
RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Прощалися із 
загиблими Пілотами
 За тиждень двічі бойові літаки 
в небі над Вінницею віддавали 
останню шану військовим 
пілотам. 18 травня прощалися з 
Сергієм Пархоменком,  
23-го – з Іллею Негарою та 
Ігорем Хмарою

загинуло дев’ятеро 
сПецПризначенців
 Внаслідок ракетного 
обстрілу у Запорізькій області 
22 травня загинули дев’ятеро 
спецпризначенців Вінницького 
КОРДу. Нам вдалося зібрати 
інформацію про  
героїв-земляківс. 10-11 с. 5
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ЧОму гОРОДиНа тІльКи ДОРОжЧає? с. 8

РеКлама

 Дефіцит і високі ціни 
на паливо спричиняють 
подорожчання вартості та 
послуг. Через це незабаром 
може зрости вартість 
проїзду у вінницьких 
маршрутках

 у асоціації перевізників 
назвали причини, чому 
ціна за проїзд має зрости з 
нинішніх 10 до 18 гривень

 Натомість у «Вінницькій 
транспортній компанії» 
обережні у висловлюваннях 
щодо зростання вартості 
проїзду. там повідомили, 
що це питання наразі 
«не розглядають»

маршрутка дорожчає
дефіцит пального формує ціну

реПортаж зі штабу 
волонтерів с.7

508036

може живий? рідні 
шукають володю с. 19

468084

с.3

грн
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Збережемося
Біда прийшла, нація під-

нялася, згуртувалася і дає 
по зубах найпідлішому во-
рогу. Століття знущань, 
геноциду й етноциду загар-
тували нашу націю з дуже 
сильною генетикою, яка 
зараз проявилась у неймо-
вірній жазі до Свободи, 
Правди, Перемоги. Це вона 
не дає нам здатися і нади-
хає на боротьбу не тільки 
наші славні Збройні сили, 
але й увесь народ.

Та війна продовжується, 
ворог скаженіє і не зупиня-
ється у своєму біснуванні 
захопити і знищити Укра-
їну. Нам потрібно жити, 
потрібно зберегти себе при 
здоровому тілі та глузді. Ми 
маємо ще багато роботи.

Відомий австрійський 
психіатр Віктор Франкл, 
який вижив під час Другої 
світової війни в концентра-
ційних таборах, писав:

«Першими ламались ті, 
хто вірив, що скоро все за-
кінчиться. Після них — ті, 
хто не вірив, що це колись 
закінчиться. Вижили ті, хто 
фокусувався на своїх діях, 
без очікувань про те, що 
може чи не може статися».

А ще він писав, що по-
трібно завжди залишатися 
людьми у всіх сенсах цього 
слова. І у фізіологічному, і 
у духовно-моральному.

В нагоді стане теорія 
«Піраміди Маслоу», най-
перше — забезпечення ба-
зовими потребами. А саме: 
фізіологічні (їжа, вода, те-
пло, відпочинок) та без-
пека і комфорт. Слідкуємо 
за тілом, здоров’ям; по-
вертаємо щоденні ритуали: 
ранкова кава, прогулянка 
перед сном, замовляння 
піци додому на вихідні, 
заняття спортом. Але при 
цьому не забуваємо про 
війну, а вчимося жити у ві-
йні. Піклуємося за менших 
і слабших, допомагаємо 
тим, хто потребує допомо-
ги. Беремо відповідальність 
за свій стан, своє життя і 
своє сприйняття на скільки 
то є можливим. Не можете 
змінити ситуацію — змі-
ніть мотивацію і ставлення 
до даної ситуації. На сьо-
годні по-іншому ніяк. Ві-
римо в ЗСУ, Україну і себе! 
Перемога за нами!

думкА

тетяна (67), ПеНСІОНеРКа:
— Пенсії не зростають, а ціни 
на все — навпаки. тому якщо є 
така можливість — заморози-
ти зростання тарифів — то це 
добре.

михайло (46), РОбІтНиК:
— Напевно, це правильний 
крок — заморозити тарифи. 
мене, в цілому, влаштовують 
нинішні тарифи, гарні ціни 
(сміється)

олександр (56), ВІйСьКОВий 
ПеНСІОНеР:

— така ініціатива вплине по-
зитивно на споживачів, які, 
попри війну, продовжують 
сплачувати за комуналку.

ольга (71), ПеНСІОНеРКа:
— Це потрібно. людям зараз 
важко.  І, звісно, завжди хо-
четься більшого: щоб тарифи 
зменшилися, бо зростають 
ціни на всі продукти та ліки.

олена (58), ВиКлаДаЧКа:
— Цей мораторій сприймаю 
позитивно. у мене не цен-
тралізоване тепло, котел. те, 
що заморозять ціну газу, то це 
для мене добре.

ми заПитали вінничан

сергій (61), ПеНСІОНеР:
— Підвищувати комунальні 
тарифи не можна під час 
війни. Хотілося б, щоб були 
ще якісь «знижки» на кому-
налку для пенсіонерів.

ВалеРІй 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

Днями стало ві-
домо, що держав-
на влада планує 

заморозити зростання тарифів 
на комуналку, поки триває ві-
йна. За пропозицією Кабміну, 
централізоване опалення, гаряча 
вода, газ та його розподіл не по-
винні будуть дорожчати протягом 
воєнного стану і ще шість місяців 
після його завершення.

Заморозку тарифів отримають 
як населення, так і бізнес-спожи-
вачі. Комунальні підприємства, 
що надають послуги, отримають 
компенсації недоотриманого ви-
торгу з тарифів, з джерел, які ви-
значить уряд.

«У ці складні дні підвищення 
тарифів точно не на часі», — по-
яснив Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль та зауважив, що 
такі законопроекти уряд подасть 
до Верховної Ради.

Проте станом на 19 травня, 
на сайті парламенту немає ще 
цих документів. Однак подібні 
законодавчі ініціативи вже вне-
сли народні депутати.

Потрібний закон Про 
мораторій на комуналку

Народна депутатка України 
Анастасія Ляшенко створила за-
конопроект щодо запроваджен-
ня мораторію на підвищення цін 
(тарифів) на житлово-комунальні 
послуги в умовах воєнного стану. 
Як і за прикладом проекту від 
Кабміну, цей законопроект також 

Які тарифи та коли їх 
можна не платити?
комуналка під час війни  Поки 
триватиме воєнний стан, тарифи 
на комуналку не мають зростати. Поки 
це пропозиція Кабміну, Верховна 
Рада має ухвалити такий закон. Втім, 
на здорожчання деяких послуг вже діє 
заборона. а чи є умови, за яких можна 
законно не платити за комуналку?

уряд пропонує заморозити тарифи на комуналку. що ви про це думаєте?

у міністерстві розвитку гро-
мад та територій україни дали 
роз’яснення щодо оплати кому-
налки під час війни. Зокрема, 
там наголосили:
Якщо житло споживача зруйно-
вано внаслідок ведення воєн-
них (бойових) дій, і, відповідно, 
комунальні послуги та послуга з 
управління багатоквартирними 
будинками з цих причин спожи-
вачеві не надаються (не надава-
лися), плата за ці послуги також 
не нараховується.
Якщо споживач вимушено по-
кинув свою домівку через ве-
дення воєнних (бойових) дій, 
то за комунальні послуги і квар-
тплату жеКові (ОСбб) можна 
не платити. тут є два важливих 
нюанси: має бути щонайменше 
30 днів тимчасової відсутності 
споживача у своїй домівці та 
документальне підтвердження 
цієї відсутності.
Підтвердити свою відсутність 
в будинку можна одним з трьох 

документів: довідка про лікуван-
ня, довідка про проходження 
військової служби, довідка ВПО.
Скан-копію довідки та заяву про 
ненарахування платіжки можна 
надіслати на електронну адресу 
підприємства — надавача кому-
нальних послуг.
Проте далі у своєму роз’ясненні 
мінрегіон сам собі суперечить. 
Виявляється, ваша відсутність 
не є підставою для скасування 
платежів за воду (якщо є лічиль-
ники у квартирі), за опалення 
(бо ваша квартира опалювала-
ся навіть коли вас не було вдо-
ма), за квартплату жеКові/ОСбб 
(якщо послуги з управління бу-
динку були фактично надані).
але, поки триває війна, неплат-
ників за спожите заборонено 
відключати від комунальної по-
слуги, призупиняти її надання, 
а також нараховувати штрафи, 
пеню за борг. Про це йдеться 
в постанові уряду № 206 від 
5 березня 2022 року.

кому можна законно не платити комуналку

новини

військовий психолог

Марина 
ПрищеПа

передбачає заморозку зростання 
тарифів на час воєнного стану і 
шість місяців після його завер-
шення.

У пояснювальній записці вка-
зано, що на 10 травня 2022 року 
загальні втрати економіки Укра-
їни через війну складають від 
$564 млрд до $600 млрд. Зруй-
новано, пошкоджено чи захопле-
но 35,2 млн квадратних метрів 
житлового фонду, щонайменше 
208 підприємств, 580 медичних 
закладів, 562 дитячих садочки, 
156 складів, 102 релігійні спору-
ди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз, 
12 цивільних аеропортів.

Попри таку ситуацію, квитанції 
про оплату комунальних послуг 
надходять щомісяця. Уряд 29 квіт-
ня прийняв постанову № 502, 
якою рекомендував органам, 
уповноваженим встановлювати 
тарифи, не підвищувати розцін-
ки на опалення, гарячу і холодну 
воду для населення протягом дії 
воєнного стану в Україні.

«Однак рекомендація не озна-
чає обов’язку. Отже, доцільно пе-
редбачити у законі, що тарифи 
під час всього періоду воєнного 
стану, а також протягом шести 
місяців після його припинення 
чи скасування, не можуть бути 
збільшені. Встановлення такого 
мораторію вкрай необхідне для 
підтримки всіх громадян України, 
незалежно від місця, де вони за-
раз проживають», — наголосила 
у пояснювальній записці до за-
конопроекту народна депутатка 
Анастасія Ляшенко.

Зараз законопроект опрацьову-

ється в парламентських комітетах 
і потім буде внесений у порядок 
денний засідань Верховної Ради. 
Втім, деякі тарифи вже були «за-
морожені» на час війни.

які ціни вже «заморожені»
Ціна на газ та плата за розпо-

діл залишаються без змін, поки 
триватиме війна. Тобто, йдеться 
про 7,99 грн за кубометр на мі-
сяць за газ як товар.

«Таку ж пільгову ціну, крім 
побутових споживачів, отримали 
критично важливі підприємства, 
які виконують життєво важливі 
функції для забезпечення обо-
роноздатності держави», — гово-
рив на засіданні уряду 29 квітня 
Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль.

Що стосується ціни електро-
енергії, то цей тариф був встанов-
лений ще до війни. Він складає:

1,44 грн за кіловат — якщо 
за місяць було спожито не біль-
ше 250 кіловат-годин;

1,68 грн за кіловат — при спо-
живанні понад 250 кіловат-годин 
на місяць.

За постановою уряду № 859 від 
11 серпня 2021 року, такі роз-
цінки діятимуть до 31 жовтня 
2022 року.

Тоді як ще до початку повно-
масштабного наступу росії, збіль-
шили тариф за вивіз сміття. Для 
споживачів «ЕкоВіну» він складає 
32,54 грн на одного мешканця 
у квартирі на місяць та 34,77 грн 
на одного мешканця приватного 
будинку. Такі ціни встановили з 
1 березня 2022 року.
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ВалеРІй 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

Час від часу ко-
ристуюсь таксі. І 
тема № 1 для діа-

логу з водіями: скарги на ціну 
палива та його дефіцит.

— Я родом з Теплицького ра-
йону. І там у нас дизель вже був 
по 97 грн за літр. І це, мені зда-
ється, не межа, — сказав водій 
Володимир.

Чоловік розказав, що з такими 
цінами на пальне зараз на пе-
ревезеннях багато не заробиш. 
Мовляв, тільки на паливо й за-
робляє. Тому має ще одну, як він 
висловився, «нормальну» роботу: 
працює охоронцем.

— То на роботу, якщо погода 
добра, я вже їжджу на велосипеді. 
Економлю пальне і піклуюсь про 
здоров’я, — говорив Володимир.

Між іншим, розповів, що мріє 
про електромобіль.

— Водіям електрокарів зараз 
найкраще: «заправку» можеш 
зробити собі вдома, та й один 
кілометр коштує копійки. Ди-
вився круте авто з запасом ходу 
на 500 км. Цього для міста ви-
стачить з головою. І якби були 
гроші, то купив би, — сказав 
чоловік.

коли зникне нестача
То чому в нас досі паливна 

криза? Кременчуцький нафто-
переробний завод та 15 нафто-
баз, які дозволили нам прожити 
кризові березень та квітень, роз-
бомблені російськими війська-
ми. Швидко наповнити ринок 

пальним з ЄС не вдалося, попри 
сподівання державної влади.

Тому 17 травня уряд вирішив 
скасувати держрегулювання ціни 
пального на час війни. Зробили 
це для того, щоб «український 
ринок наповнився пальним».

— Оператори АЗС іноді дійсно 
відмовлялися від імпорту пально-
го, бо його (гуртова — авт.) ціна 
не вкладалася в межі держрегу-
лювання, — пояснила рішення 
уряду міністр економіки Юлія 
Свириденко.

— Зі зрозумілих причин уряд 
не хоче називати речі своїми 
іменами, але важке рішення про 
скасування держрегулювання має 
на меті збити попит. Прямий 
та спекулятивний. Розрахунок 
на черги себе не виправдав, тому 
перейшли до наступного кроку, — 
вважає директор консалтингової 
групи «А-95» Сергій Куюн.

Коли ж ринок наповниться? 
Влада вже не дає оптимістичних 
прогнозів про стабілізацію си-
туації протягом кількох тижнів. 
Представники галузі кажуть, що 
це станеться лише через два-три 
місяці.

відПустили ціни у «вільне 
Плавання»

У межах останньої редакції 
держрегулювання від 14 травня, 
на заправках мали брати макси-
мум 39,86 грн за літр бензину 
і 42,31 грн за літр дизпально-
го. Націнку АЗС на преміаль-
ні/фірмові види палива вирішили 
не обмежувати.

Проте навіть за відсутності ре-
гулювання, ціни не перевищать 
58 грн за літр дизеля, а бензи-

ну — 52 грн, очікують в уряді.
Отож, за даними auto.ria.com, 

середні ціни на пальне у Вінниці, 
на 20 травня, складали: A-95+ — 
52,00 грн; A-95–46,67 грн; A-92–
44,16 грн; дизпаливо — 51,93 грн; 
газ — 39,00 грн. А також про-
довжують діяти ліміти: від 
10 до 30 літрів на одну машину.

Не секрет, що здорожчання 
пального призводить до зрос-
тання у ціні товарів та послуг 
Зокрема, через це з 21 травня 
у Києві став дорожчим проїзд у 
маршрутках — 15 грн.

громадський трансПорт 
Подорожчає

Чи буде подорожчання проїзду 
у Вінниці? Цього очікують ві-
нницькі маршрутники. Керівник 
асоціації перевізників ГО «Марш-
рут» Олександр Гота розповів, що 
на підвищення ціни проїзду є ряд 
об’єктивних причин: 1) дизель, з 
початку війни, подорожчав удвічі: 
57–58 грн за літр, а, наприклад, 
«Мерседесу» потрібно 90 літрів 
в бак; 2) аналогічно зростає в ціні 
долар, до якого прив’язана ціна 
запчастин, мастил; 3) маршрутки 
не є частиною критичної інфра-
структури, і також простоюють 

в чергах перед АЗС і заправля-
ються за лімітами.

— Я надіслав листа до місь-
кого голови, аби нам підняли 
вартість проїзду та допомогли із 
заправками, аби могли заправ-
лятися як і транспорт критичної 
важливої інфраструктури, в окре-
мій черзі, — сказав журналісту 
Олександр Гота. — Бо, хоч і нео-
фіційно, але ми й так є критично 
важливим транспортом, який, 
попри війну та збитки, продо-
вжує забезпечувати перевезення 
мешканців нашої територіальної 
громади. До того ж, ми надає-
мо свої машини на запити ТрО, 
міської ради й не просимо за це 
компенсацій.

Отож, за його словами, еко-
номічно обгрунтований тариф — 
18 грн. Якою буде підсумкова 
ціна і чи піднімуть вартість про-
їзду — має вирішити виконком 
міської ради. За мирного часу 
влада розглядала це питання 
протягом 4–6 місяців.

— Ми попросили, аби ме-
рія ухвалила рішення терміно-
во. Я розумію, що зараз всім 
складно: в країні війна. Але ми 
не можемо їздити на повітрі, — 
розказав керівник асоціації пе-
ревізників Олександр Гота. — 

Кожна мережа аЗС має свій мо-
більний додаток та сайт, на яких 
також можна перевірити наяв-
ність пального. там одразу ж 
вказані ліміти, способи оплати 
та графік роботи.
у заправок WOG є додаток Pride. 
Заправки OKKO мають мобіль-
ний застосунок Fishka. у запра-
вок ANP і авіас — Energy. бензо-
колонки UPG мають одноймен-
ний додаток на смартфон — UPG. 

а у заправок SOCAR — SOCAR 
Level.
Паливні карточки можна при-
дбати онлайн через мобільні 
додатки. мережі аЗС мають свої 
застосунки. Потрібно їх заван-
тажити, прив’язати до додатка 
свою банківську картку, придбати 
пальне і розпочати пошук аЗС, де 
можна придбане пальне отрима-
ти. так можна придбати паливо 
бРСм, UPG, авіас, Socar, WOG.

як знайти пальне завдяки смартфону

Hаклад 17 900 Замовл. № 220114

Ця газета надрукована на папері, що 
наданий нам в якості гуманітарної 
допомоги та за підтримки компаній: Medi-
ahuis , фонду MDIF, UAB PELKON, АНРВУ, 
ПП “ІА “Центр медіа”.

дефіцит бенЗину та диЗелю. 
коли це ЗакінчитьсЯ?
паливна криза  Черги на заправках 
і космічні ціни — через війну з росією 
в україні дефіцит пального. В уряді 
сподівались, що вдасться швидко 
наповнити ринок бензинами та дизелем 
з єС, але не вдалося. тому, щоб це 
прискорити, скасували держрегулювання 
цін на пальне. До чого це призведе і коли 
зникне нестача пального?

На маршрути вже не виходить 
половина машин. Просто немає 
чим і немає де заправляти. Якщо 
ця проблема (з підвищенням ціни 
проїзду та організацією окремих 
черг на АЗС — авт.) не вирішить-
ся найближчими днями, то до-
ведеться зупинитись повністю.

Натомість у «Вінницькій тран-
спортній компанії» обережні 
у висловлюваннях щодо зрос-
тання вартості проїзду. Там по-
відомили, що це питання наразі 
«не розглядають».

— У цій паливній кризі ми 
залежні від вартості дизеля та 
газу. Оскільки останній дешев-
ший, то зараз випускаємо на лінії 
частіше газові автобуси, ніж ті, 
що на дизелі, — розказав генди-
ректор «Вінницької транспортної 
компанії» Михайло Луценко. — 
Наразі ми не готуємо розрахунки 
на підвищення вартості проїзду. 
Тобто, продовжуємо возити на-
ших пасажирів за чинною ціною, 
де разова поїздка коштує вісім 
гривень.

для екстрених служб 
Паливо теж у дефіциті?

У вінницькому управлінні 
ДСНС відповіли, що пальним 

забезпечені, бо закупили талони 
і як частина критичної інфра-
структури мають окрему чергу 
на заправки.

— Ми заправляємось по та-
лонах. Тобто, попри дефіцит 
пального, пожежно-рятувальна 
служба працює так, як вказано 
у статуті та інструкціях. Втім, на-
разі ми не проводимо навчальні 
збори, але це спричинено не еко-
номією, а більше через воєнний 
стан, — сказав речник обласно-
го управління ДСНС Олександр 
Кутовий.

У «швидкій допомозі» відпові-
ли, що у них також немає нестачі 
пального.

— Нині екстрена медична до-
помога є частиною критичної 
інфраструктури України. Ми за-
безпечені пальним стовідсотково. 
У зв’язку із вторгненням країни-
агресора росії кількість навчань 
у нас збільшилась, навантаження 
і кількість викликів збільшилися. 
Але ми, наголошую, на 100% за-
безпечені паливно-мастильними 
матеріалами, — сказав директор 
Вінницького обласного центру 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф Анатолій 
Пірникоза.

Вінничани пишуть 
у Telegram актуальну 
ситуацію з пальним 
у місті. Шукайте 
спільноти з назвами 
«Паливо. Вінниця»

авто

СеРеДНІ ЦІНи На ПальНе у ВІННиЦІ

дані: Auto.RIA.com, ціна за літр станом на 20 травня

A-95+ 52,00 грн 

A-95 46,67 грн 

A-92 44,16 грн 

ДП 51,93 грн 

газ 39,00 грн
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У результаті, за словами лікаря, 
світовод можуть купувати паці-
єнти. А при операціях на грижі, 
пацієнти, наприклад, можуть 
купувати спеціальні медичні 
пристрої, які використовують 
для того, щоб посилити лінію 
шва — сітки. (На шов ставиться 
сітка і грижа тоді з меншим ри-
зиком рецидивує).

— Операція безкоштовна, нія-
ких питань, зробимо. Але уши-
вання грижі не включає в себе 
цю сіточку, яку поставиш на шов 
і вона його тримає, — говорить 
хірург.

За словами лікаря, якщо про-
сто ушити грижу, припустимо 
пахову в чоловіків — то ризик 
рецидиву складає порядка 10%. 
Якщо робити це із сіткою, то ри-
зик рецидиву зменшується до 1%. 
Одначе держава не покриває цю 
сітку, хоча вона гривень 500 ко-
штує. А ще є проблема з ліками. 
За необхідності, пацієнти, напри-
клад, у післяопераційний період 
самостійно купують собі ліки, 
яких у лікарні просто немає, їх 
не закупили, хоча вони необхідні.

нсзу нормально Платить?
— Ще є момент, коли кажуть, 

що не вистачає грошей по НСЗУ, 
тут трошки лукавлять. Тому що 
гроші є, однак дуже багато йде 
на оплату керівного апарату, — 
розповідає лікар. — Для прикла-
ду, в нас в одній лікарні за місяць 
27% зарплати для всієї лікарні, 
йшло на шестеро людей. А в лі-
карні працює — більше 200 лю-
дей. А потім кажуть, у нас грошей 
немає, ліків немає, інструментів 
немає, робіть що хочете, хай па-
цієнти самі купують.

цікава штука — 
коефіцієнти

За словами Руслана Шавлюка, 
на рівень виплати НСЗУ також 
впливають коефіцієнти. А ситу-
ацію з коефіцієнтами можна по-

альОНа рябоконь,  
RAI, (067)4333535

За операцію, яка 
фінансується дер-
жавою, 59-річний 
вінницький лікар 

вимагав і отримав 15 тисяч гри-
вень. За це йому винесли підозру 
в злочині, визначеному частиною 
четвертою статті 354 Криміналь-
ного кодексу України (одержання 
неправомірної вигоди…)

Така новина нещодавно 
з’явилася на сайті обласної про-
куратури. І викликала питання: 
якщо операції мають бути без-
оплатними для пацієнтів, то які 
саме? Чи дійсно працює «Про-
грама медичних гарантій»? Чи, 
може, люди змушені платити 
гроші за те, що держава вже 
оплатила? Давайте розберемося.

У переліку безоплатних медич-
них послуг у 2022 році є пункт: 
спеціалізована та високоспеці-
алізована допомога — послуги 
в лікарнях, наприклад, операції 
та перебування в стаціонарі. Він 
значить, що один раз у 2022-му 
ви можете бути прооперовані і 
нічого за це не платити. Та чи 
дійсно так буде?

«Програма Працює»
Головний лікар Вінниці Олек-

сандр Шиш каже, що програма 
працює.

— Допомога, яка визначена 
тим чи іншим пакетом «Програ-
ми медичних гарантій», надається 
безкоштовно, — говорить лікар. — 
Якщо хтось із пацієнтів робив 
якісь несанкціоновані доплати, 
то треба звернутися до них самих 
із питанням — на підставі чого 
вони це робили? Тому той, хто 
приймає неправомірну вигоду, і 
той, хто її надає, несуть однакову 
відповідальність.

На запитання, якщо виникне 
елементарна нестача ліків, паці-
єнт буде вимушений їх купувати, 
головний лікар міста відповів:

— Немає таких елементарних 
речей, яких не було б у програмі 
медичних гарантій, — говорить 

Олександр Шиш. — Якщо паці-
єнт прийшов, наприклад, зроби-
ти апендектомію, або його до-
ставила карета швидкої, це буде 
дійсно безкоштовно. Якщо паці-
єнту треба щось більше чи краще, 
чи інше, він може придбати те 
самостійно. Але сплачувати в лі-
карні за те, що профінансувала 
держава, ніхто не вимагає. Якщо 
таке відбувається, це поле діяль-
ності правоохоронних органів.

бувають різні ситуації
Практикуючий хірург Руслан 

Шавлюк каже, що за фактом 
операції є дійсно безкоштовні.

Але інколи можуть виникати 
ситуації, коли може здатися, що 
не повною мірою. Для цього по-
трібно зрозуміти, що таке пакети 
«Програми медичних гарантій».

— Для прикладу, є лікарня, 
яка подає в Національну служ-
бу здоров’я (НСЗУ) документи 
на відкриття собі пакета. Що зна-
чить пакет? Це певний список 
патологій, які лікарня може лі-
кувати й за них буде отримувати 
гроші від держави, — розповідає 
хірург. — Але часто цих грошей 
по пакету не вистачає. Чому?

Для прикладу, лікар наводить 
операцію з лазерної флебектомії 
(простіше кажучи, вени лазером 
коагулювати). Для проведення 
таких операцій потрібно мати ла-
зер, якщо цього лазера немає, лі-
карні цього пакета ніхто не дасть.

— Якщо все робити так як воно 
повинно бути, світовод, яким 
коагулюються вени, повинен 
бути одноразовий, а коштує він 
порядка 4000 грн, — розповідає 
хірург. — По пакету за флебекто-
мію, за все про все, НЗСУ дає — 
6000 грн.

беЗкоштовні медичні 
операції — вони існують?
За що платити  «Програма медичних 
гарантій» з безкоштовними пакетами 
послуг — крута штука для пацієнтів. але 
чомусь пацієнти самостійно доплачують 
за медичні послуги, вже є відповідне 
кримінальне провадження. Провина 
лікарів, недоліки медреформи, чи самі 
винні — нема чого в кишеню лізти?

яснити так. Припустимо, за ви-
конану операцію на лікарню має 
прийти 10000 грн. Але для того 
щоб ці 10000 за цю операцію 
прийшли, у цій лікарні повинне 
бути реанімаційне відділення, 
у реанімаційному відділені має 
бути 6 анестезіологів, 8 анесте-
зісток, і молодшого медично-
го персоналу (санітарок) — 10. 
В операційній повинен бути 
кардіомонітор, наркозна стан-
ція певного класу або вище, 
5–6 операційних медсестер, 
певне обладнання, апарат для 
підігрівання інфузійних розчи-
нів і все інше. У лікарнях того 
немає, тому що тримати такий 
штат персоналу дуже дорого.

— Так от коефіцієнт працює 
таким чином, що за кожен пункт 
того, чого в лікарні немає, від-
німається певний відсоток гро-
шей, — говорить хірург. — На-
приклад, у лікарні не 6 опера-
ційних медсестер, а 4 — це мінус 
10% з цих 10000 грн. Замість 
8 анестезіологів реаніматоло-
гів є лише 5 — ще мінус 10%. 
У результаті, замість того щоб 
за проведену операцію отримати 
10000 грн, лікарня отримає, на-
приклад, 2000–3000 грн. Тому 
що немає якогось оснащення, 
яке типу повинно бути, щоб 
гарно виконувати таку операцію.

Хоча в існуючих умовах (з 
нестачею еталонних 2 медсестер 
і 3 анестезіологів, наприклад), 
ці самі операції виконуються чи 
не щодня й більш ніж успішно.

Як каже лікар, умови, які ви-
ставляються НСЗУ, щоб отри-
мати повну оплату за операції, 
можуть дозволити собі лише 
величезні медичні центри або 
лікарні обласного рівня. Менші 
лікарні — міські, районні, повну 
оплату не отримують і не будуть 
отримувати. Не зважаючи на те, 
що вони роблять ці операції й 
роблять добре. Але отримують 
70–50% вартості пакету.

«золоте вікно»
Наприклад, при тромболізису. 

Це коли при інфарктах та інсуль-
тах, спричиненими тромбами, 
проводиться спеціальна тера-
пія, вводяться певні препарати, 
щоб розчинити цей тромб. За це 
НСЗУ платить серйозні гроші — 
за пролікований випадок порядка 
15–20 тис. грн.

— Умов для проведення тром-
болізису у нас немає, не вистачає 
кількості персоналу, обладнання. 
Хоча ми ці операції проводити 
можемо, але отримувати за це 
будемо 4–5 тис. грн за один 
випадок, що не покриє навіть 
витрати на ліки, щоб їх купи-
ти, — розповідає хірург. — І що 
в цьому випадку робити, покла-
дати витрати на пацієнта? Тому 
коли це є недоцільним, ми ви-
користовуємо так зване «золоте 
вікно» (до двох годин від початку 
нападу) і пацієнт відправляється 
в Кардіоцентр. Щоб там отрима-
ти допомогу безкоштовно. Тож 
в плані операцій, якщо вона сер-
йозна й буде потребувати більш 
дороговартісного інструменталь-
ного забезпечення — пацієнти 
часто відправляються в профільні 
центри типу Пироговки або Кар-
діоцентру.

Якщо зробити висновок, 
то програма медичних гарантій 
для великих лікарень, то дуже 
крута штука. Пацієнт має пев-
ний спектр безкоштовних по-
слуг, лікарня має за це гроші. 
Для міських і районних лікарень 
взагалі не круто.

— У НСЗУ знижена оплата 
за рахунок коефіцієнта по па-
кетах, а ще певна кількість па-
цієнтів просто не проводиться, — 
говорить лікар. — За декілька 
місяців було таке, що 30–40% 
пацієнтів НЗСУ не врахувало. 
Причина — невідома. А це про-
ліковані випадки, на які витрача-
ються ліки, ресурси, але держава 
їх не оплатила.

Програма медичних 
гарантій для великих 
лікарень, то дуже крута 
штука. Для міських 
і районних лікарень 
взагалі не круто

Загалом «Програма медичних 
гарантій» на цей рік складається 
з 38 пакетів послуг, з яких два 
нові. Це хірургія одного дня для 
дорослих і дітей, а також надан-
ня медичної допомоги в умовах 
епідемій.
Перелік безоплатних медичних 
послуг у 2022 році:
1. Первинна допомога — послу-
ги в сімейних лікарів, терапевтів 
та педіатрів

2. Спеціалізована та високос-
пеціалізована допомога — по-
слуги в лікарнях, наприклад 
3. Операції та перебування 
в стаціонарі
4. екстрена — виклик швидкої 
103
5. Паліативна допомога та ме-
дична реабілітація
6. медична допомога дітям 
до 16 років
7. Ведення вагітності та пологи

що в лікарнях безкоштовно

за операцію, яка фінансується державою, лікар вимагав і отримав 15 тисяч гривень. 
йому загрожує в’язниця від трьох до шести років, або штраф 
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лаРиСа олійник, 
RIA, (067)5267352

Вінницю вкотре 
накрило страш-
ною звісткою. 
Знову втрати. 

Девять офіцерів вінницького 
КОРДу, спецпризначенці пол-
ку «Сафарі» загинули 22 травня 
у Запорізькій області. Сталося це 
під час рашистського ракетного 
удару. Не повернуться з війни 
додому Михайло Зайцев, Ігор 
Подзігун, Віталій Антощук, Дми-
тро Клименко, Богдан Щербань, 
Богдан Булега, Віталій Олійник, 
Ігор Бондарчук, Артур Турляк.

«це не Правильно, 
не сПраведливо, боляче»

Майор поліції, спецпризна-
ченець Вінницького КОРДу 
Дмитро Клименко родом із Ві-
нниччини. Закінчив Тиврівську 
школу і Національний універси-
тет державної податкової служби 
України. Його знайома Єлизаве-
та Мовсесян згадує як веселого 
хлопця, з дуже добрим, не їдким 
почуттям гумору. З посмішкою 
на пів обличчя.

«Нещодавно він приїздив 
на деньок додому. Заїхав на хви-
линку до друзів привітатись-по-
бачитись. Як завжди, оптиміст, 
голос рівний, звична посмішка: 
«Ще трошки, ми їх дожмем», — 
написала в соцмережах Єлизаве-
та Мовсесян. — Поряд з Дімон-
чиком кохана дружина, трохи 
не схожа на себе: сині очі, якісь 
ще більші і незвично тиха. Воно 
й зрозуміло — хвилюється. Ди-
вишся на нього і нічого поганого 
не спадає на думку. А за якихось 
20 днів приходить звістка — Діма 
загинув…

Цього не мало статися, тіль-
ки не з ним, це не правильно, 
не справедливо, це боляче… Буде 
багато слів про «Герої не вмира-
ють», про «віддав життя», і буде 
багато гарячих сльозинок по цій 
світлій Людині.

Спи спокійно, Дмитрику. 
Не уявляю, як там влаштоване 
потойбіччя, але якщо то можли-
во, відпочинь і повертайся. Твоя 
добра душа потрібна тут, на цій 
злій Землі. Тут не вистачає таких, 
як Ти».

Тетяна Пуженко в соцмережах 
не приховує емоцій: «Будьте ви 
прокляті, рашисти! Ви мізинця 
їхнього не варті!!! Вмивайтеся 
слізьми повік-віків, як вмива-
ються рідні хлопців… — пише 
вона. — Не можу повірити, 
не можу… Діма, як же так??? 
Спіть спокійно, хлопці».

«ти був сПравжній»
Разом з Дмитром служив пол-

ковник Михайло Зайцев. Нещо-
давно, 24 квітня, йому виповни-
лося 40 років. Родом він з села 
Грушківці Калинівського району. 
Дитинство та юність Героя про-
йшли у місті Радомишль Жито-
мирської області. Після закін-
чення Житомирського військо-
вого училища проходив службу 
у Могилів-Подільському, згодом 
у Вінниці. Останні роки служив 
у спецпідрозділі поліції «КОРД».

Михайло Зайцев — учасник 
АТО. З перших днів війни з ро-

сією Герой продемонстрував свій 
військовий досвід та професіона-
лізм. У нього залишилися вдова, 
син та донька.

«На жаль, Україна втратила ще 
одного патріота і свого захисни-
ка. Гірко, що сьогодні кращі з 
кращих віддають життя заради 
того, щоб ми мали мирне небо 
над головою. Калинівська місь-
ка рада щиро співчуває батькам 
та родині Михайла Зайцева, — 
йдеться у повідомленні міської 
ради. — Дякуємо за патріота, 
поділяємо ваше горе, сумує-
мо разом з вами, підтримуємо 
вас у годину скорботи… Вічна 
пам’ять Герою!»

Серед загиблих — майор Бог-
дан Щербань. «Вчора ми втра-
тили Богдана внаслідок артоб-
стрілу, бійця Вінницького КОРД, 
спочивай з миром, друже, ти був 
справжній», — написав Едуард 
Михайлов.

«Не віриться, ще недавно роз-

мовляли. Мурахи по шкірі, він 
був дійсно дуже хорошою люди-
ною», — пише Олег Коваль.

«ридаємо всі»
Підполковника Ігоря Подзігуна 

Тетяна Стасюк називає людиною 
з великої літери.

«Він Герой. Був дуже-дуже 
доброю та чуйною Людиною з 
великої літери. Вся наша велика 
родина не вірить, ридаємо всі», — 
каже пані Тетяна.

Ігор Подзігун за звільнення 
Бучі та Ірпеня отримав підвищен-
ня. Він був гарним сім’янином, 
без батька залишилися два сини. 
Про це написав Віталій Ставній-
чук.

«Я з Ігорем займався у секції 
карате, знаю його добре… Без 
люблячого чоловіка та батька за-
лишились дружина та два сини 
12-ти та двох років, — пише пан 
Віталій. — Старший син займа-
ється дзюдо, Ігор любив показу-
вати відео з ним, дуже пишався. 
Він був основою для сім’ї. І гор-
дістю для всіх, хто його знав…»

Капітан поліції, Богдан Булега, 
загинув разом з побратимами. Він 
був завжди активним організато-
ром, який міг вирішити будь-яке 
питання. Зразковий батько двох 
дітей.

«Богдан Булега був зразковими 
сім’янином. Старший його син 
Віталій займається карате шото-
кан, татова гордість, — написав 
Віталій Ставнійчук. — Сам Бог-
дан, разом з іншим КОРДівцем 
Ігорем Бондарчуком, займався 
кросфітом».

«як же я без тебе, моя 
комашко»

Старший лейтенант поліції 
Артур Турляк родом з Козятина. 
1 січня йому виповнилося 29 ро-
ків. «Моє сонечко, на кого ти 
мене лишив. Хлопчик мій, як ти 
міг мене так покинути», — пише 
дружина Катерина.

Старший лейтенант поліції 
Ігор Бондарчук — випускник 
Вінницького коледжу мистецтв 
ім. М. Д. Леонтовича та Наці-
ональної академії внутрішніх 
справ. З ним разом вчився Гри-
горій Попович. Він розповів, що 
вони разом прожили чотири роки 

«Будьте ви прокляті, 
рашисти! Ви мізинця 
їхнього не варті! 
Вмивайтеся слізьми, 
як вмиваються рідні 
хлопців...»

про Загиблих кордівців 
словами рідних і блиЗьких
втрата  Внаслідок ракетного 
обстрілу 22 травня загинули дев’ятеро 
спецпризначенців Вінницького КОРДу. 
Рідні і близькі діляться спогадами 
про героїв, висловлюють співчуття. 
ми зібрали коротку інформацію і 
розповідаємо про кожного загиблого

Герої не вмирають!

ми поспілкувалися з командиром 
Вінницького КОРДу Валерієм бон-
дарем. йому було важко говори-
ти, оскільки він втратив не лише 
своїх кращих офіцерів, а й друзів.
— Важко говорити, болісно 
на душі, — говорить бондар. — 
Вони більше, ніж побратими, 
вони брати мої, друзі… Це люди 

з великої літери, тому втрата не-
поправна… З перших днів війни ці 
дев’ятеро офіцерів Вінницького 
КОРДу стали частиною елітного 
полку спецпризначення «Са-
фарі». були на передовій, обо-
роняли Харків, а ворожа ракета 
обірвала їх життя під час служби 
у Запоріжжі…

«важко говорити, болісно на душі…»

в гуртожитку, грали в оркестрі.
«Бісова, клята, жорстока с*ка 

війна… Скільки ще має бути про-
лито крові та сліз…? — не стри-
мує емоцій Григорій Попович. — 
Загинув мій хороший знайомий, 
однокурсник Ігор Бондарчук… 
Він був важливою частинкою 
моєї юності. Музикант, спортс-
мен, чоловік, батько і син… До-
брий, щирий та справжній! Душа 
болить… Муха, друже, спочивай 
з миром! Терпіння та витримки 
твоїй сім’ї… Вічна пам’ять та сла-
ва кожному, хто уже не з нами!»

Ігор був щасливий у шлюбі. Ра-
зом з дружиною Каріною вони 
разом прожили вісім років, ви-
ховували донечку.

«Я так сильно тебе кохаю. Ти 
найкращий, папуля, моя любов, 
підтримка, опора. З тобою я була 
впевнена у кожному дні, я була 
щаслива. Нам завжди було про 
що поговорити про все на світі, 
ми все робили разом, ми одне 
ціле. У нас були спільні мрії, 
плани, однакове бачення всього. 
Мій герой, — пише Каріна. — Ві-
сім років щастя, любові, турботи, 
підтримки. Як же я без тебе, моя 
комашко… Ти обіцяв Міланкі по-
вернутись, коли в неї випадуть 

зубки. Вона чекає тебе вдома, бо 
зубки вже випали…

Боже, я не вірю в це, страш-
ний сон, швидше б прокинутись. 
Я не вірю… »

вчилися в одній школі
Два капітани поліції, які боро-

нили нашу землю і загинули від 
ворожої ракети, Віталій Антощук 
та Віталій Олійник, свого часу 
навчалися у Вінниці, у школі 
№ 29. У навчальному закладі 
пам’ятають своїх випускників. 
У соцмережах опублікували їх 
фотографії зі словами співчуття 
родинам.

«Страшна звістка прийшла 
у родину Вінницького ліцею 
№ 29. Своє життя за Україну 
віддали наші випускники, спів-
робітники Вінницького КОРДу, 
Антощук Віталій та Олійник Віта-
лій. Висловлюємо щирі співчут-
тя близьким та рідним загиблих. 
Світла пам’ять про справжніх па-
тріотів навіки залишиться у на-
ших серцях. Ми гордимося вами, 
хлопці, і будемо вічно пам’ятати!»

Редакція RIA/20minut.ua ви-
словлює щирі співчуття рідним 
та близьким Героїв!

«хлопці, ви ж такі молоді, ще пару днів назад розмовляла 
з вами. які життєрадісні». З допису Каріни бондарчук, вдови 
загиблого офіцера

вінничани були на передовій, обороняли харків. Вони стали частиною елітного полку 
спецпризначення «Сафарі»
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няли якнайшвидше, враховуючи 
його стан здоров’я, неможливо.

— Наша держава забирає всіх, 
але росія вирішує, хто з наших 
попаде в ці списки на обмін, — 
говорять в інформбюро. — Вони 
не дуже гарно себе поводять 
у цьому плані, а в нас немає 
впливу на формування списків 
з тієї сторони.

як ПотраПити у сПиски?
У комісаріаті зазначили про 

певну процедуру і опрацьова-
ний алгоритм пошуку військових. 
Тому що родичі бійців зверта-
ються досить часто.

— Якщо особа була призвана 
від нашого ТЦКСП (територі-
альний центр комплектування та 
соціальної підтримки — авт.) і ми 
відправили її у військову частину, 
тоді родичам потрібно прийти і 
надати всі дані військовослуж-
бовця, — сказали в комісаріаті. — 
А саме: коли призивався, повний 
ПІБ, місце прописки. Якщо, 

наприклад, близьким прийшло 
повідомлення з тої сторони, що 
«ваш брат/чоловік знаходиться 
у нас в полоні», вони зазвичай 
скидають фото чи відео допиту 
або зізнання військового, який 
говорить — «я знаходжусь у по-
лоні, у військових РФ». Ми ці 
дані і відео передаємо на СБУ.

Далі, за словами комісара, всі 
ці дані в СБУ уточнюють, чи 
дійсно людина в полоні. І якщо 
це підтверджується, полонений 
потрапляє в списки.

вінниця не складає 
сПиски

За словами прес-офіцера СБУ 
Дениса Закаблука, алгоритм 
збору інформації дійсно відбу-
вається в такому порядку. Тобто 
спочатку родичі дають всі дані 
до військкомату, а ті передають 
їх на СБУ. Хоча можна це робити 
простіше.

— На базі СБУ створений ко-
ординаційний центр, який за-
ймається пошуком та обміном 

війна

РеКлама

військовополонених, — говорить 
Денис Закаблук. — Вони і при-
ймають інформацію, і ведуть весь 
облік. У всіх, хто звертається 
до цього центру, приймають за-
яви, з ними підтримують зв’язок 
і вся перевірочна робота нала-
штована на цей центр.

Центр знаходиться в Києві, 
СБУ Вінниці цими питаннями 
не займається, тим паче не скла-
дає списки, не ранжує їх.

обмін Полоненими — це 
лотерея

«Об’єднаний центр координації 
пошуку та звільнення незаконно 
позбавлених волі осіб внаслідок 
збройної агресії РФ» — таку на-
зву має центр, створений на базі 
СБУ.

— Для того, щоб вам допомо-
гли, потрібно надіслати офіцій-
ну заяву з усіма даними людини, 
яку розшукують, або хочуть по-
вернути з полону, — відповіли 
в об’єднаному центрі. — Наш 
координаційний центр цю заяв-
ку опрацьовує і передає на штаб 
Ірини Верещук. А уже там скла-
дають списки на обмін полоне-
ними. Та, на жаль, це лотерея. 
Тому що обмін полоненими від-
будеться лише тоді, коли інша 
сторона їх ухвалить. Це все не так 
швидко і легко відбувається. 
Звісно, матері, дружини хочуть 

якнайшвидше повернути своїх 
хлопців, особливо, якщо ті по-
ранені. Та це не від нас залежить, 
скажуть там буде обмін — він 
відбудеться, щось там не подо-
бається — ні.

Оформити заявку можна 
за адресою: united.center.ssu@
gmail.com

Або в Viber, WhatsApp за но-
мерами телефонів (067)6508332, 
(098)0873601

цілодобова робота бюро з 
Пошуку людей

З початку повномасштабного 
вторгнення росії провели дев’ять 
обмінів, і 324 наших полонених 
повернулися в Україну.

За словами віцепрем’єр-
міністра з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій, 
Ірини Верещук, в нас є велика 
кількість військовополонених, 
а також є так званий «вантаж 
200», на які формуються дані 
і організована робота разом із 
Червоним Хрестом. Крім того, 
працює Національне бюро з по-
шуку зниклих і номери «гарячої 
телефонної лінії»: 1648 або (044)-
287–81–65.

Тож зі всіх питань стосовно 
рідних, зниклих безвісти чи, 
можливо, полонених можна те-
лефонувати на «гарячу лінію» 
цілодобово.

альОНа рябоконь, 
RIA, (067)4333535

—  С п о ч а т к у 
ми шукали його 
як зниклого без-
вісти, — розпо-
відає рідний брат 
Володимира, теж 

військовослужбовець Михайло 
Ткаченко. — По всіх сторінках 
у соцмережах, по всіх списках. 
А 2 травня впізнали брата на відео, 
яке виклали на якомусь російсько-
му телеграм-каналі. Брата взяли 
в полон, він важко поранений.

Володимиру Ткаченку 32 роки, 
він з села Дашківці Вінницького 
району. Служив біля Авдіївки, 
останній зв’язок з ним був десь 
19 квітня. Рідні були три тижні 
у невідомості. Коли дізнались про 
відео, оббігали всюди — проку-
ратура, поліція, військкомат. На-
писали купу заяв.

— Раніше, коли ми всюди теле-
фонували, питали, чи є в нас під-
става вважати, що він у полоні? 
Тому що в жодних списках чи 
деінде інформації про Володи-
мира Ткаченка не було. А коли 
отримали відео, пішли в коміса-
ріат і поліцію, всюди написали 
заяву, — розповідає Владислав, 
пасинок Володимира Ткачен-
ка. — Зараз вітчим є у списках, 
але коли ми його зможемо по-
вернути, нам ніхто не каже.

самостійно знайшли 
бійця

Рідні Володимира Ткаченка 
постійно телефонували на «га-
рячу лінію» Національного бюро 
з пошуку зниклих, моніторили 
списки військовополонених, шу-
кали інформацію про його місце 
знаходження.

— Я через різних знайомих 
телефонував у росію, через міс-
цевих пробував шукати вітчима 

в їхніх лікарнях, — розповідає 
Владислав. — Потім зв’язувався 
з ордловським мінздравом.

І саме там дізнався, що Во-
лодимир Ткаченко знаходиться 
в Донецьку, у лікарні. Владиславу 
навіть вдалося поспілкуватись з 
тамтешнім лікарем.

— Я коли подзвонив, питаю 
«чи у вас такий-то пацієнт?», 
мені у відповідь «Ткаченко є, 
він живий, як підлікують його, 
заберуть до в’язниці», — гово-
рить Владислав. — Як діяти далі, 
я не знаю. Як сприяти тому, щоб 
вітчима якнайшвидше обміняли?

Рідні навіть припускають мож-
ливість самостійно їхати і виво-
зити бійця з окупованої терито-
рії. Хоча це занадто небезпечно, 
вважаючи на обставини.

рашка має Підтвердити, 
що наш боєць у Полоні

Зателефонувавши на «гарячу 
лінію» національного інформа-
ційного бюро, журналіст RIA 
з’ясувала, що Володимир Тка-
ченко є у списках, але тих бійців, 
які ще розшукуються.

— Для того, щоб Володимир 
Ткаченко отримав статус військо-
вополоненого, російська сторона 
має надати цю інформацію, — 
сказала пані Тетяна, оператор ін-
формаційного бюро (НІБ). — Те, 
що рідні знайшли Володимира, 
дуже добре. Але росія має під-
твердити це нашій державі. Зараз 
він офіційно внесений у реєстр 
і дається запит на полоненого.

У НІБ кажуть, що родичам по-
трібно чекати. Як тільки україн-
ська сторона отримує підтвер-
дження, статус нашого бійця змі-
нюється з такого, що розшукуєть-
ся, на військовополоненого. І він 
одразу буде подаватись у списки 
на обмін. Але посприяти тому, 
щоб Володимира Ткаченка обмі-

статус  «Він живий, він у лікарні, як 
підлікується, піде у в’язницю», — сказали 
рідним гранатометника 110-ї бригади 
Володимира ткаченка. його шукали 
з середини квітня, саме відтоді боєць 
не виходив на зв’язок. Знайшли бійця 
родичі самостійно, в ордловській лікарні, 
але коли побачаться — не знають

обмін полонених — це лотереЯ. 
потрібно «добро» від рашки

Наша держава забирає 
всіх, але росія вирішує, 
хто попаде в списки 
на обмін. В нас немає 
впливу на формування 
списків з тієї сторони

505185 506931

гранатометник 110 бригади володимир ткаченко зараз у 
донецьку в лікарні. Ордловські лікарі кажуть, як підлікується 
— піде у в’язницю 
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Допомогою армії вона займа-
ється з далекого 2014-го. Тетяна 
говорить, що вже за кілька тиж-
нів до початку повномасштабної 
агресії було стійке відчуття, що 
велика війна таки неминуча. І 
що цього разу все буде набагато 
гірше, ніж вісьмома роками ра-
ніше. Тому й почала завчасно го-
туватися: забезпечила підшефних 
аптечками, зокрема у Маріуполі, 
зібрала команду однодумців.

— Впродовж трьох останніх 
місяців наша команда створю-
валася на колінці. Та як же я пи-
шаюся цією командою. Вона 
робить усе, що може і навіть 
більше, — продовжує Тетяна. — 
Я намагаюся доносити до лю-
дей, що ми спимо по три-чотири 
години на добу. За увесь цей час 
ми мали лише шість вихідних, 
тобто днів, коли ми не приходи-
ли сюди, але були на телефоні. 
На превеликий жаль, ми не мо-
жемо забезпечувати усіх. За це 
на нас ображаються. Але ми ма-
ленькі. Ми фізично не можемо 
працювати на рівні з великими 
фондами.

Крім керування штабом, Тетя-
на займається ще й закупівлею 
та доставленням дороговартіс-
них речей. Таких як тепловізори 
та автівки. Волонтерка говорить, 
що саме ці речі наразі є най-
більш пріоритетними в їхній 
роботі. Під час нашого візиту 
в штабі лежало три тепловізори, 
а на сусідньому СТО ремонту-
вали та фарбували кілька по-
зашляховиків. Незабаром усе 
це відправлять у надійні руки 
наших захисників та захисниць.

— Днями мені зателефонували 
вінничани, які зараз на нулі, і 

сказали, що наш тепловізор вря-
тував їм життя. Це дуже мотивує 
робити більше і якнайкраще, — 
розповідає волонтерка. — Жодна 
річ не виїжджає з нашого штабу, 
якщо на неї не гляне профе-
сіонал: теплаки, приціли, ліки, 
джгути та все інше… Тому що 
це життя наших бійців.

на війні — без 
самодіяльності

За день у штаб у середньому 
надходить 10–15 заявок від вій-
ськових. Волонтери кажуть, що 
їм часто телефонують «погоріль-
ці», по позиціях яких прилетіли, 
наприклад, «гради», спаливши 
всі їхні речі. Тоді вінничани 
починають вантажити машину 
з формою, взуттям, тактичною 
медициною, ліками, їжею тощо. 
Працюють, кажуть вони, пере-
важно в східному напрямку, і 
лише на «нульові» позиції або 
деокуповані населені пункти. 
У мирних містах, вважають во-
лонтери, є кому піклуватися про 
населення та військових.

— Ми розуміємо, що багато 
людей зараз хочуть допомогти 
армії, тому починають займа-
тися самодіяльністю: роблять 
броню з ресор, турнікети з боз-
на-чого. Та, будь ласка, не ве-
зіть цей мотлох. Це не лише 
не допомагає, але й шкодить. 
У нас є хлопчик, який через са-
моробний турнікет залишився 
без кінцівки, — говорить Тетяна 
Власюк. — Якщо ми любимо на-
ших захисників і хочемо, щоб 
вони поверталися живими та 
неушкодженими, значить муси-
мо відправляти їм лише якісні 
та сертифіковані речі.

безготівкові платежі:
IBAN: UA373026890000026005055373702
Отримувач: гО «Загартовані серця»
Код єДРПОу: 44849741
Призначення платежу: благодійна допомога військовим
карткові рахунки:
4149629350632006 — (гривня, Приватбанк, тетяна 
Хитра)
5375411408173537 — (гривня, монобанк, тетяна 
Хитра)
5375419907397309 — (euro, Дмитро Хитрий)
5375418811231448 — (usd, Дмитро Хитрий)
карткові рахунки на окремі потреби:
Для організації функціонування волонтерського центру 
(паливо для кар-навантажувачів та автівок, що розво-
зять допомогу по області, викачка вигрібних ям тощо):
4149629318365814 — (гривня, Юрій Синільник)
Паливо та організація логістики для доставлення при-
дбаних автівок із європи для потреб ЗСу:
5168757401534278 — (гривня, Олександр Царев-
ський)
PayPal
dmytro.khytryi@gmail.com

SWIFt
Реквізити SWIFT єврової картки (EUR):
Beneficiary (бенефіціар):
IBAN: UA283220010000026209326504279
Account No: 26209326504279
Receiver: KHYTRYI DMYTRO
Account with Institution (банк бенефіціара):
Bank: JSC UNIVERSAL BANK
City: KYIV, UKRAINE
Swift code: UNJSUAUKXXX
Details of payment (Призначення платежу):
charitable assistance to the army
Реквізити SWIFT доларової картки (USD):
Beneficiary (бенефіціар):
IBAN: UA063220010000026200326488297
Account No: 26200326488297
Receiver: KHYTRYI DMYTRO
Account with Institution (банк бенефіціара):
Bank: JSC UNIVERSAL BANK
City: KYIV, UKRAINE
Swift code: UNJSUAUKXXX
Details of payment (Призначення платежу):
charitable assistance to the army

як підтримати волонтерів

миХайлО курдюков, 
НаталІЯ корПан,  
RIA, (095)1039671

Ми стоїмо у приміщенні, яке 
ще три місяці тому було офісом 
та магазином торговельної мере-
жі з виготовлення бетону. Зараз 
про ті часи нагадують хіба що 
вивіски-вказівники під стелею: 
«Квітники», «Смітники бетонні», 
«Люки» тощо. Тепер, куди не по-
дивись, тут всюди можна бачити 
високі стелажі, заповнені цінним 
для воєнного часу вантажем.

— Тут у нас харчі… медици-
на… одяг… дитяче харчування… 
гігієна… тактична медицина і 
все, що стосується тактики… — 
проводячи нам екскурсію поміж 
стелажів, розповідає Олександр 
Царевський. — Тут ліхтарики… 
взуття… плитоноски… каски… 
форма… спальники та карема-
ти… термуха… рушники…

До початку повномасштабної 
війни більшість знали Олексан-
дра, як організатора велоподій. 
Він і зараз не перестає бути 
частиною цієї спільноти. Ось 
тільки свої буденні маршрути 
йому довелося замінити на до-
рогу до волонтерського штабу, 
а набуті за довгі роки велосипед-
ного життя контакти викорис-
товувати задля допомоги армії.

Працювали в борг
Олександр дарує нам на-

клейки з написом «Загартовані 
серця», і каже: «Це ми». Саме 
так називається їхня громадська 
організація, яка від першого дня 
війни робить усе від себе за-

лежне, щоб хлопцям та дівчатам 
із ЗСУ було простіше бороти-
ся з російськими окупантами 
на фронті.

На кожен день волонтери 
мають цілий перелік завдань. 
Сьогодні, серед основного, по-
трібно оплатити позашляховик, 
який привезуть з-за кордону, 
а також запакувати та відпра-
вити вантажівку з гуманітарним 
вантажем до одного із госпіталів 
нашої області. Олександр рушає 
на склад, де пояснює іншим во-
лонтерам, що потрібно вантажи-
ти та в яких кількостях.

— Сьогодні відправимо бага-

то «красівого», — говорить нам 
Олександр, перекладаючи ко-
робки з американськими медич-
ними розхідниками на піддон.

Волонтер увесь час на телефо-
ні: приймає замовлення, щось 
відправляє, з кимось радиться, 
когось консультує. Потім пере-
микається на реальність, відпо-
відає на кілька наших питань і 
знову: «Алло, значить потрібно…»

— Коли почалася велика ві-
йна, я швидко позакривав свої 
нагальні питання та збирався 
йти до військкомату. Але мені 
зателефонувала Таня, сказала, що 
я потрібен у штабі, — розповідає 

«Зателефонували і скаЗали, що 
наш тепловіЗор врЯтував життЯ»
допомога фронту  За майже три 
місяці великої війни волонтери тетяна 
Власюк та Олександр Царевський 
не мали жодного повноцінного 
вихідного. Зате доставили на фронт 
25 автівок, сотні військових отримали 
форму та захист, тисячі — ліки та їжу. 
Розповідаємо про вінничан в тилу, які 
рятують життя українців на фронті

Герої тилу

Багато людей роблять 
броню з ресор, 
турнікети з бозна-
чого. Та це не лише 
не допомагає нашим 
воїнам, але й шкодить Олександр Царевський. — Вона 

дала мені якийсь список. Я й 
почав працювати з доступним 
мені ресурсом: щось «колядував», 
щось купував за прийнятною 
ціною, а щось взагалі видавали 
на хрестик. У піковий період 
на мені висіло близько 150 ти-
сяч боргу, але, дякувати Богу, 
закрили… Потім Таня дала за-
дачу займатися питаннями забез-
печення харчуванням. І чомусь 
вирішила, що я великий логіст.

команда, якою 
Пишаються

— І правильно вирішила, — 
втручається у розмову засно-
вниця штабу Тетяна Власюк. 

за лічені дні магазин перетворився на волонтерський штаб. Щодня звідси на фронт 
відправляються вантажівки з цінними речами
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м’яса куплю, хоч наїстися можна. 
Минулого року з чоловіком вже 
і капусту, і огірки на всю купу-
вали, цього року ціни зростають, 
а пенсія на місці стоїть.

Почувши слова пенсіонерки, 
продавчині одразу прореагували.

— Війна не закінчується, ціни 
на бензин зростають щодня, то як 
овочі, вирощені в цьому році і 
привезені на ринок з області, мо-
жуть бути дешевими? — питає 
жінка, яка торгує городиною. — 
Перші урожаї завжди коштували 
дорожче, ніж восени. 

Пройшлись і ми рядами та ді-
зналися, по чому перші овочі та 
фрукти сезону 2022 року.

Ціна на редиску в середньо-
му 50 гривень за кілограм, проте 
можна знайти і за 45, і за 60 гри-
вень. 

Молода білокачанна капуста 
здебільшого коштує по 60 гри-
вень, цвітна — 55. А от помі-
дори можна і за 65 гривень, і 
за 75 на ринку знайти. 

Вартість цьогорічних огірків за-
раз 55–58 гривень, молоденькі 
кабачки коштують 60–65 гривень 
за кілограм. 

Молода картопля коштує 50–

лаРиСа олійник, 
RIA,  (068)0060772

На ринку «При-
вокзальному» га-
мірно. Тут базар-
ний день щодня, 

а не лише у вихідні. Зона торгівлі 
на перетині напрямків «вокзал-
базар» — досить популярне місце 
серед городян та приїжджих по-
купців і продавців.

Особливо в травні, коли можна 
купити розсаду квітів, городини, 

садово-плодових дерев та кущів. 
Та й пора перших овочів прийшла. 
Покупці зітхають через ціни, про-
те молоденькі кабачки, огірки, по-
мідори і капусту купують. 

— Минулого року в жовтні 
капуста коштувала по 5 гривень 
за кілограм, зараз 60 гривень. Ка-
бачок 65 гривень за кілограм, це 
що за ціни? — зітхає пенсіонерка 
Галина. — Хоча воно перше, тому 
все таке дороге, згодом ціни впа-
дуть. Зелена цибуля 120 гривень, 
бачили? Краще я за ці гроші 

Гроші

ціни на овочі мали б 
ЗменшуватисЯ, але ні. чому?
нові цінники  Ситуація 
на плодоовочевому ринку україни цієї 
весни нестандартна, адже на пропозицію 
товарів впливає не лише сезонний 
фактор, а й війна, яка спричинила 
зупинку частини підприємств та розрив 
логістики. Які ціни на сезонні овочі та 
фрукти на найбільш популярному ринку 
Вінниці — «Привокзальному» і що про це 
каже експерт?

65 гривень за кілограм, миту 
моркву віддають по 30 гривень.

Цибуля зелена на «Привок-
зальному» коштує 120 гривень 
за кілограм. За кіло молодого 
часнику просять 140 гривень. 
Кріп та петрушка — по 20 гри-
вень за пучечок. 

Ну, і як прогулюватися в травні 

по ринку і не купити полуниці 
на солодке? Червона красуня 
нині коштує не набагато дорожче 
зеленої цибулі: 150 гривень за кі-
лограм.

Дешевші імпортні фрукти. Ли-
мони по 65 гривень, мандарини 
по 68, апельсини 48, банан — 48, 
ківі по 80 гривень за кілограм.

Які чинники впливають на форму-
вання цін на продукцію на плодоово-
чевому ринку, запитали в експерта.
— В певній мірі змінилась структу-
ра споживачів ранніх овочів у Ві-
нниці та області, — говорить алла 
тернова, завідувачка кафедри то-
варознавства, експертизи та тор-
говельного підприємництва ВтеІ 
КНтеу. — В довоєнні роки обсяги 
реалізації промислово вирощеної 
продукції доповнювали ранні овочі, 
вирощені на присадибних ділянках. 

Це забезпечувало баланс між по-
питом та пропозицію і стримувало 
роздрібні ціни. На сьогодні частина 
місцевого населення, яке займаєть-
ся овочівництвом, виїхало за кор-
дон або в західні області україни, що 
призвело до зменшення пропозиції. 
В той же час у центральні області 
україни переїхали тимчасово пере-
міщені особи, які змістили баланс 
в бік збільшення попиту, що також 
вплинуло на зростання цін.
Ціни на перші сезонні овочі, як по-

яснила алла тернова, формуються 
під впливом наступних факторів:
1. Витрати на пальне. Наразі ціни 
на нього та його дефіцит в україні, 
значно підвищують ціну на овочі;
2. логістика. Під час війни пропо-
зиція продукції всередині україни 
обмежена і кінцева ціна формува-
тиметься від обсягу пропозиції ім-
портних постачальників та вартості 
логістичних витрат.  
3. Оскільки українські морські порти 
заблоковано, експорт сільгосппро-

дукції спрямовується через заліз-
ницю або баржею через дунайські 
порти. Пропускна спроможність цих 
напрямків до початку війни була не-
значною: вивозилося максимум 
200–250 тис. тонн у місяць. Зараз 
її треба збільшити мінімум у десять 
разів. Закриття чорноморських 
портів також відрізало україну від 
частини плодоовочевого імпорту 
з туреччини та інших теплих країн. 
тепер потрібно налагоджувати по-
ставки цієї продукції суходолом, а це 

значно вплине на ціну;
4. Чимало господарств Півдня на-
разі перебувають під окупацією. 
Відповідно, забезпечувати своєю 
продукцією українців на вільних 
територіях вони не зможуть.
5. Площа, на якій вирощували овочі 
і фрукти, може трохи зрости на тих 
територіях, які не перебувають під 
тимчасовою окупацією, а за рахунок 
значної кількості переселенців попит 
на цю продукцію зростає і обумов-
лює зростання цін.

змінилася структура споживачів

508502

РеКлама

505184508251

506746505183

508674

ціни цьогоріч на овочі кусаються. люди зітхають, але 
потрохи купують молоді кабачки, огірки, капусту, зелень
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Герої тилу

те, що ланцюжок добра і допо-
моги працює безвідмовно, Ірина 
анпольська ще вісім років тому 
відчула на собі.
— Коли народилася моя менша до-
нечка, у неї діагностували жахливу 
патологію. На наступний день після 
народження Віру прооперували. 
Шість тижнів реанімації, три клі-
нічні смерті… Це був жах, у якому 
допомогли вистояти рідні. Саме 
тоді я відчула цінність, коли люди 
навіть потрошку допомагають. Від-
тоді я завжди хоча б невелику суму 
щомісяця перераховувала на допо-
могу діткам, а коли познайомилася 

з Діаною мороз, разом ми почали 
їздити у дитбудинки та у дім при-
старілих у браїлові, — каже Ірина 
анпольська. — Весь цей час мені 
здавалося, що найжахливіший час 
мого життя — весна 2014-го, коли 
моя дитина помирала у реанімації. 
та зараз я усвідомила, що поми-
лилася. тоді вмирала тільки одна 
дитина, а нині, під час війни, по-
мирають сотні… Із вторгненням рф 
мені багато знайомих говорили, що 
я маю вивезти доньок за кордон, 
починати жити там, та я вдячна 
за розуміння всім рідним, які мене 
підтримали у рішенні залишитись і 

максимально допомагати тут. Якось 
ввечері тато позвав, аби я побачила 
малюнок, який намалювала і скот-
чем приклеїла до столу, як найза-
повітнішу мрію, моя донечка. там 
написано: «моя мрія — Я хочу 
мир». Заради здобуття перемоги 
і здійснення мрій наших дітей всі 
ми і маємо працювати!
Якщо бажаєте долучитись до до-
помоги, пишіть у Facebook 
та Instagram Ірині анпольській.
гривнева карта благодійного фонду 
«благоДій»: 4246001003156381 
(у призначенні платежу вказуйте: 
благодійна допомога військовим).

«думала, найстрашніше, коли вмирала моя дитина»

що мали, справжнім порятун-
ком стала допомога, яку почав 
надсилати із Мюнхена Дмитро 
Містецький — людина із дійсно 
золотим серцем! Він родом із 
Харкова, дружина — з Вінниці. 
Вже 22 роки вони живуть у Ні-
меччині, маючи фірму MIFCOM, 
що займається комп’ютерним 
устаткуванням. І хоч ми жод-
ного разу не бачилися наживо, 
за рекомендацією спільних друзів 
у кінці лютого Дмитро подзво-
нив і сказав, що хоче допомагати. 
Відтоді достатньо йому написа-
ти про нагальні потреби, як він 
тут же все закупляє і передає. Він 
не представляє якийсь офіційний 
фонд, не збирається у політику 
і не потребує постійних відмі-
ток у соцмережах — все робить 
без пафосу, дійсно від душі. З 
абсолютною вірою у перемогу 
України! — говорить Ірина Ан-
польська. — На сьогодні Дмитро 
вже передав гуманітарної допо-
моги на понад 50 тисяч євро. 
А для зручності воїнів, які зна-
ходяться на нульових позиціях 

навіть без права запалити вогонь, 
та жителів прифронтових міст, 
яким ми часто передаємо допо-
могу під обстрілами, він передає 
не окремі харчі, а спеціальні бок-
си, які вечорами після роботи 
укомплектовують працівники 
його фірми і друзі-німці. У цих 
боксах є все необхідне для, як 
ми кажемо, «підвального життя»: 
тушонки, сосиски, запакований 
хліб, кілька видів круп і мака-
рони, мед, солодощі, чай, кава, 
консервовані персики й ананаси, 
одноразовий посуд, антисептики, 
вологі серветки, свічки, сірни-
ки, а ще — лист, який Дмитро 
написав для наших. Читати ці 
слова без сліз неможливо! Від 
воїнів водії нам постійно пере-
дають найщиріші слова подяки. 
Особливо закарбувався у пам’яті 
випадок, коли ці бокси у Мико-
лаєві забирав воїн «Азова». Він 
відкрив коробку, пересипав все 
у рюкзак, а коли побачив листа, 
почав читати… і потекли сльози. 
Дочитавши, витер їх і складений 
лист поклав у кишеню біля сер-

ВалеНтиНа 
кирильчук, RIA, 
(096)3145155

Година розмови 
з відомою вінниць-
кою волонтеркою 

Іриною Анпольською — щем-
ливе знайомство із сотнями доль. 
Таких різних і схожих, понівече-
них і врятованих, зворушливих і 
особливих… Тих самих, які до-
водять, що незламні герої дійсно 
серед нас.

дива від жителів старого 
міста

Ірині Анпольській 34 роки, 
позаду — робота у сервісному 
центрі МВС та у приватній авто-
фірмі, а нині — сотні щоденних 
прохань про допомогу, нескін-
ченні розвантажування і подяки 
з найгарячіших точок фронту. З 
початку повномасштабної війни 
її донечки рідко бачать маму, 
але не ображаються — у свої 8 і 
10 років розуміють, що під час 
війни інші потребують допомоги 
тут і зараз.

— Світанок 24 лютого пере-
вернув життя кожного з нас. Як 
і більшість, у той ранок я з бать-
ками зібрала тривожні валізки і 
обговорила план подальших дій. 
А вже на наступний день після 
дзвінка куми, що працює у по-
ліції, пішла готувати обіди для 
вінницьких захисників, які тоді 
хоч і перебували у рідній Вінниці, 
та через цілодобові чергування 
не мали змоги приходити додо-
му, — розповідає Ірина Анполь-
ська. — У перші дні всі зібрані 
продукти та закрутки, які мали 
вдома, ми з друзями відвозили 
у центр міста. Потім я зрозумі-
ла, що було би зручніше, якби 
волонтерські пункти були у кож-
ному мікрорайоні. Адже не всі 
люди, особливо старенькі, мо-
жуть довезти з Тяжилова чи Ста-
рого Міста їжу та одяг у центр. 
Так і зародилася ідея нашого 
центру на Старому Місті на ву-

лиці Шкільній. Ми звернулися 
до власника місцевого магазину, 
який одразу безкоштовно віддав 
своє приміщення під склад, куди 
всі жителі мікрорайону тут же 
почали приносити продукти, 
одяг, побутову хімію, каремати, 
лопати, сокири, ліхтарики — все, 
що могло стати у нагоді пересе-
ленцям та нашим захисникам. Це 
було проймаюче до сліз відчуття, 
коли приходили бабусі, готові 
віддати свої останні 200 гривень, 
а щоранку біля складу була ціла 
черга автівок — всі приїжджали 
з єдиним питанням: «Чим допо-
могти?» У найважчий час люди 
проявили вражаючу єдність і 
небайдужість! Кожен хотів хоч 
щось передати чи зробити. Хто 
не мав коштів, долучався своєю 
працею і часом. Всі сусідки лі-
пили вареники, інші — селили 
у себе переселенців та з ранку 
до ночі працювали на складі, фа-
суючи речі, видаючи і розванта-
жуючи допомогу, яку ми згодом 
почали отримувати від благо-
дійників з-за кордону. Я щиро 
вдячна найміцнішій команді, яка 
швидко за цей час утворилася!

Підтримка Патріота з 
німеччини

Ірина Анпольська зі своєю 
командою волонтерів головним 
напрямком відразу обрали саме 
гуманітарну допомогу — продук-
ти харчування та побутову хі-
мію, хоча точково за запитами 
родин воїнів, що йдуть на ві-
йну, допомагають усім необ-
хідним: і придбанням форми й 
зручного військового взуття, і 
забезпеченням турнікетами й 
аптечками. Координуючись із 
водіями-волонтерами з інших 
міст, зібрану допомогу постійно 
передають на передові позиції та 
у найгарячіші міста Донецької, 
Луганської, Миколаївської, За-
порізької, Харківської та Черні-
гівської областей.

— Коли вичерпалися ресурси 
у людей, які віддавали останнє, 

про патріота З німеччини, 
вчительок і сльоЗи воїна
небайдужість  З початку 
повномасштабної війни Ірина анпольська 
створила волонтерський центр на Старому 
місті, своїм прикладом надихнувши сотні 
людей із Вінниці, україни і закордону. 
До добрих справ долучився кожен 
переселенець, якому вона допомогла

ця, сказавши: «Він тепер завжди 
буде зі мною!»

медики об’єдналися, 
а вчительки Після уроків 
роблять тушонку

Щира турбота людей у час 
війни звела Ірину Анпольську з 
багатьма неймовірними людьми.

— Зокрема, медикаменти, які 
приносять люди і передають із-за 
кордону благодійники, переві-
ряють по термінам придатнос-
ті, перекладають з англійської, 
прописуючи на кожній коробці 
правильні дозування, і переда-
ють пораненим героям та пере-
селенцям медики вінницької 
«Пироговки»: старша медична 
сестра Центру ревматології Те-
тяна Донець та доцент кафедри 
дитячих інфекційних хвороб Ла-
риса Станіславчук. А професор 
і завідувач кафедри внутрішньої 
медицини № 1 Микола Станіс-
лавчук долучив професорську 
медичну спільноту — з початку 
війни написав колегам із Румунії 
та Великобританії, які миттю від-
реагували і зараз майже щотижня 
не лише передають необхідну до-
помогу, а й у своїх містах запо-
чаткували благодійні аукціони 
для збору коштів на допомогу 
українцям, — розповідає Ірина 
Анпольська. — Це дивовижні іс-
торії щирої людяності, які не мо-
жуть не надихати! Ще один при-
клад — коли на початку березня 
небайдужі підприємці мали змогу 
передати велику партію м’яса, 
просто неймовірні вчительки і 
весь технічний персонал Ямпіль-
ської школи № 2 тут же орга-
нізували виробництво тушонки 
і каші з м’ясом. Після онлайн-
уроків вони всі щоденно труди-
лися і загалом передали на фронт 
понад 10 тисяч банок. І хоч м’ясо 
тепер закінчилося, директор Ва-
лентина Вергелес і вчитель Анна 
Найко дзвонять і кажуть: «Іро, 
що робимо далі? Без діла ніхто 
з нас сидіти не буде!»

доПомагати Починають 
всі Переселенці

Аби мати змогу долучати 
до допомоги більше іноземних 
благодійників, які воліють мати 
справу з офіційними благодійни-
ми фондами, Ірина Анпольська 
у квітні зареєструвала благодійну 
організацію «БлагоДій». Гово-
рить, саме таку назву обрала зі 
своєю командою, аби надихнути 
на добрі справи кожного.

— Адже насправді кожен може 
щось робити! Коли у Вінниці 
люди приносять гроші, я за-
звичай прошу їх зачекати кон-
кретний запит, а потім самим 
поїхати і купити те, що зараз 
потрібно, або, наприклад, за-
кріплюю за ними родину пере-
селенців, яким вони вже далі по-
стійно допомагають. Так люди 
найкраще відчувають цінність 
своєї допомоги, надихаються 
нею і вже ніколи не зупинять-
ся, — розповідає Ірина Анполь-
ська. — Сама я маю традицію 
щотижня обдзвонювати всіх 
«своїх» переселенців, перепиту-
ючи, як у них справи, чи щось 
потрібно. Щоразу радію, що всі 
вони, коли хоч трохи відходять 
від пекла, яке пережили, також 
починають допомагати. Напри-
клад, Кирило із Харкова, якого 
я поселила у квартирі друзів, 
а потім у Вінниці допомогла 
поновити отримання необхід-
них ліків, бо він має пожиттєву 
інвалідність — живе з однією 
ниркою, яку 12 років тому йому 
пересадили від мами — зі мною 
їздив як водій-волонтер — допо-
міг привезти вантаж із Румунії. 
А переселенки із Мелітополя, які 
знайшли прихисток у Лукашівці 
Ладижинського району, на пер-
ші отримані від держави кошти 
купили насіннєву картоплю та 
засадили город. Я запитала їх: 
«Не могли гроші інакше витра-
тити?» А вони: «Іро, якщо ми 
не викопаємо, то ви приїдете і 
викопаєте!»

«Обдзвонюю «своїх» 
переселенців, питаю, 
чи щось потрібно. І 
щоразу радію, що 
вони також починають 
допомагати»

ірина анпольська переконана, що свій внесок у перемогу 
може зробити кожен. «Не обов’язково перераховувати значні 
суми. багато людей допомагають своєю працею», — каже вона
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Загиблий льотчик-штурмо-
вик — з родини військових авіа-
торів. Такими були його батько 
і дід. По собі залишив сина, 
що, як кажуть колеги капітана, 
може продовжити батьківську 
справу — служити країні, охо-
роняючи небо.

Командувач розповів, що ка-
пітан Сергій Пархоменко геро-
їчно загинув 14 травня, під час 
виконання бойового завдання. 
Він був командиром авіаційної 
ланки бригади тактичної авіації 
імені генерал-лейтенанта Васи-
ля Нікіфорова. Разом із побра-
тимами розробляв нові підходи 
в тактиці застосування авіації 
в сучасних умовах війни, був 
душею авіаційного підрозділу, 
командиром-лідером, який вів 

у бій свій підрозділ.
За мужність і патріотизм, 

проявлені під час захисту Бать-
ківщини від російської агресії, 
капітан Сергій Пархоменко був 
нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня.

— Від імені Командування 
Повітряних сил ЗСУ, від себе 
особисто висловлюю глибокі 
співчуття з приводу непоправної 
втрати, — звернувся командувач 
до родичів полеглого льотчика 
(під час промови командувач 
зупинявся, намагався стримати 
емоції). — У наших серцях на-
завжди залишиться пам’ять про 
мужнього офіцера, справжнього 
патріота своєї держави капітана 
Пархоменка Сергія Ігоровича, 
який у складний для України час 
свідомо обрав почесний шлях за-

Місцезна-ходження Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

Місцезна-ходження Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

1. Нерухомість: продам або обміНяю  
1.2 Двокімнатні квартири  

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

.... 2/- ........ р-н ЦР ............... 1/9/п ......... - ................... дог. .......................... (097)299-11-69, (098)491-69-19 ............. обм.на буд.,+1к.кв.на буд. 2вх  

с.Агрономічне, вул.Мічуріна, 2-а 35000у.о
2-кімнатна квартира, 68,1 кв.м.
ЖК «Софія». Підведені та підключені всі комунікації, 2-контурний 
котел,штукатурка стін, розведена електрика. Вікна,двері, лічильники 
газ-вода-світло. Створений ОСББ, буд.заселений.

(098) 187-90-00  

1.3 трикімнатні квартири  

.... 3/- ........ м.Гнівань ............ 5/5/ц ......... 65/-/-............. 29000у.о .................... (098) 373-04-94 .................................................... євроремонт, меблі  

1.5 БуДинки  

.... 2/- ....... с.КоМаровЕ 1/Ц ......... 55,3/36,3/10 .. дог. ...................... (067) 391-16-58 ................................... 65с, гаЗ, вода, КриНиЦя  

.... 3/- ........ с.Агрономічне...... 2/ц ........... 100/-/- ........... 55000у.о .................... (068) 043-19-51 ................................. власник, Весняний, зданий,ком.  

Вінницькі Хутори, вул. Незалежності дог.
1/цегла, від 100кв.м, від 3-х кімнат, 5 с землі
Продаж нового будинку від забудовника! Ціни від 45000$. Газ, світло, 
криниця, каналізація-септик. Школа, дит.садок, ліс, транспорт. 
Подробиці за телефоном:

(098) 398-18-58, Віталій  

.... 4/- ........ с.Вишневе .......... -............... 72/-/-............. дог. .......................... (068) 006-99-34 .................................... Калин.р-н,газ, 51с,г/б, погріб  

.... 5/- ....... AКадЕМічНЕ 2/- .......... 110/-/- ......... 68000у.о ................ (093) 917-09-07 ......................... власНиК, 4с, чистова, З/б пЕр.  

.... 5/- ....... c.бл.3арваНЦі 2/- .......... 110/-/- ......... 68000у.о ................ (093) 917-09-07 ......................... власНиК, 4с, чистова, З/б пЕр.  

.... 6/- ....... с.ХоМЕНКи 1/Ц ......... 100/-/- ......... дог. ...................... (096) 586-12-96 .......................... Шаргород.р-Н, гаЗ, в/Зр., 25 с  

.... 7/- ........ Вінниця .............. 2/ц ........... 200/142/23 ..... 90000у.о .................... (098) 290-29-18 ................................. 11с, комунік,можл.обмін з допл 

.... - .......... Київська ............. 3/- ............ 202/-/- ........... дог. .......................... (067) 456-26-00 .................................... 1пов.кафе, 2-3пов., житловий  

.... - .......... с.Соболівка ......... 2/ц ........... 70/-/-............. дог. .......................... (067)587-95-15, (067)430-32-79 .............Липовец.р-н, 19с, з/б перекрит  

1.6 Дачі  
.... - .......... с.Сальник ........... -............... -/10,5/5 ......... 85000грн .................... (097) 089-92-34 .................................................. можна в розстрочку  
.... - .......... с.Сосонка ........... -............... 5*7 ................ 1800у.о. ..................... (097) 231-64-33 .................................... фундамент,нові г/б; ліс, річка  

1.7 Ділянки  
.... - .......... c.Людавка........... -............... 25 с .............. дог. .......................... (067) 263-28-82 .................................... біля траси, газ, світ, власник  
.... - .......... с.Зарванці .......... -............... 10 с .............. дог. .......................... (067) 850-61-97 ........................................ під будівн., газ, ел.енергія  

1.8 Гаражі  

.... - .......... Вінниця .............. -/цегл........ 6,5х4,5 ........... дог. .......................... (098) 511-60-33 ...................................оглядова яма, підвал, хор/стан  

2. Нерухомiсть: здам в ореНду  
2.1 квартири  

.... 1-3 ....... будь-який р-н ..... -............... - ................... дог. .......................... (093) 139-80-91 ..........................................сім’я, працюючі, студенти  

.... 1/- ...... тяжилів/Мрія - ............ - ................. дог. ...................... (097) 290-48-41 ..........................гуртожитоК, для пари, рЕМоНт  

.... 1/- ........ Центр ................ -............... - ................... 1100грн. .................... (063) 160-51-97 .......................................... Зв‘язуватись на WhatsApp  

.... 2/- ........ Коцюбинського .... -............... - ................... дог. .......................... (097) 234-07-04 ..................................... подобово, погодинно, власна  

.... 2/- ....... поділля - ............ - ................. 12000грН ................ (063) 287-76-97 ........................... торг, МЕблі, тЕХН, посуд, агв  

.... - .......... Гонти ................. -............... - ................... дог. .......................... (067) 456-26-00 ................................................. ліжко-місце, власник  

2.2 Дома  
.... 1/- ........ 3aмостя.............. -............... -/12/- ............ безкошт. .................... (067) 291-55-99 ....................................... за допомогу по дому, в/зр.  

.... 1/- ...... р-Н «урожаю» 1/- .......... 50/-/- ........... 8000грН .................. (067) 255-13-06 ............................ торг, ч/б, 1-КіМ.Кв., всі/Зруч  

.... 1/- ........ Старе місто ........ -............... - ................... дог. .......................... (063) 724-37-59 .................................... Шкільна, ч/б окр.кімн., всі/зр  

.... 3/- ........ с.Агрономічне...... 1/- ............ 57/44/7 .......... 3000грн. .................... (067) 606-38-03 .................................... меблі, техніка, без зруч.,торг  

НаталІЯ гончарук, 
RIA, (067)7857674

Минулої середи, 
18 травня, вінни-
чани чули ревіння 
реактивних двигу-

нів та бачили пару літаків-вини-
щувачів Су-27, які кружляли над 
містом. Ці винищувачі, як розпо-
віли в Повітряних силах, несуть 
бойове чергування у регіоні. Але 
того дня в них була інша місія.

Кількома проходами у небі ви-
нищувачі віддали останню шану 
загиблому льотчику-штурмови-
ку, 25-річному капітану Сергію 
Пархоменку. У Будинку офіцерів 
та на площі перед ним пройшла 
церемонія прощання з Героєм.

У регіоні, звідки родом Сер-
гій, тривають бойові дії, тому 
в останню путь Героя провели 
у Вінниці, столиці військової 

авіації України. У молодого льот-
чика з Харківщини залишилася 
родина і малесенький син, який 
народився у березні.

Командувач Повітряних сил 
ЗСУ генерал-лейтенант Микола 
Олещук, звертаючись до рідних і 
близьких загиблого, а також усіх 
присутніх на церемонії прощання 
з Героєм, сказав:

— Російські окупанти вже 
84-й день ведуть підлу загарб-
ницьку війну на нашій рідній 
землі. У цей період українські 
захисники й захисниці довели, 
що росія неспроможна вести 
успішні наступальні бойові дії як 
на суші, так і в повітрі. Сьогодні 
над цим містом літають військові 
літаки — це українські льотчики 
віддають останню шану Сергію. І 
кожен час, кожну хвилину вони 
продовжують виконувати бойові 
завдання.

уміло виводив авіаційну 
техніку З‑під ударів ворога
прощання з льотчиком  бойові 
літаки в небі над Вінницею віддали 
останню шану молодому штурмовику 
Сергію Пархоменку. у регіоні, звідки 
він родом, тривають бойові дії, тому 
в останню путь героя провели в столиці 
військової авіації україни. у 25-річного 
героя залишився маленький син, що 
народився у березні

У регіоні, звідки родом 
загиблий, ідуть бойові 
дії, тому прощалися з 
ним у Вінниці, столиці 
військової авіації 
України

В останню путь провели 25-річ-
ного військового пілота Сергія 
Пархоменка 18 травня, а 19-го 
загиблому військовому пре-
зидент присвоїв звання героя 
україни.
«Підписав сьогодні укази про 
нагородження наших геро-
їв. 210 військовослужбовців 

Збройних сил україни відзна-
чені державними нагородами, 
з них 48 посмертно, — сказав 
у відеозверненні 19 травня Во-
лодимир Зеленський. — Звання 
героя україни присвоєно капітану 
Сергію Пархоменку, командиру 
авіаційної ланки 299-ї бригади 
тактичної авіації, посмертно».

Присвоїли найвище звання посмертно

Герої не вмирають!

хисту Батьківщини. Вічна слава 
полеглим Героям! Слава Україні!

Від імені Головнокомандувача 
Збройних сил України команду-
вач Повітряних сил вручив бать-
кам загиблого Героя пам’ятну 
грамоту пошани та скорботи.

За інформацією з ресурсу 
АрміяInform, капітан Сергій 
Пархоменко народився 14 січня 
1997 року в місті Харкові, в сім’ї 
військових авіаторів. З дитинства 
мріяв пов’язати своє життя з авіа-
цією. Закінчив Київський вій-
ськовий ліцей імені Івана Богуна.

У той час, коли батько 
у 2014 році виконував бойові 
завдання у повітрі, Сергій всту-
пив на льотний факультет Харків-
ського університету Повітряних 
сил імені Кожедуба, який успіш-
но закінчив у 2019 році, здобувши 
кваліфікацію льотчика 3-го класу.

Маючи за приклад свого бать-
ка та діда, Сергій виявив бажан-
ня проходити службу в бригаді 
тактичної авіації імені генерал-
лейтенанта Василя Нікіфорова, 
літати на літаках Су-25.

Попри молодий вік, на момент 
вторгнення російської федерації 
в Україну, вже обіймав посаду 

командира авіаційної ланки. 
В боях з російським агресором 
капітан Сергій Пархоменко про-
явив себе звитяжним воїном. 
Виконав 38 бойових вильотів 
у складних умовах протидії воро-
жих засобів ППО та винищуваль-
ної авіації, під час яких знищив 
більше ніж 20 ворожих танків, 
понад 50 бойових броньованих 
машин, 55 транспортних засобів, 
20 цистерн з пальним та кілька-
сот солдатів і офіцерів рашис-
тів. Неодноразово уміло виводив 
авіаційну техніку з-під ракетних 
ударів ворога.

За мужність і патріотизм, про-
явлені під час захисту Батьків-
щини від російської агресії, Ука-
зом Президента України капітан 
Сергій Пархоменко був за життя 
нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня. По-
смертно — Герой України.

ОгОлОШеННЯ ПРийОм ОгОлОШеНь (0432) 555-135

у льотчика залишилася родина і син, який народився 
у березні. Він, як кажуть колеги капітана, може продовжити 
батьківську справу, бо в цій родині три покоління льотчиків

просто зчитайте QR-код 
камерою вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua
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нниччини. Зачитуючи прощальну 
промову, їхні побратими говори-
ли, що вони мріяли про небо з 
дитинства, саме тому пов’язали 
життя з військовою авіацією.

Загинули вінничани 19 травня 
під час виконання бойового за-
вдання. Вони обидва знаходи-
лися на борту бомбардувальника 
СУ-24 М. Ігор Хмара був коман-
диром авіаційної ескадрильї, 
а Ілля — старшим штурманом 
авіаційної ескадрильї.

За час широкомасштабної ро-
сійської агресії у складі екіпа-
жу льотчики виконали 14 бойо-
вих вильотів, знищили десятки 
одиниць військової техніки та ще 
більше рашистських окупантів.

За особисту мужність і само-
віддані дії, проявлені у захисті 
державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, 
вірність Військовій Присязі, 
Указом Президента України під-
полковник Ігор Хмара та майор 
Ілля Негар відзначені державни-
ми нагородами України орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

— Ми обов’язково помсти-
мося окупантам за кожного 
побратима. За горе та смерть, 
які принесла підступна орда 

миХайлО курдюков, 
RIA, (095)1039671

Близько 12.00 
на площу перед 
Будинком офіцерів 
у супроводі поліції 

приїхало два катафалки. Їх зу-
стрічало понад сто людей. Серед 
присутніх було чимало військо-
вих, зокрема, вище військове ке-
рівництво області. Усі інші — ті, 
хто знав та любив двох загиблих 
пілотів, з якими сьогодні про-
щалися у Вінниці.

Коли відкрили двері ритуаль-
них автівок та військові почали 

витягати оповиті українськими 
прапорами труни, десятки людей 
почали плакати. Домовини були 
закритими. До кінця панахиди, 
близькі героїв так і не отримали 
можливості попрощатися із по-
леглими.

— Синочок, нащо ти покинув 
нас? Сонечко наше. Нащо ти 
дітей сиротами залишив, сино-
чок? — безсило обіймаючи тру-
ну підполковника Ігоря Хмари 
(1985) промовляла його мама. 
За декілька метрів, біля іншої 
труни, не стримували сліз рідні 
майора Іллі Негара (1991).

Обидва пілоти родом з Ві-

Місцезна-ходження Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

6. будiвельНi матерiали  
та послуги  

6.1 ПроДам БуДівельні  
матеріали  

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

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

(063) 113-49-13  

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

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

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

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

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

(067) 431-88-99  

 tpуби ноВі, б/В. профільнА трубА..............................доГ. ................ (067) 445-63-37  

 Батареї чавунні. Арматуру будів. ................... дог. ........ (067) 135-70-48  

 бетон. бетононАсос ..............................................................доГ. ................ (067) 430-19-73  

 Блок газобетонний ................................. дешево ........ (067) 430-64-09  

 Вагонка 0,60-1; 1,25; 1,5;2;2,5;3 .................. дог. ........ (067) 726-68-31  

 Вагонка, блок-хаус, дошка підлоги ................ дог. ........ (067) 726-68-31  

 Вагонка, фальшбрус .................................... дог. ........ (067) 726-68-31  

 ВідсіВ, пісок, щебінь, кАмінь..........................................доГ. ................ (067) 431-88-99  

 Дошка підл., брус, вагонка, рейка ................. дог. ........ (067) 726-68-31  

 Душова кабіна, б/в ..................................... дог. ........ (096) 900-68-81  

 Фальшбрус, дошка підлоги, вагонка .............. дог. ........ (067) 726-68-31  

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

6.2 куПлю БуДівельні  
матеріали  

 Лист металевий 8-10мм б/в ......................... дог. ........ (067) 369-53-62  

 Металопрокат, радіатори опалення ................ дог. ........ (097) 301-65-05  

 Плитку на підлогу, на стіни .......................... дог. ........ (098) 100-03-03  

 Плитку на підлогу, стіни, залишки ................. дог. ........ (097) 016-22-63  

6.3 БуДiвельнi ПослуГи  

 коПаємо криниці і ДокоПуємо. Буріння механічним 
сПосоБом. великий заПас воДи. (097)300-70-10, 
(097)821-49-00  

 «AAADerevChik» 0Брізка Дерев. розПил на Дрова. 
корчування. ПоДріБнення. він.оБл. (098)409-89-94, 
(063)747-32-80  

 «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» дахи, ринви, піддашки. Ціна залежно від об’єму та 
матеріалу покриття. (096) 257-20-56  

 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  

 1 косіння трави, Бур’яну. ДріБні БуД-рем роБоти. 
оГорожи метал., Дерев.,Декорот. (099) 549-09-19  

АртеЗіАнські сВердл-ни  
на воду: проектування,  
буріння, ремонт.  
ліц. АВ475314.

(067) 794-19-09  

«ми помстимосЯ За кожного». 
прощалисЯ З пілотами
вічна пам’ять  у будинку офіцерів 
проводили в останню путь двох 
військових пілотів з Вінниччини. Вони 
успішно виконали 13 бойових вильотів, 
знищили чимало окупантів та ворожої 
техніки. На жаль, з 14-го завдання наші 
герої не повернулися живими. Віддавали 
останню шану вінничанам не лише 
на землі, але й два винищувачі в небі

Герої не вмирають!

ОгОлОШеННЯ ПРийОм ОгОлОШеНь (0432) 555-135

на нашу землю. Запевняю всіх 
присутніх, окупанти не заво-
ювали повітряний простір і 
не мають тотальної переваги 
в повітрі саме завдяки нашим 
захисникам неба, льотчикам, 
штурманам, зенітникам та ін-
шим воїнам, — розповів під час 
прощальної промови команду-
вач Повітряних сил Збройних 

сил України генерал-лейтенант 
Микола Олещук. — Сьогодні 
над Вінницею бойові літаки 
Повітряних сил… Не потрібно 
їх лякатись. Це наші літаки! Це 
наші льотчики! Вони віддають 
останню шану нашим Героям!

Під час усієї церемонії про-
щання над Будинком офіцерів 
кружляли два винищувачі.

3. Нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

.... 1-2 ...... будь-яКий р-Н - ............ - ................. дог. ...................... (067) 255-13-06 ................................................................... -  

.... 1-3 ...... віННиЦя - ............ - ................. дог. ...................... (067) 930-75-40 ........................... З рЕМоНтоМ або бЕЗ рЕМоНта  

.... 3-4 ...... будь-яКий р-Н - ............ - ................. дог. ...................... (067) 255-13-06 ................................................................... -  

3.2 Дома  

.... - ......... віННиЦя - ............ - ................. дог. ...................... (067) 930-75-40 .......................................... будиНоК, ч/б, дачу  

4. Нерухомiсть: виНайму  
4.1 квартири  

.... 1-2/ ...... Вінниця .............. -............... - ................... дог. .......................... (093) 518-62-57 .................................. новобуд, оплату, порядн.гарант  

.... 1-2 ...... будь-яКий р-Н - ............ - ................. дог. ...................... (067) 255-13-06 ..........................по доМовл., будь-яКі варіаНти  

.... 1-2 ....... Вишен, Слов. ...... -............... - ................... дог. .......................... (093) 471-98-36 ................................................. для порядних людей  

.... 1-2 ....... Замостя ............. -............... - ................... дог. .......................... (098) 921-77-21 .................................. від власника, на довгий термін  

.... 3-4 ...... будь-яКий р-Н - ............ - ................. дог. ...................... (067) 255-13-06 ..........................по доМовл., будь-яКі варіаНти  

.... - ......... будь-яКий р-Н - ............ - ................. дог. ...................... 69-25-99, (097) 280-64-21 ...........ЗНіМу житло в порядНиХ людЕй  

4.2 Дома  

.... - ......... будь-яКий р-Н - ............ - ................. дог. ...................... (067) 255-13-06 ........................ або ч/б,по доМовл.б-я.варіаНти  

5. комерційНа Нерухомість  
5.3 різне  

.... ЗдаМ приМіШЕННя, ЗаМостя, ЗручНості, власНиК. ................................................ НЕдор. .................. (096)225-88-01, (063)412-61-76  

.... Здається в орЕНду офісНЕ приМіщЕННя, вул. ШиМКа, 13. ...................................... дог........................................... (096) 013-00-25  

.... ЗНіМу приМіщЕННя під житло чи під біЗНЕс. ....................................................... дог.............................. 69-25-99, (097) 280-64-21  

.... орЕНда офісНиХ приМіщЕНь 15 та 16 Кв.М. по вул. яНгЕля. ................................... дог....................... (050)461-62-52, (068)316-67-36  

.... сКладсьКЕ приМіщЕННя, є опалЕННя, р-Н пЕтроЦЕНтр, 70 Кв.М. власНиК. ЦіНа дог. ... - .............................................. (097) 259-79-00  

Панахида проходила в холі будинку офіцерів. молився за 
полеглих священнослужитель Православної Церкви україни

Провести загиблих пілотів в останню путь прийшло понад сотня людей. 
Серед них найвище військове керівництво області

вінничан нагородили орденом «за мужність» ііі ступеня посмертно. у 
небі останню шану їм віддавали два винищувачі
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«у водія були ознаки 
сП’яніння»

Депутата Гижка зупинили 
співробітники групи реагуван-
ня патрульної поліції відділку 
поліції № 3. За коментарем про 
причини зупинки та підстави 
складати на нього адмінпрото-
кол, ми звернулися до відділу 
комунікації ГУНП у Вінницькій 
області.

— У водія були явні ознаки 
алкогольного сп’яніння: різкий 
запах з ротової порожнини та 
млява мова, — розповідає речни-
ця ГУНП у Вінницькій області 
Заріна Маєвська. — Наші спів-
робітники запропонували йому 
пройти освідування на драгері, 
але водій відмовився. Є відео 
всієї розмови. Тоді йому запро-
понували проїхати до соціоте-
рапії. У присутності лікарів він 

 100% 1 чол. аБо БриГаДа виконає: клаДку, БуДинки, 
Гаражі, ПриБуДови, фунДаменти. (068) 053-44-12  

 Kpиниці «пiд ключ»: кoпання, буріння. Кільця від виробника. 

Каналізації. Якісно. (067) 433-77-38  

міні-екскаватор боб-кат:  
ями, котловани, траншеї.  
Вивезення сміття.  
планування ділянок.

(097) 971-05-01  

 Абсолютно всі рем.-буд. роботи з 0 «під ключ». Швидко. Якісно. 
(067) 904-21-32  

 акуратно земляні, Бетонні роБоти, стяжка, штука-
турка, Демонтаж, зливні ями і ін. (097) 331-73-11  

 армування. Бетонні, земельні роБоти. фарБування 
та інше. якісно (097) 721-41-61  

 Бетонні роботи, монтаж блоків, кладка цегли, газоблоку. 
Покрівельні роботи. (067) 904-21-32  

 Бетонні роБоти, фунДамент, стяжка, віДмостка, 
Перекриття та шліфування ПіДлоГи. (098) 092-36-08  

 Бригада будівельників виконає кладку цегли, газоблоку, 
піноблоку. (067) 147-97-09  

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

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

 БриГаДа з Д/р, інструментом виконає клаДку цеГли, 
Блоків. фунДаменти. Покрівля. (063) 109-36-62  

 Буріння арт.сверДловин, ПроклаДання воДоГону. 
монтаж Башти рожнов. Проектування. (067) 794-19-09  

 Буріння сверДловин на воДу «ПіД ключ»! швиДко, 
якісно, наДійно, ДостуПні ціни. (096) 955-94-94  

 Буріння, Проектування артезіанських сверДловин 
«ПіД ключ». якісно, неДороГо. (067) 794-19-09  

 вивезем БуДсміття, Глину + завантаження ручне 
аБо міні-екскаватором. Демонтаж. (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

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

 виконую цеГляну клаДку. ДосвіД роБоти. (068) 998-
43-57  

 Демонтаж цегл.прибудов,відмостка,стяжка, самовирівн.підлога. 
Завантаж/розвантаж. (068) 015-52-52  

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

 Завантаження/розвантаження буд.матеріалу, виніс з поверхів 
сміття, буд.сміття. (068) 015-52-52  

 клаДка цеГли, ГазоБлоку, фунДамент. Покрівельні 
роБ. БриГаДа з ДосвіДом роБоти. (097) 811-50-86  

505969

миХайлО курдюков, 
RIA, (095)1039671

Минулого чет-
верга, 19 травня, 
близько 22.40 полі-
ціянти зупинили ав-

томобіль Toyota RAV4. За кермом 
знаходився відомий економіст та 
депутат Вінницької обласної ради 
Андрій Гижко. Про це редакції 
стало відомо з власних джерел.

Від проведення огляду на стан 
сп’яніння як на місці, так і у ме-
дичному закладі водій відмовив-
ся. Поліціянти склали на Гиж-
ка адмінпротокол за статтею 
130 КУпАП (керування тран-
спортним засобом у стані ал-
когольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння). Автомобіль 
вилучили та доставили на ареш-
тмайданчик.

«за кермом був, але 
не Пив»

Під час телефонної розмови з 
журналістом RIA Андрій Гижко 
підтвердив факт зупинки. Однак, 
говорить, відмовився від освіду-
вання через низку порушень з 

боку правоохоронців.
— Я відмовився, тому що 

процедура була порушеною, і 
я не був п’яним, — пояснює де-
путат обласної ради. — Порушень 
було багато: авто рухалося без 
проблискових маячків, коли мене 
зупинили, то були без камер, 
не пояснили причину зупинки, 
не представилися, і була маса 
інших питань.

За словами Андрія Гижка, його 
зупинили, коли він повертався 
додому. Говорить, якраз закінчив 
з розвантаженням гуманітарної 
допомоги.

Із рішенням поліціянтів, які 
склали на нього адмінпротокол, 
депутат не згоден, тому збира-
ється оскаржувати його в суді. 
Адвоката, каже, вже найняв.

автівку депутата обласної ради 
Забрали на арештмайданчик
порушення  На депутата облради 
андрія гижка склали адмінпротокол 
за статтею про водіння у нетверезому 
стані та вилучили автомобіль. Від 
проходження огляду на стан сп’яніння 
він відмовився. За словами водія, після 
зупинки було чимало порушень з боку 
самих правоохоронців

знову відмовився від прохо-
дження освідування. Це також 
є на відео.

За словами речниці, скарг 
на спецлінію «102», а також 
письмових скарг про неправо-
мірні дії правоохоронців, до по-
ліції від Андрія Гижка або його 
представників не надходило.

Додамо, що минулого року, 
24 травня, біля Універмагу 
сталася ДТП, коли Volkswagen 
не розминувся з Toyota RAV4. 
За інформацією наших джерел, 
порушником був водій остан-
ньої. За кермом «Тойоти» тоді 
знаходився саме Андрій Гижко, 
якого госпіталізували до лікарні.

— У водія були явні 
ознаки алкогольного 
сп’яніння: різкий запах 
з ротової порожнини та 
млява мова, — кажуть у 
поліції 

Він є членом політичної партії 
«європейська Солідарність». 
балотувався до міської ради, 
двічі до обласної ради та під час 
дострокових парламентських 
виборів до ВРу. Пройти вдалося 
лише у 2019-му, коли він став де-
путатом обласної ради від «єС». 
Очолював обласний департамент 
економіки. має три вищі освіти. 

має звання заслуженого еконо-
міста україни.
Відомо також, що раніше андрій 
гижко обіймав посаду заступника 
голови Вінницької облдержад-
міністрації, а також проректора 
з інноваційної діяльності та роз-
витку інфраструктури Донецького 
національного університету імені 
Василя Стуса.

що відомо про андрія гижка?

новини

506891

506931

ОгОлОШеННЯ ПРийОм ОгОлОШеНь (0432) 555-135

      це вже не перший скандал за участю депутата андрія гижка.  
   За інформацією від наших джерел, минулого року він став винуватцем ДтП 
біля універмагу



 клаДка цеГли. можливо невеликі оБ’єми. (068) 839-
07-17  

 коПAємо траншеї,ями міні-екскаватором.вивіз 
Грунту.шир.транш.20,30,40,50,60,80см (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

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

 Копання, буріння криниць, каналізацій. Кільця від виробника.
Послуги екскаватора. (067) 433-77-38  

 коПання, ДокоПування криниць механічним сПосо-
Бом. Доставка кілець. (067) 290-47-13  

 Копаємо криниці, докопуємо, чистимо. Копаємо вигрібні ями. 
(098)486-71-90, (093)647-20-27  

 коПаємо, ДокоПуємо, Демонтаж криниць, катло-
вани, чистка, стічні ями. (096) 358-33-20, василь  

 коПаємо, чистимо, ДокоПуємо криниці. швиДка 
та якісна роБота. Доставка кілець. (096)306-28-39, 
(063)234-68-29  

 міні-екскаватор. всі виДи роБ.ГлиБина коПання 
0-3м, ковш 20,30,40,50,60,80,100см (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

 Порізка Дерев/Дров, Покіс трави, БуДівельні, 
саДово-оГороДні роБ. Приємні ціни. (067) 697-71-21, 
серГій  

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

 уклаДання Плитки тротуарної. якість Гарантована 
(067) 307-32-33  

 уклаДання тротуарної Плитки. швиДко. якісно. 
Помірні ціни. великий ДосвіД роБоти (068) 004-83-01  

 Шліфування дерев’ян. паркетн.підлоги, укладання: паркет, 
ламінат, дошка, вагонка (098) 945-77-05, 69-33-42  

6.4 внутрішне озДоБлення, 
ремонт  

 «Під ключ» абсолютно доступно шпалери, шпатлівка, малярка, 
плитка, ламінат, ін. (068) 174-08-35  

 «Під ключ» професійно, недорого шпалери, ламінат, шпатлівка, 
малярка,гіпсокартон (063) 789-94-02  

 «Під ключ» Якісно,недорого шпалери, ламінат, плінтуси, 
фарбування,шпаклівка,т.і. (098) 240-85-15  

 1 БуДівельні ПослуГи: шПаклівка, фарБування, елек-
тромонтаж, сантехніка, ламінат. (098) 781-83-17, 
серГій  

 Bиконуємо ремонти: квартир, БуДинків, офісних 
Приміщень До ремонтів «ПіД ключ». (068) 685-59-33  

 акуратний ремонт квартир: Плитка, штукатурка, та 
ін. Доставка БуД.мат. Безкошт. (067) 710-53-63  

 Акуратно виконаємо: штукатурку, шпаклівку, малярка. (096)350-
32-22, (063)191-14-52  

 Балкон «ПіД ключ». вікна, армстронГ, ГіПсокартон та 
інше. (063)240-88-10, (097)113-12-10  

 виконуємо Плитку, шПатлівку, Демонтаж. штукар-
турка, стяжка, ГіПсокартон. (097) 331-73-11  

 Висока якість, доступні ціни. Повний/частковий ремонт квартир, 
буд. Досвід 15 р. (067) 293-37-42,  Сергій  

 Внутрішні ремонтні роботи. (099)360-89-08, (096)082-74-75, 
(063)314-13-68  

 внутрішні роБоти: комПлексно, частково, Декори 
та інше. Деталі за тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01  

 всі виДи внутрішніх роБіт! Плитка, шПаклівка, 
ламінат, фарБування, інше. (097) 300-56-11  

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

 ГіПсокартон, шПакл.,віДкоси, електрика, шПалери, 
ламінат, Паркет. Дошка, Плитка. (093) 241-50-05  

 Паркетні роБ: настилання Паркету, Парк.Дошки, 
ламінату. шліфування, реставрація. (067) 758-27-04  

 Ремонт будинків, квартир. Реконструкція пошкоджених споруд. 
(098) 693-51-98  

 Ремонт квартир, укладання плитки, ванна «під ключ». Малярні 
роботи. (098) 786-16-23  

 ремонт квартир. уклаДка Плитки, ламінат, штука-
турка, шПатлівка, фарБування,інше. (099) 622-15-50  

 ремонт»ПіД ключ»: ГіПсокартон, штукатурка,шПак
лівка,сантехніка, воДоПровіД,кахлі (096) 627-90-75, 
анДрій  

 ремонт: штукатурка, шПатлівка, Плитка, Демонтаж, 
стяжка та інше. (097) 331-73-11  

 схоДи Дерев’яні, Проект, виГотовлення, монтаж та 
окремі елементи схоДів. (068) 174-89-62  

 Фарбування дерев‘яних та МДФ фасадів, дверей та інше. (097) 
994-97-61  

 Шпаклівка, покраска, шпалери, вениціанка. Робота з дизайнерсь-
кими проектами. (098) 693-51-98  

 Штукатурка, шпаклівка, гіпсокартон, ламінат, поклейка шпалер. 
(067) 904-21-32  

 євроремонт квартир «ПіД ключ». якісно, неДороГо. 
(067) 123-72-62  

 євроремонт. малярні роБ.,Плитка, штукатурка, 
ГіПсокартон, ламінат. розумна ціна (097) 714-07-04  

6.6 натяжні та ПіДвісні стелі  

 stelivsim.Com.uA натяжні стелі віД вироБника. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

 натяжні стелі БуДь-якої склаДності, тканинні, 
«екостелі», фотоДрук на стелях. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

 натяжні стелі. виГотовл., монтаж. швиДко. якісно. 
знижки Пенсіонерам, учасн.ато. (067)840-64-95, 
(067)430-45-00  

6.7 оПаленя, воДоПостачання, 
вентиляція, каналізація  

 «ПіД ключ» каналізації з завеДенням в житло. швиД-
ко, якісно. (097) 309-97-58  

 1 CAнтехнік: якісне встановлення і заміна систем 
оПалення, каналізації, воДоПровоДу, унітазів, ванн, 
раковин. великий ДосвіД роБоти. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 автономне оПалення, зварювальні роБоти, заміна 
труБ, сантехніки, лічильники. (097) 148-03-60  

 Бойлери, оПалення, котли, труБи, насоси. 
консультація. ПіДБір, монтаж. зоДчих,36 (096) 428-
12-25  

 заміна міжБуДин.труБ (стояків), всі виДи сантехн. 
ПровеД. воДи, та каналізація. (068) 772-75-87  

 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  

508373

508379
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точка зору
простір для особистої думки

лариса Полулях, ВОлОНтеРКа

1961 індивідуальна аптечка для вояків. 
Крапля в морі. або краплі, які роблять моря. 
Продовжуємо. 5168742722978362 гривнева 
картка, 4731219645738042 перекази у євро, 
4731219645738281 перекази у доларах.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

пресслужба 
альтамедика

Рак — це сло-
во, яке все часті-

ш е лунає у нашому суспіль-
стві, слово, яке не хочеться 
вимовляти ні вголос, ні по-
думки. Але, враховуючи дані 
статистики, про нього потрібно 
говорити.

Рак — це збірна назва захво-
рювання, що включає велику 
кількість різновидів. Кожен 
окремий підвид має особливос-
ті перебігу, лікування та про-
гнозу. На сьогоднішній день 

у всьому світі, включаючи нашу 
країну, проводяться масштабні 
клінічні дослідження у пошуках 
найбільш ефективних методів 
боротьби з цією недугою і, за-
вдяки цьому, ми маємо в ар-
сеналі можливості лікування, 
які були невідомі ще якихось 
10 років тому.

Хіміотерапія — один з важ-
ливих етапів лікування онко-
логічного захворювання. Вона 
може проводитись разом з 
іншими методами (хірургія, 
опромінення) або окремо. 
Основне завдання хіміотера-

пії — знищення пухлинних 
клітин. На сьогоднішній день 
існують міжнародні рекомен-
дації по лікуванню злоякіс-
них пухлин і лікарі-онкологи 
усього світу повинні дотриму-
ватись стандартів лікування. 
Саме тому, отримавши при-
значення згідно зі стандарта-
ми в Україні, ви отримаєте це 
саме лікування і за кордоном. 
Слово «хіміотерапія» завжди 
викликає страх і паніку через 
невідомість. Так, це не просте 
лікування, але при використан-
ні додаткових ліків більшос-

ті побічних проявів вдається 
уникнути. Курси лікування 
призначаються з певними ін-
тервалами, які дозволяють до-
сягнути результату і одночасно 
дати організму час для віднов-
лення. Сьогодні активно роз-
вивається таргетна терапія та 
імунотерапія пухлин. Ці методи 
дозволяють вибірково вплива-
ти лише на тканину пухлини, 
вражаючи точно в ціль. Такі 
препарати добре переносять-
ся та демонструють вражаючі 
результати лікування.

При своєчасній діагностиці 

та лікуванні пацієнти мають 
можливість одужати та жити 
якісним повноцінним життям.

Профілактика та раннє ви-
явлення захворювань не по-
требує великих зусиль, але 
береже найцінніше — здоров’я 
та життя!

Рак не вирок
блог

508656

медичний центр  «альтамедика» 
вінниця, вул. м. литвиненко- 
вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

наталія козак,  
ПСиХОлОг

Війна — це одне з най-
більших випробувань для країни, на-
ції та людського життя в прямому та 
переносному значенні. І під час таких 
екстремальних та нестандартних подій 
у житті, людина відкриває свої найкра-
щі або найгірші якості, як би пафосно 
це не звучало. Все те, що було прихо-
вано десь дуже глибоко, й, можливо, 
за інших обставин, так би і не про-
явилося.

Скидаються маски, злітає все поверх-
неве, і людина залишається абсолютно 
гола: ти такий чи така, як є насправді, 

ніякий одяг, прикраси та макіяж вже 
не зможуть нічого приховати.

І ось такі дві оголені людини зустрі-
чаються по-новому, і вже не важливо, 
скільки років ви разом, і скількох дітей 
чи онуків виховуєте. І це досить склад-
но, тому що, перш за все, ми чекаємо 
прийняття і підтримки в свою адресу, і 
в той самий час, насичені патріотичним 
максималізмом, стаємо занадто вимо-
гливими до іншого.

Ви починаєте бачити те, з чим мири-
лися роками, і на що взагалі не зверта-
ли уваги, а тепер це стало аж занадто 
важливим, і вам здається, що без цього 
немає сенсу йти по життю далі разом.

Виявляється, наприклад, що вона 

не така підтримуюча та дбайлива, як 
йому здавалося, і не готова «і в вогонь, 
і в воду за ним», а він — не такий стре-
состійкий, опорний та дієвий, яким ба-
чила його вона до цієї страшної війни. 
Просто ми всі люди, і точно маємо свої 
слабкі сторони, і вперше в житті зіткну-
лися з такою складною подією.

Та перед тим, як приймати остаточне 
рішення в цій нестандартній ситуації 
підвищених емоцій, дайте шанс своїм 
стосункам і зверніться до психолога, 
з’ясуйте, чого саме вам бракує, і чи 
можливо це отримати від свого партнера 
чи партнерки, чи є у ваших стосунках 
те, за що варто боротися і чи можна їх 
ще врятувати…

Війна і стосунки
блог
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 оПалення. ремонт. зварювання труБ на Газ, вста-
новл.котлів, насосів, раДіаторів. (096)897-22-71, 
(068)113-61-71  

 сантехнічні роБоти, воДоГін, оПалення, каналізація. 
(067) 905-04-57  

6.8 електроПостачання  

 електрик наДом, ремонт БуДь-якої склаДності. (098) 
918-72-39  

6.9 Покрівельні матеріали та 
ПослуГи  

 «ДахБуд» Покриваю дахи: мет.черепиця, профнастил, шифер 
та ін.матеріали. Демонтаж даху. Ціна в залежності від об’єму та 
матер.покриття. Працюю без посередників (097) 755-68-57  

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

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

 «ПіД ключ» Дах БуДь-якої склаДності. (098) 222-26-65  

 1 БриГаДа  виконає Покрівельні роБоти БуДь-якої 
скаДності за Помірними цінами. (063)286-37-48, 
(068)959-72-98  

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

 аБсолютно неДороГо та якісно виконуємо монтаж 
ринв, воДостоків. (096) 966-61-89  

 Балкони. Перекриття Даху. швиДко. Професійно. 
якісно. (098) 222-26-65  

 виконаю Покрівельні роБоти. євроруБеройД. Бікрос. 
Бікроеласт. низькі ціни. (098) 271-20-96  

 всі виДи Покрівельних роБіт, ПіДДашки, ринви. ве-
ликий ДосвіД роБоти. (098) 222-26-65  

 монтаж металочереПиці, ПіДДашків, воДостоків, 
встановл.мансарД.вікон, вентиляц. (098) 222-26-65  

 Покрів. роБоти Б.-якої склаДності євроруБеройДом. 
в наявності всі матер. Гар.2р. (093) 550-63-67  

 Покрівельні роБоти, матеріали, Проектування. Без-
коштовний Прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

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

 Покрівля Дахів, ПіДДашки, ринви, утеПлення. Помірні 
ціни. (098) 222-26-65  

 Покрівля та покрівельні рорботи будь-якої складності. Кладка 
газоблоку. (097) 518-24-57  

Григорівна. Пояснює, що тоді не могла 
навіть у таке повірити, що залицяється 
до неї справжній бойовий пілот. По-
бралися і одразу чоловік отримав при-
значення до Вінниці.

— Він завжди був і є хорошим чолові-
ком. Ніколи і ні за що не дорікав, не те 
щоб діло доходило до якоїсь сварки, — 
продовжує розповідати про чоловіка пані 
Єлизавета. Додає, що авторитет Миколи 
Степановича непохитний для всіх членів 
родини. Кожен і сьогодні приходить ра-
дитися перед ухваленням того чи іншого 
рішення у житті. Чи то щось важливе, 
чи навіть дрібне. Особливо до думки 

глави сімейства дослухаються син, онук 
і правнук.

У місті над Бугом прожили усе спільне 
життя подружжя Макаренків. Це вже тро-
хи більше 72 років. Народили двох дітей. 
Ті подарували стільки ж онуків, а ще трьох 
правнуків. Всі вже дорослі і 21 травня зі-
бралися за святковим столом. Вся родина 
нині налічує п’ятнадцять членів.

Якогось секрету довголіття та спіль-
ного і відданого одне одному у союзі 
життя не знають. Кажуть, що усе ро-
били правильно і ніколи одне одного 
не полишали. Стверджують, що просто 
усе робили разом. Може це і є секрет?

Зустрів свій 100‑річний ювілей 
порЯд З 92‑річною дружиною
доля  Вони побралися на брянщині у Росії, а з 
1950 перебралися до Вінниці. Саме у рік свого 
одруження. Він старший від неї на вісім років, 
але і у молодості не уявляв свого життя без 
односельчанки. Полковник Повітряних сил називає 
свою дружину своїм головним поворотом

6.11 утеПлення фасаДів  

 Утеплення буд.:пінопластом, мін.ватою, армування, архітектура, 
декор.штукатурка. (098) 050-71-26  

 утеПлення БуДинків ПіноПластом, ватою, «короїД», 
«Барашек». низькі ціни. якісно. (098) 132-12-31  

6.14 Пром.оБлаДнання та ін-
струменти  

 ПроДам сверДлильний станок, новий. Газова ко-
лонка, нова. (067) 981-70-94  

7. побутові товари, все для 
дому  

7.1 меБлi ПроДам  

 Ліжко 2-спальне, хор/стан ............................ дог. ........ (098) 511-60-33  

 Пенал, сервант, шафа, вішалка ................ Дешево ........ (067) 127-78-31  

 Полиці під книжки 2шт, 1х0,3м .............. 150гр/шт ........ (097) 981-48-29  

 Стіл обідній, 4 стільця, торг ..................3200грн. ........ (097) 220-03-52  

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

7.2 ПоБутовi товари ПроДам  

 2 холодильника б/в, роб/стан ................... недор. ........ (063) 104-45-56  

 АВтоклАВи. ....................................................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 Бетонозмішувач б/в та з/ч, нові .................... дог. ........ (067) 975-56-45  

 Гаражні ворота 2,5х2м ................................. дог. ........ (068) 337-11-24  

 Гаражні ворота, б/в, хор.стан ....................... дог. ........ (097) 212-77-20  

 доїльні АпАрАти тА З/ч .......................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 ел.дВиГуни. ремонт. ..............................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 ел.кукурудЗолущілки ........................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 ел.млини, бурякоріЗки ......................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 Продам, куплю, відрем.прал.машини ............. дог. ........ (067) 777-76-00  

 Т/в LG SF-21F30 д.60см ........................ 1400грн. ........ (098) 353-08-50  

 Торгове обладнання, продам. ....................... дог. ........ (067) 160-51-97  

 Фінікова пальма продам .............................. дог. ......... (097)560-06-31  

 Хол.,ел.духовку,прал/маш,ел.вафел ................ дог. ........ (067) 294-91-19  

 Шв. машина з тумбою, ножна ................. 500 грн. ............ (097)5600631  

7.5 куПлю  

 А я куплю прал.маш.автомат на з/ч ........... дорого ......... (096)317-76-68  

 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 для себе ................................. дог. ....... (098) 275-10-11  

 Газову плиту .............................................. дог. ........ (067) 166-63-52  

 Гітару, пилосос, мельх.посуд ........................ дог. ........ (093) 299-45-17  

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

 Ел.м’ясоруб.,світильники, сервізи ................. дог. ........ (098) 702-62-41  

 Ел.шашличницю, барсетки, годинник ............. дог. ........ (068) 488-24-31  

 Крісло розкладне, шкіряний диван ................ дог. ........ (098) 324-21-13  

 Куплю LG та інші прал.машини ..................... дог. ........ (063) 777-76-00  

 Куплю мікрохвил., прал/маш ......................... дог. ........ (097) 016-99-97  

 Кухонний м’який куток ................................. дог. ........ (067) 925-15-52  

 Паяльник, олово, каніфоль, припой ............... дог. ........ (067) 166-65-77  

 Пилососи, прал/маш будь-які ....................... дог. ........ (098) 017-22-63  

 Прал/маш Малютка, пилосос ........................ дог. ........ (097) 503-32-80  

 Прал/маш Малютку, Ригу, будь-яку................ дог. ........ (096) 461-15-53  

 Прал/маш робочу, комод, ліжко .................... дог. ........ (068) 209-74-74  

 Прал/машини, мікрохв. та інше ..................... дог. ........ (098) 154-83-29  

 Провода, паяльник, олово,припой ................. дог. ........ (068) 837-90-49  

 Холодильник гарний, робочий ....................... дог. ........ (096) 554-36-44  

 Холодильник для студента ............................ дог. ........ (097) 180-87-62  

 Холодильник, будь-який, робочий.................. дог. ........ (096) 461-20-33  

 Холодильник, обов’язково робочий ................ дог. ........ (097) 503-32-10  

 Холодильник, хороший, робочий ................... дог. ........ (068) 316-32-18  

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

7.6 ПослуГи  

 «AAAAABC». 100% pемонт хoлоДильників вДома. 
Гарантія. заБираємо Б/в холоДильники (098) 814-24-
77  

 «Avto100%». Перевез.меБлів, БуД.мат.До 2,5т. ван-
тажники. фурГон 4х2х2,4. неДор. (098) 588-08-27  

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

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

 «DAF». ДисПетчерська з Перевезень меБлів, Піаніно 
+ ДосвіДчені вантажники. (096) 972-10-09  

 «аБакан» ДисПетчерська з завантаження, Перевезен-
ня меБлів. (067) 994-47-16  

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

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

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

 «Муж на прокат» сантехнік, електрик, газовщик та інші послуги. 
Недорого. (097) 733-80-99  

 «Під ключ» 100% ремонт насосних станцій, насосів, фільтрів, 
сантехніки. Досвід. (097) 795-97-99  

 «Під ключ» аварійний ремонт, монтаж проводки, розеток, 
світильн. Досвід. Якість. (098) 856-66-94  

 «Чоловік напрокат» сантехнік, електрик, газовщик,  та інші  по-
слуги. Недорого. (096) 753-52-93  

 1 косіння трави, Бур’яну. оБПрискування саДу, Го-
роДу. встановлення оГорож. (099) 549-09-19  

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

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

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

 Peмонт та перетяжка м‘яких меблів. Заміна поролона, пружин, 
ДСП, механізмів. 62-11-89, (067) 730-62-66  

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

ОгОлОШеННЯ ПРийОм ОгОлОШеНь (0432) 555-135

508666

Подружжя макаренків разом вже 72 роки. голові родини миколі 
Степановичу сто років, а його дружині єлизаветі григорівні 92

макаренко пройшов усю війну на 
винищувачі як-3. та льотне училище 
закінчив вже після Другої світової

ВОлОДимиР бабков, RIA, (098)2671548

Вінничанину Миколі Макаренку 
21 травня виповнилося 100 років. У свій 
час він був льотчиком-винищувачем, те-
пер — ветеран Другої світової.

Як і багато його однолітків, на фронт 
Микола пішов, так і не закінчивши на-
вчання у військовому училищі. Він на-
вчався у Москві у Монінському льот-
ному корпусі. Отримував диплом вже 
задовго після війни, адже декілька років 
після перемоги залишився служити у Ні-
меччині. Микола Макаренко пройшов 
війну від початку і до дня перемоги. 
Його підпис також залишився на Бран-
денбурзьких воротах. За чотири роки 
у льотній книжці зафіксували 3800 годин 
бойових вильотів на тогочасному вини-
щувачі ЯК-3. Здебільшого це був супро-
від штурмовиків та бомбардувальників.

— Вже в одному з перших польотів 
відмовила навігація. Не одразу навіть 
зрозумів, що у пошуку напрямку пе-
ревернув машину верхом донизу. Тоді 
і почав молитися. Вочевидь, Всевиш-
ній мене почув. Дуже швидко наздо-
гнав колону і став у стрій, — розповідає 
іменинник про початок війни. Додає, 
що робота льотчика-винищувача — це 
завжди небезпека, пов’язана з необ-
хідністю правильних віражів, але голо-
вний свій поворот у житті він скерував 
у 1950 році.

— Ми були односельцями у Брянській 
області. Після скорочення льотного 
складу у Німеччині і його звільнення зі 
служби на її території, прийшла сватати 
мене до моєї матері його матір, — каже 
дружина Миколи Макаренка Єлизавета 
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НаталІЯ корПан, RIA, 
(097)1448132

Через війну цьо-
горіч неможливо 
провести традиційні 
ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, 

тож у Міністерстві освіти України 
запровадили мультипредметний 
тест (НМТ). Іншими словами — 
спрощений аналог ЗНО. Учні 
одночасно здаватимуть: україн-
ську мову, математику та історію 
України.

усі хвилюються
Мати одинадцятикласниці Олі, 

Віталіна, розповідає, що у класі її 
доньки всі хвилюються про здачу 
цього нового «ЗНО». Навчається 
дівчина у ліцеї № 7. Оля плану-
вала здавати ЗНО з математики, 
української мови та біології. Вона 
почала готуватися до зовнішньо-
го незалежного тестування ще 
з початку десятого класу. З усіх 
предметів відвідує репетиторів.

— Зараз нам потрібно за два 

місяці добре вивчити історію, 
яку ми не збиралися здавати 
на ЗНО, — розповідає мати ви-
пускниці. — Це важкий предмет, 
складно вчити. Ми знайшли ре-
петиторів, витрачаємо кошти. 

Віталіна вважає, що діти з 
усім впораються. Її донька мріє 
вступити у Вінницький медичний 
університет.

— Спочатку був шок, коли ді-
зналися про нове тестування, але 
вже пристосувалися. Діти хви-
люються, але нікуди від цього 
не дітися. Вчаться, готуються, і 
все буде добре. Весь вільний час 
займає підготовка до тесту, ви-
хідних немає, — каже вінничанка.

Ще один випускник Андрій 
розповідає, що підготовку до тес-
тування він розпочав з початку 
цього навчального року. Каже, 
спершу думав, що мультипред-
метний тест буде здавати важче, 
ніж звичне ЗНО. Проте, коли 
пройшов пробне тестування, 
то припинив так сильно хвилю-
ватися.

Модель
рік випуску/колір/ 

об`єм двигуна
пробіг Ціна Куда звертатись (ваш телефон) Нотатки

8. автомобілі  
8.1 ПроДам аБо оБмiняю  

 ВАЗ-2111 ..................... 09 .... сір ..... 1600 ........ 131 .......... 3100у.о. .... (067) 793-68-25 ...................................................... відм.стан, двиг.16-клап.  

освіта

8.8 авто-ремонтнi ПослуГи  

 Ремонт ходової легкових автомобілів та бусів, розвал-сходження. 
(097) 729-48-15  

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

 фарБування авто. Грунтовка, шПаклівка, виДалення 
іржі, реставрація. якісно. (093) 014-73-33  

8.9 трансПортнi ПослуГи  

 «Avto»100%. Перевез.меБлів, БуД.мат.До 2,5т. ван-
тажники. фурГон 4х2х2,4. неДор. (098) 588-08-27  

508427

Як випускники готуютьсЯ 
до мультипредметного тесту
альтернатива  Закінчення школи та 
вступна кампанія буде зовсім не такою, 
як очікувалося. Однак освітяни швидко 
адаптувалися до нової реальності, і замість 
ЗНО запровадили мультипредметне 
тестування. Розповідаємо, як і коли цей 
тест буде проходити. Чи зможуть його 
здати діти, які виїхали за кордон? а також 
ми дізналися, як до мультипредметного 
тесту готуються вінницькі школярі

в школі. Водночас, щоб почува-
тися впевненіше, варто не про-
пускати занять у школі, пере-
глядати уроки Всеукраїнської 
школи онлайн, а також вебінари 
з підготовки до ЗНО/НМТ», — 
кажуть в українському центрі 
оцінювання якості освіти.

Під час повітряної тривоги 
всі учасники НМТ перейдуть 
в укриття, а після завершення 
повітряної тривоги повернуться. 
Якщо повітряна тривога не буде 
тривалою, учасники зможуть 
продовжити проходити НМТ, 
якщо ж вона триватиме довго — 
складатимуть іспит у додаткову 
сесію.

де Проходитиме 
тестування

Міністерство освіти і науки 
вже затвердило перелік населе-
них пунктів України, у яких буде 
сформовано попередню мережу 
тимчасових екзаменаційних цен-
трів для проведення національ-

ного мультипредметного тесту. 
У списку є й Вінниця.

Як читаємо, з міркувань без-
пеки назви населених пунктів, де 
відбудуться тестування, не опри-
люднюються. Однак учасники 
на своїх інформаційних сторінках 
з 20 травня до 7 червня включ-
но матимуть змогу підтвердити 
бажання взяти участь у НМТ і 
вибрати з наданого переліку на-
селений пункт.

Також міністр освіти і науки 
Сергій Шкарлет розповів деталь-
ніше про особливості НМТ.

Міністр повідомив, що він 
звернувся до міністрів освіти кра-
їн ЄС, Великої Британії, Ірландії 
із проханням організувати в по-
над 30 країнах складання НМТ 
для українських випускників, які 
перебувають на територіях цих 
країн.

Детальніше про організацію 
складання НМТ за кордоном 
повідомлятиметься, коли буде 
готовий перший центр.

— Відвідую репетиторів, і ду-
маю, що все буде добре, — каже 
школяр.

який вигляд має тест і 
коли відбудеться

Український центр оцінювання 
якості освіти оприлюднив демон-
страційний варіант національно-
го мультипредметного тесту. Тест 
містить по 20 завдань з кожно-
го блоку, виконати які потрібно 
за 120 хвилин.

«Окрім завдань, тут є правиль-
ні відповіді, що дає можливість 
одразу перевірити себе. Цей ва-
ріант допоможе відчути атмос-
феру тестування, потренуватися 

виконувати завдання в онлайн-
режимі, навчитися розподіляти 
час на виконання 60 завдань з 
трьох навчальних предметів», — 
кажуть у МОН.

Як зазначає команда центру 
оцінювання якості освіти, інтер-
фейс запропонованого тестуваль-
ника відрізняється від того, який 
буде на реальному НМТ, однак 
за структурою, типами завдань, 
тривалістю їх виконання демон-
страційний варіант аналогічний 
до вступного тесту.

«Усі завдання НМТ було розро-
блено для ЗНО і є звичними для 
учасників. Щоб успішно пройти 
НМТ, достатньо добре навчатися 

Цьогорічні випускники 
здаватимуть 
комп’ютерний онлайн-
тест. За результатами 
його складання вони й 
вступатимуть до вишів

505612
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такий вигляд має демонстраційний тест з історії. Завдання 
тут такі самі, як і в ЗНО, тому труднощів зі складанням 
у випускників виникнути не має

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

 Автомат. пральні машини та інша побут. техніка. Акурат. 
відремонтую на дому. (067) 934-38-77  

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

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

 встановлення систем віДеосПостереження, Досту-
Пу, сиГналіз.з вивеД. на власний Пульт охорони. 
Проектування, монтаж, сПостеріГання систем Про-
тиПожежноГо захисту. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

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

 Перетяжка та ремонт м‘яких меБлів. заміна По-
ролона, Пружин, ДсП, механізмів. (067)730-62-66, 
(0432)62-11-89  

 ПриБирання квартир, офісів. якісно. неДороГо. (097) 
692-68-18  

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

 ремонт телевізорів. Гарантія. виклик Безкоштовний. 
(067)262-78-99, (063)225-95-18  

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

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

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

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

 т е р м і н .  р е м о н т  х о л о Д и л ь н .  н а  Д о м у  з 
Гарантією,заміна ДвиГунів виПарн.виїзД в р-н 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

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

 терміновий ремонт холоДильників на Дому, якісно 
з Гарантією, виїзД в район. (067)934-37-81, (098)573-
71-28  

 терміновий ремонт:холоДильників, морозильників. 
швиДко, якісно, Гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

486166

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  

 ПроДам вертикальний ніж (Делитель) на ріПаковий 
стіл. стіл комБайна новий. (096) 542-95-45  

 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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9. робота  
9.1 воДії, ексПеДитори,  
вантажники, комірники  

 вантажники на Постійну роБоту. оПлата Потижнева. 
(067) 770-17-14  

 Водій на ГАЗель, 4,2м, тент, по місту. Вантажні перевезення. З 
досвідом роботи. (067) 726-68-31  

9.2 кухарі, офіціанти, Бармени, 
технолоГи  

 Пекар, Працівник лінії розДачі їжі у їДальню. зміни 
По 8 аБо 12 ГоДин, оПлата ПоГоДинно. харчування на 
роБоті Безкоштовне. своєчасна виПлата зароБітної 
Плати. (097) 344-06-89  

Помічник кухаря
кухар в піцерію. З/п висока. Графік 
зручний. (067) 124-28-48  

9.3 охоронці  

 0xopoнці. вахта. 12ГоД.роБ.День/12 віДПоч. з/П 
10500-12000Грн. харчування,ПроїзД (096)983-81-08, 
(093)515-02-70  

 Cторож в «курсаль». (050) 293-08-70  

 воДій-охоронник Гшр. форма, Повний соцПакет. з/П 
своєчасно. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 охоронники 350-450Гр/ДоБа. вахта, форма, Дост, 
Прожив.за рах.фірми. Повн.соц.Пак (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

 охоронники 500 Грн/ДоБа По м.вінниця. ДоБа че-
рез Дві. Повн.соц.Пакет. з/П вчасно (067)430-53-76, 
(093)115-78-85  

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

 охоронці на Постійну роБоту, вахтовий метоД. з/П 
Без затримок. (098) 315-50-59  

 охоронці на Постійну роБоту. вахта, ПроїзД та 
Прожив. за рахунок ПіДПриємства. (093)630-81-35, 
(097)842-72-63  

9.4 ПриБиральники, Покоївки, 
ПосуДомийки  

 ПосуДомийниця, Графік роБоти: тижДень через тиж-
День. зміна 10 ГоДин, оПлата ПоГоДинно. харчування 
на роБоті Безкоштовне. з/П своєчасна. зручно До-
Биратися. (097) 344-06-89  

 ПриБиральниця ПотріБна на роБоту на центральний 
ринок в туалет. (068) 073-78-10  

9.5 Працівники сто, азс,  
мийки  

 автомаляр, Помічник автомаляра ПотріБні 
терміново. (067) 456-02-52  

9.6 ПроДавці, касири  

 Продавець в магазин, вік від 40 років. (068) 814-97-88  

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

9.8 сфера ПослуГ, сПорт,  
краса  

 майстер універсал, жіночий майстер в салон краси. 
вишенька. Гарні умови. (098) 921-21-27  

9.9 роБочі, слюсарі,  
БуДівельники  

 внутрянщики, ПіДсоБники, каменярі, штукатури, 
фасаДники,Покрівельники (098) 827-80-85  

 Допомагати хлопцю або дівчині розклеювати об’яви по місту, на 
постійній основі. (097) 935-65-71  

 Плиточник. Майстер для мурування печі. (098) 100-03-03  

 Працівники некваліфіковані (чол., 18-60р.) заПро-
шуються на роБоту. (067) 433-15-81  

 різнороБочиий в тц «жовтень». (050) 293-08-70  

9.11 лікарі, меДсестри,  
фармацевти  

 оПераційна санітарка в меД.центр «альтамеДика», 
терміново. вимоГи: акуратність, швиДкість, вік 20-50 
років. звертатись за телефоном: (068) 622-44-67  

Герої тилу

508349

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

 вантажні Перевезення 1-10т По місту, оБласті, 
україні. (067) 290-47-13  

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

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

 вантажні Перевезення. вантажники. Пасажирські 
Перевезення. кур‘єрська Доставка. (067) 199-34-22  

 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  

 Екскаватора послуги. Копання, буріння криниць, каналізацій. 
Продаж кілець. (067) 433-77-38  

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

ОгОлОШеННЯ ПРийОм ОгОлОШеНь (0432) 555-135
508427

окулярів та зарядок, а волонтери 
подарували кілька форм для ви-
пічки вафель, — усе це виставлене 
на продаж. Даня говорить, що 
дехто з перехожих може просто 
давати гроші, нічого не купуючи.

— Ми бачимо, як страждають 
люди у нашій країні, багатьом із 
них страшно та важко переживати 
це. Особливо тим, хто зараз у Ма-
ріуполі, — продовжує Даня. — Ми 
не хочемо сидіти на місці, тому 
долучилися до допомоги ЗСУ. Ві-
римо, що це пришвидшить нашу 
перемогу.

миХайлО курдюков, 
RIA, (095)1039671

«Слава Украї-
ні!» — звертається 
хлопчик у вишиван-
ці до поліціянтів, які 

проходять повз. Ті перезираються 
між собою та з усмішкою від-
повідають: «Героям слава!» Вже 
за дві хвилини Даня, так його 
звати, вітатиметься й з іншими 
перехожими, а потім проситиме 
їх підтримати ЗСУ, придбавши 
у нього випічку.

Даня, його подруга Марго та 
купа інших дітлахів вже два тижні 
виходять до будинку, що на про-
спекті Юності, 77. Там вони роз-
кладають стіл, стільці та продають 
випічку, печиво, попкорн та сік 
у пластикових склянках. А ще са-
моробні прикраси, розмальовки, 
повітряні кульки та маленькі ва-
зони. Усе це заради ЗСУ.

— Ми почали з розмальовок, 
які самі друкували та які потім 
продавали по дві гривні за аркуш. 
Потім до нас приєдналися батьки: 
запропонували продавати сік, по-
пкорн та інше, що люблять діти. 

Далі ми почали робити прикраси. 
Та найбільше людям подобається 
купувати випічку, — розповідає 
11-річна Маргарита, яка нещо-
давно приїхала з Харкова. — У Ві-
нниці я трішки відпочила і ви-
рішила почати робити щось ко-
рисне. Справи спочатку не йшли, 
а потім ми за три дні 3,5 тисячі 
гривень заробили. Гроші пере-

дали до волонтерського штабу 
Тетяни Власюк.

долучитися можуть усі 
охочі

До ініціативи Маргарити й Дані 
постійно приєднуються інші діти, 
батьки, а також небайдужі вінни-
чани. Школярі розповідають, 
що в одній мережі магазинів їм 
безоплатно передали кілька пар 

малі волонетри:«віримо, що це 
пришвидшить нашу перемогу»
свідомість  Кілька дітей шкільного 
віку вирішили не залишатися осторонь 
та долучитися до збору коштів для 
української армії. Ініціативу малечі 
підтримали їхні батьки. тепер чи не щодня 
на проспекті Юності ці волонтери 
продають випічку, а отримані гроші 
віддають волонтерам

— Такі ініціативи 
потрібні не лише 
дітям, але й усім нам, 
адже вони піднімають 
моральний дух, – каже 
Дмитро Ярославцев

Наразі у дітей зібрано близько 
двох тисяч гривень, які згодом 
вони також передадуть волон-
терам. Вони кажуть, що немає 
конкретної суми, що її вони хо-
чуть зібрати. Поки є можливість, 
то обіцяють виходити.

Правильне виховання
Для залучення більшої кількості 

людей, діти по кілька разів на день 
сідають на велосипеди або само-
кати та їдуть проспектом, повто-
рюючи: «Збираємо гроші на ЗСУ». 
Перехожим, які зацікавилися, роз-

повідають, що саме можна при-
дбати та куди за цим підходити.

— Вчинки наших дітей де-
монструють, наскільки гарно та 
правильно ми їх виховали. Їхня 
ініціатива — це наслідок патріо-
тичного виховання, — розповідає 
майор запасу та батько кількох 
маленьких волонтерів Дмитро 
Ярославцев. — Такі ініціативи по-
трібні не лише дітям, але й усім 
нам, адже вони піднімають мо-
ральний дух. Вони показують, що 
ми в нашій країні стали однією 
згуртованою та великою сім’єю.

ініціативу з продажу випічки заради зсу вигадали даня з маргаритою. Поки є 
можливість, вони обіцяють продовжувати свою справу
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9.12 керівники,  
аДміністратори, уПравлінці  

 аДміністратор. телефонувати Після 15-00. (063) 123-
08-17  

9.13 швачки, кравці,  
Прасувальники  

 Швачка в майстерню одягу на постійну роботу. Замостя. (063) 
406-63-82  

 швачку та технолоГа, кваліфікованих заПрошує 
швейна-текстильна комПанія (098) 749-10-10  

9.18 оПікуни, ДоГляДачі, няні  

 няня в село Для хлоПчика 3р. з умовою ПостійноГо 
Проживання. (096) 913-36-73  

 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)012-
83-93  

9.22 різне  

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

 Працівниця для роздачі реклами до 30р., студенти. (098) 373-
04-94  

9.23 шукаю роБоту  

 «Абакан». Диспетчерська з завантаження, перевезення меблів. 
(067) 994-47-16  

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

 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  

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

 Допоможу по господарству, дім, сад, город, газон. Сторож. 
Охоронець. (067) 430-71-99  

 Прибирання квартир, офісів. Якісно. Недорого. (097) 692-68-18  

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

 Шукаю роботу по догляду за хворими людьми. Великий досвід 
роботи.З/п дог. (096) 614-32-94  

 Шукаємо роб.з кoпання криниць, каналізацій, буріння. Кільця. 
Послуги екскаватора (067)  433-77-38,Михайло  

10. НавчаННя  
10.1 навчу  

 А ми запрошуємо! Гра на гітарі, фортепіано, вокал, хореографія. 
Безкоштовно. (097) 437-46-19  

 анГлійська мова. якісно ПіДГотую До зно. (063) 130-
80-89  

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

 анГлійська, нім., Польська, франц., чеська. Готуємо 
До укр.та міжнароД. ісПитів (063)130-80-89, (067)433-
29-54  

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

 навчу Гри в шахи та шашки Дітей та Дорослих. 
ДосвіД роБоти в шаховій школі. (093)711-58-90, 
(096)534-37-11  

спорт

12.3 ПослуГи  

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

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

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

 ремонт комП’ютерів, ноутБуків, т/в на Дому. 
ДіГностика Безкоштовна. Гарантія. (098)877-57-59, 
(093)662-83-49  

13. іНші послуги  
13.5 юриДичні та фінансові 

ПослуГи  

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

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

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

 креДити Готівкою. 17 років креДитуємо. креДит-
на сПілка «Партнер». ліц.380 нкфП. (063)311-80-72, 
(096)901-79-48  

14. медичНі послуги  
14.1 ПроПоную  

мобільна лазня з виїздом  
до Вас. парна, кімн.відпоч.  
тв, душ, рушники, посуд.  
комфортний відпочинок.

(067) 431-88-99  

 зуБи як свої. Протезування, лікування, виДалення, 
Панорамний знімок. (098) 814-09-47  

 Масаж загальний, класичний, антицелюлітний. Болі в суглобах. 
Консультації. (097) 296-08-77  

 ПослуГи ПсихолоГів та ПсихотераПевтів. різні виДи 
та наПрямки консультацій. (067)433-29-54, (063)130-
80-89  

ОгОлОШеННЯ ПРийОм ОгОлОШеНь (0432) 555-135

меморіал павла 
лущевського
Вінницька боксерська 
команда успішно виступи-
ла у 23-му міжнародному 
турнірі у Бричанах (Молдо-
ві) серед чоловіків до 22 ро-
ків. Окрім господарів рингу 
та українців, змагалися 
представники Німеччини і 
Румунії.
Усі п’ятеро вінничан стали 
призерами. Максим Жи-
гаров серед еліти та Ілля 
Суслов здобули бронзові 
нагороди. Федір Фріз став 
срібним призером, Геннадій 
Масленніков і Матвій Ша-
малюк — чемпіонами.

КОРОтКО

Випуск №13 (1209)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат.
 
задача №2825-2828

м. Пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1.

Перевірте розв'язок:
газета RIA №20 від 18 травня 2022 року 

Задача №2821
1. d6! Цугцванг
1… Kb6|Kpd8  2. Ф:c7|Фd7x;
1. Фe6+? Kpd8  2. Фd7x; 1… Kp:b8!

Задача №2822
1. Kh6! Цугцванг;
1… Kp:h6|Kph8  2. Cf8|Cf6x.

Задача №2823
1. Kpb4! Цугцванг;
1… C:c2|K|c3  2. Ф:c2|Фa3(:)|Cb3x.

Задача №2824
1. Kd5? Kph3! 1. Kg6? Kpf3!
1.Kg2! Цугцванг;
1…Kpf3  2. Фe3x; 1. Kph3  2. Фh4x.

м. пархоменко

мдюсш № 1. Вул. Хлібна 1 (Цен-
тральний парк). тел. 67–12–47. 
легка атлетика, гімнастика ху-
дожня, хокей на траві і теніс на-
стільний.
мдюсш № 2. узвіз бузький, 33. 
тел. 67–36–86. Веслувальний 
слалом, веслування на байдарках 
та каное, спортивне орієнтуван-
ня, радіоспорт, тхеквондо (ВтФ), 
веслування на човнах «Дракон».
мдюсш № 3. Вул. академіка 
Янгеля, 48 (СК «аква-Він»). тел. 
67–32–85. гандбол, волейбол, 
велоспорт та плавання.
мсдсшор з баскетболу. Вул. 

Пирогова, 4. Контактний телефон: 
(067)431–65–46.
мдюсш № 5. адміністративно-
побутовий корпус закладу розмі-
щений за адресою: вул. Хлібна,1 
(Центральний парк). тел. 67–26–
44. Дзюдо, боротьба вільна, важка 
атлетика, боротьба самбо, сумо і 
пауерліфтинг.
мдюсш № 6. Вул. театральна, 
24. тел. 67–54–87. Культивуються 
шахи і шашки.
мкдюсш «вінниця». Вуп. За-
мостянська, 16. тел.55–68–67. 
бокс, греко-римська боротьба, 
стрільба кульова, таеквондо (ІтФ).

адреси спортивних шкіл вінниці

єВгеНІй михайлів, RIA,  (098)8591459

Представники дитячо-юнаць-
ких спортшкіл влаштували по-
казові виступи і майстер-класи з 
різних видів спорту. Батьки, які 
бажали записати дітей до спор-
тшколи, змогли це зробити 
на місці. Спортивні керівники 
і тренери розповідали про свою 
роботу під час війни.

Баскетбольні вправи демон-
стрували дівчата і юнаки 2008–

2009 р. н. під керівництвом тре-
нера Алли Волошиної. Покидати 
м’яча у кільце міг будь-хто.

— Мої вихованки 2008–
2009 р. н. дебютували у Всеукра-
їнській юнацькій баскетбольній 
лізі. На жаль, у зв’язку із війною 
ми не змогли дограти ці змаган-
ня, — сказала тренер-викладач 
спортшколи з баскетболу Алла 
Волошина. — Тренування у за-
лах загальноосвітніх шкіл на-
разі заборонені. Нині ми лише 

спортшколи поновили 
«живі» тренуваннЯ 
двері відкриті  На майдані «Водограй» 
Центрального парку провели акцію-
виставку «Поверни дітей до спорту». 
Під час заходу записували дітей до семи 
міських спортшкіл. Набір триває, на заняття 
запрошують місцевих і вимушених 
переселенців

маємо можливість тренуватися 
на своїй основній базі на вулиці 
Пирогова. Кожна вікова група, 
зрозуміло, займається окремо.

Тхеквондисти показували 
вправність у двох розділах: пумсе 
(формальні комплекси) і спарин-
говій техніці, що є основним для 
цього виду спорту.

— Наше єдиноборство опано-
вують навіть маленькі діти, віком 
від 5–6 років. Під час війни тре-
нуємося на базі спортшколи № 2 
(на Старому Місті), у центрах 
«Орігамі» і «Дивосвіт». Із вихо-
ванцями, що виїхали за кордон, 
працюємо онлайн. Їх чимало. 
Водночас до «живих» тренувань 
підключаються переселенці, які 
переїхали до Вінниці з інших 
регіонів, — сказав тренер спор-
тшкоди № 2 з тхеквондо (ВТФ) 

Володимир Багнета.
Голова спорткомітету місь-

кради Сергій Краєвський ска-
зав, що у міських спортшколах 
займаються вже понад півсотні 
переселенців. Цей процес триває, 
підключаються новачки.

— Зрозуміло, це все — безко-
штовно. Адже «фішка» Вінни-
ці — безоплатні заняття у спор-
тшколах. Спорт пов’язаний 
із позитивним психологічним 
налаштуванням, що дуже важ-
ливо у нинішній час, — сказав 
Краєвський. — Тренування зараз 
проходять за змішаною формою. 
Намагаємося запустити заняття 
«вживу», адже це цікавіше для 
дітей. Під час тривоги йдемо 
до укриття. Якщо ж поперед-
жають, що день буде «важким», 
проводимо онлайн-тренування.

Погода у день акції не підвела. Юні спортсмени провели 
показові виступи і майстер-класи

	Німецька	мова.	 Індивідуальні	 заняття,	 контрольні,	 переклади.	
(098) 517-13-07  

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

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.1 ПроДукти харчування, сГ 
ПроДукцiя  

 соєВий жмих (мАкухА), крупи оптом ...................доГ. ................ (067) 775-66-29  

11.3 ДоБрива, Грунти  

 ПереГній, чорнозем (якісний) (067) 431-88-99  

11.5 куПлю  

 ГречкА,ячмінь,сою,соняшник,пшениц ................доГ. ................ (067) 775-66-29  

12. електроНіка  
та аудио/відео техНіка  

12.2 куПлю  

 Ноутбук, планшети, т/в ................................ дог. ........ (097) 313-69-31  
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 Куплю бінокль, статуетки, намисто, годинники, підсвічники, 
ялинкові іграшки (068) 864-55-14  

 куПлю ДороГо ГоДинники, Буси (янтарні, коралові, 
інше). ПриїДу в зручне місце. (067) 901-51-14  

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

 куПлю мотлох! електроінструменти, залізо, раДіо 
Плати, каБеля, електромотори, телевізори, хо-
лоДильники, Пральні машини, конДиціонери, аГв 
колонки і все інше. (098)654-82-62, (063)426-65-60  

 куПлю хромові чоБоти, форму, значки, воєнну 
амуніцію, раДіостанцію. (098) 753-77-50  

 Куплю-продам поштові марки, конверти, значки, листівки, фото 
про Вінницю. (067) 683-11-23  

 орДени, меДалі, значки, ікони. картини, фотоаПара-
ти, фарфор.статуетки, Парфуми. (098) 753-77-50  

 раДіоДеталі, раДіоламПи, електроДвиГуни, метало-
Брухт. куПлю ДороГо! (098) 753-77-50  

 старі Документи, Грамоти, книГи, журнали, іГрашки 
срср, ляльки, машинки. (096) 437-03-19  

 фарфорові статуетки та ПосуД, мельхіоровий ПосуД, 
міДні та Бронзові статуетки. (097) 111-68-62  

 ялинкові іГрашки, ляльки, машинки, конструктори, 
іГру електроніка та інше. (098) 753-77-50  

16.3 музичні інструменти  

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

16.4 сПорт, туризм  

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

— Якщо ви вибираєте вишиванку 
для себе зараз, то найважливіше, 
щоб вона вам подобалася. Ви 
берете її в руки, і відчуваєте, чи 
це «саме та вишиванка», — каже 
лілія гальчевська. — Згідно з віру-
ваннями наших предків, чоловіку 
не треба дарувати вишиванки з 
квіточками, щоб він не втратив 
свою силу.
За словами працівниці музею, 
подолянки старшого віку взагалі 
не носили вишиті яскраво чер-
воним кольором сорочки. Не ро-

били це через те, що червоний 
колір — символ молодості, краси, 
родючості. Він повинен стимулю-
вати організм до продовження 
роду, а бабусі це недоречно.
— Зараз дуже модно малень-
ких дівчаток одягати в сорочки, 
на яких вишиті маки. Я б цього 
не радила. Хоч маки дуже гарні, 
але, за легендою, маки ростуть 
на тій землі, де пролито багато 
крові захисників. мак пов’язаний 
з потойбіччям, це символ жалоби 
за втраченим коханням, — пояс-

нює лілія гальчевська. — На ста-
ровинних сорочках маків ви ніде 
не побачите. Це в радянський 
час почали масово вишивати 
на сорочках колоски, маки та 
волошки.
Як розповідає дослідниця, наші 
предки вірили, що кожна річ 
може послужити, як на добро, 
так і на зло. тому до вибору ви-
шитої сорочки треба підходити 
ретельно і цінувати її, адже у ви-
шиванці минуле наших предків і 
майбутнє нащадків.

як обрати для себе вишиванку?

 Продам новий турнік у дверну коробку, міцної конструкції, 
Україна. Ціна 300грн. (096) 601-22-49  

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

 ПсихолоГічні тренінГи. арт-тераПія. (067) 433-29-54  

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

14.2 ПотреБую  

 Куплю інвалідні візки, будь-які. (097) 935-65-71  

 Куплю інвалідні візки, ходунки, туалет. (067) 726-46-41  

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

15. зНайомства  
15.3 клуБи знайомств  

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

16. хобі, творчість, дозвілля, 
аНтикваріат  
16.1 ПроДам  

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

 старі Дверні ручки CCCр, Пластик, ГоДинник, монети, 
ф/а Плівковий (098) 753-77-50  

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

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

 ГоДинники різні, монети, орДени, значки, меДалі, 
ікони, самовари та інше. (096) 437-03-19  

 ГоДинники, картини, меДалі, орДени, ікони, корало-
ве та Бурштинове намисто та ін. (097) 111-68-62  

 Дорого монети, нагороди, ордена, медалі, знаки, статуетки, 
годинники, буси. (067) 901-51-14  

 картини, ікони, коралові та Бурштинові Буси, роГи, 
ГоДинники, орДени. ДороГо! (098) 753-77-50  

 картини, ікони, монети, меДалі, Парфуми різні, Го-
Динники, Бурштин.намиста та ін. (096) 437-03-19  

17. твариНи  
17.1 ПроДам  

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

 Козел на заріз, вік 11 місяців. м.Вінниця, вул.Паліїв Яр, 8. Ціна 
договірна. (0432) 27-51-90, Марія  

рочка Поділля має геометричний 
орнамент.

За словами Лілії Гальчевської, 
в давніх сорочках переважали 
дрібненькі геометричні моти-
ви, що нагадують мініатюрну 
мозаїку.

На теренах Поділля домінує 
чорна вишивка. Але чорний колір 
в українській народній традиції 
ніколи не сприймався як жалоб-
ний. Чорна вишивка символізу-
вала землю. А відповідно, якщо 
земля, то багатство і достаток.

— Ще у нас були дуже часто 
вишивки білим по білому або 
кольором стиглого жита, пше-
ниці. Весільні сорочки, напри-
клад, у Калинівському, Літин-
ському, Томашпільському районі 
ще до середини 20 століття були 
вишиті білим по білому, — роз-
повідає вінничанка. — Дівчата 
носили більш яскравий одяг, 
а жінки стримані кольори. Але 
в деяких селах вишивка чорним 
по білому була обов’язковим 
святковим одягом як жіночого, 
так і дівочого одягу.

Як розповідає наукова спів-
робітниця, чоловіки носили 
спочатку довгі сорочки, на ви-
пуск. А починаючи з 20 століття, 
вони були вже значно коротші, 
хоч і теж носилися на випуск. 
Носили їх зачасту поверх полот-
няних штанів, підперізуючи по-
ясом. А в районах, де переважало 
скотарство, могли носити широкі 
штани на кшталт шароварів.

НаталІЯ корПан, RIA, 
(097)1448132

У воєнний час для 
багатьох українців 
стало більш важли-
вим бути ближчим 

до наших традицій. Вінничанка 
Оксана Поліщук одна з тих, хто 
під час війни вирішила поповни-
ти свій гардероб вишиванкою.

— Це моя перша в житті ви-
шиванка. Коли минув шок від 
перших днів війни, захотілося 
додати віри та яскравості у жит-
тя. І так закортіло вишиванку… 
просто до писку, — розповідає ві-
нничанка. — Загадала бажання, 
що в день, коли в мене з’явиться 
вишиванка, буде перемога! Оби-
рала в інтернеті до третьої ночі. 
Шукала «свою», щоб відгукну-
лося всередині. 

Знайшла Оксана вишиванку 
в інтернет-магазині. Каже, щойно 
глянула на світлину, зрозуміла, 
що ось вона — «її вишиванка».

— Ця фантастична річ приїха-
ла до мене через чотири тижні, 
і в той день ми таки отримали 
перемогу. Щоправда, на Євроба-
ченні. Проте натяк я зрозуміла, — 
каже містянка. — Тепер одягаю 
вишиванку ледь не щодня, аби 
підсилити магічну силу. 

магія вишиванки
Наші предки теж вірили, що 

вишиванки є сакральними реча-
ми. Традиційна вишита сорочка 
за народними уявленнями — це 
двійник людини, що її носить. Їй 
приписували магічну силу. На-
вколо неї творилася ціла низка 
звичаїв та обрядів, повір’їв, які 

показували тодішній світогляд 
людини.

За народними традиціями 
«не можна продати свою сороч-
ку, бо продаси щастя». Про це 
нам розповіла Лілія Гальчевська, 
старша наукова співробітниця 
науково-дослідницького відді-
лу давньої історії Вінницького 
краєзнавчого музею.

— «Вишиванка» — це більш су-
часний термін, насправді у нас 
є термін «традиційна українська 
вишита сорочка». Вишиванкою 
в нас почали називати вишитий 
одяг десь у 20 столітті, — говорить 
Лілія Гальчевська. — Вишиван-
кою зараз називається будь-який 
декорований вишивкою одяг, це 
може бути і сорочка, і блуза, і 
футболка, і сукня тощо.

Сорочка є основною складовою 
частиною українського народ-
ного вбрання. Вишиті сорочки 
у наших предків були на щодень, 
святкові та обрядові. Це один з 
найдавніших видів шитого одягу. 
Її шили завжди з нефарбованого 
білого лляного або конопляного 
домотканого полотна. А пізніше 
фабричної тканини.

Подільська вишивка
На Поділлі раніше було 27 ра-

йонів, і кожен з них мав від-
мінності у вигляді вишиваних 
сорочок.

— На півдні та сході, напри-
клад, в Барському чи Немирів-
ському районі була традиційна 
техніка вишивки «низь». У Ка-
линівському чи Оратівському 
районі домінував рослинний 
орнамент, — розповідає спеціа-
лістка. — Та все ж традиційна со-

не можна продати свою 
сорочку, бо продаси щастЯ
оберіг  Вишиванка для українців — це 
не просто одяг, її вважають генетичним 
кодом нації та духовною бронею. 
Розповідаємо, якими саме вишиваними 
сорочками може похвалитися наш регіон, 
та пригадуємо пов’язані з вишиванками 
звичаї, котрих дотримувалися наші предки

лайф

555111

505662

ОгОлОШеННЯ ПРийОм ОгОлОШеНь (0432) 555-135

знавчиня вишивки лілія гальчевська. Вона каже, що 
вишиванкою зараз називається будь-який декорований вишивкою 
одяг, це може бути сорочка, блуза, футболка, сукня тощо
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альОНа рябоконь, 
RIA, (067)4333535

Звірства рашис-
тів на Київщині 
шокували весь 
світ. Назви оку-
пованих з пер-

ших днів війни міст — Госто-
мель, Буча, Ірпінь — назавжди 
написані кров’ю. Та список 
зруйнованих містечок і селищ 
навколо столиці звичайно на-
багато більший. Зокрема мова 
про Макарів. Там є житловий 
комплекс «Південні озера», з 
якого під час окупації виїхали 
майже всі. Залишились ті, хто 
не міг виїхати, і ті, хто не міг їх 
залишити.

Володимир Яремко з Вінниць-
кої області, але останні п’ять ро-
ків проживав на Київщині в місті 
Макарів. Чоловік тримав СТО, 
ремонтував автомобілі. Разом з 
двома друзями він нікуди не по-
їхав. Останній раз його рідна 
сестра Альона спілкувалась з 
братом 25 березня о дев’ятій 
годині ранку. Наступного дня 
в месенджері вона побачила по-
відомлення — брат розстріляний.

— Я зв’язалася з людьми, які 
мені написали, вони сказали, що 
брат і ще один хлопець розстрі-
ляні, а один зник безвісти. Ска-
зали, як пройде зачистка міста, 
можна буде забрати тіло, — гово-
рить Альона. — 1 квітня мер міста 
Макарів, Вадим Токар у своєму 
телеграм-каналі повідомив, що 
тіло одного з хлопців, Олексія 

Петрушенка, є, а тіло мого бра-
та Володимира Яремка забрали 
окупанти для невідомих цілей. 
Ще через пять днів знайшли тіло 
третього хлопця, про якого гово-
рили, що він зник безвісти. Він 
був застрелений у голову.

залишились, бо було 
треба

За десять кілометрів від Ма-
карова в селі Плахтянка живе 
колишня дружина Володими-
ра Яремка Марина і його син 
Макар. За словами жінки, Во-

лодимир залишився в Макаро-
ві з двома друзями Андрієм і 
Олексієм охороняти житловий 
комплекс, де вони проживали, 
бо там не було ні тероборони, 
ні збройних сил, нікого. Але за-
лишались люди.

— Житловий комплекс «Пів-
денні озера» відноситься до Ма-
карова, але будинки цього комп-
лексу розташовані посеред поля, 
між Макаровим і Маковищем, — 
говорить Марина. — Там на мо-
мент окупації залишилось неба-
гато людей, всі повиїжджали.

За словами Марини, дружи-
на Олексія виїхала 6 березня. 

 Корову чорно-рябу тільну 7 міс. другим телям. Або телицю тільну 
6 місяців. (067) 850-61-97  

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

 Продам бджолосім‘ї, відводки. (063)611-43-07, (099)474-20-42  

 Продам козу, дійну, безрогу, 2-ий отік, здорова, смачне молоко. 
(098) 712-37-32  

18. загубив-зНайшов  
18.1 заГуБив  

	Втрачений	військовий	квиток	на	ім’я	Ременюк	Сергій	Іванович,	
1977року народження. Важати не дійсним. тел. не вказано  

	Втрачений	 військовий	 квиток	№МО	 786877	 на	 ім’я	 Ільченко	
Костянтин Аркадійович, виданий 04.11.2003, вважати недійсним. 
Тел. не вказаний  

 Втрачений диплом спеціаліста ВН №28624607 від 18 травня 
2006року виданий на ім’я Скринника Євгена Вікторовича, 
Вінницьким державним аграрним університетом. Вважати 
недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено військовий квиток на ім’я Венедіктов Геннадій Едуар-
дович. Вважати не дійсним. тел. не вказано  

 Втрачено диплом кваліфікованого робітника Б N102066 та 
додаток до диплома, які видані 1993р., професійно-технічним 
училищем №4 м.Вінниці, на ім’я Репецький Сергій Петрович. 
Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено диплом на ім‘я Василюк Сергій Олександрович ВН 
№45875463 від 30.12.2013р. ДНЗ ВПУ№7 м. Він. Вважати не 
дійсним. тел. не вказано  

 Втрачено картку водія «Чіп», видану на Ліщинського Бориса 
Васильовича, 01.05.1980р. Вважати не дійсним. тел. не вказано  

 Втрачені посвідчення дітей багатодітної сім‘ї Виговського Г. 
Н., дата видачі 23.08.2018р., Виговської С. Н., дата видачі 
23.08.2018р. Вважати не дійсними. тел. не вказано  

 У м. Маріуполь було втрачено службове посвідчення працівника 
ДСНС України у Донецькій області на ім’я Вовк Владислав Еду-
ардович. Вважати не дійсним. тел. не вказано  

Втрачено карту цифрового тахографа UAD0000008C3X000 
дійсна від 10.11.2021р до 09.11.2026р на ім‘я Костюк Михайло. 
Вважати недійсним.

Втрачено карту цифрового тахографа UAD0000005Z7I000 дійсна 
від 11.16.2020р до 10.16.2025р на ім‘я Чорноморець Сергій. 
Вважати недійсною.

Втрачений диплом спеціаліста ВН №25840575 від 30 листопада 
2004р.виданий на ім’я Чайковської Тетяни Михайлівни, Вінницьким 
державним аграрним університетом.  Вважати недійсним.

19. загальНі оголошеННя  
19.2 куПлю  

 Бурштинове та коралове намисто,Брошки срср, 
Біжутерія, Прикраси із сріБла та ін. (096) 437-03-19  

 віДеомаГнітофони, маГнітофони електроніка, старі 
комП., вимірюв.аПаратура та ін. (097) 111-68-62  

 ГоДинники механічні, раДіоДеталі, Плати, розклаДні, 
нові, військ.оДяГ. ДороГо. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 Демонтаж, самовивіз, чорні, кольор. мет., макул., 
склоБій. київська, 136Б. (098) 028-88-91  

 ДороГо куПлю фотоаПарати, оБ’єктиви, фарфорові 
статуетки, значки, меДалі та ін. (097) 872-46-64, 57-
30-64  

Колишня дружина 
Володимира написала 
заяву в поліцію. В його 
сина взяли зразок 
ДНК. Для перевірки 
невпізнаних тіл

війна

 Духи, флакони та короБки з ПіД Духів: франція та 
срср. ДороГо! (098) 753-77-50  

 закуПовую чорний та кольоровий Брухт. маГнітофон 
«шарП» та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 картини, мельхіор, фотоаПарати, Біжутерія, 
фарфорові статуетки, Парфуми срср. (097) 872-46-64, 
57-30-64  

 куПлю Дозиметр, раДіоламПи, ПротивоГаз, катали-
затор, лічил.ГейГера, раДіоДеталі. (098) 753-77-50  

 куПлю ДороГо! Газ.колонки, холоДильники, Прал.
машини, Газ.Плити, т/в, маГ.»маяк» (097) 872-46-64, 
57-30-64  

 куПлю ДороГо! Парфуми, флакони часів срср, ДвиГу-
ни, трансформатори та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 куПлю раків, Гурт, ДороГо. вінницька оБласть. (097) 
717-71-15  

 Куплю рушницю пневматичну. (067) 291-55-99  

 ляльки, машинки, ялинкові іГрашки, конструктори, 
Гра «ну ПоГоДи» та інше. (097) 111-68-62  

 маГнітофони шарП, саньйо, ф/а олімПус, коДак, 
фотооБ’єктиви та інше. (096) 437-03-19  

 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  

 монети, наГороДи, ікони, ГоДинники, Біжутерію, 
раДянські іГрашки, ялинкові, Дит. (097) 872-46-64, 
57-30-64  

 осцилоГрафи, Дозиметр, частотоміри, реле, 
раДіоламПи, раДіоПлати, раДіоДеталі. (097) 111-68-62  

 Парфуми франція, Парфуми срср, флакони та ко-
роБки з-ПіД Парфумів. ДороГо. (096) 437-03-19  

 раДіоДеталі,  раДіолам., реле, раДіоПлати, 
маГнітофони, осцилоГрафи, т/в, фотоаП. (098) 753-
77-50  

 старі Дверні ручки срср, Пластик. вироБи з кості. 
Біжутерія срср. (097) 111-68-62  

 фарфорові статуетки, раДянські Парфуми срср, 
метал. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 форму, значки, воєнну амуніцію, раДіостанцію, 
Бінокль та БаГато іншоГо. (097) 111-68-62  

 фотоаПарат олімПус, коДак, соні, маГнітофон шарП, 
санйо та інше. (098) 753-77-50  

 фотоаПарати різні, фотооБ’єктиви, маГнітофони, 
раДіоПриймачі, іГри «електроніка» (096) 437-03-19  

«скаЗали, що володимир 
роЗстрілЯний, тіла не Знайшли»
може живий?  Володимир Яремко 
з двома друзями під час окупації міста 
макарів, що на Київщині, доглядали 
майно містян. Носили воду і їжу 
стареньким, які не могли виїхати, і 
алкоголікам, які нікому не потрібні, але 
теж люди. За кілька днів до входу наших 
військ у макарів, хлопців убили рашисти. 
Де тіло Володимира, досі невідомо

Андрій свою цивільну дружину 
вивіз раніше. В житловому комп-
лексі залишилось декілька людей 
похилого віку, і ще там були два 
алкоголіки. Цим людям хлопці 
носили воду і їжу.

— Я з дитиною виїжджала 
9 березня, Володимир наздо-
гнав нас на трасі, — розповідає 
Марина. — До нас у село він про-
їхати не міг, все навкруги було 
під окупацією.

Провів і Повернувся
Марина і Володимир зустріли-

ся на території, яку контролю-
вали українські військові.

— Він купив собі деякі речі, 
батарейки, ліхтарик, телеско-
пічну трубу, бензину набрав 
у каністри. Ми з сином поїхали 
далі, а Володимир повернуся 
до Олексія з Андрієм в Мака-
рів, — говорить жінка. — Близько 
одинадцятої написав, що доїхав. 
А вранці 25 березня останній раз 
виходив на зв’язок. 26 березня 
сказали, що хлопців убили.

Рашисти стояли в семиста ме-
трах від житлового комплексу, 

ближче до траси. І таких сильних 
руйнувань як зазнало місто, там 
не було. Але тіло Олексія зна-
йшли в машині, його зарізали. 
А тіло Андрія знайшли в під’їзді. 
Його застрелили в голову. Куля 
пройшла наскрізь і застря-
гла в стіні. Звільнили Макарів 
1 квітня, такого як у Бучі чи Ір-
пені там, на щастя, не було, але 
місто напівзруйноване, багато 
родин були розстріляні, жінок 
гвалтували і вбивали. Не так 
массово. Але…

— Зруйнували місто наполови-
ну, тому що в одній частині міста 
були наші збройні сили, в іншій 
рашисти, — розповідає Мари-
на. — Там знаходиться київський 
гольф клуб, де вони окопалися і 
сиділи до того моменту, доки їх 
не вибили. Я їздила в Макарів 
7 квітня, в цей день якраз заби-
рали тіло Андрія. Бачила місце, 
де він був застрелений, там ка-
люжа крові, куля в стіні. Наші 
зайшли в Макарів 1 квітня, тіло 
Олексія знайшли одразу, а тіло 
Андрія через тиждень. Де Во-
лодимир, досі невідомо. Я коли 

там була, знайшла його кофту, 
сумку та ідентифікаційний код.

що далі робити
Колишня дружина Володимира 

Яремка написала заяву в поліцію. 
В його сина Макара взяли зразок 
ДНК. Для перевірки невпізнаних 
тіл, і тих, хто знаходиться по лі-
карнях без свідомості. Але поки 
що ніякої інформації про нього 
немає взагалі.

— Знаєте, в мене є надія, може 
він живий, може його взяли в по-
лон, — говорить Марина Ярем-
ко. — Тому що багато тіл знайде-
но. Макарів зачистили, знайшли 
багато поховань, але Володимира 
немає. Якщо так подумати, навіщо 
рашистам тіло загиблої людини?

Марина Яремко телефонувала 
на всі «Гарячі лінії», написала 
купу заяв, надала відомості про 
колишнього чоловіка у всі мож-
ливі організації, які займаються 
пошуком зниклих та полонених. 
Прошов місяць, але поки що ні-
яких новин.

— Нам сказали просто чека-
ти, — говорить Марина.
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володимир яремко вивіз сім’ю на безпечну територію. Купив собі деякі речі, батарейки, 
ліхтарик, телескопічну трубу, бензину набрав у каністри і повернувся в макарів
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***
Роздали українцям велику кількість 
зброї. тепер усі переживають, чи 
вистачить москалів.

***
а ви помітили, що приказка Щось 
у лісі здохло — заграла новими 
барвами?

***
Росія оживила бандеру, а ми 
давайте оживимо Кутузова. Хай 
іще раз москву спалить.

***
— Яке воно кончене!
— О ком рєчь?
— Ось ти і попався, москалику. 
Наші всі знають, хто.

***
— Росіянам потрібно Купідона 
на гербі намалювати.
— Це чому?
— Він теж з голою сракою, 
озброєний і лізе до всіх зі своєю 
любов’ю.

***
моя мрія побачити москву, такою 
як зараз є маріуполь!

***
Шукаю коханця з голосом як 
у арестовича, бо нерви ні к чорту…

***
Російські новобранці навчаються 
4 дні перед відправкою на фронт. 
Їх історія така: 4 дні, 9 днів, 
40 днів… забули.

***
Подейкують, що після знищення 
русні, середнє IQ в світі зросте 
на 20%.

***
— 9 травня в москві чомусь 
пройшло сумно і без радостних 
возглосов пабєда!..
— мабуть, дупою чують щось 
недобре…

***
україну не здолати: сидить баба 
80 років і чекає повітряну тривогу, 
щоб знайти, де телефона полала.

***
україна висловлює глибоку 
занепокоєність та закликає 
білгородську, Курську, брянську, 
Воронежську народні республіки 
припинити взаємні обстріли та 
дійти до порозуміння. україна 
готова виступати гарантом безпеки 
на цих територіях.

***
лавров знову попросив у талібів 
продати росії зброю, яку їм 
залишило СШа. Відповідь талібів 
зробила мій день:
— ми терористів не озброюємо.

***
Якщо вас жодного разу 
не називали бандерівцем, 
фашистом, карателем, укропом, 

хунтою — замисліться, може ви й 
не така вже хороша людина…

***
трохи допоміг розвантажити фуру 
гуманітарки і, от що я вам скажу: 
американці передали стільки 
светрів, я так розумію, вони 
розраховують, що ми дійдемо 
до Сибіру.

***
Деякі орки також совість мають. 
Якось вони заїхали танком на поле 
озимої, їх фермери присоромили і 
орки згоріли від сорому…

***
Іде хлопець вулицею 
в комендантську годину, його 
зупиняє патруль.
— Ну що, давай підвеземо тебе 
відразу у військкомат?
— Як добре, може ви мені це 
порішаєте, бо не беруть!

***
Як змінювалися заголовки Forbes 
за період війни.
12 лютого: Чи вторгнеться росія 
в україну.
16 травня: Чи вторгнеться 
українська армія в росію…

***
Ісус нас вчив прощати і любити 
людей. але за російських 
окупантів нічого не казав…

***
укрпошта не встигає за ЗСу 
друкувати марки з кораблями…

***
— Перепрошую, а як вас 
називати?
— Стефанія Джавелінівна.
— І хто ж це вас так назвав?
— Дід байрактар та баба лендліза.

***
Серед ночі…
— Що, знову гупають?
— Спи, то кіт блює…

***
Як відрізнити гуманітарія від 
технаря: просто спитайте, скільки 
сьогодні померло русні. технар 
скаже точне число, а гуманітарій 
скаже — мало.

***
люди, а що то рашка кожного дня 
горить? Закоротило всюди наші 
дрельки, фени, пральні машинки?

***
Якщо вже алкаші вночі кричать 
під вікнами не Цоя, а Червону 
калину, значить дерусифікація 
точно проходить успішно!

***
Знаєте як в росії називається 
військовий головний убір? Фу-
рашка…

***
Росія має повернутися до кордонів 
24 лютого 1122 року і тільки так!

Анекдоти
овен 
Все буде удаватися, і ви 
просто граючи впораєтеся з 
багатьма справами, що нако-
пичилися. у п’ятницю, перш 
ніж на що-небудь зважитися, 
відмовтеся від ілюзій, оцініть 
ситуацію, що склалася.
 
телець 
Вже давно позаду хвилюючі 
події, настав час трохи роз-
слабитися. Вас можуть турбу-
вати дрібниці, постарайтеся 
не дратуватися та усвідомити, 
що іноді з дрібниць почина-
ються великі справи.

близнюки 
Кохання окрилює. І ваш 
добрий настрій порадує 
не тільки вас самих, а й усіх, 
хто виявиться поряд. актив-
ний відпочинок, поїздки, 
нові знайомства та подорожі 
підуть на користь.

рак 
Цього тижня життя буде 
смугастим, втім, гірше від 
цього не стане. Ви зможете 
подолати всі перепони.тиж-
день обіцяє успіх практично 
у всіх починаннях. Присвятіть 
п’ятницю та суботу наведен-
ню в домі порядку та краси.

лев 
тиждень насичений подіями, 
спілкуванням із друзями, 
короткими вдалими по-
їздками. Настав час зайнятися 
собою: зробити нову стрижку, 
змінити імідж, записатися 
на йогу. у п’ятницю дотепність 
допоможе вам знайти вихід із 
скрутної ситуації.

діва 
Деякі події на роботі 
не спричинять особливого 
ентузіазму, але говорити про 
це вголос не варто. бажано 
на якийсь час відключитися 
від справ і відпочити.

терези 
Нині вам просто потрібна 
зміна обстановки. тож, якщо є 
можливість, візьміть невелику 
відпустку. Намагайтеся більше 
спілкуватися і виходити у світ. 
Нинішній тиждень — чудовий 
час для творчості. 

скорПіон 
Ви багато працювали і по пра-
ву заслужили повноцінний 
відпочинок. На вас чекають 
приємні події в особистому 
житті. у середині тижня по-
дії, що змінюють одна одну, 
вимагатимуть вашої уваги та 
участі.

стрілець 
Вам необхідно зараз 
зберігати емоційну рівно-
вагу і спокійно поставитися 
до перешкод, що виникають 
на вашому шляху. На вас 
чекає успіх на роботі, бізнес 
успішно розвивається. але 
не беріть участі у фінансових 
перегонах.

козеріг 
Не соромтеся при нагоді 
коректно підкреслити вашу 
незамінність на роботі. Ви-
явіть активність та друже-
любність. Вам буде потрібна 
інформація, а вдалий спосіб 
отримати її — відверто по-
говорити з колегами.
 
водолій 
Цього тижня Фортуна може 
бути прихильною у сфері гро-
мадської діяльності та на ро-
боті. менше вірте в обіцянки 
та об’єктивно розраховуйте 
свої сили та можливості. Вам 
варто визнати помилки у сто-
сунках із другою половинкою.

риби 
Цього тижня особливо важ-
ливо не метушитися. Зосе-
редьтеся, розгляньте ситуацію 
з усіх боків, це заощадить вам 
час і сили, які ви витратили б 
на безглузді, але трудомісткі 
підприємства. у особистому 
житті не виключені зміни, 
розриви, розлучення. у субо-
ту дуже не бажано працю-
вати, відпочинок може бути 
активним, але не трудовим.
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