Як розбудують мікрорайон ГПЗ

RIA в квартиру

за 40 грн на місяць

1000

1

грн

про нові правила на
автозаправках

с. 14

середа

№23 (1588)

8 червня 2022

оренда самоката.
огляд сервісів с.21

блок

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

с. 2

20minut.ua

Навчальний рік 2021–2022:

Від карантину до війни
Кіріл закінчив 3-й клас. Каже, йому
набридли онлайн-уроки, він хоче до школи,
до друзів, бо там у нього є Саша, Ярік,
Льоха, Яким… і він навіть готовий вчитися
на відмінно, але за партою і біля дошки

Ще 23 лютого учні були на уроках, а 24-го вже ніхто  І ось минули онлайн останні дзвоники і готуються
нікуди не пішов. Почалися ракетні обстріли. Війна
випуски. Що втратили наші діти через війну, а що
зірвала навчання…
здобули?
с.11


Пережили пекло

Наші військові тримали
фортецю «Азовсталі», а їх рідні
міцно трималися за віру. Зараз
хлопці у полоні. «Головне,
що вижили, а зустрінемось
обов’язково», — говорить Юлія
Міллер, дружина морського
піхотинця, вінничанина

Сьомий рік чекають
квартири



Історія з недобудованими
секціями 12-поверхівок на
Старому Місті триває вже не
один рік і набила оскомину навіть
стороннім. Однак віз і нині там. То
в чому проблема?
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Як розбудують район
Підшипникового?

Думка
Володимир
Гевко
блогер

Плівка
цивілізації

Масштабні плани  Мікрорайон
колишнього ГПЗ‑18 може отримати
друге життя: його територію пропонують
забудувати щонайменше двома
стадіонами, кількома житловими
будинками з просторими скверами та
прогулянковими алеями. Роздивилися
проект плану забудови, який винесли
на громадське обговорення

Війна плавить цивілізацію
як пательня шматок масла.
Дуже дивно уявляти, що
зараз у більшості країн,
коли убивають людину —
то над цим трафунком пра‑
цює ціла купа людей —
криміналісти, слідчі, пато‑
логоанатоми, журналісти,
судді та інші. Навіть якщо
вбивають самого пропащого
пияка — ці всі люди почи‑
нають розслідувати злочин.
Бо невідворотна кара за зло‑
чин — штахетина в паркані,
який оточує цивілізацію від
дикунства. Натомість убитих
в Україні просто складують
як одиниці тіл, підрахову‑
ють, опізнають і ховають.
Насправді війна — квиток
прокататися в машині часу
в доцивілізаційну еру, коли
люди групувалися в маленькі
общини для виживання, а всі
навколо були ворогами. Одна
група людей вискакувала з
лісу без жодних пояснень
та попереджень і нападала
на іншу, ламаючи кам’яними
сокирами і кістки, і черепи
без розбору, відбираючи ре‑
сурси або і просто, щоб про‑
гнати з території, яку вони
вважали своєю.
Привласнення людьми
територій — ще одна ку‑
медна гра. Уявіть шматок
степу, якому 4,5 мільярда
років. Всі ці мільярди років
степ мовчки спостерігав
за хаосом і от якогось дня
та істота, що ще пару міль‑
йонів років ховалася в траві
від шаблезубого тигра —
тепер вдягнула краватку і з
серйозним виразом обличчя
заявляє, що ця земля «іс‑
тарічєскі наша». Ого, думає
4,5‑мільярднорічний степ.
Та ти ж ще мільярд років
тому був одноклітинним
організмом, гі*но ти таке.
Плівка цивілізації дуже
тонка і нагадує лак для
нігтів, яким покрили кігті
древньої людини. Поки лак
тримається — людина на‑
гадує людину, але коли лак
стирається — то під ним
одразу стає видно гострі
пазурі, які завжди там були
і якими так легко роздирати
тіла інших людей.
Тих, яких потім доводить‑
ся лише рахувати і оплаку‑
вати.

Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

У міськраді
6 червня оголо‑
сили про початок
громадських обговорень щодо
розбудови мікрорайону колиш‑
нього Підшипникового заводу
(ГПЗ‑18). За намірами влади під
забудову віддадуть понад п’ять
гектарів території, яка між вули‑
цею Зулінського та лісосмугою
та полем. Отже, що передбачає
проект детального плану тери‑
торії району?
Власний спортивний
осередок
Існуючі будівлі гуртожитків,
училища та інших житлових
споруд залишаються без змін.
Гаражний кооператив також
залишається в новому плані за‑
будови. Але під гаражами буде
проходити мережа каналізацій‑
но-насосної станції для всього
мікрорайону.
На місці стадіону «Темп» за‑
планували спорудження нового
стадіону. У ньому запроектува‑

— Я за те, щоб було навчання справжнє. З іншого боку,
страшно за дитину. Однозначної відповіді немає.

Ці плани поки
неостаточні. Ви
можете висловити
свої зауваження та
пропозиції в листі
до міськради
бол/баскетбол.
Праворуч від готелю будуть
знаходитися шкільний стадіон та
триповерхова школа на 16 класів.
Також детальним планом запро‑
ектовано будівництво дитсад‑
ка, в якому зможуть навчатися
280 дітей.
За кінцевою зупинкою тролей‑

Куди звертатися із зауваженнями і пропозиціями?
Організатором громадського обговорення є департамент правової політики та якості міськради.
Замовником виготовлення документації є департамент архітектури та містобудування. А хто все це
будуватиме та в які строки? Про
це публічно не кажуть.
Натомість у будівлі департаменту архітектури на Пушкіна, 38 ви
можете ознайомитися з проектом
детального плану розбудови мікрорайону ГПЗ. Заходьте в кабінет № 8, з 16.00 до 17.00.
Пропозиції та зауваження можна
надіслати листом за адресою: м.

Ми запитали вінничан

Наталія (33), у декретній
відпустці:

ли трибуни та приміщення для
спортсменів. Навколо стадіону
створять паркомісця.
У кількох десятках метрів від
нього мають спорудити ще один,
аналогічний за розмірами стадіон.
Дещо вище від нього пропону‑
ють звести будівлю спортивного
гуртожитку (готелю) на 60 місць
та ще один спортзал.
Цей спортивний осередок ма‑
тиме ще один невеликий стадіон,
ймовірно, для гри у теніс/волей‑

Микола (39), водій:

Вінниця, вул.Соборна, 59, каб.
710, телефони: 59–51–55, 59–
51–59 або на електронну пошту:
info@vmr.gov.ua. Цим правом можете скористатися до 27 червня
включно.
У своїх зауваженнях потрібно
вказувати власне прізвище, ім’я,
по батькові; місце проживання
та свій підпис. Юридичні особи
надсилають листи з пропозиціями із зазначенням найменування
та місцезнаходження юрособи.
Це потрібно, адже за правилами анонімні скарги та пропозиції
не розглядаються.

У плані накреслено будівництво 8 житлових будинків. Їхня
висота — 9–10 поверхів, тут житимуть майже півтори тисячі
людей
буса мають побудувати готель з
кафе. А майже по центру мікро‑
району запроектували будівни‑
цтво церкви. Це всі громадські
будівлі, а решта є житловою за‑
будовою.
Буде вісім житлових
висоток
У детальному плані території
накреслили, що із загальних
5,2 гектара території житлови‑
ми будинками забудують 0,7 гек‑
тара. Але, візуально, квартали з
багатосекційними новобудами
займатимуть 2/3 добудованого
мікрорайону ГПЗ.
Планується, що це будуть ви‑
сотки на 9–10 поверхів, з під‑
вальними приміщеннями. Усього
нарахували вісім будинків, які
пропонують побудувати. В одній

з новобудов має бути амбулато‑
рія. Орієнтовна кількість квар‑
тир — 594. Тут за попередніми
розрахунками житимуть 1 тисяча
485 людей.
Окрім того, між кількома сек‑
ціями мають зробити свою про‑
гулянкову вулицю — мініаналог
проспекту Космонавтів, на якому
також будуть дитячі та спортив‑
ні майданчики. Також квартали
забудов сполучатимуть ново‑
створені вулиці та проїзди для
транспорту.
Щодо паркомісць, то їх тут
планують створити небагато:
330 місць для паркування, з яких
255 будуть на підземних паркінгах
для мешканців ЖК. Що цікаво,
то у плані не нанесено жодної
велодоріжки, що, ймовірно, буде
допрацьовуватися.

Чи пускатимете дітей до школи з 1 вересня, якщо там будуть бомбосховища?

— Якщо в школі буде бомбосховище, то так. Щоб дитина
ходила до класу та отримувала б знання, спілкувалася
з однолітками. Нехай вчаться.

Ольга (33), психологиня:

— Я завжди за очне навчання.
Дякуючи Богові та нашим захисникам, у Вінниці мирно.
Тому я за те, щоб діти ходили
до шкіл.

В’ячеслав (30), будівельник:

— Моя дитина ще не ходить
до школи. Але коли підросте, то я хотів би, щоб вона
отримувала знання за партою
в класі, разом з дітьми.

Марія (46), домогосподарка:

— Ні, я проти, щоб діти ходили до школи. Буду переживати за свою дитину. Краще хай
буде дистанційна освіта, поки
війна не закінчиться.

Віталій (62), пенсіонер:

— Дистанційка мало що дає.
Але як бути, якщо в школі
немає сховища? Тому цю
ініціативу влади ще потрібно
допрацювати.
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яким має бути соціальне
житло для переселенців?
Компенсація житла  Держава наразі
будує по дві тисячі квартир у 16 регіонах
України для внутрішньо переміщених
осіб. В тому числі й у нашій області мають
розселити переселенців. Розповідаємо,
якими ці квартири мають бути та коли
на них можна сподіватися переселенцям?
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Офіс президента
частково розкрив
план забезпечення
тимчасовим жит‑
лом тих, хто був вимушений
залишити свої домівки через
війну. За час війни кількість
ВПО склала понад 2 млн лю‑
дей. За підрахунками ОП, наразі
державі необхідно надати майже
600 000 квартир для забезпечення
переселенців житлом.
Найближчі плани такі: до кін‑
ця 2022 року обіцяють побудува‑
ти 30 тисяч квартир загальною
вартістю 36 млрд гривень. Та‑
кож буде викуплено 23 тисячі
393 квартири. Загалом на це
знадобиться близько 69 млрд
гривень.
Чимало важливих деталей
в ОП наразі не озвучують, однак
спробуємо розібратися з тим, що
вже відомо.
Коли люди зможуть
отримати квартири?
Плани програми видачі тим‑
часового житла від держави по‑
відомив заступник голови Офісу
президента Кирило Тимошенко
на засіданні Конгресу місцевої
та регіональної влади.
Для нового будівництва і
викупу житла обрано Київ та
15 областей, в тому числі й Ві‑
нницьку. У нашій області мають
облаштувати дві тисячі квартир.
— До кінця 2022 року ми пла‑
нуємо побудувати 33 мільйони
квадратних метрів. Зважаючи
на масштаб потреб у житлі,
був обраний підхід будівництва
з нуля плюс викуп вже гото‑
вих квартир, які є в наявності
в регіонах України, — пояснює
Кирило Тимошенко. — Впро‑
довж цього року плануємо на‑
дати понад 53 тисячі квартир.
Це закриє потребу 186 тисячам
переселенців.
Одразу помічаємо першу та
очевидну проблему, яка є у цій
програмі — це те, що навіть
якщо все зроблять вчасно цього‑
річ, то це покриє менше ніж 10%
потреб. Адже загалом потрібно
600 тисяч квартир, а до 2023 ма‑
ють видати 53 393 квартири.
Як справедливо розподілити
десятки тисяч квартир серед
переміщених осіб? — запитали

у Тимошенка в Forbes.
«Першочергово треба надавати
квартири тим, хто не може зна‑
йти собі домівку чи проживає
в спортивних залах, школах і так
далі. Очільники областей скла‑
дають списки тих, кого потрібно
найперше переселяти», — відпо‑
вів він.
На засіданні Конгресу Тим‑
ошенко пояснив щодо викупу
житла, що готові квартири по‑
винні бути з ремонтом, сантех‑
нікою та необхідними меблями.
— Ми викупляємо квартири
тільки в такому вигляді. Зараз
ми пропрацювали понад чоти‑
ри тисячі квартир вже готових,
в які лише треба завезти меблі. Є
1261 квартира, які будуть готові
до липня. І 17 500 квартир будуть
готові на осінь. Готові квартири
ми викупляємо в усіх регіонах
країни. Переселенці є в кожному

Для викупу і нового
будівництва житла
обрано Київ та 15
областей. У Вінницькій
області планують дві
тисячі квартир
регіоні країни, — пояснив по‑
садовець.
Як має виглядати це
житло?
Під час своєї промови Кири‑
ло Тимошенко продемонстру‑
вав слайди з попереднім планом
квартир. На них ми бачимо, що
у спальні передбачений лише
матрац. У дитячій — матрац,
стіл та робочий стілець. На кух‑
ні — електроплита з витяжкою,
мийка, холодильник, стіл та
стільці (вони можуть виглядати
по-різному, залежно від розміру
квартири). У передпокої — від‑
крита шафа і гачки для одягу.
Будувати квартири будуть
у 3–5 поверхових житлових
комплексах. Окрему увагу при‑
діляють облаштуванню бомбос‑
ховищ у ЖК.
— Найголовніше ще те, що ми
додали бомбосховища. В кож‑
ному такому ЖК буде своє
бомбосховище, передбачене
на повну кількість мешканців
будинку, — каже Тимошенко. —
Це будуть квартири: фактично
заходь і живи.

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”.
Замовл. № 220116

Hаклад 17 900

Фактично: заходь і живи. Готові квартири для переселенців повинні бути з ремонтом,
сантехнікою та необхідними меблями
Рекомендована ціна від держа‑
ви — не більше 24 тисяч гривень
за квадратний метр.
Хто будуватиме?
Замовником будівництва жит‑
ла для ВПО стане Державний
фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву.

Як пояснює Тимошенко, ці
квартири будуть у власності
держави. І, як тільки буде від‑
будовано житло в тих людей,
які його втратили, то квартири
будуть «повертатися до держа‑
ви». А надалі це житло буде на‑
даватися тим людям, які стоять
у великих чергах на житло вже

багато років.
Як повідомив Тимошенко
у коментарі «Економічній прав‑
ді», житло купуватимуть за ко‑
шти держбюджету, необхідні
суми ще не виділили. Відповідні
зміни до закону про державний
бюджет на 2022 рік будуть вне‑
сені найближчим часом.

Які недоліки експерти бачать у такій компенсації житла?
У травні Національна спілка архітекторів заявила, що вони не бачать комплексної картини, яка
робота відбувається.
«На даний час нам, українцям, потрібні важливі, швидкі та виважені
кроки в бік відбудови країни: відкриті тендери та прозорі процедури, точна аналітика та зафіксовані
дані, обстеження та фіксування,
архітектурні конкурси та публічні
обговорення, залучення коштів
на пряму до громад, звітність перед донорами та суспільством», —
йдеться у зверненні.
Як пояснює президент НСАУ Олександр Чижевский, на сьогодні їхня
Спілка, це найбільша громадська
професійна інституція держави,
членами якої є архітектори та
містобудівельники з усіх регіонів
України. І вони готові ділитися
досвідом та напрацюваннями з
урядом.
«Те, що ми зараз бачимо, з боку
Міністерства регіонального розвитку та інших державних установ —
це закритість багатьох процесів
та відсутність публічного адміністрування та висвітлення інфор-
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мації щодо містобудівної політики
в країни під час війни», — кажуть
фахівці.
Ігор Райков із CEO Спільноти «Девелопер нової генерації» у циклі
онлайн-марафону #ВідбудуємоРазом, де вони запрошують
представників їхньої професійної
спільноти до обговорення, теж
підсумував, що держава не взяла
до уваги жодної з рекомендацій
експертів та учасників ринку.
Він вважає, що швидкі методи
зведення типових будівель, щоб
відбудувати «якнайшвидше» не є
найкращим рішенням. Ігор Райков
пропонує видавати, наприклад,
цільові сертифікати, що гарантують виплату вартості (або еквіваленту) втраченого житла. Або ж
спецрахунок, витрата коштів з якого можлива тільки на придбання
нерухомості, можливий обмін
втраченої квартири на садибу та
навпаки.
Співзасновник української
PropTech-компанії ЛУН Андрій
Міма, до прикладу, пропонує
ремонтувати, а не тільки будувати.
«У багатьох містах Україні вже

побудовані тисячі квартир, які
наразі використовуються не для
житла, а як інструмент інвестицій або заощаджень. […] За моїми оцінками, близько 10–20%
від побудованих 1 м+ квартир
за останні 8 років є інвестиційними та не використовуються зараз
за призначенням. Це дає нам потенціал в 100–200 тисяч готових
квартир», — каже експерт.
За словами Андрія Міми, інвестиційні квартири купують на старті
будівництва новобудови за привабливою ціною, а потім або перепродають, коли новобудова
добудується, або ремонтують і
здають в оренду, або залишають
як заощадження.
«Саме останні квартири нас цікавлять як невикористаний потенціал.
Таких квартир може бути порядку
50–100 тисяч. Зараз бар’єром для
використання цих квартир є необхідність зробити там ремонт, а це
додаткові витрати для власника.
Але якщо держава профінансує
ремонт, то ці квартири можуть
швидко потрапити на ринок житла», — каже Міма.
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Тепловики отримують Газ
по 29 грн. Інші тарифи зростуть?
Ще одна криза  Тепловики
скаржаться, що «Нафтогаз» підняв їм
ціну блакитного палива майже в чотири
рази. Це, кажуть вони, спричинить
подорожчання тепла для населення.
В уряді зреагували на таку новину та
наказали «Нафтогазу» й надалі продавати
газ за цінами минулого року. От тільки
в цій бочці меду є й ложка дьогтю
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Підняти тарифи
на опалення і га‑
рячу воду — а це
в опалювальний період понад по‑
ловина вартості всієї платіжки —
мають теплокомуненерго. Адже
«Нафтогаз» з 1 червня збільшив
для них тариф на газ з 8 до 29 грн
за куб!
Втім, на початку червня Каб‑
мін запровадив держрегулювання
вартості газу для тепловиробни‑
ків. Та тепер власноруч встанов‑
лює ціни на блакитне паливо.
Нинішні — це торішні ціни,
на рівні 7,42 грн за кубометр.
Нібито, зрада скасовується,
тарифи для населення зростати
не будуть. Але є й негативний
осад: пільговий тариф діятиме
рівно два місяці. А що буде далі,
особливо, коли почнеться опалю‑
вальний сезон — поки не відомо.
Три сценарії від ТКЕ
Тарифи на тепло для населення
можуть зрости утричі, оскільки
«Нафтогаз» суттєво підвищив
ціни на газ для теплокомуненер‑
го. Про це заявила міжгалузева
асоціація «Укртеплокомуненер‑
го».
Там зауважили, що з 1 червня
2022 року ціна на газ для тепло‑
виробників зросла у 3,9 разу.
«Оскільки в структурі вартості
1 Гкал газова складова в серед‑
ньому складає 80%, то тариф
на теплоенергію для населення
відповідно зросте щонайменше
втричі та становитиме понад

5 тис. грн/Гкал (без урахування
зміни інших складових). Нага‑
даємо, сьогодні середня вар‑
тість 1 Гкал в Україні становить
1677,08 грн/Гкал (з ПДВ)», —
йдеться в повідомленні.
Асоціація запропонувала уряду,
який є власником «Нафтогазу»,
три варіанти розв’язання про‑
блеми:
1. Тепловики продовжують
платити за газ за ціною на рів‑
ні 7,5 гривні за куб. Решту від
ринкової ціни газу компенсує
«Нафтогазу» державний бюджет.
2. Тепловики платять за газ
частинами. Спочатку — 7,5 грн

Уряд відновив
держрегулювання
вартості газу для
тепловиків. Ціну палива
встановили на два
місяці
за куб, а решту 21,8 грн — піс‑
ля того, як теплопостачальник
отримає компенсацію за збиткові
тарифи з бюджету.
3. Покладання на «Нафто‑
газ» функції постачальника зі
спецобов’язками. Таким чином,
уряд знову має запровадити дер‑
жавне регулювання ціни газу для
теплокомуненерго.
Поступки від «Нафтогазу»
Найбільша газова компанія
України назвала повідомлення
тепловиків «маніпулятивним»
та зазначила, що підвищення
вартості газу для підприємств
теплокомуненерго відбулося

У Нафтогазі запевнили, газ буде по 7,42 грн. Проте на 6 червня вінницькі тепловики ще
не отримали новий договір з пільговою ціною
«на виконання умов трирічних
договорів».
«Запланований з 1 червня
2022 року перегляд цін був од‑
нією з умов договору, який ТКЕ
добровільно уклали минулого
року з Нафтогазом. А умови
трирічних контрактів погоджу‑
валися Урядом», — йдеться в по‑
відомленні «Нафтогаз Трейдінг».
Водночас там додали, що по‑
дорожчання газу не відіб’ється
на платіжках українців, адже
на покриття збитковості ниніш‑
ніх тарифів Кабмін планує спря‑
мувати частину міжнародної фі‑
нансової допомоги.
А вже у наступному повідо‑
мленні газовики пішли на по‑
ступки:
«Нафтогаз Трейдинг забезпе‑
чить виробників теплової енер‑
гії газом за пільговим тарифом
7,42 грн», — пишуть газовики.
Кабмін відновив держрегулю‑
вання ціни газу для тепловиків,
тож тепер уряд буде обирати
ціну газу. А пільгову вартість
блакитного палива, крім ТКЕ,
отримають ще й ОСББ, ЖБК,
що управляють багатоквартир‑

ними будинками та мають власні
котельні.
Щоправда, в цій бочці меду
є й ложка дьогтю: пільгова
ціна на газ діятиме з 1 червня
до 31 липня 2022 року.
Які справи у вінницьких
тепловиків
То чи справді це почасти «пе‑
ремога», яка відтермінує подо‑
рожчання тепла для вінничан?
Запросили роз’яснення у най‑
більшого тепловиробника — «Ві‑
нницяміськтеплоенерго».
Для отримання пільгової ціни
на газ тепловиробник має уклас‑
ти новий трирічний договір з
«Нафтогаз Трейдінг». У «ВМТЕ»
це поки не зробили.
«Станом на сьогодні, 6 червня,
договір від «Нафтогаз Трейдінг»
КП ВМР «Вінницяміськтеплое‑
нерго» не направлявся і тому він
не укладений. Договір укладається
строком на два місяці», — відпо‑
віли у пресслужбі підприємства.
Тож поки для вінницького
тепловиробника є чинною вар‑
тість газу, яку раніше встановив
«Нафтогаз» — 29 грн за кубометр

на місяць.
За такої вартості підвищення
платіжок на опалення і гарячу
воду неминуче? І так, і ні.
Постанова уряду № 869 від
1 червня 2011 року зобов’язує
тепловиробників щорічно,
до 1 липня, подавати розрахун‑
ки тарифів на наступний опалю‑
вальний період. Але нова урядова
постанова № 502 від 29 травня
2022 року рекомендує підпри‑
ємствам не підвищувати тарифи
на теплову енергію до закінчення
воєнного стану.
«До того ж проектом Закону від
1 червня 2022 року № 7427 пе‑
редбачено: «Протягом дії воєн‑
ного стану в Україні та протя‑
гом шести місяців після місяця,
в якому його буде припинено
або скасовано, забороняється
підвищувати тарифи на теплову
енергію та послуги з постачання
теплової енергії та постачання
гарячої води». Тому залежно від
прийняття або не прийняття цьо‑
го законопроєкту КП ВМР «Ві‑
нницяміськтеплоенерго» надасть
остаточну інформацію», — відпо‑
віли у пресслужбі підприємства.

У науковому центрі «ВНТУ-ФРЕНДТ» розроблятимуть
винаходи для безпеки аграріїв
Лариса Олійник, RIA, (068)0060772

Розробки вінницьких науков‑
ців допомагатимуть продоволь‑
чій безпеці України. Винаходи
використовуватимуть при по‑
шуку мін на полях. Їх створили
у новому навчальному центрі
на базі Вінницького технічного
університету.
Вінниця прийняла 23 підпри‑
ємства з усієї України. Два де‑
сятки з них вже розпочали пра‑
цювати. Десять підприємств саме
сільськогосподарського напрям‑

ку. Дуже важливо спочатку зро‑
бити безпечними поля, на яких
вирощуються сільськогосподар‑
ські культури.
З цією метою у Вінницькому
технічному університеті відкрили
науково‑дослідний і навчальний
центр «ВНТУ-ФРЕНДТ», де роз‑
роблятимуть винаходи для без‑
пеки в аграрній галузі. Їх вико‑
ристовуватимуть при пошуку мін
на полях.
Ректор політехнічного універси‑
тету професор Віктор Біліченко під
час презентації проекту зазначив:

«Меморандум про створен‑
ня науково‑дослідного центру
«ВНТУ-ФРЕНДТ» був підпи‑
саний за три місяці до початку
війни, 22 листопада 2021 року.
У нас були зовсім інші напра‑
цювання і плани, але їх довелося
серйозно коригувати. Не зважаю‑
чи на це, тристороння співпраця
між науковцями, бізнесменами
і владою результативна і плід‑
на. Зараз над планетою нави‑
сає загроза голоду, московити
засівають нашу землю мінами.
Не тільки плуги та борони необ‑

хідні нашим аграріям, а й міно‑
шукачі, щоб очистити поля. Є
випадки загибелі наших аграріїв
у країні. Тому наші науковці взя‑
лися за нові технічні розробки».
Те, що в нас зараз відбувається
на полях деокупованих територій,
зумовило необхідність розробки
технологій, які підвищують без‑
пеку робіт на таких сільгоспугід‑
дях. Її суть полягає у маркуванні
вибухонебезпечних предметів
на полях.
Технологія передбачає вико‑
ристання безпілотних пристроїв,

які забезпечують пошук на по‑
лях вибухонебезпечних предме‑
тів і їх маркування. Це спростить
роботу вибухотехнічних служб,
які займаються розмінуванням
територій.
Наразі фахівці науково‑до‑
слідного і навчального центру
«ВНТУ-ФРЕНДТ» готують до‑
слідні зразки пристрою і обіця‑
ють презентувати свою розробку
потенційним користувачам уже
найближчим часом. Планується,
що цей пристрій буде доступний
за ціною.
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Де та які саме повістки
можуть вручати під час війни
Армія  Чи можуть вам вручити
повістку на блокпості ТРО-шники? Що
обов’язково має бути вказано у повістці?
Кого не мобілізують? Зібрали відповіді
на найпоширеніші запитання про загальну
мобілізацію‑2022
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

У перший день
широкомасштаб‑
ного наступу росії
на Україну прези‑
дент Володимир Зеленський ого‑
лосив про проведення загальної
мобілізації в Україні. Нещодав‑
но ж Верховна Рада продовжила
строк воєнного стану і загальної
мобілізації до 23 серпня. Укра‑
їнців продовжують призивати
до війська.
Як пояснюють у Міноборони,
призов військовозобов’язаних,
резервістів та залучення тран‑
спортних засобів для забезпечен‑
ня потреб Збройних сил Украї‑
ни, інших військових формувань
України здійснюється в обсягах,
визначених мобілізаційними пла‑
нами. Наразі ці плани є з грифом
«секретно».
Розберімося з найпоширені‑
шими питаннями щодо мобілі‑
зації-2022.
У скільки етапів проходить
мобілізація?
Про те, які є хвилі мобілізації,
розповіла керівниця юридичної
клініки та професорка кафедри
цивільного права і процесу До‑
нецького національного універ‑
ситету, що тимчасово розташова‑
ний у Вінниці, Лілія Амелічева.
Вона разом зі своїми колегамиюристами запустили серію ве‑
бінарів, присвячених мобіліза‑
ції, на Youtube-каналі Комісії з
юридичної освіти і обізнаності.
Отож, загалом є чо‑
тири черги мобілізації
військовозобов’язаних.
1. Оперативний резерв (ко‑
лишні військовослужбовці, які
мають бойовий досвід; ветерани
АТО/ООС; контрактники віком
до 40 років).
2. Оперативні резервісти, які
не потрапили в першу чергу. Вій‑

ськовослужбовці, які проходили
строкову службу до 2014 року або
служили за контрактом.
3. Мобілізаційний резерв:
військовозобов’язані громадяни,
які закінчили військові кафедри
ЗВО як офіцери запасу та не при‑
зивалися під час попередніх мо‑
білізаційних кампаній.
4. Громадський резерв: інші
громадяни, які не мають віко‑
вих і фізичних обмежень на при‑
зов, і можуть бути залучені для
комплектування ЗСУ та інших
військових формувань.
Яка зараз «хвиля»?
За словами Лілії Амелічевої,
командування Збройних сил
України говорить, що хвилі мобі‑
лізації це не якесь стійке поняття.

Виклик повісткою до
військкомату, якщо
ви ніколи не тримали
зброю, не означає,
що вас відправлять
одразу на передову
— Не можна чітко прослідку‑
вати, коли і яка «хвиля» розпо‑
чалася. Приблизно орієнтують‑
ся на певні дати, коли ці черги
змінюються одна одну. А буває
таке, що ці хвилі накладаються
одна на одну, — розповідає спе‑
ціалістка.
Виклик повісткою до військко‑
мату, якщо ви ніколи не тримали
зброю в руках, не означає, що вас
відправлять одразу на передову.
Військовозобов’язаний має про‑
йти навчання, його строк нині
в умовах війни встановлюється
по-різному. За словами юрист‑
ки, це залежить від професійних
якостей людини та спеціальнос‑
ті. Зараз це навчання триває від
5 до 15 діб.
Втім, як кажуть у Міноборони,
якщо вас без навичок володіння

Законодавством не встановлене місце, де можна або не можна вручити повістку. Проте
повістка має бути вручена тільки особисто, під розпис отримувача
зброєю та підготовки направили
на передній край, повідомте про
це на телефони гарячої лінії. Для
того, щоб оперативно розібратись
і вжити заходів, потрібно назва‑
ти ПІБ мобілізованої особи та
номер військової частини, в яку
направили. Звертатися можна
за номерами:
 0–800–500–410;
 0–800–500–442;
 044–454–44–99.
Які бувають повістки?
Повістка — аркуш паперу, де
має бути обов’язково вказано:
 ПІБ призовника, рік наро‑
дження та адреса;
 місце роботи;
 вид повістки;
 дата, час та адреса, за якою
потрібно з’явитися;
 застереження щодо необхід‑

Хто не може бути мобілізований?
Про це детально написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у соцмережі. Категорії, які не підлягають призову на військову
службу під час мобілізації:
 ті, хто був заброньований на період мобілізації і
на воєнний час державними органами влади і іншими державними організаціями, органами місцевого
самоврядування, за установами, підприємствами та
організаціями;
 ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я
(до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);
 чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться
троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані
на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки
за місцем проживання);
 чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей
віком до 18 років (можуть бути призвані на військову

службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем
проживання);
 чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
 чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває
дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій
організму III–IV ступеня їх вираження);
 чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18–
23 роки) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II
групи;
 чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями,
прийомними батьками, піклувальниками, батькамивихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які
були позбавлені батьківського піклування (віком
до 18 років);
 ті, які займаються постійним доглядом за особами,
що потребують піклування (в разі, якщо немає інших
громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);
 народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим.

них документів;
 назва органу, печатка, під‑
пис, ПІБ керівника ТЦКСП.
Однак варто розуміти, що
не завжди, коли ви отримали по‑
вістку, то вас одразу ж відправ‑
лять у зону бойових дій. Вони
бувають чотирьох видів:
1. Повістка для уточнення да‑
них призовника;
2. Повістка-призов на строкову
військову службу;
3. Повістка для призову на мед‑
комісію;
4. Мобілізаційне розпоряджен‑
ня.
Як пояснює Лілія Амелічева,
якщо військовозобов’язаному
вручили повістку першого виду,
то насамперед військкомат хви‑
лює: де працює чоловік/жінка,
стан здоров’я, сімейний статус
та наявність дітей. Щодо друго‑
го виду, то зазвичай після такої
повістки забирають на строкову
службу.
— Повістка третього виду
дуже необхідна, у разі, якщо
не з’ясований стан здоров’я
військовозобов’язаного, якого
хочуть мобілізувати. Людина
проходить багатьох лікарів, і
буде рішення, чи придатна вона
до служби. Варто розуміти, що ця
повістка не означає, що вже і за‑
раз буде мобілізований такий вій‑
ськовослужбовець. Така повістка
спрямована на те, щоб з’ясувати,
чи придатна людина, — говорить
професорка кафедри цивільного
права і процесу Донецького на‑
ціонального університету імені
Василя Стуса.
За словами спеціалістки,
якщо ж вам прийшло мобіліза‑
ційне розпорядження, то ви по‑

винні впродовж 24 годин прийти
на призовний пункт.
Як пишуть експерти Асоціа‑
ції правників України, вручити
повістку може співробітник те‑
риторіального центру комплек‑
тування та соціальної підтримки
(ТЦКСП). А також уповноважені
особи органів місцевого самовря‑
дування, керівники підприємств.
І в тому числі закладів освіти,
фізичні особи-підприємці, керу‑
ючі багатоквартирних будинків,
власники будинків.
Законодавством не встановле‑
но місце, де можна або не можна
вручити повістку. Тобто вручити
повістку вам можуть на блокпості
чи вулиці, у магазині чи на роботі.
Однак повістка має бути вру‑
чена тільки особисто, під розпис
отримувача.
Якщо повістка складена
неправильно
Як пояснюють експерти Асо‑
ціації правників України, непра‑
вильне зазначення ПІБ у повіст‑
ці або незазначення дати явки
знижують імовірність притяг‑
нення особи до відповідальнос‑
ті, якщо вона з різних причин
не з’явилася за такою повісткою.
«Оскільки співробітники
військкоматів та органів влади
можуть несвідомо зробити по‑
милку, а захищати незалежність,
суверенітет і територіальну ці‑
лісність України є обов’язком
громадянина України, то все ж
таки варто з’явитися на вказане
в повістці місце й уточнити, чи
була це помилкова повістка, чи
громадянина справді мобілізува‑
ли на захист країни», — кажуть
спеціалісти.
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Троє лікарів допоможуть
пораненим подолати біль
Якщо постійно болить  Команда
лікарів: хірург, анестезіолог,
психолог — створили безкоштовний
проект для людей, які страждають
на біль. Пріоритет — поранені на війні
військовослужбовці й мирні жителі.
Але лікарі готові працювати з усіма —
консультувати, підбирати знеболюючу та
лікувальну терапію
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

У Вінниці, і
в країні загалом
утворюється дуже
великий проша‑
рок людей із бо‑
лем. Він і до цього був не ма‑
ленький, але зараз, враховуючи
війну, людей із наслідками травм,
поранень, ампутацій — в рази
більше.
Тому, практикуючий хірург
Руслан Шавлюк, анестезіолог і
завідувач кафедри анестезіології
та інтенсивної терапії вінницько‑
го медуніверу Дмитро Дмітрієв,
психолог Валерій Андросов ви‑
рішили об’єднати зусилля й за‑
йнятися пацієнтами з больовим
синдромом.
— Адже до прошарку людей,
що страждають на біль, додається
ще один — поранені, які будуть
страждати на хронічний біль, —
говорять лікарі. — Такими хворими
лікарні не займаються — бо немає
часу: осколки витягнули, зашили,
ти дихаєш, ти живий, наступний.
Звучить цінічно, але це війна.
І люди будуть мучитися
від болю
За словами хірурга Руслана
Шавлюка, цей біль буде зо‑
всім іншим. Тому що поранен‑
ня на війні і травми отримані,
наприклад, унаслідок аварій чи
побутові травми, не кажучи вже
про чисто людські хвороби, які
болять — дуже сильно різняться.
— Військові травми відрізня‑
ються енергією враження, тому
що побутова травма, це — впав,
порізався, поламався, а тут має

місце високоенергетична масивна
травма, коли невеликий осколок
призводить до контузії великого
шару тканин і нервів, — говорить
хірург.
Як приклад, лікар говорить про
пацієнта, якого три місяці тому
накрило «градом». Він отримав
осколкове поранення в грудну
клітину. Ребра з однієї сторони
перетворилися на крупу, усі вну‑
трішні органи наче суповий на‑
бір, у госпіталі його там склали
як могли і виписали.
— Ззовні у хлопця наче все до‑
бре, але постійний сильний біль,
він приходить до свого лікаря,
який його оперував, каже «допо‑
можи, не можу», а той у відпо‑
відь — «там ще триста бійців при‑
везли, вибач, не до тебе, немає
часу сидіти, розбиратись, від чого
й що в тебе болить. Ти живий,
радій», — говорить лікар. — І що
цьому пацієнту робити, у нього
біль уже хронічний?
Поранення = хронічний
біль?
За словами анестезіолога Дми‑
тра Дмітрієва, у середньому при‑
йом пацієнта з хронічним болем
йде орієнтовно 30–40 хвилин. Це
мінімум, для того щоб розібра‑
тись у причині болю, у ліках, які
приймав пацієнт, щоб зрозуміти
механізм болю.
— Хоча не можна говорити,
що всі поранення у майбутньо‑
му призводять до хронічного
болю, — говорить анестезіолог. —
Все залежить від того, як прово‑
диться оперативне втручання, як
знеболювався цей пацієнт. Якщо
було гарне знеболення, то віро‑
гідність хронічного болю десь 20–

Руслан Шавлюк, Дмитро Дмітрієв та Валерій Андросов. Хірург, анестезіолог і психолог
об’єдналися, щоб разом допомагати людям долати біль
30%. Якщо робили все не так, як
мало би бути (з різних причин),
то вірогідність появи в майбут‑
ньому хронічного болю зростає
до 50%. Втім, мова тут може бути
не лише про травму, наприклад,
кінцівки, а про ампутацію. Тут
вірогідність хронічного, фантом‑
ного болю дуже висока.
За словами Дмитра Дмітрі‑
єва, в лікуванні таких пацієн‑
тів потрібно використовувати
регіональні методи лікування,
локальні анестетики й так далі.
А для лікарень та шпиталів це
дуже ресурсоємна справа, тому
що потрібно мати апаратуру й на‑
вчений персонал. А цього немає.
Коли варто пацієнту
звернутися?
— Хронічний біль, це біль,

який виникає через три місяці
після травми, — говорить Дмитро
Дмитрієв. — Якщо мова про біль
до трьох місяців — це гострий
біль. Якщо в пацієнта немає
бажання, щоб його біль переріс
у хронічний, і він хоче адекватно
знеболитися, варто не затягувати.
Командна робота фахівців буде
направлена на те, щоб зрозумі‑
ти, як лікувати біль, походження
цього болю, для того щоб піді‑
брати адекватну знеболюючу,
психологічну та іншу терапію.
Крім того, лікарі будуть надава‑
ти консультативний висновок,
на основі якого можна буде
в сімейного лікаря взяти, напри‑
клад, «червоний рецепт» (рецепт
на опіоїдні анальгетики).
— А за допомогою технік пси‑
хотерапії пацієнтів можна буде

навчити цей біль зменшувати, —
розповідає психолог Валерій
Андросов. — А ще розвинути
здатність терпіти біль — це теж
навик.
Поясню. Є така штука — по‑
рог слуху. Наприклад, зараз тихо,
відносно, звісно, але якщо ми
зараз різко увімкнемо звук як
на аеродромі, наші вуха розі‑
рве. А якщо поступово до цього
підійти, поступово збільшувати
гучність, з вухами все буде ок. Це
приклад про поріг терпимості.
Якщо говорити про пацієнтів із
болем, то розповідати їм про те,
що можна прибрати біль і ніколи
його не відчувати — неможливо.
Але підвищити цей поріг чутли‑
вості, за допомогою якого паці‑
єнт може максимально комфорт‑
но з цим болем жити — можна.

Больовий консиліум трьох лікарів
Після того, як пацієнт заповнить
анкету, йому призначається перша
зустріч. Вона може бути онлайн
і розпочнеться з консультації хірурга.
— Спочатку треба подивитися, як
людину було прооперовано, можливо знімки МРТ, можливо доведеться показати культю, — говорить
хірург Руслан Шавлюк. — Щоб
з’ясувати, чи є на даному етапі
якісь хірургічні проблеми, запалення, почервоніння й таке інше.
Анестезіолог потрібен для того,
щоб підібрати фармакотерапію,
визначитися з інвазійними методами лікування болю, якщо вони
потрібні (блокади, наприклад).
— Адже можна вимкнути нерв

(блокадою) і порвати порочний
механізм хронізації болю, — говорить анестезіолог Дмитро Дмітрієв. — Тому що пацієнт звик,
що в нього болить, хоча не факт,
що там насправді все так погано, (наприклад, із культею) але
він звик до болю, і він ганяє його
по кругу (болить, болить, болить).
На якийсь проміжок часу біль
зняли, і пацієнт розуміє, що таке
можливо.
Саме в цей момент психолог має
пояснити пацієнту, що цей біль
може бути меншим, не таким інтенсивним.
— Якщо людина в стані болю,
працювати психотерапевтично з
нею неможливо, — говорить пси-

холог Валерій Андросов. — Якщо
цей біль хоча б тимчасово не прибрати, немає в пацієнта тверезого
розуму та логічного мислення, як
взагалі можна далі жити й щоб
не боліло. З людиною потрібно
провести два-три заняття і навчити її самостійно регулювати біль.
А ще розуміти біль. Тим паче, що
з розумінням болю, знижується й
кількість медикаментозних препаратів для боротьби з цим болем.
Є пацієнти, які, умовно кажучи,
«спригують» зі знеболювальних.
От у них за шкалою болю було
10 стало 3 бали, і з цим показником пацієнт може себе нормально
почувати, вести звичайний спосіб
життя.

реклама
508813

506628

505184
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Зранку —уроки онлайн. а потім
і діти, і вчителі волонтерять
Не тільки навчання  Два роки
поспіль навчальний рік для освіти Вінниці
був не таким, як завжди. Почалися зміни
в навчальному процесі через пандемію
коронавірусу, а цьогоріч — через війну,
розв’язану росією. Навчальні заклади
стали таборами для переселенців та
гуманітарними хабами, а педагоги і учні —
справжніми героями тилу
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Досвід органі‑
зації дистанційної
форми навчання,
отриманий під
час ковід-карантину, допоміг
вінницьким освітянам, учням
і батькам швидко адаптуватися
до нових реалій війни.
Навчальний рік під час
війни — це не лише про уроки.
Під час дистанційки училища
перетворилися на табори для
внутрішньо переміщених осіб,
а школи — на гуманітарні хаби.
Вчителі, вихователі і студенти
стали волонтерами: вони пле‑
туть сітки, готують їжу пересе‑
ленцям і передають гумвантажі
на передову.
Маскувальні сітки
З одним вихідним на тиждень,
у спортивній залі будівельного
коледжу працюють волонтери.
Тут вони перебирають старі речі,
розкроюють їх на стрічки, які
потім вплітають у сітки. За два
місяці війни цим людям вдалося
сплести понад 200 маскувальних
сіток. Серед них є й спецзамов‑

лення військових — сітка, роз‑
міром зі шкільний спортзал —
яку відвезли нашим захисникам
на Київщину.
— Раніше плела сітки вдома.
Робила це разом з 92‑річною
мамою, — розповіла Ніна Ніко‑
люк. — Тепер роблю маскувальні
сітки тут. Потрібно міцно затя‑
гувати кожен вузлик, аби сітка
була в натяжку.
Маскувальні сітки сьогодні
у неабиякій нагоді. Під ними
необхідно заховати військову
техніку, озброєння, інженер‑
ні споруди на фоні місцевості
і навіть рослини. Промислове
виробництво в умовах війни
не забезпечує усіх потреб армії
у згаданому спорядженні.
Вінничанка Катерина Марце‑
нюк з власної ініціативи згурту‑
вала людей і в приміщенні 25‑ї
школи міста організувала кілька
цехів з виготовлення маскуваль‑
них сіток. До роботи долучилися
всі вчителі, чимало біженців, вій‑
ськові пенсіонери і навіть діти.
В день виходить по чотири, якщо
брати розмір 11 на 3 метри.
Плетуть сітки не лише в коле‑
джах та школах. В дошкільному
навчальному закладі № 14 колек‑

тив працелюбний, ініціативний,
творчий. Очолює його завідувач‑
ка Наталія Поплавська. Вона,
разом з вихователями садочка з
перших днів війни організувала
в закладі плетіння маскувальних
сіток. Близько сотні таких виро‑
бів вінницький капелан передав
бійцям у військові частини Ві‑
нниці та на передову.
— Ми плетемо сітки, щоб від‑
воліктися від війни і допомагає‑
мо бійцям пришвидшити нашу
перемогу, — говорять вихователі
садочка.
Прихисток для
переселенців
Під час війни навчальні за‑
клади Вінниці стали таборами
для переселенців, де тисячі
українців з гарячих точок зна‑
йшли прихисток. Демократична
«Боже, вільна школа» приймає
вже третю хвилю переселенців.
Замість уроків для дітей тепер тут
все підготовлено для людей, які
втікають з‑під обстрілів.
Дарина Горобець та Олексій
Шитов, засновники цієї школи,
з дитиною на руках приймають,
годують та морально підтриму‑
ють всіх, хто приїхав до них. Вже
близько 1 500 людей з різних ку‑
точків України змогли принай‑
мні на трішки видихнути у цьо‑
му новоствореному прихистку.
А паралельно засновники школи
ще купують машини та техніку
для ЗСУ і печуть смаколики для
Тероборони.
У Вінницькому центрі про‑
фесійно-технічної освіти пере‑
робної промисловості за період
війни знайшли прихисток тисячі
біженців з різних куточків Укра‑
їни. До війни в цьому училищі
навчали ремеслу і випускали
в світ кращих кулінарів, барме‑

У дитсадку № 14 з початку війни плетуть маскувальні
сітки. Понад сотні виробів відправили у військові частини та
на передову
нів та офіціантів. З 14 березня
навчальний заклад перейшов
на онлайн-навчання, але на пер‑
ше місце тепер тут ставлять до‑
помогу евакуйованим.
— Помешканням і харчуван‑
ням всі біженці забезпечені. Це
наш внесок у Перемогу, — гово‑
рить директор Олег Савлук.
Винаходи на передову
У вишах студенти теж не па‑
суть задніх. Юні винахідники до‑
помагають бійцям на передовій.
Маячки, які допоможуть знайти
людину під завалами розбомбле‑
них будинків, розробили студен‑
ти Вінницького національного
технічного університету. При‑

стрій мініатюрний, але дуже
гучний, чути його з глибини
до десяти метрів.
Винахідника звати Владислав
Присяжний. Тепер він і одно‑
групники щодня по шість годин
працюють з паяльниками, аби
рятувальникам було легше шука‑
ти людей у гарячих точках. Вар‑
то натиснути кнопку маячка — і
пронизливий сигнал пищатиме
близько 12‑ти годин. Пристрій
випускає ультразвук, який добре
чує людина на великій відстані.
Вінницькі студенти-радіотехні‑
ки також розбирають вживані
стаціонарні телефони, переоб‑
ладнують живлення та передають
військовим для зв’язку в окопах.
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«Вона така відважна. Мене
переповнювала гордість»
Розповідь мами  Вікторія Поліщук
понад усе хотіла стати десантником.
Вродлива, смілива, цілеспрямована,
сильна. Коли рашисти пішли у наступ,
стала на захист Батьківщини. Та кривава
війна обірвала життя 21‑річної дівчини…
Олексій ШАРАПОВ, RIA, (067)7857674

У той страшний день був у по‑
неділок, 21 березня. Віка потра‑
пила під ворожий артилерійський
обстріл.
— Наталія каже, що село, де пе‑
ребувала її дочка із побратимами,
рашисти бомбардували і з повітря,
і обстріляли з «градів». Гатили з
території Білорусі, — переказує
слова матері Вікторії наша коле‑
га з «RIA-Козятин» Олена Удвуд.
Якою була та як воювала за нас
з вами ця юна та смілива мешкан‑
ка Козятинщини, яка свого часу
навчалася у Вінниці в технічному
коледжі? Процитуємо розповідь
колеги з Козятина повністю, адже
вона поспілкувалася з мамою за‑
гиблої дівчини, й та розповіла про
Вікторію.
Замість ляльок — автомати
Вікторія Поліщук народилася і
виросла у Збаражі Козятинського
району. Змалечку вона захопилася
військовою справою, хоча у родині
нікого з військових не було. Тож
навіть іграшки маленька Віка оби‑
рала для себе відповідні.
— Коли ми йшли, дівчатка ку‑
пували ляльки, я їй казала: «Віко,
купляй собі якусь ляльку», — зга‑
дує мама Наталія. — Вона завжди
брала пістолета або автомата. Для
себе вибере і все. Ляльку вона ні‑
коли не хотіла, не брала навіть.

Машинками, пістолетами, авто‑
матами гралася.
Перший клас Вікторія Поліщук
провчилася в рідному Збаражі.
Коли там школу закрили, стала
ходити до Вівсяників. Була старан‑
ною ученицею, вчилася на відмін‑
но. Жодна олімпіада не проходила
без неї.
Та дівчина не лише сиділа
за підручниками, вона любила
спорт. Грала у футбол і настіль‑
ний теніс. А ще цікавилася про‑
грамуванням. Тож коли закінчила
дев’ятий клас, поїхала до Вінниці,
вступила до технічного коледжу
на ІТ-спеціаліста.
Мріяла стати десантником
Ще під час навчання в коледжі,
наша Вікторія хотіла перевестися
до університету на військову спеці‑
альність. Відмовила мама, казала:
закінчиш навчання в коледжі, тоді
вибереш, на кого вчитимешся далі.
Після коледжу дівчина подала
документи в три університети і
скрізь пройшла. Свій вибір зупи‑
нила на Хмельницькому техніч‑
ному університеті, де не просто
потрапила на державне, а вона
увійшла в п’ятірку перших. Пішла
на ту ж спеціальність, що й у коле‑
джі. Але від ідеї стати військовою
не відмовилася.
— Вона документи завезла вже,
але казала: «Я хоч і вступила, все
одно хочу йти в Житомир у де‑

сантно-штурмові війська», — роз‑
повідає Наталія. — Вона вступила
в Хмельницький, потім перевела‑
ся на вільне відвідування. Очно
не вчилася, тому що щойно всту‑
пила, зразу пішла на службу. Каже:
«Я буду на вільному відвідуванні,
буду і служити, і буду далі освіту
здобувати». Бо вона не хотіла йти
у військовий ВНЗ, казала, що тоді
просто буде вчитися, а не буде ба‑
чити нічого зсередини, як воно є
насправді. Хотіла служити, пройти
курс солдата.
Вікторія Поліщук мріяла ста‑
ти десантником. Її захопила ідея
стрибати з парашутом. Тож у серп‑
ні дівчина пройшла медкомісію,
а вже у вересні призвалася до де‑
сантно-штурмових військ. Цієї

Вікторія брала участь
у параді до 30‑річчя
Незалежності.
Крокувала головною
вулицею столиці
у червоному береті
осені було б рівно три роки, як
вона стала військовою.
— Вона прослужила два тижні і
вже зробила перший стрибок з па‑
рашутом, — каже Наталія. — Спо‑
чатку треба було декілька учбових
зробити, а потім три бойових з
усім бойовим спорядженням: кас‑
ка, бронежилет, щоб мати право
одягнути на присягу червоний
берет. І виходить зі 101 людини
зробили цей стрибок тільки 18. І
серед них лише одна дівчина. Це
була Віка. Казала, що коли стри‑
бала перший раз, не було страшно,
тільки всередині як то все стиска‑
лося, як піднялися в повітря. Вона
навіть примудрилася себе зніма‑
ти, коли спускалася на парашуті.
А потім, другий раз, вже їй взагалі

До великого вторгнення була в АТО/ООС
У зону бойових дій Вікторія Поліщук потрапила ще до початку
повномасштабного вторгнення.
Вона відбула одну ротацію в зоні
проведення АТО/ООС. Отримала
звання старшого солдата.
На початку березня цього року
мала їхати на схід вдруге. Вони
з підрозділом саме були на злагодженні, коли їх застала повномасштабна війна.

Вікторію відправили на Житомирщину, там дівчина загинула.
Той страшний день був у понеділок, 21 березня. Віка потрапила під ворожий артилерійський
обстріл. Наталія каже, село, де
перебувала дочка із побратимами, рашисти бомбардували і з
повітря, і обстріляли з «градів».
Гатили з території Білорусі.
— Як подумаєш, що все закін-

читься, але не зможеш більше
ніколи ані побачити, ані обійняти, ані поговорити, — каже Наталія. — Її слова: «Мамо, в мене
все добре», коли вона дзвонила,
як війна вже почалася, коли мала
змогу вийти на зв’язок, як вони
багато означали! Вона ніколи
не сказала, що їм важко, вона
завжди казала: «Мамо, в мене
все добре».

«Мамо, в мене все добре». Так ця юна, але вже така сильна
дівчина завжди казала матері. Співчуваємо їй у втраті дочки.
Вічна пам’ять!
легко було. Вже вона не боялася,
навпаки, навіть хотіла. Вона на‑
вчилася дуже швидко і правильно
сама складати парашут. Бо, каже,
від того, чи правильно складу па‑
рашут, залежить моє життя.
Дівчина приймала присягу
26 жовтня 2019 року. Хоч Віка
і була однією з небагатьох, хто
виконав стрибок із парашутом,
червоного берета на присягу ді‑
вчина так і не вдягнула. Усі були
в кашкетах, бо не всі зробили
стрибок. І це її дуже засмутило.
Була взірцем для брата
Коли до 30‑річчя Незалежності
у Києві організували парад, наша
землячка брала у ньому участь.
Вона крокувала головною вули‑
цею столиці разом із товаришами
по службі. Мама із захватом ди‑
вилася на свою красуню донечку,
яка марширувала в однострої та
червоному береті.
— Вона дуже гарною була, як
згадаю, то такі щасливі вони всі
були, — каже Наталія. — Мене пе‑
реповнювала гордість, що у мене
дитина — дівчина і таке змогла.
Що вона сильна така, відважна.
Із рідними Віка бачилася рід‑
ко. Весь час навчання, весь час
на полігонах. Щойно вдавалося
вирватися на день-другий, їхала
до Києва, де працюють мама з
бабусею. Одну ніч у мами пере‑
ночує, іншу в бабусі і їде назад
до Житомира. Часом залишалася
на довше, коли брала відпустку.
— Оце така наша сім’я вся: ба‑
буся, я, Віка і молодший її брат
Андрій, йому 14 зараз, — розпові‑

дає Наталія. — Між ними були хо‑
роші стосунки. Віка завжди дуже
переживала за нього, оскільки він
набагато молодший. Завжди ста‑
ралася йому щось пояснити, щоб
добре себе поводив. Як бувало він
щось неправильно зробить, каже
мені: «Мам, тільки Вікі не кажи».
Він рівнявся на неї. Тата немає,
то Віка у нього була завжди
за приклад, тому що вона дуже
відповідальна. Сама собі стави‑
ла мету і йшла до неї, як би їй
не було важко, вона старалася.
Їй важко було на цих навчаннях,
там же фізичне навантаження,
а ще ж вона як снайпер шко‑
лу виживання проходила, вона
ніколи не скаржилася. Казала:
«Я відчуваю, що це моє. Це моє
покликання. Я себе знайшла і
нічого іншого не хочу».
Вікторія мала багато друзів, осо‑
бливо серед товаришів по службі,
а вона, між іншим, була єдиною
дівчиною на всю роту.
— Спочатку там як було, «Це я з
дівчиною піду на завдання?!» —
казали хлопці, а потім вони вже
не могли поділити Віку. Всі хотіли
з нею йти, бо вона дуже була від‑
повідальна, витривала, витримува‑
ла таке, що хлопці не могли того
витримати, — продовжує мама за‑
хисниці. — Дощ, болото — Віка
повзе завжди. І по багато годин
вона могла вилежати в засідці.
Було одне навчання дуже важ‑
ке, саме по її професії. До кінця
не всі дійшли, але вона дійшла
до кінця. Сказала: «Я повинна
дійти до кінця. Це моя ціль». І
травми у неї були.
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Дружина морпіха: «Не знаю,
як вони витримали те пекло»
Дочекатись  Більше 80 днів наші
військові тримали фортецю «Азовсталі»,
а їх рідні міцно трималися за віру і власні
серця. Зараз хлопці у російському полоні,
їх рідні продовжують вірити. «Головне, що
вижили, а зустрінемось обов’язково», —
говорить Юлія Міллер, дружина
морського піхотинця, до речі, вінничанина
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

З початку по‑
вномасштабної
війни Юлія Міл‑
лер разом із ма‑
леньким сином
живе у Вінниці. Чоловік Юлії,
морський піхотинець, служив
у Маріуполі з 2014 року і по‑
їхав на позицію набагато раніше,
ніж почалась повномасштабна ві‑
йна. Разом із побратимами три‑
мав оборону «Азовсталі». Зараз
у російському полоні.
— Це був перший раз, коли
мені було дуже важко Женю
відпускати, щось передчувала
напевне, — почала свою розпо‑
відь Юлія, з якою ми зустрілися
біля вінницької Вежі. — Рані‑
ше якось спокійно відпускала,
знала, що все нормально буде.
Мене турбувала тільки моя ди‑
тина, я не дивилась і не читала
ніяких новин. Не думала, що
там щось може бути. Але коли
останній раз відправляла чоловіка
на службу, вперше плакала. За‑
телефонувала його мамі і сказала:
«В мене таке погане передчуття,
так стискає всередині, щось по‑
гане має бути». На мої перед‑
чуття ніхто не звернув уваги, бо
чоловік постійно їздив на позиції
і взагалі він на війні з 2014 року.
Це людина, яка розуміє, що таке
снаряди, які летять на тебе.
Звонила Жені, він мене
заспокоював…
— А 24 лютого настав страш‑
ний день, всюди були черги,
я взагалі не розуміла, що відбу‑
вається, — розповідає дівчина. —
Гроші з банкоматів не зняти, все
закрито. Вже в той день у Мико‑
лаєві були страшні затори, потім
якось різко почались обстріли.
Я думаю, чоловік знав, що може
щось початись, але нічого не го‑
ворив, і взагалі по роботі нічо‑
го не говорив. В перший день
вторгнення він просто знайшов
людину, яка вивезла нас із ди‑
тиною з Миколаєва до Вінниці.
Мій чоловік вінницький, у нього
тут батьки, я зараз тут із ними.
Хронологія наче в тумані
— Я взагалі не пам’ятаю, як
усе сталося, — говорить Юлія. —
Пам’ятаю новини, коли журналіс‑
ти ще були в Маріуполі, вони по‑
казували, що відбувається. Деякі
маріупольці евакуювались з однієї
частини міста в іншу. Наші мор‑
піхи взяли на себе перший удар
російського війська. Саме вони
були на перших лініях оборони
міста. Вони спочатку відбивали,
відбивали, відбивали, а потім по‑

стало питання — де підмога? І
занадто великий наплив ворога.
Тоді мій чоловік телефонував
мені в тривозі, не розумів, що
там по новинах, у мене запитував.
Я не пам’ятаю, які це числа були,
для мене вони всі перетворились
на один суцільний день. Проки‑
далась і одразу дивилась, чи хтось
із наших був на зв’язку. І якщо
хтось із командування був у ме‑
режі, для мене вже було добре.
Я писала — живі? Вони мені про‑
сто ставили «+». Було страшно,
коли хлопці кілька днів не вихо‑
дили на зв’язок. І так кожен день,
кожен день схожий на інший.
Як почалась історія
«Азовсталі»
Наших морпіхів почали витіс‑
няти з їх позицій. Вони понесли
багато втрат. У Маріуполь від са‑
мого початку йшли елітні війська
росії. Вони знали, що таке війна,
знали, що і як робити, і своєю
кількістю, кількістю зброї й тех‑
ніки, просто витісняли наших.
— Спочатку я не знала, де
наші хлопці стояли, лише про
те, що вони боронили Маріу‑
поль, наскільки це було можливо,
об’єднувались з іншими підрозді‑
лами, — розповідає Юлія. — Але
потім усе дійшло до критично‑
го рівня, у наших хлопців за‑
кінчувались зброя, харчі, деякі
потрапили в полон. Тоді морпі‑
хи прийняли для себе рішення
з’єднатися з «Азовом» і прорва‑
тись до «Азовсталі». При прориві
вони втрат не понесли. Вважали,
що вибороли шанс, а в результаті
потрапили в пастку.
безкінечне пекло
— Мені страшно про це думати,
не те що говорити, — не стриму‑
ючи сліз, розповідає Юля. — Те,
що пережили хлопці, те, що пере‑
жили їх сім’ї, щось немислиме.
Це неможливо вмістити в серці.
Спершу хлопці зраділи, що
вони змогли, вони зробили. А по‑
тім, потім було пекло.
Тому що жодних волонтерських
коридорів за весь час, плюс ци‑
вільні люди, які застрягли там ра‑
зом із нашими військовими. Яких
військові годували, незважаючи
на власний голод. Яких військові
обороняли, незважаючи на власні
втрачені кінцівки й тіла.
— Там була кімната, де вояки
зробили імпровізовану операцій‑
ну, там хлопці-медики проводили
важкі операції, в основному ам‑
путації, були якісь запаси ліків, —
розповідає Юлія. — Але десь
за два тижні до евакуації наших,
цей «госпіталь» розбомбили й ме‑
дикаментів не стало. Тому, коли
в хлопців траплялися поранення,

навіть незначні, медикам дово‑
дилось ампутувати кінцівки, щоб
не пішло зараження. Бо була по‑
вна відсутність антисептичних за‑
собів, антибіотиків. Боже, ці хлоп‑
ці так мучились, у них не було
знеболювальних. Люди помирали
від сепсису, від того, що в них
відгнивали кінцівки. Не знаю, як
вони це все витримали.
А ще на них постійно кидали
авіаційні бомби, працювала арти‑
лерія з моря, сухопутні війська, і
жодного дня тиші.
— За весь цей час мій чоловік
жодного разу не сказав, що йому
тяжко, настільки оберігав мене від
негативу, — каже Юлія. — Просто
говорив — усе добре. Не сказав,
що закінчується провізія, що
немає ліків, я все це дізнавалась
від інших або з новин.

— Не знаю, наскільки зараз у мого чоловіка й інших бійців
усе відносно добре. Але вони пережили такі жахи, що навіть
полон напевне сприймається як курорт, — говорить Юля
шисти, коли вони поверталися
на «Азовсталь».

Разом із дівчатами
Юля Міллер разом із дівчатами
і дружинами військових створили
загальний чат, де домовлялися й
організовували мітинги та різно‑
манітні акції на підтримку бійців.
— Ми дуже вдячні «Калушу»,
які на Євробаченні заговорили
про «Азовсталь», їм написала

Хлопці вистояли
на характері
До початку евакуації, до того як
розбомбили «госпіталь», на «Азов‑
сталі» знаходилось близько
600 поранених бійців. І коли ми
говоримо про поранення — мова
про тяжкі переломи, вогнепальні
поранення, ампутації. Це не про
зламані пальці. Тому що на такі
травми там просто не зважали,
брали до рук зброю і йшли на по‑
зиції відстрілювались.
— Всі бачили відеозвернення
Сергія «Волини», командира
морпіхів, як змінювалось його
обличчя, скільки він мучився з
тим переломаним носом, одному
Богу відомо. Але уже не звертав
на то уваги, — говорить Юля. — Та
взагалі, що вони там пережили —
видно по їх обличчях.
Кожного дня в них були нові
поранені, нові втрати. Але офіцій‑
них даних про втрати немає, як
і скільки там було із самого по‑
чатку. Чи дізнаємось ми колись?
Відомо лише те, що наших бійців
було в рази менше ніж рашистів,
які обстрілювали їх зі всіх сторін.

«Не думаю, що ми
втратили Маріуполь,
я дуже вірю в ЗСУ. Але
скільки ще людей ми
втратимо, щоб відбити
свої території»
дружина нашого військового,
що поруч з іншими хлопцями
тримав там оборону, і попро‑
сила про допомогу, — говорить
Юля. — Хлопці з гурту взяли
на себе повноваження і відпові‑
дальність, адже не знали, що їм
за це буде, і прокричали на весь
світ — «підтримайте Азовсталь».
За це їм велике дякую!
Взагалі, чим гірші новини були
на «Азовсталі», тим більше ми ро‑
били. У нас було правило: немає
безвихідних ситуацій.
Коли дівчата почали проводи‑
ти мітинги (перший був у Києві),
кричали за цивільних людей. Щоб
про це почув весь світ. Підклю‑
чали іноземні ЗМІ, звертались
до міжнародних організацій,
до світових лідерів, до всіх, хто
має вплив. Бо розуміли, що там
знаходяться не лише військові,
там є діти, й це найстрашніше.
— Потім з’явилася інформа‑
ція, що цивільних евакуюють,
ця інформація постійно зміню‑
валась, — говорить Юля. — Пере‑
носились дати, через порушення
домовленостей із боку росіян.
Коли нарешті почалася евакуація
цивільних, багато наших бійців
поранили. Їх обстрілювали ра‑

Ірпінь, Буча… Маріуполь
Ми здригалися від фото та но‑
вин, які показували звірства ра‑
шистів на Київщині. Але Маріу‑
поль, то в десятки разів страшні‑
ше. Вбивства, зґвалтування. Люди
під завалами помирали від зне‑
воднення. А наші бійці не могли
до них прорватися.
Юля спілкувалась із багатьма
дівчатами, які виїхали звідти,
знає людей, які спілкувалися з
родичами з Маріуполя. Вони го‑
ворили про російські автівки, що
їздили вулицями міста, глушили
українські канали, натомість по‑
ширювали інформацію про повну
капітуляцію української армії, про
знищений Київ, про захоплені

інші міста. І маріупольці нікуди
не евакуювались, тому що розу‑
міли — нема куди тікати, всюди
одне й те ж саме.
— Але я не думаю, що ми втра‑
тили Маріуполь, я дуже вірю
в ЗСУ, і ми повернемо всі наші
міста, — говорить Юля. — Але
скільки ще людей ми втратимо,
щоб відбити свої території.
Рідні молилися
Доки військові тримали оборо‑
ну на «Азовсталі», і переживали
пекло війни, їх рідні жили в ін‑
шому пеклі.
— Для мене все, що відбувало‑
ся, наче в кошмарі, — говорить
Юля. — Кожен день схожий
на інший, постійно думка — чи
живий. Я спілкувалася з дружи‑
нами, дівчатами наших хлопців,
усі кажуть одне й те ж саме: «Ми
наче разом із нашими чоловіками
знаходимось там, і переживає‑
мо все те», ось так відчувалось
всередині. Батькам я розповідала
не все, не витримали б. Дякувати
Богу, що вони не настільки про‑
шарені, щоб шукати інформацію
в інтернеті. Але мама чоловіка
кожного дня ходила до церкви, і
вдома постійно стояла біля ікон,
молилася.
Сталеві обличчя
Зараз, ті, хто більше 80 днів
тримав оборону на «Азовсталі»,
знаходяться в російському по‑
лоні. Деяким дружинам, дівча‑
там наші хлопці телефонували із
СІЗО, казали, в них усе добре, їх
лікують, годують, не ображають,
більше ніякої інформації немає.
Але голоси у хлопців змінилися
на краще, це радує.
— Не знаю, наскільки сло‑
ва наших хлопців відповідають
дійсності, наскільки зараз у них
там усе відносно добре, але вони
пережили такі жахи, що навіть ро‑
сійський полон напевне сприйма‑
ється як курорт, — говорить Юля.

«Сину, москалі — то нелюди»
Зараз Юля із сином чекають на чоловіка й татуся. І можливо, коли
Євгеній повернеться з полону,
вони залишаться жити у Вінниці.
Так наче мріяв її чоловік.
— Але він занадто морський піхотинець, — сміється Юля. — Морська
піхота, це не робота для нього, це
спосіб життя. Я коли одружилась

із Женею, одружилась одразу з
морською піхотою і прекрасно це
розуміла. І це моя доля, я знайшла
її, це людина, за яку готова боротися, гори перевернути.
До речі, разом вони вже чотири
роки, одружені два, їхньому сину
23 травня 2022 року, якраз на День
морської піхоти виповнився рік.

— Чоловік дуже любить сина,
до війни як був удома постійно наспівував йому колискові,
які сам вигадував, — розповідає
Юля. — А якось, коли малому було
може місяць чи два, Женя зайшов до нього в кімнату, схилився
над ліжечком і тихенко так каже:
«Сину, москалі — то нелюди».
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Сьомий рік 300 сімей чекають
квартиру в «Європейському»
Безлад  Історія з недобудованими
секціями 12‑поверхівок на Старому Місті
триває вже не один рік і набила оскомину
навіть стороннім. Однак віз і нині там.
Сьогодні люди шукають допомоги
у коридорах влади. Перепон чимало.
За роки змінилося законодавство, зросли
ціни, зникли фігуранти кримінального
провадження
Володимир Бабков, RIA,
(098)2671548

Всупереч війні ще з 2014 року
Вінниця переживала будівельний
бум. Працювали і працюють різ‑
ні забудовники, однак фактом
стало й те, що одні змінили ін‑
ших. Це прогнозовано призвело
до появи проблем та суперечок
між охочими оселитися в ново‑
будовах та самими забудовни‑
ками. Така ситуація виникла і
серед пайовиків «Європейського
кварталу». Про одну з них нам
розповіли напередодні.
— Суть проблеми в тому, що
на Старому Місті у Вінниці
у 2014 році розпочалося бу‑
дівництво ЖК Європейський
квартал. І до цього часу здали
дев’ять секцій з 12‑ти. Фактично
три секції — це просто коробка
без жодних комунікацій, — роз‑
повідає пайовик Вадим Чорний.
Чоловік пояснює, що будівни‑
цтво припинилося у 2018 році.
Відтоді люди і без даху над голо‑
вою, і без грошей. Були й інші
забудовники, але вони понов‑
лювали роботи лише на декілька
днів, таким чином стверджуючи,
що роботи зі зведення будинків
тривають.
Люди сплачували в середньо‑
му від 400 до 500 тисяч гривень
за квартиру. Тоді це був екві‑
валент 15–20 тисячам доларів.
Сьогодні за такі кошти при‑
дбати жодне нове житло у місті
неможливо. Закономірно, що це
вилилося у кримінальне прова‑
дження. Воно триває і досі, але
забудовник зник. Про це го‑
ворить і депутатка вінницької

міськради Юлія Приймак. Також
вона зазначила, що слідством
встановлені підставні особи,
голови ЖБК, які визнані також
привласнювачами коштів, і які
здійснювали продаж житла.
— Як мені пояснили, схема
будівництва нових ЖК нагаду‑
вала піраміду. З людей збирали
кошти, які використовували для
зведення нових об’єктів. Рано чи
пізно мав статися збій у процесі,
який, зрештою, і трапився, — го‑
ворить Вадим Чорний.
За його словами, власниця
фірми-забудовника ТОВ «Ди‑
настія В. В.» зникла — виїхала

Ми вже готові
добудувати за свої,
та не дають. А тому
вкотре звернулися
до міської влади
по допомогу
за кордон, а тому і потерпілі
пайовики звернулися до пра‑
воохоронних органів.
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звернувся до слідчого, який веде
кримінальну справу за фактом
розтрати коштів пайовиків та
привласнення їхнього майна,
щоб дізнатися, чи розшукують
фігурантку. Той поінформував,
що будь-яка інформація нині
становить таємницю слідства.
Також сказав, що слідство три‑
ває, встановили коло підозрю‑
ваних осіб, фігурантів не назвав,
про розшукувану інформацію
не підтвердив.
А Вадим Чорний пояснив, що

У Вінниці в 2014 році розпочалося будівництво ЖК Європейський квартал. І до цього
часу здали дев’ять секцій з 12‑ти. Фактично три секції — це просто коробка без жодних
комунікацій, — розповідає пайовик Вадим Чорний
забудовниця, яка зникла, мала
партнерські стосунки зі ще од‑
ним провідним забудовником Ві‑
нниці і вони спільно розпочали
будівництво на земельній ділян‑
ці, за яку й досі йдуть суперечки
з іншими бізнесменами. Вони і
зараз перебувають у процесі за‑
кулісних перемовин, навіть по‑
при те, що з’ясовують стосунки
у суді.
— Люди ж чекати десятиліт‑
тя не можуть. Ми вже готові
добудувати за свої, та не да‑
ють. А тому вкотре звернулися
до міської влади з проханням
допомогти у вирішенні ситуації.
Тривалий час усі звернення за‑
лишилися безрезультатними, —
розказав Вадим Чорний.
Депутатка вінницької міської
ради Юлія Приймак зараз бере

участь у роботі групи, завдан‑
ня якої зрушити справу з міс‑
ця хоча б на умовах готовності
потерпілих завершити будів‑
ництво секцій з підведенням
комунікацій за власний раху‑
нок. Не всі пайовики на таке
погоджуються.
— Правова форма, яка існу‑
вала станом на 2016 рік, вже
не є у правильній юрисдикції.
Все не залежало від міської
ради, тому що такі були закони
в державі. ЖБК (Житловий
будівельний кооператив) — це
неприбуткова організація, і цим
скористалися недобросовісні за‑
будовники. А вже у 2019 році цю
форму спростили і зараз всі за‑
будовники повинні діяти в рам‑
ках чинного закону. Тому нині
вирішуємо проблему за фактом,

і міськрада спілкується з людь‑
ми та сприяє взаємодії з кому‑
нальними службами, — пояснила
Юлія Приймак.
Напередодні відбулася чергова
зустріч представників ініціатив‑
ної групи потерпілих пайовиків
із представниками комунальних
служб та експлуатаційних орга‑
нізацій. Цьому посприяли у Ві‑
нницькі міській раді. Задіяли і
юристів муніципалітету. В ході
роботи сторони визначали меха‑
нізм, який би у правовому полі
дозволив потерпілим за власний
рахунок провести комунікації та
укласти договори з комунальни‑
ми та експлуатаційними служ‑
бами.
Щоправда, не всі пайовики
впевнені у тому, що їх і цього
разу не обмануть.

Спроба № 2. Кабмін пропонує прикрити нульове
розмитнення «євроблях»
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

У пояснювальній записці
до законопроекту № 7418 пи‑
шуть, що «в умовах воєнного
стану, коли всі доходи мають
бути консолідовані для бороть‑
би з агресором, запровадження
пільг на імпорт товарів, які не є
товарами першої необхідності та
водночас є бюджетоформуваль‑
ними, має бути переоцінено та
переглянуто».
Урядовці зауважили, що з по‑
чатку дії пільгового розмитнення

ввезено понад 119 тисяч авто‑
мобілів з Європи, непоодинокі
випадки ввезення авто преміум‑
класу з вартістю понад 1 мільйон
гривень.
Через це державний бюджет
недоотримав 13 мільярдів гри‑
вень доходів з митних платежів.
Тому законопроектом пропону‑
ється відновити оподаткування,
яке було скасовано:
 для товарів, що ввозяться
платниками єдиного податку
першої, другої та третьої групи;
 для підприємств, що
не сплачують ввізне мито;

 для транспортних засобів,
що ввозяться громадянами.
Водночас пропонується звіль‑
нити від сплати збору до Пенсій‑
ного фонду легкові автомобілі,
оснащені винятково електрич‑
ними двигунами (одним чи кіль‑
кома).
Станом на зараз проект закону
в статусі «Надано на ознайом‑
лення».
В разі його схвалення у чинній
редакції, пільгове розмитнення
авто припинить діяти з 1 лип‑
ня, повідомив народний депутат
України Ярослав Железняк.

Через пільгове розмитнення Україна втратила 13 млрд
грн. Під час війни непоодинокі випадки ввезення автомобілів
преміумкласу, з митною вартістю понад 1 млн грн

11

освіта

RIA, Середа, 8 червня 2022

Яким був карантинно-воєнний
навчальний рік 2021–2022
Відучилися…  Готуючи цю статтю,
я переговорила з багатьма матусями і
довго ніхто не міг згадати, як наші діти
перестали відвідувати школи та садочки.
Чи був на час, коли почалася війна,
карантин і навчання онлайн? Як оголосили
про те, що всім потрібно залишитись
вдома, бо війна? Але потім згадалося, як
ми розпочали 2022 рік. Нервово
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

«У Вінниці на‑
дійшло повідо‑
млення про замі‑
нування кількох
шкіл».
«Перевірили 28 шкіл та 10 са‑
дочків. Замінування навчальних
закладів».
«У Вінниці замінували усі на‑
вчальні заклади і Мегамолл»…
Такими заголовками рясніли усі
місцеві видання весь січень і лю‑
тий. Дітей і дорослих постійно
евакуювали з приміщень. Прово‑
дилися навчання педагогів і пра‑
цівників інших закладів відносно
цих навиків. Ми наче готували‑
ся, що ось-ось настане потреба,
не вмикаючи паніки, покидати
небезпечне приміщення, спуска‑
тися в укриття, ховатися.
Так, наші діти ходили до шко‑
ли. Ще 23 лютого вони були
на уроках, а 24 вже ніхто нікуди
не пішов. Але знову згадалась іс‑
торія «про найбільш нелюбиму
дитину Вінниці», над якою ми
з коліжанками жартували свого
часу. Ну тому що не було тоді
усвідомлення, що все це насправ‑
ді, і що до нас прийшла війна.
Історія про найбільш
нелюбиму дитину Вінниці
Ранок 24 лютого, у Вінниці
чутки про бомбардування пів‑
дня, сходу і Києва. Купа автівок
на заправці і кілометрові черги
на виїзд з міста. Звісно, дітей
у школу і садочки ніхто не по‑
вів, бо невідомо, що і як. Але
в одну школу міста (не будемо
називати яку) на перший урок без
запізнення прийшла одна дитина.
Єдина на всю школу. Її не від‑
пустили додому (бо на час на‑
вчання школа несе відповідаль‑
ність за кожного учня) вона так
і просиділа до кінця навчального

дня, разом чи то з вчителем, чи
то зі сторожем.
До речі, знову ж таки не буде‑
мо називати школи, але в деяких
батьківських чатах до самого ве‑
чора, батьки так і не отримали
відповіді на запитання — «чи
буде навчання?», «чи вести дітей
до школи?», «чи справді війна?».
Наші діти, і ми, батьки, з
24 лютого до 14 березня не зна‑
ли, чи буде взагалі працювати
хоч якийсь освітній процес.
Не важливо, онлайн, офлайн.
Ми 21 день відчували, не те щоб
тривожну паузу, здавалося, була
крапка.
Яким був рік навчальний
Мій молодший син Кіріл
закінчив 3‑й клас. Третього
червня у нього був останній
дзвоник онлайн, як і у кожної
дитини міста. Але він Zoom на‑
віть не відкривав. Каже, його
це бісить. Каже, йому набридли
онлайн-уроки, він хоче до шко‑
ли, до друзів, бо там у нього є
Саша, Ярік, Льоха, Яким… і він
навіть готовий вчитися на відмін‑
но, але за партою і біля дошки.
Для його вчительки Анни Ка‑
раульної наступного року це буде
перший випуск (4 клас).
І всі батьки, і всі діти дуже спо‑
діваються, що останній дзвоник
початкової школи пройде як за‑
вжди на подвір’ї школи-гімназії
«Дельфін».
— Цей навчальний рік роз‑
ділився для мене на два життя,
на те, що вже не повернути, і
те, чого потрібно вчитись. Осо‑
бливо це відчувають ті, хто був
у від’їзді. Минуле ніби стоїть
на паузі, але тут життя триває, і
воно може бути хорошим, якщо
бути вдячним і робити справу
відповідально, — говорить Анна
Караульна. — А от діти сприйма‑
ють сьогодення дещо по-іншому,
здається менше бояться. А щодо

онлайн-навчання, ми звикли
працювати у такому режимі, ще
до великого локдауна практику‑
вали. Тому це допомагає працю‑
вати на всі сили як батькам, так
і дітям. Я намагалася збагатити
кругозір дітей усякими шляха‑
ми, підтримувати друзів вчите‑
лів. Якби війна почалась раніше,
то вражень було б менше, а так
ми переробили дуже багато справ.
Наприкінці навчального
року Анна Караульна написала
на електронну пошту батьків
кожного учня і побажання, і
підтримку, і надію. А для усіх
вінницьких батьків і дітей наша
вчителька написала наступне:
«Людині властиво забувати
дуже багато хорошого. Але зупи‑
ніться, згадайте — і це допоможе
вам рухатись далі. Добро завжди
перемагає зло, а світло темряву.
На все свій час! Його не повер‑
неш, але і не підженеш, тому
будьмо терплячими і з вдячністю
зустрічаймо новий день. Також
не забувайте про відпочинок, бо
цього ніщо не замінить».

Дуже шкода дітей,
то ковід їх тримав
удома, тепер війна.
Найкращі роки юності
проводять не так, як
повинні були. На жаль
Випускний не для всіх
Ірина Кумар, мама випускниці
24‑ї гімназії. Її донька Анжела
закінчила 9‑й клас. Діти запи‑
сали зворушливе відео танцю
до останнього дзвоника. Прав‑
да танцюють там лише восьмеро
випускників — решта через війну
не змогли.
— Випускники не всі, багато
дітей через війну вимушені були
роз’їхатись, хто в іншу країну,
хто на інший континент, а хтось
подалі з міста… тому, на жаль,
не вдалося підготувати танець
усім класом як планувалося, —
розповідає Ірина Кумар. — Всі
звичайно дуже засмучені, тому
що це — перший випуск у нашій
гімназії з її відкриття. І, на жаль,
9‑й клас останній у цій школі
через майбутню реформу (школи
мають розділити: на початкову,
середню та старшу, а гімназія
не має поки акредитації ІІІ-го
ступеня).
Тому, за словами вінничанки,
в такому складі і такого свята
більше не буде. І це дуже боля‑
че бачити. Боляче, що наші діти

Ми все одно переможемо: цифри навчального ріку 2021–2022
За повідомленням департаменту
освіти цьогоріч свято Останнього
дзвоника, як і навчання впродовж
останніх місяців провели в дистанційному форматі. А ще були
підбиті підсумки:
 3849 дев’ятикласників отримали базову загальну середню
освіту
(в тому числі 74 внутрішні переселенці);
 з них 371 (10%) отримали
свідоцтво з відзнакою
(в тому числі 4 учні з числа внутрішньо переміщених осіб);

 1919 випускників 11‑х класів
здобули повну загальну середню
освіту
(з них 48 внутрішньо переміщених осіб);
 197 (10%) випускників нагороджені золотю медаллю за високі досягнення у навчанні
(з них — 2 внутрішньо переміщені
особи);
 67 (4%) випускників отримають срібну медаль
(в тому числі 4 внутрішньо переміщені особи);
 777 учнів стали переможцями

ІІ (міського) етапу Всеукраїнських
учнівських предметних олімпіад;
 164 учні закладів загальної
середньої освіти посіли призові
місця в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад
(31 — перше місце, 46 — других,
87 — третіх);
 76 учнів стали переможцями II
обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково‑дослідницьких робіт МАН України
у 2022 році
(16 — перших місць, 24 — других,
36 — третіх).

Вчителька молодших класів Анна Каруальна разом з
учнями. Усі сподіваються, що наступний останній дзвоник
буде справжнім. А не біля комп’ютера
вимушені визначні події свого
життя проводити під виття сирен
і онлайн.
— Дуже шкода дітей, то ковід
їх тримав вдома, тепер війна.
Найкращі роки юності проводять
не так, як повинні були. На жаль.
Але нехай це буде найбільше
горе, яке вони пережили у сво‑
єму житті, — говорить Ірина. —
Дякувати богу і нашим ЗСУ, ми
можемо хоча б так провести цей
останній дзвоник, на відміну від
інших діток, які взагалі залиши‑
лися без дому.
Людині потрібна людина
Для мого середнього сина і
одночасно студента технічного
коледжу Нікіти Рябоконя, цей
навчальний рік теж видався
не таким, як він очікував.
— Після дев’ятого класу я ви‑
рішив, що коледж, то круто,
дякую американським фільмам
про підлітків, і вступив до Ві‑
нницького технічного коледжу, —
розповідає хлопець. — Сподівався
на нові знайомства, нові обличчя
й інший рівень спілкування. Але
не пройшло і два місяці, як по‑
чався карантин. Він перевів нас
усіх на онлайн-навчання. І це
було, ну зовсім не так круто і
легко, як, наприклад, вважали
наші вчителі. Тому що навчатись
поруч з ліжком, то не найпро‑
дуктивніша річ у світі. Хоча ми
звикли, і навіть зуміли побачити
в цьому позитивні моменти, але
спілкування з одногрупниками
на карантині обмежувалося лише
парами. Ми всі відвикли одне від
одного, і не встигнувши стати
рідними, стали ще більше чужи‑
ми. Але потім почалась війна, і
напевне в свідомості кожного
щось переклацнуло. Зараз ми, чи
не найдорожчі люди одне одно‑
му. Кожна наша зустріч онлайн
розпочинається з вітань і фраз
на зразок: «я вас всіх люблю,
я вас всіх обіймаю». І це щиро,
від усього серця. Незважаючи
на онлайн-навчання, ми стали
бачитися в реальному житті, про‑
водити час, спілкуватись і відчу‑
вати, наскільки людині потрібна
людина.

Навчання за кордоном
Оленка Піскунічева, донька
моєї коліжанки. Вже майже три
місяці за кордоном. Виїхала ра‑
зом з рідною тіткою і її дітьми.
Сьогодні в Оленки був останній
дзвоник у ліцеї, звісно, онлайн.
Дитина наплакалась. Але відпи‑
сала, як у неї справи, як її на‑
вчальний рік закінчився.
— Ми приїхали в Німеччину
9 березня, спочатку жили в селі
і я майже два місяці відвідува‑
ла уроки онлайн у своєму ві‑
нницькому ліцеї, — розповідає
одинадцятикласниця Олена. — З
першого травня живемо у місті,
отримали офіційну реєстрацію.
І ми з сестрою змушені відвід‑
увати місцеву гімназію. Маємо
перебувати там з восьмої ранку
до 13.00. Хоча відвідуємо тіль‑
ки уроки німецької і англійської
мов. Весь інший час сидимо
в бібліотеці, кожен займається
своїми справами. Я дуже сумую
за своїми вінницькими друзя‑
ми. Третього червня у нас був
онлайн останній дзвінок, після
нього — виховна година, зга‑
дували шкільні роки. Шкода,
що ми так мало часу проводи‑
ли разом. У 9 класі — каран‑
тин. 10 клас — теж здебільшого
онлайн-навчання. В 11… У нас
в ліцеї дуже багато гарних тра‑
дицій одинадцятикласників. Але
нам не судилося. Дуже споді‑
ваюся, що нам всім вдасться
зібратися на випускний.
Садочки вже працюють
Вікторія Андросова, як тіль‑
ки знову з’явилася можливість,
віддала сина Марка, якому 2,10,
до садочка.
— Звичайно трохи було три‑
вожно. (Бо ці йо***ні рашисти
пуляють свої смердючі ракети), —
говорить вінничанка. — Але тре‑
ба працювати і заробляти гроші.
А малюку вдома нудно, у садочку
дітки та різні цікаві заходи. Заспо‑
коювало те, що вихователі під час
повітряної тривоги спускаються з
дітками у безпечне місце та пере‑
чікують там. Навіть якщо тривога
лунає під час тихої години. І я ро‑
зумію, що моя дитина у безпеці.
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безоплатна підготовка
до мультитесту. Як записатися?
Підготовка  Для цьогорічних
абітурієнтів відкрили реєстрацію
на безплатну офлайн та онлайн підготовку
до мультитесту. Як зареєструватися
на ці курси? Розповідаємо про те, як ще
до мультипредметного тесту готуються
вінницькі випускники. Та додаємо корисну
добірку онлайн-ресурсів, де учні можуть
покращити свої знання з основних
дисциплін
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Через широко‑
масштабний наступ
цьогоріч неможливо
провести традиційні
ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, тож у Мі‑
ністерстві освіти України запро‑
вадили мультипредметний тест
(НМТ). Іншими словами — спро‑
щений аналог ЗНО.
Тест містить по 20 завдань з
кожного блоку, виконати які
потрібно за 120 хвилин. В укра‑
їнському центрі оцінювання

якості освіти говорять, що під
час повітряної тривоги всі учас‑
ники НМТ перейдуть в укриття,
а після завершення повітряної
тривоги повернуться. Якщо пові‑
тряна тривога не буде тривалою,
учасники зможуть продовжити
проходити НМТ, якщо ж вона
триватиме довго — складатимуть
іспит у додаткову сесію.
Як розповідає 11‑класниця Ві‑
кторія Котець, спершу було хви‑
лювання щодо здачі мультипред‑
метного тесту. Проте зараз, після
активної підготовки, з’являється
все більше впевненості у майбут‑

Щоб успішно пройти НМТ, достатньо добре навчатися в школі. Як запевняють у Центрі
оцінювання якості освіти, усі завдання НМТ було розроблено для ЗНО і є звичними для учасників
ньому хорошому результаті.
— Впродовж шести місяців
я готувалася до здачі ЗНО з
математики, української мови,
географії та англійської. Тому,
коли сказали про мультитест,
я була шокована, — розповідає
випускниця. — Спочатку нам
не сказали жодних деталей, тому
відчувалася навіть трішки роз‑
сіяність, невпевненість.
Коли учням вже повідомили

деталі здачі мультипредметного
тесту, то Вікторія зосередилася
на підготовці до історії України.
Каже, їм пощастило, що їхній
класний керівник — вчитель іс‑
торії, і педагог взявся активно
готувати випускників до тесту‑
вання.
— Нам додали у розклад більше
історії, тепер у нас цей предмет
викладають п’ять годин в тиж‑
день, — каже вінничанка. — Та‑
кож я ще окремо нещодавно по‑
чала дивитися вебінари з історії.
Я не уявляла спершу, як я маю
все вивчити за три місяці. Але за‑
раз можу сказати з упевненістю,
що все можливо. А з української
мови та математики я ходила
до репетиторів.
У майбутньому Віка планує на‑
вчатися на перекладачку з китай‑
ської та англійської мови. Каже,
і до початку широкомасштабної
війни хотіла навчатися в Україні,
і зараз теж хоче.
Проводять безоплатні підго‑
товчі заняття
Командою благодійного фонду
«СпівДія» за підтримки дитячо‑

Де готуватися в онлайні
Як говорять освітяни, для того,
щоб добре здати мультитест, насамперед варто добре навчатися
в школі. Якщо занять у школі випускникам недостатньо, то можна
проходити уроки Всеукраїнської
школи онлайн. Переглянути їх
можна за посиланням: https://
lms.e-school.net.ua/course_
category/.
А для того, щоб ретельніше підготуватися до «нового ЗНО», можна
користуватися цими ресурсами:
 на iLearn (https://cutt.

ly/8JvlSf8) можна переглядати
вебінари та проходити після них
тести;
 не завадить проходити короткі
тематичні тести в онлайн-тестувальнику (https://cutt.ly/cJvlG4T)
на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості
освіти;
 рекомендують проходити ще
тести минулих років: «Підготовка. Тести минулих років» (https://
cutt.ly/IJvlLsZ);
 готуватися можна разом з на-

вчальним проєктом 0 Stress, записатися можете за посиланням:
https://cutt.ly/7JvlBgE;
 а за цим посиланням: https://
cutt.ly/iJvl0ZC можна долучитися до марафону «На всі двісті»,
вони також випускають серію
тематичних відео (https://cutt.
ly/1Jvl88b) у YouTube;
 для підготовки з української
мови не завадить прослухати
онлайн-консультацію (https://
cutt.ly/7JvzquG) від Олександра
Авраменка

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

К-ть
кімнат/
роздільн.

Нотатки

го фонду ООН та Міністерства
молоді та спорту України реа‑
лізується проєкт «Мультитест?
Будь the best!».
У його рамках випускників
та випускниць загальноосвіт‑
ніх закладів освіти безоплатно
готуватимуть до Національного
трикомпонентного мультитесту.
Навчатися можна в офлайні чи
онлайні, на вибір.
Заняття офлайн будуть від‑
буватись у семи містах України.
Одним з таких міст є Вінниця.
«Експрес заняття з математи‑
ки, української мови та історії
України, мають на меті допомог‑
ти випускникам/цям посилити
свої знання аби успішно скласти
національний мультитест. Якщо
учні проживають у м. Вінниця,
але не можуть відвідувати офлайн
заняття, вони можуть долучитись
до безплатних онлайн занять», —
кажуть організатори.
Детальна інформація та зго‑
лошення випускників до на‑
вчання відбувається за по‑
силанням: https://forms.
gle/6Efx4vB4RYjrvyPR8.

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

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

1. Нерухомість: продам або обміняю

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Вінницькі Хутори, вул. Незалежності

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

(098) 398-18-58, Віталій

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

1.5 Будинки
.... 2/- . . ....... с.Мур.Курилів...... 1/- . . ........... 8х9. . ............... 7000у.о . . ..................... (098)
.... 3/- . . ....... с.Агрономічне...... 2/ц............ 100/-/-. . .......... 55000у.о..................... (068)
.... 3/- . . ....... с.Райки............... 1/ц............ 83/57/8,3 . . ....... 3700у.о. . . .................... (098)
.... 4/- . . ....... с.Вишневе........... -............... 72/-/-............. дог............................ (068)
.... 5/-.. ...... Aкадемічне	2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093)
.... 5/-.. ...... c.бл.3арванці 2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093)

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:

.... 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

.... 3/-.. ...... Скалецького

Нотатки

290-29-18.......................................вода,світло,літ.кух.,г/буд,10с
043-19-51.................................. власник, Весняний, зданий,ком.
455-76-52.................................... Калин.р-н,власник,35с, г/б,газ
006-99-34..................................... Калин.р-н,газ, 51с,г/б, погріб
917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
486215

.... 7/- . . ....... Вінниця. . ............. 2/ц............ 200/142/23...... 88000у.о..................... (098) 290-29-18.................................. 11с, комунік,можл.обмін з допл
.... -........... Київська.............. 3/-. . ........... 202/-/-............ дог............................ (067) 456-26-00..................................... 1пов.кафе, 2-3пов., житловий
.... -........... с.Гостинне . . ......... -............... -.................... дог............................ (098) 210-71-74........................................ Немир.р-н, газ, світло, 70с

1.7 Ділянки
.... -........... c.Людавка...........
.... -........... с.бл.Зарванці.......
.... -........... с.Зарванці...........
.... -........... Святошинська......
.... -.......... смт Стрижавка	
.... -........... Тяжилів...............

-............... 25 с............... дог............................ (067)
-............... 13,5 с . . ........... дог............................ (067)
-............... 30 с............... дог............................ (096)
-............... 10 с............... дог............................ (067)
-............. 12 с............. дог........................ (097)
-............... 10 с............... 13500у.о..................... (093)

263-28-82..................................... біля траси, газ, світ, власник
595-60-03.............................................. 2км від Він, комунікації
575-63-84............................................... під будівництво, центр
660-52-20............................................. поруч комунікації, рівна
485-94-09............................. поруч газ, світло, гар.підїзд
740-98-53............................................ до 9500у.о., торг, світло

1.8 Гаражі
.... -.......... ГБК-5
-/ц . . ......... -. . ................ 4500у.о................... (097) 912-76-85 . . ......................... Сабарів, огл.яма, гар/ст, торг
.... -........... с.Петрик............. -............... 0,24 га.. .......... дог............................ (063) 691-74-81..................................... Літин.р-н, газ, світло,власник

2. Нерухомiсть: здам в оренду
2.1 Квартири
.... 1/-....... 3aмостянська	5/-/ц........ 50/-/-. . .......... 9500грн... ................ (096)
.... 1/-.. ....... бл.Замостя.......... 5/8/ц. . ........ 52/-/16........... 10000грн.................... (063)
.... 1/-....... Вишенька	7/9/ц........ -. . ................ 9000грн.. ................. (067)
.... 1/-.. ....... Замостя.............. -............... -.................... дог............................ (063)
.... 1/-.. ....... Некрасова........... 1/-/-.......... -/15/-............. дог............................ (093)
.... 1/-.. ....... р-н Буд.офіц.. . ..... -............... -.................... дог............................ (097)
.... 2/- . . ....... Космонавтів......... -............... -.................... 3000грн...................... (073)

458-97-54......................... новобуд, АГВ, євро, мебл/техн.
113-39-49................................... власник, євро, техн/мебл, торг
255-13-06 . . .........................від власника, рем.,меблі, тех.
761-54-60.................................................... підселення 1 хлоп.
740-98-53....................................... кімн.в кв., меблі, побут.тех.
299-11-69..................................... 1кімн.в кв.,одинок.жін.з госп.
024-80-65................................. +комунал.,меблі, порядним люд.
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Військові облігації для
підтримки ЗСУ. варто купити?
Інвестиції у перемогу  100 мільйонів
гривень з бюджету Вінниці витратять
на закупівлю державних військових
облігацій. «Щоб підтримати наші
Збройні сили, країну та наблизити нашу
перемогу», — пояснив причину рішення
міський голова Сергій Моргунов. Що це
за військові облігації, які умови та ризики
та де їх можна купити?
запозичує гроші у громадян,
а у визначений договором строк
повертає ці кошти та ще зверху
дає певний відсоток прибутку
за користування грошима.

Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Військові облі‑
гації — це цінні
папери, які випус‑
каються під час війни з метою
підтримання економіки.
«Купуючи військові цінні па‑
пери, фізичні та юридичні особи
допомагають зміцнити фінансо‑
вий фронт України. Кошти від
облігацій використовуються для
безперебійного забезпечення фі‑
нансових потреб держави в умо‑
вах воєнного стану — соціальних
та оборонних», — пояснюють
у Нацбанку України.
Простими словами, держава

Дохід з військових
облігацій
не оподатковується.
А на прибуток з депозиту
діє 18% ПДФО та 1,5%
військового збору

Номінальна вартість одного цінного паперу — 1000 грн. Військові облігації продають у низці
банків та брокерських компаній
вих облігацій — це інвестиція
у перемогу України, яка додає
фінансової стійкості державі, —
пояснює фінансист та засновник
ютуб-каналу «Сімейний Бюджет»
Любомир Остапів.
Він також додає, кому буде до‑
цільна така інвестиція: людям,

Навіщо купувати цінні
папери
— Відома фраза з історії: «або
ви будете годувати свою армію,
або чужу». Придбання військо‑

Де можна придбати облігації
Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн. Фізичні особи
можуть купити військові цінні
папери у банках. Щоправда,
не завжди ці послуги доступні
для кожного.
Так, Райффайзен Банк і ОТП
Банк готові продати ці цінні папери лише мінімум на 400 тисяч та 100 тисяч грн відповідно. У ПриватБанку поріг входу
в ринок військових облігацій — це

100 тисяч гривень. Там же діють
комісія за купівлю облігацій, плати за відкриття, обслуговування
рахунку та погашення облігацій.
Це може дещо вплинути на дохідність вкладу в цінні папери.
Натомість одразу сім банків дозволяють купувати від однієї облігації. Це Альфа-Банк, monobank,
ПУМБ, Південний, Укргазбанк та
Укрексімбанк. Також ці ж фінустанови скасували всі комісії на при-

дбання військових облігацій.
Придбати облігації ще можна
через брокерські компанії. Це,
зокрема, ICU, Wotan і БТС Брокер, які мають мобільні додатки
на смартфон, через які можна зареєструвати свій профіль брокера
і придбати державні цінні папери.
Повний перелік банків та брокерів є на сайті про військові облігації bonds.gov.ua, який наповнює
Міністерство фінансів України.

які мають вільні кошти в банку
або в яких нещодавно закінчився
депозит.
— Якщо це гроші з вашого ре‑
зервного фонду і майбутнє за до‑
ходами виглядає непевним, то,
звісно, краще тримати кошти
в готівці чи на картках для мак‑
симальної доступності, — ствер‑
джує Остапів.
Відсотки, податки та
ризики
Залежно від терміну погашення
військові облігації мають різні
ставки дохідності. При купівлі
на 1 рік — це 11%, при купівлі
на 1,5 року — це 11,5% річних.
Є також і короткострокові
вклади: на три місяці з 9,5%,
на шість місяців з 10 відсотками.
— Це важливий момент: 10%
дохідність не за шість місяців,
а річних. Тому, щоб розрахувати

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

.... 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
.... -........... р-н Зал.вокз........ -............... -.................... 350-450...................... (097) 234-07-04................................................. подобово, потижнево

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

3. Нерухомiсть: куплю

К-ть
кімнат/
роздільн.

приблизну дохідність, розділіть
прибуток з відсотків на два, — на‑
голосив інвестор Михайло Пацан.
Також облігації можна придба‑
ти за валюту. Якщо у доларах,
то це 3,7% річних; а у євро —
2,5%.
Важливий нюанс: отриманий
дохід з військових облігацій
не оподатковується державою.
Тоді як на дохід з депозиту діє
18% податку на доходи фізосіб
та 1,5% військового збору.
— Важливо також те, що по‑
гашення військових облігацій
в повному обсязі гарантується
державою, що робить їх одни‑
ми з найбільш надійних цінних
паперів. Фактично єдиний ри‑
зик для потенційного інвесто‑
ра у такій облігації — це ризик
несплати Україною боргів, тобто
дефолт, — сказав адвокат Олек‑
сандр Чорний.

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

.... 1-2....... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .........................по домовл., будь-які варіанти
.... 1-2........ Вишен, Слов.. . ..... -............... -.................... дог............................ (093) 471-98-36.................................................. для порядних людей
.... 1-2........ Замостя.............. -............... -.................... дог............................ (098) 921-77-21................................... від власника, на довгий термін
.... 1-3........ бл.Замостя.......... -............... -.................... дог............................ (093)471-98-36, (098)100-06-74............................. для порядних людей
.... 1-3........ будь-який р-н...... 1-10/-........ -.................... дог............................ (096)458-97-54.. ........................................ на довгий термін, для себе
.... 1-3........ Вишен, Слов.. . ..... -............... -.................... дог............................ (093) 471-9836, (098)10006-74.................. оплату і порядність гарантую
.... 2-3....... Вишенька	-............. -. . ................ до500у.о................. (067) 255-13-06 . . ................................................ р-н Вишенька
.... 3-4....... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .........................по домовл., будь-які варіанти
.... -.......... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ 69-25-99, (097) 280-64-21.. ..........зніму житло в порядних людей

3.1 Квартири

4.2 Дома

.... 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

.... 1-10...... Biнниця. . ............. -............... -.................... дог............................ (096) 4589754. . ................................... ч/б, будинок, квартиру винайму
.... -.......... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . ....................... або ч/б,по домовл.б-я.варіанти

4. Нерухомiсть: винайму

5. Комерційна нерухомість

4.1 Квартири
.... 1-10...... Biнниця. . ............. -............... -.................... дорого . . ...................... (096) 458-97-54................................... кімнати, квартири, ч/б винайму
.... 1-2/....... Вінниця. . ............. -............... -.................... дог............................ (093) 518-62-57................................... новобуд, оплату, порядн.гарант
486215

5.1 Продам
.... Готовий бізнес 30кв.м., під квіти, студію, інше,р-н Мун.ринку, ЖК Династія, торг.. .. 5500у.о...................................... (068) 037-70-66
.... Приміщ.430кв.м, вода, електрика, побут.приміщ.під СТО, склади, зварюв/столяр цех............................................................ дог.
61-26-61, (097) 462-45-44

5.3 Різне
.... Здам прим.під кафе, бар, ресторан, стомат., мед.клініку, спортзал,350кв.м, комун.дог........................................... (097) 462-45-44
.... Здам примішення, Замостя, зручності, власник.................................................. недор.................... (096)225-88-01, (063)412-61-76
.... Здається в оренду офісне приміщення, вул. Шимка, 13........................................ дог........................................... (096) 013-00-25
.... Зніму приміщення під житло чи під бізнес......................................................... дог.............................. 69-25-99, (097) 280-64-21
.... Оренда офісних приміщень 15 та 16 кв.м. по вул. Янгеля..................................... дог....................... (050)461-62-52, (068)316-67-36
.... Складське приміщення, є опалення, р-н Петроцентр, 70 кв.м. Власник. Ціна дог..... -............................................... (097) 259-79-00

509107
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Нові правила на АЗС. Скільки
палива тепер можна купити
Ліміти  Паливна криза в країні
триває, ціни продовжують зростати,
а на заправках поки не готові скасовувати
обмеження на його продаж. Зібрали
актуальну інформацію щодо лімітів, які
діють у різних мережах на початку червня
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

З початком по‑
вномасштабної
війни Україна припинила заку‑
півлю палива з білорусі та ро‑
сії. Також цьому посприяло те,
що російські війська регулярно
обстрілювали нафтобази та на‑
фтопереробні заводи. Тож цією
весною стартувала ще й паливна
криза.
Трейдери налагодили поставки
пального з Європи. Втім на за‑
правках досі черги, діють ліміти,
а ціни зростають ледь не щодня.
Мережі АЗС останнім часом
змінили обмеження, які діють
на продаж пального.
Ліміти на WOG
Ця мережа змінила правила
відпускання пального 3 червня.
Для заправки потрібна картка
лояльності PRIDE. Продають
пальне за такими лімітами:
20 л пального на добу — при
готівковому розрахунку чи опла‑

ті банківською картою, за умо‑
ви наявності номера телефону,
на який зареєстрована картка
лояльності PRIDE.
40 л пального на добу — при
готівковому розрахунку чи опла‑
ті банківською картою, за умо‑
ви наявності застосунку PRIDE
за QR-кодом із цього застосунку.
40 л пального на добу — при
отоваренні пального, придбаного
заздалегідь на гаманець PRIDE.
Заправка однієї автівки з кіль‑
кох карток PRIDE за один візит
заборонена. Заливати пальне
можна винятково в бак: відпуск
пального в каністри можли‑
вий тільки для спецтранспорту
за окремим погодженням.
Обмеження на ОККО
На ОККО у тих, в кого є картка
Fishka, залежно від персонально‑
го ліміту, можуть купити в одне
авто від 15 л до 30 л пального.
Однак бензин продадуть лише
у тому випадку, якщо він буде
в наявності на цій заправці, і
клієнт оплатить його готівкою
або банківською карткою.

Такі обмеження діють на одну
заправку. Наступну купівлю
пального можна буде здійснити
вже через 3 години, але не біль‑
ше, ніж 3 рази на добу. Водночас
без картки Fishka заправитись
у цій мережі неможливо.
Зміни у правилах на UPG
2 червня компанія теж оголоси‑
ла про оновлення лімітів. Тепер
діють такі умови:
 якщо клієнт відсканує бо‑
нусну картку UPGgood, то зможе
купити 40 літрів будь-якого виду
пального;
 якщо картки нема, то йому
доступно лише 10 літрів.
Змінилися правила і для авто‑
газу:
 зі скануванням бонусної
картки UPGgood ліміту на ку‑
півлю автогазу нема;
 без сканування купити мож‑
на лише 10 літрів.
Ліміти в інших мережах
У «БРСМ» з початку травня
діють такі обмеження:

На WOG повідомили, що заправка тільки в бак.
У каністри бензини й дизпаливо не наливають, це тільки для
спецтранспорту, за окремого погодження
 95 Euro Plus, 92 Euro,
95 Premium — можна купити
20 літрів;
 ДП Euro plus — 50 л;
 Газ — 30 л.
На Shell повідомляють про такі
ліміти для всіх регіонів України,
окрім західного:
 10 літрів (бензин і дизель);
 газ — без обмежень;
 корпоративним клієнтам

B2B — 30 літрів на добу.
На АЗС у західних регіонах об‑
меження такі:
 20 літрів (бензин і дизель);
 газ — без обмежень;
 корпоративним клієнтам
B2B — 100 літрів на добу.
На АЗС цієї мережі можна роз‑
раховуватися готівкою, банків‑
ськими картками та паливними
картками.

Як змінилися ціни на пальне
За даними порталу auto.ria.com,
середні ціни на пальне у Вінницькій області, станом на 6 червня,
були такими: А‑95+ — 51,25 грн
за літр; А‑95–49,94 грн;
А‑92–49,49 грн; Дизпаливо —
56,42 грн; Автогаз — 42,31 грн.
Наші колеги з редакції вказують,
що на АЗС у Вінниці дорожче за-

правлятися за готівку: замість
обіцяних 48–52 грн літр бензину коштував 65 грн. Натомість
в області є міста, де на заправках
відпускають пальне і по 100 гривень за літр.
Відстежувати інформацію про те,
де є пальне і на яких заправках,
можна через телеграм-канали:

оголошення

впишіть у пошуку «Паливо Вінниця» і знайдете спільноти,
де люди діляться в коментарях,
де і яке пальне є. Також існує
телеграм-бот — https://t.me/
petrol_alert_bot — який буде
надсилати вам сповіщення про
те, на якій АЗС у вашому місті
є пальне.

прийом оголошень (0432) 555-135

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

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

(063) 113-49-13
Відс, глин, кам, піс, щеб,перегн....................................дог..................(097) 501-09-07
6-14т. Буд. сміття, щеб.,пісок|..........................недорого.................(098) 588-08-27
6-14т. Піс. кар’єрний, митий.. ................ недорого......... (098) 588-08-27
6-14т.Чорноз.якісний, піс.,дрова............. недорого......... (098) 588-08-27

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

(067) 431-88-99
БЕТОННІ ОГОРОЖІ
кольорові та сірі
zabor-vn.com
Доставка та встановлення

(067) 909-54-43
Батареї чавунні. Арматуру будів.. . .................. дог.......... (067) 135-70-48
	Бетон. Бетононасос...............................................................дог.................. (067) 430-19-73
Блок газобетонний. . ................................ дешево......... (067) 430-64-09
Вагонка 0,60-1; 1,25; 1,5;2;2,5;3................... дог.......... (067) 726-68-31
Вагонка, блок-хаус, дошка підлоги................. дог.......... (067) 726-68-31
Вагонка, фальшбрус..................................... дог.......... (067) 726-68-31
Відсів, пісок, щебінь, камінь..........................................дог..................(067) 431-88-99
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
Ємності для води від 20 до 20000л. . .............. дог.......... (067) 403-46-09

6.2 Куплю будівельні матеріали

508853

Куплю цеглу, б/в......................................... дог......... (068) 111-08-21
Металопрокат, радіатори опалення................. дог.......... (097) 301-65-05
Плитку на підлогу, на стіни . . ......................... дог.......... (098) 100-03-03

505969

6.3 Будiвельнi послуги
	Копаємо криниці і докопуємо. Буріння механічним
способом. Великий запас води. (097)300-70-10,
(097)821-49-00
«AAADerevChik» 0брізка дерев. Розпил на дрова.
Корчування. Подрібнення. Він.обл. (098)409-89-94,
(063)747-32-80
«Aqua Life» - буріння арт. та піщаних свердловин на
воду «під ключ» (096) 274-74-74
«Під ключ» армат.-бетон.,фасади, внутр.,покрівля,
кам’яна,цегл. кладка, погріби (098) 827-80-85
«Під ключ» барбекю, груби, печі, димоходи, кам’янки для бань.
Ремонт. (068) 546-73-46
«Під ключ» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні ціни. (097)
338-65-85
«Під ключ» будуємо з граніту, огорожі, погріби,сходи, фонтани,
фундаменти. (068) 546-73-46
«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
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Навіщо бустерна вакцинація,
якщо перехворіли на COVID?
Він ще є  Дивно спостерігати маски
на обличчях і статистику ковіду
за кордоном. Бо ми наче всі вже
перехворіли, маємо імунітет і взагалі
зовсім іншу актуальність. Але сімейні
лікарі кажуть, що хвороба ніде не ділася
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

У знайомої вся
сім’я щеплена від
COVID двома до‑
зами вакцини,
а взимку ще й
досить серйозно перехворіли
на цю інфекцію. Питання — чи
потрібно робити бустерну дозу,
адже напевне, що імунітет має
бути, зважаючи на обставини? Та
й усі навкруги теж наче перехво‑
ріли, то може і про колективний
імунітет можна говорити?
За словами сімейного лікаря
Анни Крутько, зважаючи на ста‑
тистичні дані, дійсно складається
враження, що корону ми перемо‑
гли, — але це не так. COVID зараз
є, багато, і в Україні, і за кордо‑
ном — але в нас інфекцію ніхто
не діагностує, бо не на часі.

— До речі, імунітет після пе‑
ренесеної хвороби не такий
тривалий, як нам здавалося,
організм забуває про хворобу
вже за два місяці, — говорить
лікар. — В мене були пацієнти,
які через місяць повторно хворіли
короною.
Варто вакцинуватися
— Чому про вакцинацію слід
подумати тим, хто її не зробив, і
тим, хто зробив не повністю? —
говорить лікарка. — Тому що тоді
зовсім по-іншому працює імунна
система. Саме після вакцинації
вона на пів року дає антитіла,
тобто імунітет, і це ми вже зна‑
ємо.
Як каже Анна Крутько, коли
проводили дослідження, вияви‑
лось, що після третьої бустерної
дози антитіла зберігаються до‑
вше. Навіть існує варіант того,

Можна перенести ковід – отримати імунітет на пару місяців і купу наслідків для
нервової системи. Або зробити щеплення і не згадувати про хворобу пів року, а то і більше
що за допомогою двох вакцин
плюс додаткової бустерної —
отримаємо імунітет на кілька
років, як це сталося з вакциною
АКДС.
— Зараз такий варіант розгля‑
дається, просто дуже мало часу
пройшло, коли люди хворіють
ковідом, це молода інфекція, —
розповідає лікарка. — Тому, як це
буде, ніхто поки не знає, моделі
можна зробити на комп’ютері,
але як це буде працювати…

Рекомендовані протиепідемічні норми для українців
Масковий режим — рекомендований, але не є
обов’язковим.
COVID-сертифікат не потрібен для пересування між

областями та відвідування ресторанів, закладів тощо.
Зараз не будуть відстороняти від роботи працівників,
які не щеплені проти коронавірусу.

Тим не менш, якщо є дві
вакцини, і якщо ви працюєте з
людьми, і якщо ваш сімейний
лікар пропонує зробити бустерну
вакцину — робіть, не вагаючись.
Різниця між хворобою і
вакцинацією
— Зробити щеплення й пере‑
хворіти, то дуже велика різни‑
ця, — говорить лікар. — Насам‑
перед, після вакцинації немає
побічних ефектів, як після хво‑
роби. Тобто немає зниження
працездатності, «ватного мозку»,
нервових розладів. Ковід взагалі
дуже на нервову систему впли‑
ває. А зважаючи на ситуацію
в країні, коли ми не зважаємо
на нездужання, бо стрес — цю

оголошення

хворобу можна на ногах перене‑
сти й навіть безсимптомно, а по‑
тім мати проблеми з нервовою
системою.
Зараз, до речі, за словами лі‑
карки, корона дуже часто про‑
ходить саме безсимптомно.
— Ми, як її раніше виявля‑
ли, хтось у колективі захворів,
решту всіх погнали робити тес‑
ти, — розповідає Анна Круть‑
ко. — А зараз мало хто звертає
увагу на легке нездужання, тому
що явно не до того. А ще в нас
прибрали маски і всі карантинні
обмеження, бо дійсно не до того,
але ковід нікуди не дівся. Саме
тому уряд продовжив карантин
до 31 серпня, хоч і з деякими
послабленнями.

прийом оголошень (0432) 555-135

508885
508691

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

(067) 794-19-09

509101

508691
509100

Бетонні роботи, фундамент, стяжка, відмостка,
перекриття та шліфування підлоги. (098) 092-36-08
Бригада будівельників виконає кладку цегли, газоблоку, піноблоку. (067) 147-97-09
Бригада викон. відмостку,стяжку, самовирівнюючу підлогу. Завантаження/розвантаж. (068) 015-52-52
Бригада виконає фундаменти, копка,заливка,виставлення
опалубки,огорожі,відмостки (068) 015-52-52
Бригада з д/р, інструментом виконає кладку цегли,
блоків. Фундаменти. Покрівля. (063) 109-36-62

1 косіння трави, бур’яну. Дрібні буд-рем роботи.
Огорожи метал., дерев.,декорот. (099) 549-09-19
Kpиниці «пiд ключ»: кoпання, буріння. Кільця від виробника.
Каналізації. Якісно. (067) 433-77-38
Peмонтно-будівельні роботи. Виготовлення
металоконструкцій та інше. (067) 730-62-66
Бyріння свердловин на воду «під ключ»! Швидко,
якісно, надійно, доступні ціни. (096) 955-94-94
Балкони «під ключ» армстронг, сайдинг, утеплення, зварювання
різної складності. (096) 828-48-34

Будуємо: бані, сауни, шпаклівка, стяжка, гіпсокартон. (098) 34729-99

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

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

	Виконуємо всі види земельних робіт. Швидко,
якісно, недорого. (098) 749-10-98

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

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

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

	Копання криниць механічним способом. Докопка.
Чистка. (063) 314-80-37

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

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

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

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

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

	Зварюв. Металоконстр. б.-якої складн. Сходи
міжповерх., інтер’єрні. Магаз.кіоски (096)119-27-17,
(093)110-27-12

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

Виконаю роботу

по виготовленню воріт, огорож, сходових огорож, каркасів, сходів,гойдалок,
балк. (067) 743-25-95

	Виконаємо будівельні, земляні роботи, стяжка,
штукатурка, копання. Демонтаж. (097) 331-73-11

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

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

	Копаємо, чистимо, докопуємо криниці. Швидка
та якісна робота. Доставка кілець. (096)306-28-39,
(063)234-68-29
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російські пісні на вулицях.
Чи варто їх заборонити?
Заборона  Вуличні музиканти
у файному місті більше не зможуть
співати про групу крові та батарейки. Чи
на часі аналогічне питання для Вінниці?
Ми запитали у Вінницькій міській раді та
у самих вуличних музикантів
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

У Тернополі ву‑
личним музикантам
заборонили співати
російською мовою.
Зокрема, у публічних місцях
не можна виконувати твори, які
провокують розпал ворожнечі
на національному, релігійному
ґрунті чи мають нецензурний
характер, — про це йдеться у рі‑
шенні виконкому міської ради.
У Вінниці також щовечора
у найбільш людних локаціях мож‑
на почути гру та співи вуличних
музикантів. Після початку повно‑
масштабного вторгнення, репер‑
туар більшості із них складається
з україномовних, часто патріотич‑
них, та англомовних пісень.
Втім, почути музику та пісні
російських виконавців також
можна. Мова не лише про ар‑
тистів, які публічно засудили
агресію росії, але й про гурти,
які замовчують розв’язану їхньою
державою війну.
До прикладу, біля міського
суду часто грають двоє хлопців
на гітарах. Більшість їхнього ре‑
пертуару складається саме із пі‑
сень російських гуртів. На жаль,
ми не застали їх на звичному
місці, тому не змогли дізнатися,
що вони думають про заборону
виконання російської музики.
Втім, біля вежі нам вдалося зу‑
стріти саксофоніста, у репертуарі

якого ще на початку повномасш‑
табного вторгнення була пісня
«Ягода малинка». Її виконує ро‑
сіянин із псевдонімом Хабіб. Цей
виконавець виступав в анексова‑
ному росією Криму. Саксофоніст
запевнив, що зараз такого не грає.
— Виконую українські та
іноземні пісні: «Червона рута»,
«Червона калина», Despacito,
Happy Monkey. Російською
не виконую, — говорить саксо‑
фоніст.
На питання журналіста про те,
чи підтримав би він рішення про

«Законодавством
регламентовано те, що
має звучати в ефірах
радіо та телебачення.
Про вуличних музикантів
там не йдеться», —
кажуть у міській раді
заборону публічно виконувати
російські пісні, музикант відпо‑
вів, що йому байдуже. Те саме
він сказав, коли ми запитали
його, що він думає про виконан‑
ня російських пісень, як таких.
Інший вуличний музикант,
якого нам вдалося зустріти
на проспекті Космонавтів, вва‑
жає заборону російських пісень
у Тернополі правильним рішен‑
ням і говорить, що сам давно
відмовився від виконання таких.
— Колись я виконував як ро‑

Вуличний музикант Ігор Валь. Після початку війни відмовився від виконання російської
музики. Каже, що стер усе вороже зі свого репертуару
сійське, так і українське, але
після початку війни — стер усе
вороже зі свого репертуару. Хоча,
визнаю, там також є гарні речі, —
розповідає трубач Ігор Валь. —
Я виходжу грати кожного дня.
Людям подобаються українські

пісні. Радію, що сьогодні все змі‑
нюється і саме на україномовну
музику найбільший запит.
Музикант розповідає, що його
репертуар зараз складається як
з українських, так і з іноземних
пісень. Серед тих, що найбільше

Забороняти не збираються
У пресслужбі Вінницької міської
ради журналісту 20minut.ua розповіли, що заборону виконувати
російську музику у них не розглядають. Говорять, що такі питання
там не піднімалися навіть на рівні
пропозиції.
— Законодавством регламентовано те, що має звучати в ефірах

радіо та телебачення. Про вуличних музикантів там не йдеться, —
розповідає директорка департаменту зв’язків із громадськістю
ВМР Наталія Конончук. — Якщо
десь у ресторані будуть співати
російську пісню, то міська рада
точно не той орган, який має
повноваження забороняти ро-

оголошення
Копаємо. Докопуємо. Чистимо криниці, механічним методом
буріння. Великий д/р. (067) 779-49-42
	Міні-екскаватор. Всі види роб.Глибина копання 0-3м,
ковш 20,30,40,50,60,80,100см (097)846-24-20, (096)68889-76
Плитка, штукатурка, шпаклівка, шпалери, малярні роботи.
Внутрішні роботи. (097)484-75-00, 67-04-26
Порізка дерев/дров, покіс трави, будівельні,
садово-огородні роб. Приємні ціни. (067) 697-71-21,
Сергій
	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
	Фарбування поверхонь та поклейка шпалер. (067)
696-81-94
Шліфування дерев’ян. паркетн.підлоги, укладання: паркет,
ламінат, дошка, вагонка (098) 945-77-05, 69-33-42

6.4 Внутрішне оздоблення,
ремонт
«Під ключ» Якісно,недорого шпалери, ламінат, плінтуси,
фарбування,шпаклівка,т.і. (098) 240-85-15
Bиконуємо ремонти: квартир, будинків, офісних
приміщень до ремонтів «під ключ». (068) 685-59-33

полюбилися слухачами, називає:
«Браття українці», «Стефанія»,
«Червона калина», «Рідна мати
моя», «Два кольори».
За словами Ігоря, частину сво‑
го прибутку від вуличної гри, він
передає на потреби ЗСУ.

	Виконаємо будівельні, земляні роботи, стяжка,
штукатурка, копання. Демонтаж. (097) 331-73-11

6.6 Натяжні та підвісні стелі

	Виконуємо роботи: шпаклівка, гіпсокартон, плитка
та інше. (098)515-99-77, (093)993-49-70

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

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

	Натяжна стеля за 1 день. (068) 210-08-06

Встановлення сходів. Фарбування дерев‘яних та МДФ фасадів,
дверей та інше. (097) 994-97-61
	Всі види внутрішніх робіт. (063) 194-51-12
Гіпсокартон, шпакл.,відкоси, електрика, шпалери,
ламінат, паркет. дошка, плитка. (093) 241-50-05
Гіпсокартон, шпалери, шпаклівка, ламінат. Швидко,
якісно (098) 957-09-74
	Жінка виконує професійну поклейку шпалер, фарбування, багети. (068) 849-26-42

Облицювальні роботи

внутрішні та зовнішні. Монтаж плитки
будь-якого формату. Інструменти.Великий д/р (068) 396-61-37

Облицювання плиткою та інші роботи. (066) 098-89-97
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

бити це.
У Департаменті культури ВМР
також повідомили, що не мають з цього приводу обговорень,
проєктів або рішень. До департаменту ще жодного разу
не зверталися зі скаргами або
пропозиціями з приводу подібної заборони.
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	Натяжні стелі будь-якої складності, тканинні,
«екостелі», фотодрук на стелях. (096)809-56-22,
(093)303-76-75
	Натяжні стелі від виробника. Матові, глянцеві, фотодрук. (067)877-96-66, (063)289-32-17
	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

6.7 Опаленя, водопостачання,
вентиляція, каналізація
«Під ключ» каналізації з заведенням в житло. Швидко, якісно. (097) 309-97-58
1 Caнтехнік: якісне встановлення і заміна систем
опалення, каналізації, водопроводу, унітазів, ванн,
раковин. Великий досвід роботи. (093)921-37-30,
(067)684-35-41
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

508666

6.8 Електропостачання
	Електрик виконає ел.монтажні та ел.ремонтні роботи всіх видів складності.Швидко. (097) 503-21-01

Плиточні роботи, гіпсокартон, ламінат. (098) 103-22-91

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

Ремонт квартир, малярні роботи, шпалери, шпаклівка, покраска,
сантехніка. (067)150-27-52, (063)269-05-02

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

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

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

	Котли, колонки, бойлери. Труби, насоси. Монтаж,
гарантія. ТеплоБуд. Зодчих,36 (096) 428-12-25

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

Ремонт квартир: шпатлівка, плитка, ламінат, шпалери,
гіпсокартон та інше. (093) 723-07-11

Опалення, водопостачання, каналізація. Монтаж,
гарантія. ТеплоБуд. Зодчих,36 (096) 428-12-25

Балкони «під ключ», розширення, подовження,
зварювання нових. Обшивка будь-яким матеріалом,
встановлення пластикових вікон, рам. Профнастил.
(096) 972-62-65

	Ремонт»під ключ»: гіпсокартон, штукатурка,шпак
лівка,сантехніка, водопровід,кахлі (096) 627-90-75,
Андрій

Опалення. Ремонт. Зварювання труб на газ, встановл.котлів, насосів, радіаторів. (096)897-22-71,
(068)113-61-71

«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

Балкони: всі види послуги. (098) 103-22-91

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

	Сантехнічні роботи, водогін, опалення, каналізація.
(067) 905-04-57

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

	Абсолютно всі види внутрішніх робіт. (098) 957-09-74
Акуратний ремонт квартир: плитка, штукатурка, шпаклівка,
гіпсокартон. Недорого. (067) 710-53-63

	Електрик надом, ремонт будь-якої складності. (098)
918-72-39
Електрик. Монтаж, ремонт. Якісно, недорого. (067) 154-33-48

6.9 Покрівельні матеріали та
послуги

17

війна

RIA, Середа, 8 червня 2022

Історія «Шамана»: «Мої люди
воюють до останнього»
Герої  Командир десантноштурмового підрозділу 95‑ї окремої
десантно-штурмової бригади ЗСУ Євген
Шаматалюк розповів про свою команду,
як він пишається своїми підопічними.
Також «Шаман» розповів про звірства
російських військових, які ті вчиняють
проти мирного населення
Марія Лєхова, RIA, (063)6951124

Командир батальйону Євген
Шаматалюк «Шаман» на війні з
2014 року. Приймав бої у ДАПі,
Волновасі, Слов’янську, Дми‑
трівці та інших гарячих точках
Донбасу. З початку березня
2022 року захищає країну на Із‑
юмському напрямку, який зали‑
шається одним із найгарячіших.
Сам він родом із села Тарасівка
Тульчинського району.
— Вінничанину — командиру
десантно-штурмового підрозділу
95 окремої десантно-штурмової
бригади ЗСУ Указом Президен‑
та України присвоїли звання
Героя України та орден «Золота
Зірка», — повідомив голова ві‑
нницької ОДА Сергій Борзов. —
В одному з районів Донеччини
під керівництвом офіцера-де‑
сантника Шаматалюка підроз‑
діли успішно провели підтримку
вогнем розвідки боєм сусідніх
підрозділів. В результаті операції
були отримані необхідні відомості
про ворога. У полон взяли деся‑
ток російських солдатів разом зі
зброєю та спорядженням.
Інтерв’ю «Шамана» у фейсбук
оприлюднив Головнокомандувач
ЗС України.
— Ворог тут працює з усього
наявного озброєння, яке в ньо‑

го є. Це піхота, бойові машини,
танки, артилерія, вогнеметні сис‑
теми, такі як ТОС «Буратино»,
«Солнцепек», а також активно
застосовує БПЛА. Раніше актив‑
но застосовував авіацію, зараз її
вже набагато менше — завдяки
нашій ППО, — говорить Єв‑
ген. — Боїться ворог і нашої ар‑
тилерії. Зараз кількість артилерії
збільшилася, постійно наносимо
вогневе ураження. Противник
несе великі втрати, але, разом

«Кількість підрозділів,
які штурмують наші
позиції, я вже навіть
не можу перерахувати.
Тому що вони постійно
змінюються»
із тим, проводить активну рота‑
цію, підтягує резерви. Кількість
підрозділів, які штурмують наші
позиції, я вже навіть не можу
перерахувати, тому що вони по‑
стійно змінюються. Після їхніх
невдалих спроб, вони вже або
дезертирують, відмовляються ви‑
конувати накази, або їх відводять
десь в тили для перекомплектації
тощо. Полонені розповідають, що
їхні командири ставлять завдан‑
ня, мовляв, якщо ви візьмете цей

«Шаман» наполегливо просить не називати його героєм. Мовляв, справжні герої —
це його бійці
населений пункт, то вас завтра
міняють і ви повертаєтеся до ро‑
сії. Їхні солдати настільки демо‑
ралізовані, що підняти їх до бою
можна лише таким чином.
З великим болем та сумом
«Шаман» розповідає про жахи,
які доводиться переживати ци‑
вільному населенню через росій‑
ських загарбників.
— Ми стали свідками того, як
російський танк розстріляв ав‑
тобус із цивільними людьми, які
евакуювалися з Ізюму, — розказує
військовий. — Не передати слова‑
ми відчуття, коли бачиш жінок,
дітей, літніх людей, які просто
хочуть врятуватися від війни,
а їх вбивають… Ким треба бути,
щоб просто розстрілювати мирних

людей?! Ми намагалися надава‑
ти допомогу, прикривати людей,
здійснювали евакуацію з того ав‑
тобуса, забирали людей під об‑
стрілами, надавали свою техніку,
вивозили їх у безпечне місце. Ми
завжди намагаємося здійснювати
евакуацію цивільних. Вивозимо
всіх, хто бажає. Деколи наполя‑
гаємо, проводимо роз’яснювальну
роботу серед місцевих про необ‑
хідність евакуації. Було б набага‑
то легше воювати, якби цивільні
люди відразу залишали населені
пункти, коли ми їх просимо. Тоді
було б набагато менше жертв і
серед цивільного населення, і
серед військових. Але, на жаль,
це не всі ще розуміють.
Розповідаючи про бої, в яких

оголошення
«Під ключ» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні ціни. (097)
338-65-85
«Під ключ» дах будь-якої складності. (098) 222-26-65
«Під ключ» дахи, ринви, піддашки. Ціна залежно від об’єму та
матеріалу покриття. (096) 257-20-56
Балкони. Перекриття даху. Швидко. Професійно.
Якісно. (098) 222-26-65
	Виконаю покрівельні роботи. Євроруберойд. Бікрос.
Бікроеласт. Низькі ціни. (098) 271-20-96
	Всі види покрівельних робіт, піддашки, ринви. Великий досвід роботи. (098) 222-26-65
	Монтаж металочерепиці, піддашків, водостоків,
встановл.мансард.вікон, вентиляц. (098) 222-26-65
Покрів. роботи б.-якої складності євроруберойдом.
В наявності всі матер. Гар.2р. (093) 550-63-67
Покрівельні роботи, матеріали, проектування. Безкоштовний прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81
Покрівельні роботи, ринви, піддашки, утеплення.
(097) 876-37-32

7. Побутові товари,
все для дому
7.1 Меблi Продам
Пенал, сервант, шафа, вішалка. . ............... Дешево......... (067) 127-78-31
Стіл обідній, 4 стільця, торг.................. 3100грн.......... (097) 220-03-52

7.2 Побутовi товари продам
Eл.плита з духовкою «Мечта 8»,б/в................ дог..............(097)5600631
Автоклави......................................................................................дог.................. (067) 756-91-86
Гаражні ворота 2,5х2м . . ................................ дог..........(068) 337-11-24
	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
Електродвигуни, 0,5 -250кВт......................... дог.......... (063) 298-37-72
Каністри, бідони,підшипники,бочка................. дог.......... (068) 622-61-20
Продам, куплю, відрем.прал.машини.............. дог.......... (067) 777-76-00
Т/в LG з трубкою. . ....................................... дог............. 097)56006-31
Фінікова пальма, ел.плита з духов................. дог........... (097)560-06-31
Хол.,газ.плита, прал.маш,ел.вафел................. дог.......... (067) 294-91-19

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

7.3 Одяг, взуття, галантерея

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

Дит.велосипед,2х колісний, червон . . ........ 1000грн.......... (098) 100-03-03

6.11 Утеплення фасадів
	Абсолютно всі види фасадних робіт. (063) 194-51-12
	Акуратно, якісно фасадні роботи всіх видів. (063)
194-51-12
Бригада фасадників виконає професійне утеплення
будинків. (097) 889-69-22
Утeплeння будинків, вeликий досвід роботи. Дeкоративна
шпатлівка, матeріали. (098) 370-51-05
Утепл. будинків і їх оздобл. ззовні, пінопластом та декорат.
шпатлів.,риштування (067) 588-42-25
	Утеплення будинків пінопластом, ватою, «короїд»,
«барашек». Низькі ціни. Якісно. (098) 132-12-31

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

бере участь його підрозділ, «Ша‑
ман» наполегливо просить не на‑
зивати його героєм. Мовляв,
справжні герої — це його бійці.
— Я захоплююся ними. Вони
кожен день роблять неймовірні
вчинки, віддають найдорожче,
що в них є. Але ніхто не сум‑
нівається в правильності сво‑
їх дій. У доцільності оборони
України, — каже комбат. — Ті
завдання, які вони виконують,
інколи за межею можливого, але
люди дають відсіч, навіть коли
на якомусь напрямку противник
переважає. Основний фактор —
бойовий дух. Мої люди воюють
до останнього. Противник йде
великими силами і потім відсту‑
пає. Наші не відступають ніколи.

прийом оголошень (0432) 555-135

Ел.шашличницю, барсетки, годинник.............. дог.......... (068)
Крісло розкладне, шкіряний диван................. дог..........(098)
Куплю LG та інші прал.машини...................... дог.......... (063)
Куплю мікрохвил., прал/маш.. ........................ дог.......... (097)
Кухонний м’який куток.. ................................ дог.......... (067)
Неробочий холодильник, кондиц. БК.. ............. дог.......... (067)
Паяльник, олово, каніфоль, припой................ дог.......... (067)
Пилососи, прал/маш будь-які........................ дог.......... (098)
Прал/маш Малютка, пилосос......................... дог.......... (097)
Прал/маш Малютку, Ригу, будь-яку................ дог.......... (096)
Прал/маш робочу, комод, ліжко..................... дог.......... (068)
Прал/машини, мікрохв. та інше . . .................... дог.......... (098)
Провода, паяльник, олово,припой.................. дог.......... (068)
Холодильник гарний, робочий. . ...................... дог.......... (096)
Холодильник для студента . . ........................... дог.......... (097)
Холодильник, будь-який, робочий.................. дог.......... (096)
Холодильник, обов’язково робочий................. дог.......... (097)
Холодильник, хороший, робочий.................... дог..........(068)
Ялинкові іграшки, термос, посуд.. .................. дог.......... (096)

488-24-31
324-21-13
777-76-00
016-99-97
925-15-52
263-28-99
166-65-77
017-22-63
503-32-80
461-15-53
209-74-74
154-83-29
837-90-49
554-36-44
180-87-62
461-20-33
503-32-10
316-32-18
139-47-66

Aнтена б/в супутникова, компл.комбінов.(тарілка та Т2), твбокс,приставка IP ТВ. (067) 240-70-16
Bиготовлення, перетягування, ремонт м’яких меблів. Зміна
дизайну. Виїзд на р-ни. (067)252-38-62
А ми розчистимо запущ.сад, ділянку. Зріжемо дерево б-я.
складності. Професійно. (099) 549-09-19
А я ремонтую пральні машини автомат. Якісно.Гарантія. Виїзд
на дом,р-ни до 50км. (096) 317-76-68
Автомат. пральні машини та інша побут. техніка. Акурат.
відремонтую на дому. (067) 934-38-77
Виготовлення меблів на замовлення. Якісно, недор. Виїзд дизайнера безкоштовно.. (097)514-45-82, (096)471-57-47
Встановл., газ.колонок всіх конструкцій, газ.котлів, газ.
конвекторів,ел.бойлерів (097)272-39-81, (093)809-22-91
	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

7.6 Послуги

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

«AAAAABC». 100% pемонт хoлодильників вдома.
Гарантія. Забираємо б/в холодильники (098) 814-2477

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

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

7.5 Куплю

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

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

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

	Ремонт телевізорів. Гарантія. Виклик безкоштовний.
(067)262-78-99, (063)225-95-18
Ремонт шв.машин, оверлоків, електропривод. Гарантія. (093)
883-30-50. (093)883-30-50, (096)434-10-96
Ремонт, встановл., запуск газколонок будь-якого виробн. та
моделей. (098) 132-14-22
Ремонтую пральні машини автомат, сантехніку з виїздом на дім
до 30км від Вінниці (096)317-76-68, Олександр.
Супутникове та ефірне т/в без абонплати, тюнери, конвертори,
антени. Смарт ТВ. (093) 406-34-54

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

	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

0брізка дерев! Аварійні, плодові. Розпил, корчування,
подрібнення. Недорого. (098) 409-89-94

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

1 косіння трави, бур’яну. Обприскування саду, городу. Встановлення огорож. (099) 549-09-19

	Терміновий ремонт холодильників на дому, якісно з
гарантією, виїзд в район. (067)934-37-81, (098)573-71-28

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

	Терміновий ремонт:холодильників, морозильників.
Швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-49-99
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коротко
Виграв
суперкубок
 В іспанському місті
Гвадалараха нещодавно
фінішували відкриті
змагання з кікбоксингу.
Вони мали статус
суперкубка Іспанії.
Вінницю представляв
юний вихованець клубу
«Слава» Леонід Дзюбенко.
Він став чемпіоном
у ваговій категорії
до 30 кг. Леонід —
вихованець провідного
вінницького тренера з
кікбоксингу В’ячеслава
Отеранського, чемпіона
світу серед чоловіків.
Випуск № 15 (1211)

Двоходові задачі на кооперативний мат.
Задача № 2833–2836
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

h 2*

2.1.1.1.

Перевірте розв'язок:
Газета RIA № 22 від 1 червня 2022 року
Задача № 2829
I. 1. Kpe8! Tc6 2. Kb7 Tc8x;
II. 1. Cb5! Td7+ 2. Kpa6 Ta7x.
Задача № 2830
I. 1. Kph8! C7 (A) 2. g6 (B) Cf (C)x;
II. 1. g6! (C) Cf6 (B) 2. g5 Cf7 (A)x — чергування ходів АВС-ВСА
Задача № 2831
I. 1. Сb4! Td2 2. Kpc3 Td3x;
II. 1. Kpa2! Tc3 2. Kpa1 T: a3x.
Задача № 2832
I. 1. Kpf1! Kpg3 2. Kpg1 Teb5;
II. Kpb3! Te1 2. Kph4 T: h1x.

М. Пархоменко

Заснував для ветеранів
«Банку допомоги»
Підтримка  Георгій Самков ініціює
виплату стипендій відомим вінницьким
спортсменам і тренерам похилого віку.
Також шукає меценатів, які можуть
надавати їм матеріальну допомогу
Євгеній МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Георгій Самков — одна із най‑
відоміших особистостей у цари‑
ні вінницького спорту. Він був
успішним спортивним функці‑
онером обласного рівня, трене‑
ром і викладачем фізвиховання.
А нині займається спортивною
журналістикою і допомагає міс‑
цевим ветеранам спорту як гро‑
мадський діяч. Регулярно пише
нариси про відомих спортсменів,
тренерів і ветеранів.
— Відомі люди, які пішли із
життя, заслуговують, щоб про
них згадували. Тому про ві‑
нницьких ветеранів спорту, які
пішли із життя, пишу детально
і розлого. Також намагаюся роз‑
повідати й про діючих місцевих
спортсменів і тренерів, — каже
Георгій Самков.
У 2008 році він був обраний
першим віце-президентом об‑
ласної Асоціації ветеранів спорту
і тренерів «XXI сторіччя».
— Ми разом із тодішнім ди‑
ректором обласної ДЮСШ зі
спортивної акробатики Леоні‑
дом Голяком створили цю гро‑
мадську організацію 25 років
тому. А в 2011 році на урочистих
зборах за участю 82‑х ветеранів
нашої галузі (представників від

24‑х видів спорту) я був обраний
головою обласної ради ветеранів
фізичної культури і спорту. Це
вже інший громадський орган, —
розповідає Георгій Самков.
За ініціативи громадських ак‑
тивістів вперше в Україні ветера‑
нам спорту почали виплачувати
обласні стипендії.
— Ми перейняли такий досвід
у управління культури. Нині пів‑
тора десятка ветеранів отриму‑
ють щорічно по тисячі гривень
від обласної влади. Приміром,
це майстер спорту з акробатики
Юрій Антіпов, Микола Дроздов
(бокс), Микола Тютрін (важка
атлетика), Петро Гома (спортив‑
ний організатор) та інші.
Також наші шановані ветерани
спорту отримували стипендії
Президента України, Кабміну, —
продовжує Георгій Самков.
Георгій Самков заснував «бан‑
ку допомоги» вінницьким вете‑
ранам спорту. Ідею запозичив
у «Монобанку».
— Там існує «банка» для скла‑
дання власних коштів і нако‑
пичення відсотків. А наш фонд
я назвав «банка матеріальної і
моральної допомоги вінницьким
ветеранам спорту». Фонд існує
понад два роки. За цей час ми
підтримали близько десятка осіб.

Георгій Самков. Перший віце-президент обласної Асоціації
ветеранів спорту і тренерів «XXI сторіччя» та водночас голова
обласної ради ветеранів фізичної культури і спорту
Донорами коштів були приблиз‑
но 15 меценатів. Допомагаємо
людям, які цього особливо по‑
требують. Приміром, переможцю
Всесвітньої універсіади з мара‑
фонського бігу Івану Ковальчуку
виділили кошти на відновлення
після серйозного інсульту, — роз‑
повів громадський діяч.
Георгій Самков регулярно скла‑
дає детальний список іменинників
і ювілярів спортивної галузі Ві‑
нниччини. Раніше щотижня його
оприлюднювала місцева спортив‑
на газета «Вболівальник». А піс‑
ля її закриття цей список Георгій
Самков поширює на початку кож‑
ного місяця в соціальних мережах.
— Я роками збирав архів
пам’ятних дат відомих спортс‑
менів і тренерів Вінниччини.
Згадую не лише іменинників,
але й тих, хто пішов із життя.
Це непроста робота. Окрім дати
народження, даю цікаві біогра‑
фічні відомості, — каже він.
У ветерана є й кілька інших

оголошення
Модель

Рік випуску/колір/
об`єм двигуна

Пробіг

Ціна

Куда звертатись (Ваш телефон)

Нотатки

8. Автомобілі
8.1 Продам або обмiняю

8.8 Авто-ремонтнi послуги

Доставка: пісок, відсів, керамзит, цемент, щебінь. Доставка у
мішках. (067) 680-96-04
Екскаватора послуги. Копання, буріння криниць, каналізацій.
Продаж кілець. (067) 433-77-38

8.9 Транспортнi послуги

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

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

8.3 Куплю

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

8.5 Сг техніка та інвентар
Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки
сегментні та роторні (096) 495-75-48
Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки
сегментні та роторні (097) 713-54-93
Передні мости на МТЗ нового,старого зразку та балочні, після
508427

кап. рем. Білорусь. (067) 318-15-13
Сівалки, плуги, фрези,дискові борони, міжрядні культиватори,
розсадо-посад. маш. (063) 651-91-92
Т-25, картоплесадж., картоплекоп., громадилки, розкидач мін.
добр, прес-підбир. (097) 347-78-54
Трактор МТЗ, Т-25, косілки роторні обприскувачі 200л, 300, 400,
600, 800, 1000л. (095) 810-17-87

прийом оголошень (0432) 555-135

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

Деу-Сенс....................... 13 . . ... чер..... 1300 . . ......... -............ 3300у.о...... (067) 778-29-09 . . ...............................................газ 4-покол., підсилюв.керма
Мазда 6........................ 08. . ... син..... 2000д........190 . . ......... 5300у.о...... (097) 164-18-50........................................................................... універсал
Москвич-412 ІЖ.............. 1991. лот..... 1500 . . ........ 86.. .......... дог............ (098) 530-17-17........................................................ бензин, ідеальний стан

Авто будь-яке . . ............... - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог............ (096) 003-06-75 . . .................................................................. будь-який стан
Автовикуп ВАЗ. . .............. - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог............ (096) 003-62-75 . . ...................................................... Лада, іномарки, швидко

хобі. Це фотографування, са‑
дівництво, рибальство, ремонт
різної техніки. Водночас Георгій
Самков, незважаючи на солід‑
ний вік, сам продовжує дружити
зі спортом. Бере участь у масо‑
вих велопробігах. Приміром,
на 50 км навколо Вінниці.
— Намагаюся пересуватися
лише на велосипеді. На вок‑
зал, додому тощо. Це допомагає
тримати себе в гарній фізичній
формі, у тонусі, — додає він.
Георгій Самков назвав ниніш‑
ню ситуацію в Україні складною.
Він постійно обговорює її з дру‑
зями і знайомими.
— У моєму телефоні — по‑
над 1,5 тисячі контактів. Це
абоненти не лише з України.
Приміром, колишній вінниць‑
кий легкоатлет-метальник Юзеф
Нахліс, який нині мешкає у Чи‑
каго (США). Всі переживають і
гадають, коли війна закінчить‑
ся. Віримо, що перемога буде
за Україною! — каже Самков.

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

Вантажне перевезення Мерс-Спринтер, 20куб, до 3т, по місту,
області, Україні. (067) 740-94-50
	Вантажні перевезення 1-10т по місту, області,
Україні. (067) 290-47-13
Вантажні перевезення до 2 т по місту та області. МерседесСпринтер середня база. (093) 409-28-28
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
508427

505535
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Запрошує навіть тих, з ким
«побив горшки»
Ювілей митця  У перший день
літа у Вінниці відкрили три виставки,
приурочені ювілею знаного вінницького
художника Володимира Козюка
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Виставки жи‑
вопису народний
художник України
Володимир Козюк
презентував одра‑
зу на трьох творчих майданчиках
міста: у Галереї XXI, у Вінниць‑
кому краєзнавчому музеї та у Ху‑
дожньому музеї.
Митець назвав експозиції «Моя
душа — це Україна», «Політ
до мрій», «Погляд крізь серце» і
приурочив їх до свого 50‑річного
ювілею.
На виставці «Моя душа — це
Україна» у Вінницькому облас‑
ному краєзнавчому музеї були
представлені 24 роботи за 2020–
2022 роки, які знайомлять з дещо
несподіваними аспектами його
творчості.
Володимир Козюк показав ди‑
намічні, насичені за кольором
композиції на історичні та теми

народного мистецтва України,
виконані у співавторстві з мит‑
цями Олександром Бритцевим
та Євгенією Божко.
До однієї з таких робіт долу‑
чилася Івона Малевич, внучата
племінниця Казимира Малевича.
Картину назвали «Гімн Миру».
На свято до Козюка завітала
родина, друзі, колеги і прихиль‑
ники творчості. Гостям художник
розповів про своє становлення
та творчий шлях. Знані вінни‑
чани діляться враженнями від
побаченого.
— Сьогодні я щаслива побу‑
вати на виставці у мого друга,
надзвичайно талановитої і щи‑
рої людини Володимира Козю‑
ка, — говорить народна артистка
України Ірина Швець. — В аб‑
страктному живописі, у мазках
пензля, у фарбах і кольорових
поєднаннях розкрився характер
і переживання майстра, його
любов до України. Я це відчула.

Довідка
Володимир Козюк — художник,
фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат. Митець вже багато
років стоїть на варті культури, традицій та самобутності українського народу, поповнюючи своїми
картинами українську спадщину.

Народний художник України —
учасник міських, обласних,
всеукраїнських, міжнародних
художніх виставок (від 2000 р.)
і пленерів (від 2004 р.), організатор Міжнародного пленеру
«Кращий художник».

Володимир Козюк з родиною і другом. Митець відзначив ювілей трьома виставками
— Сьогодні вітаю з ювілеєм
мого друга, надзвичайно талано‑
виту людину, яку знають у всьому
світі, Володимира Козюка, — го‑
ворить політик і громадська ді‑
ячка Людмила Станіславенко. —
Людина з сильним характером,
незламною вірою та життєвою
історією, сповненою неймовір‑
ними моментами. Він знаходить
у собі сили творити навіть у часи,
коли інші опускають руки. Це
не просто картини, це поклик
душі, це генетичний код нашої
країни, це те, що надихає.
— Дякую за шматочок душев‑
ного спокою та естетичної насо‑
лоди, — каже художник-кераміст
Вікторія Ніколаєва. — Я не диву‑

юсь його таланту, це те, що треба
ще осягнути мені особисто, але
завжди захоплююсь сміливістю та
свободою, це дуже круто. Воло‑
димир Козюк творить для цього
світу — йому це необхідно.
Оскільки відкриття виставки
відбулося у День захисту дітей,
художник надав можливість ді‑
тям доторкнутися до мистецтва,
і маленькі відвідувачі музею до‑
малювали його власну картину.
Війна відобразилася у роботі
в кольорах українського прапора,
які нанесені поверх пейзажу, з
відбитками дитячих долоньок.
Майстер-клас для дітей та колек‑
тивне створення картини відбу‑
лися для благодійного аукціону.

оголошення

прийом оголошень (0432) 555-135

9. Робота

Помічник пекаря в пекарню, формувальник тіста. Нічна зміна.
Центр Вишеньки. (097) 911-49-11

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

9.1 Водії, експедитори,
вантажники, комірники

9.3 Охоронці

9.6 Продавці, касири

	Водій-охоронник ГШР. Форма, повний соцпакет. З/п
своєчасно. (067)430-53-76, (093)115-78-85

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

Охоронець м.Вінниця. З/п 6500грн.+1000грн харчування. Офіційно. (097) 967-84-02

9.9 Робочі, слюсарі,
будівельники

Водій-далекобійник
Офіційне оформлення
Висока з/п, кат. СЕ
Закордонний паспорт, чіп.

(067) 434-68-88

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

	Вантажники на постійну роботу. Оплата потижнева.
(067) 770-17-14

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

Вантажники-різноробочі на разові роботи «по дзвінку». (067)
135-70-48

Охоронники.

Водій на вантажний автомобіль. (096) 456-44-98
Водій на ГАЗель, 4,2м, тент, по місту. Вантажні перевезення. З
досвідом роботи. (067) 726-68-31
Водій на ЗІЛ-130, кран маніпулятор. Різноробочий (виготовл.
бетонних кілець). (067) 779-49-42

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

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

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

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

Зварювальник,

коваль, маляр на постійну роботу.
Терміново! (067) 743-25-95

Працівники некваліфіковані (чол., 18-60р.) запрошуються на роботу. (067) 433-15-81
Робочий для обробки зап. частин з пластику. (067) 722-77-52
Різноробочі потрібні на роботу. З/п договірна. Оплата кожен
день. (098) 718-62-62
	Сантехнік в ТЦ «Мир». (067) 432-36-49

9.4 Прибиральники, покоївки,
посудомийки
	Двірник терміново потрібен на роботу. З/п 6200. (097)
265-54-04
Прибиральниця в ТЦ «Мир». (067) 432-36-49

507230

Виставка «Моя душа — це
Україна» триватиме до 12 черв‑
ня 2022 року.
 Краєзнавчий музей: 10.00–
18.00
 Художній музей: 9.00–18.00
 Галерея XXI: 10.00–19.00.
— Запрошую вінничан та гос‑
тей міста, — закликає автор ви‑
ставки Володимир Козюк. — За‑
прошую усіх друзів, знайомих, та
навіть тих, з ким вже давно «по‑
бив горшки», сьогодні такий час,
що точно не до чвар. 50‑літній
ювілей — це свято хотів зробити
феєричним, не заради пихи, ско‑
ріше як звіт. Не вийшло, усі зна‑
ють чому — війна! Тому радість
буде лиш від Перемоги.

506642
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Що робити та куди піти
у Вінниці в червні?
Афіша  У місті поступово більшає
культурних подій, завдяки яким
можна ненадовго відволіктися від
реалій нашого сьогодення. У червні ви
можете піти на різноманітні екскурсії,
концерти відомих виконавців, поплавати
на гондолі та теплоходах, подивитися
на нових мешканців звіринцю, обрати
програму на будь-який смак у планетарії
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Безкоштовні
екскурсії
Ознайомчі про‑
гулянки з циклу
«Пізнай Вінницю» організовані
департаментом маркетингу міста
та туризму ВМР, продовжать‑
ся у червні ще чотирма екс‑
курсіями. Проходитимуть вони
щоп’ятниці, стартуючи о 17.00.
Три з них будуть винятково для
внутрішньо переміщених осіб,
одна — для вінничан та пере‑
селенців з інвалідністю з марш‑
рутом, який можна буде проїхати
на візку.
Програма складатиметься з
двох оглядових та двох тема‑
тичних прогулянок. З коротким
описом кожної можна ознайо‑
митися у відповідній гугл-формі,
через яку відбувається реєстра‑
ція:
10 червня. Оглядова екскур‑
сія «Вінниця за 100 хвилин» від
Альони Сазонової. https://forms.
gle/4YRunKkUxVXV74uQ6;
17 червня. Тематична екскурсія
«Жінки, плітки та дрібка любові»
від Тетяни Рибак. https://forms.
gle/Kbes7z5CcQ2uFEey8;
24 червня. Оглядова екс‑
курсія «Архітектурні перлини
вулиці Соборної» від Людми‑
ли Очеретної. https://forms.
gle/qPCfyxrjtt8Bwawo7.
Місце старту екскурсій буде
повідомлятися за день-два до за‑
ходу, коли зареєстрованій особі

телефонуватимуть організатори
для підтвердження участі.
Благодійний концерт
Kozak System
Вони не обмежуються стильо‑
вими чи жанровими рамками.
У творчості «козаків» є все: від
потужного панк-року до щемких
ліричних балад на вірші сучасних
поетів, від мелодійного етносу
до мультижанрової суміші ко‑
зацьких пісень з регі, від гостро‑
соціальних треків до патріотич‑
них військових гімнів.
Коли: 12 червня
Де: Royal Pub
Квитки: від 390 гривень
Театр імені Садовського
Нарешті вистави повертають‑
ся. Причому не лише на малу,
але й на велику сцену. Репер‑
туар на червень приємно радує
https://teatr.vn.ua/show
Концерт гурту «Ляпіс‑98»
Сергій Міхалок та його банда
подарують усім, хто прийшов, ве‑
чір перевіреної часом музики, при‑
правленої шаленим артистизмом і
драйвовими ритмами. Приходьте,
щоб повернути молодість і зали‑
шитися в цій порі якнайдовше.
Коли: 13 червня
Де: Будинок офіцерів
Квитки: від 290 гривень
Теплоходи
У Вінниці розпочався се‑
зон прогулянок на теплоходах
«Микола Пирогов» та «Ляля Ра‑

У місті вже запустили більшість фонтанів. На проспекті Космонавтів у спекотні дні біля води
буде багато дітлахів
тушна». Маршрут не змінився:
від Центрального автовокзалу
до Сабарова. Прогулянка роз‑
починається при наявності що‑
найменше 15 пасажирів.
Вартість квитків: 100 гривень
для дорослих; 90 гривень для
студентів та учнів; 80 гривень
дитячий (з 6 до 10 років); Діти
до 5 років безплатно. Теплоходи
курсують з 10.00 до 20.00.
Простір-студія «ПІЧ».
Подільський зоопарк
У звіринці можна побачити: зу‑
бра, верблюда, антилоп, оленів
благородних, оленів плямистих,
ведмедів бурих та гімалайських,
мавп, вовків, лисицю тощо. Є
там і чимало цікавих птахів: орли,
беркути, білоголові сипи, фазани,
страуси, павичі, лебеді білі та
чорні… Нещодавно у вінницько‑
му зоопарку оселилися ягуар та
тигриця. До речі, перед походом
до звіринцю, можете подивитися
наш нещодавній репортаж звідти.
Вхід: дорослі — 100 гривень,
учні/студенти — 50 гривень,
діти від трьох до шести років —
20 гривень, діти до трьох років —
безкоштовно. Час роботи: що‑
денно з 09.00 до 19.00.
Зоодворик
У Центральному парку імені
Леонтовича також є цікаве місце

з цікавими мешканцями. У зо‑
одворику живуть мавпи, єнот,
поні, носухи, сурикати, кен‑
гуру, черепахи та інші кудлаті
та пернаті мешканці. Більшість
тварин можна гладити та году‑
вати. Заклад працює щодня з
10.00 до 19.00. Вартість квитків:
50 гривень.
Планетарій
Вінницький планетарій зали‑
шився єдиним в Україні, який
наразі працює. Решта анало‑
гічних установ та обсерваторій
припинили роботу через війну.
Вінницькі науковці підготували
для відвідувачів цікаві програ‑
ми на різний смак. Загалом їх
близько сотні. Сьогодні вартість
квитка для дошкільнят стано‑
вить 20 гривень. Для школярів
та студентів 30, а для дорослих —
40 гривень.

Двоповерховий автобус
BusPass — це двоповерховий
«кабріолет», який катає вінничан
та гостей міста від Центрального
автовокзалу до садиби Пирогова.
Протяжність маршруту —
22 км.
Тривалість — 1,5 години.
Пасажирів супроводжує про‑
фесійний гід.
Вартість квитка:
Дорослий — 240 гривень.
Дитячий 6–14 років — 150 гри‑
вень.
Пільговий — 190 гривень.
Бронювання за телефоном:
(066)169–03–79.

Національний музейсадиба Пирогова
Музей складається із
взаємопов’язаної системи
об’єктів культурної спадщини
та пам’яток садово‑паркового
мистецтва. Це, зокрема, буди‑
нок видатного лікаря Миколи
Пирогова. У ньому він жив, там
представлена експозиція про
його життя та діяльність, про‑
водяться екскурсії. Музей-апте‑

Катання на гондолі
Вінниця є одним із небагатьох
українських міст, де можна по‑
плавати на незвичному тран‑
спорті — гондолі. Пливуть, куди
скажете. У плавання можна при‑
хопити шампанське та фрукти.
За кермом буде досвідчений ві‑
нницький гондольєр у відповід‑
ному вбранні.
Вартість: 500 гривень за
40 хвилин.

оголошення
	Сортувальники плівки. (098) 245-36-53
	Токар і зварювальник в цех по металовиробах. (097)
494-48-32

9.10 Спеціалісти, майстри,
інженери
	Робітники на виробництво. З/п від 10000грн. (098)
530-56-30

9.13 Швачки, кравці,
прасувальники

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

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

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

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

10. Навчання
10.1 Навчу
Peпетитор з Хімії та Біології. ЗНО. Робота по шкільній програмі.
Онлайн. Офлайн. (097) 118-48-00

	Швачка на трикотаж (жін.одяг). Денні/нічні зміни, г/р
8-20, 20-8, вих. плаваючі. Київська, 14. (097)168-72-82

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

	Швачки в швейний цех. Жіночий одяг. Поопераційне
вир-во. З/п висока, соцпакет. (068) 656-81-31

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

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

	Швачку та технолога, кваліфікованих запрошує
швейна-текстильна компанія (098) 749-10-10

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

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

9.18 Опікуни, доглядачі, няні
	Няня в село для хлопчика 3р. з умовою постійного
проживання. (096) 913-36-73
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
Працівники на курячий завод в Нідерланди, ж/ч/пари
до 50 р. З/п 2000Є. Консульт (096)742-55-02, (093)01283-93

9.22 Різне
509111

прийом оголошень (0432) 555-135

Робітники для косіння трави в саду 67 4305719
Закрійник. Шиємо жіночий одяг та бронежилети. Г/р
позмінний. З/п 12000-14000грн. Київська, (097)168-72-82

ка — музей-аптека з інтер’єрами
приймальні та операційної Пи‑
рогова в його садибі Вишня.
Церква-некрополь, де покоїть‑
ся набальзамоване тіло вченого.
Працює щодня з 10.00 до 16.00.

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

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

508346
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Скільки коштує оренда
електросамоката у Вінниці
Прогулянка з вітерцем  У Вінниці є
три сервіси для оренди електросамокатів
через смартфон. Це E-wings, ECOS,
Bolt. Розповідаємо, яка ціна оренди
двоколісного, переваги та недоліки
кожного з цих сервісів
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Для оренди
транспорту в цих
сервісах
вам
не потрібно залишати документи
чи завдаток. Увесь процес оренди
проходить без допомоги людини,
завдяки додатку на смартфоні.
Тепер про ціни та особливості
кожного з них.
E‑wings
У Вінниці є понад 100 само‑
катів, які доступні для оренди.
Вартість — 9 гривень за розбло‑
кування і похвилинна тарифіка‑
ція — 1,99 гривні за кожну хвили‑
ну поїздки. Також самокат можна
забронювати за собою для по‑
дальшої оренди: це платна опція,
яка коштує по 1 гривні за хвили‑
ну. Гроші списують з банківської
картки, яку потрібно прив’язати
до додатка E‑wings.
Мережа прокату не має ста‑
ціонарних станцій прокату, тож
самокати можна залишити будьде, крім зон, де паркування за‑
боронене. Зазвичай, це території
університетів, деяких парків, лі‑
карень та віддалені від густона‑
селених мікрорайони.

Також є абонементи, які дають
переваги для довготривалих про‑
гулянок:
за 79 гривень можна отримати
безплатне розблокування та п’ять
хвилин безкоштовного броню‑
вання на кожну поїздку протягом
14 днів.
за 299 гривень отримаєте «без‑
оплатний» самокат на 24 години:
ваша поїздка має тривати за раз
не більше 30 хвилин, кількість
поїздок не обмежена, на кожну
поїздку матиме 5 хвилин без‑
оплатного бронювання. У разі
перевищення цих лімітів (30 хв
на поїздку, 5 хв на бронь) будуть
застосовані звичайні тарифи.
Плюси: з одного акаунту можна
орендувати одночасно два само‑
кати.
Мінуси: тарифи дещо вищі,
аніж у конкурентів у Вінниці.
Завантажити E‑wings: e‑wings.
com.ua
ECOS
Скільки самокатів цієї мережі
у Вінниці, на мапі не вказано.
Переважна більшість з них зна‑
ходиться на Вишеньці. Вартість
оренди — 5 гривень розблокуван‑
ня плюс 2 гривні за кожну хвили‑
ну поїздки. Бронювання двоколіс‑
ного — одна гривня за хвилину.

Користуватися самокатом можуть лише повнолітні. Але фактично сервіси не контролюють
це, сподіваючись на дотримання правил орендарями
Мережа покриття аналогічна
іншим додаткам для оренди елек‑
тротранспорту. Однак на мапі
чітко визначені зони, де можна
паркувати транспорт. Як прави‑
ло, це ділянки біля магістральних
доріг та людних місць.
Плюси: дешевше розблокуван‑
ня аніж в E‑wings, можна орен‑
дувати три самокати з одного
акаунту.

Хочу покрутити педалі. Де орендувати велосипед?
Якщо ж вам до смаку велосипеди, то пропонуємо скористатись
сервісом Nextbike.
Мережа у Вінниці налічує 110 велосипедів. Ставити їх можна лише
на стаціонарних станціях: їх 25 і
більшість з них знаходиться на Ви-

шеньці, Центрі, Замості. Для оренди потрібен додаток та банківська
картка.
Перша година оренди коштує
25 грн, друга — 25 грн, третя година і кожна наступна — 50 грн. При
купівлі абонемента — 250 грн мі-

сячний, 1150 грн на увесь сезон —
вартість поїздки зменшується: щодня перші 60 хв на поїздку безплатні, друга і третя години — по 5 грн,
четверта година прокату — 50 грн.
Завантажити додаток можна
на сайті nextbike.ua

Мінуси: немає абонементів для
довготривалої оренди.
Завантажити ECOS: ecoscooter.
org
Bolt
Сервіс для оренди самокатів
інтегрований у додаток для ви‑
клику таксі, тому завантажувати
окрему програму на смартфон,
якщо у вас вже є Bolt — не треба.
Вартість: 5 гривень розбло‑
кування, 1,5 гривні за кожну
хвилину поїздки. Бронюван‑
ня — 1 гривня/хвилина. Якщо
за день наїздили більше, ніж
на 450 гривень, то всі ваші на‑
ступні поїздки цієї доби будуть
безоплатними.
Для оплати оренди треба
прив’язати до додатка банківську
картку. З вашої картки одразу

оголошення
	Англійська, нім., польська, франц., чеська. Готуємо
до укр.та міжнарод. іспитів (063)130-80-89, (067)43329-54
Підтягнемо математику за літо. Індивідуальні заняття для 4-9 класів. Центр міста (095) 937-50-64

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

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

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

12. Електроніка
та аудио/відео техніка
12.1 Продам
Т/в LG з трубкою. . ....................................... дог............. (097560-0631
Фотоприналежності, різні.............................. дог.......... (068) 004-10-26

прийом оголошень (0432) 555-135

12.2 Куплю

14. Медичні послуги

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

14.1 Пропоную

12.3 Послуги
Aнтена б/в супутникова, компл.комбінов.(тарілка та Т2), твбокс,приставка IP ТВ. (067) 240-70-16
Рем. телевізорів вітчизн. та імпортн. вир-ва будь-яких моделей.
Виклик додому. 66-68-62, (098) 062-16-47
	Ремонт комп’ютерів, ноутбуків, т/в на дому.
Дігностика безкоштовна. Гарантія. (098)877-57-59,
(093)662-83-49
Супутникове та ефірне т/в без абонплати, тюнери, конвертори,
антени. Смарт ТВ. (093)406-34-54

13. Інші послуги
13.5 Юридичні та фінансові
послуги

«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
Масаж загальний, класичний, антицелюлітний. Болі в суглобах.
Консультації. (097) 296-08-77
Послуги психологів та психотерапевтів. Різні види
та напрямки консультацій. (067)433-29-54, (063)13080-89
Продам турнік у дверну коробку, міцної конструкції, вир. Україна.
Ціна 300 грн. (096) 601-22-49

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

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

14.2 Потребую

	Кредити готівкою. 17 років кредитуємо. Кредитна спілка «Партнер». Ліц.380 НКФП. (063)311-80-72,
(096)901-79-48

505662

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

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

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

спишуть 50 гривень для оплати
електротранспорту — якщо ж ви‑
користаєте не всю суму, то сервіс
поверне залишок на вашу картку.
У порівнянні з іншими серві‑
сами, Bolt має більше дозволених
зон, де можна завершити оренду
двоколісного.
Також через додаток можна
програмно обмежити швидкість
до 15 км на годину, якщо, на‑
приклад, уперше користуєтесь
самокатом.
Плюси: поки сервіс має най‑
менші ціни оренди електро‑
транспорту серед конкурентів
у Вінниці.
Мінуси: не можна орендува‑
ти більше, ніж один самокат
на один акаунт; немає абоне‑
ментів для тривалої оренди.
Завантажити Bolt: bolt.eu

Куплю інвалідні візки, будь-які. (097) 935-65-71
Куплю інвалідні візки, ходунки, туалет. (067) 726-46-41
Куплю інвалідні коляски будь-які, ходунки, санітарні туалети,
інвалідні товари. (097) 017-00-17

15. Знайомства
15.3 Клуби знайомств
Шлюбні знайомства для жінок. Пишіть про себе, побажання, 2
фото в mms. (067) 722-32-74
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RIA, Середа, 8 червня 2022

«Хлібне перемир’я»: побачимо
три театри в одній прем’єрі
Буде вражаюче!  З вальсом, що
переходить у реп, звичкою «порішати» і
сучасними реаліями війни, «братською
любов’ю» і нецензурною лексикою,
спогадами про маму, з якою не говорили, і
хлібом, який горить… Настільки актуально,
що хочеться кричати! У середу, 15 червня,
у театрі імені Садовського харківські та
вінницькі актори презентують сучасну
драму 18+ за п’єсою Сергія Жадана
Валентина КИРИЛЬЧУК,
RIA, (096)3145155

Об’єднатися
у спільному про‑
екті Харківський
академічний театр
ім. Т. Шевченка, Вінницький
академічний театр ляльок та Ві‑
нницький академічний музичнодраматичний театр ім. М. Садов‑
ського підштовхнула війна.
У мирний час дружні театри
за традицією у червні зустрілися
би на знаменитому міжнародному
театральному фестивалі «Мельпо‑
мена Таврії» у Херсоні. Та після
нападу рашистів Херсонщина
опинилась у тимчасовій окупа‑
ції, а частина трупи Харківського
театру була вимушена переїхати
у Вінницю. Саме тут березільці,
садовці та вінницькі лялькарі й
вирішили зробити спільну вер‑
сію драми «Хлібне перемир’я»
за однойменною п’єсою одного з
найпопулярніших сучасних пись‑
менників України Сергія Жадана.
Прем’єру вистави вінничани та
гості міста побачать у наступну
середу, 15 червня, о 17.00 на ма‑
лій сцені театру імені Садовсько‑
го, а запис спектаклю онлайн
братиме участь у фестивалі
«Мельпомена Таврії», який попри
всі перепони відбудеться.
— З 10 по 19 червня театри з
25 міст і 7 країн покажуть свої
вистави у форматі онлайн і
офлайн — кожен у своєму міс‑

ті, в своїй країні, але під егідою
та в загальній афіші фестивалю
«Мельпомена Таврії», — розпо‑
відає керівник літературно-дра‑
матургічної частини Вінницького
театру ім. Садовського Світлана
Фицайло.
— «Мельпомена Таврії» цьо‑
го року є голосом Херсонщини.
Ми повністю поділяємо цінності
нинішнього фестивалю та вислов‑
люємо солідарність із тимчасово
окупованими регіонами, а також
радіємо, що хоч і в евакуації, але
маємо можливість презентувати
першу прем’єру ювілейного для
нашого театру 100‑го року, — ка‑
жуть березільці.
Правда про війну і
перемир’я
Події вистави перенесуть гляда‑
чів на вісім років назад — у літо
2014 року, самий початок бойових
дій і період першого перемир’я,
яке тоді прозвали «хлібним», аби
фермери встигли зібрати врожай.
Під час такого перемир’я в ма‑
ленькому містечку на сході Укра‑
їни, де єдиною адміністративною
будівлею є пошта, у двох братів,
Толіка й Антона, помирає мати, і
вони в умовах воєнного часу шу‑
кають можливості «по-людськи»
її поховати. Та далі — самі лише
знаки: підірваний міст між двома
частинами їхнього містечка, глу‑
хоніма жінка, яка прийшла від‑
співувати маму, вагітна і небіж‑
чиця в одному домі, поштар без

пошти, фермер, у якого під час
хлібного перемир’я вигорів увесь
урожай…
Розпач, пристрасті, бійки,
наелектризоване нерозуміння,
з’ясування стосунків, втрата
спільної мови, зруйновані мос‑
ти та вогонь, який прийде за всі‑
ма… Вистава пробирає до кісток,
до сліз, до душі!
За розвитком подій стає зро‑
зуміло, що родинні, дружні та
всі зв’язки, які тримали людей
разом, вийшли з ладу ще давно,
а війна їх остаточно зруйнувала.
Люди залишаються сам на сам
зі своїм темним минулим та ще
більш примарним майбутнім.
Без моралізаторства і оцінок,
пафосу і загравань, у своїй п’єсі
Сергій Жадан описав все, що ба‑
чив. Так, як є. Болюче, трагічно,
страшно, але водночас — живо,
легко, із саркастичним гумором.

«Давайте йти. Ну шо
тут сидіти? Не бійтеся.
Якщо є куди йти,
треба йти…».
Сергій Жадан, з п’єси
«Хлібне перемир’я»
А режисер із Харкова Олек‑
сандр Ковшун все це блискуче
втілив у постановці, підібрав‑
ши акторський ансамбль, який
на сцені не просто грає, а живе,
наче єдиний організм. Головні
ролі майстерно виконують чотири
вінницькі актори: Сергій Бабель‑
чук, Олександр Гончарук, Андрій
Побережний, Ірина Огородник та
чотири актори із Харкова: Сер‑
гій Гусєв, Олена Приступ, Ірина
Роженко і Дмитро Чернявський.
— Актуальність і пророчість
цього твору нині накрила всю
країну. Війна ж як своєрідний
страшний ритуал. Проходячи
крізь його вогонь нація переро‑
джується і набуває абсолютно но‑
вої якості. Ми переконані в цьому
і закладаємо всю енергію нашої
віри у виставу, — зазначає трупа
Харківського академічного театру
ім. Шевченка.

Події вистави перенесуть вінничан на схід України 2014го, де герої щиро розповідають про найболючіше. Живою
мовою, із притаманним Жадану сарказмом та правдою про війну
«У Жадана мистецтво
на кінчиках пальців»
До прем’єри у Вінниці
харків’яни ставили виставу
«Хлібне перемир’я» у рідному
Харківському театрі. Восени
2021 року презентували поста‑
новку у Сіверодонецьку під час
гастролей до Луганського облас‑
ного академічного українського
музично-драматичного театру,
а також у Маріуполі на фестивалі
«Театральна Брама».
— На моїх виставах немає «те‑
плої ванни». Я не роблю те, що
всім подобається. Я виводжу із
зони комфорту, і п’єса Жада‑
на — це так само не зона ком‑
форту, — зазначає у своїх інтерв’ю
режисер-постановник Олександр
Ковшун. — Сьогодні Сергій Жа‑
дан — один із провідних авторів,
який здебільшого мешкає в Хар‑
кові. Я з ним особисто знайомий і
навіть як артист брав участь у ви‑
ставі за його текстами «Депеш
Мод», поставленою німецькою
командою в Харківському теа‑
трі для дітей та юнацтва. Звіс‑
но ж, появі прем’єри «Хлібне
перемир’я» передувало багато
різних факторів, але найголо‑
вніше — це актуальність п’єси,
першої п’єси, яку він написав
«у чистому вигляді». «Хлібне
перемир’я» — ніби продовжен‑

оголошення

16. Хобі, творчість, дозвілля,
антикваріат
16.1 Продам
Beлика вітчизняна енциклопедія,31 том. Історія Великої Вітчизн.
Війни, 12 томів. (097) 560-06-31
	Старі дверні ручки CCCР, пластик, годинник, монети,
ф/а плівковий (098) 753-77-50

16.2 Куплю
Антикваріат. Монети будь-якого періоду для себе. Дорого.
(067)93317-24
Бінокль, годинники, гітару, ялинкові іграшки. (068) 004-97-73

прийом оголошень (0432) 555-135

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

Продам гітару «6 струн», в гарному стані. Ціна договірна. (068)
280-04-78

Втрачено посвідчення учасника бойових дій на ім‘я Таращенко
Станіслав Юрійович. Вважати недійсним. (067) 965-52-55

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

16.4 Спорт, туризм

	Втрачено посвідчення Учасника бойових дій
№1413046754 на ім‘я Романюк Володимир Васильович. Вважати недійсним. тел. не вказано

	Куплю хромові чоботи, форму, значки, воєнну
амуніцію, радіостанцію. (098) 753-77-50
Ордени, медалі, значки, ікони. картини, фотоапарати, фарфор.статуетки, парфуми. (098) 753-77-50
	Радіодеталі, радіолампи, електродвигуни, металобрухт. Куплю дорого! (098) 753-77-50
	Ялинкові іграшки, ляльки, машинки, конструктори,
ігру Електроніка та інше. (098) 753-77-50

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

16.3 Музичні інструменти

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

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

508451

ня теми роману «Інтернат», але
в драматургічному форматі. Всі
знають таких авторів, як Бертольт
Брехт або ж Мартін МакДонах, і
я вважаю, що у п’єсі Сергія Жа‑
дана присутні такі самі масштаб
і глибина проникнення в тему,
екстремальну ситуацію війни
на Донбасі. У нього мистецтво
на кінчиках пальців. Його мова
вмонтовується у сучасний і літе‑
ратурний, і побутовий контекст.
Все, що пише Сергій — так круто,
професійно й актуально сьогодні,
що не помічати або ж відмовля‑
тися від цього не варто.
Попри те, що вистава змушує
замислитись над болісними те‑
мами, вона щедро пересипана гу‑
мором — отим справжнім життє‑
вим, коли це не жарт, не анекдот,
а просто розмова, що точиться
між друзями й ворогами, між
братами і сестрами, гумором, що
дозволяє засміятись, хоча саме
час розплакатись або стиснути
кулаки…
Приходьте 15 червня о 17.00
на прем’єру драми «Хлібне
перемир’я» у театр ім. Садов‑
ського, аби сміятися, плакати,
розуміти і говорити про те, про
що неможливо мовчати.
Квитки на виставу можна при‑
дбати на сайті afisha.vn.ua та у касі
театру.

Куплю човен надувний, бінокль, велосипед, намет. (098) 37038-50

17. Тварини

Втрачено свідоцтво про здобуття повної загальної середньої
освіти серії ВН №52088240 на ім’я Антохова Костянтина
Сергійовича. Вважати недійсним. тел. не вказано
Втрачено шкільні документи на ім‘я Сідак Людмила Петрівна.
Вважати недійсними. тел. не вказано

17.1 Продам
Бджолопакети, матки, продукти бджільництва, вулики, рамки.
(073) 086-89-10
Папуга «Жако». Ціна 1000 у.о., говорить, вік 2 роки, з кліткою.
(097) 016-22-63
Породисті кури, качки, курчата, каченята. Інкубаційні яйця, голуби
та перегній. (067)869-88-93, (063)130-30-80
Продам кролиць «Полтавське Срібло», вакциновані, готові до
злучки. (096) 065-64-31

18. Загубив-знайшов
18.1 Загубив
В м.Літин 1.06 був втрачений паспорт старого зразка на ім’я
Копняк Артур Володимирович. Прошу повернути за винагороду.
(098) 378-97-86
Втрач.посвідчення про працю (трудова книжка), серія БТІN 4077212 на ім‘я Мозуляка Олександра Івановича. Вваж.
недійсним. тел. не вказано

19. Загальні оголошення
19.1 Продам
Фермерський інкубатор «Тандем-440», стан нового, можливо
оренда з правом викупа. (096) 065-64-31

19.2 Куплю
	Демонтаж, самовивіз, чорні, кольор. мет., макул.,
склобій. Київська, 136б. (098) 028-88-91
	Духи, флакони та коробки з під духів: Франція та
СРСР. Дорого! (098) 753-77-50
	Куплю дозиметр, радіолампи, противогаз, катализатор, лічил.Гейгера, радіодеталі. (098) 753-77-50
	Р а д і о д е т а л і , р а д і о л а м . , р е л е , р а д і оп л а т и ,
магнітофони, осцилографи, т/в, фотоап. (098) 75377-50
	Фотоапарат Олімпус, Кодак, Соні, магнітофон Шарп,
Санйо та інше. (098) 753-77-50
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«Патріотичні пісні морально
допомагають військовим»
Творчість  Вінницький дует
презентував пісню «По-Козацьки». У ній
містяни закликають продовжувати
впевнено йти до перемоги. Виконавці
переконані, що нам усім потрібно
популяризувати українську музику
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Трек
«ПоКозацьки» виконав
гурт «Вінничани».
Їхня творчість роз‑
почалася ще у кінці 2016 року,
і згодом на певний час затихла.
Однак у час війни музиканти
не могли мовчати і свої почуття
вклали у пісню.
— Кожний, займаючись пра‑
вильними справами, робить ве‑
личезний внесок у наближення
перемоги! Ми своєю чергою
презентуємо вам пісню, кожне
слово якої має неабияк глибокий
та просочений жагою до життя
сенс, — кажуть музиканти. —
Наше бажання бути почутими
не для слави, не для задоволен‑
ня, не для популярності… А для
того, аби справжню українську
музику чули всі, особливо хлоп‑

ці та дівчата, які боронять нашу
країну!
Дует виконує пісні в осно‑
вному жанрі репу та попмузики.
У тексті їхньої нової пісні можна
почути такі слова: «Ви зробили
неможливе з народом нашим —
об’єднали всю країну геноцидом
вашим».
— У нас не було в планах по‑
вертатися в музику, але скажу
наступне як творча людина —
треба звільняти чашу! З початку
війни вона одним махом запо‑
внилась негативом, в мене по‑
чали з’являтись думки про на‑
писання вірша, — каже один з
учасників дуету Артем. — Далі
вірш був перероблений на ку‑
плет і «по накатаному» зроблений
другий куплет та приспів, який
Аліна гарно виконала.
Виконавці переконані, що нам
усім потрібно популяризувати
українську музику. Вінничанин

Артем вважає, що наше поколін‑
ня вже ніколи не буде слухати
російські пісні.
— У нас молодь потужна і мо‑
дернізована. У нас є круті артис‑
ти, які вміють тактично сказати
думку людям і дають гарний
матеріал для прослуховування,
а не запрограмовані москалі, —
говорить співак. — Звичайно, ще
є та кількість людей, яка не може
видалити своїх кумирів, але цей
час настане неодмінно. Зверта‑

Звертаємось до тих,
хто досі частково
або повністю
слухає русняву
музику — замініть її
на українську
ємось до тих, хто досі частково
або повністю слухає русняву му‑
зику — замініть її на українську.
Або на ту, країна походження
якої не є вбивцею!
За словами виконавців, голо‑
вна мета даної роботи, щоб пісня
дійшла до наших захисників, які
боронять славну Україну від ор‑
ків. Учасники дуету говорять, що
у них вже є коментарі, СМС та
навіть дзвінки від наших воїнів з
приємними відгуками. Наші за‑
хисники говорять, що такі пісні

Дует «Вінничани». Головна мета пісні «По-Козацьки» — це
морально підтримати наших захисників, які боронять славну
Україну від орків
їм морально допомагають.
— Поширюйте пісню серед
знайомих, рідних і близьких
вам людей, особливо тим, хто
на фронті, можливо, комусь наша
творчість дасть мотивацію, щоб
піднятись і йти далі до перемо‑

ги, — говорять співаки. — Життя
любить рух! Живемо і рухаємось
до перемоги! Слава Україні та
всім Героям Слава!
Послухати пісню можна
за посиланням: https://youtu.
be/O7FjiljFOIQ

«Польова каша Стрижавчанка»: господині готують
консерви для захисників
Лариса Олійник, RIA, (068)0060772

Волонтерки із смт Стрижавка,
що біля Вінниці, організували ви‑
робництво та відправку на пере‑
дову консервованих каш під влас‑
ним брендом — «Польова каша
Стрижавчанка». Першу партію з
250 півлітрових банок доставили
до підрозділів на сході країни.
— Каші для наших захисни‑

ків — це лише дещиця з того,
що ми робимо та можемо роби‑
ти для потреб військових, — го‑
ворить одна з ініціаторок волон‑
терського виробництва Олена
Бессараба. — У Стрижавській
громаді об’єдналися справжні
патріоти — нас кілька жінок, які
виготовляють тушонки й каші,
а згодом ми відвозимо їх без‑
посередньо до споживачів. Що‑

йно наша команда повернулася
з поїздки до Донецької області,
де серед іншого вантажу ми пе‑
редали хлопцям і дівчатам також
і польову кашу «Стрижавчанка».
Олена Бессараба — представни‑
ця військово‑медичної родини. Її
чоловік — офіцер-медик Андрій
Грачов, донедавна — начальник
управління у справах ветеранів
війни Вінницької обласної вій‑

ськової адміністрації, а після
вторгнення росії — начмед од‑
нієї з військових частин на сході
держави. Олена ж — старший лей‑
тенант медичної служби запасу.
Їх 19‑річний син, студент-медик,
теж проходить військову службу.
Серед господинь є і мама за‑
хисника, який зараз воює на сході
України, і одна вимушена пересе‑
ленка, є й жінка, яка повернулася

з‑за кордону, аби допомагати тим,
хто боронить Україну в один із
найважчих її періодів.
— У Стрижавській громаді
об’єдналися справжні патріоти і
ми виготовляємо тушонку та по‑
льову кашу «Стрижавчанка»! Будь‑
те здорові та ситі, рідненькі! Дяку‑
ємо всім за допомогу! Долучайтеся
до нашої справи! — звернулася
Олена Бессараба до всіх охочих.

реклама

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): ТОВ «Вінниць‑
кий комбінат хлібопродуктів № 2»
Поштова адреса: вул. Гагаріна, буд.
6 б, смт. Десна, Вінницького району
Вінницької обл
2. Місцезнаходження майданчика бу‑
дівництва:
вул. Гагаріна, буд. 6 б, смт. Десна, Ві‑
нницького району Вінницької обл
3. Вид робіт — реконструкція котельні
з встановленням твердопаливного котла
Е 2.5 –0.9 Р (Э) з предтопком САС‑2000,
що працює на твердому паливі (пелета)
Технічні і технологічні дані: продук‑
тивність по парі 21000 т/рік
4. Соціально-економічна необхідність
проектованої діяльності: виробничі потреби
5. Потреба в ресурсах при будівництві
і експлуатації:
 земельних не потребує
 енергетичних (паливо, електро‑
енергія, тепло): пелети — 492 кг/год,

4150 т/рік; електроенергія — 60 КВт.
Додаткові джерела енергоносіїв в про‑
цесі реконструкції не задіюються.
 водних: відповідно встановлених лі‑
мітів, водогін підприємства якість води
відповідно до вимог ДСАНПіН «Вода
питна» і НПАОП 0.00–1.60–66
 трудових: штат котельні 4 чол. —
не змінюється
6. Транспортне забезпечення (при бу‑
дівництві і експлуатації) — автотранспорт
7. Екологічні та інші обмеження пла‑
нової діяльності за варіантами: приземні
концентрації шкідливих речовин за меж‑
ами встановленої СЗЗ не повинні пере‑
вищувати ГДК повітря населених місць
8. Необхідна еколого-інженерна під‑
готовка і захист території за варіантами
не потрібна
9. Можливі впливи проектованої ді‑
яльності (при будівництві і експлуатації)
на навколишнє середовище:

 клімат і мікроклімат — в межах нор‑
мативів;
 повітряне середовище — викиди за‑
бруднюючих речовин (азоту діоксиду,
вуглецю оксиду, завислих речовин, мета‑
ну, вуглецю діоксиду, азоту (1) оксиду) —
в межах існуючих нормативних вимог;
 водне середовище — згідно «Правил
приймання стічних вод підприємств у ко‑
мунальні та відомчі системи каналізації
населених пунктів України»;
 грунт — в межах нормативних ви‑
мог, проектні рішення виключають під‑
топлення і забруднення грунту в процесі
будівництва і експлуатації;
 рослинний і тваринний світ — в меж‑
ах нормативів;
 заповідні об’єкти — відсутні;
 навколишнє соціальне середовище —
найближча житлова забудова (багатоквар‑
тирний будинок) на відстані 143.0 м від
димової труби котельні,;

 навколишнє техногенне середови‑
ще — не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість
їх повторного використання, утилізації,
знешкодження чи безпечного захоронен‑
ня: побутові відходи — на утилізацію,
за домовленістю з комунальним підпри‑
ємством, використання люмінісцентних
ламп проектом не передбачено
11. Обсяг виконання ОВНС: згідно
вимог п. 2 ДБН А.22–1-2003
12. Участь громадськості: Реалізація
участі громадськості здійснюється че‑
рез публікацію «Заяви про наміри» та
«Заяви про екологічні наслідки» у засо‑
бах масової інформації, ознайомлення
з матеріалами проекту ОВНС та надан‑
ня можливих пропозицій передбачено
за адресою: 21000 м. Вінниця, вулиця
Соборна, 59.
Відповідальна особа: Дзись О.В. тел.
067 -350-90-46
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гороскоп

Анекдоти
***

***

Овен

***

Телець

Словник сучасної української мови:
Чорнобаїти — постійно робити
одне і те ж саме, не отримуючи
іншого результату та дуже
страждати через це

— Зравствуйте! Мы привезли
из Украины труп вашего мужа…
— А где голова?
— А она была, когда он туда ехал?

***

Москалі помирають в Україні
на годину раніше, ніж вдома… Він
о 12.00 виїхав і тут об 11.40 здох.
Прямий портал у пекло.

Рівень забуття російської:
-Відвідати лікаря- інтернет
переклав як -Отведать врача-)

***

Мені вже по*уй на статистику
їхніх втрат. Я хочу, щоб там було
написано ВСІ.

Кацапи: хахлам придется всю
жизнь за ленд-лиз рассчитываться.
Українці: здамо Крим під базу
НАТО на 99 років.

***

***

***

***

Як відрізнити гуманітарія від
технаря: просто спитайте, скільки
сьогодні померло русні. Технар
скаже точне число, а гуманітарій
скаже — мало.

***

Бички цього року під Одесою
будуть за розміром, як
чорнобаївські собаки!

***

Люди, а що то рашка кожного дня
горить? Закоротило всюди наші
дрельки, фени, пральні машинки?

***

Якщо вже алкаші вночі кричать під
вікнами не Цоя, а Червону калину,
значить дерусифікація точно
проходить успішно!

***

Хто така повітряна тривога і чого
вона тобі дзвонить о 3 ночі!?

***

Важко бути українцем. Крім
вирішення проблем власної
держави, потрібно ще скинути
авторитарні режими в рф та
Білорусі, подбати, щоб дохід німця
не впав на 80 євро, щоб європейці
не почували себе боягузами і
щоб, боронь Боже, не голодували
африканці.

***

— Байден підписав лен-дліз,
бабцю!
— Що?
— Кажу — Байден підписав лендліз!
— Шо-шо? Не чує бабця…
— Кажу ленд-ліз Україні!
— Шо? Піz*єц росії?
— Та, бабцю, ви все правильно
почули!

Стережіться поспішних
рішень. Постарайтеся бути
стриманішим і не розповідайте про себе надто багато.

***

Народили росіянка, полячка та
українка.
Дітей переплутали. Батьки
вирішують, що робити. Українець:
— Слава Україні!
Одна дитина випрямилась.
— Це мій!
Пішов. Поляк взяв іншого малюка.
Росіянин:
— З чого взяв, що це твій?
— Коли українець крикнув Слава
Україні, мій посміхнувся, а твій
обі**ався.

В інтернеті з’явився рецепт нового
тортика, називається «Макрон».
Готується як «Наполеон», тільки без
яєць.

Може з’явитися шанс
подальшого просування
по службі. Але чи готові ви
працювати більше та за все
відповідати?

Близнюки

Цього тижня на вас чекає
цікаве та насичене життя, зустрічі, подорожі, свята. Вас
чекають приємні подарунки
від коханої людини.

Рак

Цього тижня терпіння та
спокій допоможуть вам
уникнути непотрібних стресів та зберегти сили.

Лев

Можливо, вам випаде один
із тих рідкісних шансів, які
стають початком раптових
кар’єрних злетів.

Мало хто знає, але моє ім’я Катруся
повністю звучить як Катувати
русню.

Діва

Одне з найважливіших
завдань тижня — не прогаяти свій шанс на кар’єрне
зростання. У середу варто
прислухатися до порад.

***

В Європі ніби все працює, але
вирішити щось неможливо.
В Україні ніби нічого не працює, але
вирішити можна все.

Терези

***

Цього тижня настав час підбити підсумки прожитого,
і відкрити для себе нову
сторінку в особистому житті.

— Можна у вас Ігри престолів
подивитися?
— Ви звідки?
— Україна
— Вам нудно буде.

Скорпіон

Гарний час для реалізації
ваших задумів та проектів.
Багато з них принесуть прибуток. Але не забувайте і
про особисте життя.

***

А колись, будемо сидіти і
розказувати внукам, що жили в ті
часи, коли дороги посипали сіллю.

***

Стрілець

Футбольна збірна Замбії
відмовилася грати з росіянами.
Ми з дикунами не граємо,
прокоментував рішення тренер
африканської команди.

Вам час у відпустку. Початок
тижня для цього — найвдаліший час. Для тих, у кого звичайний тиждень, важливо
зберігати душевну рівновагу,
робота може виявитися напруженою.

***

Кохання це... заглядати йому через
плече, щоб побачити як Байрактар
знищує колону русні.

Козеріг

Ваші бажання та реальні дії
можуть прийти до певного
дисонансу. Доведеться
утихомирити самолюбство і
шукати позитиву.

***

До українських військових прибули
ракети Harpoon, і до російських
військових скоро прибудуть ракети
Harpoon. Але є нюанс…

Водолій

Цього тижня для успішного
завершення ваших справ
потрібно стати поступливішим і дипломатичнішим.

***

— Коханий, чому в тебе очі
червоні?
— Я курив траву.
— Не бреши мені! Ти знову плакав
через ціни на бензин!

Риби

Мінімальні зусилля цього
тижня даватимуть максимум
результату. Більше часу проводьте з дітьми.

***

Якщо бєлгородці чують хлопкі
в небі, це значить Бог аплодує ЗСУ.

Погода у Вінниці
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