
Неосвітлений пішохідний пе-
рехід у Гайсині в суботу, 10 
грудня, став причиною ДТП, 

у якій постраждав 13-літній підлі-
ток. Він отримав черепно-мозкову 
травму та численні забої. Наразі 
хлопець перебуває в лікарні, але стан 
його стабільний. Причина аварії вже 
традиційна: пішохідний перехід біля 
ТРЦ «Європейський» не освітлюється 
та не регулюється.

Водій, який збив підлітка, разом з 
батьками хлопця поїхав до лікарні. На-
шому кореспонденту він розповів, що не 
бачив ні переходу, ні хлопця. Дорогою 
через Гайсин чоловік повертався від бра-
та з Немирова додому в Умань. 

– Там суцільна темрява. Немає ліхтарів 
і абсолютно не видно ні знаку «пішохідний 
перехід», ні самого переходу. Уже після 
аварії зліва біля автовокзалу ввімкнули 
ліхтар, але й з ним «зебри» не видно, – 
розповів водій Олександр Козаченко. 

На місці ДТП правоохоронці склали 
протокол. Водій від матеріальної до-

помоги постраждалому не відмовля-
ється.

Чому ж уже не вперше люди потра-
пляють під колеса автівок саме на цьому 
місці? 

Як розповів депутат Гайсинської рай-
ради Олександр Колісніченко, мешканці 
міста давно вимагають, щоб на переході 
встановили світлофор, але влада на їхні 
звернення не реагує. На цьому ж перехо-
ді вагітну 24-річну жінку збив у листопаді 
18-річний юнак без водійських прав. По-
терпіла померла по дорозі в лікарню, її 
дитина – наступного дня. 

Тому коли днями під колеса потрапив 
хлопчик, гайсинчани одразу ж перекри-
ли дорогу з вимогою освітити всі пере-
ходи в місті та поставити тут світлофор. 

Кореспондент Vlasno.info поцікавив-
ся: як у місті планують вирішувати про-
блему неосвітлених доріг та коли цей 
«віз» нарешті зрушить з місця. 

– Це дорога (міжнародна траса М-12, – 
прим. ред.)  державного значення, тому 
ми не маємо права проводити на ній якісь 
роботи, цим має опікуватися «Укравто-
дор», – каже міський голова Гайсина Ана-
толій Гук. – Проте я все одно зробив проект 
на освітлення восьми переходів, і скоро 
його виконають. Дорожникам взагалі все 
байдуже – місяць тому вони поклали на 
трасі асфальт, а зараз він уже весь у ямах.

Але багато гайсинчан не розділяють 
оптимізму очільника міста й не бачать жод-
ного прогресу в справі освітлення доріг. 

– Дорога державного значення, це прав-
да, але по обидва боки від бордюру – земля 
міста, за яку мер несе відповідальність. Про-
ект, що вирішив би нашу проблему, може й 
є, але жодної роботи поки не видно. І я не 
розумію: чому комунальники міста вішають 
гірлянди, готують вулиці до Нового року, 
а ліхтарі над дорогами встановити не мо-
жуть? Адже гроші на це в бюджеті є. Днями 
ми з активістами хочемо знову поговорити 
про це з Анатолієм Іллічем (Гуком – прим. 
ред.). А поки що в темний час біля сумноз-
вісного переходу вартують поліцейські, – 
повідомив депутат Гайсинської міськради 
Олександр Колісніченко.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, 
що вечорами місто тоне в темряві й пе-
рейти дорогу безпечно в Гайсині прак-
тично неможливо.

«Жоден стовп не світиться – від пре-
хрестя біля каштану й до автовокзалу, 
– а на цьому відрізку дороги два пішо-
хідних переходи! Біля «Європейсько-
го» на пішохідному стоїть поліція, але 
той стовп, який недавно поставили — 
не горить, темно, хоч око виколи. Не 
знаю, це просто вже страшно. Скільки 
випадків уже сталося, а до нашої місце-
вої влади ще нічого не дійшло... дуже 
шкода!» – анонімно написала місцева 
мешканка в спільноті «Підслухано Гай-
син». 

Місцева влада, яка відхрестилася від 
траси, схоже, склала із себе й повнова-
ження з освітлення вулиць. Тож ми про-
довжимо слідкувати за ситуацією, аби 
повідомити читачам, чи дійде цивіліза-
ція до гайсинських вулиць. 
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Смертельний перехід у ГайСині 
не збираютьСя оСвітлювати

 Люди перекривають дорогу 
та погрожують пікетами 
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п
Ер

Ед
п

л
а
та

«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.



Після двох років у сіЗо вінниць-
кого політв’язня Юрія Павленка 
(хорта) випустили з-під варти. 

активіст, який 6 грудня 2014 року 
брав участь у штурмі Вінницької оДа, 
пробув за ґратами 729 днів. у другу 
річницю штурму, шостого грудня, 
апеляційний суд звільнив його з-під 
варти прямо у залі суду. справу 
відправили на повторний розгляд, 
а вирок Вінницького міського суду 
(4,5 роки ув’язнення) скасували.

На радощах активісти, які прийшли 
підтримати політв’язня, почали підкида-
ти його на руках, цілувати та обіймати.

Одразу після звільнення Юрій Хорт 
вийшов до людей, які прийшли його під-
тримати. Виступив зі словами вдячності 
просто на порозі апеляційного суду, а 
потім усі мітингувальники попрямували 
до будівлі обласної ради. Активістів було 
багато, тому вийшли на проїжджу части-
ну й пішли колоною. 

На початку вулиці Соборної, біля відо-
мого кондитерського магазину, колона 
зупинилася, щоб прокричати «Ганьба!». 
Так само «ганьбою» крили по дорозі й 
міську раду. На вході до Вінницької ОДА, 
де весь цей час чергували активісти з 

символічними майданівськими шинами 
та бочками, Юрія зустрічали оплесками. 
Дехто з присутніх, у пам’ять про події 
дворічної давнини, порвав роздруківки 
президентського портрету. Попри пере-
полох у обласній раді (там подвоїли кіль-
кість нацгвардійців у охороні та опустили 

ролети на всіх вікнах першого поверху), 
жодних спроб штурму чи якихось інших 
радикальних дій у той день не було.

Ані Хорт, який виступав з промовою 
найдовше, ані інші спікери вимоги від-
ставки голови облради Анатолія Олій-
ника не озвучили, хоча учасники мітингу 
час від часу скандували «Відставка!».

Перед людьми виступили екс-голова 
обласної ради Сергій Свитко, голова 
Ради майданів Вінниччини Петро Ган-
дурський, адвокат Хорта Валерій Палій. 
Усі зазначали, що відбулась значуща пе-
ремога, але кожен закликав боротися 
за справедливість і надалі, та добива-
тися звільнення й виправдання інших 
політв’язнів.

Сам Хорт поділився першими вра-
женнями від волі:

– Перебуваючи два роки в тісненькій 
кімнаті, майже не маючи змоги активно 
рухатися, для мене цей похід центром 
міста трохи здивував – аж у голові памо-
рочиться, – посміхається Юрій. 

Людей він закликав пригадати рево-
люцію й повернутись до проблеми збе-
реження національних цінностей.

Зараз Хорт, за його словами, налагоджує 
побут та розпорядок дня, зустрічається з ак-
тивістами, аби глибше зрозуміти сучасну по-
літичну ситуацію в Україні та Вінниці. 

ПоліТика місЦеВа ВлаДа

Сім територіальних 
Громад обрали 

Голів

вибори

2

На Вінниччині 11 грудня відбу-
лися вибори очільників  семи 
територіальних громад. 

Явка виборців у Вінницькій облас-
ті склала 23,49%. Найбільшу явку під 
час проведення виборів зафіксували 
в Сокиринецькій ОТГ – 65,27%, Мель-
никівській сільській ОТГ – 67,37%, 
Райгородській сільській об’єднаній 
громаді – 66,88%.

Координатор громадського спо-
стереження ГМ «ОПОРА» Наталя 
Величко зазначає, що у Вінницькій 
області працювали п’ять довго-
термінових спостерігачів протягом 
1,5 місяців. У кожній громаді в день 
виборів працювали сім мобільних 
груп. Зафіксовані порушення були 
не системними й не вплинули на ре-
зультати виборів.

Щодо переможців виборів, то 
за попередніми результатами ними 
стали:

Джулинська територіальна гро-
мада – Петро швець (за підтримки 
БПП «Солідарність»);

сокиринецька територіальна 
громада – лариса мельничук (са-
мовисуванець);

Дашівська територіальна гро-
мада – сергій Тітаренко (самовису-
ванець);

ковалівська територіальна гро-
мада – Віктор Верховод (самовису-
ванець);

мельниківська територіальна 
громада – олександр лисько (за 
підтримки БПП «Солідарність»);

Райгородська територіальна 
громада – костянтин махиня (за 
підтримки БПП «Солідарність);

шпиківська територіальна гро-
мада – микола крисько (самовису-
ванець).

На проведення виборів 11 груд-
ня з державного бюджету витратили 
7,5 мільйонів гривень. 

Одразу після звільнення 
Юрій Хорт виступив 

на сходах Вінницької ОДА 
перед мітингувальниками

юрій хорт вийшов з-під варти в друГу 
річницю штурму вінницької ода
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Хто брЕШЕ?

журналіСти 
«влаСно» 

відвідали теплик 
з новим проектом 

«хто бреше?»

Газета «Правди сила» ви-
йшла до людей. ми вже 
писали про події в сели-

щі Теплик навколо земельної 
ділянки, яку ніяк не можуть 
поділити між собою місцеві 
підприємці. міська рада навіть 
зібралася виставити землю на 
аукціон.

Тож наші журналісти відправи-
лися в Теплик з телепроектом «Хто 
бреше?» аби з’ясувати, хто ж у даній 
ситуації має рацію, а хто вводить лю-
дей у оману.

9 грудня, у п’ятницю, команда 
медіа-центру «Власно» прибула в 
Теплик, де наші журналісти відвідали 
місцевих посадовців та поспілкува-
лися з жителями селища. 

Програма за участі мешканців 
Теплика незабаром вийде на сайті 
Vlasno.info. Про результати роботи 
нашої команди читайте в наступно-
му випуску газети.

Чекайте на нас у своєму місті!

З повагою, головний редактор 
газети «Правди сила» 

Ірина Басенко

читайте щодня Свіжі 
новини на Сайті www.vlasno.info

Пересувний сучасний 
мамограф “квітка”, 
який з’явився на 

балансі Вінницького клініч-
ного онкодиспансеру на-
прикінці вересня, виявився 
замішаним у передвибор-
чій агітації. 

Прилад, роботу якого 
профінансували з обласного 
бюджету, мав би слугувати 
виключно для діагностуван-
ня в жінок раку молочної за-
лози. Але його використали 
для політичного піару певних 
кандидатів на виборах голів 
територіальних громад. 

У Вінницькій області на-
передодні ви борів 11 та 18 
грудня активізувалися з агі-
тацією кандидати на посади 
голів ОТГ. Випадки чорного 
піару, саботажу та підкупу 
буквально заполонили ін-
формаційний простір. При-
вернули до себе увагу гро-
мадськості й дивні рекламні 
акції з використанням мамо-
графа.

Мамограф «Квітка» роз-
почав об’їзд по районах Ві-
нниччини з жовтня цього 
року. Діагностика жінок мала 
б відбуватися, зокрема, у 
Тульчинському, Немирівсько-
му та Вінницькому районах, 
де досі триває передвиборча 
агітація. Тому не дивно, що за 
повідомленням спостерігачів 
Громадянської мережі «ОПО-
РА», кандидати на посади 
міських та сільських голів ак-
тивно агітують виборців об-
стеженням на мамографі.

На сторінках газети «При-
бузькі новини» від 2 грудня 
2016 року з’явилося повідо-
млення рекламного харак-
теру із запрошенням жінок 
немирівської громади для об-
стеження на мамографі. Ціка-
во, що видання знаходиться 
в комунальній власності Не-

мирівської РДА. «Прибузькі 
новини» рекламують обсте-
ження на мамографі від кан-
дидата Зазуляка з БПП.

«Кошти на функціону-
вання пересувного мамо-
графа виділили меценати й 
обласна влада. Щиро Ваш, 
кандидат на міського голову 
від партії «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» За-

зуляк Михайло», – йшлося у 
статті.

Уже 3 грудня на вінницько-
му інтернет-ресурсі «PressPoint» 
з’явилася стаття, у якій розпо-
відалося, що ініціатором обсте-
ження на мамографі в селах Хи-
жинці та Сокиринці Вінницького 
району виступила Людмила Ма-

зуренко. Жінка є кандидаткою 
на посаду голови Сокиринець-
кої сільської ради.

Наступним містом, куди 
завітав ма мограф «Квітка», 
став Тульчин. Обсте ження жі-
нок у місті так само перетво-
рилося на піар від імені ще 
одного з кандидатів від партії 
«Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» Віталія Процепка. 

Інформація про це з’явилася 
в газеті «Тульчинський край».

Журналіст тульчинської га-
зети «Успіх» передав у нашу 
редакцію відео, де обуре-
ні мешканки ставлять кан-
дидату незручні запитання: 
https://www.youtube.com/
watch?v=fBzEWaWPBpQ. Ві-
талій Про цеп ко роздав запро-
шення від свого імені в місцеві 
школи – по 15 запрошень на 
кожен учительський колектив. 
Учителів записали на конкрет-
ний час, а люди, які зайняли 
чергу ще зранку, не зрозуміли, 
чому депутат дає запрошення 
й ставить людей поза чергою, 
коли мамограф є власністю 
територіальної громади й ско-
ристатися ним може кожен. 
Депутат пояснив: учителів за-
писали, бо в них завантажений 
робочий день.  

Усі ці випадки є грубим по-
рушенням частини четвертої 
статті 60 Закону України «Про 
місцеві вибори», де вказано, 
що проводити передвиборчу 
агітацію, яка супроводжуєть-
ся наданням виборцям по-
слуг, забороняється.

За словами речниці ГУ На-
цполіції у Вінницькій області 
Анни Олійник, жодного звер-
нення до правоохоронців з при-
воду порушення Закону «Про 
місцеві вибори» не надходило:

– Ні від учасників виборів, ні 
від простих громадян ми не 
отримали жодних заяв або 
звернень. Але за фактом того, 
що в пресі та інтернет-мережі 
з’явилося чимало підтверджень 
порушення цього Закону, ми 
внесли ці випадки до журналу 
єдиного обліку. 

Кандидати роздають запрошення 
на онкологічне обстеження, сподіваючись 

на голоси виборців

кандидати на Голів територіальних Громад 
викориСтовують у аГітації мамоГраф
Богдан НОвАК

вибори

Гроші на мамограф «квітка» 
надали благодійники 

та обласна рада



схоже, передноворічна реклама та 
подорожчання алкоголю зроби-
ли своє: почастішали крадіжки із 

сільських магазинів. Цими вихідними в 
липовецькому районі обікрали кілька 
сільських крамниць. Про це редакції газе-
ти повідомив власник одного з магазинів.

У селі Приборівка в ніч на неділю ви-
несли спиртне та продукти харчування 
одразу з двох крамниць, які знаходяться 
неподалік одна від одної. 

– Вранці прийшов – пластикові двері 
виламали фомкою, – розповідає влас-
ник магазину Сергій Огородник. – На 
решітці був навісний замок, злодії його 
відкрили й забрали із собою.

Власник каже, що зловмисники діяли 
професійно, найімовірніше, одягли бахі-
ли на ноги, адже на помитій звечора під-
лозі не залишилось жодного сліду.

– Винесли дорогі товари, – каже 
господар. – Зокрема це сири, ковбаса 
вищих сортів, морожена риба, дорогі 
цукерки. Навіть «кіндер-сюрпризи» ви-
крали. Загалом десь на сім тисяч гривень 
збитків. А ще – двері, замки.

У сусідньому ж магазині, за словами 
Сергія, злодії взяли алкоголь – там зни-
кли дорогі коньяки. При чому цю крам-
ницю пограбували вже вдруге за три 
роки.

– Хазяїн тоді так і не повернув собі 
вкрадений товар. Судився, і злодіїв зна-
йшли, але дуже довго все тривало, тому 

цього разу він не хотів навіть заявляти, 
а збитків там на тисяч десять, – розпові-
дає сусід. 

Селяни кажуть, що днем раніше поді-
бним чином пограбували «Чайну» в Тур-
бові й ще один продуктовий магазин.

Начальник відділу комунікацій ГУ На-
цполіції у Вінницькій області Анна Олій-
ник підтверджує, що в Приборівці та 
Турбові зафіксовані факти викрадення 
чужого майна шляхом проникнення:

– Надійшли заяви про те, що обікра-
ли один магазин у Приборівці й один 
у Турбові. За даним фактом відкрито 
кримінальне провадження за частиною 
третьою статті 185 Кримінального ко-
дексу. Злодіям загрожує від трьох до 
шести років позбавлення волі. 

у вівторок 6 грудня в селі Рогізка 
чечельницького району право-
охоронці провели обшук у по-

мешканні Петра ярущака. Такі дії по-
ліції по відношенню до його родини 
та майна чоловік вважає неприпусти-
мими. Подібний тиск, як повідомив 
нашому кореспонденту  фермер, 
на нього чинять уже не вперше.

– Приїхало до нас близько 15 поліцей-
ських на подвір’я десь о 14:30. Вибили мо-
лотком двері, усе перевернули, бо казали, 
що в них є дозвіл. Мотивували це тим, що 
моя дружина не з’являється на суд. Тому її 
повезли до Чечельника, де без адвоката 
присудили 60 діб домашнього арешту, – 
скаржиться Петро Петрович.

аРешТ ДРужиНи – ПомсТа 
ФеРмеРу За акТиВНу 

ГРомаДяНську ПоЗиЦіЮ?
На думку чоловіка, подібні дії право-

охоронців були продиктовані тим, що він 
неодноразово звертався до прокуратури 
та суду щодо нецільового використання та 
розкрадання майна сільської громади.

– Я займаюся фермерською діяль-
ністю, тому маю чимало ворогів та кон-

курентів. Коли я розпочав доводити 
численні порушення, які відбуваються 
в нашому селі, до суду, на мене почали 
тиснути. Але найгірше було, коли цього 
літа місцева поліція звинуватила мою 
дружину в тому, що вона на городі виро-
щує мак. Вона хворіє й взагалі город не 
може обробляти. У нас лише городина 
росте, максимум – петрушка.

            ПРаВоохоРоНЦі 
мали оРДеР На обшук
На дружину Ярущака тоді від-

крили кримінальне провадження за 
статтею 310 Кримінального кодексу 
України «Незаконний посів або ви-
рощування снотворного маку».

Проте за словами начальника 
Чечельницького віддділення полі-
ції Романа Басалиги, дії правоохо-
ронців були законними:

– Обшук провели на підставі 
ордеру, а дружину Ярущака, яку 
підозрюють у вирощуванні маку, 
потрібно було відвезти до суду. 
Ніякого упередження з боку по-
ліції по відношенню до громадян 
у цій ситуації немає.

жіНка ВТРаТила сВіДомісТь 
По ДоРоЗі До суДу

Петро Петрович стверджує, що його 
дружині за станом здоров’я не обо-
в’язково було відмічатися кожного разу 
в слідчого в Чечельнику. Тому вибиті две-
рі та обшук він вважає тиском на нього 
через родину.

– Мене їм немає за що посадити, тому 
взялися за родину. Моя дружина має про-
блеми з тиском, тому, коли її посадили 
в машину та повезли до суду, вона втрати-
ла свідомість. Навіть самостійно на другий 
поверх піднятися не могла, – розповідає 
чоловік.

Ми будемо уважно слідкувати за по-
дробицями цієї справи й повідомляти 
про наступні етапи її розгляду. 

НаДЗВичайНі ПоДіїкРиміНалаТо«Правди сила», №7,  13 грудня 2016 р.

СнайперСька куля 
обірвала життя 

вінницькоГо бійця 
напередодні 

дня народження

опЕративні новини

«ЗасПокоїВ» сВаРлиВу жіНку 
До смеРТі

убиВ маТіР Та ПоВісиВся 
На ДРабиНі

сПалили 350 ТЮкіВ соломи

Сьомого грудня в місті Козятин 
Вінницької області трагічно заверши-
лася сварка між співмешканцями. Як 
повідомив відділ комунікацій Голов-
ного управління Національної поліції 
у Вінницькій області, під час застілля 
цивільні чоловік та дружина посвари-
лись. «48-річний чоловік захотів за-
спокоїти свою 50-річну співмешканку. 
Схопив її за шию й тримав, поки та не 
затихла. Проте одразу свою провину 
чоловік не визнав. Казав, що вночі 
на їхній будинок напали невідомі. 
Згодом працівникам поліції вдалося 
з’ясувати обставини смерті жінки», – 
йдеться у повідомленні. 

Чоловіка затримали. Він був ра-
ніше судимий, тож йому загрожує до 
15 років позбавлення волі.  

У селі Богданівка Тульчинсько-
го району чоловік забив до смерті 
літню матір, а потім повісився сам. 
Такі попередні висновки зробила 
слідчо-оперативна група поліції, яка 
виїжджала на місце події.

На спецлінію «102» зателефону-
вала сусідка пенсіонерки та повідо-
мила, що літня жінка вже три дні не 
виходить з будинку. Коли правоохо-
ронці приїхали та відчинили буди-
нок, виявили в ньому тіла матері та 
сина. Жінка лежала закривавлена на 
підлозі, а чоловік висів у зашморгу на 
драбині в коридорі.  

Правоохоронці не виявили слідів 
проникнення в будинок, до того ж 
хата була зачиненою зсередини. 
Опитавши сусідів, слідчі з’ясували, 
що син працював у Росії й періодич-
но приїжджав до матері. Останнім 
часом жив разом з нею, оскільки не 
міг залишити її одну. Мати з сином 
жили мирно, однак віднедавна між 
ними траплялися сварки. Наразі від-
крито кримінальне провадження за 
статтею 115 Кримінального кодексу 
України «Умисне вбивство». 

У селі Сказинці Могилів-Поділь-
ського району через невідомих осіб 
загорівся піднавіс із тюками соломи. 
Про це повідомили в прес-службі ГУ 
ДСНС у Вінницькій області. Коли ря-
тувальники приїхали на місце події, 
вогонь охопив 20 квадратних метрів 
будівлі. 

За півгодини пожежу вдалось 
загасити, однак за цей час згоріло 
350 тюків соломи. Імовірна причина 
пожежі – необережне поводження з 
вогнем невідомих осіб.  

3

із СільСьких маГазинів на вінничччині злодії 
винеСли «кіндери» і коньяк

чечельницькому фермерові 
поліція молотком вибила двері, 

щоб відвезти на Суд йоГо дружину

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

Vlasno.info

Людмила КЛІщуК
Богдан НОвАК

Ірина БАСЕНКО
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криміналзагиблі

Пенсіонер-активіст 
показує вибиті 
поліцією двері

Наприкінці минулого місяця 
від снайперської кулі загинув 
ще один військовий родом з 

Вінниччини – сергій Горбатюк. 

Народився він у Гайсинському ра-
йоні, але навчався в школі в селі Велика 
Стадниця Вінницького району. До свого 
39-го дня народження боєць не дожив 
двох днів. Про це кореспонденту Vlasno.
info розповіли в сільській раді Стадниці. 

До шести років родина бійця про-
живала в селі Гунча Гайсинського ра-
йону. Потім побудували дім у Стадниці 
Вінницького району та переселились. 
Сергій закінчив тут дев’ять класів школи, 
потім навчався у Вінницькому вищому 
профучилищі. Відслужив строкову служ-
бу, потім працював у одній з вінницьких 
компаній, одружився. У 2004 році з дру-
жиною та сином переїхав до Закарпат-
ської області. 

Влітку 2016 року підписав контр-
акт із Збройними силами України. Був 
стрільцем-навідником другої роти 15-го 
батальйону 128-ї окремої Закарпатської 
гірсько-піхотної бригади. Восени цьо-
го року отримав осколкове поранення 
під час чергуваня на шахті «Бутівка», 
лікувався в госпіталі, за три тижні оду-
жав і повернувся на позиції – на опо-
рний пункт «Зеніт» біля Донецького 
аеропорту. Під вечір 24 листопада біля 
Опитного Ясинуватського району заги-
нув від снайперської кулі, яку бойовик 
випустив у голову Сергію. Похований на 
Закарпатті. У бійця залишились дружи-
на, син та дві доньки. Наймолодшій ще 
немає двох років. 

Матір Сергія проживала на Віннич-
чині, однак після смерті сина планує пе-
ребратися на Західну Україну, аби допо-
могти невістці виховувати онуків. 

9 грудня в Немирові Вінницької об-
ласті сталась пожежа в готельно-
ресторанному комплексі «мирів». 

його власник – висуванець на посаду 
міського голови Немирова михайло 
Зазуляк, – пов’язує пожежу з виборчою 
кампанією. Не виключає, що зробили 
це навмисно, щоб завадити виборчій 
кампанії або залякати. 

– Два дні тому я перевіз туди свій штаб, – 
каже він. – Раніше офіс розташовувався в цен-

трі міста. Коли біля штабу почали крутитися 
підозрілі особи, я вирішив перевезти його, 
зокрема, обладнання, у безпечніше місце. 

Михайло Зазуляк розповів, що про по-
жежу дізнався від сторожа близько десятої 
години вечора. За словами погорільця, 
вщент згорів увесь перший поверх будівлі, 
де розташовувалась сауна, душова, кімна-
та відпочинку. На другий поверх, де роз-
ташовані кімнати постояльців, вогонь не 
перекинувся. Підприємець каже, що май-
но не було застраховане, тож на відшкоду-
вання не розраховує. Те, що відбувається 
перед виборами очільника Немирівської 

Тетяна КуЦ

у немирові Горів Готель кандидата на поСаду 
міСькоГо Голови

У Липовецькому районі 
почастішали крадіжки

об’єднаної територіальної громади, кан-
дидат на посаду міського голови порівнює 
з лихими 90-ми.

– За даним фактом відкрите кримі-
нальне провадження за частиною другою 
статті 194 Кримінального кодексу України, 
що передбачає «умисне знищення або по-
шкодження чужого майна, вчинене шля-
хом підпалу, яке заподіяло майнову шкоду 
в особливо великих розмірах», – зазначає 
речниця ГУ Національної поліції у Вінниць-
кій області Анна Олійник. – Наразі вжива-
ються заходи для з’ясування обставин. 
У рамках кримінального провадження 
проводять слідчо-оперативні дії.  
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Тіла загиблих виявили 
в зачиненому будинку



На сьогодні у Вінницькій 
області проживає 24 052 
особи, постраждалих 

внаслідок чорнобильської ката-
строфи. кожен з них має право 
на отримання  одноразової 
компенсації за шкоду, запо-
діяну здоров’ю. Про це корес-
понденту газети повідомила 
заступник директора департа-
менту соціальної та молодіжної 
політики, начальник управ-
ління соціальної підтримки та 
державних гарантій Вінницької 
оДа Наталя квят.

Законом України від 21.04.2016 
року №1339-19 «Про внесення змін 
до Закону України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» щодо усунення 
дискримінаційного ставлення до 
громадян, які брали участь у лік-
відації наслідків інших ядерних 
аварій, у ядерних випробуваннях 
та військових навчаннях із застосу-

ванням ядерної зброї» розширено 
коло осіб, які згідно зі статтею 48 
мають право на отримання дер-
жавних виплат.

Відповідно до вказаного закону, 
право на отримання одноразової 
компенсації за шкоду, заподіяну 
здоров’ю, крім учасників ліквідації на 
ЧАЕС; сімей, які втратили годувальни-
ка та дітей з інвалідністю; потерпілих 
від аварії, отримали також інші гро-
мадяни. Зокрема йдеться про осіб, 
які отримали інвалідність, пов’язану з 
участю в інших ядерних аваріях, ядер-
них випробуваннях, військових на-
вчаннях із застосуванням ядерної 
зброї, складанні ядерних зарядів та 
здійсненні на них регламентних ро-
біт. Право на одноразову компенса-
цію отримали також дружини (чоло-
віки) померлих громадян, смерть 
яких пов’язана з участю в ліквідації 
наслідків інших ядерних аварій, у 
ядерних випробуваннях та військо-
вих навчаннях із застосуванням ядер-
ної зброї, складанні ядерних зарядів 
та здійсненні на них регламентних 
робіт. 

щоденно українці потрапля-
ють у пастки телефонних 
та інтернет-шахраїв, фаль-

шивих соцпрацівників, ворожок та 
псевдобанків. 

За статистикою, у цьому році на Ві-
нниччині скоїли 1152 шахрайства, з них 
розкрили лише 166. Тож краще вивчіть 
для себе правила безпеки, адже шансів 
на те, що потім шахрая, який вас обду-
рив, упіймають – небагато. 

– Шахраї рідко беруть гроші напряму: 
вони шукають виконавців, наприклад, 
таксистів, – говорить начальник управ-
ління карного розшуку ГУ Нацполіції у 
Вінницькій області Олександр Щербань.

іНТеРНеТ-шахРаї
Вони чатують на вас на так званих 

сайтах-«барахолках» та в маловідомих 
інтернет-магазинах. Продають товари, 

просять передоплату, а після отримання 
грошей зникають. Так сталося з вінни-
чанином Максимом, який перерахував 
2,5 тисячі гривень за єнота, після чого 
продавець зник. За кілька тижнів він 
знову з’явився на дошці оголошень, але 
вже під іншим номером телефону. 

Якщо ви натрапили на інтернет-шахраїв, 
негайно повідомте в поліцію. Обов’язково 
збережіть історію спілкування. 

Щоб не поповнити число жертв ін-
тернет-шахраїв, необхідно дотримува-
тися таких правил:

1. Не повідомляйте інформацію про 
платіжну картку або картковий рахунок 
(ПІН-код, паролі доступу до рахунків, 
термін дії платіжної картки).

2. Для оплати товарів через інтернет 
використовуйте окрему платіжну картку, 
на якій встановлений граничний ліміт – 
сума, понад яку не можна здійснювати 
витрати з картки протягом календарно-
го місяця. 

3. Здійснюйте оплату через інтернет 
тільки зі свого комп’ютера, задля збере-
ження конфіденційності персональних 
даних та інформації про картковий ра-
хунок. 

ТелеФоННі шахРаї
Надзвичайно активними нині є те-

лефонні шахраї. Вони тонкі психологи 
й, зазвичай, телефонують пізно ввечері 
або вночі, щоб захопити вас зненацька 
та викликати тривогу. Повідомляють, що 
ваші родичі потрапили в біду, і вимага-
ють грошей. 

Психолог Олег Безверхий пояснює, 
що о пізній порі люди не можуть сприй-
мати інформацію критично, тож ті клю-
чові фрази, якими шахраї впливають на 
вашу свідомість, змушують вас виконува-
ти все, що вам скажуть.

 Щоб не стати жертвою телефонних 
шахраїв необхідно:

1. Не впадати в паніку й не поспішати 
виконувати умови аферистів.

2. Не називати імена близьких. Ви-
магайте від співрозмовника назвати 
прізвище, ім’я, по батькові й дату на-
родження родича. Практично в усіх ви-
падках такою інформацією злочинці не 
володіють і номер обрали шляхом ви-
падкового набору. 

3. Спробуйте якнайшвидше пере-
дзвонити тому, хто «потребує негайної 
допомоги», щоб підтвердити або спрос-
тувати отриману інформацію.  

шахРаї, які хоДяТь По буДиНках
Лідерами шахрайських вигадок є 

псевдопредставники соцзабезів. Вони 
носять дешевші ліки чи оформляють суб-
сидії, а потім виманюють чи викрадають 
у людей гроші. Найчастіше їхніми жерт-
вами стають пенсіонери. 

Щоб не стати жертвою фальшивих 
соцпрацівників: 

1. Вимагайте надати посвідчення соці-
ального співробітника, не відволікайтеся  
на пусті розмови з підозрілими особами.

2. Не зберігайте великі суми грошей 
у досяжних місцях: шафах, тумбочках, 
під матрацами тощо. 

3. Складіть для себе список номерів 
телефонів усіх екстрених служб: поліції, 
Пенсійного фонду, газової, соціальної, 
медичної служби. Так ви зможете швид-

ко з’ясувати необхідну інформацію або 
звернутися за допомогою. 

ВоРожки 
Чимало вінничан потрапляють і на 

нечистих на руку ворожок та цілителів.   
Продавчиня Софія й сама не помітила, 
як циганка виманила в неї гроші. Відда-
ла їй товар, решту з 500 гривень та саму 
півтисячну купюру. 

– Психологи встановили, що 20 відсо-
тків таких злочинів людина уникнути не 
може, вони не залежать він неї. А 80 від-
сотків скоюють стосовно людей, які ма-
ють підвищену віктимність і є особливо 
вразливими до навіювання, – говорить 
Олег Безверхий. 

Саме тому варто бути пильними в 
громадських місцях:

1. Не довіряйте незнайомим людям, 
не повідомляйте, що живете самі.

2. На вулиці, у транспорті, на вокзалі 
не вступайте в діалог з незнайомцями, 
особливо, якщо вам пропонують “зняти 
порчу” чи поворожити.

кРаДіжки З баНкомаТіВ
Будьте пильними при знятті грошей 

з банкомату, адже й тут може таїтися 
шахрайська схема. Злодії виготовляють 
пластикову накладну панель з вмон-
тованою мікровідеокамерою. Готову 
накладку вони фарбують у колір ви-
браного банкомату й встановлюють на 

нього. Потім панель знімають, за допо-
могою комп’ютера зчитують зібрану на 
мікросхему інформацію про рахунок та 
переносять її на інший магнітний носій, 
створюючи таким чином дублікат або 
карту-клон. Завдяки запису з відеокаме-
ри отримують відповідний пін-код, після 
чого спокійно знімають з рахунків гроші. 

Тож коли знімаєте гроші — уважно 
роздивляйтеся, чи немає на банкоматі  
додаткових пристроїв. Краще користуй-
тесь банкоматом всередині банківсько-
го відділення – навряд чи шахраї ризик-
нуть ставити накладку й там. 

Аналогічно, якщо ви розміщуєте в 
інтернеті номер картки для благодійної 
допомоги, або ж щось продаєте й про-
сите переказати вам гроші, стережіть-
ся: вам можуть подзвонити й запитати 
номер картки, термін її дії та попросити 
сказати пароль, який прийде в повідо-
мленні на телефон. 

Саме на такий гачок потрапила вінни-
чанка Аліна Олійник, яка продавала через 
інтернет весільну сукню. Дівчина продик-
тувала потенційному покупцеві всі дані 
своєї картки, а потім він попросив її ввести 
певну комбінацію в банкоматі.

– Лише коли мені прийшло повідо-
млення, що з моєї картки зняли дві ти-
сячі гривень, зрозуміла, що потрапила 
в шахрайські тенета, – розповіла Аліна.

Тож будьте уважними, бережіть себе 
та свої гроші.  

моЄ ПРаВо

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

пільги

право на «чорнобильСькі» виплати 
отримало ширше коло оСіб

вінничани Самі віддають Свої Гроші 
шахраям
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Не повідомляйте інформацію 
про платіжну картку 

або картковий рахунок 
(ПІН-код, паролі доступу 

до рахунків, термін дії картки)

Виплата одноразової компенсації в разі встановлен-
ня дитині інвалідності, пов’язаної з Чорнобильською 
катастрофою, здійснюється на підставі:

– посвідчення потерпілої дитини серії «Д» (з вклад-
кою),

– свідоцтва про народження дитини, 
– експертного висновку дитячої спеціалізованої 

лікарсько-консультативної комісії з встановлення при-
чинного зв’язку хвороби, патологічних станів та інвалід-
ності з дією іонізуючого випромінення та інших шкідли-
вих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

– Одноразова компенсація у зв’язку з втратою году-
вальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською ка-
тастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних 
аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях 
із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних заря-
дів та здійсненні на них регламентних робіт, виплачують 
дружині чи чоловікові, якщо вони не одружилися вдруге; 
сім’ї померлого годувальника з числа осіб, віднесених до 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, у якій є непрацездатні особи, що були на утриманні 
померлого на момент його смерті.

НаТаля кВяТ,
заступник директора 
департаменту соціальної 
та молодіжної політики, 
начальник управління соціальної 
підтримки та державних 
гарантій Вінницької ОДА 

віта ОМЕЛьЧуК

Як не стати жертвою 
махінаторів

у 2016 р. одноразові 
компенСації 

отримали

на суму

43 особи

тис. грн122 510

Виплати можуть отримати категорії, 
уражені не лише на чорнобилі

На гачок шахраїв можна потрапити й користуючись банкоматом



власний за 600 гривень, який йому 
подарували 18 років тому.

 – Ваші медалі мають залишитися 
у вас. Вони справедливо заслужені 
на фронті, ви – герої! Найближчим 
часом ми зберемося й запросимо ва-
ших представників, щоб детальніше 
обговорити ситуацію, – сказав поса-
довець.

Наступним, до кого пішли атовці, 
виявився керівник обласної проку-
ратури В’ячеслав Соколовий. Він по-
обіцяв, що це питання обов’язково 
розгляне колектив на профкомі.

Окрім обласної ДФС та проку-
ратури, атовці звернулися й до ке-
рівництва інших установ. Зокрема, 
відвідали керівника Вінницького 
міського та апеляційного судів, місь-
краду, облдерж адміністрацію. У Він-
ницькій облраді нац гвардійців за-
просили прийти 20 грудня, коли має 
відбутися бюджетна сесія. 

11 грудня працівники прокурату-
ри, як і обіцяли, передали родині 
Руслана Подковського кошти в сумі 
39 тисяч гривень. 

Долучитися до допомоги хворій ди-
тині вінницького військового може ко-
жен. Телефон Руслана Подковського 
(батька) – 067-319-70-27

Номер картки мами Тетяни бойко 
(Приватбанк): 4149 4978 6114 7306.

Військові в День Збройних сил 
україни пройшлися кабінетами 
найзаможніших вінницьких 

посадовців. супроводжував їх і наш 
кореспондент. 

Вінницькі нацгвардійці, які під 
час першої хвилі мобілізації пішли 
на фронт, звернулися до чиновників 
з пропозицією зробити добровіль-
ний грошовий внесок для порятунку 
дитини. У родині їхнього бойового 
побратима Руслана Подковського з 
військової частини №3008 народи-
лась дитина з вродженою патологією 
печінки.

Півторамісячна Софія наразі пе-
ребуває з матір’ю у львівській лікар-
ні в очікуванні операції. Батько по-
годився стати донором печінки. Але 
в такому маленькому віці пересадка 
може бути небезпечною для дитини. 

– У доньки виявили атрезію жов-
чних шляхів, коли їй було два тижні, 
– каже Руслан Дмитрович. – Маємо 
дочекатися результатів аналізів, щоб 
знати, чи потрібна складна та доро-
га операція. Грошей на неї не маємо, 
тож потребуємо їх уже зараз.

Військовий наголошує, що ідея 
піти до приймалень чиновників 
з’явилась через відчай, оскільки діс-
тати 40-50 тисяч доларів на операцію 
та реабілітацію дівчинки немає мож-
ливості. 

– Особисто знайомий з батьком 
хворої дитини, – говорить атовець 
Анатолій Боженко. – Ми всі – його 
військові побратими, – звісно, теж 
скинемось. Але наших спільних фі-
нансів на допомогу може не виста-
чити. 

Вихід із ситуації чоловіки зна-
йшли простий: на своє професійне 
свято завітали до тих чиновників, які 
задекларували чималі суми. 

– Оприлюднені декларації вияви-
ли, що наші можновладці мають не 
лише дорогі автівки та коштовності, 
але й чималі суми готівкою, які збері-
гають вдома. А це є першочерговим 
корупційним чинником. Хлопців це, 
відверто кажучи, обурює, тому вони 
запропонували чиновникам викупи-
ти їхні бойові медалі, – повідомила 
громадська активістка Юлія Піскуно-
ва, яка взяла участь у акції атовців.

Обхід вирішили почати з обласної 
податкової служби. Чимало запитань 
в учасників акції викликали статки ке-
рівника Вінницької обласної фіскаль-
ної служби Руслана Осмоловського. 
Особливо атовців зацікавило, звідки у 
власності родини податківця з’явилися 
три швейцарські годинники загальною 
вартістю 157 тисяч гривень.

Проте в приймальні обласної 
ДФС повідомили, що директора не-
має, оскільки той наразі перебуває 
на лікарняному. Замість нього вий-
шов заступник Сергій Янчук. 

– Ми ваш тил прикривали, поки 
ви тут на швейцарські годинника за-
робляли, – звернувся до нього Вадим 
Лісниченко, якого учасники акції об-
рали спікером. – Але зараз ми хотіли 
б запропонувати допомогти в свою 
чергу нам, адже виникла така потре-
ба – дитина хвора, а грошей на ліку-
вання немає.

– Окрім медалей нічого не маємо, 
то й пропонуємо! – чутно голос з на-
товпу. 

Янчук пояснює, що дорогих го-
динників особисто не має, показує 

На сьогодні в сиротинцях Ві-
нницької області проживає 
2539 сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклування. 
370 з них не забезпечені власним 
житлом. Після досягнення 16-річ-
ного віку таких дітей ставлять на 
чергу з отримання житла. Про це 
кореспонденту газети повідомила 
завідуюча сектору профілактики 
дитячої бездоглядності в спра-
вах дітей Вінницької оДа Таліна 
Руденко.

– Згідно із законодавством, забезпе-
чувати таких дітей житлом має місцева 
громада або громада того населеного 
пункту, де дитина стоїть на обліку. Піс-
ля досягнення сиротою 18-річного віку 
громада, звідки дитина родом, має на-

дати їй житло. Після випуску з дитячого 
будинку сироту забезпечують безко-
штовним гуртожитком при коледжі чи 
університеті, де вона навчається. Після 
закінчення навчального закладу дити-
ні варто звернутися в соціальну службу 
за місцем обліку й повідомити, що їй 
потрібне житло, – говорить Таліна Ру-
денко. 

Надання житла відбувається за співп-
раці обласної та районної рад. На сьо-
годні добре налагоджена робота з 23 ра-
йонами області. 

–  У цьому році за бюджетний кошт 
житлом забезпечили 28 дітей, ще 
п’ятьом помешкання надали за сприян-
ня районних та сільських рад у Мурова-
нокуриловецькому, Бершадському, Те-
плицькому, Барському та Моги  лів-  
 Подільському районах, –  розповідає 
Руденко.  

ДіТиосВіТаГРомаДа«Правди сила», №7,  13 грудня 2016 р.

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

благодійність 

діти-сироти

продавали влаСні медалі 
чиновникам, які задекларували 
шалені Статки 

матЕрі

вінниччина 
опинилаСь 

у першій деСятці 
за кількіСтю 

матерів-Героїнь

дітей-Сиріт піСля повноліття житлом 
має забезпечити Громада

читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          
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Восьме місце зайняла Віннич-
чина серед інших областей 
за кількістю матерів-героїнь. 

Звання «мати-героїня» Президент 
україни Петро Порошенко своїм 
указом присвоїв 54 вінничанкам. 

Загалом почесний «титул» отрима-
ли 1072 багатодітні матері, які вихова-
ли до восьмирічного віку п’ять і більше 
дітей та створили належні умови для 
їхнього виховання, фізичного, інтелек-
туального та духовного розвитку. 

Найбільшу кількість звань, тради-
ційно, тримали жительки західних 
областей: Закарпатської (190), Рів-
ненської (151), Волинської (86), Львів-
ської (83), Чернівецької (76) та Івано-
Франківської (60). 

Вінниччину випередила й Одесь-
ка область, де «Матерями-героїня-
ми» стали 65 жінок. Також 43 по-

чесних звань присвоїли мешканкам 
Хмельниччини, 27 – Київщини, 26 – 
Тернопільщини, по 25 – Сумщини 
та Харківщини, по 21 – Черкащини 
та Чернігівщини, по 18 – Дніпропе-
тровської та Запорізької областей, 
по 14 – Миколаївщини та Києва, по 
10 – Донеччини та Полтавщини, по 
6 – Луганщини та Херсонщини, 2 – 
Житомирщини. 

Окрім посвідчень та відзнак жінки 
із званням «Матерів-героїнь» отри-
мають разові грошові винагороди 
в розмірі 16 тисяч гривень кожна. 

Відзнаки та винагороди 
в розмірі 16 тисяч гривень 
отримають 54 вінничанки 

вікторія ОНІСІМОвА
Богдан НОвАК

указ про нагородження підписав Президент

Руслан разом з дружиною 
Тетяною та донькою софією
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Військові намагаються врятувати 
хвору дитину свого побратима

11 грудня працівники 
прокуратури передали 

родині Руслана Подковського 
кошти в сумі 

39 тисяч гривень
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атовці прийшли до багатих 
посадовців за допомогою



у селі Пултівці Вінницького 
району ледь не замерз лелека. 
Птах не відлетів у вирій – не 

хотів покинути свою пару, яку під-
стрелили ще восени невідомі мис-
ливці. Він живе в старому лелечому 

гнізді біля закинутого будинку, куди 
вже більше 40 років прилітають 
лелечі пари. 

– Мені сьогодні зранку зателефону-
вали односельчани й сказали, що вже не 
можуть дивитися на страждання бідного 
лелеки, який не полетів у теплі краї, а за-
лишився в гнізді. Його присипає снігом, 

бідний навіть інколи не може добре зліта-
ти, бо пір’я намокає й пір’їнки змерзають-
ся. Ще вони розповіли, що цих лелек було 
четверо. Під час сезону полювання один з 
мисливців з невідомих причин підстрелив 
одного лелеку й він помер. Коли прийшов 
час відлітати, одна пара полетіла, а цей 
залишився в гнізді, – розповідає сільська 
голова Зоя Заверуха. – Кілька днів тому 
лелеку бачили, коли він ходив по засні-
женому полі в пошуках їжі. Чоловік, який 
орендує те поле, хотів його зловити, але 
пташка втекла. 

Місцеві мешканці зізнаються, що 
не чекали такої відданості від лелеки. 
Мовляв, це нагадує лебедину вірність. 
Сільська голова викликала працівників 
з вінницької енергослужби, які приїхали 

із спеціальним підйомним механізмом 
та піднялись до гнізда. На жаль, у гнізді 
був лише давній труп, який помістили в 
паперову коробку для утилізації. 

– Лелек знімали вперше. Зазвичай 
знімаємо самотні гнізда, які збираються 
впасти, або знаходяться дуже близько 
до ліній електропередач. Якось зніма-
ли голуба, який заплутався в проводах. 
Більше таких випадків не можу згада-
ти, – розповідає рятувальник Олег Малі-
новський. 

Люди із села збираються зловити бі-
долашну пташку й завезти у вінницький 
зоопарк, де на неї вже чекають і навіть 
підготували вольєр. 

Дмитро баурчулу з Тив-
рова відомий своїми 
винаходами, які він 

виробляє з підручних мате-
ріалів. Нещодавно винахід-
ник змайстрував тренажер 
зі звичайного ліжка. каже, 
що його винахід допоможе 
позбутися спинних гриж за 
місяць.  

– Спочатку треба зробити 
ручний масаж, потім вакуумний, 
а потім уже на ліжку, – говорить 
Дмитро, демонструючи роботу 
вакуумної присоски на собі. 

Винахідник сам змайстру-
вав вакуумний насос, викорис-
тавши мотор від двокамерного 
холодильника. Майстер каже, 
що розтягування м’язів діє 
ефективніше, ніж придавлен-
ня. Але вправи радить прово-
дити комплексно. 

– Перед масажем треба про-
гріти м’язи за допомогою дзер-
кальної лампи. Я сам роблю мазі, 
настойки, і знаю, щоб вони кра-
ще засвоювалися під час масажу, 
це місце необхідно прогріти. По-
тім потрібно розім’яти тіло спе-
ціальними насадками та засто-
сувати вакуумну присоску, щоб 
розслабити м’язи. 

Нарешті доходимо до де-
монстрації самого винаходу: пан 
Дмитро показує, як треба лягти 
на ліжко, зафіксувавши навколо 
грудей та стегон пояси, до яких 
прикріплені металеві троси. На 
їхні кінці підвішують металеві 
гирі, які слугують важелями й 
розтягують тіло в різні боки.

– Спочатку здається, ніби тебе 
розриває, але потім відчуття зни-
кає, м’язи прогріваються. Згодом 
настає повне розслаблення. Через 
хвилин 15 уже нічого не відчуваєш. 
Я розумію відчуття людей, у яких 
грижа – коли болить так, ніби ножі 
в спину встромляють.

Дмитро підключає до ліж-
ка двигун, який що дві хвилини 
створює легку вібрацію. Таким 
чином дає можливість м’язам по-
працювати. 

Крім масажерів Дмитро Ба-
урчулу демонструє й власноруч 
зроблений тренажер – похилу 
дошку з фіксаторами для ніг, на 
яку треба лягати вниз головою 
(якщо немає високого тиску). 

– У комплексі це все дасть 
результат: грижа розійдеться 
протягом місяця. Я можу гаран-
тувати, що при грижах це най-
більш ефективний тренажер, – 
запевняє винахідник. 

ГосПоДаР Наш кРай

винаХоди

на сЕлі

Дивіться більше про цей винахід у відеопро-
грамі «Видумки»: https://www.youtube.com/

watch?v=eqa_gWYoAJs

мешканець тиврова зробив ліжко-маСажер, 
що рятує від Спинної Грижі

у пултівцях лелека не відлетів 
у вирій: залишивСя в Гнізді 
біля заСтреленої коханої 
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Лелеку в гнізді присипає снігом, 
він навіть інколи не може злітати, 
бо пір’я намокає й змерзається

Розтягування м’язів 
діє ефективніше, 
ніж придавлення

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Олена МОРТКО

Дмитро баурчулу демонструє 
вакуумний масажер

Вправи для витягування хребта 
можна робити на похилій 
дошці, якщо не стрибає тиск

масажне ліжко розтягує хребет за допомогою 
поясів, до яких прикріплені важелі

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

у селі Тиманівка Тульчинського 
району, за сприяння сільських 
мешканців, у закинутому 

приміщені колишнього санаторію 
відкрили комунальне підпри-
ємство, яке допомагатиме людям 
виконувати легкі господарчі роботи 
та роботи з благоустрою села. Про 
це кореспонденту газети повідомив 
сільський голова сергій урсуленко.

– Ми часто стикаємося в селі з 
проблемами, коли немає кому до-
глядати за старим кладовищем, або 
навіть скосити траву в придорожних 
зонах. Тому й виникла ідея створити 
невеличке підприємство, де працю-
ватимуть усього п’ять осіб, які будуть 
виконувати цю роботу за невелику 
плату, – розповідає пан Сергій.

Підприємство буде повністю на са-
мостійному балансі. Уже сьогодні пра-
цівники вивозять сміття від приватних 
будинків до смітника лише за десять 
гривень з будинку. З літа хочуть на за-
мовлення допомагати полоти ділянки 
та скошувати городи.

– Наразі працівники зареєстрова-
ні, як охоронці, але з нового року під-
приємство має запрацювати на повну 
силу. За зиму плануємо там зробити 
ремонт, щоб довести приміщення до 
ладу та докупити деяку техніку. Сьо-
годні вже працює спеціальний агрегат 
з переробки зернових культур на кор-
ми для тварин. Люди приїжджають до 
нас, платять десять гривень за мішок, 
і через годинку отримують перемеле-
ний корм, – говорить Урсуленко.

Також працівники підприємства без-
коштовно допомагатимуть під час похо-
рон – вивозитимуть на цвинтар труну з 
покійником, а також підвозитимуть до 
місця поховання родичів померлого. 

успіШнЕ сЕло

комунальне 
підприємСтво 

для влаСних потреб 
відкриють у тиманівці
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До гнізда лелек піднялися працівники Рем

у гнізді 
виявили 
мертвого 
птаха

лелеки 
не завжди 
відлітають 
у вирій
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Нещодавно з американського 
реабілітаційного центру по-
вернувся додому український 

солдат-доброволець з міста бар 
Вінницької області. командир 13-го 
батальйону (пізніше став окремим 
мотопіхотним) михайло Фрик про-
був два тижні в полоні сепаратистів.

ВиклаДач колеДжу 
сТаВ ДобРоВольЦем

 – У Києві мені були змушені ампуту-
вати пальці на ногах та стопу, а згодом 
за кошти ООН направили на лікування в 
Америку. Майже рік проходив курс ліку-
вання в опіковому центрі Техасу. Лікарі 
були до мене дуже добрими, робили все 
можливе, щоб я зміг ходити. Наче лю-
блячі батьки вчили мене робити перші 
кроки, аби я не був прив’язаним до віз-
ка, – розповідає Михайло. 

До війни чоловік працював завідуючим 
відділення та викладав землевпорядкуван-
ня в Барському авто мобільно-дорожньому 
коледжі. Постійно переймався ситуацією, 
яка склалася в Україні. У 2014 році місяця-
ми стояв на майдані в Києві, де відстоював 
свободу України. У той же час збирав лю-
дей з Бару на мітинги, на свій страх та ри-
зик читав проукраїнські лекції студентам. 
Коли Росія відвойовувала в нас Крим, од-
разу пішов у військкомат і написав «заяву 
добровольця».  

«мехаНік ЗГоРіВ 
За ДолЮ секуНДи…»

– В армії служив, тому досвід мав. Але 
на фронт мене призвали аж під час тре-
тьої хвилі мобілізації. Після отриманих 
інструктажів та навчання нас відправи-

ли в Старобільськ. Воювали там до січ-
ня 2015-го на другій лінії вогню, – згадує 
Фрик, – Потім потрапили в саме «пекло» 
– на передовій відстоювали місто Вугле-
гірськ. Ходили під обстрілами ворога, 
який постійно наступав. Поки нас було 
більше, атаки вдавалося відбивати. Коли 
наш танк відправили на підкріплення, де 
ворожих танків було десять, а наших три, 
ми потрапили в засідку й підірвались. За 
мить полум’я охопило все. Механік зго-
рів за долю секунди. Я почав вилазити 
назовні. Тільки встигнув висунути тулуб 
– бойовики відкрили вогонь, тому мені 
довелося прикинутися мертвим. Відчу-
вав, як горить моя права нога, але не во-
рушився, аби залишитися живим. 

Не відчуваючи ніг, танкіст відповзав 
якнайдалі від танка, який дивом не зде-
тонував. Пальці не слухались його, тому 
він відштовхувався долонями. 

ПіД ЗаВалами ТРи Доби РяТуВаВся 
абРикосоВим ВаРеННям

– Відповз на метрів триста – до най-
ближчої будівлі, де раніше ремонту-
вали тролейбуси. Провів там ніч, але 
зрозумів, що не зможу залишатись, бо 
замерзну. З першими сонячними проме-
нями почав повзти далі в надії побачити 
когось із українських солдатів. Так опи-
нився в якомусь приміщенні, де знайшов 
чайник з водою та три банки абрико-
сового варення. Скрізь були окупанти, 
тому спустився в підсобку, загорнувся в 
килим та заснув. Вночі приміщення піді-
рвали й засипали вихід. Провів там кіль-
ка днів, розмішував воду з варенням і 
їв. Коли закінчилась питна вода, ловив 
дощову, яка стікала по стінах, – говорить 
солдат, – Спочатку дуже боліли опіки, 
потім перестав відчувати стопи й пальці 
ніг. Зрозумів, що потрібно вибиратися, 

почав руками вигрібати сміття та землю. 
На вулиці знайшов якусь фуфайку, наки-
нув її, і через силу пішов шукати якийсь 
медичний пункт. 

бойоВикам солДаТа 
ЗДали місЦеВі жиТелі

Побачивши маршрутку, Михайло 
попросив, аби люди підказали дорогу в 
лікарню. За кілька хвилин з’явились чо-
ловіки в козацьких костюмах, з довгими 
вусами та оселедцями, виштовхали його 
з машини, кинули на землю й почали 
бити ногами. 

– У лікарні мене теж дуже довго допи-
тували й били. Я змушений був дати но-
мер телефону рідних. Дуже хвилювався, 
щоб батьки не взяли слухавку, бо вони 
не знали, що я служив, – каже Фрик. 

сТуДеНТи Вже оПлакали 
ЗНиклоГо ВиклаДача, 

а В ЦеРкВі йоГо НаВіТь ВіДсПіВали
Поки танкіст перебував у полоні, 

його прізвище потрапило до списку по-
мерлих. У коледжі студенти дві пари 
проплакали, а в храмі його відспівали, 
як померлого. Але подруга та сестра до 
останнього вірили, що він живий, тому, 
коли до них зателефонували й сказали, 
що він у полоні, підняли на ноги навіть 
товариство Червоного Хреста. 

– Мене обміняли на якогось коман-
дирського зятя. А тіла дев’ятьох заги-
блих – на солдата. Ніколи не забуду того 
дня, коли зрозумів, що вільний, – згадує 
чоловік. – На носилках мене занесли в 
машину й відвезли в харківську лікарню, 
де на мене чекала сестра. 

сТосуНкиЗДоРоВ’я

корисні поради
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тричі врятований: 
викладача-добровольця 
з бару вСтиГли відСпівати 
в церкві, а він повернувСя
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Мирослава СЛОБОДЯНЮК

На мирній землі михайла вітають як героя

михайло 
Фрик на 
реабілітаціїФото з фронту

«Правди сила», №7,  13 грудня 2016 р.

привітання

Історія добровольця, який дивом врятувався 
з палаючого танку, вибрався з-під завалів 
будівлі та повернувся з полону бойовиків

Взимку металопластико-
ві вікна в помешканнях 
часто вкриваються рос-

ою. Причини бувають різни-
ми, одна з них – вазони на 
підвіконнях. З них випаро-
вується волога, якій ніде по-
дітися, і вона осідає на склі 
або склопакетах. якщо не 
слідкувати за рівнем воло-
гості на вікнах, згодом вони 
можуть вкритися грибком. 

Аби уникнути такої пробле-
ми, необхідно, аби під кожним 
вікном стояла батерея, а кімната 
часто провітрювалась. 

Також можна ставити на підві-
коння баночку із сіллю, яка вби-
рає вологу. Саме скло рекоменду-
ється натирати антиконденсатом.

Волога на поверхні пластико-
вого вікна може з’являтися й вна-

слідок неякісного монтажу. За-
надто великі вентиляційні отвори 
в пластиковому профілі, а також 
відсутність необхідної теплоізоля-
ції у віконному блоці призводять 
до надмірної вологості.

Щоб усунути недоліки, до-
ведеться викликати майстрів і 
встановити вікно заново. Само-
стійно виправити ситуацію не-
можливо.

Також однією з найрозповсю-
дженіших причин запотівання ві-
кна може бути широке підвікон-
ня. Воно являє собою своєрідну 
перепону для теплого повітря: 
підвіконні радіатори не пропуска-
ють його до віконної поверхні. У 
цьому випадку рекомендується 
придбати спеціальну теплову 
штору, яка під час холодів буде на-
грівати повітря біля вікна. 

ВіТаЄмо! 
15 грудня святкує свій день 

народження відомий у Хміль-
нику громадський діяч, во-
лонтер, керівник ГФ «Народ-
на самооборона» Станіслав 
Найчук. 

Бажаємо йому міцного 
здоров’я, довголіття та здій-
снення усіх задумів і планів. 
А ще – віри в себе та наснаги 
в щоденній роботі.

Хай щастя та мир зігрівають оселю, 
і грає здоров’я, як добре вино. 
Будь завжди щасливий і веселий, 
життя бережи, бо єдине воно. 
Нехай тобі завжди всміхається доля, 
несуть тільки радість з собою роки, 
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 
і здійсняться мрії, бажання, думки.

з повагою, родина Мусіровських (с. Стара Гута)

як врятувати вікна 
від пару та Грибка

читайте щодня Свіжі 
новини на Сайті
www.vlasno.info
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ми продовжуємо розповідати 
вам про відомих вінничан. 
ще один музикант з Вінниці, 

відомий за прізвиськом клавіш-
ник, який співпрацював з відомими 
особистостями україни та зарубіж-
жя, – Дмитро шуров. у 2009 році він 
створив сольний проект Pianoбой. 

Народився Дмитро Шуров у 1981 році 
у Вінниці. Знак зодіаку – Скорпіон. На-
вчався у Франції та США. Вільно володіє 
англійською та французькою мовами. 

Вінничанин Шуров уже встиг попра-
цювати піаністом гуртів «Океан Ельзи»,  
Esthetic Education та виступити із Земфі-
рою.

Pianoбой спільно з «Бумбоксом» за-
писав пісню «Этажи». Дмитро Шуров 

пише музику до фільмів, зокрема, він 
є автором саундтреків до кінострічок 
«Хоттабич», «Помаранчеве кохання» 
(«Оранж лав») та «Слуга народу». У 2014 
році Pianoбой записав кліп на пісню «Ро-
дина». Згодом запланований у Москві 
концерт гурту заборонила місцева влада.

Нещодавно у Вінниці артист разом зі 
своїм колективом зібрав повний зал гля-
дачів у музично-драматичному театрі 
ім. Садовського та провів запальний кон-
церт. 

Олена МОРТКО

гороскоп

яГідний муС на манці
рЕцЕпти

радимо почитати

жарти

погода

альбомне видання «широ-
кинська операція» видали 
бійці батальйону «азов», 

які пройшли горнило війни. книгу 
присвятили пам’яті загиблих у 
боях за широкине.

Широкине – це село неподалік 
Маріуполя Донецької області, у ми-
нулому дачне поселення. Населений 
пункт взяли штурмом наприкінці 
серпня 2014 року російські військо-
ві, які перейшли державний кор-
дон України. На початку 2015 року 
об’єднані сили Міністерства внутріш-
ніх справ, десантники, нацгвардійці 
та доброврльчі батальйони спільни-
ми зусиллями змогли відбити в бо-
йовиків Широкине. Тоді й з’явився 
термін «Широкинська операція». Там 
і досі тривають бої.

У Широкиному навесні 2015 року 
загинув доброволець з Могилева--
Подільського Владислав Дюсов, який 
отримав псевдо Дюшес. 

Книгу презентувало видавництво 
«Орієнтир» – батальйонний самви-
дав, що перетворився у видавця на-
ціоналістичних праць. 

Взимку в багатьох господинь є 
запаси заморожених ягід. якщо 
вам набридли одноманітні 

компоти, спробуйте використати літні 
заготовки для приготування десер-
ту – здивуйте рідних легким ягідним 
мусом.

– Ти де була?
– За хлібом бігала.
– Догнала?

***
Приїхав Іван-Царевич до царя, кидає 

йому мішок і каже:
– Як обіцяв – голова дракона!
Цар кидає інший мішок Царевичу й каже:
– Як обіцяв – рука принцеси!

***
Хлопець знайомиться з дівчиною в ін-

тернеті.
– Опиши себе.
– Блондинка.
– Ясно... А очі?
– Є.

***
Дзвонить телефон. Господиня знімає 

слухавку й чує голос п’яного чоловіка:
– Алло, скажіть … я з вами по телефону 

розмовляю?
– Ні, по телевізору!
– Господи! Прямий ефір, а я в трусах!

***
Мaмa каже Вовочці:
– Вовочко, не скачи, a то животик вирос-

те великий.
Згодом Вовочкa зустрів вагітну жінку:
– Що, доскакалась?

***
– Таку страшну ляльку посадили на цю 

весільну машину... 
– Та тихше ти ... Це наречена в люк ви-

сунулася …
***

– Рятуйте!  
– Що? 
– Якщо Ви мене не витягнете, я потону! 
– Ні, ну ти подивись, вона ще й умови 

ставить!
***

– Бабусі на весіллях часто повторювали 
мені: «Ти наступна». Вони перестали це ро-
бити після того, як я стала говорити їм ті ж 
слова на похоронах! 
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іНГРеДіЄНТи:
• манна крупа – 100 г
• ягоди (журавлина, брусниці, сморо-

дина, порічки) – 300 г
• цукор – 200-250 г
• вода – 400 мл
1. Ягоди розтовчіть, додайте 100 мл 

води й вичавіть сік.
2. В ягоди влийте 300 мл води, додай-

те цукор і закип’ятіть. Процідіть відвар, 
викинувши залишки ягід.

3. У відвар додайте манку й варіть на 
невеликому вогні до консистенції густої 
каші. Остудіть.

4. У кашу додайте сік і добре збийте. 
Маса має збільшитись та стати пінистою.

5. Розкладіть мус у креманки й постав-
те в холодильник на чотири години.  

Pianoбой дмитро 
шуров – вінничанин, 
заборонений у роСії 

Діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 

з нами. e-mail: 
pravdy.syla@gmail.com
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оВеН
Цього тижня вам доведеться 
розв’язувати професійні питання. 
І хоча ви неабияк нервуватимете, 

витрачені сили все ж увінчаються успіхом. 
Не ігноруйте дрібних радощів, які підки-
дає життя. Адже в нескінченній гонитві за 
великим кушем навіть маленька перерва з 
мандаринкою й чашкою ароматного чаю  
неабияк піліпшить ваш настрій.

ТелеЦь
Хоча загалом місяць буде на-
повнений позитивною енерге-
тикою, зайва самовпевненість 

може нашкодити. Зірки дарують вам 
шанс поліпшити стосунки з близькими. 
Ще однією нагородою стануть матеріаль-
ні блага. А додаткові гроші перед ново-
річними святами вам точно не завадять.

блиЗНЮки
У грудні Близнюки отримають 
багато вражень. Не ігноруйте 
цікавих пропозицій — вони мо-

жуть стати корисними в майбутньому. 
У цьому місяці в представників знаку 
з’явиться багато турбот. Візьміть себе 
в лещата й налаштуйтесь на результат, 
адже від вас чекатимуть рішучих дій.

Рак
Останній місяць року навіє сму-
ток. Повсякденна рутина на-
бридне, може виникнути втома 

й апатія до всього. Через це виникнуть 
конфлікти і в сім’ї, і на роботі. Зірки на-
полегливо рекомендують знайти спосіб 
себе розважити: почніть малювати, запи-
шіться на танці, займіться підготовкою до 
грандіозного святкування Нового року!

леВ
Для Левів грудень обіцяє бути ці-
кавим і плідним. Зірки обіцяють 
представникам знаку масштабні 

зміни, як у роботі, так і в особистому житті. 
Чекайте нових зустрічей і знайомств. Є вели-
кі шанси успішно реалізувати творчі плани.

ДіВа
Для Дів у грудні не буде приво-
ду для метушні й турбот. Настав 
час зробити те, про що ви так 

давно мріяли: наприклад, записатися на 
нові освітні курси, поїхати в подорож за 
кордон, або просто влаштувати шалену 
вечірку з друзями. 

ТеРеЗи
Перш ніж щось вирішити, пред-
ставники знаку будуть ретельно 
зважувати всі «за» й «проти». Але 

не варто переживати – ваша розсудливість 
допоможе зробити правильний вибір. 
У другій половині місяця зірки рекомен-
дують розслабитися й відпочити: сходіть у 
салон краси, зробіть масаж, оновіть зачіску.

скоРПіоН
Переосмисліть свої пріоритети як 
у роботі, так і в особистому житті, 
і займіться саморозвитком. Запи-

шіться на курси розвитку особистості та са-
мовдосконалення, почніть вивчати інозем-
ні мови тощо. Вас чекає успіх, щоправда, 
не в особистому житті – стосунки з другою 
половинкою будуть напруженими.

сТРілеЦь
Вас чекає успіх у професійній 
сфері. Цілком можливо, що Стрі-
льці отримають багато цікавих 

пропозицій по роботі. А ось у особистому 
житті, на жаль, останній місяць року не 
буде настільки вдалим: на вас чекають 
непорозуміння, сварки, образи. Не при-
ймайте поспішних рішень – варто просто 
перечекати. Щоб відволіктися, займіться 
творчістю або благодійністю.

 коЗеРіГ
Грудень для вас пройде спокій-
но, якщо не показуватимете ото-
чуючим свій запальний норов. 

Нарешті з’явиться час розслабитися й від-
почити, зайнятися тим, чим давно хотіли. 
Нікому не розповідайте про свої успіхи – 
заздрість ще нікому не принесла користі.

ВоДолій
У той час, як представники інших 
знаків зодіаку можуть відкласти 
справи й відпочити, у Водоліїв 

усе не так чудово. Ви відчуєте занепад сил, 
втому, перепади настрою. Основна причи-
на всьому – велика завантаженість і неста-
більність в особистому житті. Їжте більше 
цитрусових і почніть нарешті радіти дріб-
ницям. Скоро все налагодиться!

Риби
Риби продовжать іти до своєї 
мети, і цей шлях виявиться досить 
продуктивним. Частина Риб у цей 

період зможе «звернути гори», інші – ви-
значитися з напрямом, у якому потрібно 
рухатись. Зірки рекомендують не присвя-
чувати весь час роботі. Проведіть дозвілля 
з веселою компанією, адже ваше почуття 
гумору вже давно проситься на волю. 

«Правди сила». 
Громадська газета Вінниччини.
Виходить щовівторка. 
Видається українською мовою.
Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 
Серія ВЦ №958-316Р від 24.10.2016.
Засновник: ГО «Медіа центр «Власно».

Адреса:
21000, м. Вінниця, 
вул. Театральна. 14, оф. 419
Контакти редакції:
сайт: www.vlasno.info
тел. (0432) 69-49-81
е-mail: pravdy.syla@gmail.com
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