть: винайму

1.5 Будинки
.... -.......... с.Зарванці

4.1 Квартири

-............. 110/-/-.......... 66000у.о................. (098) 123-17-70.. ........................ власник, 3,5с, комунікац, чист

.... 3/-.. ...... с.Агрономічне	2/ц.......... 100/-/-.......... 55000у.о................. (068) 043-19-51.. ..................... пров.Весняний, зданий, комунік
.... 3/- . . ....... с.Райки............... 1/ц............ 83/57/8,3 . . ....... 4500у.о. . . .................... (098) 455-76-52.................................... Калин.р-н,власник,35с, г/б,газ
.... 3/- . . ....... с.Щітки............... 1/ц............ 80/-/-............. дог............................ (093) 740-98-53........................................ 43с, гараж, госп.буд, обмін
.... 4/- . . ....... с.Пирогове.......... 1,5/ц . . ........ 120/-/-. . .......... дог............................ (093) 740-98-53........................................... в/зр, 3с, 2 входи, 2022р.

.... 1-3........ бл.Замостя..........
.... 1-3........ Вишен, Слов.. . .....
.... -.......... будь-який р-н	
.... -.......... будь-який р-н	

-............... -.................... дог............................ (093)471-98-36, ( 098)921-77-21............. для порядних людей,на довго!
-............... -.................... дог............................ ( 093)471-98-36, (098) 921-77-21.............. оплату і порядність гарантую
-............. -. . ................ дог........................ (097) 030-33-20. . ....................................... житло від власника
-............. -. . ................ дог........................ 69-25-99, (097) 280-64-21.. ..........зніму житло в порядних людей

.... 5/-.. ...... Aкадемічне	2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093) 917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
.... 5/-.. ...... c.бл.3арванці

2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093) 917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.

.... 5/- . . ....... р-н ПМ «Зоря»..... 3/ц............ 170/-/-. . .......... 130000уо.................... (067) 888-08-34.................................... під житло, бізнес, власник, 1с
.... 7/- . . ....... Вінниця. . ............. 2/ц............ 200/142/23...... 95000у.о..................... (098) 290-29-18....................................................... 11 с, комунікації

1.6 Дачі
.... -.......... Корея

-............. -. . ................ дог........................ (097) 030-33-20. . .................................. подробиці по телефону

.... -........... с.Сальник............ 1/ц............ -.................... дог............................ (097) 121-53-61. . ....................................... 27 лінія, 6с, житл.буд., г/б

5. Комерційна нерухомість
5.3 Різне
.... Здам в оренду приміщ.в м.Жмеринка,центр, 310кв.м,вис.5м,під склад,маг., СТО,інше.............. дог............................................ (097) 030-01-30
.... Зніму приміщення під житло чи під бізнес......................................................... дог.............................. 69-25-99, (097) 280-64-21
.... Складське приміщення, є опалення, р-н Петроцентр, 70 кв.м. Власник. Ціна дог..... -............................................... (097) 259-79-00
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«Коли бачиш сивину в
дитини — хочеться кричати»
Війна і люди  Ольга тікала від війни і
ненадовго зупинилася у Вінниці. Тут вона
зустріла небайдужих людей, серед яких
лікарка Наталя. Ольга поїхала далі на захід
і не встигла подякувати їй за допомогу та
жінці вдалося розшукати вінничанку через
соцмережі
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Розповідаємо
не вигадану історію про війну і
справжніх людей.
Про неї дізналися в дописі одного з вінницьких пабліків у Фейсбуці.
«Здрастуйте шановні вінничани! Допоможіть знайти контакти однієї жінки, будь ласка!» —
такими словами починається
допис в одному з вінницьких
пабліків у Фейсбуці.
Автор публікації — Ольга Александрова із міста Сум. Вона розповіла, як тікала з дитиною від
війни до кордону. Розказала, що
з донькою у Вінниці були проїздом 26 березня, і яке пекло їх
спіткало в рідному місті.
На жаль, зв’язку з жінкою поки
немає, оскільки вона тепер знаходиться з донькою за кордоном,
а з гаджетів має лише старенький
телефон. Проте своєю історією
все ж знайшла змогу поділитися, бо дуже хотіла знайти свою
рятівницю…
«Виїхали з пекла, на яке перетворює наше життя руська
орда, — продовжує свій допис
Ольга Александрова. — В наш
будинок попала ракета, ми залишилися без нічого взагалі. Моя
дитина майже три дні була під
обваленим домом, але чудо є…
її витягли».

«Плакала над моєю
Анею»
Ользі з дочкою Анею надали притулок вінничани, за що
вона їм щиро вдячна. У дівчат
не було ні телефону, нічого взагалі не було. Дісталися до Вінниці,
в чому були одягнені і в поганому фізичному стані. В матері
струс мозку, в дитини — все тіло
в синцях.
«Потім дочці стало важко дихати, і стало боляче в спині, — розповідає Ольга Александрова. —
Нам порадили звернутися до Наташі, яка лікує спину. Працює
вона біля театру, в центрі міста.
Їй зателефонував чоловік, який
у неї лікувався, і домовився».
Жінка в допису розповіла,
що фахівець діагностувала в дівчинки зламані ребра і направила
в Обласну дитячу лікарню, де Ані
зробили рентген і все необхідне.
«Вона (Наталя) дала нам свій
одяг, взуття і подарувала сумку
моїй дитині, а в ній ми гроші
потім знайшли, — каже біженка. — Я нічого тоді не зрозуміла,
голова побита, я в шоці тоді була.
Наталя дала мені і телефон свій,
але я загубила той папірець».
Сумчанка не лише розповіла
у Фейсбуці свою історію, вона
захотіла знайти Наталю, щоб подякувати їй.
«Хочу їй подякувати за все! —
пише жінка. — Якщо хтось знає
її, підкажіть, будь ласка, її телефон, чи профіль у Фейсбуці.

Але краще телефон, бо я пишу
з чужого планшета, в мене звичайний, кнопочний зараз. В неї
руде волосся довге, в кабінеті
багато ікон і акваріум є. Вона
сама така, як вогонь, енергійна і
добра. Плакала над моєю Анею,
як над своєю дитиною. І дуже
морально нас підтримала, ми від
неї вийшли як від психолога, захотілося жити знову. Дякуємо!»
Біженка Ольга пообіцяла в соцмережі, що коли повернеться,
обов’язково заїде у Вінницю і
знайде свою рятівницю. Попросила вінничан, які впізнали її
рятівницю, написати її телефон.
«Дякую вашому місту за хороших людей. Миру всім. Слава Україні!», — такими словами
завершила свій допис Ольга

«В будинок попала
ракета, ми залишилися
без нічого. Моя дитина
майже три дні була під
обваленим домом, але
чудо є… її витягли»
Александрова, який датується
4‑м травня.

Лікар-реабілітолог Наталія Трейко. «Я зробила найменше,
що я могла, і не вважаю те вартим таких подяк, чесно», — каже
жінка

«Вперше бачила дитину із
сивими скронями»
Сотні українців зворушив
даний допис, які залишили під
публікацією свої коментарі. Відгукнулася і рятівниця родини
з Сум.
«Дорога моя Оля… Сама вже
плачу, — відповіла Наталія Трейко. — Я дуже рада, від усієї душі,
що у вас все добре!!! Я не зробила нічого особливого, що вартує
стільки подяки. Обов’язково чекаю на Вас і Аню до себе в гості.
Бережіть себе, набирайтеся сил
і здоров’я, і повертайся додому.
Обіймаю».
Вдячності вінничанці Наталії
Трейко від користувачів соцме-

режі не було меж. Героїню нашої розповіді розчулили слова
вінничан.
«Я дякую вам всім за всі слова,
але насправді, я нічого особливого не зробила, написала жінка. — Я знаю людей, які щодня
роблять набагато більше, ніж я. І
вони справжні волонтери, і Люди
з великої літери».
Також Наталія поділилася зворушливими деталями зустрічі з
біженками із Сум.
«З дозволу Олі, я сподіваюся
що вона не образиться, я дещо
розповім. Я буду пам’ятати її дочку Аню все життя… Я вперше
в житті бачила дитину (їй, здається 12–13 років), з сивими (!)

скронями. В неї гематоми і синці
розміром з кулак по всьому тілу
були… На таке без сліз не можна дивитися… Ми маємо щодня
дякувати Богу за все, за те що
ми ТУТ… Бо коли бачиш війну
на скронях наших дітей — хочеться кричати. Я зробила найменше, що могла зробити. Всім
миру, Перемоги, сил і здоров’я».
Журналіст RIA/20minut.ua
зв’язалася з Наталією Трейко.
— Я зробила найменше, що
я могла, і не вважаю те вартим
таких подяк, чесно, — відповіла
лікарка. — Просто хочеться залишатися людиною навіть при
таких обставинах, тяжких. Так
має бути.
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6. Будiвельнi матерiали та
послуги
6.1 Продам будівельні
матеріали
6-14т. Відс, піс. мит., дрова................................недорого.................(098) 588-08-27

0,0001-35т.
Відсів, пісок митий,
овражний, щебінь, чорнозем.
Вивіз буд.сміття.

(063) 113-49-13
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
ВІКНА, ДВЕРІ мет.пластикові
Ролети, жалюзі.
Гарантія, якість.
Низькі ціни. (093)810-22-28

(097) 985-98-23
Tpуби нові, б/в. Профільна труба..............................дог.................. (067) 445-63-37
Батареї чавунні. Арматуру будів.. . .................. дог.......... (067) 135-70-48
Блок газобетонний. . ................................ дешево......... (067) 430-64-09
Відсів, пісок, щебінь, камінь...........................................дог..................(067) 431-88-99

507158

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

(067) 909-54-43
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
Металопрокат, радіатори опалення................. дог.......... (097) 301-65-05

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» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні ціни. (097)
338-65-85  
«Під ключ»покрів.роботи, зварювальні роботи
будь-якої складності. Утепл.будинків (067)735-74-20,
(067)718-84-32
«Чоловік напрокат» сантехнік, електрик, газовщик, та інші послуги. Недорого. (096) 753-52-93  
1 бригада будує дахи. Ремонт дахів. Піддашки, ринви. Помірні
ціни. (097) 755-68-57  
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  

	Акуратно земляні, бетонні роботи, стяжка, штукатурка, демонтаж, зливні ями і ін. (097) 331-73-11

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

	Армування. Бетонні, земельні роботи. Фарбування
та інше. Якісно (097) 721-41-61

A ми виконаємо демонтажні роботи, вирізання
пройомів, арок, ніші, штроб, люків. (066) 444-86-38

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

(067) 794-19-09

Бригада викон. відмостку,стяжку, самовирівнюючу підлогу. Завантаження/розвантаж. (068) 015-52-52  
Бригада виконає фундаменти, копка,заливка,виставлення
опалубки,огорожі,відмостки (068) 015-52-52  
Бригада з д/р, інструментом виконає кладку цегли,
блоків. Фундаменти. Покрівля. (063) 109-36-62
Будівельно-ремонтні послуги. (097) 282-00-21
Буріння арт.свердловин, прокладання водогону.
Монтаж башти Рожнов. Проектування. (067) 794-19-09
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Одяг — собі, армії — гроші.
Як підтримати захисників
Шмот-патріот  Зробити весняне
оновлення гардеробу чи купити річ
на подарунок — ви знали, що це можна
зробити з користю для себе, й для ЗСУ?
Багато українських брендів запустили
патріотичні лінійки одягу. Частку з
продажу надсилають волонтерам та
нашим захисникам
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Зібрали добірку
українських брендів, які не словом,
а ділом допомагають нашій армії
та волонтерським організаціям.
BEZBRENDU — компанія
родом з Вінниці, яка пропонує
спортивний та повсякденний
одяг. Крім сорочок, лосин, купальників і піжам, тут же можна
придбати плитоноски та розгрузки.
Від початку наступу росіян почали відшивати балаклави, купували тепловізори, про що звітували
у своєму Instagram. Продовжують
підтримувати армію фінансами:
10% з продажу кожної речі перераховують на ЗСУ. Адреса онлайнмагазину: bezbrendu.com.ua
Авіація Галичини — львівський
бренд, який натхненний новою
українською армією та авіацією,
яка є частиною цієї армії. Був
створений ще у 2015 році.
Реагуючи на російське вторгнення у 2022 році, компанія
створила лінійку патріотичних
футболок з написами «Рускій
ваєнний карабль — іди нах*й»,
«Fight like ukrainians», «Чорнобаївка», «Ghost of Kyiv» та з іншими
крилатими цитатами цієї війни.

Команда бренду займається волонтерством, спільно з «Укроборонпромом» запустила благодійний фонд, мета якого закупити…
літаки-винищувачі для Повітряних сил ЗСУ! До фонду зараховують як прямі благодійні внески,
так і частину з продажів одягу
від «Авіації Галичини». Адреса
магазину: aviatsiyahalychyny.com
Tserkovnij — український бренд
одягу, якому властива вулична
естетика та деталі робочої уні-

Ці магазини
перераховують
частину прибутку
на підтримку армії
та волонтерським
організаціям
форми, активно допомагає ЗСУ
та волонтерам у їхніх потребах.
Ця компанія зібрала понад
30 тисяч гривень, які витратили на ліки, дитяче харчування
та військову амуніцію. Нині
10% від зароблених коштів
бренд перераховує на потреби ЗСУ. Звіти про використані
благодійні внески публікують раз
на місяць, на instagram-сторінці
бренду. Адреса онлайн-магазину:
tserkovnij.com

Бренд одягу Starberry.ua продає
патріотичні речі. 10% з прибутку надсилає
військовим і волонтерам
GNIZDO — український бренд
текстилю для дому та одягу, який
шиють з натурального льону. У каталозі товарів є постільна білизна,
скатертини, рушники, піжами, халати, сукні, сорочки тощо.
Компанія дає вибір покупцям:
або отримати 20% знижку, або
купити товар за повною вартістю, а 20% від суми покупки
надішлють волонтерам, що забезпечують гуманітарні потреби
Харкова. Адреса інтернет-магазину: gnizdo.com
Starberry.ua — бренд родом з
Хмельницького, який створює
футболки і світшоти власного
пошиття з яскравими принтами.
З початку повномасштабної
війни тут створили підбірку
принтів «Patriot», а тепер випускають худі з відомими фразами
«Доброго дня, ми з України»,
«-What’s your superpower? -I’m
Ukrainian», «Все буде Україна»,
«Мрію не знищити», «Скажи паляниця», «Україна понад усе» і,
звичайно, з посланням для російського корабля.
Колекція зроблена переважно
в чорному та білому кольорі, але

«Авіація Галичини» збирає кошти на
літаки для армійців. Станом на 9 травня на
їх рахунку майже 7 млн грн

також є худі та світшоти рожевого, синьо-сірого, бежевого та
молочного кольорів. З кожного
замовлення 10% бренд відправляє
на підтримку ЗСУ. У соцмережах
Starberry.ua публікує щотижневі
звіти переказу коштів. Адреса
магазину: starberry.in.ua
Gepur — український бренд жіночого одягу. Тут можна придбати все: від спортивних костюмів
до суконь. Також є лінійка чоловічого одягу (асортимент значно
менший, у порівнянні з одягом
для жінок) та одягу для дітей.
З початком широкомасштабного російського наступу, Gepur
заснувала однойменний штаб волонтерів, який забезпечив 25 тисяч наших захисників теплими
речами. Ви можете оплатити товар
для наших бійців напряму: гроші

витратять на закупівлю матеріалів
та виробництво термобілизни, балаклав, плитоносок і розгрузок.
Частину прибутку з продажу
своєї основної продукції перераховує на підтримку ЗСУ та
гуманітарні потреби. Онлайнмагазин: gepur.com
Blackpack — фірма, яка відшиває рюкзаки, сумки на пояс, велосумки. Вони запустили благодійний проект «Сумка допомоги»
і пропонують клієнтам придбати
бананки за трьома ціновими варіантами: 1000, 2000 і 5000 грн.
Особливість проекту: 450 грн
бренд залишає собі на виробництво, а решту від суми — перераховує на ЗСУ та волонтерам.
Звіти публікують на своїй Інстаграм-сторінці. Адреса інтернетмагазину: blackpack.com.ua

Мені не треба одяг. Хочу допомогти грошима
Щоб підтримати Збройні сили
України, можна скористатись
тими реквізитами, які публікує
Нацбанк України. Вони зібрані
на сайті НБУ: bank.gov.ua

Ще є БФ «Повернись живим» —
один з найбільших фондів допомоги українським військовим.
Тут інформація про збір коштів:
comebackalive.in.ua
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	Міні-екскаватор. Всі види роб.Глибина копання 0-3м,
ковш 20,30,40,50,60,80,100см (097)846-24-20, (096)68889-76
	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
	Укладання тротуарної плитки. Швидко. Якісно.
Помірні ціни. Великий досвід роботи (068) 004-83-01
Чистимо та поглиблюємо криниці. Копаєм вигрібні ями. Достака
кілець (067) 684-06-38  
Шліфування дерев’ян. паркетн.підлоги, укладання: паркет,
ламінат, дошка, вагонка (098) 945-77-05, 69-33-42  
506891

Буріння, проектування артезіанських свердловин
«під ключ». Якісно, недорого. (067) 794-19-09
	Вивезем будсміття, глину + завантаження ручне
або міні-екскаватором. Демонтаж. (097)846-24-20,
(096)688-89-76
Виконаємо демонтаж будинків, підлоги, плитки, стін. Недорого.
(068) 247-91-15  

6.4 Внутрішне оздоблення,
ремонт
Bиконуємо ремонти: квартир, будинків, офісних
приміщень до ремонтів «під ключ». (068) 685-59-33
	А ми виконуємо всі внутр.роботи: гіпсокартон,
плитка, шпаклівка, шпалери, ламін. (097) 457-14-99

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

	А ми виконуємо всі ремонтні роб.: плитка,
гіпсокартон, шпаклівка, фігурна стеля. (097)047-5559, (093)000-42-15

Демонтаж цегл.прибудов,відмостка,стяжка,самовирівнююча
підлогаЗавантаж/розвантаж (068) 015-52-52  

	Акуратний ремонт квартир: кахлі, штукатурка, стяжка, гіпсокартон та інше. (093) 629-75-33

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

Акуратно виконаємо: штукатурку, шпаклівку, малярка. (096)35032-22, (063)191-14-52  

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

	Акуратно, швидко, дешево. Шпалери, відкоси, малярка, шпаклівка. (067)169-03-20, (063)428-25-49

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
	Копаємо, чистимо, докопуємо криниці. Швидка
та якісна робота. Доставка кілець. (096)306-28-39,
(063)234-68-29
Копаємо. Докопуємо. Чистимо криниці, механічним методом
буріння. Великий д/р. (067) 779-49-42  

	Виконаємо ремонт квартир, кімнат, плитка, штукатурка, гіпс, шпаклівка, шпалери. (068) 204-59-46
	Внутрішні роботи: комплексно, частково, декори
та інше. Деталі за тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
Встановл.дверей. Порізка дров, дерев. Всі види ремонту, укладка
ламінату. (096) 353-16-70  
Гіпсокартон, шпатлівка, штукатурка, ламінат, плитка, пластик,
шпалери. (096)296-39-97, (093)097-81-33  
	Жінка виконує професійну поклейку шпалер, фарбування, багети. (068) 849-26-42

505969

	Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки,
ламінату. Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04
	Ремонт офісів, магазинів, промислових об‘єктів.
(098) 390-92-40
	Ремонт: штукатурка, шпатлівка, плитка, демонтаж,
стяжка та інше. (097) 331-73-11
	Стяжка, штукатурка, ламінат, плитка, сходи. (098)
390-92-40
Якісно виконаємо електрика, сантехніка, шпаклівка, шпалери,
штукатурка та інше. (095) 326-65-67  
	Євроремонт. Малярні роб.,плитка, штукатурка,
гіпсокартон, ламінат. Розумна ціна (097) 714-07-04

6.6 Натяжні та підвісні стелі
stelivsim.com.ua Натяжні стелі від виробника.
(096)620-45-41, (068)003-25-53

508026

	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

6.7 Опаленя, водопостачання,
вентиляція, каналізація
«Під ключ» Бойлери, газ.колонки, котли, нас.станції, ванни,
унітази, душ.кабінки (097) 795-97-99  
«Під ключ» каналізації з заведенням в житло. Швидко, якісно. (097) 309-97-58
1 Caнтехнік: якісне встановлення і заміна систем
опалення, каналізації, водопроводу, унітазів, ванн,
раковин. Великий досвід роботи. (093)921-37-30,
(067)684-35-41
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Мімішні малюнки —
у минулому

коротко
Кредит
на посівну

Мода на патріотизм  Вінницький
тележурналіст Максим Березюк створює
малюнки на одязі. Художник-аматор
каже, що під час війни створює картини
винятково патріотичного характеру
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Максим Березюк працює журналістом на телеканалі «Вінниччина». Він закінчив інститут історії
етнології і права Вінницького
державного педагогічного університету і деякий час викладав
правознавчі дисципліни в кооперативному інституті. Художньої освіти в нього немає, але
малює — з дитинства. Навчався самостійно, експериментував
у різних стилях і жанрах.
Рік тому Березюк презентував
свою першу персональну виставку «Реальна краса» і присвятив
жінкам. Проте більшість своїх
робіт художник-аматор створює
не на полотнах, а на одязі.
— Робити це почав два роки
тому, з початком карантину, —
каже Максим. — Більшість замовлень намалювати портрет чи
картину на куртці чи на футболці
отримує від дівчат і чоловіків‑рокерів.
Максим один шедевр створює
три-чотири дні. Процес відбувається у кілька етапів, адже кожен шар акрилової фарби має
висохнути.
— Після закінчення малюнка фарба має закріпитися, для
цього має пройти щонайменше
доба, — каже художник. — Далі
вона спеціальною технологією закріплюється для того, аби можна

було нормально носити і прати.
Одяг — це не просто мода,
а спосіб вираження. Коли в нашу
країну прийшла війна, одягнути
річ з патріотичною символікою
виявляють бажання все більше
вінничан.
— Все більше замовлень з
портретами українок, які показують, наскільки вони незламні
духом, — говорить Березюк. —
Мімішні малюнки пішли у минуле, зараз створюю зображення
лише героїчного характеру.

«Писати тематичні
картини, які показують,
які українки сильні
духом і незламні,
приносить неабияке
естетичне задоволення»
Портрет незламної українки
художник створив і для колегижурналістки Світлани Пашенько.
— Сьогодні модно робити патріотичні тату. Для мене це занадто, — каже Світлана. — Максим реалізував репліку на стінопис «Красавіца» терпіти не буде»,
за що я йому дуже вдячна.
На створення зображень
на одязі, говорить художник
Максим Березюк, найбільше
фарб йде жовтого і блакитного
кольору. Бо носити на собі прапор — це не тренд, а нестримне
бажання продемонструвати свою
національну ідентичність.

Максим працює над картинами три-чотири дні. Процес
відбувається у кілька етапів, адже кожен шар акрилової фарби
має висохнути

Одягнути річ з патріотичною символікою виявляють
бажання все більше вінничан. Портрет незламної українки
художник створив і для колеги-журналістки Світлани Пашенько

Для своєчасного проведення весняно-літніх
польових робіт, аграрії
потребуватимуть залучення
кредитних ресурсів. Вінницька міська рада на сесії 29 квітня запровадила
муніципальну підтримку
для місцевих землевласників.
«Фонд муніципальних
інвестицій надаватиме
кредити за спрощеною
процедурою. Виробники
зможуть залучити доступні кредити з відсотковою
ставкою 5%-7% річних
терміном до 2‑х років. Росіяни знищують в Україні
все — в тому числі й сільське господарство, — каже
міський голова Сергій
Моргунов. — Тому важливо підтримати кожного
фермера, адже це питання
продовольчої безпеки».
Уже є перші заявки. Один
фермер сіяв кукурудзу і
попросив підтримки. Тепер
має змогу засадити велику
площу ще й картоплею.
Також кредити фермери
почали брати через банки.
Три сільгоспвиробники
отримали кредитні кошти
на суму понад 20 млн грн.
Два — чекають рішення
від кредитного комітету.
До того ж, за підтримки фірми «Bayer» п’ять
фермерських господарств
на благодійній основі
отримали посівний матеріал кукурудзи.
— За консультаціями звертайтесь за тел. 59–51–41
(відділ агропромислового
розвитку департаменту
економіки і інвестицій
міської ради), — зазначають у міськраді.

оголошення
100% «під ключ» водогін, насоси, фільтри, радіатори, котли,
колонки, умивальники (097) 733-80-99  
	Автономне опалення, встановл.та заміна труб,
сантехніки, лічильники, колонки,ін. (097) 148-03-60
Бойлери, опалення, котли, труби, насоси.
Консультація. Підбір, монтаж. Зодчих,36 (096) 42812-25
	Вигрібна яма «під ключ» за 1 день. Каналізація.
Сантехніка. (063)240-88-10, (097)113-12-10
	Вигрібні ями, септики, ручна та механічна копка,
різні діаметри бетонних кілець. (096) 478-91-85
	Вінниця! Майстер сантехнік до ваших послуг! Швидко і якісно! (096) 478-91-85
	Каналізація, водопровід, опалення - монтаж та
обслуговування. (096) 478-91-85
	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
Опалення, водопровід, заміна каналізацій, встановл.котлів, сантехніка, звар.роб. (068)219-84-28,
(067)430-20-18
Сантехнічні роботи, водогін, опалення, каналізація. (067) 90504-57  

6.8 Електропостачання
«Під ключ» 1 електрик, аварійний ремонт та монтаж. Досвід.
Якість. (098) 856-66-94  

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» 1 бригада будує дахи. Піддашки, ринви. Ремонт даху.
(067) 428-97-33  
«Під ключ» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні ціни. (097)
338-65-85  
«Під ключ» дах будь-якої складності. (098) 222-26-65

508373

1 бригада виконає покрівельні роботи будь-якої
скадності за помірними цінами. (063)286-37-48,
(068)959-72-98
Абсолютно всі види покрівельних робіт: шифер, металочерепиця,
утеплення, піддаш. (063) 202-01-62  
Балкони. Перекриття даху. Швидко. Професійно.
Якісно. (098) 222-26-65
	Всі види покрівельних робіт, піддашки, ринви. Великий досвід роботи. (098) 222-26-65
	Монтаж металочерепиці, піддашків, водостоків,
встановл.мансард.вікон, вентиляц. (098) 222-26-65

	Утеплення будинків пінопластом, ватою, «короїд»,
«барашек». Низькі ціни. Якісно. (098) 132-12-31
	Утеплення будинків та квартир. Комплексно та
частково! Деталі за моб.тел.: (096)336-81-37, (063)88367-01
	Утеплення фасадів зі своїми матеріалами та риштуванням. Великий досвід роботи. (097) 282-00-21

7. Побутові товари,
все для дому

	Дрова (067) 431-88-99

7.5 Куплю

7.1 Меблi Продам

Покрівельні роботи. Абсолютно все. Шифер, піддашки, металочереп., відливи,утепл. (098) 484-33-52  

Пенал, сервант, шафа, вішалка. . ............... Дешево......... (067) 127-78-31
Шафа, стіл.......................................... недорого......... (096) 526-76-06

6.11 Утеплення фасадів
Бригада фасадників виконає професійне утеплення будинків.
(097) 889-69-22  

7.2 Побутовi товари продам
Ванна сталева, б/в, хор.стан......................... дог.......... (097)
Електродвигуни, 0,5 -250кВт......................... дог.......... (063)
Продам, куплю, відрем.прал.машини.............. дог.......... (063)
Торгове обладнання, продам......................... дог.......... (067)

Фінікова пальма продам............................... дог........... (097)560-06-31
Шв. машина з тумбою, ножна.. ................ 500 грн..............(097)5600631

7.4 Опалення будинку

	Покрівельні роботи, матеріали, проектування. Безкоштовний прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81

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

506993

212-77-20
298-37-72
777-76-00
160-51-97

DVD Рекордер, Вокстер, плеєр BBK . . .............. дог.......... (098) 524-22-36
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
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Чи згадують в УПЦ мп імена
загиблих українських воїнів
Віра  Кілька вінничан хотіли подати
церковну записку за упокій українських
воїнів, але у церкві московського
патріархату їм у цьому відмовили.
Коментар з цього приводу від пресслужби
єпархії нам отримати не вдалося, тому
ми вирішили самостійно перевірити, чи
відповідають їхні слова дійсності
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Після початку
повномасштабного
вторгнення росії
в українських ЗМІ
почало з’являтися чимало публікацій про те, що духовенство
УПЦ московського патріархату
підтримує позицію володимира
путіна, а деякі їхні священники
допомагають окупантам.
Через два тижні після нападу, до президента рф звернувся
очільник Вінницько-Барської
єпархії УПЦ мп митрополит
Варсонофій. Він закликав путіна
припинити розв’язану ним війну
в Україні.
Паралельно із тим, деякі вінницькі священнослужителі з
московського патріархату перестали поминати у молитвах
очільника рпц патріарха кирила. Зросло й бажання релігійних
громад нашої області переходити
з УПЦ мп до ПЦУ.
На тлі цього зростає також
підтримка ідеї розриву зв’язків
УПЦ московського патріархату з російською православною
церквою. На початку квітня соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати опитувань.
За їхніми даними, ініціативу
розриву зв’язків підтримувало
74% українців. Не підтримували — лише 7%.

«Молимося за воїнство
в загальному»
Нещодавно до нашої редакції
звернулося кілька вінничан. Вони
розповіли, як прийшли до Хрестовоздвиженського храму, щоб
подати церковну записку про
молитву за полеглих українських воїнів. За їхніми словами,
їм у цьому відмовили, мовляв,
за українських військових там
молитися не будуть.
Ми вирішили перевірити таку
скандальну заяву містян, самостійно відвідавши кілька церков

«Ви можете написати,
як хочете, але ми
й так молимося о
«властях и воинстве, о
богохранимой стране
нашей»
УПЦ мп у Вінниці. У кожній із
церков ми хотіли подати записки
про молитви за захисників Маріуполя: одну за здоров’я тих,
хто досі боронить місто, другу
за упокій тих, хто загинув у боях.
Першим ділом ми вирушили
до згаданого містянами Хрестовоздвиженського храму, що
на Вишеньці. Говоримо, що
хочемо, аби там помолилися
за військових. Нас просять написати імена загиблих на папірці.
Кажемо, що знаємо ім’я лише

Під час експерименту ми побували у трьох великих церквах Вінниці. У жодній
не відмовлялися молитися за військових
одного. Записуємо на папірець.
Нам пропонують додати імена
померлих родичів та близьких,
якщо такі є.
— Ви можете записати імена
усіх православних, які померли
своєю смертю, — говорить святий отець.
— Я хотів би ще окремо написати за захисників Маріуполя, —
відповідає йому журналіст.
— Ми молимося за воїнство
в загальному. Війна не тільки ж
у Маріуполі, правильно? — продовжує священник. — Ви можете
написати у молебні за здоров’я
себе та своїх родичів, а в кінці
написати і воїнів. Бажано написати їхні імена. Там, де за упокій,
можна зробити те саме. Коли ми
молимося, то поминаємо: «І воинов на поле брани живот свой
за веру и Отечество положивших».
— Тобто не можна, щоб помолилися конкретно, наприклад,
за морських піхотинців чи військових з полку «Азов»?
— Ми військо поминаємо у загальному. Ми не конкретизуємо

чи це полк, чи армія.
— Може тоді я напишу: «українське військо»?
— Ви можете написати, як
хочете, але ми й так молимося
о «властях и воинстве, о богохранимой стране нашей».
На папірцях за здоров’я та
упокій, після імен близьких, ми
додали: «та українських воїнів».
Заперечувати у церкві не стали.
Моляться безкоштовно
Другим місцем, що ми його
відвідали, став Храм Стрітення
Господнього на Електромережі. Поки основна будівля храму будується, служби проходять
у тимчасовому. На вході до нього
висить табличка, що бійці ЗСУ,
тероборони тощо можуть безкоштовно поїсти у трапезній.
У самій церкві ми назвали ім’я
нашого знайомого воїна, який
загинув, захищаючи Україну.
Попросили помолитися за нього.
Нам поставили кілька питань про
його належність до православ’я,
чи був він хрещеним, чи був
на похороні батюшка тощо. По-

тім записали його ім’я у журнал.
— Сорокоуст коштує 25 гривень, але наш батюшка благословив во славу Божию. Це означає,
що платити не треба, — повідомила жінка з журналом.
У третьому місці, церкві Григорія Переможця на Замості,
ми спробували подати записку
на молитву за полеглих та загиблих захисників. Ми сказали, що
особисто нікого із них не знаємо,
але хочемо, аби про них згадали
у молитві.
— На жаль, потрібно писати
імена. Інакше, як молитися за них
будуть? — пояснила жінка, яка
приймає записки у церковній лавці. — Якщо не знаєте імен, то краще самі візьміть свічки та подумки
помоліться за тих, кого хочете.
Так, думаю, буде правильніше.
Ми неодноразово телефонували до пресслужби ВінницькоБарської єпархії УПЦ мп, щоб
спростувати, підтвердити або ж
отримати коментар з приводу
описаної вище ситуації. На момент публікації цього матеріалу,
з нами ніхто не зв’язався.

оголошення
Ел.вафельниця, годинники,ел.шашл................ дог.......... (068)
Ел.м’ясоруб.,світильники, сервізи.................. дог.......... (098)
Куплю LG та інші прал.машини...................... дог.......... (067)
Куплю мікрохвил., прал/маш.. ........................ дог.......... (097)
Неробочий холодильник, кондиц. БК.. ............. дог.......... (067)
Пилососи, прал/маш будь-які........................ дог.......... (098)
Прал/маш робочу, комод, ліжко..................... дог.......... (068)
Прал/машини, мікрохв. та інше . . .................... дог.......... (098)
Пральну машину, робочу, Малютку................. дог.......... (068)
Холодильник, будь-який, робочий.................. дог.......... (096)
Холодильник, хороший, робочий.................... дог..........(068)
Ялинкові іграшки, термос, гітару................... дог.......... (096)

712-48-93
702-62-41
777-76-00
016-99-97
263-28-99
017-22-63
209-74-74
154-83-29
837-90-49
461-20-33
316-32-18
139-47-66

А ми розчистимо запущ.сад, ділянку. Зріжемо дерево б-я.
складності. Професійно. (099) 549-09-19  

Встановл., газ.колонок всіх конструкцій, газ.котлів, газ.
конвекторів,ел.бойлерів (097)272-39-81, (093)809-22-91  
	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
Перетягування, виготовлення, ремонт м’яких меблів. Зміна
дизайну. Виїзд на р-ни. (067) 252-38-62  

«AAAAABC». 100% pемонт хoлодильників вдома.
Гарантія. Забираємо б/в холодильники (098) 814-24-77

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

«AVTO100%». Перевез.меблів, буд.мат.до 2,5т. Вантажники. Фургон 4х2х2,4. Недор. (098) 588-08-27

	Ремонт телевізорів. Гарантія. Виклик безкоштовний.
(067)262-78-99, (063)225-95-18

«AAABM»Акуратно перевеземо+завантажимо: меблі, квартири,
диван, холодильник, ін. (097) 674-43-61  

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

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

Ремонт шв.машин, оверлоків, електропривод. Гарантія. (093)
883-30-50. (093)883-30-50, (096)434-10-96  

«DAF». Диспетчерська з перевезень меблів, піаніно
+ досвідчені вантажники. (096) 972-10-09

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

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

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

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

	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

100% ремонт сантехніки, заміна кранів, пайка труб, на дому до
30 км від Вінниці. (096) 317-76-68, Саша  
Bиготовлення, перетягування, ремонт м’яких
меблів. Зміна дизайну. Виїзд на р-ни. (067) 252-38-62
Cупутникові антени, ремонт тюнера, прошивка та встановлення
Smart TV. (093) 406-34-54  

Терміновий ремонт хoлодильників вдома. Гарантія. Забираємо
б/в холодильники. (098)814-24-77, Юрій  
	Терміновий ремонт холодильників на дому, якісно
з гарантією, виїзд в район. (067)934-37-81, (098)57371-28
	Терміновий ремонт:холодильників, морозильників.
Швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 17349-99

Рік випуску/колір/
об`єм двигуна

Пробіг

Ціна

Куда звертатись (Ваш телефон)

Нотатки

8. Автомобілі

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

7.6 Послуги

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

Модель

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

8.1 Продам або обмiняю
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.

8.4 Візьму в оренду
А/м від 5 тон................. - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог............ (093) 022-81-82............................................візьму в оренду з правом викуп
507925
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Рідні чекають офіцера Карпова
Біль  Вінничанин Роман Карпов 23
квітня загинув від кулі рашистського
снайпера під Ізюмом. Фото загиблого
сина і чоловіка рідні побачили в
чаті російського телеграм-каналу.
Мати турбується, чому тіло сина
досі знаходиться на полі бою.
Відповіді знайшли у Повітряних сил
Збройних сил України
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

«Я цивільна
дружина Карпова Романа Олександровича, який
23.02.2022 був відкомандирований до ОКП «Об’єднаних
Сил». З 23.04.2022 р. з групою,
що пішли на виконання робіт,
був втрачений зв’язок. Карпов
та ще двоє побратимів були
вбиті пострілом кулі в голову.
Снайпери ворожих сил — армії
РФ — сфотографували тіла загиблих та виклали в чат «Ищи
хохла» в месенджері «Телеграм».
У бойових товаришів були із собою документи, які також були
сфотографовані та опубліковані
у чаті «Ищи хохла» в месенджері
«Телеграм». Карпов Р. О. був без
документів. 26.04.2022 здійснено
проліт БПЛА над територією, де
лежать тіла, зафіксовано, опізнано групу в повному складі, що не
вийшла на зв’язок. До 1.05.2022
р. про загибель офіцера не повідомлено офіційно».
Допис про загиблого офіцера,
вінничанина Романа Карпова,
у Фейсбуці поширила цивільна
дружина Ірина Галкіна. Її підтримали рідні та друзі.
«Тіло нашого друга лежить вже
14 днів в Ізюмському напрямку
в Харківській області. Таких,
як наш друг, воїнів, які захищаючи нашу країну, загинуло
багато, командири знають, хто

де загинув, і не повідомляють!
Ми розуміємо, що ніхто не буде
жертвувати живими для того,
щоб забрати тіла», — написала
Альона Ковальська.
Син досі під Ізюмом
Нам вдалося поспілкуватися з
матір’ю загиблого вінничанина
Наталією Карповою. Вона розповіла, що її єдиного 29-річного
сина, офіцера спеціальних військ
РЕБ Романа Карпова 23 лютого
призвали обороняти Україну від
ворога.

— Є фото, де мій син
і ще двоє побратимів
лежать загиблі, —
каже мама. — Проте
документа, що Роман
загинув, ніхто не надав
— Ми ніколи не знали, де
знаходиться син, — розповідає
мати офіцера. — Одного дня,
коли отримали від нього фото з
музикантом Вакарчуком, зрозуміли, що Роман в Краматорську.
22 квітня він останній раз вийшов на зв’язок, ми звернулися
до командира частини, запитали,
що сталося? Нам відповіли, що
інформацією, що син загинув,
поки не володіють.
Наталя Карпова говорить,
фото вбитого снайпером сина
знайомі знайшли на російському телеграм-каналі.

Роман Карпов загинув від кулі снайпера біля Ізюму. Оскільки там досі не припиняються
бої, тіло забрати не можуть
— В мене є фото, де мій син і
ще двоє побратимів лежать загиблі в селі Довгеньке, що біля
Ізюму, — каже вінничанка. —
Проте офіційного документа,
що Роман загинув, поки ніхто
не надав. І тіло до цього часу там
знаходиться, я його по-людськи
похоронити не можу. Прошу, допоможіть, ми з чоловіком місця собі не знаходимо. Я замість
плакати за єдиною дитиною, яка
загинула від кулі снайпера, намагаюсь зрозуміти, чому немає
офіційного повідомлення про
смерть, і чому син від 23 березня
знаходиться на полі бою?
Також жінку цікавило, чому
син, який служив в спеціаль-

них військах радіоелектронної
боротьби, був змушений займатися мінуванням?
Там лінія фронту
З цими та іншими питаннями,
ми звернулися до Юрія Ігната,
речника Повітряних сил ЗСУ.
— В напрямку міста Ізюм зараз йдуть запеклі бої, там йде
лінія фронту, — розповідає
пресофіцер ПС ЗСУ. — Відтак,
якщо командування дало наказ
про мінування, значить на той
момент так було необхідно. Це
війна, тому в моменти запеклої
боротьби не мають значення військові звання, всі зусилля йдуть
на протидію з ворогом.

Оскільки в Харківській області
досі не припиняються бої, тіло
військових забрати не можуть.
— Саме по цій причині тіла
загиблих бійців поки знаходяться
на полі бою, і батьки досі не
мають на руках документа про
загибель сина, — пояснює Юрій
Ігнат. — Для того, щоб отримати документальне підтвердження
про загибель бійця, потрібно вивезти тіло, провести процедуру
ідентифікації, провести ДНКекспертизу. Кожна втрата документується і розслідується.
Наразі проводяться роботи з
пошуку тіла Романа Карпова.
Всі почесті герою Вінниччини
буде надано.

оголошення
507925

505578

8.9 Транспортнi послуги
«AVTO»100%. Перевез.меблів, буд.мат.до 2,5т. Вантажники. Фургон 4х2х2,4. Недор. (098) 588-08-27
Вант.перевез.: Мерс.Спринтер, 20куб.,3т. Гідроборт. Ф/опл.
будь-яка. Л.АВ 149607 (067) 289-52-33  
	Вантажні перевезення 1-10т по місту, області,
Україні. (067) 290-47-13
Вантажні перевезення до 2 т по місту та області. МерседесСпринтер середня база. (093) 409-28-28  

8.5 Сг техніка та інвентар

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

Вантажні перевезення по Україні. Вивіз будівельного сміття та
завантаження. (098) 373-77-26  

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

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

Вивезення буд.сміття + завантаження. Продам рублені дрова.
(098) 524-98-16  

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

8.8 Авто-ремонтнi послуги

Доставка чорнозему, перегною, глини, пісок. (097) 533-55-82  

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

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

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

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

508349

9. Робота
9.1 Водії, експедитори,
вантажники, комірники
Boдій по Україні на постійну роботу. З/п висока. (097) 310-70-16  

Доставка: пісок, відсів, керамзит, цемент, щебінь. Доставка у
мішках. (067) 680-96-04  

	Експедитори потрібні на постійну роботу, 570грн в
день. (097) 191-58-48

Послуги екскаватора, гідромолот, самоскидів та доставка до 25
т. (063) 276-11-57  

	Комірник. Досвід роботи, 670 грн. в день. (098) 20054-30
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Хлопці на гауптвахті. Мають
сплатити по 744 тисячі застави
Немає зв’язку  Резонансна історія
військових, які вийшли з котла поблизу
селища Ямпіль Донецької області, має
продовження. Бійцям запропонували два
варіанти розвитку подій — в’язниця або
назад на передок
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Доля хлопців
з 79 бригади, які
у відеозверненні розповідають
про командирів,
що кинули своїх бійців на полі
бою — не визначена. Бійці розказали про офіцерів, які втекли
на автівках, наказавши бійцям
з автоматами тримати бій проти танків і авіації. Військові бій
прийняли, а потім по двоє-троє
виходили з оточення. З одним
із бійців, Андрієм Березинським
журналіст зв’язався по Вайберу
й записав розмову, з якої стало
відомо, що хлопці 79 бригади
знаходяться в Бахмуті, і виїхати звідти можуть лише у двох
напрямках — або за грати, або
знову на передок.
«За нас взялись серйозно»
Після виходу статті на сайті
«20 хвилин», Андрій Березинський написав, що найактивніших бійців почали пресувати.
До хлопців в Бахмуті і так кожен
день приїздили прокурори, полковники і навіть генерали. Після
відеозвернення бійців про те, що
їм пропонують лише два вихо-

ди із ситуації — йти до в’язниці
за статтею дезертирство або знову
на позицію біля села Ямпіль —
хлопці пропали.
Друге травня, Андрій написав
журналісту у Вайбер — «нас забирають в прокуратуру». І з тих пір
тиша. В телефоні вже сім днів —
немає зв’язку з абонентом. Лише
один раз за цей час, зокрема
Андрію Березинському, вдалось
кілька секунд поспілкуватися з
дружиною. Марія Березинська,
дружина бійця, сказала, що чоловіка і ще двох хлопців Олександра
Швеця і Григорія Макалиша, посадили на гауптвахту на 60 діб.
До суду вони там. Їм світить від
5 до 12 років ув’язнення.
«Готую апеляцію»
Адвокат Павло Сабина з Полтавщини береться за справу бійців 79 бригади.
До речі, він чи не єдиний, хто
згодився на це. Перш за все тому,
що, наприклад, щоб внести заставу за бійців, потрібно туди
їхати, а там бомблять. Мало хто
захоче туди поїхати і залишитись.
— Хлопців закрили в Краматорську, вони два місяці на гауптвахті, тому і зв’язку немає, —
говорить адвокат. — Щоб до суду
хлопці могли бути вдома, за них

Про іншу частину забудьте
Інше командування, інша частина — все, чого хочуть бійці, які
вийшли з котла. Тому що не хочуть виконувати злочинні накази,
і не хочуть бути підпорядковані
командирам, які тікають з поля
бою, залишаючи своїх бійців.
Втім підполковник розвіяв сподівання та надії бійців. Не може
й мови бути про іншу частину.
— Тому що таких, як ви, в інших

частинах вистачає, — сказав він
на записі. — І жоден командир
частини не захоче собі взяти
на службі бійця, який відмовився служити в іншій частині.
І ти можеш розповідати все що
завгодно — тебе не візьмуть.
До того ж, механізм переводу
в іншу частину не такий гладкий,
як вам здається — так що я вам
кажу, цю фішку приберіть вже.

призначили заставу — 744 тис.
300 грн. За кожного. І це трохи
перебільшено.
Показова кара
Адвокат зараз є захисником
Швеця і Макалиша. З Андрієм
Березинським він укладе договір,
як приїде до своїх підзахисних.
— Просто з ним мав працювати
адвокат з Дніпра, але там щось
не склалося, — говорить Павло
Сабина. — Для укладання договору мені потрібна ухвала суду,
щоб розуміти, за якою статтею
його звинувачують.
За словами адвоката, зараз всі
реєстри закриті. Туди можуть
зайти лише судді, поліція, прокуратура… Тому він попросив
дружину Березинського якимось
чином зв’язатися з чоловіком,
щоб той надіслав копію ухвали,
але зв’язку немає. Тож адвокат
буде діяти по ситуації. Зокрема
має вирішити тему з захмарною
заставою.

Прокурор пообіцяв
не чіпати тих, хто
хоче воювати, хто має
проблеми зі здоров’ям,
чи трьох неповнолітніх
дітей
— Тому що я бачив подібну
справу за 13 квітня, там мова
йшла про бійця Семенченка,
якого теж звинувачували за частиною 2, ст. 402 — тобто невиконання наказу командира. Грубо
кажучи, дезертирство, — говорить
адвокат. — Запобіжний захід для
цього бійця була застава в розмірі 124 тис. грн. А тут три хлопці,
які заявили на всю Україну про
зраду командирів, про простих
бійців, яких кинули в мясорубку без змоги якось їй протистояти — їм застава у 744 тисячі.
Ну просто показова кара.
Надія є
— Я спробую в апеляції запросити меншу заставу, якщо
вона буде 120 тис. грн, можна
спробувати зібрати гроші. Щоб
вони до суду були вдома, а там
вже буде видно, — говорить Павло Сабина. — Та я вважаю, що

Бійці 79 бригади, які на всю країну говорили про
командирів зрадників. Тепер вони на гаупвахті. Чекають
на вирок суду
є надія довести явні перегиби з
боку командування. Адже одних
солдатів вони кинули на призволяще, іншим видали вбивчі
накази, навіть в умовах війни.
За словами адвоката, є ситуації, де потрібно все робити як
слід, правильно. Зокрема в бою,
серйозному бою має бути черговість виконання певних дій. Тобто спочатку працює, наприклад,
один підрозділ, потім інший.
А там вийшло так, що цих хлопців кинули в пекло, оминувши
всі попередні і необхідні пункти.
Хто не хоче сидіти, має
воювати
За два дні до того, як Андрія
Березинського і його побратимів
посадили на гауптвахту, хлопці
79 бригади мали розмову з підполковником. Він приїхав у Бахмут для, так би мовити, останнього китайського попередження.
Є запис цієї розмови і основний
месседж — або туди, або сюди.
Зокрема підполковник зазначив, що в прокуратурі схема затримання відпрацьована. З адвокатами бійці можуть працювати
навіть сидячи у в’язниці.
— Прокурор пообіцяв не чі-

пати тих, хто хоче воювати, хто
мають проблеми зі здоров’ям,
чи трьох неповнолітніх дітей, —
сказав підполковник на записі.
І додав, що прокуратура буде
розбиратися з проблемою, яка
призвела до ситуації в 79 бригаді.
Але для цього потрібно зібрати
більше інформації.
— Якби ви були на службі і
говорили про приниження, чи
про те, що сталося, чи про те,
що хтось страждає х… нею, питань немає, але ви залишили поле
бою, — говорив підполковник. —
А ще, факти які були, і які на вас
вплинули, вони трошки в минулому, потрібні свіжі.
На ці слова підполковника
спробував відповісти один з бійців 79 бригади.
— Як можна говорити про щось
свіже, якщо інші хлопці, які там
зараз воюють, теж пробують вийти з пекла, пробують вийти
до нас, тому що вони не хочуть
так воювати, бо їх знову і знову
кидають на м’ясо. Але вони доходять до найближчого блокпоста,
приїздить командування і знову
завозить їх на передок, — сказав
солдат, але відповіді на своє запитання не отримав.

оголошення

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

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

Охоронці на постійну роботу, вахтовий метод. З/п
без затримок. (098) 315-50-59

Охоронники.

Охоронники 350-450гр/доба. Вахта, форма, дост,
прожив.за рах.фірми. Повн.соц.пак (067)430-24-67,
(067)158-65-33

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

Охоронники 500 грн/доба по м.Вінниця. Доба через дві. Повн.соц.пакет. З/п вчасно (067)430-53-76,
(093)115-78-85
507230

Охоронці на постійну роботу. Вахта, проїзд та
прожив. за рахунок підприємства. (093)630-81-35,
(097)842-72-63
Охоронці, без шкідливих звичок, в міні-зоопарк
Центрального парку. Нічні зміни. (097)239-00-53,
(063)274-43-74

9.5 Працівники СТО, АЗС,
мийки
0ператори на автомийку самообслуговування. (096) 315-89-57  

9.6 Продавці, касири
Продавці потрібні в продуктовий магазин на постійну роботу.
(068) 041-84-47  

9.9 Робочі, слюсарі,
будівельники
	Внутрянщики, підсобники, каменярі, штукатури,
фасадники,покрівельники (098) 827-80-85
	Зварювальник і токар в цех по металовиробах. (067)
659-15-79

Різноробочого, каменяра візьму на роботу. (068) 111-08-21  
	Слюсар-монтажник, помічник зварювальника на
постійну роботу. З/п висока. (067)730-62-66, (0432)6211-89
	Токар і зварювальник в цех по металовиробах. (097)
494-48-32
	Фахівці потрібні для проведення капітального ремонту будівлі. (067) 430-57-19

9.13 Швачки, кравці,
прасувальники
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
Покоївки в Італію. Жінки до 55 р. З/п від 1000 Є.
Консультація (096)742-55-02, (093)012-83-93
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Вінничанка готує збірну
до чемпіонату Європи

коротко
Змагання для
переселенців

Тренування під час війни 
Юлія Якушева в Австрії проводить збір
національної волейбольної команди.
У складі — п’ять подолянок
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Майстер спорту, наставниця
жіночого вінницького волейбольного клубу Суперліги «ДобродійМедуніверситет-ШВСМ» Юлія
Якушева продовжує очолювати збірну України серед жінок
до 21 року. Ця команда нині
за кордоном готується до відбору на чемпіонат Європи серед
однолітків.
Юлія Якушева розповіла кореспонденту RIA про особливості
тренувального процесу в умовах
військового часу.
Наші земляки
у тренерському штабі
— Із 23 березня ми розпочали тренувальний процес із
ВК. «Добродій-МедуніверситетШВСМ». Також нещодавно мене
призначили головним тренером
жіночої збірної України U‑21.
Вона проходитиме кваліфікаційний турнір до чемпіонату Європи, що відбудеться у Зеленій Гурі
(Польща) з 19 по 21 травня цього
року, — розповідає Юлія Якушева.
Перед важливим відбором збірна України U‑21 (2002–2003 р. н.)
поїхала на тренувальний збір
до Австрії. До цієї команди входить одразу п’ять вінничанок:
Валерія Якушева (дочка головного тренера), Лілія Вабіщевич,
Валентина Воротніченко, Світлана Сопочева і Анастасія Кучер.
Також до складу включили волейболісток із Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Южного, Тернополя, Жи-

томира та «легіонерку» з Польщі.
Окрім Юлії Якушевої, до тренерського штабу збірної України
U‑21 входить ще два фахівці з Вінниці. Тренером-статистиком є
Павло Сіденко, лікарем — Віталій
Чорний.
— Я вже четвертий рік є тренером збірної України серед дівчат
2002–2003 р. н. Дівчата цього віку
раніше вже успішно виступали
на європейському рівні, в тому
числі моя донька Валерія, — продовжує Юлія Якушева.
Війна додає мотивації
Під час війни дівчата дещо побоюються тренуватися в Україні.
Бо завжди існує загроза повітряного удару і бомбардування.
Але волейболістки є патріотками
України і прагнуть успішно представити країну на європейському
рівні.
Зрозуміло, нинішній клубний
волейбольний сезон в Україні
вже не буде дограно. Наш клуб
мав грати у турнірі за 3–6 місця.
Тепер «Добродій-МедуніверситетШВСМ» буде готуватися вже
до наступного сезону у Суперлізі
чемпіонату України з волейболу
серед жінок.
— Дякуємо за підтримку ректору Вінницького національного
медичного університету Василю
Морозу і завідувачці кафедри
фізичного виховання та ЛФК
цього вишу Ларисі Сарафінюк.
Вони безкоштовно надавали нам
спортивну залу для тренувань і
підготовки збірної України для

Юлія Якушева вже четвертий рік є тренером збірної
України серед дівчат 2002–2003 р. н. Команда нині
за кордоном готується до відбору на чемпіонат Європи
участі в чемпіонаті Європи. Вдячні також постійному меценату команди «Добродій-МедуніверситетШВСМ» Василю Мельниковичу, — сказала Юлія Якушева.
Далі йде лише одна
команда
У відборі до Євро U‑21 збірна
України гратиме проти збірних
Польщі, Угорщини і Чехії.
— Це серйозні, класні команди.
Але до фінального етапу вийде
лише переможець нашої відбірної групи. Ми збираємося дати
справжній бій суперницям. Під
час війни прагнемо виступити
якнайкраще, тому із мотивацією проблем не буде, — пояснює
тренерка.
Цієї миті молодіжна жіноча волейбольна збірна України
U‑21 базується в австрійському

Склад збірної України
На збори в Австрії було викликано 14 спортсменок.
Догравальниці: Валерія Якушева («ДобродійМедуніверситет-ШВСМ», Вінниця), Марта Федик
(«Галичанка-ЗУНУ», Тернопіль), Анна Мигаль («Вежиця», Польща), Валерія Нудьга («Аланта», Дніпро).
Діагональні: Валентина Воротниченко («ДобродійМедуніверситет-ШВСМ»), Поліна Дзюба («Хімік»,
Южне); блокуючі: Анастасія Кучер і Лілія Вабіщевич

Штайнбруні. Там, до слова, триває відбір на чемпіонат Європи
серед юнацьких команд. Подібна
змагальна атмосфера повинна зіграти на руку підопічним Юлії
Якушевої. Бо незабаром вони
й самі виборюватимуть путівку
до фінальної частини континентальної першості.
За словами тренерки, збори
проходять у нормальному робочому режимі. Для цього збірній
України створили всі необхідні
умови. Зокрема, надали окрему
спортзалу, відмінне харчування
тощо.
Як каже Юлія Якушева, незабаром збірна України планує провести контрольні спаринги. Зокрема,
з клубом «Славія» (Братислава),
який завершить серію плей-оф
у внутрішньому чемпіонаті. А також зі збірної Австрії U‑21.

Календар змагання

(обидві «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ»), Ксенія
Ратій («Полісся-ШВСМ-ЖДУ», Житомир).
Пасуючі: Катерина Гужва («Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ»,
Запоріжжя), Анастасія Горбаченко (Академія «Прометей», Дніпро).
Ліберо: Катерина Васильєва («Аланта»), Аліка Луценко («Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ»), Світлана Сопочева
(«Добродій-Медуніверситет-ШВСМ»).

Поєдинки відбору на ЧЄ2022 відбудуться 19–21 травня в польському місті Зелена
Гура.
19 травня. УКРАЇНА — Угорщина.
20 травня. УКРАЇНА — Чехія.
21 травня. УКРАЇНА — Польща.

Діти із Бучі, Ірпеня, Чернігова, Волновахи, Харкова та
інших найбільш постраждалих у війні міст взяли участь
у шаховому турнірі серед
переселенців. Він прийшов
на базі Центру професійно-технічної освіти № 1.
Міський палац дітей і юнацтва допоміг із суддівством
та інвентарем. А завдяки
меценату Оксані Костюченко всі юні шахісти отримали
солодкі призи і медалі.
В майстер-класі взяли
участь близько 20 дітей,
починаючи від трьох років.
Вони прослухали історію
виникнення шахів, вивчали
віршики про шахові фігури.
Змагання проходило із гри
«пішаки», найпростішої для
початківців. Перше місце
посів Даніїл Чорненький
(Ірпінь), друге — Мирослава Тесленко (Буча), третє — Діана Бровкіна (Волноваха). Також відзначився
п’ятирічний вундеркінд із
Вінниці Артем Кучер — він
обіграв у традиційні шахи
дорослого переселенця та
допомагав із суддівством
і поясненням правил гри
новачкам.
Випуск №11 (1207)

Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат.
Задача №2817-2820
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

h 2*
Перевірте розв'язок:
Газета RIA №18 від 4 травня 2022 року
Задача №2813
I. 1. Cc6! Ta5 2. Cd7 Ta8x;
II. 1. C:d5! T:d5 2. Kpb8 Td8x.
Задача №2814
I. 1. Cd6! Tg6 2. Ce7 Tg8x;
II. 1. Kg6! Td6 2. Ke7 Td8x.
Задача №2815
I. 1. Kpa3! Kc3 2. Tb8 Ta4x;
II. 1. Kpc2! Ke3+ 2. Kpc1 Td1x.
Задача №2816
I. 1. e2! Ch2 2. Ke3 Tf4x;
II. 1. Kpg3! Cf2+ 2. Kph3 Th4x.
М. Пархоменко

оголошення
	Працівники на агроферми в Нідерланди. Жінки до 50
р. З/п 2000-2800 Є. Консульт. (096)742-55-02, (093)01283-93
Інформація. Робота в Норвегії (гіпсокартон, шпаклівка, фарбування). З/п 3500у.о. (098) 465-97-96  

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

10. Навчання

	Англійська, нім., польська, франц., чеська. Готуємо
до укр.та міжнарод. іспитів (063)130-80-89, (067)43329-54

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

10.1 Навчу

Допомога у вивченні біології та хімії. Підготовка до ЗНО та ДПА.
Онлайн заняття. (097) 118-48-00  

	Англійська мова. Якісно підготую до ЗНО. (063) 13080-89

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

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

11. Дача, сад, город,
сг.продукцiя

Чоловік шукає роботу, вища освіта. (067) 506-23-05  

9.22 Різне

Шукаю будь-яку роботу, можливо двірником, сторожем і охоронником. (095) 805-34-70, 46-95-90  

	Аніматор без шкідл. звичок в міні-зоопарк в Центр.
парку для рукоділля з дітками. (097)239-00-53,
(063)274-43-74

Шукаю віддалену роботу на дому (менеджер з продажу або інше).
(096)458-97-54  

	В Зоодворик, Центр.парк молодь без шкід.зв. Догляд за тваринами, робота з дітьми (063)274-43-74,
(097)239-00-53
Люди потрібні для розклеювання оголошень по місту. Бонуси
піца,смаколики щовечор (097) 935-65-71  
	На роботу з поні молодь без шкідливих звичок в
Центральний парк. (097)239-00-53, (063)274-43-74
	Працівники на конюшню, без шкідливих звичок.Догляд за кіньми. Житло не надається (097)239-00-53,
(063)274-43-74

9.23 Шукаю роботу

507868

11.1 Продукти харчування, сг
продукцiя
	Соєвий жмих (макуха), крупи оптом....................дог.................. (067) 775-66-29
Сушка бджолярна.. ....................................... дог.......... (068Ї 337-11-24

11.3 Добрива, грунти
	Дефікат. Перегній. (067) 431-88-99
	Кінський гній. Безкоштовно, самовививіз. Можлива доставка. (097) 239-00-53
	Перегній, чорнозем (якісний) (067) 431-88-99

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

11.5 Куплю

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

Гречка,ячмінь,сою,соняшник,пшениц.................дог.................. (067) 775-66-29
	Люцерну в тюках, ячмінь, овес..................................дог..................(097) 239-00-53
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«Будемо робити сєтки для
бєсєдки, коли настане мир»
Золоті руки  З початком
повномасштабної війни сотні волонтерів
взялися за плетіння маскувальних сіток.
Та є у Вінниці люди, які жодного дня
не припиняли це робити з 2014 року. Вісім
років «Вінницькі павучки» безперебійно
постачають на фронт необхідні для воїнів
речі. І мова йде не тільки про сітки
Наталія Піскунічева,
RIA, (063)7386310

У молодіжному
центрі «Квадрат»
ще зовсім недавно
збиралися молоді
люди, щоб покреативити, послухати лекцію чи
майстер-клас, записували підкасти, влаштовували виставки
тощо. Нині на вході озброєні
військові, а всередині — кипить
волонтерська робота. У великій
залі — розставлені рами з сітками, якісь уже майже готові,
в якісь тільки почали вплітати
шматочки тканини.
По всій залі — короби з обрізками, біля них жінки та чоловіки і
навіть підлітки нарізають смужками текстиль. Найдосвідченіші у цій
справі тут — «Вінницькі павучки»,
які плетуть сітки вже вісім років.
«Ми як партизани»
— Ми не громадська організація. У нас була дівчина, яка це
все організувала, а ми цю справу
підхопили і потягнули далі, —
розповідає Валентина Процюк. —
Нас усі знають. По всьому фронті
цінуються сітки від «вінницьких
павучків». Але ми реєструвалися як громадська організація,
бо не вважали, що від того буде
більше користі. Ми собі знаємо,
що треба робити. А ті всі звіти,
писанина нам вона не підходить.
У нас не було постійного місця,
ми як партизани — де нас прийняли, там тулилися. Бувало, що
зимою в неопалювальних приміщеннях працювали, без туалету.
Хлопці в бліндажах, а ми в холоді. Та на це не звертали уваги,
робили, бо треба було робити.
— Скільки ж ви сіток за ці

роки сплели? — запитуємо.
— Приблизно по сто сіток
у рік — рахуйте. Як мінімум 800.
А зараз, в період війни, то вже
й не рахуємо, — відповідає Валентина.
Тільки зелені або з
камуфляжу
Поряд з Валентиною працює
Юля Брилюк. Вона приєдналася
до «Павучків» у 2015 році. З тих
пір плела сітки у вихідні, а з лютого намагається приходити щодня.
— Ми завжди старалися робити
хлопцям дуже якісні сітки. Самі
їх возили на передову, я теж особисто там була. Цим сіткам з камуфляжної тканини ціни немає.

«Ми чорне-синєчервоне в горошок
не беремо. Тільки
камуфляж і зелене.
Тільки віддали, і знову
треба плести»
Вони настільки гарно маскують,
що накритий БМП в лісі можна
не помітити навіть. Ми свій почерк бачимо завжди, — каже Юля.
Під час розмови жінки не припиняють роботи, роблять надрізи
на обрізках, протягують крізь них
обрізки і утворюються смужки.
— У нас набита рука. Вже все
пройшли, знаємо, як воно і що.
Спиш і думаєш, де його взяти,
коли його привезти і як його
зробити, — розповідає Валентина. — Тому що ми чорне-синєчервоне в горошок і всяку всячину не беремо. Тільки камуфляж
і зелене. Друзі волонтери привозять з Могилева, Ямполя, хто

Лаура Смоля вже шість років з «павучками». На передньому плані — Юрій Литвинов. Він
приїхав у Вінницю в 2014 році з Краматорська і з тих пір щодня плете сітки
де звідки може. Тільки віддали,
і знову треба плести. Може вже
наступить мир, то вже не будемо… Або будемо робити сєтки
для бєсєдок.
— Так, і кольорові для дискотек, — усміхаючись, додає Юля.
— Вісім років цього чекаємо,
але все ніяк цей мир не настане, —
зітхає Валентина. — Вже думали
не будемо подушок робити, ковдри шити, але воно все продовжується і продовжується. Не можемо
знищити того… хай не кажу кого.
Валентина працює тут щодня,
але каже, що тільки до 17 години,
бо «ще ж їсти варити треба, чоловік вдома є».
— Валентина тут завжди є, —
не погоджується зі старшою колегою Юля. — Ми її називаємо
генерал. Тому що тільки завдяки
їй ця справа жива. Без неї все б
давно за ці роки розсипалося.
Подушки, килимки,
шкарпетки…
Лаура Смоля плете сітки вже
шість років. Вона працює бухгалтером, а після роботи всі роки
три рази на тиждень приходила
до «павучків».
— Як почалася війна, швиденько стараюсь на роботі все зро-

бити і біжу сюди, — розповідає
Лаура. — Це для нас не просто
робота, ми всі дружимо. Валентина збирає нас на свята. У нас
є дошка оголошень, в кінці кожного року Валентина там писала:
«Павучки», ми за цей рік зв’язали
стільки шкарпеток, стільки сіток,
подушок, килимків.. Лаура розповідає, що солдати із задоволенням брали подушечки. Вони
невеличкі, дуже зручні у військовому побуті.
— У нас є швея — Ольга Миколаївна, скільки вона цих подушок
перешила! І шкарпетки в’язали.
Я кожен день приходила з робити
ввечері, якщо не йду плести сітку,
то вдома в’яжу на спицях перед
телевізором. Потім стала килимки
в’язати. Такі, як колись в селах бабусі робили приліжкові килимки.
Вони теж дуже зручні для солдатів:
і в автомобілі стають у нагоді, і
взимку під ноги в бліндажі.
«Знайомтесь, наша
легенда»
Тетяна Ковальчук — також
давно з «павучками». Жінка показує на стіну, де розміщені в ряд
прапори, на яких написані слова
подяки від бійців.
— А це — Юрій Іванович Лит-

винов. Він кандидат економічних
наук, закінчив МГУ, був викладачем, завідувачем кафедри в Краматорську. У 2014 році він переїхав сюди та з того часу кожен
день приходить і плете сітки, —
розповідають жінки. — Жодного
дня не пропустив з 14 року. Це
наша легенда. Нещодавно, вже
тут, у «Квадраті» ми його вітали
з 81‑річчям.
Пан Юрій пише вірші, один з
них він присвятив «павучкам».
Без выходных и день за днем
Ничто не требуя за труд,
Забыв о возрасте своем
Сеть дружно «пауки» плетут.
Стоят погожие деньки,
Но для прогулок недосуг.
Вот если б так и пауки
Переловили бы всех мух.
Так много дел, не только сеть,
Подарки для солдат собрать,
Ещё и в госпиталь успеть
Бойцов морально поддержать.
Здесь всё работает на фронт,
И все живут одной мечтой:
Пусть посветлеет горизонт
Но только не любой ценой.
Ми дуже сподіваємося, що
дуже скоро «посветлеет горизонт»
і «павучки» плестимуть винятково сітки для бесідки, ну, або для
дискотек.

оголошення

12. Електроніка
та аудио/відео техніка
12.2 Куплю
Муз.центр з пультом,планшет, ноут. . .............. дог.......... (068) 316-39-24

12.3 Послуги
Cупутникові антени, ремонт тюнера, прошивка та встановлення
Smart TV (093)406-34-54  
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
13.3 Пошиття
та ремонт одягу
Терміновий ремонт взуття, центральний ринок, м‘ясний павільон,
3 пов., 9-16.00. (073)489-98-92, (073)459-98-92  

13.5 Юридичні та фінансові
послуги

	Психологічні тренінги. Арт-терапія. (067) 433-29-54
У Вас болить спина чи бажаєте позбавитись від целюліту? Телефонуйте: (067) 276-41-37, 54-61-98  

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

14.2 Потребую

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

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

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

14. Медичні послуги

16. Хобі, творчість, дозвілля,
антикваріат

14.1 Пропоную

16.1 Продам

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

Beлика вітчизняна енциклопедія,31 том. Історія Великої Вітчизн.
Війни, 12 томів. (097) 560-06-31  
Мисливство, самозахист, сейфи. Працюємо дистанційно. (067)
430-01-59  
	Старі дверні ручки CCCР, пластик, годинник, монети,
ф/а плівковий (098) 753-77-50

16.2 Куплю
Антикваріат. Монети будь-якого періоду для себе. Дорого.
(067)93317-24  
Бінокль, годинники, гітару, ялинкові іграшки. (068) 004-97-73  
	Годинники різні, монети, ордени, значки, медалі,
ікони, самовари та інше. (096) 437-03-19

505662

	Годинники, картини, медалі, ордени, ікони, коралове та бурштинове намисто та ін. (097) 111-68-62
	Картини, ікони, коралові та бурштинові буси, роги,
годинники, ордени. Дорого! (098) 753-77-50

19

афіша

RIA, Середа, 11 травня 2022

Що робити та куди можна піти
у Вінниці цього місяця
Дозвілля  Вінниця наразі не така
багата на події та різноманітні активності,
але вони все-таки є, і ми їх знайшли.
У травні ви можете сходити у кілька
музеїв та кінотеатрів, відвідати кілька
тренінгів та майстер-класів, подивитися
на нових мешканців звіринцю, обрати
програму на будь-який смак у планетарії
Михайло
КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Теплоходи
У Вінниці розпочався сезон
прогулянок на теплоходах «Микола Пирогов» та «Ляля Ратушна». Маршрут не змінився: від
Центрального автовокзалу до Сабарова. Прогулянка розпочинається при наявності щонайменше
15 пасажирів.
Вартість квитків: 100 гривень
для дорослих; 90 гривень для
студентів та учнів; 80 гривень
дитячий (з 6 до 10 років); діти
до 5 років безплатно. Теплоходи
курсують з 10.00 до 20.00.
Молодіжний центр
«Квадрат»
11 травня о 14.00. Мілітарна
лялька-мотанка. Одним з найбільш
поширених предметів‑оберегів

на території України є лялькамотанка. Особливою вона стане
саме через те, що буде зроблена
у військовому стилі. Така іграшка не просто фігурка для ігор,
а справжній амулет і талісман.
Майстриня Олена Костюк організує для вас справжню творчу
подорож у наше історичне минуле
та навчить створювати лялькимотанки за давніми українськими
традиціями на сучасний лад.
Учасників просять взяти голки, нитки коричнево‑зеленого
кольору, ножиці, наперстки.
Вхід безплатний за попередньою реєстрацією.
11 травня о 16.00. Психологічна
зустріч «Моя програма антистрес»
з психологинею Галиною Бурковською. На ній ви навчитеся формувати навички стресогенності та
коригувати поведінку у стресових
ситуаціях, розвивати критичне
мислення та отримаєте навички
антистресових методик, а також

У Вінниці розпочався сезон прогулянок на теплоходах
«Микола Пирогов» та «Ляля Ратушна». Маршрут не
змінився: від Центрального автовокзалу до Сабарова

сформуєте позитивне мислення
в критичних і стресових ситуаціях.
Вхід безплатний за попередньою реєстрацією.
Щовівторка та четверга
о 15.30–17.30. 3D Modeling
Workshop. Ви дізнаєтесь про
особливості та переваги сервісу
Tinkercad для моделювання; опануєте інтерфейс сервісу та його
налаштування; дізнаєтеся про
шляхи створення 3D об’єктів;
навчитеся імпортувати файли;
познайомитеся з навігацією
сервісу; розберетеся з фігурами та їх функціями; опануєте
основні інструменти для моделювання; навчитеся створювати
та експортувати моделі, пройдете
практичну частину.
Із собою обов’язково мати
ноутбук зі встановленим Google
Chrome. Для зручності радять
взяти й «мишку».

Відновили свою роботу
й деякі музеї, зокрема
краєзнавчий (20
гривень) та найбільший
у Європі музей моделей
транспорту (30 гривень)
Вхід безплатний за попередньою реєстрацією.
Контакти молодіжного центру
«Квадрат»: вулиця Театральна,
15. Телефон: (098) 398–75–15.
Простір-студія ПІЧ
«Тренінг внутрішньої свободи».
Кожний з нас з дитинства творча
людина. З роками ми набуваємо
«броню характера». Систему заборон, упередженостей, комплексів
і страхів. Все те, що так або інакше, стримує і гасить наш творчий
потенціал. Завдання тренінгу —
шляхом фізичних і психологічних
вправ, творчих завдань зменшити
тиск цієї броні, щоб звільнити
своє творче «Я», звільнити свою
креативну енергію, стати більш
вільним не тільки у творчому, але
й у повсякденному житті. Автор
та куратор тренінгів — актор та
режисер театру імені Садовського
Григорій Сиротюк.
Коли: щосуботи — 14.30, щонеділі — 12.00.
Де: ПІЧ, вулиця Пушкіна, 25.

Будинок Миколи Пирогова. У ньому він жив, там
представлена експозиція про його життя та діяльність
Вартість одного заняття
100 гривень.
Обов’язкова реєстрація.
Подільський зоопарк
У звіринці можна побачити:
зубра, верблюда, антилоп, оленів
благородних, оленів плямистих,
ведмедів бурих та гімалайських,
мавп, вовків, лисицю тощо. Є
там і чимало цікавих птахів:
орли, беркути, білоголові сипи,
фазани, страуси, павичі, лебеді
білі та чорні… Нещодавно у вінницькому зоопарку оселилися
ягуар та тигриця.
Вхід: дорослі — 100 гривень,
учні/студенти — 50 гривень,
діти від трьох до шести років —
20 гривень, діти до трьох років —
безкоштовно.
Час роботи: щоденно з
09.00 до 19.00.
Зоодворик
У Центральному парку імені
Леонтовича також є цікаве місце
з цікавими мешканцями. У зоодворику живуть мавпи, єнот, поні,
носухи, сурикати, кенгуру, черепахи та інші кудлаті та пернаті
мешканці. Більшість тварин можна гладити та годувати. Заклад
працює щодня з 10.00 до 19.00.
Вартість квитків: 50 гривень.
Планетарій
Вінницький планетарій залишився єдиним в Україні, який
наразі працює. Решта анало-

гічних установ та обсерваторій
припинили роботу через війну.
Вінницькі науковці підготували
для відвідувачів цікаві програми на різний смак. Загалом їх
близько сотні. Сьогодні вартість
квитка для дошкільнят становить 20 гривень. Для школярів
та студентів 30, а для дорослих —
40 гривень.
Національний музейсадиба Пирогова
Музей складається із
взаємопов’язаної системи
об’єктів культурної спадщини
та пам’яток садово‑паркового
мистецтва. Це, зокрема, будинок видатного лікаря Миколи
Пирогова. У ньому він жив,
там представлена експозиція
про його життя та діяльність,
проводяться екскурсії. Музей-аптека — музей-аптека з
інтер’єрами приймальні та операційної Пирогова в його садибі Вишня. Церква-некрополь,
де покоїться набальзамоване
тіло вченого. Працює щодня з
10.00 до 16.00.
Крім того, у Вінниці працює
кілька кінотеатрів. Показують
комедії, бойовики, мультифільми, вітчизняне кіно. Вартість
квитків від 80 гривень.
Відновили свою роботу й деякі музеї, зокрема краєзнавчий
(20 гривень) та найбільший у Європі музей моделей транспорту
(30 гривень).

оголошення
Картини, ікони, монети, медалі, парфуми різні, годинники, бурштин.намиста та ін. (096) 437-03-19

16.4 Спорт, туризм

19. Загальні оголошення

	Магнітофони Шарп, Саньйо, ф/а Олімпус, Кодак,
фотооб’єктиви та інше. (096) 437-03-19

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

Куплю човен надувний, бінокль, велосипед, намет. (098) 370-38-50

19.2 Куплю

	Металобрухт чорний, кольоровий та непотрібні речі,
магнітофон Sharp. (097) 872-46-64, 57-30-64

17. Тварини

Бурштинове та коралове намисто,брошки СРСР,
біжутерія, прикраси із срібла та ін. (096) 437-03-19

	Металобрухт чорний, кольоровий та непотрібні речі,
магнітофон Sharp. (097) 872-46-64, 57-30-64

	Відеомагнітофони, магнітофони Електроніка, старі
комп., вимірюв.апаратура та ін. (097) 111-68-62

	Монети, нагороди, ікони, годинники, біжутерію,
радянські іграшки, ялинкові, дит. (097) 872-46-64,
57-30-64

	Годинники механічні, радіодеталі, плати, розкладні,
нові, військ.одяг. Дорого. (097) 872-46-64, 57-30-64

Осцилографи, дозиметр, частотоміри, реле,
радіолампи, радіоплати, радіодеталі. (097) 111-68-62

	Декоративні свинки міні-піг. Можлива доставка.
(097)239-00-53, (063)274-43-74

	Дорого куплю фотоапарати, об’єктиви, фарфорові
статуетки, значки, медалі та ін. (097) 872-46-64, 5730-64

	Парфуми Франція, парфуми СРСР, флакони та коробки з-під парфумів. Дорого. (096) 437-03-19

	Міні-карликові камерунські козенята. Можлива доставка. (097)239-00-53, (063)274-43-74

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

	Р а д і о д е т а л і , р а д і о л а м . , р е л е , р а д і о п л а т и ,
магнітофони, осцилографи, т/в, фотоап. (098) 75377-50

	Поні дорослу, вагітну та жеребчиків. Можлива доставка. (097)239-00-53, (063)274-43-74

	Закуповую чорний та кольоровий брухт. Магнітофон
«Шарп» та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64

	Старі дверні ручки СРСР, пластик. Вироби з кості.
Біжутерія СРСР. (097) 111-68-62

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

	Картини, мельхіор, фотоапарати, біжутерія,
фарфорові статуетки, парфуми СРСР. (097) 872-46-64,
57-30-64

	Фарфорові статуетки, радянські парфуми СРСР,
метал. (097) 872-46-64, 57-30-64

18. Загубив-знайшов

	Куплю дозиметр, радіолампи, противогаз, катализатор, лічил.Гейгера, радіодеталі. (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  
	Куплю хромові чоботи, форму, значки, воєнну
амуніцію, радіостанцію. (098) 753-77-50
Ордени, медалі, значки, ікони. картини, фотоапарати, фарфор.статуетки, парфуми. (098) 753-77-50
	Радіодеталі, радіолампи, електродвигуни, металобрухт. Куплю дорого! (098) 753-77-50
	Старі документи, грамоти, книги, журнали, іграшки
СРСР, ляльки, машинки. (096) 437-03-19
	Фарфорові статуетки та посуд, мельхіоровий посуд,
мідні та бронзові статуетки. (097) 111-68-62
	Ялинкові іграшки, ляльки, машинки, конструктори,
ігру Електроніка та інше. (098) 753-77-50

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

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

18.1 Загубив
Втрачено диплом бакалавра серія B18 №114226 виданий
30.06.2018 та додаток до диплому серія DS18 №680150 виданий
30.06.2018, на ім’я Васильченко Дар’ї Олександрівни, Донецьким
національним університетом ім.В.Стуса. У зв’язку з втратою
диплом і додаток до нього вважати недійсним.  

	Куплю дорого! Газ.колонки, холодильники, прал.
машини, газ.плити, т/в, маг.»Маяк» (097) 872-46-64,
57-30-64

	Форму, значки, воєнну амуніцію, радіостанцію,
бінокль та багато іншого. (097) 111-68-62
	Фотоапарат Олімпус, Кодак, Соні, магнітофон Шарп,
Санйо та інше. (098) 753-77-50
	Фотоапарати різні, фотооб’єктиви, магнітофони,
радіоприймачі, ігри «Електроніка» (096) 437-03-19

	Куплю дорого! Парфуми, флакони часів СРСР, двигуни, трансформатори та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64

19.3 Різне

	Ляльки, машинки, ялинкові іграшки, конструктори,
гра «Ну Погоди» та інше. (097) 111-68-62

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

Анекдоти
***

Овен

***

Жінки восени 2021: який в біса
військовий облік для жінок? Ви
шооо?!!
Жінки весною 2022: дайте мені
джавелін, я ту русню роз… бу
нафіг!!!

Скористайтеся новою
інформацією та вмінням
переконувати. Докладайте
більше зусиль для пошуку
додаткового заробітку, вони
дадуть плоди, особливо якщо
ви подбаєте про підвищення
рівня кваліфікації.

Тільки зараз зрозумів що знак
Z малюють на непотрібних
сторінках документів, тобто цей
символ нічого не означає, його
використовують, щоб заповнити
порожнечу…

***

Заспокійлива медитація:
— Уявіть, що ви байрактар.
Ви літаєте в небі і вас нічого
не турбує, а якщо раптом вас щось
потурбувало — ви передаєте точні
координати і ваша проблема
назавжди вирішена.

***

Не знаю, що відповідати
на запитання –Як ти?– з одного
боку все наче нормально, з
іншого — росія все ще існує…

***

***

***

Щоранку прокидаюсь, заходжу
на сторінку генштабу, а там:
23200, 23500, 23800. Так
приємно, наче зарплата на карту
падає!)

Близнюки

***

На початку тижня вас, можливо, зіб’є з пантелику якась
новина. Не беріть її до уваги,
насправді, що не робиться,
виявиться на краще. Ви зараз
йдете до своєї заповітної мети.

***

Рак

Якщо б у Гітлера були соловойов
і скабєєва, то він би ніколи
не дізнався, що програв війну.

***

На Київщині російський пілот
не захотів здаватися в полон
та застрелився з рушниці
мисливської. Правильно зробили.

***

Обожнюю англійську мову! Знаєте,
як перекладається англійською —
російські війська? Рашен трупс.

***

Дружина брата мого чоловіка
сказала, що подзвонив її
троюрідний брат, який зараз
командир штабу тероборони
при ЗСУ, і сказав збирати речі і
готуватись. Вони зараз збираються,
дружина плаче, діти плачуть, бо
ніхто не хоче їхати в село і садити
картоплю.

***

— А можеш мене ляснути по дупці?
— Ну, я трохи соромлюсь…
— Просто уяви, що я рус… Тихо,
тихо, поклади ножа!

***

***

***

Діва

Напис на пачці сигарет: Кидай
палити, помреш і не побачиш, як
здохне путін.

Більше дипломатичності та
гнучкості у прийнятті рішень,
позиція сили у цій ситуації
не підходить, тільки може
спровокувати невдоволення
чи конфлікт. Звертайте увагу
на дрібниці і вони відкриють
вам чимало цікавого.

***

Путин: Ваш премьер приедет к нам
на 9 мая?
КНР: Неть!
— А министр?
— Неть!
— А кто будет?
— Посол!
— А какой Посол?
— Посол на х@й!

Терези

Якщо вам доведеться працювати з паперами, постарайтеся бути уважнішими, щоб
не втратити якийсь важливий
документ і не допустити
помилок. Варто ретельно
аналізувати події, що відбуваються з вами, і не робити
непродуманих дій.

***

Якщо вбили москаля —
то на сповіді про це не варто
згадувати, бо гординя — страшний
гріх!

Скорпіон

***

Ви можете вигадати щось
незвичайне, тим самим
виділитеся з натовпу. У вас
успішний період, коли багато
що виходить.

Українська мова дозволяє
пересолити борщ, переборщивши
із сіллю.

***

Стрілець

Робота потребує творчого
підходу, пропонуйте нові
ідеї, колеги та начальство
будуть доброзичливими.
Головне - не зупинятися на
досягнутому, рух уперед
завжди своєчасний, коли він
без поспіху.

***

Скоро у таксистів на приборній
панелі будуть три іконки
Арестовича.

— Кохана!.. Це що таке??!
— Любий, ти не повіриш! Цей суп
я спекла сама.

***

Речі, які найскладніше дістати
у Всесвіті:
1. Камінь з Марса.
2. Залізо з астероїда.
3. Лід з Місяця.
4. Марку з російським кораблем.
Хлопець знайомиться з дівчиною:
— Коли я тебе бачу — я палаю як
нафтобаза в Брянську!
Тепер, коли будемо пити, при
кожному тості будем казати:
Давай, як москва — до дна!

Постарайтеся знизити обсяг роботи, підвищивши
при цьому якість. Бажано
враховувати інтереси колег,
виявляти ініціативу, висувати
нові цікаві ідеї.

***

***

***

Лев

— Сусідко, можна скористатися
твоїми граблями?
— Можна, але тільки в межах мого
господарства!

В пеклі радісне виття, мчать чорти
по дрова, бо чекають прибуття
путіна й лаврова.

Після того як доб’єм русню,
треба не забути попросити ЗСУ
розібратись з коронавірусом.

Цього тижня є ризик опинитися під тиском обставин,
які можуть зробити значні
зміни у ваші плани. Вам варто
трохи знизити робочий темп,
постарайтеся адекватно розраховувати свої сили.

— Що буде, якщо лайно змішати з
кокаїном?
— Воно заговорить і запропонує
завдати ядерний удар по Україні…

Пам’ятка окупанту:
1. Щоб не сталося, не панікуй, ти
вже небіжчик.
2. Зніми з себе обісране, одінь
чисте.
3. Зателефонуй мамі і скажи, що ти
довбо@об.
Все інше за тебе зроблять ЗСУ.

***

Чим більше завдань ви перед
собою поставите, тим краще з
ними впораєтеся, а ваша працездатність, заповзятливість
та впевненість у собі можуть
стати навіть причиною заздрощів.

Єдиний шанс вижити в російського
окупанта, це вивчити 3 чарівних
слова: Візьми мене в полон!

Є дві новини погана і добра.
Погана — росіяни дохнуть
на асфальті і не удобрюють наші
чорноземи, а хороша — ми ж
можемо їх туди перетягнути!

***

Телець

Клятва молодят в РАГСі:
— Обіцяю дивитись на тебе завжди
з такою самою любов’ю і теплом,
як на відео з байрактаром!

***

Втрати ворога — це як деруни зі
сметаною. Їх багато, але однаково
мало. Хочеться ще…

Козеріг
Погода у Вінниці

***

Ну ти і жирна! — сказав чоловік,
дивлячись на муху. Але сковорідку,
що летить в голову, було вже
не зупинити…

***

Засиділися в барі допізна:
— Що ти скажеш дружині, коли
повернешся додому?
— Я скажу їй: «Добрий вечір».
Решту вона скаже сама…

реклама

507797

Цього тижня не варто квапити
події та виявляти нетерпіння
та обурення. Всьому свій час.
У середу емоційна неврівноваженість з вашого боку може
стати на заваді об’єктивно
розібратися в ситуації. Проведіть вихідні із сім’єю.
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понеділок
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вівторок
17.05

+7
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+17
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Водолій

Найближчими днями не
варто себе перевантажувати,
добре б трохи скоротити обсяг роботи. Краще зайвий раз
обміркувати свої слова та дії.
Швидкий прогрес у справах
зараз неможливий, тому бажано запастись терпінням. У
середині тижня надійдуть несподівані звістки. У п’ятницю
вас можуть залучити до
службових інтриг.

Риби

Постарайтеся бути терпимими. У всіх є недоліки, ви теж
не без гріха, і спроба навчити
когось жити обернеться конфліктною ситуацією. Добре
було б стримувати емоції
і зберігати спокій, хоча б
зовнішній. Будьте уважні,
помилки, допущені у четвер,
буде дуже складно виправити. У вихідні дні на вас чекає
подорож.

