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«Мені вже не було що втрачати»
Мати вивезла тіло сина у багажнику
На другий день
війни, 25 лютого, від
ворожого обстрілу
під Херсоном загинув
20‑річний Максим
Купрійчук з Вінницьких
Хуторів
 Херсонщину тоді вже
окупували. Військові
сказали матері чекати,
бо зелених коридорів
немає, тіла вивезти
неможливо
 Але батьки
ризикнули. Мати героя
Людмила Купрійчук
розповіла, як вдвох
із батьком Максима
забирали тіло сина з
с.3
поля бою


Максим з мамою Людмилою. Контракт
у Максима Купрійчука мав закінчитися
4 серпня 2022 року. Він не думав
продовжувати службу, хотів одружитися

«Я вимагаю, щоб мені
повернули тіло сина»

Капітан Роман Карпов і ще
кілька його побратимів вже
майже місяць лежать мертві
посеред поля під Ізюмом на
Харківщині. Мати загиблого воїна
вимагає у військових забрати з
с. 6
місця бою тіло її сина



Місяць жив під
окупацією

Андрію Бочкарьову довелося
покинути все в Херсоні та
почати життя з початку у
Вінниці. Він розповів, як воно
жити в окупації, про настрої
людей і чому припинили
збирати мітинги за Україну с. 13
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З яких міських криниць
не можна пити воду?

Думка
Володимир
Гевко
блогер

Посварили і
досить

Перевірки  У Вінниці є криниці, де
можна набрати воду. Нещодавно деякі з
них очищали та брали забір проб води.
Ми дізналися, де знаходяться ті, якими
не можна користуватися, щоб уберегти
себе від захворювань, пов’язаних із
вживанням недоброякісної питної води

Те, що Євробачення, принаймні цього року, точно
політичне – було видно вже
навіть на нашому відборі.
Цілком справедлива дискредитація Аліни Паш, яка,
на мою думку, талановитіша та харизматичніша за
«Калушів». Але зараз треба
мати чітку позицію і чисту
репутацію, особливо коли
представляєш цілу країну.
Другим доказом, що конкурс політичний - недопущення росії до участі у
конкурсі. І це цілком правильне рішення.
Третім доказом політичності конкурсу є, власне,
сама перемога гурту «Калуш». Тому що Україна має
зараз безумовну підтримку
від усього світу, і світ навіть несвідомо намагається
її підтримати. Це зовсім не
знецінює перемогу «Калушів». Навпаки, вважайте,
вони здобули культурний
та інформаційний ленд-ліз.
Що особисто мене здивувало у цій всій історії ще
із самого відбору і аж до
фейлу з оцінками Польщі це рівень і об'єм хейту. Він
нездорово зашкалюючий.
Із сьогоднішнього кейсу,
до речі, саме Ірина Федишин єдина, хто намагається мужньо комунікувати з
десятками тисяч незадоволених, інші поховалися по
норах. Її захейтили в рази
більше від решти суддів,
частково через її більшу
медійність і популярність,
частково через те, що відповідає. Бити того, хто
опирається — цікавіше. Я
прихильник цивілізованої
критики, тролінгу, жартів,
може навіть мовчазного
бойкоту, але точно не прихильник образ і погроз.
Кенсел-культура в Україні має дуже безкультурне
обличчя. І дуже короткотерміновий ефект, бо українці навіть не кенселять,
а просто сварять. І потім
обов'язково пробачають
майже усім. Декотрі вважають це нашою хибою та
слабкістю, а толерантність
ледь не лайкою. Але насправді це одна із наших
сильних сторін. Не забуваймо про це.

Наталія КОРПАН, ria,
(097)1448132

Під час війни
може статися так,
що доступ до питної води може бути
обмежений або ж відсутній.
На щастя, наразі у Вінниці немає
проблем ні з електроенергією,
ні з подачею води. Однак у разі
виникнення перебоїв з водопостачанням можна скористатися
громадською криницею.
Раніше у міському управлінні
Держпродспоживслужби нам розповідали, що проби води на «Вінницяоблводоканалі» вони відбирають регулярно. Зазначимо, що
саме це підприємство займається
питаннями очищення води та її
подачею в мережу.
Начальниця відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства міського управління Держпродспоживслужби Людмила Крутікова
розповідала, що вода у більшості
громадських криниць незадовільної якості. Про це чітко свідчить
невтішна статистика минулих років. До прикладу, у 2020 році —
вода у 62% міських криниць
не відповідала санітарним вимогам за мікробіологічними показниками.
Однак під час війни у міській
раді повідомляли, що у місті

Як знезаразити воду у критичних випадках
В умовах війни знання, як очис‑
тити потенційно небезпечну
воду, корисні, і у Міністерстві
охорони здоров'я підготували
поради:
Прокип’ятіть воду мінімум
10 хвилин, дайте їй відстоятись
і намагайтесь зберігати у закри‑
тій тарі.
Додайте у воду таблетки з актив‑
ним хлором — до цього необхід‑
но вивчити інструкцію.
Додайте у воду подрібнене ак‑

Ми запитали вінничан

Ольга (37), бухгалтер:

— Запам’ятався тим, що був
першим президентом неза‑
лежної України. Його політич‑
ну діяльність я не можу оці‑
нити, бо ще мала тоді була.

проводять очищення криниць.
Зокрема, роботи провели за адресами:
 пр. Космонавтів, 37–39;
 вул. Київська, 112;
 вул. Келецька, 122;
 вул. Пирогова, 103 а;
 вул. Замостянська, 8;
 вул. Станіславського, 23.
«Для того, щоб провести очищення криниці, робітники спочатку викачують воду, щоб почистити стінки і дно колодязя.
Після цього необхідно зачекати,
щоб у ньому набралась чиста
вода. І завершальний етап —
дезінфекція спеціальним препаратом», — розповідає заступник директора департаменту
комунального господарства та
благоустрою міської ради Юрій
Ковальчук.
— Кожного року держава виділяє гроші на проведення досліджень у криницях. Ми відбираємо проби, і щороку погіршується стан водоносного
горизонту, який використовується для криниць. Це ми вже
бачимо останні 10–20 років, —
розповідає фахівчиня Людмила
Крутікова. — Воду з криниць
можна використовувати після
чіткого знання результатів лабораторних досліджень, і вони
за останні роки у нас невтішні.
Бо мала кількість криниць з водою, яку можна використовувати.

Євген (39), будівельник:

— Поганого про нього не ска‑
жу. Але головний його про‑
рахунок, на мою думку, те,
що Україна відмовилася від
ядерної зброї.

тивоване вугілля (5 таблеток
на літр), загорнуте в чисту тка‑
нину.
Додайте 1–2 грами розчину
марганцівки на 1 літр води,
дайте їй відстоятись, а потім —
процідіть.
Якщо немає інших можливос‑
тей, можна використати йод —
на літр води додати 3–4 краплі
спиртового розчину йоду, про‑
фільтрувати і почекати годину
перед вживанням.

Громадських криниць у нашому місті є декілька десятків.
Але тих, чиї показники відповідають санітарним вимогам,
лише кілька
Ось адреси тих криниць, чиї
показники відповідають вимогам за мікробіологічними та
хімічними показниками станом
на останню перевірку у 2021‑му:
 Андрія Первозванного, 24
 Ватутіна, 44
 ЗДО «Калинка»
 Малокрушлинецький ліцей
 проспект Юності, 53
 Келецька, 59 а
За даними спеціалістки Держпродспоживслужби бачимо, що
у місті є більша кількість криниць
з водою, яка відповідає за хімічними показниками. Однак мікробіологічні показники не у нормі.
Таку воду можна використовувати лише при крайній потребі, і
після кип'ятіння. Людмила Крутікова додає, що це крайні міри.
Працівники Держпродспоживслужби 13 травня цього року опублікували нові результати лабораторних досліджень проб води з
криниць загального користування у Вінниці, які проводилися
фахівцями ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
«З метою недопущення серед мешканців захворювань,
пов’язаних із вживанням недоброякісної питної води, на адресу директора департаменту комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради направлені листи з рекомендаціями стосовно проведення очищення та дезінфекції певних криниць», — говорять у Держпродспоживслужбі.

В управлінні звертають увагу
мешканців міста на те, що використовувати воду для питних потреб за цими адресами не можна:
 М. Рильського, 61
 М. Рильського, 63
 М. Рильського, 39
 М. Рильського, 50
 М. Рильського, 69
 М. Рильського, 70
 Південна, 74
 Південна, 48
 Матросова, 41
 Південна, 53
 Матросова, 48
 Маяковського, 184
 Маяковського, 12
 Скоропадського, 8
 Скоропадського, 24
 пров. Рильського, 5
 Богомольця, 86
 ІІ пров. Матросова, 10
 І пров. Глінки, 3
 І пров. Глінки, 21
 І пров. Нахімова, 12
 Смірнова, 30
 Крижевого, 15
 Ушакова, 5
 пров. Ю. Смірнова, 39
 пров. Ю. Смірнова, 55
 пров. Ю. Смірнова, 24
 І пров. Ломоносова, 32
 ІІ пров. Московський, 22
 ІІІ пров. Глінки, 19
Додамо, що очищення і ремонт
колодязів відбувається в міру
потреби та за зверненнями вінничан. Способи, як надіслати
звернення до Вінницької міської ради, описані за посиланням:
https://cutt.ly/VHnUBwz.

Чим вам запам’ятався перший Президент України Леонід Кравчук?

Сергій (58), пенсіонер:

— Він був чиновником ком‑
партії у Чернівцях. Там його
називали «фарбованим ли‑
сом». Чому? Бо дружив зі
всіма партіями.

Людмила (53),
домогосподарка:

Володимир (72), пенсіонер:

— Найкраще, що він зробив —
— Запам’ятався як перший це проголосив незалежність
Президент України, був України у 1991 році. І я цим
справжнім патріотом. Сум‑ захоплююсь, бо Україна була,
но, коли такі люди відходять. є і буде незалежною.

Валентина
(74), пенсіонерка:

— Він був непоганий. Прода‑
вав майно держави, крав, але
не так сильно, як його наступ‑
ники. Мені так здається.
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«Мені не було що втрачати».
везла тіло сина у багажнику
Біль  На початку березня Вінниччина
попрощалася з 20-річним Максимом
Купрійчуком, який загинув від ворожого
обстрілу 25 лютого під Херсоном. Мати
героя Людмила Купрійчук розповіла, як
вдвох із батьком Максима вивозили тіло
сина з окупованої території
Лариса Олійник, RIA,
(068)0060772

по татуюванню на руці «Ніколи
не здавайся»…

На початку березня керівники
міста та області
повідомили про
перші втрати вінничан на війні.
Серед них був і 20‑річний Максим Купрійчук, який 25 лютого
загинув від ворожого обстрілу під
Херсоном.
З Героєм з Вінницьких Хуторів
попрощатись по-людськи окупанти теж не дали змогу. В той час,
коли рідні та близькі 6 березня
були на кладовищі, просто над
їхніми головами пролетіли ракети,
й за кілька кілометрів вибухнули
на аеродромі в Гавришівці…
Травень, вінницький центральний парк. Зона відпочинку в сонячні весняні дні пожвавішала —
тут запрацювали каруселі, весело
защебетала дітвора. Ніщо в парку
не нагадує про війну, крім жінки
в чорній хустині із сумними очима.
Людмила Купрійчук на інтерв'ю
прийшла з донькою Мариною,
світлокосою і синьоокою дівчиною. Каже, і Максим таким був —
мамина гордість…
Коли молода жінка розповідала
про 20‑річного сина, якого замість
вести під вінець, ховала в закритій труні — автор статті не стримала сліз. Серце розривалося
від болю, коли під спів пташок
у парку Людмила розказувала, як
вона разом з колишнім чоловіком
вивозили тіло сина з поля бою
під Херсоном у багажнику автівки, пізнавши свого Максимка

Мрія була стати військовим
Максим Купрійчук навчався
у Тульчині на військового у кадетському ліцеї, далі продовжив
службу у Львові.
— Це його мрія була, бути
військовим, — розповідає мама
загиблого Героя. — Максим навчався в 13‑й школі, під класним
керівництвом улюбленої вчительки з географії Наталії Петрівни.
В 2014 році не міг повірити, що
у нас почалася війна з росією.
Коли у нас забрали Крим, у нього
було велике потрясіння. Тоді й
вирішив стати військовим, щоб
боронити кордони нашої держави
від окупантів. Після восьмого класу забрав документи в школі і повідомив, що йде навчатися в Тульчинський ліцей. Я була шокована,
проте сина підтримала. Спочатку
він тішився, що прийняли, проте навчатися було для нього дуже
важко: кадетське життя на чужині
відрізнялося від шкільного, біля
матері. Але за кілька місяців призвичаївся, обзавівся друзями.
В 2019 році, коли хлопець закінчив навчання в Тульчинському
ліцеї, стало питання, куди далі
йти навчатися. Врешті, вирішив
йти служити за контрактом. У Вінницькому військкоматі Максима
не прийняли, оскільки тому було
лише 17 років. Зате в Тернополі
взяли на службу військовим.
— Звідти направили в Житомир
в учбовий центр. На базі 95‑ї бригади приймав присягу, в десант-

но-штурмових військах, — каже
Людмила. — Далі Максим вибрав служити в легендарній 80‑й
бригаді, теж десантно-штурмові війська, у військовій частині
у Львові. Йому сподобалася служба, дуже відповідально до цього
ставився.
Контракт у Максима Купрійчука мав закінчитися 4 серпня
2022 року. Він не думав продовжувати службу, оскільки планував заробляти кошти на майбутнє
сімейне гніздечко у Львові.
— В нього була дівчина Аня, з
якою познайомилися ще в Тульчині, зустрічалися понад два роки,
разом мешкали у Львові, планували одружитися, — говорить жінка. — В січні навіть заяву подали
до РАЦСу. Але потім її забрали,
бо захотіли відтермінувати весілля на літо. Максим казав, взимку
не такі гарні фотозони у Львові, як
влітку… не судилося здійснитися

«Мені сказали
чекати, тіла вивезти
неможливо.
Зателефонував батько
Максима і запитав:
«Їдемо?» І ми поїхали»
жодній його мрії. Ні літо, ні весна
для мого сина так і не наступили…
Брав участь в ООС
Це був не перший військовий
досвід військового Купрійчука — до трагічних подій лютого
2022 року вінничанин вже брав
участь в ООС.
— З жовтня 20‑го року по червень 21‑року Максим знаходився в АТО, — каже Людмила Купрійчук. — Коли він повернувся,
я дуже плакала. На його 20‑річчя тоді замовила великий торт
зі свічками. Сказала, щоб загадував найзаповітніші бажання,
побажала, щоб мрії здійснилися,
а життя було таким солодким, як
торт. Подарувала йому срібний
хрестик… тепер я його ношу біля
серця… все, що залишилось мені
від сина…
Коли мама Максима Купрійчу-

Останнє фото Максима Купрійчука, яке він прислав
рідним 24 лютого. Наступного дня колону БТРів, в одному з
яких знаходився наш земляк, рашисти розстріляли
ка поїхала в Чехію заробляти сину
на весілля, її молодого гранатометника забрали на війну.
— Куди і коли відправили,
я не знала, оскільки була за кордоном, а він мене щадив, щоб
не хвилювалася, щоб не дзвонила, — каже мама Героя. — Я йому
дзвоню, а він трубку не бере. Потім телефонує, каже, що у Львові,
в частині чи на полігоні. Хоча
за тиждень до початку повномасштабної війни їх забрали
на південь України. Мої у Вінниці
всі знали, що Максим на передовій, і дівчина Аня теж.

На наступний день після початку війни, 25 лютого, Максим
Купрійчук разом з побратимами
загинув біля села Томарино під
Херсоном. Колону військової техніки обстріляли окупанти.
— Остання фотографія була
зроблена 24 лютого і відправлена
Максимом ввечері. 25 лютого їх
«Газон» попав під обстріли, проте всі дивом вціліли. Після цього — хто пересів на БТР, хто втік
у поле. В БТР прийшлося пряме попадання снарядом. Хлопці
живцем згоріли. Максим помер від
осколкового поранення в голову.

«Знайдете тіло, то заберете»

Максим з мамою Людмилою. Контракт у Максима
Купрійчука мав закінчитися 4 серпня 2022 року. Він не думав
продовжувати службу, хотів одружитися

Тіло військового Максима Купрійчука батьки зна‑
йшли біля заповідника Шилова Балка. Ризикнули,
поїхали самі на передову сина шукати. В перші дні
війни їм це вдалося, хоча ризик був величезний.
— Коли 25 лютого ввечері мої рідні подзвонили мені
в Чехію і повідомили, що Максим під Херсоном за‑
гинув, на наступний день я повернулася в Україну, —
говорить Людмила. — Я зателефонувала в бригаду,
мені сказали чекати, бо зелених коридорів немає,
тіла вивезти неможливо. Мені зателефонував батько
Максима і запитав: «Їдемо?» І ми поїхали. В Херсон
ми доїхали за сім годин. Спочатку шукали по лікар‑
нях, думали, може просто поранення… Всі дивува‑
лися, як ми так ризикували, перед нами на шляху
сім'ю розстріляли… Але нам втрачати вже було нічого.
Зустрілися з днрівцем. Той сказав — знайдете тіло,
то заберете. Ми приблизно знали, де знаходиться
наша дитина, нам товариш Максима розповів, йому
пощастило вціліти під час обстрілу. І ми шукали у полі
серед трупів, а поруч проходила колона з рашист‑
ською символікою Z…
Людмила Купрійчук каже, що окупанти не лише тіла
українських загиблих воїнів не давали забрати, вони

і своїх у зоні бойових дій лишали. Спочатку Максима
не могли знайти, і в батьків з'явилася надія — а може
вцілів? Аж поки чоловік впізнав сина по татуюванню
на руці.
— Я була біля машини, а чоловік пішов сам шука‑
ти, — розповідає вінничанка. — Довго шукав, аж ось
зупинився біля загиблого воїна. Обличчя не впіз‑
нати, бо снаряд влучив у голову. Розірвав бушлат,
побачив татуювання на руці у сина — і від розпачу
сів на землю. І тоді я почала кричати від болю на все
поле. А днрівець до мене підходить і запитує: «А как
вы относитесь к этой войне?» Я його запитала, що
він хоче почути в той момент, коли ми щойно зна‑
йшли тіло нашого 20‑річного сина? Люди теж хо‑
тіли вивезти наших загиблих з поля, а той цинічно
усміхнувся: «Зачем? Пусть валяются». Я не аналітик,
проте не розумію, як їм дозволили через Крим так
швидко зайти у Херсон?
Чоловік Людмили замотав сина у ковдру і поклав
тіло у багажник. Так і привезли Максима на рідну
Вінниччину. Наступного дня молодого бійця прово‑
джали як Героя. Під материнські сльози і гул ворожих
ракет, які розбомбили наше летовище.

Редакція RIA/20minut.ua висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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Аварії на АЕС і ядерна зброя:
яка загроза буде для Вінниці?
Це варто знати  Аварії на яких
українських АЕС найбільш небезпечні
для вінничан? Яким має бути укриття,
чи «виживе» область і чи загрожує нам
евакуація при застосуванні рф тактичної
ядерної зброї? Та чи залишиться небезпека,
якщо ППО вчасно зіб’є ядерну ракету?
Валентина
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

За два місяці
повномасштабної війни весь світ
зрозумів, що від рашистів можна чекати чого завгодно. Ядерні
небезпеки ніхто не виключає. Та,
як зазначає фахівець головного
управління ДСНС України у Вінницькій області Олег Семенов,
який займається саме напрямком
радіаційного та хімічного захисту,
якщо заздалегідь знати, як діяти,
ризики кожен із нас може звести
до мінімуму.
Що нам загрожує?
У березні всі бачили кадри
штурму та обстрілів у місті Енергодар, де знаходиться Запорізька
АЕС, і задумалися над тим, які
можливі наслідки.
— Насправді більшу небезпеку
для вінничан і жителів області
може становити не Запорізька
АЕС, а значно ближчі до нас
Хмельницька та Південноукраїнська АЕС, що розташована у Миколаївській області, — говорить
Олег Семенов. — Ці АЕС дещо
менші за потужностями, ніж
Запорізька, і будуть становити
меншу загрозу. Ну і головне —
треба розуміти, що насправді,
щоб зруйнувати АЕС до рівня
аварії у Чорнобилі, треба докласти значних зусиль, навіть маючи
важке озброєння. Випадково чи
спеціально зруйнувати реактор і
його фізичний захист, щоб була
серйозна аварія — доволі важко.
І все ж, якщо АЕС зазнає руйнувань, що нам загрожує?
— Масштаби радіаційної аварії
залежатимуть від багатьох факторів: чи буде АЕС зруйнована

повністю чи частково, чи буде
викид в атмосферу радіоактивного матеріалу, чи буде зруйнована безпосередньо та активна
зона, у якій відбувається ядерний
синтез. І головний фактор, що
вплине на безпеку вінничан —
напрям вітру, який розносить
хмару радіоактивних речовин.
Міста Нетішин і Южноукраїнськ, де знаходяться найближчі
до нас АЕС, розташовані на досить значній відстані від Вінниці,
тож, як зазначає Олег Семенов,
навіть за найгіршого сценарію,
їхній вплив буде доволі обмежений на населення Вінницької
області, але він все-таки буде.
Як же діяти у такій ситуації?
Прислухайтеся
до офіційних сповіщень
— Найперше — потрібно, як і
в будь-якій ситуації, дослухатися
до інформації, яка надходить від
органів влади. Саме вони повідомлять про кожен подальший
крок, чи буде евакуація, звідки
і куди саме, — звертає увагу Олег
Семенов. — Потрібно постійно
бути поінформованим про те,
яка саме загроза є на даний
момент. Кожен із нас повинен
мати надійне джерело інформації:
не групу свого ОСББ у вайбері,
а офіційні телеграм-канали керівництва міста і області, а на випадок втрати мобільного зв’язку —
обов’язково FM-радіоприймач
на батарейках.
Нагадаємо, віднедавна у Вінниці для розрізнення видів небезпеки, для системи оповіщення
розроблено три окремі сигнали:
якщо почуєте із рупорів звук
церковних дзвонів — це хімічна
небезпека, дзвін набат — радіаційна небезпека, гудок потяга —
сигнал евакуації з міста. Одразу

після таких сповіщень потрібно
вмикати телевізор або радіо — вінницьку хвилю 101,8 FM «Місто
над Бугом».
Шукайте укриття
— Коли почули сигнал і уточнили, що саме за небезпека,
одразу шукайте укриття. У разі
радіаційної небезпеки, воно має
бути не просто заглибленим, а —
ізольованим! — наголошує Олег
Семенов. — Рух повітря різний
на різних висотах, тому навіть попри значну відстань між Вінницею і найближчими АЕС, частина забрудненого радіоактивного
матеріалу все-таки до нас дійде.
Відтак — головне завдання — ізолювати себе від впливу довкілля.
Під час аварії радіоактивні елементи будуть випадати у вигляді
опадів на ту поверхню, над якою
будуть пролітати. Основна загроза при цьому — радіоактивний
йод, який потрапляє в організм

«При аваріях
на найближчих АЕС,
навіть за найгіршого
сценарію, вплив
на населення області
буде обмежений»
здебільшого через органи дихання і може спричинити небезпечні наслідки для організму.
Із плюсів — радіоактивний йод
короткоживучий, найбільшу загрозу становить у перші 80 годин,
а потім розкладається і небезпека
спадає. Але є й інші елементи,
які «живуть» довше і становлять
небезпеку у вигляді зовнішнього
опромінення та при потраплянні
всередину організму. Тому якщо
підтверджена інформація про радіаційну небезпеку — шукайте
ізольоване укриття і виключіть
вживання води з відкритих водойм та харчових продуктів, які
не були в герметичній упаковці.
Наприклад, яблука й картопля,
які були на відкритому повітрі
або навіть вдома, вже можуть
бути радіоактивно забрудненими.
Щодо евакуації, як говорить
Олег Семенов, якщо вона і буде
для жителів Вінницької області,
то, швидше за все, буде не довготривалою, а тимчасовою.

Де у Вінниці безкоштовно отримати препарат із йодом?
Із початку повномасштабної війни
рф у аптеках важко знайти пре‑
парати йоду. Але доцент кафедри
ендокринології Вінницького ме‑
дуніверситету Анатолій Паламар‑
чук звертає увагу, що при ядер‑
них катастрофах потрібно дуже
обережно приймати препарати
із йодом і вживати тільки тоді,
коли влада, оцінивши ризики
для кожної області, про це вказує.
— Люди мають розуміти, що пре‑
парати йоду не захищають від
радіації. Вони зовсім не мають
впливу на цезій, стронцій чи інші
небезпечні елементи. При ядер‑
них катастрофах йодні препара‑
ти приймають не «від радіації»,
а для захисту щитовидної залози,
аби попередити віддалені нега‑
тивні результати у вигляді раку

щитовидки.
Про потребу вживання йоду ма‑
ють оголосити офіційні органи
влади. Як говорить лікар, у разі
потреби оптимально прийняти
одноразову дозу препарату йо‑
диду калію за 6 годин до надхо‑
дження радіоактивного йоду або
протягом 30 хвилин від початку
вдихання його аерозолів.
Дозування йодиду калію чітко
прописане для різних вікових
груп: для новонароджених —
16 мг, для немовлят (від 1 міся‑
ця до 3 років) — 32 мг, для дітей
від 3 до 12 років — 65 мг, для
дітей старше 12 років і дорос‑
лих — 130 мг.
Лікар наголошує: прийом од‑
норазовий! Цієї дози вистачає
на 2 доби, а повторний прийом

можливий тільки у разі оголо‑
шення такої потреби.
У Вінниці препарат «Калію Йо‑
диду» волонтери безкоштовно
роздають військовим частинам,
поліції, ДСНС, СБУ, ТРО Вінниць‑
кої області та вінничанам.
— Ми отримали сировину для
ліків гуманітарним вантажем із
Бельгії від нашої землячки Зої
Сисоєвої. Із сировини на черкась‑
кому підприємстві «Монфарм»
виготовили препарат зі згоди
МОЗ та Держлікслужби. Строк
придатності — 4 роки, — розпо‑
відає Ольга Маліновська.
Якщо хочете отримати «Калію
Йодид», приходьте за адресою:
вул. Кармелюка, 2, біля магази‑
ну Flora de Lux з 13.00 до 18.00
(крім неділі).

Олег Семенов розповідає про загрози від ядерних
вибухів. Він зазначає, що «ядерний гриб» буде лише при
застосуванні стратегічної ядерної зброї
Що робити, якщо рф
застосує ядерну зброю?
Значно більшу небезпеку
за аварії на АЕС становить загроза застосування ядерної зброї.
— Маємо надію, що рашисти все-таки не застосують найбільш потужну стратегічну ядерну
зброю, адже це однозначно буде
початок Третьої світової війни
і обов’язковий удар у відповідь
від інших ядерних держав. Ймовірність виживання планети при
цьому мінімальна, — говорить
Олег Семенов. — Щодо тактичної
ядерної зброї, яка є у рази менш
потужною за стратегічну, можуть
бути різні способи її «доставки».
Від звичайного артилерійського
снаряду і ракети до авіаційної
бомби. На жаль, коли «летить»,
розпізнати, чи несе саме цей
снаряд хімічну чи радіаційну
небезпеку, неможливо. Тому
і не можна нехтувати жодним
сигналом повітряної тривоги та
одразу йти в укриття. Звичайно,
перебуваючи у епіцентрі, зробити
щось дуже важко, але чим далі від
епіцентру вибуху — тим ситуація
буде покращуватися.
До речі, «ядерний гриб», який
всі бачили у фільмах, буде лише
при застосуванні стратегічної
зброї. При тактичній — саме такого візуального ефекту не буде.
— Найбільшу небезпеку ядерна
радіація становить у перші години і протягом двох діб. Тому
найкращий варіант — одразу
знайти укриття і на ці дві доби
сховатися. Від проникаючої радіації найкраще захищає бетон,
тому бомбосховище — ідеальний варіант, але і будь-яке заглиблення — це вже буде захист,
єдине — його треба ущільнити.
Якщо ховаєтеся у підвалі чи
погребі свого будинку, одразу
потурбуйтеся про максимальну
герметизацію. У випадку якщо
вам потрібно кудись переходити, захищайте органи дихання від
радіоактивного йоду — звичайна
марлева пов’язка, змочена водою,
вже буде захистом.
Щодо води і негерметичних
продуктів харчування — їх по-

трібно виключити, адже можуть
бути забруднені. Ну і основне —
електромагнітний імпульс після
ядерного вибуху знищить мобільний зв’язок, тому при собі
в укритті варто мати радіоприймач на батарейках і слухати офіційну інформацію.
Плюс тактичної ядерної зброї
у тому, що зона забруднення
не буде величезною. Це точно
не будуть сотні і тисячі кілометрів. Радіус, скоріше за все, охопить від декількох до десятків кілометрів, тобто — про знищення
цілої області мова не йде. Ну і
не забуваємо, що наші ЗСУ —
круті, тож віримо, що небезпеку
вдасться вчасно попередити.
Є відпрацьовані
алгоритми
А чи є загроза, якщо система
ППО збила не звичайну ракету
чи снаряд, а — ту, що несе радіаційну небезпеку? Тобто коли
вони збиті, але не вибухнули.
— Так, викид радіоактивного
матеріалу і забруднення певної
території буде, але не у таких
масштабах, як при ядерному
вибуху. Тобто не всі вражаючі
фактори будуть задіяні. При застосуванні ядерної зброї це ідеальний варіант — ми її збиваємо,
а потім збираємо те, що від неї
залишилося, — відзначає Олег
Семенов. — Завдячуючи аварії
на ЧАЕС у 1986 році, служба
ДСНС добре знає, як діяти у таких випадках. Є чіткі, відпрацьовані алгоритми, про які знають
всі органи влади. Крім того, працює наша розвідка і при наказі
про застосування ядерної зброї,
на якомусь етапі, можливо, буде
витік і ми заздалегідь знатимемо
про небезпеку і зможемо вжити
необхідних заходів для захисту
населення. Тому головне, що треба пам’ятати — майте поблизу
укриття, не нехтуйте жодним
сигналом повітряної тривоги,
зберігайте спокій, майте надійне
джерело інформації та чітко дотримуйтесь інструкцій місцевої
влади, тоді є шанси вберегтися із
мінімальними наслідками.
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«Доступні ліки»
під час війни

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
Коли варто звернутися
до судинного хірурга?

Урядова програма 
Програма «Доступні ліки»
продовжує діяти в Україні
в умовах воєнного
стану. Уряд спростив
вимоги, щоб люди з
певними хронічними
захворюваннями
могли отримувати
ліки безкоштовно.
Рекомендації для
вінничан та переселенців
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Пацієнти, які
потребують лікування серцево‑судинних захворювань, цукрового діабету другого
типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки
та поведінки, епілепсії, можуть
отримати лікарські засоби, що
входять до програми, безоплатно
або з невеликою доплатою.
Медикаменти за державною
програмою «Доступні ліки» аптеки видають пацієнтам за наявності електронного рецепта. Його
можна отримати у медзакладах
Вінниці.
Е‑рецепт приходить на мобільний у вигляді СМС з унікальним
номером та кодом підтвердження
або у роздрукованому вигляді.
Спрощена процедура
Нещодавно Міністерство охорони здоров’я спростило процедуру отримання рецепта. Якщо
раніше його міг виписати тільки
той лікар, з яким укладена декларація, то тепер його може видати
й лікар-спеціаліст.
До списку ліків, які можна
отримати за програмою «Доступні ліки», включено 354 лікарських
засоби. Їх перелік можна знайти
у Реєстрі лікарських засобів на сайті Міністерства охорони здоров’я.
У Центрах первинної медикосанітарної допомоги пацієнти
можуть отримати електронний

рецепт, звернувшись до свого
сімейного лікаря, терапевта чи
педіатра.
На мобільний телефон пацієнта
приходить СМС з номером рецепта та кодом підтвердження для
отримання ліків в аптеці. Рецепт
також можна отримати в роздрукованому вигляді. Без рецепта
ліки за програмою «Доступні
ліки» отримати неможливо.
— Ми забезпечуємо пацієнтам,
які до нас звертаються, виписку
рецептів за програмою «Доступні
ліки», — говорить директор департаменту охорони здоров’я міської
ради Олександр Шиш. — До речі,
Міністерство охорони здоров’я
спростило цю процедуру. Тобто,
якщо раніше виписати рецепт міг
тільки той лікар, з яким укладена
декларація, то тепер його може
видати й лікар-спеціаліст.
У Вінниці працюють медичні
електронні сервіси, але у випадку,
якщо вони не працюють, у лікаря
є можливість виписати паперовий
рецепт і паперове направлення.
— Під час дії воєнного стану
громадяни, які переїхали до безпечних місць та не мають зв’язку зі
своїм сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, можуть отримати рецепт у найближчому центрі
надання первинної медичної до-

помоги, — каже лікар сімейної медицини Віктор Таранюк. — Укладати нову декларацію не потрібно.
Пацієнту без декларації сімейний
лікар може виписати електронний
або паперовий рецепт на ліки проти бронхіальної астми, діабету ІІ
типу, серцево‑судинних захворювань. А також на ліки при нецукровому діабеті та інсулін, якщо
раніше пацієнт отримав план лікування у ендокринолога.
Які аптеки в програмі?
У Вінниці знайти найближчу
аптеку програми реімбурсації
(механізм відшкодування державою вартості медикаментів лікарських засобів) можна за посиланням http://surl.li/bzquf. Також
аптеки з інсуліном можна знайти
за допомоги сервісу Tabletki.ua.
Рекомендуємо відстежувати
інформацію про роботу аптек
на офіційних мережах органів
місцевого самоврядування.
Перед тим, як іти в аптеку,
фахівці радять зателефонувати і
уточнити, чи є у наявності потрібний вам препарат. Можна
також попросити працівників
аптеки зарезервувати його для
вас. Аптеки — учасниці програми
«Доступні ліки» мають відповідні
наліпки на дверях.
реклама
507189
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Судинний хірург — це лікар,
що займається лікуванням су‑
дин. У сьогоднішній статті ми
поговоримо про захворюван‑
ня вен.
Отже, які проблеми і скар‑
ги можуть з'явитися, та на які
зміни у здоров'ї слід звернути
увагу, щоб вчасно звернутися
до лікаря?
Основні симптоми захворю‑
вання вен:
 Поява «судинних зірочок»
на шкірі ніг або інших ділянках
тіла;
 Поява відчуття важко‑
сті у нижніх кінцівках, що
з'являється, особливо, в кінці
робочого дня, а полегшення
виникає лише коли ви маєте
змогу лягти та підняти ноги
вгору;
 Візуальне збільшення ніг
в об'ємі (їх набряк), поява
болю або судом у них;
 Поява різкого болю та
швидкого набряку нижньої
кінцівки, протягом декількох
хвилин/годин;
 Після проходження курсів
лікування, пов'язаних із поста‑
новкою крапельниць або кате‑
терів, поява болю та ущільнень
по ходу цих вен;
 Зміна кольору шкіри ниж‑
ніх кінцівок — виникнення
трофічних виразок, внаслідок
нелікованих захворювань су‑
дин;
 Наявність у вас (або були
у когось із ваших близьких ро‑
дичів) збільшених вен нижніх
кінцівок, що турбують та мо‑
жуть викликати неприємні
больові відчуття;
 Якщо ви курець або пе‑
рехворіли на Covid‑19 і після
цього з'явилися збільшені вени
або неприємні відчуття в ниж‑
ніх кінцівках.
Якщо помічаєте у себе один
або декілька з перелічених
симптомів — не варто зволі‑
кати.
Ви завжди можете звернути‑

ся на консультацію до судинно‑
го хірурга МЦ «Альтамедика»
та отримати професійну кон‑
сультацію з індивідуальним
підходом конкретно до вашого
випадку, отримати повну ін‑
формацію стосовно варіантів
лікування вашої проблеми.
Необхідні дослідження, що
допоможуть у встановленні
правильного діагнозу, такі як
УЗД вен та забір крові, підго‑
товка до операційного ліку‑
вання, проведення лікування,
замовлення компресійного
трикотажу (панчохи або голь‑
фи), перебування у стаціонарі
та цілодобовий нагляд медич‑
ного персоналу — можливо
зробити у МЦ «Альтамедика»
і вам не потрібно буде думати,
де пройти обстеження чи зна‑
йти компресійний трикотаж.
Слід пам'ятати, що певні за‑
хворювання вен, наприклад,
варикозне розширення під‑
шкірних вен нижніх кінцівок,
на сьогоднішній день ефек‑
тивно лікуються винятково
оперативними методами.
На щастя сучасні досягнення
в медицині дали можливість
проводити такі операції, що
не потребують довгого періо‑
ду реабілітації та перебування
у стаціонарі. Проблему із ва‑
рикозними венами можна ви‑
рішити протягом 1,5–2 годин
перебування у клініці, після
чого пацієнти відразу можуть
повертатися додому, але вже
із здоровими ніжками. А най‑
головніше — усе це можливо
у сучасному МЦ «Альтамеди‑
ка», де прийом проводять ви‑
сококваліфіковані та досвідче‑
ні фахівці!

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030

самолікування може бути
шкідливим для вашого здоров’я
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Мама Карпова: «Я вимагаю,
щоб мені повернули тіло сина»
Трагедія  Капітан Роман Карпов воював
у складі 95 бригади. Загинув 23 квітня
неподалік міста Ізюм у Харківській області.
Вже майже місяць він і ще кілька його
побратимів лежать мертві посеред поля.
Мати загиблого воїна вимагає у військових
забрати з місця бою тіло її сина
Вадим Павлов, RIA,
(063)7383803

Ми зустрічаємось з подружжям
Карпових на їхній
дачі неподалік Вінниці. Вони просять поговорити
тут, тому що в будівлях «давлять»
стіни і багато зайвих звуків. Батьки Романа вже три тижні живуть
у справжньому пеклі, тому що
ніяк не можуть повернути тіло
свого сина.
— Роман до повномасштабної війни чотири рази був
в АТО. Мав багато нагород і
відзнак. Він був чудовим спеціалістом у радіоелектронній
боротьбі… але чомусь отримав
наказ від командування йти мінувати та розміновувати дороги
й посадкові смуги ще з кількома бійцями. Там вони загинули
від куль росіян, які влаштували
засідку. І вже три тижні вони
лежать просто неба, а командування частини навіть не визнало
загибель мого сина, — каже мама
Романа Наталя Карпова.

З Романом загинули ще
двоє бійців
Наталя Карпова говорить, що
фото вбитого снайпером сина
знайомі знайшли на російському телеграм-каналі. Про це ми
писали у матеріалі «Немає офіційної інформації про загибель,
тіло досі під Ізюмом». Рідні чекають офіцера Карпова (https://bit.
ly/3a4EeZN).
З того часу нічого не змінилося. Маму Героя футболять від одного командира до іншого, а вона
шукає допомоги та можливість
витягнути сина, щоб просто полюдськи його поховати.
Під час розмови з журналістом
Наталя дістає телефон і знову відкриває фотографії, на яких наші
загиблі хлопці. Вона без сумніву
вказує на фото свого сина і називає імена інших хлопців.
— Разом з моїм сином загинули Ростислав Остафійчук та Сергій Цимбалюк з Хмельницької
області. Їх тіла також ніхто досі
не забрав. Вони вже три тижні
лежать неподалік села Довгеньке.
Я знайшла матерів цих хлопців.

І вони також зневірилися. Нам
тільки обіцяють, що заберуть
тіла з місця бою. Але ніяких дій
не відбувається, — каже Наталія.
Але якщо Остафійчука і Цимбалюка визнали загиблими ще
25 квітня, то Карпов досі значиться як зниклий безвісти. Але
не усюди. Тільки у командира.
Про смерть офіційно
не повідомили
— Ще на Великдень ми зрозуміли, що щось не так. 24 квітня
Роман нам не зателефонував і
не привітав зі святом. Я телефон
з рук не випускала. Наступного
дня я почала дзвонити до офіцерів з частини, де він служив. Командир почав заспокоювати, що
зв’язку на тих територіях просто
немає. Вже в середу подзвонили
друзі Романа, приїхали до мене
на роботу. І тоді я зрозуміла, що
це все.., — каже Наталя Карпова. — Я подзвонила до командира
знову. Сказала, що друзі Романа
знайшли в мережі фото, на якому він мертвий. Він відповів, що
я себе накручую, що там був бій
і що мого сина вивезли на броні.
Це було 27 квітня! Тобто через
чотири дні після загибелі мого
сина. Але все ж таки він запропонував зустрітися. І приїхав
до мене з психологинею. Навіщо вона мені, коли я знаю, що
мій син загинув?! І командир визнав тоді, що Роман загинув при
виконанні, — каже пані Наталя.
За словами Наталії, з 28 квітня
вона почала розшук тіла сина,
дзвонити по гарячих лініях.

«Якщо тіла не дістануть — почну говорити доказами злочинів»
Мама воїна говорила з військовими з 95 бригади.
Вони кажуть, що остання спроба дістати тіла була на‑
прикінці квітня.
— Я розумію, що просто так не можна піти за тілами.
Потрібна розвідка, щоб пролетіли дрони. Але остан‑
ня спроба дістати тіла була 27 квітня! Більше спроб
не було. Та я чітко знаю навіть геолокацію, де лежить
тіло мого сина! Знали б ви, яких сил вартувало мені
знайти це все. Я боюсь втратити тіло свого сина! —
розповідає мама Романа.
— Перше, що я хочу — організувати вивіз тіла сина з
поля бою. Друге — організувати вивіз тіла сина з поля
бою. І так 100 разів. Як тільки заберуть тіло — я одразу
вирушу туди. Ми навіть заповіти зробили з чоловіком.
Він на мене, я на нього. Тому що мені може буде по‑
трібно їхати туди. Уявіть, через що ми проходимо з
чоловіком зараз…

Наталя розповідає, що написала в чат 95 бригади з
проханням вивезти тіла хлопців. Виявилося, що таких
мам, як вона, там повно. Всі шукають зниклих родичів.
— Єдине бажання на сьогодні, щоб військові забрали
тіло мого сина. Я розумію, що це складно. Але не мож‑
на так просто залишити їх гнити на землі. Я знаю, що
військові робили обліт тієї території за допомогою
безпілотника. Але через листя і траву не змогли поба‑
чити тіла. Але вони там були і є. І потрібно їх забрати,
щоб по-людськи поховати наших дітей! — каже мама
Романа. — Якщо найближчим часом цього не станеться,
я буду називати прізвища і звання усіх, хто давав необ‑
ґрунтовані накази, хто кинув мого сина з хлопцями
без розвідки мінувати ворожу територію. У мене є усі
документи, імена і звання причетних до загибелі бійців
людей. І я буду говорити мовою фактів і доказів. Але
спочатку мені потрібне тіло мого сина.

Капітан Роман Карпов загинув 23 квітня. Досі офіційно
родину не повідомили про загибель бійця. Але в 95 бригаді
така інформація все ж таки є
— Я дізналася від військових,
що мій син у той день пішов заміновувати дороги та прикривав
ще двох солдатів біля села Довгеньке. Але він же не сапер! Хто
наказав йому виконувати саперні
роботи, коли він спеціалізується
на радіоелектронній боротьбі? І
чому офіцер мав прикривати солдатів, а не навпаки?! Вже середина
травня, а мені навіть похоронка
не прийшла! — каже Наталія.
Від редакції: журналісти
RIA/20minut.ua мають відеодокази,
де Роман Карпов разом з іншими
бійцями займається саперними роботами та виставляє міни.
Наталя каже, що її син розлучений. Від першого шлюбу є
дитина. І сім'ї раптово перестали
приходити аліменти.
— Хтось із частини дав вказівку
в бухгалтерії заблокувати виплати
синові. Звісно, виплати аліментів
теж зупинились. Причина — що
син, як нам сказали, міг перейти
на сторону ворога! Ви уявляєте?
Але він же загинув! — каже в розпачі Наталя Карпова.
Журналісти RIA та 20minut.ua

з власних джерел отримали витяг із журналу 95 бригади. Там
йдеться наступне:
«Під час виконання завдань
щодо радіоелектронної боротьби
з БПЛА противника під час роботи групи нарощування системи
інженерних загороджень в смузі
відповідальності 95 одшбр згідно з БР командира 95 ошдбр
№ 40 від 22.04.2022 в районі
ДОВГЕНЬКЕ потрапив в засідку
противника та отримав поранення не сумісні з життям військовослужбовець в/ч А0201У капітан
КАРПОВ Роман Олександрович»
Дата: 25 квітня.
Такий самий запис є і про загиблого Ростислава Остафійчука.
Але без згадки про радіоелектронну боротьбу.
В свою чергу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже,
що документ про загибель сина
батьки Романа Карпова зможуть
отримати лише після ДНКекспертизи. І поки тривають
бої у тому напрямку, тіла бійців
не можуть дістати з місця загибелі.

реклама
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«Командирів бачити не хочу, а
сцикуна БТР-щика — задушив би»
Як з такими воювати?  Вінничанин
Петро Король, один із небагатьох, хто
вижив у бійні під Ямполем Донецької
області. Він боєць п’ятої роти 79‑ї бригади.
Разом із побратимами побував на лінії
вогню. Каже, що досі не розуміє, як можна
воювати з автоматами й кулеметами
проти танків, авіації й рашиської піхоти,
яка в декілька разів перевищувала
кількість українських захисників
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

У Донецьку область, під село
Ямпіль, роту Петра Короля закинули за два тижні
до Великодня. Бійці зайняли
позиції біля звіринця, зокрема
обороняли міст, щоб ворог не перейшов річку.
— Конкретно гасити нас почали на Паску, 24 квітня, а 25‑го
рашисти кинули понтонний міст,
так що ми й не побачили, перейшли річку, — розповідає Петро
Король. — Дві позиції наших
бійців із самого ранку почали
крепко обстрілювати. З’явилися
перші 200‑ті, 300‑ті, ми їх виносили на КСП. Потім орки пішли
в контрнаступ і розбили нас із
трьох сторін.
Хотів зі своїми до своїх
Петро Король є старшим солдатом ще з радянських часів,
коли служив на строковій службі.
У мирний час працював електромонтажником. Але з початку
війни 2014 року їздив по контракту кожні півроку в АТО зі своїми побратимами.
— Наша рідна 72‑га бригада,
Білоцерківська, ми туди з побратимами хотіли попасти, як
почалась війна 24 лютого. Але
у військкоматі не було рознарядки, тож попали туди, де потрібні
були бійці, у 79‑ту, — розповідає Петро Король. — Завезли нас
у Миколаїв, там, доки підвозили
нових людей, формували батальйони, пробули два тижні. Як поїхали, прибули в Северодонецк,
нам сказали, що в казарми, де ми
жили, влучила ракета. Потім була
Донецька область і лінія фронту.
Після виходу з Ямполя, Петро Король лікується. Ногу після осколкового поранення прооперували, уже гоїться потрохи.
Наслідки контузії, незважаючи
на лікування, усе ще є — став
недочувати, у голові щось постійно свище і скрипить.

Нас оточили з трьох
сторін…
— Їх було багато й техніка,
шквальний вогонь з усього, що
можна, голови не підняти. У нас
один гранатомет, — розповідає
Петро Король. — Було багато
200‑х, дуже багато, одне м’ясо.
Ми відстрілювались, я думав, що
все пройде. Але БТР приїхав і почав розстрілювати нас в упор. Там
дерево було завалене і він не міг
до нас проїхати, переді мною
було велике дерево, я за ним міг
сховатись. Потім цей БТР почав
назад здавати, я думав, вони відступають, бо ми трішки піхоту
відсікли, відбивали. Але БТР переїхав на іншу сторону від поваленого дерева, почав на нас їхати
і смалити. Потім у нього видно
патрони закінчились…
На позиції їх залишилось
двоє — Петро й Олег, позивний

«Ми взяли по гранаті,
подивились назад,
всі були мертві, я
кажу: «Як вийде, то
виберемось звідси, а
ні, то тут залишимось»
«Дєд». Петру 51 рік, «Дєд» на рік
старший. Усі інші, хто повтікав,
хто поліг.
— Ми взяли по гранаті, подивились назад, уже нікого немає,
всі були мертві, я кажу: «Як вийде, то виберемось звідси, а ні,
то тут залишимось», — говорить
Петро. — Вийшли.
У Петра кулемет заклинило,
він його три рази перезаряджав,
не допомагало. Один постріл і
знову клинить. Підбирав автомати загиблих товаришів, у мізках,
у крові.
— Так само підібрав автомат
у мого товариша теж з Вінниці
Серьоги, — говорить боєць. —
Я спочатку думав у нього патрони закінчились, і він просто
лежить, заховався. Питаю його:
«Серьога, як ти?», він зітхнув,
видно душа вийшла. Підповз

Після виходу з Ямполя, Петро Король лікується. Ногу після осколкового поранення
прооперували, уже гоїться. Наслідки контузії усе ще є. Втім, боєць знову готовий йти на фронт
до нього, перевернув, дірка
в голові. Узяв у нього автомат,
там трохи було патронів, і пішов.
Скільки на тому відрізку було
хлопців із його роти, Петро
не знає, точно пам’ятає сімох
чоловіків, потім принесли 200‑го
і прийшло ще чоловіків шість.
Трошки вище по лівому флангу ще були хлопці, але скільки,
не скаже. Ясно одне — набагато
менше, а враховуючи, що наступали на них із бронетехнікою…
Відступали пішки
— До найближчого КСП було
десь 3,5 км, коли ми підійшли
туди, командирів там давно вже
не було. Підійшло два бійця з лівого флангу й нас кілька, — розповідає чоловік. — По рації сказали відступати за залізну дорогу,
за переїзд. Коли відступали, нас
бомбили прицільно за допомогою дронів, мінометним вогнем.
Не може Петро забути, як
буквально за кількасот метрів
від наших позицій, від переїзду, у сосновому молодняку при
дорозі стояла група із шести
наших бійців. Вони махали руками, просили, щоб їх забрали.
І по них точно попало в ціль.

Якою буде доля бійців 79‑ї бригади
Петро Король, військовослужбо‑
вець 79‑ї бригади. Яка останнім
часом на слуху завдяки відео, що
записали бійці. Мова про військо‑
вих, яким вдалося вижити, вий‑
шовши з котла поблизу селища
Ямпіль Донецької області. Вони
записали відеозвернення про до‑
помогу до всієї України. Розпові‑

даючи ситуацію, у яку потрапили,
військові зазначають, що після того,
як вони отримали завдання окопу‑
ватися у лісі, почався штурм, і їхнє
командування втекло з поля бою.
Військові кажуть, що просили до‑
помоги артилерії, тримаючись так
майже тиждень, та підкріплення
не надходило. Кажуть, що коман‑

дування, де, за їх підозрами, є
зрадник, кинуло їх на вірну заги‑
бель: офіцери втекли на автівках,
наказавши з автоматами тримати
бій проти танків і авіації. Військові
бій прийняли, а потім по двоє-троє
виходили з оточення. Тепер їм за‑
грожують судом за дезертирство і
засудженням до 15 років.

— Ми коли до них підійшли,
двоє були поранені, четверо вже
мертві, одному пів голови знесло, — говорить Петро. — Ми сказали їм, що зараз за ними БТР
приїде й забере. Але той приїхав
пізно, і навіть тоді забрав лише
одного пораненого, і втік, козел.
Як тільки бійці зайшли в село
Ямпіль, пройшли десь метрів
500, їх стали обстрілювати зі
стрілецької зброї. На околиці
села стояли ворожі танки. Бійці
виходили поза хати, городами. І
через кілька годин дійшли до місця, де стояли наші.
— Там зібралось десь 35 чоловіків, командирів не було, нас
ніхто не забрав, вирішили йти
пішки, — розповідає Петро. —
Було важко, товариші допомагали. Аж вночі мене підібрали
військові й завезли в госпіталь.
Так я попав у Краматорськ, потім у Дніпро, а звідти у Вінницю.
Невже всі командири
повтікали?
— Командиром взвода в мене
був старший лейтенант із позивним «Тихий», він лише сидів в окопі, не міг висунутись.
Я йому кажу — «вилазь». А він —
«я боюсь». Кажу — «ладно, зараз
стихне, вилізеш». На пару хвилин
стало тихіше, він виліз, побіг,
треба було вивести 300‑х. Більше я його й не бачив, — говорить
Петро. — Були ще сержанти, але
їх повбивали. Зокрема сержант
«Штукарь» пішов на позиції, його
там вбили. «Док», пішов його витягувати — його теж вбили. Хороші хлопці були. А командири,
як тільки почалася бійня — усі
спетляли. Як із такими служити?

Нам потрібна була
артилерія
— У нас був один міномет, він
раз у годину може вистрілював,
а по наших позиціях лупили
безперервно, — говорить Петро Король. — Наприклад, висить над нами дрон, коректує,
а міни летять прямо в окопи.
Ми почали його обстрілювати,
але попасти важко, почав одразу
підніматися. А згодом став гранати носити, кидати. А з нашого
боку нічого.
До речі, був у бійців джавелін,
але в тому бою, на тій місцевості, каже Петро, абсолютно
безглузда штука. Потрібна була
артилерія, щоб відсікала трохи.
Але нічого такого не було.
— Щоб той джавелін спрацював, потрібно вставити батарею,
хвилин десять почекати, щоб
вона зарядилася. І крім того,
потрібна певна відстань, щоб
ракета розкрилася. Тобто в лісі
ці штуки марні. Тай не було для
них можливості — нас в упор
розстрілювали, — розповідає
Петро. — Ми не могли навіть
гранатомета піднести на вигідну позицію для пострілу. Тому
що з трьох сторін перехресний
вогонь. Ми не могли вийти й
поцілити в цього БТРа, який
нас знищував. Я попросив нашого хлопця принести РПГ, він
його зарядив, виніс, там його й
завалили одразу, разом із РПГ.
Петро Король трохи підлікується і піде мстити за своїх
побратимів. Єдине — не хоче з
цими командирами зв’язуватися.
— А того БТР-щика, задушив
би, сам втік, а поранених залишив, — говорить Петро Король.
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для людей про собак: пес
любить того, хто з ним гуляє
Людяність  Вечорами на Вишенському
озері можна помітити тендітну жінку,
поряд з нею велетенський мармуровий
дог. Це Віра Худик і її Гафа. Вони йдуть
на закритий майданчик, де їх чекають
власники собак — щоб навчитись дружбі
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Вінничанка Віра
Худик, інженер кінотеатру «Родина»
й керівник кінологічного клубу
«Астеріон». Свого часу закінчила театральний інститут ім. Карпенка-Карого. А зараз, як кажуть
у народі, «крутить кіно» і допомагає вінничанам виховувати своїх
чотирилапих вихованців. У цієї
тендітної жінки завжди були собаки. Останні шість років вона
власниця німецького дога Гафи
(Агафья Гранд Амаристо). Каже,
має особливу слабкість до догів.
— Вся справа в особливих характерних рисах цієї породи, — розповідає пані Віра. — З одного боку
це міцні, сильні собаки, з другого
дуже працьовиті. А за рахунок свого врівноваженого характеру, у них
великі можливості і вони завжди
вміють оцінити ситуацію. Навіть
не навчені на охорону, можуть захищати свого власника. Зокрема
в мене всі доги захищають слабкого. Наприклад, вчора на тренуванні вівчар кидався на чао-чао.
Гафа не пішла теж на нього, як це
зазвичай буває в колективі, коли
всі починають тиснути на слабшого, навпаки, вона пішла захищати
того, кого ображали.
У вас завжди були собаки,
не думали змінити породу?
— Я кожен раз думаю, що цю
породу потрібно міняти на більш
комунікабельну й малогабаритну,
але наступний пес у мене знову
дог, — говорить кінолог.
Як так вийшло, що кіно й собаки?

— Моє покоління виросло на фільмах «Джульбарс»,
«Ко мне, Мухтар», таких, які
були пов’язані зі службовими собаками, що приносять користь.
І ми всі хотіли бути власниками
таких гарних, слухняних тварин,
щоб теж приносити користь. І
робили все для того. Зокрема,
тому у нас колись члени кінологічного клубу ходили на патрулювання міста разом зі своїми
вихованцями. Тобто був міліцейський патруль і вихованці кінологічного клубу. Ходили, щоб
попередити правопорушення
й певним чином діяти під час
правопорушень. Зрозуміло, що
для таких випадків собака мав
бути керованим, навченим, і виконувати свою функцію.
А взагалі, які породи варто дресирувати, тобто щоб точно розуміти, що діло буде?
— Все залежить від взаємовідносин собаки й господаря. Навіть
дворняжки чи там метиси прекрасно виконують різні функції, і
до речі зараз вони широко використовуються на різних службових роботах (наприклад, на митницях). Собака потребує до себе
уваги. І незалежно від розміру
чи породи має бути керований,
і бути при хазяїні, а не навпаки.
От я сварюся з власниками, які
вигулюють не собак, а собаки їх
вигулюють.
Це дрібниці, які вибудовують
взаємовідносини. Якщо собака
підкоряється господарю, він
не буде кидатися від одного куща
до іншого, не буде відволікатися
на всі цікаві для нього моменти
(білка, пташка, дитина). Керований собака буде спокійно про-

гулюватись поряд із господарем,
не створюючи жодних проблем.
Але для цього потрібне терпіння.
Зараз, наприклад, збирається
група для дресирування, пару занять і з групи залишається кілька
людей. А ми колись були такими
ентузіастами, що їздили з одного
кінця міста в інший на дресирування, і собаки в результаті такої
праці були керовані і слухняні.
Зараз через нестачу такої наполегливої праці господарів
собак, по місту часто бігають
«потеряшки». Усе це наслідок
поганого виховання й наслідок
відсутності прив’язаності собаки
до господаря.
А як цю прив’язаність, цей
зв’язок створити?
— Як із дитиною, поступово. Немає некерованих собак, є

– Немає некерованих
собак. Є люди,
які відповідально
ставляться до свого
вихованця, або ні, –
каже Віра Худик
люди, які відповідально ставляться до свого вихованця, або ні.
Адже собака, це перш за все друг.
Що потрібно робити, коли, наприклад, собака кидається на перехожого?
— Наприклад, собака йде поряд із господарем, назустріч
йде перехожий. Тут щось собаці
не сподобалось і він на цього перехожого кидається. Господарю
потрібно силою рвонути поводок,
щоб попередити напад, із голосовою командою.
Ривок має бути конкретний.
Сила дії має бути еквівалентною
силі протидії. Сильно собака рвонула, у свою чергу й господар
має сильно рвонути за поводок,
якщо собака просто потягнувся, значить чуть його стримати
з голосовою командою «поряд».
Скільки часу потрібно витрачати
на вихованця, щоб отримати гарного друга?

Віра Худик і її Гафа. Жінка каже, що має особливу слабкість
до догів. Задумувалася про те, щоб поміняти породу. Але
кожен наступний пес у неї — дог
— Є одне правило: собака любить того, хто з ним гуляє. Тому
що це моменти спілкування. Вам,
наприклад, не подобається, що
собака під час прогулянки лізе
в кущі чи підбирає щось. І ви
ці моменти кожного разу намагаєтеся змінити. Собака звикає
до того, що вам подобається або
не подобається.
Що можна порадити людині, яка
зібралась взяти собі собаку?
— Ми відповідаємо за тих, кого
приручили. Тому, вибираючи породу собак, потрібно думати про
комфорт — власний і вихованця. Зокрема ви повинні одразу
враховувати час, який ви будете
витрачати на собаку. Поганих собак не буває, бувають господарі,
які забувають про свої обов’язки.
Щоб вихованця навчити елементарних команд, скільки потрібно
займатися?
— Кожен день. Але хоча б пять
хвилин приділіть на це. Дресирування має бути короткочасне, але
регулярне. Тому що всі несвідомі
правильні дії потрібно перевести

у свідомі навички.
Скільки триває стандартний курс
тренування для собак?
— Раніше були стандарти (три
місяці, двічі на тиждень по півтори години), сьогодні це залежить від інтересу господаря.
А які найпоширеніші інтереси
сьогоднішнього власника собаки?
Усі хочуть, щоб вихованець слухав їх і виконував усі побажання, як годинник. От так клацнув
пальцами, а собака виконує. Але
до цього клацання ніхто не хоче
прикладати власний час, бажання.
Першочергово з чого потрібно
починати дресирування?
— Спочатку потрібно навчити
собаку чути й бачити господаря.
Тому що можна голосно й довго вимагати від собаки, наприклад, сісти поруч, а він тим часом
думає, як би це дременути від
вас у найближчі кущі. Якщо ви
не готові ходити до інструктора,
у мережі є купа відео уроків для
того, щоб навчити собаку чути
господаря.

реклама

506745

508502

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”.

505184

508251
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Захопився спортом у 50
і бігає ультрамарафони
Екстремал  Вінницькому легкоатлетуекстремалу Володимиру Сухоставському —
62 роки. Він успішно виступає не лише
у марафонах і напівмарафонах, але й
у екстремальних забігах протягом однієї чи
двох діб (ультрамафонах)
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Володимир Сухоставський
народився у Вінниці. Працював
столяром. Нині на пенсії і має
багато вільного часу для занять
спортом.
Біг проти хвороб
— Я почав займатися бігом
лише у 50 років. Почали трохи
боліти ноги і спина. Тому вирішив вести активний спосіб життя.
Згодом дійшов до того, що почав
бігати протягом доби, а пізніше й
двох діб. Останні 3–4 роки беру
участь у чемпіонатах країни серед
ветеранів. Хоча регулярно посідаю там призові місця, призових
не заробляю. Це все задля задоволення і гарного спілкування з
однодумцями в різних регіонах, —
розказав спортсмен.
Володимир Сухоставський біжить ультрамарафонські дистанції
не для того, щоб із кимось позмагатися. І не задля медалей.
— Можливості людини майже
безмежні, тому я змагаюся фактично сам із собою. Долаю великі
дистанції на змаганнях. А під час
щоденних тренувань не менше
двох годин бігаю у лісі (на Старому Місті). Спілкуюся з природою — слухаю спів пташок, милуюся першоцвітами. Тому компанія для пробіжок мені не дуже
потрібна, — каже ветеран спорту.
Починати ніколи не пізно
Володимир Сухоставський радить всім вінничанам займатися

бігом задля здоров’я і гарного настрою. Каже, що почати ніколи
не пізно.
— Коли ви регулярно бігаєте,
стаєте більш вольовими, формуєте
міцний характер. Така людина завжди дійде до своєї мети і у звичайному житті, — сказав ветеран.
На думку спортсмена, біг має
приносити радість.
— Тому я проти супернавантажень, аби за будь-яку ціну досягати високих результатів. Для
початку можу порадити регулярно ходити пішки на природі,
а згодом можна вже й перейти
на біг, — каже Володимир Сухоставський.
153 км за добу
У 2016 році Володимир Сухоставський став віце-чемпіоном
України в загальному заліку. Був
трохи молодшим і показував високі результати. За дві доби він долав
253 кілометри, за добу — 153 км.
— Регулярно беру участь у чемпіонатах України серед ветеранів.
Торік взяв участь у 20 стартах!
Приміром, у Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Чернігові,
Сумах, Черкасах, Хмельницькому,
Одесі тощо. Двічі був переможцем таких змагань, посідав також
друге і третє місця. Здобув три
медалі на міжнародному турнірі в Білорусі за участю бігунів з
дев’яти країн, — розповів Володимир Сухоставський.
Окрім Володимира Сухоставського у Вінниці є ще кілька сильних бігунів‑ультрамарафонців.

Володимир Сухоставський торік взяв участь у 20 стартах.
У цьому році теж мав багато планів. Але поки що їх доведеться
відкласти
Приміром, 72‑річний Анатолій
Павлішин їздить навіть на чемпіонати світу і Європи. Недарма у місті над Бугом останніми
роками регулярно відбувалися
ультрамарафонські забіги. Вони
користуються популярністю і в інших регіонах.
У цьому році Володимир Сухоставський мав бігти на масових
змаганнях у Києві, Запоріжжі,
Харкові, Чернігові, Львові, Хмельницькому, Одесі. Заздалегідь зареєструвався на дюжині стартів.
Але, зрозуміло, в найближчі місяці про спортивні змагання в нашій країні варто забути.
— Можливо, поїду на забіги
за кордон. Але це питання треба
ще обміркувати, — каже ультрамарафонець.
«Російські солдати
падають духом»
Минулими роками на дводобові забіги у Вінниці регулярно
приїздили спортсмени із Росії і
Білорусі. Але в найближчі роки

навряд чи можна очікувати приїзд
легкоатлетів із країни-агресора та
її сателіта.
— Я за те, щоб люди доводили свою першість у спорті, а не на війні. Якщо хочете
«з’ясувати стосунки» — візьміть
боксерські рукавички, зійдіться
на ринзі. Але після поєдинку залишайтеся друзями, — висловлює
думку Володимир Сухоставський.
Він очікує, що війна в Україні
швидко завершиться.
— У нас народ сильний.
До того ж, вочевидь, російські
солдати падають духом. Тому для
України все буде гаразд. Інакше
бути не може! — каже Володимир
Сухоставський.
У Володимира Сухоставського — дві дочки і троє онуків.
Нащадки не цікавляться легкою
атлетикою, а захоплюються іншими видами спорту. Зокрема,
гімнастикою і плаванням. Хоча
останніми роками регулярно відвідувати гуртки дітям заважала
пандемія коронавірусу.

Дівчата перемогли у футбол чоловіків
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Жіноча команда «Нива»,
складена із гравців вінницького
колективу вищої ліги «ЕМСПоділля», взяла участь у благодійному турнірі з футболу на потреби ЗСУ. Дівчата грали винятково проти чоловічих команд.
У стартовій грі вінницькі футболістки програли чоловікам із
рахунком 4:5. В другому матчі
вони зіграли внічию із «Градом»
(Селище). — 4:4. В завершальному поєдинку перемогли «Фенікс»
(Селище) — 4:3.
— Проти сильнішої команди
завжди цікавіше грати. Хлопці
іноді трішки піддавалися. Але
ми не здавалися. Прагнули проводити комбінації, атакувати і
забивати м’ячі. До того у кожному поєдинку ми отримували
фору у три голи. Це додавало
спортивної мотивації, — розказала провідний гравець і адміністратор команди «ЕМС-Поділля»

Юліанна Філатова.
Юліанна та її партнерки по команді із задоволенням взяли
участь у благодійних матчах.
Адже на зібрані кошти були
придбані медикаменти для поранених бійців ЗСУ.
— Ми також намагаємося допомагати вимушеним переселенцям, які прибувають до Вінниці. В тому числі і футболісткам інших регіонів. Для цього
зв’язуємося із представниками
різних клубів. Приміром, представниць жіночої команди Чернігова зустріли на нашому залізничному вокзалі і допомогли
відправити на Західну Україну, —
розповіла вона.
Низка гравців команди «ЕМСПоділля» наразі волонтерять.
Приміром, в’яжуть маскувальні
сітки.
— Віримо і чекаємо на швидку
перемогу над російським агресором. Водночас потрібно не бути
байдужим до сирен повітряної

коротко
Путівка
на Всесвітні ігри
У німецькому місті Бранденбург відбувся міжнародний
рейтинговий турнір з сумо
класу «А» «Roland Cup».
У ньому взяла участь понад
сотня сумоїстів з дев’яти
країн. Вінницьку громаду
в складі національної збірної
України представив заслужений майстер спорту України
Важа Даіаурі-молодший.
Хлопець здобув перемогу
в рейтинговому турнірі,
виборовши путівку на Всесвітні ігри з сумо, які мають
відбутись 13–17 липня
2022 року в Сполучених
Штатах Америки. Це аналог Олімпійських ігор, але з
неолімпійських видів спорту.
Підготував чемпіона його
батько — заслужений тренер
України Важа Даіаурі-старший.

Виграв
чемпіонат
Європи

Вихованець спорттовариства
«Колос», майстер спорту
України міжнародного класу
Віталій Коломієць чудово
виступив на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, який
завершився в Чехії. Вінничанин став чемпіоном у присіданні (342,5 кг) і становій
тязі (317,5 кг), показав високий результат у жимі лежачи
(225 кг). В підсумку — золото у ваговій категорії
до 83 кг (сума — 885 кг).

Шах і мат
у Німеччині
Учень Вінницької шахової
школи Іван Катеринюк став
срібним призером (серед дітей до десяти років) турніру
«Badische Jugend-EinzelMeisterschaft», що фінішував
у Німеччині. Він набрав
6,5 бала з 7 можливих.
Іван отримав запрошення
на участь у чемпіонаті Німеччини.
Задача №2821-2824
мат за 2 ходи

Задача № 2813–2816
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

На турнірі футболістки зіграли в трьох матчах. По одному
разу перемогли, зіграли внічию і зазнали поразки
тривоги і допомагати ЗСУ, аби її
пришвидшити, — каже Юліанна
Філатова.
Нині у Вінниці залишається 10–12 футболісток «ЕМСПоділля», це приблизно половина команди нашої вищої ліги.
Решта — за кордоном.
— Вони підписали тимчасові
контракти у Словаччині, Італії,
Нідерландах, Румунії. Приміром,
у словацькому клубі U‑19 зараз
перебувають Дар’я Терещук, Єва

Ізотова і Діляра Бондарєва. Це
дасть їм можливість набратися
спортивного досвіду, — каже
Юліанна Філатова.
Решта гравчинь «ЕМСПоділля» понад тиждень тому
почали тренуватися разом із
хлопцями у Вінниці.
— На тренування можуть прийти 6–9 дівчат. Деякі перебувають у районах нашої області. Хто
має можливість, приїздить, — пояснила адміністратор команди.

Перевірте розв'язок:
Газета RIA №19 від 11 травня 2022 року
Задача №2817
1… Ca4x 2. Kpb6 Tc6x;
I.1. Kpc8! Td5 2. Cc7 Cb7x;
II. 1. Kpd8! Te5 2. Cc7 Te8x.
Задача №2818
1… T:e7 2. Kpg8 Te8x;
Kpe8! Th7 2. Kpf8 Th8x.
Задача №2819
1… Tb4x 2. Kpa3 K:c2x;
Tc3! Kc6 2. Ta3 Tb4x.
Задача №2820
1… Ke3+ 2. Kph3 Th5x;
Kph1! Tf2 2. Tg1 Tg2x.

М. Пархоменко
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6500 грн для бізнесу
за переселенця. Як отримати?
Інструкція  В Україні переселенці
можуть отримати фінансову підтримку.
Проте держава платить кошти й іншим
українцям за підтримку людей, що змушені
були покинути домівки. Розповідаємо,
як у Вінниці оформити компенсацію
за працевлаштування переселенців

Понад 36 тисяч переселенців,
за офіційними
даними, проживають у Вінниці.
Людям потрібна робота. І держава готова платити роботодавцям
за працевлаштування вимушених
переселенців.

Компенсацію даватимуть два
місяці — за перший та другий
місяць роботи вимушеного переселенця. Заявку на компенсацію
витрат може оформити тільки
роботодавець через 5 днів після
офіційного працевлаштування
внутрішньо переміщеної особи.
Важливий нюанс — у працевлаштованої людини має бути
довідка ВПО, оформлена після
24 лютого.

Хто може отримати?
Роботодавці, які під час війни
влаштували на роботу переселенців, можуть отримати компенсацію 6 тисяч 500 гривень від
держави за кожного такого співробітника. Для цього потрібно
подати онлайн заяву на порталі
«Дія».

Як отримати виплату
Покрокова інструкція:
Зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі «Дія»;
Натисніть «Послуги» — «Підприємництво» — «Компенсація
за працевлаштування ВПО» —
«Подати заяву»;
«Дія» знайде вас у переліку

Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

отримувачів виплат Пенсійного
фонду;
Перевірте дані, виберіть період
для компенсації та надайте інформацію про внутрішньо переміщену особу;
Введіть розрахунковий рахунок
для отримання коштів;
Перевірте заяву та підпишіть
її за допомогою КЕП (прим. —
кваліфікований електронний
підпис; як його отримати: cutt.
ly/iHwW11Mк)

Грошова допомога від
Норвегії виплачується
переселенцям, якщо ті
не отримували раніше
кошти від Організації
Об’єднаних Націй
Заява автоматично буде надіслана до Державного центру зайнятості. Очікуйте на виплату
коштів.
Фінансова підтримка
переселенців
Натомість гроші платять
не тільки за переселенців, а й
самим людям, що вимушено покинули свої домівки. Нині діють
такі програми:

За прихисток переселенця — 450 грн на місяць
Вінничани, які безоплатно при‑
йняли вимушених переселенців,
можуть отримати компенсацію
за кошти держбюджету. Для
цього потрібно зареєструватись
на порталі «Прихисток» https://
prykhystok.gov.ua. Або звернутися
до управлінь соціального захис‑
ту населення («Правобережне»,
«Лівобережне»), де йому допо‑
можуть пройти реєстрацію.
Після реєстрації на вебресурсі
«Прихисток», необхідно подати
до управління соцзахисту заяву-

повідомлення про кількість осіб,
які проживають у житловому при‑
міщенні, та надати копії докумен‑
тів ВПО, що посвідчують їх особу.
Починаючи з того дня, власник
має право отримувати компен‑
сацію за комунальні послуги. Та‑
кож власник зобов’язаний в день
припинення розміщення ВПО або
зміни їх кількості, подати заяву з
інформацією про зміну переліку
осіб, розміщених у житловому
приміщенні.
Для отримання компенсації влас‑

ник не пізніше п’яти днів з дня
закінчення звітного місяця подає
до управлінь соціального захисту
населення (відповідно до розпо‑
ділу) заяву згідно з затвердже‑
ною формою. Сума компенсації
за одну особу складає приблизно
450 грн за місяць.
Кошти перераховуються на номер
банківського рахунку, відкритого
в будь-якій банківській установі
за стандартом IBAN. Компенсація
надається за умови відсутності за‑
боргованості за комуналку.

Компенсацію виплачуватимуть два місяці. Важливо, щоб
у переселенця була довідка ВПО, видана після 24 лютого
2000 грн на себе і 3000 грн
на кожну дитину. Щомісячну
фінансову підтримку можна
оформити також через «Дію».
Через застосунок оформлюємо
довідку переселенця, і там також
можна подати заяву на отримання грошової допомоги на себе і
ваших дітей.
До 6600 грн на родину. Зареєстровані у Вінниці переселенці
можуть у «Прозорих офісах» подати заяву на отримання грошової допомоги від ООН «Продовольча програма». Працівники
органів соцзахисту дадуть вам
QR-код для реєстрації в системі. Через 5–7 днів після подання
заяви на ваш номер прийде SMSповідомлення з кодом виплати.
Зняти гроші можна в будь-якому
банку, який підтримує систему
переводів Western Union. Відповіді на поширені питання:
http://surl.li/bzdva
До 2200 грн на людину, протягом 3 місяців. Норвезька
рада у справах біженців також
виплачує фінансову допомогу
українським біженцям. На допо-

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

1. Нерухомість: продам або обміняю
1.1 Однокімнатні квартири
.... 1/-....... с.Писарівка

прийом оголошень (0432) 555-135

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

Нотатки

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

могу можуть претендувати ВПО
незалежно від поточного місця
перебування, перевагу надаватимуть найвразливішим категоріям:
пенсіонери, люди з інвалідністю,
діти тощо.
Зареєструватись можна тільки
через месенджер WhatsApp: додайте до ваших контактів номер
0 800 609 844 — надішліть на нього
повідомлення з текстом NRC —
отримайте і заповніть анкету для
реєстрації до участі в програмі.
Протягом 10 днів вам прийде
відповідь про нарахування чи
ненарахування коштів.
Якщо отримаєте повідомлення
про надання грошової допомоги,
кошти вам надійдуть за місяць
після реєстрації.
Увага! Грошову допомогу
не можуть отримати люди, які
раніше оформили фінансові виплати від ООН чи інших міжнародних організацій. Виплати
внутрішньо переміщеним особам від держави не враховують.
За додатковою інформацією звертайтеся за номером гарячої лінії
0 800 302 007.

Ціна
за м2

Ціна

.... 4/- . . ....... с.Пирогове.......... 1,5/ц . . ........ 120/-/-. . .......... дог............................ (093)
.... 5/-.. ...... Aкадемічне	2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093)
.... 5/-.. ...... c.бл.3арванці 2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093)
.... 5/- . . ....... р-н ПМ «Зоря»..... 3/ц............ 170/-/-. . .......... 130000уо.................... (067)
.... 7/- . . ....... Вінниця. . ............. 2/ц............ 200/142/23...... 95000у.о..................... (098)

Куди
звертатися

Нотатки

740-98-53........................................... в/зр, 3с, 2 входи, 2022р.
917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
888-08-34.................................... під житло, бізнес, власник, 1с
290-29-18....................................................... 11 с, комунікації

1.2 Двокімнатні квартири

1.6 Дачі

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

.... -.......... 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

1.3 Трикімнатні квартири
.... 3/- . . ....... Вишенька............ 2/9/п. . ........ 63/38/10.. ........ 62500у.о..................... (097) 323-85-71........................................ АГВ, ремонт, техніка, меблі
.... 3/- . . ....... П.Тичини............. 8/10/ц........ 65/40/8........... дог............................ (093) 740-98-53.......................................................... обмін+доплата

1.5 Будинки
.... -.......... с.Зарванці
-............. 110/-/-.......... 66000у.о................. (098)
.... 3/-.. ...... с.Агрономічне	2/ц.......... 100/-/-.......... 55000у.о................. (068)
.... 3/- . . ....... с.Райки............... 1/ц............ 83/57/8,3 . . ....... 4500у.о. . . .................... (098)
.... 3/- . . ....... с.Щітки............... 1/ц............ 80/-/-............. дог............................ (093)

123-17-70.. ........................ власник, 3,5с, комунікац, чист
043-19-51.. ..................... пров.Весняний, зданий, комунік
455-76-52.................................... Калин.р-н,власник,35с, г/б,газ
740-98-53........................................ 43с, гараж, госп.буд, обмін
486215

1.7 Ділянки
.... -........... c.Людавка........... -............... 25 с............... дог............................ (067) 263-28-82..................................... біля траси, газ, світ, власник
.... -.......... Поліїв Яр,34а
-............. 6 с. . ............. 25000у.о................. (067) 598-61-75 . . ............................... під будівництво, не рівна

2. Нерухомiсть: здам в оренду
2.1 Квартири
.... 1/-.. ....... Вишенька............ 3/9/ц. . ........ 22/12/5........... 3500грн...................... (096) 355-91-92........................................................... бажано на рік
.... 1/-.. ....... Центр................. -............... -.................... 1100грн...................... (063) 788-03-48.................................... для 1 дівч., сім. без власника
.... 2/- . . ....... р-н Зал.вокз........ -............... -.................... дог............................ (098) 286-22-43...................................1-2 людини в окр.кімн.,власник

4. Нерухомiсть: винайму
4.1 Квартири
.... 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. 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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Переселенці зуміли вивезти
півсотні тварин з Харківщини
Допомога  Два десятки котів та
тридцять собак перевезла із собою
родина переселенців. На сході країни
вони мали приватний притулок для
тварин, вихованців якого не схотіли
залишати без догляду
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

— Ми жили між
Лозовою, Барвінковим та Ізюмом.
Коли почалася повномасштабна війна, ми дуже добре чули, як прилітають снаряди,
чули вибухи. Через це переживали не лише ми, але й наші
тварини. Собаки сильно нервували, починали рити землю, у них

труїти або вбивати за допомогою
так званих догхантерів.
— Від людей постійно можна
почути, що собаки їх, мовляв,
хочуть покусати, або ще щось,
але це перебільшення, — каже
Вікторія Братушкіна. — З котами
та сама ситуація. Ми хотіли допомогти цим тваринам, тому й
створили притулок.

був сильний стрес, — розповідає
Вікторія Братушкіна, яка разом
із мамою Наталею евакуювала
півсотні чотирилапих.
Вікторія говорить, що ідея
створити приватний притулок
виникла у них через бездіяльність та байдужність місцевої
влади, а також через жорстокість
місцевого населення.
За її словами, знедолені тварини швидко починали набридати людям, тому їх починали

Наталія та Вікторія перед своєю новою домівкою. Люди в
селі сусідство з такою кількістю тварин сприйняли нормально,
навіть почали допомагати, хто чим може

Пропонували залишити
тварин
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Вікторія поїхала до Вільнюса, але у міру
того, як фронт підступав до їхнього населеного пункту, хвилювання наростали. Якби ж мама
була одна, каже волонтерка, вона
могла б взяти валізу та спокійно
поїхати. Та з нею було 50 тварин.

«Мамі казали: ти будеш
тягнути їх із собою?
Відкрий хвіртку, нехай
ідуть. Вона відповіла,
що тварини не винуваті,
що почалася війна»
— Переїзд був складним.
Мамі казали: невже ти будеш
тягнути їх із собою? Краще відкрий хвіртку, нехай ідуть, куди
заманеться. Мама сказала, що
не може вчинити так з ними,
адже вони не винуваті в тому,
що почалася війна. І про них має
хтось піклуватися, — продовжує
Вікторія. — Я почала дистанційно
шукати варіанти житла. Як відомо, далеко не всі згодні пустити
з однією твариною, а тут аж півсотні. Тому завдання це було із
зірочкою.
Волонтерці вдалося сконтактуватися із вінницькою зоозахисницею Русланою Кравченко,
яка запросила пожити усіх без
винятку переселенців у батьківський дім.

Волонтерка Вікторія Братушкіна. «Далеко не всі згодні
здавати житло людям навіть з однією твариною, а у нас їх аж
півсотні. Тому завдання це було із зірочкою», — каже вона
Гостинна Вінниччина
Наступним завданням було
знайти транспорт для перевезення тварин. Назустріч пішла
Харківська служба порятунку
тварин. Вони надали спецтранспорт з клітками та переносками
для тварин та безпечно транспортували їх на Вінниччину.
— Перевезення також було
стресовим для наших тварин,
але краще вже трішки потерпіти,
ніж постійно чути вибухи. Зараз
вони вже освоїлися, — говорить

оголошення

6. Будiвельнi матерiали та
послуги

Вікторія. — Сусіди нас сприйняли адекватно. Допомагали нам:
хто продуктами, а дехто навіть
будки нам робив.
У попередні роки волонтерки
намагалися прилаштувати кількох своїх вихованців. Часом це
закінчувалося тим, що тварини
опинялися на вулиці, або з ними
жорстоко поводилися. Після
таких випадків, власниці притулку вирішили, що своїх собак
та котів більше нікому не віддаватимуть.

прийом оголошень (0432) 555-135
507158

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
Відсів, пісок. Дрова. Перегній........................................дог..................(097) 842-94-21

505918

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

(067) 909-54-43
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  

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

(067) 794-19-09
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Православні активніше
відмовляються від москви
Зрушення  Від початку
повномасштабної війни з росією
до Православної Церкви України вже
приєдналися десятки релігійних громад
нашої області. Духівництво не бажає
поминати у молитвах і належати до тієї
юрисдикції, яка знищує Україну та українців

ком динаміка переходу від УПЦ
мп до ПЦУ збільшилася. Ця нова
хвиля зумовлена агресією росії, —
продовжує священник. — Люди
не хочуть мати нічого спільного з
церквою країни-агресора. Церквою, яка благословляє вбивства
людей. Яка підтримує вигадані
хворобливі ідеологеми російського керівництва.

рез це релігійні громади почали
приєднуватися до Православної
Церкви України.

Вірян у ПЦУ стало більше
Наразі релігійні громади чи
не щодня заявляють про бажання
приєднатися до ПЦУ. Для цього, пояснює прессекретар єпархії, громада має провести загальні
збори та проголосувати за вихід з

Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

За словами прессекретаря Вінницько-Барської єпархії
ПЦУ, архімандрита
Софронія Чуприни, від 24 лютого
до єпархії приєдналося близько
40 парафій та п’ять священнослужителів. Чимало інших в процесі приєднання. Зазначимо, що
станом на кінець березня мова
йшла лише про 15 релігійних
громад у Вінницькій області,
які перейшли до ПЦУ, або були
в процесі.
— Громади та духівництво почали усвідомлювати, що належність до московського патріархату є токсичною та небажаною
в Україні, — розповів в ефірі
«Суспільного» Софроній Чуприна.
— Усі ми бачили відео, де патріарх російської православної
церкви кирило благословляє
військових рф на війну проти
України, — продовжує священнослужитель. — Духівництво
не бажає поминати у молитвах і
належати до тієї юрисдикції, яка
знищує Україну та українців. Че-

За кількістю мп — ми
лідери
За даними мапи «24 каналу»,
Вінницька область наразі займає
другу після Хмельницької сходинку за кількістю парафій мп.
Однак, якщо враховувати дані
Управління у справах національностей та релігій Вінницької
обласної військової адміністрації, то наша область опиниться
на першому місці.
З 2055 релігійних організацій,
що зареєстровані в області, 1000+
знаходиться в єдності з московським патріархатом, і лише 400+
з ПЦУ.
На думку архімандрита Софронія, впродовж багатьох років москва намагалася впливати
на Україну. Перш за все через
ідеологічний вплив на свідомість
людей. Саме тому багатьом священнослужителям та парафіянам
досі важко переступити бар’єр та
усвідомити, що в Україні є власна
помісна церква, яка ніяким чином не залежить від росії.
— У порівнянні з минулим ро-

Опору під час
переходу від УПЦ
до ПЦУ з боку
священників мп або
деяких парафіян
наразі майже немає
МП і за приєднання до ПЦУ. Після цього громада отримає статут
у новій редакції. Якщо ваша парафія має бажання приєднатися
до Православної Церкви України,
тоді за більш детальною інформацією вам потрібно звернутися
до Єпархіального управління.
Попри той факт, що деякі
парафії переходять до ПЦУ без
священнослужителів, які воліють
залишатися у московському патріархаті, кадрових проблем, каже
Софроній Чуприна, немає.
— Священників вистачає в усіх
приєднаних громадах. Що стосується кількості вірян, то вона
навпаки збільшилася. Коли
оголошення

Архімандрит ПЦУ Софроній Чуприна. «Люди не хочуть мати
нічого спільного з церквою країни-агресора. Церквою, яка
благословляє вбивства людей», — каже він
священнослужителі на місцях
запитують людей, чому вони
не ходили до церкви раніше, ті
відповідають, що не хотіли молитися в храмі московського патріархату, — розповідає прессекретар
Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.
Заява Онуфрія — порожні
слова
Опору під час переходу від
УПЦ до ПЦУ з боку священників мп або деяких парафіян
наразі майже немає. Як би різко
це не прозвучало, говорить Софроній, але ці позитивні корективи внесла війна.
Додамо, що раніше в Управлінні у справах національностей та
релігій нам підтвердили, що українське законодавство передбачає,
що власником культового майна
є релігійна громада, а не церква
в цілому.

Ще одним цікавим моментом,
що його розглянули під час ефіру, був заклик очільника УПЦ
мп Онуфрія про негайне припинення путіним «братовбивчої»
війни. Однак, за словами Софронія Чуприни, це порожні слова.
— Крім гарних фраз у промові
більше нічого немає. А зараз час
не для слів, а для реальних вольових вчинків з боку мп. Ми цього
від них не бачимо. Складається
таке враження, що вони вичікують, хто переможе, і вже тоді
будуть вирішувати, що їм робити
далі, — каже архімандрит. — Вони
говорять, що перестали поминати
у молитвах патріарха кирила, що
вони засуджують його. Але це,
як кажуть у народі, замилювання очей і затягування часу. Релігійні громади, які це зрозуміли,
полишають мп і приєднуються
до ПЦУ.

прийом оголошень (0432) 555-135

506891

1 бригада виконає: цегляну, кам’яну кладки, газоблок, фундаменти, огорожі (097) 330-07-62  
A ми виконаємо демонтажні роботи, вирізання
пройомів, арок, ніші, штроб, люків. (066) 444-86-38
	Акуратно земляні, бетонні роботи, стяжка, штукатурка, демонтаж, зливні ями і ін. (097) 331-73-11
	Армування. Бетонні, земельні роботи. Фарбування
та інше. Якісно (097) 721-41-61

505969

Бригада викон. відмостку,стяжку, самовирівнюючу підлогу. Завантаження/розвантаж. (068) 015-52-52  

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

Бригада виконає фундаменти, копка,заливка,виставлення
опалубки,огорожі,відмостки (068) 015-52-52  

Копання землі, траншеї під фундамент, газ, воду, каналіз. Перекопування землі. (098) 019-80-53  

Бригада з д/р, інструментом виконає кладку цегли,
блоків. Фундаменти. Покрівля. (063) 109-36-62

	Копання, докопування криниць механічним способом. Доставка кілець. (067) 290-47-13

Будівельно-ремонтні послуги. (097) 282-00-21

	Копаємо, чистимо, докопуємо криниці. Швидка
та якісна робота. Доставка кілець. (096)306-28-39,
(063)234-68-29

Буріння арт.свердловин, прокладання водогону.
Монтаж башти Рожнов. Проектування. (067) 794-19-09
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

Копаємо. Докопуємо. Чистимо криниці, механічним методом
буріння. Великий д/р. (067) 779-49-42  
	Міні-екскаватор. Всі види роб.Глибина копання 0-3м,
ковш 20,30,40,50,60,80,100см (097)846-24-20, (096)68889-76

Виконаємо демонтаж будинків, підлоги, плитки, стін. Недорого.
(068) 247-91-15  

	Порізка дерев/дров, покіс трави, будівельні,
садово-огородні роб. Приємні ціни. (067) 697-71-21,
Сергій

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

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

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

	Укладання плитки тротуарної. Якість гарантована
(067) 307-32-33

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

	Укладання тротуарної плитки. Швидко. Якісно.
Помірні ціни. Великий досвід роботи (068) 004-83-01

506931

13

Війна

RIA, Середа, 18 травня 2022

Місяць жив під окупацією.
Розповідь переселенця
Місто в полоні  З перших днів
повномасштабної війни Херсонщина під
окупацією. І люди, які мали можливість
виїхати, — зробили це. Одним з
переселенців є Андрій Бочкарьов, якому
довелося покинути все в Херсоні та
почати життя з початку у Вінниці. Він
розповів, як воно жити в окупації, про
настрої людей і чому припинили збирати
мітинги за Україну
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Андрію Бочкарьову — 67 років.
Він з Херсону.
Нині в одному з волонтерських
центрів Вінниці допомагає плести маскувальні сітки.
— Нехай географічно я народився в іншому місці, але Україна для мене Батьківщина, якій
я мушу допомагати, — сказав
чоловік.
— Я все ще тримаю зв’язок з
друзями та близькими, що там

лишилися, — починає розповідь
Андрій. — Увесь лейтмотив цих
розмов — сум та журба. Мої
знайомі чекають, коли ЗСУ
звільнять Херсон від орків. А ті
одиниці, що були проросійськи
налаштовані, розчарувалися
у «новій владі».
Чоловік згадує, як все починалося: каже, росіяни зайшли
у місто в ніч з 28 лютого на 1 березня. До цього були бої на підступах до Херсону.
— Майже одразу почалися обстріли «Градами». Херсон тоді
не обстрілювали, під вогонь потрапила Антонівка разом із сум-

нозвісним Антонівським мостом.
Мої знайомі загинули тоді у своїх
будинках. Ми бачили, як орки
на бронетехніці проривалися
по мосту. Але наших було дуже
мало. Їх швидко розбили, — розповів чоловік.
Незаслужено у неволі
На початку окупації херсонці
не боялися відстоювати свою
позицію та виходили на мітинги

«У місті немає роботи.
А люди займаються
здебільшого пошуком
харчів та ліків, яких
майже немає в
аптеці», — каже Андрій
«за Україну». А зараз як?
— Я ходив на ці мітинги. Зустрічав знайомих, яких за мирного життя багато років не бачив.
Десь у 20‑х числах березня почав збиратися виїхати з міста. І
тоді ж орки почали розстрілювати демонстрації, — відповідає
Андрій. — Стріляли гумовими
кулями, кидали світло-шумові
гранати. Кілька людей важко
поранили. І після цього народ
припинив виходити на мітинги.

Як допомогти українцям Херсонщини
Попри окупацію російськими вій‑
ськами, на Херсонщині продо‑
вжують працювати волонтерські
організації. Однією з них є фонд
громади Херсона «Захист».
З перших днів повномасштабної
війни фонд відкрив гуманітарну

програму «Рятуємо разом!» і вже
надав допомогу лікарням Херсону
медикаментами та витратними ма‑
теріалами на суму майже 1 мільйон
гривень.
Також «Захист» концентрує допомо‑
гу на тих, хто найбільше страждає

від війни: це багатодітні, сім’ї, де ви‑
ховуються діти з інвалідністю, непо‑
вні родини. Ви можете підтримати
фінансово волонтерів Херсонщини
на сайті фонду: zahyst.ks.ua. Там та‑
кож публікують звіти про надану
волонтерську допомогу.

Херсон в окупації 77 днів. За словами Андрія Бочкарьова,
який виїхав з міста ще у квітні, настрої у людей такі, що вони
наче «у в’язниці»
Не залишилося сил, щоб протистояти.
Станом на 16 травня, Херсон
в окупації 77 днів. За словами
Андрія Бочкарьова, настрої у людей такі, що вони наче опинилися «у в’язниці».
— При чому цю тюрму люди
отримали незаслужено. Тому
сильно відчувається неволя, —
каже Андрій Бочкарьов. — Однак
жителі Херсону можуть виходити на вулицю: гуляти, займатись
власними справами. От тільки
робити немає чого. Роботи
немає, а основне заняття — пошук харчів та ліків, яких майже
немає в аптеках.
Місто вмирає після 15.00
— Я жив на 13 поверсі, поблизу
одного з ринків. І я на власні очі

оголошення

бачив, як люди з 7.00 виходять
на пошуки харчів, а потім йдуть
по домівках, — каже херсонець. —
Нібито Херсон живий, а йдеш,
дивишся — нікого на вулицях
після 15.00 немає.
За його словами, людей з міста
виїхало багато, і з Херсону продовжують виїжджати.
— Я виїхав 4 квітня. Тобто,
пробув понад місяць під цією
окупацією. До Вінниці приїхав
разом з дружиною. Покинули
все. Приїхали з однією валізою
й це, так би мовити, підсумок
всього нашого життя. Для мене
це гірше ніж пожежа. Бо нехай
майно і речі згоріли, але у тебе залишається сім'я, близькі, знайомі,
які допоможуть; робота. А ось ця
«пожежа» спалила все, вщент, —
підсумував Андрій Бочкарьов.

прийом оголошень (0432) 555-135

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  

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
	А ми виконуємо всі ремонтні роб.: плитка,
гіпсокартон, шпаклівка, фігурна стеля. (097)047-5559, (093)000-42-15
	Акуратний ремонт квартир: кахлі, штукатурка, стяжка, гіпсокартон та інше. (093) 629-75-33
Акуратно виконаємо: штукатурку, шпаклівку, малярка. (096)35032-22, (063)191-14-52  
	Акуратно, швидко, дешево. Шпалери, відкоси, малярка, шпаклівка. (067)169-03-20, (063)428-25-49
	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
	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  

508373

	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

	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

508379

«Під ключ» дах будь-якої складності. (098) 222-26-65
1 бригада виконає покрівельні роботи будь-якої
скадності за помірними цінами. (063)286-37-48,
(068)959-72-98

«Під ключ» Бойлери, газ.колонки, котли, нас.станції, ванни,
унітази, душ.кабінки (097) 795-97-99  

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

Абсолютно всі види покрівельних робіт: шифер, металочерепиця,
утеплення, піддаш. (063) 202-01-62  

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

Сантехнічні роботи, водогін, опалення, каналізація. (067) 90504-57  

Балкони. Перекриття даху. Швидко. Професійно.
Якісно. (098) 222-26-65

1 Caнтехнік: якісне встановлення і заміна систем
опалення, каналізації, водопроводу, унітазів, ванн,
раковин. Великий досвід роботи. (093)921-37-30,
(067)684-35-41

6.8 Електропостачання

	Всі види покрівельних робіт, піддашки, ринви. Великий досвід роботи. (098) 222-26-65

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

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

6.9 Покрівельні матеріали та
послуги

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

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

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

	Євроремонт. Малярні роб.,плитка, штукатурка,
гіпсокартон, ламінат. Розумна ціна (097) 714-07-04

Бойлери, опалення, котли, труби, насоси.
Консультація. Підбір, монтаж. Зодчих,36 (096) 42812-25

«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  

6.6 Натяжні та підвісні стелі

	Вигрібна яма «під ключ» за 1 день. Каналізація.
Сантехніка. (063)240-88-10, (097)113-12-10

«Під ключ» 1 бригада будує дахи. Піддашки, ринви. Ремонт даху.
(067) 428-97-33  

6.11 Утеплення фасадів

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

	Вигрібні ями, септики, ручна та механічна копка,
різні діаметри бетонних кілець. (096) 478-91-85

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

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

	Покрівля дахів, піддашки, ринви, утеплення. Помірні
ціни. (098) 222-26-65
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вінничани відправлятимуть
листівки для воїнів на фронт
Підтримка  «ЗСУ — наші мужні
котики», — листівки з таким текстом та
символічним малюнком можна підписати
для військових у трьох точках нашого
міста. Згодом вінничанка, яка організувала
цю акцію, потурбується, щоб кожна
листівка знайшла свого адресата. Як
долучитися?
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

— Наші воїни
зараз потребують
максимальної підтримки, тому у вас
є можливість написати їм листа зі
словами вдячності, — говорить ві-

нничанка Оксана, яка й вирішила
організувати акцію для моральної
підтримки наших Героїв.
Дівчина побачила, що у Запоріжжі організували схожий проєкт, і вирішила зробити його
у Вінниці. Для цього звернулася до нашої місцевої художниці
Ярослави Бондар.

Ініціаторка проєкту «Листи для воїна». Оксана говорить, що кожна листівка дійде до свого
адресата, і для наших військових така підтримка справді важлива
Остання за спеціальністю художниця-ілюстраторка. Та вже
понад десять років працює з дітьми, навчаючи їх образотворчого
мистецтва. Знімає відеоуроки та

Де знайти листівки?
К р а м н и ч ка с у в е н і р і в @
shoshowroom на Оводова, 32,
2 поверх. Місце, де ви можете
знайти собі щось від українських
майстрів.
Туристичний магазин @gorgany,

ТРЦ «Магігранд» 2 поверх. Якщо
робите закупівлю для військових
цілей, то є знижка.
Молодіжний центр @kvadrat.
vn.ua на Театральній, 15. Одна з
основних точок волонтерського

руху Вінниці, туди можна при‑
йти допомогти з плетінням сіток
і не тільки.
Приходьте у будь-яке з цих трьох
місць, і підписуйте листівку для на‑
ших військових.

малює ілюстрації. А під час війни
вона почала малювати наших героїчних «котиків» — ЗСУ.
— У моєму серці два стани:
величезний біль і смуток, який
я відчуваю навіть фізично, та віра,
яка дає сили жити, працювати,
часом навіть мріяти. Ми всі чекаємо на перемогу, кожен веде
свою війну, я намагаюсь робити
те, що вмію найкраще, — говорить художниця.
— Це турбота про військових.
У трьох місцях Вінниці є чудові
листівки, які кожен охочий може

оголошення
	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)883-67-01
	Утеплення фасадів зі своїми матеріалами та риштуванням. Великий досвід роботи. (097) 282-00-21

7. Побутові товари,
все для дому
7.1 Меблi Продам
Пенал, сервант, шафа, вішалка. . ............... Дешево......... (067) 127-78-31
Шафа, стіл.......................................... недорого......... (096) 526-76-06

7.2 Побутовi товари продам
Ванна сталева, б/в, хор.стан......................... дог.......... (097) 212-77-20
Електродвигуни, 0,5 -250кВт......................... дог.......... (063) 298-37-72
Продам, куплю, відрем.прал.машини.............. дог.......... (063) 777-76-00
Торгове обладнання, продам......................... дог.......... (067) 160-51-97
Фінікова пальма продам............................... дог........... (097)560-06-31
Шв. машина з тумбою, ножна.. ................ 500 грн..............(097)5600631

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

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

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)

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

підписати. Потім все буде відправлено нашим героям на передову, — розповідає організаторка
цього проєкту Оксана. — З молодіжним центром ми домовилися, що підписані листівки ми
будемо вкладати у сформовані
їхніми волонтерами сухпайки.
Таким чином кожен воїн отримає не просто їжу, а й моральну
підтримку.
За словами вінничанки, вона
замовила три сотні листівок для
цього проєкту, тому поспішіть їх
підписати.

прийом оголошень (0432) 555-135
508516

7.6 Послуги
«AAAAABC». 100% pемонт хoлодильників вдома.
Гарантія. Забираємо б/в холодильники (098) 814-2477
«AVTO100%». Перевез.меблів, буд.мат.до 2,5т. Вантажники. Фургон 4х2х2,4. Недор. (098) 588-08-27
«AAABM»Акуратно перевеземо+завантажимо: меблі, квартири,
диван, холодильник, ін. (097) 674-43-61  
«AALT» перевеземо, розберемо, зберемо+завантажимо меблі,
квартири, інше.Недорого (098) 718-21-80  

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

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

Встановл., газ.колонок всіх конструкцій, газ.котлів, газ.
конвекторів,ел.бойлерів (097)272-39-81, (093)809-22-91  

«Майстер на годину» дрібний ремонт по дому, будь-який. Недорого. Пишіть на viber (067) 732-30-06  
«Майстер на прокат» допомога по дому:замки, люстри, сантехн.,
ремонт, меблі,ін. (097) 674-43-61  

	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

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

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

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

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

	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

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

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

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

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

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

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

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

	Терміновий ремонт холодильників на дому, якісно
з гарантією, виїзд в район. (067)934-37-81, (098)57371-28

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

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

508026

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

	Терміновий ремонт:холодильників, морозильників.
Швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 17349-99
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останнім часом Створили
лише одну патронатну сім’ю
Діти-сироти  Під час війни багато дітей
евакуювали на Вінниччину з небезпечних
регіонів. Деякі з них втратили батьків.
Яка процедура їх усиновлення? Як взяти
дитину під патронат?
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

У зв’язку з російською військовою агресією
на території України дуже велика кількість дітей
втратили батьків або залишилися
без батьківського піклування.
У Вінницькій області на обліку
служб у справах дітей районних
військових адміністрацій та міських, селищних, сільських рад перебуває 2267 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. З них 1596 дітей влаштовані під опіку, 513 — у прийомні
сім’ї та дитячі будинки сімейного
типу, 91 — в заклади з пансіоном, 27 — навчаються в вищих
навчальних закладах, професійнотехнічних училищах, 40 — тимчасово влаштовані в родичів.
До територіальних громад області перемістилося більше сотні

дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Більшість з них перебуває під опікою, інші — в прийомних сім'ях
та в дитячих будинках сімейного
типу.
Чи можна усиновити
дитину, коли війна?
Під час воєнного стану порядок
усиновлення дітей, визначений
українським законодавством,
не спрощується та не змінюється.
Усиновлення дітей здійснюється
винятково відповідно до норм законодавства України.
Необхідно наголосити, що
в умовах війни усиновлення дітей
проводиться лише в тих регіонах,
де немає активних воєнних дій
та працюють у звичному режимі
органи державної влади України
та місцевого самоврядування. І
тільки по відношенню до тих дітей, щодо яких вдалося встановити обставини життя їх батьків

або інших родичів.
У багатьох областях України
не можливо організувати процес усиновлення. Оскільки суди
тимчасово не здійснюють повною
мірою своїх повноважень. Непростою є й процедура взяття дитини
під патронат.
Умови тимчасової опіки
— Щоб стати патронатним вихователем, теж потрібно зібрати
цілий перелік документів, — говорить Наталія Добровольська,
директорка центру соцслужб. —
Патронатна сім’я — це професійна основа. Це людина, яка
пройшла навчання, має місце
проживання, гарне здоров'я, без
судимості. Держава платить патронатним батькам п'ять прожиткових мінімумів, дитині — два з
половиною. Це робота, і потрібно
бути до неї готовою: зібрати документи, пройти навчання, отримати рекомендації.
Під патронат можна взяти дитину на термін від трьох місяців
до півроку.
— Запит людей збільшився, але
працівники центрів соціальних
служб не всім можуть дати рекомендації, оскільки процедура є
досить непростою, — каже Наталія Добровольська. — На сьогодні
пройшли навчання дві патронатні

Чат-бот «Дитина не сама»
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
в Україні спільно з Офісом Пре‑
зидента запустили інформаційну
кампанію з допомоги дітям, які за‑
лишилися без піклування дорос‑
лих, а також надасть інструкції з
тимчасового влаштування дітей
у сім’ї.
Чат-бот @dytyna_ne_sama_bot
(«Дитина не сама») є інструмен‑
том для дорослих, завдяки якому
можна допомогти дитині, яка за‑
губилася, залишилася без бать‑
ківського піклування, тимчасово

прихистити її у своїй сім'ї.
Заявку у чат-боті залишили вже
понад 15 тисяч українських сімей
та більш як пів тисячі іноземних
організацій.
«До війни в Україні була доволі ве‑
лика кількість дітей, що підлягали
усиновленню, — майже 17 тисяч,
— зазначила радник уповноважена
Президента України з прав дитини
та дитячої реабілітації Дар’я Гера‑
симчук. — Діти зі статусом сироти
та позбавлені батьківського піклу‑
вання потребують домашнього,

родинного спілкування на зміну
вихованню в закладах інституцій‑
ного догляду. Зараз кількість таких
дітей щодня тільки зростає — від
бомбардування до бомбардуван‑
ня. Ми готуємося до покращення
та зміни системи усиновлення,
діджиталізації певних складових
цього процесу, яка запрацює од‑
разу після війни. Наразі велика
кількість родин можуть і хочуть
допомогти дітям, але потребують
додаткових пояснень та актуаліза‑
ції відомостей щодо процедури».

Наталія Добровольська, директор Вінницького міського
центру соціальних служб. Вона каже, що патронатна сім'я —
це робота, і потрібно бути до неї готовими
сім'ї, і лише одна родина взяла
хлопчика під патронат.
Безпека дітей
Міністр соціальної політики
України Марина Лазебна повідомила, що уряд ухвалив рішення,
яке забезпечує під час воєнного
стану безпеку дітей, влаштованих під патронат, та дітей, які
в період воєнних дій залишились
без батьківського піклування і
потребують захисту, виховання
в безпечному та сприятливому
сімейному середовищі.
Зокрема, уряд доповнив порядок створення та діяльності
сім’ї патронатного вихователя.
Ці правила врегульовують:
 механізм переміщення дитини разом із сім’єю патронатного вихователя на безпечну територію у разі виникнення загрози
її життю чи здоров’ю;
 можливість влаштування
до сім’ї патронатного вихователя за його згодою дітей, які не є

оголошення
Модель

Рік випуску/колір/
об`єм двигуна

рідними братами та сестрами або
такими, що виховувались в одній сім’ї;
 можливість продовження або
припинення дії договору про патронат над дитиною з урахуванням фактичних обставин;
 механізм прийняття рішення
про надання послуги патронату
над дитиною та укладення договору про умови запровадження патронату за розпорядженням
сільського, селищного, міського
голови на підставі подання служби у справах дітей;
 розмежування функцій служб
у справах дітей за місцем створення сім’ї патронатного вихователя та за місцем її переміщення
на безпечні території.
Також уряд спростив процедуру
влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування
або мають статус дитини-сироти,
винятково для родичів. Для цього
вони мають надати відповідні документи і заяву.

прийом оголошень (0432) 555-135

507925

Пробіг

Ціна

Куда звертатись (Ваш телефон)

Нотатки

8. Автомобілі
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

8.5 Сг техніка та інвентар
Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки
сегментні та роторні (096) 495-75-48  
Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки
сегментні та роторні (097) 713-54-93  
Передні мости на МТЗ нового,старого зразку та балочні, після

кап. рем. Білорусь. (067) 318-15-13  
Сівалки, плуги, фрези,дискові борони, міжрядні культиватори,
розсадо-посад. маш. (063) 651-91-92  
Т-25, картоплесадж., картоплекоп., громадилки, розкидач мін.
добр, прес-підбир. (097) 347-78-54  
Трактор МТЗ, Т-25, косілки роторні обприскувачі 200л, 300, 400,
600, 800, 1000л. (095) 810-17-87  
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у вінниці Через кожні 72 метри
тротуару є перешкоди
Перевірили  Доступність нашого
міста для маломобільних груп населення
досліджували впродовж дев’яти місяців.
За цей час перевірили понад 10 кілометрів
тротуарів у різних районах Вінниці,
213 громадських закладів та 187 під’їздів.
Розповідаємо про результати цього
дослідження
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

З
серпня
2021 року команда
проєкту «Вінниця
без бар’єрів» досліджувала доступність міста. «Вінниця без бар’єрів» — проєкт про
безбар’єрність міського простору, що забезпечує рівність права
на самостійне переміщення, користування будівлями для всіх.
Для того аби дізнатися, з
якими проблемами стикаються
маломобільні групи населення,
команда цього проєкту провела
велике дослідження. У планах
було влаштувати публічну презентацію дослідження, щоб обговорити проблемні питання та
спільно шукати шляхи їхнього
вирішення. Однак вирішили,
що в умовах воєнного часу кра-

ще презентувати напрацювання
онлайн.
Автори дослідження пишуть,
що переконані, що усвідомлення
проблеми є першим кроком до її
вирішення. Відтак розраховують,
що їхнє дослідження допоможе
підприємцям та забудовникам
надалі дотримуватися вимог доступності.
Дослідження тротуарів та входів
Загалом дослідили понад 10 кілометрів тротуарів у різних районах Вінниці і виявили, що в середньому через кожні 72 метри
тротуару трапляються перешкоди.
«Найпоширенішими проблемами є ненормативний ухил пандуса, звуження тротуару, відсутність пандуса, вибоїни та відкриті
водовідвідні лотки», — читаємо
у публікації.
Як виявили фахівці, 65% бор-

У дослідженні є окремий відділ про пандуси. Команда проєкту показує приклади
правильних та невдалих пандусів і входів, які знайшли у Вінниці
дюрних пандусів не відповідають
вимогам доступності.
Перевіряли безбар’єрність вхідних груп громадських закладів та
під’їздів багатоквартирних будинків. Дослідили 213 громадських
закладів та 187 під’їздів.
У висновку побачили, що:
 лише у 10% громадських закладів входи є доступними для
маломобільних груп населення;
 близько п’ятої частини всіх
обстежених під’їздів є доступними.
У рамках дослідження пере-

глянули 19 державних та комунальних закладів. З них лише два
входи мають безбар’єрний вхід.
Решта, 194 заклади, це представники вінницького бізнесу. З них
у 47% наявні тільки сходи.
«Нове будівництво має проєктуватися за принципами універсального дизайну, тобто з
входом з рівня тротуару, який
не потребує облаштування додаткових конструкцій», — йдеться
у дослідженні.
Переглянути повну онлайнверсію дослідження можете

за посиланням: https://cutt.
ly/qGqd6SO.
«Команда проєкту, яка займалась підготовкою дослідження та аналітикою результатів: КП Агенція просторового розвитку, КП Інститут
розвитку міст/Institute of Urban
Development, ГО «Гармонія»,
Максим Кравчук, Марія Царук, Вікторія Кравчук, Lyudmila
Netskina, Suzanne Zhukovska,
Victor Perlov, Sergii Yakivchuk,
Li n a Ne volya» , — чи тає м о
у Facebook-сторінці проєкту.

У Центральному парку запрацювали атракціони
Лариса Олійник, RIA, (068)0060772

З 1 травня у Центральному
міському парку імені Миколи
Леонтовича запрацювали атракціони. Відвідувачів одразу попередили, що під час повітряної
тривоги каруселі зупинятимуться. «Оглядове колесо» в такому
випадку не вимкнуть, воно має
пройти повний круг, аби люди
могли залишити атракціон.
Напередодні літнього сезону
у Центральному парку був проведений техогляд каруселів та
експертно-технічне обстеження.
Також кожного дня, перед по-

чатком їх роботи, перевіряють
справність конструкцій.
Як розповіли журналістам працівники парку, відвідувачів щодня вистачає. Приходять вінничани, гості міста, переселенці.
Батьки кажуть, що розважають
малечу на каруселях, аби ті насолоджувалися дитинством, і самі
відволікаються від сумних новин.
Розцінки на атракціони наразі залишилися такими ж, як
і торік. Про це свідчить прейскурант на касах. До прикладу,
вартість квитка на «Оглядове
колесо» — 80 гривень за один
оберт, «Карусель» — 40 гривень

за три хвилини, «Дитяча залізна дорога» — 50 гривень за два
кола. Комерційні атракціони для
дітей — по 60 і 100 гривень.
Працюють у зоні відпочинку і
ятки із солодощами, фаст-фудом
та іграшками. Функціонують
кав’ярні та ресторани.
Є на території Центрального
парку ще одне місце, повз яке
не проходять діти з батьками — це
Зоодворик. Сімейство контактного зоопарку поповнилось маленькими сурикатами, козенятами,
морськими свинками, привезли
родину мавп. Вхідний квиток —
50 гривень, корм — 25 гривень.

Атракціони працюють з понеділка по п’ятницю
з 12 до 20 години. У вихідні, в суботу і неділю — з
11 до 20 години.

оголошення
8.8 Авто-ремонтнi послуги

9. Робота

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

9.1 Водії, експедитори, вантажники, комірники

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

Boдій по Україні на постійну роботу. З/п висока. (097) 310-70-16  

8.9 Транспортнi послуги

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

«AVTO»100%. Перевез.меблів, буд.мат.до 2,5т. Вантажники. Фургон 4х2х2,4. Недор. (098) 588-08-27

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

Вант.перевез.: Мерс.Спринтер, 20куб.,3т. Гідроборт. Ф/опл.
будь-яка. Л.АВ 149607 (067) 289-52-33  

9.2 Кухарі, офіціанти, бармени,
технологи

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

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

Вантажні перевезення до 2 т по місту та області. МерседесСпринтер середня база. (093) 409-28-28  

9.3 Охоронці

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

0xopoнці. Вахта. 12год.роб.день/12 відпоч. З/п
10500-12000грн. Харчування,проїзд (096)983-81-08,
(093)515-02-70

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

	Водій-охоронник ГШР. Форма, повний соцпакет. З/п
своєчасно. (067)430-53-76, (093)115-78-85
Охоронники 350-450гр/доба. Вахта, форма, дост,
прожив.за рах.фірми. Повн.соц.пак (067)430-24-67,
(067)158-65-33
Охоронники 500 грн/доба по м.Вінниця. Доба через дві. Повн.соц.пакет. З/п вчасно (067)430-53-76,
(093)115-78-85

прийом оголошень (0432) 555-135

Охоронники.

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

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

508349

	Зварювальник і токар в цех по металовиробах. (067)
659-15-79
Різноробочого, каменяра візьму на роботу. (068) 111-08-21  
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98-річна Ольга Твердохлібова
готова дати відсіч Путіну
Персона  У перші дні російського
вторгнення 98‑річна ветеранка Другої
світової війни Ольга Твердохлібова
просилася у військкомат добровольцем
на фронт. Їй відмовили. Про цей випадок
дуже швидко довідалися не лише в Україні,
а й за межами держави. Журналіст RIA
зустрівся з жінкою та дізнався подробиці
Володимир Бабков, RIA,
(098)2671548

Ольга Твердохлібова людина
у Вінниці відома і публічна. Входить до Ради ветеранів, виступає
перед нашими воїнами перед
відправкою у Збройні сили та
на фронт, займає активну громадянську позицію.
«Нам потрібне ваше
слово!»
— Звісно, мене добре знають
у військкоматі. Тому я подзвонила туди з мобільного сусідки
і попросилася на фронт снайпером. Адже у Ленінградській

розвідшколі вміла добре стріляти. У перші дні не могла сидіти
спокійно вдома і хотіла допомогти нашим хлопцям, — так
пояснила свій вчинок Ольга
Іванівна. — Питаю: «Ви берете
на фронт дівчат?» Вони питають:
«А ви хто, медик?» «Ні, — відповідаю, — я ворошилівський
стрілок». Вони як це почули,
то мабуть подумали, шо баба ще з
Куликівської битви і кажуть мені:
«Жінок зазвичай не питають про
вік…» А я кажу: «Та то жінок,
а я прабабуся і в цьому році мені
буде 99». А він до мене: «Ольго
Іванівно, це ви? Навіщо вам автомат? Нам треба ваше слово!»

Героїчне минуле
Ольга Твердохлібова потрапила
на фронт у 1941‑ому як випускниця розвідшколи. У 17 років.
Серед перших завдань була висадка в окупованій Польщі. Там
необхідно було визначити місце
виробництва фаустпатронів. Доручили це трьом молодим дівчатам і вона була найменшою серед
них в усіх сенсах. Мала 32 розмір
взуття, а тому скидалася на дитину. Саме завдяки цьому розговорила охоронця шпиталю,
в підвалах якого наші полонені
виготовляли перші у світі протитанкові гранатомети. Довідалася і
про так званий банний день. Все
передала у штаб. Авіація нанесла
удари по законспірованому заводу саме тоді, коли радянських
полонених повели митися. При
поверненні до штабу потрапила
під артилерійський обстріл. Залишилася єдиною, хто вижив з усіх
трьох розвідниць. Тривалий час
перебувала у шпиталі, саме тому
рідні в евакуації передчасно отримали звістку про загибель Ольги
Твердохлібової. Навіть посмертно удостоїли медалі за відвагу. Її
отримала лише в 1946 в стінах
Верховної Ради УРСР.

Ольга Твердохлібова багато жартує. Вона — приклад
незламності духу та любові до життя
Досі ходить на підборах
— У перші дні війни я зверталася до російських матерів, щоб
вони стіною стали за своїх дітей і не пускали синів на війну.
Більше цього робити не буду.
В цьому не бачу сенсу, — каже
Ольга Твердохлібова. Пояснює це
також тим, що росіяни не цінують життя своїх солдатів.
А ще у свої 98 з половиною
років Ольга Твердохлібова ро-

бить шпагат, щоранку фізичні
вправи та ходить усюди на каблуках. Демонструє особистий
приклад незламності духу, любові та жаги до життя. Також
декілька років тому познайомилася із президентом Зеленським, який через підлеглих
постійно спілкується з Ольгою
Іванівною. Свого часу вона
розсмішила нинішнього главу
держави у телешоу.

Незрячий Олексій виховує тримісячну доньку.
Родині потрібна наша допомога
Ольга БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

У Вінниці живе батько, який
після смерті дружини виховує
тримісячну доньку. Ця історія
життя вже викликає гордість. Але
до всього іншого чоловік ще й
незрячий. Йому необхідна наша
допомога.
Історію життя Олексія Карплюка розповіли у пресслужбі Вінницької організації УТОС.
«У нинішні часи основна увага
приділяється бійцям ЗСУ і переселенцям. Але є інші категорії вінничан, які конче потребують підтримки громадськості, — йдеться
у дописі організації у фейсбуці. —
Це, приміром, 25‑річний тотально
незрячий Олексій Карплюк. Його

дружина Анастасія померла від гострої серцевої недостатності після
пологів. Дочці Тетянці — три місяці. Олексій дбає про неї разом
із бабусею, також Тетяною».
Родині нещодавно трохи допомогло місцева організація «Вінницьке УВП УТОС». Але вона
потребує значно суттєвішої підтримки.
— Свого житла ми не маємо,
орендуємо. У зв’язку із напливом
вимушених переселенців до Вінниці, ціни на оренду піднялися,
і власниця нашої квартири також вимагає збільшення платні.
На оренду житла ще за попередніми цінами йшла вся моя пенсія, яка залишається незмінною.
Аби допомагати дивитися за до-

чкою, моя мама була вимушена
звільнитися із непоганої роботи
та переїхати до нас. Тому коштів
на життя нашій родині не вистачає, — каже Олексій Карплюк.
Незрячий вже два роки стоїть
на обліку у міської влади на отримання державного житла. Але розуміє, що найближчим часом його
чекати не варто.
— Якось до нас приїздили волонтери із продуктами. Можливо,
якась волонтерська організація
допоможе нашій родині із житлом. Взагалі без підтримки виживати нам складно і стає ще складніше, — каже Олексій Карплюк.
Аби звести кінці з кінцями,
незрячий регулярно співає у трамваях, просить пасажирів допо-

могти. Ці кошти йдуть на дитяче
харчування для немовляти тощо.
— Коли моя мама працювала,
вона допомагала фінансово. Зараз
такої можливості немає. На дитину
від держави отримую 860 гривень.
Цього, зрозуміло, замало. Тому
намагаюся підробляти, як можу.
Не лише співаю у громадському
транспорті за підтримки друга,
який носить музичну колонку,
але й пишу пісні на замовлення
(зазвичай, на день народження).
А за освітою я взагалі масажист, —
продовжує Олексій Карплюк.
З усіх питань довідки за телефоном: 098–342–00–48 (Олексій).
Картка Приват:
4149 4993 8365 4520 (Карплюк
Олексій)

оголошення
	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

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

	Фахівці потрібні для проведення капітального ремонту будівлі. (067) 430-57-19

	В Зоодворик, Центр.парк молодь без шкід.зв. Догляд за тваринами, робота з дітьми (063)274-43-74,
(097)239-00-53

9.13 Швачки, кравці, прасувальники

Люди потрібні для розклеювання оголошень по місту. Бонуси
піца,смаколики щовечор (097) 935-65-71  

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)012-83-93

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
	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  

	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
A я шукаю роб.по обрізці дерев (аварійні, плодові). Розпил, інше.
(098)409-89-94, (099)177-79-33, Петро  
А ми шукаємо роботу! Тротуарну плитку покладемо. Дешево.
Якісно. Деталі по тел.: (067)877-27-92, Борис  
Бригада шукає роботу по виконанню фасадних робіт. (097) 88969-22  
Догляну самотню, хвору похилого віку людину. Маю д/р.
Людяність гарантую. (050) 587-39-45  
Чоловік шукає роботу, вища освіта. (067) 506-23-05  
Шукаю будь-яку роботу, можливо двірником, сторожем і охоронником. (095) 805-34-70, 46-95-90  

Тетянці лише три місяці. Її
мама померла після того, як
вона народилася

прийом оголошень (0432) 555-135

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

10. Навчання

Англійська та французька. Переклади. Репетиторство. Домашні
завдання. (093) 342-36-68  
	Англійська, нім., польська, франц., чеська. Готуємо
до укр.та міжнарод. іспитів (063)130-80-89, (067)43329-54

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  
507868
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«Будемо плести сітки
до перемоги над росією»
Допомога ЗСУ  Перебирають старі
речі, розкроюють їх на стрічки, які потім
вплітають у сітки. З одним вихідним
на тиждень у спортивній залі будівельного
коледжу працюють волонтери. За два
місяці війни цим людям вдалося сплести
понад 200 маскувальних сіток. Одна з
них — розміром зі шкільний спортзал. Її
відправили на Київщину
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Волонтерський
центр почав працювати з третього дня повномасштабної війни.
Тоді ж долучилась і викладачка
ДонНУ імені Стуса Юлія Кудріч.
Вона нарізає стрічки для подальшого вплетення у сітку.
— Стрічка має бути шириною
5–6 сантиметрів. З обох боків роблю надрізи під кутом 45 градусів.
Так стрічка розтягується та імітує
листя кущів, дерев, — розповіла
вінничанка.
Юлія приходить до волонтер-

ського центру ледь не щодня:
каже, що з усіма здружилася і тут
для неї наче другий дім.
— Буду сюди приходити стільки,
скільки буду потрібна. Але чесно,
я сподіваюсь, що ми якогось дня
сюди прийдемо й Ольга Миколаївна (координаторка центру —
прим.) скаже: «Величезне дякую
за роботу, сітки більше не треба.
Україна перемогла!» — каже Юлія
Кудріч.
Крім неї день перемоги наближають ще до півсотні волонтерів.
— Ми робимо маскувальні сітки
фактично з «нуля»: раніше брали
як основу футбольні сітки, в які
вплітали стрічки, але вона виходила занадто важкою, — сказала

Надія Щусь. — Тому наші волонтери навчились самостійно плести основу. Поверх неї затягуємо
стрічками різних кольорів. Треба,
щоб переважала тканина коричневого, зеленого кольору і хакі.
Жінка згадує, що у перші дні повномасштабної війни тут не було
вільного від волонтерів місця.
Каже, що одну сітку плели одночасно кілька людей, для чого просто «залазили під стелаж».
— Переселенці, які в нас працювали, поїхали додому. Їхні міста
звільнили від окупантів. А вінничани знову почали працювати
на основній роботі, — розказала
Надія.— Я теж маю працювати, але

«Почала цим
займатись, щоб
приносити користь», —
каже Альона Гонтар.
Вона з мамою плетуть
сітки два тижні
у вільний час усе одно йду сюди
плести сітки. Бо війна не закінчилась, і нашим потрібна допомога.
За сусіднім стелажем плете сітку Ніна Ніколюк. Жінка розповіла, що почала це робити ще з
2014 року.
— Раніше плела сітки вдома.
Робила це разом з 92‑річною
мамою, — розповіла Ніна. — Тепер роблю маскувальні сітки тут.
Потрібно міцно затягувати кожен
вузлик, аби сітка була внатяжку.
У Альони Гонтар стаж плетіння значно менший, ніж у пані

Надія Щусь плете сітки після основної роботи. Каже, що
зараз потрібно більше волонтерів та тканини

Вова, наймолодший волонтер цього центру. Він роздає
іграшки тим дорослим, які у поганому настрої
Ніни — вона цим займається
всього кілька тижнів. Нині доплітає одну з маскувальних сіток.
Сказала, що потрібно ще кілька
шарів стрічок вплести, аби сітка
стала «пухнастою».

— Тканини треба дуже багато.
Маскування має бути таким, щоб
нагадувати листя дерев, — розказала Альона. — А взагалі цим почала
займатися разом з мамою, щоб
відчувати себе корисною.

Є потреба в руках і тканині

Сітку, розміром 180 квадратних метрів, сплели для
захисників на Київщині. Над цим витвором працювали
волонтери з 12 міст України

Координує роботу волонтерського
центру Ольга Дернова. Каже, що
крім плетіння сіток, їхній центр за‑
ймається відправкою гуманітар‑
них вантажів до постраждалих
регіонів, та збором і видачею одя‑
гу для переселенців. Їхній центр
речей працює в консультаційному
офісі «Богун», на місці колишньо‑
го готелю «Південний Буг».
— Пріоритет на маскувальних
сітках, — каже Ольга. — Потреба

колосальна: вчора, наприклад,
100 квадратних метрів сітки по‑
їхало на Миколаївщину. Зараз
у нас замовлення на 25 сіток для
наших вінницьких бійців, що ви‑
рушають у гарячі точки.
Аби вони й надалі могли опера‑
тивно виконувати спецзамовлен‑
ня військових, волонтерському
центру потрібно більше волон‑
терів.
— Чим більше буде людей, тим

оголошення

11. Дача, сад, город,
сг.продукцiя

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

11.5 Куплю
Гречка,ячмінь,сою,соняшник,пшениц.................дог.................. (067) 775-66-29
	Люцерну в тюках, ячмінь, овес..................................дог..................(097) 239-00-53

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  

прийом оголошень (0432) 555-135

Eлектромонтаж від лічильника до відеонагляду. Заземлення
мереж. Блискавкозахист. (067) 240-70-16  

Допоможу легко кинути палити та вживати алкоголь. (067) 91299-11  

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

	Зуби як свої. Протезування, лікування, видалення,
панорамний знімок. (098) 814-09-47

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
А кредити готівкою. Перекредитуваня. Кредитна спілка «Партнер». Ліц. 380 НКФП. (063)311-80-72, (096)901-79-48  
Адвокат. Складні сімейні та спадкові справи: поділ майна подружжя, аліменти тощо (097) 265-22-17  
Адвокат. Судові спори з держпраці. Реєстрація та ліквідація
підприємств. (093) 797-97-44  

більше сіток ми зможемо на‑
плести, — каже волонтерка. — Та‑
кож є потреба в тканині темних
кольорів: зелений, коричневий.
В ідеалі — хакі та піксель. Тобто,
наші поточні потреби: додаткові
руки та тканина. Якщо готові на‑
дати щось з цього — приходьте
до спортивної зали будівельного
коледжу на Коцюбинського, 53.
Ми працюємо кожен день, крім
неділі, з 10.00 до 19.00.

	Послуги психологів та психотерапевтів. Різні види
та напрямки консультацій. (067)433-29-54, (063)13080-89
	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  

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

16. Хобі, творчість, дозвілля,
антикваріат
16.1 Продам

14. Медичні послуги

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

14.1 Пропоную

Мисливство, самозахист, сейфи. Працюємо дистанційно. (067)
430-01-59  

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

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

	Годинники різні, монети, ордени, значки, медалі,
ікони, самовари та інше. (096) 437-03-19

16.2 Куплю

	Годинники, картини, медалі, ордени, ікони, коралове та бурштинове намисто та ін. (097) 111-68-62

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

	Картини, ікони, коралові та бурштинові буси, роги,
годинники, ордени. Дорого! (098) 753-77-50

Мобільна лазня з виїздом
до Вас. Парна, кімн.відпоч.
тв, душ, рушники, посуд.
Комфортний відпочинок.

(067) 431-88-99
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Озброєний і у шоломі. Наталя
створила бойового гусака
Біологічна зброя  Після того, як
у російських ЗМІ з’явився фейк про
українську пернату біологічну зброю,
вінницька творча майстриня винайшла іще
один символ спротиву — ним виявилася
м’яка іграшка у вигляді бойового гусака.
Він озброєний, носить військове взуття,
шолом і має суворий погляд
Володимир Бабков, RIA,
(098)2671548

Охочих придбати сувенір у вигляді гусака виявилося чимало з
різних регіонів держави. Наталя
Дремлюга не встигає із замовленнями.
— Наталю, як ви винайшли «бойового гусака»?
— Ми зараз працюємо на базі
одного з ательє, яке шиє розгрузки і плитоноски нашим захисникам. Такий собі воєнний
стан на підприємстві. Під час
роботи звичайно ж обговорюємо усе, що відбувається на війні. Буває, що і жартуємо, як то,
прикладом, з новини про українську біологічну зброю у ви-

гляді гусей, — відповіла Наталя
Дремлюга.
Далі додала, що все пішло само
собою і жінка засіла у вільний час
та зробила м’яку іграшку. Щоправда, не одразу. Декілька днів
аналізувала образи гусей у різних
творах та оповіданнях. Ось так і
побачив світ іще гусак.
Наталя Дремлюга робить ляльки вже декілька років. Каже, що
сьогодні це чи не єдине джерело
її доходу, оскільки по вісім годин
на день шиє ті ж таки розгрузки
та плитоноски на волонтерських
засадах.
— А як виглядає сама технологія
виготовлення бойового гусака?
— З самого початку шию
основу. Потім вкриваю її роз-

Наталя Дремлюга робить ляльки вже декілька років. Щоб пошити гусака, жінка
проаналізувала образи гусей у різних творах та оповіданнях
чинною кавою або чаєм. Вона
тому не втрачає форми. Тут необхідно розуміти, що це іграшка
не для дітей. Вона для оздоблення інтер’єру. Тобто, сувенір.
Якщо дитина нею гратиметься,
то іграшка може втратити вигляд.
Разом із тим вінницька майстриня опанувала і чимало інших
цікавих винаходів під час створення іграшки. Вона навчилася
шити йому військові черевики.

Левова частина часу під час виготовлення гусака йде на підготовку. Загалом на одну ляльку
витрачається близько п’яти днів.
Іграшка сохне після покриття та
фарбування тощо.
— Коли я зробила першу
іграшку, то просто запостила її
у фейсбуці. За дві години в мене
її купили. Так з'явилися і замовлення з різних міст. Зокрема,
Сум, столиці, Кременчука, — роз-

повідає Наталя Дремлюга.
Нині за одного бойового гусака
жінці дають по 900 гривень. Є і
замовлення з Європи. Частину
виручених коштів майстриня передає волонтерам для закупівлі
тепловізорів. Також пані Наталя
зізналася, що до неї звернулися
і вихователі одного з дитячих
садочків міста. Там попросили
пошити макет українського літака «Мрія».

«Як шити для модниць не забули, але вони зараз
не головне». Ще один бренд виготовляє плитоноски
Володимир Бабков, RIA,
(098)2671548

Із бізнесвумен на волонтерів перекваліфікувалися засновники та
майстрині ательє Лесі Зіанурової
під брендом «COMARZI». Замість
суконь та одягу для жінок вони
шиють плитоноски та розгрузки.
У швейному цеху самих засновниць бренду ми не застали. Однак
навіть о вечірній порі тут не покладаючи рук працювали близько
десятка майстринь. Самі ж організаторки виробництва постійно

у справах.
— Потрібно і матеріали перевірити, і знайти. Вдома буваємо
запізно. Весь час на зв’язку з волонтерами. Вони знають, де і що
потрібно та у якому вигляді, — так
телефоном нам відповіла співзасновниця бренду «COMARZI»
Леся Зіанурова. Жінка пожартувала, мовляв, як шити для модниць не забули, але вони зараз
не головне.
— До нас приходять представниці різних професій. Є тут і творчі
майстрині, і швачки, і педаго-

ги, — розповіла нам Алла Шарікова. Жінка, не відволікаючись
від швейної машини, додала, що
з перших днів війни люди приходили працювати, аби прийти
до тями від шоку, а потім швидко об’єдналися навколо спільної
мети.
Від початку війни в ательє Лесі
Зіанурової шили тільки розгрузки.
Здебільшого на чотири автоматних
ріжки та рацію. Роблять і відстібні
кишені з боків. Тут постійно вдосконалюють дизайн і функціонал
спорядження. Ну а згодом приста-

ли і до пошиву плитоносок.
— Ми віримо, що може комусь наша робота врятує життя
або хоч якось допоможе нашим
солдатам, — поділилася думками
ще одна майстриня Жанна Капітанчук.
Однією з головних проблем під
час виробництва є дефіцит матеріалів. Від початку жінки шили із
власних запасів. Довелося перейти
на безвідходний пошив — маленькі
шматки тканин використовували
для створення кишень. Найдрібніші клаптики віддають волонтерам

оголошення
	Картини, ікони, монети, медалі, парфуми різні, годинники, бурштин.намиста та ін. (096) 437-03-19
Куплю бінокль, статуетки, намисто, годинники, підсвічники,
ялинкові іграшки (068) 864-55-14  
	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

17. Тварини
17.1 Продам
Бджолопакети, матки, продукти бджільництва, вулики, рамки.
(073) 086-89-10  
	Декоративні свинки міні-піг. Можлива доставка.
(097)239-00-53, (063)274-43-74

прийом оголошень (0432) 555-135

	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

	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

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

	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

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

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

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

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

19.3 Різне

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

	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

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

	Старі документи, грамоти, книги, журнали, іграшки
СРСР, ляльки, машинки. (096) 437-03-19

19. Загальні оголошення

	Фарфорові статуетки та посуд, мельхіоровий посуд,
мідні та бронзові статуетки. (097) 111-68-62

19.2 Куплю

	Ялинкові іграшки, ляльки, машинки, конструктори,
ігру Електроніка та інше. (098) 753-77-50

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

16.3 Музичні інструменти

	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

16.4 Спорт, туризм

	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

Куплю човен надувний, бінокль, велосипед, намет. (098) 370-3850  

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

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

для плетіння маскувальних сіток.
Згодом ситуація дещо вирівнялася.
Волонтерські спільноти допомагають з матеріалами та фурнітурою.
Скільки усього і чого пошили,
в ательє не рахували. Але на якомусь етапі почали оздоблювати
свої вироби оберегами. Від початку
це були маленькі ляльки мотанки,
а потім почали в’язати сердечки
та інші патріотичні кульки. Бувало, що в якийсь комплект вони і
не потрапляли, то наші захисники
часто і сперечалися за розгрузки,
які були оберегами оздоблені.

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

	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

	Фотоапарати різні, фотооб’єктиви, магнітофони,
радіоприймачі, ігри «Електроніка» (096) 437-03-19
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Анекдоти
***

— Галю, як я тебе так сильно кохаю,
але якщо, не дай Боже, я взнаю,
що ти мені зраджуєш …
— Та заспокойся, не взнаєш.

***

Вони їхали в трамваї, він дихав
на скло, малював сердечка і
посміхався…
Вона тихо плакала… Ну не любить
вона, коли їй малюють
на окулярах…

***

Меню досвідченої мами має дві
страви на вибір: 1. Їжте, що дала.
2. Ну і ходіть голодні!

***

Якщо я встаю з правої ноги —
то день буде вдалим. Якщо моя
дружина встане невиспана,
то до ср@ки та моя права нога!

***

— Які у вас гарні зуби!
— Це від мами.
— Пощастило, що підійшли…
Москаль, як картопля… Сам себе
не закопає.

***

Проїхалась сьогодні в маршрутці
і зрозуміла: мало ми чоловікам
шкарпеток і дезодорантів даруємо,
ой мало…

***

На чоловіка не потрібно
підвищувати голос…
Він має боятися погляду!

***

Нетрадиційний підхід до‑
поможе вам при вирішенні
творчих завдань, задумів та
планів. У вас настає цікавий
та успішний період і в
кар’єрі, і в особистому житті.
Заплануйте на вихідні щось
незвичайне і оригінальне,
наприклад, подорож.

Рак

Цього тижня спілкування та
спільні проекти з діловими
партнерами можуть зайняти
більшу частину вашого часу.
Не варто занадто багато
розповідати про себе та свої
успіхи.

Якщо росія і далі буде
розконсервовувати техніку
радянських часів, то скоро можемо
побачити битву танків Ленд-ліз
2022 vs Ленд-ліз 1942.

***

Заява лаврова:
— Ми не вводили війська в Україну,
ми виводили їх з території росії…

Лев

***

У вашому житті настає до‑
брий період, можна навіть
сказати, новий етап. На
початку тижня можливі цікаві
зустрічі, побачення, пропо‑
зиції щодо роботи.

***

Діва

Не варто сумніватися у своїх
силах, недовірливість вже не
раз підводила вас, повірте,
цього разу ви зможете втілити
в життя навіть найсміливіші
задуми.

***

***

Запитала свого чоловіка, чи знає,
що я йому була послана небом?
Відповів, що то ППО погано
спрацювало.
— Доброго дня, Галино Петрівно,
це вам з блокпосту телефонують…
— Та поверну я вам той танк!
— Бог з ним, з тим танком! Плєнні
де?

Тату, — спитала маленька
Марійка, — а можна я надішлю
валентинку людині, яка живе
в іншій державі?
— Гадаю так, — відповів тато. —

Близнюки

Які документи можна отримати в ДІЇ:
2020: паспорт громадянина
2021: ковід сертифікат
2022: військовий квиток
2023: посвідчення рабовласника…

***

***

Цього тижня підвищиться
ваша активність, ви відчуєте
приплив сил, тільки ретельно
перевіряйте інформацію і
не беріться за десять справ
разом.

Учєньє свєт, а спільне російськебілоруське учєньє — той свєт!

— Зніміть маску. Уже можна.
— Не можу. Я стидаюсь…

***

Телець

Коли не дуже ще роздупляєшся
в термінології, читаєш Контрнаступ
як Ми беремо росію!

— Учора ходив на перше
побачення.
— Ну і як?
— Та я як її побачив, в мене
в кишені аж презервативи
перехрестилися.

— Які твої улюблені квіти?
— Кульбабки.
— Чому?
— Вони вільні і не продаються.

Може розпочатися успіш‑
ний виток у вашій кар’єрі.
У середу доведеться вести
переговори та вирішувати
службові проблеми, що
загрожує витягнути з вас
енергію. П’ятниця хороша для
особистого життя.

***

***

***

Овен

А кому це ти хочеш надіслати
валентинку?
— Путіну.
— Путіну?! — перепитав
здивований батько. — Але навіщо?
— Ну, — сказала Марійка, — уяви
собі: Путін отримує валентинку з
освідченням у любові від маленької
українки. Він почне думати,
що не всі українці такі погані,
й любитиме світ трохи більше.
А потім, коли він отримає ще кілька
валентинок, він зрозуміє, що
насправді українці чудові, й тому
він нарешті припинить казитися, й
публічно визнає свої помилки.
— Марійко, — сказав глибоко
розчулений батько, — це
найчарівніше, що я коли-небудь
чув…
— Я знаю, татку, — відповіла
Марійка. — І коли він приїде
до нас, наші військові цю суку
нарешті пристрелять…

Терези

Успіх вимагає ретельної під‑
готовки планів та перевірки
інформації. Не піддавайтеся
емоціям, відкидайте непрак‑
тичні рішення і відмовляйтеся
від авантюрних пропозицій.
Наприкінці тижня може ви‑
никнути потреба в активних
діях та змінах, але робити це
треба дуже обережно.

***

Судячи з усього, першу достовірну
інформацію з фронту путін
отримає, коли після стуку в двері
бункера він почує: Добрий вечір.
Ми з України!

***

Рашка до фінів:
— А может нє НАТО?
Фіни:
— НАТО, НАТО…

Скорпіон

Ви зараз можете будувати
найграндіозніші плани, а
можете трохи відпочити та зі‑
братися з силами. Ваша енер‑
гія та натиск стануть гарантом
успіху у багатьох справах.

***

Мій психолог сказав мені написати
листа ворогу, і спалити його…
Тепер сижу і думаю, що з листом
робити…

Стрілець

Всі роблять помилки, і
мудрість життя полягає в
тому, щоб їх не повторювати,
а отримувати позитивний
досвід із життєвих труднощів.
Тож не переживайте, а йдіть
вперед. Зірки кажуть, що ваш
мудрий порадник і вчитель
десь зовсім поруч.

***

Бєлгород — хлопок. Брянськ —
хлопок. Вороніж — хлопок.
Поодинокі хлопки поступово
переходять в аплодисменти.
Бурхливі овації вже незабаром!
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Sinoptik

Козеріг

Зірки радять: якомога більше
впевненості у власних силах,
і, що дуже важливо, зберігай‑
те емоційну рівновагу. Поста‑
райтеся виявити терпіння, не
пасуйте перед труднощами,
але не підганяйте події.

Водолій

Бажано критично розглянути
намічені плани через призму
реальності і скоригувати
їх відповідно до ситуації.
У середу може проясни‑
тись щось важливе для
вашого особистого життя. У
п’ятницю можливо від‑
будеться подія, яка відкриє
перед вами перспективу
кар’єрного зростання.

Риби

Схоже, вас роздирають су‑
перечливі почуття. Своєчасна
дружня рада допоможе
ухвалити правильне рішення.
Якщо у п’ятницю надійде
цікава ділова пропозиція,
не відмовляйтеся, адже від
цього, можливо, залежатиме
ваша кар’єра. У вас відкриєть‑
ся друге дихання для нових
справ.

