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Дев’ять наших героїв

Втратили за мить
Молоді, красиві, сміливі, патріоти,
Герої офіцери. Саме такими усі ми
маємо запам’ятати дев’ятьох вінничан,
які віддали свої життя на захист України
 Усі дев’ятеро загинули 22 травня у
Запорізькій області. Усі дев’ятеро були
бійцями вінницького підрозділу поліції
КОРД
 КОРДівці навіть у мирному житті
були на передовій. Вони вирішували
надскладні поліцейські задачі, але
ніколи не «світилися»
 Ми згадали найгучніші справи, у
яких брали участь спецпризначенці, а
керівник вінницького КОРДу розповів
про кожного загиблого героя
с.8-11


Знання, які можуть
врятувати життя

Як ми марку
купували

Будь-якій людині в мирному
житті, а тим паче на війні,
знадобляться навички надання
першої домедичної допомоги.
Дізналися, де цьому можна
навчитися у Вінниці

По всій країні вишикувалися
довжелезні черги за новою
маркою із зображенням острова
Зміїний та затопленого крейсера.
У Вінниці також не обійшлося без
ажіотажу
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подорожчання проїзду
ще немає, але буде

Думка
Таїса
Гайда
громадська діячка

Святкуючи,
думайте

Буде понад 10 грн?  Через паливну
кризу вінницькі маршрутники хочуть
підняти вартість проїзду. За їх словами,
економічно обґрунтований тариф —
18 гривень, замість нинішніх десяти.
Ми спитали у міської влади про те, чи
погодять саме такий тариф, а якщо
ні, то який варіант ціни вважають
компромісним

Можливо, моя думка
викличе багато осуду, але
я не можу її не висловити
і закликаю подумати про
тих, хто зараз у боях захищає нашу країну. Або про
тих, хто уже ніколи не повернеться і не обніме своїх
рідних.
У розмові між дівчатами
про війну і свої переживання я почула історію про
дівчинку, у якої був випуск у дитячому садочку. Її
тато в цей час брав участь
у запеклих боях на Сході. І
ось хтось із суперактивних
матусь з батьківського комітету додумався найняти
тамаду, яка керувала тим
випуском. І тамада нічого
кращого не придумала,
натхненна проведенням
купи весіль по однаковому
сценарію, як оголосити
танець доньок з татами.
І всі татусі в залі встали
і почали танець. Бо вони
не на війні, бо їх дружини не подумали, чи
відчуває несправедливість
цього світу та маленька
дівчинка, яка місяцями
не бачить свого тата. І дівчинка залишилась сидіти
в залі одна з мамою. Одна
на весь той зал.
Ті, чиї чоловіки не є
на війні або на ній
не були, не відчувають
біль і несправедливість
світу, які відчувають жінки, що мають довгі місяці
і навіть роки бути своїм
дітям і за маму, і за тата.
Чиї діти запитують, коли
тато чи мама приїде і чому
він/вона не забирають із
садочка чи не гуляють
в парку у вихідні. Я вже
мовчу про тих сильних
духом жінок, чиї чоловіки
вже ніколи не повернуться з війни. То окремий
страшний біль, який нереально виправити і згасити.
Але влаштовуючи усі ті
помпезні свята, вечірки і
випускні, просто хоч трохи
подумайте про тих, чий
тато чи мама не зможуть
розділити з дітьми свято.
Бо вони і так віддали вам
і цій країні, все що мали,
щоб ви могли собі спокійно продовжувати жити
мирним життям.

Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

У випуску газети RIA № 21 від
25 травня ми розповіли, що дефіцит пального та
високі ціни на бензини спричиняють здорожчання інших товарів та послуг. Зокрема, про те,
що можуть зрости ціни на поїздки у громадському транспорті, який, до слова, також їздить
на пальному.
І наша гіпотеза підтвердилася:
голова асоціації приватних перевізників ГО «Маршрут» Олександр Гота сказав, що до мерії
подали нові розрахунки вартості
проїзду. Замість нинішніх десяти гривень просять підняти
вартість проїзду до 18 гривень.
— Я розумію, що зараз всім
складно: в країні війна. Але
ми не можемо їздити на повітрі, — говорив Олександр
Гота. — 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 вирішиться
найближчими днями, то доведеться зупинитись повністю.
Однак протягом тижня це

— Звісно, що зараз подорожчав бензин, але 18 гривень — це багато. Для мене
прийнятним буде 10–12 гривень за проїзд, не більше.

На кінець травня
середня ціна дизелю
складала 57 гривень
за літр. Бак маршрутки
«Мерседес» — це
90 літрів
ханням підняти вартість проїзду, а також обґрунтування ціни
у 18 гривень.
«Ці розрахунки наразі перевіряють у департаменті економіки
та інвестицій. В який строк буде
затверджена нова ціна та якою
вона буде — поки невідомо», —
відповіли у пресслужбі.
Однак досвід інших міст показує, що подорожчання проїзду в транспорті є неминучим.
У Києві з 21 травня маршрутки вже возять по 15 грн. Проте

Про ціну на проїзд у муніципальному транспорті
Знову ж таки, за практикою інших
міст, проїзд дорожчає не тільки
в маршрутках, а й у комунальному транспорті. Втім наші транспортники наразі обережні у висловлюваннях щодо зростання
вартості квитка.
— У цій паливній кризі ми залежні
від вартості дизеля та газу. Оскільки автогаз дещо дешевший за дизельне пальне, тож випускаємо

Ми запитали вінничан

Олена (18), студентка:

питання досі не вирішено. Чи
справді погодять підвищення
вартості проїзду в маршрутках
та якою буде підсумкова ціна —
у вінницькій мерії поки не кажуть. Ми надали усний запит,
щоб дізнатися відповіді на ці
питання. Але конкретної відповіді ми так і не отримали.
У пресслужбі міськради нам
підтвердили, що отримали від
вінницьких маршрутників листа
на ім’я міського голови з про-

на лінії частіше газові автобуси,
ніж ті, що на дизелі, — говорив
раніше генеральний директор
«Вінницької транспортної компанії» Михайло Луценко. — Наразі ми не готуємо розрахунки
на підвищення вартості проїзду.
Тобто продовжуємо возити наших пасажирів за чинною ціною,
де разова поїздка коштує вісім
гривень.

Востаннє тариф на проїзд підвищували влітку 2021
року. Але тоді у розрахунок не включили кризу з пальним та
повномасштабну війну з росією
в столиці, на коротших маршрутах, діє ціна 10 і 12 гривень.
У Миколаєві, який потерпає
від обстрілів російських військ,
ще у квітні підняли вартість
проїзду. Там за квиток у муніципальний транспорт запросять
вісім гривень, а в маршрутках
проїзд коштує десять гривень.
Чернігів, де громадський
транспорт був частково знищений ракетами росіян, з
19 травня запустити дев’ять
тимчасових автобусних маршрутів. Перевізники, що нарікали
не тільки на вартість пального,
а й на потребу відновлення побитих машин, отримали новий
тариф — 12 гривень за разову
поїздку.
На стадії обговорення тарифу
наразі в Рівному. Там переві-

зники пропонують брати з пасажирів по 14 гривень за проїзд
у маршрутках та по 12 гривень
за проїзд у тролейбусах.
У Львові перевізники просили підняти тариф з 10 «хоча
б» до 17 гривень. Мовляв, це
мінімальний тариф, який дозволить їм продовжити роботу.
Міська влада пішла на поступки
та погодила ціну — 15 гривень
за разову поїздку.
А от перевізники у Полтаві
запросили тариф… аж 25 гривень за поїздку. Мерія шукає
компромісне рішення, бо таку
вартість не готові платити полтавці, а за старої ціни не вийдуть на маршрути автобуси.
Тому готові підняти проїзд
до 15 гривень на маршрутки,
та до 10 гривень на тролейбуси.

Як ставитесь до можливого подорожчання проїзду в маршрутках з 10 до 18 грн?

Олександр (34), фрілансер:

— Буду частіше користуватися
муніципальним транспортом
або їздити на велосипеді. Бо
18 гривень за проїзд платити
не планую.

Анна (25), у декретній
відпустці:

— Паливо подорожчало,
тому 18 гривень за проїзд
прийнятна ціна. Але сподіваюсь, що ціни зменшаться.

Микола (60), сторож:

— Я громадським транспортом не користуюсь. Їжджу
на велосипеді. З іншого боку,
я розумію, що таке здорожчання є логічним кроком.

Надія (71), пенсіонерка:

— На мене це здорожчання
не вплине, я користуюсь муніципальним транспортом,
по пільговій «Картці вінничанина».

Анатолій (68), пенсіонер:

— Я як пенсіонер безоплатно
користуюсь муніципальним
транспортом. Мене більше
непокоїть, що ціни на все
також зросли, а пенсії — ні.
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«Я — маріуполь». допоможуть
розпочати життя заново
Допомога  Вінниця стала третім
містом держави, у якому відкрився
гуманітарний хаб з допомоги жителям
Маріуполя. До цього аналогічні офіси
розпочали роботу у Дніпрі та Запоріжжі.
Переселенцям тут допомагатимуть
вирішувати питання соціального захисту,
надаватимуть медичну, психологічну і
гуманітарну допомогу
Володимир Бабков, RIA, (098)2671548

У центрі «Я — Маріуполь» працюють вихідці з міста-героя. Це
люди, які змогли евакуюватися
у розпалі бойових дій. Місто полишали під артилерійськими обстрілами.
— У кожного з нас окрема історія, але ми об’єднані спільним
болем. Також розуміємо, що потрібно продовжувати жити, як би
це тяжко не було, — розповідає лікар центру Юрій Печенюк.
Чоловік має фах реабілітолога
і тепер зможе лікувати земляків
разом з вінницькими колегами.

Тутешній медпункт забезпечений
ліками і обладнанням. Тут є кардіограф, спірограф, прилад для
виміру цукру у крові, тонометр.
У хабі маріупольцям допомагатимуть відновити втрачені документи чи розшукати зниклих та
депортованих у росію. Консультуватимуть з питання, як відновити
знищене або втрачене майно. Тобто надаватимуть усіляку інформаційну допомогу.
Також людям допомагатимуть
у пошуку роботи, надаватимуть
юридичні консультації про працевлаштування й отримання фінансової чи гуманітарної допомоги.

Хаб «Я — Маріуполь» знаходиться в центрі місті. На Соборній, прямо навпроти міської ради
Працює тут і психолог. Ця жінка — єдина серед усіх працівників
хабу вінничанка. Це Тетяна Конарська.
— Сьогодні вже не одна людина
звернулася по психологічну допомогу. І почуття апатії не найстрашніше, що вони зараз переживають.
Найболіснішою є втрата близьких
людей і навіть просто знайомих,

з якими вони жили в одному будинку чи дворі, — пояснює Тетяна
Конарська.
Жінка каже, що із часом тут
з’явиться і спеціаліст-психолог із
самого Маріуполя.
Нині Вінниця прихистила
близько трьох тисяч переселенців
із Маріуполя. Кожен з них мріє
про повернення додому, але го-

ловне, про що говорять люди — це
про страх перед майбутнім і сум
за минулим.
Сьогодні штаб хабу нараховує
15 людей, але не виключено, що
це число може зрости. Офіс працюватиме щодня з 8.00 і до 18.00.
Вихідний тільки в неділю. Адреса
центру: Соборна, 50 — прямо навпроти міськвиконкому.

Чи є у Вінниці школи з бомбосховищами
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

З 1 вересня почнуть працювати
в офлайн-режимі школи, які забезпечені бомбосховищами. Таку позицію висловив заступник міністра
освіти Андрій Вітренко.
— За нашими планами відкри-

ються ті школи, які будуть забезпечені бомбосховищами. Такі
школи в Україні існують, — сказав
посадовець у телемарафоні «Єдині
новини».
Також Вітренко розповів, що
наразі Міносвіти проводить аудит
шкіл щодо питання, чи є в них
бомбосховища та відповідні засоби,

щоб забезпечити безпеку дітей та
працівників.
У вінницькому департаменті
освіти міськради розповіли, що
наразі обговорюють питання щодо
облаштування сховищ у школах та
дитсадках, аби запустити очне навчання з 1 вересня.
— У нас загалом шкіл та дит-

садків 105 закладів, і ми будемо
докладати всіх можливих зусиль,
аби з 1 вересня запустити очне
навчання, — сказала директорка
департаменту освіти міськради
Оксана Яценко.
Якраз через процес обладнання
сховищ, у вінницьких школах цього року не будуть діяти пришкільні

табори.
— Їх, однозначно, не буде. Які
можуть бути пришкільні табори без
повноцінних бомбосховищ? Якраз
їх ми будемо робити протягом цього літа. Усе літнє дозвілля дітей
буде організовано на базі підліткових клубів за місцем проживання
«VinSmart», — розказала Яценко.
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Соляна істерика. Люди просто
захищають психіку і дім
Новий дефіцит  Щоб створити
таку собі «ілюзію комфорту», люди
панічно скуповують те, що начебто може
зникнути — наприклад, сіль. Історики і
психологи кажуть: така поведінка нам
дісталась у спадок та завдяки режиму
перманентного дефіциту. Але якщо
придивитись до нашої кухні, нічого
дивного немає в тому, що господині
панічно запасаються сіллю
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

— Сьогодні
за дві години
тонну солі продала. Люди розбирають її, як
востаннє, — таку розмову, почула на Привокзальному ринку
від продавчині круп моя мама.
Солі вона так і не купила.
У магазині біля дому сіль була
морська й дивна, з назвою
«Смачна сіль». Звичну кам’яну
розібрали одразу, як тільки вона
потрапила на прилавок.
А от наша Ольга Бобрусь
(журналістка 20minut.ua — прим.
авт.) через дефіцит кам’яної солі
стала філателістом. Суто випадково, як пише вона.
«Послала брата за сіллю. Солі
немає. Кажу: подивись, може,
марка є. Забрала останню». Тепер Ольга хизується маркою з
руськім кораблем, за якою теж
неабиякий ажіотаж, але поки
що без солі.
Це якась історична
травма?
Через війну зупинилось підприємство «Артемсіль» і хоча
в міській раді кажуть, що запаси
є і вони великі — паніка наше
все. У магазинах знову почали
масово скуповувати сіль. У деяких — її вже давно немає.
Ч
 ому ми у разі якоїсь напасті
скуповуємо сіль? Про це запитали в Наталії Жмуд, кандидата
історичних наук, доцента кафедри історії та культури України,
факультету історії, етнології і
права вінницького педуніверситету. І пані Наталія вважає, що
історичне підґрунтя тут дійсно
має місце.
— Бо наша історія — це суцільні трагедії, візьміть лише
20 століття, — говорить На-

талія Жмут. — Перша світова
війна, Національно-визвольна
революція 1917–1922 років, колективізація, Голодомор, Друга
світова війна, дефіцит 70–60‑х
років, розвал Радянського Союзу й голодні 90‑ті тощо. Люди
ніколи не могли розслабитись і
почати жити нормально, не кажучи — комфортно. Тому це
тотальний страх залишитися напризволяще, а звідси — на генному рівні потреба максимально
убезпечити себе. Створити таку
собі «ілюзію комфорту».
І етнограф Вінницького національного педагогічного університету Катерина Пірус каже,
що у нашого народу неймовірно
тяжкий досвід виживання.
— Ми пережили не один ге-

Посилює страх людей
історії голодного
Маріуполя, окупованих
територій. Те, що
відбувається прямо
зараз…
ноцид, який влаштувала нам
Росія, три Голодомори, тому
недовіра до влади та невпевненість у майбутньому з нами
надовго, — говорить Катерина
Пірус. — Сьогодні знову геноцид українського народу, Росія прийшла війною. Не дивно,
що люди скуповують про запас
основне. Також думаю, посилює
страх людей історії голодного
Маріуполя, окупованих територій та інші приклади, те, що
відбувається прямо зараз…
Якщо забудемо, нам
нагадають
Відомий у Вінниці історик
Олександр Федоришен відносно соляного питання порадив
звернутися до соціологів‑психо-

— Вся наша консервація, рецептура страв побудована на кам’яній солі, щоб замінити її
іншою, потрібен рік на експерименти, а його у нас немає. Тому така істерія за цією сіллю, —
каже гастрогід подільської кухні Олена Павлова
логів, тому що це дуже специфічна галузь, щоб коментувати
з точки зору історичної травми.
Ми так і зробили.
За словами вінницького психолога Валерія Андросова, ця
травма буде актуальна ще багато років, тому що ми кожні
15–20 років мали ситуацію —
дефіцит або обмеження.
— В той час, коли західні
країни повільно, але впевнено
розвивали економіку, у нас завершився радянський союз із
чергами, дефіцитами, — говорить
психолог. — Тільки-но ми про це
забули, доля підкидає нам випадки, коли це знову актуально.
Тобто необхідність стояти
в чергах і запасатися прозапас
для нас є способом виживання.
Психіка добре пам’ятає недавні
події, а якщо не пам’ятає, то мама-бабуся нагадає. Не дає нам
історія виховати покоління, яке
не знало б дефіциту і повного
комфортного життя.

Сіль — частина нашого фольклору
Ще з Чорноморсько-Дунайської
доби велику пошану в людей має
сіль. На темі солі зав’язана не лише
вся гастрономічна рецептура, але й
рецептура побуту, взаємин з людьми, з чудесами, з вірою. Про що
свідчать купа прислів’їв, приказок,
висловів. Наприклад:
«Немає долі без солі» — символізує життєві випробування.
«Бочку солі з’їси, заким чоловіка
пізнаєш» — випробування на вірність і дружбу.
Сіль часто вживається під час ри-

туальних обрядів, бо «сіль — свята
річ». Хлібом-сіллю благословляють засватаних, а потім пошлюблених, а ще нову синову хату.
Кладуть хліб-сіль на стіл у Святвечір. Зустрічають хлібом-сіллю
на ознаку великої пошани, у побуті
дякують за хліб, за сіль.
Сіль поважають ще й тому, що
вона нібито охороняє від чарів.
Новонародженому кладуть у постіль сіль «від уроків». Охоронною
є формула: «Сіль тобі в очі на чотири ночі!» Великодня освячена

сіль дуже допомагає худобі, тому
таку сіль підмішують до корму.
Існує повір’я, і не лише в нашого
народу: «Сіль розсипати — сваритися з кимось (плакати через
якусь невдачу)». Ознакою давнього жертвоприношення є звичай:
«Щоб вогонь довше тримався,
сиплять у нього сіль». А ще сіль,
то ознака гострого розуму, гумору — який може бути й «пересоленим». І на останок — еліту народу (апостолів) Христос назвав
сіллю землі.

Усе набагато практичніше
За словами вінничанки Олени
Павлової, спеціалізованого гіда з
гастрономічним нахилом, масова істерія навколо кам’яної солі
має доволі логічне пояснення і
причину.
— Найпростіша — засолки, які
починаються із середини червня
і тривають по вересень, зав’язані
на оцій темній солі, — говорить
Олена Павлова. — Тому що всі
пам’ятають пропорції саме цієї
солі на літр води. А для решти
рецептів доведеться все перелаштовувати. Тобто, якщо, скажімо, брати замість кам’яної солі
на літр води столову ложку солі
«Екстра», то це будуть абсолютно різні пропорції. Тому в людей
паніка.
Як каже гастрогід, солити
страву — це одне діло, ти її солиш, ти її куштуєш, і, так би
мовити, контролюєш процес.
— А якщо в тебе, наприклад,
у рецепті пропорції: столова
ложка солі на літр води, на три
літри огірків, ну як, наприклад,
мене вчили. І ти складаєш ті
огірки, і знаєш, що розчиняєш,
і знаєш, що воно є добре, — розповідає пані Олена. — А «Екстра» — вона зовсім по-іншому
працює, йодованою ж сіллю
взагалі не можна консервувати.
Так само всі технологічні карти, вони замішані якраз на цій
солі. І коли в мене зараз пекарський цех просто стає, реально,
бо немає цієї солі. І йодована
тут теж не підходить, тому що її
не можна термально обробляти,
вона втрачає всі свої властивості. Як тут не панікувати?

Історично так склалося
— Якби ми були прив’язані
до морської солі, усе було б
по-іншому, але в нас її просто
не було, і перші два-три тисячоліття ми добували сіль у тому ж
Рівному, з тих же соляних озер
та виступів солі, і в нас була
малосольна їжа, — розповідає
Олена Павлова. — Те, що ми
колись робили закваски й засолки — усе було методом тика.
А коли все почалось консервуватися в банках, треба було вивести процентаж і цей процентаж
передавався з покоління в покоління. І зав’язаний він був на цій
солі, яку ми сьогодні знаємо як
кам’яну.
Далі, за словами пані Олени,
з’явилася сіль «Екстра», сіль
йодована, сіль морська тощо.
Усе це добре, але для того, щоб
тим усім користуватись, треба
повністю змінити рецептуру. Для
того щоб змінити рецептуру, рік,
як мінімум, потрібно витратити
на експерименти. А зараз на експерименти ні в кого немає часу.
Усі хочуть зробити максимальну
кількість заготовок, і для того,
щоб воно все не позривало, —
в істериці скуповують сіль.
— І потрібно розуміти, що
мова тут не лише про консервацію, тут і заготівля м’яса, і
виробництво тушкованок, ковбас, хліба. В жодному рецепті
я не бачила використання солі
«Екстра», наприклад. Всюди сіра
кам’яна сіль, — говорить Олена
Павлова. — Хоча цю сіль можуть
ввозити з Угорщини, Польщі,
Литви, Латвії, де є соляні залежі,
і де видобувають цю сіру сіль.
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Війна триває, а ви не знаєте, як
жити далі? Психолог пояснив
Переживемо  Нам усім потрібно
продовжувати жити у нових реаліях,
і намагатися не шкодити своєму
психологічному здоров’ю. Поговорили
з психологом про те, як боротися з
почуттям провини, коли ти живеш
у регіоні, де немає активних бойових дій.
Про те, як подолати хвилювання через
невизначеність майбутнього та дізналися,
чи нормально звикати до війни?
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Багато українців нині говорять,
що життя для них
у психологічному
плані, наче зупинилося 24 лютого. Люди бояться повноцінно,
наскільки це можливо, жити теперішнім і планувати майбутнє,
відкладаючи своє життя на «після перемоги».
Поговорили з психологом про
те, як продовжувати жити вже
зараз. Відповідав для нас на запитання психолог, психотерапевт Андрій Власов.
Поясніть, будь ласка, насамперед, що таке синдром відкладеного життя? Як з цим боротися?
— Синдром відкладеного
життя (СВЖ) — це поведінка
у повсякденному житті, коли
людина не робить те, що вона
дійсно хоче, прагне, а натомість
робить те, що потрібно. Якщо
простіше, замість «хочу» робить
те, що «повинна».
Але я не вважаю, що в українців зараз синдром відкладеного
життя. Ситуація дещо складніша. Мозок людей зайнятий
виживанням, пошуком виходу
і свого місця. Він перевантажений думками, почуттями, реакціями на війну та усім, що з нею
пов’язано.
Це подібно тому, як
на комп’ютері відкрили одночасно десятки-сотні різних програм і він починає гальмувати,
а то й зовсім зависає. Мешканці
України живуть в екстремальній
ситуації, яка загрожує їхньому

життю, тобто найбазовішій потребі. І цим усе пояснюється.
Ситуацію певною мірою
ускладнюють новітні технології
та моделі поведінки. Інтернет,
месенджери миттєво надають
багато інформації про події. Але
разом з цим вони дуже перевантажують мозок інформацією, на яку людина в принципі
не готова адекватно відреагувати.
Що робити, коли розумієш, що
ти у відносній безпеці та маєш
продовжувати жити, але все здається не на часі?
— Найбільш важливе те,
що людина з причин, наведених у першій відповіді, просто
не має сил, часу на те, щоб
спокійно сісти та подумати про
свої плани. Бо війна, новини
про неї забирають весь ресурс
оперативної пам’яті мозку і ні
на що більше вже не вистачає.
Наприклад, в області за день
лунають кілька довгих повітряних тривог, і, на щастя, у цей
день регіон не постраждав від
обстрілів. Але з іншого боку
в цей день будь-яка адекватна
людина розуміє, що «прилетіти»
може. І це може загрожувати твоєму життю або дітей, близьких.
Звичайно, що рівень кортизолу
(гормону стресу) піднімається.
А це ж тільки одна з причин для
хвилювання та навантаження
мозку думками та почуттями.
Як боротися з провиною за те,
що продовжуєш жити якоюсь мірою звичне життя?
— По-перше, добре прийняти свої почуття провини та тим
самим знизити рівень диском-

форту з цього приводу. По-друге,
люди часто відчувають себе винними одночасно з відчуттям
себе жертвою війни, обставин.
Тобто бути жертвою — це такий
психічний стан, коли не хочеш,
не маєш сил, бажання брати
на себе відповідальність за своє
становище. І людині буває простіше відчувати себе винною,
ніж щось робити.
Разом з тим, я погоджуюсь
з тезисом, що Україні зараз і
у майбутньому конче потрібні
здорові (фізично і психічно)
люди, які вже зараз, кожен
на своєму місці можуть відновлювати країну. І з цієї точки
зору контрпродуктивно жити з
відчуттям провини.
Як подолати хвилювання через
невизначеність майбутнього. Яких
правил варто дотримуватися зараз, аби покращити свій емоційний стан?
— Перш за все потрібно міні-

Поради від МОЗ:
як мінімізувати наслідки стресу

Зосередьтеся на тому, що
ви можете контролювати

Намагайтеся за можливості
дотримуватися режиму дня
та сну

Направте свої сили на
конструктивні дії для
себе та навколишніх.
Прислухайтесь до
себе, відчуйте, чим вам
хочеться займатися
мізувати обсяги інформації, яку
людина переробляє за день, звести до мінімуму. Це як дієта. Потрібно встановити для самих себе
дозу: скільки часу на день людина
присвячує споживанню контенту. Наприклад, не більше однієї
години. Сюди входить контент з
будь-яких джерел: телебачення,
інтернет, телеграм канали тощо.
По-друге, коли ви виконаєте
першу пораду, у вас через деякий час сам по собі зміниться
настрій на більш позитивний та
оптимістичний, відчуєте більше
сил. Направте свої сили на конструктивні дії для себе та навколишніх. У період тривалої
інформаційної тиші прислухайтесь до себе, відчуйте, чим хочеться займатися, куди рухатись
у своєму житті, розвитку, чим
ви можете бути корисними для
інших. І робіть це!
Чи нормально те, що я звик/
ла до війни?
— Так, нормально. Так вла-

Не варто переглядати новини у режимі 24/7

Спілкуйтеся та
підтримуйте тих, хто
перебуває поруч із вами

Правильно та глибоко
дихайте, рахуйте вдихи та
видихи, врівноважуючи їх

штована наша психіка та мозок.
Усе, що повторюється певну
кількість разів, перетворюється

у мозку на нейронні ланцюги.
А те, що стало нейронним ланцюгом — стало нормою для нас.

реклама
508813

508074

505184
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Чи продаються російські
товари у магазинах?
Бойкот  Ми переглянули полиці
у шести магазинах нашого міста: трьох
супермаркетах та трьох крамницях
з товарами для краси та здоров’я.
Розповідаємо, як розпізнати продукцію з
рф, щоб не купувати її. А також додаємо
інформацію про міжнародні компанії, які
досі не вийшли з ринку росії
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Україна ввела
повне торговельне
ембарго проти рф.
У нас заборонено імпорт на митну територію
України будь-яких товарів з росії.
Заборона на торгівлю низкою товарів діє в Україні ще з 2015 року,
однак у магазинах з того часу
кожен з нас, мабуть, бачив товари
з країни-агресора.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну нам ще
ретельніше варто обирати те, що
ми купуємо. Адже купівлею товарів з рф ви підтримуєте армію
рашистів.
Як розпізнати товари з
росії?
Товари виробництва рф у магазинах розпізнати дуже легко —
вони промарковані штрих-кодом,
що починається з цифр «46». Діапазон цифр на початку коду може
бути від «460» до «469».
Раніше ми вже розповідали вам
про корисний додаток, допомагає розпізнати російські товари
в магазинах. Називається застосунок «Сканер QR і штрих-коду»,
що доступний за посиланням:
https://cutt.ly/wJoQ8sr. Його по-

радили у Центрі протидії дезінформації.
Застосунок працює просто:
треба лише навести камеру
смартфона на штрих-код або QRкод, і отримати інформацію про
походження товару. Реєстрація
не потрібна.

Ми переглянули полиці шести вінницьких магазинів. У чотирьох з них помітили товари
з російським штрих-кодом. Таку продукцію варто бойкотувати, адже вона вироблена
в країні-окупанті

Чи продають російські
товари у Вінниці?
Спершу ми завітали у крамницю з товарами для краси й
здоров’я Eva. Там помітили воскові смужки для епіляції компанії Veet з російським штрихкодом. Ще буквально тиждень
тому їх не було на прилавках, але
ось знову повернулися.
Також у магазині можна придбати зубну пасту Splat. Цей товар вироблений у Болгарії, однак
на росії продовжує діяти один із
заводів бренду. Забігаючи наперед, скажемо, що у всіх магазинах, які ми відвідали, продають
товари цієї компанії.
Наступний магазин, в який ми
зайшли, був Watsons. Тут на цінниках вказана країна виробника,
до прикладу, написано: «Colgate,
з/паста, 75 мл (Китай)». І здавалося б, дуже зручно, якби не одне
але. Товари з росії чомусь не підписують. В магазині ми знайшли
бальзам та фарбу для волосся від

бренду Estel, що є продуктом країни-агресора. Однак на ціннику
замість країни-виробника вказано лише слово «non». У цьому ж магазині ми знайшли ще
зубний порошок від «Fitoдоктор»
та крем-сироватку від рашистської компанії «Черный Жемчуг».
Далі ми зайшли у «Сільпо», і
не знайшли там товарів з російським штрих-кодом. Однак у магазині продається, наприклад, чай
Curtis — це компанія, бенефіціар
якої є резидентами росії.
Шукали товари з рф ми й
у магазині «Шик і блиск», там
натрапили на ополіскувач «Лесной Бальзам». Далі ми зайшли
у «Еко-маркет», і знайшли на полицях бальзам для волосся від
«Тоники», що виробляється
у рф. Він продається у магазині у двох відтінках, і на одному
ціннику вказано виробник «росія», а на іншому — Україна, хоч
в обидвох випадках штрих-код
рашистський.

Допомагають знайти компанії та товари
Як визначати такі товари? Шукати
самостійно інформацію в інтернеті з приводу конкретної компанії,
яка вас цікавить. Полегшити ваш
пошук може український розробник зі Стенфорда Ігор Баракаєв,
який створив сайт Don’t Fund War,
на якому міститься перелік компаній, які продовжують працювати

в росії та сплачувати податки у країні-терористі.
«Наша база даних регулярно й
автоматично синхронізується зі
списком, наданим Єльським інститутом виконавчого керівництва», —
йдеться на сайті.
Також ще один український розробник зробив телеграм-бот

BoycottRussiaBot. Ця база теж постійно оновлюється. Вам потрібно написати лише назву товару,
а бот — покаже, як компанія відреагувала на велику війну в Україні.
Перевірити компанію на наявність
власника з росії або ж білорусі
можна також у чатботі — «Опендатаботі».

Знайшли у цьому магазині
ополіскувач Splat, і на ціннику
теж вказано, що товар з росії.
А от на ціннику зубної нитки цієї
з компанії написано «Італія», але
штрих-код у нитки — російський.
Останній магазин, в який ми
завітали, був «АТБ», і там не знайшли товарів з російськими
штрих-кодами.
Які міжнародні компанії
не вийшли з рф?
З початку широкомасштабної війни варто звертати увагу
не лише на російські товари, а й
крам тих компаній, які попри
гучні заяви все одно залишились
на ринку рф. Отже вони все одно
продовжують виплачувати зарплату своїм співробітникам у рф,
а відповідно і сплачувати податки
до бюджету росії. А звідти гроші
йдуть на те, щоб вбивати українців.
Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в прямому ефірі з військовим Валерієм
Маркусом, на російському ринку
наразі продовжують працювати
580 іноземних компаній, вісім з
яких є великими корпораціями.
У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та
оборони нещодавно розповіли
про компанії, які попри заяви
про вихід з ринку росії, маніпулюють поняттями та фактично
досі працюють на російського

споживача.
Наприклад, тютюнова компанія Philip Morris ще 24 березня
заявила, що працює над варіантами виходу з ринку рф. Станом
на 11 травня компанія припинила
випуск низки сигаретних продуктів та призупинила маркетингову
діяльність в росії. Проте Philip
Morris і надалі виплачує зарплату своїм співробітникам в рф,
а відповідно і сплачує податки
до бюджету росії.
«Серед компаній, які, попри
гучні заяви, все одно залишились
на ринку рф, хоч і зменшивши
свою присутність: Nestle, MARS,
Danone, Procter & Gamble,
PepsiCo та деякі інші», — кажуть
у РНБО.
Також аналітики Опендатабот
станом на 24 травня виявили ще
592 компанії, власником або кінцевим бенефіціаром яких є росіяни (14224) чи білоруси (3264).
Загалом наразі в Україні працює
17 488 таких бізнесів.
«Станом на початок вторгнення
серед найбільш відомих — марки
дитячого харчування (Агуша, Засинайко, Тьома/Тёма), чаї (Лісма, Curtis, Майский), молочні
продукти (Простоквашино, Актуаль, Веселий молочник, Чудо),
косметика (Faberlic), ліки (Віферон, діоксидин, реабілар), пива
(Балтика, Жигулі) та навіть ЗМІ
(АіФ, РБК)», — читаємо у публікації.
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Зарплати до 124 тисяч гривень.
охороняють військкомат
Оце так пруха  «Нульове»
розмитнення автомобілів створило черги
біля дверей МРЕО. За окрему плату
«рєшали» оформлюють авто тим, хто
цього потребує. Але чому керівництво
сервісних центрів ніяк не реагує на те
«чорт і що», що твориться в них під
носом? Можливо тому, що вінницькі
начальники мобілізовані й всі разом
несуть військову службу біля дверей
військкомату навпроти РАЦСу?
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

«За вчора територіальні сервісні центри МВС,
лише по Вінниці,
поставили на облік близько 300 автомобілів, з них
всього 30 реальні люди. Усе інше
гонщики й рЄШали… У сервісних центрах панує повна анархія й безлад… Усі заробляють, як
останній раз».
Це написав голова громадської
організації «Комітет безпеки
руху» Володимир Черкас 25 травня на своїй сторінці у фейсбуці.
До того він пропонував керівництву міста, області й поліції
звернути увагу на сервісні центри
МВС, які стали і продовжують
бути епіцентром «рЄшал», «автобізнесменів».
«Шкода, що вінницькі сервісні центри МВС намагаються вирватись у лідери хаосу й безладу
та втратили ознаки концепції їх
створення. Вінницькі «МРЕВ»
де-факто залишились без керівництва, що спричинило повну
дерегуляцію їх діяльності та фактичну відсутність відповідальності за якість роботи…»
Кому війна, кому…
Вінницька громадська діячка
Таїса Гайда на початку травня
опублікувала на своїй сторінці
допис:

«Доки одіозні міліціонери охороняють військкомати, у Вінниці
аншлаг «авто-бариг».
У ньому йшлося наступне:
«… сотні боєздатних вінничан
щодня сумлінно боронять суверенітет вінницьких сервісних центрів МВС, тримаючи непохитно
оборону черги для реєстрації автомобілів під «нульове» розмитнення. Звісно, це не автомобілі
для Збройних сил та не замовлені
бійцями з окопів. Це на «перекид». Перекупів не лякають навіть вінницькі правоохоронці, які
вже роздали сотні повісток. Від
«нульового» розмитнення знову
виграли авто-бізнесмени…».
А ще фейсбучні друзі запропонували звернути увагу на те, що
саме мається на увазі під словами
«сервісні центри залишились без
керівництва»?
МРЕО дійсно
обезголовлене
У Вінниці є кілька начальників,
які пов’язані із сервісним центром МВС.
1. Віталій Каспрук, начальник
регіонального сервісного центру
МВС у Вінницькій області.
2. Віталій Ковальчук, керівник
вінницького територіального сервісного центру (що на вул. Ботанічній, на Кореї).
3. Денис Фурманюк, начальник
управління організації екзаменаційно-реєстраційної діяльності
сервісного центру.

Усі вони наразі несуть військову службу. Де? Боронять міський
військкомат навпроти РАЦСу
на Замостянській.
З ними, у роті охорони, служить Олександр Князюк — колишній керівник сервісного
центру у Вінницькій області,
який потім пішов на підвищення
в Київ керувати головним сервісним центром МВС.
Із власних джерел журналістам
RIA\20minut.ua стало відомо,
що всі ці керівники сервісних
центрів є офіцерами. Крім того,
Олександр Князюк має п’ять
років бойового досвіду в Югославії, був в АТО, тобто мав би
бути мобілізованим першочергово. А Денис Фурманюк взагалі
числиться в київському військкоматі, та замість того, щоб нести
службу там, приїхав до спокійної
Вінниці.

На чотирьох
отримують понад 300
тисяч грн на місяць за
те, що стоять кілька
годин з автоматами в
мирному місті
Зарплата під 124 тисячі
Усі начальники отримують
зарплату від ЗСУ — 34 тис. гривень. Також їм нараховуються
преміальні. Усі зберігають свої
посадові оклади в сервісних центрах.
Із власних джерел ми дізналися, скільки вони отримують.
У загальному підсумку: від
64 до 124 тисяч гривень, але кожен місяць може «гуляти».
Каспрук: 84 тисячі грн (34 тисячі армійські + 50 тисяч оклад)
Ковальчук: 63 тисячі грн
(34 тисячі армійські + 30 тисяч
оклад)
Фурманюк: 124 тисячі грн
(34 тисячі армійські + 90 тисяч
оклад).
Князюк: 34 тисячі + пенсія.
Всі вони отримують гроші
за те, що стоять кілька годин
з автоматами в мирному місті.
Тобто на чотирьох отримують
спільно понад 300 тисяч грн

У місті новий комісар
Певна річ, що про мобілізацію та
місце служби начальників сервісних центрів, потрібно питати попереднього військового комісара
Вінницького об’єднаного міського
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Ігоря Ліщука. Усі ці службові призначення відбулися за його керівництвом. Але його перевели десь
на Львівщину. Тож спитати або з
нікого, або з нового комісара Романа Потерлевича.

До речі, щоб поспілкуватися з новопризначеним військовим комісаром, треба було трішки покараулити міський комісаріат. Тому
що на всі питання до чергових та
бійців із роти охорони, типу: Де?
Коли буде? Чи буде взагалі? — відповідь була одна — «Не знаємо».
І перше, що очікувано почув журналіст від головного військового комісара — «я тут лише пару
тижнів, і цих хлопців сюди не набирав».

Спеціальний випуск газети РІА
створено за фінансової підтримки
від Асоціації Незалежні регіональні
видавці України
Ця газета надрукована на папері, що
наданий нам в якості гуманітарної
допомоги та за підтримки компаній:
Mediahuis , фонду MDIF, UAB PELKON,
АНРВУ, ПП “ІА “Центр медіа”.

— Але можу сказати одне, вони
можуть бути ким завгодно, але
як військові призиваються на загальних підставах, і для мене вони
солдати, які проходять військову
службу на відповідних посадах, —
каже військовий комісар Роман
Потерлевич. — Хто вони були чи є
до війни, не має значення, у кожного зараз є призначення. Рота
охорони призначена для охорони
військових об’єктів і супроводу.
Саме цим вони й займаються.

Керівництво МРЕО боронить двері військкомату. А біля
дверей сервісного центру утворилось нове «керівництво
авторЄшал»
на місяць. Втім, згідно із Законом про «Військовий обов’язок
і військову службу» — тут усе ок.
Адже:
«… — за всіма громадянами,
які призвані під час мобілізації
на військову службу, гарантовано
зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації,
незалежно від підпорядкування
та форм власності. Одночасно
вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці».
Цікавить тут інше, як начальникам так гуртом пощастило з місцем
служби? Чи може мобілізовані мають право обирати місце служби
під час воєнного стану, а ми про
це ні сном ні духом?
Оце пощастило так
пощастило
За словами адвоката Ярослава
Мартинюка, призов громадян
на військову службу під час мобілізації, або залучення їх до виконання обов’язків за посадами,
передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють територіальні центри комплектування
та соціальної підтримки. Звісно
за сприяння місцевих органів виконавчої влади. Або командирів
військових частин.
— Тобто, керівництво воєнкомату або військової частини
вирішує, де буде проходити службу призваний по мобілізації громадянин, — говорить адвокат. —
Тому там потрібно запитувати,
чому безпосередній військовий
керівник вирішив залишити даних громадян у Вінниці в одному
місці, а не відправити їх деінде.

Ок, запитаємо
Замостянська вулиця, приміщення військового комісаріату,
обабіч дороги захисні їжаки, біля
входу в будівлю купа мішків із
піском, і стоять здорові чоловіки
з автоматами.
Це спеціальна рота ЗСУ, яка
обороняє комісаріат, усі вони мобілізовані, серед них є офіцери,..
і посадовці сервісних центрів.
(Поспілкуватись у телефонному режимі з начальниками
сервісних центрів не вдалось,
ми телефонували, але поки безрезультатно).
Як і запитати щось у військовослужбовців просто на місці
несення служби — режимний
об’єкт, військовий час, і взагалі
всі коментарі відправляють брати до пресслужби. До речі, пресслужби в міського комісаріату
немає, тож журналіста спрямували до обласного…
Андрій Демченко, начальник
пресслужби обласного комісаріату, пообіцяв поспілкуватися зі
своїм керівником та надати хоч
якийсь коментар із приводу «прухи» МРЕО-керівництва служити
всім разом, в одній роті, і не десь
незнамо де, а в рідній Вінниці.
Але не судилося.
— Міський комісаріат не підпорядкований обласному комісаріату, це окрема структура, і
все, що там відбувається, най коментують вони, — передав Андрій
Демченко слова свого керівника.
І додав, що незважаючи на військовий час кожен громадянин
і журналіст, у тому числі, може
звернутись у комісаріат і отримати необхідну інформацію.

Газета є членом
Всесвітньої
Асоціації
Новинних
Медіа WAN-IFRA
Замовл. № 220115

Hаклад 17 900
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Вінниця зустрічала і проводжал
Вічна пам’ять  Молоді, красиві,
сміливі, патріоти, Герої офіцери. Саме
такими усі ми маємо запам’ятати
дев’ятьох вінничан, які віддали свої
життя на захист України. Усі дев’ятеро
загинули 22 травня у Запорізькій області.
Усі дев’ятеро були бійцями вінницького
підрозділу поліції КОРД. Усіх дев’ятьох 29
травня в останню путь проводило понад
десять тисяч вінничан
Наталя Корпан,
Михайло КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Героїв привезли у Вінницю
28 травня. Волонтери просили
створити живий коридор слави
для Героїв КОРДу з 10 до 12 години. Маршрут Немирівське
шосе — вулиця Батозька (Реквієм).
У Вінниці деякі люди почали збиратися ще з 09.30. Вже
о 10.00 вздовж усього Немирівського шосе з перебоями, але
стояли вінничани, поліцейські.
Багато людей були з квітами,
дехто захопив із собою прапор
України. Деякі прийшли цілими
сім‘ями, взявши з собою дітей.
Перехожі, які нічого не знали
про створення коридору, запитували в людей, що стояли,
і долучалися до вшанування загиблих.
На 11.00 вже формувалася
жива колона зустрічаючих з боку
Немирова. У Вінниці ланцюг починався з початку в’їзду в місто.
Коли під’їжджала автівка із загиблими Героями, всі ставали
на коліна.
Люди хрестилися, плакали.
Про себе дехто говорив: «Вічна
слава!», «Нехай земля вам буде
пухом!», «Герої не вмирають!»
Не могли стримати сліз
Церемонія поховання відбувалася у неділю, 29 травня.
На годиннику ще не було 9.00,
а на площі перед обласною філармонією вже зібралося близько
тисячі людей. Більшість вбрана
у військову форму або траурний

одяг. Сотні траурних букетів
у руках. В епіцентрі подій дев’ять
закритих трун, загорнутих у державні прапори. Навпроти кожної
поліціянти тримають портрет загиблого. Біля кожної — кілька
найрідніших. Серед усього галасу від присутніх чітко розібрати
можна було лише гіркий плач та
слова матерів полеглих героїв.
— Я крепка, як він! Я крепка,
як мій син! Сина, я все видержу.
Сина, я втримаю все… — лила
сльози від болю мама одного із
загиблих. — Бережіть себе, синочки, я вас як мама прошу. Бо
я свого сина не зберегла… Ви всі
молоденькі, я вас всіх на відео

Серед усього галасу
від присутніх чітко
розібрати можна було
лише гіркий плач та
слова матерів полеглих
героїв
бачила.
Чи не усі присутні, хто чув
слова цієї та інших матерів,
не могли стримати сліз. Усім
присутнім, мабуть, хотілося знайти потрібні слова підтримки для
них, але таких, на жаль, не існує.
Завдяки їм Вінниця мирна
Коли розпорядникам похорону
врешті вдалося вмовити рідних
відійти під тент, попрощатися
із загиблими прийшли побратими-КОРДівці з різних областей
країни. Після покладання квітів,
вони ставали на коліна перед

Одна з матерів біля труни сина. Усі дев’ять домовин були закритими, тому родичі не мали
можливості нормально попрощатися
батьками полеглих вінничан,
дякуючи за виховання Героїв.
Близькі загиблих лише дужче
починали плакати.
Те саме відбувалося опісля,
коли попрощатися із загиблими
дозволили пересічним вінничанам. Їх були тисячі. Сотні з них
зовсім незнайомих людей. Але чи
не усі вони плакали і дякували
батькам за синів.
Перша частина прощання затягнулася на понад півтори години, поки розпорядниця похорону не попросила призупинити
її, щоб владика Симеон звершив
заупокійну панахиду за загиблими Героями. Тоді стійкий аромат
валер’янки у повітрі змінився на
стійкий аромат ладану.
— Сьогодні ми маємо трагічну
та сумну подію як для Вінниччини, так і для всієї України.
Перед нами у гробах лежать Герої-воїни, захисники нашої Вітчизни, — говорить митрополит
Симеон. — Дякуючи їм та їхнім
побратимам, сьогодні ми маємо
вільну Вінницю, Галичину, Во-

Тисячі людей зустріли у Вінниці Героїв КОРДу живим коридором. Чимало
присутніх не могли стримати сліз

линь… Дякуючи нашим Героям,
ми можемо сьогодні мирно жити
та працювати. Та війна не скінчилася. Вона продовжується. І
засвідчує то ті гроби, які сьогодні
перед нами.
Скорбота матерів
Попрощатися із загиблими
прийшли чи не всі співробітники усіх підрозділів поліції.
Були нацгвардійці, атовці, надзвичайники та, врешті, тисячі
пересічних вінничан та гостей
нашого міста. Коли розпочалася
друга черга прощання, до трун
тягнулася незліченна черга людей
з квітами та вінками. Пройшла
не одна і навіть не дві години,
перш ніж подякувати Героям
змогли усі охочі.
— Синочку мій рідний, ти
бачиш, скільки людей прийшло
попрощатися із вами? Усі вони
знають, що ви поклали за усіх
нас свої голови, — промовляла
до труни матір загиблого. — Ти
казав: мамо, я виживу. Я тобі обіцяю! У мене кусок серця вирва-

ли, сину… У кінці нашої останньої розмови він сказав: мамо,
я тебе крепко цілую! Невже ти
відчував, дитинко? Чого ніколи
так не казав, а тут сказав? Я боялася навіть кнопку натиснути,
щоб розмова не перервалася.
Так боялася натиснути її… Зірочка моя дорогесенька… Моя
відрада…
Через відсутність доступу
до тіл, деякі близькі та рідні з
неабиякою силою намагалися
обіймати труни, цілували їх,
щось шепотіли. Нерідко, звертаючись до загиблих, вони дивилися на їхні портрети, які тримали
бійці КОРДу.
— Сину, я більше тебе такого
не побачу. Квіточка моя золотесенька… Сонечко моє… Мій ти
хороший, — промовляла до портрета сина одна із мам.
— Ми тебе більше ніколи
не почуємо, сину… Як же я тебе
забуду, сину мій, — говорила
інша мама.
— Мені дуже жалко, що його
більше нема. Боже мій, на кого

Попрощатися із загиблими Героями прийшло понад десять тисяч людей.
Вінничани принесли тисячі траурних букетів і готові були стояти в черзі до трун
годинами
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а героїв корду на колінах
Зайцев Михайло Олександрович,
полковник поліції,
1982 р. н.
На службі в органах внутрішніх справ з 2008.
Нагороджений: медаллю «За сумлінну службу
ІІІ ступеня», відзнакою «За участь в АТО», медаллю «15 років сумлінної служби», медаллю
«20 років сумлінної служби», у 2022 за високий
професіоналізм та відданість службі достроково
присвоєно звання «полковник поліції».
Подзігун Ігор Олександрович,
підполковник поліції,
1981 р. н.
На службі в органах внутрішніх справ з 2001. Нагороджений: почесним знаком УМВС, нагрудним
знаком «За відзнаку у службі» 2 ступеня, медаллю
«За сумлінну службу» 3 ступеня, відзнакою «За
участь в АТО», медаллю «15 років сумлінної служби», медаллю «20 років сумлінної служби», у 2022
за високий професіоналізм та відданість службі достроково присвоєно звання «підполковник поліції».

Вдова та син загиблого бійця КОРДу Богдана Булеги. Син тримає в руках портрет батька
ти покидаєш… У тебе ж донечка,
у тебе ж дружина така молода.
Ти ж так радів своїй сім’ї, сину
мій, — не може заспокоїтися третя мама. — Подивіться, який він
гарний. Він дивиться мені в очі…
Куди ж ми вас всіх відправляємо… Не забуду тебе, моя пташко.
Під час церемонії прощання
працювало щонайменше дві
бригади медиків. Роботи у них
вистачало постійно: дати або
вколоти заспокійливе, поміряти
тиск, дати води…
Прийшло усе керівництво
Віддати шану полеглим Героям зібралося усе військове та
політичне керівництво міста та
області, кілька народних депутатів. Деяких із них запросили
до слова.
Іван Іщенко, начальник Головного управління Національної
поліції у Вінницькій області:
— Я точно знаю, що вони для
нас назавжди Герої. Ми живемо
у страшні часи війни і кожного
дня, боронячи нашу державу від

російських загарбників, гинуть
наші найкращі люди. З перших
днів війни наші хлопці пішли
захищати країну та боротися
за свободу. Я знав кожного особисто. Співчуваю батькам, які
виховали гідних синів, дружинам, дітям, рідним, близьким.
Сергій Борзов, очільник Вінницької обласної військової
адміністрації:
— Жодні слова та нагороди
не замінять життя. Молоді чоловіки, сини, батьки, еліта поліції.
Вони працювали на межі можливого. Дев’ять бійців КОРДу
назавжди залишаться в історії
цієї війни.
В’ячеслав Соколовий, очільник
Вінницької обласної ради:
— Наші хлопці загинули
за найвищі цінності: мирне життя, вільне життя, за незалежність
нашої країни. Вони загинули
Героями.
Сергій Моргунов, вінницький
міський голова:
— Ця сволота путін… Ця ненависна варварська орда прийшла

на нашу землю, щоб знищити
нас. А вони нас захищали разом з
іншими побратимами, які також
з ними загинули. Вони робили
все для того, щоб вороги не просунулися ближче до нашого дому.
Одну з вулиць ми перейменували
на честь Героїв поліції, щоб про
них була вічна пам’ять.
Валерій Бондар, керівник Він
ницького управління КОРД:
— Ми втратили дев’ять наших
братів, дев’ять надійних друзів,
дев’ять хоробрих воїнів. Від
спогадів про них розривається
серце.
Згадаймо Героїв поіменно:
полковник Михайло Зайцев, підполковник Ігор Подзігун, майор
Дмитро Клименко, майор Богдан
Щербань, капітан Віталій Антощук, капітан Богдан Булега, капітан Віталій Олійник, старший
лейтенант Ігор Бондарчук, старший лейтенант Артур Турляк.
Редакція RIA/20minut.ua висловлює щирі співчуття рідним
та близьким Героїв.

Олійник Віталій Вікторович,
капітан поліції,
1984 р. н.
На службі в органах внутрішніх справ з 2005
року. Нагороджений: Орденом «За мужність» 3
ступеня, відзнакою «За участь в АТО», медаллю
«10 років сумлінної служби», медаллю «15
років сумлінної служби». У 2022 за високий
професіоналізм та відданість службі достроково присвоєно звання «капітан поліції».
Щербань Денис Олексійович,
майор поліції,
1985 р. н.
На службі в органах внутрішніх справ з 2010
року. Нагороджений відзнакою «За участь в
АТО», медаллю «10 років сумлінної служби».
У 2022 за високий професіоналізм та відданість службі достроково присвоєно звання
«майор поліції».
Антощук Віталій Геннадійович,
капітан поліції.
1989 р. н.
На службі у органах внутрішніх справ з 2013.
Нагороджений відзнакою «За участь в АТО», у
2022 за високий професіоналізм та відданість
службі достроково присвоєно звання «капітан
поліції».
Бондарчук Ігор Анатолійович,
старший лейтенант поліції,
1989 р. н.
На службі в органах внутрішніх справ з 2010,
нагороджений відзнакою «За участь в АТО»,
медаллю «10 років сумлінної служби», у
2022 за високий професіоналізм та відданість
службі достроково присвоєно звання «старший
лейтенант поліції».
Булега Богдан Миколайович,
капітан поліції,
1989 р. н.
На службі в органах внутрішніх справ з 2012
Нагороджений відзнакою «За участь в АТО»,
медаллю «10 років сумлінної служби»,
31.03.2022 за високий професіоналізм та відданість службі достроково присвоєно звання
«капітан поліції».
Клименко Дмитро Сергійович,
майор поліції,
1984 р. н.
На службі в органах внутрішніх справ з 2007,
нагороджений відзнакою НПУ «Знак пошани»,
відзнакою «За участь в АТО», медаллю «10 років
сумлінної служби», медаллю «15 років сумлінної
служби», у 2022 за високий професіоналізм та
відданість службі достроково присвоєно звання
«майор поліції».

Попрощатися із загиблими приїхали КОРДівці з різних областей країни. Після покладання
квітів, вони ставали на коліна перед батьками полеглих вінничан, дякуючи за виховання Героїв

Турляк Артур Володимирович,
старший лейтенант поліції,
1993 р. н.
На службі у поліції з 2015 р, у 2022 за високий професіоналізм та відданість службі
достроково присвоєно звання «старший
лейтенант поліції».
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ТОП‑10 спецоперацій підрозділу
КОРД з порятунку людей
Непроста робота  Днями десятки
тисяч людей прощалася із дев’ятьма
вінничанами, які загинули у Запорізькій
області внаслідок ворожого обстрілу.
Усі вони були бійцями підрозділу
Корпус оперативно-раптової дії (КОРД).
Ми не знаємо, які точно завдання
виконували наші Герої на фронті, проте
можемо розказати про їхні успішні
спецоперації, завдяки яким збережено
не одне людське життя
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Підрозділ Національної поліції для
вирішення надзвичайних ситуацій
КОРД з’явився у Вінниці навесні
2018 року. Тоді випускники Центру підготовки підрозділів поліції
особливого призначення отримали сертифікати про закінчення
навчання. Вже наступного дня вінничани розпочали нести службу.
За чотири роки існування підрозділу, бійці КОРДу виконали
чимало бойових завдань на території Вінниці та області. Ми
відібрали десять із них, які наочно демонструють, з чим наші
спецпризначенці мають справу.
На початку травня цього року
на Брацлавській почалася стрілянина. На місце виїхали бійці
спецпідрозділу КОРД. Встановивши квартиру, з якої стріляли,
та ідентифікувавши її власника,
поліцейські запропонували йому
здатися. Чоловік відмовився та
забарикадувався у квартирі. Тоді
ввели в дію операцію «Грім».
Врешті, зловмисник погодився здатися. У нього вилучили

дві незареєстровані мисливські
рушниці.
Схожа ситуація сталася й
у квітні цього року. Тоді до поліції надійшов дзвінок від жителів багатоповерхівки про те,
що їхній сусід відкрив вогонь
по працівниках комунальної
служби. На місце виїхали КОРДівці. Зловмисник зачинився
у квартирі та не хотів здаватися.
Під час затримання вистрелив
у спецпризначенця, та, на щастя,
останній не постраждав. Мотиви
злочину п’яний чоловік пояснити
так і не зміг.
Наприкінці минулого року
на в’їзді до Вінниці КОРДівці
затримали п’ятьох учасників злочинного угрупування. Останні
якраз поверталися після скоєння
злочину. Вони пограбували фермерське господарство, вкравши
з нього 220 тисяч гривень. Усі
затримані раніше судимі. Угрупування підозрювалося у вчиненні
близько десятка аналогічних крадіжок на території нашої області.
У вересні 2021 року у Бершаді
група зловмисників пограбувала
ювелірний магазин. Вони ретельно готувалися до нападу: причепили до свого авта підробний

номерний знак, вимкнули камери
відеоспостереження у місці злочину, дочекалися, коли у магазині не буде відвідувачів й почали
діяти. Всередині вони напали
на власницю крамниці, вдарили руків’ям пістолета по голові,
прикували кайданками її руку
до труби. Потім викрали понад
два кілограми ювелірних виробів. Затримали злочинців саме
спецпризначенці КОРДу. У них
вилучили пістолети з набоями та
гранати.
Група зловмисників організували роботу так званого реабілітаційного центру для алко- та
наркозалежних. Людей у ньому
утримували проти їх волі. Зі слів
потерпілих, їх силоміць доставляли до центру, забороняли по-

Одним із перших
завдань вінницького
КОРДу був штурм
будинку в одному із
сіл. На місце прилетіли
на гелікоптері
кидати територію, самостійно
пересуватись по місту, користуватись мобільними телефонами. Затримали правопорушників
за силової підтримки спецпризначенців КОРД.
Минулої весни бійці КОРДу
затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранатою
будинок сусідки. Коли приїхали спецпризначенці, зловмисник
зачинився у своєму помешканні,
однак його вдалося швидко знешкодити. У чоловіка справді була
граната та запал до неї.
Затримували наші КОРДівці
й родинні злочинні угрупування. В одному такому випадку
зловмисниками виявилося подружжя вінничан, що викрало
25‑річного хлопця, який у них

Кілька років тому спецпризначенці затримали 32‑річного
вінничанина. Він знущався над дітьми і розповсюджував
порнографічні матеріали за їхньою участю
працював, та звинуватило його
у крадіжці. Потерпілому одягли
мішок на голову, погрожували
пістолетом та затягли у підвал,
де впродовж доби утримували та
вимагали вигаданий борг.
Кілька років тому спецпризначенці затримали 32‑річного
вінничанина, який жорстоко
поводився зі своїми малолітніми
дітьми: 3‑річною дочкою та 5‑річним сином. Він бив, змушував
дітей вживати спиртні напої та
розповсюджував порнографічні
матеріали за їхньою участю.
Три роки тому кілька сотень
молодиків увірвалися на територію одного із підприємств міста,
витіснили охорону. Перешкодити
рейдерському захопленню приїхали спецпризначенці. У них
одразу полетіло каміння, був

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

.... 1/-....... Б.Ступки
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(площа)
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матеріал

Ціна
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К-ть
кімнат/
роздільн.

Нотатки

спротив, однак бійці КОРДу
змогли припинити протиправні
дії та затримали близько 50 осіб.
Одним із перших спецзавдань
вінницького КОРДу був штурм
будинку в одному із сіл нашої області. У ньому знаходився озброєний чоловік, який погрожував
розправитися з власницею будинку. На місце спецпризначенці
прилетіли на гелікоптері. Заручницю вдалося швидко звільнити,
однак побачивши поліцію, зловмисник відкрив вогонь. КОРДівці почали стріляти у відповідь
та поранили злочинця в ногу. Він
забарикадувався всередині, однак
йому це не допомогло, оскільки
спецпризначенці швидко взяли
будинок штурмом. Після цього
пораненому чоловікову надали
медичну допомогу.

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

Етаж/ Заг./жил./кухня
(площа)
етажність/
матеріал

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

1. Нерухомість: продам або обміняю

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

1.1 Однокімнатні квартири

.... 4/- . . ....... с.Городище . . ........ 1/ц............ -.................... дог............................ (068) 019-63-08........................................ газ, центр, 40с, біля Літина

.... 3/- . . ....... с.Райки............... 1/ц............ 83/57/8,3 . . ....... 3700у.о. . . .................... (098) 455-76-52.................................... Калин.р-н,власник,35с, г/б,газ

5/9/п........ 36/-/-. . .......... 45000у.о................. (067) 509-01-83 . . .................................................. євроремонт

.... 1/-.. ....... Вишенька............ 4/9/ц. . ........ 63/-/-............. 46500у.о..................... (068)023-72-59, (063)523-48-73...................... новобуд, частково ремонт
.... 1/-.. ....... Кн.Коріатович . . ..... 3/-/ц.......... 36,6/19,5/-...... 36000у.о..................... (067) 390-09-43......................................... будинок цегляний, власник

1.2 Двокімнатні квартири

.... 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.
.... -........... Київська.............. 3/-. . ........... 202/-/-............ дог............................ (067) 456-26-00..................................... 1пов.кафе, 2-3пов., житловий
.... -........... с.Гостинне . . ......... -............... -.................... дог............................ (098) 210-71-74........................................ Немир.р-н, газ, світло, 70с

1.7 Ділянки

.... 2/- . . ....... Київська.............. 5/5/п. . ........ -.................... дог............................ (068)023-72-59, (063)523-48-73................................................ремонт

.... 2/-.. ...... М.Шимка	2/5/ц. . ...... 48/-/-. . .......... 35500у.о................. (067) 509-01-83 . . .................................................................. -

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

.... 2/- . . ....... р-н ЦР................ 1/9/п . . ........ -.................... дог............................ (097) 299-11-69................................................ або обмін на будинок

.... -........... с.Медвідка.. ......... -............... 25 с............... дог............................ (096) 461-96-69....................................незаверш. 1пов.перекр.10х11м

.... 2/- . . ....... Центр................. 5/5/ц. . ........ 50/-/-............. дог............................ (096) 461-96-69.................................... єврорем.,інд.опал, 2л/з, меблі

.... -.......... с.Селище	-............. 20 с............. 45000у.о................. (067) 703-44-56........................... світло, газ, вода, вих.до Бугу
.... -........... с.Соболівка.. ........ -............... 19 с............... дог............................ (067)587-95-15, (067)430-32-79............... Липовец.р-н, буд.,2/ц, 70кв.м.

1.3 Трикімнатні квартири

.... -.......... смт Стрижавка	 -............. 12 с............. дог........................ (097) 485-94-09............................. поруч газ, світло, гар.підїзд

.... 3/-.. ...... бл.Київська	3/4/ц........ 58/-/-. . .......... 46000у.о................. (067) 509-01-83 . . ................................. ремонт, квартира-студія
.... 3/-.. ...... Скалецького

.... -........... Тяжилів............... -............... 10 с............... 13500у.о..................... (093) 740-98-53............................................ до 9500у.о., торг, світло

7/9/ц........ 94/57/11........ 76000у.о................. (097) 213-67-00 . . .............................. власник, меблі, житл.стан

2. Нерухомiсть: здам в оренду

1.5 Будинки
.... 2/-.. ...... с.Комарове	1/ц.......... 55,3/36,3/10... дог........................ (067) 391-16-58.. .................................. 65с, газ, вода, криниця
.... 3/- . . ....... м.Немирів........... -/цегл........ 64/-/-............. дог............................ (098) 440-41-59.................................... літ.кух.73кв.м,сарай39кв,центр
.... 3/- . . ....... с.Агрономічне...... 2/ц............ 100/-/-. . .......... 55000у.о..................... (068) 043-19-51.................................. власник, Весняний, зданий,ком.

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

.... 1/-....... Вишенька	7/9/ц........ -. . ................ 12000грн................. (067) 255-13-06 . . .........................від власника, рем.,меблі, тех.

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

.... 1/-.. ....... Некрасова........... 1/-/-.......... -/15/-............. дог............................ (093) 740-98-53....................................... кімн.в кв., меблі, побут.тех.
.... 1/-.. ....... Центр................. -............... -.................... 1100грн...................... (063) 160-51-97........................................... Зв‘язуватись на WhatsApp
.... 2/- . . ....... Коцюбинського..... -............... -.................... дог............................ (097) 234-07-04..................................... подобово, потижнево-400 грн.
.... 3/- . . ....... Поділля. . ............. -............... -.................... 11000грн.................... (068)023-72-59, (063)523-48-73............. +комун. послуги, ремонт, все є
.... -........... 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.
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«У нас служать кращі з кращих»
Свої  Спецпризначенцям елітного
підрозділу, своїм кращим бійцям
востаннє честь віддав Валерій Бондар,
керівник Вінницького управління
КОРД. Він розповів про особливості
роботи спецпризначенців та про кожного
загиблого Героя
Лариса Олійник,
RIA, (067)5267352

Вінниця провела у свій останній шлях кращих
із кращих воїнів,
дев’ять бійців Вінницького підрозділу поліції КОРД.
— Важко говорити, болісно
на душі, — говорить командир
спецпризначенців Валерій Бондар. — Вони більше ніж підлеглі,
вони брати мої, друзі… Це люди з
великої літери, тому втрата непоправна. З перших днів війни ці
дев’ятеро офіцерів Вінницького
КОРДу стали частиною елітного
полку спецпризначення «Сафарі». Були на передовій, обороняли
Харків, а ворожа ракета обірвала їх
життя під час служби у Запоріжжі… Ми втратили дев’ять наших
братів, дев’ять надійних друзів,
дев’ять хоробрих воїнів. Від спогадів про них розривається серце.
«Ми стали друзями,
братами»
Спогадів про загиблих у командира Вінницького КОРДу чимало. Адже саме Валерій Бондар
цих хлопців навчав, тренував, виховував. Вони разом проводили
час на службі, разом відпочивали і відзначали перемоги і свята.
Всі, як один мужні, віддані своїй
справі і родині.
— Командира підрозділу обирає колектив, а командир, в свою
чергу, несе відповідальність
за підрозділ, його цілісність і
функціонування, ставить задачі, — каже керівник елітного

спецпідрозділу. — Я більше двадцяти років працюю в органах
внутрішніх справ, тому кожного
з бійців знаю з дитинства. Ми
за роки служби стали друзями,
братами. У всіх відмінне почуття
гумору, тому атмосфера в колективі є гарною. Я не кабінетний
керівник, на тренуваннях, плануванні і на кожній спецоперації беру безпосередню участь.
На одному із завдань, зі своїм
заступником, загиблим Михайлом Зайцевим, був пораненим
під час затримання злочинців,
при цьому затримали злочинців
і звільнили заручників.
За кілька місяців війни теж
було чимало складних випадків,
які ще більше об’єднали бійців.
Тому кожна така втрата болісна
для керівника і розриває душу, —
говорить командрир спецпризначенців.
— Міша Зайцев — мій заступник, надійна, розумна, хоробра,
відважна людина, на яку я міг
покластися і передати свої повноваження, — говорить Валерій
Бондар. — З підполковником Подзігуном служив і до КОРДу, був
командиром відділення, вів профілактичну роботу з особовим
складом, був профі в напрямку
топографії.
Ігор Бондарчук був не високим
на зріст, проте був професійним
спортсменом, набагато сильнішим за інших. Богдан Щербань
теж колись разом служили, мій
вихованець з рукопашного бою, з
дитинства грав у футбол, успішно
виступав за команду ГУНП. Віталій Антощук — молодий боєць.

Служив у різних підрозділах, займався бойовими видами мистецтва, мій вихованець КМС з
рукопашного бою, завойовував
чемпіонські місця, захоплювався
футболом. Артур Турляк за півтора року зарекомендував себе
з найкращого боку. Відважний,
брав участь у спецопераціях з висотними роботами.
Діма Клименко працював у іншому спецпідрозділі, у нас відпрацьовував навички снайпера.
Віталій Олійник теж мій вихованець з рукопашного бою, КМС,
виступав на всіх міністерських
змаганнях, теж останнім часом
працював снайпером. Капітан
Богдан Булега — теж спортсмен,
висококласний спецпризначенець і людина з великої літери.
Елітний підрозділ, кращі з кра-

«Пишаюся своїми
Героями, які загинули
і тими, хто зі мною
йдуть пліч-о-пліч.
Найголовніше тепер —
це перемога»
щих, тому ворогу було важливо
таких бійців знищити перших.
«КОРД — це прайд»
Втрати непоправні, проте війна триває, і команду героїв
елітного підрозділу потрібно поповнювати. За словами Валерія
Бондаря, це не так просто. Адже
КОРД — підрозділ Національної
поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є
настільки високим і складним,
що може перевищити можливості сил оперативного реагування
чи оперативно-розшукових підрозділів. У війну повноваження
спецпризначенців такого підрозділу в рази збільшуються.
— Наш підрозділ створили
на фундаменті поліцейських
спецпідрозділів, — розповідає
керівник вінницького КОРДу. —
Керували створенням нового
спецпідрозділу американці та

Валерій Бондар, командир Вінницького КОРДу. Під час
прощання з дев’ятьма спецпризначенцями схилив голову
перед матерями та вдовами загиблих героїв
раніше відібрані ними українські
інструктори. Усі спецпризначенці
КОРДу мають бойовий досвід.
Більшість з нас до відбору сюди
служили у відділі швидкого реагування. Щоб стати частиною
підрозділу, потрібно півроку проходити серйозні випробування,
курс виживання, тестування,
психологічний відбір, плюс
по фізичній підготовці і вогневій.
Адже ми працюємо з особливо
небезпечними злочинцями та
терористами.
За словами Бондаря, КОРД —
це, так би мовити прайд, куди
приймають тільки справжніх левів.
— Ми дивимося на роботу бійця в колективі, на індивідуальну
підготовку і на витривалість, —
зазначає офіцер. — Кожен наш
співробітник проходить поліграф. Далі — двомісячний курс
навчання. Проте, якщо команда
не сприймає нового бійця, його
переводять в інший підрозділ,
попри його уміння і навички.
Ми працюємо в надскладних
умовах, тому дружня атмосфера

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

Етаж/ Заг./жил./кухня
(площа)
етажність/
матеріал

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

в колективі — понад усе. Тому
у нас працюють кращі з кращих.
Сам керівник вінницького КОРДу Валерій Бондар у свій час закінчив фізкультурний факультет
Вінницького педагогічного, а потім здобув ще три вищі освіти —
фінансову і дві юридичних. Він
заслужений майстер спорту з універсального бою, майстер спорту
міжнародного класу з рукопашного бою, майстер спорту з боротьби
«Дзюдо». Валерій Бондар працював тренером дитячо-юнацької
школи, у поліції був викладачем
навчального центру, інструктором
в спецпідрозділах по спеціальній
бойовій підготовці. На відбір
у КОРД пішов, будучи заступником начальника в «Соколі».
— Я цим живу, я вмію, знаю
і хочу передати свої знання іншим, — говорить про свою роботу
Валерій Бондар. — Пишаюся своїми Героями, які загинули і тими,
хто в такі непрості часи зі мною
йдуть пліч-о‑пліч. Найголовніше
тепер — це перемога, і щоб всі
бійці повернулися живими.

прийом оголошень (0432) 555-135
508691

Нотатки

3. Нерухомiсть: куплю
3.1 Квартири
.... 1/-....... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .............................. до 100000у.о, кухня-студія
.... 3-4....... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .............................. до 100000у.о, кухня-студія

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

-............... -.................... дог............................ (093) 518-62-57................................... новобуд, оплату, порядн.гарант
-............. -. . ................ дог........................ (063) 297-54-90. . .................................................................. -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .........................по домовл., будь-які варіанти
-............... -.................... дог............................ (093) 471-98-36.................................................. для порядних людей
-............... -.................... дог............................ (098) 921-77-21................................... від власника, на довгий термін
-............... -.................... дог............................ (093)471-98-36, (098)100-06-74............................. для порядних людей
-............... -.................... дог............................ (093) 471-9836, (098)10006-74.................. оплату і порядність гарантую
-............. -. . ................ дог........................ (063) 297-54-90. . .................................................................. -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .........................по домовл., будь-які варіанти
-............. -. . ................ 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
.... -.......... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (063) 297-54-90. . .......................... будинок або частину будинку

505918

6. Будiвельнi матерiали
та послуги
6.1 Продам будівельні
матеріали
6-14т. Відс, піс. мит., дрова................................недорого.................(098) 588-08-27

5. Комерційна нерухомість
5.3 Різне
.... Здам 2 нових складських приміщення 70, 50 кв.м., гарна локація, центр Вишеньки.дог........................................... (067) 990-14-22
.... Здам в оренду приміщення 100 кв.м під кафе, магазин, склад. 1-й поверх, парковка.. дог.. . ........................................... (067) 979-87-69
.... Здам примішення, Замостя, зручності, власник.................................................. недор.................... (096)225-88-01, (063)412-61-76
.... 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

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

(067) 909-54-43
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«Я називала його сонечком», —
вчитель про загиблого учня
Біль  У районі заводу «Азовсталь»
у Маріуполі 12 травня загинув боєць з
Вінниччини 31‑річний Максим Слободянюк.
Вчитель математики ліцею № 27, класна
керівник героя Наталія Савіцька, ділиться
спогадами про свого улюбленого учня
Лариса Олійник, RIA, (068)0060772

У ліцеї № 27, що
в Тяжилові, тепер
тихо. Учні на дистанційці, проте
життя навчального
закладу не вщухає.
З початком повномасштабної війни тут запрацював
гуманітарний хаб.
Керівництво школи і педагоги
пишаються досягненнями учнів
школи, яка є однією з найбільших
у місті, особливо випускниками,
які нині в гарячих точках боронять
країну від ворога.
Викладач математики Наталія
Савіцька показує фото, де вона
зі своїм випускником спілкуються в скайпі, коли той подзвонив
улюбленій вчительці з окопу. Говорить, що молиться за кожного
з них, бо всі вони її діти. На жаль,
вчителю з багаторічним стажем
довелось вже пролити сльози
за справжніх героїв, колись маленьких вихованців…
Мріяв бути військовим
Ямпільчанин Максим Слободянюк народився 23 липня

1990 року. Впродовж 2004–
2008 років навчався у 27‑школі,
у класі з поглибленим вивченням
математики під керівництвом Наталі Савіцької. Старший син Слободянюків у той період вступив
до вінницького вишу. До міста
переїхала вся родина. Менший
син пішов в тяжилівську школу.
Наталія Акліївна каже, що називала Максима сонечком, оскільки
він був завжди усміхнений, добросердний.
— Це був клас з поглибленим
вивченням математики і фізики,
сильний, суперовський, — говорить вчителька. — На тиждень
у нас було вісім годин математики і вісім фізики. Уроки були
нестандартними, учні сідали гуртом кругом трьох парт і вирішували стільки завдань, що перерви
пропускали. Максим потрапив
у цей клас, бо прийшов до нас з
ямпільської школи-гімназії. Був
скромний, співчутливий. Він завжди світився від посмішок, був
вихованим і ввічливим, дуже відповідальним.
У восьмому класі Максим Слободянюк прийшов у школу маленьким хлопчиком, а у випускно-

му класі всі знали, що цей мужній
юнак буде військовим.
— Виправка була в нього, як
у військового, — каже Наталія
Савицька. — Це була його мрія,
до того ж батько теж військовий.
Тому після школи пішов в Одеську військову академію, був прикордонником. Я так думаю, він
не просто так був відправлений
в «Азовсталь», там були самі-самі…
Остання зустріч
Наталія Савицька розповіла деталі останньої зустрічі з улюбленим учнем, яка відбулася восени
2014 року.
— Проводжу я виховну годину,
коли хтось стукає в двері, — розповідає класна керівник героя. —
Заходить Максим у військовій
формі з великим букетом троянд.
А у мене якраз тема виховної про
героїзм. Кажу: «Максюша, як
ти вчасно прийшов». Він каже:
«Я вам зараз все розповім, тільки приїхав з Донецької області».
Спочатку почав розказувати, як
він попав в іловайський котел,
потім осікся і сказав, що просто
розповість про військову службу.
Розказував, як хлопчиків строкової служби кинули в те місиво,
як вони молоденькі до останнього
захищали Батьківщину. Був напруженим, боявся зайве сказати…
Діти з повними очима сліз слухали
розповідь. Тоді сказала Максиму,
що це я мала з трояндами і з вдячністю йти до нього. Він сказав,
що це квіти мені, і що він мене
ніколи не забуде. А я не забуду ту
зустріч…

Протягом 78 днів Максим стояв на захисті Маріуполя.
Разом з побратимами героїчно тримав оборону «Азовсталі»
Більше, каже Наталія Савицька, не зустрічалася з Максимом.
Батьки Слободянюка потім в Ямпіль переїхали. Він після академії
відправився в Донецьку область
служити. Потім у Маріуполі осів,
там одружився, хлопчик у нього
народився.
«Відмовляюся вірити, що
Максима немає»
Максим Слободянюк був старшим оперуповноваженим відділу
боротьби з транскордонною злочинністю ГОВР першого прикордонного загону Донецького прикордонного загону в Маріуполі.
З першого дня повномасштабної війни, протягом 78 днів стояв
на захисті Маріуполя та разом з

оголошення

побратимами героїчно тримав оборону «Азовсталі».
Про те, що 12 травня 2022 року
внаслідок ворожого обстрілу вакуумними бомбами загинув її
улюблений Максимко, класна
керівник дізналася з Фейсбуку.
— Я відкрила Фейсбук, на сторінці Ямпільської міськради побачила фото Максима, — каже
Наталія Савіцька. — Думаю, що
за ніж на фото намальований,
а то не ніж, то свічка… Я не хочу
вірити в це, до такої міри боляче,
бо це наші діти… Найкращі гинуть, бо не найкращих на війні
немає… Схиляю голову низьконизько перед батьками, перед тим
страшним болем, який вони зараз
переживають…

прийом оголошень (0432) 555-135
(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 бригада виконає: цегляну, кам’яну кладки, газоблок, фундаменти, огорожі (097) 330-07-62
1 косіння трави, бур’яну. Дрібні буд-рем роботи.
Огорожи метал., дерев.,декорот. (099) 549-09-19

505969

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

Kpиниці «пiд ключ»: кoпання, буріння. Кільця від виробника.
Каналізації. Якісно. (067) 433-77-38

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

(067) 794-19-09

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
Відсів, пісок. Дрова. Перегній........................................дог..................(097) 842-94-21
Дошка підл., брус, вагонка, рейка.. ................ дог.......... (067) 726-68-31
Фальшбрус, дошка підлоги, вагонка............... дог.......... (067) 726-68-31

Міні-екскаватор Боб-Кат:
ями, котловани, траншеї.
Вивезення сміття.
Планування ділянок.

(097) 971-05-01

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

6.2 Куплю будівельні
матеріали
Металопрокат, радіатори опалення................. дог.......... (097) 301-65-05
Плитку на підлогу, на стіни . . ......................... дог.......... (098) 100-03-03
Плитку на підлогу, стіни, залишки.. ................ дог.......... (097) 016-22-63

6.3 Будiвельнi послуги
508853

Копаємо криниці і докопуємо. Буріння механічним
способом. Великий запас води. (097)300-70-10,

Балкони «під ключ» армстронг, сайдинг, утеплення, зварювання
різної складності. (096) 828-48-34

Балкони «під ключ»

Розширення, утеплення, обшиття,
пл.вікна, освітлення www.masterbalkon.com.uа. (067)135-81-11, (063)28735-41

Бетонні роботи, фундамент, стяжка, відмостка,
перекриття та шліфування підлоги. (098) 092-36-08
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Жив так, ніби завтра вже
не буде. Пам’яті нашого колеги
Вічна пам’ять  Журналіст, майданівець,
доброволець, воїн і наш Герой… Про Віталія
можна говорити багато. Таких, як він,
справді небагато. Він завжди вирізнявся
з‑поміж інших. Його проєкти, статті завжди
чіпляли та привертали увагу. Він не боявся
жодних викликів ні в професії, ні в житті
Олексій Шарапов, RIA (0432)555111

«Недільний ранок 29 травня добив звісткою — на війні загинув
наш Віталій Дерех», — написали
колеги з тернопільської редакції
RIA/20minut.ua. Наш, бо купу
років він працював журналістом «20 хвилин». І для багатьох
не тільки тернопільських, але й
вінницьких і хмельницьких журналістів був не просто колегою.
Велика втрата у нашій RIA Family.
«Ком у горлі. Не можу повірити. Відчуття, що Віталік стібеться з нас усіх і він насправді
живий і зараз напише: «Чуваки,
ну шо ви ниєте тут? Це ж стьоб!»
З ним ніколи не було сумно. Це
Віталік погнав на Мадагаскар і
мав автостопом добратися назад
до Тернополя. Тоді ми були всі
шоковані від його ідеї і чекали
кожен матеріал з джунглів. Бо
він таки поїхав туди! — написав
головний редактор RIA/20minut.
ua Вадим Павлов у фейсбуці. —
Це він витягував і рятував людей на Майдані. Подзвонив під
час розстрілу. Каже: «Чувак, тут

людина мертва. Снайпер його
вбив. Він без документів. Але є
квиток до Вінниці. Тримай фото,
може впізнають люди». Тим загиблим був наш Максим Шимко.
А потім війна. І ти таки повалив
у самі найгарячіші точки. І мені
лише переповідали історії про
твою мужність і безшабашність.
А як ми разом ржали над твоїми
фотками і відосами? Як ти казав:
Оце я на надувному човні плаваю
по калюжах у Тернополі. А далі
фотки, де ти щось підпалюєш,
ріжеш, ганяєш на мотоциклі. Ти
жив так, ніби завтра вже не буде.
Дякую, що був. Дякую, що залишишся в моїй пам’яті. Легких
тобі хмарин, Друже», — йдеться
у дописі Павлова.
Несподіваний, без рамок, веселий, впертий, з біса розумний.
Добрий. Надійний. Таким Віталія
Дереха знає колишня редакторка
тернопільської «RIA» Ірина Прокопенко.
— Ці слова мало що скажуть
тим, хто його не знає, а для тих,
хто знає, за кожним — ціла історія. Практично кожна — весе-

ла, — каже Ірина Прокопенко. —
Уявляю, як він зараз це читає і
бурчить: «Ну це ж тупо!» Це дійсно тупо, Дерех, писати зараз про
тебе як про мертвого. Бо хто-хто,
а ти — точно живий.
Ми не знаємо всієї офіційної
інформації про місця твоєї служби, Віталику. І, можливо, офіціоз
не буде довгим. Єдине, що нам
відомо про місця служби Віталія,
ще коли почалась АТО — боєць
24 бригади, батальйон «Айдар»,
з травня 2014 року по липень
2015 року Старобільськ, Щастя,
Металіст, Георгіївка, Лутугіно, був
на 31 та 32 блокпостах. Далі було
більше…
З початком повномасштабного наступу на Україну 24 лютого 2022, Віталій знову вирушив
на фронт. На жаль, 29 травня
близько обіду нам офіційно підтвердили інформацію про твою
загибель на війні. А ми так вірили,
сподівались на диво…
Ще одному нашому колезі,
журналісту Андрію Шкулі Віталій
Дерех сім років тому став ще й
кумом — хрестив єдиного сина.
— Ми з Віталіком, окрім того,
що куми, дружимо понад 20 років.
Разом вчились, разом працювали,
разом вар’ювали. І, коли була потреба — виручали один одного
зі всіляких історій, — розповідає
Андрій. — Віталіка люблять мої
батьки, він був завжди гостем,
якого чекала моя сім‘я. Він був
найщирішим з усіх, кого я знав.
Він хрестив мого сина. Він прекрасна і неймовірна людина.
А тепер його нема… Але в добрих

З початком великої війни Віталій пішов на фронт. Керував
розрахунком протитанкових засобів, з яким ліквідував не одну
одиницю ворожої техніки та особового складу
спогадах, від яких буде тепло, він
є назавжди.
Він був дуже щирим, і завжди
відгукувався, коли у рідних чи
близьких людей була потреба
в його допомозі. Розбивався
в пляцок, аби допомогти, хоча
часом це було за межею реальності, пригадує Андрій Шкула.
— У Віталіка були ті якості, які
я хотів бачити у синові. Тому попросив його бути хресним синові, — поділився Андрій Шкула. —
Він першим помчав на Майдан,
він першим ломанувся на війну,
не маючи толком військового статусу. Потім приєднався до «Айдару». Знаю, що на початку війни
майже два роки був на передовій.
Про що навіть частина його друзів
і рідних не знали. Мав не одне поранення. Але повертався на війну.
Хоч пройшов пекло і похоронив
друзів — не втратив людяності.

оголошення

Він мав у собі позитив і добро.
З початком повномасштабного
наступу на Україну 24 лютого, Віталій знову вирушив на фронт. І
знову тихо — без анонсів і пафосу.
Він навіть не хотів, аби йому збирати кошти на якесь обладнання
чи захист. Просто пішов і воював.
Коли виходив на зв‘язок, то заспокоював, що все норм. Весь час
віджартовувався та обіцяв прийти
в гості.
— Моєму Віктору, якому вже
7 років і якого хрестив Віталік,
я зранку розповів про загибель
хресного. Я плакав, він плакав.
Син казав: «Ну він же в гості має
прийти…» Це все дуже важко і
боляче, — каже Андрій. — Я знаю
точно, що в наших спогадах Дерех
буде завжди. І нам буде тепло від
того, бо він був дійсно теплою і
рідною людиною для нас…
Спи спокійно, наш Герою

прийом оголошень (0432) 555-135
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Бригада будівельників виконає кладку цегли, газоблоку,
піноблоку. (067) 147-97-09
Бригада з д/р, інструментом виконає кладку цегли,
блоків. Фундаменти. Покрівля. (063) 109-36-62
Будуємо: бані, сауни, шпаклівка, стяжка, гіпсокартон. (098) 34729-99
Буріння арт.свердловин, прокладання водогону.
Монтаж башти Рожнов. Проектування. (067) 794-1909

(093)110-27-12

Сергій

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

	Сантехніка: всі види сантех.роб., монтаж системи
водозбереж.(бойлери, душові,ін) (073) 037-67-32

	Кладка цегли, газоблоку, фундамент. Покрівельні
роб. Бригада з досвідом роботи. (097) 811-50-86
	Копaємо траншеї,ями міні-екскаватором.Вивіз
грунту.Шир.транш.20,30,40,50,60,80см (097)846-24-20,
(096)688-89-76
	Копання криниць механічним способом. Докопка.
Чистка. (063) 314-80-37
Копання, буріння криниць, каналізацій. Кільця від виробника.
Послуги екскаватора. (067) 433-77-38
	Копання, докопування криниць механічним способом. Доставка кілець. (067) 290-47-13

Буріння свердловин на воду «під ключ»! Швидко,
якісно, надійно, доступні ціни. (096) 955-94-94

	Копаємо, докопуємо, демонтаж криниць, катловани, чистка, стічні ями. (096) 358-33-20, Василь

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

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

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

Копаємо. Докопуємо. Чистимо криниці, механічним методом
буріння. Великий д/р. (067) 779-49-42

	Вигрібні ями копаємо, чистка криниць. (098)486-7190, (093)647-20-27

Кращий у місті покіс трави, порізка дерев. Звертатися за телефоном: (067) 258-89-35

	Виконаю кладку цегли, ракушняка, прибудови. Недорого. (096) 977-20-43

	Міні-екскаватор. Всі види роб.Глибина копання 0-3м,
ковш 20,30,40,50,60,80,100см (097)846-24-20, (096)68889-76

Всі види ремонтних робіт, демонтаж, шпатлівка, стяжка,
плитка,електрика, сантех. (067)756-63-65, (095)577-19-55
Демонтажні роботи будь-якої складності, земельні роботи.
Копання землі. (098) 092-36-08
	Зварюв. Металоконстр. б.-якої складн. Сходи
міжповерх., інтер’єрні. Магаз.кіоски (096)119-27-17,

Печі, каміни, барбекю будівництво та ремонт. (097)696-09-50,
(063)607-12-33
Порізка дерев/дров, покіс трави, будівельні,
садово-огородні роб. Приємні ціни. (067) 697-71-21,

	Сходи дерев’яні,економ.варіанти,металокаркаси
сходів та їх обшивка, фарбування (096)119-27-17,
(093)110-27-12
Тротуарну плитку покладемо. Дешево. Якісно. Швидко. (067)
877-27-92
	Укладання плитки тротуарної. Якість гарантована
(067) 307-32-33
	Фарбування поверхонь та поклейка шпалер. (067)
696-81-94
	Шпатлівка, фарбування, шпалери. Недорого. (067)
589-61-05, Галя
“Aqua Life” буріння арт. та піщаних свердловин на
воду «під ключ» (096) 274-74-74

6.4 Внутрішне оздоблення,
ремонт
«Під ключ» абсолютно доступно шпалери, шпатлівка, малярка,
плитка, ламінат, ін. (068) 174-08-35
Bиконуємо ремонти: квартир, будинків, офісних
приміщень до ремонтів «під ключ». (068) 685-59-33
Акуратний ремонт квартир: плитка, штукатурка, шпаклівка,
гіпсокартон. Недорого. (067) 710-53-63
	Виконуємо плитку, шпатлівку, демонтаж. Штукартурка, стяжка, гіпсокартон. (097) 331-73-11
	Внутрішні роботи: комплексно, частково, декори

508379

та інше. Деталі за тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
Всі види робіт, штукатурка, шпаклівка, плитка, фарбування,
ламінат. (097) 041-52-18
Гіпсокартон, шпатлівка, штукатурка, ламінат, плитка, пластик,
шпалери. (096)296-39-97, (093)097-81-33
Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки,
ламінату. Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04
Плитка, шпаклівка, гіпсокартон, штукатурка, стяжка, каналізація.
(098) 347-29-99
Плитка, штукатурка, шпаклівка, ламінат, інші роботи
«під ключ». Охайно. Якісно. (068) 204-59-46
Ремонт квартир, укладання плитки, ванна «під ключ». Малярні
роботи. (098) 786-16-23

Ремонт квартир

житл. буд.»під ключ». Повний комплекс
рем-буд.послуг. www.master-balkon.
com.uа. (067)135-81-11, (063)287-35-41

	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
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«шанс на повноцінне життя»:
провели другу трансплантацію
Порятунок  Фахівці Вінницької
обласної клінічної лікарні імені Пирогова
провели пересадку нирки від батька
сину. Це друга така операція, проведена
у нашому місті. Лікарі говорять, що
трансплантація минула успішно
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Другий вінницький реципієнт жив
на діалізі. Тобто
він довічно тричі
на тиждень мав обов’язково
приїжджати до нефрологічного
відділення на процедуру з виводу
із організму токсинів і надлишків
рідини за допомогою процедури
очищення крові. Через ниркову недостатність його органи
не справлялися з цією функцією.
Виходом із ситуації могла стати лише трансплантація нирки.
Після обстежень виявилося, що
батько хлопця чудово підходить
на роль донора. Вони обидва
довго до цього готувалися.
Обидва хотіли цього. Процедура мала відбутися раніше, але
через війну її перенесли на кілька місяців, тож провели її лише
кілька днів тому.
— Ми виконали це втручання, і це головне, — розповідає
завідувач клінічного високоспеціалізованого урологічного
центру Олег Капшук. — Трансплантація виконана лапароскопічним забором донорського
органу. Це значить, що замість
відкритого втручання із розрі-

зом у 20–25 сантиметрів та вираженим больовим синдромом,
ми зробили маленький розріз
у 4–5 сантиметрів. Донор міг
ходити того ж дня, зараз він
готується до виписки. А реципієнт побуде у нас деякий час,
зараз ми коригуємо препарати.
На щастя, все минуло добре. Усе
відповідає нормальному післяопераційному перебігу. Трансплантація дала людині шанс

Проведення
трансплантацій у
Пироговці наразі
відбувається в рамках
пілотного проєкту, що
його фінансує держава
на повноцінне життя.
За словами Олега Капшука,
через повномасштабне вторгнення певний час був дефіцит
з деякими імпортними препаратами. Однак зараз їх постачання
вдалося відновити. Лікар каже,
що наразі Центр забезпечений
усім необхідним на декілька наступних трансплантацій.
— Той факт, що ми почали
проводити трансплантації, вважаю, виходом на новий рівень

Трансплантація виконана лапароскопічним забором донорського органу. Це значить,
що замість відкритого втручання із розрізом у 20–25 сантиметрів зробили маленький розріз
у 4–5 сантиметрів
якості надання медичних послуг, — продовжує Олег Капшук. — Ми довго до цього йшли.
Багато вчилися та готувалися.
Тепер у нас є фахівці, обладнання. Намагаємося відповідати
найвищим стандартам.
Проведення трансплантацій
у лікарні імені Пирогова наразі
відбувається в рамках пілотного
проєкту, що його фінансує держава. Таким чином кошти на ці
процедури пацієнти не витрачають. За словами завідувача Цен-

тру, наразі підтримки вистачає
для розвитку та забезпечення
всіх необхідних процесів.
— Раніше ми не мали можливостей проводити трансплантацій від трупного донора, лише
від родинного. Тому що не було
повного лабораторного супроводу, не був готовим лист очікування. До процедури залучали
фахівців з інших медзакладів, —
пояснює лікар. — Зараз у певних
напрямках ми можемо робити
все самі. Це стосується тран-

оголошення
	Натяжні стелі будь-якої складності, тканинні,
«екостелі», фотодрук на стелях. (096)809-56-22,
(093)303-76-75
	Натяжні стелі за один день. (097) 889-69-22
	Натяжні стелі. Виготовл., монтаж. Швидко. Якісно.
Знижки пенсіонерам, учасн.АТО. (067)840-64-95,
(067)430-45-00

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

6.7 Опаленя, водопостачання,
вентиляція, каналізація

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

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

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

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

1 бригада виконає покрівельні роботи будь-якої
скадності за помірними цінами. (063)286-37-48,
(068)959-72-98

	Автономне опалення, зварювальні роботи, заміна
труб, сантехніки, лічильники. (097) 148-03-60

«Під ключ» дах будь-якої складності. (098) 222-26-65

Балкони. Перекриття даху. Швидко. Професійно.
Якісно. (098) 222-26-65
	Виконаю покрівельні роботи. Євроруберойд. Бікрос.
Бікроеласт. Низькі ціни. (098) 271-20-96

Б о й л е р и , оп а л е н н я , к о т л и , т р у б и , н а с о с и .
Консультація. Підбір, монтаж. Зодчих,36 (096) 42812-25

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

	Всі види сантехнічних послуг, опалення, водопостачання, каналізація, зварюв.роб. (097) 589-69-87

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

	Заміна міжбудин.труб (стояків), всі види сантехн.
Провед. води, та каналізація. (068) 772-75-87

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

	Котли, колонки, бойлери. Труби, насоси. Монтаж,
гарантія. ТеплоБуд. Зодчих,36 (096) 428-12-25
Опалення, водопостачання, каналізація. Монтаж,
гарантія. ТеплоБуд. Зодчих,36 (096) 428-12-25
Опалення. Ремонт. Зварювання труб на газ, встановл.котлів, насосів, радіаторів. (096)897-22-71,
(068)113-61-71
	Сантехнічні роботи, водогін, опалення, каналізація.
(067) 905-04-57

6.8 Електропостачання
Eлектрик. Монтаж електромереж в квартирах та будинках. Всі
види робіт. Недорого. (073)303-74-36, (097)539-78-62
	Електрик надом, ремонт будь-якої складності. (098)
918-72-39

Покрівельні роботи, матеріали, проектування. Безкоштовний прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81
Покрівля дахів, піддашки, ринви, утеплення. Помірні
ціни. (098) 222-26-65
	Ремонт дахів єврорубероїдом: житлові будинки,
ангари, гаражі і т.д. (068) 408-11-43

6.11 Утеплення фасадів
Бригада виконає утеплення будинку. Низькі ціни.
Ліса в наявності. (097) 164-18-50
Бригада фасадників виконає професійне утеплення
будинків. (097) 889-69-22

7. Побутові товари,
все для дому

	Електрик. Монтаж, ремонт. Якісно, недорого. (067)
154-33-48

7.1 Меблi Продам

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

Пенал, сервант, шафа, вішалка. . ............... Дешево......... (067) 127-78-31
Стіл обідній, 4 стільця, торг...................3200грн.......... (097) 220-03-52
Шафа, стіл розкладний, тумба. . ................. недор.......... (096) 526-76-06

сплантації нирки, весь процес
якої ми можемо забезпечити.
Однак від обміну досвідом з
іншими фахівцями ми, звісно,
не відмовляємося.
Нагадаємо, що раніше у нашому місті провели щонайменше два забори органів померлої
людини. В обох випадках мова
йшла про чотири органи. У другій ситуації мала відбутися перша
у Вінниці операція з пересадки
серця, однак в останній момент
її скасували.

прийом оголошень (0432) 555-135

7.2 Побутовi товари продам
2 холодильники 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
Каністри, бідони,підшипники,бочка................. дог.......... (068) 622-61-20
Т/в LG з трубкою. . ....................................... дог..............(097)5600631
Торгове обладнання,продам. Вайбер.. ............. дог.......... (068) 531-78-77
Фінікова пальма продам............................... дог........... (097)560-06-31
Хол.,газ.плита, прал.маш,ел.вафел................. дог.......... (067) 294-91-19

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

7.5 Куплю
DVD рекордер Вокстер, плеєр BBK. . ............... дог.......... (098) 524-22-36
А я куплю прал.маш.автомат на з/ч. . .......... дорого.......... (096)317-76-68
Балони кисневі, вуглекис., газові. . ................. дог.......... (097) 529-10-20
Велосипед, бінокль, гитара........................... дог..........(096) 601-35-11
Газ.плита, холод., ходунки, шахи................... дог.......... (096) 956-99-07
Газ.плиту для користування . . ......................... дог.......... (097) 831-73-72
Газ/плиту, робочу........................................ дог..........(097) 162-18-91
Газову плиту 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 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
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

508666

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. Вантажники. Фургон 4х2х2,4. Недор. (098) 588-08-27
«AAABM»Акуратно завантажимо/розвантаж.: меблі, квартири,
диван, холодильник, ін. (097) 674-43-61
«AALT» розберемо, зберемо + завантажимо меблі, квартири,
інше. Недорого. (098) 718-21-80
«Майстер на годину» дрібний ремонт по дому, будь-який. Недорого. Пишіть на viber (067) 732-30-06
«Майстер на прокат» допомога по дому:замки, люстри, сантехн.,
ремонт, меблі,ін. (097) 674-43-61
«Майстер по дому». Будь-яка чоловіча робота по дому. Пишіть
мені у Viber. (063) 642-55-79
0брізка дерев! Аварійні, плодові. Розпил, корчування,
подрібнення. Недорого. (098) 409-89-94
1 косіння трави, бур’яну. Обприскування саду, городу. 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
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Важливі уміння  Будь-якій людині
в мирному житті, а тим паче на війні,
знадобляться навички надання першої
домедичної допомоги. Дізналися, де
цьому можна навчитися у Вінниці
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

У воєнний час
вміння надати самому собі допомогу
в різних випадках
чи врятувати своїх рідних —
стало ще більш важливим, ніж
будь-коли раніше. На щастя, ми
живемо в регіоні, де немає активних бойових дій, але небезпека може застати вас будь-де.
Отож, ми зібрали для вас організації, де ви можете безплатно навчитися надавати першу
домедичну допомогу.
На більшості безоплатних
тренінгів на цю тему найчастіше зустрінете інструкторів з
Червоного Хреста, адже це один
із видів їхньої діяльності. Як
розповів нам вінницький тренер

з надання домедичної допомоги
Юрій Марценюк, під час війни
місце, де вони проводили тренінги, — перетворилося у гуманітарний штаб. Тож тепер їхні
тренери та інструктори проводять заняття у різних локаціях.
Якщо ви бажаєте чи ваша
компанія хоче пройти курс з надання домедичної допомоги —
можете звертатися до Юрія
Марценюка у Facebook за посиланням: https://cutt.ly/rH6rahk.
— Наповнення курсу під час
війни не змінилося. Лише більше уваги зараз приділяємо темі
зупинки кровотечі. Бо до приїзду швидкої допомоги, якщо
не надати допомогу людині,
то вже цій людині допомога
може й не знадобитися. Особливо, якщо кровотеча критична і рана велика, — каже

тренер. — Навчаємо насамперед того, що особиста безпека
завжди буде в пріоритеті. Починаємо з того, як правильно
оцінити стан постраждалого, і
розглядаємо різні ситуації.
Спеціаліст вже 12 років викладає тренінги на тему домедичної допомоги, але каже, саме
зараз, у час війни, в людей є
чітка мотивація.
— Пріоритети змінюються.
Більшість людей приходить для
того, щоб навчитися надавати
допомогу собі та своїм близьким. Якщо раніше люди приходили на тренінг, щоб, можливо,
комусь у майбутньому допомогти. А зараз чітко кажуть: «Хочу
навчитися, щоб мати можливість надати допомогу близьким», — розповідає Юрій.
За словами тренера, найважче відповідати на запитання
від людей, які вже одного разу
не змогли правильно допомогти близькій людині до приїзду
швидкої. Каже, ці люди приходять, щоб ніколи знову не потрапити у схожу ситуацію.
Центр Освіти Дорослих у Вінницькій громаді теж тривалий
час працює з темою першої до-

фото з сторінки cherdak.space

Знання, які можуть врятувати
життя. і не тільки під час війни

Основні правила домедичної допомоги онлайн
Червоний Хрест займається пропагандою важливості цих навичок
і в онлайні. Тож ще у 2017‑му році
вони випустили довідник для людей з надання першої допомоги.
Переглянути ви його можете за посиланням: https://cutt.ly/4H6rL8R.
У ньому зібрано основні правила,
як діяти у понад двадцяти різних

випадках. До прикладу, при судомах, опіках, інсульті, отруєнні тощо.
Медичні організації під час війни
почали частіше випускати відео,
як діяти в тих чи інших ситуаціях.
Ось, до прикладу, Вінницький обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
опублікував відеотренінг про екс-

трену медичну допомогу в умовах
воєнного часу. Подивитися його
можна за посиланням: https://cutt.
ly/8H6tpLa.
Також за ось цим посиланням:
https://cutt.ly/wH6tjBk ви можете
прочитати та завантажити корисний додаток з інструкціями для надання першої медичної допомоги.

Тренер з надання першої домедичної допомоги
Юрій Марценюк. Він каже, що будь-хто може потрапити
у ситуацію, де ці вміння йому знадобляться
медичної допомоги. Вони запровадили експрес-курс.
Як дізнаємося зі сторінки
Центру, слухачі та слухачки
курсу проходять такі навчання:
 Алгоритм надання першої
допомоги (огляд місця події,
огляд потерпілого, правила виклику швидкої допомоги, перша
допомога).
 Відновне положення.
 Серцево‑легенева реанімація
(дорослий, дитина, немовля).
 Непрохідністю дихальних
шляхів (відпрацювання прийому Геймлиха).
 Кровотеча. Перша допомога.
 Рани та опіки. Перша допомога.
 Травми. Транспортування.
 Допомога при інших невідкладних станах.

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

Модель

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

Рік випуску/колір/
об`єм двигуна

Пробіг

Ціна

Куда звертатись (Ваш телефон)

Орієнтовний старт курсу повідомлять додатково, дні тижня та час проведення визначать
за результатами анкетування
та графіка тренера. Формат
роботи — офлайн. Посилання на реєстрацію: https://cutt.
ly/7H6rQZG.
Вінницький креативний простір Level‑80 щотижня анонсує
зустрічі для своїх відвідувачів.
Кілька разів вони вже проводили тренінги на тему домедичної
допомоги і записували ці зустрічі на відео. Тож ви можете просто в себе на дивані здобути ці
дійсно важливі знання. Також
окремий ефір у просторі провели на тему першої домедичної допомоги при опіках. Ефіри
можете знайти на їхній сторінці за посиланням: https://cutt.
ly/oH6rG0p.

прийом оголошень (0432) 555-135
Нотатки

8. Автомобілі

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

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

8.1 Продам або обмiняю

	Фарбування авто. Грунтовка, шпаклівка, видалення
іржі, реставрація. Якісно. (066) 066-36-18

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

А/м........................ -......-...... -.. .......... -.. ......... до 2500 . . . (097) 164-18-50.................... авто з Польщі, підбір,доставка
ВАЗ-2111...................... 09. . ... сір...... 1600 . . ....... 131.. ......... 3100у.о...... (067) 793-68-25 . . ..................................................... відм.стан, двиг.16-клап.
Мазда 6........................ 08. . ... син..... 2000д........190 . . ......... 5700у.о...... (097) 164-18-50........................................................................... універсал

8.9 Транспортнi послуги

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

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

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

8.5 Сг техніка та інвентар

Продам мото-трактор перероблений з мотоблока, 12л.с., синій,
йому 10р., плуг. (096) 360-75-17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Встановл., газ.колонок всіх конструкцій, газ.котлів, газ.
конвекторів,ел.бойлерів (097)272-39-81, (093)809-22-91
	Встановлення систем відеоспостереження, доступу, сигналіз.з вивед. на власний пульт охорони.
Проектування, монтаж, спостерігання систем протипожежного захисту. (067)430-53-76, (093)115-78-85
Перетягування, виготовлення, ремонт м’яких меблів. Зміна
дизайну. Виїзд на р-ни. (067) 252-38-62
Перетяжка та ремонт м‘яких меблів. Заміна поролона, пружин, ДСП, механізмів. (067)730-62-66,
(0432)62-11-89
	Ремонт телевізорів. Гарантія. Виклик безкоштовний.
(067)262-78-99, (063)225-95-18
Ремонт телевізорів. Гарантія.Швидко, якісно. Куплю LEDтелевізори на запчастини. (067) 263-32-00
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«DAF». Диспетчерська з перевезень меблів, піаніно
+ досвідчені вантажники. (096) 972-10-09

Вантажні перевезення до 2 т по місту та області. МерседесСпринтер середня база. (093) 409-28-28
	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
Вивезення буд.сміття + завантаження. Продам рублені дрова.
(098) 524-98-16
Доставка чорнозему, перегною, глини, пісок. (097) 533-55-82

Ремонт холодильників. Реставрація. Забираємо б/в. Заправка
фреоном. (096) 203-92-72, 46-34-71
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)57371-28
	Терміновий ремонт:холодильників, морозильників.
Швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-49-99

505364
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«Це наш внесок для перемоги».
Як швейний цех допомагає ЗСУ
Усе для війська  Плитоноски,
підсумки та навіть турнікети швидко
навчилися шити у вінницькій студії
«Ornate». Майстрині, які раніше відшивали
дизайнерський одяг, тепер працюють
на потреби ЗСУ. Вироби готують
за стандартами, працюють за запитами
напряму від військових. У студії кажуть,
що працювати готові до нашої перемоги
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
Наталія КОРПАН,
RIA, (063)7758334

У невеликому приміщенні,
зранку і до пізнього вечора працюють чотири майстрині. Якщо
до 24 лютого тут шили дизайнерський одяг, то нині — плитоноски, аптечки й підсумки.
Робота у швачок злагоджена:
жінки досконало знають, що потрібно робити.
— Я зшиваю підсумок. Він
складається з кількох частин, має

бути максимально цупка тканина
та міцні шви, аби не розірвалося. Сюди військові складатимуть
магазини від зброї, тому навантаження буде велике, — каже Олена, не відволікаючись від шиття.
Нічого цього вона не робила
до початку повномасштабної
війни. Каже, довелося вчитись
швидко, бо потреби в ЗСУ колосальні.
— Нам дали оригінальний
підсумок. Ми його заміряли,
відшили зразок. Потім віддали
військовим, які внесли коректи-

ви. Відпрацювали, все як треба.
Спочатку було важко, а зараз
працюємо на автоматизмі, —
сказала швачка.
Асортимент військової амуніції
в студії «Ornate» чималий. Крім
підсумків, тут шиють плитоноски, тактичні футболки та навіть
турнікети.
— Коли почався російський
наступ, я не могла всидіти вдома.
Мала щось робити, аби принести користь країні, — розказала
Ірина. — Сьогодні шию тактичні футболки, бо на них є запит
у військових. А так кожна з нас
може тепер робити будь-який виріб з тканини для ЗСУ.
Тобто, в разі якихось обставин,
кожна зі швачок готова замінити
одна одну і дошити виріб. Втім,
як кажуть майстрині, найскладніше шити аптечки.
— Тут багато дрібних деталей.
Є відділи для бинтів, ліків, джгутів тощо. Цю аптечку будуть використовувати в бойових умовах,
і важливо, щоб нічого не відпало, — каже Наталя Петровська.
Не сидить без діла і власниця студії Людмила Гачковська.

Хочу допомогти ЗСУ. Волонтери, яким можна довіряти
Ми провели інтерв’ю з кількома
волонтерськими центрами у Вінниці. Серед них, центр «Шахіна»
Діани Подолянчук. Вона організувала один з найбільших волонтерських штабів у місті.
Тут займаються постачанням
вантажів на фронт та допомогою для переселенців. Реквізити для благодійних внесків:
5375 4141 1907 4531 (Подолянчук Діана Станіславівна). Треба
вказувати, що це благодійна допомога волонтерському центру
«Шахіна».
Співвласник турклубу «Бідняжка» Андрій Рибачок закуповує
авто для військових. Його історія
вельми цікава, бо початок повно-

масштабної війни з росією чоловік
зустрів у Грузії. Там він з туристами
виходив на акції проти російського вторгнення. Але чоловік вирішив, що громадського активізму
замало, тому повернувся в Україну, де займається волонтерством.
Кількість позашляховиків, які передали «Бідняжки», вже перевалила за десяток. І якщо ви бажаєте
підтримати збір коштів, то от картка: 4731 1856 2041 8068 Рибачок
Андрій Вікторович.
Колосальну роботу для війська
роблять волонтери з центру «Загартовані серця». Організатор велоподій Олександр Царевський,
військова волонтерка Тетяна
Власюк та десятки інших людей

працюють майже без вихідних,
аби наші хлопці на фронті мали
все необхідне.
Якщо ви хочете долучитись фінансово, то от реквізити:
4149 6293 5063 2006 — (гривня,
ПриватБанк, Тетяна Хитра)
5375 4114 0817 3537 — (гривня,
Монобанк, Тетяна Хитра)
5375 4199 0739 7309 — (euro,
Дмитро Хитрий)
5375 4188 1123 1448 — (usd,
Дмитро Хитрий).
Ці волонтери — лише «краплина
у морі». Про інших перевірених
волонтерів читайте у рубриці
«Герої тилу» на сайті «20хвилин»
(vn.20minut.ua/tag/geroyi-tilu.
html).

Спочатку в студії почали шити плитоноски. Майстрині
працювали безоплатно протягом місяця, забезпечуючи армію
всім необхідним
Паралельно, відповідаючи на телефонні дзвінки та питання
журналістів, жінка розкроювала
тканину оливкового кольору під
майбутні речі для ЗСУ.
Говорить, що перевели свій цех
на воєнні «рейки» на третій день
повномасштабної війни.
— У перші дні не працювало
нічого, тканину дістати не було
звідки. Тому кинула клич –
у кого з колег є матеріали, і мій
телефон почав розриватись від
дзвінків: пропонували допомогу звідусіль. Таке єднання нашого народу сильно мотивує.
Так я зрозуміла, що нашу націю
не здолати, — сказала Людмила.
Нині матеріали, як сказала
Людмила, купують за кордоном,
бо в Україні такої, або немає,
або коштує в рази дорожче. А від
цього залежить і вартість підсумок.
— Перший місяць ми відволонтерили. Однак нас не звільнили
від плати за оренду, від податків. Та й моїм дівчатам потрібно
платити зарплату. Тому наразі
ми, справді, відшиваємо про-

оголошення
508427

дукцію для військових за гроші, — говорить модельєр-конструктор. — Проте наша цінова
політика максимально доступна.
А на зароблені кошти ми можемо
працювати й приносити користь
війську надалі.
Скільки зробили підсумків,
плитоносок та інших виробів,
Людмила Гачковська вже не рахує.
— Мені телефонують військові, роблять замовлення, і завтра
ми його вже маємо відправити, —
каже жінка. — І якщо на початку рахували, скільки відшили
загалом, то зараз на це просто
немає часу.
Повертатись до пошиття жіночого, чоловічого та дитячого
одягу, що робили до великої
війни, Людмила Гачковська
поки не планує. Говорить, що
наступ росії на Україну скасував всі плани на майбутнє і зараз живуть тим, щоб наблизити
перемогу у війні.
— Поки ми потрібні військовим, будемо працювати на армію, — сказала Людмила.

прийом оголошень (0432) 555-135

9.2 Кухарі, офіціанти, бармени,
технологи
Допомагати варити їсти в квартирі, прибирати, мити посуд та
інше. (097) 935-65-71

Помічник кухаря

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

9.3 Охоронці
	Водій-охоронник ГШР. Форма, повний соцпакет. З/п
своєчасно. (067)430-53-76, (093)115-78-85
Охоронець м.Вінниця. З/п 6500грн.+1000грн харчування. Офіційно. (097) 967-84-02
Охоронники 350-450гр/доба. Вахта, форма, дост,
прожив.за рах.фірми. Повн.соц.пак (067)430-24-67,
(067)158-65-33
Охоронники 500 грн/доба по м.Вінниця. Доба через дві. Повн.соц.пакет. З/п вчасно (067)430-53-76,
(093)115-78-85

Охоронники.

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

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

508349

Хлопцю допомагати варити їсти в квартирі, прибирати, мити
посуд та інше. (097) 935-65-71

9.6 Продавці, касири

9. Робота

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

9.1 Водії, експедитори, вантажники, комірники

Охоронці на постійну роботу. Вахта, проїзд та
прожив. за рахунок підприємства. (093)630-81-35,
(097)842-72-63

Послуги екскаватора, самоскидів та доставка до 25 т. (063) 27611-57

Водій кат.С зі стажем на вантажний а/м для роботи по Україні.
Оплата від 20000. (073) 037-43-09

9.4 Прибиральники, покоївки,
посудомийки

9.9 Робочі, слюсарі,
будівельники

Послуги Крана-Маніпулятора. 1000грн/год., 500грн
подача. м.Вінниця. (068) 757-45-03

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

	Двірник терміново потрібен на роботу. З/п 6200. (097)
265-54-04

	Внутрянщики, підсобники, каменярі, штукатури,
фасадники,покрівельники (098) 827-80-85

Екскаватора послуги. Копання, буріння криниць, каналізацій.
Продаж кілець. (067) 433-77-38
Послуги екскаватора JCB 4 СХ. Вартість 1000гр/год.,
500грн подача. (068) 757-45-03

Продавець в кафе. Терміново! (067) 123-55-53
Продавці потрібні в продуктовий магазин на постійну роботу.
(068) 041-84-47
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Сучасний Мамай і партизани:
«ТІК» презентував новий кліп
Прем’єра  Про те, що сьогодні
відчуває кожен українець. Що щомиті
відлунюється у серці, щосекунди звучить
у думках… Пісня-маніфест безмежної
любові до України і незламної боротьби
нашої нації. З відеорядом, що проймає
до мурах, і потужною мовою символів
нагадує про цінність історії, яку всі ми
творимо — тут і зараз!
Валентина
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Гурт «ТІК» презентував новий кліп
«Люби ти Україну!»,
надавши сучасного пульсу і нових сенсів легендарній пісні,
яка за 9 років звучала на всіх
континентах світу та у найгарячіших точках країни. Стала другою після національного гімну
надпотужною композицією, що
максимально влучно відображає
волю і непоборний дух українців.
«Так! Я люблю Україну!» — співають наші Герої на передовій і
кожен, хто нині через підлу війну рф був змушений покинути
свої домівки чи змінити мирну
професію і взяти до рук зброю.
Як ніколи — єдині, рішучі і впевнені у безмежній любові до своєї
Батьківщини.
— Вранці 24 лютого кожний
із нас прокинувся від вибухів і з
новою силою відчув, що особисто
для кожного значить Україна і
бути українцем. Відчув так міцно, що всі разом ми здивували
весь світ! Як ніколи вмотивовані,
українці мужньо стали на захист
власних домівок, своєї рідної
землі, — говорить лідер «ТІК»
Віктор Бронюк. — Довгий час
у нас неправильно тлумачилось
давнє козацьке прислів’я: «Моя

хата скраю…», яке насправді
звучало так: «Моя хата скраю —
першим ворога зустрічаю!» Зараз
кожен українець своєю відважністю, жагою до свободи та вірою в перемогу це доводить. Ми
щодня стаємо свідками героїчних
вчинків простих громадян, які,
здавалось би, не мають жодного
відношення до військової справи,
але які за декілька днів здатні
опанувати такі надсучасні системи, як Javelin та NLAW, і влучно
збивати літаки й танки. Колишні

Давнє козацьке
прислів’я: «Моя хата
скраю…», насправді
звучало так: «Моя
хата скраю — першим
ворога зустрічаю!»
вчителі, айтішники, фермери, механізатори — всі разом сьогодні
протистоять другій армії світу і
не дають окупанту просуватися
по нашій землі. Наш народ дійсно непереможний! Й більше
того — нині стоїть на захисті всієї
європейської цивілізації.
Режисером нового відео «Люби
ти Україну!» став Роман Веркуліч, з яким гурт «ТІК» плідно
співпрацює з найпершого свого
хіта «Олені» і гостинно прийняв
у Вінниці, коли дім постановни-

За задумом режисера, у кліпі лідер «ТІК» Віктор Бронюк постає у образі сучасного
козака Мамая. З мистецькою і реальною зброєю у руках — гітарою, автоматом та гранатами
ка в Ірпіні не обійшла стороною
«братня любов» російських загарбників — влучив артснаряд.
За задумом режисера, у кліпі
лідер «ТІК» Віктор Бронюк, який
з перших днів повномасштабної
війни рф служить у лавах тероборони Вінницької області, постає
у образі сучасного козака Мамая:
з мистецькою і реальною зброєю
у руках — гітарою, автоматом та
гранатами — на фоні квітучої
України, на чиє вільне життя вкотре посягнув російський ворог.
Друга частина відео — кадри
героїчного опору українського народу та ЗСУ, що облетіли
весь світ.
Також особливо уважний
глядач помітить у кліпі знятий крупним планом шеврон
«Wolverines» — сучасного загону партизанів дружніх країн, які

називають себе «Росомахами».
— Нещодавно їдучи в Київ,
я побачив на узбіччі підбиту
російську техніку, на якій свіжою білою фарбою було написано «Wolverines». Тоді не знав,
що це означає, та скоро товариші із дружніх країн, які покинули рідні домівки і приїхали в Україну допомагати бороти
рашиського ворога, подарували
мені шеврон із таким самим
надписом, — розповідає Віктор
Бронюк. — Виявилося, що назва «Wolverines» — у перекладі
«Росомахи» — походить із американського фільму 1984 року
«Червоний світанок» із Патріком
Свейзі. За сюжетом цієї стрічки,
коли радянський союз нападає
на США, розпочинається Третя
світова і звичайні школярі, учні
старших класів, беруть до рук
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	Зварювальник і токар в цех по металовиробах. (067)
659-15-79

9.22 Різне

	Різноробочиий-загосп в ТЦ «Жовтень». (097)925-8941, (050)293-08-70

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

	Сортувальники плівки. (098) 245-36-53

Молодшого інспектора запрошує стрижавська колонія, чоловіків.
З/п від 6500 грн. (097) 257-87-51

	Токар і зварювальник в цех по металовиробах. (097)
494-48-32

Працівниця для роздачі реклами до 30р., студенти. (098) 37304-94

9.12 Керівники,
адміністратори, управлінці

Працівниця для роздачі реклами, молоді люди. (097) 438-31-24

9.23 Шукаю роботу

9.13 Швачки, кравці,
прасувальники

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

	Швачки в швейний цех. Жіночий одяг. Поопераційне
вир-во. З/п висока, соцпакет. (068) 656-81-31
	Швачку та технолога, кваліфікованих запрошує
швейна-текстильна компанія (098) 749-10-10

9.18 Опікуни, доглядачі, няні
Опікунки по догляду в Німеччину. 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 курячий завод в Нідерланди, ж/ч/пари
до 50 р. З/п 2000Є. Консульт (096)742-55-02, (093)01283-93

дивіться
відео
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

прийом оголошень (0432) 555-135
508346

Укр. компанія Амріта запрошує до співпраці усіх бажаючих,
студентів, пенсіонерів (067) 308-54-18

	Адміністратор. Телефонувати після 15-00. (063) 12308-17

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

зброю й під назвою «Росомахи»,
під якою об’єднуються на честь
своєї спортивної школи, розпочинають партизанський опір і
фактично перемагають окупантів.
Ці вигадані події фільму вражають паралелями із сьогоднішнім
нападом росії. Маємо, на щастя,
не школярів, але таких самих відданих партизанів «Росомах», які
зараз борються за волю України
разом із героями-захисниками та
українським народом. І немає
жодних сумнівів, що ми переможемо! Адже правда за нами!

A я шукаю роб.по обрізці дерев (аварійні, плодові). Розпил, інше.
(098)409-89-94, (099)177-79-33, Петро
А ми шукаємо роботу! Тротуарну плитку покладемо. Дешево.
Якісно. Деталі по тел.: (067)877-27-92, Борис
Бригада шукає роботу по виконанню фасадних робіт. (097) 88969-22
	Догляну людину! Хвору, лежачу похилого віку.
Цілодобово. Можливо з району. (068) 307-98-56
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 охоронником. (095) 805-34-70, 46-95-90
Шукаємо роб.з кoпання криниць, каналізацій, буріння. Кільця.
Послуги екскаватора (067) 433-77-38,Михайло

10. Навчання
10.1 Навчу
3апрошуємо на навч: підготовка до школи; укр.
мова (5-11кл.), репетитор (1-4 кл.) (096)707-00-86,
Острозького,39.
	Англійська мова. Якісно підготую до ЗНО. (063) 13080-89
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)43329-54
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
Підтягнемо математику за літо. Індивідуальні заняття для 4-9 класів. Центр міста (095) 937-50-64
Репетитор з математики, укр.мови 1-9 кл. Підготовка до школи,
коледжу, Вишенька. (097) 217-67-04

11. Дача, сад, город,
сг.продукцiя
11.1 Продукти харчування, сг
продукцiя
	Картопля насінева, дрібна на корм........................дог..................(067) 253-44-69
	Соєвий жмих (макуха), крупи оптом....................дог.................. (067) 775-66-29
Яблучн.сік, велика,насін.картопля.................. дог.......... (096) 294-76-33
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коротко
Путівка на Євро
 Молодіжна збірна України з волейболу змагалася
у відборі на Євро‑2022.
Усі поєдинки проходили
у польському місті Зелена
Гура. Наша команда виступала під керівництвом
тренера з Вінниці Юлії
Якушевої, в складі було
кілька вінничанок. Українки перемогли збірні Угорщини (3:1) і Чехії (3:2).
В останній день поступилися команді Польщі (1:3).
Наша збірна вийшла до фінального етапу з другого
місця групи.

Світове срібло

 У м. Рачице (Чехія) відбувся перший етап Кубка
світу з веслування на байдарках і каное. Вінницький
веслувальник Дмитро Даниленко (разом із напарниками) успішно виступив
на олімпійській дистанції
500 метрів і виборов срібну
медаль. Українці поступилися лише 0.97 секунди
олімпійським призерам
Токіо‑2020 з Іспанії.
Випуск № 14 (1210)

Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат.
Задача № 2829–2832
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

Призерка Олімпіади
виховує зірок з веслами
Рівень  Бронзова олімпійська
призерка з веслування на байдарках і
каное, учасниця трьох Олімпіад Ганна
Балабанова (Непитаєва) нині є однією із
ключових фігур у цьому виді спорту для
нашої країни. Зокрема, вінничанка тренує
веслувальниць юніорської збірної
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ганна згадала славетні миттєвості своєї багаторічної спортивної кар’єри, а також поділилася
нюансами нинішньої роботи.
Іншими видами
не займалася
У дитинстві Ганна не займалася іншими видами спорту, відразу записалася на веслування.
Це було у дев’ять років.
— Якщо я довго займалася
веслуванням — значить, щось
виходило. Хоча в дев’ять років
нерідко доводилося перевертатися на байдарці. Це триває
до того часу, допоки не навчишся
тримати рівновагу. Перших серйозних спортивних успіхів я досягла приблизно в 13 років. Тоді
стала чемпіонкою області серед
дівчат. Мене взяли на всеукраїнські змагання. Тоді виступала

лише в одиночному човні, — каже
спортсменка.
У 17 років, коли Ганна почала показувати високі результати, її включили й до байдарки«четвірки». Далі на всіх успішних
міжнародних змаганнях вона
виступала в «четвірці», а також
у «двійці». Ганна добре пам’ятає
роки, коли виграла чемпіонат
СРСР серед юніорок. Їй було
15 років, а змагання проходили
у Мінську (Білорусь).
— Моя перемога стала несподіванкою для всіх. Тоді мене
помітили і включили до збірної Радянського Союзу серед
юніорок. У ній рік готувалася
до чемпіонату світу, що пройшов
у Югославії. Це був мій перший
виїзд за кордон, дебютний чемпіонат світу. І при цьому вдалося
перемогти у складі «четвірки».
В збірній я була єдиною веслувальницею з України, — гово-

Вінничанок у збірній поки немає

h 2*

2.1.1.1.

Перевірте розв'язок:
Газета RIA № 21 від 25 травня 2022 року
Задача № 2825
I. 1. Kpa7! b6+ 2. Kpa8 Tc8x;
II. 1. Kpa5! Kpc4 2. b6 Ta4x.
Задача № 2826
I. 1. Kpg6! Td3+ 2. Kph7 Th8x;
II. 1. Kpe8! Cf6 2. Cf7 Td8x.
Задача № 2827
I. 1. b3! Kpc3 2. Tb1 Ta4x;
II. 1. Kpb1! Te4 2. Kpc1 Te4x.
Задача № 2828
I. 1. Kf5! Ch2 2. Ke3 Tf4x;
II. 1. Kpg3 Cf2+ 2. Kph3 T: h4x.

Після своєї третьої Олімпіади Ганна продовжувала кар’єру у великому спорті приблизно два роки.
Це було у 2007 році. У 37 років її
взяли на роботу до Вінницького
обласного УМВС.
Нині працює в Міністерстві молоді та спорту України. Є старшим тренером збірної команди
країни з веслування на байдарках і каное. Веде групи юніорок
(до 18 років) і молоді (до 23 років).
— У нас немає основної бази. Січневі збори проводимо на лижах
у Тисовці (Карпати). Далі їдемо

у теплі краї, приміром, до Італії.
Міністерство молоді та спорту
оплачує всі необхідні витрати.
В літній період зазвичай готуємо спортсменок у Вінниці, на базі
«Динамо» і МДЮСШ № 2, — каже
Ганна Балабанова.
Із вінничанок до збірної зараз,
на жаль, не входить ніхто. Є дівчата зі Львова, Івано-Франківська, Миколаєва, а найсильніші — з Хмельницького.
Тренерка ставить перед вихованками високі цілі. Зокрема, боротися за призові місця на чемпіонатах Європи та світу.

М. Пархоменко

Ганна Балабанова готує лише найперспективніших
спортсменок. Ставить перед вихованками високі цілі:
боротися за призові місця на чемпіонатах Європи та світу
рить Ганна Балабанова.
Коли Україна стала незалежною, новим наставником Ганни
стала вінничанка Світлана Сергун. Разом із нею вона почала перемагати вже серед жінок. Вийти
на цей рівень було дуже нелегко.
— Після народження дочки
я припинила виступати у змаганнях і тренуватися. Три роки була
у декретній відпустці. Втомилася
від веслування та хотіла добре
відпочити. У 1993 році відновила
заняття спортом, — каже Ганна.
Олімпійська вершина
У 1994 році вінничанка регулярно посідала призові місця
на етапах Кубка світу (в складі «двійки» і «четвірки»). Потім
був виступ на Олімпійських іграх
1996 року. Ліцензії у веслуванні
не іменні, а командні. Зазвичай їх здобувають на чемпіонаті
світу. Тоді це змагання проходило в Мексиці, але так далеко
українок не змогли командирувати. Проте в олімпійський рік
вони виграли у «четвірці» срібло
на чемпіонаті Європи у Севільї (Іспанія). Там відбиралися
на Олімпіаду лише два човни!
— Збірна України у 1996 році
вперше виставляла команду
на Олімпійські ігри. Тоді ми ще
не були готові вийти на найви-
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12. Електроніка
та аудио/відео техніка

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

12.1 Продам

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

Фотоприналежності, різні.............................. дог.......... (068) 004-10-26

11.5 Куплю

12.2 Куплю

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

Муз.центр з пультом,планшет, ноут. . .............. дог.......... (068) 316-39-24
Ноутбук, планшети, т/в . . ............................... дог.......... (097) 313-69-31

12.3 Послуги
Cупутникові антени, ремонт тюнера, прошивка та встановлення
Smart TV (093)406-34-54
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 «Партнер». Ліц. 380 НКФП. (063)311-80-72, (096)901-79-48
555111

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

щий рівень і не потрапили до фіналу. І в «двійці», і в «четвірці».
На другій Олімпіаді-2000 у Сіднеї
(Австралія) нам вдалося покращити результат, посісти п’яте
місце у байдарці-«четвірці»
на дистанції 500 метрів. А ось
бронзові олімпійські медалі ми
виграли у 2004 році. Це сталося
на Іграх в Афінах (Греція), також
на дистанції 500 метрів у «четвірці», — каже Ганна Балабанова.
У 2004 році українська «четвірка» вже готувалася поборотися
за олімпійський п’єдестал. Адже
перед Олімпіадою в Афінах показувала результати найвищого рівня. Зокрема, виграла чемпіонат
Європи і таким чином потрапила
на Олімпійські ігри.
— На Іграх‑2004 перемогли
веслувальниці Німеччини, друге місце зайняла Угорщина. Ми
добре стартували. Німкені відірвалися від інших команд. А ми
не наздоганяли і не відставали,
але весь час перебували в чільній
трійці, — каже Ганна Балабанова.
До речі, у 2004 році разом
із Ганною в екіпажі була інша
вінничанка Олена Череватова.
Вони виступали в екіпажі разом
на двох Олімпійських іграх. Зараз Олена Череватова викладає
в школі, а також є викладачем
фітнесу. Мешкає на Київщині.

прийом оголошень (0432) 555-135

Адвокат. Судові спори з держпраці. Реєстрація та ліквідація
підприємств. (093) 797-97-44
	Кредити готівкою. 17 років кредитуємо. Кредитна спілка «Партнер». Ліц.380 НКФП. (063)311-80-72,
(096)901-79-48

14. Медичні послуги
14.1 Пропоную
«Медична Зірка» консультації, аналізи, ЕКГ, ліки безоплатно. Вул.
Арх.Артинова,1 0(800) 330-553

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
505662

Клуб здоров‘я корисне харчування та вода, поради нутріциолога.
(067) 308-54-18
Послуги психологів та психотерапевтів. Різні види
та напрямки консультацій. (067)433-29-54, (063)13080-89

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

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

14.2 Потребую

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

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

Психологічні тренінги. Арт-терапія. (067) 433-29-54

Куплю інвалідні візки, ходунки, туалет. (067) 726-46-41
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Як стартував продаж нової
марки з руським кораблем
Ажіотаж  Як і очікувалося, марок
із зображенням острова Зміїний
та затопленого крейсера «москва»
виявилося значно менше, ніж охочих її
придбати. Подекуди справа доходила
до погроз, хтось мав майже тисячний
номер у черзі, а декому таки вдалося
отримати бажану марку
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Минулого тижня,
23 травня, Укрпошта розпочала продаж нової марки зі
знищеним російським крейсером
«москва». У той же день чи не всі
всеукраїнські видання поширили
світлини з довжелезними чергами
за маркою біля столичних поштових відділень.
Пізніше гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що за день продали близько
800 тисяч марок. Загалом їх випустили 5 мільйонів штук.
У Вінниці також не обійшлося без ажіотажу. Продаж марок
«Рускій воєнний корабель … всьо»
розпочали у відділеннях о 14.00.
Однак чергу містяни почали займати ще зрання.
Вінничанка Тетяна розповідає,
що прийшла до відділення на Соборній о 15.00. Тоді марки продали лише першій 50‑ці, а вона
у черзі опинилася на 860‑тій
сходинці.
— Я не встигла купити марку,
бо о 17.00 їх вже всі розкупили.
Сказали, що будуть продавати й
у четвер, але не знаю, скільки їх
буде. Там же й філателістичний
відділ, туди приходить найбільша
кількість людей, — говорить Тетяна. — Увесь цей продаж не назвеш
прозорим. Люди не знають, яку
насправді кількість марок привозять у те чи інше відділення.
Сказали сто, значить стільки й
продадуть, а насправді їх могли

завезти значно більше, просто
вони собі їх забрали.
Відомо, що перша партія нових марок для Вінниччини склала 26 тисяч штук. Їх продавали
не більше шести штук, себто два
аркуші, в одні руки. Дехто з присутніх знаходив способи отримати
більше.
— Біля мене стояв чоловіки, і
на його аркуші було чомусь п’ять
марок. Я запитала, чому так? Адже
цілий аркуш має набагато більшу
вартість. А він сказав, що перед
ним стояв інший чоловік, який
продавав місця в черзі в обмін
на марку, — продовжує Тетяна.
Пощастило одиницям
Наш журналіст спробував придбати марку в іншому відділенні
Укрпошти, що на проспекті Коцюбинського. Близько 13.00 перед ним у черзі стояло не більше десяти людей. Однак ближче
до 14.00 черга налічувала близько
80 людей. Приблизно тоді й привезли довгоочікувані марки.
— Вибачайте, це все, що нам
привезли, — демонструючи лише
15 комплектів марок, повідомила
присутнім працівниця відділення.
Одразу почулося загальне невдоволення. Чи не одразу з’явилася
друга черга з нахаб, які намагалися пролізти вперед. На зауваження присутніх вони не реагували,
або відповідали, що насправді
вони першими прийшли до відділення, просто відходили на деякий час.
Вінничани не вірили праців-

ницям Укрпошти, що їм могли
привезти таку мізерну кількість
марок: «Що ми нам таке говорите? Їх же п’ять мільйонів» «Ви їх
собі забрали! Потім втричі дорожче продаватимете!» «А покажіть
накладні! Тоді ми побачимо, чи
правду ви нам говорите». У відділенні закиди відкидали, але й
документального підтвердження
озвученій ними кількості наявних
марок присутнім не надали.
Чи не одразу після старту продажів марок, в інших двох кутах
відділення розпочали паралельний
продаж конверта із зображенням
марки та листівки. Одні миттю
побігли купувати ці альтернативи
маркам, інші кричали, що черга

Кілька разів
доходило до прямих
погроз. Люди, якщо
вірити їхнім словам,
готові були бити одне
одного

Більшість охочих так і не змогли придбати омріяної
марки. При загальному тиражеві у 5 мільйонів, до окремих
відділень у Вінниці могли привозити всього лише по 15 штук

одна, тому потрібно продавати це
на одній касі. Других ніхто не послухав, а перших потім не схотіли
пускати до загальної черги, мовляв, ви ж пішли до іншої каси,
а значить покинули чергу. Кілька
разів доходило до прямих погроз.
Люди, якщо вірити їхнім словам,
готові були бити одне одного.
На хвилі подій в Україні та
зростання рівня патріотизму серед населення, люди погодилися
пропустити без черги двох чоловіків у військовій формі: «Ви нас
захищаєте! Ми вам вдячні!» Втім,
хлопець, який стояв перед журналістом, не оцінив цей жест: «Вони
тут як і ми всі прохолоджуються
у Вінниці! Вони ж не приїхали
з передової. Ми не мали їх пропускати».
Пообіцяли передзвонити
Більшість присутніх розуміли,
що їм не дістанеться марок, тому
просили працівниць відділення
продавати не по шість штук, а бодай по три. Однак люди попереду черги купували по два аркуші,

а касирки їх навіть не намагалися
переконувати брати менше.
— Взагалі-то я прийшла сюди
десь п’ятою, заплатити за комуналку. Заразом запитала про
марки, коли дізналася, що їх скоро підвезуть, то вирішила почекати, — розповідала журналісту
жінка у черзі. — Це добре, що
сьогодні понеділок, ринок закритий, інакше б ми у відділення
не вмістилися.
Загадана жінка не змогла придбати марку. Зокрема, через нахаб, які пролізли поза чергою.
Останню забрав чоловік, що стояв
перед нею.
— Більше марок немає, — звернулася до присутніх жінка на касі.
Її почали звинувачувати у брехні,
заявляти, що ми, мовляв, нікуди
не підемо, довго стояли, робіть що
хочете, але марки мають бути, —
ви можете написати номери своїх
мобільних. Коли з’являться марки
я вам зателефоную.
Не маючи іншого виходу, люди
з черги почали записувати свої
мобільні.
Одна марка в одні руки
Іншим містянам пощастило
дещо більше. Вінничанка Ольга

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

15. Знайомства
15.2 Він пише
Чоловік 48/171/80 познайомлюсь з жінкою для створення сім‘ї,
виглядаю молодше. Добропорядний. Вінниця-21029, п/д АВ
485604

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

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

розповіла, що дізнавшись про
нові марки, попросила свого
брата піти на пошту та придбати
її. Однак виявилося, що у самому відділенні ніхто ще не знав,
що до них мають привезти марку.
Хлопець побув на пошті до 14.00,
але нічого не змінилося.
— Тоді я зателефонувала до відділення і попросила, щоб залишили мені марку, коли її привезуть.
Вони записали мій номер та прізвище, — розповідає Ольга. — Сьогодні зранку (24 травня, — автор)
мені перетелефонували, сказали,
що привезли. Продавали лише
по одній марці в одні руки (мова
не про аркуш, а про штуку, — автор). Тепер у мене є одна марка та
один купон із відомим зображенням, який також продали братові.
Коштувало усе це 44 гривні.
Додамо, що 24 травня стартував онлайн-продаж нових марок.
Придбати їх можна було одразу
на чотирьох платформах: Укрпошта, Розетка, Каста, Пром.
За кілька годин їх усі розкупили.
Наступну партію марок поставили до відділень 27 травня. Однак і їх розібрали за лічені години.
З Укрпошти, очікувано, ніхто так
і не перетелефонував.

прийом оголошень (0432) 555-135

18. Загубив-знайшов

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

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

18.1 Загубив

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

	Куплю дорого годинники, буси (янтарні, коралові,
інше). Приїду в зручне місце. (067) 901-51-14

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія
ВН 40126152 виданий ВВПУСП м. Вінниця 31.05.2011р. на
ім’я Пневський Андрій Вікторович. Вважати недійсним. тел. не
вказано

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

Куплю монети будь-якого періоду для себе. Дорого. (067) 93317-24

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) 37038-50

16.1 Продам

17. Тварини

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

17.1 Продам

16.2 Куплю

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

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

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

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

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

Втрачено карту водія №UAD0000003XK3000, видана на
ім’я Палієнко Владислав Миколайович, дата народження:
16.01.1994р. Вважати недійсним. тел. не вказано
Втрачено карту водія №UAD0000007IME000, видана на ім’я
Миткалик Роман Олександрович, дата народження: 21.09.1997р.
Вважати недійсним. тел. не вказано

19. Загальні оголошення
19.2 Куплю
	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, 5730-64
	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 рушницю пневматичну. (067) 291-55-99

	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
	Фарфорові статуетки, радянські парфуми СРСР,
метал. (097) 872-46-64, 57-30-64
508516
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гороскоп

Анекдоти
***

Повертаються з України
додому: псковський десатник,
кадировський мародер,
московський військовий,
бурятський танкіст, ростовський
козак. Питання: Хто за кермом?
Відповідь: водій рефрижератора.

***

Ворог знав, що ми дуже любимо
чубитись між собою, але він
не врахував, що ще більше ми
любимо когось гуртом бити!

***

Чорнобаївка — це місце, завдяки
якому українці вивчають
прислівники, утворені поєднанням
прийменника з числівником:
вперше, вдруге… водинадцяте…

***

Пиво Чорнобаївське. Міцне.
Не зловживати. Розносить в хлам.

***

Чемодан, Вокзал, россия… Який
чемодан? Пішки, бігом, через поля
і ліси, додому!!!

***

Російські солдати можуть
повернутися у частини, а можуть
частинами. Це вже їх лінгвістичний
вибір.

***

Якщо провести Євробачення
у Чорнобаївці — можна виграти
20 разів підряд.

Овен

***

***

— Коханий, я зателефоную
тобі пізніше… я зараз не можу
матюкатися…

Телець

Знайомі з‑за кордону:
— Вау, 6 ранку, а ти вже
прокинулась! В чому твій секрет?
— Повітряна тривога…

***

Мавпяча віспа, почекай. Нам зі
свинособачою чумою ще треба
розібратись

Напис на асфальті «Я вагітна!»
тримав у напрузі всю
дев’ятиповерхівку.

***

Якщо жінка каже: Ти тільки
не хвилюйся, то хвилюватися вже
пізно.

Цього тижня варто зайнятися
виконанням давньої мрії.
Плануйте важливі зустрічі
та переговори на середину
тижня, чим активнішими ви
будете, тим більшого успіху
досягнете.

***

— Лікарю, підкажіть, як вилікувати
глистів?
— А що ви таке з’їли, що навіть
глисти захворіли?

***

Рак

Сімейна розмова:
— Кохана, ти ніколи не вибачаєшся!
— Коханий, я ніколи не винувата!

Ви можете зіткнутися з необхідністю ухвалити рішення та
завершити термінові справи.
Не соромтеся попросити допомоги у колеги чи друзів.

***

Міністр оборони сергій шойгу
видав наказ, згідно з яким
заборонив служити в армії особам,
які колись вживали наркотики.
Настільки потужної пропаганди
наркотиків у росії ще ніколи
не було!

Лев

Цього тижня можливі зміни,
які позитивно вплинуть
на багато сфер вашого життя.
Зараз добре влаштувати
генеральне прибирання і викинути хлам, що дратує вас.

— Тут є доктор?
— Так! Я!
— Яка у вас спеціальність?
— Я доктор математичних наук!
— Тут орк помирає!
— Мінус один…

Діва

Зосередьтеся на роботі, вона
вам просто потрібна, успіх
підніме вашу самооцінку. Постарайтеся бути терплячими
до незначних недоліків оточуючих. У п’ятницю влаштуйте
зустріч із друзями або пікнік
на дачі.

***

***

***

Стояв у черзі за бензином
450 годин і боявся, що закінчиться
перед носом. Заправився, сиджу
дома і боюсь, що хтось вночі зіллє
з бака.

***

Місто Борислав на честь
Бориса Джонсона змінить свою
транслітерацію на BorisLove.

Терези

***

У вас накопичилося багато
проблем, але ви зможете
багато вирішити найближчими днями. Не підпускайте
до себе тугу і зневіру, що раптово наринули, вони швидко
розвіються.

Кафе було багате і престижне.
На всіх столах були майже повні
сільнички.

***

Сьогодні всі шукали сіль, а я купив
мішок цукру, знаю їхні жарти, нас
не на*беш.

Скорпіон

***

Цього тижня можна впевнено
розпочинати кардинальну
зміну свого життя. Більше спілкуйтеся з коханою
людиною, це надихне вас
на подвиги. Робота принесе
успіх та прибуток.

Якщо десь на вулиці побачите
оголошення «продаю сіль»,
то може це не наркоторгівець,
а звичайний зелений барига
«білою смертю».

***

***

Більше 8 років вони нам
розказували, що маленький
Донбас годує велику Україну… А тут
виявилось, що Україна годує пів
світу.

***

Після того, як цигани дізналися,
що в танку 1000 коней, його вже
не можна було врятувати.

Якщо змішати наші синьо-жовті
кольори — вийде зелений. Колір
розуму, надії та нового життя.
Змішайте російський триколор, і
вийде гі*но. Все просто…

Стрілець

Постарайтеся вчитися
слухати і чути оточуючих, ви
почерпнете для себе багато
цікавого і станете мудрішим.
Можливий кар’єрний зліт.
Постарайтеся філософськи
поставитися до внутрішньої
напруги, вона стане лише
побічним ефектом зібраності,
яка знадобиться вам для досягнення важливих цілей.

***

Чоловік дружині каже:
— Знаєш, якось мене бентежить
твоя фраза: Я наклала, йди поїж,
поки тепле.
Ніколи не приховуйте в собі емоції:
обніміть тих, за ким скучили;
поцілуйте тих, кого любите! … ну і
трісніть межи очі того, хто вас
бісить.
Поки вона спала, я встав,
приготував їй сніданок, з’їв
його і знову заснув… Вона так
і не дізналася, який я в неї
турботливий!

Близнюки

Купила 20 пачок солі, тепер
переживаю, щоб хату не обікрали.

Вийшла на город, глянула —
бур’янів повно. Уявила, що це
орки… За годину повисмикувала… з
корінням!

***

Зверніть свої сили та енергію
на налагодження нових
ділових зв’язків. Начальство
відзначить вашу цілеспрямованість та ділову хватку,
ймовірно, замислиться про
заохочення.

***

***

***

***

Гарний тиждень для прогулянок, початку подорожі,
знайомства з новими людьми
та різноманітними областями
знань. У середу метушня і
клопіт може бути корисним
і принести несподіваний
результат.

Шукаю хорошого чоловіка для
створення сім’ї! Бажано, щоб
не пив і не курив… і було б добре,
якби взагалі не їв…

***

Зачекайте трохи і SpaceX привезе
личинку чужого, і у нас буде новий
сценарій на осінь.

Козеріг

Погода у Вінниці

***

Як хочеться простого жіночого щастя!
Зробити вії, вбити путіна, спалити
москву і поїхати в Крим на море.

***

— А де наші вушка? А ось. А де
наші очі? А ось. А де наші ручки?..
— Рядовий Петренко, відставити
цей дитячий садок. Зібрав орка
в мішок і йди далі.
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Цього тижня на вас чекають
різноманітні події та зустрічі,
які загрожують вас втомити.
Будьте уважні, розподіляючи
сили та час, вони знадобляться вам не лише на роботі, а й
удома. У четвер не виключені
непорозуміння та конфлікти, оскільки ваші інтереси
можуть дещо розходитися з
інтересами партнерів.

Водолій

Схоже, деякі ваші погляди
злегка застаріли, не варто
чіплятися за них, зберіться із
силами, змініться. Навчіться
бути над ситуацією, це шлях
до успіху. На вихідні можете
розраховувати на зміни у вашому власному домі.

Риби

Постарайтеся контролювати свої емоції, тому що ви
можете виявитися занадто запальними і навіть
агресивними. І це загрожує
проблемами. Також не варто
брехати своїм близьким, все
таємне стане явним. У вихідні вам просто потрібно
серйозно зайнятися домашніми справами.

