
Протягом цього року Вінниччину 
сколихнуло кілька резонансних 
нещасних випадків на державних 

та приватних підприємствах, які призве-
ли до загибелі людей. У лютому під час 
ремонтних робіт чоловіка затягнуло під 
асфальтоукладач; нетверезий працівник 
одного з підприємств упав з висоти, ре-
монтуючи дах; у Бершадському районі 
чоловіка засипало зерном; а на одній з 
птахофабрик області працівник утопився 
в чані з кров’ю.  

НетВерезі ПраціВНики 
страждають Найчастіше

За поточний рік, станом на 1 листопа
да, зафіксовано 133 випадки травмування 

працівників на підприємствах Вінницької 
області, 16 з яких — смертельні. Про це 
кореспонденту газети «Правди сила» по
відомив начальник відділу розслідування, 
аналізу та обліку аварій і виробничого 
травматизму Держпраці у Вінницькій об
ласті Олександр Волинець.

 – Лише 10% травм, які призводять до 
смерті на підприємствах, трапляються через 
психоневрологічні проблеми працівника. 
Решта – або через несправність робочого 
обладнання, або (в 60% випадків) – через 
нехтуванням правилами безпеки. Найчасті
ше страждають нетверезі працівники, – го
ворить Олександр Волинець.

ЛікарНяНий — При траВмі, 
144 тисячі — У ВиПадкУ смерті
Якщо працівник отримує травму на 

підприємстві, після якої він може пра
цювати, але потребує лікування, йому 
надають лікарняний. Перші п’ять днів 
лікарняного хворому оплачує підприєм
ство, решту – Фонд страхування від не
щасних випадків на виробництві. 

– Якщо трапилось, що від отриманої 
травми працівник частково втратив пра
цездатність або загинув, управління Дер
жпраці створює експертну комісію, яка 
проводить розслідування й з’ясовує, хто 
винен у нещасному випадку. Після закін
чення розслідування працівники склада
ють персональний акт А1 і видають його на 
руки рідним, які в свою чергу мають з до
кументами звернутись у Фонд страхування 
від нещасних випадків на виробництві, аби 
отримати компенсацію, – каже Волинець.

Якщо людина загинула на підприєм
стві, його найближчі родичі мають право 
отримати одноразову компенсацію в роз
мірі 144 тисяч гривень. Фонд також бере 
на себе витрати на поховання загиблих на 
виробництві – максимальний розмір від
шкодування становить 6190 гривень. Цього 
року компенсували витрати п’ятьом сім’ям 
на загальну суму 27 579 гривень. Сума отри
маних потерпілими страхових виплат за 
десять місяців – 67 065 627 гривень. 

Шістнадцять працівників загинули 
на підприємствах вінниччини

африканську чуму в погребищі

ПідПриємства

42 5 7міНімаЛьНУ ПеНсію 
ПідВищать На 117 гриВеНь

йосафатоВа доЛиНа стаНе... 
БУдмайдаНчиком?

фіНська система 
В дитсадочках ВіННиці: 
Батьки ВражеНі

ПісЛя трьох оПерацій 
На горЛі 79-річНа жіНка 
ПродоВжУє сПіВати

карантин

дітей
перебуває в сиротинцях 
Вінниччини (стор. 5)

цифра тижня
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Будівництво 

Транспортні підприємства 

Агропромисловий комплекс 
Соціальнокультурна сфера

Житловокомунальне 
господарство 

ПраціВНикіВ 
загиНУЛи цього рокУ 

На ПідПриємстВах 
оБЛасті
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вигадали для наживи заготівельники м’яса

минулого тижня, за словами 
місцевих мешканців, одразу 
в кількох населених пунктах 

району розклеєли листівки, у яких 
селян закликали терміново скорочувати 
поголів’я свиней і не купувати поросят. 
мотивували таку рекомендацію по-
ширенням африканської чуми серед 
свиней. Продовження на стор. 3

Тетяна КУЦ
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На яку компенсацію мають 
право родичі загиблих



Переможцем обласного конкур-
су на оренду вільних земель-
них ділянок з реалізації про-

екту впровадження альтернативних 
джерел енергії стала група компаній 
із саудівської аравії. Належать вони 
принцу абдуллі Бін фахд Бін ялаві 
аль сауда, повідомляє Vlasno.info з 
посиланням на прес-службу облдер-
жадміністрації. 

Як зазначається в повідомленні, кон
курс тривав близько двох місяців і на 
нього подали свої пропозиції дві компа
нії – місцева ТОВ «Поділля Солар Інвест» 
та група компаній із Саудівської Аравії. 
Конкурсна комісія обрала переможцем 
саме другого конкурсанта.

– Зараз у інвестора є двадцять днів, 
щоб зареєструвати на Вінниччині фір
му, аби працювати згідно з україн
ським законодавством. Більше зможу 
сказати, коли мине цей термін і будуть 
оформлені всі документи, – зазначив 
голова конкурсної комісії, очільник 
департаменту міжнародного співро
бітництва та регіонального розвитку 
Володимир Мережко. 

Посадовець не зазначив, у якому 
саме з районів Вінниччини проект реалі
зуватимуть. Але в розпорядженні голови 
облдержадміністрації Валерія Коровія 
про проведення конкурсу йдеться про 
три райони області, де здають у оренду 
земельні ділянки. Це ділянка площею 
22,6833 га в селі Ставківка Піщанського 
району та дві ділянки в селі Лузьке Че
чельницького району, одна – площею 
53,0265 га, інша – 34,5245 га. 

Напрямами реалізації проектів є бу
дівництво сонячних електростанцій. 

ПоЛітика місцеВа ВЛада

ветеран упа та учасниця 
норильського повстання 

отримуватимуть 
стипендію від президента

принц саудівської аравії 
«засіє» вінницькі поля 
сонячними батареями

відзнаки

Тамара ТиСЯчНа 
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довічні стипендії призначили 
двом колишнім в’язням гУЛа-
гу з Вінниці. Указ про призна-

чення відповідних стипендій грома-
дянам, які зазнали переслідувань за 
правозахисну діяльність, Президент 
України Петро Порошенко підписав 
9 листопада. двоє мешканців Вінни-
ці – ветеран УПа дмитро драганчук 
та учасниця національно-визволь-
ного руху єфросинія Наконечна — 
опинились серед восьми українців, 
які отримуватимуть щомісячну дер-
жавну підтримку в розмірі 100 відсо-
тків прожиткового мінімуму. 

89річний Дмитро Драганчук – 
колишній воїн Української повстан
ської армії, який приєднався до 
повстанського руху у віці 14 років. 
У 1946 році за підпільну діяльність 
отримав 15 років таборів. 

90річна Єфросинія Наконєчна 
разом із сім’єю допомагала бійцям 
УПА. За це отримала 15 років ка
торги. Учасниця одного з трьох 
найбільших заворушень у таборах 
ГУЛАГу – Норильського повстання у 
1953 році. 

інвестиції

Йосафатова долина стане… 
будмаЙданчиком?
Десять гектарів землі біля лісу віддають під забудову

майже десять гектарів землі в 
йосафатовій долині передадуть 
свято-миколаївському шарго-

родському чоловічому монастирю. мова 
йде про так звану «долину хрестів», куди 
щороку здійснюють паломництво сотні 
вірян. На цій території планують побу-
дувати комплекс споруд. тож згодом тут 
розгорнуть будмайданчик і, найімовірні-
ше, знищать частину зелених насаджень. 
кошти в будівництво вкладатиме мо-
настир. за це проголосували на постійній 
комісії з питань освіти, культури, сім’ї та 
молоді, спорту і туризму, духовності та іс-
торичної спадщини Вінницької облради.

– Ми плануємо збудувати там цілий 
комплекс духовних споруд. На територію 
допускатимуть представників усіх конфе
сій, але опікуватиметься нею чоловічий 
монастир, – розповідає начальник управ
ління у справах національностей та релі
гій Вінницької ОДА Ігор Салецький. – На 
території будуть храми, келії, будинки для 
паломників, готель, їдальні тощо. 

ВирУБаНі дереВа В жертВУ церкВі
Майже десять гектарів землі на Ві

нниччині змінять своє цільове призна
чення: з категорії лісогосподарських зе
мель вони стануть землями житлової та 
громадської забудови. 

Член комісії Володимир Барцьось за
пропонував це питання доопрацювати та 
поки не виносити на сесію обласної ради. 

Аргументами проти будівництва стало 
те, що земельну ділянку передадуть монас
тирю, який належить Українській право
славній церкві Московського патріархату, 
а для будівництва келій дерева доведеться 
вирубати. Крім того, на переконання пана 
Володимира, думки місцевих мешканців 
щодо будівництва також не запитали. 

хто ВБачає ПЛюси 
В БУдіВНицтВі готеЛю 

Голова комісії депутат Людмила 
Станіславенко додала, що сама нео
дноразово брала участь у хресній ході: 
місцеві мешканці завжди приязно зустрі
чають паломників, проте інфраструкту
ра справді потребує покращень. 

Місцева влада Шаргородщини в бу
дівництві готелю вбачає плюси.

– Щороку на великі свята та у вихідні до 
цієї долини приїджає до 20 тисяч паломників. 
Звісно, нам би пішло лише на користь, якби 
там збудували готель та монастир. Люди в 
селі мали б роботу, зробили б дорогу, – каже 
Юрій Олійник, сільський голова с. Голинчинці 
Шаргородського району. Він розповів корес
пондентам медіацентру «Власно», що офіцій
но земля сільраді не належить. Як виявилось, 
вона перебуває в користуванні лісогосподар
ського підприємства «Віноблагроліс». Тож 
скільки дерев постраждає при будівництві, ми 
вирішили запитати у фахівців.

На десяти гектарах ВирУБають 
НасаджеННя й НаВіть 

Не ВідшкодУють зБитки
В обласному управлінні лісового та 

мисливського господарства кажуть, що 
десять гектарів, про які йде мова, вкриті 
чагарниками, а присутня лісова рослин
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 Людмила КЛіщУК, 
Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Vlasno.info

на виїздах з вінниці встановили 
блокпости

заходи безПеки

Тамара ТиСЯчНа 
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Поліцейські блокпости будуть 
діяти до кінця листопада

з 10 листопада й до кінця 
місяця на виїздах з Вінниці 
працюватимуть поліцейські 

блокпости. У прес-службі обласної 
поліції заспокоюють: блокпости 
поставили з метою профілактики 
та стабілізації криміногенної си-

туації. Працівники дорожньо-па-
трульної служби перевірятимуть 
транспорт з метою виявлення 
викрадених авто та осіб, які пере-
бувають у розшуку. також пере-
вірятимуть, чи в автомобілях не 
перевозять наркотики та зброю. 

– Ці заходи проводять по всій Укра
їні на виконання доручення Хатії Дека
ноїдзе про організацію проведення 
оперативнопрофілактичних заходів 
на території держави, яке отримали у 
жовтні. З першого по шосте листопада 
тривала підготовка, зараз перейшли 
до практичної частини, – пояснила 
спеціаліст відділу комунікації обласної 
Нацполіції Ірина Добровольська. – 
Окрім блокпостів у місті працювати
муть і піші патрулі, які відпрацьовува
тимуть райони міста на предмет 
виявлення квартирних злодіїв, напри
клад. Працюватимуть по орієнтуван
ню. Профі лактичні заходи тривати
муть до кінця місяця. 

Віряни буквально «засадили» йосафатову долину хрестами

сонячні колектори - тренд 
енергоефективності у світі
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сільський голова юрій олійник 
перспективу розвитку долини схвалює

На території долини 
вже збудували басейн

ність цінності не несе – там ростуть кущі 
та малопродуктивні дерева. 

– Навіть якщо там і є лісові насаджен
ня, то їх, імовірно, залишать, адже не на 
всіх десяти гектарах будуть будівлі – має 
ж бути місце й для паркових чи рекреа
ційних зон. Тому, думаю, лісосмуги збе
режуть, – розповів начальник відділу лі
сового господарства та лісовідновлення 
обласного управління лісового та мис
ливського господарства Ігор Мельник. 

Якщо користувач (у нашому випадку – 
монастир) вирубає дерева, то, згідно із Зе-
мельним кодексом України, збитки державі 
він не сплачуватиме. Про це йдеться у статті 
208 Земельного кодексу: «У разі використання 
земельних ділянок для будівництва культових 
споруд, релігійні організації звільняються від 
відшкодування втрат сільськогосподарського 
й лісогосподарського виробництва».

киЇВський Патріархат 
хВиЛюється за зБережеННя 

достУПУ до сВятиНі
Тим часом, назрівають суперечки щодо 

конфесійної приналежності Йосафатової 
долини. Архієпископ Вінницький і Брацлав

ський Михаїл у відкритому листі звернувся 
до голови облдержадміністрації Валерія Ко
ровія та голови облради Анатолія Олійни
ка з проханням не передавати землю біля 
Йосафатової долини Московському патрі
архату. За його словами, Київському патрі
архату державні органи всіляко відмовля
ли, коли духівники просили про виділення 
землі поблизу долини. Як зазначив архіє
пископ, обіцянкам пускати на територію ві
рян різних конфесій він не вірить, оскільки 
в інших святинях, які підпорядковуються 
Московському патріархату, вже стикалися з 
ворожим ставленням. 

– Аби це питання не спровокувало 
міжрелігійне непорозуміння, потрібно 
або виділяти земельні ділянки біля Йо
сафатової долини представникам різних 
конфесій, або поки залишити все як є, – 
запропонував архієпископ.

Питання ще будуть вивчати депутати 
обласної ради. Ми повідомимо наших 
читачів про подальший розвиток подій 
навколо Йосафатової долини. 



Листівки із сумнівною пропагандою 
викликали паніку серед людей. Для ба
гатьох з них домашнє господарство — 
єдине джерело доходу. 

– Після появи листівок селом поча
ли їздити заготівельники, – розповідає 
місцева мешканка смт Погребище2 Зі
наїда Куц. – Аналогічна ситуація й у селі 
Довжок. 

Тим часом заготівельники роблять 
свій бізнес. Як розповідають місцеві 
мешканці, у деяких селах м’ясо здавали 
по десять гривень за кілограм. В управ
лінні Держпродспоживслужби у Ві

нницькій області інформацію про те, 
що давали «цінні вказівки» відправляти 
свиней на забій і не купувати поросят, 
спростовують. 

– Це абсурд, – каже начальник управ
ління безпечності харчових продуктів 
та ветеринарії Володимир Павлущик. 
– Можливо, це витівки заготівельників, 
щоб дешевше скупити м’ясо.

Водночас Володимир Павлущик зазна
чає, що профілактичні заходи дійсно про
водять. На це є об’єктивні причини: оскіль
ки спалах африканської чуми зафіксовано 
біля Тетієва Київської області, з якою межує 

Погребищенський район, питання трима
ють на постійному контролі. За словами 
начальника управління, створені мобільні 
групи, до яких увійшли працівники На
цполіції, ветеринарної служби та органів 
місцевого самоврядування. Вони їздять се
лами та проводять роз’яснювальну роботу 
серед населення. 

– Ми радимо селянам дотримувати
ся закритого режиму роботи, нікого не 
пускати до хліву, – зауважує Володимир 
Павлущик. 

Чиновник зазначає, що заборона 
поширюється лише на стихійні ринки й 
продукцію з Київської області. 

– Ми радимо людям не купувати 
продукцію без необхідної супровідної 
ветеринарної документації, – каже Пав
лущик. – Таким чином, ми проводимо 
профілактичні заходи, щоб не занести 
чуму у Вінницьку область. 

Начальник управління зауважує, що 
роз’яснювальну роботу проводить не лише 
в Погребищенському, але й у Мурованоку
риловецькому й Барському районах. 

За останніми даними, випадок зара
ження свиней африканською чумою за
фіксований у Новій Ушиці Хмельницької 
області. Тож аналогічну роботу проводи
тимуть у районах, які межують з Хмель
ниччиною. 

Нагадаємо, карантинні заходи, пов’я
зані зі спалахом африканської чуми серед 
свиней, у домогосподарствах Вінниччини 
зняли ще в жовтні. 

Вінницький відділ головного 
управління Національної поліції 
у Вінницькій області розпочав 

кримінальне провадження за фактом 
руйнування пам’ятки архітектури 
національного значення «мури». Про 
це йдеться у відповіді правоохорон-
ців на запит депутата обласної ради 
Володимира Барцьося. 

– Протягом кількох місяців невідо
мі вандали послідовно й безкарно руй
нують цю безцінну пам’ятку в самому 
центрі міста, зокрема мур і фундамент, 
– йдеться в депутатському запиті. – З 
муру зникають цеглини й цілі частини 
стіни, каміння з фундаменту, що є зло
чином згідно з чинним законодавством, 
зокрема Закону України «Про охорону 
культурної спадщини». Відсутність реа
гування на ці незаконні дії призведе до 
повного руйнування пам’ятки. Історич
на й архітектурна перлина нашого міста 

й області XviiXviii століть опинилась під 
загрозою знищення. 

Правоохоронці розглянули депутат
ське звернення та констатували: у мате
ріалах вбачаються ознаки криміналь
ного правопорушення, передбаченого 
частиною другою статті 298 Криміналь
ного кодексу України «Нищення, руйну
вання чи псування пам’яток історії або 
культури». 

Наразі триває досудове розслідуван
ня, заплановано слідчі (розшукові) захо
ди. Санкція статті 298 ККУ передбачає 
штраф до ста п’ятдесяти неоподаткову
ваних мінімумів доходів громадян або 
обмеження волі на строк до трьох років, 
або позбавленням волі на той самий 
строк, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною ді
яльністю на строк до трьох років або без 
такого. Тим часом, на Мурах незабаром 
мають розпочати консерваційні роботи, 
які фахівці оцінили в п’ять мільйонів гри
вень. 
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Мешканців сіл 
Погребищенського району 
залякують африканською 

чумою свиней

африканську 
чуму в погребищі 

вигадали для наживи 
заготівельники м’яса

заочне навчання 
у вінницьких виШах 

для учасників 
ато може стати 
безкоШтовним

негода 
на вінниччині 
ламає дерева 

та обриває дроти

оПеративні новиниучасники ато

надзвичайні Події

ПеНсіоНер заБиВ дрУжиНУ 
чашкою

Смертельні удари завдав меш
канець Калинівського району 
своїй дружині. Про це повідомили в 
пресслужбі ГУ Національної по
ліції у Вінницькій області. Трагедія 
сталась 9 листопада в селі Жигалівка. 
Інформацію про вбивство літньої 
жінки правоохоронцям надали лікарі 
швидкої допомоги, які й зафіксували 
смерть потерпілої. Вбивцею виявив
ся 80річний чоловік загиблої, який 
через побутову сварку завдав жінці 
ударів звичайною чашкою по голові. 
Потерпіла померла внаслідок череп
номозкової травми. Причину свого 
вчинку підозрюваний пояснити не 
зміг. Наразі чоловіка затримали, ви
рішується питання про направлення 
його на проходження судовопсихіа
тричної експертизи. У разі визнання 
його психічно здоровим, чоловікові 
загрожує до 15 років в’язниці.

чоЛоВіка задаВиВ ВЛасНий 
мотоБЛок

У селі Пеньківка Шаргородського 
району чоловік потрапив під колеса 
власного мотоблоку, повідомляє 
vlasno.infо з посиланням на прес
службу обласної поліції. Пригода 
сталася 10 листопада, близько п’ятої 
години ранку. До районного відді
лення поліції зателефонували жителі 
села та повідомили, що біля кладови
ща під колесами мотоблока лежить 
мертвий чоловік. Попередньо 
встановлено, що чоловік під час руху 
мотоблоку впав під його колеса. Від 
отриманих травм він помер на місці.

дВі ВіННичаНки ПродаВаЛи 
Наркотики Під ВигЛядом 
соЛі Від «Порчі»

Двох озброєних жінок, які займали
ся збутом наркотиків, затримали у 
Вінниці 11 листопада. Як повідомили в 
пресслужбі обласної поліції, вінничан
ки «промишляли» збутом амфетаміну, 
метадону та марихуани. За попере
дньою домовленістю з покупцями, 
зловмисниці залишали «товар» у 
раніше обумовлених місцях – у школах, 
на сходових майданчиках багатоповер
хових будинків, у парканах приватних 
осель. Кошти жінки отримували на 
банківські картки. Під час обшуку 
поліцейські виявили в жінок зброю та 
наркотичні речовини, однак жінка 
запевняє, що то – сіль, яку вона прода
вала по 200 гривень для зняття «порчі». 
У рамках кримінального провадження 
жінкам загрожує до десяти років 
ув’язнення з конфіскацією майна.  
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з вінницьких мурів вандали 
видовбують цеглу

Повідомляйте нам про гарячі 
події, які відбуваються поряд 
з вами. спробуйте себе в ролі 

кореспондента. 

чекаємо ваших повідомлень 
за адресою: 21 000, м. Вінниця, 

вул. театральна,14, оф. 419. 
тел. (0432) 69-49-81, 
        (097) 769-85-68

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Vlasno.info

Vlasno.info

Людмила КЛіщУК

Тетяна КУЦ

вандалізм

карантин

У жінок вилучили зброю

Порушено 
кримінальну справуУчасники бойових дій з Ві-

нниччини та їхні діти змо-
жуть навчатися безкоштовно 

на заочній формі навчання у ви-
шах області. Про це йшлося на за-
сіданні постійної комісії Вінниць-
кої обласної ради з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної 
спадщини.

Ще на пленарному засіданні сесії 
облради сьомого вересня депутати 
проголосували за те, аби використо
вувати кошти з обласного бюджету 
для виплати одноразової компенсації 
за навчання учасників антитерорис
тичної операції та їхніх дітей. З ініціа
тивою компенсувати кошти за на
вчання АТОвців на заочній формі 
звернувся громадський активіст Оле
ксандр Яремчук. Пропозицію члени 
комісії підтримали одноголосно. Ос
та точне рішення залишається за депу
татами, які мають проголосувати за 
відповідне питання на черговій сесії 
облради. 

На Вінниччині панує негода: тільки 
за першу добу тижня працівники 
гУ дсНс України у Вінницькій об-

ласті виїжджали 22 рази, аби прибрати 
повалені дерева, та п’ять разів, щоб 
витягнути важку техніку. Про це корес-
понденту газети повідомив начальник 
Відділу агітаційного-пропагандистської 
роботи центру забезпечення діяльності 
гУ дсНс України у Вінницькій області, 
підполковник служби цивільного захисту 
олександр кутовий.

– Станом на сьогодні спеціалісти за
фіксували 15 сантиметрів опадів снігу, 
що перевищує норму вдвічі. Наприклад, 
минулого року в цю пору було сім санти
метрів. Дає про себе знати й налипання 
мокрого снігу та затяжні дощі. Від води 
дерева розмокли, а зараз замерзають 
і падають, від чого обриваються дроти. 
66 сіл наразі знеструмлено, – розповідає 
Олександр Кутовий. 

У розпорядженні служби – 57 оди
ниць техніки та 250 чоловік у робочому 
штаті. Під час негоди вони, у першу чер
гу, розчищають дороги обласного та 
державного значення. 

Негода повалила 22 дерева за одну ніч

Вінницькі мури руйнуються на очах

Продовження. Початок на стор.1
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В іллінецькому районі на Ві-
нниччині людей привчають 
сортувати сміття. за останні 

півроку 80 спеціальних контейне-
рів для збору пластику поставили в 
19 селах району та безпосередньо 
в іллінцях. Про це кореспонденту 
газети повідомила спеціаліст із про-
вадження заходів розвитку програм 
врядування міста при іллінецькій 
міській раді тетяна герман.

–  Ми розробили проект «Іллін
ці – без сміття» та надіслали його на 
конкурс у Вінницю. Там він зайняв 
перше місце й ми отримали 60 ти
сяч гривень на його впровадження. 
Пізніше Іллінецька міська рада виді
лила на нього ще 130 тисяч гривень, 
тож вже у квітні цього року ми роз
почали активну роботу, –  розповідає 
Тетяна Герман. –  Почали з освітньої 
діяльності, разом з волонтерами роз
давали в школах листівки про те, як 
правильно сортувати сміття та про 
важливість сортування. Проводили 
виховні години: граючись, пояснюва
ли дітям, наскільки корисна робота, 
яку ми проводимо. На диво, діти були 
уважними й активно брали участь у 
всіх іграх. Також провели масу лекцій 
про шкоду спалювання сміття й плас
тику зокрема.

Вінницьке підприємство погоди
лося збирати в місті та по селах плас
тик і переробляти його. За кожен зі
браний кілограм вони платитимуть 
по п’ять гривень. Усі зібрані кошти 
надходитимуть у міський бюджет на 
підтримання й розвиток цієї акції.

– Дуже сподобалась ініціатива, яку 
провели в нашому місті. Дійсно зали
шається багато пластикових пляшок. 
Раніше ми їх викидали разом з про
дуктами та підгузками, тоді як можна 
було посортувати й принести якусь 
користь, – розповідає жителька міста 
Іллінці Ольга Заваль
ська. – А найцікавіше, 
що про акцію мені роз
повів мій син. Він прий
шов зі школи й сказав, 
що пляшки треба вики
дати окремо, бо це дуже 
корисно для природи. 

Волонтерам дуже 
сподобалось працювати 
з дітьми в школах, тож 
вони започаткували тема

тичну акцію «Здай батарейку – вря
туй їжачка».

– Ми закупили спеціальні контей
нери, разом з волонтерами їх при
красили й розклали у школах. Потім 
провели з дітками виховну бесіду, в 
якій розповіли, що від батарейок, ви

кинутих просто на землю, 
найбільше страждають 

саме їжачки. Діти радо під
тримали ініціативу й поча

ли приносити до школи ба
тарейки. У грудні цього року 
ми плануємо вручити цін
ний подарунок школі, яка 
збере найбільше батарейок. 
А батарейки відправимо на 
завод, який їх утилізує, – каже 
Тетяна Герман.  

хто має ПраВо отримати 
ВідшкодУВаННя зі страхоВого 

фоНдУ та які докУмеНти 
НеоБхідНо мати

Отримати виплати в разі нещасного 
випадку, пов’язаного з виробництвом, 
можуть:

1) особи, які працюють за трудовим 
договором (контрактом);

2) учні та студенти навчальних за
кладів, клінічні ординатори, аспіранти, 
докторанти, залучені до будьяких робіт 
під час, перед або після занять, на яких 
вони набувають професійних навичок, 
у період проходження виробничої прак
тики (стажування), виконання робіт на 
підприємствах;

3) особи, яких утримують у виправ
них закладах та залучають до трудової 
діяльності на виробництві цих установ 
або на інших підприємствах за спеціаль
ними договорами.

Роботодавець у цих трьох випадках 
обов’язково сплачує єдиний соціальний 
внесок, в який входить і страхування від 

нещасного випадку на кожного праців
ника в залежності від заробітної плати, 
зафіксованої у фіскальних органах. 

Особи, які працюють на умовах ци
вільноправових договорів та договорів 
підряду, не зможуть отримати відповідні 
страхові виплати з Фонду.

Для отримання страхових виплат до 
відділення Фонду за місцезнаходженням 
роботодавця або за місцем проживання 
застрахованої особи потрібно подати 
такі документи:

1) акт розслідування нещасного ви
падку або акт розслідування професій
ного захворювання за встановленими 
формами;

2) висновок МСЕК про ступінь втра
ти професійної працездатності застра
хованого чи копію свідоцтва про його 
смерть;

3) довідку роботодавця про розмір 
заробітної плати потерпілого за останні 
12 місяців перед нещасним випадком.

Після надходження всіх документів, 
відділення Фонду розглядає справу 
про страхові виплати на підставі заяви 
потерпілого або зацікавленої особи й 

Уже цього року на пенсіонерів чекає 
перерахунок пенсій. Про це повідомила 
заступник начальника головного управ-

ління Пенсійного фонду України у Вінницькій 
області марина єрошенко. 

Перерахунок відбудеться в грудні цього 
року у зв’язку зі збільшенням прожиткового 
мінімуму з 1130 до 1247 гривень. Розмір міні
мальної пенсії після перерахунку становитиме 
теж 1247 гривень, оскільки згідно із законом 
мінімальна пенсія не може бути меншою за 
прожитковий мінімум. Таким чином, грудневу 
пенсію вінничани отримають уже з перера
хунком. 

– Пенсіонерам не потрібно звертатися до 
відділів Пенсійного фонду, перерахунок здій
снюватимуть автоматично, – зазначила поса
довець. 

Втім перерахують пенсії не усім отримува
чам. Тим пенсіонерам, які не мають повного 
страхового стажу, на перерахування розрахо
вувати не варто. їхня пенсія залишиться на рів
ні 949 гривень. Повний страховий стаж для чо
ловіків – 35 років, для жінок – 30 років.  

моє ПраВо

Тамара ТиСЯчНа

Продовження. Початок на стор.1
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на Пенсії Школярі в іллінцях рятують їжачків, 
збираючи батареЙки Й сортуючи сміттямінімальну пенсію 

підвищать на 117 гривень
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– Мій чоловік 34 роки пропрацював водієм на будівельно-монтажному експлуата-
ційному управлінні регіональної фірми Південно-Західної залізниці в Жмеринці. Чотири 
місяці тому він КамАЗом вивозив сміття й поставив машину під лінією високовольтних 
передач, краєм кузова зачепивши провід. Не помітивши небезпеки, взяв лопату й пішов 
вигрібати сміття. Лише торкнувшись металом до дроту, помер від удару струмом на міс-
ці. Близько двох годин лежав на купі сміття, поки не приїхали його колеги й випадково 
не знайшли тіло. Підприємство, на якому він працював, допомогло провести похорон: 
купили хреста, труну та три вінки. Після проведення розслідування його смерті, я зібра-
ла всі документи й віднесла у Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві. 
Кошти обіцяли виплатити після 21 грудня. 

НатаЛія маЛащеНко, вдова загиблого:

ВасиЛь маЛещеНко загиНУВ Від УдарУ стрУмом, 
ВиВозячи сміття з ПідПриємстВа 
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ПідПриємства

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ СПІВРОБІТНИКАМ,
ЯКІ ТРАВМУВАЛИСЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
(ЗА 10 МІСЯЦІВ 2016 Р.)

отримали виплати
за лікарняними

отримали
виплати через

втрату
працездатності

188
потерпілих

66
потерпілих

659 711грн

27 579 грн

отримали виплати 
через втрату 

годувальників

 які отримали 
травми в минулі 

роки

Виплати на утриманців, що залишилися
в результаті смерті годувальника в різні часи

Відшкодування сім'ям за поховання
загиблих (5 сімей)

та

14
сімей

 5021
потерпілий 

15
утриманців

2 486 189 грн

4 558 989 грн

1 535 801 грн

грн57 797 354

В іллінецьких школярів виховують екокультуру

через викинуті батарейки 
найбільше страждають 
їжаки

Перерахунок здійснюватимуть автоматично

Шістнадцять працівників загинули на підприємствах 
вінниччини На яку компенсацію мають право родичі загиблих

приймає відповідні рішення протягом 
десяти днів, не враховуючи дня надхо
дження зазначених документів.

– Розмір щомісячних страхових ви
плат залежить від середньої заробітної 
плати потерпілого та відсотка втрати 
працездатності визначеного МСЕК, – 

пояснює Віталій Яворський. – Праців
ники, які отримують додаткову заро
бітну плату «в конвертах», а єдиний 
внесок роботодавць нараховує з міні
мальної заробітної плати, можуть роз
раховувати на страхові виплати, вихо
дячи з розміру «мінімалки». 



ситуація з дітьми-сиротами в об-
ласті не радує: люди роками стоять 
у черзі на усиновлення, збирають 

стоси документів, але лише одиниці 
можуть довести справу до кінця й по-
дарувати дитині родину. При цьому в 
сиротинцях області наразі проживає аж 
2539 дітей.

На сьогодні лише 629 дітей прожи
вають у прийомних сім’ях та будинках 
сімейного типу. За поточний рік всино
вили 27 дітей, чотирьох з яких взяли у 
свої сім’ї іноземці. Про це кореспонденту 
газети повідомила головний спеціаліст 
служби у справах дітей Вінницької об
лдержадміністрації Ірина Дуда.

69 ВіННицьких сімей стоять 
У черзі На ВсиНоВЛеННя

– У Вінницькій області проживає 
150 прийомних сімей, які виховують 
279 дітей. Це окрім дитячих будинків сі
мейного типу, створення яких набуває по
пулярності останнім часом. На сьогодні та
ких у області 53, у них проживає 350 дітей. 
Ще 69 сімей стоять у черзі, щоб всиновити 
малюка, – розповідає Ірина Дуда. 

За словами спеціаліста, найчастіше 
із сиротинців забирають саме дітей до 
трьох років. 

іНоземці мають ПраВо ВсиНоВити 
Лише дитиНУ з Вадами

Якщо сім’я хоче всиновити дитину з 
дитбудинку, їм необхідно стати на облік 
за місцем прописки та зібрати необхід
ний пакет документів. Після цього пара 
має звернутись до служби в справах ді
тей й почати їздити по дитячих будин
ках, щоб обирати дитину. 

– Для іноземців ця процедура складніша 
– вони мають право на всиновлення лише 
дітей з певними фізичними або психологіч
ними вадами, – говорить пані Ірина.

НайБіЛьше дітей ВсиНоВЛюють 
У БарськомУ райоНі

Барський район лідирує за кількістю 
дитячих будинків сімейного типу: тут у 
шести сім’ях проживає 45 дітей. 

Першими у Вінницькій області дити
ну всиновила родина Сергія та Тетяни 
Остаповець із села Купчинці Іллінець
кого району. На сьогодні в їхній родині 
проживає троє власних дітей, четверо 
всиновлених та троє під опікою.

«ЛюБочкУ БаВиЛи, як ЛяЛькУ»
– З чоловіком все життя працюва

ли в школі вчителями. Дуже любимо 
дітей, мали своїх трьох хлопчиків, але 
обоє дуже хотіли «ляльку»донечку, щоб 
зав’язувати їй банти, бавитись з нею, 
– ділиться спогадами багатодітна мати 
Тетяна Остаповець. – Коли найменшо
му Толі було три роки, вирішили взяти 
під своє крило дівчинку із сиротинця. 
Коли з чоловіком зайнялись усиновлен
ням, були шоковані: більше трьох років 
збирали документи, оббивали пороги 
всіх інстанцій, поки 11 років тому при
вели додому нашу Любочку. Хлопці на
тішитись не могли – носилися з нею, як 
з лялькою, усі по черзі бавили. Чоловік 
казав, що здійснилась його мрія: у нього 
є «три синочки й одна лапочкадочка». 
Порадившись, вирішили, що Любочці 

потрібна сестричка, бо хлопці повирос
тають, а їй треба буде з кимось ділитися 
секретами. Так через два роки в нашому 
домі з’явилась Надійка.

У Сергія та Тетяни перша група крові. 
Найбільше їх здивувало, що у дівчаток 
також перша. Згодом у родині з’явилося 
ще двоє хлопчиків. 

«ПідіБраЛа хЛоПчикіВ Під час 
ВідВідиН райоННоЇ ради»

– Я в справах зайшла в районну раду, 
а там сидять двоє хлопчиків і плачуть. 
їхня мама повісилась, а тато не зміг їм 
дати ради й привів віддати. Я їх забрала 
до себе пожити. Згодом один хлопчик 
лишився жити з нами, іншого забрали 
рідні. Далі згадую, як привела додому 
трьох малюків з однієї родини, що жили 
в Жмеринському інтернаті. Я пообіцяла 
їм, що заберу, але дуже довго не могла 

зібрати документи. Намучилась дуже, 
але воно того варте. Діти після того, як 
почали жити в нас, просто змінились на 
очах. Хлопчик, який у свої десять років 
не те, що читати, навіть розмовляти до 
пуття не вмів, почав дуже добре вчи
тись, – говорить мати.

«ВишиВати та ПЛести В меНе 
Вміють НаВіть хЛоПці»

Батько родини Сергій у школі викла
дає фізкультуру, тож веде здоровий спосіб 
життя та кожному з дітей прищеплює лю
бов до спорту. Дітей батьки навчають пра
цювати, разом виконують хатню роботу. 

– Усе роблю разом з ними. Готуємо їсти, 
прибираємо, пораємось по господарству. 
Завжди їм кажу, що прошу в них допомоги 
не тому, що сама не можу, а тому, що хочу, 
аби вони щось вміли. Наприклад, виши

вати та плести в мене вміють 
навіть хлопці. Ніхто не знає, 
що їм приготувала доля, тому 
я хочу, щоб вони вільно по
чувалися в різних життєвих 
ситуаціях, – каже Тетяна Ми
колаївна.

кого ЛюБЛять НайБіЛьше?
Усіх дітей родина похрес

тила. За кумів брали родичів, 
друзів та сусідів. Родина дуже 
дружна, навіть діти, які ви
росли, завжди приїжджають 
додому й телефонують бать
кам кожних вихідних. Син Те
тяни та Сергія пригадує:

–  У своїх батьків я найстарший. Коли 
додому привели Любочку, мені було 15 
років. Добре пам’ятаю, як батьки зібра
ли нас усіх за спільним столом і сказали, 
що хочуть подарувати нам сестричку, 
але не народити, а взяти із сиротинця. 
Вони запитали нашу думку й доступно 
пояснили, що хочуть подарувати любов 
маленькій дівчинці. Я був не проти, коли 
вони привели її додому. Дуже любив з 
нею бавитись, учив її самостійно їсти, – 
згадує Олександр Остаповець. – Запам’я
талось, як хтось із сусідів запитав маму, 
кого з нас усіх вона любить найбільше. 
Вона сказала, що має десять пальців, і 
якщо їх пощипати, то кожен буде боліти 
однаково. Так само в неї з нами: серце за 
кожного болить однаково. Я дуже ра
дий, що маю велику сім’ю й таких пре
красних батьків, які подарували мені ба
гато сестер та братів.  

Вінничани все частіше віддають своїх 
дітей у приватні дитячі садочки 
з фінською системою навчання. 

матері згодні ходити на заняття з дітьми, 
аби навчитися виховувати своє чадо.

 – Протягом певного часу моїх сил ви
стачало: різноманітні пірамідки та розма
льовки купувала в магазині й заохочувала 
Сергійка до ігор. Коли йому виповнилось 
чотири роки, не знала, як зацікавити його 
навчанням. Через місяць після занять у са
дочку з фінською системою навчання, була 
приємно здивована. Півроку добивалась 
того, щоб мій малюк навчився прибирати 
іграшки... й не могла. А одного разу по
бачила, як син самостійно після гри почав 
збирати свої машинки й називати їхні ко
льори англійською, – розповідає мама На
талія Костенко.

Фіни пишаються своєю системою 
виховання так само, як архітектурою та 
мистецтвом. Відразу після народження 
малюк отримує паспорт. Аби не при
нижувати дітей, батьки не мають права 
підвищувати на них голос у громадських 
місцях. Якщо хтось з батьків дозволить 

собі насварити малюка в магазині, його 
можуть оштрафувати або й відправити 
до в’язниці. У фінських школах немає 
оцінок, головним критерієм є розвиток 
та самовдосконалення учнів.

– Можуть прийти десять дітей одного 
віку, але зовсім із різним багажем знань. 
З кимось більше займаються батьки, а 
хтось просто не може вловити сенс того, 
що йому пояснюють. Усі дітки абсолют

но різні, тому наші виховательки на 
кожен день розробляють папку індиві
дуальних уроків для кожного малюка, – 
розповідає директор дитячого садочка з 
фінською системою виховання Світлана 
Гота. – Важливо урок провести з гаслом: 
«Всі діти роблять добре». 

До п’яти років формується характер ди
тини: що в нього закладуть у цьому віці, те й 
відіб’ється на його поведінці в 20 років.

– Хвалити дітей необхідно в будь
якому випадку. Потрібно йти на зустріч 
при кожній їхній невдачі. Найкраще це 
розуміють фіни. їхня система навчання 
ставить дитину на один рівень з доросли
ми. Не кричати, не бити, а як колезі пояс
нити, як зробити краще. Таке ставлення 
дуже позитивно впливає на розвиток ді
тей та усвідомлення вивченого, – каже 
дитячий психолог Олена Папас. 

дітиосВітагромада«Правди сила», №3,  15 листопада 2016 р.
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усе більШе вінницьких родин 
беруть на виховання дітеЙ-сиріт

Шкільні реалії

фінська система в дитсадочках 
вінниці: батьки вражені результатами
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з’ясувати, наскільки безпеч-
но перебувати у вінницьких 
школах і дитсадках, хто та як 

здійснює контроль за станом цих 
будівель, журналісти Vlasno.info 
вирішили після надзвичайної події 
11 жовтня у Василькові на київ-
щині, де під час занять обвалилась 
капітальна стіна шкільної будівлі. 

У відповіді департаменту освіти і 
науки Вінницької ОДА зазначено, що 
архітектурнобудівельний контроль 
стану навчальних закладів здійснюють 
під час перевірки їхньої готовності до 
нового навчального року. Відповідно 
до наказів відділів освіти «Про створен
ня у навчальних закладах комісій з тех
нічного обстеження будівель і споруд», 
такі обстеження проводять двічі на рік. 
За їхніми результатами складають від
повідні акти. Є вони у відкритому до
ступі й на поточний навчальний рік.

Технічну документацію будівель 
загальноосвітніх навчальних закла
дів зберігають у відділах освіти, а до
шкільних навчальних закладів – у се
лищних радах. 

Подавши відповідний запит до 
цих органів, батьківські організації 
можуть також ознайомитися із цієї ін
формацією, оскільки вона стосується 
життя й здоров’я їхніх дітей. 

За інформацією департаменту, 
наразі в області нараховується 557 
загальноосвітніх та 258 дошкільних 
навчальних закладів, які здали в екс
плуатацію до 1980 року. 

Є й споруди, які пережили Другу сві
тову війну: 103 заклади освіти побуду
вали й ввели в експлуатацію до 1945 
року. За результатами обстежень, усі 
навчальні приміщення відповідають 
державним будівельним нормам. 

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Тетяна КУЦ

соціальне середовище

більШе сотні 
вінницьких Шкіл 
пережили другу 
світову віЙну 
Як дізнатися про стан будівлі 
вашої школи чи садочка?
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Прийомні родини борються за кожну дитину із сиротинця
Найчастіше ремонти шкіл – 

ініціатива батьків, а не держави

У дитсадку діти почуваються 
на одному рівні з дорослими

головним є розвиток та 
самовдосконалення малечісвітлана гота із сином

Уся родина остаповець дружно 
виконує хатню роботу



У Вінниці біля бібліотеки №1 на 
вулиці Нансена перехожі часто 
можуть побачити чоловіка з 

цілою експозицією різьблених ви-
робів. майстер з різьблення ручним 
лобзиком, 72-річний олександр кру-
тих просто неба може навчити всіх 
охочих азам свого ремесла. 

– Коли в 2003 році вийшов на пенсію, 
то не знав, чим себе зайняти. Раніше 
працював інженеромконстуктором на 
вінницькому авіазаводі, де постійно був 
у русі. А коли почав сидіти вдома – увесь 
час шукав, чим зайняти руки. Згадав за
няття, яке любив у дитинстві, й з голо
вою «пірнув» у роботу, – розповідає 
Олександр Крутих.

Любов до «мереживних візерунків» 
майстру прищепила мати, коли він ще 
був зовсім малим. Вона навчила його 
плести гачком та вишивати.

 – В одному з бібліотечних журналів 
знайшов опис техніки різьблення лобзи
ком та почав цим займатись. Коли підріс, 
то закинув – подався на навчання, – го
ворить Олександр.

В особистій колекції майстра нині 
вже більше 200 робіт, а за плечима – де
сять персональних виставок. 

– Вмикаю телевізор, щоб вуха слу
хали, і починаю творити. Дуже люблю 
робити світильники. До речі, першою 
моєю роботою був саме світильник, 
який я зробив за півроку. Сьогодні на ко
жен такий у мене йде не менше 40 днів. 
З особливим настроєм та трепетом ви
різаю візерунки та клею на них такі ж, 
тільки менші. Роблю це обережно, щоб 
не схибити, – каже Крутих. – Для матері
алів купую високоякісну шліфовану фа

неру, вартість якої 220 
гривень за квадратний 
метр. На цю лампу в 
мене пішло два метри 
матеріалу, тому мушу 
продавати її за 900 гри
вень. 

Такими дорогими по
дарунками Олександр 
Крутих тішить і рідних:

 – Нещодавно онучці 
подарував дитячий ку
хонний набір для ляльок. 
Випилював його два тиж
ні, але радості було не
ймовірно багато. 

за декілька кілометрів від тепли-
ка, серед розкішних пагорбів та 
широких ставків, розташоване 

село стражгород. як розповіли нам 
місцеві мешканці, саме це поселення 
колись було сторожовим та оборонним 
пунктом козаків.

місто «стражіВ»
– Уперше назву «Стражгород» зу

стрічаємо в письмових спогадах за 
1708 рік. Але ще є версія, що в 1650 
році на одній з перших українських 
карт, яку створив відомий француз Гі
йом де Боплан, поселення позначили 
як слободу «Стразград», – зауважує 
місцевий мешканець Микола Івано
вич.

Місцеві повідомляють, що на
селений пункт часто змінював свою 
адміністративну приналежність й від
носився до різних повітів.  За перека
зами, назва поселення походить від 
слова «стража». Старожили кажуть, 
що в часи козаччини це був сторожо
вий пункт. Протягом певного періоду 
Стражгород був селом, а були часи, 
коли населений пункт мав привілеї 
міста. 

сВящеНик ВіддаВ Усі гроші 
На церкоВНо-ПриходськУ шкоЛУ

Церковне життя в Стражгороді та
кож має свою цікаву історію. У 1708 
році в селі збудували першу церкву, а 
понад півтора століття потому відкри
ли церковноприходську школу. Місце
вий священик навіть пожертвував для 
цієї справи свій будинок і всі гроші. 

У 1848 році церкву розбудували й 
надали їй хрестоподібної форми. Міс
цеві зазначають, що храм прослужив 
понад три століття, проте після будів
ництва нової цегляної церкви його за
крили, а згодом розібрали. 

– Найцікавіше те, що коли розбира
ли храм, не виявили жодної трухлявої 
дошки, – розповідає пан Микола. 

«ВойоВНича церкВа», В якій 
осВячУВаЛи зБрою  

За переказами, саме в цій церкві на 
честь Різдва Пресвятої Богородиці ко
заки  Стражгородської сотні Умансько
го полку, перед військовими похода
ми, освячували зброю й освячувалися 
самі. Місцеві кажуть, що мабуть через 
це церква мала таку неймовірну силу 
зцілення. Нині в Стражгороді є цегляна 
церква, яку також вважають цілющою, 
а ще – надзвичайно красивою.

ВоЛодіННя ПаНа Потоцького
На початку XiX століття населення ста

новило більше тисячі осіб. Нині в селі про
живає понад 700 людей. Стражгородській 
сільраді також підпорядковане сусіднє 
село Розкошівка. Саме в цих населених 
пунктах, а також у Теплику, мав свої воло
діння пан Потоцький, який частенько лю
бив сюди приїздити, щоб помилуватися 
розкішною природою. У селі є п’ять став
ків, також тут протікає річка Синичка, що 
впадає в Тепличку. 

госПодар

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Наш край

майстер

нескорені вінничани

туризм

вінницькиЙ митець  вирізав 
з дерева більШе двохсот 
мереживних виробів
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Віта ОМЕЛЬчУК

Богдан НОВаК

На початку 1919 року отаман від 
нового командира 2го Подільського 
корпусу Федора Колодія отримує на
каз вирушити в район Літина – Летиче
ва – Меджибожа. У наказі була вказана 
мета передислокації: «для припинення 
анархічних виступів селян проти уряду 
Директорії, які перервали зв’язок між 
Києвом та Західною Україною».  

Проти закоЛотНикіВ 
Встановлення української влади у Ле

тичівському та Літинському повітах на 
той час було конче необхідним для того, 
щоб під час нового наступу більшовиків 
бунт не поширився на інші території. Піс
ля отримання наказу Волинець повернув
ся до Гайсина. Зібравши солдат, вирушив 
на Літин, де відбувся бунт збільшовиче
них військових. Взяти владу в свої руки 
там було нескладно. До їхнього куреня 
приєдналося також чимало свідомих вій
ськових, зокрема колишні вчителі Яків 
Гальчевський та Яків Шепель, про яких ми 
писали в попередніх випусках газети. 

розгромЛеНий «реВком» 
У меджиБожі

Після Літина гайсинці взяли Летичів 
і заарештували заколотників, які створи

ли «ревком» та сховалися в Меджибозь
кому замку. Волинець намагався м’яко ді
яти проти селян довколишніх сіл, які через 
більшовицьку пропаганду продовжували 
переховувати місцеві озброєні загони. 
Отаман навіть звернувся до населення 
Летичівського повіту, закликаючи видати 
бунтівників. Його рішучі дії вплинули на 
селян, які почали здавати зброю. До бра
товбивчої різанини не дійшло.

мир Під час чУми 
Переформатований 25 січня 1919 

року у 61й піший дієвий полк, гайсин
ський курінь ім. отамана Симона Пет
люри вирушив на Північний фронт, 
переходячи в розпорядження отамана 
Володимира Оскілка. 

Солдати Волинця допомагають від
бити наступ ворога на Рівне. У березні 

армія УНР розпочинає наступ. 61й полк 
бере участь у боях під Костополем, Не
мовичами, Сарнами, Прип’яттю, Ко
ростенем. Після цього знесилені бійці 
почали відступати, бо Червона армія 
прорвала фронт під Житомиром. Та вже 
6 травня отаман був у Гайсині, що дуже 
не сподобалося окупантам, які оточили 
його козаків. 

Загін тимчасово розпустили, але 
водночас оголосили мобілізацію по до
вколишніх селах, на яку відгукнулося 
4,5 тисяч селян. 

гайсиНські доБроВоЛьці 
Кілька разів погано озброєні загони 

з місцевих гречкосіїв намагалися взяти 
Гайсин, але більшовики присилали до
помогу й люди Волинця відступали. На
решті отаману вдається об’єднатися із 
загоном колишнього полковника 56го 
Немирівського полку Лисогора та ство
рити ГайсинськоНемирівську бригаду 
чисельністю до 600 багнетів. 

Разом вони відбивають Немирів, 
Брацлав, а потім і рідний Гайсин. 

У місті Волинець скликає селян
ський з’їзд, навіть починає видавати 
часопис «Повстанець», де містилася 
інформація про дії Української армії. 
Протягом липня та серпня 1919 року 
бої на околицях Гайсина припиняють
ся, оскільки успішний наступ петлю
рівців співпав з поразками більшови
ків від Добровольчої армії Денікіна та 
повстанням отамана Махна на півдні 
України. 

Але втримати місто після всіх май
бутніх поразок не вдалося. Тривалий 
час Волинець продовжував вести бо
ротьбу, поки в грудні 1920 року отама
нові не довелося перейти річку Збруч. 
Попереду в нього була участь у політич
ному житті на Волині, а також знайом
ство з майбутнім організатором УПА 
БульбоюБоровцем. На рідну землю 
йому судилося потрапити лише з кай
данками на руках після арешту НКВС на 
початку Другої світової війни. 

Під час важкої та кривавої 
боротьби Ананій Волинець 
зумів організувати відносно 

мирне життя на малій 
Батьківщині, навіть в умовах 

ворожого оточення

що стерегли вартові 
стражгороду

Вчить своєму ремеслу й перехожих

гаЙсинськиЙ отаман волинець відновив 
українську владу в тилу більШовиків 
Продовження. Початок у №2

ставок у стражгороді

олександр крутих вчить 
різьбярству всіх охочих

Найпопулярніші вироби 
майстра – рамки для фото

У цій церкві козаки освячували 
зброю перед походами
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ананій Волинець 
з дружиною



Багато людей, щоб схуднути, до-
тримуються різних дієт, займаються 
фізичними вправами й всіляко 

навантажують своє тіло. але якщо ви вже 
перепробували всі відомі світові дієти, а 
стрілка на вагах стоїть на місці, ми підка-
жемо вам, як діяти в такій ситуації. Вашій 
увазі пропонуємо десять золотих правил, 
які допоможуть скинути вагу й підтри-
мувати форму.

1. заБУдьте Про дієтичНУ ЇжУ
Дієтичні продукти, які можна знайти 

на полицях супермаркетів, часто не ма
ють нічого спільного зі здоровою їжею. 
Здебільшого подібний напис на упаков
ці є лише звичайним маркетинговим хо
дом. Так, якщо говорити про знежирену 
молочну продукцію, то разом з жирами 
вона втрачає й вітаміни, натомість на
буваючи інших речовин, які вирівнюють 
калорійність з сусідами по полиці.

2. ВжиВайте ЇжУ По годиНах
Якщо ви хочете схуднути, варто до

тримуватися певного режиму харчування. 
Намагайтеся їсти приблизно в один і той 
самий час. Не наїдайтеся один раз, нехай 
це будуть три повноцінних трапези – сніда
нок, обід, вечеря і два перекуси.

3. ВкЛючіть У раціоН грейПфрУт
Грейпфрут – це дуже корисний фрукт, 

який є не тільки цінним джерелом віта
міну С та інших корисних речовин, але й 
допомагає організму спалювати жирові 
запаси. Не дарма цей плід включають до 
багатьох дієт.

4. Витрачайте кошти 
У крамНицях з розУмом

Вирушаючи в магазин за їжею, 
пам’ятайте, що головною метою будь
якої продуктової мережі є підвищен
ня продажів усіма можливими 
способами. Обов’язково складай
те списки необхідних покупок та 
не ходіть по магазинах на голо
дний шлунок, адже можете набра
ти багато непотрібного. 

5. Не ігНорУйте 
заморожеНі ПродУкти

Заморожуйте продукти. Мо
жна зберігати напівфабрикати 
власного приготування. По
містіть їх у герметичні 
пакети або контей
нери, які не про
пускають запа
хи, й зберігайте 
в морозильній 
камері.

6. чистіть 
зУБи частіше

Якщо боротися 
з почуттям голоду вам 
важко, візьміть на озбро
єння психологічні прийоми. 
Вони бувають дуже ефектив

ними в боротьбі із зайвими кілограма
ми. Так, якщо ви скоро плануєте лягти 
спати, а шлунок не на жарт розбушував
ся, почистіть зуби. Це допомагає зупи
нити бажання щось пожувати не тільки 
на психологічному, але й на фізичному 
рівні.

7. ПоЛюБіть соУси
Щоб дієта не перетворилося на муку 

й постійні обмеження, зробіть свій раці
он яскравішим. Пам’ятайте, що робити 
це необхідно тільки за рахунок корисних 

продуктів. Наприклад, зі свіжих овочів 
можна приготувати смачні соуси. Вони 
чудово доповнять будьякий гарнір, м’ясо 
та рибу. Тільки не плутайте поживні соуси 
з жирним майонезом.

8. Їжте БіЛьше ПродУктіВ 
з кЛіткоВиНою

Налягайте на продукти, які у великих 
кількостях містять клітковину. Зокрема, 
до них відносяться цільнозернові. Орі
єнтиром для вас повинен бути коричне
вий колір. Саме він означає, що продукт 
піддавався мінімальній промисловій об
робці й зберіг свої корисні властивості. 

Бурий рис, макарони з твердих 
сортів пшениці, гречка – 

сміливо включайте їх у 
свій раціон.

9. Не НаЇдайтесь 
На Ніч

Вночі організм по
винен відпочивати.  Тому 
намагайтеся не їсти на 

ніч, щоб не переван
тажувати шлунок і 
не змушувати його 

перетравлювати 
їжу. Візьміть за пра

вило снідати пожив
ною їжею й вечеряти 
легкою.

10. закохай-
тесь!

Любов окрилює й 
надихає. Особливо на 

кардинальні зміни в 
житті. Адже хочеться 

радувати кохану 
людину не тільки 
увагою й турботою, 

але й прекрасним 
зовнішнім виглядом. 

Тож кращою мотива
цією скинути зайву 

вагу й дотримуватися 
всіх правил по праву вва

жається закоханість. 

дивовижну історію вінничанки з 
унікальним голосом має прочи-
тати кожен, хто втратив жагу до 

життя. 79-річна катерина макаренко з 
дитинства мала неповторний голос, але 
робота на півночі росії, раптова смерть 
сина й чоловіка вплинули на її само-
почуття. катерина мусіївна перенесла 
вісім операцій, з яких три – на горлі. Про 
це вона зі сльозами на очах розповіла 
нашому кореспонденту.

– як Ви розкрили свій талант і поча-
ли співати? 

– Любов до пісні мені прищепила 
мама ще в дитинстві. Здається, що я спі
вала від народження. У моїй сім’ї всі жін
ки співочі: бабуся була учасницею цер
ковного хору, а в мами був прекрасний 
народний голос. А я завжди вирізнялася, 
адже маю академічне колоратурне со
прано, – розповідає Катерина Мусіївна. 

– а де Ви працювали й співали? 
– У школі весь час співала: вставала з 

піснею й лягала так само. Після закінчен
ня навчання в селі, я прийшла у вечірню 
музичну школу на вулиці Першотравне
вій у Вінниці (теперішня Магістратська), 
і мене зарахували навчатись вокалу. 
Я марила великою сценою, але вийшла 
заміж, народила дитину, та й якось не 
було можливості. Де потім працювала, 
то співала, навіть коли в санаторій їзди
ла, виступала для відпочивальників. 

– з чим пов’язані Ваші проблеми зі 
здоров’ям? 

– Та, мабуть, то ще з дитинства. Ми 
жили досить бідно, можливості вдяга
тись добре не було. Робота постійно 
була важка, на Півночі я в міліції працю
вала, у Воронежі — у поліклініці. Потім 
ще й син помер у 95му році, згодом се
стра, мама й чоловік...Тоді думала, що не 
виживу. Якби не пісня, то може мене вже 
й не було б. 

– це правда, що Ви після однієї з 
операцій одразу почали співати в па-
латі? 

– Коли зробили операцію перший 
раз на горлі, я зразу в подушку почала 
співати, щоб перевірити, чи не пропав 
голос. Сусіди по палаті подумали, що я 
несповна розуму. Потім я дізналась, що 
там вирізали майже все, тому й дивува
лись, що я співала. 

– розкажіть про що Ваші пісні? який 
репертуар любите виконувати? 

– Смерть сина мене фактично знищи
ла: я стала зовсім іншою, почала виконува
ти лише ліричні пісні. Я співаю й забуваю 
свій біль, виконую щось душевне, щоб ви
словити тугу за рідними, яких уже немає. 

– де Ви зараз співаєте? 
– Ходжу в парк на вихідних. Співаємо 

гуртом з такими, як я, ходимо на танці. 
Раніше ще запрошували в Калинівський 
будинок культури, у «Зорю», а зараз уже 
голос не той. З кожним роком усе важче 
стає співати, але я буду триматись до 
останнього. 

стосУНкиздороВ’я

Катерина БУЯЛЬСЬКа

корисні Поради

переживШи три операції на горлі, 
79-річна вінничанка рятується 
від туги оперним співом

правильне харчування 
допоможе схуднути без дієт
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Продукти, що мають коричневий 
колір, піддалися мінімальній 

промисловій обробці й зберегли 
свої корисні властивості

заспокоїти подразнені дихальні 
шляхи, опухлі слизові оболонки 
носа або запалене горло допоможе 

інгаляція. існують різні засоби, які до-
поможуть вилікувати недуги, але щоб 
провести інгаляцію правильно, варто 
звернути увагу на деякі пункти.

Найчастіше для проведення інгаляцій 
використовують ефірні олії та сольові роз
чини, а найпопулярнішим засобом для 
проведення таких процедур є трави.

Пацієнти з бронхітом можуть вико
ристовувати для лікування аніс, фен-
хель і чебрець. Ці трави розчиняють 
слиз, а чебрець (шавлія) ще й усуває 
спазматичний кашель та дезинфікуює.

евкаліпт має схожу дію, проте як і 
аніс, його потрібно використовувати 
обережно, оскільки ментол не кожно
му підходить. Особливо використання 
ментолу може негативно позначитися 
на проблемах з диханням у дітей груд
ного та молодшого віку.

ромашка також популярний засіб 
для інгаляції, який м’яко заспокоює ди
хальні шляхи та має протизапальну й 
бактерицидну дію.

м’ятний сироп полегшує головний 
біль та інші симптоми застуди. 

шавлія має бактерицидну дію й до
помагає боротися з тонзилітом і запа
ленням горла.

Для правильної інгаляції можна ви
користовувати або спеціальні інгалятори, 
або скористатися старим випробуваним 
методом, сховавшись під рушником над 
мискою з гарячою водою. Під час інгаляції 
пар потрібно вдихати так, щоб дихальні 
шляхи прогрівалися, але не обпікалися. 

А під час проведення інгаляцій з мен
толом, потрібно також закривати очі. У 
жодному разі не можна дихати киплячим 
відваром – це може призвести до опіку 
дихальних шляхів. При проведенні про
цедури над мискою не нахиляйтесь ближ
че, ніж на 20 см від поверхні.

Тривалість інгаляції для дорослих – 
близько п’яти хвилин, для дітей – не 
більше трьох хвилин.

Якщо ви купуєте інгалятор для ма
ленької дитини, уточніть у продавця, 
з якого віку можна використовувати 
відповідний прилад.

Не варто забувати й про протипока
зання для проведення інгаляцій – це, 
зокрема, наявність серцевосудинних 
захворювань, гіпертонії, гнійної ангіни 
й високої температури. 
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Пісня допомагає 
пережити горе, 
хвороби й втрати

катерина мусіївна виконала просто в нашій студії кілька 
улюблених пісень у супроводі акордеоніста Валентина степанця. 

Пропонуємо Вам послухати унікальний голос цієї мужньої 
жінки. Відео можна знайти за посиланням: 
www.youtube.com/watch?v=lWhQZ_9SyIA

Пані катерина збергла 
унікальний голос навіть 
після страшної хвороби

як правильно робити інгаляцію
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археологічні знахідки з первіс-
них часів свідчать, що люди 
застосовували музику для 

захисту від нечистої сили, покра-
щення сну, а також для забезпечення 
родючості ґрунту. Українські народні 
інструменти своїм корінням сягають 
часів київської русі, але з моменту 
свого виникнення значних змін не 
зазнали. 

Вінничанка Вікторія Ніколаєва колек
ціонує унікальні народні музичні інстру
менти та навіть сама виготовляє глиняні 
свищики – окарини. 

У зібранні Вікторії Ніколаєвої – понад 
50 музичних одиниць: карпатські дрим
би, ліри та бандури, козадуда, весільні 
барабани та бубни, свищики, сопілки та 
навіть інструменти східного походжен
ня. 

– У мене є дуже цікавий інструмент 
уду. По суті – це глиняний глечик з отво
рами, який видає специфічний гульк. Він 
походить з Африки, але ми залучаємо 
його під час виступів нашого етногурту 
«Коло». 

Вікторія розповіла також про козу
дуду – духовий інструмент, який звучить 
схоже на волинку. Його виготовляють 
з козячої, баранячої або телячої шкіри, 
а для того, щоб був гарний звук, інстру
мент розмочують у горілці. Також у ко
лекції Ніколаєвої є аналог незвичного 

музичного інструменту – ханга. Схожий 
він на літаючу тарілку, а звуки видає за
вдяки натисканню на «язички», проріза
ні на поверхні. 

Також вінничанка розповіла, де мож
на придбати непересічні музичні інстру
менти. 

– Я постійно відвідую етнофестивалі. 
Нещодавно придбала дримбу, яка зро
блена зі шматка арматури й має дуже 
глибоке звучання. Також постійно зна
йомлюсь з майстрами, які зберігають 
традиції виготовлення народних інстру
ментів. 

гороскоП

риба, запечена 
з сиром

«україна. у вогні 
минулого століття: 
постаті, факти, 
версії» 

рецеПти

радимо Почитати

Погода

ярослав файзулін 
та Володимир 
гінда

ця книга є 
збірником 
статей про 

історію хх століття. 
Вони висвітлюють 
здавалося б відомі 
події з несподі-
ваного боку. хх 
століття – час, коли творилося облич-
чя сучасної України. Погляд на історію 
під іншим кутом зору дає можливість 
уникнути звичних штампів та зрозу-
міти події сьогодення.

Архівні дані та унікальні фото 
яскраво доповнюють статті. У книжку 
увійшли цікаві та маловідомі факти 
про видатних особистостей та визна
чні події минулого. Зокрема, читачі 
можуть дізнатися про:

• непросту долю Івана Піддубного;
• убивство Петлюри: акт помсти 

чи розробка Кремля?
• три смертні вироки Юркові Тю

тюннику;
• бій під Крутами та розстріл по

лонених студентів і гімназистів;
• засновника ОУН Євгена Коно

вальця;
• Закон про п`ять колосків: 54645 

засуджених у перші місяці;
• страту Олени Теліги та її чоловіка;
• Україну під фашистською окупаці

єю: спалені села, мародерства, насилля;
• Куренівську трагедію: тридцять 

років замовчування. 

іНгредієНти:

рибне філе – 500 г
твердий сир  – 50 г
сметана – 2 ст. л.
лимон – 1/4 частина
сіль, перець

ПриготУВаННя:
З частини лимону зняти на дрібній 

тертці цедру (вийде чайна ложка).
Сир натерти на великій тертці.
Завчасно розморозити рибне філе 

(найкраще підійде сом).  Посолити, по
перчити з обох боків, викласти у форму.

Посипати лимонною цедрою й трохи 
скропити лимонним соком.

Змастити сметаною. Посипати натер
тим сиром.

Поставити в розігріту до 180 градусів 
духовку. Готувати 2025 хвилин. 

жарти

– Ти чого такий пом’ятий?
– Уявляєш, мене вчора кінь збив, потім лі

так летів – крилом зачепив, а далі – ракета ...
– Не бреши!
– Не віриш? Запитай у механіка каруселі.

***
Я тримаю вдома кішку, яка має звичку 

вранці залазити до мене в ліжко та прово
дити лапами по обличчю. Що тільки не ро
бив – все одно будить кожного ранку.

Одного ранку чую, як хтось торкається 
мого обличчя. Даю доброго ляща зі слова
ми: «Зараза, як ти мене дістала!» І як мені 
тепер з моєю дівчиною помиритися?

***
Дівчино, від вас так приємно пахне! Що 

ви сьогодні пили?
***

Студентське весілля:
– Стривайте, а чому наречена не п’є?
– Так вона не скидалася!

***
– Тату, ці комарі не дають мені заснути.
– Синку, вимкни світло, заплющ очі та 

постарайся заснути. 
Син вимкнув світло, побачив світлячка 

й кричить:
– Тату, тепер вони мене з ліхтариком 

шукають!

ВіЛьНа хВиЛиНка 8

музичні інструменти зі Шкіри 
кози, глини та арматури 
колекціонує вікторія ніколаєва

діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 

з нами. e-mail: 
pravdy.syla@gmail.com
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Катерина БУЯЛЬСЬКа
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оВеН
Цього тижня ви можете зіштов
хнутись із соціальними про
блемами. За допомогою краще 

звертатися до друзів або близьких ро
дичів. Не бійтеся проявляти активність 
у боротьбі за свої права – дійте рішуче. 
У середині тижня не надто довіряйте ко
легам.

теЛець
Цього тижня вам доведеться за
йнятися справами близьких 
родичів. Не поспішайте від них 

ховатися або голосно протестувати – це за
няття принесе вам певну вигоду. У четвер 
у справах можливі затримки через пробле
ми зі зв’язком і транспортом. У вихідні дні 
вам доведеться взяти на себе всю відпові
дальність у спільних справах і планах вашої 
родини. 

БЛизНюки
У середу не варто йти на поводу в 
самовпевненості й егоїзму, якщо 
хочете уникнути зайвих непри

ємностей. У другій половині тижня на вас 
чекає порозуміння у відносинах з діловими 
партнерами, зате сімейні справи можуть 
викликати занепокоєння. Прислухайтеся 
до порад і підказок колег.

рак
Тиждень буде наповнений сюрп
ризами й приємними несподі
ванками. Пропозиції навчання 

в новій для вас сфері краще не відкидати. 
Заради усіху варто мобілізувати всі свої 
сили. У середу зайвий раз на очі начальству 
краще не потрапляти. Постарайтеся трохи 
стримати свої амбіції, а інтуїція підкаже вам 
правильний вихід із ситуації.

ЛеВ
Вам необхідно зібратися з силами 
й швидко впоратися з накопиче
ними проблемами. Спроби на

лагодити стосунки з колегами увінчаються 
успіхом і допоможуть запобігти затяжно
му конфлікту. Постарайтеся даремно не 
тринькати сил і грошей. Якщо не навчитесь 
заощаджувати власні ресурси – відчувати
мете невдоволення. 

діВа
Ореол таємничості й загадковості 
на цьому тижні вам не зашкодить. 
Використання нових ідей і тех

нологій у роботі дозволить вам досягнути 
значних результатів. Конфліктну ситуацію 
в середу бажано вчасно обійти – довіртеся 
своїй інтуїції. Субота та неділя —  сприятливі 
дні для зміни інтер’єру вдома.

терези
Гарний тиждень для тих, хто звик 
сумлінно працювати. У понеділок 
постарайтеся обдумати й сплану

вати кожну свою дію, щоб не допустити не
бажаних помилок. Не варто в цей день да
вати обіцянок – їх буде важко виконати. У 
вівторок можна приступити до організації 
довгострокових заходів та завершити вже 
розпочаті справи. 

скорПіоН
Не варто здійснювати героїч
них вчинків – їх ніхто не оцінить. 
Краще постарайтеся впоратися 

з накопиченими дрібними проблемами. 
У першій половині тижня на вас очікує по
тік зустрічей, дзвінків і паперової роботи. 
Ймовірні й додаткові клопоти, пов’язані з 
організацією заходів. Декому доведеться 
йти у відпустку через перевтому.

стріЛець
Навчання чомусь новому та ціка
вому додасть впевненості у влас
них силах. Однак не варто підніма

тися занадто високо — це може ускладнити 
ситуацію. Найкраще звернутися за допо
могою до друзів і покровителів.

козеріг
Цей тиждень буде заповнений 
яскравими й чудовими подіями. 
Можлива довгоочікувана подо

рож з коханою людиною або разом з дру
зями, виконання давніх бажань і задумів. У 
вас може бути тільки одна проблема — як 
усе встигнути й нікуди не запізнитися, – але 
з нею ви впораєтеся. 

ВодоЛій
Цього тижня для вас відкри
ються нові можливості, розши
ряться горизонти, відбудеться 

зростання в професійній сфері. З’явиться 
хороший шанс опанувати нові навички 
та знання. Не проґавте його! Тримайте 
свої емоції під контролем, особливо не 
давайте волю гніву.

риБи
Цього тижня ваше становище зна
чно покращиться, з’явиться шанс 
відновити колишні позиції й плідно 

попрацювати. У вівторок причиною конфлік
ту з колегами можуть стати деякі категоричні 
висловлювання, але за помилки доведеться 
відповідати самостійно. Не зай май теся само
обманом: якщо бачите, що щось іде не так, 
одразу все переробіть. 
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