
RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Про заробітки  
на таксі
У Вінниці понад десять служб та 
агрегаторів таксі. В кожній з них 
водіям обіцяють вигідні та зручні 
умови праці. Ми попросили 
вінницького таксиста розповісти, 
як насправді

засПокоює колекція 
сувенірного взуття
Понад 300 сувенірних чобітків і 
туфельок нараховується у колекції  
вінничанки Тетяни Осіпової. Як так 
сталося, що жінка перетворила 
улюблене заняття на заспокійливі 
«пігулки»?
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Переселенці Відкрили сУхий басейн с. 20

реклаМа

«мій батько — Герой»
ВикликаВ ВоГонь на себе

як Повернути 
ПереПлату за газ? с.6

509539

робить унікальні 
оПерації на фронті с. 12

468084

 два друга допомогли 
нашим військовим зупинити 
російський наступ. це сталося 
у березні на київщині
 Один з них, роман, родом 
з барського району. Він 
загинув, викликавши вогонь 
на себе
 За кілька годин до смерті 
чоловік встиг написати 
доні і привітати її з днем 
народження, який був 
наступного дня 

 старша дочка Героя 
анастасія розповіла про 
свого батька, який загинув, 
захищаючи Україну

с.8

грн
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Пробник 
культури

Насправді українська 
культура настільки велика, 
що її не показують повністю 
людям без «спеціальной псі-
хологічєской подготовкі», 
аби їм голова не закрути-
лася.

Їм показують пробник, на 
кшталт тих, що роздають на 
коридорах торгових центрів 
промовтерки парфумерних 
магазинів. Щоб людина 
понюхала і хоч трохи по-
знайомилась із парфумом, 
перш ніж заходити у бутік 
і шокуватись ціною за пля-
шечку.

Українська культура теж 
заплатила свою шокуючу 
ціну за те, щоб просто бути. 
Більше того, ціна далеко 
не остаточна і пляшечка 
української культури має 
не фіксовану, а аукціонну 
ціну, котра безперервно 
зростає, а краю аукціону 
ще не видно.

І от нанюхавшись запаху 
парфуму разом із запахом 
картону, люди без «спе-
ціальной псіхологічєской 
подготовкі» думають, що 
вони вже все зрозуміли в 
парфумі, розкрили компо-
зицію його аромату, основу 
і верхню ноту. Нема чого і 
заходити далі.

Отримавши пробник 
української культури на 
коридорі культурного торго-
вого центру вони нюхають 
і от же ж воно, всьо ясно. 
Гоголь, Шевченко, Дзідзьо, 
вишиванка, шаровари, ці, 
як їх там, вареники і хрущі 
над вишнями. Ніби все.

Більше того, якщо спро-
бувати розпитати їх глиб-
ше — стає очевидно, що, 
оцінюючи культури нашу і 
«велікую», вони беруть для 
аналізу їх рівень сторічної 
давності. Але за останні сто 
років «велікая руская» дуже 
зсохлась, як дуже стара су-
сідська грушка. Ще взагалі 
неясно, чи жива — треба 
сокирою постукати по стов-
буру, послухати, чи дзвені-
тиме.

А культура українська з 
тих пір тільки виросла і до-
далась. Підживлена квота-
ми, законами про мову та 
відносно вільним тридця-
тилітнім періодом.

Заколосилась.

думкА

Ми заПитали вінничан

нові ціни  слідом за вінницькими 
маршрутниками плату за проїзд 
збільшують у «Вінницькій транспортній 
компанії». Мерія дозволила збільшити 
вартість квитка в муніципальних 
автобусах — з 8 до 12 гривень. Така 
ціна починає діяти з 1 липня. Водночас, 
купуючи електронний проїзний, можете 
суттєво зекономити

Що ви робите під час повітряної тривоги?

новини

блогер

Володимир 
ГеВко

Попри зростання вартості квитка 
у автобусах, ціна проїзних квитків 
залишається попередньою.
електронний проїзний, нага-
даємо, можна придбати як па-
кет поїздок на «Муніципальну 
картку вінничанина». більшість 
його видів мають ліміт поїздок — 
130 на 30 календарних днів.
Учнівський проїзний коштує 
155 гривень; студентський — 
255 гривень; загальний проїз-
ний (без пільг) — 510 гривень. 
Тобто, для власників учнівського 

проїзного одна поїздка коштує 
1,19 грн; для студентського про-
їзного — 1,96 грн; а для загально-
го проїзного — 3,92 грн.
Якщо ж 130 поїздок на 30 днів 
вам не вистачає, то можна при-
дбати проїзний безлімітний — тут 
необмежена кількість поїздок ко-
штуватиме 750 грн на 30 днів.
— Попри зростання вартості про-
їзду, вартість проїзного не збіль-
шується, — сказала директорка 
кП «Вінницякартсервіс» катери-
на бабіна. — Поповнити «Муні-

ципальну картку вінничанина» 
і замовити проїзні тривалого 
користування можна через тер-
мінали самообслуговування, 
на сайті et.vn.ua та кіоски «Пре-
са». Якщо ви робите поповнення 
онлайн чи через термінали типу 
easypay, то вашу покупку треба 
активувати: натисніть кнопку Info 
на валідаторі, піднесіть до ньо-
го картку, аби вам зарахувались 
поїздки й потім ще раз, щоб за-
реєструвати свій проїзд.
Також бабіна нагадала, що без-

коштовна пересадка здійснюється 
по першому транспорту.
— Тобто, якщо ви сідаєте в трам-
вай, оплачуєте 8 гривень, а потім 
пересаджуєтесь в автобус, де ре-
єструєте свою пересадку, то вам 
не потрібно буде доплачувати ще 
4 гривні, — зазначила директорка 
«Вінницякартсервіс».
нагадаємо, безоплатна пересад-
ка протягом 30 хвилин доступна 
тільки власникам «Муніципаль-
них карток вінничанина».

вартість проїзного не збільшується

За ПроїЗд В аВтобусі 
З лиПня  — 12 ГриВень

МаксиМ (42), Менеджер:
— не спускають в укриття, 
коли лунає повітряна тривога. 
Можливо, вже звик до них. 
а раніше використовував 
правило двох стін.

Діана (23), касирка:
— ігноруємо. Ми вже звикли 
до повітряних тривог. навіть 
на роботі вже не ховаємося і 
не закриваємо магазин. Про-
довжуємо працювати.

неля (66), ПенсіОнерка:
— Я не вважаю підвал сво-
го будинку найпростішим 
укриттям. це «гробниця». і 
якщо її завалить, то я з неї 
не виберусь ніколи. 

влаДислав (75), ПенсіОнер:
— слава богу, в нас тут тихо 
та спокійно, тому не реагую 
на тривогу. напевно, присто-
сувались вже до щоденних 
повітряних тривог. 

руслан (42), беЗрОбіТній:
— не реагуємо. інші міста 
страждають від щоденних 
обстрілів, тому там люди хо-
ваються. а Вінницю минає це 
лихо, тому розслабились.

люДМила (67), ПенсіОнерка:
— Я не ходжу в укриття, бо 
такого в мене немає. напев-
но, якби були малі діти, то я б 
була більш відповідальною та 
ховалася б у підвалі. 

ральний директор транспортної 
компанії Михайло Луценко. — 
При цьому Методика розрахунку 
тарифів на послуги пасажирсько-
го автотранспорту дозволяє пере-
глядати тариф при зміні вартості 
палива більш ніж на 10%. Тож, 
враховуючи зазначені обставини, 

підприємство здійснило розра-
хунки щодо коригування тари-
фу для автобусів. З урахуванням 
нової ціни на паливно-мастильні 
матеріали розмір соціально орі-
єнтованого тарифу на переве-
зення пасажирів склав мінімум 
12 грн на одну поїздку.

з проїзним можна платити менше за проїзд. для учнів 
разова поїздка по електронному проїзному складає 1,19 грн, 
для студентів — 1,96 грн; а для громадян без пільг — 3,92 грн

Валерій 
чуДновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Виконком місь-
кради 23 червня 
схвалив рішен-

ня щодо підвищення тарифу 
на проїзд у муніципальних авто-
бусах. З 1 липня вартість проїзду 
в цьому виді громадського тран-
спорту становитиме 12 гривень.

У мерії стверджують, що під-
вищення на 4 гривні є соціально 
орієнтованим, адже економічно 
обгрунтований рівень тарифу 
на проїзд значно вищий. Нага-
даємо, вартість проїзду в авто-
бусах підняли менше року тому, і 
до 1 липня 2022 року разова по-
їздка коштувала 8 гривень. Тоді, 
як зазначають транспортники, 
реальний тариф, за складови-
ми, мав становити 18 гривень 
за квиток.

Чому зараз, поки триває ві-
йна, прийняли рішення підняти 
вартість проїзду в муніципаль-
них автобусах? Причини такі ж, 
як і для маршрутників, які з 
24 червня перевозять пасажирів 
за 15 гривень — стрімке зрос-
тання цін на паливно-мастильні 
матеріали через широкомасш-

табну війну росії проти України.
Адже війська країни-агресора 

знищили нафтопереробну галузь 
України, старі джерела пального 
тепер недоступні (паливо отри-
мували з білорусі та росії — авт.), 
і трейдерам довелося «з коліс» 
налагоджувати постачання бен-
зинів та дизеля з країн ЄС. Тож, 
крім дефіциту пального, за чо-
тири місяці війни, його вартість 
зросла у два-три рази.

І тому комунальне підприєм-
ство «Вінницька транспортна 
компанія» звернулося до міської 
влади, аби у новий тариф для 
перевезення пасажирів на му-
ніципальних автобусах заклали 
підвищення вартості пального 
і запчастин.

— Вартість бензину А-92 зрос-
ла на 107%, А-95 — на 153%, 
дизпалива — на 148%, ціна газу 
зросла на 156%, — сказав гене-

Подорожчання 
відбулося через 
зростання ціни 
пального. За рік 
дизель зріс у ціні на 
148%
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точка зору
простір для особистої думки

Діана ПоДолянчук, ВОлОнТерка

Волонтерство - це коли ти в будь-якій незрозумілій 
ситуації: а) йдеш на склади; б) ще раз йдеш на склади. 
не здаємось! Працюємо далі!
Віримо в Збройні сили України!

оксана бровко, 
Директорка асоціації 

незалежних регіональних 
виДавців україни (анрву)

Не про проблему, а про шля-
хи її вирішення. Не про трудно-
щі, а про допомогу, взаємодію 
та підтримку.

Починаючи з червня газети 
в Чернігові, Херсоні, Рівному, 

Кременчуці, Чернівцях, Вінни-
ці, Тернополі, Хмельницькому, 
Козятині, Одесі мають можли-
вість виходити, бо вирішене 
одне з найбільш болючих пи-
тань друкованого медіа — неста-
ча паперу.

Аби ви знали, яка кількість 
людей, компаній, країн була за-
лучена в процес пошуку підтрим-
ки, а потім і доставки газетного 

паперу до українських медіа, ви б 
відчули настільки ж сильно цю 
потужну силу підтримки укра-
їнців, як відчуваю її я.

З далекої Норвегії, до друж-
ньої Польщі, за підтримки колег 
з усього світу газетний папір для 
цієї газети пройшов від Norske 
Skog, через Agora, за підтримки 
WAN-IFRA, БО «УСЛ», юри-
дичної фірми Kinstellar і завдяки 

невтомній праці команди-орга-
нізатора процесу Асоціації неза-
лежних регіональних видавців 
України.

Майже 48 тонн. Багато це чи 
мало? Не знаю. Знаю лише, що 
завдяки цьому ви зможете чи-
тати газети в десяти містах/об-
ластях України протягом цілого 
місяця! А це — джерело опти-
містичних новин про наші пере-

моги, сумні повідомлення про 
втрати, корисні дані про те, як 
жити в умовах війни та обна-
дійливі статті про те, як будемо 
все відбудовувати після нашої 
перемоги.

Ця історія — про взаємопід-
тримку, про теплі стосунки з 
колегами, про єдність та важ-
ливість триматися купи.

До перемоги!

Попри війну — газета живе!
блог

Газета є членом 

Всесвітньої 

Асоціації 

Новинних 

Медіа WAN-IFRA

Ця газета надрукована на папері, що 
наданий нам в якості гуманітарної 

допомоги та за підтримки компаній: 
Mediahuis , фонду MDIF, UAB PELKON, 

АНРВУ, ПП “ІА “Центр медіа”.

Hаклад 17 900 Замовл. № 220119
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У травневих ра-
хунках деякі ві-
нничани отримали 

донарахування за холодну воду та 
водовідведення. Адже тепер увесь 
обсяг спожитої води, який пода-
вали на багатоквартирний буди-
нок, пропорційно ділять між всі-
ма споживачами: і тими, хто має 
квартирні лічильники, і тими, що 
їх не мають. Це дозволяє робити 
методика № 315 від 22 листопада 
2018 року, яку затвердили в Мін-
регіоні.

зМіни зачеПили 
887 буДинків

Зміни до Методики розподілу 
між споживачами обсягу спожитих 
у будівлі комунальних послуг, що 
раніше було затверджено Наказом 
№ 315 Мінрегіону урядовці внесли 
26 березня цього року.

На вимогу Кабміну, усі недооб-
ліки спожитої холодної води у ба-
гатоповерхівці почали пропорційно 
ділити між споживачами: тими, 
хто має у квартирі індивідуальні 
лічильники, і тими, у кого їх немає.

І «Вінницяоблводоканал» по-
чав застосовувати цю методику з 
травня. Тобто, у платіжках за ми-

нулий місяць жителі вінницьких 
багатоповерхівок отримали дона-
рахування за холодну воду і водо-
відведення.

— Ця методика у Вінниці тор-
кнулася мешканців 887 будинків. 
Не всі це відчули, але по окремих 
будинках середнє нарахування 
склало від 2 до 4 кубів води. Чому 
так? Бо вся вода має бути розпо-
ділена між всіма співвласниками 
кожного окремого багатоквар-
тирного будинку, — сказала в ко-

ментарі Суспільному заступниця 
директора комунального підпри-
ємства «Вінницяоблводоканал» 
Раїса Півторак.

Що саМе Ділять Між 
сПоживачаМи?

За роз’ясненнями «Водоканалу», 
пропорційно між усіма співвлас-
никами багатоповерхівки розподі-
ляють: різницю між показаннями 
загальнобудинкового лічильника 
та показаннями індивідуальних 

новини

лічильників у будинку; обсяг 
води на загальнобудинкові по-
треби (прибирання під’їздів, по-
лив клумб тощо) — визначається 
або спеціальним вузлом обліку, або 
цей обсяг прописаний у договорі 
між управителем будинку і «Водо-
каналом»; витоки води у внутріш-
ньобудинкових мережах під час 
аварійних ситуацій.

Такі нарахування за воду здій-
снюють у трьох випадках. Пер-
ший, коли є загальнобудинковий 
лічильник води, а от індивідуаль-

Отже, подавати показники інди-
відуального лічильника треба з 
25 по 30 число щомісяця. У «Ві-
нницяоблводоканал» повідоми-
ли, що зробити це можна через 
телефон: (0432)64–40–44; 
(0432)65–11–11; (0432)65–

10–10. або через інтернет, в осо-
бистому кабінеті: pay.vinvk.com.ua.
нинішні тарифи на централізова-
не водопостачання і водовідве-
дення складають 25,62 грн за куб 
на місяць.
Також у платіжку вписують абонп-

лату за водопостачання і водовід-
ведення, що коштує 26,13 грн 
на місяць з квартири, якщо в бу-
динку немає загальнобудинкового 
лічильника на холодну воду, та 
33,69 грн, якщо є загальнобудин-
ковий прилад обліку.

куди подавати показники за холодну воду?

Чому ВінниЧанам Пишуть 
у Платіжки «несПожиту» Воду?
нова методика  Подали показники, 
а отримали рахунок на дещо більший 
обсяг холодної води? і у ваших сусідів 
так само? З травня всі недообліки води 
в будинку ділять рівномірно між усіма 
співвласниками багатоповерхівки. 
допоможе зменшити перерозподіл те, 
якщо всі жителі дому будуть вчасно 
подавати показники лічильників

ний мають не у всіх квартирах. 
Другий — лічильники є у всіх, 
а також наявний загальнобудин-
ковий, але не всі коректно пода-
ють показники. Третій — немає 
загальнобудинкового лічильника.

— У зоні ризику опиняють-
ся абоненти без індивідуальних 
лічильників — більша частина 
небалансу (різниця між показан-
нями загальнобудинкового та всіх 
індивідуальних лічильників у бу-
динку — авт.) впаде саме на їхні 
плечі, — пояснює речниця «Ві-
нницяоблводоканал» Оксана По-
ліщук. — Ми просимо встановити 
лічильники та убезпечити себе від 
навантаження, яке найбільшою мі-
рою лягає на плечі споживачів без 
лічильників.

як зМеншити ПерерозПоДіл?
Крім установки квартирного 

лічильника на воду, на «Водока-
налі» радять вчасно і в повному 
обсязі передавати щомісяця, з 

25 по 30 число, показання інди-
відуальних лічильників.

Наступний крок — дізнатися 
в управителя будинку (голови 
ОСББ, свого ЖЕКу — авт.) чи 
є у їхнього будинку, в договорі 
з «Вінницяоблводоканал», чітко 
визначені витрати води на за-
гальнобудинкові потреби. Адже 
в такому випадку, обсяги води, 
яку витрачають на загальне спо-
живання (полив клумб, прибрання 
під’їздів тощо) оплачує управлін-
ська компанія.

І ще один важливий нюанс, 
про який треба запитати в своє-
му ЖЕКові/ОСББ — чи засвід-
чує Актами всі аварійні витоки з 
внутрішньобудинкових мереж зі 
встановленням винної особи? В ін-
шому випадку втрати з мереж пе-
рекладаються пропорційно на всіх 
мешканців будинку.

Детальніше ознайомитись з Ме-
тодикою № 315 можна за цим по-
силанням: cutt.ly/xKAJtF2.

лариса оліЙник, RIA,  (068)0060772

Відтепер за байдикування цен-
три зайнятості платити не будуть. 
На період воєнного стану офіційно 
зареєстрованих безробітних залу-
чатимуть до суспільно-корисних 
робіт. Братимуть лише тих, хто 
не працевлаштувався впродовж 
30 днів. Про це прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль оголосив під час 
засідання Кабміну.

Спочатку в центрах зайнятості 
людям пропонуватимуть вакансії, 
що відповідають їхнім умінням, 
навичкам та професії. А якщо такі 
не підходять — запропонують гро-
мадські роботи.

Які громадські роботи вико-
нуватимуть безробітні в тому чи 
іншому регіоні — визначатиме 
місцева влада. За працю пла-
титимуть мінімальну зарплату 
6500 гривень, в той час як середня 
виплата по безробіттю становить 
4750 грн. Хто відмовлятиметься 
від громадських робіт — доплати 
автоматично скасують, з обліку 
центрів зайнятості знімуть.

В Кабміні також наголосили, що 
статус та виплати по безробіттю 
відтепер втрачаються, якщо під час 
воєнного стану людина перебуває 
за кордоном більше 30 днів.

За словами прем’єр-міністра, 

в умовах повномасштабної війни 
потрібно мобілізувати всі можливі 
ресурси для перемоги над росій-
ськими окупантами. Це стосується 
і організації роботи в тилу.

«Ми фактично усуваємо можли-
вість, коли люди могли отримувати 
кошти від держави та відмовлятися 
від запропонованої роботи, — ска-
зав Денис Шмигаль. — В умовах 
воєнного часу в держави немає 
для цього ресурсів. Усі мають або 
воювати і захищати Батьківщину, 
або працювати на перемогу і для 
фронту».

Тимчасове працевлаштування 
людини, яка втратила постій-

безробітних залучатимуть до громадських робіт
ну роботу та перебуває на облі-
ку в службі зайнятості, і раніше 
давало можливість покращити 
фінансовий стан безробітних і 
допомогти громаді підтримувати 
порядок.

Найпоширенішими видами 
громадських робіт до війни були: 
благоустрій та озеленення терито-
рії, прибирання вулиць, кладовищ, 
зон відпочинку, упорядкування 
пам’ятників, розчищення придо-
рожніх смуг.

Про нововведення у вінницьких 
центрах знають, проте офіційного 
документа з механізмом впрова-
дження реформи поки не отрима-

ли. Одне відомо — перелік робіт 
будуть визначати військові адмі-
ністрації.

— Безробітних можуть відправ-
ляти прибирати території, можуть 
і на сільгоспроботи, а також від-
правлятимуть у відрядження 
на розбір завалів після ракетних 
ударів, або на будівництво за-
хисних споруд, — говорить Юрій 
Парфенюк, керівник районної фі-
лії Вінницького обласного центру 
зайнятості. — Перелік суспільно-
корисних робіт будуть визначати 
військові адміністрації. Однак 
поки постанови не бачили, офі-
ційних розпоряджень не було.

Найбільші 
донарахування 
отримують мешканці 
без лічильників на воду. 
Їм радять встановити 
прилади обліку
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Законна база, яка встановила 
таку схему нарахувань: розпо-
рядження Кабміну від 26 квітня 
2007 року № 229-р; рішення ви-
конкому Вінницької міськради 
від 27.11.2008 року № 2852.

як рахують літні Платіжки?
То як розраховується «літня те-

плова енергія», коли опалення 
не подається і лічильник не рахує 
спожите?

У «Вінницяміськтеплоенерго» 
пояснили, що розмір постійної 
складової двоставкового тари-
фу обрахований Нацкомісією 
держрегулювання комунальних 
послуг. Він складає 4,35 грн 
за квадратний метр опалюваль-
ної площі (постанова НКРЕКП 
від 9 вересня 2020 року № 1671).

«Мені за травень прийшло 
193 грн за теплову енергію», — 
пише в Фейсбуку вінничанка 

Антоніна Мних.
«Мені прийшло 191 грн за тра-

вень», — додає в коментарях до її 
допису Катерина Баркалова.

«А у мене 279 грн», — доповнює 
Галина Громова.

Відмінність у сумах для кожно-
го окремого споживача поясню-
ється тим, що в їхніх квартирах 
різна величина опалювальної 
площі. Чим більша квартира — 
тим більша плата.

Двоставковий тариф 
діє з 2009 року. 
Його ухвалили, щоб 
зменшити фінансове 
навантаження на 
споживачів

двоставкова схема розрахунків 
не є вінницьким ноу-хау. Подібні 
тарифи діють у таких містах:
луцьк — умовно-змінна частина — 
1 404,12 грн за 1 Гкал; умовно-по-
стійна частина — 150 590,29 грн/
Гкал/год;
івано-франківськ — умовно-
змінна частина — 1 684,32 грн 
за 1 Гкал; умовно-постійна час-
тина — 49 174,96 грн/Гкал/год;
львів — умовно-змінна частина — 
1 468,11 грн за 1 Гкал; умовно-по-

стійна частина — 23 913,23 грн/
Гкал/год;
Полтава — умовно-змінна час-
тина — 1 332,52 грн за 1 Гкал; 
умовно-постійна частина — 
79 472,03 грн/Гкал/год;
тернопіль — умовно-змін-
на частина — 1 028,48 грн 
за 1 Гкал; умовно-постійна час-
тина — 124 894,00 грн/Гкал/
год;
черкаси — умовно-змінна час-
тина — 1 130,21 грн за 1 Гкал; 

умовно-постійна частина — 
67 251,66 грн/Гкал/год.
Тоді як у низці міст досі діють 
одноставкові тарифи. напри-
клад, у києві опалення коштує 
1654,41 грн за Гкал на місяць; 
у харкові — 1539,5 грн; в рівно-
му — 1913,16 грн, а в кропив-
ницькому — 2005,60 грн за 1 гі-
гакалорію на місяць. дані брали з 
сайту Міністерства розвитку гро-
мад та територій України (cutt.ly/
nKviRmZ).

Де ще діють двоставкові тарифи на опалення

Валерій 
чуДновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Вже після за-
вершення опалю-
вального сезону 

2021/2022 вінничани продовжу-
ють отримувати рахунки за опа-
лення. Це у своїй платіжці по-
мітила Антоніна Мних.

«Мені прям дуже цікаво, яку 
теплову енергію мені надало 
на 193 грн у травні Вінницямісь-
ктеплокомуненерго?», — написа-
ла вона на своїй фейсбук-сто-
рінці, додавши знімок платіжки.

Звернулися за роз’ясненнями 
до комунального підприємства 
«Вінницяміськтеплоенерго».

за Що Ми ПлатиМо, коли 
неМа теПла

Рахунки за тепло влітку — це 
результат дії двоставкового тари-
фу на централізоване опалення.

Він складається з двох частин. 
Перша називається умовно-змін-
ною. Нараховується за споживан-
ня тепла в опалювальний період, 
за показами загальнобудинкового 
лічильника. Грошима, які отри-
мані від першої частини тарифу, 

тепловиробник розраховується 
за газ і електроенергію, що ви-
трачає на виробництво опалення 
для населення.

Друга частина тарифу — умов-
но-постійна. Це плата, яка стя-
гується щомісяця, рівними час-
тинами, навіть тоді, коли немає 
опалення. У неї входять витрати 
на: ремонт теплового обладнан-
ня (тепломережі, теплопункти, 
котельні тощо), зарплата праців-
ників, сплата податків, норматив-
ні витрати води на підживлення 
теплових мереж (при витоках під 
час поривів тепломереж — авт.).

— Обидві частини тарифу без-
посередньо пов’язані з надан-
ням послуг із теплопостачання 
і є складовими собівартості ви-
робництва, транспортування та 
постачання теплової енергії, — 
пояснюють у пресслужбі «Вінни-
цяміськтеплоенерго».

Двоставковий тариф діє у Ві-
нниці з 2009 року. Мета — змен-
шити фінансове навантаження 
на споживачів, через розбиття 
частини рахунку за опалення 
на 12 місяців; дати стабільне 
надходження коштів теплови-
кам, коли влітку немає опалення, 
а треба гроші на ремонт мереж.

оПалення Влітку немає, 
але За ньоГо треба Платити
ми дізнались  Від 200 грн і більше 
нарахували за теплову енергію, — таке 
вінничани помітили у своїх платіжках 
за травень. але питання, за яке таке 
тепло мають заплатити люди, якщо воно 
не подається? Відповідь дізнавались у 
«Вінницяміськтеплоенерго»

Галина Громова, яка за травень 
сплатила 279 гривень за теплову 
енергію, відзначила, що такі що-
місячні суми зростають щороку.

«Апетити (у «ВМТЕ» — авт.) 
ростуть. Раніше було 66 грн 
на місяць, торік вже 133 грн. 
А зараз 279 грн», — зауважила 
вінничанка.

Зростання спричинене тим, 
що Нацкомісія держрегулюван-
ня комунальних послуг погодила 
вінницькому теплопостачальнику 
нові тарифи. Вони почали діяти з 
листопада 2021 року. І за новими 
розрахунками, умовно-постійна 
частина двоставкового тарифу 
зросла удвічі.

з оДноставковиМ 
тарифоМ на 30% Дорожче

А що буде, якщо повернутись 
до одноставкового тарифу? Щоб, 
зокрема, не платити за тепло 

влітку. У «Вінницяміськтепло-
енерго» впевнені, що це спри-
чинить зростання платіжки ві-
нничан в опалювальний період 
щонайменше на 30%.

«Наприклад: за двокімнат-
ну квартиру з опалювальною 
площею 50 кв. м при чинному 
двоставковому тарифі в опалю-
вальний період споживач сплачує 
1500 грн на місяць, а при од-
ноставковому тарифі в опалю-
вальний період буде сплачувати 
1935 грн на місяць», — пораху-
вали на підприємстві.

На сайті Мінрегіону вказали, 
що якби у Вінниці діяв одно-
ставковий тариф, то вінничани 
взимку сплачували б 1799,78 грн 
за 1 Гкал. Нинішній двоставковий 
тариф для ВМТЕ складає: умов-
но-змінна частина — 1 314,08 грн 
за 1 Гкал; умовно-постійна час-
тина — 77 541,96 грн/Гкал/год.

Постійна частина тарифу є фіксованою — 4,35 грн 
за квадратний метр. і чим більша опалювальна площа 
квартири, тим більшою є сума в платіжці.

реклаМа

505185 509634
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Валерій 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
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З травня ві-
нницькі спожи-
вачі, які отриму-

вали газ від «Вінницягаз Збут», 
автоматично стали клієнтами 
«Нафтогазу». Причина в тому, 
що попередній постачальник 
газу не зміг підписати контр-
акт на закупівлю газу для на-
селення.

Для вінничан, які проплатили 
за спожите в травні «Вінниця-
газ Збуту», така новина стала 
сюрпризом. Що буде з їхньою 
переплатою — її зарахують в на-
ступні платежі чи гроші «ви-
летіли в трубу»?

ПрИЧИНИ ПереВеДеННя 
СПОжИВаЧіВ

На «Нафтогаз», на час воєн-
ного стану, Кабмін знов наклав 
спецобов’язки (ПСО) та зафік-
сував пільгову ціну для побу-
тового споживача — 7,96 грн 
за куб на місяць. Через ПСО 
були складені нові договори 
між державним продавцем газу 
і приватними газопостачальни-
ками. Серед умов — надання 
банківських гарантій на увесь 
законтрактований газ (це близь-
ко 8,4 млрд грн на всі 18 газ 
збутів) і дозволена прострочена 
заборгованість не більше 10% 
(при тому, що на час війни 
тільки 55% споживачів справно 
платять за комуналку).

Враховуючи такі умови, газ 
збути не змогли переукласти до-
говори на закупівлю газу для 
постачання побутовим спожи-
вачам. І щоб люди не залиши-
лися без газу, їх автоматично 
перевели до постачальника 
«останньої надії» — «Нафтога-
зу», який за Законом України 
«Про ринок природного газу», 
має виконувати цю функцію 
не більше 60 днів.

За фактом, споживачів пере-
водили до нового постачальника 
протягом 31 травня — 6 черв-
ня. Але юридично підключення 
клієнтів відбулося заднім чис-
лом — з 1 травня 2022 року. 
Рішення про підключення клі-
єнтів до «Нафтогазу» постфак-
тум ухвалив Оператор газотран-
спортної системи України.

А вже наприкінці червня ці 
«тимчасові» клієнти стали по-
стійними споживачами газу від 
постачальника «Нафтогаз».

«Станом на 25 червня 
2022 року, в реєстрі постачаль-
ника «останньої надії» відсутні 
побутові споживачі. Нові клі-
єнти — 8,8 млн українських 

домогосподарств — вже отри-
мують газ відповідно до річного 
тарифного плану «Фіксований» 
з однією з найвигідніших цін 
на ринку — 7,96 грн/куб. м (з 
ПДВ, без вартості доставки). 
Ціна актуальна та діє до 1 трав-
ня 2023 року», — зауважили 
в пресслужбі «Нафтогазу».

яК ПОВерНУтИ грОші 
за траВеНЬ

Водночас несподіване переве-
дення до іншого постачальника 
стало «сюрпризом» для вінни-
чан: люди цікавляться, як бути 
з переплатою?

«Заплатила за спожитий газ 
за травень ще в перших числах 
червня. Як тепер бути?» — пише 
Людмила Вусатенко у комента-
рях на vn.20minut.ua

«Я заплатила ще на старий 
рахунок і так зробили багато 
людей. Можливо перекинуть 
на другий рахунок (Нафтогазу — 
авт.)», — додає Ліна Прокоф’єва.

«А що робити, коли все-таки 
здійснена проплата через дода-
ток Pay.vn.ua за травень? Куди 
пішли кошти й чи їх автоматич-

но перекинуть на Нафтогаз?» — 
пише Владислав.

У «Вінницягаз Збуті» публічно 
цю інформацію не роз’яснюють. 
Тож відповів новий постачаль-
ник — «Нафтогаз».

— Переплата від попереднього 
постачальника буде автоматич-
но переведена до ГК «Нафтогаз 
України»?

— На жаль, дієвого механізму 
щодо переводу коштів між ком-
паніями не існує, — зазначили 
в «Нафтогазі».

— Що робити з переплатою?
— Ми радимо кожному клі-

єнту звернутись до попередньої 
газопостачальної компанії та 
написати заяву на повернення 
переплати. Зазвичай до заяви 
на повернення коштів плат-
нику необхідно додати копію 
паспорта, ідентифікаційного 
номера та довідку з банку з 
реквізитами карткового рахун-
ку (з зазначенням IBAN, МФО, 
ЄДРПОУ банку). Вищевказані 
документи необхідно надіслати 
за адресою для листування по-
переднього постачальника. Для 
більш точної інформації щодо 
переліку документів для повер-

Роз’яснення  З 1 травня вінничани 
стали клієнтами «Нафтогазу». Ця новина 
стала несподіванкою для людей, які 
вже проплатили рахунки за спожите. 
Переплату автоматично перерахують 
«Нафтогазу»? Якщо ні, то чи можна 
повернути сплачені гроші? і як це зробити? 
Даємо відповіді на поширені запитання

нення переплати рекомендуємо 
звернутися до попереднього по-
стачальника, — пояснив газо-
постачальник.

Додамо, що якщо раніше 
отримували газ у «Вінницягаз 
Збуту», то документи можна на-
діслати на електронну скриньку 
contact@vngaszbut.com.ua, або 
на поштову адресу: м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 23, 21036.

— Коли повернуть переплату?
— Попередня газопостачальна 

компанія протягом 14 (макси-
мально 30) календарних днів 
має надати вам відповідь та 
повернути переплату. Проте 
в умовах воєнного стану тер-
міни повернення можуть бути 
інші, — пояснила газопоста-
чальна компанія «Нафтогаз 
України».

Проте деякі вінничани все ж про-
довжать отримувати платіжки від 
вінницького газ збуту. а все тому, 
що вони є боржниками за спо-
житий газ у період до 30 квітня 
2022 року. і як стверджують в газ 
збуті, угода про обслуговування з 
попереднім постачальником за-
лишається чинною, поки клієнт 
повністю не розрахується за спо-
житий газ.
«Нині заборгованість населення 
перед постачальною організа-
цією складає 140 млн грн. Це 
борги побутових споживачів 
за використаний газ у квітні 
2022 року та попередні періо-
ди. Вся актуальна інформація 
про нарахування заборгова-
ності міститься в платіжках, які 
ми розіслали нашим клієнтам-

боржникам. Просимо спожива-
чів, які не розрахувались вчасно, 
не зволікати з оплатами», — за-
уважив директор «Вінницягаз 
Збут» Василь Сопільник.
Тобто, простими словами, бор-
ги перед газ збутом, які у вас 
були до 30 квітня, не спишуть 
і не перекинуть на «Нафтогаз». 
За спожите потрібно сплатити 
«Вінницягаз Збуту». а рахунки, 
які надходять від «Нафтога-
зу» за травень і наступні місяці 
2022 року, — оплачувати на нові 
реквізити. Ось вони: ТОВ «Га-
ЗОПОСТаЧалЬНа КОМПаНіЯ 
«НаФТОГаЗ УКраЇНИ»; ЄДрПОУ: 
40121452; IBAN: UA8930046
50000000260323012042 в а
Т «Ощадбанк» м. Києва; МФО 
300465.

Борги за попередні місяці — «Вінницягаз збуту»

Заплатили вже За гаЗ. 
Як повеРнути пеРеплату?

Переплату мають 
повернути протягом 
30 днів. Але в умовах 
воєнного стану 
терміни можуть бути 
більшими

Наприкінці червня вінничани отримали листи від 
«Нафтогазу». У ньому розповідають, як людям зареєструвати 
онлайн-кабінет споживача, аби отримати платіжку за червень

Судили 
зрадника
 Мешканець Вінниці за-
кликав росіян до ракетно-
го удару по телевежі. Про 
це йдеться у тексті вироку, 
який виніс Вінницький 
міський суд.
За матеріалами справи, чо-
ловік спілкувався у Телегра-
мі з громадянином РФ, ко-
лишнім військовим. Із ним 
знайомий ще з дитинства. 
Вінничанину той поставив 
завдання розповідати про 
переміщення та концентра-
ції Збройних сил України, а 
також з’ясувати, з яких дже-
рел українці дізнаються про 
перебіг воєнних дій у країні.
— Першого березня чоловік 
відіслав росіянину аудіопо-
відомлення, в якому сказав, 
що необхідно нанести ра-
кетний удар по телевізійній 
вежі у Вінниці, аби повністю 
припинити телерадіомов-
лення в Україні. На його 
думку, це мало спричини-
ти паніку серед населення 
України. Вінничанин також 
підтримував збройну агре-
сію Росії, — зазначають у 
відомстві.
20 червня суд визнав чо-
ловіка винним за державну 
зраду та призначив пока-
рання йому із застосуван-
ням ст. 69 КК — 5 років 
позбавлення волі без кон-
фіскації належного йому 
майна. Вінничанин визнав 
свою вину. Рішення суду він 
може оскаржити.

в пастці 
бомбосховища
 Разом із літніми канікула-
ми розпочалися і «пригоди» 
школярів.
У минулий четвер, 23 черв-
ня, о 15.23 до Служби по-
рятунку зателефонувала 
стурбована мати 11-річної 
дівчинки та повідомила, що 
її донька не може самостій-
но вийти із приміщення не-
діючого бомбосховища, що в 
місті Гнівань. До того ж, ді-
вчинка там пошкодила ногу.
— Коли ж на допомо-
гу прибули бійці ДСНС, 
з’ясувалося, що бавилася в 
небезпечному місці школяр-
ка не сама. Проте друзі із 
небезпечного місця вийшли 
без перешкод, а от дівча, 
коли стрибала, пошкодила 
ніжку старим іржавим цвя-
хом і опинилася в «пастці», 
— кажуть у відділі комуніка-
ції Служби порятунку 101. 
Аби дістатися до дівчин-
ки, ДСНС-сівцям довелося 
протиснутися у вузькій отвір 
та через нього винести малу 
назовні й передати бригаді 
екстреної медичної допо-
моги.
— Надзвичайники Віннич-
чини звертаються до батьків 
школярів! Пояснюйте дітям, 
що літні канікули мають 
приносити задоволення, а 
не клопіт та зайві візити 
до лікарів, — додають у ві-
домстві. — Тому нагадайте  
зайвий раз дітям правила 
безпеки життєдіяльності.

КОрОТКО
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здоров’я

До того ж, якщо ж у спекотну 
погоду ви п’єте занадто багато 
(зазвичай до цього призводить 
захоплення солодкими напоями, 
які не втамовують спрагу, а лише 
посилюють її), нирки не справ-
ляються й не встигають вивести 
зайву рідину з організму. А це 
теж загрожує набряками, які 
з’являються переважно на об-
личчі й руках.

не варто віДМовлятися віД 
М’яса

За словами лікаря, набряки, 
наприклад, на обличчі може та-
кож спровокувати нестача білків 
в організмі.

— Влітку часто люди сідають 
на різноманітні дієти, і завдяки 
спеці дуже легко відмовляють-
ся від білкової їжі на перевагу 
овочам та фруктам із ягодами, — 
говорить терапевт. — Але цього 
не можна робити, адже коли 
тканини відчувають нестачу про-
теіну, вони стають менш елас-
тичними і пропускають вологу 
в міжклітинний простір, а це 
знову ж таки набряки.

У кого найчастіше виникають 
набряки в жару?

— Не можна сказати, що 
прямо всі страждають від на-
бряків, — говорить Анна Круть-

алЬОна рябоконь, 
RIA, (067)4333535

За словами ліка-
ря Анни Крутько, 
важкість у кін-
цівках, набряки 
влітку — не рід-

кісний стан, від якого страждає 
більшість людей. Тобто хоч це 
типова ситуація, але вона при-
носить дискомфорт, а значить із 
нею потрібно щось робити.

— Причиною набряків є нако-
пичення рідини в тканинах і щоб 
зрозуміти, як із цим боротися, 
необхідно розібратися, що є при-
чиною цього накопичення, — го-
ворить лікарка. — Тому що вони 
можуть бути як абсолютно без-
невинні, так і доволі серйозні та 
вимагати лікарського втручання.

Як каже лікар, перш за все це 
може бути через таку прикру річ, 
як — розширенні судини кінцівок.

— Спека й сила тяжіння ві-
діграють свою роль, а рідина 
рухається в руки й ноги під си-
лою тяжіння, — розповідає Анна 
Крутько. — Особливо це помітно 
при тривалому стоянні або си-
дінні на спеці. Рідина накопичу-
ється у венах і капілярах, кров 
застоюється і виникає набряк. 
Як правило, подібні набряки ви-
никають в області рук і ніг — там 
кровоток не такий інтенсивний, 
як в інших частинах тіла.

Особливо сильно від набря-
ків кінцівок у спекотну погоду 
страждають сердечники, гіпер-
тоніки й люди з проблемними 
венами на ногах. Неполадки із 
серцем і тиском підсилюють по-
рушення кровообігу, а розширені 
вени ніг сприяють застою крові 
в нижніх кінцівках.

забагато чи заМало
Іншою причиною набряків 

лікар називає недостатню або 
надлишкову кількість випитої 
рідини.

— Влітку ми втрачаємо велику 
кількість рідини через шкіру — з 
потом, з диханням, — говорить 
лікарка. — Здавалося б, набряки, 
то ж вода? Але ні. У цьому випад-
ку в організмі підвищується вміст 
солі (натрію) і це призводить 
до затримки рідини в тканинах.  
А ще зіткнувшись із дефіцитом 
вологи, організм робить запаси. 
Не випадково в багатьох міш-
ки під очима з’являються саме 
в спеку.

наслідки спеки  ноги й руки 
наче колодки, пальці сардельки, а очі 
щілини — таку красу ми спостерігаємо 
влітку досить часто. набряки під час 
спеки — типовий стан нашого організму. 
але це не завжди може бути таким 
безпечним, як здається, на що варто 
звернути увагу, розповідає лікар

ко. — Як завжди, це певні кате-
горії, зокрема люди із зайвою 
вагою, люди із хворобами серця 
та судин, вагітні жінки, або ж 
люди, які звикли до більш хо-
лодного клімату та не адаптовані 
до спеки.

і Що з усіМ циМ робити?
1. Не вживати самостійно се-

чогінні препарати. Вони повинні 
застосовуватися лише за призна-
ченням лікаря.

2. Якомога частіше змінювати 
позу, рухатись у випадках, коли 
ви вимушені тривало сидіти або 
стояти на спеці.

3. Вдома можна застосовува-
ти прохолодні ванночки. Також 
ефективним є піднімати ноги 
вище рівня серця (підкладати 
валик або подушку під ноги 
в положенні лежачи на спині).

4. Зменшити вживання солі.
5. Застосовувати достатню 

кількість рідини.
— Також важливо знати, коли 

все ж таки варто звернутися 
по допомогу до лікаря, — гово-
рить Анна Крутько. — А це слід 
робити, зокрема, коли набряки 
трапляються не лише через спе-
ку. Тому що тоді набряклі ноги й 
руки, а також мішки під очима, 
можуть свідчити про хвороби, 

з якими просто ванночками та 
массажем не впораєшся.

Наприклад, якщо у вас про-
блеми з нирками, то набряки вас 
вітають прямо зранку. Ниркові 
набряки можна відрізнити за зо-
внішніми ознаками — вони м’які, 
водянисті, рухливі. А ще спочатку 
припухають повіки, потім набряк 
поступово спускається вниз, на-
брякає все обличчя, руки.

Якщо у вас проблеми із сер-
цем, набряки виникають ближ-
че до вечора і розпочинаються з 
ніг. Потім набряк поширюється 
вгору, а до нього приєднується 
задишка, посилене серцебиття і 
слабкість.

Якщо у вас порушення крово-
обігу в ногах, тобто варикоз — 
набрякають в основному ноги 
й дуже чітко можна побачити 
кордон між набряклою частиною 
ноги й нормальною.

— Обов’язково варто йти до лі-
каря, коли набрякає лише одна 
кінцівка, — говорить Анна Круть-
ко. — Коли набряки з‘явилися 
на тлі прийому ліків. Коли на-
бряк сильний, болючий, почався 
раптово, стан погіршується. Коли 
набрякла кінцівка червона та га-
ряча на дотик. А також коли ма-
єте загальні прояви: температуру, 
слабкість, задишку, біль у грудях.

Про їх наявність говорить будь-
яка з цих ознак:
1. на ногах з’являються сліди від 
гумок шкарпеток;
2. Після натискання пальцем або 
долонею на шкірі залишається 
ямка. найкраще місце для пере-
вірки — щиколотка;
3. Обручки і взуття починають 
тиснути;

4. Відчувається поколювання й 
печіння в пальцях;
5. Пальці рук важко зігнути, 
на пальці ніг боляче наступати;
6. Обличчя стає більш круглим, 
губи — пухкими, а форма носа — 
розпливчатою;
7. Шкіра пальців рук і ніг вигля-
дає натягнутою, іноді — синюш-
ною.

набряки не завжди видно неозброєним оком

508668

реклаМа

505712

Що робити З літніми набряками?

Набряклі ноги і руки, 
а також мішки під 
очима можуть свідчити 
про хвороби, з якими 
просто ванночками та 
массажем не впораєшся

— влітку ми втрачаємо велику кількість рідини через шкіру — з потом, з диханням, — 
говорить лікарка. — Здавалося б, набряки, то ж вода? але ні. У цьому випадку в організмі 
підвищується вміст солі (натрію) і це призводить до затримки рідини в тканинах
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наТаліЯ корПан, RIA, 
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На межі Київської 
та Чернігівської об-
ластей вже у перші 
дні повномасштаб-

ної війни точилися важкі бої. 
У селі Мокрець російські війська 
обстрілювали житлові будинки 
вже через кілька днів від початку 
повномасштабної війни. І саме 
у цьому селищі українським вій-
ськовим вдалося розбити великий 
підрозділ окупантів.

Це дозволило призупинити 
наступ зі сходу на Київщині, 
зокрема завдяки цьому ворог 
не дійшов до Броварів.

Допомогли зупинити цю ро-
сійську навалу двоє друзів-мис-
ливців. Один з них родом з Бар-
ського району — Роман Верещак. 
Зробив чоловік це ціною влас-
ного життя.

Історію Героя нам розповіла 
його старша донька Анастасія 
Верещак.

«віДстежували ворожу 
техніку»

— Батько у перший же день 
пішов у тероборону. Він очолю-
вав тероборону нашого селища. 
Одразу ж почав збирати списки, 
патрулювати місцевість, — розпо-
відає дочка військового Анаста-
сія. — 25 лютого я прокидаюсь і 
мама говорить, що через нашу 
сторону буде йти російська техні-
ка. І каже, що тато готує коман-
ду, щоб їх зупиняти. У мене од-
разу сльози, я біжу до тата. Кажу: 
«Па, ну куди, це ж самогубство 
йти на них, не маючи нічого».

Однак Роман лише заспокоїв 
дочок, сказавши, що все буде 
добре. Анастасія говорить, що 
вже тоді вона мала якесь погане 
передчуття.

— На початку березня наше 
село окупували. Ми з сестрою 
цього не застали. Нас тато відвіз 
3 березня до наших знайомих, 
неподалік, — розповідає дівчи-
на. — Наступного дня ми з мамою 
повернулися додому за теплими 

речами, і тоді ми бачили тата вос-
таннє живого…

Роман Верещак разом з його 
товаришем Сергієм Білоусом 
добре знали навколишні села і 
поля, оскільки вони мисливці. 
Тому їх попросили допомогти з 
коригуванням вогню, відстежен-
ням техніки окупантів знайомі із 
Броварської поліції.

Робили це чоловіки із закину-
того сараю. Звідти всю місцевість 
було добре видно.

— Спочатку тато нам не гово-
рив, куди йде. Просто сказав, що 
допомагає нашим ЗСУ. Але 4 бе-
резня він зателефонував до мами, 
і попросив йому не дзвонити. 
Пояснив, що йде на розвідку, — 
розповідає донька Романа. — Він 
довго не виходив не зв’язок, і 
до вечора ми вже почали пере-
живати. Однак ми знали, що 

тато у нас сильний і з ним нічо-
го не трапиться. Ближче до ночі 
він вийшов на зв’язок.

Наступного дня російські вій-
ська наблизилися ближче, і взяли 
в облогу їхні позиції.

— 5 березня вранці батько 
подзвонив мамі, сказавши, що 
вони в облозі. Це був жах. Ми 
просто сиділи та чекали дзвінка 
від нього. Паралельно телефо-
нували до його друзів, в лікар-
ню, — пригадує Настя. — Друзі 
тата нам сказали, що туди їде 
фельдшер. Однак за якийсь час 
дружина Сергія Білоуса подзво-
нила і сказала, що фельдшер туди 
не доїхав, його розстріляли.

Як розповів Сергій Білоус, яко-
му вдалося там вижити, журна-
лістам «Слідство.Інфо», вони з 
Романом вирішили спуститися 
в погріб, бо тікати можливості 
у них не було.

Роман та Сергій 
вирішили викликати 
на себе вогонь наших 
військових. Вони 
надіслали геолокацію 
військ рф

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

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua

війна

— Я знаю, що мій батько Герой. 
Я б хотіла, щоб люди знали своїх 
Героїв. Зараз так багато людей по-
мирає, — каже анастасія. — Якось 
раніше, коли дивилися новини про 
загибель військових, то не так це 
сприймала. а зараз просто за кож-
ного болить серце. Ти розумієш, як 
це боляче втрачати рідних.
настя, як тільки починає розпові-
дати, який був її тато, то у неї од-
разу ж з’являється усмішка.
— Він дуже нас любив. Проявляв 
це різними буденними, здавалося 
б, дрібничками. наприклад, у нас 
від селища до школи 10 кіломе-
трів і туди їздять автобуси. але 
нас завжди возив тато. Чи йому 
на роботу, чи він зайнятий, чи 

втомлений — це неважливо, він по-
стійно нас відвозив. Ми виходимо 
з машини й постійно його цілуємо 
в щоку. а він ще й, знаєте, завжди 
такий колючий був, — пригадує з 
усмішкою та блиском від сліз в очах 
настя.
анастасія розповідає, що її молод-
ша сестра, якій 12 років, впродовж 
останнього року дуже багато часу 
провела з татом. Оскільки у рома-
на не було чіткого графіка роботи, 
то молодша донечка приходила зі 
школи, і вони часто разом їздили 
в ліс.
— У нього пасіка була, він сестрі 
все там показував. Вона їздила з 
ним ловити рої, які вилітали з ву-
ликів, — каже настя. — Якраз ро-

зуміння того, що у мене є сестра 
і вона ще маленька, допомагало 
мені триматися. Я б не сказала, 
що я дуже доросла. але вона ще 
менша і їй набагато важче.
Зараз родина повернулася додому 
на київщину. Туди, де все нагадує 
про батька.
— до того, як ми повернулися до-
дому, то я думала, що це буде дуже 
важко, бо тут все нагадує про ньо-
го. Все що тут є — все зробив тато, — 
каже дівчина. — але навпаки мені 
тут якось спокійно. Тут скрізь він. 
його машина стоїть. і ти в неї сіда-
єш, починаєш слухати музику, яку 
він слухав. і таке відчуття, що він 
поряд. скрізь фотографії… Важко 
без нього… дуже важко.

«він нас дуже любив»

бачила приблизно о шостій ве-
чора, коли вже нічого змінити 
не можливо було.

Сергію Білоусу вдалося вибігти 
з підвалу. А Роман Верещак з 
пораненими від осколків ногами, 
задихнувся димом. Однак тоді 
рідні Героя про це ще не знали.

— Ближче до вечора у той 
страшний день нам подзвонила 
дружина Сергія і сказала, що їй 
чоловік написав, що вони по-
взуть. Тому ми думали, що тато 
живий, — розповідає Анастасія. — 
Далі всі наступні дні було дуже 
багато версій, що ж сталося з та-
том. Ми вірили, що він може бути 
живий. Адже тіла ніхто не бачив.

8 березня Настя виклала до-
пис у соцмережах, що шукає тата. 
На нього їй відписала жінка, яка 
колись працювала з Романом. 
Вона розповіла, що місцевий 
житель ходив біля тієї будів-
лі у Мокреці та знайшов тіло. 
Там же знайшли рюкзак Романа, 
телефон, речі.

— Навіть тоді ми не повіри-
ли у це. Мамі сказали, що його 
викопали з будинку, де він за-
гинув, і перекопали в інше міс-
це, — каже Анастасія.

Через те, що селище було під 
окупацією, поїхати, опізнати тіло 
було неможливо. І лише 1 квітня 

дружина разом з кумом Романа 
опізнали чоловіка.

«ПрихоДжу на Могилу та 
ховаю тата кожен раз»

— Мама зателефонувала і ска-
зала, що це тато… Я не вірила 
до останнього, — говорить Анас-
тасія.

Роман Верещак — 22 роки про-
жив на Вінниччині, тому тут його 
й поховали. Він уродженець села 
Семенки, Барського району.

— Коли тіло батька везли, 
то все село стало на коліна. Було 
важко бачити, що це везуть твого 
тата, — говорить дівчина. — Ми 
були разом, нам треба було три-
матися. Родичі були поряд, під-
тримували. Але всі ці слова під-
тримки тоді були пустими, нічим 
не допомагали. Сприйняття того 
факту, що вже все, досі не при-
йшло. Я от приходжу до нього 
на могилу, і кожен раз, наче, хо-
роню його по-новому. Я не зми-
рюсь з цим, мабуть, ніколи.

трагедія  два друга роман Верещак 
та сергій білоус допомогли нашим 
військовим зупинити російський наступ. 
це сталося у березні на київщині. роман 
загинув, викликавши вогонь на себе. 
дочка Героя розповіла про батька, який 
загинув, захищаючи Україну

«я Знаю, Що мій батько Герой»

на фото родина верещаків. старша дочка анастасія говорить, що батько їх дуже сильно 
любив. Він для них — Герой

роман верещак мав лідерські якості. Тому у перший же день 
великої війни очолив тероборону селища

«Коли вони почали взламувати, 
ми опустилися і останні три до-
шки заложили, ну типу нас там 
немає. Вони прийшли, ходили 
по приміщенню, і потім почали 
піднімати оці дошки, щоб спус-
титися до нас. Рома перезарядив 
автомат, я взяв дві гранати. Вони 
почали спускатися, він каже 
«стій». Вони, виходить, звер-
ху піднімають, вони ще не ба-
чать, що ми привідкрили двері. 
Ми звідти знизу кинули їм дві 
гранати, і вони нам у відповідь 
одну», — розповідає Сергій.

Далі росіяни почали розстрі-
лювати танком будівлю, в якій 
знаходилися чоловіки. І в цей час 
Роман та Сергій прийняли рі-
шення викликати на себе вогонь 
українських військових. Вони 
надіслали геолокацію військ рф.

В той час від пострілів росіян 
будівля сараю загорілася. Чоло-
віки опинилися у безвиході.

«вибач, Що вітаю тебе 
зарання»

Сидячи у підвалі, Роман Ве-
рещак відправив родині останнє 
повідомлення.

— У мене день народження 
6 березня. Він о 13.55 п’ятого 
березня написав: «Вітаю тебе з 
днем народження, цілую тебе. 
Крепко крепко цілую вас всіх, 
мої рідні. Пробач, що може за-
рання поздоровляю», — плачучи, 
згадує Настя. — Через поганий 
зв’язок я це повідомлення по-
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У селі Ілляшівка, що поблизу 
Тростянця у Гайсинському ра-
йоні, настоятель місцевого храму 
Різдва Святої Богородиці отець 
Андрій створив бійцівський клуб 
ММА. Заклад функціонує вже 
вісім років і за цей час підго-
тував не просто учасників сві-
тових змагань, а й призерів та 
переможців континентальних. 
Як співіснують віра у Бога та 
бойові мистецтва?

Храм Різдва Святої Богородиці 
у Ілляшівці один з наймолодших 
на Вінниччині. Йому лише трохи 
більше 30 років. 23 з них у ньому 
служить Андрій Коваль. Насто-
ятелю зараз сорок вісім. Це був 
його перший і, донині, єдиний 
прихід, в якому довелося слу-
жити. 

— Я сам родом із Тульчин-
щини і знаю, що сільські діти 
у порівнянні з міськими обді-
лені у можливостях всебічного 

розвитку. Зокрема і фізичного, — 
розповів отець Андрій. Священ-
ник додав, що порадившись із 
прихожанами, вирішили ство-
рити у селі клуб змішаних єди-
ноборств. У такий спосіб було 
найлегше відвернути юнаків та 
дівчат від шкідливого впливу ву-
лиці, а разом із тим навернути 
їх до православної віри. За ві-
сім років складно підрахувати, 
скільки всього було відвідувачів. 
Чимало з них зараз на фронті, 
адже після закінчення школи 
обрали військову службу.

Так, вихованець СК «Ілля Му-
ромець» Андрій Дьордяй нагоро-
джений медаллю «За військову 
службу Україні». Ще з дитинства 
Андрій мріяв бути військовим. 
Тому завжди займався спортом та 
намагався бути кращим у всьому. 
Андрій Дьордяй — багаторазовий 
чемпіон області та призер Всеу-
країнських змагань із рукопашно-
го бою. П’ятого березня 2022 року 
достроково закінчив військову 

академію у Львові, отримав зван-
ня лейтенанта та одразу вирушив 
на фронт. Там командує артиле-
рійською батареєю.

Його настоятель Андрій Ко-
валь і зараз возить дітей на зма-
гання. Усе коштом церковного 
приходу. Також допомагають і 
місцеві підприємці. Без нагород 
додому не повертаються.

Окрім навчанню бойовим мис-
тецтвам у Ілляшівському клубі 
діти опанувують історію. Регу-
лярної їздять на екскурсії, вивча-
ють Святе Письмо. Без відвідин 
храму займатися єдиноборства-
ми неможливо. Кожне заняття 
розпочинається та завершується 
молитвою.

священник і ММа. як отець андрій створив 
бійцівський клуб і виховує чемпіонів

Зв’язалися з Катериною Мі-
рошник, мамою 10-річного Мак-
симка та 7-річного Нікіти, які 
продавали ягоди для підтримки 
ЗСУ.

— В нашого дідуся з бабусею, 
які мешкають на Хуторах, рясно 
вродила черешня, — розповідає 
вінничанка. — Сини виявили іні-
ціативу обірвати ягоди, продати 
їх, а виручені кошти передати 
на купівлю байрактарів, у фонд 
Сергія Притули. «Хочемо переда-
ти кошти на підтримку ЗСУ, щоб 
росія не вбивала наших дітей», — 
пояснили сини свій вчинок.

В результаті хлопчики нарвали 
12 кілограмів черешні і, разом з 
друзями, продали її за півтори 
години. Виручили 872 гривні, які 
Катерина Мірошник 26 червня 

одразу ж переказала на рахунок 
благодійної організації.

— На коробці з черешнею було 
написано, що виручені кошти 
підуть на підтримку ЗСУ, тому 
перехожі просто давали гроші, 
а ягоди не брали, — каже мама 
маленьких волонтерів. — Вінни-
чани дуже підтримували дітей і 
їх ініціативу.

Побачивши таку підтримку і 
результат своїх зусиль, Максим 
і Нікіта вирішили власні збере-
ження теж передати на потреби 
українських бійців. 27 черв-
ня вони з власної скарбнички 
дістали 2900 гривень і разом з 
мамою переказали на рахунок 
вищезгаданого фонду. Брати 

лариса оліЙник, 
RIA,  (068)0060772

«В районі Вій-
ськового містечка 
діти продавали че-
решню, отримані 

кошти мама хлопчиків передала 
на байрактар». Таке повідомлен-

ня на адресу редакції 20minut.
ua прийшло від адміністратора 
групи мікрорайону у соцмере-
жах. До тексту додавалася фотка 
усміхнених хлопчаків з їх солод-
ким крамом і чек на 872 гривні, 
які мама малечі передала в бла-
годійний фонд Сергія Притули 
на купівлю байрактара.

маленькі ВінниЧани Продають 
яГоди, кошти Передають на Зсу
Герої тилу  родина вінничан 
Мірошників з початком повномасштабної 
війни в Україні знайшла прихисток 
у німеччині. біженці кілька місяців 
знаходилися в Європі, нещодавно 
повернулися до рідної Вінниці. двоє 
маленьких синів пари одразу почали 
волонтерити — продавати черешні. 
За допомогою мами кошти перераховують 
на підтримку ЗсУ

Мірошники на досягнутому 
не зупиняються — ще у дідуся 
в садку достигають смородина 
і малина.

— Таку прекрасну дитячу іні-
ціативу підтримуємо, а гроші ми, 
батьки, ще заробимо, — говорить 
Катерина. — Нещодавно ми по-
вернулися з Німеччини, куди 

поїхали з родиною на початку 
повномасштабної війни. Там нас 
гарно прийняли і допомагали, 
але ми з чоловіком не звикли 
сидіти в людей на шиї. Повер-
нулися в рідну Україну, бо ніде 
немає краще, ніж на рідній зем-
лі. Разом ми переможемо, разом 
ми — сила.

 «Хочемо передати 
кошти на підтримку 
ЗСУ, щоб росія не 
вбивала наших дітей», 
— пояснили матері свій 
вчинок сини

брати Мірошники (ліворуч) разом з друзями на 
антонова. Черешню продали, кажуть, що будуть продавати 
ще смородину і малину

хлопці продали 12 кілограмів черешні. Виручені кошти та 
гроші з власних скарбничок перерахували на підтримку ЗсУ

нещодавно отець андрій зі своїми вихованцями 
приїжджав на змагання у вінницю. команда виступила 
вдало. додому повезли золоті і срібні медалі

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

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua
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Збірна Вінниччини братиме участь 
у традиційному кубку регіонів 
Президента України. Її очолить 
головний тренер «ЯскО» Ярос-
лав скоромний, а допоможуть 
йому представники Фк «Орлів-
ка». В збірній виступатимуть фут-
болісти 19–40 років без досвіду 
у професіональному футболі. 
спортивний директор ВОаФ ігор 
Павленко розповів про припинен-
ня обласних змагань і можливе 

їхнє проведення у новому сезоні.
Особливу увагу звернули на гу-
манітарні питання. йшлося про 
розподіл 450 м’ячів серед членів 
ВОаФ, а також серед учасників 
благодійних матчів на підтримку 
ЗсУ. Обласна асоціація футболу 
вже надала благодійну допомогу 
на суму понад 300 тисяч гривень 
науково-дослідному інституту ре-
абілітації осіб з інвалідністю, де лі-
кують поранених армійців.

збірна зіграє в кубку регіонів

— Наразі тренуємося на ста-
діоні технічного університету. 
Поки переважно це хлопці 2005–
2006 р. н. На них буде зроблена 
ставка в чемпіонаті України з 
футболу (друга ліга). Дуже спо-
діваємося, що він розпочнеться. 
Найімовірніше, в новому сезоні 
переважно за «Ниву» гратимуть 
молоді хлопці. Тому на високий 
результат складно буде розрахо-
вувати, — каже тренер.

Водночас тренерський штаб 
розглядає й варіант підсилення 
команди досвідченими футбо-
лістами.

— Зараз із «Нивою» тренуєть-
ся Іван Петрук. Хочемо долучити 
Олександра Борячука та деяких 
інших гравців із досвідом у про-
фесіональному футболі. У пер-
спективі прагнемо зробити кістяк 
оновленої команди з досвідчених 
гравців, — додав Олег Остапенко.

Під час засідання виконкому 
ВОАФ стало відомо про утво-
рення ще однієї спортивної гро-
мадської спілки. Це Асоціація 
футзалу Вінницької області. Її 

очолив колишній професіональ-
ний гравець Юрій Максименко.

Асоціація вже прийнята у тим-
часові члени ВОАФ.

Натомість членство обласної 
Асоціації мініфутболу (футзалу) 
призупинено до можливого рі-
шення Спортивного арбітражного 
суду у Лозанні (Швейцарія), якщо 
там отримають звернення. Спра-
ва у порушеннях з боку обласної 
Асоціації мініфутболу (футзалу) 
статутних і регламентних доку-
ментів. Їх визнали контрольно-
дисциплінарний, а згодом і апе-
ляційний комітет Української 
асоціації футболу. В першу чергу 
йшла мова про масові порушення 
під час реєстрації футболістів.

Засідання розширеного викон-
кому вів голова обласної Асоціації 
футболу Ігор Гатауллін. Були при-
сутні не лише футбольні функ-
ціонери з Вінниці і районів, але 
й місцеві спортивні керівники. 
Деякі члени виходили на зв’язок 
і голосували по «Скайпу». Всі рі-
шення приймалися одноголосно, 
без серйозних заперечень.

ЄВГеній МихаЙлів, RIA,  (098)8591459

Керівництво футбольного клубу 
«Нива» ухвалило рішення зали-
шити вінницьку команду у про-
фесіональному спорті. Про це 
24 червня під час розширеного 
виконкому Вінницької обласної 
Асоціації футболу повідомив тре-
нер нивівців Олег Остапенко.

Поки що невідомий формат 
проведення баталій у чемпіонаті 
України з футболу (друга ліга). 
Також будуть вирішувати, чи до-
пускатимуть на стадіони глядачів.

Тренер нагадав, що клуб «Нива» 
має власний автобус, ігрову фор-
му, інвентар для тренувань тощо. 
Тобто все необхідне для підго-
товки до чемпіонату України. 
Укомплектовано й адміністратив-
но-тренерський штаб «Ниви». Там 

наразі працюють чотири тренери 
(Олег Остапенко, Олександр Го-
ряїнов, Петро Анісім і наставни-
ця з фізичної підготовки Олена 
Колос), адміністратор Геннадій 
Трофименко і два лікарі.

За словами Олега Остапенка, 
поки що на контракті в «Ниві» 
гравців немає. Але аналогічні 
проблеми під час війни існують 
і у більшості інших клубів Укра-
їни. А деякі із них, на жаль, вже 
зникли або на межі зникнення.

Наразі тренерський штаб 
«Ниви» проводить перегляд мо-
лодих футболістів, кандидатів 
до команди. Наставники вже 
побачили гру близько 50 футбо-
лістів, провели шість контроль-
них матчів. А з першого липня 
планують розпочати повноцінний 
тренувальний збір.

«ниВа» Готується 
до ЧемПіонату україни
Перспектива  Основу нашої 
команди складатимуть місцеві молоді 
футболісти. Тому великих задач на сезон 
не очікується. але аналогічні проблеми 
під час війни існують і у більшості інших 
професіональних клубів України

509264

реклаМа

505184508553

505183

спорт

несподівана 
перемога
 У Вінниці провели тра-

диційний турнір із шахів, 
присвячений пам’яті гене-
рала Олексія Бутовського. 
Він був патріархом розбудови 
олімпійського руху в Украї-
ні, відомим вченим у сфері 
фізичного виховання і спор-
ту. Переможцем у загально-
му заліку несподівано став 
наймолодший учасник — 
п’ятирічний шахіст Артем 
Кучер. Він — вихованець 
шахового клубу «Романтик», 
що є філією МДЮСШ № 6.

Призери  
«діа-євро»
 У Варшаві фінішував Х 

Чемпіонат Європи з футзалу 
серед спортсменів із цукро-
вим діабетом «Діа-Євро». 
У складі нашої команди ви-
ступали троє вінничан: Олек-
сій Затравкін, Максим Фур-
ман і Дмитро Керницький.

Змагання проходили за ко-
ловою системою у два кола. 
Шлях українців до бронзових 
нагород був нелегким: пере-
моги чергувалися з поразками, 
а підсумковий результат ви-
значився лише після поєдинку 
між збірними Словаччини та 
Польщі. Він завершився вні-
чию: результатом, яким був 
потрібен для нашої збірної.

баталії дівочих 
команд
 15 червня у Барі прой-

шов футбольний турнір серед 
дівчат 2009–2011 р. н. Пере-
можців і призерів організато-
ри не виявляли. Бо головним 
пріоритетом була можливість 
отримати юним футболісткам 
ігрову практику.

кОрОТкО

тренер нивівців олег остапенко. Він повідомив, що 
керівництво футбольного клубу «нива» ухвалило рішення 
залишити вінницьку команду у професіональному спорті
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наТаліЯ корПан, RIA,  
(097)1448132

Як читаємо на сто-
рінці Департаменту 
військової освіти і 
науки Міністерства 
оборони України, 

нині максимально полегшено 
процедуру оформлення особо-
вих справ вступників.

Абітурієнти можуть подати па-
кет документів не тільки через 
територіальні центри комплек-
тування. А й до приймальних 
комісій військових вишів (осо-
бисто або поштою, в тому числі 
й електронною).

«Остаточний медичний огляд 
вступники-військовослужбовці 
теж мають можливість пройти 
безпосередньо у військовому за-
кладі освіти», — йдеться у по-
відомленні Департаменту.

Вступна кампанія розпочнеть-
ся з липня. Отож, куди можна 
вступити?

 Філіал Харківського націо-
нального університету внутрішніх 
справ

Через широкомасштабний 
наступ росіян цей навчальний 
заклад змінив своє місце роз-
ташування, і тепер працюватиме 
у Вінниці.

Тут майбутні офіцери зможуть 
здобути вищу освіту за спеціаль-
ностями «Право», «Психологія», 
«Облік і оподаткування», «Кі-
бербезпека» та «Превентивна 
діяльність».

Під час навчання курсанти 
отримують стипендію, забезпе-
чуються харчуванням, форменим 
одягом та проживанням у гур-
тожитку (протягом 1-го курсу).

«Прийом на навчання здій-
снюється за результатами про-
ходження абітурієнтом індивіду-
альної співбесіди з оцінювання 
рівня вмотивованості та складан-
ня нормативів із фізичної підго-
товки (біг на 100 м та комплек-
сна силова вправа)», — йдеться 
на сайті поліції Вінниччини.

Національний мультипредмет-
ний тест та ЗНО не обов’язкові 
(можуть подаватись за бажан-
ням вступника), біг на 1000 м 
не складається.

Для участі у вступній кампанії 
необхідно:

1. Подати онлайн-анкету 
на сайті https://osvita.np.gov.ua/

2. Підготувати та подати вста-
новлені документи до найближ-
чого підрозділу поліції (за місцем 
проживання) для оформлення 

особової справи та направлення 
її до закладу вищої освіти.

3. Пройти військово-лікарську 
комісію МВС.

У разі виникнення додатко-
вих питань звертайтесь за теле-
фонами: (0432) 594–222, (067) 
430–52–67.

 Національна академія су-
хопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного

Знаходиться цей навчальний 
заклад у Львові.

В академії готують фахівців 
за такими спеціалізаціями:
 управління діями механізо-

ваних підрозділів;
 управління діями підрозділів 

артилерії;
 комплекси, прилади та при-

строї артилерійської розвідки;
 системи та пристрої ракет-

них комплексів;
 управління діями підрозділів 

танкових військ;
 управління діями інженер-

них підрозділів військ і сил;

 озброєння та техніка інже-
нерних військ;
 морально-психологічне за-

безпечення в підрозділах, на ко-
раблях (за видами Збройних 
сил);
 військова культурологія;
 музичне мистецтво у Зброй-

них силах.
Вступати можуть чоловіки та 

жінки віком від 17 до 30 років. 
Навчання триває чотири роки. Є 
денна та заочна форма навчання.

Що потрібно, щоб вступи-
ти? Спершу треба подати заяву 
до районного (міського) тери-
торіального центру комплекту-
вання та соціальної підтримки 
за місцем реєстрації. Зробити 
це можна наживо або ж за до-
помогою електронної пошти, 
уточнивши, які документи треба 
подавати.

Далі — буде відбуватися кон-
курсний відбір, вступні іспити 
та в підсумку зарахування до на-
вчання. Вступати можна за ре-
зультатами мультитесту, або ж 
ЗНО 2019, 2020 та 2021 років.

Також, як читаємо на сай-

освіта

Остаточний 
медогляд вступники-
військовослужбовці 
мають можливість 
пройти у військовому 
закладі освіти

Також, якщо навчатися у військовому виші ви не ба-
жаєте, але здобути звання офіцера запасу хочете, 
то це можна зробити на військових кафедрах. У Ві-
нниці такі діють при:
 вінницькому національному технічному уні-
верситеті
Як читаємо на їхньому сайті, до навчання запрошу-
ються студенти 2–4 курсів, студенти, які навчаються 
у магістратурі, випускники коледжів та технікумів, 
які планують здобувати освіту у вищих навчальних 
закладах за скороченою програмою, всі охочі віком 
до 40 років, які мають вищу освіту не нижче ступеня 
«бакалавр».

деталі можна уточнюватися за телефонами: (098) 
905–2611, 050 505 10 01.

 вінницькому національному аграрному уні-
верситеті
сюди на військову кафедру, як йдеться на їхньому 
сайті, на навчання приймаються:
здобувачі вищої освіти закладів вищої освіти; гро-
мадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче 
бакалавра; військовослужбовці, які вже мають або 
здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.
деталі можна уточнювати за телефоном: (0432) 
55 60 93.

військові кафедри при університетах

ті «Арміяinfo», вступники 
обов’язково проходять психо-
логічне обстеження, медичний 
огляд та оцінку рівня фізичної 
підготовленості, яка визначаєть-
ся за результатами практичного 
виконання трьох вправ.

«Для чоловіків — це підтя-
гування на перекладині, біг 
на 100 м, біг на 3 км для чолові-
ків. Для жінок — це згинання та 
розгинання рук в упорі лежачи, 
згинання та розгинання тулуба і 
біг на 3 кілометри для військо-
вослужбовців та на 1 кілометр 
для цивільних», — йдеться у пу-
блікації.

Детальні правила прийому 
можна дізнатися за посиланням: 
https://cutt.ly/wKStIbO.

За довідкою можна звертатися 
за телефоном: (099) 4218054.

 Національний університет 
оборони України імені Івана Чер-
няховського

Цей навчальний заклад зна-
ходиться у столиці. Тут за чо-
тири роки готують військових 
фахівців спеціалізації «Фізичне 
виховання і спорт у Збройних 
силах».

Приймають сюди чоловіків та 
жінок віком від 17 до 30 років. 
Вступити можна, якщо:
 очно здати українську мову, 

математику та історію України;

як стати офіцером? Зібрали 
Заклади та умоВи ВстуПу
навчання  Професія військового 
сьогодні, як ніколи важлива та цінна для 
нашої країни. до лав української армії 
за покликом серця вступають чоловіки 
та жінки, які раніше не мали стосунку 
до військової служби. а професіонали-
військові нині є дуже затребуваними. 
Зібрали у добірку кілька навчальних 
закладів, де у Вінниці та в інших містах 
України можна навчатися на військові 
спеціальності

 за результатами мультитесту 
або ЗНО (2019, 2020, 2021 років).

З детальними правилами всту-
пу можна ознайомитися за поси-
ланням: https://cutt.ly/vKStFRv.

Детальнішу інформацію може-
те дізнатися за телефоном: (044) 
2710592.

 Житомирський військовий 
інститут імені С. П. Корольова

У сусідній області можна на-
вчатися на такі військові про-
фесії: радіоелектронна розвідка, 
космічна розвідка, управління 
космічними апаратами, сейсміч-
ні спостереження, управління 
безпілотними літальними апара-
тами, спеціальний радіозв’язок, 
захист інформації, радіоелек-
тронна боротьба.

На сайті університету читаємо 
три кроки для вступу сюди:

1. Зареєструватися на мульти-
тест та скласти його.

2. Подати заяву до військко-
мату (ТЦК та СП).

3. Отримати виклик та прибути 
до інституту.

У військовому інституті треба 
буде ще: здати нормативи з фі-
зичної підготовки; пройти про-
фесійний психологічний відбір 
та остаточний медичний огляд.

Детальнішу інформацію мож-
на дізнатися за телефоном: (067) 
4502557.

 Військовий інститут телеко-
мунікацій та інформатизації імені 
Героїв Крут

У цьому інституті можна здо-
бути такі військові спеціальнос-
ті:
 Комп’ютерні науки
 Кібербезпека
 Інформаційні системи та 

технології
 Телекомунікації та радіотех-

ніка
 Військове управління (за ви-

дами Збройних сил)
 Озброєння та військова тех-

ніка.
Навчання на бакалавра триває 

чотири роки. Вступ може від-
буватися за результатами:
 мультитесту, ЗНО 2019, 

2020, 2021 років або очних іс-
питів (українська мова, матема-
тика та історія України).

Також вступники обов’язково 
проходять психологічне обсте-
ження, оцінку рівня фізичної 
підготовки та медичний огляд 
військово-лікарською комісією.

Якщо ж ви цивільний, який 
має, або здобуває вищу освіту, 
то навчитися ви тут можете 
за програмою підготовки офі-
церів запасу на заочній формі. 
Термін навчання два роки.

Детальнішу інформацію мож-
на дізнатися за телефоном: (067) 
6768764.
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в україні є чимало вишів, де можна навчатися військовим спеціальностям. крім звичних 
іспитів, вступники у військовий виш проходять психологічне обстеження, медичний огляд та 
оцінку рівня фізичної підготовленості
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Місце 
знаходження

Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

Місце 
знаходження

Етаж/
етажність/
матеріал

Заг./жил./кухня

(площа)
Ціна

за м2

Куди 

звертатися
НотаткиЦінаК-ть 

кімнат/

роздільн.

1. Нерухомість: продам або обміНяю  
1.2 Двокімнатні квартири  

.... 2/- ....... ВишЕНьКА 4/9/Ц ....... - ................. 45000у.о ................ (068)023-72-59, (063)523-48-73 .... НоВобуд, АГВ, чистоВий рЕМоНт  

.... 2/- ....... о.АНтоНоВА 4/5/Ц ....... 53/-/- ........... 39000у.о ................ (068)023-72-59, (063)523-48-73 ..............хороший житлоВий стАН  

.... 2/- ........ р-н ЦР ............... 1/9/п ......... - ................... дог. .......................... (097) 299-11-69 .................................. гарне план.,р-н,або обм.на буд  

1.3 трикімнатні квартири  

.... 3/- ....... Зодчих 9/9/Ц ....... 107.2/54.6/25 . доГ. ...................... (097)248-51-58, (096)138-09-65 ...єВрорЕМ., Можл.обМіН НА 1КіМН.  

.... 3/- ....... КосМоНАВтіВ 3/9/Ц ....... 80/50/10 ....... 55000у.о ................ (067) 255-13-06 ..................................... АВт.опАлЕННя, рЕМоНт  

1.5 БуДинки  

.... 2/- ....... с.КоМАроВЕ 1/Ц ......... 55,3/36,3/10 .. доГ. ...................... (067) 391-16-58 ................................... 65с, ГАЗ, ВодА, КриНиЦя  

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

.... 3/- ....... с.роЗКопАНЕ -/-/Ц ........ 80/-/- ........... доГ. ...................... (097) 241-00-71 ............................. ЦЕНтр.ВодА, ЦЕНтр, КриНиЦя  

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

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

.... 4/- ....... с.рАхНи лісоВ 1/Ц ......... 150/-/- ......... доГ. ...................... (096)959-89-99, (067)912-85-99 ..... В/Зр, МЕблі, 8с, ГАрАж,ВлАсНиК  

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

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

.... 7/- ........ Вінниця .............. 2/ц ........... 200/142/23 ..... 88000у.о .................... (098) 290-29-18 .................................. 11с,ком.,на 2 вх.,можл.на 2сім  

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

.... - ......... с.бл.ЗАрВАНЦі 2/Ц ......... 250/-/- ......... 180000уо ................ (098) 255-13-88 ........................ ВлАсНиК, НоВий,2Вх.,10с, ГАрАж  

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

1.7 Ділянки  

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

.... - .......... piчка Десенка ...... -............... 5+15 с ........... дог. .......................... (067) 291-55-99 .......................................... на березі, всі комунікації  

1.8 Гаражі  

.... - ......... ГбК-5 -/Ц .......... - ................. 4500у.о .................. (097) 912-76-85 .......................... сАбАріВ, оГл.яМА, ГАр/ст, торГ  

2. Нерухомiсть: здам в ореНду  
2.1 квартири  

.... 1/- ........ с.Лука-Мелеш. .... -............... - ................... 2000грн. .................... (097) 181-57-98 ........................................ без зручн., меблі, власник  

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

.... 2/- ........ Юності ............... -............... - ................... 1300грн ..................... (096) 744-49-31 ................................... без хазяйки, для дівчат, місце  

2.2 БуДинки  

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

.... - .......... с.бл.Зарванці ...... -............... - ................... недор. ....................... (067) 595-60-03 .................................... кімната, всі/зручн, відпочинок  

3. Нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

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

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

ОГОлОШеннЯ ПрийОМ ОГОлОШенЬ (0432) 555-135

костянтин гуменюк родом з 
Вінниці, йому 48 років. Закін-
чив медучилище Заболотного 
(1992 рік, з відзнакою), Меду-
ніверситет Пирогова (1998 рік), 
Українську військову медичну 
академію (2001 рік).
до того, як стати військовим хі-
рургом, працював фельдшером 
на станції швидкої медичної до-
помоги, ординатором відділення 
хірургії, начальником відділення 
у Військово-медичному клінічно-
му центрі центрального регіону.

У травні 2014 року перебував 
у зоні аТО, де служив старшим 
передової лікарсько-сестрин-
ської бригади в складі 95 бри-
гади, у 2015 році став провідним 
хірургом 59 військово-мобіль-
ного госпіталю поблизу луган-
ська.
У 2017 році його призначили 
головним хірургом аТО, у 2018–
2019 роках — головний хірург 
ООс. нині головний хірург ЗсУ, 
має звання полковника медичної 
служби.

Довідка

509252

новини

відповів Костянтин Гуменюк. — 
Ми щоденно набуваємо нового, 
на превеликий жаль, гіркого 
досвіду. Бо в минулих війнах — 
Афганістан, Югославія, операція 
«Буря в пустелі» — не було тако-
го важкого характеру поранень 
у військовослужбовців, як зараз.

Крім лапароскопічної хірур-
гії, у прифронтових мобільних 
госпіталях використовують ще й 
торакотомію — розрізи грудини 
для виконання різних хірургічних 
втручань.

— Наші хірурги успішно ви-
конують так звану реанімаційну 
торакотомію і зупиняють крово-
течу, ушивають ушкоджені ділян-
ки серця, — розказав головний 
військовий хірург Костянтин Гу-
менюк. — Ми маємо вже кілька 

історій, коли оперували бійців з 
ушкодженнями великих крово-
носних судин. Впевнений, що на-
ступить той день, коли я зможу 
більш розлого розказати про всі 
ті унікальні операції, які викону-
ють наші лікарі на фронті.

Гуменюка також запитали, як 
нині оснащені мобільні госпіта-
лі, чи є все необхідне у хірургів 
на фронті?

— Усе устаткування та облад-
нання в мобільних госпіталях є, 
і воно сучасне, — відповів голо-
вний військовий хірург. — Наші 
мобільні госпіталі пройшли етап 
становлення у 2014–2015 роках, 
тоді відбулося їх наповнення су-
часними ендовідеохірургічними 
комплексами — лапароскопіч-
ними стійками, на яких хірурги 
виконують операції.

Валерій 
чуДновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Полковник ме-
дичної служби, 
48-річний Кос-

тянтин Гуменюк є головним хі-
рургом Збройних сил України. 
На початку червня цього року 
вінничанина нагородили орденом 
«За заслуги» III ступеня.

Це за те, що хірург вперше 
в Україні виконав лапароскопіч-
ну операцію з видалення нирки 
в умовах мобільного госпіталю 
в одному з прифронтових міст. 
Подробиці унікальної операції Гу-
менюк розповів під час брифінгу.

виДалив орган через 
чотири Проколи

До мобільного шпиталю при-
везли важкопораненого бійця: 
у тілі рана від осколка, утвори-
лася внутрішня гематома, під час 
діагностики з’ясували, що права 
нирка повністю зруйнована.

— Прийняв рішення її вида-
лити. Але замість традиційного 
методу операції використову-
вали лапароскопічну хірургію 
(коли операцію проводять через 
неприродні отвори, діаметром 
0,5–1,5 сантиметра — авт.). Ми 
успішно виконали правобічну 
некректомію (видалення мерт-

вих тканин, органів — авт.) без 
розрізу живота пацієнта. І це за-
слуга всієї команди медиків — лі-
карів-анестезіологів, асистентів, 
операційної медсестри, — сказав 
Костянтин Гуменюк.

Після такої операції у бійця 
залишились сліди від чотирьох 
маленьких проколів, які зробив 
хірург, щоб видалити нирку.

— А через день пацієнт вже са-
мостійно піднімався та ходив, — 
розказав Гуменюк. — І того ж дня 
до нас надійшов ще один боєць 
з подібними пораненнями: теж 
осколкове ушкодження правої 
нирки. І ми зробили вже другу 
успішну лапароскопічну некрек-
томію. Після операцій наші вій-
ськовослужбовці живі, продовжу-
ють лікування в госпіталях.

хірурги набувають гіркого 
ДосвіДу

— Продовжуються інтенсивні 
бої на Донбасі, в околицях Сє-
вєродонецька. З якими травмами 
та пораненнями медикам дово-
диться мати справу? — запитали 
у хірурга.

— Ворог застосовує системи 
залпового вогню, і наші військо-
вослужбовці потрапляють до нас 
із множинними пораненнями 
грудної клітки, черевної порож-
нини, кінцівок; мають багато кро-
вовтрат. Це важкі поранення, — 

«ЧереЗ день боєць Вже ходиВ». 
роЗПоВідь хірурГа З Вінниці
Воєнна медицина  костянтин Гуменюк 
успішно видалив нирку пораненому 
бійцю. Операція була малоінвазивною — 
тканини зруйнованого осколком органа 
дістали через невеликі отвори. і таке 
хірургічне втручання, в прифронтових 
умовах, відбулося вперше в Україні. 
Головний хірург ЗсУ розказав і про інші 
особливості роботи на війні

Військовий медик зазначив, що 
питому вагу устаткування отри-
мали від командування Медич-
них сил ЗСУ. Проте відзначив і 
допомогу волонтерів.

— Повірте мені, ті перев’я-
зувальні матеріали, антисептики 

та інші витратні матеріали, які 
ви надсилаєте — це все викорис-
товується. І я дуже вдячний вам 
за цю допомогу, адже витратний 
медичний матеріал потрібен по-
стійно, — сказав Костянтин Гу-
менюк.

Чим сучасніша 
зброя — тим важчими 
є поранення. Хірург 
сказав, що медики 
на фронті набувають 
унікального досвіду

 костянтин гуменюк: «Ми провели вже дві 
лапароскопічних операції з видалення зруйнованих 
нирок. Обидва військові живі, продовжують лікування»
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ОГОлОШеннЯ ПрийОМ ОГОлОШенЬ (0432) 555-135

4. Нерухомiсть: виНайму  
4.1 квартири  

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

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

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

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

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

.... 1-3 ....... бл.Замостя ......... -............... - ................... дог. .......................... (093)471-98-36, (098)100-06-74 ............................ для порядних людей  

.... 1-3 ....... будь-який р-н ..... 1-10/- ....... - ................... дог. .......................... (096)458-97-54 ......................................... на довгий термін, для себе  

.... 1-3 ....... Вишен, Слов. ...... -............... - ................... дог. .......................... (093) 471-9836, (098)10006-74 ................. оплату і порядність гарантую  

.... 3-4 ...... будь-яКий р-Н - ............ - ................. доГ. ...................... (067) 255-13-06 ..........................по доМоВл., будь-яКі ВАріАНти  

.... - ......... будь-яКий р-Н - ............ - ................. доГ. ...................... 69-25-99, (097) 280-64-21 ...........ЗНіМу житло В порядНих людЕй  

4.2 БуДинки  
.... 1-10 ..... Biнниця .............. -............... - ................... дог. .......................... (096) 4589754 .................................... ч/б, будинок, квартиру винайму  
.... - ......... будь-яКий р-Н - ............ - ................. доГ. ...................... (067) 255-13-06 ........................ Або ч/б,по доМоВл.б-я.ВАріАНти  

486215

5. комерційНа Нерухомість  
5.1 ПроДам  

.... приМіщ.430КВ.М, ВодА, ЕлЕКтриКА, побут.приМіщ.під сто, сКлАди, ЗВАрюВ/столяр ЦЕх ........................................................... доГ. 
61-26-61, (097) 462-45-44  

5.3 різне  

.... Візьму в оренду складське приміщення 30-50кв.м,бажано р-н Вишеньки,Ел.мережі ................. дог. .......................................... (067) 502-88-03  

.... ЗдАМ В орЕНду 2 ГАрАжі під торГоВу точКу, сКлАд. Вул. піКусА (пАпАНіНА). ............... доГ........................................... (067) 430-09-25  

.... Здам в оренду магазин-офіс, р-н Муніц.ринку, біля дороги, 50 кв.м, всі комунік. ................... 9500грн. .................................... (067) 847-27-68  

.... ЗдАМ В орЕНду приМіщЕННя В діючій пЕруКАрНі, р-Н риНКу «урожАй». ..................... - .............................................. (067) 893-09-25  

.... ЗдАМ приМ.під КАфЕ, бАр, рЕсторАН, стоМАт., МЕд.КліНіКу, спортЗАл,350КВ.М, КоМуН доГ........................................... (097) 462-45-44  

.... 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

Пресслужба 
ат «вінницягаз» 

Незалежно від того, хто є вашим 
постачальником газу, «Нафто газ 
України» чи будь-яка інша компа-
нія, показання лічильника необхід-
но, як і раніше, передавати газо-
розподільній компанії — АТ «Ві-
нницягаз».

Нагадуємо, що показання лі-
чильника газу потрібно передавати 
з 1 по 5 число кожного місяця.

Це можна зробити дистанційно 
за допомогою онлайн-сервісів: 
Особистий кабінет на сайті 104.
ua, мобільний додаток 104.ua, чат-
боти «7104ua» у Viber чи Telegram, 
СМС на короткий номер 7104.

Отримані від вас показання 
лічильника Вінницягаз вносить 
на єдину інформаційну платформу, 
до якої мають доступ постачальни-

ки. Саме тут отримує інформацію 
про кількість спожитого вами енер-
горесурсу ваш постачальник газу.

На основі цієї інформації поста-
чальники здійснюють нарахування 
і формують рахунки за газ.

Ці рахунки, ціну газу та іншу 
інформацію постачальника ви 
знайдете на сервісах вашого по-
стачальника.

Якщо ж ви не передасте пока-
зання лічильника газу або зробите 
це не вчасно — нарахування будуть 
здійснені, виходячи із середньо-
місячного вашого споживання 
у відповідний період попередньо-
го року.

При зміні постачальника газу 
особливо важливо вчасно переда-
ти показання газового лічильника 
вашому Оператору ГРМ.

Так ви зафіксуєте обсяг спожи-
того вами газу від попереднього 

постачальника та показник лічиль-
ника, з якого розпочали отриму-
вати газ від нового постачальника.

Крім того, звертаємо вашу увагу, 
що залишились без змін порядок 
та розмір оплати послуг розподі-
лу газу.

Крім обліку спожитого газу, по-
слуга розподілу включає обслуго-
вування, ремонт та модернізацію 
газопроводів, заміну застарілого об-
ладнання, повірку, ремонт та замі-
ну газових лічильників, діяльність 
аварійно-диспетчерської служби 
та інших служб, які забезпечують 
стабільну та безперебійну доставку 
газу до кожного споживача.

Оплата послуг розподілу газу 
здійснюється до 20 числа місяця, 
в якому отримуєте послугу. Тобто 
до 20 червня за червень. Рівними 
платежами щомісяця за реквізи-
тами АТ «Вінницягаз».

олексанДр 
шеМет, 

ГрОМадсЬкий діЯЧ

Робота проведена 
велика. Пропозиції на-

дати назву вінницьким вулицям 
прізвища наших земляків-кра-
ян є достойними і зрозумілими: 
Панасюк, Нємец, Мачушенко, 
Олійничук, Сильвестров, Хме-
люк, Танцюра, Мархель, Лінець-
кий, Трейко, Корецький. Браво! 
Але…

Перше. Найбільше викликає 
питань досить великий пласт за-
гально відомих українських діячів 
культури будь-звідки і де, тільки 
не з нашого краю. Складається 
враження, що ті, хто формував 
пропозиції, на якомусь етапі 
просто втомилися і перестали 
відповідально працювати далі. 

Я не збираюсь принижувати за-
слуги тих чи інших номінантів. 
Все це поважні люди, але при 
чому тут Вінниця..?

Як приклад пропонується 
вулиця і провулок Артема Ве-
деля. Видатний діяч у сфері 
музичного мистецтва. Вулиці з 
його прізвищем є в кількох на-
селених пунктах України. До на-
шого краю він має хіба що те, 
що жив у Києві на Подолі. А, 
наприклад, іменем нашого про-
славленого музиканта і земляка 
Павла Івановича Муравського 
(Моравського) не названа жодна 
вулиця в Україні. Ще потрібні 
імена музикантів, яких народила 
Вінниця та Брацлавщина (Східне 
Поділля)? Рахуйте: Дмитро Ба-
лацький, Вітольд Малишевський, 
Ігнацій Ян Падеревський, Ігна-
цій Платон Козловський, Антон 

Гуммель, Юхим Бронзе, Петро 
Столярський, Віталій Гуцал, Ві-
ктор Мазуркевич, сім’я Марх-
левських, сім’я Бондаревських, 
Юхим Пельцман, Еміль Горо-
вець, Андрій «Зоря» Довгалюк, 
Валерій «Лимон» Іщук.

Чому так? Комплекс провін-
ційної меншовартості? Потрібно 
розуміти, що в інших містах ву-
лиці іменами наших земляків ніх-
то не назве. Далекоглядні люди 
плекають своє, рідне… 

Думаю, така справа не тільки 
з музикантами. І художники, і 
актори… Наприклад, де вулиця 
Олександра Нємченка, зірки 
фільму «В бій ідуть одні стари-
ки», Володимира Бондарчука, 
який побудував турклуб «Мер-
курій» чи письменника Федоріва?

Друге. Благозвучність. Про-
вулок «Славетний»??! Вибачте, 

але це те саме, що тупик Ко-
мунізму… Площу імені першої 
у світі людини, що піднялась 
у космос, пропонується пере-
йменувати у Калічу. Чому? Бо 
колись там була річка з такою 
назвою. Переконливо? Вибачте 
за порівняння, але колись одну 
із алей у центральному парку 
називали «Бл*денштрасе». Ну? 
Давайте увіковічимо?

Третє. Вважаю недопустимим 
вводити в топоніміку Вінниці 
прізвища функціонерів релігій-
них культів (Василя Гречулевича 
і Василь Липківського). На мою 
думку, переклади релігійних тек-
стів не є якоюсь особливою за-
слугою. Вбачаю в таких намірах  
рецидив протекціонізму людей, 
які є зацікавленими в пропаган-
ді певних релігійних культів. Це 
моя думка як агностика. 

Четверте. Абсолютно без-
грішних людей не буває. Мало 
того, на різних етапах свого 
життя людина могла робити 
речі, які можна оцінювати аб-
солютно по-різному. Іноді по-
трібно робити вибір не між до-
бром і злом, а між злом і злом… 
І все ж… Пропонується одну 
вулицю назвати іменем Януша 
Корчака, а другу Романа Шу-
хевича. В 1942 році цим двом 
людям потрібно було зробити 
вибір, наслідки якого сягнули 
у наше  сьогодення. Я вважаю 
таку пропозицію про надання 
назви вулицям Вінниці прово-
кацією. Чому в такий нелегкий 
час нас знову хочуть розділи-
ти? І не важливо, скільки буде 
на одній стороні, а скільки буде 
і на другій. Нас буде менше 
ніж ВСІ.

Якщо змінився постачальник газу,  
кому передавати показання лічильника?

«Є вулиці центральні, а є…»

блог

блог

509678
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точка зору
простір для особистої думки

наталія ішкова, ПсихОлОГ

історію творять комплекси людей, які 
прийшли до влади. З одного боку — хтось із 
комплексами неповноцінності, з іншого — з 
волею та цінностями.
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6. будiвельНi матерiали та 
послуги  

6.1 ПроДам БуДівельні матері-
али  

 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  

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

(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) 127-54-23  

 АВ, бетонозмішувачі різні,ел.інст .................. дог. ........ (067) 847-27-68  

 Бетонозмішувачі куплю, різні ........................ дог. ........ (067) 429-26-71  

 Бетонозмішувачі, т/в, холодильник ................ дог. ........ (067) 429-26-71  

 Будівельні ліса (риштування) ........................ дог. ........ (067) 847-27-68  

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

 Єврорубероїд для покрівлі приміщ. ............... дог. ........ (067) 737-69-43  

6.3 БуДiвельнi ПослуГи  

 «AquA Life» - Буріння арт. та Піщаних сверДловин на 
воДу «ПіД ключ» (096) 274-74-74  

468084

дозвілля

509634

ОГОлОШеннЯ ПрийОМ ОГОлОШенЬ (0432) 555-135

де можна Порибалити? 
тоП-10 рибних місць В області

509402

наТаліЯ корПан, RIA, 
(097)1448132

«акваМарин»
Це клуб спортив-

ного рибальства, 
який знаходиться 

у селі Некрасово. Тут ви можете 
спробувати форелеву риболовлю, 
окрім традиційно щучої. Рибу тут 
можна лише викупляти.

Ціна: вхідний квиток з одного 
рибалки 250 гривень (спортивна 
риболовля на щуку та коропа, осе-
тра. Вхідний квиток для людей 
без навичок рибальства та дітей 
до 12 років — 125 гривень (рибал-
ка на щуку, коропа, білого амура). 
Форелева спортивна рибалка — 
350 гривень за чотири години.

Контакти: (097)8125704.

«кльове Місце»
Це заміський готельний комп-

лекс, який знаходиться за 10 кі-
лометрів від Вінниці на Тив-
рівському шосе. Риба, що там 
водиться: короп, карась, амур, 
плотва, окунь. Коропа розміром 
до 700 грамів брати заборонено.

Ціна: 200 гривень за світловий 
день.

Контакти: (067)9119514.

«цукерня»
Ця водойма знаходиться 

в одному кілометрі від Вінниці, 
в Якушинцях. Справа від траси 
› М12 — Е50, орієнтир — до-
рожній вказівник «Якушинці». 
Там дозволена риболовля тільки 
на хижу рибу: щуку та окуня.

Будь-яка інша риба (короп, 
амур, товстолоб, лин) відпуска-
ється назад у водойму.

Ціна: квиток на хижака 
400 гривень; річний абонемент 
по відкритій воді 4000 гривень.

Контакти: (098)2232222.

Переорки
Ставок знаходиться біля села 

Переорки Вінницького району. 
У ньому водиться: короп, карась, 
плотва та окунь. Обмеження для 
рибалок — забирати з собою не 
більше чотирьох кілограмів риби.

Ціна: 300 гривень за світловий 
день.

Контакти: (067)3078259.

«коМарово»
Тут можна впіймати коропа, 

амура, карася та товстолоба. Об-
меження у 5 кілограмів риби. 
Ставок знаходиться на терито-
рії однойменної бази відпочинку 
у селі Комарово на вулиці Ми-
хайлівській. Велику рибу, вагою 
понад п’ять кілограмів, треба ви-
пускати назад у водойму.

Ціна: 250 гривень за світловий 
день.

Контакти: (098)0699699.

Мирне
Ставок знаходиться у селі 

Мирне Калинівського району. 
Види риб: короп, товстолобик, 
карась, щука, судак, сом, білий 
амур. Рибу до кілограма брати 
не можна, загалом можна виво-
зити не більше п’яти кілограмів.

Ціна: 150 гривень за 12 годин.
Контакти: (097) 9380729.

вороновиця
Знаходиться ставок у селі 

Вороновиця, що за тридцять 
кілометрів від Вінниці. Норма 
вилову 5 кілограмів, дозволено 
брати коропа вагою від одного 
до п’яти кілограмів. Види риб: 
карась, короп, щука, лящ, плот-
ва, окунь, білий амур.

Ціна: 150 гривень за день; 
250 гривень з ночівлею.

Контакти: (097)9858247.

Микулинці
Знаходиться ставок у Літин-

ському районі, село Микулин-
ці. Можна наловити 5 кілограмів 

Відпочинок на Вінниччині  Весняно-
літня нерестова заборона на лов 
риби закінчилася 20 червня. Відтепер 
розпочався рибальський сезон. Зібрали 
місця, де з вудками можна провести час 
в нашій області

риби. Впіймати можна карасів, 
коропів, товстолобів чи білого 
амура.

Ціна: 350 за світловий день.
Контакти: (097)3091347.

ільківка
Ставок знаходиться біля села 

Ільківка Вінницького району, 
за 20 кілометрів від Вінниці. 
Там водяться усілякі риби, окрім 
щуки.

Ціна: 150 гривень в день.
Контакти: (098)7867695.

лісова лисіївка
Ставок знаходиться біля села 

Лісова Лисіївка Калинівського 
району. Це за 40 кілометрів від 
Вінниці. Ловити там можна ка-
рася та коропа.

Ціна: 300 гривень за світловий 
день.

Контакти: (097)2190988.

на вінниччині є чимало місць, де можна провести вихідні 
з вудкою. ціни за риболовлю у платних водоймах стартують 
від 150 гривень за світловий день
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чанам пропонують за 360 гри-
вень за добу. Renault Clio — 
2200 за тиждень. Ремонт — влас-
ник.

Якщо автівка власна або взята 
в оренду, продовжує Олег, то в се-
редньому комісія від кожного за-
мовлення складає 15%. У першо-
му випадку паливо та ремонти 
має оплачувати водій. У випадку 
оренди — власник автівки.

— Зараз прослідковується така 
тенденція, що більшість водіїв по-
єднують роботу в 2–3 компаніях 
одночасно. Для більшої продук-
тивності, — пояснює Олег. — За-
робляти в таксі реально. Мова про 
10–30 тисяч на місяць. Конкретно 
це залежить від кількості годин 
на лінії, класу авто, бо чим воно 
краще, тим більше замовлень і 
кращі тарифи, чистоти в авто, ко-
мунікабельності водіїв, чайових та 
багатьох інших чинників.

які уМови ПроПонують 
у службах таксі?

На наш запит в Google про таксі 
у Вінниці, показує понад десять 
різноманітних служб та агрегато-
рів. Ми знайшли оголошення про 
пошук водіїв у деякі з цих служб.

До прикладу, на сайті Bolt 
величезними буквами пишуть: 
«Заробляйте до 30 тисяч гривень 
на авто компанії». Серед пере-
ваг там перераховують заробіток 
у розмірі 55% від каси та можли-
вість отримувати щоденні випла-
ти за виконану роботу. На своєму 
авто, як йдеться на сайті, можна 
заробити до 35 тисяч на місяць. 

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

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

 «ПіД ключ» армат.-Бетон.,фасаДи, внутр.,Покрівля, 
кам’яна,цеГл. клаДка, ПоГріБи (098) 827-80-85  

 «Під ключ» барбекю, груби, печі, димоходи, кам’янки для бань. 
Ремонт. (068) 546-73-46  

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

 «Під ключ» будуємо з  граніту,  огорожі, погріби,сходи, фонтани, 
фундаменти. (068) 546-73-46  

 «Під ключ» груби, димоходи. Ремонт дахів та інше. (098) 788-
97-34  

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

 «Під ключ» кладка цегли, газоблоку, бетонування. Покрівля. 
Огорожі. (097)607-89-69, (093)402-94-06  

 1 бригада будує дахи. Ремонт дахів. Піддашки, ринви. Помірні 
ціни. (097) 755-68-57  

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

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

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

 PiзкA Дерев/Дров, Покіс трави. культивація. оБПри-
скув. інші саДово-ГороДні роБ. (067) 697-71-21, серГій

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

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

(067) 794-19-09  

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

(097) 971-05-01  

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

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

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

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

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

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

 виконаємо БуДівельні, земляні роБоти, стяжка, 
штукатурка, коПання. Демонтаж. (097) 331-73-11  

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

 виконую всі виДи роБіт каменяра. (097) 180-85-54  

 Дахи будь-якої складності «під ключ». Бесідки, тераси з ефектом 
старовини. (067) 895-95-32  

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

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

 зварюв. металоконстр. Б.-якої склаДн. схоДи 
міжПоверх., інтер’єрні. маГаз.кіоски (096)119-27-17, 
(093)110-27-12  

 клаДка ГазоБлоку, цеГли, заливка армоПоясів, 
фунДамента. коПання траншей. (097) 659-49-13  

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

 коПання криниць механічним сПосоБом. ДокоПка. 
чистка. (063) 314-80-37  

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

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

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

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

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

 схоДи Дерев’яні,економ.варіанти,металокаркаси 
схоДів та їх оБшивка, фарБування (096)119-27-17, 
(093)110-27-12  

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

ОГОлОШеннЯ ПрийОМ ОГОлОШенЬ (0432) 555-135

гроші

509101

508885
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МихайлО курДюков, 
RIA, (095)1039671

Нашого героя зва-
ти Олег. Після того, 
як він втратив осно-
вну роботу, чоловік 

почав шукати альтернативний 
заробіток. Знайшов оголошення 
про набір водіїв в одну із місь-
ких служб таксі. Авто компанія 
надавала своє. Оскільки власної 
машини Олег не мав, то ідея зда-
валася йому привабливою. Приїхав 
на співбесіду. На ній йому опи-
сали майбутню роботу в яскравих 
фарбах, одним словом, зацікавили.

— Того ж дня я виїхав таксу-
вати на автомобілі 2020-го року 
випуску. Попрацював до вечо-
ра. У такому режимі я працю-
вав до кінця тижня. Після настав 
день розрахунку, — розповідає 
Олег. — Мені обіцяли зарплату 
15 тисяч гривень на тиждень. Та 
на ділі за шість днів я заробив 
1260 гривень. Тому, що за пра-
вилами компанії, я маю віддавати 
50% каси, а також заправлятися 
на власні кошти.

Олег говорить, що умови його 
не влаштовували, тому він пішов з 
тієї служби. Пізніше йому поради-
ли брати автівку в оренду. Олега 
додали до однієї з Телеграм-спіль-
нот з оренди автомобілів у Вінни-
ці та до водійського чату.

— Я досить швидко зміг знайти 
собі авто за 2500 гривень на тиж-
день. Обслуговує її власник, — 
продовжує таксист. — У мене 
вільний графік. У середньому 
заробляю 4–5 тисяч на тиждень. 
Працюю лише вранці та ввечері 
по 2–3 години, коли підвищений 
попит. Особисто для мене оренда 
авто стала найкращим варіантом. 
Нікому б не радив погоджуватися 
на користування автівками ком-
панії чи автопарку.

«заробляти в таксі 
реально»

Ми знайшли одну таку Те-
леграм-спільноту. До прикла-
ду, орендувати Hyundai Sonata 
2014-го там пропонують за три 
тисячі гривень на тиждень. Об-
слуговування та ремонт коштом 
власника. Renault Megane вінни-

За тиждень — 4–5 тисяЧ ГриВень. 
Про роботу таксистіВ у Вінниці
Професія  У Вінниці понад десять служб 
та агрегаторів таксі. В кожній з них водіям 
обіцяють вигідні та зручні умови праці. Ми 
переглянули пропозиції роботи, а потім 
попросили вінницького таксиста розповісти, 
як насправді

Серед вимог: наявність техпас-
порта та відсутність судимостей.

На сайті «Екотаксі» йдеться, що 
водіям надають автівки на елек-
тротязі. Орендну плату за авто 
обіцяють не брати. Натомість 
гарантують гнучкий графік ро-
боти, офіційне працевлаштуван-
ня та високий рівень заробітної 
плати. Олег говорить, що «Еко-
таксі» єдина служба у Вінниці з 
офіційним працевлаштуванням. 
Зарплата там 12–15 тисяч гривень 
на місяць. Зміна, за його слова-
ми, може тривати понад 12 годин.

У компанії Sprut пропонують 
вільний графік та заробітну плату 
до 27 тисяч гривень на місяць. 
Або від 1200 гривень за зміну. 

При цьому водії повинні мати 
власні автівки. Є можливість їх-
нього брендування, якщо вони 
не старші 2010 року. Комісію з 
поїздок також обіцяють мінімаль-
ну, хоча й не конкретизують її 
розмір.

У «Таксі 838» готові брати 
водіїв як на повну зайнятість, 
так і часткову. Обіцяють бону-
си за брендування, відсутність 
вступних внесків, мінімальну 
комісію за замовлення, вільний 
графік. Досвід водіння від трьох 
років. Автівка має бути власною, 
обов’язково іномаркою не нижче 
Chevrolet Aveo, в хорошому стані. 
Обіцяна зарплата: 20 тисяч гри-
вень + відсотки та бонуси.

509189

вінницькі служби таксі обіцяють зарплату від 20 тисяч 
гривень на місяць. на ділі, каже безпосередньо таксист, 
заробити таку суму вкрай важко
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6.4 внутрішне озДоБлення, 
ремонт  

 «ПіД ключ» ремонт квартир, БуДинків, ГіПсокартон, 
Плитка, сантехніка, електрика. (068) 150-07-03  

 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  

 Peмонтно-будівельні роботи, дизайн проекти, проф.спеціалісти. 
Гарантія якості. (067) 730-62-66, 62-11-89  

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

 Акуратно та якісно поклейка шпалер, фарбування, укладання 
ламінату, відкоси. (096) 481-32-27  

 акуратно, швиДко, Дешево. шПалери, віДкоси, ма-
лярка, шПаклівка. (067)169-03-20, (063)428-25-49  

 виконаємо БуДівельні, земляні роБоти, стяжка, 
штукатурка, коПання. Демонтаж. (097) 331-73-11  

 Виконую сантех.роботи, плитка, шпаклівка, гіпсокар., шпалери, 
ламінат,ел.монтаж. (097) 266-60-70  

 виконуємо роБоти: шПаклівка, ГіПсокартон, Плитка 
та інше. (098)515-99-77, (093)993-49-70  

 ГіПсокартон, ПереГороДки, арки, ваГонка, шПатлівка, 
ПіДвісні стелі, ламінат. (093)742-09-30, (067)315-67-30  

 жінка виконує Професійну Поклейку шПалер, фар-
Бування, БаГети. (068) 849-26-42  

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

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

6.6 натяжні та ПіДвісні стелі  

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

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

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

 натяжні стелі віД вироБника. матові, Глянцеві, фото-
Друк. (067)877-96-66, (063)289-32-17  

 Натяжні стелі за один день. (097) 889-69-22  

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

6.7 оПаленя, воДоПостачання, 
вентиляція, каналізація  

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

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

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

 всі виДи сантехнічних ПослуГ, оПалення, воДоПо-
стачання, каналізація, зварюв.роБ. (097) 589-69-87  

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

 котли, колонки, Бойлери. труБи, насоси. монтаж, 
Гарантія. теПлоБуД. зоДчих,36 (096) 428-12-25  

 оПалення, воДоПостачання, каналізація. монтаж, 
Гарантія. теПлоБуД. зоДчих,36 (096) 428-12-25  

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

6.8 електроПостачання  

 електрик виконає ел.монтажні та ел.ремонтні ро-
Боти всіх виДів склаДності.швиДко. (097) 503-21-01  

 Електрик. Ввід в будинок, перенесення лічильників, заземлення, 
документація, ін. (067) 433-95-96  

 ПослуГи електрика. електромонтаж різної 
склаДності. (099) 135-28-04  

6.9 Покрівельні матеріали  
та ПослуГи  

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

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

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

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

 «ПіД ключ» Дахи, ринви, ПіДДашки. ціна залежно віД 
оБ’єму та матеріалу Покриття. (096) 257-20-56  

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

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

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

 Дахи БуДь-якої склаДності, ПіДДашки, воДостоки. 
(098)005-62-18, (063)270-78-21  

 Дахи. Покрівельні роБоти, ПіДДашки, воДостоки. 
Помірні ціни. (099) 536-89-29  

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

 Покрів. роБоти Б.-якої склаДності євроруБеройДом. 
в наявності всі матер. Гар.2р. (093) 550-63-67  
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кому дістануться, на запитання: 
«Де ти взяв такі файні штани?» — 
сміливо зможе казати, що їх ба-
чила вся країна. Бо саме у них 
я також знімався у кліпі «Буде 
щастя», — розказав про суперприз 
від себе Віктор Бронюк.

жарти Про вінницю і 
актуальні новини

Як і передбачає жанр стендапу, 
протягом концерту була макси-
мальна взаємодія із глядачами, 
жодної цензури для жартів і ба-
гато імпровізаційного гарячого 
гумору 18+. У атмосфері повної 
розкутості, як на зустрічі старих 
друзів, артисти обговорювали ак-
туальні новини та кумедні ситу-
ації із життя.

Зокрема, Віктор Бронюк 
розказав про колоритну по-
святу у козаки на Хортиці ще 
за студентських часів, найбільш 
незвичний корпоратив, коли 
бізнесмени відриваються, по-

казуючи нуль емоцій, як зумів 
схуднути на 40 кілограмів та чому 
вже 10 років не вживає алкоголь. 
Про найцікавіші реакції фанів, 
які інколи, коли впізнають та 
не можуть одразу згадати пріз-
вище, приписували його до гурту 
«Ґринджоли» і називали Віктором 
Бенюком. А також про те, звід-
ки насправді у Сергія Притули 
талант збирати такі шалені суми 
на «Байрактари» і волонтерство.

— Саме Сергій Дмитрович був 
ведучим на моєму весіллі. Дума-
єте, де він навчився збирати гро-
ші? Просто уявіть, як він збирав 
«на дівчинку чи на хлопчика»!

Окремий час на концерті ар-
тисти присвятили жартам і вра-
женням від Вінниці. Зокрема, 
стендапери відзначили красу 
вінничанок та гостинність міста.

А Віктор Бронюк, як почесний 
громадянин Вінниці, навзаєм 
поділився найцікавішими фак-
тами про наше місто і розказав 

ВаленТина 
кирильчук, RIA, 
(096)3145155

— Сміх має біль-
ше значення, ніж 
ми можемо собі 

уявити і завжди мав. У Серед-
ньовіччі писали, що сміх — це 
«осквернення рота» і треба «за-
кривати засув перед цією пече-
рою сатани». Можливо, саме 
тому цей період ще називали 
темними віками… Бо сміх ля-
кав всі тоталітарні режими і всіх 
диктаторів. Сталін розстрілював 
за анекдоти про владу. Гітлер пе-
реживав, що хтось побачить фот-
ку в смішних шкіряних шортах. 
Путін носить каблуки, бо йому 
не подобається поганяло «крем-
лівський карлик». А ТНТшний 
стендап — найс*икливіше явище 
на планеті Земля. У «Гаррі По-
ттері» свої страхи теж долають 
сміхом, бо «плач не дав свободи 
ще нікому». Бо зло нікчемне, 
коли воно смішне, — точно зна-
ють коміки Stand Up Battle Club.

Тому коли рашисти з повно-
масштабною війною прийшли 
на нашу землю, молоді і затяті 
стендапери із Заходу України ви-
рішили не просто не припиняти 
гумористичні концерти, а — про-
водити їх із ще більшою регу-
лярністю! Все для підняття бо-
йового духу глядачів, пропаганди 
патріотизму та русофобії на зло 
ворогам, а головне — для збору 
коштів на підтримку Збройних 
сил України.

Свої шоу-концерти коміки 
назвали «Культурна оборона», 
для залучення більшої кількості 
донатів постійно ведуть стріми 
у YouTube, які набирають десятки 

тисяч переглядів і чималі суми, 
а під час туру Україною у кожно-
му місті на концерт запрошують 
зіркових гостей — найвідоміших 
особистостей регіону.

бронюк розіграв 
ексклюзивне галіфе

Свій 54-й концерт-стрім комі-
ки «Культурної оборони» вперше 
провели у Вінниці. Зібрали ан-
шлаг у залі, а спеціальним гостем 
запросили лідера гурту «ТІК» Ві-
ктора Бронюка.

Вечір розпочався із головних 
нині патріотичних гасел, чуючи 
які, не змовчить жодний справ-
жній українець.

— Слава Україні! — кажуть ко-
міки і вінничани тут же підхо-
плюють. — Героям Слава! Слава 
нації — смерть ворогам! Украї-
на — понад усе! путін — х*йло! 
рускій воєнний корабль — пішов 
на …

Далі гумористичний десант 
«Культурної оборони», який 
у Вінниці представляли амбаса-
дор Красилова Вадим Дзюнько, 
секс-символ Тернополя Вадим 
Ковалик, Антон Соколов із Дні-
пра, красуня Роксана Тимків і 
трускавецький львів’янин та лі-
кар швидкої допомоги Богдан 
Вахнич — одразу нагадали, що 
головна мета вечора — не лише 
гарний настрій, а передусім — 
збір коштів для ЗСУ. Тож пред-
ставили презенти, які на вибір 
у фіналі мали змогу обрати най-
більші донатори.

— Це ексклюзивні авторські 
штани-галіфе, у яких я відіграв 
більше 50 концертів під час «На-
родного туру» «ТІК» у 2010 році. 
Таких точно ні в кого немає! Так 
що річ корисна і відома. Той, 

Про русофобні стріми, Вінницю 
іЗ Гумором і Гроші для Зсу
культурна оборона  Вперше у Вінниці 
з концертом виступили популярні 
стендап-коміки із Заходу України. разом 
із зірковим гостем Віктором бронюком 
та вінничанами жартували про актуальні 
події, а під час стріму концерту у YouTube 
зібрали понад 60 тисяч гривень для 
підтримки Збройних сил

про ексклюзивну спорідненість 
зі Львовом.

— Багато людей, які ніколи 
не були у нашому місті, не зна-
ють, що Вінниця у свій час 
була столицею України. Саме 
тут у 1919 році перебував уряд 
УНР, а у 1920 році для перего-
ворів із Симоном Петлюрою і 
подальшої угоди про військо-
вий союз для спільної боротьби 
проти більшовицької росії при-
їжджав лідер Польщі Юзеф Піл-
судський, — не оминув важливі 
історичні факти історик за осві-
тою Віктор Бронюк. — Нині Ві-
нниця вже 9 разів визнавалася 
найкомфортнішим містом Укра-
їни. А про наші особливі трамваї 
знають всюди! І, до речі, тільки 
Вінниця та Львів в Україні мають 
вузьку трамвайну колію, так що 
маємо спорідненість і можемо 
бути «родичами» по трамвайній 
лінії із містом Лева.

на біс — «олені» і 60 тисяч 
Для зсу

Концерт «Культурної оборони» 
завершився спільним виконан-
ням найпершого хіта гурту «ТІК» 
«Олені» і нагадуванням молоді, 
як важливо нині підтримувати за-
хисників, які борються за Укра-
їну і наші спокійні життя.

— Сьогодні ми приїхали не з 
пустими руками у Вінницю — 
привезли придбаний за дона-

ти глядачів автомобіль, багато 
бронежилетів, касок — машина 
затарена битком, — поділилися 
коміки Stand Up Battle Club. — 
Дякуємо нашим Збройним силам 
України, що маємо можливість 
проводити такі концерти і стріми, 
а також кожному, хто долучається 
до волонтерства, постійно підтри-
муючи наших хлопців на передо-
вій. Висміювати русню можна, 
але недооцінювати — не треба. 
Бо наші захисники, вся Україна 
борються зараз із чистим злом, 
яке не обтяжене ні совістю, ні 
людськими цінностями.

Вже на наступний день артис-
ти Stand Up Battle Club підбили 
фінансовий підсумок концерту 
у Вінниці — на ЗСУ передали 
понад 60 тисяч гривень.

— Такі суми на своїх подіях 
хлопці «Культурної оборони» 
збирають щодня! — відзначив 
Віктор Бронюк. — І це неабияк 
тішить! Що наша творча молодь 
небайдужа й у час війни знахо-
дить креативні нові формати, 
не забуваючи при цьому про 
головну мету — знову і знову 
нагадувати всім, що нині де би 
не був кожний із нас, що би 
не робив, маємо завжди підтри-
мувати наших захисників. Подяка 
всім за ваші донати на подіях, 
підтримку волонтерського руху 
і патріотичну свідомість. Разом 
до перемоги!

культура

Висміювати 
русню можна, але 
недооцінювати — 
не треба. Бо наші 
захисники борються 
зараз із чистим злом

віктор бронюк разом із резидентами Stand Up Battle Club 
запалили публіку. і вкотре нагадали, що нині кожний, де б не 
був і що б не робив, має підтримувати захисників України
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 Покрівельні роБоти БуДь-якої склаДності. Демон-
таж. монтаж. (097) 220-98-21  

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

 Покрівельні роботи, металочерепиця, утеплення, водосточні 
системи. (098) 389-18-47  

 Покрівельні роботи, ринви, піддашки, утеплення. (097) 876-37-32  

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

 Покрівля та Покрівельні роБоти БуДь-якої 
склаДності. клаДка ГазоБлоку. (097) 518-24-57  

 Покрівля. Монтаж покрівлі під 0. Рубероїд. Демонтаж покрівлі. 
(098) 092-36-08  

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  

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

 утеПлення БуДинків та квартир. комПлексно та 
частково! Деталі за моБ.тел.: (096)336-81-37, (063)883-
67-01  

 утеПлення БуДівель. БриГаДа. ПіноПластом аБо ва-
тою. риштування. ДосвіД. Бажання (097)462-30-53, 
(063)274-40-29  

 утеПлення квартир та Приватних БуДинків. (097)607-
55-98, (073)607-55-98  

 утеПлення ПіДлоГи, Горища, возДушки,Перекриття. 
200Гр/кв.м(10см товщ.роБ+матер.) (093) 005-72-13  

7. побутові товари, все для 
дому  

7.1 меБлi ПроДам  

 Меблі для саду, дачі з елем.ковки ................ дог. ........ (093) 060-71-99  

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

7.2 ПоБутовi товари ПроДам  

 Eл.плита з духовкою «Мечта 8»,б/в ............... дог. ............ (097)5600631  
 АВтоклАВи. ....................................................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  
 Бетонозмішувач б/в та з/ч, нові .................... дог. ........ (067) 975-56-45  
 Брон.вхідні двері, стандарт, нові ............6000грн. ........ (096) 546-79-55  
 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  
 ел.кукурудЗолущілки ........................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  
 ел.млини, бурякоріЗки ......................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  
 Каністри, бідони,підшипники,бочка ................ дог. ........ (068) 622-61-20  
 Пилосос Горенье,1800Вт, б/в,колб ......... 1500грн. ........ (098) 773-76-93  
 Продам, куплю, відрем.прал.машини ............. дог. ........ (067) 777-76-00  

 Піаніно, комп.стіл ....................................... дог. .......... (067)912-9911  
 Скляні банки 0,5л, 1л, 3л, б/в ...................... дог. ........ (097) 212-77-20  
 Т/в LG з трубкою ........................................ дог. ........... 097)56006-31  
 Торгове обладнання, продам ........................ дог. ........ (067) 160-51-97  
 Фінікова пальма, ел.плита з духов ................ дог. ......... (097)560-06-31  
 Хол.,газ.плита, прал.маш, пилосос ................ дог. ........ (067) 294-91-19  
 Холодильник Днепр, як новий ................ 1500грн. ........ (068) 838-02-17  

7.4 оПалення БуДинку  

 Дрова (067) 431-88-99  

7.5 куПлю  

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

 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  

 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  

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

 Прал/маш робочу, комод, ліжко .................... дог. ........ (068) 209-74-74  
 Прал/машини, мікрохв. та інше ..................... дог. ........ (098) 154-83-29  
 Пральну машину, робочу, Малютку ................ дог. ........ (068) 837-90-49  
 Холодильник, будь-який, робочий.................. дог. ........ (096) 461-20-33  
 Ялинкові іграшки, термос, посуд ................... дог. ........ (096) 139-47-66  

7.6 ПослуГи  

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

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

 «AAABM».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. Недо-
рого. Пишіть на viber (067) 732-30-06  

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

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

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

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

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

ВікТОр скриПник, RIA, 
(067)1079091

Колекція незвич-
них сувенірів — 
чобітків і туфе-
льок — знаходить-

ся у міській квартирі вінничанки 
Тетяни Осіпової. Жінка розміс-
тила їх на стелажі. Всі вироби 
виготовлені з різних матеріалів: 
найбільше з кераміки та порце-
ляни, є також зі срібла, один 
експонат — дерев’яний, ще один 
невідомо з чого, подарований 
з-за кордону, тому нема мож-
ливості дізнатися.

Збирала колекцію понад 15 ро-
ків. Пам’ятає, звідки взявся кожен 
експонат. Спершу черевички й ту-
фельки були звичайною окрасою 
її квартири. Показувала їх гостям, 
запрошувала друзів, знайомих. 
Вони із захватом оглядали суве-
ніри, а Тетяна розповідала історію 
кожного з них, це викликало ще 
більшу цікавість.

У ті мирні дні жінка й гад-
ки не мала, що настане час, і 
колекція стане їй у ще одній 
нагоді.

«ніби бачу їх уПерше»
Нині вона рятує пані Тетяну від 

тривожного стану, викликаного 
війною і смертю чоловіка.

— Кожного ранку я слухаю за-
гальнонаціональну «Хвилину мов-
чання», — розповідає пані Тетя-
на. — За п’ять хвилин до дев’ятої 
вмикаю телевізор. Звук, який від-
раховує ці 60 секунд, проймає, 
ніби удар струму. Розумію, що 
не можна так перейматися, бо це 
шкодить здоров’ю, не раз давала 
собі слово, що на завтра не буду 
підходити до телевізора. Але на-
ставав ранок, стрілка годинни-
ка наближалася до цифри «9», і 
я знову вмикала телевізор, і знову 
сльози ставали в очах…

Одного разу після закінчення 
трансляції «Хвилини мовчання» 
підійшла до колекції. Витерла 
сльози з очей, захотілося затри-
матися біля стелажа.

— Знаєте, я з такою ніжністю 
торкалася цих черевичків і туфе-
льок, як ніколи раніше не робила 
цього, — говорить пані Тетяна. — 
По черзі брала їх до рук. Не по-
спішаючи, протирала поверхню. 
Роздивлялася кожну деталь. Було 

«мене ЗасПокоюють… 
ЧереВиЧки й туфельки»
незвичне хобі  Понад 300 сувенірних 
чобітків і туфельок із різних матеріалів і 
різних розмірів нараховується в колекції 
вінничанки Тетяни Осіпової. Збирала їх, 
бо подобалися, раділа кожному новому 
придбанню. нині, у дні війни, колекція 
отримала інше призначення — допомагає її 
власниці знімати стрес і тривожність. Як так 
сталося, що жінка перетворила улюблене 
заняття на заспокійливі «пігулки»?

доньки. Срібна туфелька має до-
вжину лише півтора сантиметра. 
Розтоптаний черевик приблизно 
сорокового розміру виготовле-
ний з матеріалу невідомого для 
власниці колекції. Каже, донька 
не запитала під час купівлі у су-
венірному магазині, а визначити 
«на око» не вдається — і не кера-
міка, і не порцеляна.

стало на Душі легше
Жінка не пригадує, скільки часу 

тоді провела біля черевичків і ту-
фельок. Зате дотепер пам’ятає свої 
відчуття: їй стало легше на серці, 
а душу заполонила хвиля приємних 
спогадів про найрідніших їй людей.

Після того, коли на серці важко, 
вона підходить до своєї колекції.

Каже, тільки тепер по-справ-
жньому відчула, наскільки корис-

ною є її справа колекціонування 
сувенірів. По-перше, вони їй по-
добаються, як і раніше; по-друге, 
заспокоюють, відволікають від 
поганих думок, дарують приємні 
спогади.

Запитую, з чого почалося таке 
захоплення?

— Одного разу шукала пода-
рунок для подруги на день на-
родження, — розповідає пані Те-
тяна. — Побачила в магазині по-
дарунків керамічний черевичок. 
Пофарбований у жовтий колір, він 
привернув мою увагу. Чим саме, 
пояснити не можу. Купила його. 
Не для іменинниці — для себе. 
Надалі такі сувеніри, ніби спеці-
ально потрапляли на очі. Друзі, 
знайомі дізналися про моє захо-
плення і почали дарувати. Я теж 
не припиняла пошуки …

таке відчуття, ніби бачу їх уперше. 
Експонати здавалися мені ще до-
рожчі, ніж раніше.

«Моя тетяна уПала 
в Дитинство»

Черевичок з фігуркою рибал-
ки всередині був подарунком для 
чоловіка. Він любив рибалити. 
До цього сувеніра вона окремо 
прикріпила вудочку, вийшла ком-
позиція. Чоловіку сподобалося.

Щоправда, раніше він говорив 
про її захоплення: «Моя Тетяна 
упала в дитинство». Вона навіть 
пригадує, коли були сказані ці 
слова. У той день принесла додому 
одразу десять сувенірів. Замовила 
їх у майстрів з гончарства на ко-
лишньому цегельному заводі. Там 
був цех з виготовлення ваз для 
квітів, інших виробів, зокрема, і 
сувенірів — черевичків і туфельок.

Їй підказали про це у магазині 
«Український сувенір» на Собор-
ній. Принесла їх додому, чоловік 
подивився, усміхнувся і сказав, 
що впала у дитинство. Сказав 
по-доброму, з любов’ю. Втрату 
дорогої людини жінка переживає 
дуже боляче. Жили, як кажуть, 
душа в душу. Його місце у квар-
тирі заповнив смуток, а на серці 
у жінки не зникає біль від непо-
правного горя.

Пересилка Дорожча 
за ексПонати

Найбільше поповнила колекцію 
дочка. Нині вона проживає в Із-
раїлі. Аби потішити маму, зібрала 
для неї 20 сувенірів. Не стала чека-
ти, поки приїде в гості. Відправи-
ла поштою. Пересилка обійшлася 
дорожче, ніж вартість самих екс-
понатів. Мама попросила надалі 
не відправляти поштою.

Найменший і найбільший з екс-
понатів у її колекції — подарунок 

— дуже гарний спосіб для від-
новлення психологічного стану 
є своє хобі, — каже психолог Те-
тяна Малютяк. — багато з нас ма-
ють улюблене заняття. його сила 
в тому, що воно може повністю 
опанувати нами, витіснивши 
погані думки. Приклад Тетяни 
Осіпової підтверджує мої слова.

розгляд своїх колекцій, спога-
ди про те, як придбали той чи 
інший експонат — все це нала-
штовує на позитив. не важли-
во, про яку колекцію йде мова. 
Важливо, що вона є результатом 
вашого хобі.
навіть розгляд старих фотографій 
здатен заспокоїти людину, змен-

шити її тривожність. У ці дні вар-
то частіше гортати фотоальбоми 
чи переглядати у телефоні давні 
знімки довоєнного періоду, на-
шого мирного життя.
дуже ефективною для багатьох 
є розмова у складній ситуації з 
другом, близькою людиною, якій 
ви довіряєте.

Переглядайте старі фотографії мирного життя
недавно колекція Тетяни Осіпової 
поповнилася ще одним експо-
натом. його подарував леонід 
Трахтенберг, директор Вінниць-
кого музею Голокосту.
— Я випадково довідався про 
захоплення пані Тетяни, — роз-
повідає пан леонід. — Її колекція 
приємно вразила. Згадав, що і в 

мене є пара сувенірного взуття. 
це — сабо, такі капці без задників. 
Їх мені подарували друзі з нідер-
ландів. Подумав, що в колекції 
вони будуть краще виглядати, ніж 
у мене вдома. Тому й подарував 
жінці. Вона з радістю прийняла 
сувенір. Відчувається, що таке 
незвичне захоплення їй до душі.

Привезли з нідерландів

тетяна осіпова колекціонує сувенірні туфельки та чобітки. 
Збирала колекцію понад 15 років. Пам’ятає кожен з експонатів



18 RIA, Середа, 29 червня 2022

508516

Благодійність

ОГОлОШеннЯ ПрийОМ ОГОлОШенЬ (0432) 555-135

Модель
рік випуску/колір/ 

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

8. автомобілі  
8.1 ПроДам аБо оБмiняю  

 Москвич-412 ІЖ ............. 1991 лот .... 1500 ......... 86 ........... дог. .......... (098) 530-17-17 ....................................................... бензин, ідеальний стан  
 Таврія .......................... 95 .... виш .... - ............... -............ дог. .......... (067) 306-98-85 ....................................................................... добрий стан  

8.3 куПлю  

 Авто будь-яке ................ - ...... - ........ - ............... -............ дог. .......... (096) 003-06-75 ................................................................... будь-який стан  
 Авто, причепи ............... - ...... - ........ - ............... -............ дог. .......... (067) 136-23-76 ............................................................. та скутери, мопеди  
 Автовикуп ВАЗ ............... - ...... - ........ - ............... -............ дог. .......... (096) 003-62-75 ....................................................... Лада, іномарки, швидко  
 Будь-який ..................... - ...... - ........ - ............... -............ до8000уо ... (097) 564-55-01 .............................................з 2000р, від власника,для себе  

509302

8.5 сГ техніка та інвентар  

 куПлю Б/в цилінДри телескоПічні, камаз, совок 
зіл, Газ, саз, також ц/сиПові, мтз, ювз, т-40, т-25, 
комПлекти Гст-90, ГіДроДвиГуни аксіально-Поршневі 
(Банани). (097) 086-48-08  

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

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

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

 ПроДаж та ремонт ГіДравліки, цилінДри, насоси, 
розПоДільники, ГіДроДвиГуни, а/Поршневі, ГсП-90, 
р/високоГо тиску. (067) 430-56-26  

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

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

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

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

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

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

 Акуратно розвантажим/завантажим піаніно, меблі, буд.матеріали. 
Вантажники. (096) 013-96-48  

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

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

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

 Демонтажні роботи «під ключ». Можливий виїзд за межі області. 
(068) 991-19-07  

 Завантаження-розвантаження меблів, перевезення. (098) 849-
93-76  

 меБлі Для саДу і Дачі з елементами холоДної ковки. 
(093) 060-71-99, олексій  

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

 Перетяжка. Ремонт диванів, крісел, стільців, пружин на дому. 
(096) 753-22-89  

 Підйом буд. матеріалу, вивіз сміття, демонтажні роботи і т.д. 
(097) 821-30-81  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За літр молока, проданого на за-
вод, сімейна ферма отримує 
11 гривень. У цій цифрі є доплата 
ТОВ «Укрмілкінвест». саме це то-
вариство організовує створення 
сімейних ферм у державі. допла-
ту здійснюють за кошти інозем-
них інвесторів — уряду Швеції та 
Програми ООн в Україні. доплата 
за продукцію — один із способів 
заохочення до створення сімей-
них ферм.
В інших власників корів мо-
локо закуповують дешевше — 
по 7–8 грн/літр.

— назвіть мені, що подешевша-
ло на прилавках магазинів? Мо-
локо? сир? сметана? Чи може, 
ковбаса? навпаки, все подорож-
чало, — каже анатолій кречков-
ський. — Зате закупівельні ціни 
впали. не тільки на молоко. За кі-
лограм живої ваги бичка не дають 
тепер більше 30 гривень, а було 
50–60 гривень…
За підрахунками співрозмов-
ника, щоб вийти, як він каже, 
на «нуль» при їхніх витратах, 
треба, щоб за літр молока пла-
тили 20–25 гривень.

скільки платять за молоко?

ВікТОр скриПник, RIA, 
(067)1079091

Уже в перший 
день війни, 24 лю-
того, до сімейної 
ферми «Господар» 

у Жмеринському районі не при-
їхала машина з молокозаводу. 
Не дочекалися її і наступного дня.

— Треба було щось робити з 
молоком, — розповідає Анатолій 
Кречковський, чоловік засно-
вниці сімейного фермерського 
господарства «Господар» Олени 
Савенко. — Корівки ж не пере-
стали доїтися. Холодильник на-
повнювався все більше і більше. І 
ми повезли молоко у Жмеринку. 
Вирішили просто роздати людям. 

фермер роЗдаВ баГатодітним 
Понад тонну молока
Гарний приклад  З початку війни 
завод перестав забирати молоко 
у сімейної ферми «Господар». Її власники 
вирішили роздати молоко людям. робили 
це у жмеринці. Власним транспортом 
вивозили — з їхнього села до міста 
20 кілометрів. із середини березня завод 
відновив закупівлю молока. Частину його, 
як і раніше, роздають багатодітним

роздавали молоко.
— Якщо перший раз ми розда-

ли безкоштовно майже 400 літрів 
молока, то цього разу — менше 
сотні, — каже співрозмовник. — 
Треба думати, як утримувати 
господарство. Щоб не вийшло, 

як у тому прислів’ї: припиняй, 
тату, торгувати, бо вже нічим 
здачу давати. При нинішній за-
купівельній ціні ніяк не вдається 
звести дебет з кредитом. Але й 
багатодітним хочеться допомогти. 
Вони щоразу виглядають нас.
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Зосередилися на багатодітних ро-
динах. З їх списками допомогла 
голова громадської організації 
«Нездоланна Україна» Анастасія 
Мельник. Вона ж зробила повідо-
млення про нашу акцію у місце-
вій газеті, аби люди знали, коли і 
куди приходити за молоком.

По молоко до фермерів при-
ходили не тільки багатодітні. 
До авто з бідонами шикувалися 
у чергу також люди поважного 
віку. Не відмовляли стареньким 
бабусям. Співрозмовник каже, 
вони не словами — очима блага-
ли допомоги. Дехто із спритників 
по два рази підходив.

— Спершу найскладніше 
було розділити на всіх, — каже 
пан Анатолій. — І крики чули, і 
сльози бачили. Особливо, коли 
молоко закінчувалося, а хвіст 
черги залишався. Тепер інша 
проблема — нема чим автомобіль 
заправити, щоб доїхати до Жме-
ринки. Ще й дорога не близька — 
20 кілометрів в один кінець.

Понад чотири місяці поспіль 
«Господар» продовжує роздавати 
частину своєї продукції малоза-
безпеченим людям.

— Завод відновив закупівлю мо-
лока у середині березня, але ми 
й далі возимо його у Жмеринку 
для діток з великих сімей, — каже 
пан Анатолій. — Тільки вже менше 
роздаємо. Раніше через день при-
їжджали, тепер робимо це 1–2 рази 
на тиждень. Треба ж господарство 
утримувати, та й з пальним нині 
велика проблема. Непросто купити 
ні солярку, ні бензин.

Розмовляв з паном Анатолієм 
у той час, коли вони з дружиною 
Оленою повернулися з міста, де 

Понад чотири місяці поспіль «господар» роздає частину 
продукції малозабезпеченим людям. раніше через день 
приїжджали у жмеринку. Тепер трохи рідше –1-2 рази на тиждень
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9. робота  
9.1 воДії, ексПеДитори,  
вантажники, комірники  

 Boдій по Україні на постійну роботу. З/п висока. (097) 310-70-16  

 Вантажник, р-н 600-річчя. Зарплата договірна. (097) 329-45-63  

 Водій на авто 5т з досвідом роботи по Україні. (063) 430-72-03  
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 ПроДам самороБний трактор. ціна ДоГовірна. 
(067)703-89-32, (067)703-89-02  

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

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

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

8.6 автозаПчастини  

 Автошину 175х65х14 та інші розмір ............... дог. ........ (096) 802-62-47  

 Акумулятори продам. Гарантія .................. недор. ........ (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  

8.8 авто-ремонтнi ПослуГи  

 фарБування авто. Грунтовка, шПаклівка, виДалення 
іржі, реставрація. якісно. (066) 066-36-18  

8.9 трансПортнi ПослуГи  

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

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

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

	А/м	ЗІЛ-130	 самоскид	 «коротиш».	 Вивіз	 буд.сміття.	 Доставка	
піску, щебеню, інше. (098) 907-01-87  

 Акуратно розвантажим/завантажим піаніно, меблі, буд.матеріали. 
Вантажники. (097) 990-77-92  

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

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

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

 вантажні Перевезення По місту, До 1 тонни. Бус. (067) 
920-28-20  

9.2 кухарі, офіціанти, Бармени, 
технолоГи  

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

 Працівник в їдальню на лінію роздачі їжі. Зміна по 10-12 годин, 
своєчасна виплата зарплатні, оплата погодинно. Безкоштовне 
харчування. (097) 344-06-89  

9.3 охоронці  

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

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

 Охоронець р-н 600-річчя. Зарплата договірна. (097) 329-45-63  

 охоронник Денний Пост, сБ,нД-вихіДний. з/П 6500Гр 
+ харчування 1000Грн.м.вінниця (097) 967-84-02  

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

 вантажні Перевезення. Газель, кузов 4м, оБ‘єм 12м3, 
До 2,5 тон. вінниця, оБласть (093) 491-06-93  

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

 Дем.роботи. Вивіз буд.сміття. Підйом буд.матеріалів. Земляні 
роботи і т. д. (097) 376-01-99  

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

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

 Перевезення вантажів до 1,5 тони. (097) 913-92-68  

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

509302

19
RIA, Середа,  
29 червня 2022

точка зору
простір для особистої думки

тетяна власюк, ВОлОнТерка

рашисти — нація вбивць. бо одні фізично прийшли 
вбивати, а інші сцикливо мовчать на це. Ви ж ніколи від 
цього не відмиєтесь.

Пресслужба клубу «юрсана»

Шлях до ідеальної фігури буває справді 
не простим, — скажете ви. Можливості 
людини безмежні, стати ідеалом легко — 
переконані засновники клубу здорового 
способу життя «Юрсана».

Шлях до вдосконалення власного тіла 
лежить через уміння правильно харчува-
тися, вести здоровий спосіб життя (робо-
ти та відпочинку) та душевного спокою. 
Втрата здоров’я та краси через зайву вагу 
може надихнути нас на будь-які подвиги. 
Але багато хто з нас, так і не дійшовши 
до кінця, зневіряються.

Так, шлях до ідеальної фігури справді 
не простий. Для досягнення та збереження 
бажаного результату, потрібно позбутися 
харчової залежності, змінити харчові звич-
ки, перемогти власну лінь і організувати 
життя так, щоб приділяти час собі.

Пройшовши програму «Юрсана», багато 
людей переконалися в тому, що скинути 
вагу без зайвих зусиль можливо. І у вас 
все вийде. Зробіть перший крок у нове 
життя, де не буде місця зайвим кілогра-
мам, невпевненості та розпачу.

інДивіДуальниЙ ПіДхіД 
До кожного клієнта

Якщо ви самостійно не можете скинути 
зайві кілограми — кваліфіковані фахівці 
клубу здорового способу життя «Юрсана» 
допоможуть пройти програму повноцінно-
го харчування для скидання зайвої ваги, 
при мінімальних витратах на продукти.

Особисто для кожного клієнта фахівці 
розробляють раціон харчування на кожен 
день. Програми розраховують індивідуаль-
но, з улюблених та доступних продуктів та 
страв. При складанні планів харчування 
враховується стан здоров’я. Перша кон-
сультація — безкоштовно.

Засновник «Клубу здорового способу 

життя «Юрсана» Алла Цвєткова, дієтолог, 
доктор нутріціоніст, автор індивідуальної 
програми скидання ваги «Юрсана». Про-
граму склала на основі власного досвіду, 
оскільки сама пройшла непростий шлях 
схуднення — скинула 74 кілограми. Осно-
вною проблемою вважає не зайві кілогра-
ми, а незнання, як поводитися зі своїм 
тілом і невміння правильно ставитися 
до їжі. Впевнена: можливості людини 
безмежні.

Протягом 15-ти років Алла Цвєткова 
успішно допомагає людям в Україні та 
світі позбутися харчової залежності, над-
мірної ваги та навчитися їсти відповідно 
до своєї фізіології.

«Саме для вас, хто розчарувався і по-
вірив у те, що вам ніколи не стати тим 
ідеалом, до якого так прагнете, і існує 
наша програма скидання ваги «Юрса-
на» — переконані в клубі. Доказом тому 
є схвальні відгуки клієнтів, які пройшли 
програму.

«Дівчата, ділюсь доброю новиною: 
«Юрсана» — знову працює, — написала 
в соцмережах Олександра Співак. — Піс-
ля того як Алла Борисівна повернулася 
до Вінниці та особисто консультує мене, 
я маю мінус 17 кг. Все ж таки, що не кажи, 
а працювати з майстром своєї справи — 
це зовсім інший результат, ніж власноруч 
як-небудь обмежувати себе або приймати 
пігулки для схуднення. Духовні практики, 
смачне меню, фізичне навантаження з 
тренером у клубі, а головне — інше став-
лення до Самої Себе, своєї форми. Аби 
відновлювати нашу Україну — потрібні 
сили та здоров’я. Турбуюсь про себе, ре-
комендую вам».

ПрограМи клубу «юрсана»
Програми скидання ваги «Юрсана» 

запатентовані в Україні. Це комплекс 

збалансованого харчування, фізичних 
навантажень та психології харчування, 
що спрямований на скидання ваги відпо-
відно до вашої фізіології і стану здоров’я.

Для того, щоб позбутися зайвих кілогра-
мів і забути про них назавжди, необхідно:
 захотіти навчитися їсти менше — зро-

зуміти свою залежність від їжі;
 потім навчитися їсти менше — подо-

лати страх перед зміною харчових звичок;
 потім дійсно їсти менше — слідувати 

програмі збалансованого харчування та 
переконатися, що ваш апетит під вашим 
контролем;
 нарешті, поставити собі за мету — по-

збутися зайвих кілограмів (якщо на той 
час ще залишиться чого позбуватися)!

До проблеми кожної людини в клубі 
підходять індивідуально. План харчування 
розробляється з урахуванням фізіологічних 
параметрів: вага, вік, зростання, захво-
рювання, стать та індивідуальних: рівень 
харчової залежності, харчові звички та 
уподобання, рівень зайнятості та ліно-
щів. Також враховуються побажання щодо 
підбору продуктів. Раціон харчування — 
збалансований.

У клубі «Юрсана» пропонують наступні 
програми:
 формування харчових звичок у дітей;
 харчування в період вагітності;
 харчування при цукровому діабеті;
 харчування при захворюванні ЖКТ;
 харчування при захворюванні су-

глобів.
Клуб «Юрсана» пропонує кілька варі-

антів проходження програми харчування, 
які включають:
 щотижневі зустрічі з особистим кон-

сультантом із харчування;
 можливість постійного спілкування з 

консультантом із харчування у телефон-
ному режимі;

 програма стабілізації та закріплення 
результатів;
 індивідуально розроблений збалан-

сований план харчування;
 підбір індивідуального комплексу 

фізичних вправ;
 навчання правильної харчової по-

ведінки;
 коригування харчової поведінки 

у різних ситуаціях: фуршети чи свята, 
відрядження, відпочинок, з урахуванням 
національної кухні країни перебування;
 школа кулінарії.
Також у клубі розробляють програми 

харчування та підтримка стану здоров’я 
при різних захворюваннях, крім окології:
 цукровому діабеті;
 метаболічному синдромі;
 аденомі гіпофізу;
 заміні суглоба;
 проблемах з хребтом;
 подагрі;
 захворюваннях шлунково-кишко-

вого тракту.
Невід’ємною частиною програми та-

кож є фізичні навантаження, які розро-
бляються з урахуванням вашої фізичної 
підготовки, стану здоров’я тощо.

Програма харчування оновлюється 
щотижня, а програма фізичних наван-
тажень змінюється з періодичністю раз 
на тиждень і спрямована на розробку 
всіх груп м’язів вашого організму.

Програма збалансованого харчування 
підходить абсолютно всім, запевняють 
засновники клубу здорового способу 
життя «Юрсана». Це школа правильного 
харчування, адже дієтологія створена 
не лише для скидання ваги, а й для 
здорового, повноцінного життя.

Клубу здорового способу життя «Юр-
сана»: вул. М.Оводова, 87, тел.: 067 692 
89 74.

Мінус 10 кілограмів в місяць — легко. 
клуб «Юрсана» відновив роботу у Вінниці
блог

509648
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наТаліЯ корПан, 
(097)1448132

«Наш сухий ба-
сейн — це не лише 
про розваги, а на-
самперед про змен-

шення стресу та напруги. Дорослі 
теж потребують антистресу в цей 
складний час», — говорять пере-
селенці.

Ліза та Сергій Бойко переїхали 
у Вінницю зі столиці ще в пер-
ший день широкомасштабної 
війни. Їхній будинок у Києві 
знаходиться поруч з аеропор-
том, тож вони у перші години 
24 лютого відчули початок війни. 
Кажуть, у ту ніч вони не могли 
заснути, стежили за новинами. 
Вранці того ж дня вони виїхали 
зі столиці, приїхавши у Вінницю. 
Звідси родом Сергій.

— Ми думали, що приїдемо 
ненадовго, взяли із собою ре-
чей на тиждень, — розповідає 
пара. — Тут у Вінниці ми почали 
приймати переселенців, наших 
знайомих, які теж виїжджали з 
більш небезпечних місць. Жили 
у нас близько десяти людей.

Пара розповідає, що вони по-
верталися на день у столицю, 
опісля того, як Київщину звіль-
нили. Поруч із будинком Лізи 
був приліт, і загалом у Києві їм 
було не спокійно.

— Коли минув першочерговий 
шок від початку широкомасш-
табної війни, десь у квітні ми 
почали думати, що хочемо до-
помагати економіці України, і 
нарешті здійснити свою давню 

мрію — відкрити сухий басейн 
для дорослих, — розповідає Сер-
гій. — Це була ідея Лізи, яку вона 
виношувала ще з 2018-го. Ми 
її адаптували під сучасні реалії.

Ви, мабуть, неодноразово бачи-
ли сухі басейни у будь-якій роз-
важальній дитячій кімнаті. Діти 
полюбляють стрибати в таких 
басейнах, наповнених різноко-
лірними кульками. Однак пара 
переселенців переконані, що це 
розвага не тільки для дітей, а й 
чудовий антистрес для дорослих. 
Оскільки нині в українців є осо-
блива потреба зменшити стрес 

та тривогу, то вони вирішили: 
«Коли, як не зараз започаткувати 
цю справу?» Тож тепер всі охо-
чі можуть поринути у 30 000 бі-
лих кульок їхнього бізнесу «Без 
Хвиль».

— Наш сухий басейн глиби-
ною 50 см і 100 см, тож у ньому 
зручно дорослим. Це справді ан-
тистрес, коли ви плаваєте у цих 
кульках, — розповідає киянка. — 
Ми до останнього хвилювали-
ся, і не знали, чи людям буде це 
потрібно. Але ми хочемо, щоб 
вінничани знімали психологічну 
напругу, адже нам всім потрібна 
розрядка.

Ми теж вирішили спробувати 
«поплавати» у басейні. Спершу 
там пологий вхід, де глиби-
на 50 сантиметрів, а звідти ми 
пірнули у глибшу частину ба-

—  Сухий басейн 
глибиною 50 см і 100 
см, тож у ньому зручно 
дорослим. Це справді 
антистрес, коли ви 
плаваєте у кульках

Переселенці розповідають, що 
їх приємно здивувала підтримка 
від держави у вигляді бізнес-кон-
сультацій від «дії». це безоплатні 
розмови з досвідченими експер-
тами, які пояснюють, як розпо-
чати та вести свою власну справу 
під час війни.
— експерт під час консультації, 
ставлячи питання, наштовхував 
нас на шляхи розвитку нашої 
ідеї, — каже ліза. — а коли ми 
оголосили про відкриття, то нам 
телефонували з Вінницької місь-
кради, уточнюючи, чи потрібна 
якась допомога.
За словами лізи, їм було лячно 
відкривати власну справу в такий 
складний час, тим паче це їхній 
перший бізнес. Однак у них був 
грошовий капітал, і пара нава-
жилася.
— спершу ми розробили ди-
зайн приміщення, потім шука-

ли власне саму кімнату. для нас 
важливим під час пошуків було 
те, щоб це було приміщення, яке 
одночасно є укриттям, — кажуть 
підприємці. — навіть перехожі 
можуть спускатися до нас, і пере-
чікувати повітряну тривогу, якщо 
вона застала їх на вулиці.
Після того, як пара знайшла при-
міщення, то вони почали заку-
пляти кульки для басейну, інші 
меблі тощо. далі — займалися 
безпосередньо облаштуванням 
закладу.
Пара говорить, що підтримує 
економіку та інших переселенців.
— Ми безмежно вдячні нашим 
захисникам і захисницям, за-
вдяки яким ми з вами маємо 
можливість проводити час у без-
пеці, — кажуть засновники. — Тож 
разом з вами продовжуємо під-
тримувати економічну діяльність 
країни, цінувати кожен момент і 

вірити у скорішу перемогу ЗсУ.
родина вибирала матеріали, 
які необхідні для облаштування 
басейну, лише в українських ви-
робників. а у їхньому просторі 
можна придбати смаколики, які 
виробляє сім’я з ірпеня.
— Ми хотіли, щоб у нас можна 
було поїсти десертів, і шука-
ли по всій Вінниці найсмачніші 
макаруни. Одні нам найбільше 
сподобалися, і ми зв’язалися з 
виробниками, а це виявилися 
теж переселенці. Ми з ними по-
знайомилися, і тепер співпра-
цюємо, — розповідає ліза. — Зго-
дом ми хочемо надавати робочі 
місця, і цим також підтримувати 
економіку країни.
Також у закладі будуть організо-
вувати безоплатні години відвід-
ування для діток-переселенців, 
аби вони могли відірватися від 
стресу.

«цим бізнесом підтримуємо економіку країни»

ОГОлОШеннЯ ПрийОМ ОГОлОШенЬ (0432) 555-135

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

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

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

9.4 ПриБиральники, Покоївки, 
ПосуДомийки  

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

9.6 ПроДавці, касири  

 ПроДавець ПотріБен в іГрашковий маГазин. Графік 
роБоти 10.00-20.00 (067) 430-66-96  

9.9 роБочі, слюсарі,  
БуДівельники  

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

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

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

 роБітник ПотріБен в село з Проживанням. (096) 318-
38-77  

 різнороБочиий-заГосП в тц «жовтень». (068) 160-20-78  

 токар і зварювальник в цех По металовироБах. (097) 
494-48-32  

9.12 керівники, 
аДміністратори, уПравлінці  

 менеДжер По оренДі в тц «жовтень». (068) 160-20-78  

9.13 швачки, кравці, 
Прасувальники  

 швачка в ательє. ПироГова, 85, Біля трамвайної 
зуПинки Дачна. (097) 030-85-48  

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

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

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

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

9.14 БухГалтери, фінансисти, 
ауДитори  

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

9.18 оПікуни, ДоГляДачі, няні  

 оПікунки По ДоГляДу в німеччину. жінки До 60 р. з/П 
1100-1600 є. консульт. (096)742-55-02, (093)012-83-93  

9.20 роБота за корДоном  

 Працівники на курячий завоД в ніДерланДи, ж/ч/Пари 
До 50 р. з/П 2000є. консульт (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.22 різне  
 Допомагати хлопцю або дівчині розклеювати об’яви по місту, на 
постійній основі. (097) 935-65-71  509111

Бізнес

509635

Переселенці стВорили
у Вінниці «релаксосхоВиЩе»
Щось новеньке  Пара переселенців 
зі столиці ліза та сергій відкрили 
в нашому місті свій бізнес, що називають 
«релаксосховищем». це перший в Україні 
сухий басейн для дорослих. розповідаємо 
про їхній досвід, як це відкривати справу 
під час війни. а також показуємо, який 
вигляд має їхній сухий басейн

сейну. Найперше, що хочемо 
відзначити — кульки створю-
ють масажний ефект. Варіантів 
розваг там є чимало: стрибати, 
пірнати, плавати, кидати кулька-

ми у бейсбольне кільце, шукати 
у 30 тисячах білих кульок одну 
кольорову.

Знаходиться заклад на Брацлав-
ській, 29. Телефон: (067)8588187.

Пара переселенців з києва мріяли відкрити сухий басейн ще з 2018 року. а під час війни 
вирішили, що треба адаптувати цю ідею під сучасні реалії
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Славінська і заслужена артист-
ка України Олена Пархоменко. 
Головного «винуватця» курйозів, 
сина продюсера Жюльєна роз-
кішно грають Олексій Головач 
та Андрій Побережний. У ролі 
спокусливої акторки Софії по-
стають заслужена артистка Укра-
їни Наталя Шолом та Вікторія 
Немченко, майстра гегів і зірку-
позера Рішара грають народний 
артист України Анатолій Воль-

Вдячні за пережитий захват і бурю 
емоцій, глядачі вітали акторів та 
режисера комедії «Чай з м’ятою 
чи з лимоном?», стоячи. Під най-
бурхливіші овації вигуки «браво!» 
не вщухали!
а у соцмережах вінничани продо-
вжують активно ділитися вражен-
нями від блискучої постановки.
«Я йшла на цю виставу, очікуючи 
легкий, приємний вечір, а отри-
мала — просто вибух емоцій і 
фантастичний заряд позитиву та 
легкості! Феєрична постановка і 

неймовірна гра кожного акто-
ра», — зазначає вінничанка Ганна 
Петрик.
«Ми давно так не сміялися! дяку-
ємо за чудову прем’єру і гарний 
настрій», — пише Ольга Федун.
«Вистава — шикарна! Ми з чолові-
ком у захваті. актори подарували 
море позитивних емоцій. навіть 
вдалось на час вистави відволік-
тися від тривожних новин, — ді-
литься наталя лавренюк. — але 
коли актори вийшли у фіналі, 
я заплакала. Просто від щастя, 

що я можу це бачити та відчувати, 
що я можу бути в коханому місті, 
вдома. наші героїчні воїни пода-
рували нам можливість мати таку 
розкіш. Ми їм завдячуємо всім!»
Приходьте отримати свою порцію 
безцінних вражень та зарядитися 
позитивом на найближчих по-
казах вистави «Чай з м’ятою чи з 
лимоном?» першого та 8 липня 
о 17.30 у театрі ім. садовського.
квитки (від 100 до 250 гри-
вень) можна придбати на сайті  
teatr.vn.ua і у касі театру.

«браво!» не стихали

ОГОлОШеннЯ ПрийОМ ОГОлОШенЬ (0432) 555-135

культура

ВаленТина 
кирильчук, RIA, 
(096)3145155

«Надзвичайно! 
Блискуче! Неймо-
вірно!» — одного-

лосні вінничани та гості міста, 
які першими побачили нову 
прем’єру Вінницького акаде-
мічного музично-драматичного 
театру імені Миколи Садовського 
«Чай з м’ятою чи з лимоном?», 
яку за знаменитою французькою 
п’єсою поставив режисер-поста-
новник Григорій Сиротюк.

У репертуарі вінницького те-
атру є багато цікавих та іскро-
метних комедій, але ця дійсно 
заслуговує на звання суперко-
медії та неодмінно стане хітом. 
Такої рекордної кількості сміху й 
усмішок, коли глядачі аж стільки, 
аж так багато, аж так щиро і по-
стійно сміються, справді не було! 
Вистава вибухова, яскрава, за-
хоплююча і неймовірно легка. 
Дарує суцільну радість і особли-
вий післясмак, тож для підняття 
настрою радимо на 1000% для 
перегляду всім.

Сюжет «Чай з м’ятою чи з ли-
моном?» захоплює з найперших 
секунд і не відпускає до самого 
фіналу.

Головні герої вистави — те-
атральна трупа, що готує нову 
прем’єру. На виконавця ключової 
чоловічої ролі ставлять сина про-
дюсера — новачка, геть далекого 
від мистецтва, якому все потрібно 
пояснювати, і кожна дія якого 
закінчується найсмішнішим ка-
зусом.

У першій дії перед глядачами 

відкриваються таємниці заку-
лісся: нескінченні курйози, що 
трапляються під час репетицій, 
бажання кожного актора пока-
зати себе зіркою, затьмаривши 
колег, типова поведінка костю-
мерки, звукорежисера і завпо-
ста, які живуть своїм життям, 
не рахуючись із репетиційним 
процесом, та зриви режисерки, 
яка, не маючи сил стерпіти це 
все, періодично виходить у під-
собку, аби викричатись. Жінки-
глядачки, до речі, у ці моменти 
неабияк впізнають себе!

Друга дія вистави — безпосе-

редньо показ прем’єри. Актори 
постають у сценічних костюмах 
кінця XIX століття, та коли один 
із героїв, не впоравшись з емо-
ціями, «перебирає» з алкоголем, 
прямо на сцені його приходиться 
замінити. Починається круго-
верть подій і акторських вивертів 
порятунку ситуації, що вийшла 
з-під контролю…

Споглядати за усім цим дій-
ством настільки весело, що під 
час вистави нескінченно звучить 
заливистий сміх та овації глядачів.

Окрема насолода — блискуча 
гра акторів Вінницького театру 
імені Садовського. Нелегку долю 
режисерів разюче відображають 
народна артистка України Таїса 

стільки сміху Ще не було! 
фурор ноВої комедії у театрі
Варто побачити  із французькою 
легкістю та рекордною кількістю сміху й 
овацій глядачів у культурне життя Вінниці 
увірвалася комедія «Чай з м’ятою чи з 
лимоном?» Прем’єра настільки блискуча, 
що її дійсно радимо побачити кожному! 
найближчі покази — першого і 8 липня

ський та Сергій Мазур, вічно-
го статиста Домініка — Андрій 
Богданов і Михайло Крисов, 
сварливу костюмерку-гримерку 
Бріджит — заслужена артистка 
України Жанна Андрусишена і 
Юлія Дацюк, колоритного запо-
ста Робера — Богдан Костюк і 
Віталій Рибак.

— Ця вистава зі щирою усміш-
кою дозволила нам посміятися 
над самими собою, — говорить 

режисер-постановник Григорій 
Сиротюк. — Насправді є дуже 
мало комедій, де дійсно є таке 
бажання похуліганити, поімпро-
візувати акторам і, скажімо так, 
відкритися на повну. Та п’єса 
«Чай з м’ятою чи з лимоном?» — 
одна з таких! Перекликається із 
театром дель арте, де є певні 
рамки, але у яких актори можуть 
імпровізувати, відчуваючи себе, 
як риба у воді.

	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  

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

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

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

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

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

 Шукаю роботу, бажано постійну. Майстер внутрішніх робіт. Є 
д/р на великому буд. (093)482-34-48, (068)210-50-57  

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

10. НавчаННя  
10.1 навчу  

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

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

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

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

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

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.1 ПроДукти харчування,  
сГ ПроДукцiя  

 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  
12.1 ПроДам  

 Т/в LG з трубкою ........................................ дог. ........... (097560-0631  

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

12.2 куПлю  

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

12.3 ПослуГи  

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

 Рем. телевізорів вітчизн. та імпортн. вир-ва будь-яких моделей. 
Виклик додому. 66-68-62, (098) 062-16-47  505662

509099

Це справжня 
суперкомедія! Щоб 
глядачі аж стільки, аж 
так багато, аж так щиро 
і постійно сміялися, 
справді не було!

комедія «чай з м’ятою чи з лимоном?» — це суцільна радість та просто безперервна 
усмішка! Вистава вибухова, яскрава, захоплююча і неймовірно легка
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 Супутникове та ефірне т/в без абонплати, тюнери, конвертори, 
антени. Смарт ТВ. (093)406-34-54  

13. іНші послуги  
13.5 юриДичні та фінансові 

ПослуГи  

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

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

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

ОГОлОШеннЯ ПрийОМ ОГОлОШенЬ (0432) 555-135

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

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

14. медичНі послуги  
14.1 ПроПоную  

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

(067) 431-88-99  

 ДоПомоГа Переселенцям , реаБілітація Після 
інсультів, Переломів. зняття стресів (093) 491-06-93  

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

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

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

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

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

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

14.2 ПотреБую  

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

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

15. зНайомства  
15.1 вона Пише  

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

15.3 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  

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

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

16.2 куПлю  

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

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

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

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

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

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

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

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

 куПлю ДороГо монети, наГороДи, знаки, статуетки, 
Буси, старі іГрашки, ікони,інше (067) 901-51-14  

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

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

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

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

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

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

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

афіша

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

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

Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія
30.06, поч. о 17.00

екскурсії та майстер-класи 
у краєзнавчому музеї
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).

відпочинок у кав‘ярні-музеї Панъ 
Заваркiнъ та Синъ
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.

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». 
Телефон для довідок (096)530516.
Наша адреса: м. Вінниця, вул. Костянтина 
Василенка, 16.

Музей моделей транспорту у вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей моделей транспорту, який 
налічує близько 5037 експонатів. Аналогів музею 
немає ні в Україні, ні в Європі.
У музеї ви зможете побачити такі моделі 
транспорту:
автомобілі, літаки, танки, кораблі, мотоцикли, 
трамваї, тролейбуси, автобуси, потяги, військовий 
автотранспорт, справжні двигуни
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Флешбек
Трилер
29.06, поч. о 14.00, 18.20
З 30.06 довідка за тел. (096)00035050)

Світ Юрського періоду 3: домініон
Пригоди
29.06, поч. о 10.00, 10.30, 11.20, 12.50, 13.20, 
14.10, 15.40, 16.10, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.50
З 30.06 довідка за тел. (096)00035050)

Я — Панда
Анімація
29.06, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
З 30.06 довідка за тел. (096)00035050)

Морбіус
Трилер
29.06, поч. о 9.40, 11.50, 16.10, 20.30
З 30.06 довідка за тел. (096)00035050)

доктор Стрендж: У Мультивсесвіті 
божевілля
Пригоди
29.06, поч. о 10.10, 13.00, 14.50, 15.50, 17.30, 
18.30, 20.10
З 30.06 довідка за тел. (096)00035050)

Поганці
Анімація
29.06, поч. о 9.00, 10.50, 12.50
З 30.06 довідка за тел. (096)00035050)

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

Я — Панда
Анімація
29.06, поч. о 10.00, 14.00
30.06–6.07, поч. о 14.00

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

КІно Попелюшка й таємниця чарівного 
каменю
Анімація
29.06, поч. о 12.00

альфа код
Трилер. 29.06, поч. о 15.50

Світ Юрського періоду 3: домініон
Пригоди
29.06, поч. о 17.40
30.06–6.07, поч. о 15.40

Посіпаки. Становлення лиходія
Комедія/пригоди
30.06–6.07, поч. о 10.00, 12.00, 18.20

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

Топ ган: Меверік
Пригоди
29.06, поч. о 10.50, 13.00, 15.00, 20.00
З 30.06 довідка за тел. 0800308111

Світ Юрського періоду 3: домініон
Пригоди
29.06, поч. о 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.20, 18.30, 19.00,19.30
З 30.06 довідка за тел. 0800308111

доктор Стрендж: У Мультивсесвіті 
божевілля
Пригоди
29.06, поч. о 10.15, 13.30, 16.00, 19.50
З 30.06 довідка за тел. 0800308111

Морбіус
Трилер
29.06, поч. об 11.00, 13.20, 15.20, 20.10
З 30.06 довідка за тел. 0800308111

Я червонію
Анімація
29.06, поч. о 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00
З 30.06 довідка за тел. 0800308111

Черкаси
Драма
29.06, поч. о 18.30
З 30.06 довідка за тел. 0800308111

Захар Беркут
Драма
29.06, поч. о 17.3
З 30.06 довідка за тел. 0800308111

509192

SmartCinema
(вул. Миколи Оводова, 51. Тел. (096)00035050)

Кінотеатр «Родина»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Кінотеатр «Cinema Citi»
(Мегамолл, вул. 600-річчя, 17Е)
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афіша

16.4 сПорт, туризм  

 А ми купимо велосипеди, робочі або неробочі. (067) 847-27-68  

 Продам в доброму стані б/в 2 скейтборди, самокат, роліки. 
Терміново. (067)393-54-74, (097)477-36-61  

17. твариНи  
17.1 ПроДам  

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

18. загубив-зНайшов  
18.1 заГуБив  

 20 червня 2022р. в р-ні р-ку «урожай» втрачена Бар-
сетка з Документами на ім’я Петрук віктор олексан-
Дрович. Прохання Повернути за велику винаГороДу. 
(050)545-50-00, (067)854-51-00  

 Втрач. посвічення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській 
АЕС у 1986р.кат.1 №029245 Дрібенець А.В. Вваж.не дійсним. 
тел. не вказано  

 Втрач.диплом бакалавра В20№192006 від 30.06.20р., виданий 
Донецьким націон.універс., на ім‘я Зралко В.О. Вваж.не дійсним 
тел. не вказано  

 Втрачена відомість про закінчення 10-11 класу, видана 2019 року 
Вінницьким коледжем будівництва і архітектури КНУБА на ім’я 
Настичук Дар‘ї Дмитрівни. Вважати недійсною. Тел. не вказаний  

 Втрачений сертифікат ВН №0346958 на ім’я Головатюк Катерини 
Романівни вважати недійсним Тел. не вказано  

 Втрачено диплом та додаток атестату на ім‘я Гаврилюк Олек-
сандр Миколайович. Вважати не дійсним. тел. не вказано  

 Втрачено перепустку Вінницької міської ради № 843. Вважати 
недійсною. тел. не вказано  

 Втрачено посввідчення інваліда війни серія А №022406 на ім‘я 
Дбіренець А.В. Вважати не дійсним. тел. не вказано  

 Втрачено тимчасове посвідчення військового на ім’я Гончарук 
Олег Володимирович, 4.02.1993р.н. Вважати не дійсним. тел. 
не вказано  

Втрачено свідоцтво на право власності на житло,що належить 
Клімішину М.П. та членам його сім’ї за адресою:смт Стрижавка 
вул.Алеї буд 76,кв 12. Вважати недійсним.

19. загальНі оголошеННя  
19.1 ПроДам  

 ПроДам оБлаДнання Для коПання та чистки кри-
ниць. (067) 306-98-85  

 Холодильна установка Дніпро для продажу холодних напоїв 
(розподільча колонка на 3 крана), охолоджувач, клєщі, шланги, 
кегель алюмінієвий 50л. (097) 245-28-30  

19.2 куПлю  

 А я куплю велосипеди, різні. Ціна договірна. (067) 429-26-71  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВИСТаВКИ

виставка хижих комах — Інстинкт 
хижака
Вперше у Вінниці відбувається єдина виставка хи-
жих комах в Україні. Тут можна побачити екзотичних 
комах, які не зустрінеш у наших краях. Серед них 
є павуки з дуже високим вмістом токсинів у складі 
отрути. Наприклад, король бабуїн є найотруйнішим 
павуком колекції. Також на виставці є — клопи, 
паличники, сколопендри, скорпіони та ін.
Виставка відбувається у ТРЦ s)mall, (пр-т Юності, 18)
до 17 липня. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00. 
Вартість квитків:
— для дорослих — 60 грн,  для дітей — 40 грн
Діти до 3-х років безкоштовно. Телефони для до-
відок: (063)7912215, (096)7726569

екскурсія в музей Пирогова
Музейно-садибний комплекс ім. Пирогова присвя-
чений 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 найпопулярні-
ших 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.

відпочинок на 
теплоходах по 
Південному Бугу
Сезон судноплавства 
відкривається у Ві-
нниці щорічно весною 
і триває аж до пізньої 
осені. Всі охочі можуть 
замовити прогулянки 
по річці Південний Буг, 
де курсують прогулян-

кові катери. Пасажирський флот Вінниці скла-
дається з двох однакових, старих, але міцних 
теплоходів — «Пирогов» та «Ляля Ратушна».
Теплохід відправляється щогодини з пристані 
«Вінниця», на площі Героїв Чорнобиля. Про-
гулянка триває 45 хвилин, після чого теплохід 
швартується на пристані Сабарів. Тут ви можете 
прогулятися по мальовничій лісовій місцевості і 
повернутися назад цим або наступним тепло-
ходом.
Останній теплохід відправляється із Сабарова на 
пристань «Вінниця» о 19.00 і прибуває на площу 
Героїв Чорнобиля о 19.45.
Вартість квитків в одну сторону: 100 гривень 
для дорослих, 90 грн для студентів та учнів, 80 
грн дитячий (з 6 до 10 років), Діти до 5 років 
безкоштовно.
Теплоходи працюють з 10.00 до 20.00.
Рейс виконується при наявності 15 дорослих 
пасажирів.
Окрім звичайних прогулянок можна орендувати 
цілий пароплав.
Замовити екскурсію на Вінницькому паро-
плаві можна за телефонами: (068)0416691, 
(097)0772797.

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 поспілку-
ватися 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 квалі-
фікований інструктор. Також у нас ви можете отри-
мати 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.
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Прем’єра «Жінка над нами» у вінниці
Зіркові актори Лілія Ребрик, маестро Лесь За-
дніпровський і Костянтин Костишин 23 липня у 
Вінниці з гарячою прем’єрою «Жінка над нами»! 
Приходьте о 18.00 у театр ім. Садовського насоло-
дитися незабутньою подорожжю бурхливим світом 
гумору і блискучою грою улюблених акторів. Квит-
ки 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» 
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.

комедія 16+ 
«Про що мовчать 
чоловіки»
Яскрава вистава про 
стосунки, чоловіків, жінок 
і кожного з нас! Світовий 
хіт із Бродвею та ще й з 
одним із найталанови-

тіших українських акторів сучасності! 13 серпня о 
19.00 у «Театральному дворику»  комедія «Про що 
мовчать чоловіки» гарантує всім масу задоволення! 
Тема цікава й близька усім, неординарна форма 
вистави вражає та захоплює з найперших хвилин, 
а гра неймовірного Олексія Гнатковського – це вза-
галі окрема насолода! Квитки — від 290-490 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста.

«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 дивовижний концерт 
«Джазовий The Beatles». Під світлом ліхтариків ми 
разом заспіваємо «Let It Be», «Yellow Submarine», 
«Yesterday», та інші хіти «Бітлів»! Квитки – 290-490 
грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua, у касах театру, 
філармонії, Royal pub, «Артинов», «Мобі Дік», «Rock-
n-Roll», «Aladdin», «Origami». Безкоштовна доставка 
квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63. 

«джазовий michael 
Jackson & Stevie 
Wonder»
Кожен його хіт змінював 
світ! Кожен його рух 
ставав трендом! Кожен 
його концерт був 
мегаподією! 

Майкл Джексон та його легендарні хіти завжди 
будуть поза часом! І 7 серпня у «Театральному 
дворику» прозвучать із джазовим присмаком! 
Ексклюзивна програма «Джазовий Michael Jackson 
& Stevie Wonder» від одних із найкращих джазменів 
України: Ольги Чернишової і бенду Urban Gypsy. Буде 
стильно, цікаво, незвично і дуууже яскраво! Квитки 
– 290-490 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua, у касах театру, 
філармонії, Royal pub, «Артинов», «Мобі Дік», «Rock-
n-Roll», центрі розвитку «Origami. Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101-00-63. 

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 «скрябін-
ський» драйв! А ще – багато особливих зворушли-
вих спогадів і незабутня, найтепліша атмосфера у 
колі своїх людей. Квитки – 390-540 грн. Купуйте на 
сайті afisha.vn.ua та у касах міста.

КонцерТИ 

аКТИВнИй ВІдпочИноК

508516 508516
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***
— Миття посуди принижує мою 
чоловічу гідність!
— Я тебе прошу, мий посуд руками!

***
Щастя — це коли в аптеці крім 
презервативів вам нічого 
не потрібно!

***
сидить чоловік біля річки і 
рибалить. аж тут чує здалеку:
— іди в с*аку!
За деякий час чує вже ближче:
— іди в с*аку!
і тут бачить, як повз нього на човні 
пропливає чоловік і веслує 
ложкою.
— Ти б ще виделку взяв!
— іди в с*аку!

***
Якби у вас була можливість 
реалізувати одну свою мрію, то як 
саме б здох путін?

***
В росії випустили марку з 
портретом Путіна. але ніхто так і 
не зміг її приклеїти. 14% плювали 
не на той бік, 86% лизали не з того 
боку.

***
Вирішила зранку зайнятися бігом… 
добігла до кухні, зробила каву, 
сиджу, бігаю очима по фейсбуку… і 
відчуваю, що спорт — це моє!

***
Умови перемоги у війні проти русні 
такі ж, як і у другій світовій:
— армія українців;
— ленд-ліз.

***
дожився… новина з відео — 
ЗсУ показали, як знищили 
танк, сприймається, як легка 
розслаблююча еротика…

***
— кохана, повітряна тривога!
— Закрий штори!

***
Золоте правило: якщо хтось поклав 
око на наші землі, значить це око 
зайве!

***
Ми зрозуміли, чому Макрон 
приїхав до України саме в день 
операції путлера. Просто 
йому в цей день ні з ким було 
побалакати.

***
Макрона зняли з поїзда 
в Шепетівці та відправили 
в нацгвардію… хороший 
зв’язківець вийде — додали 
в нацгвардії.

***
дай чоловіку рибу, і він буде ситий 
один день. дай йому навушники, 
і він буде 24 години слухати 
доброго вечора!

***
— Тату, а що таке тихий дон?
— це кадиров землею засипаний.

***
Макронить — часто дзвонити 
без користі, довго і безглуздо 
розмовляти по телефону.
Валяти шольца — постійно обіцяти, 
але нічого не давати.

***
львів. Поліція. допитують 
росіянина:
— Фамілія?
— Чья?

— ім’я?
— Чьйо?
— Так, Чья Чьйо, китаєць, чи що?

***
кажуть, що після знищення армії 
рф середній IQ людства підніметься 
приблизно на 20 одиниць.

***
сваряться чоловік з жінкою. жінка:
— В моєму житті було всього два 
справжніх чоловіки.
— а другий хто?
— …Так ти і з першим не знайомий!

***
— Офіціанте, скажіть, чи кухар сам 
їсть то, що він готує?
— кухар повинен готувати, а не їсти 
усіляку гидоту, щоб потім попасти 
в лікарню…

***
— алло, івана можна?
— Він спить…
— Якщо проснеться, скажіть Василь 
дзвонив.
— Що значить: якщо?

***
Чоловік спросоння — дружині:
— кохана, виключи телевізор!
— не можу, ми в кінотеатрі!

***
дитина пішла перший раз 
у перший клас. Прийшла додому 
після занять. Тато питає:
— Чому тебе сьогодні навчили 
в школі?
— нічого не навчили… сказали 
завтра знову прийти…

***
— алло, секс по телефону?
— ні, податкова, але ми теж 
вміємо!

***
— Чоловіче, ви на мене так 
дивитися, ніби в думках мене 
роздягаєте…
— ну що ви, в моїх думках ви вже 
одягаєтесь, а я курю…

***
сьогодні у новинах почув, що 
поліція шукає вбивцю москалів. 
Одразу ж надіслав їм своє резюме.

***
Треба було Шольца залишити 
на вокзалі після приїзду і сказати: 
За вами заїде таксі пізніше. От він 
стоїть годину, дві на вокзалі, 
телефонує, питає, де таксі, 
а Зеленський каже: Ще трохи 
зачекай, таксі вже їде, сьогодні 
або завтра десь так…

***
нова українська школа — це коли 
гроші збирають не на штори, 
а на байрактари.

***
батько дивиться телевізор. 
до нього підходить син-
першокласник.
— Тату, a чому цей фільм не можна 
дивитися дітям?
— сиди тихо… зараз сaм побачиш!

***
У путіна запитали: коли він 
давав клятву, займаючи посаду 
президента, чи точно він клав саме 
руку на конституцію?..

***
Чоловік дзвонить до дружини:
— Ти де?
— коло вічного вогню!
— В парку гуляєш?
— ні, на кухні… Їсти варю…

Анекдоти
овен 
Зберіться з духом і силами, 
оскільки вас чекає досить 
напружений тиждень. Ви 
повинні бути рішучими, 
сповненими сил і оптимізму. 
розкривайте свій творчий 
потенціал, тоді вам вдасться 
завершити розпочаті справи.
 
телець 
Тримайте себе в руках, 
прояви азарту зараз зовсім 
недоречні. Втім, так само 
як і образливість і амбіт-
ність. Ваші прозорливість та 
інтуїція виявляться на висоті, 
наділивши вас здатніс-
тю уникати конфліктних 
ситуацій.

близнюки 
саме час для того, щоб 
звернути увагу на сфе-
ру творчості, позитивні 
результати і високі гонорари 
з’являться практично відра-
зу. Об’єктивно розраховуйте 
свої можливості та постарай-
теся не перевтомлюватися.

рак 
Постарайтеся не потрапити 
в мережі дратівливості та 
незадоволеності собою. 
до суботи багато проблем 
вирішаться навіть без вашої 
участі.

лев 
не сприймайте все надто 
серйозно, допустіть у ваших 
справах та стосунках елемент 
гри, це додасть вам більше 
захопленості та розкриє ваші 
творчі можливості. 

Діва 
цього тижня гарний настрій 
та душевний підйом до-
зволять вам швидко та легко 
вирішити навіть досить 
складні професійні питання. 

терези 
цього тижня ви будете дуже 
енергійні та привабливі. 
бажано стримувати пориви 
почуттів, що переповнюють 
вас, так як це може не спо-
добатися вашим колегам. 

скорПіон 
справи у професійній сфері 
складуться саме так, як вам 
хотілося б. Важливе завдан-
ня цього тижня — вчасно 
зробити свій вибір, змінити 
своє життя так, як вам зруч-
но та комфортно. Ви маєте 
на це право.

стрілець 
Тиждень створений для від-
починку, початку відпустки, 
життя на дачі, риболовлі 
та інших приємних літніх 
справ. Ваші знання будуть 
потрібні, гумор доречний. 

козеріг 
Можливо, вас відвідає 
гостре бажання упорядку-
вати не тільки справи, а й 
зовнішній вигляд, щоб бути 
елегантніше та ефектніше. 
добре купувати діловий 
одяг та будь-які речі для ро-
боти. Постарайтеся тримати 
свої документи та ділові 
папери подалі від цікавих 
поглядів. будьте завбачливі 
та обережні, особливо при 
контактах з новими людьми.
 
воДоліЙ 
цього тижня на перший 
план можуть вийти особисті 
справи, питання, пов’язані з 
сім’єю, загрожують зайняти 
ваш час і думки. У діловій 
сфері настає досить розсла-
блений період. розширення 
кола знайомств принесе нові 
можливості, але все-таки 
більше проблем і плутанини.

риби 
бажано вирушити в подо-
рож, на вас можуть чекати 
пригоди або таємничі 
події. Виберіть час вивчити 
ситуацію, що склалася, у всіх 
її аспектах, але не робіть по-
спішних висновків. Варто за-
стосувати всю свою чарівність 
для досягнення кар’єрних 
висот, якщо, звичайно, ви 
готові багато працювати.
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