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«Правди сила» 
вже достуПна 

для ПередПлати
Гарні новини! Газета «Правди 

сила» вже доступна для передплати.
З нового року ви зможете отри-

мувати наш тижневик просто додо-
му. А це означає, що ви не пропус-
тите важливих подій із суспільного 
життя та завжди матимете під ру-
кою актуальну інформацію.

Вартість передплати 

передплатний індекс: 97927

на 1 міс.        10 грн 85 коп.

на 3 міс.        32 грн 55 коп.

на 6 міс.        65 грн 10 коп.

на рік:           130 грн 20 коп.

солодкий джем – гіркі наслідки:
мешканці луки-мелешківської звинувачують 
Фруктовий завод у забрудненні ставка

керівництво підприємства в забрудненні ставка звинувачує власника самовільно 
зведеної дамби, а люди розповідають про поганий стан очисних споруд

ство. Є потреба в теплообмінних водах. Від-
сутність дощів призвела до того, що змен-
шився рівень води й почала гинути риба, 
від чого з’явився неприємний запах. До 
того ж, питання про забруднення ставка ми 
почали порушувати ще в липні цього року, 
коли один з мешканців села самовільно збу-
дував дамбу із землі та побутових відходів. 
Після того, як вода піднялась, дамба зруйну-
валась і весь цей бруд пішов у ставки. У нас 
є офіційні документи й заяви. – стверджує 
заступник керівника підприємства Віктор 

Ратов. – Ми повністю готові до всіх переві-
рок, оскільки знаємо, що все робимо згідно 
із законом. Також ми долучили підприєм-
ство з міста Бар, яке з весни допомагатиме 
очищати цей ставок від побутового сміття.

Якщо правоохоронці доведуть, що 
підприємство забруднює ставок, його 
змусять заплатити штраф у розмірі 2400 
гривень. Люди ж після того, як днями пе-
рекривали трасу, обіцяють нові та більш 
потужні акції протесту, якщо на їхні ви-
моги не відреагують. 

сільську раду та дозволяє брати воду з 
їхньої свердловини. Натомість користу-
ється одним ставком, з якого бере воду 
на охолодження апаратів. Проте ставки в 
селі розміщені у вигляді каскаду озер, які 
утворюють річку Чайка. Саме тому, коли 
одне озеро забруднюється, вода з нього 
перетікає в сусідні ставки, через що руй-
нується екосистема у всьому селі.

– Коли вода піднімається в одній водо-
ймі – усі отруйні речовини розтікаються по 
ставках далі. Коли ми спустили цей ставок, 
вода одразу перейшла в приватну водо-
йму, у якій спілка рибалок розводила рибу. 
Уся риба загинула й спливла на поверх-
ню, – говорить сільський голова. – У мене, 
як у сільського голови, дуже болить серце 
за рідне село. Та рішення приймуть після 
оголошення результатів експертизи. Я спо-
діваюся, що після цього все вирішиться й 
підприємство піде на зустріч людям та вдо-
сконалить свої очисні споруди.

На підприємстві ж зазначають, що 
всі забруднені речовини відправляють 
у відстійники, а до ставка зливають зви-
чайну підігріту воду. 

– У нас є очисні споруди, інакше нам 
просто не дозволили б відкрити підприєм-

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

мешканці села лука-мелеш-
ківська погрожують перешко-
джати роботі підприємст ва, яке 

вже понад 15 років виробляє фруктові 
джеми та молочні продукти. якщо за-
вод не припинить забруднювати їхню 
місцевість, обіцяють на Водохреща 
скупати в забруденому ставку дирек-
тора заводу та вже вдруге перекрити 
трасу. 

Селяни навіть замовили незалежну 
експертизу, яка підтвердила, що хімічні 
показники перевищені в рази.

Інформацію кореспонденту газети 
підтвердив депутат сільської ради Луки-
Мелешківської Валерій Пилипенко.

– 15 років тому на місці цього підпри-
ємства був невеличкий пивний завод, з 
яким у нас ніколи не було проблем. Коли 
ж його викупили й збільшили обсяги ви-
робництва, почали забруднювати наш 
ставок. Біля нього не те, що ходити – жити 
за кілометр неможливо. Влітку сморід стає 
просто жахливим – люди не відкривають ві-
кна, діти не гуляють вулицями через нього. 
Я сам вчитель, постійно чую, як діти кажуть, 
що коли проходять повз цю греблю, дуже 
сильно кашляють, а інколи й втрачають сві-
домість, – розповідає Валерій Пилипенко. – 
Ми спочатку звернулись до дирекції, аби 
вони припинили свою діяльність. Вони тоді 
провели на найближчій до підприємства 
вулиці освітлення та засипали дорогу ще-
бенем. Але людям необхідно чимось диха-
ти, тому ми не припинимо протести, поки 
наші річки не стануть чистими.

Сільський голова Володимир Сич 
розповів, що підприємство за цей рік 
сплатило 560 тисяч гривень податків у 



Чечельницькі чиновники за-
декларували стотисячні бан-
ківські рахунки та десятки 

гектарів землі. результати електро-
нного декларування чиновників 
у Вінницькій області відкрили 
чималі статки посадовців. цього 
разу кореспондент Vlasno.info роз-
повість про те, що задекларували 
державні службовці Чечельниць-
кого району. 

сергій пустовий, який є головою 
Чечельницької рда, не задекларував 
готівки та великих банківських рахунків. 

За минулий рік його родина загалом за-
робила 135 тис. 101 грн.

Натомість він відзначився вели-
кою кількістю земельних ділянок, 
оформлених не лише на нього, а й на 
його дружину. Особисто Сергію Ми-
хайловичу належать лише дві ділянки 
загальною площею майже 35 тис. кв. 
м. З 2001 року голова РДА володіє ді-
лянкою в Чечельнику площею 14 321 
кв. м, яка вартувала на той час 65 тис. 
429 грн. А в листопаді 2013 року Сер-

гій Михайлович отримав 20 000 кв. м 
землі в Лаврівці Вінницького району. 
Його дружина Наталія Пустова з 2007 
року має ділянку в Агрономічному 
площею 900 кв. м та квартиру на 71 
кв. м. Окрім цього, вона зареєстру-
вала землю в Бохониках та Ільківці 
Вінницького району, а також цілих 
чотири ділянки в Гриненках Немирів-
ського району площею по 20 000 кв. м 
кожна й початковою вартістю 63 тис. 
167 грн. Дружина голови Чечельниць-
кої РДА отримала їх у 2014 році. Зага-
лом Наталії Пустовій належить земля 
площею 105 960 кв. м.

Керівник Чечельницької районної 
ради виявився не настільки заможним.

сергій п’яніщук до обрання на нову 
посаду займав крісло начальника управ-
ління Державного казначейства України 
в Чечельницькому районі.

Загалом за 2015 рік він задекларував 
заробітну плату в розмірі 59 тис. 480 грн.

Його дружина Олеся П’яніщук, яка за-
відує сектором з питань внутрішньої по-
літики та зв’язків із засобами масової ін-
формації Чечельницької РДА, отримала 
51 тис. 871 грн заробітної плати. Також 
на ім’я дружини оформлені два кредити: 
4,5 тис. грн в «Укрсиббанку» та 7808 грн 
у «Приватбанку».

Сергій Вікторович навіть задеклару-
вав стипендію дочки, яка навчається в 
Київському національному лінгвістично-
му університеті. Вона також отримала в 
2015 році стипендію від американської 
організації «CCI Greenheart», яка спеці-
алізується на програмі міжнародного 
студентського обміну. Жодних грошових 
активів або заощаджень у готівці родина 
П’яніщуків не має. 

Обраний минулої осені Чечель-
ницький селищний голова світлана 
палісіка, як виявилося, е-декларацію 
поки що не подавала. На відміну від 
свого начальства, голова фінансового 
управління Чечельницької ОДА Ніна 
Решетник задекларувала недешеву 
іномарку «Фольксваген Поло» за 139 
тис. 444 грн на ім’я свого чоловіка Іва-
на Решетника.

Окрім того, що вона задекларувала 
три земельні ділянки та два житлові бу-
динки в Чечельнику, Ніна Олександрівна 
разом з чоловіком мають на банківських 
рахунках 486 тис. 789 грн. З них особисто 
голові фінансового управління належать 
два рахунки на 332 тис. 26 грн. та 27 тис. 
350 грн., з яких вона минулого року 
отримала прибуток у розмірі 52 тис. 
59 грн відсотків. 

на посаду директора Вінниць-
кого будинку-інтернату 
геріатричного профілю за-

мість Володимира Вольського, який 
помер два місяці тому, призначили 
сергія якубовського. якубовський 
наразі обіймає посаду директора 
Вороновицького психоневроло-
гічного інтернату, де перебувають 
підопічні з психіатричними захво-
рюваннями. у листопаді минулого 
року він переміг на виборах голови 
селищної ради, проте до виконання 
обов’язків так і не дійшло: виборча 
комісія не визнала його селищним 
головою. 

Якубовського обрали директором 
будинку престарілих, віддавши пере-
вагу перед іншими чотирма кандида-
тами. До цього виконуючим обов’язки 
директора був заступник Володимир 
Сорочинський. Навесні цього року 
журналісти Vlasno.info відвідали ві-
нницький будинок престарілих. Під-
опічні розповіли, що з ними там жор-
стоко поводяться й навіть б’ють. Після 
цього інтернат перевіряли кілька комі-
сій. Директора Володимира Вольсько-
го депутати намагались звільнити, од-
нак так і не знайшли для цього підстав.

Якубовський розповів, що із ситуа-
цією в будинку-інтернаті не знайомив-
ся, оскільки його офіційно ще не при-
значили. У події, які передували його 
призначенню, не вникав. Однак, як 
тільки призначення відбудеться, пла-
нує змінити будинок-інтернат настіль-
ки, щоб він став найкращим в Україні.

– Маю план розвитку закладу на 
найближчі п’ять років – до 2021-го. За 
цей час планую вивести інтернат на 

новий рівень, щоб він став найкра-
щим в Україні. Перш за все, підопічні 
повинні мати якісний догляд, медич-
не обслуговування та реабілітацію. 
До останнього треба підходити інди-
відуально. Мають бути ароматерапія, 
гідротерапія, галотерапія (лікування 
в соляних кімнатах – авт.), – розповів 
Якубовський. 

Також новий директор планує 
впроваджувати інноваційні методи 
роботи. 

Кандидатуру Сергія Якубовського 
на посаді директора будинку-інтерна-
ту затвердять депутати під час пленар-
ного засідання сесії. На посаду він має 
заступити 5 січня 2017 року.  
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на міського голову барської 
міської об’єднаної тери-
торіальної громади свої 

кандидатури висунули шість осіб: 
три самовисуванці й три канди-
дати від політичних партій. усі 
претенденти – місцеві мешканці. 

 Серед самовисуванців – Сергій Ні-
кітін, який працює головним інспекто-
ром у департаменті Державної архітек-
турно-будівельної інспекції у Вінницькій 
області, тимчасово непрацюючий Єв-
ген Андрійчук і тимчасово непрацюю-
чий колишній міський голова Олексій 
Дзісь, який програв останні вибори 
меру Бару Артуру Цицюрському.

Конкурувати з Артуром Анатолі-
йовичем доведеться Олексію Івано-
вичу й цього разу. Чинний міський го-
лова також висуває свою кандидатуру 
від політичної партії «Об’єд нання «Са-
мопоміч». Мітить на крісло міського 
голови об’єднаної територіальної 
громади й голова райдержадміністра-
ції Володимир Саволюк. Він висува-
ється від партії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність». Зареєстрував свою 
кандидатуру й місцевий «радикал» 
Володимир Крисько, який нині очо-
лює Харківське обласне управління 
водних ресурсів. 

кабмін виділив Вінниччині 
більше 30 мільйонів гривень на 
субсидії на придбання твердого 

палива. про це кореспонденту Vlasno.
info повідомив директор департа-
менту фінансів облдержадміністрації 
микола копачевський. 

За словами посадовця, під час мину-
лого засідання Кабміну, нашій області 
виділили 41 мільйон гривень. Проте цієї 
суми було замало. Необхідно було ще 
щонайменше 30 мільйонів. 

– Не всі мешканці області користуються 
скрапленим газом. Багато жителів, осо-
бливо в південних районах області, де 
багато негазифікованих сіл, користуються 
дровами й вугіллям. А субсидії на тверде 
паливо йдуть по іншому коду класифіка-
ції, ніж на газ. І по цьому коду ми не могли 
отримати асигнувань. Субсидію на тверде 
паливо видають «живими» грошима на 
руки, щоб люди змогли купити дрова чи 
вугілля, – зазначив Копачевський. 

За словами посадовця, наразі в депар-
таменті чекають, коли рішення Кабміну 
опублікують і воно набере юридичної сили. 
На наступному тижні очікують фінансових 
надходжень. Як запевнив посадовець, за 
тиждень-два люди зможуть отримати ко-
шти на паливо в органах соцзабезу. 

дЕкларації

субсидії
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Тетяна КУЦ

На голову об’єднаної 
громади на Вінниччині 

претендують шестеро барчан
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Богдан НОвАК

Хочу запровадити послугу по догляду 
за підопічними на кілька годин чи 
днів на платній основі. Бувають 
випадки, коли людям треба кудись 
поїхати, а їхніх родичів, за якими 
вони доглядають, немає на кого 
залишити. При цьому їм потрібна 
фахова допомога

голова Чечельницької рда 
сергій пустовий

голова Чечельницької райради 
сергій п’яніщук

будинок престарілих

сергій якубовський

мешканці негазифікованих сіл 
опалюють оселі дровами та вугіллям
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майже півмільйона гривень 
мають повернути атовцям 
та членам їхніх родин за 

навчання протягом другого семе-
стру у вишах області. про це під час 
засідання постійної комісії облради 
з питань бюджету, фінансів та об-
ласних програм розповіла директор 
департаменту соціальної та молодіж-
ної політики облдержадміністрації 
наталя заболотна. 

– Для повернення коштів за навчан-
ня подали документи 124 особи. З них 50 
осіб навчаються в училищах, коледжах 
та технікумах, 74 – у інститутах та універ-
ситетах. Для відшкодування навчання до 
їхніх навчальних закладів з обласного 

бюджету перерахують 494 тисячі гри-
вень. Усього на компенсації виділили 
921 тисячу гривень бюджетних коштів. 

За словами голови комісії Геннадія 
Мазура, Вінниччина наразі – єдиний 
регіон, у якому АТОвцям та членам їхніх 
сімей відшкодовують вартість навчання. 

Нагадаємо, на компенсаційну виплату 
можуть розраховувати студенти-уроджен-
ці Вінницької області, яких визнали учасни-
ками бойових дій або їхні діти. Також ком-
пенсацією можуть скористатися діти, один 
з батьків яких загинув чи пропав безвісти в 
зоні проведення антитерористичної опе-
рації, чи помер внаслідок отриманих 
травм чи каліцтва в зоні АТО. 

студентів медичних вишів звільни-
ли від проходження обов’язкової 
військової підготовки. Відповід-

ний закон ветував президент україни 
петро порошенко. про це йдеться на 
сторінці законопроекту №2210а на 
сайті Верховної ради. нагадаємо, що 
даний документ парламент ухвалив 
18 жовтня. згідно з ним, студенти ви-
щих медичних та фармацевтичних 
навчальних закладів мали обов’язково 
проходити військову підготовку за 
програмою підготовки офіцерів запасу 
медичної служби. 

Як зазначається в пояснювальній за-
писці, прийняття законопроекту пов’я-
зане з військовими діями на Донбасі, 
внаслідок чого виникла потреба в спе-
ціально підготовлених медичних кадрах, 
спроможних надавати вчасну кваліфіко-
вану медичну допомогу в умовах бойо-
вих дій. 

Додамо, що до 2006 року прохо-
дження військової підготовки студента-
ми медичних вишів було обов’язковим, 
протягом останніх десяти років – добро-
вільним. 

У жовтні 2010 року було ліквідовано 
кафедри військової підготовки в усіх ви-
щих медичних навчальних закладах 
України, окрім Харківського, Тернопіль-
ського та Запорізького державних ме-
дичних університетів. 

санітарно-транспортний борт 
ан-26, якому присвоїли ім’я 
героя україни, підполковника, 

вінничанина дмитра майбороди 
урочисто передали до 456-ї бригади 
транспортної авіації.

35 осіб у сидячому та 26 – у лежачому 
положенні зможе перевозити санітар-
ний борт. Над відновленням літака пра-
цювали два роки. 

– На 410-му заводі цивільної авіації літак 
капітально відремонтували, відновили всі 
ресурсні показники, – розповідає старший 
інженер, майор Павло Дідух. –  Досі він не лі-
тав близько 17 років, але зараз його дієздат-
ність продовжили на ще дев’ять років. 

Вінницькі авіатори вже використо-
вують один санітарний літак “Vita”, на 
якому можна навіть проводити операції 
в процесі перельоту. 

Літак імені Дмитра Майбороди при-
значатиметься для евакуації поранених, 
їх чимшвидшого доставлення до госпіта-
лів. У процесі перельоту можливе також 
надання першої медичної допомоги, – 
зазначає командувач Повітряних сил 
ЗСУ Сергій Дроздов. 

Рідну військову частину сина відвіда-
ла й мама Героя України Дмитра Майбо-
роди Тетяна Іванівна. 

– Для мене сьогодні дуже зворушли-
вий день, з одного боку. А з іншого — це 
гордість, що пам’ять про сина житиме не 
лише на землі, а й у повітрі. Адже Діма 
понад усе любив небо, любив літати. Для 
нього це стало сенсом життя. Це — вті-
лення його дитячої мрії, – сказала Тетяна 
Іванівна та побажала екіпажу борту лег-
кого зльоту та м’якої посадки.

Начальник зв’язку авіаційної еска-
дрильї Сергій Олесюк нині присутній на 
передачі борту, а в липні 2014-го був у 
складі екіпажу, яким керував Дмитро 
Майборода. Сергій вижив. 

– Перед тим польотом не було кеп-
ських передчуттів – усі були готові до 
виконання бойового завдання, не очіку-
вали, що по нас стрілятимуть та зіб’ють, – 
пригадує Сергій. – Командир завжди діяв 
рішуче в складних ситуаціях. Це хороша 
людина та досвідчений спеціаліст, пози-
тивний, веселий, любив пожартувати. 

Нагадаємо, що літаку АН-26 при-
своїв ім’я вінничанина Президент Укра-

їни своїм Указом ще восени минулого 
року. 

Підполковник Дмитро Майборода 
та підполковник Дмитро Шкарбун були 
членами екіпажу військового транспорт-
ного літака АН-26 №19 військової частини 
А1231, який 14 липня 2014 року збили в 
районі міста Краснодон, що на Луганщині. 

У повітряне судно на висоті 6200 м зі 
сторони Російської Федерації влучила 
керована ракета класу «повітря-пові-
тря». Командир корабля Дмитро Май-
борода та його помічник Дмитро Шкар-
бун до останньої миті намагалися 
продовжити політ літака. 

надзВиЧайні подіїкриміналато«Правди сила», №6,  6 грудня 2016 р.

опЕративні новини

побили до смерті: Через 
напад приятеліВ загинуВ 
мешканець ВінниЧЧини

кадроВий офіцер 
з ВінниЧЧини поВернуВся 
з Відрядження В домоВині

Після побиття, у реанімації заги-
нув 36-річний мешканець Ладижина. 
Про це повідомили в прес-службі 
ГУ Національної поліції у Вінницькій 
області. Як повідомляють правоохо-
ронці, інформацію про госпіталізацію 
чоловіка з розривом селезінки та 
внутрішнім крововиливом отримали 
26 листопада. Три дні лікарі боролися 
за життя потерпілого та, на жаль, 
врятувати його не вдалось.

Під час розслідування поліцейські 
вийшли на слід винуватців трагедії – 
ними виявились троє місцевих 
жителів віком 23-х, 28-ми та 30-ти 
років. 23 листопада зловмисники, які 
були у неприязних стосунках з 
потерпілим, прийшли до нього 
додому та сильно побили. Чоловік 
вчасно не звернувся за медичною 
допомогою, а наслідки побиття 
призвели до передчасної смерті. 
Наразі зловмисників затримано. 
За умисне вбивство їм загрожує до 
десяти років ув’язнення. 

Цього тижня Вінниччина попро-
щалася з кадровим офіцером Зброй-
них сил України Богданом Пилявцем. 
Йому було всього 42 роки. Вдовою 
залишилася дружина, без батька 
ростимуть двоє синів. Про це корес-
понденту Vlasno.info розповіли в 
сільській раді Тростянця Тиврівського 
району, де й поховали військового. 

– Він проходив службу у військо-
вій частині 0549. 18 листопада його 
перевели в район Маріуполя, а вже 
27 листопада чоловік загинув, – роз-
повіли в сільській раді. – В офіцій-
ному документі причиною смерті 
назвали набряк головного мозку. 
Ховали його з усіма почестями, з 
військовою вартою. 

Згідно з матеріалами слідства, 
смерть настала внаслідок черепно-
мозкової травми: близько другої ночі 
в казармі на голову Богдана впала 
гантеля. 

У південно-східний регіон країни 
Богдан Пилявець відправився у відря-
дження. Був командиром роти. 
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На компенсацію за навчання 
виділили майже мільйон гривень

літак з іменем вінницького льотчика 
рятуватиме життя ПоранениХ бійців

вінницькі атовці 
єдині в україні 
отримають 
комПенсацію 
за навчання

студенти-медики не 
ПроХодитимуть обов’язкову 
військову Підготовку 

вікторія ОНіСіМОвА

вікторія ОНіСіМОвА

Людмила КЛіщУК

Людмила КЛіщУК

вшанування гЕроїв

учасники ато служба

АН-26 імені Дмитра Майбороди передали до військової частини
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тетяна майборода пишається тим, що 
ім’я її сина здіймуть у небо крила літака

ан-26 імені дмитра майбороди

у салоні літака перевозитимуть поранених

Виші випускатимуть медиків 
без військової підготовки



за рік у Вінницькій області хво-
рим людям вливають приблизно 
3,5 тонни еритроцитів, тобто 

3,5 тисяч літрів крові. найбільший 
дефіцит в донорах з негативним 
резусом, адже лише 15% населення 
мають його. про це кореспонденту 
газети повідомила головний лікар 
Вінницької обласної станції з перели-
вання крові оксана банах.

усю донорську кроВ 
ВідпраВляють на аналізи

– Донори для здачі крові нам потрібні за-
вжди – еритроцити в замороженому вигляді 
можуть зберігатися лише від 35 до 42 діб, а 
хворі потребують переливання дуже часто. З 
одного донора ми беремо дозу 470 мл, 20 з 
яких відправляємо на аналізи. До речі, рівень 
перевірки крові в нас на дуже високому рівні, 
тому хибними є міфи, що через кров можна 
підчепити якусь хворобу. Якщо кров здорова, 
її розділяють на компоненти: еритроцити та 
плазму, які проходять етап спеціальної замо-
розки й зберігаються у відповідних контей-
нерах, – розповідає Оксана Банах. – Кожного 
донора ми попереджуємо, що протягом двох 
днів він може прийти до нас і отримати ре-
зультати аналізів. Уся інформація конфіден-
ційна й надається лише за паспортом. Лікар 
віддає бланк з результатом і, за потреби, на-
правлення в лікарню, де в подальшому бу-
дуть встановлювати діагноз. 

Чоловіки здають кров частіше за жі-
нок. А найбільше крові здають студен-
ти медичного університету, для яких усі 
умови створили в самому виші. 

– Свою кров донори здають безкоштов-
но, оскільки це має бути їхнє особисте ба-
жання. Люди з добрими намірами йдуть і 
дарують іншим «частинку себе». Але з робо-
тодавцем обговорюють умови, адже згідно 
із статтею 9 Закону України «Про донорство 
крові та її компонентів», кожен донор має 
право на пільги. Донор звільняється від  ро-

боти на підприємстві, в установі чи організа-
ції, незалежно від форм власності, із збере-
женням за ним середнього заробітку. У разі 
здачі крові  та  її компонентів у період  щоріч-
ної відпустки, ця відпустка продовжується на 
відповідну кількість днів з наданням праців-
нику додаткового дня відпочинку за кожний 
день здачі крові, – говорить лікар.

кабінети для перелиВання кроВі 
Є лише В трьох районах області

До 2011 року у всіх районних лікарнях 
була своя маленька станція переливання 
крові, але через те, що вони її не викорис-

товували, подібні запаси залишили лише в 
дев’яти медзакладах, а кабінети для пере-
ливання існують лише в трьох.

– Наша станція активно співпрацює з  ра-
йонами. На початку року лікарні підписують 
з нами договори, за якими ми безкоштовно 
надаємо їм необхідні еритроцити або плаз-
му. Вони завчасно, у телефонному режимі, 
повідомляють нам необхідну групу крові та її 
кількість, і до їхнього приїзду спеціалісти го-
тують усе необхідне. Також у районах є лі-
карні, які мають свій мінімальний запас на 
екстрені випадки. Якщо виникає необхід-
ність, швидко переливають людині певну 
кількість крові із своїх запасів, а пізніше до-
возять з нашої станції, – каже Оксана Іванів-
на. – Також з нами підписують контракти 
про співпрацю й приватні лікарні: їм, за по-
требою, надаємо необхідну кількість ери-
троцитів або плазми за зазначену в контр-
акті суму.  

розмір мінімальної заробіт-
ної плати в україні зріс на 150 
гривень. закон про підвищення 

прожиткового мінімуму та мінімаль-
ної зарплати набув чинності 1 грудня. 

Відповідно до закону, прожитковий 
мінімум зріс на 48 гривень й тепер ста-

новитиме 1544 гривні, а «мінімалка» – 
на 150 гривень й становитиме 1600 гри-
вень. 

Підвищену зарплату отримуватимуть 
освітяни та медпрацівники, оклади яких 
зросли від 260-450 гривень та 246-363 гри-
вень відповідно. Також зріс розмір міні-
мальної пенсії – відтепер пенсіонери отри-
муватимуть 1247 гривень. 

уряд затвердив механізм на-
дання цільової грошової ком-
пенсації сім’ям інвалідів війни 

та загиблих військовослужбовців з 
числа учасників антитерористичної 
операції за належне їм житло від-
повідно до житлового кодексу. при 
цьому передбачено право зазначе-
них осіб отримувати грошову ком-
пенсацію за їхнім бажанням. таким 
чином, сім’ї загиблих учасників ато 
та інваліди війни з числа атовців 
зможуть самостійно обрати най-
більш прийнятне для них житло та 
придбати його за рахунок грошової 
компенсації. 

На виконання постанови Кабіне-
ту Міністрів України 19.10.2016 року 
№719 «Питання забезпечення житлом 
сімей загиблих військовослужбовців, 
які брали безпосередню участь в анти-
терористичній операції, а також інва-
лідів І-ІІ групи з числа військовослуж-
бовців, які брали участь у зазначеній 
операції, та потребують поліпшення 
житлових умов» у Вінницькій області 
утворено 30 комісій з питань розгляду 
заяв членів сімей загиблих військо-
вослужбовців та інвалідів про виплату 
грошової компенсації при районних 
державних адміністраціях та міських 

радах міст обласного значення. Про 
це газеті «Правди сила» розповіла 
директор департаменту соціальної та 
молодіжної політики Вінницької об-
лдержадміністрації Наталя Заболотна.

За її словами, під ці критерії підпа-
дають лише 25 сімей у області. Право 
на отримання грошової компенсації, 
відповідно до вказаної постанови, ма-
ють 18 сімей загиблих військовослуж-
бовців та сім сімей інвалідів І-ІІ групи 
з числа учасників АТО, які потребують 
поліпшення житлових умов та перебу-
вають на квартирному обліку.

– Найбільша кількість таких сімей 
проживають у Козятині Вінницької 
області. Це три сім’ї загиблих вій-
ськовослужбовців та одна – інваліда-
АТОвця, – говорить Заболотна.

Відповідно до вказаної постано-
ви, сума коштів для надання грошо-
вої компенсації на 2017 рік буде фор-
муватися на підставі інформації 
органів соціального захисту населен-
ня пропорційно кількості сімей заги-
блих вій сь ково службовців та інва-
лідів з урахуванням конкретних 
жит  лових умов, у яких вони перебу-
вають. Інформацію про житлові умо-
ви таких сімей надаватимуть вико-
навчі комітети районних, селищних 
та сільських рад, а також рад міст об-
ласного значення. 
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квартирнЕ питання

інваліди ато 
та сім’ї загиблиХ 

отримають 
кошти на 

Придбання 
житла

донорам за кров 
не Платять – вони Просто 
рятують чиїсь життя

в україні зросла мінімальна зарПлата 

У лікарні перелік платних 
послуг має висіти на 
стендах у доступному 
для відвідувачів місці. 
Решта послуг повинна 
надаватися безкоштовно
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Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

вікторія ОНіСіМОвА
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крові вливають хворим людям 
у Вінницькій області за рік
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Найбільша кількість сімей, 
які отримають кошти 

на житло,  проживають 
у Козятині Вінницької області

ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ЗДАЧІ КРОВІ
ГОТУЮЧИСЬ ДО ЗДАЧІ КРОВІ, НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ ТАКИХ ПРАВИЛ:

ПІСЛЯ ЗДАЧІ КРОВІ:ПІД ЧАС
ЗДАЧІ КРОВІ

• за 72 години до переливання
не варто приймати аспірин,
анальгін або ліки, що містять
ацетилсаліцилову кислоту
чи анальгетики;

• за 48 годин
до процедури
потрібно відмовитись
від алкоголю та вживати
більше рідини;

• за дві години до та дві
години після здачі крові
не варто палити – це
небезпечно для вас
і для того, кому
переливатимуть вашу
кров.

• відпочиньте
протягом
десяти хвилин;

• уникайте
інтенсивних
фізичних
навантажень
протягом
наступних
12 годин;

• алкогольні
напої краще
не приймати
раніше,
ніж через
вісім годин;

• протягом
наступних двох
діб харчуйтеся
часто
та регулярно
та вживайте
більше рідини;

• ще раз
здати
кров можна
лише після
відновного
терміну.

• протягом
двох¢трьох
годин
не підіймайте
нічого важкого
рукою, з якої
брали кров;

Дотримання цих вимог особливо
важливе, якщо ви здаєте тромбоцити
або плазму. Невиконання цих порад
може зашкодити якісно провести
сепарацію вашої крові (відділення
необхідних компонентів)
і унеможливить переливання.

Пам’ятайте, що для здачі крові існує низка протипоказань, зокрема соматичні, інфекційні та паразитарні
захворювання, тож якщо вас щось турбує, обов’язково повідомте про це перед тим, як зважитися на такий крок.

• напередодні необхідно
повечеряти, при цьому
не вживати жирну,
смажену чи копчену їжу,
яйця, молочні продукти
та напої, які містять алкоголь;

• у день здачі крові бажано
відпочити та легко поснідати.
Не варто планувати серйозних
справ, інтенсивних фізичних
навантажень чи прийому
алкоголю. Не бажано в цей
день керувати транспортними
засобами через емоційне
збудження, яке буває,
як правило, у всіх;

• Обов’язково
дайте знати,
якщо ви погано
почуваєтеся,
та повідомте
лікаря про
можливі
ускладнення
під час
процедури.

• з’їжте щось
легке та випийте
солодкий чай;

• якщо вам зле,
повідомте
лікаря;
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з наступного року жителі Вінни-
ччини зможуть безкоштовно 
навчатися наставництву й допо-

магати вихованцям дитячих будин-
ків, не оформлюючи опіки та усинов-
лення. 

У вінницьких сиротинцях проживає 
2539 дітей, які потребують батьківського 
піклування. Більшості з них доведеться 
«виходити» в доросле життя без супро-
воду й допомоги когось із старших, тому 
наставник для них може стати єдиною 
опорою та підтримкою. Про це корес-
понденту газети «Правди сила» повідо-
мила президент благодійної організації 
«Родина. Турбота» Катерина Бевзюк.

– Сім років тому громадська органі-
зація «Одна надія» започаткувала таку 
ініціативу в Києві. За цих сім років вони 
розробили інструкцію з наставництва, за 
якою проводять навчання для всіх охо-
чих, – розповідає Катерина Бевзюк.

На основі їхньої програми у вересні 
цього року в Україні внесли зміни до 
Закону «Про забезпечення організа-
ційно-правових умов соціального за-
хисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування». Згідно з 
ними, з березня наступного року ма-

ють почати підготовку перших настав-
ників у областях. 

– Я вже домовилася з колегами з Ки-
єва й почала проходити курс з наставни-
цтва. Хочу пройти тренінги, аби знати 
всю цю систему зсередини й у майбут-
ньому самій навчати людей, – розпові-
дає Катерина Бевзюк. – Серед моїх зна-
йомих уже є більше 20 людей, які хочуть 
стати наставниками. 

Програма розрахована на всіх дітей, 
але перевагу надають дітям, старшим 
12 років. Необхідно, щоб дитина усві-
домлювала, що наставник – це не мама 
й тато, а друг, який хоче допомогти та 
підтримати, людина, з якою можна по-
радитись та поділитися найпотаємні-
шим. Наставники мають право забирати 
дитину на вихідні або канікули до себе, 
аби навчити жити в соціумі. 

– Процес навчання наставництву 
досить кропіткий: спочатку людина 
проходить курси й вирішує, чи зможе 
потягнути таку роботу; згодом кожен за-
повняє спеціальну анкету. Паралельно 
до роботи підключаються психологи, які 
працюють з дітьми та розповідають про 
наставників. Якщо дитина має бажання, 
вона заповняє анкету й віддає психоло-
гу, який її вивчає й підбирає підхожого 
наставника, – говорить Бевзюк. – Також 
я хочу ввести у Вінницькій області нову 
ланку з наставництва для дітей-інвалідів. 
У нас є два інтернати, дітей з яких можна 
поступово включати в соціум. Вони та-
кож потребують уваги й певної підтрим-
ки від людини, яка хоче їм допомогти. 
Наставнику необхідно мінімум раз на 
тиждень приїжджати до дитини й приді-
ляти їй час. 

У Вінницькій області курси з настав-
ництва вже пройшли шість осіб. Співп-
рацювати з ними погодився лише один 
дитячий будинок у селі Вороновиця. 
Дівчата вже більше трьох років працю-
ють з дітками й мають певні результати.

– Багато років займаюсь благодій-
ністю, разом з волонтерами їздили 

по дитячих будинках, возили діткам 
подарунки.

Якось серед знайомих почула про 
цю програму й дуже захопилась, 
оскільки вона дає змогу досить ваго-
мо допомогти дитині. Пройшла в Ки-
єві курси, заповнила анкету, і мені 
підібрали 14-річну дівчинку Вероні-
ку. З нею займаємось трохи більше 
року. Кожної неділі приїжджаю до 
неї в гості, ми займаємось підготов-
кою до уроків. Минулого року вона 
хотіла вступати з 9-го класу в коледж, 
тож ми приїжджали разом з чолові-
ком і готували її. Пізніше з’їздили всі 
разом у Карпати, де дуже звикли 
один до одного й почали більше спіл-
куватись, – говорить наставниця Ма-
рина Поспєлова. 

дружня розрада та посильна 
матеріальна допомога – ось чого 
насправді потребують найсамо-

тніші з дітей – вихованці інтернатів з 
вадами розвитку. наша журналістка 
мирослава слободянюк разом з не-
байдужими волонтерами відвіда-
ли дітей з особливими потребами в 
стрижавському дитячому будинку-ін-
тернаті для дітей з вадами розумового 
розвитку. кожному з вихованців пода-
рували по пакетику із засобами особис-
тої гігієни, канцелярією та цукерками. 

– Благодійністю займаюсь уже більше 
трьох років. Я не входжу в жодну орга-
нізацію: коли є бажання, пишу пост у со-
ціальній мережі та шукаю однодумців. 
Є кілька людей, які приїздять з разовою 
допомогою, є такі, які намагаються до-
лучатися систематично. Усім кажу, що не 
обов’язково мати великі кошти, щоб до-
лучитись. Навіть одна пачка солодкого 
печива може викликати позитивні емоції 
в когось з дітей, які й так обділені увагою, 
– розповідає Мирослава Слободянюк. – 
Дуже люблю їздити до діток зі Стрижав-
ського інтернату, майже кожного з них 
знаю на ім’я. Хоча на вигляд більшості з 
них за двадцять, вони поводяться, як ма-
ленькі діти. Радіють цукеркам та олівцям, 
розповідають про свої здобутки та хобі. 
Для більшості з них везу подарунки, які 
вони замовляють заздалегідь. Маю номе-
ри мобільних телефонів декого з них, тож 
інколи вони телефонують та розповіда-
ють про свої переживання. Мене дивує, 
що вони не просять нічого незвичайного: 

гелі для душу, пахучі шампуні та мило – це 
те, що їх може найбільше порадувати. 

Мирослава не лише їздить по дитячих 
будинках, а й організовує різноманітні 
благодійні проекти. Наприклад, знайо-
миться із сім’ями, у яких є дитина-інвалід, 
розпитує в дитини, що вона хотіла б отри-
мати на день народження, і на саме свято 
організовує сюрприз. Останній рік їй сис-
тематично допомагає приватний підпри-
ємець з міста Бар Геннадій Лук: він купує й 
передає необхідні подарунки.

– Почав займатися благодійністю з дня 
створення бізнесу, понад 16 років тому. 
Підтримую спортивні змагання, постійно 
реагую на звернення людей, не відмов-
ляю, коли просять на лікування чи опера-
цію. Останнім часом активно надсилаю 
передачі солдатам АТО та дітям з обме-
женими можливостями. Вважаю, що не 
можна стояти осторонь, коли в людей ве-
ликі проблеми, – говорить приватний під-
приємець Геннадій Лук. – Нещодавно в со-
ціальній мережі списались з Мирославою, 

яка запропонувала долучитись до збору 
коштів хлопчику на коляску. Після того по-
чали спілкуватись, і я намагаюсь система-
тично допомагати. На жаль, дуже багато 
роботи, тому не маю змоги сам поїхати, 
тож хоча б долучаюсь фінансово.

У Стрижавському інтернаті 148 ви-
хованців віком від 12 до 26 років. Когось 
перевели сюди з дитячих будинків, когось 
привезли рідні. Більшість з них через стан 
здоров’я не можуть назвати свого іме-
ні, сказати скільки їм років чи розповісти 
щось про себе, деякі навіть не згадають 
вас, навіть, якщо приїжджатимете до них 
систематично. Кожен з вихованців зайня-
тий певною справою. На території інтер-
нату є ферма та пекарня. Дітей привчають 
до бодай якоїсь роботи, аби вони могли 
адаптуватись у суспільстві.

– В інтернаті працюю вже більше 20 ро-
ків, діти практично виростають на моїх 
очах. Постійно намагаюсь докладати мак-
симум зусиль, аби вони, незважаючи на 
свої «особливості», могли розвиватися та 
пристосовуватись до життя, бо ніхто не 
знає, що чекає на них завтра. Хлопці в нас 
мають дуже сильну футбольну команду, з 
якою ми виїжджаємо на змагання за кор-
дон та по Україні. Дівчата дуже гарно пле-
туть та вишивають, вправно виконують 
різні фігурки з бавовни, бісеру та паперу. 
Часто передають теплі шкарпетки солда-
там у зону АТО. щороку вони продають 
свої вироби на виставках, а виручені ко-
шти також надсилають солдатам. Минуло-
го року на виручені гроші закупили ікони й 
передали на передову, – коментує дирек-
тор Стрижавського дитячого будинку-ін-
тернату Василь Ліцький. 

дітиосВітагромада«Правди сила», №6,  6 грудня 2016 р.

Соломія РОМАНОвА 

діти з вадами розвитку часом 
не знають навіть своїХ імен

як стати наставником 
для дітей із сиротинця

наставництво
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Наставники мають право 
забирати дитину на вихідні 

або канікули до себе, 
аби навчити жити в соціумі 

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

міністерство освіти та науки 
україни 29 листопада пре-
зентувало зміни в системі 

стипендіального забезпечення. 
З наступного року навіть студенти 

з усередненою четвіркою за сесію мо-
жуть не отримати стипендію. Її призна-
чатимуть відповідно до рейтингового 
підходу: на стипендію зможуть претен-
дувати лише найуспішніші – ті, хто посів 
найвищі місця в рейтинговому списку, 
складеному університетом. 

Критерії для складання «рейтин-
гу успішності» визначатиме сам виш: 

затверджуватиме вчена рада на-
вчального закладу за обов’язковим 
погодженням з органами студент-
ського самоврядування. За словами 
міністра освіти Лілії Гриневич, на 
90% місце в рейтингу залежатиме 
від навчальної успішності студента, а 
на 10% – від критеріїв, які визначить 
сам виш. 

Додамо, що в 2017 році розмір сти-
пендій в університетах збільшать до 
1100 гривень. Підвищена стипендія 
становитиме 1600 гривень. Також біль-
шу стипендію отримуватимуть студен-
ти технічних та природничих спеціаль-
ностей. 

вікторія ОНіСіМОвА
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Вінницькі сім’ї зможуть без юридичних зобов’язань 
брати під своє крило дітей-сиріт

Вінницька журналістка- 
волонтерка побувала 
в Стрижавському інтернаті 
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Волонтери в стрижавському будинку-інтернаті

Вихованка інтернату має хобі – в’язання діти люблять увагу та сюрпризи



команда майстрів на чолі з вина-
хідником юрієм томашевським 
створюють ексклюзивні об’ємні 

картини зі скла ручної роботи, анало-
гів яким немає ніде у світі. у Вінниці 
запатентовано технологію способу 
отримання декоративного зображен-
ня на склі.

Сьогодні вінницьких митців запро-
шують за кордон. А починалося все зі 
звичайної попільнички, яку зробили «на 
пробу».

– Нам дуже допоміг технолог з Киє-
ва, який усе життя робив лінзи для ракет 
і дуже добре знається на склі. Перший 
мазок у нас лицьовий, а наприкінці вже 
малюємо фон. Цим наші скляні картини 
відрізняються від мальованих, – гово-
рить юрій Томашевський. 

Оригінальні вироби, фрески, панно, 
пейзажі та натюрморти – більше трьох-
сот картин нині їздить по міжнародних 
виставках. Мистецтво вінницьких май-
стрів оцінили за кордоном, але сам юрій 
Томашевський нарікає, що наша держа-
ва зовсім не цікавиться такими винахо-
дами та митцями загалом. 

– Отримували пропозиції від людей з 
Данії та Польщі: казали – бери майстерню 
й тікай. Тут нікому це не цікаво, а молодь, 
яка все ж цікавиться – їде за кордон.

Тематику для картин, за словами 
пана юрія, диктують покупці. Смаки 
в усіх різні: Ізраїль та Канаду, наприклад, 
вразили сільські українські пейзажі. 

Хочеться вірити, що вироби наших 
вінничан-винахідників побачать не ли-
ше у всьому світі, а й оцінять у рідній кра-
їні. 

у селі гарячківка крижопільського 
району декілька століть тому 
бурлило цілюще джерело, а 

вода з нього була майже кип’яченою. 
про це розповідають місцеві меш-
канці.

На території сучасної Гарячківки в 
XVI столітті проходив Дністровський 
тракт (небезпечна польова дорога). На 
цьому шляху часто орудували грабіжни-
ки та розбійники, за що територія отри-
мала біблійну назву «Ганчарське поле». 
Місцеві розповідають: Іуда зрадив Іс-
уса за 30 срібняків, а згодом повернув ці 
гроші первосвященикам, які вирішили 
купити за них поле в Гончара, щоб хоро-
нити там подорожніх. Так і назвали Ган-
чарським полем. Згодом там утворилося 
поселення Ганчарівка, назва якої транс-
формувалася в Гарячківку, адже події на 
Дністровському шляху здавалися людям 
пекельними. 

– Є інформація, що під час Визвольної 
війни цим трактом прямувало військо 
сина Богдана Хмельницького Тимоша, – 
зауважує місцевий мешканець Микола 
Іванович. 

ще одну версію походження назви 
пов’язують з джерелом Гуркалом, яке 
бурлило й гуркотіло на всю округу, а 
вода в ньому була гарячою, наче окріп. 
Згодом джерело почало збільшуватися й 
пробиватися крізь землю, тому пан на-
казав засипати Гуркало піском і залити 
смолою. Тепер, кажуть місцеві, на тому 
місці заборонено копати ставки чи на-
віть колодязі.

джерело «ожиВило» 
побитого кріпака

ще серед місцевих ходить легенда, 
що джерело це мало цілющу силу. Од-
ного разу пан так побив кріпака, що всі 
подумали, що він мертвий і покинули 
неподалік джерела. Отямився кріпак 
від того, що відчув, як гаряча вода пекла 
йому рани. 

– У XVII столітті село належало Польщі 
й мало назву Ганчарполе, згодом його за-
хопили турки, які панували тут майже 30 
років. У Гарячківки було чимало власників: 
спочатку поселення належало родині Ко-
нецпольських, згодом перейшло до князя 
Любомирського, який збудував тут роз-
кішний палац і висадив вишневий сад. Про 
ті часи нині нагадують лише руїни пансько-
го муру, – зауважує пан Микола.

призоВа гаряЧкіВка
За переказами старожилів, під час 

розбудови села з’явилася перша церк-
ва, проте татари її спалили. У 1785 році 
керівництвом Гарячківки було вирішено 
збудувати новий храм, проте це рішення 
виконали майже через 40 років.

Нині в селі функціонує цегляний 
храм, який місцеві вважають сільською 
святинею.

Раніше село умовно ділили на дві час-
тини: у одній частині жили гуцули, що 
прийшли з Карпат (куток «Гуцулівка»), 
у іншій – бондарі (куток «Бондарівка»). 
Нині в населеному пункті проживає 
близько двох тисяч населення. Додамо, 
що в конкурсі «Населений пункт найкра-
щого благоустрою і підтримки громад-
ського порядку» Гарячківка вже вдруге 
займає призові місця. 

у гаряЧкіВці стоїть симВол 
переселення гуцуліВ на поділля 

ще в Гарячківці є оригінальний па-
м’ят ний знак – вертикальна п’яти-
метрова стела, що є символом пересе-
лення частини давнього роду Лимичів з 
Карпат на Поділля в XVIII столітті. Дослід-
ники з’ясували, що їхнім найдавнішим 
предком є син хорватського короля Ми-
рослава елем.

Цікаво, що найбільше Лимичів похо-
дить з міста Рівного, львівського села Лі-
коть та вінницької Гарячківки. Якщо на 
мапі України з’єднати ці населені пунк-
ти, виходить прямокутний рівнобедре-
ний трикутник. Лимичі вбачають у цьо-
му божий знак, тому в цих місцях 
встановили пам’ятні стели. 

господар наш край

винаходи

туризм

ліс

унікальні скляні картини 
вигадали вінницькі митці

у селі на вінниччині джерело било окроПом

вінницькі дуби, 
ясени та клени 
оцінили майже 
в 92 мільйони
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публічні торги з продажу 
необробленої деревини 
заготівлі першого кварталу 

2017 року провели у Вінниці. про 
це повідомили в прес-службі Ві-
нницької ода. 

Цьогоріч кількість покупців сяг-
нула рекорду: участь у торгах взяли 
179 особи з 15 областей України. 
З 44 тисяч 908 кубометрів деревини, 
виставленої на продаж, реалізували 
36 тисяч 508 кубометрів. 

Розмір виручених за результата-
ми аукціону коштів перевищив пер-
шопочаткові очікування на понад 
300 тисяч гривень й сягнув 91 міль-
йона 631 тисячі 919 гривень. Най-
більшим попитом традиційно мали 
наступні породи дерев: дуб, ясен, 
клен. 

віта ОМЕЛЬЧУК
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юрій томашевський

представник роду люмичів

стела роду люмичів

церква в гарячківці
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на сьогодні реєстрація 
нових випадків захво-
рювання на Віл не зрос-

тає, як це було в попередні 
роки. міжнародні організації 
працюють над зменшенням 
кількості нових випадків за-
хворювання на Віл у світі. про 
це на прес-конференції, при-
свяченій Всесвітньому дню 
боротьби зі снідом, розповів 
головний лікар Вінницького 
обласного центру профілак-
тики та боротьби зі снідом 
ігор матковський.

– За останній рік ми можемо 
говорити про стабілізацію з ви-
падками захворювання на ВІЛ. 
Ця інформація є дуже важливою, 
оскільки СНІД займає четверте 
місце у світі серед причин смерті 
людей віком до 30 років. 

В Україні на жовтень цьо-
го року на обліку знаходилось 
132 714 ВІЛ-позитивних грома-
дян. Серед них – 37 912 хворих 
на СНІД, – говорить Ігор Анато-
лійович. 

У Вінницькій області кількість 
виявлених інфікованих станом на 
12 листопада 2016 року складає 
4648 осіб (для прикладу, мину-
лого року таких було 4414). З них 
1909 людей, у яких діагностува-
ли СНІД. Померло від наслідків 
хвороби минулого року в області 
44 людини. 

На наступний рік заплановане 
фінансування для забезпечення лі-
кування 101 тис. осіб. 

денис романовський з Вінниці 
півроку тому втратив зір вна-
слідок вродженої хвороби. але 

це не заважає йому жити повноцін-
ним життям, більше того – допомага-
ти іншим: дітям з інтернатів та бійцям 
на передовій. 

Волонтер регулярно возить смаколи-
ки та необхідні бійцям речі на Схід. До 
того ж, їздить на передову – туди, де за 
його словами, «справді стріляють». Адже 
на другій-третій лінії оборони в бійців є 
можливість купити необхідне, а на пере-
довій допомога справді потрібна. 

життя «на поВну» 
З 28-річним Денисом зустрічаємось 

на площі Героїв Небесної Сотні. Він з 
двома друзями – Дмитром та Валерієм 
Павловичем, – які допомагають йому 
орієнтуватися в просторі та дійти до по-
трібного місця. Денис кладе руку Дми-
тру на плече й спокійно та впевнено 
крокує за ним. Волонтер запевняє: про-
блем з тим, щоб кудись дістатися немає, 
адже вони з товаришами постійно на 
зв’язку. Коли потрібна допомога, хтось 
обов’язково буде поруч. 

– У мене вроджена глаукома – під-
вищений внутрішньоочний тиск. Протя-
гом життя відмирав зоровий нерв, тому 
зір я втрачав поступово. Це не було для 
мене чимось неочікуваним. Я консульту-
вався з багатьма лікарями, але це було 
неминучим. У різних людей хвороба 
проявляється по-своєму: хтось бачить 
до тридцяти років, хтось трохи довше, – 
розповідає волонтер.

Денис каже: над тим, що втрачає зір, 
особливо не задумувався й не акценту-
вав на цьому увагу. Він упевнений, голо-
вне – це бажання, й тоді можна робити 
все, що цікаво й жити повноцінним жит-
тям. 

– Не можу сказати, що не відчуваю 
перешкод, я тоді збрешу. Але маю багато 
друзів, які завжди поруч, тому бар’єрів 
не відчуваю. Я й на футбол ходжу, і на 
дискотеку, і в боулінг. Можу їздити на 
машині. До того, як втратив зір, я сидів 
за кермом і не забув цього. Сьогодні, на-
приклад, теж водив авто: я тиснув на пе-
далі, а Дмитро кермував, – жартує Денис.

За словами волонтера, найнеприєм-
ніше, коли люди починають жаліти самі 
себе. Сам Денис – оптиміст. Під час роз-
мови він часто посміхається.

– Я не вважаю, що мені хтось щось ви-
нен. Якщо є бажання, можна робити все, 
що хочеш. Я користуюсь комп’ютером, 
маю сенсорний телефон зі спеціальною 

програмою, яка озвучує його. Я не читаю 
книги, але можу їх слухати, – описує своє 
щоденне життя волонтер. 

у дорогу на передоВу 
Спочатку волонтери допомагали на пе-

редовій товаришам, які пішли туди добро-
вольцями й служили в різних батальйонах. 
Надсилали їм необхідні речі поштою чи пе-
редавали через інших волонтерів. А потім 
вирішили поїхати на передову самі. 

– Якось сиділи з кумом, а він каже: 
«давай поїдемо на передову». Я кажу: 
«ну давай». Ми й поїхали. І за дві години 
встигли хлопцям стільки наобіцяти, що 
ніяк не викрутишся – треба їхати знову, – 
жартує волонтер.

Проте в першій же поїздці з волон-
терами трапилась неприємність: бус зу-
пинився посеред дороги в Ізюмі. Тоді й 
зрозуміли, якою цінною буває допомога 
від зовсім незнайомих людей. 

– За три кілометри вісім разів става-
ли. Але нам допомогли. Двоє поліцей-

ських – Валерій і Віктор – приносили нам 
інструменти. А один чоловік – Микола 
Квітка – просто віддав нам свого буса. 
Ми довго не могли знайти причину по-
ломки. А в нього був такий самий бус, 
він зупинився біля нас і каже: «пере-
вантажуйтесь, везіть допомогу, а потім 
повернетесь і будете ремонтувати своє 
авто. Поживете в мене», – пригадує во-
лонтер. – Але ми доїхали на ньому до 
Артемівська й він теж зламався. Змушені 
були повертатися назад. Добре, що на 
той час наше авто вже відремонтували.

За словами Дениса, армія ще по-
требує допомоги: чимало коштів треба 
на озброєння й на речі. Але найбільше, 
що потрібно бійцям – психологічна під-
тримка. Вони мають бачити, що про них 
пам’ятають. 

Волонтер з друзями створили гро-
мадську організацію «Вінсер», яка за-
ймається благодійністю та опікується не-
зрячими. Для останніх вони влаштовують 
шахові турніри та покази фільмів. 

стосункиздороВ’я

кількість ПомерлиХ від 
сніду на вінниччині за 
останній рік зменшилася 
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незрячий волонтер з вінниці возить 
смаколики бійцям на Передову

здоров’я

ДОВІДКА

За десять місяців 2016 року в Україні, за даними Українського центру 
контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України, 
зареєстровано 13 381 новий випадок ВІЛ-інфекції (з них 2 349 дітей до 
14 років). Усього з 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 293 739 
нових випадків ВІЛ-інфекції, від СНІДу померло 40 816 осіб. Найбільш 
ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами є Дніпропетровська, Донецька, Ки-
ївська, Миколаївська й Одеська області, а також Київ.

володимир КОвИЛіН

Богдан НОвАК

Тамара ТИСЯЧНА

«Правди сила», №6,  6 грудня 2016 р.
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Якось розмовляв 
із психологом, яка працює 
з бійцями. Вона сказала, 
що самі наші поїздки й те, 
що я – незрячий, є для 
них сильним стимулом 
і уособленням тих, кого 
вони захищають

спорт

вінницькі сумоїсти 
на кубку світу здобули 
для збірної україни 
«золото» та «срібло»

Вінницький сумоїст Важа даіаурі (молод-
ший) у складі національної збірної україни 
завоював золоту медаль, а Вікторія рогова в 

складі жіночої збірної – срібну. В особистому залі-
ку світлана тросюк та Вікторія рогова теж здобули 
срібні медалі. змагання відбулися 24-28 листопа-
да в білоруському місті могилеві. 

– Результатами наших провідних спортсменів на 
Кубку світу задоволений, – сказав заслужений тренер 
України Важа Шотаєвич Даіаурі. – Як керівник спор-
тивної делегації й батько, радий, що син мій впевнено 
виступає в дорослій категорії. Він у 17-річному віці на-
разі виконав норматив майстра спорту міжнародно-
го класу. На жаль, у сутичках особистого заліку син не 
дотягнув до медалі. Зрозуміло, що мені хотілося б, 
щоб Важа якомога швидше вийшов на «золотий рі-
вень» серед дорослих. Ми всі сподіваємось, що це ста-
неться в найближчому майбутньому.  

на змаганнях у могилеві

денис романовський пересуватися містом денису допомагають друзі
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продовжуючи рубрику «Відо-
мі вінничани», сьогодні ми 
розповімо вам про популяр-

ну співачку, телеведучу, «супер-
блондинку в кокошнику» – олю 
полякову.

Ольга Полякова народилася в 1984 
році у Вінниці. За знаком зодіаку – Козе-
ріг. Закінчила одну з вінницьких му зичних 
шкіл та училище ім. Леонтовича. Згодом 
вступила до Київського націо нального 
університету культури та мистецтв та кон-
серваторію ім. Чайковського. Має диплом 
оперної співачки. Діапазон голосу Олі По-
лякової – три октави.

Музичну кар’єру Ольга Полякова 
розпочала у 2005 році. Пізніше співала 
дуетом з Любашою, Денисом  Клявером 
(«Чай вдвоем»), Людмилою Гурченко.

Стьобний хіт Полякової «russian 
style» підкорив не лише країни СНД, але 
й Південну Корею. Поки весь світ танцю-
вав під знаменитий «Gangnam style», 
Південна Корея повторювала рухи укра-
їнської «суперблондинки». Цікаво, що 
Ольга Полякова – похресниця покійного 
Фіделя Кастро та голова політичної пар-
тії білявок. 

гороскоп

«історії 
старого міста»
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радимо почитати

жарти

погода

нещодавно 
у Вінниці 
презен-

тували книгу 
«історії старо-
го міста», яку 
створювали 
більше року.  до 
роботи над кни-
гою долучилися 
члени громад-
ської ініціативи 
«я люблю старе місто», історики, 
журналісти та старожили мікро-
району. 

У ній розповідається про людей, 
які живуть на Старому місті, про істо-
рію будинків та вулиць.

 – Книга умовно складається 
з трьох частин: історичного нарису, 
історії вінницького замку та власне 
історії Старого міста, – говорить один 
з ініціаторів написання книги Олег 
Стукан. – Найцікавіша та найцінніша, 
на мою думку, саме третя частина. 
щоб зібрати матеріали для неї, ми 
провели більше сотні зустрічей з міс-
цевими мешканцями. Завдяки цим 
зустрічам вдалось віднайти унікальні 
документи та фотографії. 

І все це читачі зможуть побачити в 
книзі.  

картопляно-греЧані котлети 
під грибним соусом

Часник (для соусу) – 3 зуб.
Гриби (мариновані, для соусу) – 200 г
Крупа гречана (краще січка,
для котлет) – 200 г
Картопля (для котлет) – 6 шт.
Цибуля ріпчаста (для котлет) – 1 шт.
Олія рослинна (для смаження котлет; 
для соусу  – 100 мл)
Сіль (для котлет)

Відварити картоплю в мундирі, по-
чистити. Зварити гречку. Картоплю на-
терти на великій тертці. Цибулину дріб-
но нарізати, злегка підсмажити, змішати 
з готовою гречкою й натертою карто-
плею.

Сформувати котлетки, панірувати 
сухарями, обсмажити на рослинній олії.

Мариновані гриби промити, при-
брати зайву кислоту й сіль. Подрібнити 
в блендері разом із зубчиками часнику.

Випадок у маршрутці:
– Чоловіче, заберіть свою собаку, а то по 

мені блохи скачуть!
– Тузику, відійди, не бачиш – у жінки 

блохи.
***

Дзвінок о четвертій ранку:
– Алло! А у вас стадо оленів не пробіга-

ло?
Спокійна відповідь:
– А ви що, відстали?

***
Якщо хлопець кохає тебе, то терпітиме 

всі твої витівки з думкою: «Нічого-нічого, бу-
деш моєю дружиною – я тобі покажу!» 

На уроці біолігії:
– Іване, як ти думаєш, чому в кози за-

думливі й сумні очі?
– Тому, що в неї чоловік – козел!

***
У маршрутці бабця довго й пильно ди-

вилася на студента, який жував жуйку. Диви-
лася-дивилася й каже:

– Дарма ти, синку, мені це все розказу-
єш, я ж глуха...

 ***
Вітя підходить до Вані й питає: 
– Ваню, а чому в тебе голова пере-

в’язана? 
– Та комар вкусив! 
– Але ж комарі не боляче кусаються! 
– Так мій брат лопатою його вбив!  

Вільна хВилинка 8

Збити соус, поступово додаючи рос-
линну олію, до кремового стану. Полити 
соусом котлети. 

як 
вінницька 
білявка 
Підкорила 
Південну 
корею

діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 

з нами. e-mail: 
pravdy.syla@gmail.com

 книга доступна для 
завантаження в електронному 

вигляді за посиланням:
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У грудні Овнам буде посміхати-
ся удача у всьому, що стосуєть-
ся фінансів. Цілком можливо, 

що ви отримаєте вигідну пропозицію 
по роботі або вам підвищать зарпла-
ту. Можлива несподівана допомога від 
близьких або батьків, навіть якщо ви 
про це не просили.

телець
Якщо в грудні у вас буде шанс 
піднятися за рахунок інших лю-
дей, зірки дуже не рекоменду-

ють цього робити. Ваша хвилинна велич 
не принесе задоволення, натомість ви 
можете когось образити.  

близнюки
Увесь місяць Близнюки отриму-
ватимуть енергію від активного 
способу життя. Займайтеся улю-

бленим видом спорту, будьте легкими на 
підйом, не відмовляйте собі в задоволен-
ні від прогулянки або вечірнього проме-
наду. 

рак
У грудні Ракам будуть старанно 
нав’язувати «правильну пове-
дінку»: вам радитимуть з ким 

спілкуватися, на що витрачати гроші, як 
проводити час і навіть у кого закохува-
тися. Зірки рекомендують прислухатися 
до порад, але слідувати виключно голосу 
свого серця. Пам’ятайте, що ваше життя 
належить тільки вам. 

леВ
Грудень ідеальний для того, щоб 
зайнятися своїм зовнішнім ви-
глядом. На початку місяця ко-

рисно змінити раціон, надаючи перевагу 
білкам і вуглеводам, зайнятися фітнесом 
або причепуритись у салоні краси. 

діВа
На початку місяця Діви будуть 
сваритися зі своїми половинка-
ми. Під час з’ясування стосунків 

не давайте волі своїм образам – у пори-
ві гніву ви можете наговорити зайвого 
й згодом шкодувати про це. Пам’ятайте 
про самоконтроль. 

терези
Для Терезів грудень пройде без 
потрясінь і неприємних звісток. 
На початку місяця ви станете не-

ймовірно привабливими для представ-
ників протилежної статі. Якщо ви само-
тні – скористайтеся власною чарівністю. 
Якщо ж ви у стосунках – краще спрямуйте 
свою енергію на кохану людину.

скорпіон
У грудні Скорпіонам знадобить-
ся впевненість для вирішення 
власних справ. Носіть гарний 

одяг, проводьте час з люблячими людь-
ми – саме від них ви будете отримувати 
потрібну вам енергію. Не бійтеся ради-
тись з близькими, оскільки самотужки
виходу із ситуації ви можете й не знайти.

стрілець
На початку грудня Стрільці мо-
жуть зіткнутися зі зрадою. Не 
сприймайте подію початком 

чорної смуги в житті – це лише повчаль-
ний урок.
Можливо, ви вже давно закриваєте очі 
на факти й старанно чогось не помічаєте. 
Зітхніть з полегшенням – доля вас розво-
дить з не дуже хорошою людиною, і те-
пер ви почнете нове життя без зрадника 
під боком.

козеріг
Якщо ви скучили за гострими від-
чуттями, то в грудні у вас їх буде 
достатньо. Головне, не сидіть як 

равлик у своїй хатинці, а сміливо кажіть 
«так» усьому новому. На початку місяця 
вам можуть запропонувати поїхати в по-
дорож. Погоджуйтеся, адже гороскоп на 
грудень обіцяє вам масу позитивних емо-
цій від далекої дороги.

Водолій
Надмірний контроль за тим, 
кого ви любите, може при-
звести до сварки. Будьте впев-

неними в собі. Пам’ятайте, що ви гідні 
найкращого, а тому не затьмарюйте 
своє життя підозрами й ревнощами. 
Самотні Водолії, у грудні ви будете як 
ніколи близькими до початку нових 
стосунків. Проте не нав’язуйтеся над-
то активно.

риби
Візьміть кілька уроків ввічливос-
ті. Ви самі не помічаєте своєї гру-
бості й різкості в стосунках з 

людьми, особливо з близькими. Ваш за-
пальний норов може боляче ранити. 
У грудні Рибам рекомендується поводи-
тися спокійно й стримано. Пам’ятайте, 
що люди зовсім не зобов’язані вам дого-
джати. 
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кадр із кліпу «Russian Style»

книга про старе місто потрапила 
до рук містян – своїх героїв

Що їсти в Піст?
www.drive.google.com/file/d/0BxM0GKw 

UTNB8M3RtR3c4c2NNREU/view


