
RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Розбудова П’ятничан
 Будівництво таунхаусів, 
багатоповерхових будинків та 
спортивних споруд запланували 
поміж вінницького лісу, в районі 
озера Гуральня. Втім, поки це 
проєкт, який ще мають схвалити 
вінничани на громадських 
слуханнях

ПодаРували кваРтиРу
 Вінницький забудовник спільно 
з волонтерами подарували 
двокімнатну квартиру сім’ї Івана 
Ребара. Це військовий, який 
пройшов пекло Іловайська, 
був демобілізований, з 
початку великої війни пішов 
добровольцемс. 5 с. 8
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пРо коРиснІ додатки для ВІнничан с. 21

Реклама

Життя без бензину.
на чому їздити?

чому у вінниці 
смеРдить вода? с.3

 дефіцит пального 
і високі ціни 
змушують людей 
пересідати на таксі, 
або користуватись 
прокатними 
сервісами самокатів і 
велосипедів
 Журналіст RIA обрав 
єдиний маршрут від 
Замостя до центру 
Вінниці. І перевірив, 
на чому їхати 
дешевше, а десь навіть 
і швидше

508693

каПРемонт ПеРехРестя 
за 12,8 млн гРн с. 2

468084

с.9

грн
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Пастки 
розчарування

Знаєте, що найстрашніше 
зараз у полі психологічного 
бою? Моя думка — то роз‑
чарування.

— кому важливо — нічого
— кому хочеться — нічого
— коли нема віри…
Це пастки.
Ви ж знаєте, як виростити 

того звіра?
Зерно Розчарування є в 

Зачаруванні, в щасливім 
заспокоєнні, у виключених 
мізках. Без фактчекінгу, 
тобто без перевірки фактів.

Через деякий час прийде 
момент знімати Ідолів з по‑
стаменту. Розчарування, то 
болісний процес. Особливо, 
в наївності.

Ні, мої любі. Ніхто не до‑
сконалий. 

Перемога за нами (я вірю 
в то, і знаю то), але це важ‑
кий маятник — і буде так 
деякий час. А зараз час теж 
зброя. Війна триває. Всюди 
небезпечно. Вистояти. Жити 
треба. Але обережність, на 
фізичному і ментальному 
рівнях важлива.

Бо новини прилітають, на‑
повнені жахливим: підірва‑
лись на залишеній окупан‑
тами… знову зруйновано… 
Закінчив самогубством…

Розчарування забирає 
майбутнє. Сили. Віру. На 
деякий час. Але, як сказано 
вище, зараз час — то зброя.

Прошу вас, це на деякий 
час. Критичне мислення, 
бережність до себе і ближ‑
нього, факти зараз є важли‑
вішими за спокій.

Ми переможемо. Але ціна 
ще не повна. Ще буде трива‑
ти ця війна. І для нас важли‑
во дожити до фронту, коли 
бізнес почне відновлення 
країни, коли зведуть нові 
сучасні і красиві міста.

Тому тримаймо стрій! Бе‑
режіть себе! Це — марафон, 
а не спринт.

Що для вас є важливим?
Чого ви бажаєте якнай‑

більше?
В кого і в що ви вірите?
Я вірю в правду, в наших 

захисників, у себе, своїм 
близьким, у справедливість, 
корінню свого роду вірю і в 
його силу.

Важливим є кожен подих і 
прожитий день.

Бажаю. А значить, я живу.

думкА

аліна (23), ЗемлеВпоРядниЦя:
— після звірств російської ар-
мії у Бучі, Ірпені та маріуполі 
не має бути на вінницьких ву-
лицях будь-яких російських 
генералів та письменників.

микола (21), споРтсмен:
— Зараз будується нова укра-
їнська історія і варто віддати 
шану тим людям, які творять 
цю історію. попри те, що ві-
йна ще не завершилася. 

олександРа (30), 
ЗемлеВпоРядниЦя:

— чому останні вісім років 
досі існувала у Вінниці вулиця 
московська? я вже сама була 
готова зняти ці таблички.

дмитРо (72), пенсІонеР:
— треба було це зроби-
ти ще до вторгнення росії 
у 2022 році. але вулицю 
пушкіна я б залишив: він 
частина всесвітньої культури.

ілля (22), споРтсмен:
— У нас вистачає своїх подій 
та відомих людей, на честь 
яких потрібно називати ву-
лиці. Вулиці пушкіна, лер-
монтова мають зникнути. 

ми заПитали вінничан

лаРиса (38), деРЖслУЖБоВиЦя:
— кожне перейменування 
тягне за собою заміну купи 
документів, прописки й так 
далі. тому я за те, щоб цей 
процес відбувався виважено.

ВалеРІй 
чудновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Міська влада 
Вінниці почала 
реалізовувати час‑

тину довоєнних планів: взялися 
за ремонт перехрестя на Коріа‑
товичів‑Оводова, де вже понад 
рік стоїть тимчасова кільцева 
розв’язка.

Відомо, що роботи мають ви‑
конати у «стислі терміни», капре‑
монт передбачатиме заміну всіх 
підземних комунікацій та роз‑
ширення перехрестя, а вартість 
робіт, за нинішніми розцінками, 
складатиме під 13 мільйонів гри‑
вень. Кому доручили виконання 
ремонту?

більшість водіїв «за» коло
Рік тому на перехресті перед 

Староміським мостом запустили 
кільцеву розв’язку: світлофори 
на перехресті вимкнули, а замість 
них поставили дорожні блоки, які 
імітують коло. У мерії захотіли 
перевірити, чи вдасться так змен‑
шити затримки транспорту та за‑
вантаженість цього перехрестя.

«Припущення підтвердились 
на практиці. Після тестування 
кругового руху 70% опитаних 
автомобілістів відзначили змен‑
шення заторів. Підтримали вла‑
штування кругового руху і водії 

муніципального транспорту, які 
працюють на маршрутах, що про‑
ходять через це перехрестя», — 
сказав міський голова Сергій 
Моргунов, передає пресслужба 
міськради.

Наше опитування на сай‑
ті vn.20minut.ua також підтверди‑
ло, що більшість (43,53%) людей 
«за» кільцеву розв’язку. «Проти» 
були 30,2% опитаних, а 26,27% 
зазначили, що на перехресті за‑
раз «терпимо, але в години‑пік 
ще складно проїхати». Усього 

в опитуванні взяли участь 1 ти‑
сяча 43 людини.

Влада ще до війни планувала 
розпочати капремонт. Для цього 
провели тендер, 11 лютого об‑
рали підрядника. Але 24 лютого 
розпочався широкомасштабний 
наступ росіян на Україну, тож 
плани відклали.

Однак капремонт перехрестя 
знову актуальний.

«Завдання непросте — впора‑
тись із реконструкцією у стислі 
терміни, аби мінімізувати незруч‑

роблять каПремонт 
Перехрестя за 12,8 млн
дорожні роботи  на коріатовичів, 
де понад рік була імітація кільцевої 
розв’язки, почали робити капітальну 
конструкцію. для цього частково 
перекрили дорогу, щоб замінити труби 
під землею, асфальт і зрізати кути 
у тротуарів для розширення перехрестя. 
Хто генеральний підрядник цих робіт?

чи варто під час війни перейменовувати вулиці, названі на честь російських діячів?

новини

психотерапевт

Наталія 
ішкова

ності для містян. Наші вимоги 
до підрядника — швидкість та 
якість», — сказав Сергій Мор‑
гунов.

ПідРядник Раніше ставив 
флагшток

Інтенсивність руху на цій ді‑
лянці не дозволяє перекрити 
її повністю, розказує директор 
департаменту комунального гос‑
подарства і благоустрою Юрій 
Семенюк.

— Буде часткове перекриття. 
Підрядник працюватиме і вдень, 
і вночі, щоб незручності для ві‑
нничан були нетривалими, — го‑
ворив журналісту Семенюк.

У мерії оголосили про те, що з 
13 по 23 червня будуть перекри‑
тими два напрямки: вулиця Ми‑
коли Оводова (від перехрестя з 
Коріатовичів до перехрестя з Мо‑
настирською) та вулиця Коріато‑
вичів (від перехрестя з вулицею 
Кропивницького до перехрестя 
з вулицею Оводова). Там може 
проїхати тільки громадський 
транспорт, приватний авто‑
транспорт проїжджає цю ділянку 
в об’їзд по Соборній — Артино‑
ва — Городецького — Монастир‑

ській — Успенського — Нечая.
Також, за словами Юрія Семе‑

нюка, залишається чинним до‑
говір з тим підрядником, якого 
обрали в ProZorro 11 лютого. Це 
товариство «Агропродсоюз».

Компанія була створена 
у 2002 році, має вінницьку «про‑
писку» та основний вид діяль‑
ності «Будівництво житлових і 
нежитлових будівель». Директо‑
ром компанії є Юрій Студент. 
Він також є і власником підпри‑
ємства, і це його єдина фірма, 
йдеться на порталі Opendatabot.

Компанія торгується за тендери 
ще з 2016 року і з того часу отри‑
мала підрядів на загальну суму 
166 мільйонів гривень, про що 
відомо з системи clarity‑project.
info.

Серед найбільш знакових 
ремонтів, які доручали «Агро‑
продсоюзу» — це облаштування 
флагштока і благоустрій Замкової 
гори (10,2 млн грн), капремонт 
зони відпочинку на озері Миру, 
що біля Лісопарку (25 млн грн); 
будівництво частини огорожі 
навколо Центрального парку 
(4,4 млн грн), про що дізналися 
з DoZorro.

Вартість капітального ремонту пе-
рехрестя коріатовичів-оводова 
12 мільйонів 830 тисяч гривень. 
У таку суму нині входять наступні 
роботи: перекладання асфальту 
на проїжджій частині та тротуа-
рах; перекладання інженерних 
мереж; влаштування нового 
освітлення; перенесення, подалі 
від перехрестя, павільйонів на зу-
пинках громадського транспорту; 

облаштування нових пішохідних 
переходів; пониження бордюрів 
та пандуси; озеленення, висадку 
нових дерев.
Варто зауважити, що крім кола 
по центру влаштують ще й на-
прямні острівці, на кожному з 
напрямків руху. а чого точно 
не буде, так це світлофорів: їх 
планують демонтувати на цьому 
перехресті.

які роботи входять у суму 12,8 млн грн

На перехресті, крім кола 
по центру, влаштують 
ще й напрямні острівці, 
на кожному з напрямків 
руху. Світлофори 
демонтують

часткове перекриття перехрестя триватиме до 23 червня. 
автотранспорту дозволили об’їжджати цю ділянку по соборній
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лаРиса оліЙник, RIA,  (068)0060772

До Вінниці завітав Янез Ле‑
нарчич, комісар ЄС з питань 
управління кризовими ситуаці‑
ями. Єврокомісар відвідав склад 
гуманітарної допомоги, який 
було відкрито у Вінниці в межах 
ініціативи «Європейський потен‑
ціал гуманітарного реагування».

За більш ніж три місяці війни 
гуманітарні потреби в Україні про‑
довжують зростати. У зв’язку з цим 
ЄС у короткі терміни створив і по‑
вністю профінансував два склади 
в Україні — у Вінниці та Дніпрі.

Хаби створено для міжнарод‑
них неурядових організацій, які 
привозять в Україну допомогу і 
партіями відправляються в по‑
страждалі громади. На складі 
у Вінниці також обладнано при‑
міщення з температурним контр‑
олем для забезпечення дотриман‑
ня вимог щодо зберігання ліків.

Єврокомісар з кризового ме‑

неджменту Янез Ленарчич осо‑
бисто відвідав офіційне відкриття 
складу у Вінниці.

— Вінницький хаб було створе‑
но в квітні, і він покриває потреби 
західної України, — говорить євро‑
комісар. — Створили ці склади для 
міжнародних партнерів, які хочуть 
доставляти допомогу в Україну. 
Ми фінансуємо хаби і транспорт, 
щоб допомога надходила най‑
швидше. Фінансуємо не тільки 
продовольчі і гігієнічні набори 
та медицину. Також організову‑
ємо житло для тих, хто втратив 
домівки, доставляємо модульні 
містечка, меблі. Ми робимо це ра‑
зом із місцевою владою і нашими 
представниками, які знаходяться 
в Україні. Двадцять організацій 
використовують цей склад для 
доставки гуманітарної допомоги. 
Представники задоволені роботою 
і організацією. Думаю, ми відкри‑
ємо більше таких хабів. Ми будемо 
тут, поки Україна потребує цього.

Використання цих послуг, що 
фінансуються ЄС, надається 
безкоштовно. Це нова ініціа‑
тива гуманітарного реагування, 
або EHRC. Також було укладено 
угоди з перевізниками вантажів, 
з метою доставки гуманітарної 
допомоги тим, хто її потребує.

Вантажоперевезенння гума‑
нітарної допомоги розпочалися 
в Україні у квітні поточного року. 
В результаті було підтримано 
понад 18 європейських і місце‑
вих партнерів у доставці понад 
750 тонн гуманітарного вантажу; 
загалом, було здійснено 56 партій 
відправлень.

Вдалося здійснити доставку 
критичних вантажів у важко‑
доступні райони, такі як центр 
Харкова та Краматорськ. Уже до‑
ставлена гуманітарна допомога 
містить у собі продовольство, то‑
вари першої необхідності, засоби 
гігієни та медикаменти.

— Нині гуманітарні принципи 

у вінниці Євросоюз відкрив гуманітарний хаб:  
будуть возити допомогу постраждалим

наталІя коРПан, RIA, 
(097)144 8132

Вінничанин Ва‑
лерій, що прожи‑
ває у районі другої 
лікарні, розповідає, 

що у них орієнтовно з кінця трав‑
ня — на початку червня холодна 
вода стала смердіти хлором.

— Вона і раніше мала такий 
неприємний запах, але зараз він 
набагато сильніший. Втім, ми її 
й раніше не пили. Вже кілька 
років надаємо перевагу покупній, 
з аквамату, — каже містянин.

У Facebook вінничани теж ак‑
тивно пишуть про неприємний 
запах води. Більшість — скар‑
жаться на водоканал. Ми запита‑
ли у наших читачів на своїй сто‑
рінці у Facebook, чи відчувають 
вони якийсь запах у воді з‑під 
крана? Люди майже одноголосно 
говорять, що помічають непри‑
ємний запах вже не перший день.

Вінничанка ж Оксана По‑
ліщук написала допис про те, 
що не варто забувати, що у нас 
не все ще так погано.

«Все пропало. Вода смердить, 
газ погано горить, тепло не гріє, 
світло теж якесь не те!!! Сіла 
на ніч за фейсбук, називається… 
Вінничани, що вам все не то? Чи 
війна іще не навчила цінувати, 
що маємо? Що є та вода, той 
газ і те світло. Кажіть дякую, що 

об‘єкти критичної інфраструкту‑
ри у нашому місті працюють, ще 
й іншим регіонам після бомбар‑
дувань допомагають відновлю‑
ватися. Перецвітуть ті водорості 
за пару днів‑тиждень, зникне 
той запах (якого я особисто й 
не чую), і ви й думати про те 
забудете», — написала вона.

У коментарях до цього допису 
люди почали висловлювати свої 
думки. Хтось вважає, що рівня‑
тися на гірше — теж не варіант. 
А дехто каже, що зараз не на часі 
нити, потрібно згуртуватись і ру‑
хатись уперед до перемоги!

Містянка Галина Дідковська, 
до прикладу, пише: «Вода не по‑
винна мати такого запаху, кажу, 
як людина з освітою еколога. Нам 
втюхують за наші ж гроші лайно 
і просять ще й потерпіти, досить 
вже в українців виховувати ту 
«терпілочку». Вже давно мала б 
відбутися реконструкція й очис‑
них, й водоканалу, а вони тягнуть 
і кожне літо доводять нам, що з 
водою все ок. Тут не про ниття, 
а про базові потреби людини, які 
мають бути на високому рівні, 
особливо за власний кошт».

у водоканалі дали 
Пояснення

Про причини явища і чому ві‑
нничанам не варто хвилюватися 
у відеокоментарі розповіла на‑
чальниця служби лабораторного 

контролю «Вінницяоблводока‑
нал» Аліна Кравчук. За її слова‑
ми, вода неприємно пахне, але 
не шкодить здоров‘ю.

Чому виник неприємний запах?
— Основною проблемою дже‑

рела нашого водопостачання є 
цвітіння води, тобто дуже ви‑
сокий рівень водоростей у на‑
шій воді. Ви можете подивити‑
ся на нашу річку, побачити, що 
водичка зелена, густа, бо у ній 
багато водоростей.

Зараз настав той момент, коли 
ті водорослі, які наростали вес‑
ною, відмерли та впали на дно 
нашої річки. Почався процес 
їхнього розкладання. Саме це 
призводить до того, що у річці 

фактично вичерпується кисень 
в районі водозабору, бо він ви‑
користовується на розкладання 
водоростей.

У процесі розкладання утворю‑
ється дуже багато органічних та 
неорганічних речовин, які псу‑
ють смакові якості нашої води. 
Але всі ці речовини не вплива‑
ють на наше здоров’я. Найбільш 
забруднювальні речовини з води 
ми забрали, залишаються лише 
сліди деяких речовин.

Що робить «Вінницяоблводо-
канал»?

— Ми аеруємо воду в районі 
водозабору. Оскільки кисень 
у річці закінчився, то ми його 
додаємо штучно. Це пришвид‑

шить процес розкладання водо‑
ростей, і покращаться смакові 
якості нашої води. По‑друге, ми 
розпиляємо в нашу воду акти‑
воване вугілля, яке працює як 
адсорбент і забирає більшість 
речовин, які псують показники 
води.

Скільки ще вода матиме непри-
ємний запах?

— З досвіду попередніх років 
можемо сказати, що триває цей 
процес від кількох днів до кіль‑
кох тижнів. Але щоденний моні‑
торинг показує, що пік забруд‑
нення ми пройшли. Ситуація 
стабілізується, і ми сподіваємо‑
ся, що скоро ми з вами забудемо 
про цю проблему.

Проблема  містяни з початку літа 
почали активно скаржитися, що вода 
з-під крана має неприємний запах. 
У водоканалі заспокоюються, кажучи, що 
вода не шкодить здоров’ю. працівники 
підприємства пояснили причину 
поганого запаху води

Вода з‑Під крана у Вінниці 
смердить. у чому Проблема?

містяни скаржаться на неприємний запах води з‑під крана. Вінничани говорять, що ця 
проблема є актуальною щоліта, і її вже давно б мали вирішити

жорстоко порушуються війною, 
що триває проти України, — ска‑
зав Янез Ленарчич. — В той час 
як ЄС продовжує підтримувати 
мирних жителів в сусідніх кра‑
їнах, які рятуються від війни, 
ми також мусимо продовжувати 
надавати потужну допомогу все‑

редині України тим, хто не ви‑
їхав за власним бажанням чи 
потребою. Ініціатива Європей‑
ського потенціалу гуманітарного 
реагування надає послуги гума‑
нітарним партнерам та держа‑
вам — членам ЄС, забезпечуючи 
ефективну відповідь.

на відкриття хабу до вінниці завітав єврокомісар янез 
ленарчич. створили ці склади для міжнародних партнерів, 
які хочуть доставляти допомогу в Україну
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ВалеРІй 
чудновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Н а п р и к і н ц і 
травня ми пові‑
домили, що у Ві‑

нниці готуються до підняття 
вартості проїзду в маршрутках. 
Причина — паливна криза, що 
почалося після широкомасштаб‑
ного наступу росії на Україну.

У кілька разів подорожчали 
паливо, мастила, запчастини; 
а через черги та ліміти на АЗС, 
водії подекуди залишаються 
без дизелю. Тож змушені були 
відправити в простій половину 
машин, розказували вінницькі 
маршрутники.

Перевізники хотіли терміно‑
вого підняття вартості проїзду 
з 10 до 18 гривень, мовляв, без 
цього просто зупиняться. Втім 
з часу нашої останньої розмови 
минуло три тижні, а маршрутки 
у Вінниці продовжують їздити 
за старими цінами. То як ви‑
рішують проблему з підняттям 
вартості проїзду?

«ми на межі. але 
викРучуЄмось»

— Днями віддав до мерії нові 
розрахунки економічно‑обґрун‑
тованого тарифу. У травні я да‑
вав розрахунки, коли паливо ко‑
штувало 50 грн за літр. Нині — 
це майже 57 гривень. Це реальна 
ціна, за якою ми заправляємося: 
по картках, талонах, за готівку, 
де кому пощастить, — розказав 
журналісту керівник асоціації 
перевізників ГО «Маршрут» 
Олександр Гота.

— За нових розрахунків тариф, 
який просять перевізники, ще 
більший? — питає журналіст.

— Ні, ми все одно встанови‑
ли, що оптимальний для нас 
тариф — 18 гривень по міс‑
ту, 20 гривень за перевезення 
до приєднаних громад, таких як 

Писарівка, Щітки тощо, — від‑
повів Гота.

За словами голови ГО «Марш‑
рут», нинішня ситуація для пе‑
ревізників важка і вони викру‑
чуються, як можуть.

— Ми змушені збільшувати ін‑
тервали руху між машинами, бо 
часто нема за що заправитись. 
Ви знаєте, український підпри‑
ємець з будь‑якого становища 
може викрутитись: його душать, 
давлять, а він все одно вижи‑
ває, — розказує Олександр Гота.

Про дату зупинки тран‑
спорту, якщо не буде рішення 
на користь перевізників, Гота 
не каже. Мовляв, зараз не час 
для ультиматумів та розхитуван‑
ня ситуації.

— Ми сподіваємось, що у ві‑
нницькій мерії розуміють, що 
ми не можемо їздити на повітрі. 
І я також розумію, що у людей 
зарплати не зростають, зараз 
всім складно, бо в країні ві‑
йна. Тому очікуємо, що буде 
виважене рішення, адже ми 
на межі, — підсумував керів‑
ник асоціації приватних пере‑
візників.

готують ПРоЄкт Рішення
В пресслужбі Вінницької місь‑

кради розказали, що розрахунки 
тарифу від приватних перевізни‑
ків вже перевірили.

— Справді, враховуючи по‑
дорожчання палива та інших 
складових тарифу, зараз розро‑
бляється проєкт рішення нової 
вартості проїзду. І його винесуть 
на розгляд виконкому міської 

Наше опитування 
показало, що 43% 
вінничан не готові 
платити за проїзд 
у маршрутці більше, 
ніж 10 гривень

через кризу з пальним у багатьох 
містах України зросли ціни на про-
їзд у громадському транспорті. 
так, наприклад, у києві, львові 
та полтаві за проїзд у маршрут-
ках вже беруть по 15 гривень з 
пасажира. В луцьку погодили 
підвищення тарифу на проїзд з 
8 до 14 гривень.
а з середини травня в чернігові 
перевозять пасажирів за 12 гри-
вень. така ж ціна — 12 гривень 
за разову поїздку — діє в марш-
рутках Ужгорода.
по 12 та 13 гривень возять у різ-
них маршрутках Запоріжжя. У Іва-
но-Франківську, з 16 червня, чин-

ним є тариф 10 гривень за проїзд 
у маршрутках. теж по 10 гривень 
беруть за проїзд у маршрутках 
чернівців. однак там така ціна є 
тимчасовою і поки що встановле-
на на термін з 1 червня до 1 серп-
ня.
поки міркують над тим, наскіль-
ки збільшувати вартість проїзду 
в маршрутках одеси, де переві-
зники запросили тариф 15 гри-
вень. також ще не вирішили 
підняти вартість проїзду в марш-
рутках Рівного, де приватні пере-
візники просять встановити ціну 
17–20 гривень за разову поїздку. 
побажання перевізників у дніпрі 

ще вищі — від 10 до 30 гривень 
за разову поїздку.
перевізники в Хмельницькому 
пропонують тариф 16–17 гри-
вень, влада шукає компромісне 
рішення. натомість влада черкас 
вже знайшла такий варіант: там 
вартість проїзду в маршрутках 
зросте з 9 до 13 гривень.
Щоправда, як показує практика, 
в українських містах зростають 
ціни за проїзд і в маршрутках, і 
в комунальному транспорті. У «Ві-
нницькій транспортній компанії» 
говорили журналісту, що подо-
рожчання проїзду наразі «не роз-
глядають».

максимум 15 гривень. як зростають ціни на проїзд в інших містах

новини

наталІя коРПан, RIA, (097)144 8132

Цьогоріч замість звично‑
го ЗНО запровадили здавання 
мультипредметного тесту. Ре‑
єстрація на нього завершилася 
наприкінці квітня. Проте, якщо 
вінницькі випускники чи пере‑
селенці не встигли зареєструва‑
тися на мультитест, але мають 
бажання проходити тестування, 

то зараз останній шанс зареє‑
струватися.

Про додатковий період реє‑
страції на мультипредметний тест 
повідомили на сайті Міносвіти. 
Триватиме цей період до 20 черв‑
ня. Для цього, як пишуть у МОН, 
треба створити реєстраційну карт‑
ку через сервіс «Зареєструватися» 
сайті УЦОЯО та якнайуважніше 
заповнивши всі поля.

«За можливості треба надіслати 
комплект реєстраційних докумен‑
тів до того регіонального центру 
оцінювання якості освіти, який 
зазначено в контрольно‑інфор‑
маційному листі, сформованому 
разом із реєстраційною карт‑
кою», — пишуть у міністерстві.

З 25 червня учасники дізнають‑
ся свій логін і пароль, правиль‑
но увівши дані до спеціального 

сервісу. Важливо уважно вводити 
персональні дані.

«З 8 до 18 липня треба зайти 
на інформаційну сторінку, запо‑
внити спеціальну форму у вкладці 
«Підтвердження участі в НМТ»: 
підтвердити участь у додатковій 
сесії тестування і вибрати із за‑
пропонованого переліку спочатку 
країну чи регіон України, потім 
населений пункт, у якому або 

поблизу якого учасник планує 
перебувати в період додаткової 
сесії тестування», — читаємо у по‑
відомленні.

До 12 серпня всі випускники, 
які це зробили, отримають за‑
прошення‑перепустку з місцем 
розташування тимчасового ек‑
заменаційного центру для про‑
ходження НМТ, датою та часом 
початку тестування.

Розпочався додатковий період реєстрації 
на мультитест. як записатися?

ради, — сказала директорка де‑
партаменту в справах ЗМІ та 
зв’язків з громадськістю місь‑
кради Наталія Конончук.

Якою може бути нова ціна 
проїзду в маршрутках, коли вона 
почне діяти та чи буде це комп‑
ромісне рішення або ж постав‑
лять той тариф, який просять 
перевізники? Відповідей на ці 

питання в мерії наразі не дають.
За результатами опитування 

на сайті vn.20minut.ua, переваж‑
на більшість людей (43%) за те, 
щоб вартість квитка на проїзд 
у маршрутках не змінювалася і 
складала б 10 гривень.

21,94% опитаних відповіли, 
що допускають здорожчання 
тільки до 12 гривень за разову 

поїздку. Трохи більше людей 
(26,52%) готові платити за про‑
їзд 15 гривень замість 10. Нато‑
мість тільки 8,55% вінничан, що 
відповіли на наше опитування, 
погоджуються з тарифом, який 
запропонували перевізники — 
18 гривень.

Усього в опитуванні взяли 
участь 1 тисяча 135 людей.

наслідки цін на пальне   Зупинимося 
повністю, якщо терміново не підвищать 
ціну проїзду, — таке ще у травні говорили 
вінницькі маршрутники. Втім вже 
середина червня, а транспорт їздить 
за старою вартістю. проблему вдалося 
владнати без подорожчання проїзду?

бути чи не бути ПодороЖчанню 
Проїзду В маршрутках?

маршрутники очікують від влади виваженого рішення. практика інших міст показує, що 
якщо зростання ціни проїзду і буде, то максимум до 15 гривень
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ольГа бобРусь, RIA, (063)6371070

Розпочали свою роботу клуби 
з вивчення української мови. 
На сьогодні організували заняття 
у десяти групах замість запла‑
нованих чотирьох, адже охочих 
дуже багато.

Всього до курсів з вивчення 
української зарахували 200 під‑
літків та дорослих із числа вінни‑
чан та внутрішньо переміщених 
осіб.

«Я дуже хочу навчитися роз‑

мовляти українською. Мені спо‑
добалась атмосфера на першому 
занятті. Обстановка у колективі 
доброзичлива. Дякую!», — ділить‑
ся враженнями учасниця курсів 
«Вільна українська».

За повідомленням Вінниць‑
кої міської ради, проєкт трива‑
тиме протягом восьми тижнів. 
До викладання курсів залучені 
досвідчені фахівці‑філологи із 
числа вчителів закладів загаль‑
ної середньої освіти Вінницької 
громади.

«Спільними зусиллями разом із 
департаментом культури та відді‑
лом молодіжної політики міської 
ради нам вдалося організувати 
належні локації для проведення 
занять. Нині курси проводяться 
на базі восьми міських центрів, 
серед яких два заклади загальної 
середньої освіти, чотири міських 
бібліотеки та два підліткових клуби 
за місцем проживання», — зазна‑
чає директорка департаменту осві‑
ти міської ради Оксана Яценко.

Вона додає: «Нам, освітянам, 

добре відомо, наскільки важли‑
вим є створення сприятливого 
мікроклімату в колективі. Педа‑
гоги роблять усе можливе, щоб 
організувати комфортні умови 
для вивчення української, нама‑
гаються підібрати доцільні мето‑
ди та форми роботи, аби заняття 
принесли бажаний результат та 
очікувану користь».

Доповнює програму курсів 
«Вільна українська» ініціати‑
ва «Навчай українською», що 
впроваджується в рамках Всеу‑

країнського марафону «Єдині». 
Модератори проєкту пропонують 
слухачам курсів онлайн‑вебінари 
та лекції, які допоможуть полег‑
шити вивчення української, а та‑
кож надають онлайн‑підтримку 
у вирішенні мовних питань.

За результатами попередньо‑
го анкетування, учасники кур‑
сів прагнуть вільно розмовляти 
українською в побуті, позбутися 
русизмів і суржику, легко вислов‑
лювати свою думку та навіть за‑
своїти нові правописні норми.

у вінниці стартували курси розмовної української 
мови «вільна українська»

ВалеРІй 
чудновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

На сайті місь‑
кради опублі‑
кували плани 

на розширення мікрорайону 
П’ятничани. Проектом перед‑
бачається забудова території 
між вінницьким лісом, озером 
Гуральня та нинішнім приватним 
сектором.

Там можуть побудувати житло‑
ві будинки, спортивні об’єкти та 
нові вулиці. Але перед цим про‑
ект мають схвалити вінничани. 
Свої зауваження та пропозиції 
ви можете надіслати письмово 
до 11 липня.

Що ПеРедбачаЄ План 
забудови

Отож, поблизу озера Гураль‑
ня запланували будівництво двох 
громадських будівель. На узбе‑
режжі запланували створити 
спортивні споруди та поле для 
гри у футбол.

За межею прибережної за‑
хисної смуги озера пропонують 
побудувати блоковані житлові 
будинки. Квартали з таунхаусів 
розтягнуться вздовж всієї вулиці 
Вінницького лісництва, аж до на‑
явного приватного сектора.

Що цікаво, то поміж цих бло‑
кованих житлових будинків має 
бути ще багатоповерховий бу‑
динок та лінія зі спортивних і 

дитячих майданчиків. Зверху від 
цих споруд запроектували секції 
тепличного господарства.

Ще для нової частини 
П’ятничан запланували будів‑
ництво власної трансформатор‑
ної підстанції, газорозподільного 
пункту та підземних сміттєвих 
баків, на кшталт тих, що нині 
на Замостянській (біля РАЦСу).

куди надіслати свої 
зауваження

Проте все це — ще поки про‑
єктні плани, які ще мають схва‑

лити вінничани на громадських 
обговореннях. Наразі триває етап 
громадських слухань, коли люди 
можуть надсилати свої письмові 
скарги та пропозиції.

Їх можна надіслати поштою 
на цю адресу: м. Вінниця, вул.
Соборна, 59, каб. 710, тел. 59–
51–55, 59–51–59, або за допо‑
могою електронної пошти: info@
vmr.gov.ua.

У повідомленнях вказуються 
прізвища, імена, по батькові, 
місце проживання та ставиться 
особистий підпис фізичної особи. 

біля озера Гуральня Планують 
ПобудуВати ноВий район
розбудова П’ятничан  Будівництво 
таунхаусів, багатоповерхових будинків та 
спортивних споруд запланували поміж 
вінницького лісу, в районі озера Гуральня. 
Втім, поки це проєкт, який ще мають 
схвалити вінничани на громадських 
слуханнях

новини

Юридичні особи подають пропо‑
зиції із зазначенням найменуван‑
ня та місцеперебування юридич‑
ної особи. Анонімні пропозиції 
не розглядаються.

Термін на подання своїх за‑
уважень — 11 липня 2022 року.

«З основними техніко‑еконо‑
мічними показниками детально‑
го плану території, графічними 
матеріалами та додатковою ін‑
формацією можна ознайоми‑
тись в департаменті архітекту‑
ри та містобудування в робочі 
дні (з 16.00 до 17.00 години, 
к. 8), за адресою: м. Вінниця, 
вул. Пушкіна, 38 до 11 липня 
2022 року. Відповідальні особи 
щодо розгляду пропозицій — 
працівники Відділу просторового 
розвитку департаменту архітек‑
тури та містобудування, тел. 67–
22–76», — зауважили у міськраді.

До 11 липня 
можете надіслати 
свої зауваження 
до проєкту. Для 
цього є електронна 
пошта info@vmr.gov.ua

Проєктом передбачаються квартали таунхаусів. Вони 
розтягнуться вздовж всієї вулиці Вінницького лісництва, аж 
до приватного сектора

Поле між лісом пропонують забудувати. там вже є господарські споруди та багатоповерхівка

Газета є членом 

Всесвітньої 

Асоціації 

Новинних 

Медіа WAN-IFRA

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”.

Hаклад 17 900 Замовл. № 220117
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симптоми та прояви мавпячої 
віспи дуже схожі до натуральної 
віспи, втім, як і наслідки. Зокре-
ма така доволі неприємна штука, 
як висипка, а після неї — шрами 
на шкірі. Ці шрами можуть на все 
життя залишитися після хвороби, 
але дерматолог каже, що їх можна 
позбутися.
так як уже дві сусідні країни — 
польща й Румунія, зафіксували 
в себе мавпячу віспу, незабаром 
вона добереться і до нас. Це ло-
гічно, й так вважав головний са-
нітарний лікар Ігор кузін. Хоча він 
наголошував на тому, що епідемії 
в країні не буде, і з ним згодні ліка-
рі-інфекціоністи. але хворіти люди 
будуть, а значить потрібно знати, 
як лікуватися й позбавлятися на-
слідків. Зокрема наслідків висипу.
За словами лікаря-дерматолога 
катерини Зацерковної, з наслід-
ками мавпячої віспи нашим ліка-
рям ще не доводилось працювати. 
а от зі звичайною мають справу.
— Зокрема з такою проблемою 
звернулася жінка, яка нещодав-
но перехворіла на вітряну віспу, — 
розповідає дерматолог. — а чим 
відрізняється висипка звичайна 

від висипки через вітряну ві-
спу — тим, що вона глибока. тобто 
вражає не лише верхні шари шкі-
ри — епідерміс. Вона вражає ще 
й дерму. І саме через це — вона 
по собі залишає рубцювання.
як каже катерина Зацерковна, 
не має значення, чи здирав хво-
рий кірочки висипки, чи ні, все 
одно залишаться рубці.
— якщо дерли, то рубець буде 
більший, а ні, то менший. та все 
одно він буде.
Рубчики на шкірі з’являються 
на місцях, там, де великі виси-
пання, — говорить дерматолог. — 
тобто розмір висипання говорить 
про те, що рубчик там буде, чим 
більший розмір — тим глибший.
— В аптеці є креми для загоєння 
ран, для загоєння рубців, напри-
клад, солкосерил гель, і застосо-
вувати такі креми варто одразу 
після того, як ця висипка гоїть-
ся, — говорить лікар. — але якщо 
ми говоримо про максимально 
дієвий результат, то це ін’єкція по-
лінуклеотидів (структурні одиниці 
днк, які виділяють із репродук-
тивного матеріалу частіше лосо-
ся) і вони дають регенерацію в цій 

зоні, куди відбувається ін’єкція. 
другий варіант допомогти при 
таких проблемах зі шкірою, це 
плазмотерапія. Береться власна 
кров пацієнта центрифугується, і 
колеться ця плазма крові з тром-
боцитами в місце пошкодження.
За словами лікаря, і креми, й 
ін’єкції варто робити, коли рубці 
«свіжі». тобто, як тільки хворий 
перестає бути заразним.
— якщо під час хвороби вжива-
лися антибіотики, то конкретно 
для ін’єкцій плазми потрібно за-
чекати два тижні, а от полінуклео-
тиди можна одразу, не зважаючи 
на ліки.
якщо рубцям більше двох-трьох 
місяців, уже ані креми, ані ін’єкції 
не будуть мати сенсу.
У випадку застарілих рубців дер-
матолог радить лазерну шліфовку 
Цо2 лазером.
— скільки це займе часу й кіль-
кість процедур, цілком залежить 
від шкіри пацієнта, — говорить лі-
кар. — комусь за один сеанс стане 
краще, комусь знадобиться кіль-
ка сеансів. лазер дуже допомагає 
при рубцях на шкірі, але краще 
його не чекати.

як позбутися шрамів від віспи

Реклама

505712505185

віспою. Вона показала себе, як 
дуже ефективна та безпечна вакци‑
на. Що стосується мавпячої віспи, 
то за спостереженнями за хворими 
в Африці було встановлено, що ті 
люди, які були вакциновані (ін‑
коли дуже давно) від натуральної 
віспи, хворіли на мавпячу віспу 
в 5 разів рідше. І найважливіше 
те, що ця вакцина вже розроблена, 
вивчена і її виготовлення можна 
дуже швидко налагодити у випадку 
глобальної загрози.

3. Окрім вакцин уже є й по‑
тенційні ліки

Незважаєючи на те, що зазви‑
чай при мавпячій віспі достатньо 
симптоматичного лікування, уже 
зареєстровані два препарати — 
тековірімат та бринцидофовір. Їх 
ефективність доведена при нату‑
ральній віспі, проте дослідження 
на тваринах показали ефект і при 
мавпячій віспі, а висока спорід‑
неність цих двох вірусів тільки 
підвищує цю ймовірність.

альона Рябоконь, 
RIA,  (067)4333535

Вірус мавпячої 
віспи — не но‑
вий. Вперше його 
виділили в коло‑
нії хворих мавп 

у 1950‑х роках, а вперше описа‑
на хвороба в людини — в 1970‑х 
у центральній та західній Африці. 
Симптоми мавпячої віспи дуже 
схожі до натуральної віспи. Втім, 
як і наслідки — зокрема, така до‑
волі неприємна штука як шрами 
на шкірі. Проте є і відмінності.

— Після закінчення інкуба‑
ційного періоду, який зазви‑
чай становить близько 12 днів, 
у хворого з’являється лихоманка, 
а на 2–3 день додаються плямис‑
то‑папульозні пустули, що згодом 
перетворюються на пухирці, а по‑
тім лопаються та покриваються кі‑
рочками, — розповідає лікар. — Та‑
кож присутні головний біль та болі 
в м’язах, ну й головна відмінність 
від натуральної віспи — збільшен‑
ня лімфатичних вузлів (підниж‑
ньощелепних, шийних, пахових).

За словами інфекціоніста, ле‑
тальність від мавпячої віспи може 
досягати 17%, проте це відміча‑
лось тільки в бідних країнах Аф‑
рики, переважно через поганий 
стан здоров’я населення та низь‑
кий рівень медицини. Випадки 
цієї хвороби в розвинених краї‑
нах мали дуже низьку летальність 
(якщо чесно, то смертельних ви‑
падків допоки не було виявлено).

— Чому не треба очікувати 
пандемії на кшталт COVID19? 
На це є три причини. По‑перше, 
мавпяча віспа — зоонозне захво‑
рювання, тобто людина заража‑
ється в основному від тварин. 
Резервуар вірусу досі не вста‑
новлений, проте найвірогідніше 
ним являються гризуни. Що сто‑

сується передачі хвороби від лю‑
дини до людини, то цей варіант 
можливий через повітряно‑кра‑
пельний шлях, — говорить Євген 
Щербіна. — Проте, і це по‑друге, 
у такому випадку контагіозність 
вірусу мавпячої віспи дуже низь‑
ка — тобто для зараження треба 
знаходитися на дистанції менше 
2 метрів від хворого більше 3‑х 
годин, що значно відрізняється 
від тієї ж натуральної віспи.

Наразі, на щастя, і це по‑третє, 
цей вірус досі не мав мутацій, 
таких як у SARS‑CoV–2, які б 
значно посилили його спромож‑
ність передаватися поміж людей.

Найбільша кількість захворю‑
вань відмічається в країнах Аф‑
рики. Періодично виникають 
спалахи мавпячої віспи в розви‑
нених країнах, проте зазвичай 
вони починались із контакту з 
хворими тваринами (гризуни, 
мавпи) та швидко локалізувалися.

Ще кілька вагомих причин від 
Щербіни — щоб не панікували:

1. Натуралів набагато більше
У випадку з останніми спа‑

лахами мавпячої віспи в травні 
2022 року в Європі, Австралії 
та Канаді, спостерігається одна 
особливість — більшість хворих 
були молодими чоловіками гея‑
ми. А також основна частина з 
них не відвідували напередодні 
країни Африки. Ймовірно ста‑
теві контакти в такому вигляді 
можуть полегшувати передачу ві‑
русу між людьми, проте навряд 
чи це призведе до глобального 
розповсюдження хвороби.

2. Від мавпячої віспи вже є 
вакцина

По суті — це вакцина від нату‑
ральної віспи. Мова йде в першу 
чергу про «Модифіковану вакцину 
Анкара» (MVA), яка використову‑
валася ще в 1970‑х роках у Німеч‑
чині для боротьби з натуральною 

ми Всі колись Помремо, 
але не Від маВПячої ВісПи
на цей раз пронесе  наче мало нам 
було коронавірусу та москалів, і от Всесвіт 
вирішив здивувати нас новою бідою — 
мавпячою віспою. Що це таке, і чому це 
все ж таки не стане для нас проблемою, 
розповідає інфекціоніст Євген Щербіна

— заразитися мавпячою віспою від людини доволі 
складно. потрібно знаходитись від неї за два метри протягом 
трьох годин підряд, — говорить інфекціоніст Євген Щербіна
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й невідомо, в яких умовах бу‑
дуть люди, які умови з вживання 
води — тут може стати актуаль‑
ною проблема гепатиту А. Тому 
його теж бажано попередити, 
є окрема вакцина від гепатиту 
В і гепатиту А, їх можна робити 
одночасно.

нагадаЄмо ПРо 
тубеРкульоз

— Туберкульозу вакцинами 
не запобігти. Те, що роблять 
у пологовому щеплення БЦЖ, 
то воно для того, щоб уникнути 
важких форм хвороби, — гово‑
рить лікар Анатолій Власен‑
ко. — Не знаю, що зараз по БЦЖ 
у пологових, але це ті речі, які 
повинні бути зробленні. Тим 

паче в країні, де існує епідемія 
туберкульозу з ускладненням 
у вигляді війни. І тут, до речі, 
підвальні умови існування людей 
у зонах бойових дій дійсно нега‑
тивно впливають. Тому що для 
того, щоб захворіти туберкульо‑
зом, потрібно перше — контакт 
із людиною, яка виділяє бацилу 
Коха, друге — погані умови жит‑
тя, недоїдання, замерзання.

Загалом лікар радить усім ді‑
тям та дорослим за можливості 
зробити щеплення: АКДС (якщо 
не робили останні 10 років або 
невідомий вакцинальний статус), 
Гепатит, КПК.

ковід не ваРто забувати
Про ковід зараз мало хто згадує 

в Україні, але в іншому світі, де 
немає рашистів, говорять про но‑
вий штам вірусу, який є більш 
заразний та стійкий до вакцин.

— У перші тижні війни в лю‑
дей, які ховались у сховищах, 
прямо цілими підвалами хворіли 
ковідом, але переносили в цілому 
легко, — говорить лікар. — Хоча, 
минулого літа він спав, цього 
року теж сподіваємось.

За словами сімейного лікаря 

альона Рябоконь, 
RIA, (067)4333535

Триває війна. 
А невід’ємні час‑
тини війни — бо‑
лячки. Гарна но‑
вина в тому, що 

багато болячок можна попере‑
дити вакцинацією.

— Про щеплення від правця 
я спочатку почула від знайомо‑
го, який працює на будівництві, 
там люди мають справу з подря‑
пинами і травмами (так, техні‑
ка безпеки і все таке, але буває, 
чого там гріха таїти), — говорить 
Альона. — А потім мені на очі 
потрапила брошура про правець 
і війну. Що саме в цей час, коли 
існує вірогідність отримати по‑
ранення, травмуватись, можна 
підхопити і правець.

Тому вінничанка пішла до сі‑
мейного лікаря за вакцинацією. 
Там її оглянули і відправили 
в кабінет щеплення. Від правця 
Альону вакцинували безкоштов‑
но, сказали через місяць прийти 
отримати другу дозу вакцини.

— Мене попередили про мож‑
ливий біль у місці щеплення, і 

дійсно трохи при натисканні по‑
боліло, на третій день з’явилося 
свербіння, але все пройшло, — 
розповідає Альона. — Тож те‑
пер я спокійна і вважаю, що 
такі щеплення варто робити, 
на відміну від щеплення проти 
ковіду чи грипу. Я їх не робила 
й не буду, тому що це вірусні 
інфекції, які постійно мутують, 
до того ж не вивчені досконало. 
А є захворювання, які дійсно по‑
требують вакцинації, і правець 
одне з них.

— Правець — це біль воєнного 
часу, — говорить лікар Анатолій 
Власенко. — Через поранен‑
ня. Якщо ти доросла людина, 
а в тебе немає вакцинації від 
правця останні десять років, 
то бажано це зробити.

дРуге Питання — геПатит
Тут теж мова про чисельні 

рани, й за порадою лікаря, якщо 
у вас не закритий календар по ге‑
патиту, його варто закрити. Вза‑
галі кожна людина має бути вак‑
цинована від гепатиту, тому що 
ця річ лікується погано й дорого. 
А вакцинація коштує копійки.

До того ж, зараз тепло, війна 

щеПлення Від ПраВця, бо Війна. 
які ще Вакцини зараз Потрібні?
на часі  Вінничанка альона 
чередніченко зробила щеплення від 
правця. Востаннє вона його робила 
в 16 років і навіть не думала, що цю 
вакцинацію потрібно оновлювати кожні 
10 років. про таке взагалі мало хто думав 
до останнього часу

Анни Крутько, зважаючи на ста‑
тистичні дані, дійсно складається 
враження, що корону ми перемо‑
гли, — але це не так. COVID за‑
раз є, багато, і в Україні, і за кор‑
доном — 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 хво‑
ріли короною.

Чому про вакцинацію слід по‑

думати тим, хто її не зробив, і 
тим, хто зробив не повністю? 
Тому що тоді зовсім по‑іншому 
працює імунна система. Саме піс‑
ля вакцинації вона на пів року 
дає антитіла, тобто імунітет, і це 
ми вже знаємо.

Коли проводили дослідження, 
виявилось, що після третьої бус‑
терної дози антитіла зберігаються 
довше. Навіть існує варіант того, 
що за допомогою двох вакцин 
плюс додаткової бустерної — 
отримаємо імунітет на кілька 
років, як це сталося з вакциною 
АКДС.

— Зробити щеплення й перехво-
ріти, то дуже велика різниця, — 
говорить лікар. — насамперед, 
після вакцинації немає побічних 
ефектів, як після хвороби. тобто 
немає зниження працездатності, 
«ватного мозку», нервових роз-
ладів. ковід взагалі дуже на не-
рвову систему впливає. а зважа-
ючи на ситуацію в країні, коли 
ми не зважаємо на нездужання, 
бо стрес — цю хворобу можна 
на ногах перенести й навіть без-

симптомно, а потім мати про-
блеми з нервовою системою.
Зараз, до речі, за словами лі-
карки, корона дуже часто про-
ходить саме безсимптомно. 
мало хто звертає увагу на лег-
ке нездужання, а ще в нас при-
брали маски і всі карантинні об-
меження, бо дійсно не до того, 
але ковід нікуди не дівся. саме 
тому уряд продовжив карантин 
до 31 серпня, хоч і з деякими 
послабленнями.

Різниця між хворобою і вакцинацією

508074

Реклама

505184

508813

– я проти щеплення від корони чи грипу, тому що це 
віруси, які постійно мутують. а от правець — хвороба, від 
якої потрібно вакцинуватись, — говорить альона чередніченко

Якщо ти доросла 
людина, а в тебе  
немає вакцинації 
від правця останні 
десять років, то бажано 
це зробити
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благодійність

— ми хочемо кожного тижня 
дарувати квартиру. основне 
прохання — це, щоб інші забу-
довники приєдналися до цього 
флешмобу. держава не впора-
ється з таким навантаженням, 

адже Героїв дуже багато. тому 
ми дуже хочемо, щоб на нас це 
не закінчилося, — каже Володи-
мир Затайдух. — Цей флешмоб 
ми назвали #подаруйквартиру-
герою. Закликаємо долучатися!

закликають долучатися забудовників

його трьох дітей, його родину. 
Скільки ми з ним дружили, він 
завжди мені казав одну й ту саму 
фразу: «Все, що я роблю у своєму 
житті — це для моїх дітей».

Волонтерка розповідає, що Іван 
Ребар, якщо не воював, то волон‑
терив. І зараз його родина волонте‑
рить, не дивлячись на те, що вони 
не знають, що зараз із їхнім татом.

Родині біЙця ПодаРували 
кваРтиРу

Зараз чоловік вважається без‑
вісти зниклим на війні. Чимало 
людей чекає на повернення додо‑
му батька, чоловіка, друга.

Вінницькі волонтери вручили 
їм ключі від квартири. Сказали, 
що це «від батька», і родина Ребар 
до останнього не могли повірити 
у такий презент. Забудовник, який 
подарував квартиру, — Володимир 
Хоменко.

— Цей забудовник мій близький 
товариш. Він з першого дня вели‑
кої війни в себе утримує 145 пе‑
реселенців на постійних умовах, 
годує їх, приводить аніматорів для 
дітей. Також він допоміг військо‑
вим машинами, навіть свій осо‑
бистий автомобіль віддав на пе‑
редову, — розповідає вінницький 
волонтер, керівник «Дорожнього 
контролю» Володимир Затайдух. — 
Але він вирішив, що треба ще 
чимось допомогти. І якось каже: 
«У мене є квартири. До тебе одне 

прохання, оскільки я тобі довіряю, 
то вибери людей, яких ти вважаєш, 
що дійсно заслуговують отримати 
це житло».

Забудовник пообіцяв віддати 
загалом вісім квартир нашим Ге‑
роям, їхнім родинам.

— Я звернувся ще й за допо‑
могою до волонтерки Тані Вла‑
сюк, і, коли почув від неї історію 
Іван Ребара, то зрозумів, що його 
родина заслуговує на житло. Ми 
відкрили новини, прочитали про 
Героя інформацію, зателефонували 
хлопцям, які разом з ним воювали. 
Вони розказали історії. Зворуши‑
ло, що у нього троє дітей, і на ві‑
йну його не призвали, а він сам 
пішов, — розповідає Володимир.

Очільник вінницького ДКВ го‑
ворить, що хоче, аби всі військові, 
які зараз захищають нашу державу, 
знали, що в Україні люди думають 
не лише про них, а й про їхні сім’ї.

у ціЙ Родині Є ПРосто 
величезна любов

— Родині Ребар треба ця під‑
тримка, — каже Тетяна Власюк. — 
Вони, коли отримували квартиру, 
плакали. Я їх дуже розумію, бо 
тата зараз немає поруч з ними. 
Жодна квартира у світі не замінить 
їм батька. Але ми говорили про 
хороше. Про те, що Іван повер‑
неться до нас і ми зробимо всі ра‑
зом ремонт, будемо ходити до них 
на каву. У цій родині є величезна 

любов, просто величезна.
За словами Володимира Затай‑

духа, ні дружина, ні діти, ні навіть 
керівниця Центру АТО в Іллінцях 
до останнього не вірили у такий 
подарунок для них. До того мо‑
менту, аж поки не отримали ключі 
в руки.

«Дякуємо всім, це було несподі‑
вано і приємно, що в нашій країні 
є такі люди, як Володимир. Ви 
всі молодці, дякуємо вам, а Ваня 
обов’язково повернеться. Ми всі 
чекаємо, і він буде дякувати вам 
особисто. Це все для дітей, діти 
для Вані й для мене — це все 
наше життя, і ми маємо бути 
всі разом. Вам усім щиро дякує‑
мо!», — говорить дружина бійця 
Антоніна.

Вінничанин‑волонтер Юрій Си‑
нільник теж був присутній, коли 
родині вручали ключі від квартири 
і поділився своїми емоціями.

«Я бачив родину Ребарів, коли 
вони оглядали квартиру… Я ба‑
чив їхні емоції, їхні обличчя, їхні 
сльози… Я бачив… І я також пла‑
кав… Плакав від того, що родина 
отримала житло. А ще плакав від 
того, що є люди, як забудовник 
Володимир, з великим серцем, 
здатний на справжні людські 
вчинки. А ще я знову і знову пе‑
реконався, що не важливо: війна 
чи не війна, важливо, хто ти, та 
важливо, з ким ти», — написав 
чоловік.

наталІя коРПан, RIA, 
(097)1448132

Іван Ребар з Іл‑
лінців з позивним 
«Хмара» — це вій‑
ськовий, який про‑

був весь Майдан, а потім пішов 
захищати Україну. Артемівськ, 
Лисичанськ, Попасна, Солідарне, 
Слов’янськ, Миколаївка — це час‑
тина міст, де воював Іван.

«Для того, щоб стати команди‑
ром, ти спочатку мусиш бути хо‑
рошим солдатом. Хороший солдат 
не той, хто вміє вбивати, це той, 
хто вміє захищати. Стати хорошим 
солдатом може лише культурна 
людина, хороший громадянин, 
вдячний син, вірний чоловік, 
дбайливий батько», — писав Іван 
Ребар на своїй сторінці у соцме‑
режі.

якЩо не воював, то 
волонтеРив

У 2014‑му чоловік опинився 
в Іловайську. У серпні того ж 
року під час бойового завдання він 
отримав поранення. Далі на чо‑
ловіка чекали складні операції.

«Поки я почав самостійно 
ходити, пройшло, напевно, пів‑
тора року. Ні одної реабілітації 
не проходив, я сам кого хочеш 
реабілітую. Хочеш ходити, тре‑
ба щось думати, троє дітей же, 

сім’я. Я за два роки тільки один 
раз у лікарні лежав. Не хочу я ре‑
абілітації. Реабілітація — це по‑
бути з хлопцями (в АТО — ред.). 
Побахкало, погахкало, нерви 
стали на місце, то можна вже 
їхати додому. Це найперша реа‑
білітація для мене», — розповідав 
Іван Ребар в інтерв’ю журналіс‑
там документального проєкту 
AFTERILOVAISK, спрямованого 
на збереження пам’яті про людей 
і трагічні події, що відбувалися 
в серпні 2014 року поблизу Іло‑
вайська.

Прочитати все інтерв’ю з Геро‑
єм рекомендуємо за посиланням: 
https://cutt.ly/PJXuQTK. У тій же 
публікації за 2017 рік Іван Ребар 
говорив, що, якби щось акти‑
візувалося, він би одразу пішов 
воювати. Так і сталося.

З початку широкомасштабної 
війни чоловік пішов доброволь‑
цем захищати Україну. Вінницька 
волонтерка Тетяна Власюк, яка 
добре знає Івана, розповідає, що 
його не хотіли брати на війну піс‑
ля отриманих травм.

— Це вкрай порядна люди‑
на. Його реально ніхто не хотів 
брати, але Іван такий впертий, 
що він поїхав і все, — каже Те‑
тяна. — Є фантастичні люди. Є 
люди, які надихають. Іван саме 
така людина. Найменше, що ми 
всі могли — це подбати зараз про 

Вчинок  Вінницький забудовник 
Жк «Барський» спільно з волонтерами 
подарували двокімнатну квартиру 
сім’ї Івана Ребара. Це військовий, 
який пройшов пекло Іловайська 
у 2014-му, був демобілізований, з 
початку широкомасштабної війни 
пішов добровольцем. Зараз він безвісти 
зниклий, у Вінниці на нього чекають 
троє синів та дружина

сім’ї ВійськоВоГо іВана ребара 
Вінничани ПодаруВали кВартиру

Реклама

508853

Родина військового іван Ребара проживає в іллінцях. тепер вони мають власне житло, 
подароване волонтерами і вінницьким забудовником, у Вінниці
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Ми перевірили 

на самокаті, то ніяких проблем 
із керуванням у вас не виникне. 
Якщо ні, то навчитися керувати 
можна доволі швидко: є лише 
газ, гальма та дзвінок, як на ве‑
лосипеді.

Перед першою поїздкою по‑
трібно буде прив’язати до додатка 
банківську картку. Після оренди з 
неї спишуть 50 гривень для опла‑
ти електротранспорту — якщо ж 
використаєте не всю суму, сервіс 
поверне залишок на вашу картку.

Ніякого фізичного навантажен‑
ня під час поїздки ви не відчу‑
ваєте. На самокаті дуже легко 
маневрувати між пішоходами, 
велосипедистами, нерівностями 
на асфальті чи плитці тощо. Мак‑
симальна швидкість — 25 км/год.

Зупинятися доводиться на світ‑
лофорах та перед «зебрами», че‑
рез які за правилами потрібно 
перевозити самокат, а не про‑
їжджати по них.

Також не варто забувати, що 
перед вами на самокаті їздило 
чимало незнайомих вам людей, 
тому перевірити перед поїздкою 
справність гальм, дзвінка та об‑

робити кермо антисептиком, за‑
йвим не буде.

Відстань: 2,2 кілометра
Вартість: 24 гривні
Тривалість: 13 хвилин

NextbIke
Це єдина мережа громадсько‑

го велопрокату у нашому місті. 
Має майже двісті велосипедів та 
25 станцій у різних мікрорайонах 
міста.

Для користування вам також 
знадобиться встановити одно‑
йменний додаток та прив’язати 
до нього банківську картку. 
На відміну від попередніх різ‑
новидів транспорту, ви маєте 
поповнити баланс щонайменше 
на 100 гривень. Використати ці 
гроші можна у будь‑який зручний 
для вас момент.

Система прорахунку вартості 
проїзду тут також відрізняється: 
користуючись Nextbike, ви пла‑
тите погодинно. Перша година 
коштує 25 гривень (навіть, якщо 
ви проїдете п’ять хвилин, з ва‑
шого рахунку спишуть вартість 
годинної поїздки), друга також 

25, а третя вже обходитиметься 
у 50 гривень. Також ця мережа 
велопрокату має систему абоне‑
ментів.

Крім очевидного плюсу, що з 
перелічених у цій публікації ви‑
дів транспорту, Nextbike є най‑
більш корисним для здоров’я, він 
має й очевидний мінус у літню 
спеку. Якщо користуватися ним 
не рано‑вранці чи пізно ввечері, 
з великою ймовірністю ви сильно 
спітнієте. Це особливо непри‑
ємно, якщо після звершення 
поїздки вам повертатися, ска‑
жімо, до офісу. Також не варто 
забувати, що люди, які не ведуть 
активний спосіб життя, можуть з 
незвички сильно втомитися.

Загалом труднощів у пере‑
сування містом на велосипеді 
немає. У чимало локацій можна 
дістатися мережею велодоріжок, 
а у місцях, де вони відсутні, мож‑
на без проблем ділити тротуар 
або дорогу з іншими учасниками 
руху.

Відстань: 2,2 кілометра
Вартість: 25 гривень
Тривалість: 15 хвилин

миХайло куРдюков, 
RIA, (095)1039671

Через паливну 
кризу в Україні все 
більше людей за‑

мислюється про альтернативу 
приватному авто. Розв’язати 
проблему у межах міста міг би 
допомогти громадський тран‑
спорт, але влітку у ньому може 
бути занадто спекотно, а відпо‑
відно некомфортно.

Хтось уже пересів на власний 
велосипед або самокат. Однак 
не всі охочі мають таку альтер‑
нативу чи можуть дозволити собі 
її придбати.

Саме тут на допомогу можуть 
прийти електросамокати, му‑
ніципальні велосипеди й таксі. 
Ми обрали маршрут від Будинку 
офіцерів (Замостя) до Вінниць‑
кого міського суду (Центр) та 
скористалися усіма цими спосо‑
бами. Ось, скільки це коштувало 
та тривало.

таксі
У Вінниці є чимало служб 

таксі. Частина з них має власні 
мобільні застосунки, що в них 
можна замовити машину. Аби 
не відкривати їх усі та не витра‑
чати час на пошук найдешевшого 
варіанта, я скористався додатком 
Taxi Scanner. Його створили спе‑
ціально для порівняння вартості 
проїзду в різних службах.

Зазвичай у застосунку пока‑
зується шість служб: Uber, Bolt, 
Opti, OnTaxi, Taxi 838, Uklon. 
Цього разу останні дві служби 
чомусь не зобразило. А з чоти‑
рьох інших найдешевше було 
їхати «болтом» — за 55 гривень. 
Безпосередньо у додатку Bolt 
замовити машину вдалося ще 

дешевше — за 48 гривень.
Машину я чекав обіцяні три 

хвилини. Після приїхала Toyota 
Avensis. У салоні приємно пахло, 
грала ненав’язлива музика, водій 
не намагався зав’язти бесіду, пра‑
цював кондиціонер.

Ми двічі зупинялися на світ‑
лофорах. У затори не потрапили. 
До місця призначення дістава‑
лися не Соборною, а через Ма‑
гістратську. У підсумку до суду 
я дістався рівно за п’ять хвилин.

Відстань: 2,2 кілометра
Вартість: 48 гривень
Тривалість: 5 хвилин

електРосамокат
Наразі у нашому місті працює 

три служби прокату е‑самокатів: 

E‑wings, ECOS, Bolt. Вартість 
першого — 9 гривень за роз‑
блокування і похвилинна тари‑
фікація — 1,99 гривні за кожну 
хвилину поїздки. Оренда другого 
коштує — 5 гривень розблоку‑
вання плюс 2 гривні за кожну 
хвилину поїздки. Врешті, третій 
обійдеться у 5 гривень за розбло‑
кування та 1,5 гривні за кожну 
хвилину поїздки. Обираємо Bolt, 
оскільки він найдешевший.

Зазвичай самокати цієї компа‑
нії можна зустріти де завгодно. 
Біля міського суду ми знаходимо 
таких два. Заходимо у застосунок 
та з легкістю орендуємо його.

Якщо раніше ви вже їздили 

на чому шВидше та дешеВше 
ПересуВатися Вінницею?
альтернатива  дефіцит пального і 
високі ціни змушують людей пересідати 
на таксі, або користуватись прокатними 
сервісами самокатів і велосипедів. 
Журналіст RIA обрав єдиний маршрут 
від Замостя до центру Вінниці. І 
перевірив, на чому їхати дешевше, 
а десь навіть і швидше

Не зайвим буде 
перевірити справність 
гальм та обробити 
антисептиком кермо 
велосипеда чи 
самоката 

найшвидше до місця призначення можна дістатися на таксі. найдешевшим транспортом 
для нетривалої поїздки містом є електросамокат

наталІя коРПан, RIA, (097)1448132

Зібрали у добірку все, на чому 
зараз можна покататися по Пів‑
денному Бузі та скільки це ко‑
штує.

теПлохід
Теплоходи катають мальовни‑

чим Бугом вже більш ніж півсто‑
ліття. Цьогоріч вже теж розпочав‑
ся сезон прогулянок на теплохо‑
дах «Микола Пирогов» та «Ляля 
Ратушна». Маршрут не змінився: 
від Центрального автовокзалу 

до Сабарова. Прогулянка розпо‑
чинається при наявності щонай‑
менше 15 пасажирів.

Вартість квитків в одну сто‑
рону: 100 гривень для дорослих; 
90 гривень для студентів та учнів; 
80 гривень дитячий (з 6 до 10 ро‑
ків). Діти до 5 років безплатно. Те‑
плоходи курсують з 10.00 до 20.00.

Контакти: +380 68 041–66–91 та 
+380 97 234–52–52.

гондола
Вінниця є одним із небагатьох 

українських міст, де можна попла‑

вати на незвичному транспорті — 
гондолі. Пливуть, куди скажете. 
У плавання можна прихопити 
шампанське та фрукти. За кер‑
мом буде досвідчений вінницький 
гондольєр у відповідному вбранні. 
Вартість: 500 гривень за 40 хви‑
лин. Можуть поміститися до шес‑
ти людей.

Контакти: +380 97 500 51 04.

катамаРани
Поплавати на катамаранах на‑

разі можна на набережній «Ро‑
шен» та у Вишенському парку.

— Їздити можна від Централь‑
ного моста, і до Староміського 
мосту. Не можна фотографувати 
мости та фотографуватися на їх 
фоні, — розповідають нам про 
нові обмеження. — Під час три‑
воги ви маєте змогу заморозити 
час прокату і піти в укриття. Або 
залишитись на воді (подалі від 
мостів та фабрики). Це на влас‑
ний розсуд.

Кататися на катамаранах дозво‑
ляють з тваринами. За потреби 
клієнтам дадуть рятувальні жи‑
лети. Вартість: 60 гривень (пів 

години з однієї людини). Однак 
для дітей до 7 років безплатно. 
Графік роботи: з 05.00 до 23.00.

саПбоРд
На набережній «Рошен» мож‑

на насолодитися також й прогу‑
лянкою на сапах. Прокат одно‑
го сапборда коштує 150 гривень 
за годину. Ви можете написати 
працівникам прокату для броню‑
вання на певну годину за поси‑
ланням instagram.com/katamarany.
vn або ж у порядку живої черги 
дочекатися на свій сапборд.

теплохід, гондола та катамарани.  
скільки коштують водні розваги у вінниці?
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ПРесслужба 
ат «вінницягаз» 

Старий котел спо‑
живає багато газу, а тепла 

немає? Тоді саме час замінити 
його на новий. Сучасні газові 
котли енергоощадні, дозволяють 
економити на споживанні газу 
до 40%. Мають високий ККД, те‑
пловіддачу і клас продуктивності.

Підібрати та придбати котел 
можна у центрах обслуговуван‑
ня споживачів газу «104.ua Клі‑
єнтський простір». У Вінниці — 
на вул. Шмідта, 32. Ще 15 цен‑
трів працюють по всьому регіо‑
ну — у Жмеринці, Барі, Тульчині, 
Немирові, Хмільнику, Калинівці, 
Козятині та інших містах.

Тут представлений широкий 
вибір обладнання від провідних 
світових та вітчизняних брендів. 
Сертифіковане та з гарантією від 
виробника.

Зробити правильний вибір до‑
поможуть персональні менеджери. 
Покажуть, порадять та підберуть 
обладнання, яке підходить саме 
для вас та вашої оселі. Одночасно 
можна замовити послуги із вста‑
новлення котла та подальшого 
сервісного обслуговування.

За рік у 104.ua Клієнтських про‑
сторах Вінниччини споживачі газу 
придбали понад 1200 нових газо‑
вих котлів. Ще 800 одиниць ін‑
шого обладнання — конвекторів, 
водонагрівачів, сигналізаторів газу 
та модемів дистанційної передачі 
даних.

Крім того, в центрах можна 
замовити послуги з технічного 
обслуговування газових мереж 
вашого будинку та сервісного 
обслуговування наявних газових 
приладів. Це ваша безпека, ком‑
форт і оптимальне витрачання 
газу.

Технічне обслуговування газо‑

вих мереж будинку чи квартири 
обов’язкове раз на рік. Послуга 
надається на договірних заса‑
дах. Фахівці перевіряють мережі 
на щільність та герметичність, 
усувають витоки газу, змащують 
запірну арматуру, проводять необ‑
хідний ремонт, замінюють ущіль‑
нюючі матеріали та складові, які 
вийшли з ладу тощо. Вартість 
послуг залежить від протяжності 
мереж, їх стану та наявного об‑
ладнання.

Ці роботи можна доручати ви‑
нятково фахівцям. Не довіряйте 
свою безпеку випадковим «май‑
страм» з вулиці.

«Вінницягаз» приділяє особливу 
увагу фаховому рівню спеціалістів, 
має багаторічний досвід, необхідні 
засоби та інструменти для прове‑
дення робіт будь‑якої складності. 
Гарантуємо якість робіт, надій‑
ність системи, а головне — без‑
пеку клієнтів.

нові газові котли дозволяють економити до 40% газу
блог
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го «центР 
гРомадської 

активності 
«Результат» 

Протягом останніх 
трьох місяців у Вінниці не при‑
пинялись засідання профільних 
комісій та сесій міської ради. 
Продовжувала свою діяльність і 
громадська кампанія «Атестація 
депутатів місцевих рад», зокрема 
у рамках кампанії започатко‑
вано новий цикл тематичних 
матеріалів, в яких ми розпові‑
мо, як працюють депутати в цих 
умовах.

Отже, з часу російської агресії 
було проведено п’ять пленар‑
них засідань Вінницької міської 
ради, одне з яких було позачер‑
гових, що є доволі нетиповим 
для ВМР. Єдиним питанням, 
що було винесено на це засідан‑
ня, було звернення Вінницької 
міської ради до міжнародної 
спільноти, США, Великобри‑
танії, ООН та всіх країн Північ‑
ноатлантичного альянсу щодо 
закриття повітряного простору 
над Україною. Усі 43 присутні 
депутати проголосували «за» 
одностайно, зокрема й при‑
сутні на засіданні депутати 
від «ОПЗЖ» Олександр Пе‑
дорченко і Микола Яременко. 
Їхні колеги Роман Аксельрод, 

Ігор Горлачов та Сергій Грушко 
на засідання не прийшли. Та‑
кож немає жодної підтвердженої 
інформації щодо саморозпуску 
фракції «ОПЗЖ» у Вінницькій 
міській раді.

Загалом же 46 депутатів Ві‑
нниці з часу повномасштабно‑
го наступу залишились у місті 
і беруть участь у роботі ради 
(85% від загальної кількості 
депутатів).

Троє депутатів перебувають 
за межами міста. Це Маргарита 
Юрчак (ПП «Слуга народу»), 
яка повідомила, що виїхала з 
України разом із дітьми, але 
займалась волонтерською ді‑
яльністю.

Світлана Ярова (ПП «Україн‑
ська стратегія Гройсмана») теж 
виїхала у безпечне місце.

Віктор Торкотюк (ПП 
«УСГ») — військовослужбовець 
і єдиний з депутатів Вінницької 
міської ради, хто безпосередньо 
захищає Україну.

Не вдалось знайти інформацію 
щодо місця перебування п’яти 
депутатів міської ради — Оле‑
га Бабійчука (ПП «Українська 
стратегія Гройсмана»), Юлії 
Головчук (ПП «Слуга народу»), 
Ігоря Горлачова («ОПЗЖ»), 
Сергія Грушка («ОПЗЖ») та 
Андрія Піжевського (ПП «Укра‑
їнська стратегія Гройсмана»). Це 

відносно велика частка від за‑
гальної кількості депутатського 
корпусу Вінниці — 9%.

Судячи з постів у соцмережах, 
20 депутатів так чи інакше за‑
ймаються волонтерством з часу 
початку повномасштабного 
вторгнення (37% від загальної 
кількості депутатів). Найбільше 
серед них представників ПП 
«Українська стратегія Грой‑
смана» — Петро Бабій, Світлана 
Василюк, Алла Власюк, Лілія 
Дишкант, Віктор Мацера, Олек‑
сандр Мельник, Дмитро Мира, 
Дмитро Науменко, Володимир 
Онофрійчук, Юлія Приймак, 
Тарас Присяжнюк, Вячеслав 
Терліковський, Олександр 
Чернега та Світлана Ярова. 
Серед активних волонтерів та‑
кож є три представника ПП 
«Європейська солідарність» – 
Олена Верлан‑Кульшенко, Юлія 
Понайотова та Павло Чайков‑
ський. А також троє представ‑
ників ПП «Слуга народу» — 
Віталій Плясовиця, Олександр 
Теренчук та Маргарита Юрчак.  
Алла Власюк (ПП «Українська 
стратегія Гройсмана») продо‑
вжила свою волонтерську ді‑
яльність, яку вела і до 24 лютого.

Також продовжили займатись 
вже знайомою справою і Кате‑
рина Поджаренко (ПП «Укра‑
їнська стратегія Гройсмана») та 

Олена Верлан‑Кульшенко (ПП 
«Європейська солідарність»). 

А депутат Олександр Теренчук 
(ПП «Слуга народу») зміг орга‑
нізувати колег по «гумористич‑
ному табору» та створити «Ба‑
тальйон підвищення бойового 
духу Вінницькі» та «Батальйон 
гарного настрою Поділля», зби‑
рає кошти на потреби ЗСУ.

Та повертаючись до прямих 
обов’язків депутатів місцевих 
рад, зокрема обов’язку проводи‑
ти особистий прийом громадян 
не рідше одного разу на місяць, 
то активістам громадської кам‑
панії «Атестація місцевих рад» 
вдалось підтвердити інформа‑
цію щодо лише двох депутаток 
міської ради, які провадять та‑
кий прийом. Це Алла Власюк і 
Світлана Ярова. Обидві є пред‑
ставницями ПП «Українська 
стратегія Гройсмана».

Так, Алла Власюк у квітні 
провела особистий офлайн‑
прийом громадян.

Світлана Ярова повідомила, 
що проводить прийом телефо‑
ном та онлайн. Щодо прове‑
дення прийому іншими депута‑
тами не вдалось знайти жодної 
інформації.

Стосовно звітування перед 
виборцями, то лише 8 депутатів 
встигли прозвітувати до 24 лю‑
того. Це майже 15% загально‑

го складу ради. Прозвітували 
5 депутатів від ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» — Світла‑
на Василюк, Алла Власюк, Ан‑
тоніна Іващук, Світлана Куца 
та Віктор Перлов, а також троє 
депутатів від ПП «Слуга на‑
роду» — Сергій Борзов, Юлія 
Головчук та Маргарита Юрчак. 
Інші депутати ще до 24 люто‑
го повідомляли, що планують 
проводити свій звіт у березні‑
квітні, проте з об’єктивних при‑
чин ця робота була перенесена 
на більш відповідний час.

А от щодо роботи у комісі‑
ях та пленарних засідань сесій, 
то тут дисципліна депутатів є 
набагато вищою. Усі депутати 
відвідували комісії та сесії тією 
чи іншою мірою, показники 
пропусків засідань не є вищи‑
ми, ніж до вторгнення.

Отже, як бачимо, депутати Ві‑
нницької міської ради частково 
«поставили на паузу» свою депу‑
татську діяльність і, як уся краї‑
на, в більшості кинули свої сили 
на допомогу ЗСУ, підрозділам 
Тероборони та переселенцям. 
Повністю підтримуємо вибір 
тих, хто усіма силами бореться 
за нашу спільну перемогу і буде‑
мо й надалі повідомляти про те, 
чим займаються депутати місь‑
кої ради у часи повномасштаб‑
ної війни росії проти України!

Вінницькі депутати в умовах війни
блог

10
RIA, Середа,  
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точка зору
простір для особистої думки

юлія дякун, кеРІВник кРиЗоВоГо ЦентРУ для ЖІнок І дІтей

У нас закінчились гроші і сьогодні вперше за довгий 
період часу ми влізли в борги. дуже прошу підтримати 
кризовий центр. наразі маємо 28 підопічних, які 
потребують нашої допомоги! 4149439316213820
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спорт

тижнів російського вторгнення 
не знав, що робити і куди себе 
подіти. Потім зібрався з духом 
і почав готуватися до важливих 
змагань. Вирішив: якщо не слу‑
жив в армії, то хоча б можу гідно 
представляти Україну на міжна‑
родній спортивній арені, — про‑
довжує Іван.

Вінничанин розповів, що в Ка‑
захстані постійно ходив у спор‑
тивному костюмі із українською 
символікою. Казахи бачили це 
і активно підтримували нашого 
земляка та нашу країну в цілому.

— Зокрема, вони вигукували 
«Слава Україні!», «Путін — х 
… ло!» та посилали російський 
військовий корабель за відо‑
мою адресою. Коли я перебував 
на п’єдесталі пошани і лунав Гімн 
України, аплодисменти були ша‑
леними. Таким чином відчувалася 
сильна підтримка від казахів. Вони 
переважно переживають за нашу 
країну і хочуть, щоб Україна пере‑
могла у війні, — продовжує Іван.

мета у сПоРті
Івану Чупринку — 36 років. Але, 

як відомо, для пауерліфтингу це 
далеко не межа. Тому відомий 

спортсмен не думає про завер‑
шення своєї непересічної кар’єри.

— Якщо правильно тренува‑
тися, можна успішно виступати 
на міжнародному рівні до 40 чи 
навіть до 50 років. Прикладом 
для мене в цьому плані слугують 
японські пауерліфтери, — сказав 
Іван Чупринко.

Чемпіон і рекордсмен світу роз‑
повів про мету у спорті, якої він 
ще не досяг. Прагне на світовому 
формі зробити золотий дубль!

— Хочу стати чемпіоном сві‑
ту на одному змаганні одразу 
в класичному та екіпірувальному 
жимі. «Класика» з’явилася там із 
2016 року. За цей час лише один 
спортсмен переміг на чемпіонаті 
світу одразу в двох видах про‑
грами. Це мій конкурент Таікі 
Кадама (Японія). Я б хотів повто‑
рити його досягнення, — сказав 
Іван Чупринко.

Іван Чупринко живе не лише 
спортом. Він має корисне хобі — 
виконує ремонти квартир. Допо‑
магає друзям і знайомим. Має 
багато замовлень. Під час війни 
чимало працював як волонтер. 
Розвантажував гуманітарку з 
Європи.

чемпіон світу отримує стипен-
дію у профільному міністерстві 
як член національної збірної 
України. працює тренером з па-
уерліфтингу у вінницькій спор-
тшколі «колос». має талановитих 
і успішних вихованців.
— У травні проходив чемпіонат 
Європи. мій вихованець Віта-
лій коломієць там став першим 
серед чоловіків. серед учнів є 
також призери чемпіонатів Укра-
їни серед юнаків, — сказав Іван 
чупринко.
на день захисту дітей чемпіон 
світу був запрошений на спор-
тивне свято, де презентували 
роботу міських дитячих спор-
тшкіл. нагадаємо, тренування 

у спортивних школах Вінниці — 
безкоштовні.
— такі заходи мають проходити 
регулярно. адже на початку ві-
йни спортсмени не знали, куди 
себе подіти. коли ж відкрили 
спортивні зали, це допомагає 
психологічно розвантажитися. 
тому спорт в умовах військового 
часу дуже потрібен, — каже Іван 
чупринко.
Вінничанин згадав пауерліфте-
рів серед військових, які зараз 
боронять Харків:
— Вони тренуються вночі в одно-
му зі спортивних залів. Це допо-
магає зняти стрес, незважаючи 
на фізичну втому під час військо-
вої служби.

Підготував чемпіона Європи

ЄВГенІй михаЙлів, RIA, (098)8591459

Вінницький пауерліфтер Іван 
Чупринко в черговий раз став 
чемпіоном світу із жиму лежа‑
чи. Ці змагання пройшли у місті 
Алма‑Ати (Казахстан). Іван поді‑
лився з читачами RIA подробиця‑
ми своєї перемоги і подальшими 
спортивними планами.

оновив ЄвРоРекоРди
Заслужений майстер спорту 

України Іван Чупринко брав 
участь у двох видах програми 
на світовому форумі. В обох 
оновив рекорди Європи, але 
при цьому здобув медалі різного 
ґатунку. В екіпірувальному жимі 
лежачи вінничанин став чемпі‑
оном, в класичному — срібним 
призером, поступившись золотом 
через більшу власну вагу.

— Разом із чемпіоном у класич‑
ному жимі лежачи ми підняли 

однакову вагу. Але японець був 
на 200 грамів легший за мене. 
Тому йому й віддали золото. 
Водночас приємно було оновити 
континентальні рекорди. Загалом 
я встановив вже 20 європейських 
рекордів і 14 — світових. Зважаю‑
чи на серйозне психологічне на‑
вантаження вважаю свій виступ 
в Казахстані хорошим. Я дещо 
покращив власні попередні ре‑
зультати, — сказав Іван Чупринко.

«слава укРаїні!» від 
казахів

Наш чемпіон розповів, що го‑
туватися до відповідальних між‑
народних стартів було дуже важко 
у психологічному плані. Зрозумі‑
ло, через війну.

— Після чемпіонату України 
я приїхав додому о третій годині 
ночі, а вже через годину почалася 
війна. Психологічно було дуже 
складно. Протягом двох перших 

ПобиВ десятки рекордіВ.  
єВроПейських і сВітоВих
зірка  Вінницький пауерліфтер 
Іван чупринко здобув золото і срібло 
на чемпіонаті світу з жиму лежачи. 
В одному з видів поступився через більшу 
особисту вагу

ЄВГенІй михаЙлів, RIA, (098)8591459

Вінницькі дзюдоїсти з осо‑
бливими потребами спільно го‑
туються до важливих міжнарод‑
них стартів. Зокрема, це борці із 
вадами зору і слуху. Тренажерну 
і борцівську зали для тренувань 
під час війни їм безоплатно надає 
керівництво територіальної орга‑
нізації спорттовариства «Колос».

Серед учасників тренувань є 
призер чемпіонатів Європи, світу 
та Дефлімпіади (серед спортсме‑
нів із вадами слуху) Антон Слуш‑
ний. Він спарингує проти при‑
зера чемпіонатів України серед 
спортсменів із вадами зору, члена 
національної параолімпійської 
збірної, директора вінницького 
підприємства незрячих Костян‑
тина Ільницького.

Ці борці‑важковики висту‑

пають в одній ваговій категорії 
(понад 100 кг). Тому спаринги 
виходять досить цікавими. Су‑
тички починаються із захоплень. 
Тренер слугує водночас суддею 
і перекладачем: одному певні 
прийоми пояснює на пальцях, 
іншому — словами.

— Борців високого рівня із 
вадами слуху і зору у Вінниці 
не дуже багато. Тому ми виріши‑
ли проводити спільні тренування, 
що всім йде на користь. Примі‑
ром, Антон Слушний підтримує 
мене під час пробіжок. Разом із 
ним ми спільно виконуємо тре‑
нувальні вправи та боремося. 
Дякуємо керівництву «Колоса» 
за можливість таких тренувань, — 
сказав Костянтин Ільницький.

Дзюдоїсти із вадами зору го‑
туються до чемпіонату Європи, 

який пройде в серпні цього року 
в Італії. На громадських засадах 
із ними займається параолімпій‑
ський призер, заслужений май‑
стер спорту Микола Ливицький, 
виконуючий обов’язки голови 
обласної організації Українського 
товариства сліпих (УТОС). Окрім 
Костянтина Ільницького, він тре‑
нує призера чемпіонату України 
Леоніда Порохню, Леоніда і Анну 
Кучеруків та інших спортсменів 
із вадами зору.

— Спільні змагання глухих із 
незрячими, як правило, не про‑
водяться. Згадую лише один чем‑
піонат України, коли борцям із 
вадами слуху протистояли борці 
із залишками зору. А ось на тре‑
нуваннях навіть тотально незрячі 
успішно борються проти глухих, 
якщо є представниками однієї 

вагової категорії. У Вінниці ми 
давно таке практикуємо, — про‑
коментував Микола Ливицький.

Заслужений тренер України 
Микола Костенко наголосив, 
що вінницькі борці із різни‑
ми вадами товаришують, тому 
спільні тренування — це цілком 
нормально.

— На жаль, цього року двора‑
зового призера Дефлімпійських 
ігор Антона Слушного із незрозу‑
мілих причин не включили на ці 
найпрестижніші змагання. Хоча 
путівку на Дефлімпіаду він заво‑
ював. Окрім нього, в групі разом 
тренується інший призер Дефлім‑
піади Алім Брижак. Цього року 
вже основні міжнародні змагання 
пройшли, тому ми готуємося вже 
до нового сезону, — сказав Ми‑
кола Костенко.

незрячі проти нечуючих. всім на користь

«нива» 
продовжить 
виступи
 Орієнтовно із серпня цьо‑

го року почнеться чемпіонат 
України з футболу (друга ліга). 
Президент вінницької «Ниви» 
Артур Загорулько повідомив, 
що наш клуб продовжить ви‑
ступи на професіональному 
рівні. Водночас про підвищен‑
ня у класі поки що не йдеться. 
До того ж, у «Ниві» «на контр‑
актах» лише два футболісти.

настріляв 
бронзу
 Вінницький олімпієць 

Олег Царьков став бронзовим 
призером Кубка світу з кульо‑
вої стрільби, який завершився 
в Баку (Азербайджан). Він ви‑
грав медаль у Баку в стрільбі з 
гвинтівки на 50 метрів із трьох 
положень (лежачи, стоячи і з 
коліна).

Інша вінничанка Леся Лесь‑
ків, також заслужений майстер 
спорту, в цій же вправі посіла 
восьме місце.

золото кубка 
світу
 У польському місті Жешув 

відбувся Кубок світу зі спор‑
тивної акробатики. У складі 
національної збірної виступа‑
ли вінничани Данило Стецюк 
та Богдан Пограничний. Вони 
посіли перше місце.

Вже у липні Богдан По‑
граничний і Данило Стецюк 
виступатимуть на Всесвітніх 
іграх, які відбудуться у США.

анонс шахових 
баталій
 З 23 по 26 червня у ві‑

нницькій спортшколі № 6 
(Театральна, 24) проведуть 
відкритий турнір із класич‑
них шахів. Початок 23 червня 
о 15.00. Запрошуються квалі‑
фіковані шахісти.

коРотко

івану чупринку — 36 років. але він навіть не думає припиняти 
успішну кар’єру у великому спорті

Випуск №16 (1212)
двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат.
 
задача №2837‑2840

м. Пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1.

ПеРевіРте Розв'язок:
газета RIA №23 від 8 червня

задача №2833
I. 1. Tb6! Td8  2. Kb7 Ta8x;
II. 1. Ta7! Tc7  2. Kb7 Tc6x.

задача №2834
I. 1. Tf5! Kf7  2. Tf6 Tg5x;
II. 1. Kp:h6! Kpf7  2. Kph7 T:h5x.

задача №2835
I. 1. Kpc3! Kpb1  2. b3 Cb2x;
II. 1. Kpa2! Cb2  2. b3 Ta4x.

задача №2836
I. 1. Kph5! Tf6  2. g4 Th6x;
II. 1. Kph3! Kpf2  2. g4 Th5x.

м. Пархоменко
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Місце 
знаходження

Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

Місце 
знаходження

Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

1. Нерухомість: продам або обміНяю  
1.1 ОднОкімнатні квартири  

.... 1/- ........ Вишенька ........... 1/10/ц ....... 37,5/18,7/10 ... 40000у.о .................... (067) 930-75-40 ............................................ р-н Сільпо, гарне місце  

.... 1/- ........ Кн.Коріатович ...... 3/-/ц ......... 36,6/19,5/- ..... 36000у.о .................... (067) 390-09-43 ........................................ будинок цегляний, власник  

.... 1/- ........ пров.Ясний ......... 2/5/ц ......... 35/19/7,7 ........ 33000у.о .................... (067) 930-75-40 ....................................... чеськ/пр, добр.стан, балкон  

1.2 двОкімнатні квартири  

.... 2/- ........ О.Антонова ......... 3/5/ц ......... 51/-/- ............ дог. .......................... (068)023-72-59, (063)523-48-73 ........................ хороший житловий стан  

.... 2/- ........ Одеська ............. -............... 63/-/-............. 46500у.о .................... (068)023-72-59, (063)523-48-73 .............. новобуд, здана,АГВ, тепл.підл.  

1.3 трикімнатні квартири  

.... 3/- ........ Вишенька ........... 4/9/п ......... 64/-/-............. 44000у.о .................... (068)023-72-59, (063)523-48-73 ....................................................... -  

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

1.5 Будинки  

.... 3/- ........ м.Немирів........... -/цегл........ 64/-/-............. дог. .......................... (098) 440-41-59 ................................... літ.кух.73кв.м,сарай39кв,центр  

.... 3/- ....... с.РоЗКопАНЕ -/-/Ц ........ 80/-/- ........... доГ. ...................... (097) 241-00-71 ............................. ЦЕНтР.ВодА, ЦЕНтР, КРиНиЦя  

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

.... 4/- ........ с.Городище ......... 1/ц ........... 65/-/-............. 10900у.о .................... (068) 019-63-08 ................................... газ, центр, житл.стан, 40с,сад  

.... 5/- ....... AКАдЕМічНЕ 2/- .......... 110/-/- ......... 68000у.о ................ (093) 917-09-07 ......................... ВлАсНиК, 4с, чистоВА, З/б пЕР.  

.... 5/- ....... c.бл.3АРВАНЦі 2/- .......... 110/-/- ......... 70000у.о ................ (093) 917-09-07 ......................... ВлАсНиК, 4с, чистоВА, З/б пЕР.  

Вінниця, район Kopeя дог.
одноповерховий будинок площею 44 кв.м, 5 соток землі
Є гараж, погріб, сарай. Є світло, газ. 3/4 (75%) будинку та 
земельної ділянки (не розділена спільно-часткова власність). 
Від власника.

(093) 236-17-62  

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

.... - ......... с.боРсКіВ - ............ - ................. доГ. ...................... (098) 826-90-27 ........................ тиВРіВ.Р-Н,тРи будиН,РоЗстРоч.  

.... - .......... с.Гостинне .......... -............... - ................... дог. .......................... (098) 210-71-74 ....................................... Немир.р-н, газ, світло, 70с  

.... - ......... с.ХижиНЦі 1/Ц ......... 80/-/- ........... доГ. ...................... (097) 995-09-31 ............................... єВРоРЕМ, 43с, поГРіб, В/ЗР  

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

486215
509252

герої не вМирають

поліції Ігор Подзігун. Пані Марія 
згадує останню зустріч із сином.

— В кінці квітня вони їхали 
з Харкова на Запоріжжя, і Ігор 
на кілька днів додому заїхав, — 
розповідає мама Героя. — Якраз 
у невістки день народження був 
28 квітня, він приїхав привітати. 
Ще й мені встиг картоплю по‑
садити, на могилу до чоловіка 
сходили (він у ДТП загинув), 
проводи тоді були. Перед виїздом 
ввечері до мене заїхав, запропо‑
нував чайку попити. Посиділи, 
поговорили про все. Потім, коли 
до машини йшов, навіть не огля‑
нувся, мабуть, знав, що я плачу, 
може й сам плакав. Посигналив і 
поїхав. Як виявилося, назавжди…

Запитуємо у пані Марії, може 
що відчувало серце перед тим зло‑
щасним днем. Мама кордівця пе‑
реконує, що нічого такого не було. 
Переповідає деталі останньої роз‑
мови з сином, яка відбулася теле‑
фоном напередодні трагедії.

— Вранці 21 травня я пішла 
на ринок, потрібно було засіб 
для обприскування дерев купити 
і творог, на вареники внуку, — 
згадує мама Героя. — Тут мені 
Ігор телефонує. В гарному на‑
строї питає, як у мене справи, що 
роблю. Питала, може сталося що? 
Ні, каже, просто хотів мене по‑
чути. Я розповіла, що на ринку, 
прийшла за покупками. В кінці 
розмови наказала синочку, щоб 
був обережним…

Наступного дня Марії Іванівні 
повідомили, що єдиний її син 
загинув.

— Наступного дня телефон 
Ігоря не відповідав. Я не хви‑
лювалася, адже розуміла, де він 
знаходиться, — каже жінка. — Аж 
ось приїхали військові і повідо‑
мили, що Ігоря більше немає — 
ракета потрапила в будівлю, де 
знаходилися кордівці. В цей день 
і мене не стало…

Родина не може отямитися від 

лаРиса оліЙник, 
RIA,  (068)0060772

Вінничанин Ігор 
Подзігун наро‑
дився 13 березня 
1981 року, навчав‑

ся в 30‑й школі. Здобув професію 
електромонтера, потім навчався 
в школі міліції і в Аграрному 
університеті, вивчав право. Спо‑
чатку працював у «Беркуті», далі 
в КОРДі. Служив в АТО/ООС. 
З перших днів війни Подзігун 
був на передовій, разом з інши‑
ми спецпризначенцями служив 
у полку «Сафарі». За звільнення 
Бучі та Ірпеня отримав звання 
підполковника… У 41‑річного 
Івана Подзігуна залишилася 
дружина, 12‑річний син Вадим 
і дворічний Даня.

Мама, Марія Іванівна, яка 
втратила єдиного сина, єдину 
надію і допомогу, ділиться бо‑
лючими спогадами.

— Він був доброю, золотою 
дитиною. Завжди обійме, поці‑
лує, — плачучи, говорить мама 
Ігоря Подзігуна. — Таку дитину 
життя вирвало, важко сказати. 
Був веселим, друзів скільки у ньо‑
го було — двері не зачинялися, 
телефон не змовкав… Тепер мов‑
чить мій телефон, не дзвоне мій 
синочок. Я не можу повірити…

«і мене не стало»
Все сталося 22 травня у Запо‑

різькій області. Внаслідок ракет‑
ного обстрілу загинули дев’ятеро 
офіцерів Вінницького КОРДу, 
спецпризначенці полку «Сафа‑
рі», в тому числі підполковник 

мати Воїна: «моВчить телефон, 
не дзВонить мій синочок»
Пам’ятаємо  трагічним для Вінниччини 
стало 22 травня. тоді від ракетного удару 
загинуло дев’ятеро спецпризначенців 
підрозділу коРд. Рідні та близькі люди 
розповіли про підполковника поліції Ігоря 
подзігуна, який перед загибеллю брав 
участь у звільненні Бучі та Ірпеня

горя. Важко трагедію пережива‑
ють любляча дружина та діти.

— Дружина Танюша просто 
з розуму сходить, так вони лю‑
били одне одного, — говорить 
пані Марія. — Старший хлоп‑
чик доросліший, він все розуміє. 
А от менший заглядає у вікно і 
гукає: «Тату!» Кожного чоловіка 
за руку бере, думає, що то Ігор.

Племінниця Тетяна теж сумує 
без свого найкращого у світі 
дядька.

— Він Герой, — говорить Таня 
Стасюк. — Був дуже‑дуже доброю 
та чуйною Людиною з великої 
літери. Вся наша велика родина 
не вірить, ридаємо всі.

був ПРофі і основою сім’ї
Друзі і побратими згадують про 

Ігоря Подзігуна як про гарного 
сім’янина і друга, класного про‑
фесіонала.

— Я з Ігорем займався у секції 
карате, знаю його добре, — каже 
Віталій Ставнійчук. — Старший 
син займається дзюдо, Ігор лю‑
бив показувати відео з ним, дуже 
пишався. Він був основою для 
сім’ї. І гордістю для всіх, хто 
його знав — за звільнення Бучі 
та Ірпеня Ігор Подзігун отримав 
підвищення.

Про спецпризначенця елітно‑
го підрозділу, одного з кращих 
бійців говорить Валерій Бондар, 
керівник Вінницького управління 
КОРД.

— З підполковником Подзі‑
гуном служив і до КОРДу, був 
командиром відділення, вів про‑
філактичну роботу з особовим 
складом, був профі в напрям‑
ку топографії, — каже Валерій 
Бондар. — Кожна така втрата 
болісна для керівника і розри‑
ває душу.

мати востаннє прощається з сином . В той день до 
«книжки» прийшли тисячі людей

Підполковник поліції ігор Подзігун. Загиблий кордівець, 
один із дев’яти 



13 RIA, Середа, 15 червня 2022

Місце 
знаходження

Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

Місце 
знаходження

Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

після того, як ситуація на луганщи-
ні ускладнилась і кількість еваку-
йованих жителів із гарячих точок 
у всіх регіонах зростала щодня, 
фонд «За луганщину», окрім іс-
нуючих, відкрив гуманітарні хаби 
у дніпрі, кам’янському, Вінниці, 
Івано-Франківську.
З різних областей України зібрали 
та відправили для міст і громад лу-
ганської області 12 автомобільних 
фур вагою по 20–22 тонни та два 
вантажі залізницею.
нещодавно Всеукраїнський фонд 
«За луганщину» також влаштував 
видачу гуманітарки для переселен-
ців-земляків у різних обласних цен-
трах, у тому числі і в місті над Бугом.
Зареєструвалися і отримали бокси 
з найнеобхіднішим 1200 людей. 

В пакунку передбачили продукти 
харчування, побутову хімію та ме-
дикаменти.
— Це дуже необхідно сьогодні. Ба-
гато з людей і досі залишаються без 
коштів для існування. Раді тому, що 
є хоча б житло, — розповіла пере-
селенка з кремінної кристина.
Жінка додала, що на отримання 
допомоги запросила і інших зем-
ляків, які не знали до цього про 
благодійну акцію.
Гуманітарна допомога, турбота про 
людей старшого віку, осіб із осо-
бливими потребами, допомога 
сім’ям з дітьми стали спільним за-
вданням доброчинців та всіх, хто 
надає допомогу евакуйованим лу-
ганчанам у різних регіонах України.
Вінниця опинилися в числі 15-ти 

регіонів України, в якому фонд 
проводить свою роботу. тут постій-
но вивчають потреби та проводять 
реєстрацію для видачі необхідного.
окрім усього проводять робо-
ту з волонтерами та місцевими 
військовими адміністраціями. 
спільно продовжують завозити 
на донбас гуманітарну допомогу, 
а звідти вивозити людей. невдовзі 
планують відкрити кілька десятків 
приймалень по всій державі. там 
надаватимуть і юридичні послуги.
За більш докладною інформаці-
єю з питань отримання чи надан-
ня гуманітарної допомоги у фонді 
«За луганщину» можна звернути-
ся до донецького національного 
університету, за адресою: Грушев-
ського, 2.

допомагають землякам по всій україні

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

1.7 ділянки  

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

.... - .......... Пушкіна .............. -............... 3,5 с ............. 35000у.о .................... (067) 930-75-40 ........................................................ будинок, центр  

.... - .......... с.Зарванці .......... -............... 30 с .............. дог. .......................... (096) 575-63-84 .............................................. під будівництво, центр  

.... - .......... с.Ксаверівка ........ -............... 28 с .............. дог. .......................... (067) 432-46-46 ................................... 2 ділянки по 14с під забуд.ліс  

.... - .......... Святошинська...... -............... 10 с .............. дог. .......................... (067) 660-52-20 ............................................ поруч комунікації, рівна  

1.8 Гаражі  

.... - ......... ГбК-5 -/Ц .......... - ................. 4500у.о .................. (097) 912-76-85 .......................... сАбАРіВ, оГл.яМА, ГАР/ст, тоРГ  

.... - ......... тяжиліВ - ............ 9 с .............. доГ. ...................... (097) 610-03-43 ................................ РіВНА, ХоР.МісЦЕ, ВлАсНиК  

2. Нерухомiсть: здам в ореНду  
2.1 квартири  

.... 1/- ........ Вишенька ........... -............... - ................... 3500грн ..................... (098) 712-37-32 ....................................кімн.,власник, для жінки,хлоп.  

.... 1/- ........ р-н Буд.офіц. ...... -............... - ................... дог. .......................... (097) 299-11-69 .................................... 1кімн.в кв.,одинок.жін.з госп.  

.... 1/- ........ Центр ................ -............... - ................... 1100грн. .................... (063) 788-03-48 .................................... для дівчини, сім’ї, без власн.  

.... 2/- ........ 600-річчя ............ 2/-/-.......... - ................... дог. .......................... (096) 900-99-28 ................................... на довг.термін, меблі, власник  

.... 3/- ........ м.Козятин ........... -............... - ................... дог. .......................... (067) 756-97-60 .................................................................. р-н ПРБ  

.... 3/- ....... Р-Н Ел.МЕРЕжі 6/9/Ц ....... - ................. 12000ГРН ................ (067) 255-13-06 ........................................ тоРГ, МЕблі, тЕХНіКА  

2.2 Будинки  

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

.... 2/- ........ туп.Прибирежн .... -............... - ................... дог. .......................... (067) 456-26-00 ........................................................... в/зр, власник  

3. Нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

.... 1-3 ....... Вінниця .............. -............... - ................... дог. .......................... (067) 930-75-40 ..................................... з ремонтом або без ремонта  

.... 1/- ...... бл.ЗАМостя, - ............ - ................. доГ. ...................... (067) 255-13-06 ...................... ЗАМостя,дАл.ЗАМостя,до 45000уо  

.... 1/- ...... будь-яКий Р-Н - ............ - ................. доГ. ...................... (067) 255-13-06 ............................... до 100000у.о, КуХНя-студія  

.... 3-4 ...... будь-яКий Р-Н - ............ - ................. доГ. ...................... (067) 255-13-06 ............................... до 100000у.о, КуХНя-студія  

4. Нерухомiсть: виНайму  
4.1 квартири  

.... 1-10 ..... Biнниця .............. -............... - ................... дорого ....................... (096) 458-97-54 .................................. кімнати, квартири, ч/б винайму  

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

.... 1-2 ...... будь-яКий Р-Н - ............ - ................. доГ. ...................... (067) 255-13-06 ..........................по доМоВл., будь-яКі ВАРіАНти  

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

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

.... 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  

4.2 Будинки  

.... 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  

5. комерційНа Нерухомість  
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  

війна

ваному Рубіжному із шістдеся‑
ти тисяч мешканців залишилося 
не більше чотирьох. Та й ті зо‑
сталися чи повернулися через 
те, що їм просто ніде дітися або 
не дозволити мародерам розі‑
брати останнє, що вціліло після 
бойових дій. Мріють повернутися 
додому і Гриньови. Останні спо‑
гади про свій будинок, вулицю та 
місто вони зафільмували на ві‑
део. На ньому догорає будинок, 
в якому вони провели не один 
щасливий рік життя.

Євген каже, що кожну годи‑
ну стежить за новинами. Вірить 
у перемогу ЗСУ, у те, що держа‑
ва після неї не відвернеться від 
таких як вони та допоможе від‑
будувати усе втрачене. А інакше, 
переконаний він, людям просто 
доведеться тікати за кордон.

— Багато хто називає війну 
новою реальністю. Я не пого‑
джуюсь із таким визначенням. 
Це просто шок, а не нова ре‑
альність. Під обстрілами дуже 
тяжко адекватно розмірковувати 

ВолодимиР бабков, RIA, 
(098)2671548

Жителі Рубіжного Євген та 
Євгенія Гриньови 24 лютого, 
як і більшість українців, про‑
кинулися о п’ятій ранку. Увесь 
приватний сектор, у якому вони 
жили, хитало від прильотів ракет 
та роботи ППО. Одразу зібрали 
дітей і перебралися до підваль‑
ного приміщення. Тоді вони ще 

не знали, що проведуть у ньому 
місяць свого життя.

Родина Гриньових за всіма 
мірками вважалася самодостат‑
ньою. І чоловік, і дружина мали 
свій бізнес і виробництво. Глава 
сімейства за фахом ювелір. Встиг 
не раз побудуватися і щоразу із 
поліпшенням умов. У рідному 
місті їх добре знають та пова‑
жають.

Щоправда, сьогодні в окупо‑

Війна ПозбаВила ВсьоГо. 
Втратили наВіть документи
доля  За українськими мірками в них 
було все. два будинки, підприємство, 
авто, достаток. Війна позбавила усього, 
але вдалося врятувати власні життя. Було 
навіть не до документів, коли випала 
нагода швидко евакуюватися з Рубіжного. 
Вже два місяці Гриньови живуть у Вінниці. 
але і зараз не полишають мріяти про 
повернення на малу батьківщину

та приймати правильні рішення. 
Ми вже коли залишали місто, 
то бачили тіла багатьох убитих 
жителів. Вони просто не знали, 
що робити і вимушені були ви‑
ходити під обстрілами по воду чи 
продукти. Здебільшого, це були 
літні люди, — розповідає Євген 
Гриньов. Чоловік додає, що по‑
милкою багатьох лугачан стало 
те, що вони не дослухалися порад 
про евакуацію, які лунали вже 
після початку війни.

Найбільша проблема перебу‑
вання навіть у спорядженому 
укритті — це була низька тем‑
пература, характерна для почат‑
ку весняної пори, згадують наші 
герої. Дуже важливо обладнати 
сховище: забезпечити у ньому 
обігрів, умови для приготуван‑
ня та зберігання їжі, воду. Люди 
у багатоповерхівках виламували 
двері з квартир та переобладнали 
їх на ліжка.

— Найгіршим сюрпризом стало 
те, що війська ЛНР біля сховищ 
ставили міномети. На щастя, 
люди вціліли, але навіть витри‑

мати всі звуки стрільби і вибухів 
часом неможливо, — згадує Єв‑
генія Гриньова. Жінка додає, що 
діти швидко занедужали на нер‑
вовому грунті. Шкіра і у дорослих 
нерідко вкривалася плямами.

Наважилася першою податися 
у розвідку, аби довідатися про 
можливість евакуації 40‑річна 
Євгенія, яка молодша від чоло‑
віка на три роки. Це обійшлося 
їй ціною втрати авто, яке потра‑
пило під обстріл. Все ж таки, їй 
вдалося проскочити на підконтр‑
ольну територію. За декілька днів 
централізовано зміг виїхати чо‑
ловік із матір’ю та дітьми. Потім 
опинилися у Вінниці.

— Зараз організовуємо збір та 
видачу гуманітарної допомоги 
землякам у фонді «За Луганщи‑
ну», — розповідає Євгенія. Жінка 
каже, що кількість жителів таких 
міст як Попасна, Сєвєродонецьк 
з дня на день у Вінниці зростає. 
Чимало з них, як і Гриньови, 
прибули без нічого. Всім дово‑
диться розпочати життя з чистого 
аркуша.

у рідному місті гриньових добре знають та поважають. 
Вони поки що у Вінниці, але мріють повернутися додому
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6. будiвельНi матерiали  
та послуги  

6.1 ПрОдам Будівельні  
матеріали  

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

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

(063) 113-49-13  

 Відс, Глин, кАм, піс, щеб,переГн ...................................доГ. ................ (097) 501-09-07  
 6-14т. буд. сміття, щеб.,пісок| .........................недороГо ................(098) 588-08-27  
 6-14т. Піс. кар’єрний, митий ................. недорого ........ (098) 588-08-27  
 6-14т.Чорноз.якісний, піс.,дрова ............ недорого ........ (098) 588-08-27  

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

(067) 431-88-99  

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

бетонні оГороЖі  
кольорові та сірі  
zabor-vn.com  
доставка та встановлення

(067) 909-54-43  

достАВкА:пісок, відсів, щеб  
камінь, глина, чорнозем,ін.  
Завантаж.-розвантаж.роботи.  
Вивіз будівельного сміття.

(068) 185-98-39  

 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  

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

509261

новини

508853

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

508666

миХайло куРдюков, 
RIA, (095)1039671

Понад рік тому, 
6 травня, спалахну‑
ли офіси на Бевза, 

34. Через пожежу постраждало 
майно десятків вінницьких під‑
приємців. На жаль, найгіршими 
наслідками було не це. З охопле‑
них вогнем офісів не змогла ви‑
братися 21‑річна Анастасія Ріщук.

Подруга загиблої Дар’я, вони 
обидві шукали вихід із задимле‑
ного приміщення, раніше розпо‑
відала журналісту RIA, що вий‑
шовши з офісу у коридор, вони 
чи не одразу загубилися: «Ми 
точно разом вийшли з дверного 
отвору і на цьому все. Я перестала 
її бачити й чути». Невдовзі Анас‑
тасію знайшли біля сходового 
майданчика, заваленою плитою 
й обгорілою до невпізнаваності.

Пізніше нам вдалося з’ясувати, 
що ймовірним місцем займання 
став офіс, що раніше в ньому ін‑
спектори ДСНС вже виявляли 
чимало порушень протипожежної 
безпеки. Інформації про усунен‑

ня цих порушень надзвичайники 
не отримували.

Власні джерела редакції 
в управлінні ДСНС у Вінниць‑
кій області розповіли, що ймо‑
вірна причина займання офісних 
приміщень на Бевза, 34 криється 
у старій проводці.

Наприкінці травня 2021‑го 
року у головному управлінні 
Нацполіції у Вінницькій області 
нам повідомили, що слідчі при‑
значили понад десять експертиз, 
які мають допомогти визначити 
точне місце та причини займан‑
ня. Це означало, що поки не буде 
висновків експертів, ймовірним 
винуватцям трагедії не оголосять 
про підозру.

Пів Року тому Результатів 
не було

Через пів року після пожежі 
у поліції нам повідомили, що 
основна експертиза, яка має дати 
відповіді на ключові питання, 
не завершена. Тому про підозру 
нікому не оголошено, переква‑
ліфікації справи не було. На‑
гадаємо, провадження відкрите 

за частиною 2 статті 270 Кримі‑
нального кодексу України. У разі 
доведення вини, винуватцям за‑
грожує до 8 років ув’язнення.

Тоді ж чоловік загиблої Денис 
Ріщук розповів нашому журналіс‑
ту про те, що поліція його ігнорує 
та не повідомляє про хід слідства.

Що зі сПРавою заРаз?
Нині від пожежі минув понад 

рік, але слідство продовжується. 
В управлінні Національної по‑
ліції нам розповідають, що деякі 
експертизи досі тривають.

Нам також розповіли, що пе‑
рекваліфікації справи не було. 

Підозру також наразі нікому 
не оголошено. У пресслужбі На‑
цполіції кажуть, що зроблять це 
лише після закінчення слідства.

Чоловік Анастасії Денис гово‑
рить, що впродовж останніх пів 
року слідчі не виходили з ним 
на зв’язок. Хоча, пригадує, на‑
прикінці осені минулого року 
його двічі викликали на допит. 
Проговорили, каже він, близь‑
ко шести годин. Увесь цей час 
пішов на складання хронології 
подій дня пожежі.

— Ми максимально детально 

чи знайшли ВинуВатціВ ПоЖеЖі, 
у якій заГинула настя?
Перша річниця  минув рік відтоді, як 
на Замості горіли офіси. Вогонь зруйнував 
два поверхи будівлі. Загинула людина. 
як просувається слідство? чи з’явилися 
підозрювані? Що про ситуацію розповідає 
чоловік загиблої?

Слідчі призначили 
понад десять експертиз, 
які мають допомогти 
визначити точне місце 
та причини займання. 
Результатів досі немає

наслідки пожежі в офісах на бевза. У справі про загибель 
людини поліція досі не оголосила нікому підозру

анастасія Ріщук загинула під час пожежі. За два місяці до 
трагедії вони з чоловіком відсвяткували першу річницю шлюбу

проговорили усе, що відбувало‑
ся того дня. Мені тоді показали 
чотири великі теки з паперами 
і сказали, що слідство не закін‑
читься швидко. Мовляв, багато 
підозрюваних, треба усіх пере‑

вірити, викликати на допит, — 
розповідає Денис Ріщук. — Як 
тільки у Вінниці стабілізується 
ситуація, я обов’язково буду теле‑
фонувати слідчому. Змиритися з 
цим я не зможу.
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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 з  граніту,  огорожі, погріби,сходи, фонтани, 
фундаменти. (068) 546-73-46  

 «Під ключ» фундаменти, цегляна і кам’яна кладка, дахи, 
фасади,погр. Низькі ціни. (098) 809-78-13  

 1 бригада виконає вивезення будівел. сміття, демонтаж, земляні, 
бетонні роботи. (098) 718-21-80  

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

 1 кОсіння трави, Бур’яну. дріБні Буд-рем рОБОти. 
ОГОрОжи метал., дерев.,декОрОт. (099) 549-09-19  

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

(067) 794-19-09  

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

(097) 971-05-01  

 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  

 Бетонні роботи, фундамент, стяжка, відмостка, перекриття та 
шліфування підлоги. (098) 092-36-08  

 БриГада Будівельників викОнає Будь-які рОБОти, 
Будь-якОї складнОсті. (068) 578-73-64  

 БриГада з д/р, інструментОм викОнає кладку цеГли, 
БлОків. фундаменти. ПОкрівля. (063) 109-36-62  

 Буріння арт.свердлОвин, ПрОкладання вОдОГОну. 
мОнтаж БаШти рОжнОв. ПрОектування. (067) 794-19-09  

 Буріння, ПрОектування артезіанських свердлОвин 
«Під ключ». якіснО, недОрОГО. (067) 794-19-09  

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

герої тилу

509101

508885

509100

508691

508691

лаРиса оліЙник, 
RIA, (068)0060772

Д и т с а д о ч о к 
виховав чима‑
ло поколінь. За‑
клад працює з 

1961 року. З лютого тут тихо, 
через війну — вісім груп малят 
тимчасово не відвідують садо‑
чок. Працелюбний, ініціатив‑
ний, творчий колектив очолює 
директор Наталія Поплавська.

Керівник дошкільного закладу 
запропонувала колективу підтри‑
мати бійців — плести для них 
маскувальні сітки. Педагоги та 
обслуговуючий персонал взялися 
за справу і за три місяці війни 
сплели сотні сіток.

— Останній тиждень за одну 
зміну сплели чотири сітки, за три 
місяці дві зміни сплели близько 
сотні сіток, — розповідає пані 
Наталія. — Коли почалася ві‑
йна, в садок приходили я і ме‑
тодист. Потім всі інші працівни‑
ки до нас приєднались, сказали, 
що тут легше переносити стрес. 
Тоді я запропонувала, щоб ми 
всі разом допомогли нашим 
бійцям. Вирішили плести сітку, 

хоча не знали, як правильно це 
робити.

Під час процесу, як кажуть 
працівники садочка, вони заспо‑
коюються, менше думають про 
війну. В перші дні війни, коли 
завивали сирени, брали молит‑
вослов і читали молитви.

Кажуть, із матеріалом дуже 
допомагає школа № 27. Туди 
жителі мікрорайону приносять 
вживаний одяг.

— Спочатку робили занадто 
густу, потім освоїли різні техні‑
ки, — говорить керівник закла‑
ду. — Дві групи по чотири лю‑
дини приходять по черзі плести. 
Одні ріжуть, інші плетуть, по‑
тім змінюємося. Вживаний одяг 
приносили з дому, коли закін‑
чився — кидали запит у вайбер 
групу батькам вихованців. Далі 
27‑ма школа почала допомагати. 
Оскільки там знаходиться гума‑
нітарний хаб, нас підтримували 
з багатьох питань.

Колір тканини для маскуваль‑
них засобів залежить від пори 
року і місця дислокації військо‑
вих.

Кольорова гама — не світлі ко‑
льори, природна. Все залежить 

Плели сітки і читали молитВи
Волонтерство  Щодня, а то і 
щогодини, у сотнях українських міст 
волонтери плетуть маскувальні сітки, 
щоб захистити життя оборонців країни. 
У Вінниці всі небайдужі теж займаються 
цією необхідною справою. Завітали 
у місцевий дитсадок, де вихователі 
плетуть сітки для військових

від сезону і місцевості. Коли 
садки цвіли, то й біле додавали. 
Спочатку чоловіки рибальські 
сітки віддавали. Військовий ка‑
пелан передає готові маскувальні 
вироби у військові частини Ві‑
нниччини і на передову, також 
віддаємо у 27‑му школу, а звідти 
передають за потребами. Кілька 
сіток пішли на передову, на схід. 
Просила вихователька, в якої 

брат і чоловік там, передавали 
волонтерами.

— На початку війни в Турбові 
сітки плели, моряк у відставці 
нам підказував, як правильно ро‑
бити, — каже вихователь Олена 
Дядюк. — Потім приїхала в садок 
і показала дівчатам. Ще волон‑
тери, які плетуть з 14‑го року, 
підказували. Якщо для захисту 
бійців, тоді для сітки потрібна 

натуральна тканина: загорить‑
ся, одразу в попіл перетвориться. 
Якщо сітка маскувальна, не для 
прикриття людей — можна і 
штучну тканину використову‑
вати. Вона горить і плавиться, 
для бійців це небезпечно. Які 
розміри замовляють, такі й ро‑
бимо. Якщо вказівок немає, ми 
кріпимо бірку, де вказаний роз‑
мір сітки.

у дитсадку плетуть маскувальні сітки з початку війни. понад сто виробів передали 
у військові частини та на передову
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 вивезем Будсміття, Глину + завантаження ручне 
аБО міні-екскаватОрОм. демОнтаж. (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

 Виконую цегляну кладку. Досвід роботи. (068) 998-43-57  

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

 зварюв. металОкОнстр. Б.-якОї складн. схОди 
міжПОверх., інтер’єрні. маГаз.кіОски (096)119-27-17, 
(093)110-27-12  

 кладка цеГли, ГазОБлОку, фундамент. ПОкрівельні 
рОБ. БриГада з дОсвідОм рОБОти. (097) 811-50-86  

 кОПAємО транШеї,ями міні-екскаватОрОм.вивіз 
Грунту.Шир.транШ.20,30,40,50,60,80см (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

 кОПання криниць механічним сПОсОБОм. дОкОПка. 
чистка. (063) 314-80-37  

 кОПання, дОкОПування криниць механічним сПОсО-
БОм. дОставка кілець. (067) 290-47-13  

 кОПаємО, дОкОПуємО, демОнтаж криниць, катлОва-
ни, чистка, стічні ями. (096) 358-33-20, василь  

 кОПаємО, чистимО, дОкОПуємО криниці. Швидка 
та якісна рОБОта. дОставка кілець. (096)306-28-39, 
(063)234-68-29  

 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)688-
89-76  

 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  

 укладання трОтуарнОї Плитки. ШвидкО. якіснО. 
ПОмірні ціни. великий дОсвід рОБОти (068) 004-83-01  

6.4 внутріШне ОздОБлення, 
ремОнт  

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

 «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  

 PeмОнт квартир, ГіПсОкартОн, Підвісні стелі, ламінат, 
ваГОнка. утеПлення фасадів (067) 730-62-66  

 а ми викОнуємО всі ремОнтні рОБ.: Плитка, 
ГіПсОкартОн, ШПаклівка, фіГурна стеля. (097)047-55-
59, (093)000-42-15  

 Акуратний ремонт квартир: плитка, штукатурка, шпаклівка, 
гіпсокартон. Недорого. (067) 710-53-63  

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

 БриГада викОнає ремОнт Оселі: кахлі, ламінат, ШПа-
лери, ШПаклівка та інШе. якіснО (068) 204-59-46  

 викОнуємО ремОнти: Плитка, ШПаклівка, ШПалери, 
ГіПсОкартОн, ламінат. (098) 898-55-95  

 викОнуємО рОБОти: ШПаклівка, ГіПсОкартОн, Плитка 
та інШе. (098)515-99-77, (093)993-49-70  

 внутріШні рОБОти: кОмПлекснО, часткОвО, декОри 
та інШе. деталі за тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01  

 Всі види внутрішніх робіт! Плитка, шпаклівка, ламінат, фарбу-
вання, інше. (097) 300-56-11  

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

 Гіпсокартон, шпатлівка, штукатурка, ламінат, плитка, пластик, 
шпалери. (096)296-39-97, (093)097-81-33  

 Надаємо паркетні послуги: настил, шліфування паркету, ламінат, 
дощатої підлоги. (098) 461-92-49  

 Паркетні рОБ: настилання Паркету, Парк.дОШки, 
ламінату. Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04  

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

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

 ремОнт квартир, ШПаклівка, малярка, ШПалери. (097) 
345-78-49  

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

 ремОнт»Під ключ»: ГіПсОкартОн, Штукатурка,ШПак
лівка,сантехніка, вОдОПрОвід,кахлі (096) 627-90-75, 
андрій  

 Ремонти: плитка, шпаклівка, шпалери, гіпсокартон, ламінат. (098) 
898-55-95  

 єврОремОнт. малярні рОБ.,Плитка, Штукатурка, 
ГіПсОкартОн, ламінат. рОзумна ціна (097) 714-07-04  

6.6 натяжні та Підвісні стелі  

 steLivsim.Com.uA натяжні стелі від вирОБника. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

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

 натяжні стелі Будь-якОї складнОсті, тканинні, 
«екОстелі», фОтОдрук на стелях. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

 натяжні стелі від вирОБника. матОві, Глянцеві, фОтО-
друк. (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  

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

Під час нашого спілкування 
з мамою Артура до неї прибі‑
гла шестирічна внучка Каріна. 
Вмостившись зручно на колінах 
бабусі і дізнавшись, що мова йде 
про її тата, розплакалась. Бабуся 
Оксана заспокоїла внучку і каже: 
«Ти розкажи дяді, куди ви з татом 
найбільше любили ходити на про‑
гулянку». Каріна розповіла про 
похід у звіринець.

— Ми з татком брали звірятам 
багато їсти, а вони їли і махали 
хвостиками, — розповідала дівчин‑
ка. Бабуся зауважила, що Каріна 
має добру пам’ять, як і її тато.

— Коли Артур ще був у садочку, 
йому вихователі давали вивчити 
напам’ять найдовші вірші. Вони 
самі дивувалися, що він мав таку 
хорошу пам’ять, — розповідає пані 
Оксана. — Каріна зараз має інтер‑
ес до медицини. Вона знає, в якій 

частині тіла знаходяться органи 
людини. Якось, коли вона була 
в садочку, її одногрупник Сер‑
гійко поскаржився на болі в жи‑
воті. Каріна оглянула ровесника 
і каже йому: «Ні, дорогенький, 
живіт тут ні до чого, у тебе печінка 
болить». Син знав захоплення до‑
чки і в його планах було вивчити 
її на лікаря.

— А які у Артура ще плани були?
— Коли почалася війна, він 

чомусь вірив, що вона тривати‑
ме недовго. «Війна скоро закін‑
читься, — казав він, — і ми під‑
емо в церкву та повінчаємося. 
Я хочу, щоб ти була моєю дру‑
жиною не тільки перед людьми, 
а й перед Богом», — розповідає 
дружина Героя Катерина. — А ще 
казав, що нашій сім’ї треба попо‑
внення. Мала бути ротація. Але 
весь їхній підрозділ залишили во‑
ювати. Мій чоловік мені казав: 
«Яка ротація. Ворог ще близько, 
я спокійно спати не зможу. Може 
ближче до осені. Тоді треба буде 
допомогти тобі Каріну до школи 
зібрати і батькам в городі потріб‑
но буде допомогти». Коли в кінці 
квітня він мені це говорив, навіть 

«Коли почалася війна, 
він чомусь вірив, 
що вона триватиме 
недовго. «Війна скоро 
закінчиться, — казав, — 
і ми повінчаємося»

В’ячеслаВ гончаРук, RIA, (067)7857674

Народився Артур Турляк у Но‑
ворічну ніч 1993 року в сім’ї за‑
лізничників. Здобувши шкільну 
освіту, спробував стати частиною 
великої династії залізничників. 
Його мама з татом працюють про‑
відниками пасажирських вагонів. 
Бабуся з дідусем до виходу на за‑
служений відпочинок також були 
залізничниками. Тільки здобувши 
в Козятинському залізничному 
училищі спеціальність огляда‑
ча‑ремонтника рухомого складу 
Артур відчув, що то не його. Його 
більше приваблювала служба ря‑
тівника чи поліцейського.

— Після служби в армії син 
пішов працювати у підрозділ 
МНС. Спочатку йому було важко 
психологічно, — розповідає мама 
КОРДівця Оксана Миколаївна. — 
Він часто ставав свідком жахливих 
аварій, коли доводилось покалі‑
чених в дорожньо‑транспортних 
пригодах людей вирізати з мета‑
левого полону. «Така у нас про‑
фесія, ми людей рятуємо. Саме 
від наших дій залежить, коли ми 
постраждалого передамо в руки 
медичних працівників», — гово‑
рили йому старші по службі това‑
риші. Рятувати людей сину було 
ближче до душі і він залишився 
в загоні рятівників.

— А як ваш син став спецприз-
наченцем?

— Коли міліцію перейменували 
в поліцію, а потім реформували 
її, Артур виявив бажання служи‑
ти в поліції. Спочатку служив 
патрульним, тільки в душі він 
залишався тим же рятівником і 
мріяв стати на вищий рівень, — 
пояснила мама Героя. До розмо‑
ви підключається мама дружини 
Артура Ірина Петрівна:

— Коли був набір у поліцію, він 
таємно від родини сам пройшов 
усі тести. Ми нічого не знали, 
поки його не викликали на службу 
в поліцію. Спочатку він працював 
патрульним, потім служив у під‑
розділі ТОР, а вже з ТОРу за кон‑
курсом його перевели до КОРДу. 
Тільки КОРДівцем він був для 
України, для всіх нас він був до‑
брим чоловіком для моєї доньки, 
ідеальним батьком для моєї внуч‑
ки Каріни. Я його зятем не на‑
зивала, тому що для мене він був 
наче рідний син, — після цих слів 
мама‑теща розплакалась, а коли 
витерла сльози з обличчя, продо‑
вжила: — Артур заочно вступив 
до Київського університету права 
Національної академії наук. Він 
мріяв стати співробітником ДБР.

— Оксано Миколаївно, коли вам 
стало відомо, що ваш син з пер-
ших днів війни знаходиться в най-
гарячіших точках? — звертаємося 
до мами Героя.

— Він нікому нічого не гово‑
рив. Щоб не переживали, дру‑
жину Катю з Каріною відпра‑
вив у Польщу. Мені казав, що 
знаходиться в місці дислокації 
по місцю служби. Це вже потім, 
коли росіян вибили з‑під Києва, 
він на кілька днів приїхав додому 
та привіз нагороду за визволення 
Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. 
Тільки тоді ми дізналися, що бійці 
зведеного полку «Сафарі» звіль‑
няли Київщину. В Сафарі були 
спецпризначенці ТОР і КОРДУ 
підсилені спеціалістами вибу‑
хотехнічної служби. За словами 
сина, вони займалися відновлен‑
ням правопорядку на звільнених 
територіях. Аби місцеві мешканці 
якнайшвидше змогли повернутися 
у рідні міста, — розповіла мама 
Героя.

«наВіть не Вірилося, що 
бачимось Востаннє»
Втрата  старший лейтенант артур 
турляк служив у підрозділі особливого 
призначення коРд. Від початку 
широкомасштабного вторгнення він був 
у зведеному полку «сафарі». Звільняв 
від загарбників Бучу, Ірпінь, Гостомель, 
Харківщину. В Запоріжжі загинув. яким 
був Герой України, ми запитали його 
найрідніших людей

не вірилось, що останній раз з ним 
бачимось.

— Як це сталося? Вам щось відо-
мо з цього приводу?

— Відомо тільки, що трагедія 
сталася в ніч з 21 на 22 травня, — 
каже мама Артура. — Є різні чутки, 
але вони не підтверджені на офі‑
ційному рівні. Звичайно, окупанти 
знали, що зі спецпризначенцями 
їм в чесному бою не справитись, 
то й поступили підло — вдарили 
по КОРДівцях, коли ті відпо‑
чивали. Нам відомо, що він був 
патріотом своєї держави і йому 
назавжди залишиться 29.

— На похороні Артура ми чули 
від друзів вашого сина, що одно-
го разу група КОРДівців помітила 
лежачого чоловіка. Підняли його 
пакет, а в ньому була велика сума 
грошей. Радились, що з п’яним 
чоловіком робити, а ваш син взяв 
у того чоловіка телефон і зателе-
фонував його дружині. Вам відома 
ця історія?

— Така історія дійсно була, — 
каже дружина КОРДівця Кате‑
рина. — Той п’яненький чоловік 

скоріше всього автівку чи ще щось 
цінне продав і від радості випив, 
але мабуть сили не розрахував. Ар‑
тур взяв телефон у сплячого чоло‑
віка і зателефонував його дружині. 
Та прийшла за вказаною адресою 
з вечерею для КОРДівців і вони їй 
гроші віддали. Вони не рахували, 
передали з рук в руки, а в пакеті 
були долари. Жінка дуже дякувала 
хлопцям. Ми нікому цієї історії 
не розповідаємо, тому що люди 
знають різні історії і мало хто 
в таке повірить. Але таке дійсно 
було. Скільки я знаю свого чоло‑
віка, він ніколи чужого не брав. 
Казав, мені вистачає тих грошей, 
які платить держава за мою робо‑
ту, — сказала дружина Героя, ледь 
стримуючи сльози.

Війна дійсно забирає найкра‑
щих. Батьки Артура втратили чу‑
дового сина, другий син родини 
Турлюків старших, Ярослав, втра‑
тив доброго брата. Внучка Карі‑
на — люблячого її батька, дружина 
Катя — ідеального чоловіка. Дер‑
жава — відважного воїна. Вічна 
пам’ять Герою!

герої не вМирають

мрія кожної жінки бути за чоловіком. У катерини турляк 
так було до війни з росією
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(063)8566275, 508669 — управлін‑
ня соціального захисту населен‑
ня (Лівобережне), (097) 1015840, 
(063) 8566272, 508391 — управлін‑
ня соціального захисту населення 
(Правобережне).

міжнаРодна ПідтРимка
Кілька міжнародних організацій 

допомагають фінансово україн‑
цям, які вимушені були змінити 
своє місце проживання через на‑
пад російської армії на Україну. 
Фінансову підтримку можна отри‑
мати лише від однієї міжнародної 
гуманітарної організації, не вра‑
ховуючи допомогу від держави.
 Оформлення допомоги у «Дії»
На платформі «єДопомога» 

віднедавна можна подати заявку 
на матеріальну допомогу від між‑
народних організацій.

«Для цього потрібно заповнити 
персональні дані та вказати IBAN, 
міжнародний номер банківського 
рахунку. Цей номер можна дізна‑
тися в особистому кабінеті або 

у застосунку Банку, де відкритий 
банківський рахунок людини», — 
сказала міністерка соціальної по‑
літики України Марина Лазебна.

Які документи та дані знадо‑
бляться для заповнення заявки:

ПІБ згідно з ідентифікаційним 
документом;

РНОКПП (ІПН);
1. Паспорт громадянина Укра‑

їни, ID‑картка, посвідка на по‑
стійне або тимчасове проживан‑
ня, свідоцтво про народження 
дитини;

2. Адреси зареєстрованого та 
фактичного місця проживання;

3. Ваш номер телефону;
4. IBAN (необхідний для ви‑

плати допомоги на рахунок).
5. Подати заявку можна за по‑

силанням: https://cutt.ly/JJXrhDh.
 Допомога від світової продо-

вольчої програми ООН
Отримати фінансову підтрим‑

ку переселенці можуть в органах 
соцзахисту населення і отримати 
відповідний QR‑код. Розмір до‑

наталІя коРПан, RIA, 
(097)1448132

Киянка Ольга 
приїхала у Вінни‑
цю з двома дітьми 
на початку широко‑

масштабного наступу. Вона одра‑
зу ж оформила статус внутрішньо 
переміщеної особи і подала заявки 
на допомогу від держави та ООН.

— Одноразова допомога від 
держави мені прийшла у пер‑
ший місяць великої війни. Та‑
кож від ООН тоді ж надійшли 
грошові виплати, — розповідає 
переселенка. — Прийшла СМС, 
що прийшли гроші на «Укрпо‑
шту». Проте мені мали три мі‑
сяці поспіль приходити виплати, 
але були лише одноразово. Зараз 
буду дізнаватися, коли очікувати 
на продовження виплат.

як отРимати статус вПо
Першим кроком у процесі 

отримання фінансової підтримки 
є оформлення статусу внутріш‑
ньо переміщеної особи. Зробити 
це можна в онлайні та офлайні. 
Якщо ви хочете на місці оформити 
статус ВПО, то треба звернутися 
до ЦНАПу, органу соцзахисту на‑
селення або до представників міс‑
цевої влади. Із собою треба мати 
документ, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України.

Як читаємо на сторінці «єДо‑
помоги», якщо в паспорті немає 
даних про реєстрацію місця 
проживання, то візьміть із со‑
бою будь‑який документ, що це 
підтверджує. Це може бути вій‑
ськовий квиток, трудова книжка, 
право власності на майно тощо.

Також у «Дії» розробили мож‑
ливість зробити це в додатку. 
У застосунку треба зайти у розділ 
«Послуги» та вибрати «Отримати 
статус ВПО». Далі — треба під‑
твердити своє місце перебування 
за допомогою геолокації та вка‑
зати актуальну адресу.

Запитання можна уточнювати 
на гарячій лінії: 0 800 331 834.

яку доПомогу надаЄ 
деРжава

З травня перелік переселенців, 
хто може отримувати допомогу 
від держави, змінився. Наразі 
щомісячну допомогу від держави 
можуть отримати:
 люди, які переїхали з терито‑

рій, де ведуться активні бойові дії 
та не можуть туди повернутися;
	люди, які не можуть поверну‑

тися у домівки через те, що вони 
зруйновані чи пошкоджені.

Людям, які повертаються 
до свого основного місця про‑
живання, такі виплати будуть 
припинені.

Для усіх інших допомогу виді‑
ляють у розмірі:
 3000 гривень на кожну ди‑

тину або людину з інвалідністю;
 2000 гривень на кожну іншу 

особу. 
Для того, щоб зробити це 

в офлайні у Вінниці треба прийти 
у ЦНАП або в орган соцзахисту 
населення з документами, що по‑
свідчують особу (точний перелік 
уточнюйте у ЦНАПі чи органі 
соцзахисту). Далі — на місці вам 
оформлять допомогу.

Необхідні роз’яснення та кон‑
сультації у Вінниці можна отри‑
мати за телефонами: (097)1014518, 

гроші

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

6.7 ОПаленя, вОдОПОстачання, 
вентиляція, каналізація  

 «Під ключ» каналізації з заведенням в житлО. Швид-
кО, якіснО. (097) 309-97-58  

 1 CAнтехнік: якісне встанОвлення і заміна систем 
ОПалення, каналізації, вОдОПрОвОду, унітазів, ванн, 
ракОвин. великий дОсвід рОБОти. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 БОйлери, ОПалення, кОтли, труБи, насОси. 
кОнсультація. ПідБір, мОнтаж. зОдчих,36 (096) 428-
12-25  

 кОтли, кОлОнки, БОйлери. труБи, насОси. мОнтаж, 
Гарантія. теПлОБуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

 ОПалення, вОдОПОстачання, каналізація. мОнтаж, 
Гарантія. теПлОБуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

 ОПалення. ремОнт. зварювання труБ на Газ, вста-
нОвл.кОтлів, насОсів, радіатОрів. (096)897-22-71, 
(068)113-61-71  

6.8 електрОПОстачання  

 електрик надОм, ремОнт Будь-якОї складнОсті. (098) 
918-72-39  

6.9 ПОкрівельні матеріали  
та ПОслуГи  

 «Під ключ» дах Будь-якОї складнОсті. (098) 222-26-65  

Першим кроком у 
процесі отримання 
фінансової підтримки 
є оформлення 
статусу внутрішньо 
переміщеної особи

доПомоГа для ПереселенціВ. 
де та скільки моЖна отримати
Підтримка  наше місто з першого дня 
війни активно приймає переселенців, які 
виїжджають із зон, де ведуться активні 
бойові дії. чимало з них виїжджали 
з мінімум речей, і зараз потребують 
підтримки: моральної, гуманітарної та 
матеріальної. Зібрали у добірку кілька 
організацій, які надають грошову 
допомогу внутрішньо переміщеним 
особам. Розповідаємо про процедури 
отримання та суми

помоги — 2220 гривень у місяць 
на одну людину. Максимальний 
обсяг допомоги на одну сім’ю 
складає 6600 гривень.

У Вінниці вже понад 32 тисячі 
осіб отримали грошову допомогу 
від Всесвітньої продовольчої про‑
грами ООН в Україні на загальну 
суму 2,5 мільйона доларів.

Як розповідає директорка де‑
партаменту соціальної політики 
Валентина Войткова на сайті 
міської ради, процес відбувається 
таким чином:
 У Прозорих офісах соціаль‑

ного спрямування Вінниці вну‑
трішньо переміщених осіб, людям 
одразу пропонують отримати спе‑
ціальний QR‑код.
 Далі необхідно самостійно 

заповнити електронну форму та 
отримати підтвердження реєстра‑
ції у системі.
 Через 5–7 днів на телефон 

надійде смс‑повідомлення з кодом 
на виплату. З ним необхідно піді‑
йти до банку, який є партнером 
системи Western Union, і отримати 
кошти готівкою або на карту.

За отриманням QR‑коду при ре‑
єстрації як ВПО в нашій громаді, 
необхідно звернутись до управ‑
лінь соціального захисту «Право‑
бережне» та «Лівобережне», які 
розташовані в Прозорих офісах 
«Вишенька» і «Замостя».
 Програма «Спільно» від ЮНІ-

СЕФ
Міністерство соцполітики та 

ЮНІСЕФ запровадили багато‑

цільову програму грошової до‑
помоги для незахищених родин 
із дітьми, які постраждали через 
війну та потребують фінансової 
підтримки. Однак, реєстрація 
до 15 червня призупинена, щоб 
обробити наявні заявки.

Сума грошової допомоги на мі‑
сяць складає 2200 грн на кож‑
ного члена сім’ї, але не більше 
як на п’ять осіб. Оформити її ви 
можете, якщо:
 маєте троє і більше дітей 

до 18 років, з яких принаймні 
одна дитина не досягла двох ро‑
ків на момент подачі заявки;
 маєте двоє і більше дітей 

до 18 років, з яких принаймні 
одна дитина з інвалідністю.

Родина отримає одноразову ви‑
плату за три місяці на вказаний 
банківський рахунок чи дебето‑
ву картку протягом 4 тижнів з 
моменту подання заявки. Зареє‑
струватися можна за посиланням: 
https://cutt.ly/rJXrc02.

Дізнатися деталі можна за но‑
мером гарячої лінії «Спільно» — 
0 800 600 017.
 Допомога від Норвезької ради 

у справах біженців
Як пише команда Норвезь‑

кої ради у справах біженців 
в Україні, наразі перший етап 
онлайн‑реєстрації для отримання 
грошової допомоги завершено. 
Про початок другого етапу буде 
повідомлено додатково. Можете 
стежити за організацією за по‑
силанням: https://cutt.ly/fJXrQza.

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

 БалкОни. Перекриття даху. ШвидкО. ПрОфесійнО. 
якіснО. (098) 222-26-65  

 викОнаю ПОкрівельні рОБОти. єврОруБерОйд. БікрОс. 
БікрОеласт. низькі ціни. (098) 271-20-96  

 всі види ПОкрівельних рОБіт, ПіддаШки, ринви. ве-
ликий дОсвід рОБОти. (098) 222-26-65  

 дахи Будь-якОї складнОсті, ПіддаШки, вОдОстОки. 
(098)005-62-18, (063)270-78-21  

 дахи. ПОкрівельні рОБОти, ПіддаШки, вОдОстОки. 
ПОмірні ціни. (099) 536-89-29  

 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 Будь-якОї складнОсті. демОн-
таж. мОнтаж. (097) 220-98-21  

 ПОкрівельні рОБОти, матеріали, ПрОектування. Без-
кОШтОвний ПрОрахунОк. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

 ПОкрівельні рОБОти, ринви, ПіддаШки, утеПлення. 
(097) 876-37-32  

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

 ПОкрівля дахів, ПіддаШки, ринви, утеПлення. ПОмірні 
ціни. (098) 222-26-65  

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

6.11 утеПлення фасадів  
 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  

 утеПлення Будівель. БриГада. ПінОПластОм аБО ва-
тОю. риШтування. дОсвід. Бажання (097)462-30-53, 
(063)274-40-29  

 у т е П л е н н я  П і д л О Г и ,  Г О р и щ а ,  в О з д у Ш к и , 
Перекриття.200Гр/кв.м(10см тОвщ.рОБ+матер.) (093) 
005-72-13  

7. побутові товари,  
все для дому  

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

7.2 ПОБутОвi тОвари ПрОдам  

 Eл.плита з духовкою «Мечта 8»,б/в ............... дог. ............ (097)5600631  
 АВтоклАВи. ....................................................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  
 Бетонозмішувач б/в та з/ч, нові .................... дог. ........ (067) 975-56-45  
 Гаражні ворота 2,5х2м ................................. дог. ........ (068) 337-11-24  
 доїльні АпАрАти тА З/ч .......................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  
 ел.дВиГуни. ремонт. ..............................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  
 ел.кукурудЗолущілки ........................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  
 ел.млини, бурякоріЗки ......................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  
 Каністри, бідони,підшипники,бочка ................ дог. ........ (068) 622-61-20  
 Продам, куплю, відрем.прал.машини ............. дог. ........ (067) 777-76-00  
 Т/в LG з трубкою ........................................ дог. ........... 097)56006-31  
 Торгове обладнання, продам ........................ дог. ........ (067) 160-51-97  
 Фінікова пальма, ел.плита з духов ................ дог. ......... (097)560-06-31  
 Хол.,газ.плита, прал.маш, пилосос ................ дог. ........ (067) 294-91-19  
 Холодильник Атлант, відм. стан .................... дог. .......... (067)912-9911  

7.4 ОПалення Будинку  

 дрОва (067) 431-88-99  

7.5 куПлю  

 А я куплю прал.маш.автомат на з/ч ........... дорого ......... (096)317-76-68  
 Велосипед, бінокль, гитара .......................... дог. ........(096) 601-35-11  
 Газ.плита, холод., ходунки, шахи .................. дог. ........ (096) 956-99-07  
 Газ.плиту для користування .......................... дог. ........ (097) 831-73-72  

отримати грошову допомогу від держави переселенцям 
у вінниці просто. треба лише прийти у Цнап або в орган 
соцзахисту населення з документами, що посвідчують особу



18 RIA, Середа, 15 червня 2022
культура

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

508427

Валентина киРильчук, 
RIA, (096)31415155

— Якби все було 
добре в Україні, ми 
би вже, мабуть, і 
не грали. Коли по‑

мер Сергій Кузьмінський, ми 
не думали грати, — ще під час 
відродження гурту розповідав бас‑
гітарист Ігор Мельничук. — Дали 
концерт його пам’яті і розійшлися 
кожен по своїх нішах: Міша грав 

блюз у Львові, ми з Пашею писали 
музику до фільмів. Але 2013 року, 
коли до революції був рік, ми ви‑
рішили зібратись, почали писати 
нові пісні. Ми, як маркери, ви‑
лазимо і говоримо: не все є добре.

Із найперших днів «Брати Гадю‑
кіни» активно долучились до до‑
помоги ЗСУ, а щоб закумулювати 
більше коштів на потреби Героїв, 
які вогнем і мечем стримують на‑
ступ оскаженілої русні, разом із 
друзями — гуртом «Гуцул Каліп‑

ПересПіВали «черемшину» і 
отримали у Подарунок «су‑25»
Повернулися  нещодавно 
легендарні «Брати Гадюкіни» з гуртом 
«Гуцул каліпсо» дали року у Вінниці, і 
на концерті й аукціоні зібрали чималу 
суму для українських захисників. а тепер 
показали головний результат свого 
благодійного туру «йде нині война» — 
бандеромобіль та безпілотник, який вже 
б’є рашистів на передовій

Свою підтримку українських Ге‑
роїв «Брати Гадюкіни» у Вінниці 
продовжили на концерті у Royal 
Pub: не тільки передали кошти 
від продажу квитків на закупівлю 
необхідного знаряддя для бійців 
ЗСУ, а й провели стрім концерт 
на своєму YouTube‑каналі, щоб 
усі, хто дивляться онлайн, могли 
перераховувати донати. Під час 
концерту відбувся аукціон, який 
красномовно довів, що нині кон‑
церти не просто доречні, а по‑
трібні.

Під час аукціону за гітару з ав‑
тографами «Братів Гадюкіних» ві‑
нничанин Євген віддав 17 тисяч 
гривень.

Картину «Ми» Олега Шерра 
із зображеннями лідерів гур‑
тів Nirvana і NAGVAYER, що є 
символом єднання сієтлівського 
і вінницького гранжу, а також 

символом поєднання двох куль‑
тур — України і США, які активно 
допомагають нам у протистоян‑
ні агресору, забрали за 3 тисячі 
гривень.

А за ексклюзивну бронепласти‑
ну від російського танка з написом 
«Слава ЗСУ» та логотипами гуртів 
«Гуцул Каліпсо» і «Брати Гадюкі‑
ни» вінничанин Костянтин віддав 
5 тисяч гривень.

— Гуцули хлопці хазяйнуваті. 
Добру нема шо пропадати! До чого 
згодивсі рускій танк, — розповіда‑
ють про унікальний історичний 
арт‑об’єкт «Брати Гадюкіни». — 
Ці броньовані пластини мали б 
захищати рускій танк, а тепер 
прикрасять вашу оселю. Пластини 
були зняті із залишків русково 
панцерніка і були змайстровані 
дбайливими руками українських 
металургів.

Модель
Рік випуску/колір/ 

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

8. автомобілі  
8.1 ПрОдам аБО ОБмiняю  

 А/м .............................. - ...... - ........ - ............... -............ до 2500 ..... (097) 164-18-50 ............................................ авто з Польщі, підбір,доставка  
 ВАЗ-2111 ..................... 09 .... сір ..... 1600 ........ 131 .......... 3100у.о. .... (067) 793-68-25 ...................................................... відм.стан, двиг.16-клап.  
 Деу-Сенс ...................... 13 .... чер .... 1300 .......... -............ 3300у.о. .... (067) 778-29-09 ................................................газ 4-покол., підсилюв.керма  
 Москвич-412 ІЖ ............. 1991 лот .... 1500 ......... 86 ........... дог. .......... (098) 530-17-17 ....................................................... бензин, ідеальний стан  

8.3 куПлю  

 - ................................. ВАЗ .. - ........ - ............... -............ до 15000 ... (097) 916-59-43 ............................................. будь-який стан, гнила,закинута  

8.5 сГ техніка та інвентар  

 куПлю Б/в циліндри телескОПічні, камаз, сОвОк 
зіл, Газ, саз, такОж ц/сиПОві, мтз, ювз, т-40, т-25, 
кОмПлекти Гст-90, ГідрОдвиГуни аксіальнО-ПОрШневі 
(Банани). (097) 086-48-08  

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

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

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

со» — поїхали у благодійний тур 
«Йде нині война», з яким і заві‑
тали до Вінниці.

Найперше «Брати Гадюкіни» 
виступили для вінницьких воїнів 
зі штабу командування Повітря‑
них сил Збройних сил України.

— Немає більшої честі, ніж 
грати для наших військових. Най 
Бог боронить захисників Укра‑
їни. Літайте так, щоб окупанти 
не літали! — побажали лідери 
гурту. — Кожен на своєму міс‑
ці робить свою справу якомога 
ліпше для того, щоб наша краї‑
на відчувала це і була в порядку. 
Підтримуємо вас! Шана і повага! 
І хочемо побажати, щоб всі, хто 
зараз є, повернулись живі і здорові 
додому. Це саме головне. Тому 
що вас чекають ваші сім’ї, жін‑
ки, мами, батьки, діти. Валіть їх! 
Слава Україні!

Навзаєм воїни Повітряних сил 
з подякою за подаровані хвилини 
розрядки у цей непростий час пре‑
зентували рокерам картину із зо‑
браженням «Су‑25», який зараз 
виконує бойові завдання.

 Газ/плиту, робочу ....................................... дог. ........(097) 162-18-91  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Кух.витяжки, комод ..................................... дог. ....... (098) 818-04-11  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6 ПОслуГи  

 «AAAAABC». 100% PемОнт хoлОдильників вдОма. 
Гарантія. заБираємО Б/в хОлОдильники (098) 814-24-77  

 «Avto100%». Перевез.меБлів, Буд.мат.дО 2,5т. ван-
тажники. фурГОн 4х2х2,4. недОр. (098) 588-08-27  

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

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

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

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

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

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

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

 1 кОсіння трави, Бур’яну. ОБПрискування саду, ГО-
рОду. встанОвлення ОГОрОж. (099) 549-09-19  

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

 Aнтена б/в супутникова, компл.комбінов.(тарілка та Т2), тв-
бокс,приставка IP ТВ. (067) 240-70-16  

 Bивіз буд.сміття. Завантаж.-розвантаж.роботи. Дocтавка: пісок, 
відсів, щебінь,ін (068) 185-9839  

 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 ди-
зайнера безкоштовно.. (097)514-45-82, (096)471-57-47  

 Виконаємо всі сантехнічні роботи. Ел.зварювальні роботи. (098) 
773-76-93  

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

 встанОвлення систем відеОсПОстереження, дОсту-
Пу, сиГналіз.з вивед. на власний Пульт ОхОрОни. 
ПрОектування, мОнтаж, сПОстеріГання систем ПрО-
тиПОжежнОГО захисту. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

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

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

 ремОнт телевізОрів. Гарантія. виклик БезкОШтОвний. 
(067)262-78-99, (063)225-95-18  

 Ремонт телевізорів. Гарантія.Швидко, якісно. Куплю LED-
телевізори на запчастини. (067) 263-32-00  

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

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

 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  

 термін. ремОнт хОлОдильн. на дОму з Гарантією,заміна 
двиГунів виПарн.виїзд в р-н (067)735-17-72, (095)295-91-06  

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

 термінОвий ремОнт хОлОдильників на дОму, якіснО 
з Гарантією, виїзд в райОн. (067)934-37-81, (098)573-
71-28  

 термінОвий ремОнт:хОлОдильників, мОрОзильників. 
ШвидкО, якіснО, Гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

найперше «брати гадюкіни» виступили для воїнів. 
«немає більшої честі, ніж грати для наших військових. най Бог 
боронить захисників України», — казали вони

За тиждень після гостин у Вінни-
ці «Брати Гадюкіни» підбили під-
сумки свого туру, опублікувавши 
світлини з українськими захис-
никами, для яких придбали дрон 
та автомобіль за кошти, зібрані 
на концертах.
— поговоримо про причинно-
наслідкові зв’язки. от дивіться, 
спочатку ви слухаєте на концер-
тах різні наші пісні, наприклад, 
«Звьоздочка», «Файне місто тер-

нопіль», «лихо», «чуваки» та інші, 
а потім наші Воїни 115 окремої 
механізованої бригади завдяки 
вам запускають у червневе небо 
сучасний розвідувальний дрон та 
гамселять русняві позиції. також 
завдяки вам 4-та танкова брига-
да механізованого батальйону 
протитанкового взводу має свій 
бандеромобіль. І все це завдяки 
вам, наші слухачі. дякуємо всім, 
хто долучається до нашого благо-

дійного туру «йде нині война». 
повний онлайн-запис концерту 
«Братів Гадюкіних» та «Гуцул ка-
ліпсо» у Вінниці можна перегля-
нути за цим посиланням http://
surl.li/cevmn
У описі до відео вказані реквізити 
для донатів. тож дивіться і, якщо 
маєте змогу, приєднуйтесь до до-
помоги. Ваш благодійний внесок 
стане важливою підтримкою для 
захисників і нашої перемоги!

Презенти від туру вже на передовій
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портів в інші країни.
Директор агенції «Бомба‑тур» 

Ігор Колос говорить, що ком‑
пенсувати подорожі до моря 
в Україні планують завдяки за‑
кордонним поїздкам, зокрема, 
до Болгарії, Чорногорії, Греції, 
Італії та Хорватії. Наприклад, 
автобусний тур до Чорногорії і 
тиждень на морі у Будві пропо‑
нують за 11558 гривень за лю‑
дину, включаючи проживання, 
сніданки і оглядову екскурсію.

— Зараз, через емоційну ви‑
снаженість, багато людей прагне 
відпочинку, — говорить Юлія 
Сікорська, директор турагенції 
Anex Tour.

Користується попитом мор‑
ський відпочинок і серед тих, 
хто зараз знаходиться в Україні, 
і серед тих, хто виїхав за кордон.

Звичайно, подорожувати з Ві‑
нниці не дуже зручно, але мож‑
ливість така є. Відвідують, як 
і зазвичай, пляжні країни: Ту‑
реччину, Болгарію. З території 
України виїжджають до Польщі, 
також є виїзд до Кишинева. Але 
ці витрати в суму туру не входять.

Рейсовий автобус до Польщі 
з Вінниці ходить щодня, ціна 
приблизно 1500–1700 гривень 
в один бік. До Кишинева також 
є регулярні рейси, ціна квитка 

З початком літа 
українці почали 
виїжджати на вихідні, 
неподалік від місця 
проживання. Є попит на 
одноденні екскурсії 

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

9. робота  
9.1 вОдії, ексПедитОри, ван-

тажники, кОмірники  

Водій-далекобійник  
офіційне оформлення  
Висока з/п, кат. се  
Закордонний паспорт, чіп.

(067) 434-68-88  

 Вантажник, охоронець. Зарплата договірна. Р-н Вишенька. (097) 
329-45-63  

509090

 ПрОдаж та ремОнт Гідравліки, циліндри, насОси, 
рОзПОдільники, ГідрОдвиГуни, а/ПОрШневі, ГсП-90, 
р/висОкОГО тиску. (067) 430-56-26  

 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  

8.6 автОзаПчастини  

 Продам б/в з/ч Авіа-21, Авіа-31 ................... дог. ......... (067)179-46-77  

8.8 автО-ремОнтнi ПОслуГи  

 Обшивка а/м УАЗ-469, ГАЗ, ВАЗ, іномарки, чохли, тенти, двері, 
килимки, стелі. (096) 160-91-12  

 фарБування автО. ГрунтОвка, ШПаклівка, видалення 
іржі, реставрація. якіснО. (066) 066-36-18  

8.9 трансПОртнi ПОслуГи  

 «Avto»100%. Перевез.меБлів, Буд.мат.дО 2,5т. ван-
тажники. фурГОн 4х2х2,4. недОр. (098) 588-08-27  

508427

 «DAf». дисПетчерська з Перевезень меБлів, ПіанінО 
+ дОсвідчені вантажники. (096) 972-10-09  

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

 Bивіз буд.сміття. Завантаж.-розвантаж.роботи. Дocтавка: пісок, 
відсів, щебінь,ін (068) 18598-39  

 Docтавка: пісок, відсів, щебінь, камінь, глина, чорнозем,інше. 
Вивіз буд.сміття. (068)185-98-39  

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

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

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

 вантажні Перевезення ПО місту, дО 1 тОнни. Бус. (067) 
920-28-20  

 вантажні Перевезення ПО україні. вивіз БудівельнОГО 
сміття та завантаження. (098) 373-77-26  

 вантажні Перевезення. Газель, кузОв 4м, ОБ‘єм 12м3, 
дО 2,5 тОн. вінниця, ОБласть (093) 491-06-93  

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

508349

подорожі

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

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

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

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

лаРиса оліЙник, 
RIA, (067)5267352

З початком по‑
вномасштабної 
війни турагенції 
призупинили ро‑
боту. Дехто за‑

ймався волонтерством, хтось 
чекав закінчення бойових дій, 
аби відновити свою діяльність. 

Ті, хто відновив роботу, пере‑
конують, що вести туристичний 
бізнес під час війни складно.

— З початком війни ми призу‑
пинили роботу, але завжди були 
на зв’язку з нашими клієнта‑
ми, — розповідає директор агенції 
«Бомба‑тур» Ігор Колос. — Ко‑
шти за попереднє бронювання 
більшість туристів не просили 
повертати, щоб поїхати кудись 
пізніше. Люди зверталися, по‑
стійно запитували про тури. Тому 
в кінці травня ми вирішили від‑
новити свою роботу. 

У цьому сезоні туристам 
«Бомба‑тур» пропонуватимуть 

тури вихідного дня Вінниччиною 
та популярними місцями у сусід‑
ніх областях, наприклад, до Ба‑
коти, Кам’янця‑Подільського, 
Софіївки та інших. Незмінним 
напрямом також залишаться 
Карпати.

Автобусний тур до Закарпат‑
тя на п’ять днів коштуватиме 
2950 гривень за особу (про‑
їзд, проживання, страхування). 
Драгобрат на два дні обійдеться 
в 2390 гривень. Одноденна екс‑
курсія до Буші і Лядова коштує 
850 гривень. Екскурсія по Вінни‑
ці 99 гривень, 100% коштів з якої 
йде на потреби ЗСУ.

Також «Бомба‑тур» для ту‑
ристів поступово відкриває 
Європу. Тур «Альпійський екс‑
прес» за 10210 гривень за особу, 
передбачає екскурсії в Австрії, 
Швейцарії, Німеччині, з пере‑
тином кордону на потязі і снідан‑
ками в готелі. Якщо тур включає 
авіапереліт, для цього туристам 
організовують трансфер до аеро‑

По україні і за кордон: скільки 
коштує ВідПочинок?
туризм під час війни  Хтось скаже: 
«під час війни в країні не до туризму». 
психологи ж переконують, що відпочинок 
потрібен завжди, місцева влада 
наголошує — бізнес має працювати. 
Відтак вінницькі турагенції поступово 
відновлюють свою роботу. серед 
пропозицій: подорожі Україною 
і Європою, морський відпочинок 
за кордоном

від 1000 гривень. Є приватні гру‑
пові трансфери, вони коштують 
1700–2000 грн з людини.

До того ж, потрібно розрахо‑
вувати, що в автобусі ви про‑
ведете ще дві доби. Можливо, 
навіть прийдеться забронювати 
готель у Польщі чи Молдові, щоб 
до вильоту прибути в аеропорт 
завчасно.

— Ціни на пакетні тури з 
авіаперельотом для українців, 
в порівнянні з минулим роком, 
зросли в ціні на 20–30%, оскіль‑
ки Молдова і Польща теж за‑
робляють на цьому, — говорить 
директор турагенції. — Через ціни 
і незручну логістику, я продала 
лише чотири авіатури. 

Ціни на автобусні тури до за‑
кордонного моря теж зросли 
в півтори рази — через подо‑
рожчання вартості палива.

Автобусний тур з Вінниці 
до Болгарії на 9 ночей (7 ночей 
у готелі) приблизно обійдеться 
в 22500 грн, 12 ночей (10 ночей 
у готелі) 29500 грн за двох до‑
рослих, зі сніданком і вечерею.

Автобусний тур до Чорногорії 
пропонують приблизно за 16900–
20850 гривень за двох дорослих 
без харчування, все включено ко‑
штує значно більше — 51700 грн 
(за 11 ночей: дві доби в дорозі і 
9 днів у готелі). Перетинати кор‑
дон, нагадаємо, навіть задля ту‑
ризму теж можуть не всі українці.

директор турагенції юлія сікорська. каже, що нині 
користується попитом морський відпочинок
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туризму міста корабелів», — за‑
значив міністр оборони. Корвет 
«Вінниця» мав стати першим 
в Україні музеєм військово‑мор‑
ської спадщини.

Вінниця взяла шефство над 
корветом у 1997 році. Відтоді 
вінничани кожен рік приїзди‑
ли в гості до екіпажу. Вітали з 
Днем Військово‑морських сил. 
Привозили подарунки на Ново‑
річні свята. У гості до військових 
моряків приїздили учасники ху‑
дожньої самодіяльності.

У 2011‑му область перераху‑
вала 250 тисяч гривень на тех‑
нічну підтримку судна. Однак 
у березні 2013‑го командування 
Військово‑морських сил прийня‑
ло рішення про списання корвета 
через його критичний вік та тех‑
нічну несправність. Йшлося про 
утилізацію судна. Однак вінни‑
чани відстояли свого підшефного.

З проханням зберегти корабель 
зверталися до міністра оборони 
й командувача ВМС депутати 
Вінницької міськради, тодішній 
міський голова Вінниці Володи‑
мир Гройсман та громадськість 
міста.

Командувач ВМС скасував своє 
рішення про утилізацію корвета. 
У липні того ж 2013‑го корвет 

оГолошення пРийом оГолошень (0432) 555-135

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

9.2 кухарі, Офіціанти, Бармени, 
технОлОГи  

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

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

9.3 ОхОрОнці  

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

 вОдій-ОхОрОнник ГШр. фОрма, ПОвний сОцПакет. з/П 
свОєчаснО. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 ОхОрОнники 350-450Гр/дОБа. вахта, фОрма, дОст, 
ПрОжив.за рах.фірми. ПОвн.сОц.Пак (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

 ОхОрОнники 500 Грн/дОБа ПО м.вінниця. дОБа че-
рез дві. ПОвн.сОц.Пакет. з/П вчаснО (067)430-53-76, 
(093)115-78-85  

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

 ОхОрОнці на ПОстійну рОБОту, вахтОвий метОд. з/П 
Без затримОк. (098) 315-50-59  

 ОхОрОнці на ПОстійну рОБОту. вахта, ПрОїзд та 
ПрОжив. за рахунОк ПідПриємства. (093)630-81-35, 
(097)842-72-63  

9.4 ПриБиральники, ПОкОївки, 
ПОсудОмийки  

 двірник ПОтріБен на рОБОту. (067) 430-72-58  

 двірник, частк.зайнятість, Без Шкідл.звичОк. При-
Бирання ПриБуд.теритОр. виШенька (098) 275-71-28  

 ПриБиральниця в БаГатОкв.Буд, частк.зайнятість, 
ПОрядна, Без Шкідл.звич.виШенька (098) 275-71-28  

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

9.6 ПрОдавці, касири  

 Продавці в продуктовий магазин потрібні на постійну роботу. 
(097) 308-63-87  

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

9.9 рОБОчі, слюсарі,  
Будівельники  

 Poбітники з досвідом роботи в будівництві-універсали. (067) 
730-62-66  

 внутрянщики, ПідсОБники, каменярі, Штукатури, 
фасадники,ПОкрівельники (098) 827-80-85  

 зварювальник і тОкар в цех ПО металОвирОБах. (067) 
659-15-79  

 зварювальник, зБиральник металОкОнструкцій на 
ПідПриємствО. БажанО дОсвід рОБ. (067) 588-36-16  

 Працівник в сауну. умОви При сПівБесіді (067) 430-
31-41, ПетрО семенОвич  

 Працівники некваліфікОвані (чОл., 18-60р.) заПрО-
Шуються на рОБОту. (067) 433-15-81  

 Робочий для обробки зап. частин з пластику. (067) 722-77-52  

 тОкар і зварювальник в цех ПО металОвирОБах. (097) 
494-48-32  

9.13 Швачки, кравці, Прасу-
вальники  

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

 Швачка на петельну машину. З/п висока. Соцпакет. (063) 308-
01-94`  

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

 Швачку та технОлОГа, кваліфікОваних заПрОШує 
Швейна-текстильна кОмПанія (098) 749-10-10  

9.14 БухГалтери, фінансисти, 
аудитОри  

 БухГалтер ПО ОБліку зар.Плати. стаж не менШе 5р., 
знання 1с:8. з/П 8000Грн. (0432) 56-14-57  

9.17 Працівники сільськОГО 
ГОсПОдарства, ветеринари  

 садівник в Приватний БудинОк. 500Грн виїзд. 
(097)925-89-41, (050)293-08-70  

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  509111

новини

миХайло куРдюков, 
RIA, (095)1039671

Рашисти повідо‑
мили, що нібито 
затопили малий 
протикорабельний 

корабель «Вінниця», що він пе‑
ребував на виході з Дніпро‑Бузь‑
кого лиману до Чорного моря.

Український військовий аналі‑
тик та керівник фонду «Повер‑
нись живим» Тарас Чмут спрос‑
тував цю інформацію на своїй 
сторінці у Твіттер.

«Русняві недовоїни придумали 
собі нову «перемогу» — буцім‑
то потопили корвет «Вінниця» 
ВМСУ. Як доказ додають фото 
з БПЛА. Та от, як людина, яка 
вчора була в Очакові — списа‑

ний аварійний корпус корвета 
ліг на лівий борт внаслідок того, 
що цей шмат металобрухту ніко‑
му не потрібний», — пише Тарас 
Чмут. Він також додає, що ко‑
рабель гнив у відстійнику біля 
причалу.

Про корвет «Вінниця» ми роз‑
повідали минулого року, коли 
повідомляли, що його планують 
перетворити на музей. Таке рі‑
шення прийняв тодішній міністр 
оборони України Андрій Таран.

«Створення на базі бойового 
судна музейної експозиції дозво‑
лить перетворити його в один із 
потужних центрів військово‑па‑
тріотичного виховання молоді. 
Тут популяризуватимуть традиції 
українського військового флоту, 
а причал стане одним з осередків 

росіяни заяВили, що ПотоПили 
український корВет «Вінниця»
черговий фейк  Військові рф 
похизувалися черговою «перемогою» 
на морі. насправді названий на честь 
нашого міста корвет був списаний 
кількома роками раніше. його 
планували перетворити на музей 
військово-морської спадщини

перевели до групи навчальних 
кораблів. Восени 16 членів екіпа‑
жу завершили строкову військову 
службу, а вже з листопада новий 
склад контрактників розпочав 
навчальний процес на корветі 
«Вінниця».

Відомо, що корвет «Вінниця» 
спустили на воду у 1976 році. 

Це багатоцільове військове суд‑
но прибережної дії. Навіть коли 
судно залишалося в порту, його 
системи давали можливість ба‑
чити все Чорне море. Екіпаж 
виконував завдання в акваторії 
Чорного моря. У складі ВМС 
України брав участь у багатьох 
міжнаціональних навчаннях.

корвет «вінниця» був непридатним для несення 
на ньому бойової служби. Росіяни розповсюдили фейк про 
те, що це вони зробили його небоєздатним

миХайло куРдюков, RIA, 
(095)1039671

На сайті Єдиної системи міс‑
цевих петицій з’явилося звер‑
нення, в якому просять створити 
інфраструктуру для проведення 
тактичних занять з військової 
підготовки для цивільних та вій‑
ськовослужбовців.

Автором петиції є заступник 
голови ГО «Вінницька федерація 
страйкболу» Сергій Кириченко. 
У своєму зверненні чоловік про‑

сить виділити територію у місті під 
військовий вишкіл цивільних та 
військовослужбовців за допомогою 
страйкбольної зброї та її аналогів

«Створення такої інфраструкту‑
ри сприятиме покращенню під‑
готовки цивільного населення та 
військових підрозділів під час про‑
ведення тактичних занять і тре‑
нувань. Ми віримо, що це дасть 
змогу покращити опір ворогу і 
зберегти більше життів», — пише 
автор петиції.

Також він пише, що тренування 

деяких військових та цивільних 
проходили на аварійних та закину‑
тих об’єктах. Це, на думку автора, 
знижує ефективність отриманих 
навичок.

«Створення відповідної інфра‑
структури в мінімальні терміни є 
вкрай необхідною справою, що 
дасть змогу покращити військову 
та фізичну підготовку населення і 
можливість отримати базові нави‑
чки у володінні зброєю, військо‑
вою медициною тощо. Надалі ця 
інфраструктура може бути вико‑

ристана для проведення різних 
патріотично‑виховних заходів та 
змагань серед цивільного населен‑
ня», — йдеться у петиції Сергія 
Кириченка.

На думку автора, інфраструкту‑
ра перш за все має бути призна‑
ченою для можливості здобуття 
та/або покращення навичок під 
наглядом досвідчених інструкторів 
у цих напрямах:
 домедичної допомоги
 фізичної підготовки (смуга 

перешкод)

 базові навички у володінні 
зброєю (без стрільби з вогнепаль‑
ної зброї)
 базового саперства
 правил і навичок роботи 

на блокпості
 тактичної підготовки та імі‑

тації бойових дій у лісистій та 
урбанізованій місцевості

На момент публікації цього 
матеріалу петиція зібрала 120 з 
350 необхідних підписів. Підтри‑
мати ідею можна за посиланням. 
http://surl.li/cerff

страйкболісти просять облаштувати територію для 
військового вишколу
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огляд

наталІя коРПан, RIA, 
(097)1448132

У Вінниці не роз‑
робляють багато до‑
датків, але останнім 
часом цей процес 

розвивається. Не всі додатки 
у нашому списку мають вер‑
сії на iOS, але вони в процесі 
створення.

У нашому переліку такі додат‑
ки, які можуть полегшити будні 
у Вінниці. Або ж зробити їх ці‑
кавішими. Ось наш список:
 Вінниця Транспорт
 Вільна мапа
 Е‑квиток Вінниця
 My Pol
 Taxi Scanner
Тепер детальніше про кожен 

із них.

VINNytsIA tRANspoRt
Цей застосунок безплатний. 

Він допомагає відстежувати рух 
громадського транспорту. У про‑
грамі не потрібно реєструватися, 
лише надати доступ до геоданих.

Як він може спростити вам 
життя? Збираючись вийти з 
дому, ви можете глянути в цей 
додаток і прийти на зупинку саме 
тоді, коли приїде необхідний вам 
транспорт.

Який вигляд він має? Насам‑
перед перед вами відкривається 
мапа Вінниці з позначками усіх 
зупинок громадського транспор‑
ту, яких у місті понад 300.

У додатку є три вікна: мапа 
з місцями зупинки, повний пе‑
релік зупинок та прокладання 
свого маршруту.

Завантажити додаток мож‑

на за посиланням: https://cutt.
ly/eJ2PWdH.

вільна маПа
Цей проєкт авторства Центру 

історії Вінниці. Додаток буде ці‑
кавий як для туристів, так і для 
містян, які хочуть краще дізна‑
тися про своє місто чи просто 
урізноманітнити прогулянки.

Застосунок складає екскурсійні 
маршрути й допомагає таким чи‑
ном побачити красу Вінниці. Для 
користувачів підготували чотири 
туристичні маршрути:
 «Вінниця: прогулянка серед‑

містям»
 «Вінницька Єрусалика»
 «Вінниця — Столиця УНР»
 «Вперше у Вінниці»
У додатку можна в особис‑

тий кабінет додавати улюблені 
пам’ятки чи маршрути. А також 
він має функцію автоматичного 
обрахунку тривалості прогулянки.

Крім того, за допомогою додат‑
ка можна зчитувати QR‑коди, які 
ви зустрінете під час прогулянки 
містом, і застосунок озвучуватиме 
вам цікаву інформацію про те чи 
інше місце у Вінниці.

Завантажити додаток мож‑
на за посиланням: https://cutt.
ly/eJ2PSsc.

е‑квиток вінниця
Цей застосунок створили 

спеціально для «Муніципальної 
картки вінничанина».

«Можна контролювати свої ви‑
трати, переглядати інформацію 
про поповнення карток та поїздки: 
час, вид транспорту та пересадки. 
Також перевіряти залишок коштів 
на муніципальних картках», — пи‑

тоП‑5 корисних додаткіВ, які 
стануть у наГоді Вінничанам
додатки на користь  Зібрали для 
вас застосунки, які можуть стати для вас 
помічниками у буденному житті у Вінниці. 
до прикладу, вони можуть допомогти 
розпланувати поїздку, щоб зекономити 
ваш час. або порівняти ціни у таксі-
службах, щоб зекономити ваші гроші

в тому числі й у Вінниці.
Додаток потрібен для миттє‑

вого виклику поліції у критич‑
ній ситуації, якщо ви не можете 
зробити це за допомогою теле‑
фону. Для цього потрібно про‑
сто в додатку натиснути кнопку 
SOS. Система самостійно визна‑
чить вашу геолокацію, навіть, 
якщо ви не підключені до ін‑
тернету.

Наразі у системі #MyPol за‑
реєстровано понад 100 000 ко‑
ристувачів.

Завантажити додаток мож‑
на за посиланням: https://cutt.
ly/WJ2AYJK.

tAxI scANNeR
Останній у нашому списку теж 

додаток, який буде корисний 
не лише вінничанам. Основна 
його функція — порівнювати 
ціни у таксі‑службах, щоб ви 
могли обрати оптимальний для 
вас варіант. Застосунок порівнює 
ціни шести служб: Uklon, Uber, 
Bolt, 838, OnTaxi і Opti. Усі вони 
працюють у нашому місті.

Застосунок безплатний. Крім 
вартості проїзду, додаток показує 
інформацію про час прибуття авто.

Завантажити додаток мож‑
на за посиланням: https://cutt.
ly/uJ2AAmT.

шуть на сторінці організації.
Наразі картки вінничанина 

стали вже звичною частиною 
життя містян, але час від часу з 
ними можуть виникати техніч‑
ні проблеми. Щоб слідкувати 
за своїми коштами, кількістю 
поїздок та не забувати про вчасне 
поповнення картки — зробили 
цей застосунок.

Завантажити додаток мож‑
на за посиланням: https://cutt.
ly/CJ2AzVx.

My pol
Цей застосунок працює у ба‑

гатьох містах нашої країни, 

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)012-83-93  

9.22 різне  

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

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

 на сезОнну рОБОту ПОтріБні Працівники жінки та 
чОлОвіки. (095) 529-99-56  

9.23 Шукаю рОБОту  

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

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

 дОГляну людину! хвОру, лежачу ПОхилОГО віку. 
цілОдОБОвО. мОжливО з райОну. (068) 307-98-56  

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

 Шукаю будь-яку роботу, можливо двірником, сторожем і охо-
ронником. (095) 805-34-70  

 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  

 анГлійська мОва. якіснО ПідГОтую дО знО. (063) 130-
80-89  

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

 анГлійська, нім., ПОльська, франц., чеська. ГОтуємО 
дО укр.та міжнарОд. ісПитів (063)130-80-89, (067)433-
29-54  

 ПідтяГнемО математику за літО. індивідуальні за-
няття для 4-9 класів. центр міста (095) 937-50-64  

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.1 ПрОдукти харчування,  
сГ ПрОдукцiя  

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

11.3 дОБрива, Грунти  
 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  

505662

508346

один із застосунків, який ми рекомендуємо — «е‑квиток вінниця». Він користується 
популярністю серед вінничан, з його допомогою ви зможете контролювати свої витрати на 
муніципальних картках, переглядати інформацію про їхнє поповнення та поїздки
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12.2 куПлю  

 Муз.центр з пультом,планшет, ноут ............... дог. ........ (068) 316-39-24  

 Ноутбук, планшети, т/в ................................ дог. ........ (097) 313-69-31  

12.3 ПОслуГи  

 Aнтена б/в супутникова, компл.комбінов.(тарілка та Т2), тв-
бокс,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  

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

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

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

 Адвокат. Юрид.консультації. Підготовка, аналіз документів. Абон. 
обслуговування (096) 809-02-83  

 кредити ГОтівкОю. 17 рОків кредитуємО. кредит-
на сПілка «Партнер». ліц.380 нкфП. (063)311-80-72, 
(096)901-79-48  

14. медичНі послуги  
14.1 ПрОПОную  

 «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  

 дОПОмОГа Переселенцям , реаБілітація Після 
інсультів, ПерелОмів. зняття стресів (093) 491-06-93  

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

 зуБи як свОї. ПрОтезування, лікування, видалення, 
ПанОрамний знімОк. (098) 814-09-47  

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

 ПОслуГи ПсихОлОГів та ПсихОтераПевтів. різні види 
та наПрямки кОнсультацій. (067)433-29-54, (063)130-
80-89  

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

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

14.2 ПОтреБую  

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

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

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

15. зНайомства  
15.1 вОна ПиШе  

 Вінничанка 40 років, матеріальна та житлом забезпечена, бажає 
познайомитися з порядним чоловіком для створення сім‘ї. 
Вінниця-21001, а/с 729  

15.2 він ПиШе  

 Чоловік 48/171/80 для створення сім‘ї та народження дитини 
познайомлюсь з жінкою. Вінниця-21029, п/д АВ 485604  

15.3 клуБи знайОмств  

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

16. хобі, творчість, дозвілля, 
аНтикваріат  
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  

афіша

ТеаТр
ТеаТр СадовСького
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Хелемські мудреці
Комедія-притча
16.06, поч. о 17.30

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. 
Драма
17.06, поч. о 17.00

квітка з чарівної рукавички
Мала сцена. 
Казка-притча
18.06, поч. о 12.00

За двома зайцями
Музична комедія
18.06, поч. о 17.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
21.06, поч. о 17.00

прем’єри

«Хлібне перемир’я».  
Театральна прем’єра
15 червня в театрі ім. Садовського відбудеться 
прем’єрна вистава «Хлібне перемир’я» за тек-
стом відомого українського письменника Сергія 
Жадана.
Спільний проект трьох театрів у рамках Міжна-
родного фестивалю «Мельпомена Таврії»
П’єса харків’янина Сергія Жадана вперше про-
звучала зі сцени Харківського театру ім. Шев-
ченка у виконанні автора. Навесні 2021 р. її вже 
презентували як драму у постановці Олександра 
Ковшуна.
Нині, в евакуації, «Хлібне перемир’я» здобуло нове 
сценічне втілення у вигляді спільного проєкту 
березільців з Вінницьким академічним театром 
ляльок «Золотий ключик» та Вінницьким академіч-
ним музично-драматичним театром ім. Садов-
ського. Це історія про наше сучасне і минуле, про 
смерть і життя.
Актуальність і пророчість цього твору нині накри-
ла всю країну. Війна ж як своєрідний страшний 
ритуал… Проходячи крізь його вогонь, нація пе-
рероджується і набуває абсолютно нової якості. 
Ми переконані в цьому і закладаємо всю енергію 
нашої віри у виставу.
Початок о 17.00, вартість квитків — 200 грн.
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Фантастичні звірі:  
Таємниці дамблдора
Пригоди
15.06, поч. об 11.30
З 16.06, довідка за тел. (073)0035050

Морбіус
Трилер
15.06, поч. о 10.00, 11.30, 12.10, 14.20, 16.30, 
19.00
З 16.06, довідка за тел. (073)0035050

Бетмен
Пригоди
15.06, поч. о 18.40
З 16.06, довідка за тел. (073)0035050

доктор Стрендж у Мультивсесвіті 
божевілля
Пригоди
15.06, поч. о 10.30, 11.30, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.10, 15.20, 15.50, 16.20, 18.00, 18.30, 19.30
З 16.06, довідка за тел. (073)0035050

Поганці
Анімація. 15.06, поч. о 9.50, 11.50, 13.50, 15.50, 
17.50, 19.50
З 16.06, довідка за тел. (073)0035050

Топ ган: Меверік
Пригоди
15.06, поч. о 9.00, 14.10, 16.40, 19.10
З 16.06, довідка за тел. (073)0035050

Попелюшка й таємниця чарівного 
каменю
Анімація. 15.06, поч. о 9.00, 10.50
З 16.06, довідка за тел. (073)0035050

родина
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Морбіус
Трилер
15.06, поч. о 18.00

Smartcinema
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 
4 поверх тел. (096)003–50–50)

КІно Поганці
Анімація
15.06, поч. о 16.00

Попелюшка і таємниця чарівного 
каменю
Анімація. 15.06, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
16.06-22.06, поч. о 10.00

Я - Панда
Анімація
16.06-22.06, поч. о 12.00, 14.00, 16.00

коханці
Трилер
16.06-22.06, поч. о 18.00

cinemaciti
(вул. 600-річчя, 17Е. тел. (0800308111)

доктор Стрендж у Мультивсесвіті 
божевілля
Пригоди
15.06, поч. об 11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 14.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
З 16.06 деталі за тел. 0800308111

Морбіус
Трилер
15.06, поч. о 10.30, 10.40, 12.40, 14.45, 15.15, 
16.50, 19.00, 20.00
З 16.06 деталі за тел. 0800308111

Топ ган: Меверік
Пригоди
15.06, поч. о 10.00, 12.25, 14.45, 17.35, 19.15
З 16.06 деталі за тел. 0800308111

Поганці
Анімація
15.06, поч. о 10.40, 12.45, 14.40, 17.15
З 16.06 деталі за тел. 0800308111

Попелюшка і таємниця чарівного каменя
Анімація
15.06, поч. о 10.10, 12.50
З 16.06 деталі за тел. 0800308111

Фантастичні звірі: Таємниці дамблдора
Пригоди. 15.06, поч. о 10.05, 14.50
З 16.06 деталі за тел. 0800308111

Бетмен
Пригоди. 15.06, поч. о 18.50
З 16.06 деталі за тел. 0800308111

анчартед: на мапах не значиться
Пригоди. 15.06, поч. о 16.40
З 16.06 деталі за тел. 0800308111

509192504798

дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія
24.06, поч. о 17.00

KVitKa
Пісня наяву й у снах
28.06, поч. о 17.30

ШvЛ
Мала сцена. 
Сцени із сімейного життя
29.06, поч. о 17.00

Бал негідників
Мала сцена. 
Детективна комедія
30.06, поч. о 17.00

«Чай з м’ятою або з лимоном?» 
Театральна прем’єра
23 та 25 червня зустрічайте ще одну прем’єру у те-
атрі ім. Садовського. Це п’єса, написана на початку 
90-х минулого століття, стала однією з улюблених 
у світі театру. Віримо, що й на нашій сцені комедія 
матиме щасливу долю.
Ситуація «театр у театрі» завжди викликає зацікав-
лення. А вам хотілося б зазирнути за лаштунки й 
зрозуміти, як актори готуються до вистави? Тоді 
готуйтеся! Матимете таку нагоду!
«Вам чай з м’ятою чи з лимоном?» (за одноймен-
ною п’єсою Патріка Одекьора та Даніель Наварро-
Одекьор) — вистава у виставі, яка покликана зняти 
завісу і показати світу, як існують театри, що орієн-
товані не на якість, а на збагачення. В комедійній 
формі до глядача доносять весь той жах, в який 
перетворюється вистава, якщо її прагнуть створити 
бездарні актори на чолі з бездарним режисером. 
Вистава складається із двох дій.
Початок о 17.30, вартість квитків 100–250 грн.
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афіша

16.2 куПлю  

 Aнтикваріат. мОнети Будь-якОГО ПеріОду для сеБе. 
дОрОГО. (067) 933-17-24  

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

 ГОдинники різні, мОнети, Ордени, значки, медалі, 
ікОни, самОвари та інШе. (096) 437-03-19  

 ГОдинники, картини, медалі, Ордени, ікОни, кОра-
лОве та БурШтинОве намистО та ін. (097) 111-68-62  

 Дорого годинники: наручні, кармані, буси (янтарні, коралові). 
Приїду заберу. (067) 901-51-14  

 картини, ікОни, кОралОві та БурШтинОві Буси, рОГи, 
ГОдинники, Ордени. дОрОГО! (098) 753-77-50  

 картини, ікОни, мОнети, медалі, Парфуми різні, ГО-
динники, БурШтин.намиста та ін. (096) 437-03-19  

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

 куПлю дОрОГО мОнети, наГОрОди, знаки, статуетки, 
Буси, старі іГраШки, ікОни,інШе (067) 901-51-14  

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

 куПлю хрОмОві чОБОти, фОрму, значки, вОєнну 
амуніцію, радіОстанцію. (098) 753-77-50  

 Ордени, медалі, значки, ікОни. картини, фОтОаПа-
рати, фарфОр.статуетки, Парфуми. (098) 753-77-50  

 радіОдеталі, радіОламПи, електрОдвиГуни, металО-
Брухт. куПлю дОрОГО! (098) 753-77-50  

 старі дОкументи, ГрамОти, книГи, журнали, іГраШки 
срср, ляльки, маШинки. (096) 437-03-19  

 фарфОрОві статуетки та ПОсуд, мельхіОрОвий ПО-
суд, мідні та БрОнзОві статуетки. (097) 111-68-62  

 ялинкОві іГраШки, ляльки, маШинки, кОнструктОри, 
іГру електрОніка та інШе. (098) 753-77-50  

16.3 музичні інструменти  

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

16.4 сПОрт, туризм  

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

 Продам в доброму стані б/в скейтборд, самокат, роліки, склад-
ний велосипед Азімут (067)393-54-74, (097)477-36-61  

17. твариНи  
17.1 ПрОдам  

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

18. загубив-зНайшов  
18.1 заГуБив  

 Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру від 
30.03.1995р., видане на підставі рішення Виконкому Вінницької 
міської ради від 30.03.95р. №170 на ім’я Гайдайчук Надія 
Сидорівна за адресою: пр.Коцюбинського 78, кв.71 вважати 
недійсним Тел. не вказаний  

 Втрачений  диплом бакалавра серія B19 №079823 виданий 
Державним закладом «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка» від  30.06.2019 року на ім’я Щоткина 
Анна Андріївна. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено диплом на ім‘я Гринько Наталія Сергіївна, ТПФК ВНАУ, 
Бухгалтерський облік. Повернути за винагороду. (063) 952-31-84  

 Втрачено документ про освіту-диплом магістра М18036150 від 
31.01.2018р.	виданий	ВТЕІ	КНТЕУ	на	ім‘я	Щабельської	Дарини	
Артемівни. Вважати вказаний диплом та додаток до нього 
недійсним. тел. не вказано  

 втраченО ПасПОрт на ім‘я БОкатенкО кОстянтин 
вОлОдимирОвич. ПОвернути за винаГОрОду. (050) 
075-37-38  

 Втрачено перепустку Вінницької міської ради № 378. Вважати 
недійсною. тел. не вказано  

 Втрачено свідоцтво про право власності на житло №1881 від 
28.12.20р. виданого на підставі рішення міської ради на ім‘я 
Коротков Ю.О. за адресою: Стрілецька, 35,кв.19. Вважати не 
дійсним в звязку з втратою. тел. не вказано  

Втрачено 25.05.2022р. карта водія на ім’я Мазур Олег, № 
UAD0000007B09000. Прохання повернути за винагороду. (096) 
483-32-88

19. загальНі оголошеННя  
19.1 ПрОдам  

 Продам меблі: кухня, мийка, витяжка, килими, інструменти, 
фотоапарат Олімпус. (096) 800-85-04  

19.2 куПлю  

 БурШтинОве та кОралОве намистО,БрОШки срср, 
Біжутерія, Прикраси із сріБла та ін. (096) 437-03-19  

 відеОмаГнітОфОни, маГнітОфОни електрОніка, старі 
кОмП., вимірюв.аПаратура та ін. (097) 111-68-62  

 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, катали-
затОр, лічил.ГейГера, радіОдеталі. (098) 753-77-50  

 ляльки, маШинки, ялинкОві іГраШки, кОнструктОри, 
Гра «ну ПОГОди» та інШе. (097) 111-68-62  

 маГнітОфОни ШарП, саньйО, ф/а ОлімПус, кОдак, 
фОтООБ’єктиви та інШе. (096) 437-03-19  

 ОсцилОГрафи, дОзиметр, частОтОміри, реле, 
радіОламПи, радіОПлати, радіОдеталі. (097) 111-68-62  

 Парфуми франція, Парфуми срср, флакОни та кО-
рОБки з-Під Парфумів. дОрОГО. (096) 437-03-19  

 радіОдеталі,  радіОлам., реле, радіОПлати, 
маГнітОфОни, ОсцилОГрафи, т/в, фОтОаП. (098) 753-
77-50  

 старі дверні ручки срср, Пластик. вирОБи з кОсті. 
Біжутерія срср. (097) 111-68-62  

 фОрму, значки, вОєнну амуніцію, радіОстанцію, 
БінОкль та БаГатО інШОГО. (097) 111-68-62  

 фОтОаПарат ОлімПус, кОдак, сОні, маГнітОфОн ШарП, 
санйО та інШе. (098) 753-77-50  

 фОтОаПарати різні, фОтООБ’єктиви, маГнітОфОни, 
радіОПриймачі, іГри «електрОніка» (096) 437-03-19  

ВиСТаВКи

виставка хижих комах — Інстинкт 
хижака
Вперше у Вінниці відбувається єдина виставка хи-
жих комах в Україні. Тут можна побачити екзотичних 
комах, які не зустрінеш у наших краях. Серед них 
є павуки з дуже високим вмістом токсинів у складі 
отрути. Наприклад, король бабуїн є найотруйнішим 
павуком колекції. Також на виставці є — клопи, 
паличники, сколопендри, скорпіони та ін.
Виставка відбувається у ТРЦ s)mall, (пр-т Юності, 18)
до 17 липня. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00. 
Вартість квитків:
— для дорослих — 60 грн,  для дітей — 40 грн
Діти до 3-х років безкоштовно. Телефони для до-
відок: (063)7912215, (096)7726569

Музей моделей транспорту у вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей моделей транспорту, який налічує 
близько 5037 експонатів. Аналогів музею немає ні 
в Україні, ні в Європі.
У музеї ви зможете побачити такі моделі транспор-
ту:
автомобілі, літаки, танки, кораблі, мотоцикли, 
трамваї, тролейбуси, автобуси, потяги, військовий 
автотранспорт, справжні двигуни.
Колекція музею постійно поповнюється. Приходьте 
всією родиною побачити цю красу наживо.
Час роботи музею: з 12.00 до 19.00, без вихідних.
Вартість квитків: для дітей — 20 гривень, для до-
рослих — 40 грн, діткам до 7 років — безкоштовно.

активний 
відпочинок 
у картинг-клубі
Активно та весело про-
вести вільний час у Ві-
нниці пропонує перший 
картинг-клуб «GT».
Сучасний парк машин, 
обладнання телеметрії, 
унікальна траса дають 
вам максимум адрена-

ліну за 10-хвилинний заїзд. Також у картинг-клубі 
«GT» найдовша і екстремальна траса у Вінниці, 
розроблена за рекомендаціями фахівців.
Довжина траси: 400 м. Кількість поворотів: 15.
Картинг-клуб працює щодня, за адресою: (вул. 
Келецька, 117 Б ТЦ «Plaza park»).
Детальний графік роботи: понеділок — неділя 
з 12.00 до 20.00 без перерв. Ціна: 250 грн — 
350 грн. Для дівчат у п’ятницю — 250 грн. Довідки 
за телефоном (067)1607077.

розваги у квест-кімнаті «Ізоляція»
Квест-проект «Ізоляція» — це творче об’єднання, 
яке займається організацією дозвілля людей. Всі 
кімнати містять індивідуальні декорації і максималь-
но наближені до їх назви. Кожна квест-кімната у Ві-
нниці надзвичайна за своїм стилем, а загадки в цих 
локаціях унікальні та не повторюються між собою.
Ви можете обрати будь-який квест до смаку: 
«Больница Ющенка», «Безумный ученый», «Побег 
из Алькатрас», «Секреты номера 1408», «Цирк», 
«Алиса в Зазеркалье», «Зона отчуждения». Теле-
фони для довідок (096)530516.
Наша адреса: м. Вінниця, вул. Костянтина Васи-
ленка, 16.

Мотузковий парк у вінниці
У Вишенському парку, на березі Вишенського озе-
ра працює один із найбільших мотузкових парків 
у країні.
Випробувати свої сили може кожен від 2 до 100 ро-
ків. Обмежень за віком немає!
Проїхатися велосипедом між деревами, покататися 
влітку на санчатах, пролетіти на тролеї на висоті 
10 метрів, подолати десятки цікавих перешкод — 
відтепер зможе кожен вінничанин та гість міста.
У парку на вас чекає:
— 4 траси різного рівня складності, загальна про-
тяжність яких — 350 метрів;
— спеціальна квест-програма;
— аніматори;
— повітряні кульки;
— розіграш безкоштовних абонементів на відвід-
ування парку безупинно протягом місяця!
А також ви можете розраховувати на:
— маршрути різного рівня складності;
— надійну страховку та підтримку;
— попереднє навчання від інструктора.
Телефон для довідок: (095)3936555
Режим роботи парку: 10.00–19.00 щоденно.
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Леонтович-капела «terra incognita»
21 червня в обласній філармонії відбудеться 
концерт Подільський камерний хор «Леонтович-
капела».
Як багато всього нам невідомо! Зокрема, в царині 
вишуканої хорової музики.
Подільський камерний хор «Леонтович-капела» з 
програмою «Terra Incognita» познайомить глядачів 
з маловідомими зразками європейської хорової 
музики, з творчістю мало популярних композиторів 
Вінниччини, а також з відомими композиціями, але 
у нечуваних досі аранжуваннях.
Початок концерту о 18.30. Вартість квитків: 
80–120 грн.

Скрябін у вінниці
Сезон Pirogov SKY Ві-
нниця відкриває піснями 
Кузьми і гурту Скрябін. 
і2 липня просто неба 
у музеї-садибі Пирогова 
здобудемо своє «місце 
щасливих людей». Все, 

як Кузьма і хотів би: попри все стійкі і, як ніколи, 
дружні та об’єднані любов’ю до України!
«Люди, як кораблі», «Старі фотографії», «Мам», 
«Спи собі сама», «Танець пінгвіна», «Шампанські 
очі», «Говорили і курили» — на концерті будуть всі 
легендарні пісні і незмінний «скрябінський» драйв 
від музикантів, з якими Кузьма створював музику, 
ділив сцену та дорогу останні 15 років.
Початок о 19.00. Вартість квитків 200–450 грн.

арсен Мірзоян 
у вінниці
23 липня у Pirogov SKY — 
у музеї-садибі Пирого-
ва — пройде великий 
концерт, присвячений 
10-річчю співака на сцені 
і презентації його ново-

го альбому «Монархія».Тож готуйтесь до двох 
годин відкриттів та здивувань, прем’єр і спогадів, 
справжньої чоловічої лірики і потужної енергетики.!
Буде чесно, яскраво, красиво і захоплююче, як 
вміє лише Арсен Мірзоян — наш «український 
Висоцький», сталевий голос України, чий голос і 
харизма скоряють раз і назавжди!
Початок о 19.00, вартість квитків — від 
250 до 390 гривень.

Сергій асафатов.  
великий сольний концерт
16 липня просто неба у музеї-садибі Пирогова — 
на великому концерті Асафатова буде магія, яка 
торкнеться серця кожного.
Обдарований музикант, автор і виконавець Сергій 
Асафатов віртуозно володіє різними музичними 
інструментами.
Харизматичний співак став широко відомим під 
час участі у телепроєкті «Голос країни». У команді 
Монатіка виборов місце у суперфіналі.
Вже скоро він став номінантом премії Yuna у кате-
горії «Відкриття року», а у 2020 році випустив сингл 
«Море», котрий одразу потрапив на найвищі щаблі 
музичних чартів. .
Ще до «Голосу країні» у рідній Вінниці Сергія Асафа-
това добре знали як лідера гуртів «Martovi» і, перш 
за все — «Jazzforacat», з яким співак закохав у себе 
не лише українську, а й польську публіку, успішно 
виступивши на телешоу «Х-Фактор 9» і польському 
«Mam talent».
Будуть всі улюблені хіти та багато нових прем’єр, 
особлива атмосфера та незабутній вечір!
Початок концерту о 19.00, вартість квитків 
200–430 грн.

Блукаючи вулицями 
вінниці
Кого ваблять несподі-
вані таємниці Вінниці та 
цікавить творчість наших 
митців-земляків, та й про-
сто щира розмова про 
улюблене місто — запро-

шуємо 16 червня до філармонійної зали.
Для вас лунатиме музика від класики до джазу 
у виконанні заслужених артисток України Наталії 
Векленко та Наталії Лановенко, Йосипа Машталя-
ра, Юрія Кшивака, Юрія Харченка, Оксани Михай-
лишеної, Марії Александрової.
Художнє слово — Ірина Журавель.
Автор проєкту — заслужений діяч мистецтв України 
Тетяна Сніжко.
Ця програма об’єднала різні види мистецтва з іс-
торією нашого рідного міста та сьогоденням.
Вхід для вимушених переселенців безкоштовний 
(за наявності документів, що підтверджують статус).
Частина коштів, виручених з продажу квитків, буде 
спрямована на потреби ЗСУ.
Початок о 18.30, вартість квитків 80–120 грн.

КонцерТи 

аКТиВний ВІдпочиноК
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***
— Що має бути в голові російського 
солдата, щоб він перестав воювати 
з українцями?
— куля.

***
не чіпайте українців із жовто-
блакитними стягами — і вони 
не прийдуть до вас із червоно-
чорними…

***
— тату, я боюся, що мене ніхто 
не візьме заміж.
— не хвилюйся. Візьмеш у матері 
зілля, підсиплеш комусь і 
захомутаєш.
— а вона має таке зілля!?
— мусить мати. Бо скільки на неї 
не дивлюся, іншої причини, чому 
я на ній одружився, не бачу.

***
попелюшка вийшла заміж 
за принца. Він розкидав по її 
кімнаті пелюстки троянд, 
але о 12 годині ночі вони 
перетворилися в шкарпетки.

***
презервативи не гарантують 
безпеку під час сексу. одного мого 
знайомого чоловік його подружки 
все одно застрелив, хоча він був 
у презервативі.

***
— лікарю, як мої аналізи?
— погані ваші аналізи, кал — 
взагалі гі*но.

***
як казала моя бабуся: ніколи 
не бійся своїх років. Будеш так 
само чудити… тільки помаліше…

***
— чому ти розлучаєшся з 
дружиною?
— Уявляєш, її цілу ніч не було 
вдома, а вранці сказала, що 
ночувала у сестри!
— ну і що?
— Бреше курва! У її сестри 
ночував я!

***
— тихо, Галю, тихо! не репетуй 
так!.. нічого страшного не сталося. І 
ніяка то не коханка. просто оксана 
гріла тобі місце в ліжку.

***
— офіціанте, в моєму вині сива 
волосина!
— а що ви хочете? Цьому вину 
100 років!

***
— ти чому такий задоволений?
— теща поїхала!
— а обличчя чому брудне?
— поїзд цілував!

***
донька попросила влаштувати 
їй день народження в стилі 
попелюшки. ми всі так і зробили. 
самі пішли святкувати в ресторан, 
а її залишили будинок прибирати.

***
За що я люблю українців: уламки 
від снаряду ще теплі, вони вже 
дах ремонтують. шифер тягнуть 
звідкись і міняють разом із 
сусідами. В іншому подвір’ї жінка 
питає: чи можна вже закопувати 
вирву від снаряду? може ще 
встигну огірки наново посадити.

***
я раніше не розумів, чому 
в Гаррі поттері магічний світ 
не може об’єднатися і перемогти 

Волондеморта, а зараз дивлюсь 
на деякі країни Європи і гарно 
розумію!

***
В черговому пакеті санкцій має 
бути відключення шольца і 
макрона від телефонного зв’язку з 
путіним…

***
Євробачення: перемога!
матч Україна — шотландія: 
перемога!
Українські відьми: та трясця, знову 
трохи не туди…

***
йду з сокирою в руці, й посмішкою 
на лиці, в нас на танцях у селі 
появились москалі.

***
домовились так:
сша поставляє Україні MLRS. німці 
шлють каски жителям Бєлгорода і 
Воронежа…

***
снайпер — це людина, яка працює 
з іншими людьми по удальонці…

***
За правилами військового часу, 
якщо ви не можете знайти річ на її 
звичному місці, вона сто відсотків 
у тривожній валізці.

***
В Україні подекуди грози — 
зберігаємо спокій і віримо у ппо!

***
— як відреагували моряки 
крейсеру москва, коли їм сказали, 
що на них летять українські 
ракети?
— сміялись взахльоб!

***
— У мене комплекс наполеона…
— З чого ти це взяв?
— москву хочу спалити)

***
судячи із зовнішнього вигляду, 
в Європу мавпячу віспу привіз 
лавров.

***
Гарний варіант для путіна зберегти 
обличчя — застрелитись в серце.

***
добре, що першою людиною 
на місяці був американець, 
а не росіянин. Бо замість прапора 
америки, там би зараз стояла 
статуя леніна.

***
Хочу так в старості сидіти, попивати 
вино і бурчати:
— к@рва, знову вино скисло, все 
через ту кляту росію!
а внуки, щоб приказували:
— діду, ти знову мариш, такої 
країни вже 50 років не існує!

***
москалі такі смішні зі своїм 
«нікагда би нє падумал, што 
переживу чуму і вайну». ну, хто 
вам сказав, що ви переживете?

***
якби не було важко — не кисніть. 
могло бути й гірше. ми могли 
народитися москалями. так що 
перехрестились та живемо далі.

***
Ворожка до путіна:
— Бачу як їдеш в лімузині, 
по червоній площі, всі аплодують, 
радіють, сміються, танцюють, 
махають тобі. Величезне свято!
— а я? я махаю у відповідь?
— от цього не бачу, труна закрита.

Анекдоти
овен 
Цього тижня у вас може 
сприятливо вирішитись 
кар’єрне питання, але 
про свої успіхи краще 
оточуючим поки що 
не розповідати.У четвер 
емоції можуть завадити до-
сягненню заповітних цілей.
 
телець 
Цього тижня вам необхідно 
бути до смішного дисциплі-
нованим і пунктуальним, 
тоді ви успішно і вигідно ви-
рішите багато своїх проблем 
і сміливо помчитеся вперед 
до нових досягнень. 

близнюки 
Робота принесе не лише 
стабільний та високий дохід, 
а й задоволення. Ви від-
чуєте себе професіоналом. 
приємні зміни та сюрпризи 
на вас чекають і в особисто-
му житті.

Рак 
середина тижня вдала 
для вирішення складних 
проблем і для доведення 
до пуття давно розпочатих 
справ. далі постарайтеся 
зменшити навантаження 
до мінімуму, не призначайте 
важливих зустрічей.

лев 
Щоб досягти свого, не вдай-
теся до тиску на оточуючих 
людей, інакше все може 
обернутися проти вас. 
У неділю не варто відкидати 
прохання рідних та близьких 
людей, тому що ваша під-
тримка їм просто потрібна.

діва 
Цього тижня на вас, схоже, 
чекають довгі й безуспішні 
переговори та відверті бе-
сіди, яких краще б уник-
нути. Втім, несподівано ви 
можете отримати схвалення 
всіх своїх починань з боку 
керівництва. 

теРези 
Цього тижня можна сміливо 
замислювати щось гранді-
озне та не боятися залиши-
тися без підтримки. на вас 
можуть навалитися справи, 
новини, переживання, але 
все закінчиться добре та 
принесе користь. 

скоРПіон 
Зважтеся на важливий крок, 
і ви досягнете успіху. настав 
час, коли піде вгору ваша 
кар’єра, ви отримаєте робо-
ту вашої мрії, з максимально 
зручним графіком та гарною 
зарплатою.

стРілець 
обставини можуть вимага-
ти від вас зосередженості 
у вчинках та свіжості у дум-
ках. постарайтеся не пере-
оцінювати своїх можливос-
тей, оскільки позиції парт-
нерів та конкурентів можуть 
виявитися сильнішими. 

козеРіг 
Є ймовірність, що ви зіткне-
теся з несподіваними про-
блемами. може розкритися 
обман із боку близької лю-
дини. не бійтеся проявляти 
ініціативу на роботі, дійте 
сміливо та рішуче.
 
водоліЙ 
У вас з’явиться можливість 
зробити своє особисте жит-
тя. чекайте на перспективне 
знайомство, пропозиції 
жити разом. а ось на ро-
боті особливих успіхів та 
вигідних пропозицій чекати 
не доводиться.

Риби 
складний період. Багато 
зустрічей загрожують ви-
явитися марними, а справи 
піти навперейми через масу 
непорозумінь. краще пере-
нести все, що можна на ін-
ший тиждень. наприкінці 
тижня будуть вдалими по-
їздки, навчання та практич-
но будь-яка інтелектуальна 
діяльність. У суботу, схоже, 
доведеться працювати.
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