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Дають гроші, які можна не повертати

20minut.ua

Відпочинок у Вінниці:

Куди подітися цим літом?
 Вінниця — це відносно мирна

точка на мапі України, куди
приїхало чимало гостей з більш
небезпечних регіонів. Вони ще
не так добре знають наше місто
і не розуміють, як себе можна
відволікти. Та й вінничани часто
навіть не здогадуються, де
можна цікаво провести час
 Ми зібрали для вас кілька
пропозицій активного дозвілля у
Вінниці. Дізналися, чи є укриття
в заміських закладах відпочинку
та які комплекси користуються
найбільшою популярністю у
відвідувачів. Поговорили з
гідесою про популярні екскурсії
у нашому місті
с.8-10

Рятує бійців на
передовій

Коні в безпеці. Але
потрібна допомога

освіту. Але у мирні часи був
туристичним агентом та
ресторатором. Майже три місяці
знаний вінничанин знаходиться
на передовій, очолює медичну
службу танкової бригади ЗСУ с. 12

врятувалися від обстрілів рашистів,
небайдужі створюють приміщення.
Хто має можливість, може теж
підтримати акцію з порятунку
коней. Що вже зроблено і що ще
с. 11
планують зробити?

 Валерій Сиверчук має медичну

 Для коней, які дивом

реклама

468084

509539
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Що зміниться у липні

Думка
Юля
Дякун
волонтерка

Нововведення  Цей місяць принесе
низку грошових змін: прожитковий мінімум
підвищили, що вплинуло на розмір пенсій,
аліментів та допомог на дитину. А ще
у перші дні липня відновлять повноцінний
рух на перехресті з Центру до Старого
Міста, а рух на Привокзальній впорядкують
ще одним світлофором

Нестримно
хочеться
додому
Не плутати туризм з емі‑
грацією.
Після 24 лютого, яка ж від‑
чутна різниця і нове забарв‑
лення у цієї фрази.
Майже кожен українець
мріяв пожити, а хтось і вза‑
галі переїхати у Європу чи хоч
кудись за кордон.
Як казали знаючі люди,
будь обережним зі своїми
бажаннями, вони мають влас‑
тивість збуватись.
І все тут гарно, і люди при‑
вітні, і рівень життя високий,
і освіта, медицина, продукти…
перелік всього можна продо‑
вжувати.
Але чомусь не живеться,
а виживається.
Нестримно, до фізичного
болю, хочеться додому.
Я відчуваю, що фактично
не хочу асимілюватись, нікуди
не ходжу, не вчу мову, не шу‑
каю роботу, відкидаю думку
про місцеву школу для дітей,
не заводжу знайомства.
І ні, це не про те, що щось
тут не так. Це про заперечення
навіть вірогідності жити десь
інде, крім моєї Батьківщини.
Тепер кожен обстріл мир‑
ного міста фактично відсуває
для мене дату повернення і
ненависть до цих НЕлюдей
більшає.
Ресурс шукається все важ‑
че, бо немає рідного повітря,
дому, землі, вулиці, знайомих,
друзів, родини поруч. Ось, ви‑
являється, звідки черпалися
сили.
Відбувається велика пере‑
оцінка цінностей. Вкотре
у моєму житті. Але цього разу
дуже дорогою ціною.
Розраду знаходжу в роботі,
щодня роблю щось, щоб на‑
близити перемогу, а значить,
і швидше повернення додому.
І зараз я, як ця кицька
на цих коробках. Лежу і че‑
каю. А коли їх намагаються
переставити чи забрати, все
одно лягаю зверху. Бо там все,
що у мене залишилось МОЄ.
З мого дому, з моєї землі.
Перечитала ще раз напи‑
сане і зрозуміла, що вий‑
шов якийсь сумний текст,
але я написала свої думки.
Як то кажуть, висказалась
і досить жаліти себе, гайда
до праці.

Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Прожитковий
мінімум — «всьо‑
му голова». Через
його зростання у липні зросте й
низка інших соціальних виплат,
серед яких є й пенсії.
Соціальні виплати
Через те, що мінімум для непра‑
цездатних осіб зріс до 2 тисяч
27 гривень, то у липні зростуть
пенсії для всіх категорій. Міні‑
мальний розмір пенсійної ви‑
плати підвищиться на 93 грн та
становитиме 2 тисячі 27 гривень,
а максимальний — піднімуть
на 930 гривень до рівня 20 тисяч
270 гривень.
Мінімальна зарплата не зміни‑
лася: її законодавчий рівень стано‑
вить все ще 6 тисяч 500 гривень.
Однак оплата праці працівників,
які отримують зарплату за поса‑
довими окладами, індексується
в межах прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних
осіб — 2 тисячі 600 гривень. Ма‑

ють бути проіндексовані усі над‑
бавки, премії, доплати, які мають
постійний характер.
А ще зростання прожиткового
мінімуму вплинуло на низку ди‑
тячих виплат:
 Мінімальний розмір алімен‑
тів. Для дітей у віці до 6 років те‑
пер це 2201 грн; для дітей віком

У липні збільшили
прожитковий мінімум.
Це вплине на низку
держвиплат, але
мінімальна зарплата
залишилася без змін
від 6 до 18 років — 2744 грн. За‑
уважимо, що індексуються лише
аліменти у твердій грошовій сумі,
визначеній судом.
 Мінімальний розмір декрет‑
них виплат непрацюючим. Залеж‑
но від тривалості декрету (періоду
вагітності та пологів), з 1 липня
декретні виплати непрацюючим
встановлені на рівні: 126 кален‑
дарних днів відпустки — 2730 грн;
140 календарних днів відпустки —

Новини для автовласників
Пільгове розмитнення авто, яке
ввозять з‑за кордону — скасу‑
вали. Верховна Рада ухвалила
законопроєкт № 7418. Тепер ті,
хто ввозять з‑за кордону авто,
повинні будуть заплатити ПДВ
та акциз. Покупці електрокарів
матимуть пільги: їх звільнили від
сплати пенсійного збору.
А ще збільшили розмір страхо‑
вих виплат по «автоцивілці», що
спричинить зростання вартості
страховки на 10–20%. Розміри
виплат зростуть таким чином:
зі 130 до 160 тисяч гривень у разі
шкоди майну,
з 260 до 320 тисяч гривень у разі
шкоди життю та здоров’ю (в роз‑
рахунку на одного потерпілого).
Зростає і гранична сума для са‑
мостійного оформлення ДТП за
європротоколом — з 50 до 80 ти‑

сяч гривень. А наприкінці липня
— з 24 числа і до трьох місяців
після завершення воєнного стану
— зміняться правила отримання
водійських прав.
Спочатку потрібно буде пройти
теоретичне навчання в автошколі,
отримати свідоцтво та скласти в
будь-якому сервісному центрі
МВС теоретичний іспит. При
цьому теорію можна вивчати
дистанційно. Після цього знову
треба буде пройти практичне на‑
вчання в автошколі, після якого —
практичний іспит. Люди, які після
складання теоретичного іспиту
тимчасово виїхали в інші міста,
можуть скласти практичний іспит
в будь-якому сервісному центрі
МВС. Раніше ця процедура від‑
бувалась винятково за місцем
реєстрації.

— Я вважаю, що це непра‑
вильно. Це як торгівля людь‑
ми. Краще це узаконити, але
не знаю як. Але щось можна
придумати.

Валентина (84), пенсіонерка:

— Чоловікам не варто нікуди
виїжджати. Взагалі! Чолові‑
ки — це моно-люди. Не у при‑
клад жінкам. Без чоловіків
не можна і у мирний час.

Міські новації
З 1 липня збільшили вартість
проїзду в муніципальних авто‑
бусах. Відтепер разова поїздка
коштує 12 гривень замість 8.
Причиною підвищення тарифу
на проїзд є кількаразове здорож‑
чання пального, у порівнянні з
літом минулого року.
Тож вартість поїздок у громад‑
ському транспорті зараз така:
8 гривень — тролейбус/трамвай,
12 гривень — муніципальний
автобус; 15 гривень — проїзд
в маршрутках по місту, 18 гри‑
вень — на маршрути № 30 А,
№ 30 Б та № 33 А та № 25 Н.
6 липня мають завершити ка‑
пітальний ремонт перехрестя
Коріатовичів‑Оводова. Там бу‑
дівельники облаштовують кіль‑
цеву розв’язку замість світлофо‑
рів. Вартість робіт за договором
підряду, нагадаємо, 12,8 мільйона
гривень.

І якщо з того перехрестя світ‑
лофори прибрали, то на вули‑
ці Привокзальній, на переході
до ринку поставили. Його неза‑
баром увімкнуть. Світлофор пра‑
цюватиме за різними режимами
залежно від часу доби: з 7‑ої ранку
до 19‑ї години вечора світлофор
працюватиме у звичному режимі.
Решту часу доби — «за вимогою»
пішоходів. А з опівночі до 07.00 —
у режимі «жовтого миготіння».
За попередніми розрахунками,
тривалість циклу світлофора буде
60 секунд: транспортна фаза —
42 секунди та пішохідна — 18 се‑
кунд.
Штрафи за куріння вейпів та
айкосів у громадських місцях
Електронні пристрої для па‑
ління прирівняли до звичайних
сигарет. Від 1 червня 2022 року
заборонено продавати неповно‑
літнім електронні сигарети та «ай‑
коси», а від 11 липня — курити
електронні сигарети, «айкоси»
у громадських місцях.
За порушення передбачені такі
штрафи:
 за продаж електронних сига‑
рет і тютюновмісних виробів для
електронного нагрівання неповно‑
літнім — 1020 грн, за повторне по‑
рушення — 10 тисяч 200 гривень;
 за куріння електронних си‑
гарет у громадських місцях —
1000 грн, за повторне порушен‑
ня — 10 тисяч гривень;
 за куріння в кафе, барах і
ресторанах — 3 тисячі гривень,
якщо порушення вчинене повтор‑
но, штраф — 15 тисяч гривень.

Чи варто дозволити чоловікам виїзд з України за гроші?

Ми запитали вінничан

Ігор (43), будівельник:

3 033,33 грн; 180 календарних днів
відпустки — 3 900 грн.
 Розмір допомоги одиноким
матерям, яка призначається
в тому випадку, якщо отриманий
за попередні 6 місяців середньо‑
місячний дохід сім’ї на дитину
менший за прожитковий міні‑
мум для дітей відповідного віку.
Отже, тепер максимальний роз‑
мір допомоги дорівнює: для дітей
до 6 років — 2 201 грн; для дітей
з 6 до 18 років — 2744 грн; для
дітей 18–23 років, що навчаються
у вишах на денній формі навчан‑
ня — 2 600 грн.

Валентин (30), робітник:

— Це неправильно. Тому що
зараз виїжджають усі багаті,
а бідні залишаються тут самі.
Який альтернативний варі‑
ант? Заробляти вдома.

Сергій (48), спеціаліст:

— Я проти. В країні війна,
а люди виїжджають. Кому во‑
ювати? Хто залишиться? Бідні
залишаться і будуть воювати
за багатих? Так не піде!

Олександра (30), менеджер:

— Я не вважаю, що чоловіки
мають їхати за кордон. Їх жін‑
ки, діти, батьки, наші хлопці
призовного віку, мають захи‑
щати Україну? А вони їдуть?.

Ігор (30), працівник АЗС:

— Це нісенітниця. Припусти‑
мо, у одного немає грошей
виїхати, а у кого є — взяв і виї‑
хав. А тебе візьмуть і заберуть
за одне місце. На передову.
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Дають гроші на бізнес,
які можна не повертати
Умови та вимоги  Від 50 тисяч
до 8 мільйонів гривень пропонує
вінничанам проєкт «єРобота». Для
людей це можливість запустити власну
справу в широкому спектрі напрямків,
зайнятися садівництвом або тепличним
господарством. Подати заявку можна
через «Дію», але гроші не дають
«за красиві очі»
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

З 1 липня
в Україні стартува‑
ла програма «єРо‑
бота»: це можливість отримати
гроші з держбюджету на розвиток
чи початок власної справи. І що
важливо, це не кредит — гроші
не треба повертати.
— Це гранти на створення влас‑
ної справи, розширення малого
й середнього бізнесу. Ці проєкти
дозволять створити десятки ти‑
сяч бізнесів і сотні тисяч робочих
місць, — зазначив прем’єр-міністр
України Денис Шмигаль.
А тепер подробиці.
Основи грантової програми
Щоб отримати гранти, треба
подати заявки у «Дії»: diia.gov.ua.
Отримати безповоротну виплату
можуть всі громадяни України, які
не є в санкційних списках, не є
боржниками перед бюджетом,
банкрутами та збираються прова‑
дити діяльність на підконтрольній
території України.
Щоправда, на гранти зі створен‑
ня саду і теплиць можуть подава‑
тись тільки ФОПи та юридичні
особи, а на грант з мікробізнесу
та створення/розширення пере‑
робного підприємства — статусу
юрособи чи підприємця не треба.
Форма заявок однотипна: маєте
заповнити інформацію про себе
(де живете, які маєте доходи, що
є у власності, де ваше підприєм‑
ство буде працювати тощо), до‑
дати документи, вказати суму, яку
ви хочете отримати від держави.
Та свою заявку маєте підписати
електронним підписом.
Який бізнес дозволять
створити за 250 тисяч
Грант на створення мікробізне‑
су можуть отримати як майбутні
підприємці, так і діючі ФОПи і
юрособи, для розширення своїх
потужностей.
Сума, на яку ви можете пре‑
тендувати — від 50 до 250 тисяч
гривень. Також у заявці треба
вказати рентабельність бізнесу та
скільки власних коштів ви готові
вкласти у власну справу.

Програма має чимало напрям‑
ків, в яких дозволяють створи‑
ти/розширити мікробізнес: оптова
та роздрібна торгівля; тимчасове
розміщення та організація харчу‑
вання; освіта; охорона здоров’я
та надання соціальної допомоги;
мистецтво, розваги, спорт та від‑
починок; бізнес у сфері будівни‑
цтва; інформація та телекомуніка‑
ції; операції з нерухомим майном;
професійна, наукова та технічна
діяльність; транспорт, складське
господарство, кур’єрська діяль‑
ність; надання інших послуг.
А також це такі напрямки, як
діяльність домашніх господарств;
сільгосп; добувна промисловість;
перероблення, постачання елек‑
троенергії, газу та кондиціоновано‑
го повітря; робота у сфері водопос‑
тачання, каналізації, поводження з
відходами; фінансова та страхова
діяльність; діяльність у сфері адмі‑
ністративного та допоміжного об‑

Головні вимоги
до отримувачів
гранту «єРобота» —
створювати нові робочі
місця та платити
податки
слуговування; державне управління
та охорона; обов’язкове соцстраху‑
вання; діяльність екстериторіаль‑
них організацій та органів.
Гроші з держбюджету дають
безповоротно, якщо ви викона‑
єте умови:
 створити хоча б одне робоче
місце;
 здійснювати діяльність
не менше 3 років;
 сплачувати податки в бюджет,
зокрема, за працевлаштування ро‑
бітників.
Якщо порушите хоча б одну з
умов угоди — кошти доведеться
повернути державі, в повному
обсязі.
Грантові кошти зарахують
на спецрахунок в «Ощадбанку»
і їх можна витратити тільки на:
 придбання обладнання;
 закупівлю сировини;
 орендну плату (не більше 25%
від суми гранту);
 лізинг обладнання.

Нюанси гранту на
переробне підприємство
Сума виплати значно більша,
аніж на створення мікробізне‑
су — до 8 мільйонів гривень. Їх
можна витратити на створення чи
розширення наявного малого та
середнього бізнесу у сфері пере‑
роблення сільгосп, промислової
сировини у продукцію, відходів
тощо.
Програмою визначені три цілі
витрат гранту:
1. придбання верстатів, техно‑
логічного обладнання;
2. доставка верстатів, техноло‑
гічного обладнання;
3. введення в експлуатацію
верстатів, технологічного облад‑
нання.
Тобто, кошти можна буде ви‑
тратити також і на релокацію
(переміщення — прим.) підпри‑
ємства з тимчасово окупованої
території України.
Вимоги: тут вже треба створити
не менше 25 робочих місць; пра‑
цювати не менше, ніж три роки та

Терміни подання і розгляду заяв на гранти
Заявки на отримання грантів
можна подати через «Дію» (diia.
gov.ua) до кінця листопада — по‑
чатку грудня цього року. Відпо‑
відь вам мають надати у строк
від 7 до 15 днів.
Кабмін уповноважив «Ощадбанк»

видавати виплати за програмою
«єРобота». Тож нюанси щодо
умов, вимог та інших особли‑
востей грантових заявок мож‑
на дізнатись за цим номером:
0 800 219 800.
Розібратись, як заповнювати біз‑

нес-плани до гранту на створен‑
ня чи розширення бізнесу, до‑
поможуть у державному центрі
зайнятості. Жителі Вінниччини
можуть поставити питання фа‑
хівцям у Телеграмі: t.me/DCZ_
Vinnytsa.

сплачувати податки. Не платите
податки у бюджет? Повертаєте
грант до держбюджету.
Що треба, аби отримати
гроші на сад
Для майбутніх та діючих аграріїв
«єРобота» пропонує грант на сад,
площею від 1 до 25 гектарів. Земля
може бути у вашій власності. Але
якщо ви землю під садівництво
орендуєте, то ділянка має пере‑
бувати у вашому користуванні
не менше 7 років.
На кожен з гектарів ви можете
отримати від 140 тисяч до 400 ти‑
сяч гривень, але грантові кошти
мають скласти не більше 70% ви‑
трат на посадку саду.
Програмою дозволено виса‑
джувати дерева: яблуню, грушу,
вишню, черешню, сливу, персик,
абрикос, обліпиху, горіхи. А ще
ягоди: лохину, чорницю, малину,
смородину, ожину, порічку, аґрус,
суницю, виноград.
В уряді зазначили, що для отри‑
мання гранту заявник має найняти
від 3 до 20 постійних і сезонних
працівників, сплачувати податки
та працювати не менше п’яти ро‑
ків. Знову ж таки, несплата подат‑
ків протягом цього терміну — це
підстава для повернення 50% від
отриманого гранту.
І у порівнянні з іншими видами
програми «єРобота», тут складніше
обґрунтування заявки. Від вас по‑
трібна буде пояснювальна записка,

генплан, кошторисна документа‑
ція та паспорт робочого проєкту
на висадку саду, ягідника чи ви‑
ноградника.
Треба багато документів
на теплицю
Ще діючі ФОПи та юридич‑
ні особи можуть подати заявку
на будівництво модульної теплиці.
Гроші, які пропонує держава —
до 7 мільйонів гривень на тепли‑
цю, площею від 1,6 до 2,4 гектара.
Теплицю треба побудувати
в строк до 1 року, грант можна ви‑
тратити на будь-які ціли з проекту‑
вання, будівництва об’єкта, закуп‑
ку саджанців та інше, що пов’язане
з теплицею. Однак не менше 30%
від загальної вартості проєкту ви
маєте заплатити своїми грошима,
решту покриє грант.
До грантової заявки ви маєте
прикріпити копії документів: 1.
пояснювальна записка; 2. архітек‑
турні рішення; 3. конструкції мета‑
леві; 4. конструкції залізобетонні
(враховуючи фундамент); 5. систе‑
ми поливу (свердловина до 30 м);
6. електросистеми (до 5 кВт); 7.
кошторисна документація.
Ключова вимога — маєте на‑
йняти не менше 40 працівників,
працювати не менше п’яти років,
платити податки. І у такому разі,
держава не вимагатиме повернен‑
ня грантових коштів. Що саме бу‑
дете вирощувати у теплиці — це
вже ваша справа.
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Відповіді на запитання про ТрО
Воїни  Сили тероборони є частиною
ЗСУ. Вони також захищають нашу державу
на сході та півдні, вони обороняли від
російської навали Київщину та проганяли
ворога із Сум. У кожному регіоні нашої
країни є бригада Сил територіальної
оборони. Зібрали для вас відповіді
на найпоширеніші запитання про ТрО
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Тероборона —
це окремі війська
у складі Збройних
сил. Їхні учасники,
як і інші підрозділи захищають
наші кордони та виборюють
свободу. У нашій області сфор‑
мована 120‑та окрема бригада
Територіальної оборони України.
Її бійцями є чоловіки та жінки
різного віку та з різним військо‑
вим досвідом.
До прикладу, боєць із позив‑
ним «Венто» вже 29 років у вій‑
ськовій справі. «Венто» неодно‑
разово брав участь у бойових діях,
тож тепер ділиться із тероборо‑
нівцями своїм бойовим досвідом
та навичками.
«Зараз на територіальну обо‑
рону покладено багато важливих
завдань, які виконуються із чес‑
тю. Окремі підрозділи виведені
на передові позиції. Наші по‑
братими дають відсіч російським
окупантам. Ми обов’язково ви‑
стоїмо у цій боротьбі з ворогом.
Для цього щоденно відточуємо
військову майстерність особово‑
го складу, маємо необхідну аму‑
ніцію та опановуємо нові види
озброєння», — йдеться на офіцій‑
ній сторінці 120 бригади терито‑
ріальної оборони.
Водночас є й тут бійці, які
до 24 лютого не мали жодного
відношення до військової справи.
Також воюють на рівні з чолові‑
ками й жінки. До прикладу, вій‑
ськова з позивним «Сова» ще з
2021 розпочала службу у 120 бри‑
гаді Сил територіальної оборони
ЗСУ. Каже, що про таке рішен‑
ня зовсім не шкодує, оскільки
робить свій внесок у спільну
перемогу.
«У цій війні ми маємо відстояти
свою гідність, незалежність, тери‑
торіальну цілісність. Кожен з нас
прийшов обороняти рідну землю,
щоб у наших дітей було майбутнє
і їм було ким пишатися», — чи‑
таємо на сторінці бригади ТрО.
Ми зібрали для вас відповіді
на найпоширеніші запитання,
які стосуються служби у лавах
тероборони України.
Чи можуть тероборону відправити на передову?
Так. Володимир Зеленський
10 червня підписав Закон про

надання можливості територіаль‑
ній обороні виконувати завдання
у районах ведення бойових дій.
З документом можна ознайоми‑
тися за посиланням: https://cutt.
ly/tKF91L1.
Вже 12 червня цей Закон на‑
брав чинності.
У ньому йдеться про те, що
раніше завдання тероборони ви‑
конувалися поза межами районів
ведення бойових дій. Зараз же —
рішення про виконання завдань
територіальної оборони в райо‑
нах ведення воєнних (бойових)
дій приймається Головнокоман‑
дувачем Збройних сил України.
Як читаємо у законі, відбува‑
ється це «з метою нарощування

Раніше тероборона
виконувала завдання
поза межами районів
ведення бойових дій.
Зараз же її можуть
відправляти на передову
сил і засобів для стабілізації об‑
становки».
Які переваги та пільги для учасників тероборони?
Верховна Рада ще 15 березня
визнала бійців тероборони вете‑
ранами війни. Відповідні зміни
внесли до Закону № 7151 «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», прирівняв‑
ши добровольців Територіальної
оборони ЗСУ до ветеранів війни.
Тож бійці ТрО можуть отрима‑
ти статус учасника бойових дій
чи статус особи з інвалідністю
внаслідок війни.
Як читаємо на сторінці Без‑
оплатної правової допомоги, ці
статуси надають тільки, якщо
військовий стримував воро‑
жу агресію у зоні бойових дій
не менше, ніж 30 календарних
днів. Детальніше про докумен‑
ти, які є підставою для надання
статусу учасника бойових дій,
можете дізнатися за посиланням:
https://cutt.ly/MKGtvTg.
Якщо вищезгаданий статус піс‑
ля припинення воєнного стану
у бійця тероборони буде, то пе‑
редбачені наступні пільги:
 безоплатне забезпечення
санаторно-курортним лікуван‑
ням або одержання компенсації
вартості самостійного санаторно-

У нашій області сформована 120‑та окрема бригада Територіальної оборони України. У ній
служать бійці різного віку та з різним військовим досвідом
курортного лікування;
 знижка плати за користу‑
вання житлово‑комунальними
послугами в межах норм спожи‑
вання (особи з інвалідністю вна‑
слідок війни — 100%, учасники
бойових дій — 75%, члени сім’ї
загиблого ветерана війни — 50%);
 безоплатний проїзд;
 знижка вартості палива,
в межах норм, встановлених для
продажу населенню, для осіб,
які проживають у будинках, що
не мають центрального опалення;
 абонементна плата 50 від‑
сотків від затверджених тари‑
фів/встановлення на пільгових
умовах квартирних телефонів;
 призначення дострокової
пенсії за віком після досягнення
чоловіками 55 років, жінками —
50 років (за наявності страхового
стажу не менше 25 років у чоло‑
віків і не менше 20 років у жі‑
нок).
Також з квітня здійснили пе‑
рерахунки пенсій членам сімей
загиблих військовослужбовців.
Це стосується також членів сімей
загиблих добровольців територі‑
альної оборони.
Мінімальні гарантії щодо пен‑
сій членам сім’ї загиблого вій‑
ськовослужбовця передбачають,
що така пенсія на кожного члена
сім’ї складає не менше:
 7 800 гривень на кожного з
батьків та подружжя;
 6 100 гривень — на кожну
дитину.
Інформацію про пільги ми
брали з офіційного вебпорталу
парламенту України. Прочита‑
ти деталі можна за посиланням:
http://surl.li/buuig.
Чи надходить сучасне озброєння, яке Україна отримує зараз,
до ТрО?
На це питання відповів на‑

Де дізнатися деталі про формування ТрО у нашому регіоні?
У Сил територіальної оборони
ЗСУ є гаряча лінія: 0 800 507 028.
Штаб ТрО також запустив сайт для
дистанційної самопідготовки те‑
роборонівців. Там є матеріали з
вогневої підготовки, тактичної ме‑
дицини, тактичної підготовки, ви‑
живання солдатів у різних умовах,
військової топографії, підготовки
зі зв’язку та інших дисциплін.

Також деталі ви можете дізнати‑
ся за телефонами Територіальних
центрів комплектування та соці‑
альної підтримки:
Вінницький ОТЦК та СП: (0432)
66–06–35
Вінницький ОМТЦК та СП: (0432)
61–21–05
Вінницький РТЦК та СП: (0432)
61–21–05

Гайсинський РТЦК та СП: (04334)
2–51–41
Жмеринський РТЦК та СП:
(04332) 5–18–33
Могилів‑Подільський РТЦК та СП:
(04337) 6–60–77
Тульчинський РТЦК та СП: (04335)
2–23–72
Хмільницький РТЦК та СП:
(04338) 2–26–82

Боєць із позивним «Венто»: «Зараз на територіальну оборону
покладено багато важливих завдань, які виконуються з честю»
чальник штабу ТрО ЗСУ Сергій
Собко, що родом з Літина, під
час пресконференції про роль
ТрО в обороні країни.
«Воїни ТрО практично з пер‑
шого дня беруть участь у бойових
завданнях. Що стосується озбро‑
єння тих підрозділів і частин, які
виконують бойові завдання, то тут
важливо розуміти, що підрозділи
ТрО завжди діють у складі ство‑
рених угруповань військ та сил.
Вони діють під загальним
керівництвом та контролем.
По своїй суті частини та під‑
розділи ТрО є легкою піхотою,
і мають відносно легше озброєн‑
ня, ніж механізовані чи танкові
частини. Розуміючи це, коман‑
дування приймає своєчасне рі‑
шення забезпечення їх позаштат‑
ним важчим озброєнням. […] Те
позаштатне озброєння, яке ми
додатково маємо у наших підроз‑
ділах та частинах, це: міномети,
протитанкові комплекси, грана‑
томети, кулемети тощо. Мова йде
і про вітчизняні зразки, і про ту

зброю, яку ми отримуємо від на‑
ших країн-партнерів».
Чи можуть представники тероборони вручати повістки?
Так. Як пояснили нам на га‑
рячій лінії Безоплатної право‑
вої допомоги, повістку вручити
може насамперед співробітник
територіального центру комплек‑
тування та соціальної підтримки
(ТЦКСП). Але також їх можуть
вручати уповноважені особи ор‑
ганів місцевого самоврядування,
керівники підприємств, фізичні
особи-підприємці, керуючі бага‑
токвартирних будинків.
Цими уповноваженими осо‑
бами можуть бути й представ‑
ники ТрО. Однак вони не мають
права «на коліні» заповнювати
вам повістку. Остання має бути
підписана керівником ТЦКСП та
з поставленою печаткою.
На повістці вже мають бути
вказані ваші дані. Заповнювати
пустий бланк представник ТрО
не має права. Така повістка є по‑
рушенням.
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Вінничани розробили необхідні
для фронту акумулятори
Винахід  Телефони, рації, тепловізори,
дрони, термінали Starlink і не тільки —
все це на фронті потребує живлення. І
у більшості випадків підзарядка необхідна
одночасно декільком приладам. Коли
немає звичних нам джерел енергії, що
на війні буває досить часто, військові
потребують автономних зарядок. Саме
такий пристрій для них розробили
вінницькі інженери, і назвали його
Bandera Power
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Мобільне джерело
енергії розробили та
виготовили фахівці
вінницького ТОВ
«Промавтоматика». Як розповідає
керівник компанії Михайло Ган‑
чук, від початку повномасштаб‑
ної війни до них почало надходи‑
ти чимало запитів від військових
щодо автономного освітлення та
пристроїв, які б заряджали різні
електронні прилади: телефони,
планшети, рації тощо.
— Багато запитів було також
від тероборони. У перші дні вони
облаштовували блокпости на‑
швидкуруч, і, звісно, там не було
світла. Тому бійці ТрО потребу‑
вали чогось автономного, — го‑
ворить Михайло Ганчук. — Тож

наша команда оперативно зібра‑
лася, і ми розробили пристрій,
який назвали BanderaPower 1.0.
Зараз у компанії вже є влас‑
на лінійка пристроїв для авто‑
номної зарядки Bandera Power,
а також там створили модуль
живлення від сонячної енергії
Bandera Solar.
— Перший пристрій ми роз‑
робили буквально за два тижні.
Він задовольняв потреби, що
були на той час у наших захис‑
ників, — каже Михайло. — Що
таке Bandera Power? Це за своєю
суттю Power Bank (портативний
зарядний пристрій, — авт.). Плюс
нам було важливо додати до ньо‑
го автономний ліхтар.
Звичайні портативні зарядки
маленькі, і їх вистачає максимум
на день активного користування.
А військовим потрібно більше

потужності. Саме її й може на‑
дати розробка вінничан.
— Далі ми покращили пер‑
шу версію, і випустили Bandera
Power 1.1. Хоч цей блок був кра‑
щим за перший, але вони оби‑
два були надто важкі, — каже
керівник компанії. — На той час
вже почалася активна фаза про‑
сування військ, і наші військові
почали ще більше потребувати
легких пристроїв підзарядки. Тих,
які б можна було переносити. І
тоді ми розробили Bandera Power
другого покоління.
Розрахований цей блок на під‑
тримання у «бойовому» стані
пристроїв шести осіб впродовж
п’яти діб.

Розрахований
Bandera Power
на підтримання
у бойовому стані
пристроїв шести осіб
впродовж п’яти діб
— Ми зробили надійний
Bandera Power. Він не підведе
у потрібний момент, — каже
Михайло. — Майже всі пристрої
відправляємо саме у гарячі точ‑
ки. Це, наприклад, Слов’янськ,
Ізюм, Маріуполь. Зараз попит
великий. Запити надходять десят‑
ками щотижня, тому ми почали
працювати у дві зміни.
Спершу працівники виготов‑
ляли прилади на волонтерських
засадах. Близько 40 блоків різних
моделей віддали військовим без‑
оплатно. Зараз віддають для ЗСУ
за мінімальною вартістю.
— У нас є ще прецеденти, коли
нам передають пристрої, в які

Михайло Ганчук: «Перший пристрій ми розробили буквально
за два тижні. Він задовольняв потреби, що були на той час
у наших захисників»
потрапила куля чи осколки. Ми
колективом компанії вирішили,
що ми безоплатно ремонтуємо і
повертаємо їх назад на фронт, —
каже Михайло.
Що власне містить в собі цей
пристрій? Bandera Power версії
2.0 має:
 Розетку на 220 вольтів.
 12‑вольтовий роз’єм, так зва‑
ний прикурювач.
 Ліхтар світлодіодний.
 Проводи для зарядки різних
роз’ємів.
 Кнопку ввімкнення/ви‑
мкнення, щоб не було самороз‑
ряду, коли ним не користуються.
 Індикатор заряду батареї.

 Чотири роз’єми для швидкої
зарядки, в яких за півтори-дві го‑
дини заряджається телефон.
Окрім того, в одному з при‑
строїв вінничан є функція пуску
двигуна. Тобто, від нього можна
запустити двигун навіть без аку‑
мулятора.
— Це зараз актуально, бо наші
військові отримують від волон‑
терів вживані автівки, і вони мо‑
жуть давати збої при заведенні,
як і будь-який не новий автомо‑
біль, — каже чоловік. — Ми нади‑
хаємося, коли чуємо відгуки від
військових. Надійний блок — це
надійна допомога нашим захис‑
никам. А це крок до перемоги!

Є ще один важливий енергетичний проєкт

Вінничани розробили мобільне джерело енергії, яке
потрібне бійцям на фронті, і назвали його Bandera Power

Українська група компаній міжнародного рівня — KNESS втілила ще
один енергетичний проєкт, який
підтримує наших військових у лавах ЗСУ. Про це розповів заступник
мера Вінниці Андрій Очеретний.
Це автономна мобільна сонячна
станція на колісній базі, користуючись нею, можна одночасно заживити кілька споживачів загальною
потужністю до 3 кВт. Тобто до цієї
станції спокійно можна підключати праску, мобільний телефон,
електрочайник, холодильник,

кондиціонер, або спеціалізовані
електроприлади, як от, наприклад, радіостанція.
«Такої установки може вистачити на добу, за умови ощадливого
використання. Цілодобово вона
може працювати з потужністю
200–300 Вт — і це без урахування підзарядки від сонця», — пише
Очеретний.
Як йдеться у дописі, інвертор може
заряджатися за потреби від дизельного генератора і від загальної мережі якщо є така можливість. Але осно-

вною перевагою є те, що установка
працює абсолютно безшумно, що
дуже важливо в польових умовах.
«Філософія компанії KNESS Group
відрізняється від більшості сучасних підприємств. Вони фокусують свої сили, знання та ресурси
на розвиток «чистої енергії» у найширшому розумінні, інвестуючи
у чисту енергію людей та природи.
З перших днів війни вони допомагають не лише Збройним силам
України, а й цивільному населенню», — розповідає заступник мера.
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«Ви про дітей подумали?»
Малюків — у сусіднє село
Протистояння  Мешканці Павлівки
намагаються відстояти дитячий садок
і початкову школу. У керівництва
Крижопільської ОТГ інші плани —
підвозити дітей у сусіднє село за вісім
кілометрів. Возити мають десятьох
дошкільнят і 22‑х школярів, серед яких
троє з інвалідністю. Батьки попереджають:
не пустять дітей ні в чужий дитсадок, ні
в чужу початкову школу…
Віктор СКРИПНИК,
КШФб (067)1079091

Депутати Кри‑
жопільської тери‑
торіальної громади
поставили хрест
на школі і дитячому садку у на‑
шому селі Павлівка. Так ствер‑
джують батьки, які спілкувалися
з журналістом. Кажуть, у рішенні
сесії не записано, що школу і
дитсадок закривають. За їхніми
словами, документ хитрий: де‑
путати голосували за «внесен‑
ня змін до штатного розпису».
На папері не записано про за‑
криття школи і дитсадка, хоча
на ділі вони не будуть працюва‑
ти — людей вже попередили про
скорочення.
«Ви про дітей подумали, пани
депутати?» — таку фразу висло‑
вила у розмові з журналістом
одна з матерів у відповідь на рі‑
шення підвозити дітей з Павлів‑
ки до сусіднього села Жабокрич.
Відстань між цими селами вісім
кілометрів. Але яка дорога!..
За словами співрозмовників,
«яма на ямі». У трьох місцях є
ділянки, де спуски чергуються
з підйомами. У зимову пору їх
не просто проїжджати. Співроз‑
мовники згадали про випадок,
що стався нинішньої зими. Водій
автобуса не зумів виїхати на під‑
йомі, бо було слизько, машина
скотилася назад і з’їхала у канаву.
«Якщо таке повториться з ма‑
лими дітьми, що тоді?» — запи‑
тують співрозмовники.
яка мама ПОГОДИТЬСЯ на
таке, та ще й у час війни?
Батьки надали журналісту
список дошкільнят, яких мають
підвозити до сусідів. Загалом їх
десятеро: п’ятеро діток 2020 року
народження, по двоє — 2019 і
2018 р. н. Так само планують під‑
возити учнів початкової школи,
а це 22 дитини: шестеро май‑
бутніх першокласників, восьме‑
ро третьокласників, ще шестеро
п’ятикласників і по одній дити‑
ні з другого і четвертого класів.

Серед цих дітей троє із сімей
біженців, які нині проживають
у Павлівці. Окрім того, одна ди‑
тина з інвалідністю, ще двоє — з
особливими освітніми потреба‑
ми, тобто мають навчатися за ін‑
клюзивною формою.
— Ви можете собі уявити, як
це дворічних діток возити авто‑
бусом? — запитує одна зі спів‑
розмовниць на ім’я Ірина. — Яка
мама на таке погодиться? Ми
не віддамо своїх дітей ні в садок,
ні в початкову школу.
Про це батьки попередили
керівництво Крижопільської
селищної громади, департамент
освіти області, керівників облас‑
ті, написали у Міносвіти. Від‑
правили листи також народним
депутатам від свого округу.
— У час, коли війна, коли зву‑

— Ви можете собі
уявити, як це
дворічних діток возити
автобусом? Яка мама
на таке погодиться? —
кажуть матері
чать сирени повітряних тривог,
ніхто не збирається відпускати
дітей з дому, — говорить одна
з жінок. — Дошкільнят і учнів
початкової школи обіцяють
підвозити окремо двома авто‑
бусами. Хоча старшокласники
їздили на навчання рейсовим
автобусом.
Цей факт підтвердила також
Любов Голій, один з її синів на‑
вчався у шостому класі.
— Це правда, діти їздили
до школи рейсовим автобусом
«Крижопіль-Павлівка», — каже
жінка. — О сьомій годині 40 хви‑
лин син виїжджав, а повертався
додому приблизно о 16.30, чи 17‑й
годині, як коли. Люди з клунка‑
ми на базар, а вони з портфеля‑
ми — до школи. Такий у нас був
«шкільний» автобус. Тепер те саме
має робити молодший син, який
перейшов у п’ятий клас. Я кате‑
горично проти таких поїздок. Та

Для діток залишаться у спогадах веселі дні у дитсадку. Тепер на його дверях замок.
Малюків мають возити у сусіднє село
й не тільки я. Кожну маму болить
серце за свою дитину.
Скоротили усіх, крім двох
— У нас у Павлівці гарна шко‑
ла, гарний ремонт, на першому
поверсі в одному крилі навчальні
класи, в іншому — дитячий садок
з окремим входом, — розповідає
ще одна мати на ім’я Ірина. —
На другому поверсі розміщували‑
ся старші класи. Але їх закрили.
Відстояти початкову школу вда‑
лося не надовго. З нового на‑
вчального року її вже не буде. Так
само, як і дитсадка. Хоча раніше
запевняли, що дошкільний за‑
клад збережуть за будь-яких об‑
ставин.
Батьки вирішили поцікавити‑
ся, чим викликане таке рішення
депутатів, у керівників громади.
З першого разу їм це не вдалося.
Кажуть, коли приїхали до голо‑
ви селищної ради Володимира
Василишена, в кабінет їх не до‑
пустили. Разом із місцевими при‑
їжджали переселенці, які мають
дітей дошкільного віку. Секретар
селищної ради Ігор Василишен,
він племінник голови — уточ‑
нюють співрозмовники, сказав,
що керівник громади відсутній.
— Ми вирішили записатися
на прийом у приймальній, і в цей
час з кабінету вийшов голова,
але розмова тоді не відбулася.
Змушені були приїжджати ще
раз, у понеділок, день прийому
голови, — продовжує пані Ірина.
За її словами, на розмову з
батьками голова запросив також
свого заступника Валентину Ча‑
банюк і уже згаданого секретаря
ради Ігоря Василишена.

Буде автомобіль, будуть діток підвозити до їхніх будинків
Журналіст попросив прокоменту‑
вати ситуацію заступницю селищ‑
ного голови Крижополя Валентину
Чабанюк:
— Питання збереження двох за‑
кладів освіти у Павлівці ми вивча‑
ли з різних точок зору, — розпові‑
дає пані Валентина. — Зрозуміло,
хотілося, щоб у селі був дитячий

садок навіть коли його відвідує
одна дитина, і щоб школа була.
Однак нині у державі дуже склад‑
ний час, маємо великий дефіцит
коштів. Тому зійшлися на думці,
що економніше буде підвозити ді‑
тей до Жабокрича, де є гарні умо‑
ви і в школі, і в дошкільній установі.
Автомобіль під’їжджатиме до кож‑

ного будинку, де живуть діти, і так
само повертатиме їх після занять
додому.
Наше рішення підтримали де‑
путати на сесії. Всі рішення, що
стосуються освіти, приймаються
селищною радою з урахуванням
принципу найкращих інтересів
дитини.

Батькам пояснювали, що це
вимушений крок, бо нема ко‑
штів на утримання двох закладів
у невеликому селі.
Відвідувачі з Павлівки проси‑
ли надати їм розрахунок потреб
і витрат коштів на фінансування
їхньої початкової школи і дитя‑
чого садка.
— Хотілося зрозуміти, чи
справді експлуатація двох тран‑
спортних засобів і супроводжу‑
ючих дітей, буде дешевшою
у порівнянні з утриманням двох
наших закладів, — каже одна з
матерів на ім’я Наталія. — Нам
не надали такі розрахунки. Роз‑
мова закінчилася тим, що кож‑
на із сторін залишилася на своїй
позиції: ми наполягали на тому,
щоб чиновники подумали про ді‑
тей і надали їм можливість за‑
лишатися вдома, а керівництво
ради повторювало, що рішення
прийнято одностайно усіма де‑
путатами, тому має законну силу.
У штатному розписі —
2,8 посади вчителя
Початкова школа у Павлівці
є філією Жабокрицького закла‑
ду загальної освіти. Цікавлюся
у співрозмовників штатним роз‑
писом, щоб хоча б приблизно
зрозуміти, про які витрати йде
мова.
За їхніми словами, у минуло‑
му навчальному році у початко‑
вій школі і дитсадку працювало
троє вчителів на загальну ставку
2,83 окладу, асистент вчителя з
інклюзивного навчання, вихова‑
тель і помічник вихователя, му‑
зичний керівник і медсестра —
кожен по 0,5 ставки, кухар і

прибиральниця по 0,5 ставки,
техпрацівниця на 0,5 ставки, дві
штатні посади кочегара і 0,5 став‑
ки для підсобного робітника.
Звертають увагу на те, що по‑
саду завідувача філії і охоронника
зберегли. З цього приводу спів‑
розмовники висловлюють здиву‑
вання: для чого, якщо ні школа,
ні садочок не працюватимуть?
А дітей з інвалідністю як
підвозити?
У пані Юлії на вихованні троє
дітей. Жінка з сумом розповідає,
що їх батько трагічно загинув.
Вона одна утримує своїх малюків.
Найменшому з них тільки три
роки, ще одному хлопчику —
вісім, а дівчинці дев’ять років.
Дівчинка належить до дітей з
особливими освітніми потреба‑
ми. Вона навчалася за інклюзив‑
ною формою. Щоб донька мала
підтримку, пані Юлія каже, що
віддала раніше в школу молод‑
шого на рік сина, він опікується
сестричкою.
— Тепер всі троє моїх діток
мають їхати навчатися у сусід‑
ній Жабокрич, — розповідає пані
Юлія. — Не уявляю, як можна
буде щодня відправляти в дорогу
хвору дитину.
У жінки ще одна проблема.
У Павлівській школі вона працю‑
вала вчителькою іноземної мови,
а також мала години асистента
вчителя з інклюзивного навчання.
Тепер її попередили про скоро‑
чення. Натомість пропонують
неповну ставку вчителя в Жабо‑
крицькій школі. Виходить, у шко‑
лі сусіднього села для мене зна‑
йдуться кошти, а у Павлівці ні…

Не дослухалися до порад Міносвіти
Міністерство освіти та науки
надіслало на обласні профіль‑
ні департаменти листа (від 22
червня 2022 року №1/688722) з рекомендацією зберегти
у час воєнного стану заклади
дошкільної освіти.
Посадовці міністерства навіть
рекомендують розглянути пи‑

тання відкриття додаткових
закладів дошкільної освіти або
груп на базі загальноосвітніх
шкіл, чи вищих навчальних за‑
кладів. Наголошують на необ‑
хідності збереження чисельності
їх працівників у непростий час
воєнного стану та міграції на‑
селення.
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Дали «добро» робити ковід
та інші щеплення разом
Захист  На заході дозволили
комбінувати вакцину від ковіду й робити
з іншими одночасно ще у 2021 році.
Тепер це зробили й у нас. Чи безпечно це,
які вакцини можна комбінувати, скільки
щеплень людина може «перетравити»
за раз — розповів лікар-інфекціоніст
Євген Щербина
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

МОЗ дозво‑
лило одночасно
вводити вакцини
проти COVID‑19
та проти інших
інфекційних захворювань дітям
з 12 років та дорослим. «Одно‑
часне введення вакцин від кількох
хвороб безпечно й не може «пе‑
ревантажити» імунну систему, —
говорить голова Національної тех‑
нічної групи експертів з питань
імунопрофілактики Федір Лапій.
За словами лікаря-інфекціоніс‑
та Євгена Щербини, така прак‑
тика вже давно розповсюджена
в США та країнах Європи, про‑
сто до нас вона тільки дійшла.
— Вакцина від ковіду допусти‑
ма в плані сумісності з іншими
вакцинами, в один день або з
будь-яким інтервалом, — розпові‑
дає інфекціоніст. — І давайте до‑
мовимося про те, що якщо лікар
каже щось про перевантаження
імунітету — тікайте від такого лі‑
каря. Тому що не існує ніякого
навантаження на імунітет.
— Коли потрібні інтервали між
вакцинами?
— Такі випадки дуже рідкісні
і вони стосуються тільки одного
типу вакцин — це живі парен‑
теральні вакцини (тобто живі
вакцини, які вводяться через
укол), — розповідає лікар. —
Таких вакцин дуже мало, ми
в принципі можемо говорити
про дві основні — КПК (кір,
краснуха, паротит) і вітрянка.
Ці дві вакцини можна робити
або в один день, або з мінімаль‑
ним інтервалом 28 днів, якщо
ви не встигли зробити в один

день. І мова тут не в наванта‑
женні на імунітет. Просто якщо
ви, наприклад, зробите сьогодні
КПК, а через тиждень вітрянку,
то вітрянка може просто не спра‑
цювати і вам потрібно буде пере‑
робляти її заново.
Якщо подивитися календар
вакцинації, там чітко прописа‑
но те, що інтервал між живими
вакцинами може бути будь-який.
Якщо мова про живі чи неживі
вакцини, їх теж можна комбіну‑
вати й робити або в один день,
або як зручно. І тільки оці дві
вакцини можна робити саме так
або в один день або через 28 днів.
— Як це стосується вакцини від
ковіду?
— Про неї говорили окремо,
і визначалися певні інтервали
між іншими вакцинами. Тому що
будь-яка нова вакцина потребує
інформації, щоб можна було ком‑
бінувати її з іншими, — говорить
Євген Щербина. — Не тому що
вона буде небезпечна для лю‑
дини, і не тому що вона буде
впливати на ефективність інших
вакцин. Скоріш мова про те, чи
не будуть інші вакцини, зроблені
напередодні чи одночасно, впли‑
вати на вакцину від ковіду.
Але це доволі швидко пере‑
вірили, і на заході дозволили
комбінувати вакцину від ковіду
й робити з іншими одночасно
ще у 2021 році, у нас тільки за‑
раз дійшли руки, що не дивно.
— Скільки вакцин може «витримати» людина?
— Людина за один день може
отримати будь-яку кількість
вакцин, — розповідає інфекціо‑
ніст. — Математичні розрахун‑
ки показують, що теоретично
за один раз людський імунітет

може спокійно, скажімо так —
«перетравити» до 10 тисяч вак‑
цин. Тому й казати про якесь там
навантаження, нерозумно. Та і
взагалі «навантаження» на імуні‑
тет, дуже розмите поняття. Якщо
ми, наприклад, візьмемо анти‑
генове навантаження (антиген
це чужорідний білок), візьмемо
за одиницю — один антиген,
то за підрахунками, за 18 років
(плановий календар щеплення),
людина отримує близько 180 ан‑
тигенів.
Здається це багато. Але тільки
контактуючи з якимись мікро‑
бами, вірусами — людина за весь
цей час (18 років) знайомиться
щонайменше із 300 тисячами ан‑
тигенів, і нічого страшного. Щоб
ви розуміли, коли дитина просто
взялась і підняла ложку з підлоги
й облизала її, вона отримала ан‑
тигенове навантаження набагато
більше, ніж курс вакцинації.

Ковід, найімовірніше,
стане сезонним як
грип, і щеплення буде
відповідне. Можливо
буде комбінація вакцини
від грипу та ковіду
— Які вакцини від інфекцій варто робити?
— Мають бути всі планові вак‑
цини, і це навіть не обговорю‑
ється, — каже лікар. — Потрібно
також робити вакцинацію від
хвороб, які в нас в Україні зустрі‑
чаються. Це вітрянка, пневмо‑
коки (якщо за віком підходять),
менінгококи, ротавірусна інфек‑
ція (яка робиться до 6 місяців),
вакцина від грипу, від гепатиту
А та В, від вірусу папіломи лю‑
дини.
Це позапланові вакцини, але
вони потрібні. Усі ці вакцини
можна робити, як в один день,
так і в один день із вакциною
від ковіду. В принципі, всі ці
вакцини робляться, наприклад,
у США, якщо взяти їх календар
чи європейський. Не потрібно
робити вакцини від хвороб, які
в принципі в Україні не зустріча‑
ються, але якщо будете подоро‑
жувати, наприклад, в Африку чи
Азію, де зустрічається жовта ли‑

Лікар Євген Щербина: «Бустерна — це не третя вакцина, чи
вакцина з якимось порядковим номером. Це вакцина, яку ми
робимо після основного первинного вакцинального комплексу»
хоманка, або чорний тиф, то зви‑
чайно і їх потрібно робити. Або,
наприклад, кліщовий енцефаліт,
у нас він майже не зустрічаєть‑
ся, а в Європі є, тому якщо ви
плануєте туди поїхати — зробіть.
— Скільки вакцин за раз?
— Давайте будемо відвертими,
ніхто не буде робити 10 вакцин
одночасно, у мене за всю практи‑
ку був лише один випадок, коли
людина зробила одразу чотири
вакцини, а загалом мова про двітри, — говорить лікар. — До речі,
про ковід, найімовірніше він
стане сезонним як грип, і ще‑
плення буде відповідне. Можли‑
во буде комбінація вакцини від
грипу та ковіду в одному шприці,
яку ми будемо отримувати раз
на рік.
— Для чого бустерна вакцинація?
— Імунітет наш із часом слаб‑
шає, і щоб повернутися до його
найвищих показників, якраз іс‑
нують бустерні вакцини, — гово‑
рить Євген Щербина. — Так саме
працює вакцина АКДП (коклюш,
дифтерія, правець), вакцина по‑
ліомієліту, вони підганяють іму‑
нітет проти цих інфекцій. Так
саме працює бустерна вакцина
від ковіду.
І якщо ми думаємо, що ковіду
зараз немає — це не так. Зараз

війна і він не на слуху, а ще літо
й не сезон для ковіду, але прийде
осінь, зима. І люди знову будуть
хворіти й помирати від ковіду,
хоча можливо інформаційно це
буде не так помітно.
Але сподіваюсь на те, що таких
хворих буде менше, тому що дуже
багато людей вакцинувалось, але
й не потрібно забивати на це.
Бустерна — це не третя вакци‑
на, чи вакцина з якимось кон‑
кретним порядковим номером.
Це будь-яка за рахунком вакци‑
на, яку ми робимо після осно‑
вного первинного вакцинального
комплексу, — говорить лікар. —
Первинний вакцинальний комп‑
лекс для кожної вакцини свій.
Наприклад для АКДП — це три
вакцини, для КПК — дві вак‑
цини (але бустерні не потрібні,
бо після цих двох пожиттєвий
імунітет), для ковіду — це дві
вакцини (але якщо це однора‑
зова Janssen — то одна вакцина).
Тобто після цієї кількості вак‑
цин у людини з’являється повно‑
цінний імунітет, але він згодом
буде просідати, і для того, щоб
ці просадки контролювати, по‑
трібна бустерна вакцина. Тобто
кожна наступна вакцина після
основних — бустерна, яку по‑
трібно буде робити далі з певним
визначеним інтервалом.

реклама
509812

505185
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Чи є бомбосховища у
заміських базах відпочинку?
Відпочинок і військовий стан 
Дізналися, чи є укриття в заміських
закладах відпочинку та як там люди
реагують на тривогу. Завдяки сайту top20.
ua визначили, які бази відпочинку нині
користуються найбільшою популярністю
Лариса Олійник, RIA,
(068)0060772

Перебуваючи в
умовній безпеці,
ми намагаємося
повернутись до
нормального життя або того, що
було нормальним до 24 лютого.
Поспішаємо купити вино до ви‑
значеного воєнним станом часу,
маринуємо м’ясо для шашликів,
купуємо купальники, шукаємо
заміські комплекси з басейнами,
де хочемо провести вікенд.
Бази відпочинку під Вінницею
відновили свою роботу, навіть
відкрилися нові. Після подій в
ніч на 1 липня у Сергіївці, коли
рашисти розбомбили дві бази від‑
починку, ми вирішили дізнатися
— а чи можемо бути ми в безпеці,
коли пролунала тривога, а ми за‑
смагаємо біля басейну? Запитали
в адміністраторів комплексів, чи
є укриття в наших заміських за‑
кладах відпочинку?
Укриття в підвалах
Для того, щоб була можливість
відкрити бази відпочинку, необхід‑
но виключити небезпеку для жит‑
тя відпочиваючих. А це можливе
лише після перемоги над ворогом
— документи приблизно з таким
змістом отримали від військових
адміністрацій власники комплек‑
сів. Проте відновлювати економіку
потрібно, тому дозвіл на віднов‑
лення роботи баз відпочинку влада
дала, але за умови: облаштувати
укриття для відпочиваючих.
Ми зателефонували в улюблені
місця відпочинку вінничан і дізна‑
лися, чи є у них бомбосховища.
Обрали ті комплекси, де є басей‑

ТОП заміських комплексів
Літо в самому розпалі. Вінничани, які знахо‑
дяться в умовній безпеці, від липневої спеки
ховаються в лісі і біля водойм.
Та найчастіше для відпочинку вони обирають
заміські бази, де можна орендувати будино‑
чок, покупатися в басейні.

ни і будиночки для відпочинку.
Адміністрація бази «Comarovo»
повідомила, що укриття в них
немає і навіть сигналу сирени в
селі (Комарово) не чути.
— Бомбосховища не маємо,
оскільки відсутня можливість ви‑
копати таке укриття, щоб у ньому
могли сховатися чотириста відпо‑
чиваючих, — повідомили в «Ла‑
нах». — У нас поруч ліс є і рови
навколо присутні, так що сховати‑
ся у випадку небезпеки є де.
У «Кльовому місці» укриття
облаштували в підвальному при‑
міщенні закладу, яке знаходиться
під двоповерховою будівлею. Так
само і в комплексі «На Яру».
— Бомбосховища, як такого у
нас немає, — сказала адміністра‑
тор закладу у Стадниці. — Укрит‑
тя ми облаштували в підвалі.
Люди нікуди не тікають
На базі відпочинку «Батерф‑
ляй» сказали, що бомбосховище
мають, адже на початку війни тут
був облаштований табір для пере‑
селенців. Відпочиваючих повідо‑
мляють про повітряну тривогу
і інформують, де знаходиться
укриття. Проте люди, за слова‑
ми адміністратора, під час сирен
не ховаються, оскільки приїздять
відпочити від війни.
За словами самих відпочива‑
ючих заміських комплексів, під
час сирен ніхто з басейнів не ви‑
стрибує, в укриття не поспішає.
Всі далі купаються, засмагають,
п’ють коктейлі, про бомбосхови‑
ща не думають. Вінничани пере‑
конані — заклади знаходяться за
містом, поодаль від стратегічних
об’єктів, тому й страху бомбар‑
дувань немає.

За допомогою сайту top20.ua можна
дізнатися, які комплекси є найулюбленішими
у вінничан.
Враховуючи кількість пошукових запитів
користувачів за травень-червень сформувався
ось такий ТОП баз відпочинку:
ТОП-9 баз відпочинку
Тип закладу

кількість
запитів

садиба

6054.5

база відпочинку

5335

Березино

садиба

4553

Батерфляй

заміський комплекс

4498

Терра Маре

база відпочинку

4429.5

На Яру

база відпочинку

4230.5

Озеро Затишне

база відпочинку

4158.5

Зачароване озеро

база відпочинку

4000.5

Лани

база відпочинку

3866.5

Назва

Комарово
Кльове місце

ТОП-5 за ознакою «найвищий рейтинг» на top20.ua
Назва

Тип закладу

Опис

Пекельний чан

база відпочинку

Відтепер, для того щоб відчути релакс у чані, не потрібно їхати
в Карпати. «Пекельний чан» — відпочинок для маленьких
та великих компаній, справжній релакс для будь-якого віку.

Тропіканка

База відпочинку

Розкинулась недалеко від Вінниці. Тут є усі вдалі складові
для хорошого релаксу, в тому числі будиночки на воді.

Кльове місце

база відпочинку

За межами міста Вінниці, у напрямку Тиврівського шосе роз‑
ташована заміська база відпочинку «Кльове місце». Тут ди‑
вовижна природа, озеро та зручний комплекс, де можна із
задоволенням провести дозвілля.

«Butterfly»

заміський комплекс

Розташований за 20 км від Вінниці. Комплекс повністю об‑
лаштований для комфортного відпочинку далеко від міської
метушні. Є п’ять басейнів, лазня, спа-центр.

«Comarovo»

Заміський клуб сі‑
мейного відпочинку

Розташований за 14 кілометрів від Вінниці. Тут є будиночки в
лісі і басейни під відкритим небом — все що потрібно в літні
дні для повного релаксу.

Де у Вінниці поплавати? Адреси басейнів та ціни
Після початку повномасштаб‑
ної війни чимало галузей у Ві‑
нниці поставили на паузу. До
тих, хто частково відновив робо‑
ту, можна віднести басейни. У Ві‑
нниці їх близько десяти. Та піти
поплавати наразі можна далеко
не у всі. До прикладу, басейни
у нещодавно реконструйованих
«Аква-Віні» (колишній СКА) та
«Авангард» не працюють. Дирек‑
торка першого пояснила це тим,
що у разі повітряної тривоги буде
проблематично евакуйовувати лю‑
дей. На рецепції другого порадили
подзвонити у вересні, коли, ймо‑
вірно, може відновитися робота.
У готелі «Сафарі» є відкритий
басейн, однак наразі він також
не працює. Працівниця готелю

повідомила, що орієнтовна дата
відкриття 10 липня.
Ще на сторінках кількох інших
басейнів Вінниці пишеться про
тимчасове закриття. Дати віднов‑
лення роботи не повідомляються.
Отож, якщо не враховувати
природні водойми та заміські
комплекси, поплавати у Вінни‑
ці наразі можна лише у трьох
місцях. Які там ціни та послуги?
Relax Space
Година вільного плавання
коштує 200 гривень. Абонемент
на 8 відвідувань — 1400 гривень,
а на 12 занять — 2000 гривень.
Є послуга індивідуальних тре‑
нувань: разове 200 гривень, або‑
немент на 8 тренувань обійдеться
у 3500 гривень.
Можна також обрати групові
тренування: 200 гривень разове,

8 тренувань 1500, 12 тренувань —
2200 гривень.
Де: Соборна, 34
«Маяк»
Комплекс має кілька басейнів.
Спортивний: 25 метрів завдовж‑
ки, з п’ятьма плавальними доріж‑
ками. Сеанс тривалістю 40 хви‑
лин для дітей та дорослих коштує
100 гривень з людини.
У другому басейні є дві водні
гірки довжиною 15 та 40 метрів,
підводні гейзери, водоспади та
інші атракціони. Година плаван‑
ня стартує від 90 гривень та від
270 гривень за цілий день.
Крім того, є дитячий басейн,
глибиною від 40 до 80 сантиметрів.
За 40 хвилин плавання малюків до‑
ведеться заплатити від 150 гривень.
Десять занять коштує 1300 гривень.
Де: Вулиця Порика, 28

Авторство: Relax Space

Михайло КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Більшість вінницьких басейнів наразі не відкрилися.
Працюють лише три: вартість години плавання там стартує від
90 гривень
Drive Club
Поплавати у 23‑метровому
басейні можна з 10.00 до 20.00.
У будні безлімітне купання для

однієї людини коштує 200 гривень.
У вихідні за ту саму послугу до‑
ведеться заплатити 250 гривень.
Де: Зулінського, 42 а
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Гідеса про популярні
екскурсії та відвідувачів
Прогулянки містом  Відкриті люди,
багата історія та мальовнича природа, —
це те, що помічають переселенці
на екскурсіях нашим краєм. Вінничани ж
на цих прогулянках відкривають місто
по-новому. Поговорили з вінницькою
екскурсоводкою Оксаною Роздорожнюк
про те, хто до неї найчастіше приходить,
чим вона дивує відвідувачів та
попросили назвати головні місця, які
насамперед треба побачити у Вінниці
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

«Наша земля має
таку багату істо‑
рію, і мені хочеть‑
ся, щоб про неї
знали», — говорить вінницька
екскурсоводка Оксана Роздо‑
рожнюк. Вона вже десять ро‑
ків проводить екскурсії нашим
містом та областю.
— Почалося все з туризму,
а саме зі спортивного туризму.
Я полюбляла ходити в гори з
рюкзаком, і закохувалася в при‑
роду. Закохувалася у все те, що
бачила по дорозі: містечка, села,
люди. В першу чергу мене за‑
хоплювали люди, які там про‑
живають. Адже від людей ти
не тільки набираєшся енергії
від спілкування, а й історичних
даних, — розповідає Оксана. —
Мені подобалося ділитися вра‑
женнями з близькими, друзями.
Це перейшло у якийсь такий
«клуб поціновувачів» моїх роз‑
повідей про місцини, які я від‑
відала.
А оскільки про нашу Вінни‑
цю можна переповідати багато,
то вінничанка вирішила, що тре‑
ба розповідати не лише близь‑
ким. Так це захоплення пере‑
росло у професійну діяльність.
— Я пов’язую воєдино істо‑
ричні факти, культурологічні,
природничі та просто людські
історії. У нас неймовірна зем‑
ля, тому мені є чим ділитися, —
каже гідеса. — Вінниця — це єв‑

ропейське містечко з сильними
своїми подільськими традиціями
та вільним козацьким духом.
Ми поставили кілька запитань
Оксані Роздорожнюк.
Яке ваше улюблене місце у Вінниці? Що приховується за історією цього місця?
— Моя душа відпочиває там,
де є родзинка природнича. Я на‑
повнююсь на березі річки Пів‑
денний Буг на Сабарівському
масиві. Там такі красиві ма‑
льовничі місця, просто Швей‑
царія, — каже екскурсоводка. —
Люди жили там ще три тисячі

— «У вас так багато
всього було», «У
Вінниці така глибока
історія», — часто чую
після екскурсії, — каже
Оксана Роздорожнюк
років тому. На Сабарові взагалі
городище ще залишилося, оці
невеликі вали, які там можна
побачити. Для мене це місце
власної сили.
Додамо, що мальовничі пей‑
зажі Сабарова надихали бага‑
тьох відомих митців. Саме тут
знаходиться відомий «камінь
Коцюбинського», біля якого
колись любив гуляти видатний
письменник.
— Також моя душа відпочи‑
ває на іншому боці Південного
Бугу, де впадає річка Вишенька
у Буг. Там було найперше го‑

Цікавляться екскурсіями зараз і переселенці, і вінничани. «У нас неймовірна земля, тому
мені є чим ділитися», — каже гідеса Оксана Роздорожнюк
родище на території Вінниці, —
переповідає гідеса. — Краса води
заворожує, недарма наші предки
називали Південний Буг — Бо‑
гом.
Хто до вас зараз найчастіше
приходить на екскурсії?
— Різні категорії людей. Коли
розпочалася екскурсійна про‑
грама про козацьку Вінниччину,
то її більше відвідало вінничан.
Коли ми говорили про «Шля‑
хетну Вінниччину», то більшість
прийшло переселенців. Цікав‑
ляться екскурсіями зараз і пере‑
селенці, і вінничани.
Чи збільшився попит на ваші
послуги?
— Зараз люди хочуть краще
відчувати той світ, який їх ото‑
чує. Тому, так, попит збільшив‑
ся останнім часом. Все більше
і більше людей обирає для себе
такий відпочинок. Чи навіть
можна сказати навчання яко‑
юсь мірою, кожен сприймає
по-різному.
Мене особисто приваблюють
люди, які кілька разів ходять
на екскурсії. Вони роблять
це для того, щоб відчути порізному дотик цієї землі. Коли
я проводжу екскурсію людям,
то відчувається взаємний обмін
енергіями. Це оздоровлення і
відкриття нового.
Можете назвати ТОП місць,
які, на вашу думку, варто від‑

Близько 60% відвідувачів екскурсій — це переселенці
— З травня ми спільно з депар‑
таментом маркетингу та туризму
запустили соціальний проєкт з
екскурсіями для внутрішньо пе‑
реміщених осіб, а з кінця травня
і весь червень дуже ефективно
працювали і з вінничанами, і з
переселенцями, — розповідає
директорка «Офісу туризму Ві‑
нниці» Тетяна Маєвська. — Ми
хочемо задовольняти попит
різних цільових аудиторій.
До прикладу, зробили два но‑
вих проєкти для дітей: «Зірковий
шлях» та «Космічна мандрівка».
А для дорослих нещодавно за‑
пустили екскурсію «Шляхетна
Вінниччина. Матриця».
— Впродовж травня ми робили
безоплатні екскурсії для внутріш‑
ньо переміщених осіб, а вже з
червня вони можуть відвідувати

екскурсії зі знижками в 50% та
30%, — продовжує Тетяна Маєв‑
ська. — Ми робили аналіз і помі‑
тили, що, якщо загальна кількість
всіх екскурсантів складає понад
200 за останній місяць, то 60%
з них це переселенці.
За словами керівниці «Офісу
туризму Вінниці», під час екс‑
курсії передбачене безпечне
перебування екскурсантів в пе‑
ріод тривоги.
— Наша екскурсія — лідер за за‑
цікавленістю людей — це трилогія
«Шляхетна Вінниччина. Матри‑
ця», яка стартувала нещодавно,
але вже полюбилася вінничанам
та гостям міста. У другій части‑
ні цієї трилогії ми представимо
людям перлини не лише міста,
а й області. Третя частина — це
теж буде мандрівка Вінниччи‑

ною, однак буде завершуватися
у Вінниці, — анонсує Тетяна Ма‑
євська.
Також, за її словами, дуже багато
переселенців хочуть зрозуміти
таємницю щасливих вінничан,
нашого комфорту і затишку,
тому відвідують екскурсію «Ві‑
нницький дзен». Популярністю
користується також екскурсія
«Подорож у часі» — це коротка
історія Вінниці, яка допомагає
пізнати наше місто краще.
— Чому люди приходять на екс‑
курсії? Бо їм просто цікаво піз‑
нати місто, копнути культурну
скарбничку Вінниччини, — каже
директорка. — Туризм під час ві‑
йни можливий. Цими екскурсія‑
ми ми робимо дозвілля вінничан
та переселенців якісним, цікавим
та корисним.

відати переселенцям у першу
чергу у Вінниці?
1. Старе Місто у комплексі із
Замковою горою та Миколаїв‑
ською церквою
— Це місце спонукає до розу‑
міння, звідки ми прийшли і як
так вийшло, що є старе місто і
нове, — каже гідеса.
Додамо, у давні часи побли‑
зу берега Бугу, де зараз є Ста‑
роміський міст, стояв на горі
замок. Саме з цього місця,
у 16 сторіччі розпочалася роз‑
будова нової Вінниці.
2. Вінницькі мури
Це комплекс оборонних і мо‑
настирських споруд XVII століт‑
тя. Мури зведені у XVII столітті
монахами-єзуїтами, ставши го‑
ловною оборонною спорудою
міста. Пізніше поруч були при‑
будовані домініканський монас‑
тир з костелом.
3. Водонапірна вежа
— Це місце неможливо омину‑
ти, адже це серце нашого міста.
Там завжди гуляють вінничани
у будь-яку пору року, — каже
Оксана Роздорожнюк.
Вежа, уточнимо, це історична
споруда на Європейській пло‑
щі, споруджена 1912 р. Башта
практично зберегла свій перво‑
зданний вигляд. Це семиярусна
восьмикутна витягнута в пери‑
метрі будівля.
4. Алея Космонавтів

— Ця Алея з новим фонтаном
притягує усіх: і дітей, і дорос‑
лих. Для мене це дуже цікаве та
затишне місце, де можна відпо‑
чити, — каже ескурсоводка.
5. Арка в парку Леонтовича
— Її ще називають «Кішкою».
Це теж обов’язковий об’єкт
до відвідування, щоб зрозуміти
наше місто та те, як ми живе‑
мо, — каже вона.
Додамо, проєкт арки був час‑
тиною плану благоустрою Ві‑
нниці у 60‑х роках. В 1961 році
біля центрального входу в парк
були встановлені бетонна арка і
металевий шпиль. Авторство ідеї
належить місцевому архітектору
Роману Мархелю.
Що гостям міста найбільше подобається у Вінниці?
— «У вас так багато всього
було», «У Вінниці така глибока
історія», — це те, що я часто чую
після екскурсії. Люди дійсно
вражені, для більшості вінни‑
чан звичною історією Вінниці.
Їм цікаво, що тут жили різні
шляхетні роди. Їх вражає наш
дух, сила, відкритість людей. Це
я почула у відгуках багатьох екс‑
курсантів.
Мене це дуже радує. Коли
ми говорили про те, що Вінни‑
ця — найкомфортніше місто для
проживання, то тепер ми маємо
розуміти, що це місто створили
сильні духом та вільні люди.

Розклад екскурсій
8 липня — «Шляхетна Вінниця.
Матриця. Початок», гідеса Окса‑
на Роздорожнюк.
8 липня — «Вінницькі Садки»,
гідеса Катерина Ружило.
9 липня — «Західні фрески схід‑
ного храму», гідеса Анастасія
Стовпець.
9 липня — «Космічна мандрів‑
ка» (для дітей), гідеса Людмила
Очеретна.
10 липня — «Вінницький дзен»,
гідеса Анастасія Стовпець.
14 липня — «Космічна мандрів‑
ка» (для дітей), гідеса Людмила
Очеретна.
15 липня — «Музей природи та
людської пам’яті», гідеса Тетяна
Рибак.
16 липня — «Шляхетна Ві‑
нниччина. Матриця. Переза‑
вантаження» (область), гідеса

Оксана Роздорожнюк.
23 липня — «Шляхетна Віннич‑
чина. Матриця. Відродження»
(область), гідеса Оксана Роздо‑
рожнюк.
23 липня — «Вінницькі Садки»,
гідеса Катерина Ружило.
24 липня — «Вінницький дзен»,
гідеса Анастасія Стовпець.
28 липня — «Космічна мандрів‑
ка» (для дітей), гідеса Людмила
Очеретна.
30 липня — «Сімейна активна»,
гідеса Оксана Роздорожнюк.
Набір груп на екскурсії проводять
на сторінках «Офісу туризму Ві‑
нниці» у Facebook (https://cutt.ly/
WK7yEtb) та Instagram (https://
cutt.ly/0K7yTC6). Там ви можете
прочитати опис, що буде на екс‑
курсії, зареєструватись та запла‑
тити за неї.
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Як дорослі можуть активно
провести час у Вінниці?
Поза роботою  Вінниця сьогодні — це
відносно мирна точка на мапі України,
куди приїхало чимало гостей з більш
небезпечних регіонів країни. Ви ще не так
добре знаєте наше місто і не розумієте,
як себе можна ненадовго відволікти.
А ми знаємо. Тому зібрали для вас
кілька пропозицій, як отримати активне
дозвілля у Вінниці
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

У Вінниці працює
два театри, десятки
музеїв, планетарій,
зоопарк та зоодво‑
рик. Південним Бугом плавають
теплоходи та катамарани. Однак
ми вирішили зосередитися ви‑
нятково на активностях, про
які гості нашого міста можуть
не знати, як-то аквапарк, двопо‑
верховий екскурсійний автобус,
або ж сухий басейн для дорослих.
Мотузковий парк
Понад п’ять років тому у парку
Вишенському (колишній Друж‑
би народів) з’явився мотузковий
парк. У ньому є кілька трас, кож‑
на з яких складається з нескін‑
ченних канатів, невеличкого
скеледрому, спіральних, верти‑
кальних і горизонтальних пере‑
шкод, а також трьох зіплайнів
(швидкісний спуск по натягнуто‑
му під кутом металевому тросу).
Перед початком проходження
будь-якого з маршрутів, вам
проведуть інструктаж, видадуть
шолом та одягнуть в надійну
страховку.
Де: парк Вишенський

Вартість: від 110 гривень
за один маршрут
Телефон: (095)393–65–55
Двоповерховий автобус
Минулого року у нашому місті
з’явився BusPass — оглядові екс‑
курсії на двоповерховому авто‑
бусі-кабріолеті. Лише уявіть собі:
вас возять найбільш визначними
та цікавими локаціями Вінниці,
професійні гідеси розповіда‑
ють вам про ці місця, і все це
з відкритим верхом та з висоти
другого поверху. Якщо хочете по‑
дивитися на місто під незвичним
ракурсом, записуйтеся на екс‑
курсію.
Де: старт від Центрального ав‑
товокзалу
Вартість: 300 гривень
Телефон: (066)169–03–79
Гондола
Можливо, не найактивніший
вид відпочинку у Вінниці, про‑
те точно найбільш романтичний.
Орендувавши цей унікальний для
нашої країни човен, ви зможете
провести 40 незабутніх хвилин
на борту «Джульєтти» (назва
гондоли). Справжній гондольєр
повезе вас, куди скажете, роз‑
повість цікаві історії, дозволить

хильнути келих шампанського чи
прихопити з собою якусь смачну
їжу. Якщо їхати до Венеції планів
на найближчий час у вас немає,
ласкаво просимо на борт.
Де: причал біля пабу «Вінниць‑
ка Реберня»
Вартість: 500 гривень за 40 хви‑
лин
Телефон: (063)036–04–45
Сухий басейн
Знайти сухі басейни, наповнені
м’якими кульками замість води,
донедавна можна було у кількох
ТРЦ міста. Та усі вони були роз‑
раховані на дітей. Однак кілька
тижнів тому у Вінниці відкрили
перший в Україні сухий басейн
для дорослих. Поплавати у ньому
можна серед 30 тисяч кульок, що
створюють масажний ефект ва‑
шому тілу. Глибина такого басей‑
ну від 50 сантиметрів до одного
метра, тож попірнати у вас вийде.
Де: Брацлавська, 29
Вартість: від 70 гривень за пів
години
Телефон: (067)858–81–87
Картинг
Таке дозвілля точно підійде лю‑
бителям екстриму. У вас є міні‑
атюрна гоночна машина (карт),
спеціально облаштована траса і
ніяких швидкісних обмежень та
постів поліції на шляху, — же‑
ніть з вітерцем. Керувати картом
елементарно: ліва педаль — галь‑
ма, права педаль — газ, також
є кермо. Ось і все. Інструктаж
проведуть, захистом забезпечать,
отже хвилюватися про безпеку
немає причин.
Де: Келецька, 117‑Б (майдан‑
чик ТЦ Plaza park), Батозька, 1‑В
(майданчик ТЦ «Епіцентр»
Вартість: від 250 гривень
за 10 хвилин
Телефон: (067)-160–70–76

Мотузковий парк. Він являє кілометри різноколірних мотузок
та канатів, що кріпляться до стовбурів височенних дерев
Квадроцикл
Квадроцикл — це всюдихід
на чотирьох колесах. Він ство‑
рений для їзди бездоріжжям і
з легкістю проїжджає там, де
звичайний автомобіль застрягає:
глибокі ями, круті пагорби, бо‑
лота, річки, непрохідні ліси, за‑
сніжені території… У гостей міста
є можливість приборкати цього
звіра у зручний для себе час.
Де: за домовленістю
Вартість: від 800 гривень
за 1,2 години
Телефон: (098)007–44–07
SUP-серфінг
Одним із популярних у нашому
місті видом водного спорту є сап‑
серфінг. Серфер виходить на воду
і за допомогою весла переміща‑
ється водною гладдю. Веслувати
можна як стоячи, так і сидячи,
й навіть лежачи. Ширина дошки
більша за звичайну серферську,
тому на ній легше утримувати
рівновагу. На жаль, через комен‑

дантську годину наразі немож‑
ливо зустрічати світанки на сапі,
але споглядати за заходами сонця,
сидячи на дошці посеред водо‑
йми, ще ніхто не забороняв.
Де: набережна Roshen, «Бри‑
гантина»
Вартість: 150 гривень за одну
годину
Інстаграм: katamarany.vn
Аквапарк
Навіть не всі містяни знають
про існування аквапарку у Вінни‑
ці. А він є. Знаходиться на тери‑
торії водного комплексу «Маяк».
Має басейн площею 360 м2, гли‑
биною від 1,2 до 1,4 метра та
температурою води 28°. Для від‑
відувачів тут є дві водні гірки до‑
вжиною 15 та 40 метрів, атракці‑
он «Швидка річка», три підводні
гейзери, три масажні водоспади,
шість гідромасажних форсунок.
Де: Порика, 28
Вартість: 150 гривень за годину
Телефон: (096)335–37–20
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коням, як і людям, на зиму
потрібен прихисток
Людяність  Для коней, які дивом
врятувалися від обстрілів російських
агресорів, небайдужі створюють
приміщення. Власникам тварин
переказали частину грошей. Хто має
можливість, може теж підтримати акцію
з порятунку коней. Що вже зроблено і що
ще планують зробити?
Віктор СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Людмила Хиж‑
някова, власниця
коней з‑під Києва,
перевезла шістьох
тварин під Вінницю. Сталося це
після того, як окупанти відступи‑
ли від столиці. Частина коней за‑
гинула від обстрілів, деякі згорі‑
ли живцем у стайні, а ці шестеро
дивом вижили. Їх прийняла наша
землячка Яна Віднічук, у якої є
шестеро своїх коней.
Так поєдналися долі людей —
Віднічук і Хижнякової, і їхніх
коней.
Для утримання тварин сім’я
Віднічуків надала свою земельну
ділянку. Однак коштів на спо‑
рудження обори та тимчасово
пристосованого приміщення з
накриттям, у них нема.
З прихистком
допоможемо?
Жінкам запропонували зверну‑
тися через ЗМІ до небайдужих.
Підготувати таке звернення до‑
поміг керівник пресслужби об‑
ласного управління «Вінницяліс»
Станіслав Вовк. Він же розмістив
його текст у низці друкованих та
електронних видань.
За інформацією Станісла‑
ва Вовка, уже вдалося зібрати
майже 20 тисяч гривень. Спів‑

розмовник каже, що лісівники
також підставлять плече.
— Попри те, що наші підпри‑
ємства підтримують військових
у наданні лісоматеріалів, техніки,
пального, вони не залишаться
байдужими і до порятунку тва‑
рин, — розповідає пан Станіс‑
лав. — У нас, українців, добро,
як кажуть, у крові, так само, як
допомагати не тільки людям, а й
тваринам. Такий у нас менталі‑
тет. Агресору цього не зрозуміти,
як і не перемогти таких людей.

— Коні мають свої
характери, емоції.
Спілкування для них —
велике щастя, — каже
пані Людмила. — Як і
для людей…
Під час розмови журналіс‑
та RIA з власницями коней —
Людмилою Хижняковою і Яною
Віднічук вони сказали, що саме
зараз у них з’явилася віра і
упевненість в тому, що тварин
вдасться врятувати. Точніше ка‑
жучи, збудувати для них обору й
приміщення для зимового утри‑
мання. Нині коні перебувають
на леваді. Частково її огородили
дошками, частково — електро‑
пастухом. Увесь час 12 коників
на відкритому повітрі.

Прогулянки верхи дуже подобаються дітям. Коням теж, бо хлопчики і дівчатка їх
заспокоюють своєю присутністю — така ось гармонія
— Настануть холоди, коням, як
і нам, людям, потрібен буде при‑
хисток, щоб сховатися від дощу,
снігу, — кажуть співрозмовни‑
ці. — Над цим зараз працюємо.
Без кормів теж не обійтися…
Мали дім будувати
На своїй земельній ділянці Від‑
нічуки планували у перспективі
спорудити будинок, бо не мають
власного житла. Тепер на цьому
місці буде дах для їх вороних і
гнідих.
Обора, криті приміщення для
коней, а також для зберігання кор‑
мів — це те, що найперше треба
зробити. А ще — прокласти опори
й провести електрику. Їм вдалося
вирішити питання з водою, для
цього пробурили свердловину.
На їхнє звернення час від часу
відгукуються люди. Один чоловік
привіз велику хуру тюкованого
сіна. Інший благодійник надав
два мішки сипучих кормів. Зде‑
більшого корми закуповують
самотужки.
Якось до них приїхав один з
обласних керівників — В’ячеслав
Соколовий. Співрозмовниці ка‑
жуть, одразу зрозуміли, що чо‑
ловік любить коней. Це видно
по людині, по тому, як вона
спілкується з тваринами.
Гість сказав, що прочитав їхнє

звернення і вирішив очевидячки
побачити їхніх підопічних. Звер‑
нув увагу, що у коней із зони
бойових дій, ще залишається
смуток в очах. Хоча фізично і
психологічно тварини трохи від‑
новилися: набрали вагу, бо були
дуже схудли, стали спокійніші,
менше нервують, охочіше йдуть
на контакт із людьми.
У той же день пан Соколовий
написав у себе на Фейсбуці, що
він готовий допомогти власни‑
кам коней: «На те ми й українці,
щоб підтримувати тих, хто цього
потребує».
Після того приїжджав чоловік.
Сказав, що за дорученням по‑
садовця, має дізнатися розміри
місць утримання коней, інші по‑
дробиці й деталі. Йому передали
підготовлений проект.
Людмила і Яна мають на‑
мір надалі проводити заняття з
іпотерапії, допомагати дітям з
особливими потребами. В обох
уже є певний досвід у цій спра‑
ві. Планують розвинути кінний
спорт, долучитися до туристич‑
них проектів.
Хочуть, аби більше людей від‑
чули на собі вплив їхніх мудрих
коників. Це можна зробити під
час спілкування з тваринами.
Спершу, зрозуміло, з їхніми
власниками.

У табуні буде поповнення
Пані Людмила багато говори‑
ла про своїх улюбленців. Най‑
молодшому з них чотири роки,
найстаршому — 16. Найстарший,
це вороний жеребець на клич‑
ку Джо. Він єдиний жеребець
у табуні.
Справжня кличка у мерина
Роккі — Барокко. Так записано
у документі. Втім, він відгукуєть‑
ся на Роккі. Цей коник потребує
лікування після поранення. Він
шкутильгає на одну ногу.
Є в них гарна новина — одна із
самиць виношує потомство. Що‑
правда, ще треба довго чекати
його появи на світ. За словами
співрозмовниці, приблизно рік
має виповнитися від періоду за‑
пліднення до народження.

Корми потрібні щодня
Для тих, у кого є можливість
підтримати фінансово, повідо‑
мляємо номер картки Моно‑
банку на ім’я Людмили Хижня‑
кової — 444 111 444 504 2045.
За корми також будуть вдячні.
Їх потрібно на щодень і багато.
Зателефонувати Яні Віднічук та
Людмилі Хижняковій можна
за номером: (097) 241–60–
62.

Ревниві самці, або У всьому винні «дівчата»

Нині тварини перебувають на леваді. Увесь час 12 коників
на відкритому повітрі
Здійснено за підтримки
Асоціації “Незалежні
регіональні видавці
України” в рамках реалізації
грантового проєкту Хаб
підтримки регіональних медіа.
Погляди авторів не обов’язково збігаються
з офіційною позицією партнерів.
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”.

Коні, як люди, — зі своїми характе‑
рами, емоціями і навіть деякими
елементами поведінки, чимось
схожої на нашу. Підтвердженням
слів пані Людмили є те, як пово‑
дилися мерини, так називають
кастрованих жеребців.
Їх довелося розвести на дві групи,
інакше повбивали б один одного,
настільки стали непримиримими

один до одного. Загалом їх четверо.
«У всьому винні «дівчата», — гово‑
рить пані Людмила. — На попере‑
дньому місці вони були відокрем‑
лені від самиць. А тут побачили — і
одразу хвости розпустили. Кожен
хотів бути поруч, ближче, не давав
доступу іншому, і починалися бійки».
Надалі власниця коней сподіва‑
ється помирити своїх підопічних.

Знає, як це можна буде зробити.
Потрібен час і відповідні умови
утримання.
«Навіть тепер, коли ми їх відокре‑
мили, вони все одно хочуть спіл‑
куватися, і роблять це, як кажуть,
через паркан, — ділиться думками
співрозмовниця. — Спілкування
для коней, як і для людей, велике
щастя».

Газета є членом
Всесвітньої
Асоціації
Новинних
Медіа WAN-IFRA
Замовл. № 220120

Hаклад 17 900
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Хірург, який став ресторатором,
рятує бійців на передовій
З фронту  У мирні часи Валерій
Сиверчук у Вінниці був туристичним
агентом та ресторатором. Проте мало хто
знає, що бізнесмен має медичну освіту.
Майже три місяці знаний вінничанин
знаходиться на передовій, очолює
медичну службу танкової бригади ЗСУ
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Маркетолог, ту‑
ристичний агент,
ресторатор Вале‑
рій Сиверчук —
знана у Вінниці особистість. На‑
родився в Чернівцях. У нашому
місті мешкає з 18‑ти років, з часів
навчання в медуніверситеті.
За освітою Сіверчук — хі‑
рург. Тому, коли почалися вій‑
ськові дії в зоні АТО/ООС, він
визвався добровольцем і рік про‑
служив начмедом 59‑го мобільно‑
го госпіталю. Після демобілізації
відкрив десяток відомих ресто‑
ранів у Вінниці.
Коли в Україну прийшла по‑
вномасштабна війна, бізнесмен
спочатку забезпечував продук‑
тами харчування військових і
переселенців, потім ніс службу
на блокпостах у складі самоо‑
борони територіальної громади.
Тепер Валерій Сиверчук очолює
медичну службу четвертої танко‑
вої бригади ЗСУ.
«Днями був Харків, вчора —
Слов’янськ»
Читаючи дописи Сиверчука
у фейсбуці, можна зрозуміти на‑
стрій військового медика і все,
що відбувається на передовій.
«Чергове відрядження
Слов’янськ-Краматорськ, —
пише Валерій. — Дуже важко
дивитись на ці чудові міста та

розуміти, що кістлява рука «ро‑
сійського миру» потрохи починає
простягатись і до них. Сирена
повітряної тривоги майже не за‑
мовкає, канонаду вже чути на‑
віть вдень. Місцевих мешканців
залишилось дуже мало, закрито
майже все і всі вітрини забиті
фанерою. Черешня по 30 гри‑
вень і чудові пиріжки з вишня‑
ми по 15 у місцевої бабусі, яка
хоче заглянути тобі в вічі і зна‑
йти в них відповідь, чи буде доля
Слов’янська схожа на долю Ма‑
ріуполя. Від цього трохи щемить
і болить за тих наших співгрома‑
дян, що опинились на окупова‑
них територіях».
Підполковник медичної
служби
Ми зателефонували Валерію
Сиверчуку. Зв’язок з ним пога‑
ний, кілька разів переривався.
Де зараз находиться — не запи‑
тували, недоречно під час війни.
Для інтерв’ю начмед зовсім часу
не мав, проте кілька хвилин для
розмови із земляками викроїв.
— Я підполковник медичної
служби, тому цілком природ‑
но, що зараз знаходжуся там,
де найбільше потрібен, — го‑
ворить Сиверчук. — Хто справ‑
жній військовий, той не буде
відсиджуватися вдома. Мережу
ресторанів налаштував непогано
перед війною, вони працюють
у Вінниці в звичному режимі,
а я налагоджую медичну службу

на передовій. На даний момент
працюю начмедом четвертої
танкової бригади ЗСУ. В мене є
досвід служби в зоні АТО, і це
зараз дуже допомагає.
Запитуємо у нашого земляка,
чому не показує в соцмережах
фото з передової?
— Бої не суцільні, у вільний
час можу кілька селфі зроби‑
ти, — каже Валерій. — Показувати
трупи і бійців без кінцівок я вам
не можу.
Навіть важко уявити, наскіль‑
ки важко, коли на очах гинуть
побратими. Валерій Сиверчук
відповідає коротко — це війна.
— Танкіст заряджає і стріляє
в потрібному напрямку і не об‑
думує деталі, — говорить на‑
чмед танкової бригади. — Так і

«Поки немає приводу
розслаблятися і тим,
хто на передовій, і
тим, хто в тилу. Але ми
вистоїмо, рашистську
імперію очікує крах»
я: просто виконую свою роботу.
Емоційна складова відходить
на другий план. Присутня, так
би мовити, спортивна злість,
яка допомагає виграти змаган‑
ня. В даному випадку — рятувати
життя і перемогти.
Здобуваємо справжню
незалежність
Цікавимося у начмеда, чи до‑
статньо забезпечені необхідним
бійці і медична служба?
— Бригада забезпечена зброєю,
харчуванням, медикаментами, —
каже військовий медик. — Але
є речі, які не можна замовити
у держави, до прикладу, імпорт‑
ні засоби, тому допомагають во‑
лонтери. Допомагають навіть мої
колеги-ресторатори, які колись
були конкурентами.

Ресторанний бізнес для Валерія Сиверчука — це серйозна
робота, в яку вклав свій час і душу. А захищати Батьківщину —
це значно більше. Тому залишив і роботу, і дім, і дружину
Знаний у Вінниці ресторатор,
підполковник медичної служби
каже, що за майже три місяці
на передовій зрозумів чимало.
— Про себе я зрозумів, що
мені добре жилося до війни,
а я все чимось незадоволений
був, — посміхається Валерій. —
Війна — це велике зло для всієї
України. Мені 49 років, я пішов
на війну, щоб не йшли непід‑
готовлені молоді хлопці без до‑
свіду. Це доля моєї родини, моя
доля. Тому я не чекав на пові‑
стку, сам пішов в армію. Бо саме
час позбутися сусіда, який ніко‑
ли не давав українцями дихати
на повну, саме зараз ми здобу‑
ваємо справжню незалежність,
зараз змінюється наш менталітет,
ми об’єднуємося.
Валерій Сиверчук перекона‑
ний — розслаблятися не час, ми

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

К-ть
кімнат/
роздільн.

Нотатки

1. Нерухомість: продам або обміняю

маємо справу з добре озброєним
і кровожерливим сусідом.
— Цивільним здавалося, що
у нас війни немає, але всі сім ро‑
ків ми воювали, — говорить зем‑
ляк. — В періоді між АТО і повно‑
масштабною війною я допомагаю
армії, ми внутрішньо готувалися
до війни. Переконаний, Україна
переможе, тільки якою ціною і
за який період? Це буде залежати
від того, як нам буде допомагати
Європа і світ. На заході відкрили
очі, оскільки теж розуміють, що
їх може чекати наша доля. Поки
немає приводу розслаблятися і
тим, хто на передовій, і тим, хто
в тилу. Бо в Путіна на обличчі
написано, що Україну треба зни‑
щити, бо ми не народ, і не краї‑
на. Але ми вистоїмо, рашистську
імперію очікує крах, нас чекають
кращі часи.

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

1.7 Ділянки

1.1 Однокімнатні квартири
.... 1/-.. ....... Вишенька............ 1/10/ц........ 37,5/18,7/10.... 40000у.о..................... (067) 930-75-40............................................. р-н Сільпо, гарне місце
.... 1/-.. ....... пров.Ясний.......... 2/5/ц. . ........ 35/19/7,7.. ....... 33000у.о..................... (067) 930-75-40........................................ чеськ/пр, добр.стан, балкон
.... 1/-.. ....... Старе місто......... 1/5/ц . . ........ 30/-/-............. 31000у.о..................... (096) 691-81-70....................................... ремонт, АГВ, пл.вікна, меблі

.... -........... c.Людавка........... -............... 25 с............... дог............................ (067)
.... -........... Пушкіна.. ............. -............... 3,5 с.............. 35000у.о..................... (067)
.... -........... с.Ведм.Вушко.. ..... -............... 0,2158 га........ 12000у.о..................... (067)
.... -.......... с.Селище	-............. 20 с............. 45000у.о................. (067)
.... -........... Старе місто......... -............... 10 с............... 25000у.о..................... (067)
.... -........... Старе місто......... -............... 9 с................. дог............................ (096)

263-28-82..................................... біля траси, газ, світ, власник
930-75-40......................................................... будинок, центр
804-17-32.................................... Польова,29, під будівн.,приват
703-44-56........................... світло, газ, вода, вих.до Бугу
930-75-40............................................... під будівництво, гараж
691-81-70........................................................... р-н Авторинку

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/-.. ....... Центр................. -............... -.................... 1100грн...................... (063) 788-03-48..................................... для дівчини, сім’ї, без власн.
.... 2/- . . ....... Коцюбинського..... -............... -.................... 450грн.. . ..................... (097) 234-07-04................................. подобово, погодинно, потижнево
486215
509611

1.2 Двокімнатні квартири
.... 2/- . . ....... Вишенька............ 4/9/ц. . ........ -.................... дог............................ (068)023-72-59, (063)523-48-73.............. новобуд, АГВ, чистовий ремонт
.... 2/- . . ....... Вишенька............ 5/9/п. . ........ 53/29,4/8,3...... 52000у.о..................... (067) 930-75-40................................................. торг, в гарному стані
.... 2/- . . ....... О.Антонова.......... 4/5/ц. . ........ 53/-/-............. 39000у.о..................... (068)023-72-59, (063)523-48-73......................... хороший житловий стан

1.3 Трикімнатні квартири
.... 3/-.. ...... Космонавтів	3/9/ц. . ...... 80/50/10........ 55000у.о................. (067) 255-13-06 . . .................................... авт.опалення, ремонт

1.5 Будинки
6... -........... 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
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герої не вмирають
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«Побіг до краю кручі…». Вижив
на війні, а загинув вдома
Втрата  Ігор Паршенко з перших днів
війни взяв до рук зброю. Добровольцем
пішов у ряди Правого сектора, ще з
Майдану був у цій організації. Під час
одного з боїв зазнав контузії і його
відпустили додому підлікуватися. Що далі
сталося з 28-річним хлопцем?
Віктор СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

У суботу, 2 лип‑
ня, після спекотно‑
го дня Ігор разом
із друзями пішов
купатися у Дністрі. Їхнє село
Наддністрянське колишнього
Мурованокуриловецького району
знаходиться на березі річки.
Компанія хлопців і дівчат зі‑
бралася на місці, яке в селі знає
кожен. Тут місцеві полюбляють
відпочивати на природі. Ігор теж
бував там не раз. Йому добре зна‑
йомий і берег річки, і кручі, і
місце для купання…
Хлопці і дівчата спілкувалися,

жартували, сміялися, сидячи на
високому березі.
В якусь мить Ігор, на здиву‑
вання усіх, несподівано зірвав‑
ся з місця і побіг до кручі. Він
стрибнув сторч головою там, де
не можна було цього робити.
Хлопець полетів вниз на каміння.
Так розповідав односельцям
один із його друзів, який був
очевидцем того, що сталося.
Першу допомогу йому надала
студентка медичного університету
з їхньої компанії.
За словами одного з хлопців,
швидку викликали одразу. Ка‑
жуть, бригада приїхала із великим
запізненням.
Постраждалого доправили до

Могилів-Подільської окружної
лікарні.
Наступного ранку друзі Ігоря
зібралися їхати в лікарню прові‑
дати його. Звідти їм повідомили
по телефону сумну новину: Пар‑
шенко помер.
Коли в селі говорять про
смерть хлопця, дехто згадує про
трагічну долю їхньої сім’ї.
Мати Ігоря у дитинстві за‑
лишилася круглою сиротою: її
батьки пішли з життя одне за
одним протягом року. Дівчинку
виховала тітка. Коли вона ви‑
росла і вийшла заміж, у них з
чоловіком народилася донечка.
На жаль, невдовзі їхня радість
обернулася великим горем. Через
десять місяців після народження
донечка захворіла і померла.
Тепер у них не стало й сина.
Загинув у 28 років, не встиг ство‑
рити сім’ю. Батьки залишилися
самотніми.
Односельці розповідають, що
Ігор мав багато друзів.
— Був дуже патріотичною ди‑
тиною, — каже директор місцевої
школи Галина Паршенко. — Їз‑
див на Майдан, там познайомив‑
ся з Правим сектором. Ми не

Ігор Паршенко воював добровольцем. Після контузії його
відпустили додому підлікуватися, але трагічний випадок
обірвав його життя
родичі, тільки однофамільці. Це
дуже гарна сім’я. Батьки Ігоря
прості працелюби. У батька зо‑
лоті руки, він майстровитий до
техніки. Таким самим простим у
спілкуванні, людяним у стосун‑
ках з іншими виховали сина.
Він гарно вчився, ріс слухняним,
тому вчителі не мали з ним за‑

йвих клопотів. Закінчив училище.
Працював на будівництві, їздив
на заробітки за кордон. Щоразу
привозив мамі подарунки.
Поховали Ігоря Паршенка у
понеділок у його рідному селі.
Висловлюємо щирі співчуття
батькам загиблого, нехай земля
йому буде пухом.

Ліцей №26 носитиме ім’я Дмитра Майбороди
Марія ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

Дмитро Майборода — льот‑
чик, підполковник ЗСУ, герой
України, випускник школи №26.
Тепер ліцей носитиме його ім’я.
Рішення про присвоєння по‑
чесного імені, зміну наймену‑
вання та затвердження в новій
редакції статуту комунально‑
го закладу «Вінницький ліцей
№ 26 ім. Героя України Дмитра
Майбороди» ухвалив виконком
міської ради 30 червня.
Перейменувати ліцей запро‑

понували працівники. Спочат‑
ку було обговорення, до якого
долучилися мати Героя та гро‑
мадськість.
«Сумною ознакою сучасної іс‑
торії нашої країни, починаючи
з 2014 року, стало те, що майже
кожен заклад освіти має одну,
а то й дві меморіальні дошки
на шану своїх героїчних випус‑
кників, які загинули, захищаючи
Україну. Відтак, присвоєння за‑
кладам освіти імен героїв — гід‑
ний спосіб увіковічення їхньої
мужності, героїзму і нескоренос‑

ті українського народу, — каже
директорка департаменту освіти
Оксана Яценко. — Рішення про
присвоєння імені випускника,
Героя України, дуже важливе.
Дмитро Майборода — це гордість
не тільки нашої громади, а й усі‑
єї держави. Присвоєння ліцею
№ 26, де він навчався, його іме‑
ні — це справедлива можливість
вшанувати подвиг цієї людини».
Дмитро Майборода проходив
службу у 456‑й окремій бригаді
військово‑транспортної авіації
Повітряних сил ЗСУ, що дис‑

локується в аеропорту «Вінниця»
(Гавришівка), де обіймав поса‑
ду начальника служби безпеки
польотів. Будучи командиром
екіпажу літака Ан‑26, з травня
по липень 2014 року виконав
35 бойових вильотів для пере‑
везення військових, озброєння,
матеріально-технічних засобів
у зону АТО на Донбасі, проводив
евакуацію поранених та хворих.
Загинув 14 липня 2014 року,
коли його літак був підбитий.
Він разом із помічником ко‑
мандира екіпажу майором Дми‑
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2.2 Будинки
.... 1/-.. ....... 3aмостя.............. -............... -/12/-............. безкошт...................... (067) 291-55-99........................................ за допомогу по дому, в/зр.

3. Нерухомiсть: куплю
3.1 Квартири

.... 1-2....... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .................................................................. .... 1-3........ Вінниця. . ............. -............... -.................... дог............................ (067) 930-75-40...................................... з ремонтом або без ремонта
.... 3-4....... будь-який р-н	 -............. -. . ................ дог........................ (067) 255-13-06 . . .................................................................. -

К-ть
кімнат/
роздільн.

тром Шкарбуном до останнього
керував літаком, що дозволило
іншим членам екіпажу евакую‑
ватися. Ціною власного життя
їм вдалося також відвести літак
від населеного пункту ДавидоМикільське на Луганщині.
Похований на Алеї Слави Цен‑
трального кладовища Вінниці.
У грудні 2014‑го Дмитру Май‑
бороді посмертно присвоєно
звання Герой України з удосто‑
єнням ордена «Золота Зірка».
У квітні 2015 року — військове
звання «підполковник».

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

.... 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

4. Нерухомiсть: винайму

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

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

5. Комерційна нерухомість

4.1 Квартири

486215

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
.... Бл.Старе місто, здам в оренду приміщення під кафе, сауну.................................. дог.............................................(063) 184-88-66
.... Бл.Старе місто, оренда холодильних камер в режимі термоса.............................. дог.............................................(063) 184-88-66
.... Бл.Старе місто, оренда: складські, виробничі, офісні приміщення, стоянка,охорона.дог.............................................. (063) 184-88-66
.... 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 прим.під кафе, бар, ресторан, стомат., мед.клініку, спортзал,350кв.м, комун.дог............................................. (097) 462-45-44
.... Здам складські приміщ.50 та 75кв.м, офісне приміщ.20кв.м. Р-н Маяка,Воїн.-Інтер..дог.............................................(067) 990-14-22
.... Зніму приміщення в оренду, 1 лінія, під офіс, до 25кв.м. м.Вінниця . . .................................... дог.....................................................(097) 353-05-38
.... 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
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Наслідки кишкової інфекції,
що лякають батьків
Що робити?  Літо і спека
найсприятливіший час для кишкових
інфекцій як у дорослих, так і дітей. Ці
інфекції самі по собі можуть бути доволі
небезпечними, а прояви у вигляді
нудоти та блювоти додають їм ще й
неприємності. Часто інфекція вже
начебто пройшла, а блювота турбує
тижнями й навіть місяцями. Інфекціоніст
розповів, чому так трапляється
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

За словами ліка‑
ря-інфекціоніста
Євгена Щербіни,
ми всі звикли (ну,
хто звик, а хто ні),
що блювання при кишковій ін‑
фекції справа тимчасова, але
буває зовсім не так.
— Блювота з’являється, як
правило, на початку хвороби і
триває не більше кількох годин,
зрідка кілька днів, — говорить лі‑
кар. — Після цього в дитини або
все закінчується, або з’являється
діарея, яка може тягнутися трохи
довше, іноді до 14 днів.
Це звичайна, тобто типова іс‑
торія для різних кишкових інфек‑
цій як у дорослих, так і в дітей.
Але трапляються ситуації, коли
блювання затягується, іноді на‑

віть на кілька тижнів. Це лякає,
особливо коли стільки часу блює
твоя дитина.
— Найчастіше це проявляється
у вигляді періодичного блювання
неперетравленою їжею через кіль‑
ка годин після вживання, частіше
вночі, але, може бути і вдень, — го‑
ворить інфекціоніст. — При цьому
дитина досить добре почувається,
у неї вже давно закінчилися симп‑
томи основного захворювання,
зберігається апетит, але періодичне
блювання продовжується й далі.
Ця патологія має назву
Як каже лікар, тривале блювання
після кишкової інфекції, це пато‑
логія, і вона має ім’я — «поствірус‑
ний гастропарез» (ПГ). Оскільки
саме вірусні інфекції найчастіше
призводять до такого стану.
— Найчастіше йдеться про гер‑
песвіруси, ротавірус, норовірус,

Досі ще не розроблене лікування поствірусного гастропарезу. Стандартні протиблювотні
працюють приблизно на рівні плацебо
та інші, — розповідає інфекціо‑
ніст. — Механізм ПГ ще до кінця
не зрозумілий, але сенс його по‑
лягає в наступному: вірус, судячи
з усього, впливає на автономну
нервову систему шлунка, по‑
рушуючи водночас процес про‑
сування їжі далі в тонкий киш‑
ківник. Не зумівши впоратися із
завданням, шлунково‑кишковий
тракт періодично звільняє місце
за допомогою блювання.
Є дві новини: погана й
добра
— Погана полягає в тому,
що досі ще не розроблене лі‑

кування ПГ, — говорить Щер‑
бина. — Стандартні домперидон
(Домрид, Мотиліум), метокло‑
прамід, ондансетрон працю‑
ють приблизно на рівні плаце‑
бо. А хороша новина полягає
в тому, що це самопрохідний
стан, який рідко призводить
до тяжких наслідків.
За словами лікаря, в більшості
пацієнтів симптоми закінчуються
впродовж кількох місяців. Прав‑
да в дорослих це може затягну‑
тись на рік і більше. А от у дітей
цей тип гастропарезу, хоч і зу‑
стрічається частіше, та закінчу‑
ється швидше.

оголошення

прийом оголошень (0432) 555-135

6. Будiвельнi матерiали та
послуги
6.1 Продам будівельні
матеріали
6-14т. Відс, піс. мит., дрова................................недорого.................(098) 588-08-27
Відс, глин, кам, піс, щеб,перегн....................................дог..................(097) 501-09-07
5-30т. Відс.,піс.,щеб.,кам.Дрова....................................дог..................(097) 781-22-08
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

Будівельні ліса (риштування)......................... дог.......... (067) 847-27-68
Металопрокат, радіатори опалення................. дог.......... (097) 301-65-05

6.3 Будiвельнi послуги
	Копаємо криниці і докопуємо. Буріння механічним
способом. Великий запас води. (097)300-70-10,
(097)821-49-00
«AAADerevChik» 0брізка дерев. Розпил на дрова.
Корчування. Подрібнення. Він.обл. (098)409-89-94,
(063)747-32-80
«Aqua Life» - буріння арт. та піщаних свердловин на воду «під
ключ» (096) 274-74-74
«Під ключ» армат.-бетон.,фасади, внутр.,покрівля,
кам’яна,цегл. кладка, погріби (098) 827-80-85
«Під ключ» фундаменти, цегляна і кам’яна кладка, дахи,
фасади,погр. Низькі ціни. (098) 809-78-13
1 бригада виконає вивезення будівел. сміття, демонтаж, земляні,
бетонні роботи. (098) 718-21-80
1 бригада виконає: цегляну, кам’яну кладки, газоблок, фундаменти, огорожі (097) 330-07-62
1 покіс трави/газону. Дрібні буд-звар. роботи. Демонтаж. Прибирання ділянок. (099) 549-09-19
100% 1 чол. або бригада виконає: кладку, будинки,
гаражі, прибудови, фундаменти. (068) 053-44-12
Kладка цегли, піноблоку. Перестінки. Демонтажні роботи. Чорнова стяжка. (067) 439-90-65, Денис

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

509634

— На мій особистий досвід,
у більшості дітей такий стан
буває протягом кількох тижнів
і рідко хто виходив за межі міся‑
ця, — говорить інфекціоніст. —
Хоча, звичайно, може бути й
довше, але, дякувати Богу,
не нескінченно. Тому, якщо
ви побачили подібну картину
у своєї дитини — зверніться
до свого лікаря, він, найімо‑
вірніше, заспокоїть вас і по‑
просить набратися терпіння та
трохи почекати. Ну чи відпра‑
вить здавати аналізи на глисти,
«герпеси» та дисбактеріоз, тут
вже як пощастить.

АВ бетонозмішувачі,причепи,різні. . ................. дог.......... (097)
АВ металеві труби різного розміру. . ............... дог.......... (096)
АВ металеві труби різного розміру. . ............... дог.......... (063)
АВ, бетонозмішувачі різні,ел.інст................... дог.......... (067)
Бетонозмішувачі куплю, різні. . ....................... дог.......... (067)
Бетонозмішувачі, т/в, холодильник................. дог.......... (067)

127-54-23
653-85-24
275-63-44
847-27-68
429-26-71
429-26-71

509402
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Для них у сухпайках є лише
чотири печива і кава
Особливості харчування  Хтось
рахував, скільки веганів та вегетаріанців
служить у ЗСУ? Навряд чи. Але вони є,
і їм щоб воювати, служити, захищати —
потрібно їсти. А щоб були веганські і
вегетаріанські сухпайки, вінничанин
створив електронну петицію
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Петро Павлов,
військовослужбо‑
вець із Віннич‑
чини, служить
зараз в Одесі і він
вегетаріанець. Він не на першій
лінії й не на нулі, тому поїсти
щось в умовах служби може.
А от веганам і вегетаріанцям, що
на війні, доводиться туго.
— Для вегатеріанця у військо‑
вих сухпайках є лише чотири
галетних печива й кава, — роз‑
повідає Петро Павлов. — Тому
вирішив цю проблему винести

на загал, і створив петицію «Про
введення вегетаріанських та ве‑
ганських сухих пайків для Зброй‑
них сил України». Одразу кинув
посилання в одеський веганський
паблік, а далі цю петицію роз‑
кидали по інших таких пабліках
в інстаграм. І люди вже почали
її підписувати. Тобто проблема
дійсно є і вона не надумана.
Петицію військовослужбо‑
вець опублікував 27 червня,
а на 1 липня там уже є 1229 під‑
писів. Зібрати потрібно 25 ти‑
сяч і залишилося на все про все
88 днів.
— Один із пабліків в істаграмі
має назву «Кожна тварина», це

організація, яку заснувала одна
дівчина Tamara Human, — го‑
ворить Петро. — В неї є волон‑
терська організація, яка готує і
відправляє на фронт веганські
пайки. Вони роблять дуже важ‑
ливу справу.
За словами Петра Павлова, Мі‑
ноборони ще багато років тому
мало намір поступово переходити
на харчування за стандартами,
що наближені до армій країн
НАТО.
А серед цих стандартів — вра‑
хування особливостей харчуван‑
ня військовослужбовців. Будучи
військовослужбовцем, людина
має певні обмеження у виборі
харчування, оскільки в багатьох
ситуаціях залежить від того, чим
саме її забезпечує держава (свою
роль грає складність або повна
відсутність можливостей купівлі
харчів та самостійного приготу‑
вання). Введення до існуючих
сухих пайків додаткових, що змо‑
жуть врахувати дані особливості,
можуть вирішити цю проблему,
зокрема в умовах відсутності
«кухні», а саме в зонах безпо‑
середнього виконання завдань.

Існуюче харчування не підходить:
— для людей, що не вживають
продуктів тваринного походження
з етичних поглядів;
— для теїстів (віруючих людей,
зокрема в Україні це 72,7% на‑
селення православних громадян,
для яких веганські пости особливо

поширені);
— для людей з обмеженою мож‑
ливістю організму засвоювати
лактозу;
— для людей із періодичними про‑
блемами з травленням (вегетарі‑
анська пісна їжа використовується,

Так виглядає звичайний сухпайок. Кому потрібні інші
харчі? Людям які не вживають тваринну їжу, не засвоюють
лактозу, віруючим, що дотримуються посту...
Для прикладу Петро Павлов
наводить реалізацію цього в армії
США. Зокрема мова про сухпай
вегетаріанський американський
військовий MRE (англ. «Meal,
Ready-to-Eat», «Їжа, готова
до вживання») з компонуван‑

ням вмісту Menu 11, 12, 13, 14
(Vegetarian).
Дане різноманіття необхідне
не для «об’їдання», а для адек‑
ватного харчування, від якого за‑
лежить виконання військовими
їх посадових обов’язків.

Це легко реалізувати без значних перешкод?

як розвантажувальна для віднов‑
лення стабільного функціонуван‑
ня кишково‑шлункового тракту),
особливо слід врахувати фактор,
коли загострення виникає саме в
тих локаціях, де сухий пайок — це
єдине джерело їжі.

— їжа рослинного походження
не лише не дорожча за «м’ясну»,
але в багатьох компонуваннях на‑
віть дешевша;
— подібний крок наблизить ЗСУ
до високих стандартів та привер‑
не увагу для потенційних рекрутів;

оголошення

— виготовлення та закупівля по‑
дібної продукції в більшій мірі
зберігає екосистему;
— це збереже та відновить втраче‑
не здоров’я військовослужбовців,
що у свою чергу наблизить Укра‑
їну до перемоги.

прийом оголошень (0432) 555-135

509668

509710

	Акуратно бетонні роботи, кладка цегли, дахи,
гіпсокартон, плитка. Якісно, недор. (067)263-92-85,
(099)098-83-30
Акуратно: грубки, печі, мангали, каміни. (098) 132-12-02
Бyріння свердловин на воду «під ключ»! Швидко, якісно, надійно,
доступні ціни. (096) 955-94-94
Балкони «під ключ». Балконні рами по вигідні ціні.
Зварюв.роботи. Утеплення. (098)427-57-71, (098)26350-57
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
Вивозимо будівельне сміття, звільняємо квартири, сараї, демонтаж будівель. (067) 889-91-69
	Виконаю кладку цегли, ракушняка, прибудови. Недорого. (096) 977-20-43
Виконаємо демонтаж будинків, підлоги, плитки, стін. (068) 24791-15
Виконую цегляну кладку. Досвід роботи. (068) 998-43-57

509668

Piзкa дерев/дров, покіс трави. Культивація. Обприскув. Інші садово-городні роб. (067) 697-71-21, Сергій

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

(067) 794-19-09

509913

	Копаємо та чистимо криниці, можлива доставка
кілець. (097) 449-94-70
Копаємо, докопуємо, демонтаж криниць, котловани, 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)68889-76
Тротуарну плитку покладемо. Дешево. Якісно. Швидко. (067)
877-27-92

	Виконуємо: гіпсокартон, шпаклівка, фарбування,
шпалери, кахлі, електр., сантехн. (096) 976-70-61

	Укладка тротуар.плитки. Бетонні, земляні роботи.
Водовідводні системи.Розрахуємо (093)326-12-95,
Сергій

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

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

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

Штукатурка, шпатлівка, стяжка, кладка, гіпсокартон, утеплення,
фарбув., шпалери. (067)989-15-71, (063)427-22-17

	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 способом. Доставка кілець. (067) 290-47-13

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

«Під ключ» Якісно,недорого шпалери, ламінат,
плінтуси, фарбування,шпаклівка,т.і. (098) 240-85-15
Peмонтно-будівельні роботи, дизайн проекти, проф.спеціалісти.
Гарантія якості. (067) 730-62-66, 62-11-89
А ми виконуємо всі ремонтні роб.: плитка, гіпсокартон, шпаклівка,
фігурна стеля. (097)047-55-59, (093)000-42-15
Акуратно та якісно поклейка шпалер, фарбування, укладання
ламінату, відкоси. (096) 481-32-27
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, шпатлівка, штукатурка, ламінат, плитка, пластик,
шпалери. (096)296-39-97, (093)097-81-33
Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки,
ламінату. Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04
	Ремонт квартир, шпаклівка, малярка, шпалери. (097)
345-78-49
Шліфування паркету, дощатої підлоги, лакування, настил ламінату
(маш. 220В). (097) 451-01-40
	Євроремонт. Малярні роб.,плитка, штукатурка,
гіпсокартон, ламінат. Розумна ціна (097) 714-07-04

6.6 Натяжні та підвісні стелі
stelivsim.com.ua Натяжні стелі від виробника.
(096)620-45-41, (068)003-25-53
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Створили онлайн-магазин
вінницьких сувенірів
Made in Vinnytsia  Ляльки «Калуш»,
гусак Борис Джонсон, прикраси у формі
літака «Мрія» та сумки з вінницьким
гербом — це лише крихта від того, що
тепер можна придбати на сувеніри. «Офіс
туризму Вінниці» об’єднав 25 виробників
хендмейду та запустили інстаграммагазин BYVI
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

На Європей‑
ській
площі
29 червня пре‑
зентували нову платформу BYVI
(by vinnytsia — авт.). Комунальне
підприємство «Офіс туризму
Вінниці» зібрало 25 майстрів
handmade, які створили продук‑
цію, пов’язану з брендом міста.
Це різноманітні прикраси,
серед яких є й літак «Мрія»;
ляльки-мотанки з подільською
вишивкою; колекція «бойових
гусаків», Джонсонюк, маленькі
«Калуші» в рожевих панамках
та багато інших цікавинок. Усі
їх можна придбати в інстаграммагазині: cutt.ly/7KMxfVO

Сукні з петриківським
розписом
Знані у місті дизайнерки одягу
Леся Зіанурова та Тетяна Комар
презентували нову колекцію лля‑
них суконь. Журналісту розка‑
зали, що це їхня перша «мир‑
на продукція», адже з початку
повномасштабного вторгнення
швейний цех переформатували
на потреби військових.
— Ми відшивали і продовжує‑
мо відшивати амуніцію: розгруз‑
ки, плитоноски, різні кишеньки
та чохли. Скільки всього було
зроблено — не рахували, але
тільки плитоносок вийшло понад
600 штук, — каже Леся Зіанурова.
— А зараз ми відшиваємо бага‑
то військової форми. Бо, напри‑
клад, штани швидко зношуються
і хлопцям потрібні нові, кращі, —

Сукні з льону відшили дизайнерки Леся Зіанурова та
Тетяна Комар. У намисті з бісеру застосували подільський
орнамент

додає її колега Тетяна Комар.
Щодо суконь, то вони лляні, з
гарданами від Олександри Біло‑
ус з ГО «Еко-творчість». У цих
намистах з бісеру проглядається
петриківський розпис.
Ляльки-обереги
Ще один локальний бренд —
це ляльки-мотанки Валентини
Погребняк. Усі вони виконані з
подільським орнаментом, кожна
лялька унікальна та, за словами
майстрині, «має свій характер».
— Я захоплююсь цими ляль‑
ками з дитинства, але робити їх
почала кілька років тому. На це
мене наштовхнула історія, яка
трапилася зі мною на Донбасі,
у 2014 році, — згадує Валентина
Погребняк. — Я волонтерка, і од‑
ного разу потрапила під обстріл.
На моєму кителі була крихітна
лялька-мотанка, до якої я звер‑
нулася за допомогою. Усі снаряди
пролетіли повз нас, оберіг вряту‑

Гусака «Борис Джонсон» виготовила Наталя Дремлюга.
На іграшку вже є шалений попит в інстаграм-магазині

До інстаграм-магазину
можуть долучитись
різні майстри
хендмейду.
Критерій відбору —
професійність
вав мені життя. З того часу, у мене
43 поїздки в зону АТО/ООС,
20 тижнів перебування на бойових
позиціях. І я досі є волонтеркою.
Свої ляльки вона називає суве‑
нірами, а щоб вони стали обере‑
гами — людина має виготовити
ляльку-мотанку власними рука‑
ми. Валентина Погребняк до‑
помагає їх зробити на майстеркласах, а придбати готові ляльки
можна також на платформі BYVI
в Інстаграм.
То де купити сувеніри та
інші речі?
Керівниця «Офісу туризму
Вінниці» Тетяна Маєвська за‑
уважила, що продукція 25 май‑
стрів — це тільки початок роботи
бренду BYVI.
— Вінниця — це місто талано‑
витих майстрів, яскравих, хариз‑
матичних, амбіційних особистос‑
тей. І саме це стало причиною
створення бренду та платформи

Екосумка з вінницьким гербом. Слоган «Вінниця — місто
ідей» — це частина бренду, завдяки якому рекламують наше
місто в Україні
ByVI. Це концептуальний бренд:
ми пишемо історію кожного май‑
стра, про продукцію цієї людини.
Ми запрошуємо до співпраці всіх
талановитих українців. Запрошу‑
ємо вінничан придбати унікальну
продукцію від майстрів, зроблену
з душею, — сказала Маєвська.
Простими словами, «Офіс ту‑
ризму Вінниці» запрошує майстрів
handmade до співпраці: ті ство‑
рюють продукцію, а комунальне
підприємство рекламує вироби
на сторінці платформи ByVI.
— Майстри мають коротко на‑
писати про себе, додати портфо‑
ліо робіт. Відбір є: розміщуємо
на платформі тільки ті вироби,
що професіонально виконані, є

оголошення
	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, фотодрук. (067)877-96-66, (063)289-32-17

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

6.8 Електропостачання

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

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

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

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

6.7 Опаленя, водопостачання,
вентиляція, каналізація
«Під ключ» каналізації з заведенням в житло. Швидко, якісно. (097) 309-97-58
1 Caнтехнік: якісне встановлення і заміна систем
опалення, каналізації, водопроводу, унітазів, ванн,
раковин. Великий досвід роботи. (093)921-37-30,
(067)684-35-41
Б о й л е р и , оп а л е н н я , к о т л и , т р у б и , н а с о с и .
Консультація. Підбір, монтаж. Зодчих,36 (096) 42812-25

Послуги електрика. Електромонтаж різної
складності. (099) 135-28-04

6.9 Покрівельні матеріали
та послуги

прийом оголошень (0432) 555-135

	Утеплення квартир та приватних будинків. (097)60755-98, (073)607-55-98

Каністри, бідони,підшипники,бочка................. дог.......... (068) 622-61-20
Продам, куплю, відрем.прал.машини.............. дог.......... (067) 777-76-00
Продам, куплю, відрем.прал.машини.............. дог.......... (063) 777-76-00
Піаніно, комп’ютерний стіл........................... дог..........(067) 912-99-11
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
Холодильник Днепр, як новий. . ............... 1500грн.......... (068) 838-02-17

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

7.4 Опалення будинку

	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)88367-01
Утеплення будівель. Бригада. Пінопластом або ватою. Риштування. Досвід. Бажання (097)462-30-53, (063)274-40-29

7. Побутові товари,
все для дому

Покрівельні роботи, матеріали, проектування. Безкоштовний прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81

7.1 Меблi Продам

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

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

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

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

6.11 Утеплення фасадів

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

Бригада фасадників виконає професійне утеплення будинків.
(097) 889-69-22

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

Утeплeння будинків, вeликий досвід роботи. Дeкоративна
шпатлівка, матeріали. (098) 370-51-05

креативними та унікальними, —
розказала журналісту керівниця
«Офісу туризму Вінниці» Тетяна
Маєвська. — Вироби можуть бути
найрізноманітніші: вишивка, ке‑
раміка, полімерна глина, вироби
з дерева, бісеру, натурального ка‑
меню, іграшки, одяг тощо.
Зв’язатися з «Офісом туризму
Вінниці», щоб також долучитися
до онлайн-магазину, можна че‑
рез їхню фейсбук-сторінку (cutt.
ly/1KMcyAF), Інстаграм-сторінку
(cutt.ly/sKMcpST) або за телефо‑
ном: (096)-775–6795.
Придбати унікальний сувенір з
Вінниці можна через інстаграммагазин «byvinnitsia» за цим по‑
силанням: cutt.ly/7KMxfVO

7.2 Побутовi товари продам
Eл.плита з духовкою «Мечта 8»,б/в................ дог..............(097)5600631
АВ холодил, прал.маш, вибір,дост... ........... недор.......... (068) 714-76-93
Ацетил.генератор, шланги,редуктор................ дог.......... (098) 730-37-67
Бетонозмішувач б/в та з/ч, нові . . ................... дог.......... (067) 975-56-45
Газова плита, як нова........................... 1500грн..........(096) 418-19-13
Електродвигуни, 0,5 -250кВт......................... дог.......... (063) 298-37-72

	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
Б/в меблі, техн.,сантех.,будматер.................. дог.......... (067) 889-91-69
Велосипед, бінокль, гитара........................... дог..........(096) 601-35-11
Газ.плиту для користування . . ......................... дог.......... (097) 831-73-72
Газ/плиту, робочу........................................ дог..........(097) 162-18-91
Газову плиту............................................... дог.......... (067) 166-63-52
Куплю мікрохвил., прал/маш.. ........................ дог.......... (097) 016-99-97
Кух.витяжки, комод...................................... дог......... (098) 818-04-11
Неробочий холодильник, кондиц. БК.. ............. дог.......... (067) 263-28-99
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Інтерв’ю  Режисер легендарного
Харківського театру імені Шевченка
Олександр Ковшун про «переплавлення» і
гартування нації, позитив через страждання,
важкі вистави і любов до Вінниці, яка у час
війни стала другим домом
Валентина
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Якби не війна…
Відомий український
режисер Олександр
Ковшун збирав би чергові наго‑
роди на театральних фестивалях
по всьому світу. А як затятий вело‑
турист, влітку за традицією поїхав
би у веломандрівку Європою.
Та хоч війна докорінно зміни‑
ла всі плани, змусивши покинути
рідний Харків, шукати прихисток
у Вінниці й фактично будувати
життя з нуля, Олександр Ковшун,
всі випробування та зміни при‑
йняв із мудрістю та навіть із азар‑
том. За чотири місяці у гуртожит‑
ку встиг зробити спільний концерт
із вимушеними переселенцями,
а разом з акторами одразу трьох
театрів — рідного Харківського
театру імені Шевченка, Вінниць‑
кого театру ляльок і театру імені
Садовського — поставив драму
«Хлібне перемир’я».
Про своє відкриття Вінниці, па‑
тріотизм, важливий час самоіден‑
тифікації нації і успішне майбутнє
українського театру без російської
класики Олександр Ковшун роз‑
казав у інтерв’ю RIA.
«Із Харкова 5 днів
добиралися до Вінниці»
— Коли 24 лютого ми почули
вибухи ракет навколо Харкова, од‑
разу зібралися і переїхали у наш
театр. Артисти, студенти — всі
тиждень жили у підвалах театру
Шевченка. Та коли у перших
числах березня почалися сер‑
йозні прильоти в центр міста,
зрозуміли, що і там може бути
небезпечно, — згадує Олександр
Ковшун. — Cпершу я із дружи‑
ною, фотографом і завлітом на‑
шого театру вирушили у Дніпро

та вже по ходу вирішували, де
далі буде спокійніше. У Вінниці
опинилися випадково і загалом
наша подорож із Харкова до міста
над Бугом тривала 5 днів: крізь
суцільну чергу машин, ночівлі
у школах, молитовних домах і
на зйомних квартирах… У Вінниці
мої друзі з компанії UBC поради‑
ли приїхати у гуртожиток на ву‑
лиці Зулінського. Переночували
ніч і я сказав: «Стоп, далі нікуди
не їдемо». Відчув, що тут для нас
може бути найбільш комфортне
місце. І не помилився!
«В училищі зробили
концерт із переселенцями»
— За тиждень-два ми освоїлися
у Вінниці і взялися робити кон‑
церт-виставу з переселенцями.
Люди, як правило, сюди приїз‑
дять із бойових територій, і після
пережитого жаху війни часто пере‑
бувають у пригніченому стані. Тож
аби додати трошечки позитиву, ми
залучили всіх бажаючих до твор‑
чості. Дорослі і дітки були задіяні
у драйвовому концерті, у який ми
додали також фрагменти з вистав
української класики: «Шельмен‑
ко-денщик» Квітки-Основ’яненка
та «Мина Мазайло» Миколи Ку‑
ліша. Все представили у актовій
залі Центру профтехосвіти № 1.
А вже скоро я почав знайомитись
із творчою спільнотою Вінниці,
зокрема, із дирекціями театру ля‑
льок і театру імені Садовського.
Коли вирішили ставити спільну
постановку «Хлібне перемир’я»
для фестивалю «Мельпомена Тав‑
рії», я дав сигнал своїм харків‑
ським артистам і всі, хто змогли,
приїхали у Вінницю.
«Маємо нарешті
попрощатися із совком»
— У п’єсі «Хлібне перемир’я»
Сергій Жадан заклав дуже сер‑

йозні теми на майбутнє. Історію
жителів Донбасу влітку 2014‑го
року описав із передчуттям, що
далі все розростеться у повно‑
масштабну війну, що, на жаль, і
сталося…
Мене інколи питають: чому
фінал у «Хлібному перемир’ї»
неоднозначний? Мовляв, немає
надії, всі йдуть у кімнату, де ле‑
жить мертва мама, і все палає та
горить… Але це саме те, що ми
маємо сьогодні. Так, все палає,
горить, але і формується нація!
Проходить через ці випробуван‑
ня для того, щоб переплавитися,
перегартуватися. Вистава «Хлібне
перемир’я» — робота для мозку.
Кожний глядач сам робить ви‑
сновки, шукаючи у складних
питання складні відповіді. Хоча,
як на мене, все ясно. Я вкладаю
у майбутнє позитив: ми маємо
пройти через вогонь, вистояти і
нарешті попрощатися із совком,
тим радянським минулим, яке ра‑

У Вінниці дуже чуйні
люди! А саме місто
вразило зручністю.
Громадський транспорт
налагоджено,
як у Берліні
зом із росією чіпляється за нас,
як болото.
Про патріотизм
— Стала патріотична сві‑
домість — те, що формується
не за один день. Мій особистий
шлях до патріотизму теж був по‑
ступовим. Одного разу, коли я був
ще зовсім маленьким хлопчиком,
мама мені сказала: «Синку, піш‑
ли, я покажу тобі людину, яка
говорить справжньою україн‑
ською мовою». Вона привела
мене до сивого вусатого дідуся,
який розказав, що багато років
був ув’язнений. Саме та розмова
у Чернігові, на моїй малій Бать‑
ківщині, надзвичайно вразила, за‑
павши у серце. Тож потім я почав
свою дисидентську діяльність. Із
захватом слухав все заборонене:
радіо «Голос Америки» і «Вільна
Європа». Було неймовірно цікаво
слухати саме українською мовою
про Україну. Тоді я дізнався про

Фото Владлени Святаш

Олександр Ковшун: «Маємо
пройти через вогонь і вистояти»

«Без Достоєвського і Толстого з легкістю обійдемося.
А театр із відкриттям нових імен буде ще цікавішим». У цьому
переконаний режисер Олександр Ковшун
Гельсінську спілку, про В’ячеслава
Чорновола та Левка Лук’яненка.
І так поступово почав відчувати
свою «інакшість». Мені категорич‑
но не хотілося бути «совєтским
народом». Мені хотілося бути
українцем! Ну і до сьогоднішнього
дня продовжується процес укрі‑
плення самоідентифікації.
Про відмову від російської
класики і майбутнє театру
— Те, що сьогодні театри за‑
бирають із репертуарів п’єси
російських авторів, я абсолютно
підтримую. Немає жодної про‑
блеми, чим їх замінити. Напри‑
клад, у мене була програма ново‑
го погляду на українську класику.
П’єси «Бурлака» та «Хазяїн» Івана
Карпенка-Карого, «Де зерно, там
і полова» Марка Кропивницького
я ставив із сучасними акцентами.
Насправді багато п’єс української
класики непрочитані правильно.
Щоб у царські часи їх хоча б над‑
рукували, тексти писалися з по‑
зиції, як би проскочити цензуру.
Але якщо відкинути те, що на‑
писано для цензури, і прочитати
чисту думку — там ого-го, які
суперкласні речі можна знайти!
Тож, зараз саме час для правиль‑
ного прочитання спадку, який
нам залишили великі українці.
До того ж, маємо чудові п’єси для
постановок наших сучасників: На‑
талії Ворожбит, Павла Ар’є, Сергія
Жадана. А зарубіжна література і

оголошення
Пилососи, прал/маш будь-які........................ дог.......... (098)
Прал/маш Малютка, пилосос......................... дог.......... (097)
Прал/маш Малютку, Ригу, будь-яку................ дог.......... (096)
Прал/маш робочу, комод, ліжко..................... дог.......... (068)
Прал/машини, мікрохв. та інше . . .................... дог.......... (098)
Холодильник, будь-який, робочий.................. дог.......... (096)
Холодильник, хороший, робочий.................... дог..........(068)
Єврорубероїд для покрівлі приміщ................. дог.......... (067)

017-22-63
503-32-80
461-15-53
209-74-74
154-83-29
461-20-33
316-32-18
737-69-43

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ремонт телевізорів. Гарантія. Виклик безкоштовний.
(067)262-78-99, (063)225-95-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«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

	Встановлення систем відеоспостереження, доступу, сигналіз.з вивед. на власний пульт охорони.
Проектування, монтаж, спостерігання систем протипожежного захисту. (067)430-53-76, (093)115-78-85

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

Завантаження-розвантаження меблів, перевезення. (098) 84993-76

«була «білою плямою»,
а тепер стала рідною»
— Коли закінчиться війна, я,
звісно, планую повернутися у Хар‑
ків. Але зараз поки що ми із дру‑
жиною залишаємося у Вінниці.
І дуже вдячні, що у цьому місті
не відчуваємо себе покинутими,
а попри все продовжуємо працю‑
вати й творити. Завдяки вінниць‑
ким друзям, які подарували мені
велосипед, я об’їздив все довкола
міста — накрутив понад 600 кіло‑
метрів. Так що відчуваю себе вже
майже вінничанином! Мені подо‑
бається клімат, дощі, спека, річ‑
ка, озера і особливо — дуже чуйні
люди. Це не комплімент чи реве‑
ранс із вдячністю, а дійсно правда!
Нас дуже щиро прийняли колеги
із вінницьких театрів, а саме місто
вразило зручністю та комфортом.
Громадський транспорт налаго‑
джений, як у Берліні. Ну і окрема
радість — велодоріжки. Я проїхав
багато країн на велосипеді, так
що із впевненістю скажу, що ве‑
лоструктура у Вінниці, майже як
у Європі. І хоч до війни тут я ні
разу не був, зараз Вінницю дійсно
полюбив!

прийом оголошень (0432) 555-135
	Терміновий ремонт:холодильників, морозильників.
Швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 17349-99

Ремонт телевізорів. Гарантія.Швидко, якісно. Куплю LEDтелевізори на запчастини. (067) 263-32-00
Ремонт холодильників вітчизняних. Без вихідних. Гарантія.Ціна
прискурантна. 67-23-74, (097) 618-76-77
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

драматургія — взагалі альтерна‑
тива планетарного масштабу! Так
що без Достоєвського, Толстого та
інших любителів імперських за‑
морочок із легкістю обійдемося,
а театр із відкриттям нових імен
буде ще цікавішим.

509401

18

культура

RIA, Середа, 6 липня 2022

ансамблю «Радість» стоячи
аплодували у Швейцарії
Наша гордість  Нещодавно ансамбль
танцю «Радість» Вінницького палацу дітей
та юнацтва повернувся зі Швейцарії,
де брав участь у «Днях України в м.
Фрібургу». Метою заходу було знайомство
з культурою України і поширення
«послання надії» для українців, які виїхали
до Швейцарії через війну
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

У коледжі Фрібурга ансамбль
провів майстер-клас з україн‑
ського народного танцю та дав
годинний концерт в приміщенні
театру коледжу. Студенти та ви‑
кладачі гаряче аплодували після
кожного номера, а після закін‑
чення влаштували справжні ова‑
ції нашим дітям.
До речі, коледж Фрібурга є од‑
ним з найстаріших коледжів Євро‑
пи. Заснований у 1582 році, він має
десятки будівель та розташований
у центрі міста. Об’єднує 1300 сту‑
дентів, які навчаються двома мова‑
ми — французькою та німецькою.
Це основні мови Фрібурга.
«Гопак», «Подільські
вихиляси», «Лобуряки»
Головні концерти ансамблю
«Радість» відбулися в театрі «Екві‑
лібр». Сучасна оригінальна будова
театру нагадує еквілібриста, що
завис у повітрі на великій висо‑
ті, та має величезну сцену із за‑
лою-амфітеатром. Чудовий звук,
освітлення, повна зала глядачів,
надзвичайна атмосфера сприяли
повній самовіддачі вінницьких ді‑

тей. Адже на такій сцені не мож‑
на було дозволити виступати у пів
сили.
— Для концертів у Фрібургу
ми підготували півторагодинну
програму у двох відділах. Ведучі і
місцеві депутати розповідали про
війну в Україні, про підтримку
українського народу, про під‑
тримку біженців. Багато україн‑
ських переселенців та українців,
які давно мешкають у Швейцарії,
приїхали на наші концерти з різ‑
них міст, — розповідає керівник
ансамблю Віктор Бойко.
Під час концерту у глядаць‑
кій залі була просто неймовірна
атмосфера. Більшість танців від
початку і до кінця йшли під апло‑
дисменти глядачів. Після кожного
звучали овації та вигуки «браво»
і «молодці». Особливо публіці
сподобались танці «Гопак», «По‑
дільські вихиляси», «Лобуряки»,
«Калина», «Подільський пере‑
дзвін», українські пісні. Після
останнього номера зал аплодував
стоячи, а наші діти танцювали
на біс композицію «Україна —
рідний край». Це було настільки
зворушливо, що у вінничан сльо‑
зи виступали на очах від гордості

Вінничани підготували півторагодинну програму у двох відділах. Під час концерту
у глядацькій залі була просто неймовірна атмосфера
за українське мистецтво, за наш
народ і державу.
— Глядачі, які виходили після
концерту, казали, які гарні укра‑
їнські дівчата і хлопці, як влучно
вони передали характер і звички
свого народу, — продовжує Віктор
Бойко. — Після концертів наша
вокальна група співала ще кілька
пісень на вулиці перед театром.
Підходили біженці та вихідці з
України, дякували за концерт,
фотографувалися. Просили, щоб
такі заходи пройшли в усіх міс‑
тах Швейцарії. Розповідали про
своє життя за кордоном. Питали,
звичайно, про війну в Україні.
«Забери руки від України,
Путін!»
Всі учасники групи жили
в швейцарських сім’ях. Вони ді‑
зналися багато нового про життя

швейцарців, про країну, побу‑
вали в багатьох цікавих місцях.
Адже у Швейцарії ніколи не було
війни, і добре збереглися серед‑
ньовічні архітектурні пам’ятки
12–17 століття. Діти побували
на шоколадній фабриці; на фер‑
мі, де виготовляють швейцарські
сири; на вершині гори висотою
у 2200 метрів над рівнем моря;
відвідали багато цікавих місць
у Фрібургу.
— У швейцарському місті Лю‑
церн збереглося багато пам’яток
архітектури та атмосфера серед‑
ньовіччя. Переходили через річку
по дерев’яному мосту, який збу‑
дований у 1333 році. В невеличкій
капличці на мосту стоїть велика
свічка із картою України і напи‑
сано «Ми молимось за Україну».
Побували ми і в столиці Швей‑
царії місті Берні, заснованому

оголошення
Модель

Рік випуску/колір/
об`єм двигуна

Пробіг

Ціна

Куда звертатись (Ваш телефон)

Нотатки

8. Автомобілі

прийом оголошень (0432) 555-135

Продаж та ремонт гідравліки, циліндри, насоси,
розподільники, гідродвигуни, а/поршневі, ГСП-90,
р/високого тиску. (067) 430-56-26
Продам саморобний трактор. Ціна договірна.
(067)703-89-32, (067)703-89-02

8.1 Продам або обмiняю

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

ВАЗ-2111...................... 09. . ... сір...... 1600 . . ....... 131.. ......... 3100у.о...... (067) 793-68-25 . . ..................................................... відм.стан, двиг.16-клап.
Москвич-412 ІЖ.............. 1991. лот..... 1500 . . ........ 86.. .......... дог............ (098) 530-17-17........................................................ бензин, ідеальний стан

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

8.3 Куплю

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

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

8.5 Сг техніка та інвентар

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

	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 (097) 713-54-93

509302

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

8.6 Автозапчастини
Aвто з/ч куплю ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ............................................дог..................(098) 841-72-05
Продам з/ч до а/м КамАЗ, нові,б/в................ дог.......... (098) 976-55-54
509302

у 12‑у сторіччі. Запам’яталися
мощені вулиці, покрівлі з чере‑
пиці, середньовічна архітектура,
ведмеді в центрі міста, стрімка
ріка Аре, яка оточує та охороняє
Старе місто, — розказав Віктор
Бойко.
Також вінничани побували
у славному місті Прага. На виході
з Карлового мосту на будівлі ви‑
сить величезний прапор України,
на якому написано: «Забери руки
від України, Путін!».
— Враження від побаченого
назавжди залишаться в нашій
пам’яті. Це була неймовірна по‑
їздка з фантастичними вражен‑
нями, — каже Віктор Бойко. —
Ансамбль «Радість» продемон‑
стрував силу духу українського
народу в боротьбі за право бути
вільними людьми у незалежній
державі.

8.8 Авто-ремонтнi послуги
Обшивка а/м УАЗ-469, ГАЗ, ВАЗ, іномарки, чохли, тенти, двері,
килимки, стелі. (096) 160-91-12
	Фарбування авто. Грунтовка, шпаклівка, видалення
іржі, реставрація. Якісно. (066) 066-36-18

8.9 Транспортнi послуги
«AVTO»100%. Перевез.меблів, буд.мат.до 2,5т. Вантажники. 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
Акуратно розвантажим/завантажим піаніно, меблі, буд.матеріали.
Вантажники. (097) 990-77-92
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У ритмі танго. У театрі нова
прем’єра «Це і є любов?!»

Валентина
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Прийшовши
на цю виставу, ви
побуваєте у Парижі
та переживете цілу гаму найсиль‑
ніших почуттів! За жанром «Це
і є любов?!» — трагіфарс у стилі
танго. Тож готуйтеся до блиску‑
чого поєднання іронії і драми,
сміху і сліз, чуттєвої пластики і
пристрасної музики короля танго
Астора П’яццолли.
Про кохання і кожного з
нас
— Це дуже особлива для мене
вистава. Зроблена з любов’ю і
про любов, — розповідає режи‑
серка-постановниця Оксана Бан‑
дура. — Це вистава про людські
долі, жінок і чоловіків — про
кожного з нас. Щиро бажаю,
аби глядачі відчули її та впусти‑
ли у своє серце.
Оксана Бандура — талановита
режисерка, чиї вистави «Я б тобі
небо прихилив…», «Бог пообі‑
цяв…», «Ассоль», «Ілюзії» одра‑
зу після прем’єр ставали хітами.

Таку ж долю пророкують новій
виставі постановниці «Це і є
любов?!»
Спектакль поставлений за од‑
нією із найпопулярніших п’єс
геніального французького дра‑
матурга Жана Ануя «Оркестр» —
майстра слова, чиї твори — це
не просто захоплююча краса,
а справжня глибина з безліччю
шарів і переживань.
Дія вистави відбувається у піс‑
лявоєнній Франції. Головні ге‑
рої — музиканти оркестру. Шість
жінок і єдиний чоловік. Поступо‑
во перед глядачами відкриються
їхні долі, сповнені інтриг і при‑
страстей, самотності і ревнощів,
нездійсненних мрій і надій. Ко‑
жен шукав кохання і особисте
щастя, та загубився у лабіринті
життєвих обставин…
— У виставі «Це і є любов?!» ви‑
рують почуття неабиякої енерге‑
тики! У кожного героя свій жереб,
свій біль. Глядачам то смішно,
то моторошно. А головне — ніхто
не залишається байдужим, — за‑
значає керівниця літературно-дра‑
матургічної частини Вінницького
академічного музично-драматич‑
ного театру ім. М. Садовського

Світлана Фицайло. — Обмежений
сценічний простір малої сцени і
мінімум декорацій актори ком‑
пенсують виразною живою грою.
Дія настільки барвиста на емоції
та почуття, коли в невеликих міні‑
атюрах герої безпосередні, здатні
на зміни, прекрасна можливість
оцінити діапазон кожного. Актори
творять на нерві, вивертаючи себе
навиворіт, а згодом — і глядачів.
Багато пластики, танго і
натягнуті нерви
У головних ролях глядачі по‑
бачать талановитих акторів театру
імені Садовського: першу скрип‑
ку Патрицію грає Юлія Дацюк,

«Ця вистава зроблена
з любов’ю і про любов!
Трагіфарс у ритмі
танго про людські долі,
жінок і чоловіків — про
кожного з нас»
другу скрипку Памелу — Анна
Положенко, керівницю оркестру і
контрабасистку Мадам Ортанс —
Наталя Білозор, альтистку Ерме‑
ліну — заслужена артистка Укра‑
їни Жанна Андрусишена, флей‑
тистку Леону — Марія Левченко,
піаніста Леона — Сергій Бондар‑
чук, Мсьє Лебонза — Михайло
Крисов, віолончелістку Сюзан‑
ну — режисерка Оксана Бандура.
— Емоційно та енергетично
кожна роль у цій виставі потужна
і дуже непроста. Як говорять —
на розрив аорти, — зазначає
Оксана Бандура. — Максималь‑
но розкрити кожен образ і долю
героїв допомагає пластика, якої
у виставі дуже багато. За креа‑

Фото Віктора Кравченка

Відгукнеться всім!  Чуттєва постановка
режисерки-постановниці Оксани Бандури
вразить феєричним поєднанням музики
і пластики, виразною грою й історіями,
які торкнуться найпотаємніших струн
душі. Не пропустіть виставу «Це і є
любов?!» у четвер і суботу, 7 та 9 липня,
о 17.00 у театрі імені Садовського

Режисерку-постановницю вистави Оксану Бандуру
побачимо у ролі віолончелістки Сюзанни. «Щиро бажаю,
аби глядачі відчули цю виставу та впустили у своє серце»
тивні рішення пластичних етюдів
я щиро вдячна заслуженій ар‑
тистці України Діані Калакай —
надзвичайно талановитій балет‑
мейстерці, з якою ми настільки
відчуваємо одна одну без зайвих
слів, що робота завжди проходить
неймовірно цікаво і легко.
«Це і є любов?!» — винятко‑
ва вистава, яку варто відчувати

оголошення
Вант.перевез.: Мерс.Спринтер, 20куб.,3т. Гідроборт. Ф/опл.
будь-яка. Л.АВ 149607 (067) 289-52-33
Вантажно-пасажир. перевезення до 5 т, а/м Мерседес-Варіо
або WV-T5. Ліц. 227250. (067) 970-00-39
	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. 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
Доставка чорнозему, перегною, глини, пісок. (097) 533-55-82
Доставка: пісок, відсів, керамзит, цемент, щебінь. Доставка у
мішках. (067) 680-96-04
Екскаватора послуги. Копання, буріння криниць, каналізацій.
Продаж кілець. (067) 433-77-38
Послуги екскаватора, гідромолот, самоскидів та доставка до 25
т. (063) 276-11-57

9.2 Кухарі, офіціанти, бармени,
технологи
Бариста на Вишеньку (пр.Космонавтів) з 8 до 22, 4/4, з/п 9000
грн. (063)506-68-50, (096)770-56-35
Бариста на Св.масив (Коріатовичів) з 8 до 22, 4/4, з/п 9000 грн.
(096) 770-56-35, Катя
Бариста у кав’ярню на Довженка (Центр.ринок) з 7:30 до 22:30,
4/4, з/п 8500грн. (097) 931-19-22, Вікторія
Бариста-продавець на Космонавтів (Вишенька), з 7:00-22:30,
4/4, з/п 9000грн. (096) 770-56-35, Катя
Допомагати варити їсти в квартирі, прибирати, мити посуд та
інше. (097) 935-65-71
Кухар з д/р у супермаркет з власн.вир. на Київську 7-19, 3/3,
з/п від 10000грн. (097) 612-95-51, Алла
Кухар-бариста на Вишеньку (Космонавтів), 7:30-22:30, 4/4, з/п
9000 грн. (096) 770-56-35, Катя
Кухонний працівник у кулінарний цех на Київську, 7-20, 3/3, з/п
від 7000 грн. (097) 612-95-51, Алла

9. Робота

Пекар-вітринщик з д/р у супермаркет з вл.вир.на Київську,
7-19,3/3,від 10000грн. (097) 612-95-51, Алла

9.1 Водії, експедитори, вантажники, комірники

Піцейола у прод.маг. на Київську з 8 до 20 або 10-22, 4/4, з/п
9000-10000грн. (097) 612-95-51, Алла

Вантажник в цех по розливу води. Р-н Тяжилів.. Офіц.оформлення. (067) 430-81-52
Водій на авто 5т з досвідом роботи по Україні. (063) 430-72-03
508516

прийом оголошень (0432) 555-135
9.3 Охоронці

0xopoнці, чол/жін. Вахта. З/п своєчасна, висока. Харчування.
Житло.Терміново! (096) 507-35-37
0xopoнці. Вахта. 12год.роб.день/12 відпоч. З/п 10500-12000грн.
Харчування,проїзд (096)983-81-08, (093)515-02-70
	Водій-охоронник ГШР. Форма, повний соцпакет. З/п
своєчасно. (067)430-53-76, (093)115-78-85
Охоронники 350-450гр/доба. Вахта, форма, дост,
прожив.за рах.фірми. Повн.соц.пак (067)430-24-67,
(067)158-65-33
Охоронники 500 грн/доба по м.Вінниця. Доба через дві. Повн.соц.пакет. З/п вчасно (067)430-53-76,
(093)115-78-85
Охоронці на постійну роботу, вахтовий метод. З/п
без затримок. (098) 315-50-59
Охоронці на постійну роботу. Вахта, проїзд та
прожив. за рахунок підприємства. (093)630-81-35,
(097)842-72-63

Піцейола у прод.маг. на Тиврівське шосе(Лука-Мел.) 8-22, 4/4,
з/п 9000-10000грн. (097) 612-95-51, Алла
Піцейола у прод.маг. на Хм.шосе (р-н Книжки), 8:00-22:30, 4/4,
з/п 9000 грн. (063) 506-70-74, Мирослава
508516

509090

і бачити! Кожен глядач, при‑
дивившись до оркестру, знайде
там і себе…
Приходьте на прем’єру у чет‑
вер і суботу, 7 та 9 липня,
о 17.00 у театр імені Садовського.
Вартість квитків — 200 гривень.
Придбати квитки можна онлайн
на сайті teatr.vn.ua, а також у касі
театру.

9.4 Прибиральники, покоївки,
посудомийки
Прибиральниця в ТЦ «Жовтень». (068) 160-20-78

9.5 Працівники СТО, АЗС,
мийки
	Автомаляр. Потрібен кваліфікований робітник. Д/р
не менше 2р. З/п від 20000грн. (067) 393-32-87, Олексій

9.6 Продавці, касири
Помічник продавця у прод.маг. на Амосова, 11:00-21:00, 5/2, з/п
9000 грн. (063) 506-70-74, Мирослава
Продавець в відділ сувенірів в Петроцентр. (067)
905-41-30
Продавець гастрономії у прод.маг. на Київську, з 8 до 22, 3/3,
з/п 9000 грн. (096)592-25-85, Наталія Васил.
Продавець потрібен в іграшковий магазин. Графік
роботи 10.00-20.00 (067) 430-66-96
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коротко
Кращий
гравець Італії
 Вінничанин Андрій Ко‑
шеленко визнаний кращим
гравцем чемпіонату Італії з
хокею на траві.
Тим часом юний калинів‑
чанин Дмитро Михальчук
вступив до німецької ко‑
манди та у одній із ігор був
визнаний найкращим грав‑
цем. Після цього Дмитра
запросили грати за юнацьку
хокейну збірну Німеччини.

Вітаємо з
ювілеєм!

Випуск № 17 (1213)

Двоходові задачі на кооперативний мат.
Задача № 2841–2844

h 2*

IV) Kh2g1

Новинка  Європейські змагання зі
зменшеного варіанту «зеленого» хокею
пройдуть вперше в історії.
Збірна України, яка складатиметься
із вінничан і «легіонерів», збирається
поборотися за медалі
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

 Рубрику «шахи» в на‑
шій газеті більше 20 років
тому започаткував шаховий
композитор Микола Пархо‑
менко. За весь цей час автор
склав і опублікував більше
тисячі задач!
Нещодавно, 3 липня, йому
виповнилося 85 років! Ми ві‑
таємо Миколу Олексійовича
з ювілеєм, бажаємо здоров’я,
натхнення і ще багато років
шахової творчості!

М. Пархоменко (Вінниця)

Вінничани стартують
на Євро з хокею «5 x 5»

(Друкується вперше)

2.1.1.1.

Перевірте розв'язок:
Газета RIA № 24 від 15 червня 2022 року
Задача № 2837
1. Ta7! Tc5 2. Kha8 T: c8x;
1. Kpa7! Td6 2. Tb8 Ta6x.
Задача № 2838
1… T: e7 2. Tg7 Te8x;
1. Kpg7! T: e7x 2. Kph8 Th7x;
1. e6x! T: e6 2. Tg7 Te8x.
Задача № 2839
1. Kc1! Kp: c1 2. Ta2 Tb1x;
1. Kc3! Kp: c3 2. Tb1 Ta4x..
Задача № 2840
1. Kpb1! Kf1 (A) 2. g1C! Cf3 (B)x;
1. Kph2! Cf3 (B) 2. g1C Kf1 (A)x — чергування ходів білих АВ‑ВА
1…Kpf3 2. Фe3x; 1. Kph3 2. Фh4x.
М. Пархоменко

Європейська федерація хокею
на траві два роки тому визнала
Вінницю переможцем конкурсу
на проведення у нашому місті
міжнародного чемпіонату з хокею
на траві «5 x 5», нового різновиду
цієї гри. Заявки на проведення
змагання ще подавала Польща
(їй віддали аналогічний жіночий
Євро), Австрія і Туреччина.
Нагадаємо, у Вінниці за пле‑
чима було успішне проведення
трьох Євро із великого хокею:
2005, 2011 і 2017 років. Тоді Єв‑
ропейська федерація незмінно
ставила нам високі оцінки за ор‑
ганізацію. Груповий етап чемпі‑
онату Європи з хокею на траві
«5 x 5» мав пройти влітку ми‑
нулого року на стадіоні нашого
Центрального парку, але тоді за‑
вадила пандемія.
Ігрового досвіду бракує
Тому днями відбудеться одразу
фінальний етап цього змагання.
Він пройде у м. Валч (Польща)
6–9 липня. За перемогу боро‑
тимуться 13 команд. Серед них
і збірна України. Вона склада‑
тиметься з вінничан та інозем‑
них легіонерів, які раніше також
переважно виступали у командах
міста над Бугом.
Всі національні збірні будуть
розподілені на дві групи. Разом
із Україною гратимуть Польща,
Бельгія, Хорватія, Вірменія, Люк‑
сембург і Кіпр. За словами голов‑
ного тренера національної збір‑
ної України і вінницького клубу
«ОКС-ШВСМ» Павла Мазура, за‑
вдання українців — вийти до плейофф і поборотися за медалі.

— Головними нашими конку‑
рентами за вихід до стадії плейофф будуть поляки, хорвати і
бельгійці. До наступного етапу
вийдуть по дві кращих команди з
кожної групи. У збірної України
немає ніякого ігрового досвіду
у грі «5 x 5». На жаль, ми не змо‑
гли перед чемпіонатом Європи
провести заплановані тестові ігри
із національною збірною Австрії.
Але у наших суперників ситуа‑
ція аналогічна. Тобто всі будуть
в рівних умовах, — сказав голов
ний тренер національної збірної
України з хокею на траві і він
ницького клубу «ОКС-ШВСМ»
Павло Мазур.

Хокей на траві «5 x 5»
подобається тим, що
гра постійно тримає
глядачів у напрузі, а
голів забивають дуже
багато
Практично весь червень збір‑
на України у Вінниці готувалася
до чемпіонату Європи. Для цього
використовувалися спеціалізовані
бортики і стандартні ворота, які
придбало Міністерство молоді і
спорту України. Цей інвентар для
хокею «5 x 5» постійно зберіга‑
ється у Вінниці.
Із
низки
кандидатів
на Євро‑2022 їде лише всього
десять гравців, включаючи двох
воротарів. Серед наших збірни‑
ків, планується, будуть і легіоне‑
ри із Польщі, Хорватії та Італії.
Для порівняння: на змагання з
великого хокею до команди від‑
бирають 18 гравців.

Збірна України у Вінниці протягом місяця готувалася
до чемпіонату. Для цього використовувалися спеціалізовані
бортики і стандартні ворота
До речі, на 2023 рік запланова‑
ний вже чемпіонат світу з хокею
на траві «5 x 5». В цьому виді
спорту ще не було міжнародних
змагань серед дорослих збірних,
але водночас на Євро серед юна‑
ків до 16 років збірна України
посідала в найсильнішому диві‑
зіоні «А» високе 5‑е місце. Тому
є сподівання на чергові успіхи
наших спортсменів.
Особливості гри «5 x 5»
У хокей на траві «5 x 5» грають
просто неба, на відміну від індор‑
хокею. На полі в складі кожної із
команд — по воротарю і по чо‑
тири польових гравці. На полі
зменшеного розміру мають бути
бортики. Інші правила схожі зі
звичайним «зеленим» хокеєм.
Ідея цього різновиду — змен‑
шення кількості гравців на полі.
— Раніше міжнародні змагання

оголошення

з цього виду спорту проходили
лише серед юнаків. Вперше гра
«5 x 5» була перевірена на ди‑
тячих Олімпійських іграх. Це
фактично спрощений варіант
хокею на траві, зі зменшеними
складами гравців і на майданчику
менших розмірів із бортиками, —
нагадав Павло Мазур.
У хокеї «5 x 5» на поле вихо‑
дять по чотири гравці і воротар.
На гру заявляються дві «четвір‑
ки», тобто вісім польових хокеїс‑
тів і два воротарі. Кількість замін
гравців тут необмежена, причому
мінятися можна і одразу «четвір‑
ками». Це доволі видовищна гра.
— Хокей на траві «5 x 5» по‑
добається тим, що гра постійно
тримає глядачів у напрузі, а голів
забивають дуже багато. Команди
миттєво переходять із оборони
до нападу, — пояснює Павло
Мазур.

прийом оголошень (0432) 555-135

Продавець у прод.маг. на Ст.місто (Нагірна), 8-22, 4/4, з/п 9000
грн. (097) 243-37-20, Ілона

Продавець-касир у прод.маг. на Ватутіна (Сх.автовокз.) 7:3022:00, 4/4, 9000грн. (063) 506-70-74, Мирослава

Продавець-касир у прод.маг. на Менделєєва (Зах.авт.), 8-22,
4/4, з/п 9000грн. (097) 243-37-20, Ілона

Продавець-касир у прод.маг.на Стар.місто (Леонтовича), 7:3020:30, 4/4, 8000грн. (097) 931-19-22, Вікторія

Продавець-касир у прод.маг. в центр (Л.Толстого), з 7 до 22,
4/4, з/п 9000 грн. (097) 243-37-20, Ілона

Продавець-касир у прод.маг. на Київську (Б.Ступки), 7-21, 4/4,
з/п 9000 грн. (097) 243-37-20, Ілона

Продавець-касир у прод.маг. на Нансена з 8 до 22, 3/3, з/п 9000
грн. (063) 506-70-74, Мирослава

Продавець-касир у прод.маг. в центр (Оводова), 7:30-22:30, 4/4,
з/п 9000 грн. (063) 506-70-74, Мирослава

Продавець-касир у прод.маг. на Київську, з 8 до 22, 3/3, з/п
10000 грн. (096)592-25-85, Наталія Васил.

Продавець-касир у прод.маг. на Революційну (Трам.депо) 7-22,
4/4, з/п 9000грн. (097) 931-19-22, Вікторія

9.7 Торгові представники,
консультанти, менеджери

Продавець-касир у прод.маг. на Константиновича, 7:30-22:00,
4/4, з/п 9000грн. (096) 770-56-35, Катя

Продавець-касир у прод.маг. на Св.масив (Коріатовичів), 8-22,
4/4, з/п 9000грн. (096) 770-56-35, Катя

Продавець-касир у прод.маг. на Л.Ратушну (Вишенька), 7:3022:30, 4/4, 9000грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13

Продавець-касир у прод.маг. на Скалецького (Св. Масив) з 8 до
22, 4/4, з/п 9000. (097) 243-37-20, Ілона

Продавець-касир у прод.маг. на Максимовича (р-Кореї), 8-22,
4/4, з/п 9000грн. (097) 243-37-20, Ілона

Продавець-касир у прод.маг. на Тиврівське шосе(Лука-Мел.)
8-22, 4/4, 9000грн. (063)506-68-50, (068)117-06-37

Продавець-касир у прод.маг. на Замостянську, 7:00-22:00, 7/7,
з/п 10000. (097) 243-37-20, Ілона

Торговий представник, бажано з д/р, офіц.оформлення. Короленка,7. (067) 430-81-52

9.9 Робочі, слюсарі, будівельники
Caнтехнік толковий для роботи по аварійних ситуаціях, прочистка
каналізації, усунення протікань з д/р. З/п від 10000 грн. Неповна
зайнятість. Можливо пенсіонер. (098) 275-71-28
Poбітники з досвідом роботи в будівництві-універсали. (067)
730-62-66
Будівельній компанії на постійну роботу потрібні спеціалісти:
бетонувальники, муляри, монтажники, штукатури, різноробочі.
Д/р від 3 років. З/п від 12000 грн. (067)430-27-03, (098)444-04-96
	Внутрянщики, підсобники, каменярі, штукатури,
фасадники,покрівельники (098) 827-80-85
	Електрогазозварювальник, підсобний робітник,
двірник в МКП «УК «Господар Люкс»» (067) 533-84-78
Робочий для обробки зап. частин з пластику. (067) 722-77-52
	Робітник потрібен в село з проживанням. (096) 31838-77
	Робітники (чоловіки) на млин. Дзвонити з 10.00 по
16.00 з понеділка по п‘ятницю. (096) 315-44-31

509879

509635

	Різноробочий з/п 5167грн., електрик на півставки в
ліцей №4. (067) 591-65-81
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Фірмові борщі: з вишнями,
чорносливом та кропивою
Таємниці борщу  Перемога у війні
за борщ — наша. Першого липня
улюблену страву українців внесли
до Списку нематеріальної культурної
спадщини ЮНЕСКО, що потребує
негайної охорони. Знані вінничани
діляться фірмовими рецептами борщу,
розкривають секретні інгредієнти
Олійник Лариса,
RIA, (068)0060772

Всі українські
родини, які вчора
наварили борщу —
сьогодні вже їдять
світову культурну спадщину.
Якою готові пригощати. Але не
віддавати сусідським рашистам,
які вважали страву своєю. Пер‑
шого липня ЮНЕСКО остаточно
внесла українську національну
страву до списку нематеріальної
культурної спадщини, що потре‑
бує термінової охорони.
«Росіяни заперечують нашу
ідентичність в усьому, — сказав
міністр культури України Олек‑
сандр Ткаченко. — Навіть у бор‑
щі, але оскільки ми перемогли в
ситуації з боротьбою за борщ, це
одна з тих перемог, яка наближає
нас до головної перемоги у цій ві‑
йні з росіянами. Так от, шановні
товариші росіяни, вєлікій рускій
мір закінчуєть в тому місці, де
готують борщ».
Авторитетне американське
видання склало список із 20‑ти
найсмачніших перших страв
світу, де третє місце посів наш
улюблений борщ.
Борщ готують у кожній укра‑
їнській родині, у тому числі і в
зіркових родинах. Знані вінни‑
чани діляться рецептами свого
фірмового борщу.
Борщ з грибами і
чорносливом від Бронюка
Український виконавець і му‑
зикант Віктор Бронюк давно за‑

хоплюється кулінарією, а у віль‑
ний від гастролей час саме він
займається приготуванням для
всієї родини. Зірковий віннича‑
нин ділиться рецептом фірмового
борщу з грибами та чорносливом.
Інгредієнти: картопля — 3 шт.,
цибуля — 1 шт., буряк — 2 шт.,
морква — 1 шт., корінь селери
— 1/3 шт., чорнослив — 10 шт.,
гриби сушені — 50 г, капуста бі‑
локачанна — 400 г, три зубчики
часнику, лист лавровий — 2 шт.,
томатна паста — 2 ст. л., олія — 2
ст. л., оцет — 1/2 ст. л., цукор —
1/2 ч. л.; сіль, перець та сметана
за смаком.
Приготування. Залити сушені
гриби теплою водою і залишити
їх на кілька годин.
Закип’ятити воду, почисти‑
ти цибулю і буряк, покласти в
киплячу підсолену воду (буряк
розрізати на 4 частини). Варити
все 20 хвилин. Далі покласти за‑
мочені і нарізані гриби. Варити
далі.
Моркву і селеру почистити, по‑
мити і нарізати соломкою. Тріш‑
ки обсмажити на сковороді з олі‑
єю і додати до борщу. Покласти
в борщ нарізану картоплю. Ще
через 10 хвилин додати нашин‑
ковану капусту і лаврові листи.
В той же час з борщу дістати
буряк, дати йому трішки охоло‑
нути і натерти. Знову покласти
в каструлю.
Приготувати заправку. На ско‑
вороду влити 1 ст. ложку олії і
обсмажити дрібно нарізаний
часник, додати томатну пасту
і півсклянки води (або юшки з

борщу), оцет, сіль і цукор. Все
разом добре розмішати і прогріти
впродовж декількох хвилин. Ви‑
лити заправку в борщ. Поклас‑
ти чорнослив без кісточок, дати
борщу один раз закипіти і варити
на дуже повільному вогні 15–20
хвилин. В кінці приготування ви‑
далити цибулю і лаврові листки.
Додати сметану.
борщ з перепелиними
яйцями від Полякової
Епатажна вінничанка Оля По‑
лякова теж активно ділиться зі
своїми підписниками рецептами
улюблених страв її сім’ї. Серед
них почесне місце займає зеле‑
ний борщ з кропивою. Готує його
співачка з перепелиними яйця‑
ми, що робить сезонну страву ще
кориснішою.
Інгредієнти: свіжа кропива —
пучок, зелена цибуля — пучок,
кріп — пучок, морква — 2 шт.,

Оскільки ми перемогли
в ситуації з боротьбою
за борщ, це одна з тих
перемог, яка наближає
нас до головної перемоги
у цій війні з росіянами
картопля — 5 шт., цибуля ріпчас‑
та — 2 шт., перепелині яйця — 20
шт., шпинат — пучок, щавель —
пучок, сіль — за смаком, чорний
перець мелений — за смаком, ли‑
мон — 1 шт., рослинна олія — 50
мл, вершкове масло — 50 г.
Приготування. Для початку
беремо 3‑літрову каструлю, на‑
ливаємо в неї воду і доводимо
воду до кипіння. Потім кладемо
в каструлю цілу цибулину і морк‑
ву, нарізану кубиками. Картоплю
також нарізаємо кубиками і ки‑
даємо в каструлю. Варимо овочі
до готовності картоплі.
Потім миємо і дрібно наріза‑
ємо кропиву, щавель і шпинат.
Зелень для смаку та кольору по‑
ливаємо соком лимона. Беремо
середню цибулину і дрібно на‑
різаємо. Моркву миємо, чистимо
і натираємо на тертці.

Борщ — улюблена става в родині музиканта Віктора
Бронюка. Він готує класичний, з грибами і чорносливом,
копченим салом, зелений
Ставимо на плиту сковороду,
наливаємо олію і кладемо на неї
шматочок вершкового масла.
Тушкуємо цибулю і моркву до
м’якого стану.
Перекладаємо зажарку в ка‑
струлю до картоплі. Додаємо в
наш борщ сіль і мелений пе‑
рець за смаком. Відправляємо
в каструлю нарізану зелень, на‑
криваємо каструлю кришкою
і доводимо його до кипіння.
Дістаємо з каструлі цілу цибу‑
лину. Даємо борщу прокипіти
кілька хвилин і вимикаємо пли‑
ту. Перепелині яйця варимо до
готовності і чистимо.Подаємо
борщ з перепелиними яйцями
і сметаною.
Борщ з вишнями від
Павлової
Подільська кухня має чимало
особливостей. Одна з них — не‑
звичне використання ягід. До‑
слідниця подільської кухні Оле‑
на Павлова узагальнила варіант
приготування борщу на вишнях
і пропонує читачам свій рецепт
традиційної і незаслужено забутої
подільської страви.
Інгредієнти: один буряк, дві
морквини, чотири картоплини,
один зубець часнику, по 200
грамів вишні і квасолі, капуста,
сіль, перець, олія, сметана. Ви‑

оголошення
9.12 Керівники,
адміністратори, управлінці

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

	Менеджер по оренді в ТЦ «Жовтень». (068) 160-20-78

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

9.13 Швачки, кравці, прасувальники

	На сезонну роботу потрібні працівники жінки та
чоловіки. (095) 529-99-56

прийом оголошень (0432) 555-135

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) 13080-89

9.23 Шукаю роботу

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

A я шукаю віддалену роботу на дому (менеджер з продажу або
інше). (096)458-9-754

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

Швачка на петельну машину. З/п висока. Соцпакет. (063) 30801-94`

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

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

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

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

9.14 Бухгалтери, фінансисти,
аудитори

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

	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

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

Допоможу по господарству, дім, сад, город, газон. Сторож.
Охоронець. (067) 430-71-99
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 охоронником. (095) 805-34-70, 46-95-90

9.22 Різне

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

Волонтери вінницькому фонду. Довірені особи. Оплата щоденна.
(098) 210-12-70

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

шня — замість звичних томатів
для закислювання борщу.
Приготування. Буряк і моркву
можна попередньо протушкували
з олією, а можна просто по черзі
кидати варити: першим кладуть
буряк, який вариться довго, потім
моркву, картоплю, капусту. А тим
часом готуємо засмажку, яка й має
надати страві особливого смаку.
Спочатку обсмажуємо дрібно на‑
різані цибулю і часник. Після того
— вишні, просто з соком (у містах
вишні можна купити заморожени‑
ми чи заморозити самостійно, а в
селах господині часто консервують
на зиму вишні у власному соку,
тому це не має бути проблемою
в будь-яку пору року), солимо,
перчимо і тушкуємо.
Потім усе додаємо в каструлю, і
заздалегідь зварену квасолю дода‑
ємо туди ж. Трохи проварюємо на
повільному вогні разом. Нарізає‑
мо зелень. Зелень можна додати
і трохи проварити в борщі, але
краще покласти в тарілку сирою.
Розливаємо борщ у тарілки, за‑
правляємо сметаною і зеленню
та смакуємо.
Як розповідає гастрогід Олена
Павлова, на Поділлі для закис‑
лення борщу використовували
не тільки помідори, а й смета‑
ну, сливи (навіть зовсім зелені),
агрус і, чи не найчастіше, вишні.

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
509099
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КІно

Театр

Я — Панда

Smartcinema

Анімація
6.07, поч. о 14.00
7.07–13.07, поч. о 14.00

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

Концерти

Театр Садовського

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

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія
6.07, поч. о 17.30

Світ Юрського періоду 3: Домініон
Пригоди
6.07, поч. о 15.40
7.07–13.07, поч. об 11.40

Посіпаки. Становлення Лиходія
Комедія/пригоди
6.07, поч. о 10.00, 12.00, 18.20
7.07–13.07, поч. о 10.00, 14.20

Щоденник гопника

Елвіс

Комедія
7.07–13.07, поч. о 16.00

Драма
6.07, поч. о 13.00, 16.00, 19.00
З 7.07 довідка за тел. (096)00035050)

Прем’єра

CinemaCiti

Це і є любов?
Мала сцена. Трагіфарс у стилі танго
7.07 та 9.07, поч. о 17.00
7 та 9 липня дорамтеатр ім. Садовського
презентує трагіфарс у стилі танго «Це і є
любов?!» від режисерки Оксани Бандури!
Тут вирують почуття неабиякої енергетики,
феєричне поєднання музики і пластики.
Обмежений сценічний простір малої сцени
і мінімум декорацій актори компенсують
виразною живою грою. У кожного героя
свій жереб, свій біль. Глядачам то смішно, то
моторошно… Головне, ніхто не залишиться
байдужим…
Оксана Бандура, Жанна Андрусишена, Олена
Шамрай, Сергій Бондарчук, Анна Положенко,
Марія Левченко, Юлія Дацюк творять на
нерві, викручуючи себе навиворіт… а згодом
і глядачів…

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

Флешбек

Трилер
6.07, поч. о 10.50
З 7.07 довідка за тел. (096)00035050)

Світ Юрського періоду 3: Домініон

Пригоди
6.07, поч. о 10.50, 13.40, 16.30, 17.40, 19.20
З 7.07 довідка за тел. (096)00035050)

Я — Панда

Анімація
6.07, поч. об 11.10
З 7.07 довідка за тел. (096)00035050)

Чорний телефон

Чорний телефон

Жахи
6.07, поч. о 9.40, 10.30, 11.40, 12.30, 13.40,
14.30, 15.40, 16.30, 18.30, 20.30
З 7.07 довідка за тел. (096)00035050)

Жахи
6.07, поч. о 17.20, 20.20
З 7.07 довідка за тел. 08003081110.00
З 30.06 довідка за тел. 0800308111

Посіпаки. Становлення Лиходія

Анімація
6.07, поч. о 9.40, 10.40, 11.20, 12.20, 13.00,
13.20, 14.00, 14.40, 15.00, 15.40, 16.20, 16.40,
17.20, 18.00, 18.20, 19.00, 19.40, 20.00, 20.40
З 7.07 довідка за тел. (096)00035050))

Родина

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

Чай з м’ятою чи з лимоном?
Коли щось пішло не так
8.07, поч. о 17.30

Посіпаки. Становлення Лиходія

Комедія/пригоди
6.07, поч. о 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 20.00
З 7.07 довідка за тел. 0800308111

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож для дітей
9.07, поч. о 12.00

Світ Юрського періоду 3: Домініон

KVITKA
Пісня наяву й у снах
12.07, поч.о 17.30

Пригоди
6.07, поч. о 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.20,19.30
З 7.07 довідка за тел. 0800308111

Селфі зі Склерозом
Незвичайна комедія
13.07, поч. о 17.30

Морбіус

Трилер
6.07, поч. о 10.45, 15.15
З 7.07 довідка за тел. 0800308111

Топ Ган: Меверік

Пригоди
6.07, поч. о 10.20, 12.30, 15.00, 19.55
З 7.07 довідка за тел. 0800308111

Я червонію

Банші

Ромео і Джульєтта
Мюзикл
15.07, поч. о 17.30

Анімація
6.07, поч. о 10.15, 13.20
З 7.07 довідка за тел. 0800308111

Бойовик
7.07–13.07, поч. о 18.00

оголошення

Благодійний
фестиваль «Файне
місто» для полку
Азов

Н е м ож л и в о с то я т и
осторонь, коли день
за днем рашистські
виродки знищують наших
людей. Ницо і підло вони
атакують нашу країну, намагаючись стерти її з лиця
Землі. Фестиваль «Файне місто» не покладаючи
рук працює над тим, щоб допомагати полку 4308
«Азов». Провівши вже два фестивалі: в Тернополі
й у Львові, спільними зусиллями зібрали для
полку 885 935,16 грн. Зваживши всі «за» і «проти»,
вирішили продовжити серію благодійних фестивалів
«Файне місто». Наступна зупинка — Вінниця, арт-паб
«Royal Pub» (проспект Коцюбинського, 39).
Отож зустрічайте фестиваль 8, 9, 10 липня. Він
відбудеться у сховищі з дотриманням усіх правил
воєнного стану.
Алгоритм дій незмінно надзвичайно простий:
ви купуєте квиток, приходите на фестиваль,
де впродовж трьох днів вивільняєте усе те, що
накопичилося всередині за понад чотири місяці,
набравшись нових сил, продовжуєте працювати
на нашу спільну перемогу.
Для вінничан виступлять, зокрема, «Space
of variations», «Epolets», «Женя і Катя», «Tember
blanche», Женя Галич та інші виконавці, участь
у фестивалі бере також гурт O. Torvald
Всі кошти, вилучені під час фестивалю, направлять
на потреби полку 4308 (полк «Азов»)
Початок о 17.30, вартість квитків: 350–800 грн.

Благодійний
концерт Олега
Скрипки

13 липня Олег
Скрипка з гуртом
«Воплі Відоплясова»
виступить у Вінниці з
благодійним концертом,
кошти з якого перерахують на підтримку дитячої
спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Зараз той час, коли кожен з нас воїн
в протистоянні з руснею. Хтось з автоматом,
хтось за ноутбуком, хтось із гітарою. Ці хлопці
від початку незалежності України, та від початку
війни стоять міцною медійною стіною в підтримку
нашого протистояння з російським непотребом.
Олег Скрипка виконає беззаперечні хіти з
народних та авторських українських пісень
(приміром «Очі чорнії» та «Щедрик»). А відомі
композиції «Весна» чи «Країна Мрій» заграють
новими відтінками у несподівано розкішному
оркестровому аранжуванні.
Виступ Олега Скрипки — це унікальне поєднання
авторської інтерпретації народного стилю,
шаленої енергії та безмежної харизми. А емоції
відомого артиста та професіоналізм музикантів
оркестру НАОНІ, у поєднанні з проникливістю
народних інструментів, не залишать байдужим
нікого.
Початок концерту о 19.00, в «Royal Pub»,
проспект Коцюбинського, 39.
Вартість квитків: 450 грн.
прийом оголошень (0432) 555-135

12. Електроніка
та аудио/відео техніка

12.3 Послуги

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

Послуги психологів та психотерапевтів. Різні види та
напрямки консультацій. (067)433-29-54, (063)130-80-89

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

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

14.2 Потребую

12.1 Продам

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

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

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

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

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

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

14. Медичні послуги

15. Знайомства

14.1 Пропоную

15.2 Він пише

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

13. Інші послуги
13.5 Юридичні та фінансові
послуги
А кредити готівкою. Перекредитуваня. Кредитна спілка «Партнер». Ліц. 380 НКФП. (063)311-80-72, (096)901-79-48

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
Лікую спини, вправляю диски. Консультації. (068) 394-19-83
Масаж загальний, класичний, антицелюлітний. Болі в суглобах.
Консультації. (097) 296-08-77
505662

509192

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

Куплю інвалідні візки, будь-які. (097) 935-65-71
Куплю інвалідні візки, ходунки, туалет. (067) 726-46-41

Вінничанин 42р. шукає дівчину/жінку для продовження серйозних
стосунків з нею, зріст 175. Вінниця-21021, п/д 377718ОІА
Порядний, працюючий чоловік 47/171/80 виглядаю
молодше, для створення сім‘ї познайомлюсь з
жінкою. Вінниця-21029, а/с 2935

15.3 Клуби знайомств
Шлюбні знайомства. Вам допоможуть знайти свою половинку.
(097) 099-04-74

16. Хобі, творчість, дозвілля,
антикваріат
16.1 Продам
Beлика вітчизняна енциклопедія,31 том. Історія Великої Вітчизн.
Війни, 12 томів. (097) 560-06-31

афіша

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

Вперше у Вінниці відбувається єдина виставка хижих комах в Україні. Тут можна побачити екзотичних
комах, які не зустрінеш у наших краях. Серед них
є павуки з дуже високим вмістом токсинів у складі
отрути. Наприклад, король бабуїн є найотруйнішим
павуком колекції. Також на виставці є — клопи,
паличники, сколопендри, скорпіони та ін.
Виставка відбувається у ТРЦ s)mall, (пр-т Юності, 18)
до 17 липня. Графік роботи: щодня з 10.00 до 19.00.
Вартість квитків:
— для дорослих — 60 грн, для дітей — 40 грн
Діти до 3‑х років безкоштовно. Телефони для довідок: (063)7912215, (096)7726569

активний відпочинок

Кінні прогулянки у Вінниці

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

Концерти

Екскурсія в музей Пирогова

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

Відпочинок на
теплоходах по
Південному Бугу

Сезон судноплавства
відкривається у Вінниці щорічно весною
і триває аж до пізньої
осені. Всі охочі можуть
замовити прогулянки
по річці Південний Буг,
де курсують прогулянкові катери. Пасажирський флот Вінниці складається з двох однакових, старих, але міцних
теплоходів — «Пирогов» та «Ляля Ратушна».
Теплохід відправляється щогодини з пристані
«Вінниця», на площі Героїв Чорнобиля. Прогулянка триває 45 хвилин, після чого теплохід
швартується на пристані Сабарів. Тут ви можете
прогулятися по мальовничій лісовій місцевості і
повернутися назад цим або наступним теплоходом.
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 пароплаві можна за телефонами: (068)0416691,
(097)0772797.

Прем’єра «Жінка над нами» у Вінниці

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

Улюблені «вар’яти»
«ТеСАМеШоу»

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 найталановитіших 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 взагалі окрема насолода! Квитки — від 290-490 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста.

оголошення
16.2 Куплю

17. Тварини

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

17.1 Продам

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

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

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

17.2 Куплю

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

	Куплю велику рогату худобу: корови, коні, бики,
телята, свині. Можл.перевезення. (067) 280-55-32

Куплю монети будь-якого періоду для себе. Дорого. (067) 93317-24
Ордени, медалі, значки, ікони. картини, фотоапарати, фарфор.статуетки, парфуми. (098) 753-77-50
	Радіодеталі, радіолампи, електродвигуни, металобрухт. Куплю дорого! (098) 753-77-50

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

16.4 Спорт, туризм
А ми купимо велосипеди, робочі або неробочі. (067) 847-27-68
Куплю човен надувний, бінокль, велосипед, намет. (098) 37038-50
Продам велосипед з двигуном, універсальний, велосипет бензиновий, простий. (097) 147-67-91

18. Загубив-знайшов
18.1 Загубив
Втрачений договір дарування на Шабатура Юрій Костянтинович від 28 липня 1993 р. м.Гнівань. Вважати
недійсним. Тел. не вказаний
Втрачено диплом ВН №38356241 та свідоцтво про народження
на ім‘я Гуменюк Сергій Олександрович. Вважати недійсним. Тел.
не вказано
Втрачено службове посвідчення на ім‘я Самелюк Олег Васильович, № 496. Вважати недійсним. Тел. не вказано

19. Загальні оголошення

Арсен Мірзоян 31 липня у Вінниці

Це буде прекрасно, щиро і сильно – аж до мурашок!
31 липня о 19.00 у Будинку офіцерів Арсен Мірзоян
з великим концертом до 10-річчя на сцені! Почуємо
всі улюблені пісні та нові вражаючі хіти! Готуйтеся до
двох годин насолоди, справжньої чоловічої лірики
і потужної енергетики, перед якою неможливо
встояти! Квитки – 230-470 грн. Купуйте на сайті
afisha.vn.ua, у касах театру, філармонії, Royal pub,
«Артинов», «CHERDAK», «Мобі Дік», «Rock-n-Roll»,
«Aladdin». Безкоштовна доставка квитків: (098)10100-63, (093)101-00-63.

Яскравий джазовий
вікенд

На відкритті нової
атмосферної локації
у центрі міста —
«Театрального дворика»
— глядачів чекатиме
яскравий джазовий
вікенд! 6 серпня о 19.00 вперше у Вінниці пройде
дивовижний концерт «Джазовий The Beatles»,
на якому ми разом заспіваємо всі улюблені хіти
легендарних «Бітлів». А 7 серпня о 19.00 запалимо
на концерті просто неба «Джазовий Michael Jackson
& Stevie Wonder». Буде все для ваших незабутніх
вражень! Не пропустіть! Про ці події говоритиме
все місто! Квитки – 290-490 грн. Купуйте на сайті
afisha.vn.ua, у касах театру, філармонії, Royal pub,
«Артинов», «Мобі Дік», «Rockn-Roll», «Aladdin» і центрі
розвитку «Origami». Безкоштовна доставка квитків:
(098)101-00-63, (093)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 «скрябінський» драйв! А ще – багато особливих зворушливих спогадів і незабутня, найтепліша атмосфера у
колі своїх людей. Квитки – 390-540 грн. Купуйте на
сайті afisha.vn.ua та у касах міста.
прийом оголошень (0432) 555-135

Продам скляні бутлі 22л, 350 грн за 1 шт. Можливий торг. (097)
225-30-19

Металобрухт, профільні труби, вузли, агрегати трактора МТЗ.
(067) 491-43-68

19.2 Куплю

	Монети, нагороди, ікони, годинники, біжутерію,
радянські іграшки, ялинкові, дит. (097) 872-46-64,
57-30-64

А я куплю велосипеди, різні. Ціна договірна. (067) 429-26-71
Годинники механічні, радіодеталі, плати, розкладні,
нові, військ.одяг. Дорого. (097) 872-46-64, 57-30-64
	Демонтаж, самовивіз, чорні, кольор. мет., макул.,
склобій. Київська, 136б. (098) 028-88-91
	Дорого куплю фотоапарати, об’єктиви, фарфорові
статуетки, значки, медалі та ін. (097) 872-46-64, 5730-64

	Р а д і о д е т а л і , р а д і о л а м . , р е л е , р а д і оп л а т и ,
магнітофони, осцилографи, т/в, фотоап. (098) 75377-50
	Фарфорові статуетки, радянські парфуми СРСР,
метал. (097) 872-46-64, 57-30-64
	Фотоапарат Олімпус, Кодак, Соні, магнітофон Шарп,
Санйо та інше. (098) 753-77-50

	Духи, флакони та коробки з під духів: Франція та
СРСР. Дорого! (098) 753-77-50
	Закуповую чорний та кольоровий брухт. Магнітофон
«Шарп» та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64
	Картини, мельхіор, фотоапарати, біжутерія,
фарфорові статуетки, парфуми СРСР. (097) 872-46-64,
57-30-64
	Куплю дозиметр, радіолампи, противогаз, катализатор, лічил.Гейгера, радіодеталі. (098) 753-77-50
	Куплю дорого! Газ.колонки, холодильники, прал.
машини, газ.плити, т/в, маг.»Маяк» (097) 872-46-64,
57-30-64
	Куплю дорого! Парфуми, флакони часів СРСР, двигуни, трансформатори та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64

19.1 Продам

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

Продам електросічкарню або поміняю на зерно. (096) 823-28-10

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

Анекдоти
***

Вчора був пограбований магазин
«Все для риболовлі». Судячи
по тому, що вкрали, грабіжники
зібралися ловити коропів…

***

І вовки ситі, і вівці цілі, і пастуху
вічная пам’ять.

***

У фільмі «Іван Васильович змінює
професію» війська відправили
на війну, щоб ніхто не зрозумів, що
при владі цар-самозванець…)

***

Овен

***

***

***

Дай чоловіку рибу, і він буде ситий
один день. Дай йому навушники,
і він буде 24 години слухати
Доброго вечора!

***

Злодій залазить у будинок, а там —
папуга.
— А Кеша все бачить?
Злодій накрив рушником клітку,
папуга:
— А Кеша не я! Кеша — бульдог…

***

Підкажіть, як діють таблетки для
посудомийної машини? Випила
вже три таблетки, а мити посуд все
одно не хочеться.

***

— Що ви знаєте про музику?
— Мендельсона слухають стоячи,
Шопена лежачи, а Круга сидячи…

***

Близнюки

Постарайтеся філософськи
ставитися до життя і ви‑
являти терпіння, тоді на вас
чекає успіх і здійснення на‑
віть тих планів і бажань, які
здавалися нездійсненними.
У вихідні можна розрахову‑
вати на зустрічі із друзями,
активний відпочинок та
ніжні побачення.

***

Точний час, щоб лягати спати — це
коли телефон падає на обличчя
другий раз…

***

В сім’ї чоловік повинен працювати.
А жінка — надсилати йому веселі
картинки, щоб він не сумував
на роботі…

Рак

Можуть здійснитися давні
проекти. Події на роботі
будуть досить непередба‑
чувані, але загалом на вашу
користь. Виявіть ініціативу та
активність, партнери здатні
вас підтримати, але і вам
доведеться брати участь
у вирішенні чужих проблем.

***

— Коханий, як тобі моя нова
стрижка?
— Нормально, відросте…

***

— Лікарю, я жити хочу! Зробіть
щось!
— А у вас гроші є?
— Немає…
— Ну для чого вам таке життя?

Лев

Ваша сумлінна праця
на роботі починає приносити
чудові плоди, настав час
отримання нагороди. Ваш
авторитет на високому рівні,
оточуючі будуть прислухатися
до вас і просити у вас поради.

***

Недавно дізналася, що чоловічі
яйця на ринку донорських органів
коштують 4 мільйони євро.
Дивлюсь на сплячого чоловіка, і ця
інформація не дає мені спокою…

Діва

Досить складний тиждень,
буде необхідно реально
розраховувати свої сили та
можливості. Є великий ризик
конфліктів на роботі. Але мо‑
жете, за потреби, розрахову‑
вати на допомогу друзів.

***

— Лікарю, у вас є щось від голови?
— Так, візьміть вухо…

***

За статистикою, кожен 300‑ий
росіянин не хоче воювати проти
України. А кожен 200‑ий чомусь
навіть і не відповів.

***

Чоловік дружині:
— Хочеш розкажу скандальну
новину?
— Давай…
— Я аванс пропив…

***

І як батьки не розуміють, що
виспатися означає встати пізніше,
а не лягти раніше.

В мене є два недоліки:
1. Погана пам’ять.
2. Ще щось…

Терези

Для вас цей тиждень обіцяє
бути вдалим та прибутковим.
На роботі ви легко порозумі‑
єтеся з начальством, колега‑
ми, клієнтами. У вихідні най‑
кращим способом відпочити
будуть прогулянки, подорожі
та зустрічі з друзями.

***

— Офіціанте, всім шампанського
за мій рахунок!
— Але ви тут самі.
— Я знаю!

***

Якщо тобі подзвонили в домофон
і спитали: Ти вдома? Не нервуйся і
відповідай: Так… а ти де?

***

Іван у кінотеатрі так голосно пив сік
через трубочку, що тепер він через
трубочку навчився ще й їсти…

***

Моя робота — це таке місце, де
ранок починається з ароматної
кави… А закінчується оком, що
смикається, і бажанням вбивати)

***

Відстань Париж-Дакар — це
дурниця. Відстань авансзарплата — це випробовування…

Скорпіон

Цього тижня виявіть ак‑
тивність, потрібна миттєва
реакція та вміння швидко
приймати рішення. Вам
вдасться розібратися зі
старими проблемами, які
давно вас турбують.

***

Аптека в день закоханих:
— Добрий день!
— Закінчились!

***

Дуже часто для того, щоб стати
успішним, радять виходити з зони
комфорту. Думаю, Україна стане
дуже успішною країною, бо у нас з
зони комфорту вийшло плюс мінус
40 мільйонів людей.

Стрілець

Ви нарешті відчуєте енергію
для нових справ, це до‑
зволить вам взяти участь
у різних проектах і вирішенні
досить незвичайних питань,
про які ви навіть і думати
не могли.

Погода у Вінниці

***

— Ти п’єш?
— Якщо це запитання, то ні, а якщо
пропозиція, тоді так…
— Що таке контрастний душ?
— Це коли виходиш із сауни
з дівчиною, а тебе зустрічає
дружина.

Тиждень буде досить
суєтним і напруженим. По‑
думайте про зміну способу
заробітку. Добре, якщо ваша
відпустка зовсім близько.
Мудрість і терпіння вам
знадобляться, щоб утримати
мінливу удачу.

Чому котячий корм не можна
називати скромніше? Чому мій кіт
їсть: рагу з кролика в вершковому
соусі, а я макарони з сосискою?)
Захоплююсь своєю подругою! Це
справжня вірність! Четвертий раз
заміжня, а коханець — один і той
самий!

— Русский язык однозначно богаче
украинского.
— Масло, олія, мастило.
— Простите, что вы сказали, можно
по-русски?
— Масло, масло, масло.

***

Телець

***

***

— Підкажіть, будь ласка, що
на канікулах цікаве читають ваші
дітки 7 років?
— Статистику двохсотих орків!

***

Вас може потягнути на аван‑
тюрні любовні пригоди,
ризик втратити голову і
наробити дурниць. Хвиля
творчого підйому захопить
вас, вас переповнюють нові
ідеї та плани.

— Не розумію, як вони дізналися
мій пін-код банківської картки?
— А який пін-код у тебе був?
— Рік канонізації Святого Домініка
папою Григорієм IX.
— І який це рік?
— 1234.

Галя завжди плутала протизаплідні
таблетки з заспокійливими. Тепер
у неї 10 дітей, але це її абсолютно
не хвилює.

***

Кохання, це коли дивишся
на сплячу жінку і думаєш: «Ну
і зараза ти!». А сам їй ковдру
поправляєш, щоб та заразонька
не змерзла.
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Козеріг

Постарайтеся розподілити
час так, щоб ви змогли
не тільки плідно працювати,
а й як слід відпочивати. Всі
ділові питання потрібно ви‑
рішувати швидко, уникаючи
зайвих вагань та роздумів.

Водолій

Не варто боятися змін, хоча
розраховувати доведеть‑
ся лише на власні сили.
У питаннях, пов’язаних з
нерухомістю, можливі якісь
приємні новини та пропо‑
зиції.

Риби

Ловіть мить удачі, і постарай‑
теся її утримати, працюйте
на свій успіх, у вашій кар’єрі
зараз настав дуже відпові‑
дальний період. А ось у осо‑
бистому житті ви можете
зустріти нерозуміння. Мож‑
ливо, поряд з вами не та
людина, яка вам потрібна?
Зірки кажуть, що нарізно вам
буде краще. Можливо, варто
розпочати новий роман?

