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Новий постачальник газу
Кому і як тепер платити?
Помітили, що
в платіжках за травень
не було нарахувань за газ?
Цьому є пояснення —
люди, які отримували газ
від «Вінницягаз Збут»,
більше не є споживачами
цієї компанії
 З минулого місяця
ті, хто отримували газ
від «Вінницягаз Збут»,
стали споживачами
постачальника «останньої
надії» — «Нафтогаз
України»
 Що загалом зміниться
для нас з вами та коли,
кому і по якій ціні за газ ми
тепер будемо платити? с.3


Як поставити на
облік авто за 2 години

У вінницькому сервісному центрі
зранку — ажіотаж. Люди займають
чергу ще на світанку. Але є і
інший варіант — талончик можна
отримати через електронну чергу.
Наша журналістка перевірила, як
с. 2
це працює



«Мій дім став пеклом з
танками та орками»

Галина Лугова бачила, як
Херсон бомбили з літаків та
заходили російські танки. Через
проукраїнську позицію спалили
її будинок. Знаючи, що можуть
потрапити в полон, уся родина
с. 8
виїхала до Вінниці
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Як поставити на облік
авто за дві години ?

Думка
Таня
Рибак
гід у Вінниці

Чим дивує та
чіпляє Вінниця?

Ми перевірили  У вінницькому
сервісному центрі зранку — ажіотаж.
Люди займають чергу ще на світанку
та до вечора ледь встигають поставити
на облік автомобіль. Минулого тижня
там навіть була бійка. Але є і інший
варіант — талончик можна отримати через
електронну чергу. Наша журналістка
перевірила, як це працює

Останні тижні багато
спілкуюся з людьми, що
знайшли прихисток у Вінниці.
Запитую, чим їх дивує та
чіпляє наше місто? Хочу
поділитися з вами відповідями.
Найчастіше люди вражені кількістю зелені в місті:
сквери, парки, просто галявини, Вишенське озеро,
Лісопарк, лікарня Ющенка.
Навіть центр — теж із деревами.
Боєць із Миколаєва казав, що ходить до нашого
парку дивитися на дуби,
вражений, що серед міста
вони ростуть такі великі й
старі.
Ще один позитивний
момент — компактність
міста. Можна пішки пройтися з роботи до дому.
Ну й стосовно нашого громадського транспорту: він
ходить справді за графіком
і на нього можна розраховувати.
Практично всі люди, що
вперше побували у Вінниці,
звертають увагу на доглянутість міста: в нас чисто,
в квітах, охайно. Люди чемні та привітні. Як сказала
пара з Миколаєва: видно,
що Вінницю люблять)
Був один відгук сестер із
Харкова, що мене вразив
(бо якось сприймаю це наче
належне).
Вона каже — у вас так
птахи співають! Всюди!
Не тільки у парках чи лісі.
А навіть просто у місті.
Я бачила їх по-дитячому
захоплені очі від того, як
вони розповідали про спів
пташок.
Ще один боєць зі
Знам’янки був шокований,
що дуби у Вінниці мають
імена та охоронний статус.
Казав, повернеться додому після війни і теж буде
клопотати, аби там так
зробили)
А ще вражають наші дворики. Багато хто порівнює з
одеськими. Та коли я кажу,
що Вінниця старша за Одесу на чотири сотні років —
люди шоковані)
Люблю своє місто та щаслива бути амбасадоркою
Вінниці!

Ольга Бобрусь, RIA, (063)6371070

Про ажіотаж у сервісному центрі написав голова ГО «Комітет
безпеки руху» Володимир Черкас.
«Нульове розмитнення доводить до того, що натовп авто-бариг, відчуваючи небезпеку
припинення «халяви», починає
штурмом брати двері вінницького
сервісного центру, при цьому застосовуючи силу навіть до працівників поліції», — написав активіст
15 червня в себе на фб і через
деякий час вінничанин додав відео інциденту.
— Виконуючі обов’язки керівників вінницького Регіонального і Територіального сервісних
центрів МВС довели розпусту
рЄшал і бариг вже до того, що
Головному управлінню Національної поліції довелось виставити постійний черговий наряд
для забезпечення правопорядку.
Але барижня дозволяє простягати
руки і до них, — каже Володимир
Черкас.
Вінничанам, щоб поставити
на облік авто, треба займати чергу
ще на світанку. Після відкриття
сервісного центру адміністратор видає талони з номерками
на руки людям. Відвідувачі змушені сидіти до самого вечора,
щоб оформити процедуру та
отримати свідоцтво реєстрації
транспортного засобу.
Але є і інший варіант — талончик можна отримати через електронну чергу. Наша журналістка
перевірила, як це працює.
Попередній запис до е‑черги
можливо здійснити лише один
раз на одну послугу протягом
робочого дня та чотири рази
на місяць. Про це повідомляють
у Головному сервісному центрі
МВС.
— Для реєстрації в е‑черзі
необхідно пройти електронну
ідентифікацію та зазначити своє

Ми запитали вінничан

прізвище, ім’я, по батькові, номер
телефону, е‑mail, обрати послугу, сервісний центр МВС, який
надаватиме послугу, дату та час
із числа доступних, — кажуть у відомстві. — Запис до е‑черги є індивідуальним. Передавати талон
стороннім особам заборонено.
Журналістка спланувала похід
до сервісного центру МВС за два
дні. У середу, 15 червня, до обіду вона зайшла на сайт МВС та
записалась через електронну чергу в сервісний центр у Вінниці
на вулиці Ботанічній.
Довелось трохи повозитися
із сайтом. То не змогла з першого разу пройти авторизацію,
то видавало регламентні роботи
на сайті. З третьої спроби все
оформила та отримала на пошту
талончик із номером, розповіла
журналістка.
Талончик отримала на 17 червня, час 14.00.
Далі читайте, як все відбувалось
похвилинно:
13.50: журналістка увійшла
до сервісного центру та підійшла
до рецепції.
13.55: адміністратор роздрукувала талон у паперовому вигляді.
14.00–14.13: довелось посидіти на стільці, поки не покликали
до спеціаліста.
14.15–14.25: спеціаліст відкрила процедуру оформлення
документів.
14.30: забрали папери та пішли
платити податки і проходити експертну оцінку.
15.00: повернулися до спеціаліста, але виявили помилку в документах та повернулися до сертифікації.
15.30: знову прийшли до спеціаліста та віддали папери.
15.45: забрали свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу та нові номери.
16.00: сіли в авто та поїхали
додому.

О 13.50 наша журналістка зайшла
до сервісного центру. О 15.45 забрала свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу та нові номери

Як записатися до електронної черги
Перший крок — це зайти на сайт
«Головний сервісний центр
МВС» у розділ «Запис в електронну чергу». Це можна зробити за посиланням http://surl.
li/cghcq
Потім буде потрібно:
авторизуватися для входу, обравши метод ідентифікації —
КЕП, MobileID або BankID;
натиснути кнопку «Зареєструватися»;
перевірити правильність особистих даних, що підтягнулися
автоматично та заповнити решту
полів, натиснути — «Далі»;
обрати регіон, бажаний сервісний центр МВС та послугу, яку
плануєте отримати;
обрати зручну дату та час, на-

тиснути — «Далі».
Талон електронної черги сформувався. Потрібно завантажити
його та зберігати до моменту
отримання послуги.
Українці отримали можливість
обирати, де їм зручніше скористатися адміністративною
послугою. У центрах надання
адміністративних послуг можна буде реєструвати не тільки
нові, а й вживані транспортні
засоби. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів. Фактично
громадяни отримують можливість обирати, де їм зручніше
скористатися адміністративною
послугою: у сервісному центрі
Міністерства внутрішніх справ
чи ЦНАП.

Чи плануєте літній відпочинок в цьому році та скільки грошей на нього витратите?

Руслана (50),
домогосподарка:

Назарій (34), священник,
викладач:

— Минулого року ми поїхали
з дітьми на море. Там було
дуже добре, але зараз ця територія окупована.

— Не та ситуація в країні, щоб
відпочивати. Краще працювати на економіку країни та
підтримку наших воїнів.

Галина (60), пенсіонерка:

— Хіба у теперішній час є гроші на відпочинок? Нікуди не
плануємо їхати. Та й що наша
пенсія, 2000 гривень. Коштів
на життя не вистачає.

Микола (72), пенсіонер:

— Я пенсіонер, тому маю чимало вільного часу для відпочинку. На пенсію далеко не
поїдеш, та й не той зараз час,
щоб по морях кататись.

Христина (32), переселенка:

— Через війну я вимушено
переїхала до Вінниці. Цього
року ніякої відпустки не буде,
все зруйнувала війна. Залишаються тільки прогулянки.

Богдан (34), держслужбовець:

— Який може бути відпочинок, коли в Україні війна?
Всі гроші — на допомогу ЗСУ.
Максимум, який зможу дозволити — поїхати до батьків.
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У вінничан новий постачальник
газу. Кому і як тепер платити
Новації  Вінничани у платіжках
не отримали нарахування за спожитий
газ у травні. З минулого місяця ті, хто
отримували газ від «Вінницягаз Збут»,
стали споживачами постачальника
«останньої надії» — «Нафтогаз України»,
який обіцяє надати платіжки наприкінці
червня. А загалом, що змінилося для нас з
вами?
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Помітили, що
в платіжках за травень не було нарахувань за газ? Цьому є пояснення — люди, які отримували
газ від «Вінницягаз збут», більше
не є споживачами цієї компанії.
Таке ж сталося для 8,8 мільйона
сімей в Україні, які були клієнтами газзбутів.
Хто тепер постачальник
«З 1 травня поточного року
побутових споживачів ТОВ «Вінницягаз Збут» автоматично
було переведено на постачання
до «постачальника останньої надії» (ПОН). За рішенням Кабінету
Міністрів України, функцію ПОН
виконує ГПК «Нафтогаз України». Побутові споживачі продовжують отримувати природний
газ за пільговою ціною», — пояснили в преслужбі збута.
Таку процедуру пройшли
456 тисяч 238 споживачів природного газу в нашій області, вказали у «Вінницягаз». Причини,
чому так трапилося, не назвали
ні в облгазі, ні в газзбуті.
Однак подібний перехід став-

ся для понад 8,8 мільйона (!)
українських домогосподарств.
Громадська спілка «Асоціація
постачальників енергоресурсів»
пояснила — 18 газзбутам не вдалося переукласти договори на закупівлю газу з «Нафтогаз Трейдинг» через драконівські умови
цих угод. А тепер розлого.
Причини переведення
клієнтів
Кабмін 29 квітня поклав
спецобов’язки (ПСО) на НАК
«Нафтогаз», яким зафіксував
пільгову ціну для населення

Усі пільги та
субсидії, при зміні
постачальника,
зберігаються
автоматично, зауважили
в «Нафтогазі»
7,96 грн за куб (з ПДВ). Це
рішення діятиме з 1 травня
до 30 вересня 2022 року.
У рамках цього ПСО, «Нафтогаз
Трейдинг» почав вимагати із газзбутів банківські гарантії, щоб мати
захист від того, що газзбути не розрахуються за куплений в державної
компанії газ для споживачів.

Понад 8,8 млн сімей в Україні стали споживачами «Нафтогазу». Втім поки невідомо,
чи будуть вони клієнтами компанії на постійній основі або ця норма діятиме лише на період
воєнного стану
Банківська гарантія має бути
укладена на увесь період — з
1 травня по 30 вересня 2022 року.
За основу розрахунків береться
пікове споживання протягом
такого ж періоду у 2021 році. І
за розрахунками Асоціації сума
гарантії має скласти 8,4 млрд грн!
Банки вимагають 100% цієї суми,
оскільки газзбути є збитковими.
А таких обігових коштів у компаній немає.
Неможливо виконати, на думку Асоціації, умову, що прострочена заборгованість за газ повинна бути не більше 10% від
загального обсягу постачання.
Причина — під час війни трохи
більш ніж половина споживачів
(55%) продовжують розраховуватися за спожите щомісяця.
Отож, враховуючи нинішні
умови, газзбути не змогли переукласти договори на закупівлю
газу для постачання побутовим
споживачам.
А от для юридичних осіб нічого

Реквізити для оплати рахунків
Новому постачальнику потрібно сплачувати
за газ за новими реквізитами. Ось вони: ТОВ
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»; ЄДРПОУ: 40121452; IBAN:
UA893004650000000260323012042 в
АТ «Ощадбанк» м. Києва; МФО 300465
Сплатити рахунок можна через Інтернет:
в особистому кабінеті на my.gas.ua (но-

не змінилося: якщо в них були
договори з «Вінницягаз Збутом»,
то усі зобов’язання продовжують
діяти, запевнили в пресслужбі
компанії.
Кому тепер платити за газ
За газ, спожитий з 1 травня,
потрібно оплачувати ГПК «Нафтогаз України». Нові договори на постачання газу укладати
не треба, перехід був здійснений
автоматично.
У «Нафтогазі» повідомили, що
формування рахунків за травень
затримується: в особистому кабінеті на my.gas.ua люди зможуть
отримати платіжку після 20 червня; друковані рахунки доставить
Укрпошта після 25 червня, лише
в тих регіонах, де відсутні активні
бойові дії.
Як зареєструватись новим
клієнтам
Кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку,

кажуть у «Нафтогазі».
Для цього необхідно перейти в чатбот GASUA у Viber,
Telegram або NaftogazGasSupply
у Facebook Messenger та ввести
ЕІС-код (16 символів). EIC —
це персональний газовий номер
об’єкта газопостачання, який
складається з 16 символів (латинських літер та цифр). Наприклад, 56XM19A205987456. Його
можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл
чи постачання газу.
Після отримання особового
рахунку ви можете зареєструватися в особистому кабінеті
my.gas.ua. Саме з його допомогою дізнатися та оплатити рахунки, завантажити довідку про
пільги та субсидії, отримати акт
звірки тощо.
Водночас усі пільги та субсидії, при зміні постачальника,
зберігаються автоматично, зауважили в «Нафтогаз».

Кому подавати показники і яким буде тариф

мер особового рахунку можна отримати
в чатботі або у контакт-центрі); у чатботі
GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply
у Facebook Messenger; через сайти та мобільні додатки банків;за допомогою платіжних систем. Або розрахуватись через
відділення Укрпошти; у будь-якому відділенні банків; через платіжні термінали.

Зміна постачальника газу не змінює терміни та способи подання показників лічильника: для коректних розрахунків їх треба
надсилати з 1 по 5 число щомісяця «Вінницягазу», через особистий кабінет або
чат-бот 104.ua
Наразі на газ для побутових споживачів
встановлено фіксовану ціну — 7,96 гривні

за кубічний метр. У контакт-центрі інформують: поки невідомо, «Нафтогаз України»
буде постачальником на постійній основі
чи ця норма діятиме лише на період воєнного стану.
Номери контакт-центру «Нафтогазу»:
(066)-300–2-888; (098)-300–2-888;
(093)-300–2-888.

Водійка в лікарні, пасажири загинули. Деталі
смертельної ДТП за участі чемпіонки світу
Лариса Олійник, RIA, (068)0060772

На Вінниччині сталася аварія
за участю чемпіонки Паралімпіади‑2020 Мар’яни Шевчук. Пасажири її автомобіля не вижили.
Резонансна ДТП трапилася
в четвер, 9 червня, в селі Пиківська Слобідка Хмільницького
району. Оперативники встановили, що 26‑річна спортсменка перебувала за кермом автівки Volkswagen, на повороті

не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини,
де зіткнулася з деревом.
В салоні авто на момент аварії знаходилися дві пасажирки,
обидві — мешканки Хмільника:
проректорка Вінницької академії
неперервної освіти Галина Іваниця та працівниця Хмільницького
пенсійного фонду Олена Гентош.
Постраждалих після ДТП госпіталізували до медичного закладу, однак медикам не вдалося

врятувати жінок — вони померли
у лікарні від отриманих травм.
Водійка внаслідок ДТП травмувалася та була госпіталізована.
Зараз Мар’яна Шевчук знаходиться в лікарні.
Як повідомили в поліції, наразі призначили ряд експертиз,
після проведення яких встановлять остаточну причину аварії.
За фактом загибелі людей відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статті

286 Кримінального кодексу. Ця
стаття передбачає до 10‑ти років
позбавлення волі для водія, що
спричинив ДТП.
Нагадаємо, 26‑річна Мар’яна
Шевчук — майстер спорту України міжнародного класу. Важкоатлетка з Хмільника, представляє
Вінницький регіональний центр
з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Мар’яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпіади 2020 в То-

кіо. Вона встановила рекорд,
яким підтвердила статус найсильнішої спортсменки в світі
у ваговій категорії до 55 кілограмів. Також спортсменка перемогла на чемпіонаті світу в Тбілісі
в 2021 році, де встановила новий
світовий рекорд з вагою 133,5 кг.
16 червня стало відомо, що
чемпіонці XVI літніх Паралімпійських ігор з паверліфтингу
Мар’яні Шевчук призначено
стипендію Президента України.
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Де малеча може відпочити
влітку на Вінниччині?
Канікули з укриттям  Дитячі табори
в Україні цього літа працюватимуть,
але переважно у західних регіонах.
На Вінниччині відкрилися лише ті табори,
в яких є укриття. Які заклади для літнього
відпочинку малечі все ж запрацювали?
А що з тими, які не відкрилися?
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Прилаштувати
дитину на літні
канікули — для
багатьох батьків
було проблемою і до повномасштабної війни, а зараз тим більше.
Мільйонам сімей довелося відмовитися від планів на відпочинок. Через бойові дії, цьогоріч
працюватиме й набагато менше
літніх таборів. Які працюватимуть, а які — під питанням?
Ліквідувати організацію
Оздоровчий дитячий табір
«Казкова долина» — не одне десятиліття є улюбленим місцем
літнього відпочинку для малечі
Вінниччини. Заклад знаходиться в Літинській ОТГ. Це дійсно
казкова долина в сосновому лісі
неподалік від розливу річки Згар,
з ігровим майданчиком у центрі
та великими альтанками на березі озера.
За словами директора Андрія
Мартинюка, ймовірність, що табір запрацює цього літа, мала.
Адже на території немає бомбосховища.
— Військова адміністрація поки
не дала добро, щоб ми почали
свою роботу, — говорить директор. — Якщо після пандемії
2020‑го ми дивом вижили, то нині

не зможемо. Вже середина червня, а табір не функціонує. В мене
немає такого укриття, де можна
розмістити сотні дітей. А працівникам хоч мінімальні, але зарплати потрібно платити, а це приблизно 20 тисяч гривень в місяць.
Чи буде табір функціонувати надалі — будемо думати. Прийдеться
ліквідувати організацію, на її місці
створити новий заклад.
Ми зателефонували в усі дитячі
літні табори Вінниччини. Десь
телефони мовчали. Хтось розповідав, що сподівань на цей рік
немає: зарплату боргують, табір
можливо запрацює лише після
війни. Деякі керівники оздоровчих закладів сказали, що
працівникам зарплату справно
платять, укриття в них є, табір
готується приймати малечу, проте
військова адміністрація дозволу
поки не дала.
Табір для дітей
переселенців
Натомість відкрилися літні табори для дітей-переселенців, де
пропонують безкоштовний відпочинок або надають знижки
внутрішньо переміщеним сім’ям.
Оздоровчий табір «Я — Маріуполь» для дітей вихідців із Маріуполя працюватиме на околиці
Вінниці, у лісовій місцевості. Там
раніше діяв дитячий табір. Тепер
його взялися відновлювати, щоб

Дитячий табір «Казкова долина», як і більшість оздоровчих закладів Вінниччини, досі
чекають дозволу на роботу від військової адміністрації
надати безкоштовну можливість
дітям відпочити від війни.
За інформацією з відкритих
джерел, Національна поліція
надала у користування свій заклад посеред хвойного лісу, міська
влада Вінниці допомогла з підготовкою комплексу до роботи,

організацією харчування, а вінницька молодь — з прибиранням
території. Також для юних гостей
запланували екскурсії, майстеркласи та активності. Представники Маріупольської міськради
оновили наповнення будинків,
встановили на території спортив-

ний та дитячі майданчики.
У комплекс заїхали 35 сімей із
дітьми. Табірні зміни триватимуть з червня по вересень цього
року. За вісім змін тут зможуть
оздоровитися майже тисяча маріупольців.

Які ще табори працюватимуть?
Як повідомили у департаменті гуманітарної політики ОВА, з
6 червня у Вінниці запрацювали
перші табірні зміни.
— Загалом, у Вінниці відкрили
літні табори на базі чотирьох
обласних закладів позашкільної
освіти, — розповідає фахівець
обласного департаменту гуманітарної політики Тетяна Лісогурська. — У них зможуть відпочити
та оздоровитися 104 дитини, 52 з
яких — переселенці. Серед них:

літня профільна школа «Юннат» —
на базі Вінницької обласної станції
юних натуралістів;
літня профільна школа
«ProfiCamp» — на базі Вінницького обласного центру технічної
творчості учнівської молоді;
літня відпочинкова зміна «Веселий вулик» — на базі Вінницького
обласного центру туризму, спорту,
краєзнавства та екскурсій;
відпочинково‑виховна зміна
«Перлинка» — на базі Вінниць-

кого обласного Будинку культури
учителя.
У профільному департаменті ОВА
повідомили, що на Вінниччині,
як і в інших відносно спокійних
регіонах, скоротили програми
оздоровлення і відпочинку дітей,
через те що в приміщеннях літніх таборів, де раніше приймали
малечу, немає укриттів. Там, де є
бомбосховища, заклади чекають
дозволу на роботу від військових
адміністрацій.

Безкоштовні майстер-класи для школярів на канікулах
Михайло КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Освітні активістки «Боже, вільної школи» запускають у Вінниці
проєкт, завдяки якому сотні дітей з нашого та інших міст матимуть змогу безоплатно відвідувати різноманітні майстер-класи
та гуртки.
Проєкт називається «ВінОК».
Його ідейні натхненниці обіцяють, що кожна дитина отримає
теплий контакт з небайдужими
дорослими, а також матиме опору в часи непевності. І додають:
«Якщо кожне заняття відвідає
10–15 діточок, то в наш ВінОк
вплететься 800–1200 діток на місяць».
Співорганізаторка проєкту «ВінОК» Катерина Ботвинник розповідає, що чимало вінничан та
переселенців стикнулися з проблемою нестачі цікавого дозвілля
в їхніх дітей. Особливо відчутним
питання стало після закінчення
навчального року. Тоді, каже
Катерина, вона з іншими активістками та волонтерками «Боже,
вільної школи» вигадали проєкт

та почали шукати партнерів, які
могли б фінансово підтримати
різноманітні позашкільні заняття.
— У рамках нашого проєкту
діти не отримують академічні
знання. Натомість вони мають
можливість займатися різноманітними активностями у психологічно комфортних для них
умовах, — продовжує Катерина
Ботвинник. — До прикладу, навчаються грати у теніс, малювати,
танцювати, співати, знайомляться
з керамікою, ткацтвом, миловарінням тощо.
Наразі на співпрацю в рамках
проєкту «ВінОК» погодилося
понад десять майстрів різного
профілю. З часом їхня кількість
лише зростатиме. Усі вони один
або кілька разів на тиждень проводитимуть двогодинні майстеркласи на різних локаціях міста.
Кожне таке заняття буде логічно
завершеним і не залежатиме від
інших. Тому нічого страшного
не станеться, якщо дитина пропустила попередні майстер-класи.
Планується, що в кожній групі
буде по 10–15 дітей. Вони діли-

тимуться на різні вікові категорії:
6–9 та 10–15 років. На дошкільнят та дітей старшого віку «ВінОК» поки не розрахований.
Усі заняття безоплатні. Дитина
має можливість піти на будь-який
майстер-клас або гурток необмежену кількість разів. Для цього
потрібно лише попередньо ознайомитися з розкладом занять та
заповнити реєстраційну форму.
Презентація проєкту відбулася 18 червня біля Вежі. Майстри
провели ознайомчі заняття для
всіх охочих дітей. Організатори
розказали батькам про формат
зустрічей та дали відповіді на всі
їхні питання.
— Наш проєкт триватиме мінімум десять місяців, тому якщо
у когось не виходить доєднатися
до нього зараз, це можна буде
зробити пізніше, — пояснює Катерина Ботвинник. — Тривалість
занять дві години. Це час, який
батьки можуть витратити на власні справи, наприклад, сходити
до перукарні або поїхати та купити щось. Якщо ні, то батьки
зможуть долучитися до чогось

Освітні активістки організовують цікаве дозвілля для
дітей. Під час безоплатних майстер-класів вони зможуть
навчитися грати в теніс, співати, танцювати, ткацтву тощо
корисного, скажімо, плетіння
маскувальних сіток. Згодом, можливо, вийде організувати якесь
дозвілля й для батьків.
Проєкт стартував минулого
понеділка, 20 червня, завдяки
підтримці ГО «Смартосвіта», ГО
«Загартовані Серця», БФ LifeStyle
Camper.

Актуальний розклад занять
можна знайти на сторінці «ВінОК» на Фейсбуці, або за телефоном: (093)4877353.
Заняття проходитимуть лише
в локаціях, що мають укриття. Під час повітряної тривоги,
майстри з дітьми переходитимуть
у них.
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Паніка в батьківських чатах.
Чи загрожує нам холера?
Спокійно!  На окупованих територіях
рашисти зруйнували інфраструктуру й
доступ до чистої води. Тому існує загроза
виникнення інфекцій, зокрема холери.
Такий розвиток подій не виключає
європейська спільнота й наш головний
санітарний лікар, бо на те є причини.
Але вінничани вже знайшли холеру —
безпосередньо у вайбері й телеграм.
Що про це говорить епідеміолог?
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Батьківські чати
у вайбері — джерело інформації,
експертних думок,
прогнозів і чуток.
Це без перебільшення окрема
структура в інформативному просторі. Але часто працює занадто
завзято та без фільтрів. Про холеру у воді вже всі батьки в чатах
прочитали?
Минулого року, о цій порі, теж
і там само писали про неї, але
сьогодні ця інформація сприймається зовсім по іншому. Тому що
Маріуполь, тому що Херсон, тому
що.., це дійсно може статися.
А ще в телеграм пішла інфа, що
в Хмельницькому нібито підтвердили два випадки холери, й обласна лікарня вже облаштовує окреме
відділення для таких хворих.
Ми б уже були закриті
на карантин
Як із холерою у Вінницькій області й що відбувається в сусідів,
ми запитали в Степана Томіна,
завідувача відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та
профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного
центру МОЗ.
Він зателефонував до Хмельницького лабораторного центру
МОЗ (там є такий самий, як і
в нас), щоб напряму дізнатися
про ситуацію в області, тому що
жодних подібних повідомлень із
Центру громадського здоров’я
не було.
— Варто зрозуміти ось що,
як тільки виявляється збудник

холери, область одразу закривається на карантин, — говорить
Степан Томін. — Як тільки щось
десь знайшли, одразу запроваджуються відповідні заходи, і
в будь-якому випадку наші сусідні області вже б повідомили
про це. Але нічого такого немає.
За словами епідеміолога, і
наша область і всі інші постійно
моніторять водоймища, усе під
контролем.
— Ми щотижнево досліджуємо відкриті водойми, стічні води,
пляжі, особливо там, де можуть
відпочивати люди, — говорить
Томін. — Всі ці дослідження робляться в тому числі на збудник
холери. На сьогоднішній день,
на території Вінницької області,
не те що збудника холери немає,
а навіть нетоксигенного холерного
вібріону (збудника, який не може
викликати захворювання) немає.
До речі, як каже Степан Томін,
цей нетоксигенний вібріон знаходили в минулому й позаминулому
році, але це не збудник холери.
Хоча, його наявність говорить
про те, що водоймище забруднене й там не рекомендовано
купатись. Але він ніяк не може
викликати холеру.
Трохи нового про холеру
— Війна, на жаль, не приходить
одна. Віднедавна в нас знову почали згадувати про холеру, особливо
це пов’язано із приморськими регіонами, — говорить лікарка Анна
Крутько. — Насправді в Приазов’ї
в літній період холера реєструвалась завжди. І, звісно, зараз ризик
захворіти істотно збільшився.
Як каже лікар, холера передається фекально-оральним шля-

хом, тобто через забруднені фекаліями харчові продукти, воду,
при купанні, через брудні руки.
— В умовах війни та окупації ризики захворіти більш ніж
реальні. Але вже давно холера
перестала бути хворобою із високою смертністю, — говорить
лікарка. — Чому? Тут треба розбиратися. Що таке холера? Це інфекційне захворювання. Особливо небезпечна інфекція. Викликає
її бактерія — холерний вібріон. І
це хороша новина. Тому що ми
маємо зброю від бактерій — антибіотики. І в даному випадку їх застосування дійсно є оправданим.
Чому вона завжди вважалася
такою небезпечною? Через сильну діарею та блювоту людина,
а особливо дитина, швидко втрачала рідину — зневоднювалася. І
саме зневоднення ставало причиною смерті.
Тому, як каже лікар, головні вороги холери — чистота, рідина та
антибіотики при тяжкому перебігу.

Як тільки виявляється
збудник холери,
область закривають
на карантин. Якби
щось десь знайшли —
вже б повідомили
— І що цікаво — насправді достатня кількість рідини (пити,
а при неможливості — вливати
внутрішньовенно) і дотримання суворої гігієни призводить
до одужання навіть без антибіотикотерапії, — розповідає Анна
Крутько. — Які ж симптоми в цієї
хвороби?
Вона дуже схожа на будь-яку
іншу кишкову інфекцію з діареєю. Але має певні характерні
риси:
 Рідко супроводжується високою температурою, частіше
навпаки — температура низька.
 Рідкі випорожнення більше 10 разів на добу, які рідко
супроводжуються спастичним
спазмами в кишківнику.
 Випорожнення майже без
запаху, водянисті, мають вигляд
«рисового відвару».
 Блювота без нудоти.
 Слабкість.
 Загострення рис обличчя,
суха шкіра.

Дослідження води з водогонів
Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України за минулий
тиждень дослідили 355 проб води з водогонів
області на санітарно-хімічні, бактеріологічні
показники та вміст радіонуклідів.
— 345 проб відповідають гігієнічним вимогам
до води питної, призначеної для споживання
людиною, за всіма визначеними показниками.
— 10 проб не відповідає таким вимогам за показниками: загальна жорсткість, нітрати та
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Як вберегтися від
захворювання?
Холерний вібріон може зберігати життєздатність у воді протягом
тривалого часу. У харчових продуктах при кімнатній температурі
протягом 2–5 днів. На поверхні
плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж 8 годин. При низьких температурах
та в морській воді — 2 тижні і
більше. У кишечнику окремих
річкових та морських тварин — декілька місяців. Під час
кип’ятіння холерний вібріон гине
протягом хвилини, є малостійким
до висушування, до прямого сонячного опромінення, є надзвичайно чутливим до дії звичайних
дезінфектантів.
Щоб не захворіти варто:
1. Дотримуватися правил гігієни — ретельно мити руки,
обробляти антисептиками. Але
пам’ятаємо — холера живе й
у воді. Тому помивши руки брудною водою, ми все одно маємо
ризик захворіти;
2. Тому треба кип’ятити воду.
Уже через 1 хвилину холерний
вібріон гине. І її можна застосовувати в різних цілях;
3. Мити фрукти та овочі чистою водою;
4. Добре термічно обробляти
їжу;
5. Не купатися й не ловити
рибу в забруднених водоймах.
При підозрі на хворобу намагатися якнайраніше звернутися
по медичну допомогу та ізолюватися від інших.

Загроза спалахів
інфекційних хвороб
«Літня спека та тривалі військові дії можуть призвести
до багатьох захворювань як військових, так і цивільних. А це
змусить вести війну «на два
фронти» — боротися зі спалахами захворювань, одночасно
відбиваючись від російського
вторгнення. За словами експертів
ООН, зонами найбільшого ризику є окуповані регіони країни,
де тривалі бойові дії призвели
до руйнування систем каналізації», — так про Маріуполь пишуть
у «The Washington Post»
За словами експертів ВООЗ,
у місті є величезна загроза спалаху холери, адже стічні води та
питна вода змішуються через
пошкоджену каналізацію, не кажучи вже про масові поховання
в неналежних для цього місцях,
що призводить до забруднення
поверхневих вод.
Проте у ВООЗ зазначають, що
досі не отримували інформації
про підтверджений або підозрюваний випадок холери в Маріуполі. А на нещодавньому брифінгу
головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що з
1 червня в Україні моніторять
потенційні спалахи холери. І так,
ситуація в Маріуполі особливо
важка. В інших містах країни тестують води та грунт, щоб запобігти поширенню хвороб. Кузін
зазначив, що в системі охорони
здоров’я країни достатньо ліків
і вакцин для лікування холери,
принаймні до серпня.

Дослідження води з криниць

перманганатній окиснюваності (інтегральний
показник органічного забруднення)
Зазначені відхилення характерні для даного
періоду року та пов’язані з природним вмістом
солей жорсткості та стоком органічних забруднень у вододжерело з опадами, а на сьогодні
ще й зі зменшенням водозабору та застійними
явищами у водопровідній мережі через міграційні процеси. Вміст радіонуклідів у питній
воді в межах норми.

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”.

— У місті і області постійно досліджують воду. Перевіряють
на вміст різних збудників у тому числі і на холеру. Нічого такого
немає, — говорить епідеміолог Степан Томін

Газета є членом
Всесвітньої
Асоціації
Новинних
Медіа WAN-IFRA

Фахівці лабораторії дослідили 8 проб
води з громадських криниць області
на санітарно-хімічні та бактеріологічні
показники.
— 7 проб відповідають гігієнічним вимогам до води питної, за всіма дослідженими показниками.
— 1 проба не відповідає таким вимогам
(невідповідність за вмістом нітратів). Це
громадська криниця Могилів‑Поділь-

ського району.
Нітрати є ознакою органічного забруднення — наднормове використання азотовмісних органічних добрив, фекальне
забруднення. Джерелом забруднення є
вигрібні ями, негерметичні септики, або
ємності для збору рідких відходів, гноєсховища, місця утримання худоби тощо.
Втім наразі ситуація із забезпеченням
питною водою в області під контролем.

6 ми перевірили
RIA, Середа, 22 червня 2022

Пальне дороге, а скільки
коштує придбати велосипед?
Альтернатива  Як тільки пальне
подорожчало, люди почали задумуватися
про альтернативи: самокати, моноколеса,
гідроскутери. Ну і, звісно, велосипеди.
Саме їх на вулицях Вінниці можна
побачити найчастіше. Ми дізналися
у трьох вінницьких спеціалізованих
магазинах, скільки нині коштує придбати
двоколісного
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Велосипед — це
той вид транспорту, який більшості перший спадає
на думку, коли людина задумується про заміну автомобіля чи
громадського транспорту. Це і
корисно для здоров’я, і дешевше
у догляді, ніж авто, і екологічно.
Вінничанин Микола розповідає,
що ще кілька років він цілковито пересів на велосипед у межах
міста.
— Я пересів на велосипед,
коли ще маршрутка по 6 гривень
була за проїзд. Відтоді на двоколісному їжджу в будь-які точки
міста та за будь-якої погоди. Так,
пристосувався до подальших
подорожчань проїзду в громадському транспорті та піклуюся
про своє здоров’я, — розповідає
60‑річний Микола.
Звісно, у велосипедів є й
свої недоліки. Серед найголовніших — це можлива велика
травматичність при ДТП, тож
треба не забувати дбати про свою
безпеку.
У трьох вінницьких магазинах
ми дізналися, скільки коштує
обзавестися двоколісним. Обирали такий: для їзди Вінницею;
бюджетний, але не найдешевший варіант. Ціна велосипеда
формується багатьма чинниками: брендом, якістю навісного
обладнання, матеріалом рами та
інших компонентів тощо.
Найперше, що ми зауважили,
що велосипеди нині — недешеве
задоволення. Як говорять продавці, вони зросли в ціні, у по-

рівнянні з минулим роком.
Діапазон цін може коливатися від семи тисяч гривень і
до 80 тисяч.
У магазині «Вело-Дрим», як
пояснив нам консультант Ігор,
зараз міський велосипед польського бренду та українського
коштують від 10 до 13 тисяч
гривень.
— Той, що українського виробництва за 10 тисяч, то у нього планетарна втулка на трьох
передачах, 28‑дюймові колеса,
є кошичок. Польський майже
такий самий, але, до прикладу,
має інший вид рами, — розповідає продавець-консультант. — Ті
варіанти, що мають сім передач
і більше, вже дорожчі. Оскільки
в країні є проблеми з бензином,
то попит цього року на велосипеди, звісно, великий.
У «ВелоХаусі» нам розповіли,
що зараз у них немає сплеску
продажу велосипедів. Кажуть,
весною завжди починається сезон. Але продавець-консультант
В’ячеслав пригадує, що, до прикладу, коли розпочалася пандемія коронавірусу, тоді у них був
сплеск купівлі дешевого сегмента
велосипедів, лише для пересування містом.
— Зараз дешевий міський велосипед — це мінімум 10–11 тисяч
гривень. Звісно, є дешевші, але
ми займаємося якісними велосипедами. Наприклад, словацької
компанії Kellys або американської Schwinn. Це брендові двоколісні, міський велосипед Kellys
коштує приблизно 22 тисячі, —
розповідає В’ячеслав. — Хороші
міські велосипеди йдуть з трьома
швидкостями. Популярні також

серед вінничан кросові велосипеди, якими можна виїжджати
за межі міста. Ціна від 15 тисяч
гривень.
У магазині можна знайти двоколісних і за 80 тисяч. Як пояснює продавець, ціни на велосипеди зросли на 20–30% через
курс долара.
— Мінімум, на що треба розраховувати — це велосипед
за 10 тисяч. Якщо за ним доглядати, то декілька років Вінницею
спокійно можна їздити. Головне,
щоб двоколісний був легкий і
складався більшою мірою з алюмінієвих компонентів. Тоді він
легше і краще працює, — каже
фахівець. — Дешеві велосипеди
сталеві, вони важкі та не мають
накату.
За словами В’ячеслава, зараз
у них майже немає постачання,
тримаються на тих запасах, які

«Головне, щоб
двоколісний був легкий
і складався більшою
мірою з алюмінієвих
компонентів. Тоді він
легше і краще працює»
були до повномасштабної війни,
й лише іноді щось приїжджає.
А у магазині велосипедів «ВелоЛіга» найдешевший варіант
велосипедів українського виробництва стартують з 14 тисяч
гривень.
— З моменту відкриття магазину, ми ніколи не орієнтувалися на дешеві велосипеди, бо це
викинуті гроші на вітер. Такий
велосипед постійно ламається, і
дати на нього гарантію неможливо, — пояснює консультант
Леонід. — Велосипед має бути
таким, що їдеш і хочеться їхати.
У нас велосипеди нині стартують
з 14 тисяч гривень.
Наприклад, Леонід розповів
нам про велосипед Leon за 14 тисяч. Це український виробник.
Каже, при належному обслуговуванні, цей велосипед буде
добре служити. Лише зауважує,
що на велосипеді не можна їздити взимку, бо він тоді псується
у десятки разів гірше, ніж влітку.
— Якщо говорити про закорреклама
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У одному з веломагазинів Вінниці. Продавець-консультант
В’ячеслав розповів, що ціна на хороший міський велосипед
стартує від 10 тисяч гривень
донних виробників, то, наприклад, можу порадити велосипед
чеського виробника AUTHOR,
його бюджет починається з 17–
18 тисяч, — каже Леонід.

Якщо ж крутити педалі ви
не хочете, то можете придбати
електровелосипед. Вартість такого у Вінниці в середньому —
40 тисяч гривень.

Поради велосипедиста
Раніше ми писали публікацію з
порадами велосипедиста з багаторічним досвідом, а нині волонтера, Олександра Царевського.
Прочитати цей матеріал можете
за посиланням: https://cutt.ly/
VKhUywI.
Коротко переповідаємо, на що,
за його словами, варто звертати
увагу при виборі двоколісного:
Найголовніше, щоб велосипед
підходив людині по зросту. Ростовка велосипеда — це співвідно-

шення висоти та довжина рами.
Таблиці ростовок можна знайти
в інтернеті, або уточнити безпосередньо при купівлі.
Для Вінниці найкраще підійде
міський або гібридний велосипед з кількома передачами. Це
для спокійної розміреної їзди.
Обов’язково потрібно ще подбати про свою безпеку. Найперша
покупка — спереду яскравий ліхтарик і ззаду червоний. Не забувайте й про шолом.
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«Найважливіша з нагород»:
слюсар здав 47 літрів крові
Шляхетність  Павло Руденчук працює
слюсарем у Жмеринській центральній
районній лікарні. Йому 45. Більш ніж
половину свого життя, а саме 24 роки, він
здає кров. Днями Павло отримав срібну
медаль Заслуженого донора України
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Відзнаку чоловікові вручав очільни к В і нн и ц ь к о ї
обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
У своєму дописі про Павла він
написав, що жмеринчанин здав
47 літрів крові.
— Якщо порахувати, то кров
я здав вже понад сто разів, —
розповідає журналісту RIA Павло Руденчук.
Почалося усе, каже він, випадково. Колись його двоюрідна сестра працювала на станції переливання крові. Він забіг до неї,
щоб провідати, сидів у неї в кабінеті, аж зайшла незнайома
жінка. Вона плакала, казала,
що близькій людині потрібна
кров, але донорів не було. Тоді
сестра й запропонувала Павлу
долучитися до шляхетної справи.
— Мені було неважко, тому й
одразу погодився, — продовжує
Павло. — Самопочуття було нормальним, ейфорії також ніякої
не було: зробив, то й зробив.
А пізніше я подумав, чому б це
мені не робити цього регулярно.
Я був здоровим, голок не боявся, у байки про інфікування під
час донацій не вірив, тому пішов

здавати вдруге. Тим більше виявилося, що насправді донорів
крові не так багато: купа людей
має протипокази, другі бояться,
третім байдуже.
«Треба подавати
приклад»
Після сорока донацій Павло
отримав звання Почесного донора крові. Тоді ж жартома подумав, що так й до Заслуженого
недовго. Залишалося поділитися
кров’ю ще 60 разів.
— Говорять, що одна донація
може врятувати життя трьом реципієнтам. Я маю першу групу
крові. Вона сумісна з усіма іншими групами. Це значить, що
моя кров завжди знадобиться, —
говорить заслужений донор. —
Кров часто необхідна в пологових та хірургічних відділеннях.
Тому я завжди намагаюся здавати
її, як тільки випадає така нагода.
До речі, ще одним плюсом донорства є постійне оновлення
крові. Це корисно для здоров’я.
Павло розповідає, що неодноразово намагався залучати
до донорства близьких та друзів. Однак погоджувалися далеко
не всі. Дехто навпаки намагався
переконати його, що донорство
небезпечне. Та чоловік нікого
не слухав. Говорить, що давно

вже для себе вирішив продовжувати здавати кров стільки,
скільки зможе.
— Сім років тому не стало
моєї дружини. Вона померла
від раку, — продовжує чоловік. — Пам’ятаю, як потрібно
було знайти п’ятьох донорів
для неї. Я, звісно, знайшов їх.
Але вже після того, як чимало
людей відмовилися здати для неї
кров, навіть її колеги. Гадаю,
це не правильно. Адже будь-хто
з нас може опинитися у такій
ситуації, і буде прикро, якщо
поряд не знайдеться тих, хто
погодиться допомогти. Треба
подавати приклад.

«Потрібно було знайти
п’ятьох донорів для
хворої дружини.
Чимало людей
відмовилися. Гадаю,
це не правильно»
Наступна ціль — Герой
України
Отриману срібну медаль та посвідчення Заслуженого донора
Павло зберігає на видному місці
у вітальні. Поряд, каже, лежить
значок та посвідчення Почесного
донора та кілька грамот із попередньої роботи. Усім цим чоловік
дуже пишається.
— Звання Заслуженого донора — це найважливіша моя нагорода. Ще разів так 150 здам і,
хтозна, може звання Героя України отримаю (наразі таку відзнаку за донорство має лише один
українець Володимир Ніколаєв.
Чоловік здав кров понад 600 разів — авт.), — жартує Павло. —
На врученні медалі була моя

Як стати донором крові у Вінниці?
Донором може бути людина віком від 18 років. Ваша вага має
бути не менше 50 кілограмів,
інакше після здачі вам може
стати зле.
Перед здачею ви маєте пройти
доволі швидке медичне обстеження у Центрі здачі та у вас
не має бути протипоказань,
визначених МОЗ України.

Центр знаходиться за адресою:
вулиця Пирогова, 48. Телефон
(067)492–00–34. Інформацію
про актуальні потреби крові
можна знайти на сторінці Центру у Фейсбуці. Здавати кров
можна з будь-якою пропискою. Після донації ви отримаєте 90 гривень на харчування і
за бажанням довідку на роботу.

Павло Руденчук ділиться своєю кров’ю безкоштовно.
Чоловік вважає, що потреба у ній може з’явитися в людей
будь-якої миті, тому важливо, щоб крові завжди вистачало
донька. Ми потім повернулися
додому, посмажили шашлик,
відсвяткували. Вона каже: «Тато
не дарма живе. Тато рятує життя.

Тата нагородили». Приємно це
чути. Та й від людей різних, навіть незнайомих, я багато подяк
отримав.

Як підготуватися до донації?
Підготовка до здачі крові не є
складною. Ось цих правил потрібно
дотримуватися до здачі:
 за три дні до донації відмовтеся
від приймання анальгетиків і аспірину, а також ліків, що містять їх
(ці речовини погіршують зсідання
крові);
 намагайтеся обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі

напередодні та в день здачі крові;
 не приходьте здавати кров, якщо
відчуваєте нездужання;
 обов’язково виспіться і з’їжте
легкий сніданок (солодкий чай,
дієтичне печиво, каша на воді);
 не вживайте алкоголь за 48 годин до донації;
 не паліть за 2 години до донації.
«Під час огляду лікарем перед до-

нацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю,
наркотичних речовин і перенесені
захворювання. Під час здачі крові
повідомте персонал, якщо ви почуваєте себе недобре. Обов’язково
повідомляйте лікаря про можливі
ускладнення під час здавання», —
читаємо на сайті МОЗ.
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Галина Лугова: «Мій дім став
пеклом з танками та орками»
Історія переселенки  Галина Лугова
бачила, як місто бомбили з літаків
та заходили російські танки. Через
проукраїнську позицію спалили її будинок.
Знаючи, що можуть потрапити в полон
до росіян, уся родина вирішила виїхати з
Херсона до Вінниці. Але й тут не сидить
без діла — жінка допомагає переселенцям
отримати найнеобхідніше
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
Наталія КОРПАН, RIA, (063)7758334

— У перші дні ми потрапили
під обстріл. Ішов бій на моїй вулиці. Ми в капцях вибігли на вулицю, обстріли були біля наших
ніг. Я, мій чоловік та син лежали
на землі, перечікуючи вибухи, —
каже Галина Лугова.
Секретарка Херсонської міськради, 46‑річна Галина Лугова
проживала у передмісті Херсона — в Антонівці. Це селище,
поряд із сумнозвісним мостом,
потрапило першим під масовані
обстріли російських загарбників.
Зі сльозами на очах жінка згадує,
як по Антонівському мосту поїхала колона танків з «Z» на броні.
З неба росіян прикривала авіація.
Усією силою ця армада рушила
на українських військових.
— Ми бачили, як наші хлопці
з автоматами протистояли російським танкам. Вибухи лунали
звідусіль. Будинок ходив ходуном. Під час затишшя ми кинули
в сумку пару рушників, капці,
спортивний костюм та з цими
речами поїхали до знайомих
у Херсон, — розказала Галина.

До Антонівки подружжя повернулося за кілька днів. Але селище було не впізнати: розвалені
хати, спалені автомобілі, сліди від
танків та воронки в землі після
потрапляння снарядів.
— Моя рідна Антонівка в один
момент стала пеклом, який заполонили танки та орки, — розказує
жінка. — Але після тих боїв наша
хата вціліла.
Селище захопили, росіяни

«Зараз Херсон
наче тюрма. Люди
очікують, коли
місто звільнять від
окупантів», — каже
Галина Лугова
сунули в інші населені пункти в напрямку Миколаєва. Але
отримавши відсіч — розсіялися
по Херсону, де облаштували свій
штаб.
«Наш дім підпалили
навмисно»
Проживаючи в друзів у Херсоні, Галина Лугова продовжувала

Галина Лугова з родиною прожила місяць в окупації. Залишатися більше не могли, бо далі
ще більше зростав ризик для їхнього життя
ходити на роботу. Потрібно було
забезпечувати підвіз води, бо водогони були перебиті; возити хліб
у ті села, які найбільше постраждали від вторгнення російських
військ.
— Усе це ми робили під наглядом росіян. Їхній штаб був
у морській академії, що просто
навпроти будівлі міськради, —
сказала Галина. — На даху в них
чергували снайпери, а бронетехніка була направлена на нашу
будівлю. Якби ми їх почали фотографувати, то отримали б на це
моментальну реакцію.
Окупанти встановили блокпости навколо міста, а жителі Херсона чинили супротив — люди
виходили на мітинги, заявляючи,
що росіянам тут нема чого робити, бо Херсон — це Україна.

Займаються всіма питаннями, які болять у переселенців
У «Прозорому офісі» на Космонавтів приймають як херсонців,
так і переселенців з інших регіонів.
Запити, з якими приходять люди,
різні: хочуть оформити довідку
на держвиплату; дізнатися, де
у місті надають гуманітарну допомогу харчами та речами; отримати
юридичну консультацію.
— От зараз, наприклад, часто питають, як записати дітей до вінниць-

ких дитсадків та шкіл. Батьки вже
про це думають, тому ми співпрацюємо з владою та намагаємось
вирішити й ці питання, — говорить
Галина Лугова. — Також нещодавно
до нас приходила вінничанка, в якої
донька залишилася в окупованому
Херсоні. Вона без грошей, без їжі,
і ця мама попросила допомогти з
евакуацією своєї доньки. Ми зараз
зв’язуємося з волонтерами, шука-

ємо шляхи, як їй допомогти. Ми
займаємось всіма питаннями, які
болять у наших переселенців. Чим
можемо — допомагаємо.
Координаційний центр підтримки
переселенців Херсонщини на Вінниччині діє за адресою: місто
Вінниця, проспект Космонавтів,
30 (4 поверх, 403 кабінет). Графік роботи: понеділок-п’ятниця, з
9.00 до 17.00.

Зараз, за словами Галини Лугової, найактивніших учасників мітингів встановили, і «їх закрили
у підвалах, де людей катують та
ґвалтують». Сама ж вона, за свою
проукраїнську позицію, втратила
будинок.
— 13 березня від сусідки дізналася, що загорілася наша хата
в Антонівці, — каже жінка. —
Люди розповідали, що якісь двоє
хлопців кинули вибухову суміш
у вікно, і дім спалахнув. У мене
серце стало, бо того дня чоловік
із сином прибирали в будинку,
щоб незабаром ми родиною повернулися до Антонівки. Цей
підпал був навмисним. Тоді
я зрозуміла, що я в списках
на знищення через свою проукраїнську, патріотичну позицію. І це, мовляв, було перше
попередження: «Дивись, що ми
зробили з твоїм будинком. Так
само буде і з тобою».
Виїхали з неволі та
вражені вінничанами
Ще рівно місяць родина Лугових проживала у квартирах друзів
у Херсоні. Виїжджати було ризиковано, але залишатися більше
не можна.
— В один момент дізналася, що
мої кривдники незабаром офіційно будуть призначені на владні посади. І коли це станеться,
то я зрозуміла, що це буде кінець:

для мене, моїх близьких і рідних, — сказала Галина Лугова. —
Син мені повністю почистив
телефон, і ми рушили в колоні
з іншими 13 квітня, в напрямку Миколаєва. Це було чудо, бо
на жодному із шести блокпостів
у мене не спитали документи.
Життя в окупації, за її словами,
це постійне відчуття неволі.
— Коли ми прибули на підконтрольну територію, то я готова була цілувати землю та
обіймати кожного українського
військового. Я нарешті змогла
видихнути, розправити плечі,
підняти голову, — ділиться відчуттями Галина. — Бо в Херсоні ти наче у в’язниці: постійно
ходиш з нахиленою головою,
оглядаєшся і відчуття того, що
ти обмежений у всьому.
У Вінниці жінку вразило те,
наскільки приязними та гостинними є вінничани: люди
відгукувалися, уважні до потреб
переселенців, готові допомогти.
Також Галина впевнена, що завдяки підтримці одне одного,
єдності українського народу
вдасться перемогти та вибити з
нашої землі ворога.
— Я не могла сидіти склавши
руки, тож із 6 червня почав діяти наш координаційний центр
підтримки переселенців Херсонщини на Вінниччині, — каже
Лугова.

реклама

505183

508853

9

Здоров’я

RIA, Середа, 22 червня 2022

Нас всіх скосить стрес.
Про проблеми зі щитовидкою
Через рік  Лікар-ендокринолог
вважає — не варто нервувати і
демонізувати щитоподібну залозу —
вона не винна в усіх хворобах. Але
коли вже хворіє, то це на все життя і
часом без операції не обійтись. На жаль,
щитовидка — не єдина проблема
ендокринної системи, з якою ми занадто
скоро зустрінемось, хоча будемо грішити
на інше
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Коли я дізналася, що в моєї
доньки мають
видаляти щитовидку, була шокована. Адже вважала, що принцип
не лікувати, а різати, це щось із
радянської медицини. Не вірилося, що таке й досі практикується?
Але ендокринолог Антон Кудрявцев розвіяв ці хибні думки і ще
багато чого, наче очевидного, але
нереального. До речі, лікар лише
три місяці тому жив і працював
у провідній лікарні Харкова та
через війну переїхав до Вінниці.
Отож, за словами ендокринолога Антона Кудрявцева, щитоподібна залоза — це орган, який
контролює в організмі практично
всі метаболічні процеси. Основна її функція, це виділення
гормонів.
— Вона виділяє всього два
гормони — трийодтиронін і тироксин, але вони вкрай важливі, — говорить лікар. — Тому що
визначають наш загальний стан,
самопочуття, поведінку, настрій,
вагу… До речі, коли ми говоримо
про вагу, мова не стільки про
надлишок жирової тканини,
скільки про воду. Вага набирається за рахунок набряків, через
затримку рідини.
В яких випадках її видаляють,
невже вилікувати не можна?
— На жаль, є захворювання,
при яких у нас немає інших варіантів. Зокрема щитоподібну
залозу видаляють у кількох випадках. По-перше, це рак, подруге, тиреотоксикоз, який ми
не можемо вилікувати медикаментозно і протягом тривалого
часу (за протоколами цей період
складає півтора року). Ну й далі
це — косметичні дефекти, або
коли ця залоза настільки велика,
що стискає сусідні органи, тисне
на трахею, на судини, нерви.
Зокрема при тиреотоксикозі,
ми можемо довго лікуватися, але
хвороба постійно дає рецидив.
У цьому випадку залозу або видаляють, або застосовують радіойодтерапію (при застосуванні
цієї процедури тканина залози
помирає, вона не виділяє гормони). Але на сьогодні із йодом
в україні проблеми, тому краще — видалити.
Якщо в організмі людини не вистачає якогось органа, ця людина
вважається інвалідом. Якщо немає
щитоподібної залози — життя після цього яке?

— Такому пацієнту призначається гормонозамісна терапія,
підбирається доза. І якщо доза
підбирається адекватна, то людина в принципі почуває себе
так, наче в неї ця щитовидка є,
і більш того наче ця щитовидка
здорова. Єдиний дискомфорт,
який людина буде відчувати при
правильному підборі дози, це
необхідність кожного ранку випивати таблетку, і так усе життя.
Є багато історій про прийом
гормонозамісної терапії, де люди
скаржаться на вагу, облисіння, навпаки оволосіння й так далі. Як
від цього вберегтися?
— Якщо правильно підібрана доза, якщо досягнуто баланс
гормонів в організмі — ніхто
не набирає вагу й не втрачає її,
і не лисіє. Не буде жодних скарг,
це буде здорова людина. Лише
раз на півроку-рік потрібно буде
ходити на контроль. І це краще,
ніж жити в постійному стресі,
бути агресивним, втрачати волосся й так далі.
Тобто можна сказати, що стан
нашої щитоподібної залози, це
по суті наш психотип?

Ендокринологія це
взагалі така річ, що
більшість захворювань
хронічні і прогресуючі.
Не буває такого, що
вилікували і все
— Скажімо так, вона може
впливати на наш психотип. Тобто
коли є надлишок гормонів щитоподібної залози (тиреотоксикоз)
одним із симптомів є саме дратівливість та агресивність. Коли ми
говоримо про дефіцит гормонів
(гіпотиреоз), тут навпаки люди
апатичні, мляві, не вистачає сил
ні нащо, набряки. Тому варто
хоча б раз на рік робити УЗД
щитовидки й аналіз ТТГ, незалежно від того чи є у вас якісь
симптоми.
Якщо людина не дуже полюбляє
профогляди й консультації на пустому місці, а таких багато, коли
точно потрібно все ж таки піти
зробити аналізи?
— Ну, по-перше, на профогляди ходити потрібно, і до речі,
до війни почалась формуватись
така культура, люди стали більш
відповідальними до власного
здоров’я. На що варто звернути
увагу? Насамперед на зміну самопочуття, якщо з’явилася немотивована агресія, або немотивована
апатія — це перший дзвоник для

— Не варто демонізувати щитоподібну залозу, вона не винна в усіх хворобливих
станах. А от діабет ІІ типу, якраз демонізувати варто. Він підступно і непомітно з’являється, і
виявляється, коли вже є наслідки і патології, — говорить ендокринолог
того, щоб здати аналізи і звернутися до лікаря. Тому що щитоподібна залоза впливає в першу
чергу на поведінку людини. А потім уже розвиваються ускладнення, і на це потрібен час. Наприклад, при тиреотоксикозі один із
найчастіших супутніх станів — це
посилене серцебиття. Потім порушення серцевого ритму, і це
з’являється зовсім не одразу.
Але кілька місяців живемо у війні й постійному стресі, відчуваємо агресію, дратівливість, апатію. Тому ці симптоми напевне
не на часі?
— Саме тому в мене зараз переважна більшість звернень закінчується тим, що приходять гарні
аналізи й пацієнти відправляються далі — до психотерапевта.
В нас прийнято демонізувати
щитоподібну залозу, на неї списують всі болячки і стани, навіть ті, які вона не вміє робити.
Наприклад — комок у голі. Це
найчастіша причина звернення
людей, хоча щитоподібна залоза,
остання, яка може викликати цей
стан. Щоб людина відчула комок
у горлі через щитоподібну залозу,
вона має бути розміром з голову
кішки.
А от стрес, це перше, що
до цього призводить. Друга
причина — патологія лор органів, третя — патологія шлунково‑кишкового тракту і вже потім,
може бути щитовидка. Але тут
все просто, варто лише датчик
УЗД до щитовидки прислонити,
побачити, що вона невелика й
на цьому зробити висновок, що
комок у горлі явно не через неї.
Коли вже точно потрібно йти
до лікаря, коли порушення ваги
й набряки?
— Все залежить від того, з
яким порушенням гормонального фону ми маємо справу. Якщо
ми підозрюємо гіпотиреоз, у нас
будуть набряки, апатія, плаксивість, сентиментальність зміни
настрою (гормони в дефіциті).
При підозрі на тиреотоксикоз
ми навпаки швидко втрачаємо
вагу, маємо посилене серцебит-

тя, ми агресивні, злі (надлишок
гормонів).
Захворювання щитовидки і її
лікування має якусь кінцеву зупинку? Чи можна її вилікувати?
— Найчастіше це пожиттєво.
Тобто якщо ми говоримо про гіпотиреоз (дефіцит гормонів) коли
це, наприклад, первинний гіпотиреоз, з нормальною структурою
щитоподібної залози і чомусь порушена її функція — таке зустрічається дуже рідко. Найчастіше
гіпотиреоз розвивається на фоні
якогось аутоімунного захворювання (аутотеріотіт), а це хвороба
за великим рахунком не щитоподібної залози, а імунної системи.
І такі хвороби з нами назавжди.
А от коли пацієнт має справу
з надлишковою кількістю гормонів, тобто з тиреотоксикозом, має
шанс вилікуватись. Саме тому ми
говоримо про півтора року на лікування, і якщо за цей період
вдалося досягти ремісії, можна
відмінити препарати й дивитись,
як людина живе далі.
Але варто відзначити, що ендокринологія це взагалі така річ, що
більшість захворювань хронічні
і прогресуючі. Не буває такого,
що вилікували і все.
Ендокринологія — це не лише
щитоподібна залоза?
— Це цукровий діабет, наднирники, гіпофіз, усілякі патології
жіночої репродуктивної системи. Але так сталося, може лише
в нас, що амбулаторна ендокринологія в переважній більшості
це — щитовидка. Тому що, як
я вже казав, її прийнято демонізувати, і невелику частину ще
займає діабет. А от патології
наднирників, гіпофізу, паращитоподібної залози — зустрічаються на прийомах дуже рідко.
І не тому, що їх немає — а тому,
що ніхто цим не займається.
Може просто проявів певних
немає, щоб запідозрити, наприклад, у цьому гіпофіз?
— Та є. Наприклад, при гіперпаратиреозі, коли паращитоподібна залоза виділяє гормону
більше норми, одним із найчасті-

ших ускладнень є жовчнокам’яна
хвороба. Такі пацієнти потрапляють на стіл до хірургів або
урологів. Їм дроблять камені, видаляють жовчні міхурі, але при
цьому ніколи не перевіряють стан
паращитоподібної залози.
Або жінки часто йдуть до гінекологів, коли є порушення менструального циклу. Або пацієнт
йде оперувати гіпофіз до хірургів,
коли його не потрібно оперувати.
Тобто якщо правильно підійти
до пацієнта, то дуже великий
відсоток непотрібних операцій,
у тому числі й на щитовидці можна уникнути.
Ми надто демонізували щитоподібну залозу, а що на вашу
думку варто було б демонізувати
в ендокринології?
— Цукровий діабет. При чому
це цукровий діабет ІІ типу — захворювання, яке починається
дуже повільно, люди практично
ніколи не помічають, що воно
почалось. І до того часу, коли
діагноз нарешті поставили, у пацієнта вже є ряд ускладнень і патологій. Це хвороба, яка частіше
приходить із віком і внаслідок
неправильного способу життя.
Зокрема, однією з причин є —
ожиріння.
Перше, на що потрібно звертати увагу, це на зміни в поведінці,
психологічного стану… Чи може
це мати зворотній зв’язок? Тобто
ми зараз усі на нервах і психологічний стан наш, ну дуже далекий
від норми. Чи може це призвести
до ендокринологічних патологій?
— Може. Наприклад, гормони
гіпофіза, вони вагомостресозалежні. Тобто чим більше ми стресуємо, тим вище показники цих
гормонів і відповідно наслідки.
Тому що гормони гіпофіза — це
гормони регулятори, які регулюють діяльність усіх ендокринних
органів.
А через війну в нашій країні, піде вал пацієнтів із цукровим діабетом, захворюваннями
щитоподібної залози, гіпофіза,
наднирників і так далі. Це буде
не зараз, десь через рік, думаю.
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коротко
Виграли турнір
у Болгарії

 Команда ДЮСШ Нива
2011 р. н. виступила на турнірі у Болгарії «Utmost- Black
Sea Cup Nesebar». Там брали
участь 24 колективи із шести
країн Європи.
Нивівці на груповому етапі
переграли «Реал» (Ніш, Сербія) — 2:0, «Зімбру‑2» (Кишинів, Молдова) — 2:0 і «Дунав» (Русе, Болгарія) — 1:0.
У чвертьфіналі вінничани подужали «Звездичку» (Бургас,
Болгарія) — 4:0, а в півфіналі
ФК «Парк» (Скоп’є, Північна Македонія) — 4:0. У фіналі юні нивівці впевнено
розгромили «Зімбру» — 5:2.

Сеанс
вундеркінда
 П’ятирічний вінницький
шаховий вундеркінд Артем
Кучер провів сеанс одночасної
гри. Хлопчик виграв усі п’ять
партій. Навіть незважаючи
на те, що суперники переважно були вдвічі старшими.
Артем Кучер — вихованець
шахового клубу «Романтик»,
що є філією спортшколи № 6.

Новинка:
алтимат фризбі
 Днями на стадіоні техуніверситету Українська федерація літаючих дисків вперше
організувала заняття із командного виду спорту — алтимат
фризбі. Це популярна гра з літаючим диском. Вона розвиває
реакцію, координацію, швидкість та витривалість, а також
має свою філософію. На тренінг запрошувалися юнаки і
дівчата віком від 15 років.

спорт

RIA, Середа, 22 червня 2022

Херсонець відкриває
клуб джиу-джитсу
Рівень  Вимушений переселенець Єгор
Лебідь виховав на Херсонщині низку
призерів Європи і світу. Керував там
клубом бойових мистецтв і очолював
обласну федерацію греплінгу і джиуджитсу. Тепер 30‑річний спортсмен
розвиватиме єдиноборства у Вінниці
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Єгор Лебідь — майстер спорту
України, володар коричневого тренерського пояса (він одразу перед
чорним) із бразильського джиуджитсу. До війни він був керівником Херсонського спортивного
клубу бойових мистецтв «Катран»
та водночас головою обласної федерації греплінгу і джиу-джитсу.
Майже всі тренери виїхали
Із Херсона Єгор Лебідь евакуювався у середині травня.
— Ми з друзями автівкою добиралися близько двох діб на підконтрольну Україні територію.
Доїхали до Берислава, де заночували, бо на блокпосту категорично відмовлялися пропускати
далі. Казали, що в найближчий
час цього не станеться. Але надія, як відомо, вмирає останньою.
Зранку ми знову були на блокпосту, чекали цілий день. Нарешті дозволили проїхати першим
200 машинам, до переліку яких
ми потрапили. В наступній групі
їхав мій вихованець із батьками.
На останньому блокпосту так
званої ДНР (це вже була «сіра
зона») він потрапив під обстріл із
«градів». Родину посікло осколками, але всі залишилися живими, — розповів Єгор Лебідь.
За словами вимушеного пе-

реселенця, нині практично всі
тренери з його клубу (і не тільки)
виїхали із Херсона. Залишився
тільки один наставник у солідному віці з кіокушин-карате, який
продовжує вести тренування
в окупованому місті.
Залишився у Вінниця, бо
сподобалася
У Вінниці Єгор опинився випадково. Наше місто просто було
на шляху херсонців: дівчата їхали
за кордон, а чоловіки збиралися
залишитися в Україні у родичів.
— Мені сподобалася Вінниця.
Я не люблю великих міст, хоча
чотири роки й навчався в Харкові. Подобалося жити в Херсоні,
він маленький і компактний. Вінниця схожа на нього, але водночас має достатньо розвинену
інфраструктуру, як у великих
містах, — пояснив Єгор Лебідь.
Тренер орендував житло у нашому місті і познайомився з
прихильниками джиу-джитсу з
місцевого клубу. Знайшов їх за
допомогою Інтернету.
— Тренер клубу Олександр Боков запитав, чи є в мене досвід
занять БДД. Коли він дізнався
про коричневий пояс, зацікавився. Після зустрічі ми вирішили
спільно розвивати і популяризувати наш вид спорту у Вінниці.
Адже поки що джиу-джитсу ще

Єгор Лебідь виховав чотирьох чемпіонів Європи. Також
один із його вихованців став призером чемпіонату світу з
бразильського джиу-джитсу
не дуже розвинений у вашому регіоні. Про вінницьку команду, яка
виступає на змаганнях, я ніколи
не чув, — сказав Єгор Лебідь.
Починають у чотири роки
Як спортсмен Єгор Лебідь був
призером чемпіонату України. Але
останнім часом він сконцентрувався винятково на тренерській та
адміністративній роботі. Підготував чотирьох чемпіонів Європи і
призера чемпіонату світу з бразильського джиу-джитсу (БДД)!
Тепер планує спільно з нашими фахівцями відкрити у Вінниці
клуб БДД. Тренер каже, що для
кожної вікової групи у джиуджитсу розроблена система тренувань без шкоди для здоров’я.
— Прагнемо познайомити вінничан із нашим видом спорту,
який є доволі популярним у світі єдиноборством. Із середини
червня починає працювати доросла група. Це спортсмени віком
від 16 років і старше. Можливо,
далі розділятимемо її на підгрупи — досвідчених спортсменів і

початківців. Рівень фізичної підготовки дебютантів особливого
значення не має. Адже у БДД використовується набагато менше
фізичної сили, ніж у багатьох
інших видах боротьби. В першу
чергу відпрацьовуємо техніку,
а вже потім фізичні навички, —
розповів Єгор Лебідь.
У подальших планах — активно
набирати дітей. БДД можна починати опановувати з чотирьохп’яти років, наголошує тренер.
Єгор Лебідь мріє повернутися до рідного Херсону. Якщо ж
залишиться у Вінниці надовго,
буде готувати тут чемпіонів європейського і світового рівня.
На це зазвичай йде два-три роки.
— Я хочу розвиватися як тренер. Якщо повернуся до деокупованого Херсону, мої напрацювання розвиватимуть вже вінницькі
тренери на чолі з Олександром
Боковим. Водночас тоді все одно
планую приїздити до Вінниці і
запрошувати ваших спортсменів
до Херсону, аби обмінюватися
досвідом, — каже тренер.

реклама

509264

505183

508553

505184
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Складної долі людина,
але світла і вишукана
Скорбота  Не стало Маріни Богданової.
Журналістки, яка працювала в редакції
RIA\20хвилин, була розслідувачем,
випусковим редактором, займалася
промо. Маріна (саме так, як вона
казала колись в редакції, пишеться її
ім’я українською) хворіла. Їй збирали
кошти на лікування. Було багато хімій.
Здавалося, є результат. Але 16 червня
ми отримали сумну звістку: Богданова
померла на 59‑му році життя
Наталія ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ще позаторік
Маріна активно
займалася журналістикою та
піар-проектами. Навіть з постійним болем у животі і спині
намагалася працювати якомога
краще. Коли ж діагностували
дві пухлини та четверту стадію
раку, проходила дороговартісне
лікування.
Час від часу вона публікувала у фейсбуці своє гарне фото
з обнадійливою інформацією для
людей, що допомагали їй коштами. Дякувала їм та, як глибоко
віруюча людина, Богові.
Але дива не сталося. Хвороба
забрала Маріну в 59 років. Вона
могла б ще зробити багато хороших справ, але… Наша колега, що працювала чимало років
у редакції RIA, пішла від нас
у кращі світи, полишивши за собою спогади про себе унікальну
та приклад, якого молоді журналісти у Богданової навчилися.
Яка була Маріна? У роботі —
професіонал. А як про людину
й жінку дуже влучно написав
у фейсбуці фотограф Зорій
Файн: світла, інтелігентна, витримана, вишукана.
«Померла журналіст Марина
Богданова. Ми товаришували
більше двадцяти років. Останнім
часом вона боролася з тяжкою
хворобою. Складної долі людина, але світла, інтелігентна, витримана, вишукана. Зовсім ще
молода. Мені болить», — написав
Зорій Файн і розмістив спільне
фото з Маріною.
Коментарів під цим постом та
іншими публікаціями про Маріну — сотні. Це говорить, що багато хто знав і любив її, а тепер
оплакує і надалі сумуватиме. Ось
дописи кількох з таких людей:
«Харизматична, неординарна,
цікава Богданова… Пам’ятаю її
театральні паузи в розмові, в які
я по молодості вклинювала свої
п’ять копійок, а потім звикла
до її темпу. Царство небесне,
вона в нього вірила», — написала журналістка Яна Віцинська.
«Дуже боляче. Маринка, така
світла, позитивна, так боролась
за життя. Царство небесне їй і
легких хмаринок», — пише пресофіцерка поліції Анна Олійник.
«Маринка… Такий позитивчик
і промінчик світла, а ще — вічний енерджайзер. Нехай ві-

зьме Господь твою світлу душу
у свої обійми. Тобі вже не болить, — написала наша колега з
Тернопільської редакції Ірина
Белякова. — Ти завжди лишатимешся в моїй пам’яті такою
усміхненою… Спочивай з Богом,
красуне. Нехай там, на небі, тобі
легко пишеться…»
До останнього боролася
за життя
Ми попросили журналістів,
яким довелося тривалий час
працювати з Маріною, розповісти, якою вони її запам’ятали.
— Ми з Маріною познайомилися в редакції RІА, — розповідає журналістка Інга Фляжнікова. — Вона з посмішкою
згадувала, що я тоді, «зелена»
журналістка, подивилась на неї
зверхньо і сказала: «Ти наш новий копірайтер? Можеш займати
ось це робоче місце біля мене».
Дружба почалася, як це буває,
сама собою… Ми виходили з редакції ввечері, сідали на лавку та
голосно співали. Маріна назива-

Вона вміла слухати
та дружити. Вона
була голосною та
яскравою. А ще вона
була прекрасним
журналістом
ла це виспівуванням втоми. З тих
пір минуло більше 25‑ти років…
Вона була свідком на моєму весіллі, подругою, яка підтримувала у важкі хвилини та розділяла
радість, колегою, що допомагала
порадою, мудрою, оптимістичною, світлою та життєлюбною
людиною, яка до останнього
боролась за життя…
Її вірші живуть з її друзями
Світлана Вишневська, журналістка та колишня редакторка кількох вінницьких газет,
в тому числі RIA, мабуть, чи
не найбільше пропрацювала з
Маріною. Якою вона запам’ятає
Богданову?
«Марина… Це чорні кучері,
які не міг приборкати жодний
перукар. Це величезні темнокарі очі, які дивилися на світ
одночасно з іронією та якоюсь
дитячою наївністю… Вона була
мінливою як погода. Могла
радіти «з феєрверками», а вже
за годину — впасти у відчай…
Для неї це було органічно, —

Маріна Богданова (59) хворіла. Час від часу публікувала у фейсбуці своє гарне фото з
обнадійливою інформацією для людей, що допомагали коштами. Дякувала їм та Богу
згадує Світлана Вишневська. —
Вона вміла слухати та дружити.
Вона була голосною та яскравою. А ще вона була прекрасним журналістом. Аж страшно,
скільки разів я написала слово
«була»… Так дивно, що це слово зараз про неї… Марина — це
поет. Не графоман, не імітатор,
а дійсно — ПОЕТ. Справжній.
Прекрасний. І я ніколи та нікому не скажу, що Марина «була»
поетом. Її вірші живуть із її друзями. Вони є і будуть, якщо навіть ніде не надруковані… Маринка пішла до Бога. Він був у її
душі. А тепер вона ще ближче
до нього. Де в Бога живуть поети? Тепер вона це знає…»
Усміхнена, навіть коли
гірко
Тетяна Пархомчук, яка свого
часу також працювала в нашій
редакції журналісткою, розповіла
про Маріну Богданову так:
— Марина завжди була на своїй поетичній хвилі. Коли вдавалось роздобути цікаву для неї
тему, влітала в редакцію RIA,
мов на крилах, і з порогу захоплено ділилась враженнями,
своїм особливим, піднесеним
баченням, здавалося б, звичайної події. І за яку б, на перший
погляд, суху газетну тему не бралася, слова тексту лилися як ти-

хий, але впевнений і невпинний
плин ріки. А її вірші — то вона
сама: усміхнена, навіть коли
гірко; сонячна, навіть коли
похмуро на душі; світла, закохана в світ і життя. Ця любов
наділила її ще одним даром —
умінням співчувати, відчувати
чужий біль. …Відстраждалим,
зболілим тілом завершила свій
земний шлях. Спочивай з миром, Марино, ти залишаєшся
у світлій пам’яті.
Подруга, наставниця,
натхненниця
Журналістка RIA/20 хвилин
Валентина Кирильчук називає
Маріну Богданову своєю наставницею та натхненницею.
Ось який спогад вона написала:
«Мариночка Богданова… Моя
люба подруга, наставниця, натхненниця. Безмежно закохана
у життя і щира у прояві кожної
своєї емоції! Ми познайомилися
у 2004 році у редакції RIA, коли
Марина була відомою журналісткою, а ми тільки починали.
Журналістські розслідування,
інтерв’ю з найбільш неговіркими
представниками влади та бізнесу чи будь-яка найважча тема —
про все і кожного вона уміла
написати надпотужно, влучно
і цікаво. А у житті була людиною, з якою годинами можна

було говорити про все на світі!
Багатогранна, мудра, сильна духом та яскрава завжди і в усьому!
Я обожнювала слухати розповіді
про її барвисте життя, розмірковувати про кохання, дружбу і
сенс життя, джаз та мистецтво,
секрети піару і журналістику,
віру та неймовірні православні сплави по Бугу. З фірмовим
почуттям гумору, вродженою
жіночою мудрістю і усмішкою
Марина зачаровувала кожного
своєю харизмою, розумом та щирим серцем. Завжди говорила,
як думає. Жила — як відчувала
серцем. Писала такі вірші, від
краси яких перехоплює подих.
Вміла щиро радіти за інших,
допомагати у скруті та попри
всі життєві перипетії завжди
залишатися сяючою і сильною.
Навіть коли прийшла страшна
хвороба, Мариночка не опустила рук. Боролась до останнього,
продовжувала мріяти і надихати всіх, хто її любив. Дивлячись
із вашого улюбленого балкона
на красуню Вінницю, я згадую
вас, моя люба Мариночко, із
усмішкою та молитвою. Як ви
цього і хотіли б. Люблю Вас і
вдячна за все! Бережно зберігаю
у серці всі наші спільні моменти,
щирі розмови та мудрі поради.
Найсвітліша вічна пам’ять та
Царство небесне…»

Нехай з Богом спочиває
На сайті «Союз православних
журналістів», куди останні роки
писала Богданова, розмістили ось
цей некролог:
«У ніч на 16 червня після важкого онкологічного захворювання
відійшла до Господа 59‑річна
журналістка Марина Богдано-

ва — авторка численних матеріалів
на СПЖ. Багато місяців Марина
боролася з раком підшлункової
залози, кошти на лікування і курси
хіміотерапії збирали рідні та друзі,
небайдужі люди. Наша колега —
віруюча УПЦ — була життєрадісною, чуйною і завжди намагалася

допомогти ближньому, хоча сама
перебувала у складних життєвих
умовах і дуже потребувала підтримки…»
Прощання відбулося 17 червня
у вінницькому храмі святителя
Луки Кримського, що на Хмельницькому шосе.

RIA, Середа,
22 червня 2021
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Лариса Полулях, волонтерка

Знаєте, яким буває щастя?
Прожити добу без тривожних сирен.

простір для особистої думки

Діабетичні товари та здорове харчування
в SaharOK Shop: МИ ЗАВЖДИ ПОРЯД!
блог

пресслужба
SaharOK Shop

«Війна багато чого змінила в
роботі магазину: нова адреса,
новий графік, нова команда...
Але є те, що завжди
залишатиметься без змін —
це бажання бути корисними,
рухатися вперед та робити
життя людей з діабетом
простішим і якіснішим!»
SaharOK Shop (saharokshop.com) —
єдиний у Вінниці спеціалізований
магазин для людей із цукровим діабетом. Тут можна придбати все необхідне
для кращого контролю захворювання:
глюкометри, тест-смужки, інсулінові
Тетяна
Авраменко —
керівник
проектів
для людей
з діабетом
SaharOK та
магазину SaharOK Shop:
«Війна багато чого змінила
у нашій роботі. Можна сказати
ВСЕ. Частині команди SaharOK
Shop довелося виїхати з країни.
Не було кому працювати.
Ми не мали товару. Багато
виробництв перебували
у передмісті Києва, наприклад,
у Бучі…
Багато офісів дистриб’юторів
залишилися зачиненими у Києві.
Не кажучи вже про елементарну
нестачу пакувальних матеріалів.
Не було розуміння, чи варто
взагалі це все продовжувати і

помпи, діабет-аксесуари, спеціалізовану
косметику, цукрозамінники тощо. А також натуральні солодощі без цукру, що

чи потрібно це комусь?
Але! Ми знали, що сотні
наших покупців — людей з
цукровим діабетом — щодня
потребують тих самих тестсмужок для перевірки рівня
цукру, голок, сенсорів тощо. Тож
ми продовжували працювати,
незважаючи на обставини.
Допомагали людям шукати
і н сул і н , с п і в п ра ц ю ва л и з
волонтерами.
Хотілося бути корисним
і не зупинятися. Наразі ми
працюємо за новою адресою,
новим (тимчасовим) розкладом
та з новою командою: я, сестра
Юля та наша мама Ольга:)
Найнадійніші колеги!
Все добре. Можливо не так, як
хотілося б і не за тих обставин,
але загалом добре. Віримо, що
перемога поряд. Адже кожен з нас
робить для цього все, що може».

не впливають на рівень глюкози у крові.
Від самого початку війни в Україні
магазин продовжує працювати й допо-

Saharok Shop (saharokshop.
com) — товари для людей з
діабетом.
Ми завжди поруч!

магає людям отримувати все необхідне
для якісного життя з цукровим діабетом.
Дізнаємося детальніше про актуальний
режим роботи магазину, нове місцерозташування та оновлений склад команди
SaharOK Shop!
SaharOK Shop ПЕРЕЇХАВ!
Наразі офлайн-магазин SaharOK Shop
у Вінниці працює за НОВОЮ АДРЕСОЮ:
вул. Малиновського, 38
(перехрестя вулиць Малиновського
та Льва Толстого)
ТИМЧАСОВИЙ РЕЖИМ РОБОТИ:
(може змінюватися)
 Офлайн-магазин (вул. Малиновського, 38):
Вівторок, Четвер: з 11.00 до 14.00
Субота: з 12.00 до 14.00
 Онлайн-магазин (saharokshop.com)
працює у звичному режимі:
Пн.-Пт. — 10.00–17.00
Сб. — 12.00–16.00

Адреса у Вінниці: вул. Малиновського, 38
Онлайн-магазин: saharokshop.com
тел.: 0662496787
505227

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

К-ть
кімнат/
роздільн.

Нотатки

1. Нерухомість: продам або обміняю
1.1 Однокімнатні квартири
.... 1/-.. ....... Космонавт.,27...... 3/5/п. . ........ -/-/9............... 20000у.о..................... (067) 963-92-15................................................ торг, ремонт, власник
.... 1/-.. ....... Коцюбинського..... 4/5/ц. . ........ 30,2/-/-........... 29000у.о..................... (066) 670-74-81................................... колонка, частк.ремонт, зупинка

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

.... 5/-.. ...... Aкадемічне	2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093)
.... 5/-.. ...... c.бл.3арванці 2/-........... 110/-/-.......... 70000у.о................. (093)
.... -.......... с.Борсків	-............. -. . ................ дог........................ (098)
.... -........... с.Гостинне . . ......... -............... -.................... дог............................ (098)
.... -.......... с.Хижинці
1/ц.......... 80/-/-. . .......... дог........................ (097)

Куди
звертатися

Нотатки

917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
826-90-27. . ....................... Тиврів.р-н,три будин,розстроч.
210-71-74........................................ Немир.р-н, газ, світло, 70с
995-09-31 . . .............................. єврорем, 43с, погріб, в/зр

1.7 Ділянки
.... -........... c.Людавка........... -............... 25 с............... дог............................ (067) 263-28-82..................................... біля траси, газ, світ, власник
.... -........... с.Зарванці........... -............... 10 с............... дог............................ (067) 850-61-97......................................... під будівн., газ, ел.енергія
.... -........... с.Некрасове......... -............... 19 с............... 7500у.о. . . .................... (096) 458-94-70...................................... під будівн, всі комун,док.гот.

1.8 Гаражі
.... -.......... Вишенька	-/метал.... 6,4х3,2.. ........ 1400у.о. . ................. (097) 754-96-54........................КООП Кашта-К, власник,волговс.
.... -.......... ГБК-5
-/ц . . ......... -. . ................ 4500у.о................... (097) 912-76-85 . . ......................... Сабарів, огл.яма, гар/ст, торг

509252
486215

1.2 Двокімнатні квартири
.... 2/-.. ...... Замостянська	2/10/ц...... 70/39/17........ 103000уо................. (095) 646-96-75. . ........................... власник, кладова, 2 підвали
.... 2/- . . ....... Одеська.............. -............... 63/-/-............. 45500у.о..................... (068)023-72-59, (063)523-48-73............... новобуд, здана,АГВ, тепл.підл.
.... 2/- . . ....... р-н ЦР................ 1/9/п . . ........ -.................... дог............................ (097) 299-11-69........................................... термінов, хор.планув, р-н

1.3 Трикімнатні квартири
.... 3/- . . ....... Вишенька............ 4/9/п. . ........ 64/-/-............. 44000у.о..................... (068)023-72-59, (063)523-48-73........................................................ .... 3/-.. ...... Зодчих
9/9/ц. . ...... 107.2/54.6/25.. дог........................ (097) 248-51-58. . ..................... власник, євроремонт, терміново
.... 3/- . . ....... Скалецького. . ....... 7/9/ц. . ........ 94/57/11......... 76000у.о..................... (097) 213-67-00...........................................власник, меблі, житл.стан

1.5 Будинки
.... 2/-.. ...... с.Комарове	1/ц.......... 55,3/36,3/10... дог........................ (067)
.... 3/- . . ....... с.Райки............... 1/ц............ 83/57/8,3 . . ....... 3700у.о. . . .................... (098)
.... 3/-.. ...... с.Розкопане	-/-/ц.. ....... 80/-/-. . .......... дог........................ (097)
.... 4/- . . ....... с.Вишневе........... -............... 72/-/-............. дог............................ (068)

391-16-58.. .................................. 65с, газ, вода, криниця
455-76-52.................................... Калин.р-н,власник,35с, г/б,газ
241-00-71.. ............................ центр.вода, центр, криниця
006-99-34..................................... Калин.р-н,газ, 51с,г/б, погріб
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На вулиці вручили повістку: що
потрібно знати про свої права?
Актуально  Сьогодні повістки
вручають на вулицях, у таксі (зупиняють
і виписують водіям та пасажирам),
у чергах на АЗС… Здебільшого, це виклик
на військово‑лікарську комісію у терцентр
комплектування, який призначають
на ранок наступного дня. В результаті
вже за добу людина може опинитися
в учбовому центрі ЗСУ. Як правильно себе
поводити у таких випадках та про які
права і обов’язки сторін необхідно знати,
журналіст RIA розпитав у фахівця
Володимир Бабков, RIA,
(098)2671548

Останніми тижнями у Вінниці
почастішали випадки вручення
повісток на військову лікарську комісію прямо на вулиці.
До цього не раз подібне відбувалося у кафе та ресторанах,
на блокпостах та АЗС. Вихідними
представники центру комплектування зупиняли і машини таксі.
Повістки вручали водіям та пасажирам.
— Водій таксі спитав у мене
дозволу заїхати на заправку.
Я погодився. У черзі до нас
підї’хали військові і дали повістку як водієві, так і мені, пасажиру, — поділився своєю історією
вінничанин Дмитро.
Чоловік додав, що комісію
встиг пройти ранком наступного
дня і для цього йому знадобилося не більше години, оскільки
прибув у зазначений час, а саме,
на 9‑ту ранку. Його визнали придатним до військової служби і
відправили на навчання. Так
життя чоловіка кардинально змінилося буквально за добу.

— Ані часові рамки, ані місце
вручення повістки законодавцем
не визначені. А тому такі дії з
боку уповноважених осіб цілком
законні, — стверджує вінницький
адвокат Олександр Мазур.
Фахівець пояснив, що повістка
має бути вручена особисто і зі
встановленням особи. Інакше
кажучи, якщо документ, наприклад, залишили у вас у дверях —
на нього можна не реагувати. Однак, якщо вам повістку вручили
(навіть із порушенням вимог законодавства), то йти до центру
комплектування доведеться.
Олександр Мазур докладно
розповів про те, як саме повинна
вручатися повістка та, власне,
хто на це має реально право,
оскільки нерідко повістки роздають неуповноважені законом
особи. Також юрист пояснив,
як потрібно себе поводити і що
можна надалі оскаржувати?
За словами Олександра Мазура, сьогодні в Україні в умовах
воєнного стану існує чотири види
повісток:
 Повістка (припис з’явитися
у військкомат) з метою уточнен-

ня облікових даних військово
зобов’язаного є найпоширенішою. Мета цього припису —
оновити (актуалізувати) дані про
призовників у військовому комісаріаті. До таких даних належать:
особисті контакти, інформація
про стан здоров’я призовника,
склад сім’ї, місце роботи, навчання і т. д.
 Повістка на проходження
медичної комісії при військкоматі зобов’язує призовників та
військовозобов’язаних пройти
медичне обстеження. Як правило, разом з такою повісткою
надсилається карта медичного
огляду, в якій військово‑медична комісія після огляду зазначить
свій висновок про стан здоров’я
військовозобов’язаного.

Окрім оскарження
правомірності вручення
повістки, можна
оскаржити і висновок
військової лікарської
комісії
 Повістка-призов на строкову
військову службу. Саме такий вид
повісток найбільше людей тривожить, бо тягне за собою кримінальну відповідальність: за неявку військовозобов’язаного до військового комісаріату у вказані
терміни йому може загрожувати
притягнення до відповідальності за статтею 335 Кримінального
кодексу України.
На відміну від реагування
на вказані вище перші два документи, військовозобов’язаний
має усвідомлювати, що, прийнявши повістку даного типу і
не з’явившись по ній, він здійснює акт ухилення від призову,
тож ризикує отримати покарання
у вигляді ув’язнення на термін від
2‑х до 5‑ти років. Дана норма та-

Ані часові рамки, ані місце вручення повістки
законодавцем не визначені. Її можуть вручити будь-де:
на вулиці, в кафе, на роботі чи принести додому
кож поширюється на офіцерів запасу, які призиваються до війська.
 Мобілізаційне розпорядження. Цей вид повістки вручається
військовозобов’язаним особам,
які пройшли медичну комісію і були визнані придатними
до несення військової служби.
Мобілізаційне розпорядження
особам зазвичай вручається під
час оголошення мобілізації. В документі має бути вказано, що
на особу покладається обов’язок
з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин
після оголошення мобілізації.
Окрім оскарження правомірності вручення повістки, можна
оскаржити і висновок військової
лікарської комісії. Звісно, у тому
випадку, якщо для цього є реальні підстави. Такі прецеденти
виникають через те, що лікарі
на комісіях здебільшого проводять поверхневий огляд, а тому

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

К-ть
кімнат/
роздільн.

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

2. Нерухомiсть: здам в оренду

4.2 Будинки

2.1 Квартири

.... 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

.... 1/-....... с.Лука-Мелеш. -............. -. . ................ 2000грн... ................ (097)
.... 1/-.. ....... Центр................. -............... -.................... 1100грн...................... (063)
.... 2/- . . ....... Коцюбинського..... -............... -.................... дог............................ (097)
.... 2/- . . ....... Юності................ -............... -.................... 1300грн...................... (096)
.... -........... Вишенька............ -............... -.................... 1500грн...................... (068)

181-57-98.. ............................. без зручн., меблі, власник
788-03-48..................................... для дівчини, сім’ї, без власн.
234-07-04..................................... подобово, погодинно, хадзяїн
744-49-31.................................... без хазяйки, для дівчат, місце
209-74-74...................................... кімната в квартирі, для дівч.

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

3. Нерухомiсть: куплю
3.1 Квартири
.... 1-2....... будь-який р-н	
.... 1-2....... будь-який р-н	
.... 1/-....... бл.Замостя,
.... 3-4....... будь-який р-н	

часто не помічають реальних
проблем зі здоров’ям мобілізованих.
— Тут варто пам’ятати, що
процедура оскарження рішення
комісії не звільняє від самої мобілізації. Оскарження здійснюються, як у органі вищого рівня,
так і в суді. Щоправда, до суду
необхідно нести і клопотання
про призупинення мобілізації
громадянина на час оскарження
рішення лікарської комісії, — додав адвокат Олександр Мазур.
Поки що залишається констатувати, що у випадку отримання
повістки — йти до центру комплектування необхідно. Проігнорувавши цю вимогу закону, ви
заплатите штраф за адміністративне порушення. Подальше
ухилення від мобілізації також
передбачає кримінальну відповідальність. Тому захищаємо
не лише себе, а й Батьківщину.

-............. -. . ................ дог........................
-............. -. . ................ дог........................
-............. -. . ................ дог........................
-............. -. . ................ дог........................

(067)
(067)
(067)
(067)

255-13-06 . . .................................................................. 255-13-06 . . .............................. до 100000у.о, кухня-студія
255-13-06 . . ..................... Замостя,дал.Замостя,до 45000уо
255-13-06 . . .................................................................. -

5.3 Різне
.... Здам в оренду магазин-офіс, р-н Муніц.ринку, біля дороги, 50 кв.м, всі комунік.................... 9500грн...................................... (067) 847-27-68
.... Здам прим.під кафе, бар, ресторан, стомат., мед.клініку, спортзал,350кв.м, комун.дог........................................... (097) 462-45-44
.... 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
486215

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........ Вишенька............ -............... -.................... дог............................ (068) 045-18-34................................... 1-кім.кв або 2кім.кв з меблями
.... 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
.... 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
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Волонтери фарбують тканину
для маскувальних сіток
Допомога армії  У Вінниці тканину для
маскування фарбують «будівельними»
пігментами. Рецепт фарби придумав
переселенець, архітектор за фахом
Андрій Бочкарєв. Чоловік просить про
допомогу, наголошуючи, що кожна
сітка — це порятунок військового
Марія Паустовська, RIA, (097)4126404

Якщо на початку війни з матеріалами для маскувальних сіток
майже не було проблем, то сьогодні дефіцит тканин досить
відчутний. Значно зменшилась
і кількість бажаючих плести маскування. Експерти зазначають,
що дається взнаки психологічна
втома. Люди намагаються менше
думати про війну, «ховаються» від
неї за буденною роботою.
Як не парадоксально, але для
херсонця Андрія Бочкарєва саме
волонтерство стало справою, яка

дає можливість абстрагуватись від
тяжких спогадів — війну він спостерігав з балкона своєї квартири.
Чоловік евакуювався до Вінниці наприкінці березня і, як
тільки вирішив свої «переселенські» проблеми, «розпрощався» з
автівкою, на якій виїхав із Херсону. Подарував її військовим.
Та цього здалося замало, сидіти
без діла чоловік не зміг. Знайшов
волонтерів і взявся за плетіння
маскування.
Пану Андрію вже за шістдесят.
Він може залишити Україну, тим
більше, що родичі за кордоном

у нього є. Але переселенець вирішив бути тут і допомагати, якщо
не на фронті, то в тилу.
Переселенець згадує, коли саме
волонтери почали відчувати дефіцит.
— Як тільки все зазеленіло, ми
почали плести «весняні» сітки, і
тканини стало не вистачати, —
говорить чоловік.
Щоб забезпечити себе роботою, активісти почали розмірковувати, як і де пофарбувати білі
простирадла, яких чимало було
у центрі, у зелений колір.
Спочатку спробували фарбувати «класичним» методом з
використанням барвників для
тканин. Та виявилось, що це
занадто дорого. Матеріал доводилось кип‘ятити у розчині
фарби, потім прополіскувати і
для закріплення ще й додавати
оцет. Всі компоненти дорогі,
а ще й вартість газу, води. Тож
тканину було вигідніше купити,
були б гроші.
Вирішили спитати у «гугла» і
знайшли чимало рецептів фарбу-

Як долучитися до допомоги?
Долучайтеся до допомоги. Центр знаходиться
за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, 53.
Можна допомогти з плетінням сіток, а можна принести матеріали: білу чи кольорову тканину, за винятком червоної та синьої.
Для фарбування потрібно 10 флаконів пігменту та
1,5 кг клею ПВА. Крім того, щоб «розбавити» візерунок маскування, волонтери купують «хакі» та
«піксель». Вартість рулону тканини, якої вистачає

на 10 днів, складає 5000 гривень. Тож можете порахувати, у яку суму обходиться волонтерський день.
Перерахувати кошти можна на картку ГО «ВіннСолард»:
Код отримувача: 44880671
Назва банку: ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ ПРИВАТБАНК
Раху н о к от р и м у ва ч а у ф о р м ат і I B A N :
UA043026890000026006055380567
Або ж особисто на карту Андрія Бочкарєва:
4149 6293 1582 9929

Андрію Бочкарєву вже за шістдесят і він міг би виїхати
за кордон до родичів. Але вирішив бути тут і допомагати,
якщо не на фронті, то в тилу
вання в розчині зеленки. Та цей
метод відкинули одразу. Мовляв,
нині медикаменти краще використовувати за призначенням.
І тут пану Андрію прийшла
ідея, що можна взяти пігмент,
який використовують для колорування стін. А щоб закріпити фарбу на тканині, додати
зв‘язуючу речовину — клей ПВА.
За першою освітою чоловік архітектор, можливо, саме це і надихнуло його на таке «будівельне»
рішення.
Чоловік зазначає, що на початку з пропорціями довелося трохи
погратися — матеріал мав виходити не занадто важким, а колір
стійким. Та врешті-решт оптимальне рішення було знайдене.

оголошення

прийом оголошень (0432) 555-135
ДОСТАВКА:пісок, відсів, щеб
камінь, глина, чорнозем,ін.
Завантаж.-розвантаж.роботи.
Вивіз будівельного сміття.

6. Будiвельнi матерiали
та послуги
6.1 Продам будівельні
матеріали
6-14т. Відс, піс. мит., дрова................................недорого.................(098) 588-08-27
Відс, глин, кам, піс, щеб,перегн....................................дог..................(097) 501-09-07
6-14т. Буд. сміття, щеб.,пісок|..........................недорого.................(098) 588-08-27
6-14т. Піс. кар’єрний, митий.. ................ недорого......... (098) 588-08-27
6-14т.Чорноз.якісний, піс.,дрова............. недорого......... (098) 588-08-27

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

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

(067) 909-54-43

508853

509402

Щодо інших складових, то вони
ніби і безкоштовні: робочі руки
волонтерів та сонячні промені.
— Процес надзвичайно простий — занурюєте тканину
у розчин, трохи прополіскуєте,
віджимаєте та вивішуєте на «козла», — пояснює Андрій Бочкраєв.
І так цілий день — занурюєш,
потім віджимаєш, акуратно вивішуєш. Спробуйте і зрозумієте,
наскільки це нелегка робота. Та
чоловік не скаржиться, ні на вік,
ні на втому, шкодує лише про
те, потрібно працювати швидше.
— Час — єдиний непоновлюваний ресурс. Щоденно на «передку» гинуть наші хлопці, в тому
числі і через відсутність сіток, —
каже чоловік.

(068) 185-98-39
Батареї чавунні. Арматуру будів.. . .................. дог.......... (067) 135-70-48
	Бетон. Бетононасос...............................................................дог.................. (067) 430-19-73
Блок газобетонний. . ................................ дешево......... (067) 430-64-09
Відсів, пісок, щебінь, камінь..........................................дог..................(067) 431-88-99
Відсів, пісок. Дрова. Перегній........................................дог..................(097) 842-94-21
Ємності для води від 20 до 20000л. . .............. дог.......... (067) 403-46-09

6.2 Куплю будівельні
матеріали
АВ бетонозмішувачі,причепи,різні. . ................. дог.......... (097)
АВ, бетонозмішувачі різні,ел.інст................... дог.......... (067)
Бетонозмішувачі куплю, різні. . ....................... дог.......... (067)
Бетонозмішувачі, т/в, холодильник................. дог.......... (067)
Будівельні ліса (риштування)......................... дог.......... (067)
Металопрокат, радіатори опалення................. дог.......... (097)

127-54-23
847-27-68
429-26-71
429-26-71
847-27-68
301-65-05

6.3 Будiвельнi послуги
	Копаємо криниці і докопуємо. Буріння механічним
способом. Великий запас води. (097)300-70-10,
(097)821-49-00

509261
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Заборона  Після початку
повномасштабної війни у низці
українських міст заборонили діяльність
московського патріархату. Днями
прийняття аналогічного рішення
вимагали депутати Львівської обласної
ради. Що про це думають у нашому місті?
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Минулого тижня,
14 червня, Львівська обласна рада
ухвалила заяву про
заборону діяльності Української
православної церкви московського патріархату в Україні.
У ній йдеться, що УПЦ МП
неодноразово неприховано виявляла свою антиукраїнську та
антидержавну позицію, а служителі московського патріархату
впродовж останніх років порушували принципи суверенітету
Української держави.
«Ми всі чудово пам’ятаємо, як
служителі московського патріархату впродовж останніх років порушували принципи суверенітету
Української держави. Власне,
під прикриттям керівництва
УПЦ МП відбувалася анексія
Автономної Республіки Крим,
а на Донбасі, у культових спорудах УПЦ МП, переховувались
російські озброєні бойовики та

диверсійно-розвідувальні групи,
які захоплювали наші території
та вбивали українців», — йдеться
у заяві, яку підтримали більшістю
голосів.
Раніше УПЦ МП вже заборонили у Конотопі, Броварах,
Стрию та низці інших українських міст. Заборона аргумен-

«Можливо, десь у
кулуарах розмови про
заборону й велися.
Однак у сесійну залу це
питання на розгляд не
виносилося»
тована тим, що ця церква несе
загрозу національній безпеці
України.
Забороняти
не збираються?
На Вінниччині наразі діє
2055 релігійних громад. З них
1013 перебуває у єдності з МП.
В Управлінні у справах націо-

Авторство: Вінницька єпархія УПЦ МП

Чи заборонять у Вінниці
московський патріархат?

Громади поступово переходять до ПЦУ . Однак досі кількість парафій московського
патріархату у нашій області майже втричі більша, ніж у Православній Церкві України
нальностей та релігій Вінницької
обласної військової адміністрації
нашому журналісту розповіли,
що про подібну заборону у нашій області наразі мови не йде.
— Можливо, десь у кулуарах
Вінницької обласної ради розмови про заборону й велися. Однак у сесійну залу питання про
заборону МП на розгляд не виносилося, — пояснює керівник
Управління Ігор Салецький.
Втім, за його словами, релігійні громади нашої області продовжують активно переходити з‑під
юрисдикції УПЦ МП до Православної Церкви України. Чималу
кількість громад, що висловили
бажання змінити юрисдикцію,
через воєнний стан поки що
не можуть перереєструвати, через
це вони досі де-юре закріплені

за московським патріархатом.
Останніми до помісної Православної Церкви України приєдналися три парафії у Жмеринському районі. На сторінці
Вінницько-Барської єпархії ПЦУ
йдеться, що 8 червня прохання
про приєднання на ім’я митрополита Симеона підписали парафіяни храмів Покрови Пресвятої Богородиці села Сьомаки,
Успіння Пресвятої Богородиці
села Межирів та храму Покрови
Пресвятої Богородиці села Кармалюкове.
Наразі 435 релігійних громад
Вінницької області перебувають
в єдності з ПЦУ. За словами
Ігоря Салецького, пік переходу парафій до помісної церкви
не пройшов, громади продовжують змінювати підпорядкування.

оголошення

Люди залишаються з ПЦУ
Раніше у Вінницькій єпархії
УПЦ МП повідомили про протоієрея, який з московського патріархату перейшов до ПЦУ, а потім знову вирішив повернутися
під юрисдикцію МП. На сайті
єпархії йдеться, що священник
повернувся зі своїми парафіями.
Втім, в Управлінні у справах
національностей та релігій нам
розповіли, що громада, на відміну від протоієрея, відмовилася
повертатися до УПЦ МП. Парафія разом із культовим майном
перейшли під юрисдикцію ПЦУ.
— Цей священник зі своїми громадами провели загальні збори,
після чого перейшли під юрисдикцію ПЦУ. Потім він повернувся
до МП, але громада залишилася
в ПЦУ,— пояснив Ігор Салецький.

прийом оголошень (0432) 555-135
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	Копаємо, докопуємо, демонтаж криниць, катловани, 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
508885

«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

Бyріння свердловин на воду «під ключ»! Швидко,
якісно, надійно, доступні ціни. (096) 955-94-94
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 будівельників виконає кладку цегли, газоблоку, піноблоку. (067) 147-97-09

Копаємо. Докопуємо. Чистимо криниці, механічним методом
буріння. Великий д/р. (067) 779-49-42
	Міні-екскаватор. Всі види роб.Глибина копання 0-3м,
ковш 20,30,40,50,60,80,100см (097)846-24-20, (096)68889-76
Порізка дерев/дров, покіс трави, будівельні,
садово-огородні роб. Приємні ціни. (067) 697-71-21,
Сергій

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

	Сходи дерев’яні,економ.варіанти,металокаркаси
сходів та їх обшивка, фарбування (096)119-27-17,
(093)110-27-12

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

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

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

Шпатлівка, фарбування, шпалери. Недорого. (067)
589-61-05, Галя

«Під ключ» погреби, огорожі, сходи, фундамент, кладка цегли,
газоблок та інше. (097) 496-06-06

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

6.4 Внутрішне оздоблення,
ремонт

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

Виконаємо демонтаж будинків, підлоги, плитки, стін. (068) 24791-15

«Під ключ» будуємо з граніту, огорожі, погріби,сходи, фонтани,
фундаменти. (068) 546-73-46
«Під ключ» груби, димоходи. Ремонт дахів та інше. (098) 78897-34
«Під ключ» кладка цегли, газоблоку, бетонування. Покрівля.
Огорожі. (097)607-89-69, (093)402-94-06

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

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

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

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

1 косіння трави, бур’яну. Дрібні буд-рем роботи.
Огорожи метал., дерев.,декорот. (099) 549-09-19

	Кладка газоблоку, цегли, заливка армопоясів,
фундамента. Копання траншей. (097) 659-49-13

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

(067) 794-19-09
Акуратно: грубки, печі, мангали, каміни. (098) 132-12-02

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

«Під ключ» абсолютно доступно шпалери, шпатлівка, малярка,
плитка, ламінат, ін. (068) 174-08-35
2 будівельна бригада виконає: гіпсокартон,
шпаклівка, бетонні роботи, інше. (068) 151-58-93
Bиконуємо ремонти: квартир, будинків, офісних
приміщень до ремонтів «під ключ». (068) 685-59-33
Peм.-будів.роботи, дизайн проекти інтер‘єрів, проф.спеціалісти.
Гарантія якості. (067) 730-62-66, 62-11-89
Акуратно виконаємо: штукатурку, шпаклівку, малярка. (096)35032-22, (063)191-14-52
Акуратно та якісно поклейка шпалер, фарбування, укладання
ламінату, відкоси. (096) 481-32-27

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

	Акуратно, швидко, дешево. Шпалери, відкоси, малярка, шпаклівка. (067)169-03-20, (063)428-25-49

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

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

509101

Бригада виконає ремонт оселі: кахлі, ламінат, шпалери, шпаклівка та інше. Якісно (068) 204-59-46
	Виконуємо ремонти: плитка, шпаклівка, шпалери,
гіпсокартон, ламінат. (098) 898-55-95
	Внутрішні роботи: комплексно, частково, декори
та інше. Деталі за тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
Всі види ремонтних робіт, демонтаж, шпатлівка, стяжка,
плитка,електрика, сантех. (067)756-63-65, (095)577-19-55
Гіпсокартон, шпатлівка, штукатурка, ламінат, плитка, пластик,
шпалери. (096)296-39-97, (093)097-81-33
	Дешево, надійно, якісно. Шпатлівка, плитка,
гіпсокартон, штукатурка. (097) 581-50-58
Надаємо паркетні послуги: настил, шліфування паркету, ламінат,
дощатої підлоги. (098) 461-92-49
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У Гайсині для ЗСУ роблять
енергетичні батончики
Допомога війську  Олена Пугач з
мамою Наталією почали готувати для
військових з перших днів повномасштабної
війни. Смажили для них курку, а коли
нашим захисникам і захисницям захотілося
солодкого — взялися пекти печиво
через м’ясорубку. Тепер роблять для них
енергетичні батончики. Розказуємо їх
історію та як можна допомогти
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

— У нас духовка
не вимикається з
початку наступу
росії. Щовечора, після роботи
готуємо смачненьке для військових, — каже Олена Пугач. — Під
час готування, зазвичай, дивимося з мамою «Телебачення Торонто» чи Стерненка і додатково
«заряджаємо» їжу русофобією.
А телемарафон давно не дивимось. Увімкнемо телевізор тільки заради того, щоб почути, що
Україна перемогла.
Після початку повномасштабної війни, Олена в Гайсині
разом з мамою та своєю сусідкою взялися за готування їжі для
військових. Дівчина розповіла
журналісту про своє волонтерство, розробку нових рецептів
енергетичних батончиків та про
актуальні потреби, які можуть наблизити перемогу нашої держави
у війні.
Готували їжу на фронт та
госпіталі
24 лютого, як і більшість українців, Олена Пугач була повністю
розгублена. Але потім паніку змінили роздуми про те, що робити,
щоб бути корисною.
— Я працюю в «МХП», у відділі з управління персоналом.
Домовилася про постачання
курятини для армії. Ми з мамою, Наталією Пугач, почали
її смажити. І ця робота руками,
по суті, нас врятувала, вивела з
апатії, — говорить Олена. — За-

раз до нас доєдналася ще наша
сусідка, яку також звати Наташа.
Тому ми продовжуємо працювати
вже у шість рук.
Дівчина живе у Гайсині. Як і
у низці інших міст та містечок
Вінниччині, тут також з перших
днів широкомасштабного наступу
росіян почав діяти волонтерський
центр. Гайсинський «Рух нескорених» при храмі ПЦУ святого
Пантелеймона підказував жінкам актуальні потреби військових
в їжі.
— Отримали запит, що хлопці хочуть солодкого. І ми почали робити печиво з пісочного
тіста, яке прокручується через
м’ясорубку. Виходить така ковбаска, присипана пудрою, яка
солодка і може довго зберігатись, — каже гайсинчанка.
Так, жінки робили щонайменше 20 кілограмів печива на тиждень, які безкоштовно передавали військовим. Дівчина каже,
що Гайсин — проїзне місто, і
кожну машину, яка прямувала
на передову чи в госпіталь, довантажували кількома ящичками
свого печива.
— Волонтери, друзі, підприємці допомагали фінансово із
закупівлею продуктів. За увесь
час використали не менше 200 кілограмів борошна, точно мішок
цукру. А скільки яєць — то це
вже рахунок на сотні пішов, —
сказала Олена.
Втім, від виробництва печива для військових жінки вирішили відмовитись. Причина
не у нестачі коштів, а у самій
поживності солодощів.
— Зрозуміла, що печиво — це

смачно, по-домашньому, але це
не є той продукт, яким можна наїстись. Відтак перейшли
на виробництво енергетичних
батончиків, бо такі вже робили
волонтери в інших містах, і вони
більш поживні, — розповіла Олена Пугач.
Зробили чотири види, щоб
піклуватись про алергіків
Сумніви щодо користі енергетичних батончиків були, каже дівчина. Бо такі саморобки, як правило, тануть у спеку та можуть
бути небезпечними для людей з

Щоб у людей, які мають
алергію на певний
вид горіхів, був
вибір, Олена Пугач
розробила чотири види
енергобатончиків
алергією на горіхи, мед тощо. Але
один випадок переконав Олену,
що ця їжа знадобиться армії.
— Якось у волонтерський центр
прийшов бувалий військовий. Він
побачив пробну партію наших
батончиків і сказав, що такі ж
врятували хлопців у Дебальцевому. Це нас пробрало до мурах.
Він сказав, що якщо один такий
батончик з’їв, то кілька годин
не будеш голодним, — згадала
історію Олена Пугач.
Тож проблему танення батончиків на сонці вирішили тим,

Якщо ти не годуєш свою армію, то доведеться годувати
чужу. Олена Пугач готує їжу для військових з початку великої
війни, й готова робити це аж до перемоги
що почали їх запікати. А щоб
не було загрози для алергіків,
разом з мамою склали чотири
різновиди з додаванням різних
інгредієнтів.
— Наприклад, один рецепт:
це мигдаль, кокосова стружка,
фінік, волоський горіх, але без
меду. Інший вид — без мигдалю,

Я хочу допомогти гайсинчанкам. Як це зробити?
Перша пробна партія, де близько 100 батончиків,
вже поїхала на передову. Нещодавно жінкам вдалося
назбирати грошей від благодійників аж на 62 кілограми горіхів та сухофруктів, для виробництва
наступних батончиків.
— Зараз наше завдання — робити якомога більше
енергетичних батончиків. Ми знайшли постачальника, який продає горіхи та сухофрукти за меншою
ціною, аніж та, що є в магазинах, — говорить Олена
Пугач.
Запитуємо, як їм можна допомогти?
— Насправді, потрібно більше рук, — відповіла гайсинчанка. — Ми не зможемо нагодувати багато людей, якщо продовжимо працювати втрьох з мамою та
сусідкою. Тому ми готові ділитися рецептурою наших
батончиків, ділитися контактами постачальників для

закупівлі продуктів. Якщо щонайменше в кожному
населеному пункті Вінниччини буде хоча б одна хата,
в якій готуватимуть їжу для військових, то, можливо,
ми і швидше переможемо.
— Також нам можна допомогти фінансово. Ми
не продаємо наші енергетичні батончики: військові
їх отримують безоплатно. Але на закупівлю горіхів,
сухофруктів потрібні кошти. Бо ми не плануємо зупинятись аж до самої перемоги, — підкреслила дівчина.
Допомогти фінансово можна за цими реквізитами: 4731 1856 3094 2214 (ПриватБанк); PayPal:
helenpugach@gmail.com
Зв’язатися з Оленою Пугач можна через її сторінку в Інстаграм: instagram.com/energia.zsu. Там же
дівчина звітує про використані кошти від благодійників.

оголошення
Облицювальні роботи

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

Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки,
ламінату. Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04
Плитка, штукатурка, шпаклівка, шпалери, малярні роботи.
Внутрішні роботи. (097)484-75-00, 67-04-26
	Ремонт квартир, шпаклівка, малярка, шпалери. (097)
345-78-49
	Ремонт квартир. Виконаємо будівельні роботи
якісно, допоможемо по господарству. (097) 368-7813
Ремонт квартир: шпатлівка, плитка, ламінат, шпалери,
гіпсокартон та інше. (093) 723-07-11

Ремонт квартир

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

Ремонти: плитка, шпаклівка, шпалери, гіпсокартон, ламінат. (098)
898-55-95
	Ремонтно-будівельні послуги: шпаклівка, шпалери,
гіпсокартон,встановлення дверей (067)347-97-66,
(093)924-62-89
	Євроремонт. Малярні роб.,плитка, штукатурка,
гіпсокартон, ламінат. Розумна ціна (097) 714-07-04

з фініком, арахісом, медом. І ми
на кожному батончику пишемо
склад та дату виготовлення. Тож
хто знає свої алергії, він побачить небезпечний для себе продукт у складниках і не буде їсти
цей батончик. Але зможе обрати
інший, тому не залишиться голодним, — сказала Олена.

прийом оголошень (0432) 555-135

6.6 Натяжні та підвісні стелі

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

	Дахи будь-якої складності, піддашки, водостоки.
(098)005-62-18, (063)270-78-21

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

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

	Дахи. Покрівельні роботи, піддашки, водостоки.
Помірні ціни. (099) 536-89-29

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

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

	Натяжні стелі будь-якої складності, тканинні,
«екостелі», фотодрук на стелях. (096)809-56-22,
(093)303-76-75
	Натяжні стелі від виробника. Матові, глянцеві, фотодрук. (067)877-96-66, (063)289-32-17
Натяжні стелі за один день. (097) 889-69-22

Опалення. Ремонт. Зварювання труб на газ, встановл.котлів, насосів, радіаторів. (096)897-22-71,
(068)113-61-71
	Сантехнічні роботи, водогін, опалення, каналізація.
(067) 905-04-57

6.8 Електропостачання

	Натяжні стелі. Виготовл., монтаж. Швидко. Якісно.
Знижки пенсіонерам, учасн.АТО. (067)840-64-95,
(067)430-45-00

Eлектрик на дом, ремонт будь-якої складності. (098) 918-72-39

6.7 Опаленя, водопостачання,
вентиляція, каналізація

6.9 Покрівельні матеріали
та послуги

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

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

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

Абсолютно всі види покрівельних робіт: шифер, металочерепиця,
утеплення, піддаш. (063) 202-01-62
Балкони. Перекриття даху. Швидко. Професійно.
Якісно. (098) 222-26-65

Б о й л е р и , оп а л е н н я , к о т л и , т р у б и , н а с о с и .
Консультація. Підбір, монтаж. Зодчих,36 (096) 428-12-25

	Виконаю покрівельні роботи. Євроруберойд. Бікрос.
Бікроеласт. Низькі ціни. (098) 271-20-96

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

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

509401

17

культура

RIA, Середа, 22 червня 2022

Аж іскри полетять! Чим здивує
«Чай з м’ятою чи з лимоном?»
Французький хіт  Неймовірно
яскрава та весела прем’єра у четвер і
суботу о 17.30 у театрі імені Садовського
відкриє всі таємниці акторського закулісся.
Режисер-постановник Григорій Сиротюк
розказав, яке цікаве рішення знайшов для
постановки однієї із найпопулярніших
французьких п’єс за останні 25 років
Валентина
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Народження кожної вистави — це
таїнство… Мало
хто здогадується, через що доводиться проходити акторам, режисеру та всім, хто працює над
створенням вистави. Унікальну
можливість зазирнути за лаштунки театрального життя і поринути
у бурхливі перипетії робочих суперечок у будь-якому колективі
подарує яскрава прем’єра «Чай з
м’ятою чи з лимоном?», яку під
час війни для глядачів створив
режисер-постановник Григорій
Сиротюк і актори Вінницького
академічного музично-драматичного театру імені Миколи
Садовського.
Показ вистави пройде у театрі
у четвер і суботу, 23 та 25 червня, о 17.30. Буде смішно, весело
та несподівано! Тож готуйтеся
до багатьох сюрпризів і незабутніх двох годин сміху.
Культова п’єса, що йде
у кращих театрах
П’єса «Чай з м’ятою чи з лимоном?», створена французами
Даніелєм Наварро і Патріком
Одекером, вважається однією
із найуспішніших французьких
комедій за останні 25 років. Написана на початку 90‑х, комедія
зіграна тисячі разів у кращих театрах світу, а у 2011 році була удостоєна вищої театральної нагороди Франції — премії Мольєра, як
кращий комедійний спектакль.
За сюжетом «Чай з м’ятою чи
з лимоном?» — зразковий приклад ситуації «театр в театрі».

Спочатку ми побачимо трупу,
яка репетирує за кілька днів
до прем’єри бульварну п’єсу
епохи кінця 19 століття, у якій
задіяний «класичний» набір героїв — джентльмен-грабіжник,
злодій, коханець, зраджений чоловік, слуга. Та протягом розвитку подій у п’єсі перед глядачами
постають актори театральної трупи, стосунки між якими «наелектризовані» так, що «летять іскри»
в буквальному сенсі!
Вистава майорить величезною
кількістю комічних ситуацій та
поворотів сюжету.
— Готуючись до прем’єри, ми
задавались питанням: чи доречно
саме зараз випускати комедію? Та
коли наш театр відновив роботу,
побачили, як глядач скучив саме
за виставами, які дарують радість
та розраду у цей непростий для
нашої країни час, — відзначає
режисер-постановник Григорій
Сиротюк. — Коли людина постійно знаходиться у напрузі,
треба інколи скидати те все, щоб
не збожеволіти. По собі відчув:
коли приходиш на роботу і заглиблюєшся у неї, вдається хоч
на дві-три години репетиції переключитися від страшних новин,
щоб потім знову більш спокійно
сприймати те, що відбувається
довкола. Тому маю надію, що
наша вистава стане тим відкриттям клапана, щоб спустити пару,
і подарує глядачам жадані миті
позитиву.
«Вистава, де можна
похуліганити»
Бажанням поставити саме цю
п’єсу Григорій Сиротюк загорівся
ще три роки тому. Оскільки у виставі розігрується «театр у театрі»,

яскраву комедію положень садовці мали презентувати глядачам
цьогоріч у День театру. На початку січня розпочали репетиції, які у кінці лютого перервав
початок повномасштабної війни
рф в Україні.
— Поновити репетиції вдалося лише у травні. Тож загалом
над виставою ми працювали два
з половиною місяці, — розповідає
Григорій Сиротюк. — Насправді
є дуже мало комедій, де дійсно
є таке бажання похуліганити,
поімпровізувати акторам і, скажімо так, відкритися на повну.
Ця п’єса — одна з таких, перекликається із театром дель арте,
де є певні рамки, але у яких
актори можуть імпровізувати,
відчуваючи себе, як риба у воді.
До того ж, тут представлений легкий сатиричний погляд на театр
і робочі стосунки, творчі процеси
і компроміси, на які часто йдуть
люди мистецтва, керуючись іноді

«Вистава «Чай з
м’ятою чи з лимоном?»
стане тим відкриттям
клапана, щоб спустити
пару, і подарує миті
позитиву та радості»
не зовсім творчими міркуваннями. Але повторюсь: сатира тут
не злоблива, а — легка! Зі щирою
усмішкою дозволяє посміятися
над самим собою.
Творчі люди впізнають
себе
Оскільки у будь-якому колективі, не тільки театральному,
завжди є і іскри, і тертя, і власна залаштункова кухня, багато
глядачів, особливо творчих професій, у головних героях впізнають себе та ситуації, з якими
стикаються на роботі.
У виставі чимало цікавих, влучних фраз, які стосуються театру,
мистецтва, погляду художника
і ситуацій, коли ти намагаєшся
все зробити за всіх, але все відбувається не завжди так, як хочеться… Тож готуйтеся сміятися
від душі!
— Просто назвати комедією те,
що відбувається на сцені, було би

Григорій Сиротюк — режисер, який завжди дивує
неординарними рішеннями. У своїй новій виставі
постановник приготував чимало сюрпризів для глядачів
сильно звужено, адже це і фарс,
і буфонада. Тому жанр ми вирішили визначити теж грайливо —
«казна-що на 2 дії», — розповідає
Григорій Сиротюк. — Працюючи
у цьому жанрі, я надихався популярним невеличким скетчем,
який потім виріс у відомий англійський серіал «Коли щось
пішло не так».
Декорації з сюрпризами:
теж будуть грати!
У останні кілька років у своїх
спектаклях Григорій Сиротюк
виступає не лише як режисерпостановник, а й сам займається
сценічним простором та музичним оформленням. Не стала винятком і вистава «Чай з м’ятою
чи з лимоном?»
— У звуковому оформленні
дозволили собі побешкетувати, — інтригує режисер. — Що ж
до рішення сценічного простору,
то оскільки у виставі показана
пародія на розважальний театр
легкого жанру, ми зробили салон — вибудували павільйон,
а декорації здивують сюрпризами — будуть грати! Сценічний
простір у цій виставі є одним
із учасників п’єси і теж відіграє
велику роль у всьому, що відбувається на сцені.

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

	Утеплення підлоги, горища, воздушки,перекриття.
200гр/кв.м(10см товщ.роб+матер.) (093) 005-72-13

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

6.14 Пром.обладнання
та інструменти

Покрівельні роботи будь-якої складності. Демонтаж. Монтаж. (097) 220-98-21
Покрівельні роботи, матеріали, проектування. Безкоштовний прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81
Покрівельні роботи, ринви, піддашки, утеплення.
(097) 876-37-32
Покрівельні роботи. Абсолютно все. Шифер, піддашки, металочереп., відливи,утепл. (098) 484-33-52
Покрівля дахів, піддашки, ринви, утеплення. Помірні
ціни. (098) 222-26-65

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 ватою. Риштування. Досвід. Бажання (097)462-30-53,
(063)274-40-29

	Куплю ел.двигуни, магнітні пускачі, тельфери, пром.
насоси, підшипники не хром. (068) 640-17-19, Володимир

7. Побутові товари, все для
дому
7.1 Меблi Продам
	Диван, трюмо б/в....................................................................дог.................. (067) 154-23-46
Меблі для саду, дачі з елем.ковки................. дог.......... (093) 060-71-99
Шафа, стіл, тумба................................ недорого......... (096) 526-76-06

У головних ролях глядачі побачать провідних акторів театру
ім. Садовського: режисерку Клару
грають народна артистка України
Таїса Славінська і Наталя Білозор,
професійну акторку Софію, яка
ніколи не стане зіркою — заслужена артистка України Наталя Шолом та Вікторія Немченко, сина
продюсера Жюльєна — Олексій
Головач та Андрій Побережний,
професійного актора-позера Рішара — народний артист України
Анатолій Вольський та Сергій Мазур, вічного статиста Домініка —
Андрій Богданов і Михайло Крисов, сварливу костюмерку-гримерку Бріджит — заслужена артистка
України Жанна Андрусишена і
Юлія Дацюк, запоста-відлюдника
Робера — Віталій Рибак і Богдан
Костюк. Веде виставу Людмила
Рожкова.
Приходьте насміятися від душі,
насолодитися блискучою грою
улюблених акторів та отримати безцінну порцію позитиву
та радості на яскравій прем’єрі
«Чай з м’ятою чи з лимоном?»
у четвер і суботу, 23 та 25 червня, о 17.30 у театрі імені Садовського.
Квитки (від 100 до 250 гривень)
поспішайте придбати на сайті
teatr.vn.ua та у касі театру.

прийом оголошень (0432) 555-135

	Ел.кукурудзолущілки.........................................................дог.................. (067) 756-91-86
	Ел.млини, бурякорізки.......................................................дог.................. (067) 756-91-86
Електродвигуни, 0,5 -250кВт......................... дог.......... (063) 298-37-72
Пилосос Горенье,1800Вт, б/в,колб.......... 1500грн.......... (098) 773-76-93
Пиш.маш.Optima-1,факс,ел.м’ясоруб. . ............. дог.......... (097) 131-78-66
Продам, куплю, відрем.прал.машини.............. дог.......... (067) 777-76-00
Т/в LG з трубкою. . ....................................... дог............. 097)56006-31
Т/в, прал.машина, меблі........................ безкошт.......... (067) 963-92-15
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 Днепр, як новий. . ............... 1500грн.......... (068) 838-02-17
Холодильник, хороший, робочий............. 1600грн.......... (067) 294-91-19

7.4 Опалення будинку
	А ми купимо велосипеди, робочі або неробочі. (067)
847-27-68
	Дрова (067) 431-88-99

7.2 Побутовi товари продам

7.5 Куплю

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
Візок 4-колісний, шифер б/в 6-хв.............. недор.......... (096) 959-22-28
Газова плита, як нова........................... 1500грн..........(096) 418-19-13
	Доїльні апарати та з/ч........................................................дог.................. (067) 756-91-86
	Ел.двигуни. Ремонт................................................................дог.................. (067) 756-91-86

А я куплю прал.маш.автомат на з/ч. . .......... дорого.......... (096)317-76-68
АВ велосипеди,бетонозміш.,ел.інст . . ............... дог..........(098) 841-68-15
АВ холод., мороз.камери, прал/маш............... дог.......... (098) 841-96-37
АВ, холодильники, різні речі......................... дог.......... (067) 429-26-71
Велосипед, бінокль, гитара........................... дог..........(096) 601-35-11
Газ.плита, холод., ходунки, шахи................... дог.......... (096) 956-99-07
Газ.плиту для користування . . ......................... дог.......... (097) 831-73-72
Газ/плиту, робочу........................................ дог..........(097) 162-18-91

Газову плиту для себе.. ................................ дог......... (098) 275-10-11
Газову плиту............................................... дог.......... (067) 166-63-52
Гітару, пилосос, мельх.посуд . . ....................... дог.......... (093) 299-45-17
Ел.вафельниця, годинники,ел.шашл................ дог.......... (068) 712-48-93
Ел.м’ясоруб.,світильники, сервізи.................. дог.......... (098) 702-62-41
Ел.шашлич., ел.ваф., ялин.іграшки. . ............... дог.......... (096) 744-49-31
Куплю LG та інші прал.машини...................... дог.......... (063) 777-76-00
Кух.витяжки, комод...................................... дог......... (098) 818-04-11
Неробочий холодильник, кондиц. БК.. ............. дог.......... (067) 263-28-99
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) 81424-77
«AVTO100%». Перевез.меблів, буд.мат.до 2,5т. Вантажники. Фургон 4х2х2,4. Недор. (098) 588-08-27
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четвертий місяць війни.
про наші права і обмеження
Права  Комендантська година,
дотримання вимог світломаскування,
скорочення, затримка та невиплата
заробітних плат — це далеко не повний
перелік обмежень, які вже спіткали
нас через воєнний стан. Нерідко люди
скаржаться і на зухвале порушення їхніх
прав і свобод навіть за впроваджених умов
Володимир Бабков, RIA, (098)2671548

На період дії воєнного стану
можуть обмежувати конституційні
права і свободи людини. Про це
йдеться в законі «Про правовий
режим воєнного стану». В ньому
зазначено, що тимчасово можуть
підпадати під обмеження конституційні права та свободи людини
і громадянина, а також права та
законні інтереси юридичних осіб.
Разом із тим, на четвертому
місяці війни з росією й досі виникає чимало питань. Перелік
обмежень, що застосовуються і
можуть бути застосовані, — прописаний і загальновідомий. Однак чи знаєте ви, чого не можна
порушувати і обмежувати навіть
під час війни?
Насамперед, мова йде про положення статей Основного закону
за номерами 24, 25, 27, 28, 29,
40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62:
 Заборонено обмежувати людину за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етніч-

ного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними ознаками.
 Неможливо позбавляти громадянства і права змінити громадянство України громадян. Заборонено виганяти за межі держави
або видавати іншій.
 Право на життя, право на повагу до гідності, право на свободу
та особисту недоторканність залишається непорушним.
 Право спрямовувати індивідуальні або колективні письмові
звернення чи особисто звертатися
до органів влади та місцевого самоврядування не обмежується.
 Не підлягають обмеженню
права на житло, шлюб і рівні
права та обов’язки в шлюбі.
 Забезпечується рівність дітей
у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони в шлюбі або ні.
 В Україні діє право на захист
у суді та звернення за захистом
до Омбудсмена.
 Право на відшкодування коштом держави або органів місцевого самоврядування матеріальної

Що не можна робити?
Нині на території регіону, відповідно до розпоряджень голови Вінницької обласної
військової адміністрації Сергія Борзова, діють наступні обмеження:
Заборонено перебувати на вулицях населених пунктів та у громадських місцях без поважних
причин чи дозволів на те під час
комендантської години. Вона
триває з 23 години до 5 ранку.

Також юридичним і фізичним особам необхідно
дотримуватися режиму світломаскування.
Насампер, на території області заборонено
підсвічувати антени, вежі, будівлі, інші інженерні
споруди або вмикати світло, яке привертає
надмірну увагу.

Заборонено продаж алкогольних напоїв
усіх видів працівникам правоохоронних
органів, військовослужбовцям Збройних
сил України, Національної гвардії України,
територіальної оборони, інших військових
формувань та особам зі зброєю.

та моральної шкоди, заподіяної
незаконними рішеннями органів
державної влади не обмежується.
Зберігається безповоротність зворотної дії закону.
 Громадяни не повинні виконувати явно злочинні розпорядження або накази.
 Особи не притягуються двічі до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме
правопорушення.
 Діє також і презумпція невинуватості, право на захист і відмову свідчити або давати пояснення
стосовно себе, членів сім’ї або
близьких родичів у тому числі.
 Гарантується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний строк
відпустки та час відпочинку між
змінами на час залучення грома-

Цивільним заборонені прогулянки
лісами та пікніки. Перебувати в масивах
можуть лише лісники, військові та
представники ЗСУ.

дян до виконання трудової повинності та відшкодування вартості
майна у разі його примусового
відчуження.
Чи має місце порушення цих
прав у Вінниці, ми запитали
у вінницької адвокатки Тетяни
Геращенко.
— Найчастіше люди звертаються щодо порушення поверхневого
огляду, вилучення речей, огляду
цих речей, — розповідає адвокатка. — Протиправне затримання,
обшук — мають бути підтверджені
чимось. Якщо особа надала відповідні документи про підтвердження своєї особи, не чинить
протиправних дій, тоді просто
застосовувати заходи примусу і
сили працівники поліції не мають права. Для цього в них мають
бути відповідні підстави. Тут грає

оголошення
«AAABM».Перевеземо, завантажимо/розвантаж.: меблі, кварт,
диван, холодильник,ін. (097) 674-43-61
«AALT» розберемо, зберемо+завантажимо меблі, квартири,
інше.+ Перевеземо. (098) 718-21-80
«Майстер на годину» дрібний ремонт по дому, будь-який. Недорого. Пишіть на viber (067) 732-30-06
«Майстер на прокат» допомога по дому:замки, люстри, сантехн.,
ремонт, меблі,ін. (097) 674-43-61
«Майстер по дому». Будь-яка чоловіча робота по дому. Пишіть
мені у Viber. (063) 642-55-79
0брізка дерев! Аварійні, плодові. Розпил, корчування,
подрібнення. Недорого. (098) 409-89-94
1 косіння трави, бур’яну. Обприскування саду, городу. Встановлення огорож. (099) 549-09-19
100% ремонт сантехніки, заміна кранів, пайка труб, на дому до
30 км від Вінниці. (096) 317-76-68, Саша
Aнтена б/в супутникова, компл.комбінов.(тарілка та Т2), твбокс,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

	Встановлення систем відеоспостереження, доступу, сигналіз.з вивед. на власний пульт охорони.
Проектування, монтаж, спостерігання систем протипожежного захисту. (067)430-53-76, (093)115-78-85
	Меблі для саду і дачі з елементами холодної ковки.
(093) 060-71-99, Олексій

Перетяжка. Ремонт диванів, крісел, стільців, пружин на дому.
(096) 753-22-89
Ремонт та продаж газових колонок, плит та сантехніки. Пайка,
чистка калориферів. (097) 260-38-29

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

Рік випуску/колір/
об`єм двигуна

Пробіг

Ціна

8.3 Куплю
Авто будь-яке . . ............... - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог............ (096)
Авто, причепи................ - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог............ (067)
Автовикуп ВАЗ. . .............. - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог............ (096)
Будь-який...................... - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ до 8000у.... (097)

8.5 Сг техніка та інвентар

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

	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

	Т е р м і н . р е м о н т х о л о д и л ь н . н а д о м у з
гарантією,заміна двигунів випарн.Виїзд в р-н
(067)735-17-72, (095)295-91-06

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

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

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

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

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

	Терміновий ремонт:холодильників, морозильників.
Швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-49-99
508516

Нотатки

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

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

Супутникове та ефірне т/в без абонплати, тюнери, конвертори,
антени. Смарт ТВ. (093) 406-34-54

Куда звертатись (Ваш телефон)

8.1 Продам або обмiняю

	Ремонт телевізорів. Гарантія. Виклик безкоштовний.
(067)262-78-99, (063)225-95-18
Ремонт холодильників. Реставрація. Забираємо б/в. Заправка
фреоном. (096) 203-92-72, 46-34-71

прийом оголошень (0432) 555-135

8. Автомобілі

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

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

508516

Модель

роль ще й людський фактор і саме
спілкування громадян із працівниками поліції.
Також Тетяна Геращенко зауважила, що ніхто не забороняє
особі, до якої звертаються працівники поліції, фіксувати певним
чином своє спілкування з працівниками поліції.
— Якщо у вас є телефон, диктофон — ви маєте право його застосовувати, — каже вона. — Бажано
у вечірній час доби не знаходитися десь самому, тому що в такому випадку, якщо є патруль із
декількох осіб, і особа сама — їй
потім важко довести, що якесь її
право порушене. Це повинні всі
розуміти. І нехтувати цим не потрібно. Особливо під час воєнного
стану, коли ситуація і без того
напружена.

509302

003-06-75 . . .................................................................. будь-який стан
136-23-76.. ............................................................ та скутери, мопеди
003-62-75 . . ...................................................... Лада, іномарки, швидко
564-55-01.. ............................................з 2000р, від власника,для себе
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
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Концерти просто неба
у «Театральному дворику»
Нова локація  Центр Вінниці,
сяйво ліхтариків і атмосферні вечори
для вінничан та гостей міста. У серпні
розпочнеться нова сторінка в історії
культурної Вінниці — відкриється
«Театральний дворик». Це нова особлива
локація, де щовихідні у серпні будуть
проходити зіркові вистави та джазові
концерти просто неба!
Валентина
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

— У театрі магія
починається, коли
підіймається завіса.
Історія ж «Театрального дворика» розпочнеться із символічного
відкриття брами, за якою раніше
було закулісся для працівників
театру, а тепер вируватиме життя
для всіх вінничан та гостей міста, — розповідають організатори
проекту — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».
Партер просто неба
Нова особлива локація, де щовихідні у серпні будуть проходити
вистави та джазові концерти просто неба, розташується у центрі
міста — на затишному подвір’ї
Вінницького академічного музично-драматичного театру імені
Миколи Садовського.
Там встановлять велику сучасну сцену і партер просто неба на
300 глядацьких місць.

А у окремій лаунж-зоні, де
будуть розміщені зручні пуфи і
крісла-мішки, глядачі зможуть
посмакувати ароматною кавою
та поділитися враженнями від
побаченого.
— Ми щиро вдячні за підтримку
нашої ідеї директору Володимиру
Лозовському, художньому керівництву та усій трупі Вінницького
академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського, — говорять організатори. —
У складні часи війни мистецтво
та позитивні емоції, як ніколи,
необхідні людям. І хоч вінницький театр у серпні перебуватиме
у літній відпустці, завдяки подіям у «Театральному дворику» всі
вінничани та гості міста зможуть
отримувати свою порцію розради,
радості та незабутніх вражень.
Стартують із джазового
вікенду
На відкритті «Театрального дворика» глядачів чекатиме
яскравий джазовий вікенд.
Вперше у Вінниці 6 серпня

пройде дивовижний концерт
«Джазовий The Beatles», на якому
глядачі разом заспівають «Let It
Be», «Yellow Submarine», «Help!»,
«Yesterday», «All You Need Is
Love» та всі інші улюблені хіти
легендарних «Бітлів».
А 7 серпня на концерті «Джазовий Michael Jackson & Stevie
Wonder» у виконанні одних із
найкращих джазменів України:
Ольги Чернишової і бенду Urban
Gypsy — із вишуканим джазовим
присмаком прозвучать культові
хіти ще одних легенд, чиї пісні
змінили світ — Майкла Джексона
та Стіві Вандера.

На затишному подвір’ї
театру ім. Садовського
встановлять велику
сцену і партер просто
неба на 300 глядацьких
місць
— Виняткова атмосфера, фантастиче звучання, професіоналізм
видатних джазменів і плей-лист,
у якому суцільні пісні-легенди!
На цих концертах буде все для
незабутніх вражень, — гарантують організатори. — Це будуть
концерти, про які говоритиме
все місто!
Вистава для дорослих і
Сергій Асафатов
Світовим хітом із Бродвею —
блискучою комедію «Про що
мовчать чоловіки» про стосунки,
чоловіків, жінок і кожного з нас
— глядачі будуть насолоджуватися 13 серпня. У головній ролі по-

На відкритті «Театрального дворика» глядачів чекатиме
яскравий джазовий вікенд. Пройдуть концерти «Джазовий
The Beatles» і «Джазовий Michael Jackson & Stevie Wonder»
стане один із найталановитіших
українських акторів сучасності,
зірка Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужений артист України
Олексій Гнатковський.
А 28 серпня пройде великий
концерт надзвичайного Сергія
Асафатова, який подарує магію,
яка торкнеться серця кожного.
Огорнуті його особливим оксамитовим тембром і красою дивовижних пісень, будемо разом
гойдатися на хвилях позитиву і
драйву, добра та світла головних
життєвих істин і якісної української музики. «Море», «Люди
ідуть від людей», «Дякую за світанки», «Дзеркало», «Туман»,
«Засинай», «Гарного дня», «Нові
вершини» — будуть всі улюблені хіти та багато нових прем’єр,
емоцій і сюрпризів!

оголошення

Кошти від продажу
квитків передадуть на ЗСУ
— Всі події у «Театральному
дворику» розпочинатимуться о
19.00. Після завершення кожен
глядач матиме запас часу, щоб
зручно доїхати додому до початку
комендантської години, — зазначають організатори. — А у разі
повітряної тривоги під час вистав та концертів глядачі зможуть
перейти до безпечних укриттів у
театрі та розташованому справа
молодіжному центрі «Квадрат».
Кошти від продажу квитків
будуть передавати на підтримку
Збройних сил України.
Квитки на всі події «Театрального дворика» вже доступні на
сайті afisha.vn.ua, а також у касах «Афіша Вінниці». Крім того,
можна замовити безкоштовну
доставку квитків за телефонами:
(098)101-00-63 та (093)101-00-63.

прийом оголошень (0432) 555-135
9.3 Охоронці

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

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

Продаж та ремонт гідравліки, циліндри, насоси,
розподільники, гідродвигуни, а/поршневі, ГСП-90,
р/високого тиску. (067) 430-56-26

8.9 Транспортнi послуги

	Вантажні перевезення по місту, до 1 тонни. Бус. (067)
920-28-20

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

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

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

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

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

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

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

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

Охоронник денний пост, сб,нд-вихідний. З/п 6500гр
+ харчування 1000грн.м.Вінниця (097) 967-84-02

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

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

8.6 Автозапчастини

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

Акумулятори 6ст-225 Веста.Гарант...........5500грн.......... (067) 502-88-03
Продам б/в з/ч Авіа-21, Авіа-31.................... дог........... (067)179-46-77
Продам з/ч до а/м КамАЗ, нові,б/в................ дог.......... (098) 976-55-54

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

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

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

8.8 Авто-ремонтнi послуги

Вантажне перевезення Мерс-Спринтер, 20куб, до 3т, по місту,
області, Україні. (067) 740-94-50

9. Робота

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

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

9.2 Кухарі, офіціанти, бармени,
технологи

509302

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

509090

Охоронники 350-450гр/доба. Вахта, форма, дост,
прожив.за рах.фірми. Повн.соц.пак (067)430-24-67,
(067)158-65-33
Охоронники 500 грн/доба по м.Вінниця. Доба через дві. Повн.соц.пакет. З/п вчасно (067)430-53-76,
(093)115-78-85
Охоронці на постійну роботу, вахтовий метод. З/п
без затримок. (098) 315-50-59
Охоронці на постійну роботу. Вахта, проїзд та
прожив. за рахунок підприємства. (093)630-81-35,
(097)842-72-63
Охоронці потрібні на роботу. Доба через дві. Оклад 7000грн.
Соцпакет..Короленка,7 (093) 711-55-25
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У Вінниці згадували воротаря
«Локомотива» Василя Качорця
Пам’ятаємо  Перед війною, 15 лютого,
свій 80‑річний ювілей відзначав воротар
вінницького «Локомотива» 70‑х років і
відомий дитячий футбольний тренер,
майстер спорту Василь Качорець.
На жаль, нещодавно він пішов із життя
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Василь Качорець, окрім вінницького, також грав і за інші
відомі клуби — приміром, за «Динамо» (Мінськ). У його складі
змагався проти московських
одноклубників, ворота яких захищав славетний Лев Яшин. Після поразки від столичного клубу із рахунком 0:2 той підійшов
до Василя Качорця, поплескав
по плечу і сказав, що у колеги
все попереду, якщо працюватиме
над самовдосконаленням.
«Спочатку трохи
не виходило»
Колега Василя Микола
Кривов’язюк згадав, як він почав грати у Вінниці.
— Коли Василь виступав
за мінське «Динамо», тренер Едуард Малофєєв запрошував його
до збірної Білорусі. Але він все ж
перебрався до України, до нашого «Локомотива». Василь вдалою і
надійною грою приносив радість
вінницьким любителям футболу, він успішно захищав кольори
місцевого клубу, — сказав він.
Василь грав за наш клуб три
роки. Це було в 1977–1980 роках.
Тоді команда виступала на хорошому рівні, збирала повні трибуни глядачів.
Після завершення ігрової
кар’єри Василь Качорець перейшов на роботу до вінницької
спортшколи № 3, де був директором Микола Кривов’язюк.
— Спочатку у нього трохи
не виходило, а потім пішло-поїхало. Вихованці Василя Івановича полюбили, бо успішно виступали у змаганнях різного рівня.

За успішну роботу його неодноразово нагороджували грамотами
і грошовими преміями, — згадав
Микола Кривов’язюк.
Футболом захопився
змалку
Василь Качорець народився
15 лютого 1941 року у Гощі, що
на Рівненщині. До війни ця місцевість була під Польщею. Родина Качорців володіла кількома
гектарами землі, лісом, худобою.
Під час Другої світової війни
Гоща попала під окупацію німців.
З приходом радянської влади
на подвір‘ї родини Василя Качорця влаштували колгосп. Все, що

На пенсії Василь
Качорець любив
відвідувати футбольні
матчі за участі «Ниви».
Мріяв, щоб до Вінниці
повернувся великий
футбол
належало родині (земля, худоба,
коні, майно), відійшло до колгоспу, в якому стали працювати батьки Василя — Людмила та Іван.
Навчався Василь у місцевій
школі. Вже змалечку захоплювався футболом. У Гощі була потужна місцева команда. Талант
юнака помітили фахівці. У 14 років його запросили навчатися
та тренуватися в Рівному, де й
почалась його футбольна кар‘єра.
У Рівному Василь зустрів свою
дружину Галину, з якою щасливо
прожив 49 років. Після Рівного він захищав ворота команди
«Динамо» (Мінськ). В Мінську

Василь Качорець віддавався своїй справі на повну. Його вихованці любили та шанували усі
роки та навіть після виходу на пенсію
народилася донька Марина.
Військову службу Василь Качорець проходив у Львові, там він
грав за команду СКА, в складі
якої став чемпіоном України.
З 1968 року став воротарем команди «Локомотив» у Вінниці.
Закінчив Вінницький педагогічний інститут.
Підготував багатьох
відомих гравців
Згодом Василь Качорець почав
тренувати молодих футболістів.
Спочатку у міській спортшколі
№ 3, далі — в ДЮСШ і СДЮШОР «Нива». Там пропрацював
понад 30 років, із 1982 року.
Потім ще два роки тренував
у дитячо-юнацькій спортшколі
«Прем’єр-Нива». В 65 років завершив свою тренерську кар’єру.
Як тренер Василь Качорець
підготував багатьох відомих гравців. Приміром, Геннадія Співака,
який із Вінниці переїхав до Австралії. Згодом той перебрався
до Нової Зеландії, за національну
збірну якої грав. За юнацьку збірну України виступав вихованець
Василь Качорця Петро Задачин.

Качорець грав за наш клуб три роки. Це було
в 1977–1980 роках. Тоді команда виступала на хорошому
рівні, збирала повні трибуни глядачів
За словами рідних, Василь Качорець віддавався своїй справі
на повну. Свою команду він
возив на змагання і до Європи.
Його вихованці любили та шанували усі роки та навіть після

оголошення
9.4 Прибиральники, покоївки,
посудомийки
	Двірник потрібен на роботу. (067) 430-72-58
	Доглядальниця для чоловіка похилого віку.
(096)959-89-99, (067)912-85-99
Прибиральниця в багатокв.буд, частк.зайнятість, порядна, без
шкідл.звич.Вишенька (098) 275-71-28

прийом оголошень (0432) 555-135

Прибиральниця у будинок. 1 раз на тиждень. Тяжилів, р-н Мрія.
(098) 770-34-32

	Дівчата та хлопці потрібні на автомийку, на
хімчистку авто, з досвідом роботи. (073) 032-81-26

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

	Дівчата та хлопці потрібні на хімчистку авто з
досвідом роботи. (097) 171-57-53

9.5 Працівники СТО,
АЗС, мийки

Професійний автополірувальник авто з досвідом
роботи. Висока з/п. (098) 604-55-57

	Автополірувальник авто на автомийку, професійний
з досвідом роботи. З/п висока. (073) 032-81-26

виходу на пенсію.
Окрім риболовлі, Василь Качорець більше хобі не мав. Відвідував футбольні матчі за участі
«Ниви». Мріяв, щоб до Вінниці
повернувся великий футбол.

9.9 Робочі, слюсарі,
будівельники
	Внутрянщики, підсобники, каменярі, штукатури,
фасадники,покрівельники (098) 827-80-85
Працівник в сауну. Умови при співбесіді (067) 43031-41, Петро Семенович
Робочий для обробки зап. частин з пластику. (067) 722-77-52

9.6 Продавці, касири

	Різноробочиий-загосп в ТЦ «Жовтень». (068) 160-20-78

	Автополірувальник авто, професійний з досвідом
роботи. З/п висока. (097) 171-57-53

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

	Дівчата та хлопці на хімчистку авто з досвідом
роботи. (098) 604-55-57

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

9.12 Керівники,
адміністратори, управлінці
	Адміністратор в ТЦ «Жовтень». З/п 9000грн, г/р тиждень/тиждень. (068) 160-20-78

9.13 Швачки, кравці,
прасувальники
Швачка в майстерню одягу на постійну роботу. Замостя. (063)
406-63-82
Швачка на петельну машину. З/п висока. Соцпакет. (063) 30801-94`
Швачка на трикотаж (жін.одяг). Денні/нічні зміни,
г/р:8-20,20-8, 4/2. Зп висока. Київська 14, (097) 16872-82
Швачки в швейний цех. Жіночий одяг. Поопераційне вир-во. З/п
висока, соцпакет. (068) 656-81-31
509111

507230

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

21

лайф

RIA, Середа, 22 червня 2022

З окупованого Херсону —
в подружній корабель
Стали на рушник  У Вороновицькій
селищній раді одружилися відразу дві
подружні пари з Херсону. Найціннішим
весільним подарунком для закоханих став
український прапор, на якому молодята
написали «! Херсон — це Україна!»
Леся КЕСАРЧУК, RIA, (067)5421618

Війна не стала на заваді великій
мрії — збудувати родину. В один
день на весільний рушник стали
дві подружні пари переселенців: Володимир Гонтар та Марія
Лангвейль, Олександр Тарасенко
та Оксана Ковіня. Свою історію
кохання розповідає спочатку
Оксана.
— Пам’ятаю, три роки тому,
в серпні я познайомилась із чоловіком у спільній компанії друзів.
Правда після того довго не спілкувалися, — каже 25‑річна Оксана. — Він моряк. У Херсоні взагалі дуже багато моряків. Пів року
після знайомства, на початку
квітня, він відповів мені на розповідь в інстаграмі. До сьогодні
не знаю, як він мене знайшов
(усміхається — авт.). То й почали спілкуватися листуванням,
тоді він був у морському рейсі.
А вже на початку червня — ми
зустрілися. Мене відразу полонила його турбота. Саша надсилав мені на день народження
подарунки, купував мені найулюбленіші солодощі. Ніколи нікому
не відмовляв у допомозі. Цьогоріч у новорічну ніч в Херсоні,
після бою курантів, на головній
ялинці міста, на сцені, він зробив
мені пропозицію. Ми планували
одружитися цього літа в своєму
рідному місті. Проте 24 лютого
ми уже ховались у сховищі.
Ксенія разом із друзями та коханим хлопцем не могли змиритися з окупацією рідного міста.
Тому виходили підтримувати
акції протесту.
— Дуже було лячно виходити
на протест, перший раз — ми мо-

гли мирно пройти вулицями з прапорами. Нас було тисячі людей.
Стояли БТРи, націлені на нас, —
розповідає Оксана. — Вдруге,
коли люди вийшли на протест,
почали стріляти в повітря і використовувати світло-шумові
гранати, поводитися агресивно.
Окупанти швидко захопили всю
владу. Правоохоронців наших уже
немає. Чула, був випадок, коли
викликали поліцію, щоб вирішити
родинний конфлікт. Приїжджали
на виклик рашисти. В місті були
великі черги в магазинах. Швидко
подорожчали продукти. З м’ясом
були проблеми. В нас у Чорнобаївці є птахофабрика, і там багато курей померло з голоду, їх
деколи пів голодними вбивали
і роздавали людям, щоправда,
не обскубаних, а так, прямо із
фабрики. Кожного дня нам добре
було чутно, як стріляли в Чорнобаївці. І це було страшно.

Подружні пари зі своїм весільним подарунком. Прапор називають символом нескореності і
любові до рідного краю

Жити в окупації — це
мовчати
А от історія кохання другої подружньої пари Марії та Володимира Гонтаря почалася 11 років
тому.
— Ми разом вчились у Херсонському державному університеті,
коли почали зустрічатись, знаємо одне одного ще з ліцею ім.
Мішукова. Навчались на одному ж факультеті — математики
та інформатики, — розповідає
Марія Лангвейль.
Всі ці роки херсонці, як й всі
українці, жили та працювали,
мріяли та прагнули до своїх
мрій, проводили свята зі своїми близькими та все змінилося
в один день.

— Всі досягнення водночас
стали неважливими тепер, —
каже Марія. — Лягаєш спати
та просинаєшся лише з однією
думкою: лише б рідні були живі.
Терор у тиші. Жити в окупації —
це не носити прикраси, телефон
та небагато грошей, щоб не відібрали, це повертатися додому
не пізніше 15.00, бо крім орків
ніхто не їздить вже по місту,
це — ні з ким не сперечатися й
не доводити свою позицію «Я —
ураїнка!», це — стояти багато
годин у чергах, не знаючи, що
продають у магазині! Це — мовчати… 3 березня місто в окупації,
а 16 квітня ми вирішили виїхати
звідти.
Відтак дві подружні пари па-

тріотів‑херсонців оселилися
на Вінниччині у знайомих. Їх
розмістили в одне помешкання.
Згодом для обох стало сюрпризом одруження в один день.
Все було спонтанно
— Я сиджу, працюю віддалено, о 12‑й годині дня телефонує
мені чоловік і каже: «Збирайся і
будемо розписуватись», — мовить
Ксенія.
— У мене теж спершу був
шок, — відразу додає її подруга
Марія, — а потім, згадавши, що
мій коханий зробив пропозицію ще на мій день народження у 2016 році, зрозуміла, що
не треба вагатись. Я порахувала,
що до цієї події залишилось аж

оголошення
9.14 Бухгалтери, фінансисти,
аудитори
Бухгалтер по обліку зар.плати. Стаж не менше 5р.,
знання 1С:8. З/п 8000грн. (0432) 56-14-57

9.18 Опікуни, доглядачі, няні

прийом оголошень (0432) 555-135

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

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

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

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

Жінка 60р. шукає роботу по догляду за людиною похилого віку
з досвідом роботи. (098) 995-01-64

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

	Догляну людину! Хвору, лежачу похилого віку.
Цілодобово. Можливо з району. (068) 307-98-56

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

	Англійська, нім., польська, франц., чеська. Готуємо
до укр.та міжнарод. іспитів (063)130-80-89, (067)43329-54

10. Навчання

Німецька мова. Індивідуальні заняття. Переклади. (098) 517-1307

10.1 Навчу

Підтягнемо математику за літо. Індивідуальні заняття для 4-9 класів. Центр міста (095) 937-50-64

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

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

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

Опікунки по догляду в Німеччину. Жінки до 60 р. З/п
1100-1600 Є. Консульт. (096)742-55-02, (093)012-83-93

9.20 Робота за кордоном
Працівники на курячий завод в Нідерланди, ж/ч/
пари до 50 р. З/п 2000Є. Консульт (096)742-55-02,
(093)012-83-93

509099

9.22 Різне
Вінницькому благодійному фонду потрібні волонтери,довірені
особи. Оплата щоденна (068) 365-42-41
Допомагати хлопцю або дівчині розклеювати об’яви по місту,
на постійній основі. (097) 935-65-71
Допомогати розклеювати оголошення по місту. (068) 209-74-74
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 віддалену роботу на дому (менеджер з продажу або
інше). (096)458-9-754

дві години — тож точно встигну перевдягти спортивні штани
на більш пристойні, адже інших
у мене немає.
Подружнім парам влаштували
у приміщення сільської ради весільну церемонію. Переселенці
із інших міст спекли святковий
пиріг.
— Все було дуже гарно. Проте ми дуже мріємо, після нашої
перемоги відсвяткувати наше
весілля уже в звільненому Херсоні, дуже сумуємо за рідною
домівкою, за рідними, які там
залишились. Ми повинні жити
далі та допомагати своїм рідним,
ЗСУ, волонтерам та медикам і
тільки разом — ми переможемо! — каже Ксенія Ковіня.

505662

афіша

Уся афіша
Вінниці на сайті:

22

RIA, Середа, 22 червня 2022

КІно

Smartcinema

(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park»,
4 поверх тел. (096)003–50–50)

Театр

Коханці

Драма
22.06, поч. о 18.00

ВИСТАВКИ

Театр Садовського

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

Попелюшка і таємниця чарівного
каменю
Анімація
22.06, поч. о 10.00
23.05–29.06, поч. о 12.00

Я — Панда
Попелюшка і таємниця чарівного
каменю
Анімація. 22.06, поч. о 9.40, 11.30, 13.20
З 23.06 деталі за тел. (073)0035050

Морбіус

Трилер. 22.06, поч. о 15.00, 17.10, 19.20
З 23.06 деталі за тел. (073)0035050

Анімація. 22.06, поч. о 12.00, 14.00, 16.00
23.06–29.06, поч. о 10.00, 14.00

Екскурсії та майстер-класи
у краєзнавчому музеї

Світ Юрського періоду 3: Домініон
Пригоди. 23.06–29.06, поч. о 17.40

CinemaCiti

(вул. 600-річчя, 17Е. тел. (0800308111)

Доктор Стрендж у Мультивсесвіті
божевілля

Пригоди. 22.06, поч. о 9.20, 12.00, 14.40, 17.20,
18.00, 19.00, 20.00
З 23.06 деталі за тел. (073)0035050

Поганці

Анімація
22.06, поч. о 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
З 23.06 деталі за тел. (073)0035050

Тон Ган: Меверік

Трилер. 22.06, поч. о 10.00, 12.30
З 23.06 деталі за тел. (073)0035050

Флешбек

Трилер. 22.06, поч. о 15.30, 17.40, 19.50
З 23.06 деталі за тел. (073)0035050

Світ Юрського періоду 3: Домініон

Пригоди
22.06, поч. о 10.30, 11.20, 13.20, 14.10, 16.10,
17.00, 19.00, 19.50
З 23.06 деталі за тел. (073)0035050

Я — Панда

Анімація
22.06, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
З 23.06 деталі за тел. (073)0035050

Родина

(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

прем’єрА
Світ Юрського періоду 3: Домініон
Пригоди. 22.06, поч. о 10.00, 10.30, 11.30, 13.00,
13.30, 14.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.00,
19.30
З 23.06 довідка за тел. 080030811

Чай з м’ятою чи з лимоном?

Комедія
Початок о 17.30, вартість квитків 100–250 грн.

Морбіус

Трилер. 22.06, поч. о 13.40, 15.45, 20.15
З 23.06 довідка за тел. 0800308111

Доктор Стренджу Мультивсесвіті
божевілля
Пригоди. 22.06, поч. о 13.30, 16.00, 19.20
З 23.06 довідка за тел. 0800308111

Дім, у якому переночував Бог

Топ Ган: Меверік

Мала сцена. Лірична комедія
24.06, поч. о 17.00

Трилер. 22.06, поч. о 14.15, 16.45, 20.00
З 23.06 довідка за тел. 0800308111

KVITKA

Поганці

Пісня наяву й у снах
28.06, поч. о 17.30

Анімація
22.06, поч. о 10.15, 12.15
З 23.06 довідка за тел. 0800308111

ШvЛ

Мала сцена. Сцени із сімейного життя
29.06, поч. о 17.00

Попелюшка і таємниця чарівного
каменю
Анімація
22.06, поч. о 10.00, 11.45
З 23.06 довідка за тел. 0800308111

Вендета. Банди Атланти

Трилер
22.06, поч. о 20.30
З 23.06 довідка за тел. 0800308111

Альфа Код

Пригоди
23.06–29.06, поч. о 15.50

Я червонію

Пригоди
22.06, поч. о 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
З 23.06 довідка за тел. 0800308111

Бал негідників

Мала сцена. Детективна комедія
30.06, поч. о 17.00
Початок о 17.30, вартість квитків 100–250 грн.

оголошення

11. Дача, сад, город,
сг.продукцiя
11.1 Продукти харчування, сг
продукцiя
Картоплю, середню.................................. недор.......... (098) 034-73-01

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

12. Електроніка
та аудио/відео техніка

Вінницький обласний краєзнавчий музей
анонсував нові «Заходи вихідного дня»
на червень. У графіку — тематичні та інтерактивні
екскурсії, а також майстер-класи.
— Тепер ви можете не лише почути цікаві
розповіді досвідчених екскурсоводів, освоїти
давні техніки полювання, видобування вогню,
виготовлення борошна, дізнатися про місцеві
традиції та обряди, але й спробувати створити
свій мистецький витвір у вигляді витинанки
чи, скажімо, сувенірної ляльки, — зазначають
працівники музею!
Розклад заходів на червень:
25 червня, об 11.00 — Майстер-клас з
виготовлення сувенірної ляльки
25 червня, о 15.00 — Тематична екскурсія «З
бабусиної скрині»
Вартість квитка на екскурсію
— для дітей та студентів — 30 гривень,
— для дорослих — 50 гривень.
Вартість квитка на майстер-клас
— з витинанки — 50 гривень,
— на майстер-клас з виготовлення сувенірної
ляльки — 70 гривень.
Реєстрація обов’язкова за тел. (068)7254957
(дзвінки приймаються з 10.00 до 17.00).

Рем. телевізорів вітчизн. та імпортн. вир-ва будь-яких моделей.
Виклик додому. 66-68-62, (098) 062-16-47
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 «Партнер». Ліц. 380 НКФП. (063)311-80-72, (096)901-79-48
	Кредити готівкою. 17 років кредитуємо. Кредитна спілка «Партнер». Ліц.380 НКФП. (063)311-80-72,
(096)901-79-48

Т/в LG з трубкою. . ....................................... дог............. (097560-0631
Фотоприналежності, різні.............................. дог.......... (068) 004-10-26

12.2 Куплю

14. Медичні послуги

15.1 Вона пише

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

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

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

(067) 431-88-99
Зуби як свої. Протезування, лікування, видалення,
панорамний знімок. (098) 814-09-47

Aнтена б/в супутникова, компл.комбінов.(тарілка та Т2), твбокс,приставка IP ТВ. (067) 240-70-16
509192

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

Продам інвалідний візок, ходунки, туалет, милиці. (098) 52866-15

Захисний костюм Л-1 для риболовлі, практично новий. Ціна 500
грн. (066) 670-74-81

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

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

Куплю інвалідний візок, ходунки, туалет. (096) 280-48-74

12.3 Послуги

15. Знайомства

14.1 Пропоную

14.2 Потребую

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

Хочете поринути у минуле? Дізнатися, якою
була Вінниця сотні років тому? Ласкаво просимо
в музей-кавярню «Панъ Заваркінъ та синъ».
Це унікальне місце з атмосферою кінця ХІХ —
початку ХХ ст., де можна випити смачного чаю та
кави, скуштувати домашні десерти та переглянути
колекцію старовинних годинників. Музей-кав’ярня
часто влаштовує вечори живої музики. Отож
тут можна не лиши випити смачної кави та чаю,
побачити унікальні експонати та насолодитись
приємною музикою.
Графік роботи: щоденно з 10.00 до 18.00,
за адресою: вул. Олександра Соловйова, 3. Вхід
вільний.
прийом оголошень (0432) 555-135

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

12.1 Продам

Відпочинок у кав‘ярні-музеї Панъ
Заваркiнъ та Синъ

16.2 Куплю

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

Aнтикваріат. Монети будь-якого періоду для себе.
Дорого. (067) 933-17-24

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

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

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

Дорого годинники: наручні, кармані, буси (янтарні, коралові).
Приїду заберу. (067) 901-51-14

афіша

Уся афіша
Вінниці на сайті:
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Виставка хижих комах — Інстинкт
хижака

Вперше у Вінниці відбувається єдина виставка хижих 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 довідок: (063)7912215, (096)7726569

активний відпочинок

Кінні прогулянки у Вінниці

Коні — це справжні терапевти, які допоможуть
вам пережити хвилювання, смуту, відволіктися від
буденності, а ще ви отримаєте позитивні емоції і
неймовірні враження.
Запрошуємо усіх бажаючих на прогулянки верхи по
живописних краєвидах. У нас ви можете поспілкуватися з граційними тваринами, а саме з конями,
які подарують неймовірні враження та позитивні
емоції.
У нас є: кінні прогулянки в лісі та на полі; фотосесії
з кіньми; уроки верхової їзди; катання дітей на поні.
Під час їзди верхи вас буде супроводжувати кваліфікований інструктор. Також у нас ви можете отримати безкоштовну фотосесію з нашими конями у
дивовижній локації, оплата лише за оренду коня.
Вартість оренди та катання:
— 500 грн/година за коня як у будні, так і вихідні
дні.
— Оренда поні — 300 грн 30 хв, 500 грн/година.
У вартість входить інструктор.
Деталі за тел. (068)3044448.

Концерти

Екскурсія в музей Пирогова

Музейно-садибний комплекс ім. Пирогова присвячений життю та діяльності видатного лікаря-хірурга,
розташований у мальовничій місцині, неподалік
Вишенського озера. Сьогодні це не тільки визначна
культурна пам’ятка Вінниці, а й один із найпопулярніших туристичних об’єктів міста. Тут можна поринути
в історію життя надзвичайної людини, дізнатися
багато цікавого про видатного медика, насолодитися
прогулянкою затишним парком і придбати сувеніри
на згадку. Експозиція музею займає площу 1,2 тис.
кв. м, де розміщено понад 1,5 тис. експонатів.
Музей працює з вівторка по неділю з 10.00 до
17.00, каса працює до 16.00.
Вартість відвідування музею ім. Пирогова:
Повний квиток: — для дорослих: 170 грн
— для учнів/студентів/пенсіонерів: 85 грн
Будинок ім. Пирогова: — для дорослих: 80 грн
— для учнів/студентів/пенсіонерів: 40 грн
Музей-Аптека:
— для дорослих: 40 грн
— для учнів/студентів/пенсіонерів: 20 грн
Церква-Некрополь: — для дорослих: 50 грн
— для учнів/студентів/пенсіонерів: 25 грн
Вхід на територію: — для дорослих: 20 грн
— для учнів/студентів/пенсіонерів: 10 грн
Телефони для довідок: (0432)46–69–37,
(0432)43–71–49.

Прем’єра «Жінка над нами» у Вінниці

Зіркові актори Лілія Ребрик, маестро Лесь Задніпровський і Костянтин Костишин 23 липня у
Вінниці з гарячою прем’єрою «Жінка над нами»!
Приходьте о 18.00 у театр ім. Садовського насолодитися незабутньою подорожжю бурхливим світом
гумору і блискучою грою улюблених акторів. Квитки від 160 до 300 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua,
у касах театру, філармонії, Royal pub, «Артинов»,
«CHERDAK», «Мобі Дік», «Rock-n-Roll», «Aladdin» і
центрі розвитку «Origami». Безкоштовна доставка
квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Улюблені «вар’яти»
«ТеСАМеШоу»

Активний
відпочинок
у картинг-клубі

Активно та весело провести вільний час у Вінниці пропонує перший
картинг-клуб «GT».
Сучасний парк машин,
обладнання телеметрії,
унікальна траса дають
вам максимум адреналіну 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 максимально наближені до їх назви. Кожна квест-кімната у Вінниці 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». Телефони для довідок (096)530516.
Наша адреса: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 16.

Їхній гумор міцний, як
постріл «Байрактара»!
Мова — файна
українська, серця —
щирі й патріотичні, а
концерти — завжди
незабутні і надихаючі. 12 серпня о 19.00 у театрі ім.
Садовського улюблені «вар’яти» — «ТеСАМеШоу»
призначають побачення всій Вінниці та гостям міста.
Буде нова концертна програма, актуальні жарти,
яскраві пісні та дві години найкращого настрою,
які запалять позитивом кожного. Приходьте на
концерт разом із Владзьо, Володимиром Жогло,
Валентином Сергійчуком, Віталієм Тильним і Сергієм
Полупаном ловити миті позитиву і робити добрі
справи. Адже кошти від продажу квитків передадуть
на підтримку ЗСУ! Квитки — від 380-630 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста.

Великий концерт
гурту «Скрябін»

«Скрябін», пісні Кузьми
і ви! 21 серпня о 19.00
у театрі ім. Садовського
Вінниця стане «Місцем
щасливих людей». На
великому концерті гурту
«Скрябін» заспіваємо всі наші улюблені пісні, які
написав Андрій, і сотнями вогників передамо
йому свою безмежну любов, яка завжди у наших
серцях. Будуть всі легендарні пісні і незмінний
«скрябінський» драйв! А ще – багато особливих
зворушливих спогадів і незабутня, найтепліша атмосфера у колі своїх людей. Квитки – 390-540 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста.

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

18. Загубив-знайшов

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

18.1 Загубив

	Куплю дорого монети, нагороди, знаки, статуетки,
буси, старі іграшки, ікони,інше (067) 901-51-14

В другій половині березня 2022 року, внаслідок бойових дій
було втрачено посвідчення учасника бойових дій на ім’я Мусенко
Олега Яковича, серія ЮА, номер 042027, видане Департаментом
кадрової політики Міністерства оборони України, дата видачі:
2 листопада 2015 року. Дане посвідчення вважати недійсним.
тел. не вказано

Куплю монети будь-якого періоду для себе. Дорого. (067) 93317-24
	Куплю хромові чоботи, форму, значки, воєнну
амуніцію, радіостанцію. (098) 753-77-50
Ордени, медалі, значки, ікони. картини, фотоапарати, фарфор.статуетки, парфуми. (098) 753-77-50
	Радіодеталі, радіолампи, електродвигуни, металобрухт. Куплю дорого! (098) 753-77-50
	Ялинкові іграшки, ляльки, машинки, конструктори,
ігру Електроніка та інше. (098) 753-77-50

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

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї Новотарської
Дар’ї Олександрівни вважати недійсним. Тел. не вказаний
Втрачений диплом К19041564 та додаток до нього. Атестат
51276774 та додаток до нього на ім’я Табачук В.В. за професією
«Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ», виданий
ВПУ№11 м.Вінниці у 2019р. Вважати недійсним. тел не вказано
Втрачений диплом К20 063867 та додаток на ім‘я Дев’ятко
Євгеній Сергійович. за професією «Електромеханік з ремонту
ЛОМ» виданий ВПУ №11 в 2020р. Вважати недійсним. тел. не
вказано

Продам в доброму стані б/в скейтборд, самокат, роліки, складний велосипед Азімут (067)393-54-74, (097)477-36-61

Втрачено посвідчення багатодітної сім’ї, серія АВ 029229 від
23.01.2012р. Фефелова Д.М; серія ДБ 222671 від 30.07.2018р.
Фефелова І.М.; серія ДБ 264365 від 23.08.2017р. Фефелової
О.М. Вважати недійсними. тел. не вказано

17. Тварини

Втрачено посвідчення багатодітної сім‘ї на ім‘я Костик Олена
Володимирівна, 18.12.2007р.н. Вважати недійсним. тел. не
вказано

17.1 Продам
Породисті кури, качки, курчата, каченята. Інкубаційні яйця, голуби
та перегній. (067)869-88-93, (063)130-30-80
Чорно-рябу телицю, тільну 7 місяців. (067) 850-61-97

Втрачено свідоцтво про право власності, видане на підставі
рішення виконкому Вінницької міської ради №1989 від
12.10.2004р. на ім’я Матерій В.В., Матерій Є.А., Матерій С.В. за
адресою: м.Вінниця, вул.Київська,106, кв.52. Вважати недійсним.
тел. не вказано

«Джазовий The Beatles».
Концерт просто неба

6 серпня о 19.00 на відкритті нової атмосферної
локації у центрі міста - «Театрального дворика»
- вперше у Вінниці пройде особливий і просто
дивовижний концерт «Джазовий The Beatles». Під
світлом ліхтариків ми разом заспіваємо «Let It Be»,
«Yellow Submarine», «Help!», «Yesterday», «All You
Need Is Love» та всі інші улюблені хіти легендарних
«Бітлів»! Виняткова атмосфера, фантастиче звучання, професіоналізм одних із найкращих джазменів
України і плей-лист, у якому суцільні пісні-легенди.
Буде все для ваших незабутніх вражень. Не пропустіть! Це буде подія, про яку говоритиме все місто.
Квитки – 290-490 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua,
у касах театру, філармонії, Royal pub, «Артинов»,
«CHERDAK», «Мобі Дік», «Rock-n-Roll», «Aladdin» і
центрі розвитку «Origami». Безкоштовна доставка
квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63. Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Творчий вечір Ади Роговцевої

27 червня в театрі ім. Садовського відбудеться творчий вечір Ади Роговцевої під назвою «З
тими, кого люблю…», який охоплює усю творчу
палітру неймовірно талановитої жінки. Тут можна
буде побачити фрагменти з кінострічок, відомих
театральних вистав, послухати вірші у авторському
виконанні та просто поспілкуватися із зіркою. У
творчому вечорі візьмуть участь відомі українські
актори і режисери.
Ви зможете поспілкуватися з Адою Миколаївною,
дізнатися про її життя в театрі і кіно. Ви дізнаєтеся
про долю актриси, її ставлення до багатьох речей.
Зустріч протікає українською і російською мовами.
Внесок Ади Роговцевої у розвиток української
культури неможливо переоцінити. Понад 50 ролей
в кіно і театрі зіграні актрисою. Причому майстриня
однаково прекрасна як у драматичному, так і в
комедійному амплуа.
Саме Ада Роговцева виконала усі жіночі ролі у
спектаклі за п’єсою Генріка Ібсена «Пер Гюнт».
На творчому вечорі «З тими, кого люблю…» Ада
Роговцева поділиться із глядачами усім найважливішим, що було здобуто і створено актрисою. Ви
побачите фрагменти відомих театральних вистав,
кінострічок. Почуєте вірші у авторському прочитанні і зможете поспілкуватися із улюбленою
артисткою
Початок о 18.00, вартість квитків від 190 грн.
прийом оголошень (0432) 555-135

Свідоцтво про право власності на житло 625 від 28.05.1998р.
виданого на підставі рішення Вінницької міської ради на ім’я:
Ніколюк Наталії Юріївни, Максимової Тетяни Юріївни, Ніколюк
Марії Андріївни, Максимова Олександра Євгенійовича вважати
недійсним в зв’язку з втратою. Тел. не вказаний

19. Загальні оголошення
19.1 Продам

19.2 Куплю
А я куплю велосипеди, різні. Ціна договірна. (067) 429-26-71
	Демонтаж, самовивіз, чорні, кольор. мет., макул.,
склобій. Київська, 136б. (098) 028-88-91
	Духи, флакони та коробки з під духів: Франція та
СРСР. Дорого! (098) 753-77-50
	Куплю дозиметр, радіолампи, противогаз, катализатор, лічил.Гейгера, радіодеталі. (098) 753-77-50

Друкарська машинка Optima-1, факс Panasonic, ел.м’ясорубка
Avrora. (097) 131-78-66

	Р а д і о д е т а л і , р а д і о л а м . , р е л е , р а д і оп л а т и ,
магнітофони, осцилографи, т/в, фотоап. (098) 75377-50

Продам меблі: кухня, мийка, витяжка, килими, інструменти,
фотоапарат Олімпус. (096) 800-85-04

	Фотоапарат Олімпус, Кодак, Соні, магнітофон Шарп,
Санйо та інше. (098) 753-77-50
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гороскоп

Анекдоти
***

У ху*ла не подумали, що малювати
на танках елемент таблиці
Менделєєва, з якого роблять
цинкові гроби (Z), то є дуже
поганий знак.

***

Дзвонить власник Coca-Cola
до Медведєва:
— Чи хочете ви за 5 мільярдів
доларів в рік змінити прапор росії
на червоний, під колір Coca-Cola?
— Тяжко одразу відповісти, мушу
подумати…
Медведєв дзвонить до путіна:
— Володю, коли у нас закінчується
контракт з Aquafresh?

***

Приніс поштар діду, що живе сам
на хуторі, пенсію.
— Живеш тут за 100 кілометрів!!!
— Ти до мене не кричи, бо ще
газету випишу!!!

***

Овен

***

Цього тижня вам пощастить
у справах, якщо ви зможете
виявити ініціативу, наполегливість та рішучість.

Українці: хочемо херсонських
кавунів!
ЗСУ: ні слова більше. Нам 15 км
залишилось!

Телець

***

Стосунки з близькими та
друзями стануть кращими та
гармонійнішими. Ініціативу
та сумлінність оцінить ваше
начальство.

Лев

У професійній сфері нині
можна очікувати проблеми, так що зосередьтеся
на роботі.

***

— Тату, дивись, зірка падає! Загадуй
швидше бажання!
— Хочу, щоб Німеччина надала нам
зброю!
— Ого, перший раз бачу, щоб зірка
летіла назад у небо…

Діва

***

З’явиться шанс позбутися
сумнівів, підозр та ревнощів.
Не відкладайте рішення особистих справ у довгий ящик.

Терези

На роботі настає напружений
час, зате ви стаєте незамінним фахівцем. Ваше сприйняття ситуації зміниться, вирішення проблем вимагатиме
зовсім іншого підходу.

***

Крим.
— А где люди?
— Не сезон.
— А когда сезон?
— Сезон буде в червні.
— Так сейчас июнь!
— Так я ж і кажу. Зараз июнь.
А сезон буде в червні.

***

Вікінги вибирають вожаком
найсильнішого, французи —
найкрасивішого, євреї —
наймудрішого. І жили б вони
в мирі і в спокої, якщо б не одне
плем’я, де постійно вибирають
одного й того самого х**ла!

Скорпіон

Тиждень обіцяє бути досить вдалим. Не втрачайте
шанс змінити своє життя
на краще, позбутися того,
що набридло.

***

***

— Щось у Києві сильно гупнуло…
— Це американці скинули 40 млрд
готівкою…

***

Колега з Америки запитав, чому всі
відоси знищення руснявої техніки
зроблені під веселу музику… Ну бо
під сумну музику не так весело.

Ніколи не питай жінку про її вік.
Чоловіка — про його зарплату.
Шольца — дату поставки Україні
важкого озброєння…

Стрілець

Не робіть поспішних висновків і не поспішайте з однозначними оцінками. Нестандартний підхід до ситуацій
дозволить вам впоратися з
будь-якою проблемою.

***

В цьому сезоні губи, брови, сідниці
більше не в моді! Тренд 2022 —
дівчина з сіллю та каністрою
бензину!

***

***

Чоловік підмовив знайомого
гінеколога прописати дружині
секс не менше 20 разів у місяць,
але сексу так і не дочекався, хоча
по обличчю жінки було видно, що
лікування йде повним ходом…

***

Не будьте Макроном. Витрачайте
своє життя на розмови лише з
близькими і коханими людьми.
Запитання Шольцу:
— Кого ви підтримуєте Україну чи
росію?
— Звичайно, що Україну, в мене
навіть прізвище — Шольц,
а не Чтольц…
Трую жуків на картоплі.
Жуки в цей час: повітряна тривога,
повітряна тривога!

***

У Донецьку біля адміністрації
ДНР пушиліна прогримів
вибух. Сподіваємось, що ніхто з
ватажків так званої республіки
не постраждав, а що їх просто
розірвало нахрін!)

Козеріг

Незважаючи на труднощі
та перешкоди ваші справи
йдуть угору.

***

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.

***

Рак

***

Російські 40‑річні коментатори зі
своїми історичними аргументами
і мізерними знаннями виглядають
просто жалюгідно проти
українських 16‑річних підлітків, які
банально готувалися до ЗНО.

***

В росії назвали причину
неефективності Javelin в Україні:
немає жодного відгуку від тих,
у кого попала ракета Javelin.

Настає зоряний час для
людей творчих. Поєднавши
натхнення з конкретними завданнями, ви зможете отримати солідний прибуток.

Раніше всі думали, що безкінечне
число Пі. Але Арестович зміг
довести, що безкінечне число це
2–3 тижні.

Новий рівень пошуку палива, це
коли побачив на дорозі бензовоз, і
супроводжуєш його до АЗС.

***

Близнюки

***

Якщо в дівчини є кіт, то можете
спокійно з нею одружуватись, бо
вона вже звикла любити істоту, яка
лише їсть і спить на дивані.
Чорний кіт, що перебігає вам
дорогу, означає, що тварина
кудись іде. Не ускладнюйте життя
ні собі, ні йому.

Не соромтеся використовувати корисні зв’язки
у робочих та фінансових
питаннях.

Поліція зупиняє машину:
— Пили?
— Пив!
— Чому сіли за кермо?
— Хотів пожертвувати авто на ЗСУ!

Водолій

Намагайтеся бути м’якшими
і гнучкішими, а рішучість і
жорсткість зараз ні до чого.

Риби

Тиждень буде для вас
динамічним і успішним.
Важливо, щоб вас почули,
але й будьте готові на компроміс. Не піддавайтеся спокусам, боріться з поганими
звичками.

***

***

Погода у Вінниці

— Опишіть своє життя.
— Матюкатися можна?
— Ні.
— Тоді все добре.

***

Не зліть мене, і так трупи ховати
немає куди… Жартую я, жартую,
місць ще до хріна…

Gismeteo

***

Хороший жарт — це той, за який
тебе хочуть вбити, але не можуть,
тому що сміються!

Якщо ви ще досі думаєте, що
ваша дружина любить вас більше,
ніж вашого кота, спробуйте теж
нас*яти їй у чобіт.
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