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На Замковій горі може бути Меморіал
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Вони вижили у пеклі

історії Героїв

Сергій

Лукащук на війні з 2014
року. Нині його славнозвісна 128
бригада в Запорізькій області.
Йому 29 років, він має орден
«За мужність» третього ступеню,
має звання молодшого сержанта,
сильну віру в своїх хлопців і
перемогу. Чекає на протези і на
с. 8
можливість мочити орду

20‑річний Веніамін Бондарчук

зустрів ворожий наступ
на строковій службі. Під час
вивезення поранених та загиблих
побратимів Веня підірвався на міні.
Тепер з усмішкою розповідає, що
як тільки адаптується до протеза,
хоче повернутися на захист країни.
А після перемоги — одружитися с. 9

Валентина Кушту звістка про

велику війну застала за кордоном,
на заробітках. Він, не гаючи
часу, купив квиток і повернувся
додому захищати Батьківщину.
Чоловік вважає, що народився
в сорочці. Поруч з ним загинули
двоє побратимів, його, важко
пораненого, нині рятують лікарі с. 10

реклама
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На Замковій горі може
бути Меморіал слави

Думка
Наталія
Суханова
педіатр

Маємо бути
разом

Парк-пам’ятник?  Торік на пагорбі
поставили флагшток з прапором,
а у перспективі хотіли будувати історичний
парк розваг. Але з початком великої війни
Замкова гора набуває нового змісту —
стає місцем вшанування захисників, які
боролися за Україну. Тож в мерії хочуть
дізнатися думку вінничан, як продовжити
благоустрій цього місця

Чотири місяці війни…
Глибина моєї депресії,
здається, досягла максимуму. Далі вже має бути або
підйом вгору або…
Хвилі агресії все рідше
трапляються, ненависть —
це дуже сильне почуття,
на яке я зараз вже не здатна. Це жахливо, але після
того, що сталося в моїй
країні за цей час, мало
реагую навіть на жахливі
смерті, тотальні руйнування, страшні втрати. Вже
практично не стискається
серце, не виступають сльози, навіть якщо я стикаюся
зі справжніми трагедіями,
тільки дедалі більше поглиблюється туга та міжбрівна
зморшка. Я продовжую
піклуватися про близьких.
Я все ще можу бути корисною як лікар, завдяки
накопиченій базі знань і навичок. Знаю, що так зараз
почуваються частина тих,
кого торкнулася війна. Ось
тільки все частіше свій біль,
тугу, агресію, неможливість
змінити ситуацію люди намагаються злити на близьке
оточення. Вони шукають
зрадника та ворога поруч,
намагаються нав'язати свою
думку та бачення навіть
шляхом тиску, погроз та
висміювання.
А давайте потім будемо
з'ясовувати, хто був найнайпатріотичнішим, хто
найкраще знає історію
України, хто вміє найвправніше розмовляти рідною
мовою, хто найбільше донатив і допомагав, хто найбільше віддав чи втратив,
хто був найпрозорливішим,
хто вибрав найправильнішу
політичну позицію, хто слухав наймудріших політиків
та експертів, найбільше переживав і найгірше плакав.
Я може навіть буду здатна
на діалог і зміну своєї точки
зору, я навіть із задоволенням вступатиму в дискусію
і вишукуватиму найправеднішу правду. Тільки потім…
коли ми переможемо. А ми
обов'язково переможемо, якщо не перегриземо
до того одне одному горлянки.
Ми маємо бути разом і
тоді все буде Україна.

Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Виконком міськради 30 червня
ухвалив рішення
про створення робочої групи,
яка організує процес опитування громади. Один із учасників
цієї групи при міськраді, головний архітектор Вінниці Євген
Совінський.
— Вивчення громадської думки
дозволить визначити найкращі
ідеї та сформувати технічне завдання для проведення архітектурного конкурсу, — сказав Совінський.
«Пантеон слави»
А як саме будуть опитувати
громадян? Це буде анкетування
на вулицях міста, онлайн-опитування чи проведуть різноманітні
майстер-класи поблизу Замкової
гори, аби зібрати якомога більше
людей?
— Процес вивчення громадської думки обтяжує воєнний
стан. Ми маємо дотримуватись
безпекових заходів, тому на засіданні робочої групи повинні
визначити, в якому саме форматі буде відбуватись опитування. Цілком ймовірно, що воно

— Коли випускаєшся з уні‑
верситету, щоб на роботу
одразу приймали. Бо зараз
всюди треба, щоб був досвід
роботи. А де ж його взяти?

Саме цього місця
стосуються найстарші
археологічні знахідки
Вінниці. У 1960-х тут
знайшли залишки
поселення трипільців
понуватимуть до голосування
на громадських обговореннях.
І, до слова, у міськраді вже натякнули, що може бути в цьому
місці — «Пантеон слави». «Вже
склалася традиція на території
Замкової гори проводити сакральні заходи з вшанування
захисників та пам’ятних дат,
які пов’язані зі становленням
державності, — йдеться в повідомленні на сайті Вінницької
міськради. — Нещодавно тут
пройшли урочистості до Дня

Історична довідка
Замкова гора — це пагорб, який
знаходиться між вулицями Гліба
Успенського та вулицею Синьо‑
водською (колишня Маяковсько‑
го — авт.). За дослідженнями істо‑
риків, саме тут існував «Вінниць‑
кий замок»: у 1512 році на горі
діяло дерев’яно-земляне укрі‑
плення доби князів Острозьких.
Фортеця в цьому місці слугува‑
ла початком розбудови нового
міста та була потрібна, аби обо‑

Ми запитали вінничан

Олена (21), студентка:

відбудеться так само, як з перейменуванням вулиць Вінниці, — розказав журналісту Євген
Совінський.
Тобто, якщо провести аналогію
з обговоренням перейменування
вулиць, то людям запропонують
спочатку надсилати свої пропозиції, а потім, враховуючи листи від
вінничан, складуть список речей,
які можуть побудувати на Замковій горі. Усе це, ймовірно, про-

Олександр (24), переселенець
з Харкова:

— Мені місто подобається.
Все наче чисто і добре. Хіба
що я б майданчики зробив
спортивні.

ронятися від набігів кочівників з
Дикого поля. Саме цього місця
стосуються найстарші археоло‑
гічні знахідки Вінниці. У 1960‑х
тут знайшли залишки поселення
трипільців, датоване 3–4 століт‑
тям до нашої ери.
У радянські часи Замкову гору
перетворили на кар’єр. Згодом,
її вирівняли, щоб можна було
з’єднати береги річки Південний
Буг новим мостом.

Благоустрій Замкової гори мав бути у дві черги. Крім
флагштоку, хотіли побудувати ще більше пішохідних доріжок,
нові оглядові майданчики та набережну біля моста
Конституції. Раніше — меморіальна акція «Вінниця пам’ятає»
в пам’ять про військових та цивільних, які загинули у війні росії
проти України. Також проходив
захід до Дня Єднання».
Тому, припускаємо, що неподалік від флагштока з прапором
можуть спорудити скульптурну
композицію, яка присвячена
пам’яті захисників, полеглих
у війні з росією. А як воно буде
насправді — побачимо вже незабаром. Адже, за рішенням виконком міськради, опитування
вінничан має тривати до 10 вересня.
Про попередні плани
Рік тому, нагадаємо, на Замковій горі побудували 50‑метровий
флагшток. Тут, до 30‑річчя Незалежності України, під супровід
військового оркестру підняли
найбільший Державний прапор.
Але варто згадати, що план
благоустрою урочища мав складатися з двох черг. Після проведення археологічних робіт, тут
впорядкували схил, зробили нові
пішохідні доріжки, газон, місце
для парковки авто, висадили нові
кущі й дерева. І у центрі гори

встановили щоглу з прапором.
Другою чергою передбачалося розширення мережі пішохідних доріжок, будівництво нових
оглядових майданчиків та ще й
створення набережної-променаду
від Староміського мосту, вздовж
вулиці Гліба Успенського.
— Перша черга благоустрою
реалізована на 100%. А на другу
чергу робіт поки не виготовлявся
й робочий проект. Тому коли і чи
буде вона реалізована — відповісти на ці питання я не можу, —
розказав головний архітектор
Вінниці Євген Совінський.
А ще, чотири роки тому, «Вінницьке історичне товариство»
запропонувало свій концепт розвитку Замкової гори — створити
тут копію Вінницького Замку,
який можна було б наповнити
різноманітними розвагами для
гостей міста й вінничан. Зокрема, проводити тут фестивалі та
історичні реконструкції.
Ідею з таким історичним «Діснейлендом» вписали у Стратегію розвитку туризму Вінниці
до 2030 року. І для будівництва
історико-культурного комплексу
«Замкова гора» планували залучати інвестора.

Якби стали мером Вінниці бодай на день, то що б робили?

Людмила (71), пенсіонерка:

— Що б я могла йому за‑
пропонувати? Вважаю, що
вінницький мер й так усе
робить для міста. Зокрема,
транспорт чудесний в нас.

Костянтин (54), працівник
комунального підприємства:

— Наче все робиться як слід.
Я працюю у теплових мере‑
жах і траси у нас міняються.
Благоустрій теж влаштовує.

Олена (73), пенсіонерка:

— Я б робила те, що хочуть
люди. Зібрала б усіх і вислу‑
хала кожного. Щоб люди
не жалілися і знали, що в нас
є влада і вона за нас думає.

Валерій (65), пенсіонер:

— Я ніколи не думав про
це, а зараз вже на пенсії.
Мене у місті все влаштовує.
Головне, щоб бойових дій
у Вінниці не було.
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Як зареєструватися на сайті
нового постачальника газу
Важливо  Вінничанам почали надходити
листи про те, що відтепер постачальником
блакитного палива буде «Нафтогаз». Щоб
мати змогу сплачувати за спалені куби
онлайн і не чекати, поки рахунок прийде
поштою, треба зареєструватися на сайті
компанії. Розповідаємо простими словами,
як це зробити
Олена Удвуд,
Валерій Чудновський, RIA,
(063)7758334

Раніше ми платили онлайн
за блакитне паливо на сайті 104.ua.
Втім зараз в особистому кабінеті
вказана лише плата за транспортування, чи як ми кажемо між
собою, плата «за трубу». Натомість
за спожитий газ система показує
самі нулі. Нагадуємо, у всіх абонентів на Вінниччині змінився
постачальник газу. Раніше ми
отримували блакитне паливо від
«Вінницягаз Збут». У травні цього
року постачальника змінили, втім
споживачів попередити про це заздалегідь забули.
Ми усі автоматично стали
клієнтами «Нафтогаз України».
Позаяк газ нам тепер постачає
зовсім інша фірма, доведеться
реєструватися на новому сайті.
Даємо покрокову інструкцію, як
це зробити.
Відкрийте програму, яку ви
використовуєте, щоб заходити
на сайти в інтернеті. В адресному
рядку, який розташований зверху, введіть латинськими літерами my.gas.ua і натисніть клавішу
Enter на клавіатурі. Відкриється
сторінка із входом в особистий
кабінет на сайті «Нафтогаз України». У правому верхньому кутку
ви побачите напис «Немає акаунту? Зареєструватися». Натисніть
на слово «Зареєструватися».
На сторінці, яка відкриється,
по центру буде напис «Введіть
номер особового рахунку» і нижче — пусте поле. Клікніть на це
поле курсором мишки і напишіть номер особового рахунку.
Його можна подивитися у листі,
який ви отримали від «Нафтогазу». Особовий рахунок прописа-

ний у правому верхньому кутку
жирним шрифтом. Він складається з дев’яти цифр. Введіть ці
цифри у поле. Нижче поставте
галочку біля напису «Я даю згоду
на обробку даних». Після цього
стане активною кнопка «Перейти
до реєстрації», яка розташована
нижче. Натисніть її.
Щойно ви натиснете цю
кнопку, на цій самій сторінці
з’явиться ще одне поле «Введіть
перші три літери прізвища власника рахунку». Поставте курсор
мишки у поле під цим написом і
введіть потрібні літери. Потім поставте галочку ліворуч від напису
«Я не робот», що розташований
нижче. Натисніть кнопку «Перейти до реєстрації».
Вам запропонує декілька варіантів реєстрації — через номер
телефону, e‑mail, Facebook або
Google. Оберіть той, який для
вас найбільше підходить. Ми покажемо на прикладі реєстрації
через мобільний телефон. Тому
натискаємо кнопку «По номеру
мобільного».
У полі для вводу, де прописано
«+380» введіть свій номер телефону (код оператора, наприклад,
«73», «63», «93», «95», «98» чи «67»
і сім цифр після нього). Натисніть кнопку «Отримати код», яка
нижче.
На цій самій сторінці з’явиться
нове поле «Введіть код». На ваш
номер прийде смс-повідомлення
від gas.ua із шестизначним кодом.
Напишіть код у це поле. Його потрібно ввести одразу, інакше сайт
видасть помилку. Після введення
коду натисніть увійти.
Придумайте пароль, який складається із цифр і латинських літер. Має бути мінімум вісім символів, хоча б одна велика і одна

Номер особового рахунку є у листі від Нафтогазу. Листівки з написом «Важливе
повідомлення» розсилали мешканцям Вінниці наприкінці червня - на початку липня
маленька латинські літери. У полі
«Створіть ваш пароль» введіть
цифри і літери, у полі нижче
введіть ті самі цифри з літерами.
Потім натисніть кнопку «Зареєструватися». Оце й усе. Після
цього вам відкриється сторінка
з вашими даними. Там можна
буде подивитися заборгованість
за спожите блакитне паливо і
оплатити рахунок онлайн.

Кому подавати показники і який тариф
З м і н а п о ста ч а л ь н и ка га з у
не змінює терміни та способи
подання показників лічильни‑
ка: для коректних розрахунків
їх треба надсилати з 1 по 5 чис‑
ло щомісяця «Вінницягазу»,
через особистий кабінет або
чат-бот 104.ua

Наразі на газ для побуто‑
вих споживачів встановлено
фіксовану ціну — 7,96 грив‑
ні за кубічний метр. Номери
контакт-центру «Нафтогазу»:
(066)-300–2-888; (098)300–2-888; (093)-300–2888.

Як повернути переплату
Станом на 8 липня 2022 року
«Вінницягаз Збут» повернув клі‑
єнтам — побутовим споживачам
717 тисяч гривень переплат та
помилково сплачених у травні
коштів за спожитий природний
газ. Про це повідомила пресслуж‑
ба компанії.
Причина помилкових переплат, як
зазначили у вінницькому газзбуті,
«відсутність комунікації зі спожи‑
вачами з боку нового постачаль‑
ника «Нафтогаз України», через
яку частина клієнтів перерахувала
оплату за травень на рахунки по‑
переднього постачальника».
— Нам офіційно стало відомо
про переведення наших клієнтів
до «постачальника останньої на‑

дії» лише в червні. Коли ми дізна‑
лись з інформаційної платформи
ТОВ «Оператор ГТС України» про
зміну постачальника (яка відбу‑
лася заднім числом, 1 травня —
прим.), почали інформувати про
це наших споживачів, — сказав ди‑
ректор «Вінницягаз Збуту» Василь
Сопільник.
Там же зауважили, що авто‑
матично перевести переплату з
особового рахунку «Вінницягаз
Збут» на особовий рахунок клієнта
у «Нафтогаз України» неможли‑
во, оскільки відсутній погоджений
сторонами механізм автоматич‑
ного переведення коштів.
Щоб повернути переплату за тра‑
вень і попередні місяці (якщо така

є — авт.), вам потрібно написати
заяву на повернення переплати.
До заяви на повернення коштів
треба додати копію паспорта, свій
ідентифікаційний номер платни‑
ка податків та довідку з банку з
реквізитами карткового рахунку
(з зазначенням IBAN, МФО, ЄД‑
РПОУ банку).
Документи можна надіслати
на електронну скриньку contact@
vngaszbut.com.ua, або на поштову
адресу: м. Вінниця, Хмельницьке
шосе, 23, 21036.
Відповідь на вашу заяву і поверну‑
ти переплату мають у строк до 14
(максимум 30) календарних днів.
Проте в умовах воєнного стану
терміни можуть бути іншими.

Відкрили додатковий набір на безкоштовні курси
української мови. Як долучитися?
Марія ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

У Вінниці проводять безкоштовні курси розмовної української мови. Нині відкривають
другий набір. Розповідаємо, як
долучитися..
З 18 липня у Вінниці стартує
другий потік мовних офлайнкурсів «Вільна українська». Реєстрація триватиме до моменту
сформованості груп, але не пізніше 14 липня. Запланована тривалість курсів — 24 заняття (про-

тягом 6 тижнів). Про це інформує
Вінницька міська рада.
Необхідність провести повторний набір на курси виникла
у зв’язку з численними запитами
та актуальністю запровадженої
ініціативи.
— Уже з першого потоку курсів
ми мали змогу переконатися, наскільки зросла національна свідомість наших громадян, — каже
директорка департаменту освіти
Вінницької міської ради Оксана
Яценко. — Адже кількість охочих

вдосконалювати свою українську
приємно вражає. Люди прагнуть
вільно розмовляти рідною мовою
в побуті, навчитися легко висловлювати свої думки та пригадати
правописні норми, аби покращити свою грамотність. Це, безумовно, мотивує до впровадження таких важливих проєктів, як
«Вільна українська».
Доєднатися до груп пропонують
усім охочим підліткам (12–17 років) та дорослим з‑поміж вінничан
та переселенців, які наразі про-

живають у Вінницькій громаді.
Реєстрація за посиланням:
http://surl.li/ckkdx. Кількість місць
обмежена.
Проєкт «Вільна українська»
у Вінниці розпочався 6 червня
2022 року. На курси одразу записалися 200 підлітків та дорослих, які
проживають у Вінницькій громаді.
До викладання залучили найдосвідченіших учителів‑філологів.
Заняття проводять у школах,
бібліотеках та у підліткових клубах. Доповнює програму курсів

ініціатива «Навчай українською»,
що впроваджена у межах всеукраїнського марафону «Єдині».
Модератори проєкту пропонують
слухачам онлайн-вебінари та лекції, аби якнайшвидше опанувати
українську мову.
За результатами попереднього анкетування, учасники курсів прагнуть вільно розмовляти
українською в побуті, позбутися
суржику, легко висловлювати
думки та засвоїти нові правописні норми.
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Збирають посилки на фронт
для тих, хто не їсть м’яса
Ініціатива  За тиждень петиція про
введення веганських сухпайків для
ЗСУ зібрала 3452 підписи. Її створив
військовослужбовець із Вінниці і веган —
Петро Павлов. Надихнувся хлопець
волонтерською діяльністю громадської
активістки Тамари Хьюман. Яка з початку
війни формує та відправляє на фронт
веганську їжу
Альона РЯБОКОНЬ,
(067)4333535

Петро Павлов
вважає, якщо
на війні є вегани,
і вони потребують
веганської їжі,
чому б цю потребу не вивести
на державний рівень, і тим самим
отримати відповідність світовим
стандартам, за якими веганські
сухпайки в армії — це норма.
Про державний рівень та світові стандарти Тамара Хьюман теж
мріє. А поки цього не сталося,
робить усе, щоб вегани на війні
не йшли на компроміси з власними принципами, і не відволікаючись мочили русню.
Тамара Хьюман — засновниця
громадської організації «Кожна
тварина». Вона займається популяризацією веганства — просвітницькими проектами, лекціями,
веган турами по України.
Як почалася веганська кухня
на фронті?
— З початку повномасштабної
війни багато наших проектів стали неможливими, неактуальними, не на часі. І ми подумали,
як ми можемо бути корисними
для людей, для тварин. Тож спочатку допомагали тваринам-переселенцям. Знаходили транспорт,
шукали перетримки, новий дім
для тварин, які втратили свої
сім’ї або загубилися.
Потім побачили львівську веганську кухню, яка на той момент працювала може декілька
днів. І зрозуміли, що можемо
зробити схожий проект в інших
містах України, де в нас є волонтери, де є команда. Так ми
почали робити рослинні страви
у Вінниці, (тут є наша кухня, також ми співпрацюємо із закладом
Мао Мао), у Києві, у Рівному й
одразу почали шукати бійців зі
ЗСУ та тероборони, яким була
потрібно така їжа.
Спочатку по знайомих шукали
та відправляли. Потім, коли це
трохи набрало обертів, до нас уже
почали звертатися бійці й бійчині
самі, почали писати в instagram
і залишати свої заявки. Уже відправили 350 посилок (їх вистачає на два-три тижні, і коли їжа

закінчується, бійці роблять повторне замовлення).
А якщо говорити про бійців,
на сьогодні ми маємо близько
200 веганів на війні, з якими
співпрацюємо. Хоча не всі знають про існування нашої організації. Тож думаю веганів на війні
набагато більше.
Що входить до веганських сухпайків для фронту?
— Це не зовсім сухпайки
в стандартному розумінні цього
слова, це посилки з веганськими
стравами. Ми намагаємось покласти туди якомога більше білкової їжі. Це рослинні сосиски,
ковбаси, паштети, арахісова паста, різні намазки, хумуси. Тобто
все, чим боєць чи бійчиня зможе доповнити свій раціон у тих
умовах, у яких вони знаходяться.
Бо якась їжа в них є, гарнір, наприклад, вони можуть їсти, а ми
намагаємось доповнити раціон,
щоб він був повноцінним. Інколи
бійці уточнюють, чого їм не вистачає, чи то намазок чи тофу, чи
паштету, може батончиків протеїнових, або досить популярної
веганської тушкованки.
Де гроші берете на веганські
посилки?
— Як громадська організація
ми збираємо пожертвування. Нас
також підтримали міжнародні
фонди, зокрема старт проекту
профінансував американський
веганский фонд. Але в грошах
звісно є постійна потреба, тому
що одна порція обіду коштує
приблизно 20 грн. На сьогодні
ми приготували 20000 порцій.
Кожна ж посилка коштує 500–
600 грн.
Ці продукти можуть їсти
не лише вегани?
— Є багато людей, які не вживають продукти тваринного походження з різних причин (непереносимість лактози, тримають
піст, мають проблеми з органами травлення) є люди, яким
банально не подобається смак
певних продуктів. Тобто людина
не може вживати певні продукти
через здоров’я, або через етичні
переконання, принципи. Веганство це про принципи. Людина відмовилась від тваринної
їжі, бо не хоче вбивати тварин

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: АНРВУ, WAN-IFRA, Agora,
Norske Skog, БО “УСЛ” та Kinstellar.

і приносити їм страждання. І
коли боєць чи бійчиня з такими
принципами йде на передову,
а там часом немає можливості
харчуватися рослинною їжею,
доводиться йти на компроміси,
миритися з цим, але це морально складно.
Тобто веганство це більше про
морально-етичні переконання?
— Це тільки про це і є. Якщо
ми говоримо просто про рослинне харчування, у нього можуть бути різні причини. А веганство воно в принципі про
ставлення до тварин, не тільки
в їжі, але й в одязі, тестуванні
на тваринах, побуті, розвагах.
До речі, мені подобається досвід ізраїльської армії. В Ізраїлі
взагалі дуже багато веганів, більше 5 % населення, а в армії кожен
18 боєць це веган чи веганка. І
в них є опції рослинної їжі для
армії. Але це ще не все — вони
можуть обирати взуття не зі шкіри, й одяг без вовни та інших
матеріалів тваринного походження. Я розумію, що ми трошки
далі від такого результату, але
брати приклад, і з чогось починати треба. Оскільки в нас є
вегани і веганки, було б круто

Коли веган йде
на передову і не
може харчуватися
рослинною їжею, йому
доводиться йти на
компроміси
в майбутньому, щоб була змога
харчуватись і одягатись так, як
вони звикли в мирне життя.
Як почалося ваше веганство?
Це сталося в один день, чи потребувало якогось часу?
— Я веганка вже майже сім років, а 11 років тому почала цей
шлях — свідомо відмовившись
від м’яса. На якомусь святі побачила запечене порося з яблуком
у роті, після того перестала їсти
м’ясо, але не замислювалась про
інші продукти — молоко, яйця,
риба. Мені здавалося, ну що та
риба відчуває? А у 2015 році випадково побачила трейлер фільму «Земляни», у цей самий час
читала «Первую ступень» Льва
Толстого, де він розповідав про
те, що людина, яка їсть тварин,
не може їх любити. Це все якось
сталося одночасно, і я була шокована, зрозуміла, що більше
ніколи не зможу доторкнутися
до такої їжі, або предметів побуту. Мене наче осінило. Наступного дня холодильник став
іншим, і все навколо теж.
З їжею все наче просто, а як
бути з одягом, предметами побуту?
Усе викидати?
— Можна не викидати, просто нове: шампунь, зубна паста,

Тамара Хьюман — засновниця громадської організації
«Кожна тварина». Вона передає на фронт веганські посилки.
Кожна з них коштує 500-600 грн
миючий засіб, одяг має бути веганским. Категоричності звісно
не потрібно, фінансово це може
бути просто неможливо, поперше, а по-друге, це не логічно.
Наприклад, у мене є зимова куртка, їй вже дев’ять років, вона з
пухом (тобто не веганська) і хоч її
неприємно іноді одягати, я ношу,
як зношу — викину. А от, наприклад, взуття шкіряного в мене
вже немає. Тому що це відверто
популяризує те, проти чого ми
виступаємо.
До речі, про фінанси, бути веганом це дорого?
— Колись я робила порівняння бюджету сім’ї веганів із двома
бюджетами не веганів — вийшло
десь посередині. Якщо людина
звикла харчуватися в ресторанах
чи купувати імпортні продукти —
це дорого, і не важливо веган ти
чи ні. Якщо людина веде звичайний побут, харчується звичайною
їжею (каші, сир тофу, бобові), це
буде дешевше.
Як особисті переконання переросли у волонтерську діяльність?
— Коли я стала веганом,
не мала жодного знайомого з такими ж самими переконаннями.
Потім на одному заході в Києві познайомилась із веганкою,
з якою ми влаштовували різні
активності. Потім через пости
та публікації в соцмережах знаходились однодумці.
З’явилася громадська організація, яка презентувала себе
на день веганства лекторієм, куди
запросили лекторів‑веганів із різних сфер життя. Першу лекцію
ми прочитали для студентів. Це
якраз був період карантину та
онлайн-навчання.
На лекціях я розповідала про
веганство, про вплив тваринни-

цтва на навколишнє середовище.
Ця тема цікавить людей, бо не всі
знають про цей вплив. Більшість
людей цікавить планета, довкілля, але не те, що відбувається з
тваринами. А це болюча тема,
через яку можна зайти у веганство. Минулого року ми прочитали 36 лекцій, у цьому році було
заплановано близько 50‑ти, але
все сталося не так.
Тож робота лекторія поки що
призупинена, хоча найближчим
часом плануємо повернутися, є
цікавість у людей до цієї теми.
Люди щодня реєструється на наш
курс, майже стільки ж як у мирний час. Хоча ми не подумали
навіть, що зараз люди будуть
цікавитись веганством, але помилялися.
Тобто можна пройти курс вегана?
— Ну хоча б ознайомитись із
цікавою інформацією. Це безкоштовний семиденний курс —
«Веган експрес» — він є в ТГ і
у форматі ютуб відео. Після реєстрації, ви кожного дня отримаєте доступ до нової теми. На курсі
розповідається про різні індустрії,
що відбувається в їжі, в одязі,
у розвагах. Ми даємо веган-гід
по Україні з добіркою магазинів,
закладів взуття, одягу, книжок,
фільмів. У нас є добірка рецептів
рослинних раціонів. Плануємо
пропрацювати ці раціони з дієтологінею, щоб більш експертно це
було. Курс має чат підтримки, де
учасники можуть обмінюватися
враженнями, ставити питання,
отримувати підтримку від гідів
та гідес. А підтримка необхідна, тому що багато хто не звик
до того, що вегани це норма, багато є жартів із цього приводу,
нерозуміння.
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Учасник МайстерШеф годує
безкоштовно переселенців
Волонтерство  Від початку
повномасштабної війни у багатьох
закладах громадського харчування
можна було безплатно пообідати.
За умови, що ви військовий, поліціянт,
переселенець тощо. Ми побували
в одному з небагатьох у Вінниці закладів,
які досі продовжують це робити
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Учасник десятого
сезону кулінарного
телешоу «МайстерШеф» Олександр
Горчаков долучився до, як він
каже, «їдлооборони» одним із
перших. У своєму закладі Ulych,
що спеціалізується на приготуванні швидкоїжі, він з колегами
розпочав готувати обіди для усіх,
хто цього потребував.
— Усе переплуталося в голові,
тому складно сказати точно, що
відбувалося у перші дні війни.
Однак я добре пам’ятаю, що
24 лютого прокинувся від вибуху. Згодом пролунав ще один. Це
поцілили у калинівські склади, —
пригадує Олександр. — У місті
була страшенна метушня, люди
кудись бігли та їхали. Ми вирішили, що хтось у всьому цьому
хаосі може захотіти кави, щоб
збадьоритися, тому вирішили відкритися. Весь час гуділи
сирени, тож пропрацювали ми
лише пів дня. Наступні кілька
днів ми сиділи вдома, бігаючи
між тривогами до продуктового.
Саме сидячи вдома, Олександр
з дружиною Катериною вирішили перевести заклад на волонтерські рейки. У передостанній
день лютого на сторінці Ulych
в інстаграмі з’явився наступний
допис:
«Наш заклад переформатовується у волонтерський. Надаємо
обігрів і безкоштовні чай/каву та
смаколики: військовим, теробороні, поліції, біженцям, які цього
дійсно потребують. Також надаємо укриття під час тривоги, обігріємо, зарядимо вашу техніку».
Олександр говорить, що вони
очікували на велику кількість вій-

ськових, натомість з наступного
дня до них почало приходити
чимало переселенців із гарячих
на той час точок країни: Київ
та область, Чернігівщина, Сумщина тощо. Спочатку їх пригощали кавою та продуктами, що
залишилися з «довоєнного» часу,
але наявні запаси швидко скінчилися. Тоді вінничани прийняли
рішення готувати обіди.
— Заклад у нас маленький,
кухня також: гриль та духовка, — цього аж ніяк не вистачить, щоб нагодувати велику
кількість людей, — продовжує
Олександр. — Недовго думаючи,
ми принесли до закладу дві мультиварки і запитали самі себе: що
можна приготувати у них швидко і на велику кількість людей?
Каші! Частину ми закуповували,
а частину нам приносили. Так
розпочалася історія з майже безперервного готування каш, сосисок, курятини…
Годувати будуть і надалі
Підтримати благодійну ініціативу міг будь-хто. Достатньо
було лише принести до закладу
необхідні продукти або переказати на картку Олександра
зручну суму коштів. За словами вінничанина, було чимало
тих, хто приходив та замовляв
їхні фірмові уличі (авторський
бутерброд Олександра) з кавою,
але розраховувалися за це більшою сумою.
У пікові дні в Ulych готували
по 200–250 безкоштовних обідів
на день. Більше їм не дозволяло обладнання. Часом, говорить
Олександр, заклад нагадував вокзал: велика кількість дорослих,
діти, величезні сумки, коти, собаки. Там не те, що сісти не було
куди, а навіть стати. Останнім

часом усе змінилося: готують
не більше 50 порцій на день,
але припиняти повністю не збираються, бо, каже вінничанин,
запит на безоплатну їжу залишається.
— За ці місяці ми зустріли велику кількість різних людей, почули різні історії. Був випадок, ми
тоді вже збиралися закриватися,
але до нас зайшов чолов’яга. Попросився до вбиральні. Пустили.
Потім запитали, чи все в нього
добре? Він одразу розплакався, —
розповідає Олександр. — Ми нагодували його, напоїли гарячими
напоями. Він сказав, що в його
будинок влучили «Градом». Уся
родина загинула миттєво. Йому
пощастило, бо він у той час був
у вбиральні. Дуже важко було
слухати такі історії.
Більшість були вдячними
Більшість переселенців, продовжує вінничанин, дякували за теплий прийом. Крім обідів, вони

«Він сказав, що в
його будинок влучили
«Градом». Уся родина
загинула. Йому
пощастило, бо він був
у вбиральні»
з дружиною допомагали людям з
інших регіонів знаходити житло,
надавали психологічну допомогу,
зокрема, обіймали, коли було потрібно, та висловлювали їм слова
підтримки.
— Скільки людей тут плакало, бо вони нарешті опинилися
у безпеці, й тому, що могли нарешті дати волю емоціям. Людям
справді було приємно і важливо
отримати підтримку. Більшість
дякували за це, — говорить Олександр. — Однак траплялися й
неприємні винятки. Нам могли
казати, що наша їжа не подобається і просили іншу, погрожували піти від нас в інший заклад, бо
думали, що ми отримуємо гроші
від того, що годуємо їх. Був випадок, коли нас обізвали козлами,
бо людині не вистачило обіду.
Я не засуджую цих людей. У них
стрес і, можливо, так вони його
переживають.
Олександр пригадує історію, як
до них у заклад зайшли румунські

П’ятий місяць вінничанин годує переселенців у своєму
закладі. Припиняти не збирається, бо у Вінниці досі немало
людей, які цього потребують
телевізійники. Тоді якраз було багато переселенців, зокрема, дітей.
Журналісти виходили у прямий
ефір. Через два тижні після цього
до закладу прийшла подружня
пара з величезною коробкою солодощів. Вони сказали, що сюжет
побачили їхні родичі з Румунії,
які й передали солодке для дітей.
Схожа ситуація трапилася двічі.
Книга з автографами
Посеред закладу можна побачити кілька розписаних різноколірними маркерами ватманів.
Це своєрідна книга автографів
людей, яких прихистили в Ulych.
Олександр говорить, що нерідко
їхній заклад ставав першим міс-

цем, де переселенці могли видихнути та вивільнити емоції,
тому на ватманах можна побачити лайку в бік росіян, слова
на підтримку ЗСУ та назви міст,
які довелося покинути: Гостомель, Чернігів, Бахмут, Ірпінь,
Буча, Суми, Харків, Донецьк
тощо.
— Колись усі вони були у нашому закладі, а тепер цих людей розкидало світом, — говорить
Олександр. — Хтось з них вже ніколи не повернеться до України.
Дехто більше не поїде до рідного
міста, бо його зрівняли із землею.
А когось немає в живих. Там є
кілька підписів наших захисників, які, на жаль, загинули.

Можна допомогти
Підтримати ініціативу Олексан‑
дра та його дружини можна
за цими реквізитами. Усі кошти
використають на продукти для

приготування безплатних обідів.
5375411502153617 — Горчаков
Олександр
PayPal — helldaddyua@gmail.com

реклама
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Як переселенки проводять йогу
просто неба у Вінниці
Активності  Побути в тихому
спокійному просторі, розім‘яти тіло,
трошки заспокоїтися та врівноважитися, —
це ви отримаєте на благодійних заняттях з
йоги, які проводять переселенки з Ірпеня
та Києва. Ми відвідали тренування з йоги
та ділимося своїми враженнями. А також
розповідаємо про те, як і ви можете
долучитися до занять
Наталія КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Заняття йогою мають багато переваг
як для психічного,
так і для фізичного
здоров’я. Якщо ви раніше ніколи не займалися, і уявляєте, що
це складно та потребує високої
гнучкості, то це не так. Існують
різні різновиди йоги, і ви можете
спробувати розім‘яти тіло та зняти рівень стресу на заняттях від
переселенок у Вінниці.
Інструкторки з йоги Катерина
Герасименко та Наталія Кулікова
через початок широкомасштабної
війни переїхали з Ірпеня та Києва.
Зараз заняття проводять у Вінниці
за донати, і частину коштів віддають на армію.
На власному досвіді
Ми відвідали тренування у парку Леонтовича о 8.00. Проходить
воно на галявині, що неподалік
фонтану та Літнього театру. Вінниця у цей час ще трішки сонна,
тож людей у парку не багато. Найчастіше о такій годині там проходять власники собак зі своїми
улюбленцями.
Починається тренування з рівномірного дихання, та фокусування уваги на своєму тілі з закритими очима. В цей час треба
прислуховуватися до звуків навколо, відчувати доторки повітря
та сонця до шкіри тощо.
Далі Катерина проговорювала
та показувала набір вправ/поз,
що у йозі називаються асанами.
Тренування підходить справді
для усіх, навіть людям, які зовсім
не займаються спортом.
Ось, наприклад, який вигляд
має одна з поз, яка називається поза черепахи. Вона корисна
для кульшових суглобів та м‘язів
спини. Під час її виконання ми
сідаємо на сідниці на килимок,
з‘єднуємо стопи, коліна розводимо в сторони, стопи розміщуємо
на довжині корпусу від тулуба.
Починаємо потягуватися вгору
маківкою і одночасно нахилятися вперед з рівною спиною. Коли

хочеться вже округлити спину,
робимо це, трохи напружуючи
живіт. Руки розміщуємо, де зручно, і розслабляємо. Обличчя теж
розслаблене. Лишаємо легенько
тонус в шиї для підтримки голови. Спостерігаємо за відчуттями
й знаходимося в асані до відчуття
насичення вправою.
Найголовніше, що нам сподобалося у занятті, це те, що постійно
потрібно прислухатися до свого
тіла. Якщо щось робити занадто складно — краще виконати
легшу варіацію цієї вправи. Під
час тренування відчувається, як
розслабляються затиснені м’язи,
останні також розтягують.
Триває тренування годину.
Практика йоги закінчується асаною для розслаблення. Наприкінці заняття ви лежите і цілковито,
поетапно розслабляєте кожну частину свого тіла. Це дещо нагадує
медитацію.

Це не акробатична
йога. Протипоказів
майже немає, тільки
у тих випадках,
коли займатися не
дозволяє лікар
Важливу увагу приділяють диханню, це допомагає розслабитися. Після заняття однозначно
покращується емоційний стан та
фізичне самопочуття. Тіло більш
розслаблене, а думки не буяють
в голові.
Ще одна очевидна перевага
таких занять, що вони не потребують додаткового обладнання.
Все що вам знадобиться: зручний
одяг, каримат та питна вода.
Йога допомагає
розслабитися
За словами інструкторки Катерини Герасименко, йога точно допомагає морально розслабитися.
Коли ми в стресі, то у нас дуже
напружується тіло, і до того ж, ми
весь час сиділи в новинах, зосереджені лише на них. Інструкторка пояснює, що наше тіло має

Інструкторка з йоги Катерина Герасименко. «Коли людина займається йогою на занятті,
то одночасно з цим вона не буде постійно думати про новини. Як мінімум, на годину-півтори
вона відволікається»
захисну реакцію: коли ми боїмося — то стискаємося. А у йозі ми
навпаки постійно розслабляємо
все зайве.
— Наприклад, якщо ми стоїмо
у планці, то розслабляємо обличчя, — говорить інструкторка. —
По-друге, коли людина приходить
на заняття і займається, то одночасно з цим вона не буде постійно
думати про новини. Як мінімум,
на годину-півтори вона відволікається і прислухається до себе.
Крім того, як пояснює Катерина, у йозі є спеціальні різні практики для того, щоб розслабитися.
Наприклад, навіть елементарно,
коли ми глибоко дихаємо, то розслабляємося.
— Все це дозволяє зняти стрес,
і вчить людину робити це самостійно. У кризовий момент якісь
практики з йоги можна використати. Це дійсно допомагає. Ну, і
звісно, заняття йогою на фізичному рівні корисні, — каже інструкторка.
Протипоказів практично
немає
На тренування до них приходять здебільшого дівчата. Спочатку практично всі це були переселенці з Київщини, Харківщини.
А згодом почали ходити й вінничани також.
Проводила Катерина окремі заняття й для людей, що виїхали з
Маріуполя.
— Ми зараз працюємо за донати, оскільки ми орієнтувалися
насамперед на переселенців, — говорить вона. — Ми розуміємо, що
зараз всі у різних ситуаціях, хтось

Вигоріла на роботі і почала викладати йогу
Після заняття ми поспілкувалися
з інструкторкою Катериною Гера‑
сименко. Жінка вінничанка, але
вже довгий період жила у столи‑
ці. Там вона до 2016 року була
фоторедакторкою, працювала
на цій посаді понад десять років.
— Після довготривалої роботи
в редакції я, мабуть, вигорі‑
ла, — каже Катерина. — Я почала

думати про зміну діяльності, і
згадала, що мені подобається
йога. Десь рік у мене зайняло,
щоб навчитися, перелаштува‑
тися і зважитися кинути роботу.
Так з 2016 року вона викладає
йогу, і якраз тоді жінка пере‑
їхала в Ірпінь. Однак під час
війни їй довелося повертатися
у Вінницю.

— Коли розпочалася війна, то я,
як і більшість, не вірила у це
до кінця. Ми з друзями сіли
в автівку 24 лютого і впродовж
цілого дня добиралися до Ві‑
нниці, — розповідає інструктор‑
ка з йоги. — Вже тут я створила
онлайн-групу підтримки з йоги.
А з квітня ми з колегою Наталкою
почали робити заняття наживо.

Наша журналістка відвідала тренування з йоги. Вона
запевняє, що всі вправи можуть виконувати люди, які активно
не займаються спортом
взагалі не працює, і для того, щоб
гроші не стали бар’єром прийти
на йогу, ми зробили донати.
Як каже Катерина, це може
будь-яка сума: і 20 гривень, і
200. А хто не може дати нічого,
то не потрібно платити.
— У нас дуже прості заняття,
це не така акробатична йога, як
буває. Взагалі школа «Ваджра»,
яку я представляю, відрізняється тим, що наші вправи прості

і доступні фізично. Вони з урахуванням анатомії, корисні для
хребта і суглобів, — пояснює фахівчиня. — Протипоказів майже
немає, тільки у тих випадках,
коли займатися не дозволяє лікар. Наприклад, у людини післяопераційний період, або дуже
серйозні травми. Вагітним також
потрібно обов’язково сказати, що
вони при надії, якщо цього ще
не видно.

Розклад занять
Коли записуєтесь, то уточнюйте
розклад, бо він може змінюватися.
Отож, заняття проходять у залах:
Креативний простір LEVEL 80,
що на Магістратській, 80.
Вівторок о 10.00–11.15.
Зал у «КрокУсі», що на Князів
Коріатовичів, 209.
Середа о 18.30–20.00.
Субота о 10.00–11.30.
Також тренування відбуваються
на природі:

Парк Леонтовича, місце розташу‑
вання галявини можете подивитися
за посиланням: http://surl.li/ckeey.
Середа о 08.00–09.00.
П’ятниця о 08.00–09.00
Парк Вишенський, місце роз‑
ташування галявини можете
подивитися за посиланням:
http://surl.li/ckefd.
Неділя о 09.00–10.30.
Контакти: Катя 0974556223;
Наталка 0979266863.
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Вимкни кондиціонер! Порада
від бабусі, яку не варто слухати
Без варіантів  Коли сідаєш в автівку
з дитиною, навіть у спеку, то не дай
Боже відкрити вікно, або увімкнути
кондиціонер, якщо поряд сидить
бабуся малюка. Ти будеш вмиватися
потом, дитина в дитячому кріслі буде
червоніти й запрівати. Але це краще, ніж
«застудитись, а потім на старості років
мати купу болячок» (це всі бабусі так
говорять). А що про це кажуть лікарі?
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Зараз, у середині літа це болюча
тема, тому лікарпедіатр Андрій
Шиманський зробив експеримент. Він узяв електронний градусник, сів із ним
у машину, яка стояла на сонці
кілька годин. На вулиці вже було
трохи більше 20 градусів.
— А в салоні машини 52 С, —
говорить лікар. — У мене маленька донечка, тож на задньому сидінні автокрісло. Якщо притулити до нього градусник, то можна
побачити відмітку — 46 градусів.
А температура на панелі приладів, яка знаходиться під променями сонця — 61 С. Тобто хоч
за вікном не так уже і спекотно,
в автівці можна смажити яєчню.
Чи варто смажити
дитину?
— Перш ніж садити дитину
в автівку, машину потрібно

охолодити, — говорить Шиманський.
І до речі, це відноситься
не лише до дітей, до людей похилого віку, або до людей, які
мають проблеми з тиском та
хронічні захворювання. А це, як
правило, одні й ті ж самі люди.
І це, як правило, наші бабусі

Ніколи не залишайте
дитину в машині
саму. Навіть якщо
вам здається, що
не так уже і спекотно
на вулиці
й дідусі, які категоричні у відношенні до протягів та кондиціонерів.
— Я на прийомі завжди кажу,
не бійтеся захолодити дитину,
бійтеся її перегріти, — розповідає
педіатр. — Маленька дитина має
багато механізмів, щоб зігрітися,
а от охолодити себе малюк майже
не може. До того ж, мушу вас

Педіатр Андрій Шманський виміряв температуру повітря у своєму авто. — Коли за вікном
трохи більше 20°С, в салоні може бути 60°С, тобто можна смажити яєшню. Але чи варто
смажити малюка? — каже він
заспокоїти, кондиціонер дитину
не продує. А от перегрів — цілком реальний.
Тому, за словами лікаря, завжди й усюди наголошують про
те, щоб ніколи в житті ви не залишали дитину в машині саму.
Навіть якщо вам здається, що
не так уже і спекотно на вулиці
(експеримент зверху). Описані
чисельні смертельні випадки,
коли дитину залишили в машині
на парковці спати в автокріслі.
— Так само, як і взимку ми
прогріваємо салон машини,
перед тим, як їхати з малечею,
влітку ми охолоджуємо салон,
а потім садимо дитину в авто-

Ще кілька нюансів від лора
Лікар-лор Анатолій Власенко, ві‑
нничанин, але останні кілька років
жив та працював у Харкові. Через
війну повернувся до рідної Вінни‑
ці. І про кондиціонер теж має що
сказати.
— Зокрема про автокондиціо‑
нер, після евакуації з Харкова
кондиціонер став працювати
ледь-ледь. Виявилось, що сто‑
яння в багатогодинних пробках

накидали на фільтр двоміліме‑
тровий шар бруду, хоча фільтру
було 2 місяці, — говорить лор. —
Тому періодично перевіряйте
його. А взагалі то варто зміню‑
вати фільтр салону кожен раз при
проходженні ТО. Брудний фільтр
робить важчою роботу конди‑
ціонера й «запилює» машину.
Також раз на сезон варто про‑
мивати спец розчином систему

повітроводів. Автокондиціонер
може набирати повітря за бор‑
том і це важливо бо об’єм ма‑
шини невеликий і кисню може
швидко ставати замало, це не‑
приємно. Хоча коли він набирає
повітря із салона — охолодження
відбувається швидше.
І порада — не направляйте прямий
потік на тіло! Спочатку це приколь‑
но, а потім боляче…

реклама
508668

505183

крісло, — говорить лікар.
— Пам’ятайте, соплі — це вірусна інфекція! Не можна надути
соплі кондиціонером!
Про що треба подбати?
— Звісно, кондиціонер має бути
справний, періодично потрібно
робити його очистку. У системі
може бути пліснява, — розповідає
Андрій Шиманський. — Уникайте
прямого холодного потоку на дитину. Тривала дія холоду може
викликати запалення м’яза чи
нерва (шию звело-продуло), це
не вірусняк, але теж не приємно.
Зменшуйте температуру в салоні
поступово, не робіть різких перепадів. Оптимальна температура
20–24 градуси. І звісно подбайте
про вологість. Кондиціонер дуже
висушує повітря, тому може носик починати «хрюкати». Якщо
їдете в тривалу дорогу — візьміть
портативний зволожувач повітря.
І не бійтеся — вмикайте кондиціонер.
Кондішн вдома та офісі
Сьогодні кондиціонер у квартирі — це норма. Хоча про норми
користування ми інколи забуваємо. Тому:

— Не варто виставляти температуру на кондиціонері нижче
ніж на 7–8 С ніж у приміщенні
була до того, як ви увімкнули
кондішн, — говорить лор. —
Не направляйте потік повітря
на себе. Більшість кондиціонерів
видає потік стало низької температури, а цифри, які виставлені
на ньому, показують поріг вимкнення.
За словами Анатолія Власенка, якщо сісти під потік, можна отримати запалення м’язів,
нервових сплетінь, буде боляче.
Ну і тут теж варто слідкувати
за чистотою фільтрів, мити їх бажано щомісячно (цікаво, хто так
робить?). На них накопичується
пил, який ганяється по колу.
— З огляду економії та швидкого зниження температури рекомендують закрити вікна, але
це припиняє притік повітря з
вулиці, — розповідає лікар. —
В такому випадку повітря стає
сухим, тож бажано використовувати зволожувач повітря. А ще від
кондиціонера знижується кількість кисню в приміщенні, тому
я раджу залишати вікно на провітрювання, або в парі з кондиціонером ставити рекуператор.
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Вадим Павлов, Головний редактор RIA

Знаєте бійців, про яких нам варто розказати
у проєкті «Героям Слава!»? Пишіть мені на
скриньку: vadim.pavlow@gmail.com

RIA, Середа, 13 липня 2022

«Отримаю залізні ноги,
і піду мочити москалів»
Героям слава!  Сергій Лукащук родом
із Бершаді, захищав Запорізьку область
у складі славнозвісної 128 бригади. Коли
виводив групу із завдання, підірвався
на міні і втратив обидві ноги. Доки всі
навкруги відходили від шоку, сам наклав
собі джгути і, посміхаючись, чекав
машину до шпиталю. З військовим шалом
і почуттям гумору боєць чекає на протези і
на можливість мочити орду
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Будівля інституту
реабілітації непримітна з дороги випадковому оку.
Але потрапивши
в тихе подвір’я цього закладу,
розумієш — тут пункт пропуску з
минулого в майбутнє. Звідси ніхто не виходить таким, як раніше.
Пацієнти цього закладу приходять,
як правило, з втратами — (рук,
ніг, надії), виходять з надбаннями
(протезами і новим початком).
Тут вже декілька днів набирається сил Сергій Лукащук з
Бершаді, позивний «Кузнєчік»,
боєць 128 бригади. Він на війні
з 2014 року. Брав участь у боях
на Дебальцевському плацдармі та
в обороні Станиці Луганської. З
початку повномасштабного вторгнення його бригада відбиває наступ ворога в Запорізькій області. Йому 29 років, він має орден
«За мужність» третього ступеню,
має звання молодшого сержанта,
сильну віру в своїх хлопців і перемогу. В інституті реабілітації опинився тому, що не має обох ніг.
«Кузнєчик, давай вже
завершуй»
Коли домовлялися про зустріч,
голос у слухавці звучав дуже молодо і дуже бадьоро. Сергій запропонував зустрітися на вулиці.
В дверях з’явився усміхнений худорлявий чоловік, в нього все було
довгим, довгі руки, довгі ноги, довге волосся і борода.
Коли сказав, що його позивний
«Кузнєчик», подумалось — ну звісно. Але там своя історія.
— В 2014 році ми їхали на відправку, і в Львові дуже довго
стояли. вийшли на вокзал, а там
акустика така класна, ми почали
співати, вже й не пам’ятаю що, —
розповідає Сергій. — Командир батальона вже заганяє нас у вагони,
всі пішли, а я ще щось там стрибаю, танцюю. Він до мене: «Так,
Кузнєчик, давай вже завершуй».
Так і пішло звідти.
«А ми адреналінові
наркомани»
Сергій чекає на протезування,
йому тиждень тому зробили операцію і поки що він не знає, що
будуть робити з лівою ногою.
— Думав їхати на протезування
в Німеччину, але потім поспілкувався з хлопцями, вони радять
робити наші, тому що є обслуговування, і заміна через певний

час — це потрібно буде знову туди
летіти. Наші протези нічим не гірші. В мене є знайомий із Вінниці,
він за два місяці став на протез і
вже нормально бігає. Тож і я ще
хочу побігати, і подавити москалів
залізними ногами. І це бажання
невимовно сильне. Коли у вересні
2015 року я звільнився зі служби,
ми з товаришем Віталієм Ковалем все одно їздили до хлопців
на передок кожен тиждень. Мені
хотілося хоч трішки побувати в тій
обстановці, під обстрілами. Адреналінові наркомани, кажете? Так
воно й було тоді, так воно і є.
Викрили ворожих
«васильків»
— В нас була ситуація — була
позиція росіян, де вони дуже добре укріпилися, кошмарили наші
позиції, — розповідає Сергій. —
Стояли англійською літерою L,
їх так і називали «елька». До цієї
«ельки» часто підїжджав КамАЗ,
ми до нього могли підійти максимум на 800 метрів. Навкруги поля,
посадки. Отримали завдання КамАЗа знищити. Артилерія наша
працювала по іншому напрямку,
а тут ні. Приїхала наша розвідка,
вони з того «айлав’ю» (так піхота називає енлави) махнули того
КамАЗа.
Але за три дні до цього, Сергій і
двоє його друзів пішли і ту посадку
простріляли. Викрили позицію ворожих «васильків» (так називають
мінометників). Але вирішив Сергій
піти ще далі, до самого села, де
за повідомленнями були орки.
— Зняв одну розтяжку, другу,
вийшов вже прямо під село, там
були шість курників і була інформація, що там сидить 30 росіян, —
говорить Сергій. — Мені було цікаво, що там і як. Там в курниках
залізні двері і легенький вітерець
туди-сюди хитав ті двері. Але
в мене відчуття було, наче хтось
ключом по болтові гупав, так наче
ремонтують техніку. Я пишу командиру про свої ці відчуття, він
мені — «отбой далі не йди, і так
вже далеко». Але захожу я в ті
курники, там пусто. Росіяни зробили макети техніки, наші літають
дронами туди, зверху здається, що
там щось є. І безглуздо витрачають патрони, бо починають туди
стріляти.
Обідно так підірвався
— Оце коли я вийшов на ті курники, пройшов їх, і коли повертався, помітив дві протипіхотні міни,
одну навіть пробував паличкою
розпорпати, — розповідає Сер-

гій. — Я ці міни бачив, чотири
рази там проходив і обходив їх.
А тут мала бути зачистка двох
російських позицій, там проїхала розвідка, був спецназ, Альфа,
і мені поставили задачу вивести
групу на позицію, яка мала прикривати ударну групу. Ми вийшли
на позицію, але нам дають відбій,
ми відходимо, і я стою біля цих
двох мін, показую їх хлопцям,
попереджаю, а сам стаю на третю — закопану. Чую клацання,
підірвався. Мене зачепило і ще
одного товарища, Юру. Його
перемотали. Я тихенько відповз,
зняв з себе розгрузку, наклав собі
джгути. Машина в нас була на позиції за два км від того місця, де
ми підірвалися. Хлопці швиденько
зреагували, один сів у машину, два
бігли перед машиною і розкидали
міни (поле було засипано протитанковими мінами, їх можна було
взяти і акуратно перенести в інше
місце), щоб машина мала зелений
коридор проїхати.
Від моменту підриву до моменту, коли я вже лежав на операційному столі, пройшло півтори
години. Мені маску на лице наклали, я зробив два вдохи, не відключаюся. Чую, а мене вже шарпають, за руки, за ноги, щоб роздіти,
кажу — «дайте я сам».
Знімаю маску, віддаю лікарю.
А в мене американська форма
ще з 2014 року, скидаю сам цю
кофту, бушлат, бойову сорочку,

«Ми відходимо, і я
стою біля цих двох мін,
показую їх хлопцям,
попереджаю, а сам
стаю на третю —
закопану. Підірвався»
розчіплюю ремінь, скидаю штани
до колін, і кажу все — далі самі.
Бачу, як медсестра дістає пилку
по металу, щоб відрізати кістки,
бачу той молоток, якесь зубило.
Тут мені лікар дає маску, я лягаю,
і все — прокинувся в Запоріжжі
в лікарні.
Ці чотири місяці мене
змінили
— Я зараз кажу хлопцям: якби
я так безстрашно ходив в 14–
15 році, як зараз, то ми б Дебальцеве не здали, — говорить Сергій. — Наша бригада була там, ми
вийшли з котла. І дратують хлопці,
які зараз приходять в нашу бригаду, хочуть показатися крутими і
починають: «А ти був на «Валєрі»,
а на «Серьогє», а на «Льохє». Мене
теж питають, а відповідаю — та
де там.
Валєра, Серьога, Льоха — це
опорні пункти, де стояла 128 бригада в 2015 році, вони названі
на честь старших позицій.
— Наприклад про «Валєру» багато писали, там 25 січня 2015 відбувся танковий бій, — говорить
Сергій. — На позицію заїхали
російські танки і просто чавили
наших хлопців. А 28 січня був бій
на «Серьогє», там на нас шла колонна вагнерівців — російських
найманців, яку ми знищили.
До цього 21 січня на «Льоху»
йшла колона. Тобто це моменти,

Сергій Лукащук каже, що за період війни їм часто
доводилося вбивати у свята. — Але як казав один батюшка:
«Перехрестись і **аш по церкві, якщо там орки»
коли Дебальцево брали в кільце.
А вже в лютому 2022 в Мукачево,
на нашій військовій базі, зібралися
14–15 чоловіків, ті, які служили
разом в 2014–2015 роках. Ми так
згуртувалися, всі вінницькі хлопці,
лише один із Франківської, другий
з Рівненської.
«А давайте його при…
яримо»
— До речі, на «Валєрі» дуже
цікава історія була, — розповідає
Сергій Лукащук. — Командир роти
якось каже мені: «Там десь має
бути 300‑й сепар, танкіст, забираєш його, їдеш до мене, потім
на штаб».
Підходжу до командира танків.
Кажу: «Де сепар, мені сказали забрати». Він мені каже: «Я не знаю,
мені до лампочки». І тут я дивлюся, наші хлопці несуть його
на плащ-палатці. Кажу: «Он
по ходу пацани його несуть».
«Ну то забирай», — каже командир. Забираю я цього 300‑го сепара, і всю дорогу думаю, — «Там
наших тільки що шестеро загинуло, поранені залишились воювати,
а я везу цього сепара в шпиталь».
І механік мій Василь Васильович, він із Закарпаття сам, поруч
всю дорогу — «Дай я його пристрелю, дай я його…» і там матюки
по-закарпатськи, мамина-мама,
пішло поїхало.
Привозимо ми цього сепара
в штаб, а там стоять хлопці з мінометки, прошу — «Допоможіть
витягнути». У відповідь почали:
«Там стільки наших полягло, давайте його при… яримо». Кажу:
«Слухайте, йдіть ви … в поле
шукайте собі, а то посідали тут
на штабі». Тут вони витягують
цього 300‑го і такі — «Хлопці,
так це ж наш старлей». Впізнають
свого старшого лейтенанта Сашу
Зозуляка. Його в бою переїхало
танком навпіл — ногу і руку. Але
все гаразд, виходили, він навіть
потім на «Ігри нескорених» їздив.
Потім всі хлопці, десь через
п’ять років збиралися на Закар-

патті, Саша Зозуляк теж приїхав
і зустрівся там з Васильовичем.
Впали один перед одним на коліна, плачуть. Той у того просить
вибачення, а той тому дякує. Васильович плаче: «Саша, вибачай,
я думав ти сепар, хотів тебе при…
ярити ще в машині». А Саша
плаче і кричить: «Спасибі, що ти
мене, навіть думаючи, що сепар,
вивіз».
На війну, як у німому кіно
Після того як повоював 2014–
15 року, Сергій Лукащук прийшов
додому і залишився в резерві першої черги. Працював барменом
у кафе. А 24 лютого 2022 року,
о пів на шосту ранку йому зателефонував шеф.
— Я о третій ночі десь прийшов
з роботи, заснув, тут дзвінок, думаю, може шефу ключі знадобилися, чи ще щось, — говорить Сергій. — Шеф говорить у слухавку:
«Війна почалася». Я у відповідь —
«поняв». І відключився. В мене
форма готова була, одягнув її.
Дружині кажу — «Не знаю, коли
повернусь». Вона почала плакати,
доця прокинулася. Поцілував малу
і дружину. Взув берці, нічого із
собою не брав, вибіг на дорогу.
Пробіг може метрів сто, дивлюся,
їде один мій товариш, він у військкоматі працює. Зупинив його, сів
до автівки, потиснули руки, тихо
без розмов доїхали до військкомату. Що далі робити? Є якась
інструкція в разі війни? Ніхто
нічого не знає.
Зателефонував до шефа свого, питаю: «Будеш до Вінниці їхати?», в нього тут син. Він
каже — «Так». «То закинеш нас
із хлопцями до міста» (знайомі
мої, ті, що раніше з ними служив, підтягнулися). Шеф каже:
«Давайте я сина закину, і вас завезу прямо до військової частини
в Мукачево». Пробки всю дорогу
неймовірні. Приїхали до військової частини ми о 16.00 наступного
дня, 25 лютого. Ось так знову розпочалась війна.
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«я і без ноги зможу воювати»:
історія 20‑річного морпіха
Героям Слава!  Вінничанин
Веніамін Бондарчук зустрів ворожий
наступ на строковій службі. Тримав
оборону Одеси. Потім поїхав захищати
Миколаївщину. Під час вивезення
поранених та загиблих побратимів Веня
підірвався на міні. Втратив ногу, але
вижив. Тепер лікується та з усмішкою
розповідає, що як тільки адаптується
до протеза, хоче повернутися на захист
країни. А після перемоги — одружитися
Михайло Курдюков,
RIA, (095)1039671

Щойно дзвони
годинника водонапірної Вежі сповістили перехожих
вінничан, що настала одинадцята година. Хлопець, який сидів
на одній із лавочок неподалік,
різко озирнувся на звук, а потім
повернувся до жвавого обговорення чогось зі своєю дівчиною
Ліаною. На ньому кепка, худі з
українським прапором, на якому вишито слово «Britva». Одне
з татуювань на його руці також
символізує гостре лезо. Так його
звати. Себто такий в цієї усміхненої людини позивний.
Бритві 20 років. Вінничанин.
За паспортом Веніамін Бондарчук. Але для дівчини поряд він
Венька. Рік тому пішов строковиком до війська. Усміхаючись
зізнається, що слухняним хлопчиком він ніколи не вважався,
тому, мовляв, армія й мала б допомогти подорослішати, зміцнити характер.
Служити потрапив до морської
піхоти. Важко, говорить, було від
самого початку. Бо комбат витискав із них останні соки. Якось
навіть у пустелі на Херсонщині
довелося жити пів року. За раз
командир міг змушувати пробігати зо 20 кілометрів. І це у повній
амуніції та ще й по піску. Якому ж 19‑річному хлопцеві таке
сподобається?
— До армії я займався змішаними бойовими мистецтвами,
тому фізична підготовка у мене
була хороша. Та комбат нас
не жалів. Готував всіх дуже серйозно. Ми в тій пустелі просто
помирали, — розповідає Веніамін. — Він ніби знав, що почнеться війна. Постійно казав:
«Я вас вчу вбивати. Терпіть, усе
це допоможе вам вижити». І воно
допомогло… Царство небесне
комбату та велика подяка за це.
В середині лютого Веніамін із
побратимами виїхав на бойове
чергування. Перед ними поставили завдання з охорони узбережжя
Одеси. Окопалися, виставили пости як годиться, несли службу.
Дні минали спокійно, хоча повітря й було просякнуте передчуттям чогось зловісного. Ще й
побратими постійно заводили
про війну, яка ось-ось почнеться.
— 24 лютого нас вночі підняли
за тривогою. Ми неквапом вантажили БК (боєкомплект) в Ка-

мАЗи, думали, що навчання, —
продовжує Веніамін. — Я зателефонував своєму другові. Він
прикордонник, стояв кілометрів
за п’ять від російського кордону.
То він і говорить: «Веня, я чую,
як заводяться російські танки.
Вони будуть йти». Я сказав, щоб
він не переймався, що все буде
добре і ніхто нікуди не піде.
Потім побажав йому добраніч і
тільки приліг, як почалися прильоти по Одесі. Згодом полетіли
винищувачі. Ось так я й зрозумів,
що почалася велика війна.
У той самий час за 400 кілометрів звідти, у Стрижавці, мама
розбудила Ліану: «Вставай, війна
почалася», — сказала вона. Дівчина розплакалася й одразу зателефонувала Вені. Однак хлопець
вже був поза зоною.
«Думали, що Україну
розірвуть»
Веніаміна з іншими хлопцями
«закинули» на «Урали» й повезли копати спостережні пункти
на самому березі моря. Наказали
дивитися, чи не йтимуть на Одесу ворожі кораблі. На березі було
п’ять хлопців з автоматами, коли
на обрії з’явилося понад десять
великих десантних кораблів.
У кожному одночасно могло перебувати кілька сотень озброєних
до зубів ворогів. Тоді вінничанин
вперше подумав, що це й буде
його кінцем. Приблизно тієї ж
миті по росіянах відкрили вогонь
з важкого озброєння. Вони відступили.
— Венька зателефонував мені,
як тільки вдарили по складах
у Калинівці. «Я живий», — це
були найкращі слова, які я почула того дня, — пригадує Ліана.
— У мене не було шоку. Нас
готували до війни. Вчили. Я розумів, що потрібно вбивати цих
виродків. Інакше вони вбиватимуть нас, — продовжує Веніамін.
Новини в перший день деморалізували. Зранку напали,
а в обід велика частина Херсонщини була вже під окупацією. Хлопець зізнається, що
тоді бува, подумав, що Україна
не вистоїть. Мовляв, ворог ліз
звідусюди, захоплював територію, просувався вглиб країни.
— Ніхто з нас не відмовлявся воювати. Просто ми думали,
що загинемо, що ворог розірве
Україну, — говорить хлопець. —
Пройшов день-два і настрій змінився. Ми почали давати ворогу
гідну відсіч.

«Ти пам’ятаєш, що я тебе
люблю?!»
Впродовж перших місяців повномасштабного вторгнення вінничанин з побратимами стояли
поблизу Одеси. У травні надійшов наказ згори, мовляв, хлопці,
збирайтеся на бойове завдання.
Всі розуміли, що цього разу їх
везтимуть у саме пекло. Перед
тим, як сідати в гелікоптер, Веніамін знову зателефонував Ліані.
«Ми зараз будемо летіти… Ти
пам’ятаєш, що я тебе люблю?!» —
так 20‑річний вінничанин прощався зі своєю коханою. Після
цього зв’язок між ними на довгий
час перервався. Морська піхота
летіла в одну з найнебезпечніших
точок земної кулі.
Дорогою піхотинців налаштовували: «Хлопці, будуть двохсоті,
трьохсоті… Руки-ноги будуть відлітати… Та ви маєте розуміти, що
за вашими спинами ваші діти,
жінки, матері. За вами Батьківщина!» Після цих слів українські
воїни вже нічого не боялися.
«Що, у мене ноги немає?»
Рота Веніаміна десантувалася
в Баштанці (Миколаївська область). У район зосередження
рушили танками, БТРами та
іншою бронетехнікою. Як тільки морпіхи дісталися потрібної
точки, ворог почав накривати
вогнем. Перша думка — хтось
здав позиції. Перша дія — на-

— Ногу відірвало
повністю. Ось тільки
берць натівський
шкода. Я ж їх за двісті
доларів купив, —
сміється Веніамін
швидкуруч окопуватися. Під
тим першим обстрілом загинув
старшина. Чимало побратимів
отримали поранення.
Позиції українців обстрілювали
регулярно. Веніамін розповідає,
що гатили як не мінометами,
то ще більш важкою артилерією. Аж поки їм не дали наказ
йти у контрнаступ. За допомогою понтонної переправи морські піхотинці форсували річку
Інгулець. Звільнили село «А»,
знищивши ворога. Дістались
села «Б», однак там їх накрило
черговим обстрілом.
— Іншого мого старшину розірвало на очах. Ворожа арта
мінусанула кілька наших танків
та «бех» (бойова машина піхоти). На руках загинув мій найкращий друг Стасик, — із сумом
переповідає події того дня вінничанин. — Ми почали вивозити
200‑х та 300‑х: перших, щоб матері могли нормально поховати,
а других, щоб змогти врятувати.
Поверталися туди тричі.
Коли повернулися на поле бою
востаннє, ворог почав гатити особливо інтенсивно. Завантаживши
якомога швидше поранених і загиблих у транспорт, Веніамін з
побратимом чекали на танк, що
мав їх евакуювати. Техніка вже
була на під’їзді, вінничанин рушив їй назустріч, але дійти йому
не судилося.
— Я наступив на два «лепест-

Морпіху Веніаміну Бондарчуку 20 років. На війні він
втратив ногу, але навіть після цього він рветься на фронт
ка» (протипіхотна фугасна міна).
Мене підкинуло, а за мить я побачив, що мені відірвало ногу, —
спокійно продовжує Веніамін. —
Лежу я, усміхаюся, кажу побратиму Чаві: «Що, у мене ноги
немає?» Він каже: «Так», і починає плакати.
Вінничанин наклав собі джгут
та прийняв таблетку трамадолу,
однак вона не допомогла. Біль
був страшенним. На додачу
до цього звідусіль летіли ворожі
снаряди. Тоді Веніамін вдруге
подумав, що це його кінець.
Побратими затягнули хлопця
в «беху» та почали вивозити.
Всю дорогу Веніамін молився,
щоб техніка не заглухла, особливо на понтоні. Однак саме це й
сталося. Тоді передчуття кінця
виникло у піхотинця втретє, але
вже за кілька секунд минуло, бо
машина таки завелася. Далі була
операція та евакуація в польовий
шпиталь селища «В».
«Берць натівський шкода»
— Навесні мені постійно снився один і той самий сон, — розповідає Ліана. — Повертається
Венька з війни. Виходить з потяга весь такий гарний, у парадній формі. Спускається з потяга,
піднімає праву штанину, а там
протез.
Веніамін лише усміхається,
коли вчергове слухає, як його
Ліана розповідає про свої пророчі сни. Хоча сам і попросив
розповісти про них нам.
Ліана говорить, що про поранення вони дізналися від побратима Чави. Спочатку не могли
повірити, потім переживали,
що Веню не встигнуть довезти
до госпіталю, а потім почали
обдзвонювати всі шпиталі самостійно. Ніякої інформації їм там,
звісно, не надали.
— Ввечері мені зателефонував
Чава. Почав переконувати, що
лікарі у нас класні, тому ногу
врятують… — розповідає Ліана.
— Ногу відірвало повністю.
Я її там і залишив. Ось тільки
берць натівський шкода. Я ж їх
за двісті доларів купив, — сміється Веніамін.
— Мені одні говорили, що
відірвало вище коліна, інші —

нижче, — продовжує дівчина. —
Венька зателефонував мені лише
наступного дня. «Ти ж правда
приїдеш до мене?» — це було
перше, що він мені сказав. Ще
він попросив не плакати, коли
я його побачу, хотів, щоб я була
сильною перед ним.
«Дайте мені ПКМ і посадіть
в окоп»
Нещодавно Веніаміну зробили третю операцію на нозі.
Морпіх тренується та готується
до протезування. Говорить, що
після адаптації мріє повернутися
до побратимів на фронт. Мовляв,
знайомі хлопці з «АЗОВу» готові
прийняти.
Впродовж чи не всього інтерв’ю
Веніамін усміхнено обнімає свою
понівечену ногу. Похмурніє лише
тоді, коли розповідає про свої
побоювання, що ворожий снаряд
прилетить додому, а він нічим
не зможе допомогти близьким,
врятувати їх. Або, що у разі наступу не зможе захистити Вінницю.
— Хоча ні, я навіть без ноги
зможу воювати. Дайте мені ПКМ
(кулемет Калашникова), посадіть
в якийсь окоп і я воюватиму, —
усміхається хлопець. — Війна
у нас надовго. Та ми все одно їх
усіх перевалимо. Я навіть не думав, що Україна така сильна.
Звісно, ми переможемо!
Веніамін у Вінниці вже понад
місяць, але до мирного життя
йому досі важко звикнути. Розповідає, як сильно лякається,
коли падає каструля, хтось стукає
дверима чи особливо, коли на вулиці грім. Говорить, що на війні
простіше.
— Мені дуже хочеться помститися за друзів. Ми зробимо усе
заради України. Я бачив дітей
за п’ять кілометрів від «нуля».
Будь-якої миті вони могли загинути. Заради них не шкода
віддати ще одну ногу, і загинути також не шкода. Головне,
щоб нормальними вони виросли. А мрії… Мрію я, щоб війна
скінчилася. Щоб всі мої хлопці з
війни повернулися. Тоді й весілля
зіграємо, — говорить Веніамін,
підморгуючи Ліані своїми завжди
усміхненими очима.
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Повернувся із заробітків з‑за
кордону, щоб піти на війну
Героям слава!  Валентин Кушта
вважає, що народився в сорочці. Поруч
з ним загинули двоє побратимів, його,
важко пораненого, нині рятують лікарі.
Про віджатий у рашистів танк, сім десятків
ворожих прильотів за день, тремтячі
руки з автоматом і ще деякі враження від
війни — у розповіді добровольця
Віктор СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Він міг продовжувати працювати за кордоном, заробляти гроші для
своєї молодої сім’ї, щоб разом із
дружиною виховувати сина, якому
нині тільки п’ять років. Валентин
Кушта вчинив інакше: залишив
заробітки, купив квиток і повернувся додому.
«Ти все добре обдумав?» — запитала його дружина, коли сказав,
що має намір йти у військкомат,
записатися добровольцем.
У відповідь Валентин попросив
її про інше — не говорити нічого
матері. Не хотів, аби вона хвилювалася.
У Тані, так звати дружину, під
час тієї важкої розмови на очах
з’явилися сльози.
Валентин вдячний їй за те, що
з розумінням поставилася до його
вибору. Каже, підтримка дружини
додавала йому сил на передовій,
так само відчуває її зараз, на лікарняному ліжку.
Він лежачий, поки що…
При вході в лікарню журналіста зустріла дружина бійця. Провела в палату. Коли піднімалися
по сходах, нагадав їй свою теле-

фонну розмову з Валентином. Той
казав, що зможе вийти на вулицю. Вона зупинилася: «Ви щось
не розчули, він лежачий, поки що
не може ходити…»
Вибачився, і ми пішли далі. Ще
вона повідомила, що зараз у нього
в палаті мати і родичі. Жінка поспішала на роботу, тому попрощалася з чоловіком, пообіцяла
прийти пізніше.
Родичі вийшли, аби не заважати
розмові. Так захотів Валентин.
Перше, про що запитав у нього, про синочка. Він усміхнувся.
Каже, малий кожен день провідує
батька.
Одного разу запитав, чи може
він з ним переночувати? Сусіднє
ліжко в палаті залишалося тоді
вільним і малий радів з того,
що буде всю ніч поруч із татом.
Не відпускав його руку, доки
не заснув.
Батько розповідає, як хлопчик
запитував у мами, чи буде тато
ходити? Зізнався мамі, що не хоче,
аби тато їздив на візку.
«Перша зустріч із сином була
важка, — каже Валентин. — Малий побачив мене забинтованого,
злякався, боявся наблизитися».
Можна тільки здогадатися, наскільки складними були ті хвилини для них обох! Тепер все змінилося. Хлопчик щодня проситься

до тата. Радіє кожній зустрічі, як
це було колись, до війни.
«Мобіки» і контрактники
Перед відправкою на фронт
Валентин пройшов підготовку
в одній із військових частин. Він
не служив строкову службу. Про
армію знав хіба що з розповідей.
Втім, армію, якою вона була
у мирний час, і нині — порівнювати не варто.
— Навчали нас із великим навантаженням, заняття відбувалися
не тільки вдень, інколи і в нічний час, — розповідає співрозмовник. — Ніхто не нарікав, бо
розумів, що все це пригодиться
у бою.
Він опанував спеціальність

З прикрістю згадує
про декого з так
званих «побратимів».
Бувало, дивувалися, як
декого з них психологи
допустили на передову
оператора ПТРК. У навчальний
період зійшовся ближче з окремими хлопцями. Сподівалися, разом
будуть служити й надалі. Однак
військове керівництво вирішило
інакше. Кушта потрапив у 81‑у
окрему аеромобільну бригаду,
його нові друзі поповнили ряди
95‑ї та «розсипалися» по деяких
інших підрозділах.
Здавалося б, у цьому нема нічого особливого. Насправді, вливатися у новий колектив разом із
побратимами, перевіреними під
час бойових навчань, це краще
для військових, які вже знають,
хто на що здатен. З іншого боку,
це підсилює підрозділ ще одним
здруженим надійним «кулаком».
Якби командування взяло
до уваги таке побажання добро-

Повернулися на рашистському танку
У той день Валентин перебував
на бойовому чергуванні, коли
побачив, як у посадці з’явилися
три танки агресора. Попереду
йшла машина, яка валила де‑
рева, розчищала дорогу для
танкістів.
Передали ротному місце знахо‑
дження рашистської броні. Він
повідомив про це артилерис‑
там. Через деякий час ті вдарили
по техніці.

— Минуло трохи часу і машина
повернулася назад, а слідом два
танки, — продовжує Валентин Ку‑
шта. — Ми подумали, третій зараз
почне обстріл із посадки. Момент
вистрілу танка не чути. Чути уже
сам приліт снаряда.
На щастя, той танк нас не міг
обстрілювати. Наші розвідники
поїхали дізнатися, що там? Взя‑
ли механіка, водія. Невдовзі по‑
вернулися на рашистській броні.

Сказали, що всередині було двоє
двохсотих.
Мабуть, коли артилеристи почали
бити, їх привалило, снаряд ліг по‑
руч. Я ж там не був, не бачив, це
з розповіді розвідників. А ось сам
танк, на якому вони повернулися,
бачив.
Розповідаю те, що бачив особисто
або чув від побратимів, які поруч зі
мною на позиції. Хто не був на ві‑
йні, той про неї нехай не говорить.

«Тримайся, брате! Ти все здужаєш, головне, що живий».
Такими словами підбадьорював перед п’ятою операцією
Валентина Кушту його двоюрідний брат Віктор
вольця, у виграші були б усі.
— Мобілізованих і добровольців
на війні називають «мобіки», —
каже Валентин. — Це надійно
закріпилося серед хлопців. Найчастіше звучить слово «побратим».
Є звертання «друже», «брате». Все
залежить від того, хто чого вартий.
Справжній побратим це той, з ким
ти відстояв у пеклі.
З прикрістю згадує про декого
з так званих «побратимів». Бувало, дивувалися, як декого з них
психологи допустили на передову.
— Якщо під час бою у людини
так тремтять руки, що ти хвилюєшся, аби бува, автомат не повернувся у твою сторону, то про
що тут можна говорити? — згадує
деякі бойові епізоди Валентин. —
Не скажу, що мені не страшно,
що я такий уже герой. Ніхто з нас
не безсмертний. Але ж не можна,
щоб на передню лінію допускали тих, на кого нападає панічний
страх під час бою. Такі не прийдуть на допомогу у разі потреби.
У цьому переконався особисто.
Бойові завдання наш земляк виконував на Донеччині. 2 липня
у нього мала бути ротація. За два
дні до того, 30 червня, їх обстріляли з «Градів».
Сім десятків прильотів
за день — це пекло
Перед його пораненням протягом трьох тижнів по їхній позиції
гатили з різної зброї: артилерії,
гранатометів, танків, ракет. Якось
обминало, лягало поруч. Бувало,
за один день били 70 разів! Попри
обстріли, переважаючу кількість
зброї в агресора, їхній підрозділ

продовжує утримувати позиції.
30 червня прилетіло в окоп.
— Перед тим пару секунд чув
такий гул, як від літака над головою, — згадує Валентин. — Встиг
застрибнути в окоп. Оглушило
на деякий час. Коли повзли далі
на глибше місце, окоп йде під нахилом, були нові прильоти. Один
із них виявився фатальним для
двох моїх побратимів.
Згадує, як приблизно за два метри поруч із ним знаходився боєць з позивним «Дядя Вася». Далі
ще один. Каже, удар прийшовся
на «Дядю Васю». Другого побратима осколком вдарило у серце.
— Я мабуть у сорочці народився, покалічений, але живий, —
говорить Валентин. — Обстріли
продовжувалися далі. Я перебував
у шоковому стані, але свідомість
не втрачав. Відчув біль у нозі, почув, як щось тече по спині. Провів
рукою — кров. Встати не міг.
Через хвилин 5–7 почав гукати
на допомогу. Прибіг побратим,
передав медику по рації, щоб
йшли з ношами. Це був справжній побратим. Він під обстрілами здолав не менше ста метрів.
Звичайно, на такій відстані не міг
чути мій крик. Прибіг дізнатися,
чи є живі після влучення в окоп.
Дехто знаходився ближче, однак
не наважився прийти на допомогу.
Не став ризикувати…
На БТРі Валентина доправили
до пункту з швидкою допомогою,
звідти у лікарню, а далі гелікоптером до рідної Вінниці.
Валентин переніс уже чотири
операції. 12 липня хірурги оперуватимуть вп’яте.
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«Перед нами впала авіабомба»:
історія евакуації з Маріуполя
Досвід війни  Маріуполець Володимир
допомагав українським військовим від
початку бойових дій на Донбасі. За це
після приходу російських окупантів
поплатився своїм будинком, який вони
пограбували, а потім спалили. Володимир
розповів нам, як провів майже місяць
у найбільш небезпечній точці земної
кулі. Про постійні обстріли, пошуки їжі та
втрату близьких
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Володимир Зурнаджи з родиною
родом із селища
Сартана. Це поряд
із Маріуполем. До повномасштабної війни його сім’я займалася
бізнесом: мала три магазини насіння та добрив, а також теплиці.
На другий день війни Сартану почала обстрілювати ворожа
авіація. Родина вирішила їхати
до Маріуполя. Укриття облаштували в підвалі одного зі своїх
магазинів. Впродовж кількох наступних днів до них приєдналися
друзі та родичі. Загалом зібралося
30 людей, серед них шість дітей.
За час перебування в підвалі,
каже Володимир, траплялося
різне. Пригадує, як в один із
перших днів, мародери почали
грабувати сусідній мінімаркет.
Виносили все підряд. Довелося
відбивати магазин, а їжу потім
розподіляти серед місцевих. Частину взяли й собі. Весь алкоголь,
за словами Володимира, вони вилили, щоб люди не напивалися.
Володимир мав дві автівки: легкову та вантажний мікроавтобус.
На останньому час од часу він
виїжджав у центр міста за продуктами та водою. Вже за кілька днів від початку, у Маріуполі
працював лише один магазин.
Перед ним завжди вишукувалися
довжелезні черги маріупольців.
Навіть коли місто здригалося від
вибухів, не маючи іншого виходу,
люди продовжували стояти.
— Пам’ятаю, як ми вперше потрапили під авіаобстріл, — розповідає Володимир. — Ми поїхали
на моєму бусі в цей магазин.
Він працював від дизельного
генератора. Коли ми приїхали,
виявилося, що у них закінчилася солярка. Я мав дві каністри,
які віддав їм. Натомість отримав
мішок рису та можливість ску-

питися поза чергою. Ціни там
стояли нормальні, але багатьох
продуктів вже не було. Наприклад, борошна. Тож про хліб ми
забули ще від початку війни
Авіаналіт стався, коли
повертався додому
— У самісінькому центрі Маріуполя є підземний перехід. Я проїжджав біля нього, коли побачив,
що з неба щось падає. Це не була
ракета, бо летіла вона занадто
повільно, — продовжує Володимир. — Я одразу загальмував.
За кілька секунд, в метрах 70 від
нас, на дорогу впало щось велике,
що одразу вибухнуло. Машину
посікло камінням та шматками
асфальту. Пізніше я прочитав,
що то була російська авіабомба.
Якщо вірити новині, вона важила 500 кілограмів. Нас врятувало
не лише те, що я вчасно її помітив та загальмував, але й те, що
вона не була осколковою. Інакше
б нас всіх просто вбило уламками.
З кожним днем ставало
гірше
Ще за кілька днів у півмільйонному місті не працювало вже
жодного магазину. Якийсь час
волонтери розвозили Маріуполем заморожену їжу з місцевих
складів: риба, м’ясо, ковбаси.
За словами Володимира, чимало
людей в паніці намагалися урвати
якомога більше.
— Волонтери, які розвозили
заморожену їжу, розуміли, що
варто їм зупинитися, як голодні
люди заберуть все, що в них є.
Тому коробки з їжею викидали
на ходу. Пам’ятаю чоловіка, який
намагався утягнути три великі
коробки з ковбасою. Тоді ще
подумав, що він точно не з’їсть
стільки, їжа просто зіпсується, —
розповідає Володимир. — Коли
ми збагнули, що поки одні забирають все — інші не мають
нічого. Це стосувалося, зокре-

Зараз маріуполець Володимир Зурнаджи працює таксистом у Вінниці. Однак ще кілька
місяців тому він жив у найнебезпечнішій точці нашої планети
ма, літніх людей. Тому ми почали контролювати процес: взяв
ящик — вільний. Їсти мали всі,
а не обрані.
Ще за кілька днів їжа почала
закінчуватися. Ніхто не знав,
коли стане краще, тому їли тепер лише раз на день. З водою
також були проблеми. Спочатку
всі їздили до криниці, що біля
парку Петровського. Однак коли
артилерійні канонади стали безперервними, такі поїздки майже
напевно могли закінчитися загибеллю.
Залишки джерельної води залишили для дітей. Самі ж готувати та пили воду з батарей, яку

— Там багато хороших
людей, але так само
багато зрадників. Я
не зможу жити поряд
із ними, — пояснює
Володимир
намагалися ретельно кип’ятити:
брудна, смердить, але краще, ніж
нічого.
Ще за кілька днів приїхали
українські військові та попросили Володимира віддати їм мікроавтобус, щоб на ньому вивезти
поранених. Чоловік говорить, що
віддав автівку без вагань, навіть
документів ніяких не підписували
про передачу на потреби армії.
«Залишатися в окупації
ми не могли»
Після зникнення мобільного
зв’язку та інтернету, містом почали активно ширитися чутки
про взяття Києва, масову здачу

«Вінничани добріші та щасливіші, частіше усміхаються»
Навіть після перемоги Володимир
не планує повертатися до Маріу‑
поля. Говорить, поїде ненадовго,
щоб подивитися в очі сусідам,
які допомагали розграбовувати
все, що його родина нажила впро‑
довж багатьох років. Деякі з них,
на подив чоловіка, не соромили‑
ся навіть викопувати декоративні
ялинки та квіти, що росли перед
його будинком.
— Там багато хороших людей,
але так само багато зрадників.

Я не зможу жити поряд із ними, —
пояснює Володимир. — Мені лише
33 роки. Я ще встигну заробити,
розпочати тепличну справу, яку
давно планував розпочати, по‑
будувати щось. Ніколи не поки‑
ну своїх батьків, які через росіян
втратили все. Буде важко, але
іншого виходу я не маю.
Володимир зізнається, що наше міс‑
то йому сподобалося одразу, а най‑
більшою відмінністю, між Вінницею
та Маріуполем, називає людей та

їхнє ставлення до оточуючих.
— Вінничани добріші та щасливі‑
ші, частіше усміхаються. У нас же
більш депресивне місто. Навіть
до початку війни у Маріуполі
не доводилося розраховувати
на таку відкритість та привітність, —
говорить Володимир. — Мені дуже
подобаються ваші мікрорайони, із
сучасними та гарними будинками.
Після Маріуполя навіть вони по‑
ліпшують настрій, хоча, мабуть,
для вінничан вони буденність.

в полон українських військових, втечу з країни Зеленського
та всього вищого керівництва.
На думку Володимира, розповсюджували ці чутки проросійськи
налаштовані містяни. Вони ж,
за його словами, звинувачували
в обстрілах та наслідках війни
ЗСУ, а не росіян.
Родина та друзі Володимира
все частіше замислювалися про
евакуацію. Вони знали, що залишатися у місті все більш небезпечно, але водночас розуміли, що
бої точаться чи не на всій території України. Як можна безпечно
виїхати з Маріуполя — ніхто й
гадки не мав.
— Залишатися в окупації ми
не могли ще й через нашу проукраїнську позицію. З 2014 року
я активно допомагав нашим військовим. За це «днрівці» внесли
мене у свої чорні списки. Якби
вони впіймали нас, то напевне
катували б, а потім вбили, —
продовжує розповідати Володимир. — Усі будинки на нашій
вулиці у Сартані залишилися
цілими, крім нашого. Бо всі сусіди прекрасно знали про наші
погляди, вдома у нас було чимало української символіки. Ми
навіть весілля з дружиною грали
вбраними у вишиванки. Для нашого регіону це, м’яко кажучи,
було незвичним явищем. За це
росіяни пограбували наш будинок, а потім спалили його.
Як проходила евакуація
Всередині березня почало прилітати по навколишніх будинках. Одного разу снаряд впав
за 15 метрів від їхнього укриття. Пошкодило чимало машин,
попробивало колеса. Довелося
терміново шукати запаски: купувати, вимінювати, знімати з
покинутих автівок.
Знайомий волонтер розповів, що з Маріуполя відкрили
«зелений» коридор у напрямку
Бердянська. Володимир твердо
вирішив прориватися. З двору
виїхали колоною із шістьох машин, а вже на блокпостах вони
приєдналися до кілометрових
черг з охочих виїхати.
У машині з Володимиром
їхала дружина, їхня маленька
дитина та його батьки. У всіх
однакове прізвище, тому, каже

він, на блокпостах до них майже не чіплялися. Однак у росіян
неодноразово виникали питання
до чоловіка сестри дружини. Їм
не сподобався його зовнішній вигляд, зокрема, борода. Його роздягали, оглядали, погрожували,
але врешті пропустили.
— На блокпостах я боявся
сказати щось не те, чи не зуміти приховати ненависті у своєму
погляді. Це б спровокувало окупантів, — пояснює Володимир. —
Блокпостів було дуже багато,
охочих виїхати взагалі неймовірна кількість. Росіяни постійно
просили у нас цигарки. Багато
з них справді були одягненими,
ніби бомжі: форма висіла, старі
шоломи та гвинтівки. Зустріли
ми й кількох п’яних кавказців,
але нас вони не чіпали.
На вільній землі
Видихнути уперше Володимир
з близькими змогли, лише діставшись Запоріжжя. Затримуватися там не хотіли, бо ж не знали,
як розвиватимуться бойові дії.
Ближче до кінця березня вирішили їхати до Вінниці. У нашому місті маріупольці винайняли
будинок та пішли волонтерами
на гуманітарний склад благодійного фонду «Подільська громада». Останнім часом Володимир
працює таксистом.
— Це вже зараз я можу думати
про велику кількість загиблих та
безвісти зниклих знайомих. Про
нашого постійного клієнта, який
загинув під обстрілами, коли пішов шукати їжу для своєї новонародженої дитини. Про безліч
мертвих тіл розкиданих на вулицях. Про молоде подружжя, яке
ховало маленьку дитину прямо
у дворі. Це, мабуть, найжахливіше, що я бачив за своє життя… Та,
коли я був у Маріуполі, то думав
лише про те, як вберегти близьких
та рідних, де знайти для них їжу
та воду, як вивезти їх у безпечне
місце, — розповідає Володимир. —
Через війну також загинула моя
теща. Вона лежала у ковідному
відділенні, вже одужувала, але ще
потребувала кисню. Кисень закінчився, а новий привезти не змогли — вона задихнулася. Тіло нам
так і не віддали. Ми досі не знаємо, де вона похована. Не маємо
навіть довідки про її смерть.
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Купити зброю у Вінниці.
Які ціни та де взяти дозвіл
Для самозахисту  Понад чотири місяці
в Україні йде війна. Ризики та страхи,
пов’язані із нею, змушують людей подбати
про власну безпеку та безпеку своїх
близьких. Зокрема, люди стали частіше
питати про те, де купити зброю? Наскільки
це реально зараз зробити?
Володимир БАБКОВ, RIA,
(098)2671548

У Вінниці нині функціонує
кілька спеціалізованих крамниць,
у яких за наявності дозволу можна придбати зброю. Також там
торгують набоями, прицілами,
амуніцією, іншим приладдям та
спорядженням. А ще продають
снайперські гвинтівки, пістолети
та навіть автоматичну зброю.
Звісно, такий арсенал аж ніяк
не допоможе у боротьбі з важкою артилерією чи військовою
бронетехнікою. Однак захиститися від нападника чи групи
зловмисників цілком можливо.
Вартість — від 12 тисяч
гривень
— Ми спеціалізуємося на мисливській та тактичній зброї. Зараз найпопулярнішими є нарізні
карабіни, напівавтоматичні, —
розповіла маркетологиня магазину зброї Hunter Вероніка Вербовецька. — Такий вид зброї у попиті серед військових, вона має
гарну цінову політику та популярний калібр 5,56 NATO. Такі
набої є у великій кількості, але
їх продають лише тим, хто має
дозвіл на нарізну зброю.
Вероніка Вербовецька розказала, що ідеальним варіантом для
самозахисту є помпова рушниця.
— Ця зброя легка, вона відстрілює навіть іржаві набої, та
цінова політика прийнятна — від
12 тисяч гривень, — каже маркетологиня.
Натомість у магазині зброї
«Мисливець» ціни дещо відрізняються.

— Гладкоствольна, напівавтоматична зброя коштує у нас
від 15 тисяч гривень до 80 тисяч, — сказала директорка магазину «Мисливець» Світлана Чечельницька. — Нині зріс попит
на помпові рушниці. І цей вид
зброї коштує у нас від 11 тисяч
гривень. Нарізна зброя максимально коштує 20 тисяч гривень.
Магазин мисливської зброї
Hunter знаходиться у Вінниці
на вулиці Зодчих, 36. А магазин «Мисливець» — на вулиці
600‑річчя, 50.
Від початку дії воєнного стану,
нагадаємо, в Україні спростили

В Україні спростили
видачу дозволів на
зброю. Але тільки на
мисливську, яку треба
буде переоформити
після війни
порядок видачі громадянам дозволу на придбання, зберігання
та носіння мисливської зброї та
набоїв до неї саме впродовж воєнного стану. Зосередимося на вогнепальній мисливській зброї, як
найбільш доступний громадянам.
Яку зброю можна купити
За роз’ясненнями ми звернулися до пресслужби управління
Нацполіції у Вінницькій області. Там розповіли, що до війни
питання отримання дозволу
на зброю регулювалося такими
нормативними актами: Наказом
МВС № 622 від 21.08.1998 та Наказом МВС № 379 від 13.06.2000.

Чималий попит серед цивільних має помпова рушниця. Ця зброя легка і проста
у користуванні, сказала маркетологиня магазину зброї Вероніка Вербовецька
Першого березня 2022 року
Міністерство внутрішніх справ
України видало наказ № 170. Він
спростив порядок надання дозволу
на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв
до неї під час дії воєнного стану.
Таке нововведення поширюється
лише на мисливську зброю.
І під цю категорію підпадають:
 Гладкоствольна зброя (дво-

стволки, помпові рушниці, напівавтоматичні самозарядні
рушниці);
 Нарізна зброя (переважно
карабіни з поздовжньо-ковзним
затвором та напівавтоматичні самозарядні карабіни, або менш
поширені екземпляри: карабіни
зі скобою Генрі, карабіни револьверного типу та штуцери
(за принципом заряджання по-

Як оформити дозвіл за спрощеним порядком
За першим пунктом Наказу МВС
№ 170 для отримання дозволу
на придбання, зберігання та но‑
сіння мисливської вогнепальної
нарізної, гладкоствольної зброї
(мисливської зброї) та набоїв
необхідно подати на ім’я керів‑
ника органу поліції за місцем про‑
живання (перебування) заявника:
1. письмову заяву про видачу до‑
зволу на придбання, зберігання та
носіння мисливської зброї;
2. копію документа, що посвідчує
особу (паспорт або ID-картка з
витягом із Єдиного державного
демографічного реєстру щодо

реєстрації місця проживання);
3. за наявності — копію військово‑
го квитка, посвідчення пенсіонера
або ветерана військової служби
чи іншого правоохоронного ор‑
гану, або посвідчення члена гро‑
мадського формування з охорони
громадського порядку, або до‑
зволу на зброю.
Попри спрощення процедури,
людина все одно подає два при‑
мірники заяви: спочатку на при‑
дбання, а потім і на зберігання
та носіння зброї. І після подання
всіх документів, у НацПолу є два
дні на перевірки: поліцейські під‑

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

дібні до двостволок).
Деякі моделі такої зброї є
цивільними версіями бойових
аналогів. Так, на ринку можна
зустріти цивільні модифікації автомата Калашникова та американської гвинтівки на платформах AR‑10/15. Відмінності від
бойової версії незначні, основна
з них — відсутність автоматичного режиму вогню.

К-ть
кімнат/
роздільн.

Нотатки

1. Нерухомість: продам або обміняю

тягнуть інформацію про те, чи є
у вас судимості, чи кермували
транспортом у нетверезому ста‑
ні, чи вчиняли домашнє насилля
або чи мали раніше зброю, яка
не була облікована і так далі. Про‑
йшли перевірку? Видають дозвіл.
Щоправда, його доведеться по‑
новити після завершення, скасу‑
вання воєнного стану: на це у вас
буде до десяти днів. І для оформ‑
лення нового дозволу на зброю,
після війни, вже застосовувати‑
муть стандартну інструкцію з на‑
казу МВС № 622 від 21 серпня
2000 року.

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

.... 5/-.. ...... c.бл.3арванці 2/-........... 110/-/-.......... 70000у.о................. (093) 917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
.... 5/-.. ...... Aкадемічне	2/-........... 110/-/-.......... 68000у.о................. (093) 917-09-07 . . ........................ власник, 4с, чистова, з/б пер.
.... 6/- . . ....... Гонти . . ................ 2/ц............ 211/140/22...... 85000у.о..................... (067) 135-71-23............................................ 15 с, терміново, власник

1.1 Однокімнатні квартири

1.7 Ділянки

.... 1/-.. ....... Cтаре місто......... 1/5/ц . . ........ 30/-/-............. 30000у.о..................... (096) 691-81-70....................................... ремонт, АГВ, пл.вікна, меблі

.... -........... c.Людавка........... -............... 25 с............... дог............................ (067) 263-28-82..................................... біля траси, газ, світ, власник
.... -.......... с.Ксаверівка	-............. 14 с............. дог........................ (067) 375-36-06. . .................................... рівна, на березі озера
.... -.......... с.Селище	-............. 20 с............. 45000у.о................. (067) 703-44-56........................... світло, газ, вода, вих.до Бугу

1.8 Гаражі
.... -.......... ГБК-5
486215

509611

1.2 Двокімнатні квартири
....
....
....
....

2/- . . ....... Вишенька............
2/- . . ....... Київська..............
2/- . . ....... р-н Буд.Офіц.......
2//-.. ...... 600-річчя . . ...........

4/9/ц. . ........ -.................... дог............................
5/5/п. . ........ 45/-/-............. 39000у.о.....................
1/9/п . . ........ -.................... дог............................
8/16/м. . ...... 56/-/12........... дог............................

(068)023-72-59, (063)523-48-73.............. новобуд, АГВ, чистовий ремонт
(068)023-72-59, (063)523-48-73................................................ремонт
(097) 299-11-69....................................... недорого, або обмін на буд.
(096) 458-97-54.................................... новобуд, переуступка, власник

1.5 Будинки
.... 2/-.. ...... с.Комарове	1/ц.......... 55,3/36,3/10... дог........................ (067) 391-16-58.. .................................. 65с, газ, вода, криниця
.... 3/-.. ...... м.Немирів	-/цегл...... 64/-/-. . .......... дог........................ (098) 440-41-59. . ........................ літ.кух.73кв.м,сарай39кв,центр
.... 3/- . . ....... с.Райки............... 1/ц............ 83/57/8,3 . . ....... 148000гр.. ................... (098) 455-76-52.................................... Калин.р-н,власник,35с, г/б,газ

-/ц . . ......... -. . ................ 4500у.о................... (097) 912-76-85 . . ......................... Сабарів, огл.яма, гар/ст, торг
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тепер Маріупольська.
І що робити з документами?
Питання-відповідь  Близько трьох
місяців тому у Вінниці розпочався процес
деколонізації. Понад десяток вулиць
вже зараз перейменовані, а з приводу
більшості інших — ще триває обговорення.
А що робити вінничанам з документами,
якщо їхня вулиця перейменована? Чи
не виникне проблем, коли людина захоче
продати житло?
Наталія КОРПАН, RIA,
(097) 1448132

Деколонізація —
це процес позбавлення від російської
імперської спадщини, яка довгими роками нав’язувалась Україні
радянською владою.
Вінницькі вулиці перейменовують та планують перейменовувати на честь Героїв нашої
минувшини чи сьогодення. Вулиця Тімірязєва тепер називається
Захисників Неба. А, наприклад,
вулиця Суворова стала вулицею
Миколи Стаховського.
Прочитати перелік вулиць,
які перейменували ви можете за посиланням: https://cutt.
ly/ALtLgSe. Рада з питань історії, культурної спадщини та
топоніміки опрацювала кілька
сотень звернень від вінничан з
приводу перейменування тих чи
інших вулиць.
Зараз є список зі 183 топонімами (78 назв вінницьких площ, вулиць, провулків та проїздів). Всі
назви у цьому списку до 25 серп-

ня обговорюються.
Після цього відбудеться підсумкове засідання Ради з питань
історії, культурної спадщини та
топоніміки, де будуть прийняті
остаточні рекомендації з перейменування вулиць. Перелік
вулиць з їхнім тлумаченням можете прочитати за посиланням:
https://cutt.ly/cLtLEDY.
Що робити вінничанам з документами, якщо їхня вулиця перейменована? З цього приводу ми
поспілкувалися з директоркою
департаменту адмінпослуг Іриною Копчук. Детально відповідаємо на всі питання, що цікавлять
жителів Вінниці.
Чи потрібно щось змінювати
у документах після перейменування вулиць?
— Місце реєстрації змінювати
не потрібно. Відміток про нові
адреси ставити не потрібно, — пояснює Ірина Копчук. — Штампи
в паспорті про місце реєстрації
вже взагалі не обов’язкові. Їх ніхто
вам не зобов’язаний ставити. Але,
якщо людина звертається в «Прозорий офіс» і хоче, щоб їй по-

У департаменті адмінпослуг пояснюють, що місце реєстрації змінювати не потрібно.
Якщо ж людина хоче це зробити, то потрібно звертатися в «Прозорий офіс»
ставили штамп з новою назвою,
то ми це робимо. Проте в цьому
немає жодної необхідності.
Додамо, Верховна Рада ще
у листопаді 2021‑го у другому
читанні проголосувала за законопроєкт, який передбачає
комплексну цифрову реформу
реєстрації місця проживання
в Україні. Один з його пунктів
передбачає скасування штампів
у паспортах та знаменитої паперової довідки-додатка до IDкартки.
— Наші айті-фахівці почали
працювати над автоматичною

Куди надсилати свої пропозиції щодо перейменування вулиць?
Всі пропозиції та зауваження
на тему вінницької топоніміки
можна надсилати на цю електро‑
нну адресу: 1363vn@gmail.com
Окрім цього пропозиції прийма‑
ються у письмовій формі департа‑
ментом правової політики та якості
Вінницької міської ради за адре‑

сою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59,
каб. 710, тел. 59–51–55, 59–51–
59, або за допомогою електронної
пошти: info@vmr.gov.ua до 25 серп‑
ня 2022 року включно.
«У повідомленнях вказуються
прізвища, імена, по батькові,
місце проживання та ставиться

особистий підпис фізичної осо‑
би. Юридичні особи подають
пропозиції із зазначенням на‑
йменування та місцеперебуван‑
ня юридичної особи. Анонімні
пропозиції не розглядаються», —
йдеться у дописі Вінницького іс‑
торичного товариства.

зміною вулиць у реєстрі територіальної громади, — пояснює
директорка департаменту адмінпослуг. — Тобто, коли ви прийдете до нас за довідкою про
місце реєстрації, то ми вже вам
її друкуємо відповідно до вашого
паспорта з новою назвою вулиці.
Оскільки назва вулиць у реєстрі
вже змінена автоматично. Ця довідка вінничанам може знадобитися, наприклад, для реєстрації
дитини у школі чи дитсадку.
Якщо треба продати житло,
то чи можуть виникнути проблеми,
пов’язані з перейменування вулиці?
— Якщо людина хоче продати
житло, то зміна вулиці не принесе жодних ускладнень. Просто
під час оформлення документів
на іншого власника, ця інформація буде актуалізована, — каже
спеціалістка. — Це робить нотаріус. Під час здійснення угоди
купівлі-продажу, нотаріус робить
запит у «Прозорий офіс». Ми відповідаємо: «Так, дійсно, вулиця
перейменована». І надалі вже но-

оголошення
К-ть
кімнат/
роздільн.

Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

2. Нерухомiсть: здам в оренду
2.2 Будинки
.... 1/-.. ....... 3aмостя.............. -............... -/12/-............. безкошт...................... (067) 291-55-99........................................ за допомогу по дому, в/зр.
.... 3/- . . ....... с.Агрономічне...... 1/- . . ........... 57/44/7........... 3200грн...................... (067) 606-38-03..................................... меблі, техніка, без зруч.,торг

4. Нерухомiсть: винайму
4.1 Квартири
.... 1-10...... Biнниця. . .............
.... 1-2/....... Вінниця. . .............
.... 1-2........ Вишен, Слов.. . .....
.... 1-2........ Замостя..............
.... 1-3........ бл.Замостя..........
.... 1-3........ будь-який р-н......
.... 1-3........ Вишен, Слов.. . .....
.... -.......... будь-який р-н	

-............... -.................... дорого . . ...................... (096) 458-97-54................................... кімнати, квартири, ч/б винайму
-............... -.................... дог............................ (093) 518-62-57................................... новобуд, оплату, порядн.гарант
-............... -.................... дог............................ (093) 471-98-36.................................................. для порядних людей
-............... -.................... дог............................ (098) 921-77-21................................... від власника, на довгий термін
-............... -.................... дог............................ (093)471-98-36, (098)100-06-74............................. для порядних людей
1-10/-........ -.................... дог............................ (096)458-97-54.. ........................................ на довгий термін, для себе
-............... -.................... дог............................ (093) 471-9836, (098)10006-74.................. оплату і порядність гарантую
-............. -. . ................ дог........................ 69-25-99, (097) 280-64-21.. ..........зніму житло в порядних людей

4.2 Будинки
.... 1-10...... Biнниця. . ............. -............... -.................... дог............................ (096) 4589754 . . ................................... ч/б, будинок, квартиру винайму

5. Комерційна нерухомість
5.1 Продам
.... Приміщ.430кв.м, вода, електрика, побут.приміщ.під СТО, склади, зварюв/столяр цех.дог.. . ..............................61-26-61, (097) 462-45-44

К-ть
кімнат/
роздільн.

таріус оформлює право власності
з новою назвою.
Якщо вінничанин/ка хоче внести
зміни до документів самостійно,
що йому робити?
— Про це ми читаємо на сайті
міськради: «У той самий час, з
власної ініціативи власник майна, відносно якого відбулись
зміни у назві вулиці, відповідно до законодавства має право
самостійно звернутись до органу державної реєстрації прав
на нерухоме майно з заявою про
внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно у зв’язку зі зміною назви
чи перейменування вулиці».
Як масова зміна назв вулиць
вплинула на вінничан у 2015? І
чи звертаються зараз люди з приводу внесення змін у документи?
— У нас не було жодних проблем з жителями нашої громади
у 2015‑му, і зараз немає. Наразі
до нас поки не приходять вінничани, які хочуть змінити реєстрацію у паспорті з власної ініціативи.

прийом оголошень (0432) 555-135
Місце
знаходження

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

Ціна
за м2

Ціна

Куди
звертатися

Нотатки

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

.... Здам виробниче та офісне приміщення від 20-700кв.м, Немир.шосе, р-н Грошу....... від 70гр..................................... (093) 770-70-73
.... Здам магазини 175, 30 кв.м, 1 лінія, Немирів.шосе, р-н Грош............................... 150грн/м.................................... (093) 770-70-73
.... Здам прим.під кафе, бар, ресторан, стомат., мед.клініку, спортзал,350кв.м, комун.дог........................................... (097) 462-45-44
.... Зніму приміщення під житло чи під бізнес......................................................... дог.............................. 69-25-99, (097) 280-64-21
.... Оренда офісних приміщень 15 та 16 кв.м. по вул. Янгеля..................................... дог....................... (050)461-62-52, (068)316-67-36
.... Складське приміщення, є опалення, р-н Петроцентр, 70 кв.м. Власник. Ціна дог..... -............................................... (097) 259-79-00
486215

14

новини

RIA, Середа, 13 липня 2022

за нічну п’янку на катері
виписали кілька штрафів
Яке покарання?  У поліції
нагадують, що на час воєнного стану
на Вінниччині діє комендантська година:
з 23.00 до 5.00 цивільним не можна
пересуватись на вулиці. Втім, деякі люди
не дослуховуються до цього. І на початку
липня поліцейські у Вінниці зупинили
нічну вечірку на катері та гулянку
на вулиці Коріатовичів
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
Володимир БАБКОВ, RIA,
(063)7758334

Вже після початку комендантської години 4 липня поліцейські
помітили катер на Південному
Бузі. На ньому відбувалася гулянка: група людей гучно слухали
музику, розпивали алкоголь.
Після пришвартування катера
до берега поліцейські встановили
усіх одинадцять учасників події:
усі були вінничанам, віком від
24 до 53 років.
Власник катера, 53‑річний вінничанин, був нетверезим: під
час освідування драгер показав
1,88 проміле. Тож на чоловіка виписали низку адміністративних
протоколів:
 за статтею 178 (розпивання алкоголю, поява у громадських місцях в п’яному вигляді,
штраф — 17–85 грн);

 за статтею 182 (порушення вимог тиші, штраф від
85 до 255 грн);
 за частиною 1 та частиною
3 статті 116 Адмінкодексу (відсутність документів на плавзасіб та
передача його без документів іншій особі, штраф 850 і 1700 грн).
До того ж 24‑річного водія катера притягнули до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 116 Адмінкодексу за відсутність посвідчення
судноводія маломірного/малого
судна (штраф 850 і ще один
штраф на 1700 грн).
Також в ніч з 4 на 5 липня,
близько першої години, на вулиці Коріатовичів поліцейські
помітили позашляховик BMW,
в якому гучно грала музика.
— Під час несення служби
з охорони публічного порядку
працівники поліції зробили зауваження трьом громадянам,

які в автомобілі під час комендантської години гучно слухали
музику, — сказала речниця вінницького главку поліції Заріна
Маєвська. — Люди, які сиділи
в машині, на зауваження не реагували, і почався словесний діалог. Чоловіки вийшли з авто,
один з них почав погрожувати
працівникам поліції розправою
та можливістю застосування
зброї.
Як сказала Маєвська, аби припинити правопорушення та викликати на допомогу додаткові
патрулі, поліцейський використав
зброю.
— Двох зловмисників, віком
29 та 30 років, затримали та доставили до відділку поліції: в одного із чоловіків вилучили травматичний пістолет. Попередньо
затримані перебували в стані алкогольного сп’яніння, — сказала
речниця обласної поліції Заріна
Маєвська.
За цим фактом поліція розпо-

Двох молодиків затримали за погрози правоохоронцям.
Чоловіки сиділи в машині, гучно слухали музику після 1.00 та
не реагували на зауваження поліцейських
чала кримінальне провадження
за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України
(Погроза або насильство щодо

працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає
ув‘язнення на строк до трьох років.

«За порушення комендантської години немає штрафу»
— Прямо у законодавстві відпо‑
відальності, навіть адміністратив‑
ної, за порушення комендантської
години, тобто, за перебування під
час дії комендантської години
у громадських місцях або на ву‑
лицях немає, — пояснив вінниць‑
кий адвокат Олександр Мазур.
Юрист розказав, що фактично
порушника можуть притягнути
до відповідальності лише в разі

скоєння ним адміністративного чи
кримінального правопорушення.
25 лютого 2022 року до Вер‑
ховної Ради був поданий за‑
конопроект, який запроваджує
адмінштрафи за порушення
комендантської години: від
170 до 510 грн за перше пору‑
шення, та від 850 до 1500 грн
за повторне порушення. Розмір
штрафів вдвічі більший для по‑

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

«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» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні ціни. (097)
338-65-85
«Під ключ» груби, димоходи. Ремонт дахів та інше. (098) 788-97-34
«Під ключ» дахи, ринви, піддашки. Ціна залежно від об’єму та
матеріалу покриття. (096) 257-20-56
1 бригада будує дахи. Ремонт дахів. Піддашки, ринви. Помірні
ціни. (097) 755-68-57
1 бригада виконає вивезення будівел. сміття, демонтаж, земляні,
бетонні роботи. (098) 718-21-80
1 бригада виконає: цегляну, кам’яну кладки, газоблок, фундаменти, огорожі (097) 330-07-62
1 покіс трави/газону. Дрібні буд-звар. роботи. Демонтаж. Прибирання ділянок. (099) 549-09-19
Kладка цегли, піноблоку. Перестінки. Демонтажні роботи. Чорнова стяжка. (067) 439-90-65, Денис
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.

БЕТОННІ ОГОРОЖІ
кольорові та сірі
zabor-vn.com
Доставка та встановлення

(067) 794-19-09

(067) 909-54-43
Батареї чавунні.Газ.котел.Данко12. . ................ 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
Ємності для води від 20 до 20000л. . .............. дог.......... (067) 403-46-09

6.2 Куплю будівельні матеріали
АВ бетонозмішувачі,причепи,різні. . ................. дог.......... (097) 127-54-23
АВ, бетонозмішувачі різні,ел.інст................... дог.......... (067) 847-27-68
Бетонозмішувачі куплю, різні. . ....................... дог.......... (067) 429-26-71
Бетонозмішувачі, т/в, холодильник................. дог.......... (067) 429-26-71
Будівельні ліса (риштування)......................... дог.......... (067) 847-27-68
Металопрокат, радіатори опалення................. дог.......... (097) 301-65-05
Профільні труби, металобрух куплю . . .............. дог........... (067)491-43-68
Цеглу, плити перекриття б/в куплю................ дог............. (067491-4368

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

509634

рушників, які є посадовими осо‑
бами.
Проте цей законопроект досі
на стадії «надано до ознайом‑
лення» і не включений у порядок
денний засідань народних депу‑
татів. Тому, коли створять закон
про покарання за комендантську
годину і яким буде розмір штра‑
фів — спрогнозувати наразі не‑
можливо.

«AAADerevChik» 0брізка дерев. Розпил на дрова.
Корчування. Подрібнення. Він.обл. (098)409-89-94,
(063)747-32-80

509402
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точка зору
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Наталка Доляк, письменниця

Заборона імпорту болота з росії —
таке прочитала. Ршка асоціюється
саме з болотом, а не з золотом.

простір для особистої думки

Як стати веб-дизайнером із нуля?
блог
Пресслужба
Вінницької
ІТ-Академії

Професія веб-дизайнера відносно нова на ринку праці,
але доволі популярна. Початок даного напряму розпочався в 90‑х. На той час всі вебресурси містили в собі тільки
текст, без красивих та яскравих
картинок, різних за розмірами
шрифтів, спливаючих слайдерів та інших «спецефектів». Але
все змінилося після 1996 року,
поступово з’являлися на ІТринку нові технології, які дали
поштовх та розвиток професії
веб-дизайнера.
Не дивлячись, що професія
веб-дизайнера набирає все більше обертів, навколо неї не один
десяток стереотипів.
Веб-дизайн — це просто. Більшість вважає, що дана професія
не потребує особливих зусиль,
малюєш картинки в Photoshop
та й на цьому все. Насправді,
все глибше, ніж здається на перший погляд. Спочатку необхідно
ознайомитися з вимогами замовника, визначити, скільки потрібно часу на реалізацію, оцінити
цільову аудиторію та ще декілька
важливих моментів. Також не зайвим буде вміти працювати з різними ілюстраторами, а не тільки
у Photoshop, мати розуміння та
навички у верстці. Як бачимо,
насправді професія цікава та
мультизадачна.
Щоб стати веб-дизайнером,

потрібно мати навики художника. Виникає тільки одне питання — навіщо вміти добре малювати, якщо працювати потрібно не на папері з мольбертом,
а в фотошопі чи інших сучасних
ілюстраторах. Головна місія вебдизайнера — вміти працювати
з ефектами, шарами, шрифтами та іншими «спецефектами»,
а не відточувати свої художні
таланти з пензликом у руках.
Веб-дизайнери не беруть
участь у вирішенні бізнес-задач проєкту. При старті будьякого проєкту важлива думка
кожного учасника команди, і
веб-дизайнер не є винятком.
Він визначає, де і які елементи
будуть розташовані, як вони
будуть оформлені, яким чином
на екрані комп’ютера (ноутбуку,
телефону) буде відображатися
взаємодія користувача з елементами сайту. Наприклад, як
зміниться кнопка у формі при
наведенні курсору та інше.
За словами викладача Вінницької ІТ-Академії Володимира Чубатюка, професія вебдизайнера має багато переваг:
цікава творча робота, можливість обирати місце роботи віддалено чи в мальовничому офісі
з будь-якого куточка світу, можливість обирати проєкти, можливість кар’єрного зростання,
достойна заробітна плата.
Де навчатися, щоб опанувати
професію веб-дизайнера?
Ми радимо обрати спеціалізацію «ВЕБ-дизайнер. Проекту-

вальник інтерфейсів (UI/UX)»
від навчального закладу з гарантованим працевлаштуванням —
Вінницької ІТ-Академії.
За 12 місяців інтенсивного
курсу ви опануєте основні напрямки роботи веб-дизайнера і
пройдете шлях від ідеї проєкту
до його реалізації з допомогою
досвідчених викладачів‑практиків. Протягом навчального
періоду оволодієте необхідними «хард скілами» та навчитесь
працювати з основними інструментами веб-дизайнера.
Увага! Вивчення англійської
мови входить у вартість курсу.
Не вагайся і долучайся до мо-

тивованої команди айтішників, які створюють якісні ІТпродукти!
І не забуваємо направляти усі
свої сили і вільний час на допомогу українським захисникам!
Підтримайте ініціативу Вінницької ІТ-Академії допомоги ЗСУ:
https://mre.uspih.vn.ua/Крім
того, ми постійно виготовляємо
патріотичні брендові футболки,
кошти з яких ідуть на виготовлення спеціальних сухпайків
для українських захисників, які
на передку — каталог футболок.
Реєструйся:
на офлайн-навчання:
https://ita.in.ua/

на онлайн-навчання:
https://online.ita.in.ua/
телефонуй: 067–431–19–21
*ВАЖЛИВО — не користуйтесь російськими освітніми сервісами — список доповнюється
постійно.
Ми у соцмережах:
YouTube: https://www.
youtube.com/channel/
UC2EMqcr4pEBuTGEJBaFgOzw
Facebook: https://www.
facebook.com/vinnytsia.
itacademy
Instagram: https://www.
instagram.com/ita.in.ua/?utm_
medium=copy_link
505712

оголошення

прийом оголошень (0432) 555-135

509668

509710

509913

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 будівельні, земляні роботи, стяжка,
штукатурка, копання. Демонтаж. (097) 331-73-11
Виконаємо демонтаж будинків, підлоги, плитки, стін. Зрізаємо
дерева. (068) 247-91-15
Виконую цегляну кладку. Досвід роботи. (068) 998-43-57
Дахи будь-якої складності «під ключ». Бесідки, тераси з ефектом
старовини. (067) 895-95-32
510093

509668

Міні-екскаватор Боб-Кат:
ями, котловани, траншеї.
Вивезення сміття.
Планування ділянок.

(097) 971-05-01
Бyріння свердловин на воду «під ключ»! Швидко, якісно, надійно,
доступні ціни. (096) 955-94-94

Демонтаж покрівлі, демонтаж стін, будівель та інше. (098) 84993-76

Балкони «під ключ» армстронг, сайдинг, утеплення, зварювання
різної складності. (096) 828-48-34

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

Балкони «під ключ». Балконні рами по вигідні ціні. Зварюв.роботи. Утеплення. (098)427-57-71, (098)263-50-57

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

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

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

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

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

	Копання криниць механічним способом. Докопка.
Чистка. (063) 314-80-37
	Копання, докопування криниць механічним способом. Доставка кілець. (067) 290-47-13
	Копаємо та чистимо криниці, можлива доставка
кілець. (097) 449-94-70
	Копаємо траншеї, фундаменти, каналізації. Бетонні
роботи, демонтаж, вивіз сміття (097) 331-73-11
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
	Укладання тротуарної плитки. Бетонні роботи. (068)
215-70-87

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

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

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

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

Копання землі, траншеї під фундамент, газ, воду, каналіз. Перекопування землі. (098) 019-80-53

Штукатурка, шпатлівка, стяжка, кладка, гіпсокартон, утеплення,
фарбув., шпалери. (067)989-15-71, (063)427-22-17
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Злочин і кара  Розшукали Миколу
Мілінчука, що будучи дільничним
міліціонером у Шпикові, побив місцевого
підлітка через конфлікт із його батьком.
Рік тому його засудили до чотирьох
років тюрми, але одразу чоловік за грати
не потрапив. Тільки зараз змогли
затримати утікача від правосуддя,
у Львові. Чи не тому, що він там двічі
потрапив під відповідальність за 130‑тою?
Наталія ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Про те, що Миколу Мілінчука затримали, доправили в СІЗО і далі
конвоюють до місць позбавлення
волі, аби він нарешті відбув покарання за скоєний злочин, розповів журналістці RIA/20minut.ua
Володимир Карпенчук. Це батько
хлопця, на якому вищеназваний
ексміліціонер зігнав злість ще
у 2014‑му році. Розбив обличчя
міліцейським кийком під сільською дискотекою.
Зараз потерпілий від таких дій
хлопець вже дорослий. Минуло
вісім років. Але лишень рік тому,
у червні 2021‑го, набрав чинності
вирок у цій справі, що затягнулася у судах на роки, й винуватець
злочину мав сісти за грати. Але
рішення апеляційної інстанції
про ув’язнення не змогли виконати. Цілий рік Микола Мілін-

чук, незважаючи на те, що він
правоохоронець (хай і колишній),
уникав виконання винесеного
йому вироку. І очевидно розраховував так робити й надалі, поки
обставини не підвели.
— Мілінчука затримала поліція Львівської області, він
у Львові був весь цей час. Там,
в управлінні Нацполіції працює
його дружина, і він там жив. Цього не могли не знати. Ймовірно,
його прикривали, — говорить Володимир Карпенчук. — Не просто ж так людину з вироком
про тюремне ув’язнення цілий
рік не притягували до відповідальності.
Рівно рік тому редакція
RIA/20minut.ua розповідала, що
Миколу Мілінчука оголосили
у розшук. Тоді на сайті МВС
інформацію про нього можна
було знайти в базі людей, що
переховуються від органів влади.
Зараз, як бачимо у тій же базі,
його в розшуку немає. Натомість

соцмережі зберегли дописи, під
якими у коментарях потерпілий
від злочину Мілінчука Богдан
Карпенчук звертав увагу правоохоронців, де шукати утікача.
Під поліцейською інформацію
про викриття іншого розшукуваного Богдан написав: «А коли
знайдете Мілінчука Миколу
Миколайовича? Чоловіка вашої
співробітниці, колеги Мілінчук
(Круглій) Марії Львівни!!! Вже
рік він собі безпечно проживає
у м. Львів!!! Ви випадково не прикриваєте його?». Відповіді на цей
коментар немає.
Львівські справи підвели
Виходить, засуджений просто
поїхав з області. А відслідкувати
те, де він був, поки його розшукували правоохоронці Вінниччини, можна за інформацією
з відкритих джерел. Зокрема,
Єдиний центр обробки судових
рішень показує адміністративні
справи Львівських судів.
Там вінницький розшукуваний
«засвітився» на порушеннях ПДР,
але арештували його не одразу.
Вищеназваний ресурс показує
дві справи за 130‑тою, що слухали Сихівський районний суд
м. Львова і Франківський районний суд м. Львова. Йдеться про
керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.
Крім того, у тому ж ресурсі бачимо ще одне судове розбирання:
«За позовом (…) про захист честі,
гідності та ділової репутації та відшкодування моральної шкоди».
Засуджений, його мати-активістка громадської організації «Стоп-

Чому його одразу не посадили?
Миколу Мілінчука не взяли під
варту одразу в залі суду після про‑
голошення рішення про чотири
роки тюрми за скоєне. Це рішен‑
ня, нагадаємо, винесли 1 черв‑
ня 2021 року у Хмельницькому
апеляційному суді, куди справу
з Вінницького апеляційного пе‑
редали на розгляд.
Хмельницький апеляційний пе‑
редав ухвалу, проголошену о піз‑
ній годині (дебати затягнулися, і
вирок винесли близько 21.00),

у місцевий суд, і рішення про
ув’язнення надалі мала би ви‑
конати поліція — забрати засу‑
дженого за місцем проживання
в Тульчинському районі й доста‑
вити до місць позбавлення волі.
Але поліцейські за адресою, відо‑
мою суду, Мілінчука не знайшли.
Такий стан речей передбачав
батько потерпілого хлопця. Так і
сказав журналістці RIA/20minut.
ua після вироку, що злочинець
неодмінно буде тікати від пра‑

восуддя.
— Я так думаю, і мені всі в один
голос говорять, що він зараз буде
переховуватися від виконання ви‑
року і далі продовжить оскаржен‑
ня, — говорив після суду Володи‑
мир Карпенчук. — На касацію піде
рік-півтора. І якщо в касації ви‑
несуть рішення на його користь,
то все це скасується й те, що він
не сидів, вже ніякого хвилювати
не буде…
Але не так сталося, як гадалося…

Фото з архіву редакції

Як рік ховався від тюрми
за побиття підлітка

Микола Мілінчук потрапив за грати на чотири роки. Досі
уникати покарання засудженому, як каже потерпіла сторона,
допомагали його зв’язки
корупції», ще один активіст, що
відвідував судові засідання і висвітлював справу винятково з
позиції Мілінчуків, позивалися
до батька потерпілого хлопця про
наклеп. В чому той наклеп, якщо
суд вже виніс рішення про винуватість Мілінчука? Схоже на ще
одну можливість тягнути справу.
Редакція RIA/20minut.ua раніше розповідала, як немісцеві
«стопкорівці» супроводжували
розгляд справи Мілінчука. Організовували акції, пресконференції. Врешті маму колишнього
міліціонера взяли у свої ряди. Ця
жінка падала під час проголошення вироку без тями. Навмисно чи
ні, можемо тільки здогадуватися.
До неї викликали швидку. Все це
фільмували активісти… Узагалі
була швидка в судах Мілінчука
не раз. То матір, то сина мали
рятувати медики…
Але краще нагадаємо обставини справи колишнього дільничного, вирок у якій тепер, аж
на восьмий рік від злочину, нарешті зможуть виконати.
Який був злочин
Дільничний чергував на виборчій дільниці, але близько
опівночі відлучився з неї і поїхав до кафе, щоб нібито купити
води, на власній машині «Мазда»
третьої моделі. Він був у формі,
як вказували свідки. Мав із собою і табельну зброю, і гумовий

оголошення
6.4 Внутрішне оздоблення,
ремонт
Акуратно виконаємо: штукатурку, шпаклівку, малярку. (096)35032-22, (063)191-14-52
Акуратно та якісно поклейка шпалер, фарбування, укладання
ламінату, відкоси. (096) 481-32-27
	Виконаємо будівельні, земляні роботи, стяжка,
штукатурка, копання. Демонтаж. (097) 331-73-11
Виконую сантех.роботи, плитка, шпаклівка, гіпсокар., шпалери,
ламінат,ел.монтаж. (097) 266-60-70
	Виконуємо роботи: шпаклівка, гіпсокартон, плитка
та інше. (098)515-99-77, (093)993-49-70
Гіпсокартон, шпаклівка, монтаж розеток та проводки, шпалери, ламінат, плитка,ін. (093) 241-50-05
Гіпсокартон, шпатлівка, штукатурка, ламінат, плитка, пластик,
шпалери. (096)296-39-97, (093)097-81-33
	Жінка виконує професійну поклейку шпалер, фарбування, багети. (068) 849-26-42
Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки, ламінату.
Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04
Ремонт квартир, гіпсокартон, підвисті стелі, ламінат, вагонка.
Утеплення фасадів (067) 730-62-66, 62-11-89

кийок. Цим кийком (наче особистим), за словами очевидців
і потерпілого хлопця, він двічі
влупив по обличчю Богдана Карпенчука. Третій удар наніс у живіт ногою. Це було недалеко від
кафе, повного людей. На дорозі,
якою хлопець ішов додому.
Дільничний наздогнав підлітка
на авто. Зупинився, вийшов і напав на нього з ніде не оформленим міліцейським спецзасобом.
Такі обставини виклав суд першої
інстанції, опираючись на розповіді свідків та інші докази. Версію
обвинуваченого у вироку назвали
спростованою. А його варіант перебігу подій такий: був не у формі,
без кийка, ударив кулаком за те,
що підліток його під кафе образив словесно, а потім гепнув двічі
по машині, коли він їхав повз.
Тільки через сім років описане
вище рішення першої інстанції
підтвердили в апеляції. Єдине,
що змінили для ексдільничного —
термін покарання. Якщо перший
суд сказав, що колишньому міліціонерові варто відсидіти за скоєне п’ять з половиною років, то торік вирішили: досить покарання
в чотири роки в’язниці.
Минув рік від завершення
судового розгляду в апеляції і
вісім років після події. Досить
довго довелося чекати потерпілому, а його батькові поїздити
по судах, доки кривдник понесе
покарання.

прийом оголошень (0432) 555-135

6.6 Натяжні та підвісні стелі

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

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

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

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

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

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

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

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

	Натяжні стелі будь-якої складності, тканинні,
«екостелі», фотодрук на стелях. (096)809-56-22,
(093)303-76-75
	Натяжні стелі від виробника. Матові, глянцеві, фотодрук. (067)877-96-66, (063)289-32-17
Натяжні стелі за один день. (097) 889-69-22
	Натяжні стелі. Виготовл., монтаж. Швидко. Якісно.
Знижки пенсіонерам, учасн.АТО. (067)840-64-95,
(067)430-45-00

6.7 Опаленя, водопостачання,
вентиляція, каналізація
«Під ключ» водопровід, каналізація, вигрібні ями.
В зручний час. Великий досвід. (097)846-24-20,
(096)688-89-76
«Під ключ» каналізації з заведенням в житло. Швидко, якісно. (097) 309-97-58

	Ремонтно-будівельні послуги: шпаклівка, шпалери,
гіпсокартон,встановлення дверей (067)347-97-66,
(093)924-62-89

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

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

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

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

6.8 Електропостачання
	Електрик виконає ел.монтажні та ел.ремонтні роботи всіх видів складності.Швидко. (097) 503-21-01
Електрик. Ввід в будинок, перенесення лічильників, заземлення,
документація, ін. (067) 433-95-96

Покрів. роботи б.-якої складності євроруберойдом.
В наявності всі матер. Гар.2р. (093) 550-63-67
Покрівельні роботи, матеріали, проектування. Безкоштовний прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81
Покрівельні роботи, металочерепиця, утеплення, водосточні
системи. (098) 389-18-47
Покрівельні роботи, ринви, піддашки, утеплення. (097) 876-37-32
Покрівельні роботи. Абсолютно все. Шифер, піддашки, металочереп., відливи,утепл. (098) 484-33-52

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

6.11 Утеплення фасадів

6.9 Покрівельні матеріали та
послуги

Бригада фасадників виконає професійне утеплення будинків.
(097) 889-69-22
Утeплeння будинків, вeликий досвід роботи. Дeкоративна
шпатлівка, матeріали. (098) 370-51-05

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

	Утеплення будинків пінопластом, ватою, «короїд»,
«барашек». Низькі ціни. Якісно. (098) 132-12-31

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

Утеплення будинків та квартир. Комплексно та частково! Деталі
за моб.тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01

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

Утеплення будівель. Бригада. Пінопластом або ватою. Риштування. Досвід. Бажання (097)462-30-53, (063)274-40-29
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із сімома безпритульними
тваринами їхала до Фінляндії
Евакуація  Після початку війни
вінничанка Світлана виїхала до Фінляндії.
Вона вивезла із собою двох собак та п’ятьох
котів. Шістьох із семи тварин дівчина
підібрала на вінницьких вулицях, одна
кішка була її власною. Як їй це вдалося?
І що вона робитиме з ними за дві тисячі
кілометрі від дому
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

До початку повномасштабного
вторгнення Світлана (на прохання
дівчини, ми не вказуємо її прізвища) завжди допомагала знедоленим тваринам: виходжувала,
лікувала, годувала, намагалася
знайти їм господарів. Після нападу росії, каже вона, кількість
тварин на вулицях суттєво зросла. Світлана пояснює це тим, що
для деяких людей хатні улюбленці почали створювати додаткові
клопоти. До прикладу, для виїзду
за кордон потрібно мати низку документів на тварину, за отримання
яких доведеться платити.
— Мої вихованці дуже важко
переживали початок війни, зокрема звуки сирен повітряної тривоги. Крім того, вони відчувають,
коли інші люди нервують. Через
це я вирішила виїжджати у більш
безпечне місце. З ними. Залишати
або віддати до притулку їх я не хотіла, бо коли ти береш тварину
з вулиці у передсмертному стані
та виходжуєш її, то вона стає для
тебе рідною, — розповідає Світлана. — Крім того, у притулках зараз
бракує місця, у нас багато тварин-переселенців, місцевих також
побільшало. Ще важливо, що ти
ніколи не знаєш, як там доглядатимуть за твариною. Я ж кажу,
що вони мені немов рідні, тому
й догляд має бути відповідним.
За словами вінничанки, вона
мала кілька варіантів з напрямком переїзду. На Фінляндії зупинилася, бо, каже, останнім
часом регулярно наштовхувалася на інформацію саме про цю

країну. В одній спільноті навіть
читала історію інших вінничан, які
успішно виїхали туди з тваринами. Тоді й вирішила зупинитися
на північному напрямку.
Дві доби на автобусі
Для початку на кожну з тварин
потрібно було зібрати по пакету
документів: паспорти, чіпи, провакцинувати їх проти сказу тощо.
Для цього, зізнається волонтерка,
довелося продати деякі власні речі
на OLX. Далі були пошуки перевізника. З цим пощастило, бо зі
Світланою зв’язалися волонтери,
які розказали про прямий безплатний автобус до Фінляндії. Він їз-

«У Фінляндії безхатніх
тварин немає взагалі.
А ті, що в притулку,
не так просто взяти.
За це потрібно
платити»
дить раз на місяць, тому місця
спочатку не було. Та пізніше кілька людей відмовилися їхати, вільні
місця й запропонували Світлані з
улюбленцями.
Автобус виїжджав зі Львова.
Отже, й ця поїздка обіцяла стати
черговим викликом. Ніхто з перевізників не погоджувався брати
тварин. Довелося реєструватися
на сервісі BlaBlaCar. Дівчина говорить, що перший же водій погодився їх везти.
Далі на вінничанку та її вихованців очікувала дорога тривалістю у дві доби: п’ять країн,
переправа на поромі, поселення…
Світлана зізнається, що змогла поспати за цей час лише кілька го-

Майже всіх своїх тварин Світлана підібрала на вулицях Вінниці. Частина з них знайде нових
господарів у Фінляндії
дин. Увесь інший час доводилося
приділяти тваринам.
— Біля мене стояло три переноски з котами, ще дві собаки
були на повідцях. Їх постійно потрібно було контролювати: одного
напоїти, другого погодувати, третьому дати заспокійливе, четвертого вигуляти, за п’ятим прибрати, — розповідає Світлана. — Усе
пройшло добре, але я й не думала,
що буде інакше. Перед поїздкою
я вирішила: або ми їдемо разом
до Фінляндії, або разом повертаємося до Вінниці.
На адаптацію до нових умов
улюбленцям не знадобилося багато часу. Зараз, говорить дівчина,
тварини почувають себе у безпеці,
вони люблять гратися з дітьми інших українців, які виїхали з ними.
Для однієї собаки Світлана знайшла вже потенційних власників серед фінів. Говорить, її дуже
тішить, що в собаки з’явиться
любляча родина.
У кожного імені своя
історія
Світлана любить усіх своїх тварин, тому, говорить, і до вибору
їхніх кличок поставилася серйозно. Черговими Рексами чи то Бобіками називати не хотіла.
Відтак одного свого собаку вона
назвала Джастіном. Говорить,
якось вдивлялася в його очі й
побачила, що вони схожі на очі

співака Джастіна Тімберлейка.
Спочатку було смішно, але ім’я
так й прив’язалося.
Другу собаку звати Альбіною. Бо
вона вся біла, лише вуха має чорні.
Альбіна — від слова альбінос.
Кішку Світлани звати Бехою.
Ім’я дісталося ще від попереднього
господаря. Коли стало очевидним,
що головним її талантом є дуже
швидкий біг та кімнатне дрифтування, ім’я змінювати ніхто не став.
Одного з котів звати Річардом.
Якось Беха підняла лапу і поклала її
на голову цього кота. Світлана жартує, що це було коронуванням. Відтоді тварина має королівське ім’я.
Є ще також кіт, який, як зізнається вінничанка, мав колись
суїцидальні нахили. Наприклад,
полюбляв вибігати на дорогу
на червоне світло світлофора. Однак своє ім’я він отримав за постійні крики та стусани, які він
відвішував всім, хто проходив повз
нього. Світлані пригадався мультик про кота, який коли хотів їсти,
то постійно кричав і потребував
уваги. Кота звали Саймоном. І
цього тепер також.
Є ще кішка Ася. Вона наче мишеня: шкодлива й смішна. І, врешті,
кішка Буся: маленька, ніжка, точно
бусинка. Ася й Буся мов сестри.
У Фінляндії все інакше
— Господарів для Бехи я не шукатиму, як і для Джастіна, бо він

оголошення
Утеплення квартир та приватних будинків. (097)607-55-98,
(073)607-55-98
Утеплення підлоги, горища, воздушки,перекриття. 200гр/
кв.м(10см товщ.роб+матер.) (093) 005-72-13

6.14 Пром.обладнання та інструменти
Продам повністю обладнання для копання та чистки криниць. (067) 306-98-85

7. Побутові товари,
все для дому
7.1 Меблi Продам
Меблі для саду, дачі з елем.ковки................. дог.......... (093) 060-71-99
Шафа. . ................................................ недорого......... (096) 526-76-06

7.2 Побутовi товари продам
Eл.плита з духовкою «Мечта 8»,б/в................ дог..............(097)5600631
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
	Двері металеві 2х1м, утеплені.....................................дог..................(093) 061-83-70
Електродвигуни, 0,5 -250кВт......................... дог.......... (063) 298-37-72
Каністри, бідони,підшипники,бочка................. дог.......... (068) 622-61-20

сильно до мене прив’язався. Для
всіх інших було б добре знайти, —
говорить Світлана. — З тваринами
тут не так, як у нас. В українських
притулках бракує місць, тому туди
привезли тварину, вакцинували
проти сказу, стерилізували та випустили. У Фінляндії безхатніх
тварин немає взагалі. А ті, що
в притулку, не так просто взяти.
За це потрібно платити фіксовану
вартість, бо ж держава витратила кошти на їхнє утримання та
догляд. Є також певна процедура реєстрації, щоб у майбутньому тварина знову не опинилася
на вулиці.
Дівчина говорить, що вже встигла трішки ознайомитися з цінами на лікування тварин. Мовляв,
до переїзду думала, що в Україні
дорога ветмедицина, але виявилося зовсім навпаки. До прикладу, коли її собака зломав лапу,
то рентген, обстеження та призначення лікування обійшлися
Світлані приблизно у 700 гривень.
У Фінляндії, каже вона, за аналогічні послуги довелося б заплатити
в районі 1,5 тисячі євро. Це дорого
навіть за фінськими мірками.
— Поки ми знаходимося тут. І
навряд повернемося до перемоги
України, — говорить Світлана. —
Коли ми переможемо ворога і
в країні стане безпечно, ми поїдемо додому. Скільки нас буде
цього разу, сказати не можу.

прийом оголошень (0432) 555-135

Прал/маш робочу, комод, ліжко..................... дог.......... (068) 209-74-74
Холодильник, хороший, робочий.................... дог..........(068) 316-32-18

Кух.комбайн «Булліт Експрес». . ...................... дог.......... (067) 335-91-45
Свердл.верстат новий, двигун 3кВт................ дог.......... (098) 621-60-94
Скляні банки 0,5л, 1л, 3л, б/в.. ..................... дог.......... (097) 212-77-20
Т/в LG з трубкою. . ....................................... дог............. 097)56006-31
Фінікова пальма, ел.плита з духов................. дог........... (097)560-06-31
Хол.Мінськ роб. Велосипед дит.нов. . .............. дог.......... (098) 835-84-82
Холодильник Днепр, як новий. . ............... 1500грн.......... (068) 838-02-17

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

7.4 Опалення будинку

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

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

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

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

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

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

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

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

	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
Б/в холодильники, мороз.камери.. .................. дог.......... (067) 889-91-69
Балони кисневі, вуглекис., газові. . ................. дог.......... (067) 456-66-51
Велосипед, бінокль, гитара........................... дог..........(096) 601-35-11
Газ/плиту, робочу........................................ дог..........(097) 162-18-91
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
Пилососи, прал/маш будь-які........................ дог.......... (098) 017-22-63
Прал/маш Малютка, пилосос......................... дог.......... (097) 503-32-80
Прал/маш Малютку, Ригу, будь-яку................ дог.......... (096) 461-15-53

7.6 Послуги

«Майстер на прокат» допомога по дому:замки, люстри, сантехн.,
ремонт, меблі,ін. (097) 674-43-61
«Майстер по дому». Будь-яка чоловіча робота по дому. Пишіть
мені у Viber. (063) 642-55-79
0брізка дерев! Аварійні, плодові. Розпил, корчування,
подрібнення. Недорого. (098) 409-89-94
1 косіння трави, бур’яну. Обприскування саду, городу. Встановлення огорож. (099) 549-09-19

Aнтена б/в супутникова, компл.комбінов.(тарілка та Т2), твбокс,приставка IP ТВ. (067) 240-70-16
Bивіз буд.сміття. Завантаж.-розвантаж.роботи. Дocтавка: пісок,
відсів, щебінь,ін (068) 185-9839
Bиготовлення, перетягування, ремонт м’яких меблів. Зміна
дизайну. Виїзд на р-ни. (067)252-38-62

Встановл., газ.колонок всіх конструкцій, газ.котлів, газ.
конвекторів,ел.бойлерів (097)272-39-81, (093)809-22-91
	Встановлення систем відеоспостереження, доступу, сигналіз.з вивед. на власний пульт охорони.
Проектування, монтаж, спостерігання систем протипожежного захисту. (067)430-53-76, (093)115-78-85
Зріжу дерева, порубаю, почистю, інше. (099) 177-79-33

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

Меблі для саду і дачі з елементами холодної ковки. (093)06071-99, Олексій

A я обріжу Вам дерева,гілля. Розпил на дрова, корчування пнів,
подрібнення гілок (063) 747-32-80

Перетягування, виготовлення, ремонт м’яких меблів. Зміна
дизайну. Виїзд на р-ни. (067) 252-38-62
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Лілія Ребрик: «Коли на душі
тяжко — будуй плани»
Скоро побачимося  Улюблена
акторка і ведуча 23 липня приїде
у Вінницю із прем’єрою яскравої комедії
«Жінка над нами». Перед своїм приїздом
Лілія Ребрик поділилася, як під час війни
заново вчиться радіти кожному дню.
За девіз узяла вірш своєї підписниці:
«Якщо живі — треба жити»
Валентина
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Завжди усміхнена, щира, сяюча —
такою знають Лілію
Ребрик. Талановиту акторку і ведучу телешоу «Танцюють всі!» та
«Ранок з Україною», яка своїм
позитивом та вогником у очах
вміє надихати кожного.
Початок повномасштабної
війни життя зірки докорінно
змінив: розлука із доньками, загибель друзів та колег, телеефіри
зі сльозами, які не сила стримувати… Маючи майже мільйонну
аудиторію у Instagram, Лілія Ребрик на своїй сторінці щодня показує правду про війну в Україні,
проводить багато корисних ефірів
із фахівцями, які підказують, як
правильно говорити з дітьми про
війну, контролювати емоційні
гойдалки і бути корисними.
Без зайвого афішування свій
власний електромобіль Лілія
Ребрик у найперші дні віддала

на потреби волонтерам, провела
чимало зустрічей з дітками-переселенцями та шанувальниками,
які дивом врятувалися із тимчасово окупованих міст. А нині
ділиться власним досвідом, як
попри щоденний біль шукати натхнення і повертатися до життя.
— Коли на душі тяжко, коли
смієшся крізь сльози і смуток —
будуй плани на майбутнє! Тоді
хоч на мить, але стане трошки
легше, — радить Лілія Ребрик. —
Ми маємо вчитися заново намацувати життя заради здорової
психіки та майбутнього.
Про передчуття війни
— Я добре пам'ятаю свій ефір
22 лютого, коли путін визнав так
звані «днр» та «лнр». Весь той
ефір я проплакала. Всі питали:
«Лілю, що трапилося? У тебе
щось в особистому?» А я не могла взяти себе в руки, ніби передчувала… Вранці 24 лютого
я виїхала на ефір. Все було як
завжди: помила голову, зробила зачіску. Та коли вже у студії

гримувалася, всі почали обговорювати: «Почалося…» Телефоную
чоловікові і через слухавку чую
страшенний вибух… Коли приїхала додому і подивилася на дітей у підвалі, ми вирішили їхати
до батьків на Західну Україну.
У якийсь момент Андрій пропонував: «Може, звернемо на дачу?»
Тепер думаю: Боже, це щастя,
що ми не звернули на дачу, яка
у нас в Макарівському районі.
Про родину і розлуку із
доньками
— Мій тил, опора, кохання —
моя сім’я. Коли ми з чоловіком

«Ми не знаємо, скільки
ще триватиме ця клята
війна. Ми не знаємо,
що буде завтра. Але
в нас є сьогодні. Така
безцінна мить»
повернулися у Київ, дочки залишилися у Чернівцях із моїми батьками. Це було складне
рішення, але ми розуміємо, що
там дітям спокійніше. За цей
час доньки дуже подорослішали.
Якось коли я плакала, Діана мене
втішала: «Мамо, у жодній казці
такого немає — коли нападник
переміг». І я відповіла: «Донечко,
плачу, але вірю». Світло над темрявою завжди перемагає! Коли
ми зідзвонюємося, дочки просять показати їх кімнату, іграшки.
Вони пам'ятають, де що лежить.
Я раніше лаялася, що у них безлад серед іграшок. А зараз мрію,

Лілія Ребрик мріє побачити у Вінниці 23 липня повну залу
глядачів. «Я буду дякувати кожному за те, що прийшов, за те,
що вистояв, вірив, не зламався і за те, що… вижив»
щоб вони повернулися і все тут
перевернули догори дном.
Про ефіри, театр і ціну
простих речей
— Ефіри «Ранку з Україною»
стали моїм поверненням до життя. У травні вперше я вела ефіри
з дому, вперше освоїла, як воно:
без камер, гриму, у польових
умовах. Сама гримувалася, одяг
обирала і виходила в прямий ефір
з телефону. Ефірні дні стали насиченими: ми відкриваємо нові
локації, вигадуємо все більше і
більше, щоб завжди бути із глядачами і передати хоча б трохи
нашої залізної віри у перемогу!
Ще один особливий момент для
мене — повернення на сцену.
Чотири місяці я не бачила театру, якому присвятила 20 років
життя. Нервуюсь, чекаю, хвилююсь, знаю, що буду плакати
після вистав. Знаю, який шале-

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

Модель

Рік випуску/колір/
об`єм двигуна

Пробіг

Ціна

Куда звертатись (Ваш телефон)

ний це буде сплеск адреналіну.
І ще знаю, наскільки потрібно
це тим, хто буде у глядацькій
залі. Попри біль у серці і тривогу на душі, люди прийдуть на ці
декілька годин трохи відволіктися, побачити улюблених акторів
і подумки подякувати хлопцям
на передовій за таку фантастичну можливість — бути у такий
час у театрі. Ціну простих речей
ми розуміємо зараз, як ніколи
гостро… Ми не знаємо, скільки
ще триватиме ця клята війна і що
буде завтра. Але в нас є сьогодні. Така безцінна мить! Відчуваю
одне: «Якщо живі — треба жити».
Насолоджуватися кожною миттю разом із мудрою Лілією Ребрик вінничани будуть 23 липня
о 18.00 у театрі ім. Садовського
на виставі «Жінка над нами».
Приходьте! Квитки на виставу
вас чекають на сайті afisha.vn.ua
і в касі театру.

прийом оголошень (0432) 555-135
Нотатки

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

Порізка дерев/дров, всі будівельні роботи, садово-огородні
роботи. Приємні ціни. (067) 697-71-21, Сергій

8. Автомобілі

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

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

8.1 Продам або обмiняю

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

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)57371-28
	Терміновий ремонт:холодильників, морозильників.
Швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 17349-99
508516

ВАЗ-2109. . ..................... 92. . ... чер..... 1300 . . ......... -............ 1100у.о.. . ... (098)
ВАЗ-2111...................... 09. . ... сір...... 1600 . . ....... 131.. ......... 3100у.о...... (067)
Деу-Сенс....................... 13 . . ... чер..... 1300 . . ......... -............ 3300у.о...... (067)
Мазда-5........................ 06. . ... сір...... 2000д......... -............ 4600у.о...... (097)
Москвич-412 ІЖ.............. 1990.. лот..... 1500 . . ........ 86.. .......... дог............ (098)

8.3 Куплю
Авто будь-яке . . ............... - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог...........
(096) 003-06-75.............. будь-який стан
Авто, причепи................ - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог...........
(067) 136-23-76.............. та скутери, мопеди
Автовикуп ВАЗ. . .............. - . . ..... -.. ....... -. . .............. -............ дог...........
(096) 003-62-75.............. Лада, іномарки, швидко

702-72-37 . . .............................................................експортна, на ходу
793-68-25 . . ..................................................... відм.стан, двиг.16-клап.
778-29-09 . . ...............................................газ 4-покол., підсилюв.керма
164-18-50..................................................................... хороший стан
530-17-17........................................................ бензин, ідеальний стан
Kyплю вузли, агрегати до трактора МТЗ. (067) 491-43-68
	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

8.5 Сг техніка та інвентар

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

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

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

509302

8.6 Автозапчастини
Aвто з/ч куплю ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ............................................дог..................(098) 841-72-05
Автошину 175х65х14 та інші розмір. . .............. дог.......... (096) 802-62-47
Акумулятори продам. Гарантія................... недор.......... (067) 502-88-03
Продам компресор, насос ГУР КамАЗ............. дог.......... (098) 976-55-54

8.8 Авто-ремонтнi послуги
Обшивка а/м УАЗ-469, ГАЗ, ВАЗ, іномарки, чохли, тенти, двері,
килимки, стелі. (096) 160-91-12
Терміновий професійний ремонт двигунів легкових а/м. Виїзд
до клієнта. (067) 415-94-89
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
А ми надаємо послуги крана-маніпулятора, в/п до 10 т. Графік
вільний. (093) 887-86-81
508516
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Арсен Мірзоян везе вражаючу
«Монархію» у Вінницю
Гучна подія  Свої 10 років на сцені
Арсен Мірзоян їде відзначити з
вінничанами! На великому концерті буде
вражати справжньою чоловічою лірикою,
яскравим світловим шоу і незабутніми
прем’єрами. А для збору коштів
на підтримку ЗСУ прямо на концерті
розіграє свою гітару
Валентина
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Один із найхариз‑
матичніших співаків
України Арсен Мір‑
зоян — сталевий голос України,
скоро приїде у Вінницю. Великий
сольний концерт, присвячений
10‑річчю співака на сцені і пре‑
зентації його нового альбому
«Монархія», пройде 31 липня
о 19.00 у Будинку офіцерів.
Вінничан чекають дві години
шаленого драйву, фантастичної
атмосфери і вражаючих прем’єр.
Свою нову концертну програ‑
му до початку повномасштабної
війни Арсен Мірзоян презенту‑
вав лише у двох містах — Києві
та Львові, тому саме вінничани
одними з найперших побачать
красу, яку для всеукраїнського
туру підготував співак.
— Це буде концерт, коли кож‑
на нота зіграна чесно! — обіцяє
Арсен Мірзоян.
У своєму новому, вже шосто‑

му за рахунком, альбомі Арсен
Мірзоян неабияк здивував му‑
зичними експериментами, давши
ще більше рок-н‑ролу і драйву!
— Колись зародилася в голо‑
ві така думка, що кожен чоло‑
вік — монарх своєї справи, сво‑
го будинку, своєї сім’ї. Це його
«монархія», де панують його за‑
кони. І колись ця монархія впаде.
Вона обов’язково впаде, — пояс‑
нює метафоричну назву альбому
Арсен Мірзоян.
За емоціями нова платівка ви‑
йшла вражаючою! «Монархія»
яскрава, щира, глибока, з підтек‑
стами і сенсами, які торкаються
кожного серця.
Зацікавившись шекспірівським
драматургічним прийомом, у піс‑
ні «Офелія» Арсен Мірзоян відо‑
бразив роздуми про те, як чоловік
втрачає жінку, навіть знаходячись
фізично поруч з нею.
А у пісні «Інженер» Арсен
Мірзоян представив свої перші
експерименти з хіп-хопом.
— Це вплив Олександра По‑
ложинського. У нього, звісно,

ліпше виходить, ніж у мене. Але
я мав щось зробити, щоб потім,
коли мене питатимуть: «А що ти
зробив для хіп-хопа?» — я від‑
повів, що я намагався, ось є
трек, — жартує співак. — При‑
наймні музично в аранжуван‑
нях ми це втілили, хіп-хопівські
прийомчики там є.
Примітно, що одну з найбільш
зворушливих пісень альбому
«Сніговик» Арсен Мірзоян запи‑
сав у дуеті зі своєю п’ятирічною
донечкою Ніною.
— Я просто захотів залиши‑
ти на згадку для неї, для себе,

«Колись зародилася
в голові така думка,
що кожен чоловік —
монарх своєї справи,
своєї сім’ї. І колись ця
монархія впаде»
для всіх її голос, якою вона
була у п'ять років, — каже Ар‑
сен Мірзоян. — Дуже радий, що
під час концерту у Києві Ніна
не побоялася і вийшла на сце‑
ну Палацу «Україна» і заспівала
навіть більше, ніж я очікував.
Без репетицій, щоб артист, як
то кажуть, не перегорів. Вона
вийшла, побачила цілий зал і
як заворожена стала. Й співала
навіть там, де не треба співати.
Всю пісню співала!
Власне, саме рідних Арсен
Мірзоян називає головним про‑
мінчиком, який у важкий час
війни дає сили не опускати рук.
— Кохана, її очі і голос, мама

Арсен Мірзоян: «Підтримувати одне одного і тримати
стрій — головне сьогодні. Кожен день треба робити все, аби
наближати нашу перемогу»
зі своїми дзвінками, сповненими
чорним гумором, сини, донька
Ніна. Це мій особистий про‑
мінчик, який пробивається крізь
саму чорну темряву, — говорить
співак.
Із найперших днів повномасш‑
табної війни рф в Україні, коли
вивіз дружину і дочку у безпечне
місце, Арсен Мірзоян активно за‑
ймається волонтерством. Із дру‑
зями передав понад 760 автівок
захисникам на передову.
— Я заправив повний бак бен‑
зину вже після другого вибуху.
Стояв на пагорбі і дивився, як
прокидається місто. Дивний стан:
очі бачать, вуха чують, а розум
відмовляється у це вірити. Сюр
якийсь! Своїх дівчат треба було
рятувати, міркував, коли і куди
я їх повезу, — згадує свої відчуття
у жахливий ранок 24 лютого спі‑
вак. — Коли повернувся у Київ,

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

9. Робота

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

9.1 Водії, експедитори, вантажники, комірники  

Вантажно-пасажир. перевезення до 5 т, а/м Мерседес-Варіо
або WV-T5. Ліц. 227250. (067) 970-00-39

Вантажник ДСП на склад. Терміново. (067) 430-32-35  

Вантажні перевезення 1-10т по місту, області,
Україні. (067) 290-47-13  
Вантажні перевезення до 2 т по місту та області. МерседесСпринтер середня база. (093) 409-28-28

Водій кари. Терміново. (067) 430-32-35  

9.2 Кухарі, офіціанти, бармени,
технологи  

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

Бариста у кав’ярню на Довженка (Центр.ринок) з 7:30 до 22:30,
4/4, з/п 8500грн. (097) 931-19-22, Вікторія

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

Кухар в ліцей.

Доставка: пісок, відсів, керамзит, цемент, щебінь. Доставка у
мішках. (067) 680-96-04
Екскаватора послуги. Копання, буріння криниць, каналізацій.
Продаж кілець. (067) 433-77-38
Перевезення вантажів до 1,5 тони. (097) 913-92-68
Послуги екскаватора, гідромолот, самоскидів та доставка до 25
т. (063) 276-11-57
509302

Цивільного захисту, м.Вінниця, вул.Ген.
Арабея, 7. Графік: доба через три, по 18
годин. З/п 11000 грн. на руки + премія.
Оплачувана відпустка 30 діб. (067) 10435-02

Кухонний працівник у кулінарний цех на Київську, 7-20, 3/3, з/п
від 7000 грн. (097) 612-95-51, Алла
М’ясник по розробці м’яса та риби (д/р кухаря) у супермаркет
з вл.вир. Київська. (097) 612-95-51, Алла

ми з Олександром Положин‑
ським примкнули до одного з
підрозділів. Нам видали зброю
і набої. І так днів 10 ми сиділи
на позиції — була загроза висадки
десанту… А потім активно при‑
став до волонтерської справи,
ми із друзями почали приганяти
автівки. Підтримувати одне од‑
ного і тримати стрій — головне
сьогодні. Як би не віддалявся від
нас фронт, не треба забувати, що
війна триває, і кожен день треба
робити все, аби наближати нашу
перемогу.
Для збору коштів на підтрим‑
ку ЗСУ на концерті у Вінниці
31 липня о 19.00 у Будинку офі‑
церів Арсен Мірзоян під час аук‑
ціону розіграє свою гітару. Тож
приходьте отримати емоції і до‑
лучитись до добрих справ! Квит‑
ки на концерт купуйте на сайті
afisha.vn.ua і в усіх касах міста.

прийом оголошень (0432) 555-135

Пекар-кондитер з д/р у супермаркет з вл.вир.на Київську, 7-19,
3/3, від 9000гр. (097) 612-95-51, Алла
Піцейола у прод.маг. на Тиврівське шосе(Лука-Мел.) 8-22, 4/4,
з/п 9000-10000грн. (063)506-68-50, (068)117-06-37
Піцейола у прод.маг. на Хм. Шосе (р-н Книжки), 8:00-22:30, 4/4,
з/п 9000 грн. (098) 859-17-75, Наталія
Піцейола у продмаг. на Київську з 8 до 20 або 10-22, 4/4, з/п
9000-10000грн. (097) 612-95-51, Алла

9.3 Охоронці  
0xopoнці, чол/жін. Вахта. З/п своєчасна, висока. Харчування.
Житло.Терміново! (096) 507-35-37
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  

510106
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коротко
Румунське
золото
У румунському місті Тиргу-Жіу відбувся чемпіонат
серед юнаків до 16 років зі
спортивної радіопеленгації. Вихованка спортшколи
№2 Уляна Пізюк у складі
збірної здобула дві срібні
медалі у командній категорії дівчат.
Тим часом в Кубку Румунії ARDF «Constantin
Brancusi» серед юніорок
переможницею стала Аліна
Солоненко, а Віра Володимирова здобула срібло.
Серед юніорів срібло завоював Артем Степанищев.

Шах і мат
Став чемпіоном однієї із
груп міжнародного шахового фестивалю у Кракові
14-річний Артем Андрієнко зі Стрижавки. Він
був сьомим за стартовим
рейтингом, а завершив
турнір першим, показавши
стовідсотковий результат.
Випуск №18 (1214)

Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. Зверніть увагу: в одній
задачі (ІІ) є близнюк, в другій (ІІІ) — три варіанти розв’язку.
Задача №2845-2848
М. Пархоменко (Вінниця)

h 2*
ІІ) Ch6h7;
III) - 3.1.1.1.

(Друкується вперше)

2 2.1.1.1.

Перевірте розв'язок:
Газета RIA №27 від 6 липня 2022 року
Задача №2841
I. 1. Фb7! Tc5 2. Kpa6 Ta5x;
II. 1. Фc8+! Kp:c8 2. Kpa8 Ta6x..
Задача №2842
I. 1. Kg5! Cf7 2. Kh7 Kg6x;
II. 1. Kh6! Cg6 2. Kg8 Kf7x.
Задача №2843
I. 1. Kpa1! Kc3+ 2. Kb1 T:b1x — правильний мат
II. 1. Kpb3! Tc3+ 2. Kpa4 T:a3x — ідеальний мат
Задача №2844
А) 1. Kg1(A)! Kf1 2. Th2 (B) Kg3x;
Б) 1. Th2(B)! Kh3 2. Kg1 (A) Kf2x — правильні мати. Чергування ходів АВ-ВА
М. Пархоменко

Виграв Всесвітні ігри
Знай наших!  У поєдинках за медалі
на Всесвітніх іграх‑2022 вінницький
сумоїст Важа Даіаурі здолав японців.
Поєдинки сина у США несподівано судив
його батько-тренер
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

У Вінниці сумо перебуває
на досить високому міжнародному рівні. Достатньо згадати золоту медаль Всесвітніх ігор‑2017
Світлани Тросюк. Десятого липня її досягнення на аналогічних
змаганнях у Бірмінгемі (штат
Алабама, США) повторив Важа
Даіаурі-молодший.
Троє вінничан у збірній
Всесвітні ігри триватимуть
до 17 липня. Це топові міжнародні комплексні змагання з неолімпійських видів спорту. Всесвітні
ігри проходять раз у чотири роки,
як і Олімпіада.
У США змагаються 4500 спортсменів з‑понад 100 країн світу. Вінницьку громаду представляють
троє вінничан. Це аси спортивної
акробатики, майстри спорту міжнародного класу Богдан Пограничний та Данило Стецюк. Чоловіча пара отримала золото у Кубку
світу зі спортивної акробатики,
який проходив у польському місті
Жешув. Їхній виступ у США відбудеться 16 липня.
Крім того, путівку на Всесвітні
ігри виборов і борець сумо Важа
Даіаурі-молодший. Спортсмен
переміг у міжнародному рейтинговому турнірі із сумо класу «А»
«ROLAND CUP», який відбувся
у німецькому місті Бранденбург. І
таким чином здобув ліцензію
на ігри у США
Важа Даіаурі-молодший —
неодноразовий чемпіон світу та
Європи. За свою кар’єру здобув
звання заслуженого майстра
спорту із сумо і звання майстра
спорту з вільної боротьби. Хлопець — вихованець вінницької
міської спортшколи № 5. Наставником сумоїста є його батько,
заслужений тренер України Важа
Даіаурі-старший.
Батько судив поєдинки сина
Важа Даіаурі-молодший висту-

пав у середній ваговій категорії —
до 115 кг. На Всесвітніх іграх із
сумо категорії взагалі небагато —
всього три. Наш земляк провів
чотири поєдинки, виграв усі і став
чемпіоном. У фіналі 23‑річний вінничанин переміг представника
Японії (ця країна є засновником
сумо!) Шиона Фуджісаву. Рівний
поєдинок тривав трохи більше
хвилини. Наприкінці Важа зміг
кинути суперника на килим і водночас виштовхнути за межі кола.
У сумо це миттєва перемога!
Подробиці цієї звитяги кореспонденту RIA/20 хвилин телефоном з Америки повідомив
Важа Даіаурі-старший. Він виконував функції тренера сина
і водночас був суддею у колі

Важа Даіаурімолодший має звання
заслуженого майстра
спорту із сумо і звання
майстра спорту з
вільної боротьби
під час всіх чотирьох поєдинків
сина. Трохи дивно, і не лише для
єдиноборств. Важа Шотаєвич також виявився цим здивованим.
Водночас він пояснив, що таким
було рішення організаторів змагання. До того переможця поєдинків визначає не суддя у колі,
а колегія бокових арбітрів, яка
спостерігає за сутичками.
— Всі сутички сина проходили
в один день. Зранку — попередні,
ввечері — за медалі. В стартовому
поєдинку Важа здолав єгиптянина, в другому — поляка. У півфіналі і фіналі йому протистояли
японці. Шион Фуджісава виявився найсильнішим супротивником,
адже був чемпіоном світу. Всі
поєдинки син вигравав вдалим
борцівським прийомом. В основному — кидком через ліве стегно, — каже Важа Даіаурі-старший.

Важа Даіаурі-молодший у Бірмінгемі виграв чотири
сутички. За золото має отримати від держави премію
розміром 13 тисяч доларів
Готувався у Японії
За словами Важі Шотаєвича,
на Всесвітніх іграх українців
приймають і підтримують чудово. Перемоги наших спортсменів викликають бурхливі овації
в залі. Найімовірніше, таким
чином американці ще й висловлюють підтримку нашої країні
у боротьбі з агресією Росії.
— Складно сказати, за рахунок
чого сину цього разу вдалося здолати сильних японських конкурентів. Минулого разу він програв японцю. Важа наполегливо
займається спортом, тренується.
Особливого секрету його перемог
немає. Син може і вміє використовувати всі відомі прийоми
сумо, — каже тренер.
Перед Всесвітніми іграми
Важа-молодший півтора тижні перебував на навчальнотренувальних зборах в Японії.
На батьківщині сумо готувався до найважливіших змагань
у своїй кар’єрі, переймав досвід
японських тренерів і провідних
спортсменів. Вінничанина прийняли, як українського біженця — допомагали, безкоштовно
годували і тренували. Взагалі
в Японії люди небайдужі до трагічних подій в Україні.
— Я зв’язався зі своїм впливовим знайомим в Японії. Він
зібрав серед місцевих заможних

оголошення
9.4 Прибиральники, покоївки,
посудомийки
Посудомийниця. Кафе Гості (ТРЦ Мегамолл) (066)
115-05-60
Прибиральниця у будинок. 1 раз на тиждень. Тяжилів, р-н Мрія.
(098) 770-34-32

9.6 Продавці, касири
Касир у прод.маг. на Хм. Шосе (р-н Книжки), 8:00-22:30, 4/4,
з/п 9000грн. (098) 859-17-75, Наталія
Помічник продавця у прод.маг. на Амосова, 11:00-21:00, 5/2, з/п
9000 грн. (098) 859-17-75, Наталія
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 у прод.маг. на Хм. Шосе (р-н Книжки), 8:00-22:30,
4/4, з/п 9000 грн. (098) 859-17-75, Наталія
Продавець у прод.маг. у Стрижавку з 8 до 22, 4/4, з/п 8-9 тис.

людей 700 тисяч доларів і спрямував їх на допомогу Україні.
Також допомагав моєму сину під
час перебування в Японії, давав
йому кишенькові гроші, — розповів Важа Даіаурі-старший.
Борець-універсал
Тренер каже, що нинішня
спортивна вершина сина — це закономірність, а не випадковість.
— Останній чемпіонат світу з
сумо не відбувся через пандемію.
На чемпіонаті Європи 2021 року
у Росії син став другим, на Кубку Європи у Польщі — чемпіоном, — продовжує Важа Даіаурістарший.
Батько нагадав, що син почав
займатися боротьбою у шість
років. Спочатку це було дзюдо,
яке Важа опановував три роки.
Далі перейшов на сумо. А після
започаткування на базі спортшколи № 5 вільної боротьби
водночас займався і цим видом
єдиноборств.
— Фактично син є борцем-універсалом. Але нині часу на виступи в інших видах спорту, окрім
сумо, у нього фактично немає, —
пояснив Важа Даіаурі-старший.
За словами Важі Даіаурі, за золоту нагороду чемпіон Всесвітніх
ігор має отримати від держави
премію розміром 13 тисяч доларів
США. Тобто боротися є за що!

прийом оголошень (0432) 555-135

грн. (063)506-68-50, (068)117-06-37
Продавець-касир на Космонавтів (Вишенька), з 7:30-22:30, 4/4,
з/п 9000грн. (096) 770-56-35, Катя
Продавець-касир у прод.маг. на Замостянську, 7:00-22:00, 7/7,
з/п 10000. (097) 243-37-20, Ілона
Продавець-касир у прод.маг. на Ватутіна Сх.автовокз., 7:3022:00, 4/4, 9000грн. (098) 859-17-75, Наталія
Продавець-касир у прод.маг. на Вишеньку (Келецька), 7-22:30,
4/4, з/п 10000грн. (096) 770-56-35, Катя
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 Константиновича, 7:30-22:00,
4/4, з/п 9000грн. (096) 770-56-35, Катя

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 Св.масив (Коріатов.), 7:30-22:00,
4/4, 11000грн. (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 Ст.місто (Маяковського),
8-22:30, 7/7, 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 Трамвайну, з 8 до 22, 4/4, з/п
8000 грн. (098) 859-17-75, Наталія
Продавець-касир у прод.маг. на Шимка, з 7 до 22, 4/4, з/п 9000
грн. Світлана. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Продавець-касир у прод.маг. на Янгеля (р-н БК Зоря), 7-21, 4/4,
з/п 9000грн. (097) 931-19-22, Вікторія
Продавець-касир у прод.маг. у центр (Гоголя) з 8 до 22, 7/7, з/п
9000грн. (097) 243-37-20, Ілона
Продавець-касир у прод.маг. у центр (Л.Толстого), з 7 до 22,
4/4, з/п 9000 грн. (097) 243-37-20, Ілона
Продавець-касир у прод.маг. у центр (Оводова), 7:30-22:30, 4/4,
з/п 9000 грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Продавець-касир у прод.маг.на Стар.місто (Леонтовича), 7:3020:30, 4/4, 8000грн. (097) 931-19-22, Вікторія

9.9 Робочі, слюсарі,
будівельники
509879

509635

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
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Кошти для армії збирали на…
лавандовому полі
Благодiйнiсть  Акцію «Фото
заради Перемоги» провела флористка
у Калинівському районі. Запропонувала
охочим фотографуватися у яскравих і
пахучих квітах лаванди. Перед цим треба
було переказати певну суму грошей
для захисників країни. Хто зіпсував
благодійну справу?
Віктор СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Два роки Віта
Дзюбенко разом із
чоловіком вирощують лаванду. Батьки
чоловіка виділили для цього невелику ділянку землі у селі Павлівка, колишнього Калинівського
району. Жінка за професією флористка. Планувала вирощувати запашні квіти і виготовляти з них
букети.
Зізнається, що закохана
у неймовірну красу лаванди, вражена тією користю, що її мають
люди з цих квітів.
Ще одна її мрія — побувати
у Франції, там, у провінції Прованс найбільші лавандові поля.
Хочеться насолодитися їхньою
красою, можливо, ще й взяти
участь у щорічному фестивалі
лаванд.
Її бізнес з виготовлення лавандових букетів і композицій зірвала

війна. Через це вирішила не проводити фотосесію у пору цвітіння.
— На фронті люди гинуть,
а ми будемо тут демонструвати,
як насолоджуємося красою, так
не повинно бути, — розмірковувала вона.
Втім, фотосесія все-таки відбулася.
Не знайшли фотографа
Коли у травні з’явилися перші
яскраві суцвіття лаванди, Віта змінила свою думку стосовно фотосесії. Каже, було б неправильно,
аби охочі не побачили такої краси,
не відчули ніжного аромату.
— У мене виник задум фотографувати на фоні цієї краси родини
наших захисників, — розповідає
пані Віта. — Це дало б можливість їм хоч на деякий час відволікти свою увагу від думок про
страшну війну. Ідея сподобалася
моєму чоловікові, батькам, родичам. На жаль, мій задум так і
залишився в думках.

Їй не вдалося знайти професійного фотографа. Ті, до кого
зверталася, схвально ставилися
до її акції. Дехто навіть одразу погодився взяти в ній участь. Однак
згодом телефонував і говорив, що
навряд чи вдасться стикувати свій
час із часом фотосесії. Любительські світлини могли зашкодити
проекту. Одне невдале фото — і
добра справа перетворилася б
у неприємність. Замість позитивних емоцій ті, кого фотографували, отримали б діаметрально
протилежний ефект.
А якщо люди приїжджатимуть
зі своїм фотографом? Саме такою
стала умова у новому проекті Віти
Дзюбенко під назвою «Фото заради Перемоги».
Надавали реквізит,
пригощали полуницею і
вишнями
Пані Віта уточнює, що вона намагалася не заважати фотосесії.
Зустрічала гостей, проводила їх
на лавандову ділянку, а далі вже
все відбувалося без неї. Ще пропонувала реквізит. Він гарно доповнював обстановку.
— У нас є старі речі, які залишила бабуся, — каже співрозмовниця. — Наприклад, плетена корзинка. Її просили часто для фотосесії.
Так само використовували плетене
крісло. Це теж бабусин спадок. Як
і лавки, стільці. Дехто одягав старий капелюшок. Я звернула увагу,
що моїм гостям подобаються давні речі. Надалі візьму це до уваги. Можливо, до наступного року

Зібрали 15 тисяч гривень
Акцію «Фото заради Перемо‑
ги» Віта Дзюбенко проводила
за участю знаної волонтерки
Юлії Вотчер. Пані Юлія погоди‑
лася на те, що учасники будуть
переказувати кошти на рахунок
очолюваної нею ГО «Мольфар».
— Давно знаю пані Юлію, вона
для мене авторитет у житті, тому
запросила ї ї підтримати свій
задум, вона погодилася, за що
вдячна їй, — каже Віта Дзюбенко.

За відносно короткий час прове‑
дення фотосесії вдалося зібрати
15 тисяч гривень.
— На жаль, акцію доводиться
припиняти передчасно, — роз‑
повідає Дзюбенко. — Спека стала
на заваді. Суцвіття втрачають ко‑
лір, стають менш привабливими
для картинки на фото.
Віта пропонує охочим знімки
з букетами лаванди, які вона
вже заготовила. Має різні види

композицій. Деякі з них, крім ла‑
ванди, доповнила іншими кві‑
тами. Каже, хотілося б, зібрати
«круглішу» суму, хоча б 20 тисяч
гривень.
На що витратять гроші, будуть
вирішувати волонтери. Поки що
кажуть, що на найбільш невід‑
кладні потреби.
Ініціаторка акції наголошує, що
обов’язково прозвітує про це
на сторінці у Фейсбуці.

Ініціаторка акції — Віта Дзюбенко. Її бізнес з виготовлення
лавандових букетів і композицій зірвала війна
вдасться ще щось придбати.
Головним атрибутом під час
фотографування для багатьох
ставав державний прапор. Його
спеціально придбали для акції.
Пані Дзюбенко не тільки пропонувала локацію — лавандове
поле. Вона створювала настрій
для людей. Попри те, що більшість з них бачила уперше.
— Ми пригощали гостей полуницею, вишнями, черешнями, —
продовжує Віта. — Особливо тішилися діти. Дехто на прощання
говорив фразу, яка змушувала
хвилюватися: «Дайте я вас обійму,
у вас так добре, як вдома». Говорили їй і дорослі, й діти. До речі,
переважна більшість учасників
фотосесії приїжджала з дітьми.
Одягнув нареченій
каблучку
Одна із фотосесій викликала
у моєї співрозмовниці сльози.
Віта уточнює, що не стримала
їх не тільки вона. Діставати серветки, чи носовички довелося
кожному з присутніх.

оголошення
Cлюсар-монтажник, помічник зварювальника на постійну роботу.
З/п висока. (067)730-62-66, (0432)62-11-89
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)444-0496
	Внутрянщики, підсобники, каменярі, штукатури,
фасадники,покрівельники (098) 827-80-85
	Електрогазозварювальник, підсобний робітник,
двірник в МКП «УК «Господар Люкс»» (067) 533-84-78
Помічник в приват.сектор зі знанням бетонув.,опалубка, армування. Відповідальний (068) 015-52-52
Робочий для обробки зап. частин з пластику. (067) 722-77-52
	Різноробочий з/п 5167грн., електрик на півставки
в ліцей №4. (067) 591-65-81
	Токар і зварювальник в цех по металовиробах. (097)
494-48-32

9.10 Спеціалісти, майстри,
інженери

9.13 Швачки, кравці,
прасувальники
	Швачка в ательє. Пирогова, 85, біля трамвайної
зупинки Дачна. (097) 030-85-48
Швачка в майстерню одягу на постійну роботу. Замостя. (063)
406-63-82
	Швачка з досвідом роботи. (097) 288-55-03

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

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

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

9.22 Різне

	Робітники на виробництво. З/п від 10000грн. (098)
530-56-30

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

9.12 Керівники,
адміністратори, управлінці

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

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

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

А ми шукаємо роботу! Тротуарну плитку покладемо. Дешево.
Якісно. Деталі по тел.: (067)877-27-92, Борис
	Догляну людину! Хвору, лежачу похилого віку.
Цілодобово. Можливо з району. (068) 307-98-56
Допоможу по господарству, дім, сад, город, газон. Сторож.
Охоронець. (067) 430-71-99
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

— Сфотографуватися вирішили
військовий, який приїхав з фронту, — каже співрозмовниця. —
Прийшов разом із дружиною і
дитиною. Чоловік був в однострої.
Зйомка відбувалася на заході сонця. Промені, ніби тісно поєднували маму, батька і дитину. Коли
він взяв дитину на руки, у мене
промайнула думка, що у цю мить
військовий уособлює собою нашу
Перемогу.
Третій епізод стосується освідчення в коханні і пропозиції руки
і серця. Так завершилася ще одна
із фотосесій. Наречений до останнього не виказував своїй дівчині
сюрпризу.
— Незадовго до того, як наші
лавандові квіти ощасливили двох
молодят, я розмовляла з мамою і
сказала, що можна пропонувати
фотографуватися весільним парам, — ділиться думками Віта. —
Молоді, які приїхали, ніби вгадали мої думки. Вірю, що життя
у них буде красивим, як квіти лаванди, посеред яких вони сказали
одне одному заповітні слова.

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

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

	Англійська, нім., польська, франц., чеська.
Готуємо до укр.та міжнарод. іспитів (063)130-80-89,
(067)433-29-54

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

Репетитор з математики та укр.мови 1-9 класи онлайн і офлайн,
р-н Вишенька. (097) 217-67-04
509099
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КІно

Smartcinema

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

Театр

Світ Юрського періоду 3: Домініон
Пригоди
13.07, поч. об 11.40

Театр Садовського

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

Щоденник гопника

Селфі зі Склерозом

Комедія
13.07, поч. о 16.00

Незвичайна комедія
13.07, поч. о 17.30

Банші

Бойовик
13.07-20.07, поч. о 18.00

Посіпаки. Становлення Лиходія
Анімація
13.07, поч. о 10.00, 14.20
14.07-20.07, поч. о 10.00, 14.00

Скажені сусіди. Нові історії

Комедія
13.07, поч. о 9.30, 11.20, 13.10, 15.00, 16.50,
18.40, 20.30
З 14.07 довідка за тел. (096)00035050)

Ромео і Джульєтта

Загублене місто

Мюзикл
15.07, поч. о 17.30

CinemaCiti

Концерти

Комедія
14.07-20.07, поч. о 16.0
(вул. 600-річчя, 17Е. тел. (0800308111)

Світ Юрського періоду 3: Домініон
Пригоди
13.07, поч. об 11.00, 13.50, 16.40, 19.30
З 14.07 довідка за тел. (096)00035050)

Банші

Бойовик
13.07, поч. об 11.00, 12.50, 14.40, 16.30, 18.20,
20.10
З 14.07 довідка за тел. (096)00035050)

Чорний телефон

Жахи
13.07, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00
З 14.07 довідка за тел. (096)00035050)

Посіпаки. Становлення Лиходія

Анімація
13.07, поч. о 9.00, 9.40, 10.10, 10.40, 11.20,
11.50, 12.20, 13.00, 14.00, 14.40, 15.10, 15.40,
16.20, 16.50, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.40,
20.00, 20.40
З 14.07 довідка за тел. (096)00035050)

Родина

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

Чорний телефон

13.07, поч. о 13.00, 17.00, 20.20
З 14.07 довідка за тел. 0800308111

Посіпаки. Становлення Лиходія

Анімація. 13.07, 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 14.07 довідка за тел. 0800308111

Світ Юрського періоду 3: Домініон

Пригоди. 13.07, поч. о 10.30, 12.30, 13.30, 16.30,
17.30, 19.30
З 14.07 довідка за тел. 0800308111

Морбіус

Трилер. 13.07, поч. о 10.45, 14.10
З 14.07 довідка за тел. 0800308111

Скажені сусіди. Нові історії

Комедія. 13.07, поч. о 10.00, 12.10, 16.50, 19.50
З 14.07 довідка за тел. 0800308111

Банші

Бойовик. 13.07, поч. о 18.00
З 14.07 довідка за тел. 0800308111

Елвіс

Драма. 13.07, поч. о 13.50, 19.00
З 14.07 довідка за тел. 0800308111

Найгірша людина в світі
Комедія
14.07-20.07, поч. о 12.00

Топ Ган: Меверік

Пригоди. 13.07, поч. о 10.20, 15.00, 18.45
З 14.07 довідка за тел. 0800308111

Концерт гурту
«Yurcash» у Вінниці

Чи мають право
відбуватись концерти
під час війни? Так,
якщо вони мають
правильні цілі. А наша
ціль - Перемога в
цій війні, однозначна
і безповоротна. Лідер гурту з однойменним
позивним «Юркеш» - боєць 49 стрілецького
батальйону ЗСУ «Карпатська січ» є добровольцем
з перших днів війни.
Всі кошти, зібрані під час концерту, будуть
спрямовані безпосередньо для потреб
батальйону «Карпатська січ».
Не всі знають, але Вінниця для лідера «Yurcash» –
місто особливе! Свого часу Юрко Юрченко свою
найпершу музичну групу створив під час навчання
у Барському педучилищі, після якого вчився у
Вінницькому педагогічному університеті.
Гурт «Yurcash» Юрко Юрченко заснував у
2004 році. Перший виступ відбувся у рамках
Всеукраїнського відбіркового конкурсу для участі
в «Євробаченні-2005».
Популярність гурту принесла пісня «Мундіаль»,
кліп на яку з’явився перед стартом збірної України
на чемпіонаті світу з футболу 2006 року. Того
ж року у світ вийшов перший альбом «Ой», а
вже через рік, у 2007-му – з’явився і другий під
назвою «Менуети Тюльпани в целаФані».
Самі учасники гурту характеризують свій стиль,
як «інтелігентно-інтелектуальний панк-рок з
елементами гумору і сатири».
Музиканти завзято експериментують майже з
усіма відомими стилями музики. У кожній пісні
окремої уваги заслуговують тексти – є і над чим
посміятись, і над чим задуматись.
Склад гурту:
- Юрій-Yurcash Юрченко - (соліст, гітара, іоніка).
- Юрій-Kondrat Кондратюк - (гітара, бек-вокал).
- Юрій-Raff Захарчук - (барабани).
- Артур-Archibald Макєєв - (бас-гітара, беквокал).
Не пропустіть шалений концерт гурту «Yurcash» у
Вінниці! 30 липня о 19.00 у Royal PuB буде гаряче.

оголошення

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

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

12. Електроніка та аудио/відео техніка
12.1 Продам
Т/в LG з трубкою. . ....................................... дог............. (097560-0631

12.3 Послуги
Aнтена б/в супутникова, компл.комбінов.(тарілка та Т2), твбокс,приставка IP ТВ. (067) 240-70-16
Перезапис на DVD-диски з аудіо-відеокасет, платівок. Муз., кіно
на замовлення. (095) 361-99-79

13. Інші послуги
13.5 Юридичні та фінансові
послуги
А кредити готівкою та на картку. Кредитна спілка «Партнер». Ліц.
380 НКФП. (063)311-80-72, (096)901-79-48
Адвокат Улановський В. І. Усі види адвокатської допомоги. Св.
260. Стаж 19 років (096) 555-03-49
Адвокат. Складні сімейні та спадкові справи: поділ майна подружжя, аліменти тощо (097) 265-22-17
Адвокат. Судові спори з держпраці. Реєстрація та ліквідація
підприємств. (093) 797-97-44
Готівка від Кред.спілки «Партнер». 18 р оків
бездоганної репутації. Ліц.380 НКФП. (063)311-80-72,
(096)901-79-48

14. Медичні послуги

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

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.

Roxolana.
Благодійний тур
«Тримайся»

14 липня в Будинку
офіцерів, в рамках
всеукраїнського
благодійного туру
«Тримайся»,
відбудеться концерт української співачки
Roxolana. Своєю музикою та піснями учасниця
Нацвідбору «Євробачення 2022» хоче
підтримати людей, які через війну змушені були
залишити свої домівки і переїхати в інші області
України, тих, хто допомагає у ці складні часи
вимушеним переселенцям, а також військових,
які зараз мужньо захищають Україну.
Глядачі почують хіт GIRLS, який протягом
трьох тижнів тримався у трендах українського
YouTube, треки з мініальбому Ukraine Is «Очима», «Говори зі мною», «Франко», «Не своя»,
створені на вірші знаменитих українських поетів
Ліни Костенко, Івана Франка, Юрія Іздрика.
А також – пісні, які Roxolana написала під час
перших місяців війни – «СіЮ», «I’m Gone» і,
звичайно, пісню «Тримайся».
Під час концертів Roxolana обіцяє кілька
сюрпризів – вона заспіває добре знайомі пісні у
новому прочитанні та запросить на сцену своїх
зіркових колег, зокрема у Вінниці запрошеною
зіркою буде Laud.
Концерт відбудеться о 18.00. Вартість квитків 200 грн.

	Картини, ікони, коралові та бурштинові буси, роги,
годинники, ордени. Дорого! (098) 753-77-50
Куплю дорого монети, нагороди, знаки, статуетки, буси, старі
іграшки, ікони,інше (067) 901-51-14

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

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

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

Ордени, медалі, значки, ікони. картини, фотоапарати, фарфор.статуетки, парфуми. (098) 753-77-50

15. Знайомства

	Радіодеталі, радіолампи, електродвигуни, металобрухт. Куплю дорого! (098) 753-77-50

15.3 Клуби знайомств
Шлюбні знайомства для жінок. Пишіть про себе, побажання, 2
фото в mms. (067) 722-32-74
Шлюбні знайомства. Вам допоможуть знайти свою половинку.
(097) 099-04-74

16. Хобі, творчість, дозвілля,
антикваріат

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

16.1 Продам

Мануальна терапія (корекція спини). Лікувал.масаж. Народна
медицина.Консультації (098) 394-96-99

Благодійний
концерт Олега
Скрипки

прийом оголошень (0432) 555-135

14.1 Пропоную

Лікую спини, вправляю диски. Консультації. (068) 394-19-83

Концерти

Beлика вітчизняна енциклопедія,31 том. Історія Великої Вітчизн.
Війни, 12 томів. (097) 560-06-31

16.2 Куплю

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

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

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

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

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

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

505662
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ВИСТАВКИ

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.

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.

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

Втрач.свідоцтво про право власності на кв.від 27.05.99р. на ім‘я
Каменєва Г.М, Каменєва Т.І, Козлов О.О. Вваж.недійсним. (098)
599-71-11
Втрачений сертифікат ВН №0188448 на ім’я Московчук Євгени
Петрівни вважати недійсним Тел. не вказано

	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

16.4 Спорт, туризм

Втрачено тимчасове офіцерське посвідчення та перепустка на
ім‘я Алєксєєнко С. В. Вважати недійсним. тел. не вказано

	Куплю дозиметр, радіолампи, противогаз, катализатор, лічил.Гейгера, радіодеталі. (098) 753-77-50

А ми купимо велосипеди, робочі або неробочі. (067) 847-27-68

Втрачено атестат про закінчення школи №2 в 2010р. на ім‘я
Шевчук Вікторія Олександрівна. Вважати недійсним. тел. не
вказано

	Куплю дорого! Газ.колонки, холодильники, прал.
машини, газ.плити, т/в, маг.»Маяк» (097) 872-46-64,
57-30-64

Куплю човен надувний, бінокль, велосипед, намет. (098) 37038-50
Продам в доброму стані б/в 2 скейтборди, самокат, роліки.
Терміново. (067)393-54-74, (097)477-36-61
Продам велосипед з двигуном, універсальний, велосипет бензиновий, простий. (097) 147-67-91

Втрачено військовий квиток на ім’я Кравченко Олександр Федорович, 27.09.1974р. народження. Вважати недійсним. тел. не
вказано

19. Загальні оголошення

17. Тварини

19.1 Продам

17.1 Продам

Продам повністю обладнання для копання та чистки криниць. (067) 306-98-85

Американський бульдог (стафорд) самиця для охорони господарства. (067) 981-70-94
Породисті кури, качки, курчата, каченята. Інкубаційні яйця, голуби
та перегній. (067)869-88-93, (063)130-30-80

18. Загубив-знайшов
18.1 Загубив
07 липня поточного року втрачено службове посвідчення ВА
000146 у м. Вінниці в районі Хмельницького шосе, від Лісопарку
до площі Гагаріна.
Прохання повернути за винагороду. (067) 551-77-94

	Куплю дорого! Парфуми, флакони часів СРСР, двигуни, трансформатори та інше. (097) 872-46-64, 57-30-64
	Металобрухт чорний, кольоровий та непотрібні речі,
магнітофон Sharp. (097) 872-46-64, 57-30-64
	Металобрухт чорний, кольоровий та непотрібні речі,
магнітофон Sharp. (097) 872-46-64, 57-30-64

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.

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.

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

19.3 Різне
31.07.22р. об 11.00 відбудуться збори уповноважених СМ «Вінницькі Хутори 2». За адресою: с.Вінницькі
Хутори, Будинок культури. (067) 270-07-79

508516

19.2 Куплю
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
	Духи, флакони та коробки з під духів: Франція та
СРСР. Дорого! (098) 753-77-50

555111
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гороскоп

Анекдоти
***

Запитання до стоматологів:
Чому керамічний унітаз коштує
100 доларів, а керамічний зуб —
300?

***

Сьогодні у новинах почув, що
поліція шукає вбивцю москалів.
Одразу ж надіслав їм своє резюме.

***

2020 рік. Ковід дуже небезпечний,
тому навчання онлайн.
2022 рік. Війна, росіяни бомблять
цивільну інфраструктуру.
МОН: Ну шо салаги, виходимо
на навчання.

***
***

— Мудра жінка чоловікові, що їде
у відрядження, кладе до кишені
презервативи. Надька, а ти би
поклала?
— Звичайно. Але змастила би
перцем!

***

— Чому в Європі країни закривають
свої порти для російських
кораблів?
— Ніхто не хоче, щоб хтось думав,
що саме їхня країна є тим самим
місцем, куди відправили рускій
корабель…

***

Читає мама доньці казку про
Колобка і підсумовує:
— Ось бачиш, не послухав Колобок
бабусю з дідусем і з’їла його
лисиця!..
— А якби послухав, вони б його
на самому початку казки зжерли,
а так хоч погуляв!

***

Якщо весь час працювати і
ніколи не відпочивати, можна
стати найбагатшою людиною
на цвинтарі.

***

Сьогодні о 3 ночі сусід подзвонив
у двері. В мене зі страху дрелька з
рук випала…
— Ало, це лінія допомоги
алкоголікам?
— Так!
— Підкажіть, як робити мохіто?

Постарайтеся зробити
зусилля і самовіддано від‑
почити цього тижня. Зараз
чудовий час для відпустки.

Близнюки

Ви відчуєте спокій та гармо‑
нію, ваше заповітне бажання
здійснюється. Зараз чудовий
момент для творчості, ко‑
хання, саморозвитку.

***

Суржик, це акт згвалтування
російської мови, тому
не стидайтеся, розмовляйте так як
вмієте!

Рак

Цього тижня можливі захо‑
плюючі поїздки та подорожі
з пригодами. Якщо поки не
вдається вирушити у від‑
пустку, зірки обіцяють друж‑
ні зустрічі та безліч дрібних,
але приємних сюрпризів.

Дивний народ ці москалі. Йду
якось коло річки та й чую —
москалик топиться і кричить:
Памагітє, памагітє.
Питаю: Може, вам, добродію,
допомогти?
А він: Та ну, та ну.
— Ото дурне.

Лев

Бажано не розповсюджу‑
вати інформацію про свої
плани та задуми, тоді вони
мають шанс реалізуватися.

***

— Ти ж не медик, де ти так добре
навчилася уколи робити?
— Знайомий лікар сказав, головне
пам’ятати, що дупа не твоя…

Діва

Тиждень створення вну‑
трішньої рівноваги та руху
вперед. Не зупиняйтеся,
можете втратити реальний
шанс досягти успіху.

***

У ворожки.
— А можна ось цих двох чоловіків
приворожити?
— А навіщо двох?
— Та ви ворожіть, я потім
розберуся.

Терези

Цього тижня вам знадобить‑
ся вміння розслаблятися і не
звертати уваги на подразни‑
ки, особливо дрібні.

***

— Лікарю, у мене слабкість і соплі…
— Ви — слабак і сопляк!

Скорпіон

***

Наприкінці тижня вам пред‑
ставиться шанс зробити
прорив у кар’єрі, але спо‑
чатку визначтеся з пріори‑
тетами і вирішите, чи варто
міняти долю.

***

Стрілець

Російські солдати можуть
повернутися у частини, а можуть
частинами. Це вже їх лінгвістичний
вибір!
Невістка до свекрухи
по мобільному:
— Ви таке говорите, мамо. Ну яка,
яка я ревнива? Просто йому без
зубів дійсно краще.

Пішовши у відпустку на по‑
чатку тижня, ви, можливо,
уникнете неприємностей на
роботі.

Козеріг

***

Тиждень буде сповнений пе‑
реговорів і зустрічей, пере‑
конайтеся, що вас розуміють
правильно.

***

***

— Дідуль, після 50 років спільного
життя ти все ще називаєш бабулю
сонечком, коханою і т. д. В чому
секрет?
— Я забув як її звати ще 5 років
тому, просто боюсь спитати…

***

— Олю, як ти не боїшся вночі йти
через ліс?
— А чого мені боятися? Грошей
все одно немає, а секс я дуууже
люблю!)

***

Знаєте, як в росії називається
військовий головний убір? Фу —
рашка…

Водолій

— Дівчино, здається ви п’яні
за кермом. Чи готові пройти тест
на алкоголь?
— Який алкоголь будемо тестувати?

Будьте мудрі і дипломатичні
при вирішенні проблем,
що виникають вдома і на
роботі.

***

Риби

— Дівчино, ви кохаєтеся за гроші?
— Ні!
— Дуже добре! А то в мене нема ані
копійки.

Вам буде корисно підбити
певний підсумок і згадати
про те, що і хто для вас є
значущим. Вчіться не тільки
слухати, а й чути, не підда‑
вайтеся миттєвому пориву.

***

— Чому на онлайн-уроці не був?
— Тато у танки грав.

***

Погода у Вінниці

Подзвонили з пекла, сказали, що
з Чорнобаївки вже не приймають,
бо в них там грішники,
а не довбо#оби…

***

Побачите десь москаля,
пам’ятайте — ніякої агресії! Бийте,
посміхаючись!

***

Телець

***

— Як ти дізнаєшся вік риби?
— По очах!
— Це як?
— Чим дальше очі від хвоста, тим
старша риба…

— Пацієнте, ви страждаєте від
пітливості ніг?
— Доктор, я то якраз і не страждаю…

***

Іноді будильник допомагає
прокинутися, але зазвичай він
просто заважає спати…

Ваше внутрішнє прагнення
до усамітнення практично
неможливе, весь тиждень
ви будете в самій гущі подій.

***

Вакансія, на яку довго чекали
українці: Оператор HIMARS…

***

Овен

***

Василь зрозумів, що став
дорослим, коли за ним із палицею
до клубу прийшла не мама,
а дружина)

Вчора сусідський пес вирив у садку
бутель самогону! Раніше ми того
пса просто любили, тепер ще й
поважаємо!
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***

Галя прокинулась серед ночі
п’яна, і почала танцювати на столі.
У санітара моргу був шок…
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