
18 грудня в кількох райо-
нах Вінниччини пройшли 
перші вибори депутатів та 

голів об’єднаних територіальних гро-
мад. Наші журналісти перебували на 
дільницях та разом з громадськістю 
й правоохоронцями спостерігали за 
виборами та фіксували порушення.

У НемиріВськомУ райоНі 
кУпУВали голоси ВиборціВ

У Немирівському районі вибори до 
місцевих рад та на посаду голови тери-
торіальної громади проходили досить 
напружено. Усе почалося ще з перед-
виборчих перегонів. Кандидати обра-
ли різні види боротьби, політтехнології 
були жорстокими, удари по репутації 
кандидатів – нищівними. Ще в листопаді 
до Немирова приїхали молодики спор-
тивної статури з міста Дніпро. Через їхні 
залякування кандидатів від «Радикаль-
ної партії» та побиття працівника міської 
ради Романа Лабунського ситуація в міс-
ті була дуже напруженою. 

Загрозою для виборів також ста-
ли позови до Вінницького окружного 
адміністративного суду. Через вказан-
ня в бюлетенях персональних даних 
кандидатів, що суперечить чинному 
законодавству, друк бюлетенів для 
голосування припинили. Коли помил-
ку виправили, а бюлетені передруку-
вали, кандидати на посаду немирів-
ського голови поставили під сумнів 
дії територіальної виборчої комісії та 
звернулись з позовом до суду. 

Але 17 грудня суд відмовив кандида-
там Лілії Літовчук та Михайлу Зазуляку в 
задоволенні позову. 

Незважаючи ні на що, вибори в Не-
мирівському районі розпочались 18 
грудня о 8.00. Кандидат у депутати ра-
йонної ради Олександр Коваль звернув-
ся до поліції через переслідування його 
автівки невідомими та погрози.  У селі 
Стрільчинці люди  розповіли журналіс-
там, що за 100 гривень та солодкий по-
дарунок їхні голоси намагались купити. 

– Сьогодні прийшли до моєї хати, 
дали мені солодкий подарунок і 100 

гривень, мовляв, на шампанське. Я не 
хотів спочатку брати, а потім погодився, 
сказав, що проголосую за кого вони ска-
жуть. Вони повірили й навіть не спитали, 
чи я тут прописаний, – розповідає меш-
канець села Стрільчинці.

Бабусі розповідають, що не лише 
кандидати на депутатське крісло при-
носили подарунки. Під виглядом пра-
цівників благоустрою до хат старень-
ких бабусь того ж села приходили 
невідомі, які пропонували замовити 
нові таблички з назвами вулиць та за-
писували номери телефонів господа-
рів. Через кілька годин вони дзвони-
ли й агітували голосувати за Михайла 
Зазуляка, пропонуючи 500 гривень за 
один голос. Більшість виборців відмов-
лялись від такої пропозиції, хоча були 
й такі, які брали гроші, а голосували 
відповідно до власного бажання. У 
поліції того ж дня прийняли заяви від 
двох мешканців села, які повідомили 
про факти підкупу голосів.

У ТУльчиНі Виборці  
фоТографУВали бюлеТеНі

У Тульчинській громаді налічується 
13 виборчих округів, з яких шість – у місті 
Тульчин і сім – по селах громади.

Напередодні виборів, коли тривав 
«день тиші» й агітація була заборонена, 
зафіксували агітаційні матеріали на біл-
бордах та банерах міста: при в’їзді – від 
кандидата партії «Солідарність», а в са-
мому центрі міста – від мажоритарника 
Дениса Мазура. У день виборів вдалося 
зафіксувати порушника-агітатора на біл-
борді, і знову від «Солідарності».

Зранку 18 грудня на дільницях було 
спокійно, але ближче до обіду почали 
виникати дрібні порушення.

На виборчій дільниці №050170 спо-
стерігачі й заступник міського голови 
Світлана Олійник зафіксували перше 
порушення: одна з виборців намагалася 
сфотографувати свій голос на фотокаме-
ру. Порушницю помітили завдяки яскра-
вому спалаху. Члени дільниці зреагува-

ли одразу – техніку вилучили, бюлетені 
теж. Для з’ясування обставин викликали 
поліцію та оперативну групу. За словами 
голови виборчої дільниці Ольги Костюк, 
правоохоронці забрали жінку із собою.

Із села Дранки взагалі надійшов 
сигнал, що в місцевому магазині про-
дають голоси, а на виборчій дільниці 
№051180 видають по чотири бюлетені 
на руки. Підтвердити таку інформацію 
не вдалося.

На виборчій дільниці №050159 у селі 
Ганнопіль ми зустріли сільську голову Ва-
лентину Плаксій, яка не проводила про-
цедуру голосування, а лише спостерігала 
за всім. Після прохання журналістів пояс-
нити свою присутність і надмірну увагу 
до процесу виборів, жінка швидко поки-
нула приміщення дільниці.

Явка виборців Тульчинської міської 
об’єднаної територіальної громади ста-
ном на 20:00 18 грудня становила 42%.
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Під виглядом працівників 
благоустрою до хат стареньких 
приходили невідомі, які згодом 
пропонували 500 гривень 
за один голос на виборах



На ВибораХ В об’єдНаНиХ 
громадаХ ВіННиччиНи ВпеВНеНо 

лідирУюТь чиННі голоВи

Попередні результати виборів до 
об’єднаних територіальних громад 
показали, що переможцями ста-
ли чинні голови місцевих рад. Про 
це повідомив заступник голови Ві-
нницької облдержадміністрації Ан-
дрій Гижко.

Попередні результати виборів до 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 
станом на 19 грудня виглядають таким 
чином:

барська оТг – артур цицюрський, 
чинний голова міста Бар;

Вороновицька оТг Вінницького ра-
йону – олександр ковінько, чинний се-
лищний голова Вороновиці;

северинівська оТг жмеринського 
району – олександр Христюк, чинний 
голова сільради Северинівки;

Немирівська оТг – Віктор качур, 
чинний міський голова Немирова;

ситковецька оТг Немирівського ра-
йону – Віктор михайленко, чинний се-
лищний голова Ситковець;

оратівська оТг –  ігор барський, чин-
ний селищний голова Оратова;

Томашпільська оТг – Валерій Не-
мировський, чинний селищний голова 
Томашполя;

Тульчинська оТг – Валерій Весня-
ний, чинний мер Тульчина;

жданівська оТг Хмільницького ра-
йону – станіслава Ядвіжина, чинна сіль-
ська голова Жданівки;

бабчинецька оТг чернівецького ра-
йону – Ніна зварич, чинна сільська голо-
ва Бабчинець.

За словами Андрія Гижка, найвища 
явка виборців була в Немирівській гро-
маді — понад 60%, у Ситковецькій — по-
над 57%, в Оратівській — понад 55%. 
Найменша — у Тульчинській ОТГ — біль-
ше ніж 42% та Жданівській ОТГ — майже 
37%.

– Зважаючи на активність виборців, 
можна сказати, у яких населених пунк-
тах люди готові брати на себе відпові-
дальність за долю своєї громади, – заува-
жив заступник губернатора.

Голова Комітету виборців України 
Владислав Телень додав, що люди обра-
ли чинних голів тому, що побачили в них 
непоганих господарників. 

поліТика місцеВа Влада

гайсинчани 
добилися сВого: 
небезпечні 
пішохідні 
переходи В місті 
таки осВітлять

благоустрій
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гайсинські чиновники таки 
згадали про безпеку містян

після кількох трагічних випадків 
на дорогах гайсина, у районно-
му центрі нарешті облаштують 

вісім пішохідних переходів. У по-
передньому випуску газети «прав-
ди сила» ми писали, що місцева 
влада відреклася від переходу біля 
Трц «європейський», мовляв, дорога 
державного значення й фінансувати 
її освітлення має служба автомо-
більних доріг України. 

Але після протестів містян та чис-
ленних звернень наших журналістів 
справу все ж вдалося зрушити з міс-
ця. Депутати Гайсинської міськра-
ди таки відчули відповідальність за 
власне місто й вирішили докласти 
зусиль та грошей для його безпеки. 

Актуальне для гайсинчан питання 
обговорили на засіданні комісії з питань 
облаштування пішохідних переходів у 
місті. За словами гайсинського міського 
голови Анатолія Гука, міська рада планує 
профінансувати належне облаштуван-
ня пішохідних переходів, хоча дорога 
М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – 
Знам’янка й не відноситься до підпоряд-
кування місцевої влади. 

Зокрема, вирішили придбати та 
встановити інформаційні покажчики по 
вулицях І. Богуна, 1-го Травня та Жовтне-
вій. Також затвердили проектно-кошто-
рисну документацію на реконструкцію 
мережі вуличного освітлення по вули-
цях 1-го Травня та Жовтневій, на загаль-
ну суму 259 тисяч 896 гривень.

Уже закупили й встановили опори, 
замовили спеціальні світильники, які 
будуть належним чином освітлювати 
всю дорогу. Уже розпочали роботи з 
освітлення по вулиці 1-го Травня біля 
пішохідних переходів навпроти тор-
гового центру «Європейський» та вій-
ськової частини. Як повідомляє сайт 
Гайсинської РДА, усього планують об-
лаштувати вісім пішохідних переходів. 

Гайсинські посадовці звернулися до 
Служби автомобільних доріг з прохан-
ням розробити проект облаштування 
дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кіро-
воград – Знам’янка та вписати всі необ-
хідні умови для безпеки кожного учас-
ника дорожнього руху. 

вибори

з питань розміщення реклами 
в газеті «правди сила» 
та на сайті Vlasno.info 

звертайтеся за телефонами:

(0432) 69-49-81
(097) 769-85-68
(093) 837-01-15
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Нещодавно на сайті Національ-
ного агентства з питань за-
побігання корупції з’явилась 

електронна декларація головного 
лісника Вінниччини анатолія бон-
даря. з документу дізнаємось, що 
родина лісника має нерухоме майно 
в києві та області. анатолій бондар 
володіє 12 сотками земельної ді-
лянки в ірпіні та має гараж площею 
47 квадратних метрів у києві. квар-
тира площею 130 квадратних метрів 
у столиці належить посадовцю, його 
дружині та доньці.

Будинок площею 188 квадратних ме-
трів в селищі Агрономічне Вінницького 
району задекларований на дружину ліс-
ника як незавершене будівництво. Але 
ззовні будівля виглядає завершеною та 
цілком пристосованою для життя. 

Земельна ділянка під будинком на-
лежить старшій доньці лісника Оксані 
Таран (Бондар). У цьому будинку вона й 
живе.

Анатолій Бондар «забув» задекларува-
ти свій будинок площею 528 квадратних 
метрів, який знаходиться навпроти будин-
ку його доньки. Саме там, за словами сусі-
дів, він і мешкає. Те, що це його будинок, 
підтвердили місцеві мешканці та джерело 
в сільській раді села Агрономічне. Будинок 
виконаний у архітектурному стилі, прита-
манному лісничим будинкам Вінниччини, 
що видає професію власника.

– За подання суб’єктом декларуван-
ня завідомо недостовірних відомостей 

у декларації, особа карається штрафом 
від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або громадськими роботами 
на строк від 150 до 240 годин, або по-
збавленням волі на строк до двох років 
з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років, – каже юрист 
Олексій Мусіровський. 

Рухомого майна в головного лісничо-
го, згідно з декларацією, немає. Його 
дружина у двох банках тримає 260 тисяч 
156 гривень та 65 тисяч 300 гривень. 

голоВний лісник Вінниччини 
«забуВ» задекларуВати будинок 
площею 528 кВадратних метріВ

Рухомого майна в головного 
лісничого, згідно 

з декларацією, немає

владислав боднар
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анатолій бондар

будинок, у якому мешкає анатолій бондар, 
знаходиться навпроти будинку його дочки

будинок доньки лісника 
за документами... недобудова
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Найвища явка виборців була в Немирівській громаді

Ірина баСенко
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Кого вони приведуть до влади?

Любов ЗаваЛьнюк, 
Людмила Левченко, 
Тетяна ЩербаТюк



пожежники з Уланова Хміль-
ницького району висловлюють 
недовіру своєму начальнику й 

підозрюють його в незаконному спи-
санні палива та грошей. представники 
колективу Уланівської комунальної 
місцевої пожежної частини обурені по-
ведінкою свого начальника та зловжи-
ванням ним посадовим становищем. 
чоловіки зазначають, що керівник 
неодноразово списував паливно-мас-
тильні матеріали не за призначенням. 

– Ми не знаємо куди щомісяця зникає 
пальне, бо виїздів як таких не було. У жур-
налах, де щодня відмічається кілометраж 
та витрачене пальне, змін немає, бо виїздів 
не було. А от в експлуатаційній картці на-
чальник записує виїзди нібито на навчання 
чи хибні виклики й списує на це бензин і кі-
лометраж, – зауважує начальник II караулу 
Уланівської КМПЧ Валерій Перун. 

Розбіжності в документації підтвер-
джує Державна фінансова  інспекція у 
Вінницькій області, перевірку якої іні-
ціювали самі пожежники. У відповіді 
йдеться про те, що «стосовно списання 
паливно-мастильних матеріалів на хиб-
ні виклики та навчання дійсно частково 
підтверджені дані факти». 

На здійснення виїздів за шість днів, за 
даними бухгалтерського обліку, списали 
на видатки 116 літрів палива А-92 на за-
гальну суму 2,5 тис. грн. Усього фінансо-
ва інспекція встановила понад 15 випад-
ків безпідставного списання пального, 
проте самі пожежники заявляють, що 
такі випадки були ледь не щодня. 

– Наш начальник ходив по підпри-
ємцях і збирав гроші для частини. І от був 
такий випадок, що неподалік нас горів 
магазин, але його власник, мабуть, не дав 
начальнику грошей і той заборонив нам 
їхати на пожежу, хоча відстань до магази-
ну кількасот метрів. Ми поїхали на пожежу 
аж тоді, коли подзвонило керівництво з 
Хмільника. З нас увесь Уланів сміється, що 
ми за п’ятсот метрів їхали так довго, людям 

у магазині соромно в очі дивитися, – роз-
повідає пожежний II караулу Уланівської 
КМПЧ Ігор Осадчук. 

Уланівські пожежники вже зверталися в 
районну раду, фінансову інспекцію та про-
куратуру. Наразі триває досудове розсліду-
вання, попри те, що слідчий Хмільницького 
відділення поліції провадження закрив.

Пожежники зазначають: уже на-
бридло оббивати пороги всіх інстанцій, 
бо підозрюють, що їхнього начальника 
хтось «кришує». 

Окрім цього, зауважують пожежники, 
начальник використовує бюджетні кошти 
не за цільовим призначенням, бо замість 
того, щоб відремонтувати автомобілі, він 
встановив навколо пожежної частини пар-
кан. Показують взуття, яке придбав керів-
ник, і скаржаться, що на пожежу таке не 
одягнеш, бо повернешся без підошов. 

– У нас має бути спеціальне взуття та 
одяг, а наш начальник Володимир Степа-
нович придбав нам мастилобензостійкі 
чоботи. Але ми ж не в шахті десь, ми по-
жежники й нам такі не підходять, – за-
уважує начальник I караулу Уланівської 
КМПЧ Володимир Кілієвич. 

Кореспонденту Vlasno.info також 
вдалося поспілкуватися з начальником 
Уланівської КМПЧ. Чоловік розповідає, 
що 30 років пропрацював у пожежній 
частині в Хмільнику, зараз йому 58 років.

– Я вже п’ять років був на пенсії, але 
мене попросили з райради обійняти по-
саду начальника пожежної частини в Ула-
нові, бо не було інших кандидатур. Я ду-
маю, що хлопці не хочуть бачити мене як 
керівника, бо мають свою кандидатуру. 
Це родич одного з пожежників, якого не-
щодавно скоротили. Тому вони так усім 
жаліються на мене. А я ж їм навпаки – що-
місяця чи щокварталу давав по тисячі або 
й більше премії кожному, купив нові буш-
лати, чоботи та берці, а вони мене от так 
соромлять. Таких чобіт, як вони хочуть, по 
стандарту в Україні не виготовляють, тому 
купив те, що було, – розповідає начальник 
Уланівської КМПЧ Володимир Хміль.

З приводу розбіжностей у докумен-
тації щодо списання палива зауважує, що 

виклики спочатку передавалися на Хміль-
ник, а звідти вже на область, тому, можли-
во, не завжди реєстрували дзвінки.

У жовтні колектив організував за-
гальні збори з приводу висловлен-
ня недовіри до начальника частини 
та невиконання ним своїх службових 
обов’язків. Усього в колективі працює 
15 осіб, 12 з яких виступило проти керів-
ництва. З цими документами та фактами 
пожежники неодноразово зверталися 
до голови Хмільницької райради. 

– Там є вина як начальника, так і ко-
лективу. Після того як передамо з кому-
нальної власності районних територі-
альних громад цю пожежну частину в 
комунальну власність сільської громади 
Уланова, тут зміниться власник, і з керів-
ником потрібно буде переукласти дого-
вір. Тож що буде далі – поки невідомо,  –
запевняє голова Хмільницької районної 
ради Зоя Бонсевич. 

НадзВичайНі подіЇкриміНалаТо«Правди сила», №8,  20 грудня 2016 р.
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молодик побиВ Та пограбУВаВ 
бабУсю-іНВаліда Та ВТік 
В іНшУ обласТь

дТп На ВіННиччиНі забрала 
жиТТЯ сержаНТа-НацгВардійцЯ 

НеВідомі особи підпалили 
В гайсиНі гУрТожиТок

Молодого хлопця, який побив та 
пограбував літню жінку-інваліда на 
Вінниччині, затримали в Чернігові. Про 
це повідомляє прес-служба ГУ Націо-
нальної поліції у Вінницькій області.

Пограбування сталося ще напри-
кінці листопада у Вапнярці Томашпіль-
ського району. У помешкання 82-річної 
місцевої жительки пробралися троє 
грабіжників: один з них побив жінку, 
забрав у неї п’ять тисяч гривень, мо-
більний телефон та золоту каблучку. 
Пенсіонерка з численними травмами 
потрапила до лікарні. Вийшовши на 
слід злочинців, правоохоронцям вда-
лось затримати одного з них в Черні-
гові. Там 19-річний чоловік, який уже 
був умовно засуджений за здійснення 
грабежу, встиг вчинити ще дві крадіж-
ки. Наразі його затримали. Чоловіку 
оголосили про підозру у вчиненні 
розбійного нападу. Йому загрожує 
до 12 років в’язниці. Двох інших осіб, 
причетних до пограбування мешканки 
Вінниччини, також затримали. 

В автопригоді на Літинщині заги-
нув молодий чоловік. Про це повідо-
мляє Vlasno.info з посиланням на 
прес-службу ГУ Національної поліції 
у Вінницькій області. 

ДТП сталась 17 грудня, близь-
ко десятої ранку, біля села Бірків. 
30-річний сержант-нацгвардієць з 
Чернівецької області, перебуваючи 
за кермом автомобіля opel, не впо-
рався з керуванням. Автівка злетіла 
в кювет та влетіла в дерево. 

Від отриманих травм військовий 
загинув на місці автопригоди. На-
разі правоохоронці з’ясовують усі 
причини ДТП, проводять слідчі дії. 

Пожежа майже повністю знищила 
триповерхове приміщення колишньо-
го гуртожитку. Про це повідомляє прес-
служба ДСНС у Вінницькій області. 

13 грудня о 21:20 рятувальники 
отримали повідомлення, що горить 
будівля в місті Гайсин. Приміщення, яке 
було тривалий час закинутим, офіцій-
но перебуває у власності Міністерства 
економічного розвитку України. 

Поки пожежники встигли локалі-
зувати вогонь о 23:12 і загасити його, 
дерев’яні покрівлі та шифер площею 
1280 кв. м були вщент знищені. Як 
зазначають рятувальники, імовірною 
причиною займання стало необе-
режне поводження з вогнем невста-
новленої особи.
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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

віта оМеЛьчУк

богдан новак

протести

Загиблі

одноразову грошову допомо-
гу сім’ям атовців, які загинули 
або отримали поранення, у 

2017 році збільшать удвічі. Відповідне 
рішення підтримали депутати під час 
засідання обласної комісії з питань бю-
джету, фінансів та обласних програм.

Наразі допомога сім’ям бійців, які за-
гинули, складає 30 тисяч гривень. Сім’ям 
поранених атовців – 10 тисяч гривень. 
Наступного року суми збільшать удвічі. 
З цією пропозицією звернувся до комісії 
депутат Володимир Барцьось. 

– Це додаткова допомога до дер-
жавної з обласного бюджету. Наразі 
прийняті суми – мінімальні, які мо-
жуть бути. Оскільки протягом року 
піднялися в ціні і комунальні послуги, 
і продукти, і медикаменти, то й розмір 
допомоги доцільно збільшити, – про-
коментував Барцьось. 

Додамо, що влітку під час одного з 
пленарних засідань сесії депутати при-
йняли рішення про виділення одного 
мільйона гривень на допомогу сім’ям 
атовців. А відповідно до постанови Каб-
міну, допомогу також отримуватимуть 
родини безвісти зниклих бійців. 

допомогу сім’ям ВінниЦьких 
атоВЦіВ збільшать удВічі  

Тамара ТИСЯчна
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поранені учасники аТо отримають по 20 тисяч гривень допомоги

автівку, у якій їхав сержант 
Нацгвардії, розплющило об дерево
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«начальник незаконно 
списуЄ палиВо й не ВВаЖаЄ 
нас за людей», – пожежники 

з Уланова

пожежна частина в Уланові

пожежники Уланова 
вимагають від влади 
втрутитися

рятувальники скаржаться, що чоботи, які їм 
видають, не витримають високої температури
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Тіло повішеного чоловіка зна-
йшли ще 4 грудня у Вінниць-
кому військовому госпіталі, 

проте подробиці трагедії стали 
відомі лише десять днів потому. 
про це повідомили у прес-службі 
гУ Національної поліції у Ві-
нницькій області. 

Померлий проходив службу 
за контрактом у чині прапорщи-
ка в 59-й окремій мотопіхотній 
бригаді, яка розташована в місті 
Гайсин. Військового, ім’я якого 
не розголошують, мобілізували 
в 2014 році. З того часу він встиг 
отримати бойовий досвід у зоні 
проведення АТО. 

Кримінальне провадження через 
загибель 46-річного військовослуж-
бовця працівники поліції відкрили 
за статтею про умисне вбивство. 
Проте основною версією поки що за-
лишається самогубство. Остаточні 
висновки правоохоронці зроблять 
після результатів низки експертиз, 
які встановлять, від якого типу уду-
шення помер чоловік.  

атоВЦя з гайсинської 
мотопіхотної 

бригади знайшли 
мертВим у лікарні



мешканці сіл та міст Вінниць-
кої області можуть брати 
пільговий кредит на жит-

ло вже впродовж багатьох років. 
програму пільгового кредитування 
«Власний дім» профінансували й на 
наступний рік. 

Програма передбачає придбання житла 
в кредит під 3% річних у селі чи райцентрі. 
фінансується з державного бюджету, облас-
ного та бюджетів територіальних громад. 

За словами очільника обласного 
фонду сприяння інвестиціям та будівни-
цтву Володимира Бабошина, усього за 
період дії програми покращити житлові 
умови на Вінниччині зможуть 2084 осо-
би. Наступного року це буде 455 людей. 
За цей час планують добудувати чи ре-
конструювати 284 будинки в райцентрах 
та селах, ще 80 – придбати.

– Програма передбачає виділення 
коштів на придбання житла, його рекон-
струкцію чи прокладення водопрово-
ду, – пояснив Бабошин. 

Розраховувати на пільговий кредит 

можуть працівники аграрної сфери, 
освітяни, лікарі, правоохоронці, які жи-
вуть і працюють у сільській місцевості, 
але не мають власного житла. 

За словами посадовця, попит на про-
граму досить великий. Незважаючи на 
це, не всі райони виділяють достатню 
кількість коштів зі своїх бюджетів на її 
реалізацію. Проте Бабошин запевнив, 
що роботу з районами проводять і на-
ступного року фінансування має зрости. 

На реалізацію програми «Власний 
дім» у 2017-2021 роках мають виділити 
близько 40 мільйонів гривень з облас-
ного бюджету. Наступного року сума 
асигнувань складе 6,4 мільйона гривень. 
Усього на реалізацію програми протя-
гом чотирьох років планують виділити 
77 мільйонів гривень. 

Поки що в лідерах Барський район. 
Серед аутсайдерів – Тростянецький, Пі-
щанський, Теплицький та Калинівський 
райони. 

Загалом на Вінниччині діє близько 
десяти програм пільгового кредитуван-
ня, які передбачають придбання житла в 
кредит з невеликими відсотками. Однак 
більшість з них наразі не фінансують. 

моє праВо

Тетяна СеМенова

З 1997 ПО 2016 РОКИ НА ПРОГРАМУ
ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В СЕЛАХ ВИДІЛИЛИ

118 млн грн

2294 людини

14,8 тис. осіб

З обласного бюджету

З державного бюджету
З місцевих бюджетів

З НИХ:

В області на ці кошти змогли придбати житло 

Змогли прокласти водогони за програмою «Питна вода»

42 
млн грн

48 
млн грн

28 
млн грн
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квартирне питання

доступне Житло В селах 
та райЦентрах моЖна купити 
за пільгоВим кредитом 

чи моЖна зВертатися 
В аптеки за першою 
домедичною допомогою?
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Тамара ТИСЯчна

чи може пересічна людина роз-
раховувати, що їй нададуть 
першу долікарську допомогу, 

якщо просто посеред міста їй стане 
зле? Наш кореспондент перевірила й 
дізналась, яку допомогу зобов’язані 
надавати  працівники аптек.

Журналістка газети «Правди сила» 
вирішила провести невеликий експери-
мент: завітала до трьох різних аптек та 
поскаржилась на погане самопочуття. 
Назвала кілька розповсюджених симп-
томів (нудоту, запаморочення, біль у 
м’язах) та попрохала зміряти тиск, дати 
склянку води та таблетку. 

У муніципальній аптеці на мої скарги 
відреагували досить швидко. У зал зі склян-
кою в руках вибігла фармацевт, яка одразу 
запропонувала присісти та випити ковток 
води. Потім вона наполегливо радила 
викликати «швидку», та я почала всіляко 
відмовлятися, виправдовуючись тим, що 
іноді таке трапляється, але потрібно випи-
ти ліки, яких із собою немає. фармацевт 
принесла робочу аптечку й запропонува-
ла прийняти болезаспокійливі. Після цього 
вона ще довго не відпускала, поки не впев-
нилась, що мені стало краще, а потім пере-
ймалась тим, хто проведе «хвору» додому. 
Однак тиск зміряти не вдалось, оскільки 
тонометру для внутрішнього користуван-
ня не було, хоча апарат стояв на вітрині 
для продажу. За надану першу долікар-
ську допомогу працівниця аптеки подяки 
не чекала та запевнила, що це її робота й 
внутрішня аптечка призначена не тільки 
для працівників, але й для таких екстрених 
ситуацій.

Наступним пунктом мого маршруту 
стала «зелена аптека». У ній вінничани 
можуть купити цілющі трави, засоби на-
родної медицини та органічну космети-
ку. Мені стало дуже цікаво, чи зможуть у 
цій аптеці  надати допомогу, адже такий 
заклад не вважають фармацевтичним, 
а його працівника – фармацевтом. Кон-
сультант торгового залу запропонувала 
ковток води, ліки з внутрішньої аптечки 
та викликати швидку допомогу. Прила-
дів для вимірювання тиску в аптеці вза-
галі не продавали.

останнім об’єктом дослідження  став 
заклад однієї дуже відомої мережі ап-
тек. На прохання про першу долікарську 
допомогу мені надали всі необхідні по-
слуги. Тут «хвору» оточили одразу двоє 
фармацевтів. Одна з них хутко підкотила 
рукав, аби зміряти тиск, друга вже бігла 
з аптечкою й водою. Після цього, навіть 
не запитуючи, одразу викликали швидку 
допомогу. До такого кінця експеримен-
ту я не була готова, але все ж дуже рада, 
адже це означає, що пересічна людина 
може розраховувати в аптеці на повну 
долікарську медичну допомогу.

Після проведеного дослідження в 
мене виникло кілька запитань. Відповідь 
на них отримала у Вінницькому департа-
менті охорони здоров’я. 

Згідно із законом, перша долікарська 
допомога – це комплекс простих термі-
нових дій, спрямованих на збереження 
життя та здоров’я потерпілого. Вона 
включає такі необхідні дії: забезпечен-
ня прохідності дихальних шляхів, про-
ведення штучного дихання, зовнішнього 
масажу серця, зупинення кровотечі, ім-
мобілізацію місця перелому, накладен-
ня пов’язки та виклик швидкої медич-
ної допомоги. Перелік осіб, які мають 
обов’язково допомогти, зазначений в 
частині першій статті 12 зі змінами, вне-
сеними згідно із Законом №766- VIII від 
10.11.2015 Закону України  «Про екстре-
ну медичну допомогу».  

У ній повідомляється, що особами, 
які  зобов’язані надавати домедичну до-
помогу людині в невідкладному випад-
ку є: працівники аварійно-рятувальних 
служб, державної пожежної охорони, 
поліціянти, фармацевтичні працівники, 
провідники пасажирських вагонів, борт-
провідники та інші особи, які не мають 
медичної освіти, але за своїми службо-
вими обов`язками повинні володіти 
практичними навичками надання доме-
дичної допомоги.

Також ми взяли коментарі в досвід-
чених фармацевтичних працівників і 
дізналися, чому хворому не можуть змі-
ряти тиск, коли на вітрині лежить тоно-
метр.

– Ми завжди намагаємось діяти 
швидко та належним чином, – розпові-
дає фармацевт з двадцятилітнім стажем 
Тетяна, – адже в цьому колись поклялись 
самому Гіппократу. Та не завжди може-
мо виміряти тиск хворого. Є чіткий пе-
релік того, що має обов’язково бути у 
внутрішній аптечці фармацевтичного 
закладу. На жаль, тонометр не входить 
до цього списку. Тому питання про його 
наявність – це вже особиста проблема 
аптеки. Тонометри, що лежать на вітри-
ні – виставлені на продаж, і використо-
вувати їх суворо заборонено! Адже це 
медичний  прилад, і пошкодження його 
упаковки та навіть разова експлуатація 
унеможливлює його продаж.

Опираючись на описані коментарі й 
факти, з упевненістю можемо сказати, 
що всі жителі та гості нашого міста можуть 
розраховувати на першу долікарську до-
помогу з боку фармацевтичних праців-
ників у екстреному випадку. Під час екс-
перименту були дотримані всі необхідні 
вимоги. фармацевти, які стали учасника-
ми дослідження, показали себе якнай-
краще з людської та професійної точки 
зору. А редакція газети «Правди сила» 
бажає всім вінничанам міцного здоров’я 
та гарного самопочуття! 

працівники аптек зобов’язані надати домедичну допомогу, якщо вам стало зле
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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.



Протягом першого кварталу на-
ступного року на базі обласної дитячої 
клінічної лікарні планують створити 
кабінет профілактики болю. Як розпо-
віла начальник відділу лікувально-про-
філактичної допомоги дитячому насе-
ленню департаменту охорони здоров’я 
Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко, 
кабінет буде своєрідною підструктурою 

лікарні. Його діяльність буде спрямова-
на на допомогу маленьким пацієнтам, 
діагнози яких потребують регулярного 
вживання знеболювальних. Насампе-
ред це стосується дітей, яким необхідна 
паліативна допомога. 

Скористатися послугами кабінету 
зможуть діти з усієї області. До того ж 
фахівці установи надаватимуть кон-
сультації своїм колегам з інших районів 
Вінниччини. 

маленькі вінничани завітали 
до карпат у пошуках хатинки 
святого миколая. дітлахам 

вдалося віднайти стежинку до його 
обійстя та побачити, як чарівник 
здійснює мрії. кореспондент Vlasno.
info зміг на власні очі переконатись, 
що новорічне диво існує.

На Івано-франківщині, у національ-
ному парку “Гуцульщина”, де знахо-
диться маєток святого Миколая, гостей 
зустріли мешканці села Пістинь зі сма-
коликами та кавою. Потім помічниця 
Миколая пані Уляна запросила гостей до 
самої хатинки.

Вінницькі дітлахи ще в автобусі ра-
дились між собою, що будуть питати в 
казкового дідуся. Але помічники Мико-
лая не просто радо зустріли вінницьких 
гостей: цікавинки очікували вінничан на 
кожному кроці. 

– Наш святий Миколай працює весь 
рік. Зараз він приймає діток з Черкась-
кої області, а ми тим часом, з його до-
зволу, прогуляємось будинком, у якому 
він мешкає, – розповідала пані Уляна. – 
Ось кімната ялинкових прикрас: від 
солом’яного дідуха, яким прикрашали 
оселю в давнину, до сучасних ялинкових 
прикрас. На стінах бачите старовинні 
новорічні листівки. У кожній з цих кімнат 
ви знайдете унікальні новорічні атрибу-
ти з усього світу.

Ми побували в поштовій кімнаті, де 
зберігаються листи від дітей з різних кра-
їн; побачили особисту кімнату святого 
Миколая. У тій кімнаті є шафа з одежи-
ною для кожної пори року (навіть літа), 
молитовний куточок з іконками та лам-
падками, де святий Миколай молиться за 
діток. Увагу гостей привернуло й чарівне 
дзеркало, у якому пустуни замість свого 
зображення бачать різочку. На ліжку Ми-
колая є три подушки, лягаючи на які він 

спілкується з Богом, чує дитячі молитви 
та бачить увесь світ. Під ковдрою діти 
знайшли зелену травичку та проліски, 
що спочивають до весни. А в «майстерні 
іграшки» разом з мамами зробили влас-
норуч ялинкові прикраси.

На площі біля будинку є галявина 
українських казок, дендропарк, галяви-
на з 12-ма чеснотами християнина та га-
лявина, де «живуть» дванадцять місяців. 
Поруч з будинком знаходиться «авто-
парк» святого Миколая з гринджолами 
та бричкою.

Коли нарешті Миколай звільнився, 
дітлахи обступили його двері та гуртом 
почали стукати. Дорослі в цей час загля-
дали у віконця. Святий Миколай запро-
сив до себе всіх – і діток, і дорослих. Ма-
ленька Катруся спитала в чарівника, що 
він робить влітку.

– Є два свята Миколая – зимовий Ми-
колай та літній, – і ми готуємося до них. 
Крім того, я молюся до Бога за дітей, 
за мир в Україні та вислуховую дитячі 
молитви. Маю роботу  протягом усього 
року, – пояснив святий Миколай.

Подаруночків дочекались усі: малечі 
подарували філіжанки, печиво, магні-
ти та блокнотики. А от дорослі поїхали 
додому з різками, причому брали їх за 
власним бажанням. 

Різдвяний настрій вінничани при-
везли до рідного міста. Вінницька ма-
леча радить усім дорослим поїхати до 
Миколая в гості, щоб заново повірити 
в диво! 

діТиосВіТагромада«Правди сила», №8,  20 грудня 2016 р.

Любов ЗаваЛьнюк

сВятий миколай маленьким 
Вінничанам подаруВаВ 

філіЖанки, а дорослим – різки

Ми побували в поштовій 
кімнаті, де зберігаються 
листи від дітей з різних країн, 
а також  побачили особисту 
кімнату святого Миколая

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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олександр Сашньов

cтуденти

Здоров’я дітей

студентам-
технарям та 
природничникам 
удВічі збільшать 
стипендії

для ВаЖкохВорих дітей Вінниччини 
стВорять кабінет профілактики болю

кращі студенти, які навчаються 
на складних спеціальностях, 
отримуватимуть подвійну 

стипендію. про це повідомили в 
прес-службі міністерства освіти та 
науки України.

З наступного року підвищені стипен-
дії нададуть студентам, які навчаються 
на спеціальностях, де важко отримати 
високу оцінку – зокрема, на природни-

вікторія онІСІМова
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В україні запроВадять 
12-річне наВчання В школах

реформи

В українських школах запрова-
дять 12-річну систему навчан-
ня. кабінет міністрів схвалив 

концепцію реформи середньої 
школи «Нова українська школа». 

– Зміна підходів та введення нових 
методик викладання заради отриман-
ня нових якісних результатів навчання 

в школі, буде потребувати від учнів та 
педагогів більше часу та сил. Такі зміни 
в рамках 11-річки, без шкоди здоров’ю 

дітей та підвищення інтенсивності на-
вчання, здійснити неможливо, – по-
яснила таке рішення очільниця Мініс-
терства освіти та науки України Лілія 
Гриневич. 

За її словами, останні три роки 
навчання розраховані на так звану 
«профільну школу» (створення про-
фільних класів у старшій школі з по-
глибленим вивченням окремих пред-
метів – прим. авт.). 

Водночас Гриневич запевнила, що 
внаслідок підвищення якості середньої 
освіти на більшості спеціальностей ба-
калаврату у вищих навчальних закла-
дах запровадять трирічне навчання, а 
не чотирирічне, як це є зараз. 

Загалом реформування шкільної 
освіти розраховане на найближче де-
сятиріччя – впроваджуватимуть ре-
форми протягом 2016 – 2029 років. 

вікторія онІСІМова

Перехід на 12-річну 
систему навчання в школах 

планують здійснити 
в 2018 – 2019 

навчальному році
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родинні свята

чо-математичних педагогічних напря-
мах підготовки (для отримання фаху вчи-
телів хімії, фізики, біології тощо) та інших 
математичних, природничих та інженер-
них спеціальностях. Для них стипендія у 
вишах III-IV рівня акредитації становити-
ме 2036 гривень, у ВНЗ I-II рівня акреди-
тації –1536 гривень. 

Додамо, що стипендія для звичай-
них студентів ВНЗ III-IV рівня акредита-
ції з наступного року становитиме 
1100 гривень, для студентів вишів 
I-II рівня акредитації – 830 гривень. 

Вінницька малеча побувала в резиденції святого миколая в карпатах

Усі маленькі вінничани отримали подарунки У хатині миколая панує різдвяна атмосфера

чарівні олені чекають різдвяної ночі різочки для неслухняних дітей

після 9-го класу діти будуть навчатися в профільній школі



держава планує допомогти фер-
мерам  у придбанні техніки. 
про це повідомляє кореспон-

дент Vlasno.info з посиланням на 
урядовий портал. 

За словами міністра аграрної по-
літики та продовольства Тараса Ку-
тового, наступного року майже 
30% вартості української тех-
ніки відшкодовуватиме дер-
жава. 

– Серед важливих завдань – 
підтримка укра-
ї н с ь к о г о 
машинобу-
дування. У 
рамках цьо-
го ми хо чемо  
д о д а т к о в о 
передбачити пів-
мільярда гривень на 
підтримку купівлі української 
техніки з рівнем локалізації 50%. 
Це буде реалізовано попередньо че-

рез програму відшкодування вартості. 
Приблизно 30% вартості україн-
ської техніки відшкодовуватиме 
держава, – розповів Тарас Кутовий.

Він також додав, що ключові україн-
ські заводи, які виробляють сільгосптех-
ніку, уже досягнули рівня локалізації до 
50%.  

На Вінниччині, серед горби-
стої місцевості й серпантину, 
на схилах річки жван, роз-

кинулось місто муровані курилівці. 
Уперше в письмових джерелах його 
згадують у 1493 році як маленьке 
поселення під назвою чуриловці. 
Таку назву село, імовірно, отримало 
від імені першого поселенця – козака 
чурила. «мурованими» чурилов-
ці (курилівці) стали називати в XVI 
столітті, коли власники містечка – 
представники давнього українського 
роду чурилов (курил), – побудували 
на схилі річки замок, вимуруваний 
з місцевого вапняку. цікавим є те, 
що робітники не використовували 
будівельний розчин, а для кращо-
го стикування каменів укладали їх 
верхніми виступами в поглиблення 
нижніх.

Залишки бастіонного замку збере-
глися й до сьогодні. У 1805 році в дворі 
старого замку граф Станіслав Комар звів 
новий палац, включивши до його ком-
позиції частини замкових укріплень. Ве-
ликий палац, оточений старим парком, 
іноді називали «подільським Версалем». 
Звели його в стилі пізнього класицизму. 
Завдяки різкому перепаду висот, з па-
радної сторони палац мав два поверхи, 
а з боку парку – три.

парк зі скелЯми
Палац оточує величезний пейзажний 

парк, який заклали ще в XVIII столітті. 
Він розкинувся на обох берегах річки 
Жван. Під час будівництва палацу парк 
реконструював відомий паркобудівель-
ник Діонісій Міклер. Він вміло викорис-
тав ландшафт місцевості з великими 
природними скелями: проклав алеї та 
створив кам’яні лави, що збереглися до 
наших днів.

– Мені подобається в цьому палаці, 
що з одного боку він двоповерховий, а 
з іншого – триповерховий. З того боку, 
де три поверхи, цікавий перший поверх. 
Таке враження, що будівлю висмикнули 
з-під землі разом з підвалом, – каже міс-
цевий мешканець Дмитро Тищенко. 

З паркової архітектури до наших днів 
дійшов кам’яний триарковий міст, збу-
дований у 1805 році одночасно зі зве-
денням палацу. Міст і досі експлуатують.

Після смерті Станіслава Комара в па-
лаці проживала його дочка Дельфіна – 
відома європейська красуня, яка була 
музою польського поета Зигмунда Кра-
сінського. Композитор Шопен присвятив 
їй свої найкращі музичні твори, а худож-
ник Делакруа втілив її образ у численних 
картинах.

спорТзал У колишНьомУ арсеНалі
Навпроти палацу увагу незвичною 

архітектурою привертає будівля колиш-
нього манежу (арсеналу), де зараз роз-
ташований спортивний зал. За неофі-
ційною інформацією, колись Станіслав 
Комар тримав тут зброю для полюван-
ня, військових походів, навіть для при-
душення селянських повстань. Будівлю 
якісно реставрували в 2008 році. Про цей 
арсенал ви не знайдете жодної інфор-
мації ні в інтернеті, ні в книжках. Тільки 
відомий український краєзнавець Дми-
тро Антонюк у своїй книзі «Мандрівки 
Вінниччиною» зазначив, що це унікаль-
на споруда, якої більше ніде в Україні не 
зустрінеш. 

– Знаєте, у нас така робота, що ми не 
звертаємо увагу на архітектуру. Хвилю-
ємось лише, щоб з дітьми все було до-
бре, щоб не було в них жодних проблем. 
Чули, що це якась конюшня була при па-
нові, чи то зброю тут тримали. На жаль, 
більше нічого про це не знаємо. Нам 
тут зробили спортивний зал, і це нас ті-
шить, – каже працівниця технічного від-
ділу інтернату Валентина Задорожна. 

Дійсно, палац – унікальна будівля для 
всієї України. А те, що її відреставрува-
ли під спортивний зал вісім років тому, 
«вдихнуло» їй життя ще мінімум на сто 
років. 

резидеНціЯ чиХачоВа
З 1867 Муровані Курилівці були рези-

денцією відомого військового й громад-
ського діяча Миколи Чихачова – учасника 
російсько-турецької війни на Балканах і 
директора Російського товариства паро-
плавства та торгівлі на Чорному та Азов-
ському морях. Після приходу радянської 
влади й до 1928 року в палаці розташову-
вався сільськогосподарський технікум, а з 
1958 року – середня школа-інтернат, яка 
функціонує й досі.  

Використовувалися матеріали 
ukrainaincognita.com

господар Наш край
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туриЗм успішне село

фермер

«подільський Версаль» 
у муроВаних куриліВЦях

села В барському районі 
стануть постачальниками 
електроенергії для ВсіЄї україни

дерЖаВа ВідшкодоВуВатиме 
фермерам третину Вартості техніки
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владислав боднар

На Вінниччині зберігся палац музи європейських митців
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У барському районі зумі-
ли отримувати прибуток 
із земель, на яких раніше 

росли чагарники. На сьогодні там 
функціонує три сонячні елек-
тростанції, які розмістили на 30 
гектарах непристосованої для 
сільськогосподарського вироб-
ництва та будівництва землі. про 
це кореспонденту газети «правди 
сила» повідомив голова районної 
держаної адміністрації міста бар 
Володимир саволюк. 

– На початку року до мене зверну-
лися інвестори – розповіли про свій 
проект і що хочуть встановити сонячні 
батареї, аби отримувати екологічно 
чисту енергію. Мені ця ідея сподоба-
лась, я поспілкувався із сільськими го-
ловами району. Першу таку невеличку 
станцію зробили в селі Войнашівка. 
Там провели громадські слухання й 
домовилися з людьми, що віддадуть 
частину непридатної землі під будів-
ництво станції. Потім збудували ще дві 
фотогальванічні станції, – розповідає 
Володимир Саволюк. 

– Знижок на електроенергію жите-
лі не мають, увесь сенс полягає в тому, 
що підприємство продає екологічно 
чисту електроенергію «Обленерго» за 
досить низькими цінами. Але для ра-
йону також є свої переваги – лише під 
час будівництва близько 500 жителів 
прилеглих сіл і міст отримали робо-
ту. На кожній станції має працювати 
близько 15 людей, це ще 50 робочих 
місць на постійній основі. Людям не 
доведеться шукати роботу в далеких 
містах чи країнах, вони зможуть забез-
печувати родини не виїжджаючи з рід-
ного села, – стверджує Саволюк. – До 
речі, до весни плануємо збудувати ще 
одну таку в районі Копайгорода.

Будівництво трьох сонячних елек-
тростанцій у 2016 році та отримання 
внаслідок сонячної генерації 53,8 МВт 
електроенергії є результатом співпра-
ці місцевої влади Вінниччини, інвесто-
рів та генпідрядної компанії «Поділь-
ський енергоконсалтинг» (kness). 
У цьому році найбільшим інвестором в 
області з будівництва станцій стала 
група компаній «clean energy». Саме 
вона інвестувала ресурси в будівни-
цтво семи сонячних електростанцій у 
Вінницькій області.  

Мирослава СЛободЯнюк
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Тамара ТИСЯчна

Підприємство, яке встановлює сонячні батареї, 
буде сплачувати в районний бюджет щороку по десять тисяч 

гривень орендної плати за гектар. Через три роки 
умови контракту переглянуть і збільшать плату

палац оточує мальовничий пейзажний парк

бастіонний замок вимуровано з вапняку

У приміщенні арсуналу нині 
розташовано спортзал

У 2016 році в барському районі збудували три сонячних електростанції



Християнське видання «Узник» 
виходить у 11 країнах світу, а 
його головний редактор – дові-

чно засуджений ігор Трубіцин – від-
буває покарання у вінницькій тюрмі. 
Як працювати у несвободі та чому 
керівництво установи з виконання 
покарань заборонило користува-
тися засудженому смартфоном  та 
ноутбуком, які необхідні йому для 
професійної діяльності, – дізнавалася 
кореспондентка Vlasno.info. 

смерТНУ карУ за ВбиВсТВо 
зміНили На доВічНе 

позбаВлеННЯ Волі 
У минулому Ігор Трубіцин займався 

бізнесом, мав сім’ю. У в’язницю потра-
пив 22 роки тому в «лихі 90-ті». 

– З вкрай вимушених обставин я скоїв 
убивство двох представників фірми-кон-
курента. Суд не захотів об’єктивно роз-
глянути всі деталі трагедії, що сталася, і я 
отримав смертний вирок. Коли вже був 
у камері смертників, напередодні Різдва 
звернувся до Господа та щиро покаявся в 
скоєному злочині. 

У 2001 році змінили Кримінальний 
кодекс України, скасувавши смертну 
кару. Ігорю Трубіцину змінили міру пока-
рання на довічне ув’язнення. 

за 100 доларіВ На місЯць 
домоВиВсЯ з керіВНицТВом 

В’ЯзНиці 
Ідея створити видання з’явилася в 

2006 році, але знадобилося цілих шість 
років, аби підібрати команду однодум-
ців та засоби для реалізації проекту. За-
лишалося лише домовитися з керівни-
цтвом тюрми про співпрацю. 

– Мені сказали: плати – будеш пра-
цювати. Так і почалася моя редактор-
ська діяльність, із щомісячною виплатою 
адміністрації встановленої ними суми 
в розмірі 100 доларів за свою роботу, – 
згадує засуджений. 

З весни 2012 року по осінь 2015 року 
всю свою журналістську діяльність Трубі-
цин здійснював через смартфон: підби-
рав матеріали, редагував їх, створював 
pdf-файли для верстки тощо.

помсТа за ВикриТТЯ корУпціЇ? 

Але восени 2015 року кількох співро-
бітників тюрми арештували за корупцію: 
тривало досудове розслідування, справу 
передали в суд. Потерпілим у ній фігу-
рує Ігор Трубіцин, який переконаний, що 
саме у зв’язку з цим нинішнє керівництво 
в’язниці вставляє йому палиці в колеса. 

– Після арешту колишньої адміністрації 
в 2015 році в мене вилучили смартфон та 
модем, за допомогою яких я здійснював 
свою редакторську діяльність, а співро-
бітнику бібліотеки у в’язниці заборонили 
поширювати видання. Лише після моні-
торингової перевірки бібліотекарю знову 
дозволили поширювати газету. Видання 
визнане на міжнародному рівні як одне з 
найпопулярніших, а від самих начальни-
ків інших колоній та тюрем приходять у 
редакцію офіційні подяки-відгуки про ко-
ристь мого видання в соціально-виховній 
роботі зі спецконтингентом, – розповідає 
Ігор Трубіцин. – Мені кажуть, що ноутбук, 
який є моїм безпосереднім інструментом 
для роботи, заборонений чинним законо-
давством, тому я працюю з матеріалами, 
роздруковуючи їх. 

пішли В сУд 
Відстоювати своє право на працю 

засуджений вирішив у суді – його адво-

кат Володимир Саушкін подав позов 
до вінницької установи з виконання по-
карань, аби його підзахисному таки до-
зволили користуватися технічними за-
собами. Але суд відмовив. Скаргу на це 
рішення розглядав апеляційний адміні-
стративний суд, однак рішення першої 
інстанції залишив у силі. 

– Дивує те, що в камерах інших 
ув’язнених таки є ноутбуки, а в тих, хто 
працює з деревиною, скажімо, навіть є 
гострі предмети. Трубіцину потрібен ін-
струмент, на якому він міг би працювати 
протягом робочого часу з восьмої ранку 
до шостої вечора, – зауважує адвокат. 

закоН гласиТь: комп’юТерНа 
ТеХНіка забороНеНа В ТюрмаХ 

Представники установи виконання 
покарань на судовому засіданні зазна-
чили, що в Кримінально-виконавчому 
кодексі України прописані правила вну-
трішнього трудового розпорядку уста-
нов. Згідно з чинним законодавством, 
засудженим заборонено використання 
технічних засобів зв’язку. 

– Він може писати та отримува-
ти паперові листи, користуватися 
комп’ютерним класом установи чи за-
йматися якоюсь іншою роботою, – про-
понують пенітеніарники. 

Засуджений каже, що працювати в 
комп’ютерному класі тюрми неможли-
во, бо техніка застаріла та зависає. 

11 краЇН Та адміНісТраціЯ 
президеНТа чиТаюТь газеТУ 

доВічНо засУджеНого 
Газета виходить у 11 країнах: США, 

Канаді, Ісландії, Німеччині, Чехії, естонії, 
Молдові, Білорусі, Росії, Казахстані та 
Україні. Отримують видання й в Адміні-
страції Президента, Верховній Раді Укра-
їни, Міністерстві юстиції. Тексти до номе-
рів пишуть, крім журналістів, і церковні 
пастирі, вільні люди й засуджені, учені, 
юристи.

– Моя журналістська діяльність до-
помагає мені відволікатися від сірих тю-
ремних буднів. А оскільки я зранку й до 
вечора завантажений своєю роботою, 
мало уваги звертаю на те, як гримають 
двері сусідніх камери чи інколи кричать 
на когось у коридорах охоронці. Моя 
робота стимулює мене жити, особливо 
тоді, коли бачу позитивний результат. 
Через свою газету я хочу вберегти лю-
дей від зла, – підсумовує Ігор Трубіцин. 

Наступна інстанція, де довічно засу-
джений планує відстоювати своє право 
на повноцінну працю – Європейський 
суд з прав людини. 

сТосУНкиздороВ’Я

«Жінок атакуЄ рак грудей, а чолоВікіВ – 
рак легеніВ», – ВінниЦький лікар

кактуси: коли 
полиВати та де 
купуВати?
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В’язень-доВічник редагуЄ міЖнародну 
християнську газету

корисні поради

Людмила кЛІЩУк

«Правди сила», №8,  20 грудня 2016 р.

Чоловік не може працювати, бо йому 
не виділяють у тюрмі робочого місця
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сумну статистику захворюва-
ності на онкологічну патологію 
оприлюднив головний онколог 

області, головний лікар обласного 
клінічного онкодиспансеру Володи-
мир шамрай. 

За дев’ять місяців цього року в «лі-
дери» вибився Вінницький район, за-
хворюваність у якому сягнула 331 ви-
падку на сто тисяч населення. На 
другому місці – Калинівський район з 
306 випадками захворювань. На тре-
тьому – Липовецький район з 275 ви-
падками. Загалом, за словами голов-
ного лікаря, у Вінниці зафіксовано 25% 
усіх випадків захворюваності в області. 
Торік найбільшу кількість захворювань 
зафіксували в Мурованокуриловецько-
му районі, де виявили 448 випадків на 
сто тисяч населення. На другому місці 
був Томашпільський район – 404 ви-
падки, на третьому – Липовецький ра-
йон з 403 випадками захворювань. 

– Порівнювати ці дані поки що не 
можна, адже ми маємо статистику лише 
за дев’ять місяців цього року. Повну 
картину будемо бачити, коли підіб’ємо 
підсумки в січні, – зазначив головний 

лікар. – Жінки найбільше хворіють на 
рак молочної залози, рак шкіри та рак 
тіла матки. Чоловіки – на рак легенів, 
рак шкіри, рак передміхурової залози. 

Як розповів головний лікар ВОКОД, 
онкологічні хвороби продовжують мо-
лодшати. 

– Хоча для тієї чи іншої хвороби ха-
рактерний «класичний» вік. Наприклад, 
на рак передміхурової залози частіше 
хворіють чоловіки похилого віку. І після 
п’ятдесяти років ризик збільшується. Рак 
шийки матки – це, зазвичай, захворю-
вання молодих жінок. На рак тіла матки 
частіше хворіють жінки, які знаходяться в 
періоді менопаузи, коли в організмі від-
буваються зміни гормонального балансу. 
На рак молочної залози хворіють жін-
ки репродуктивного віку в інтервалі від 
тридцяти до сорока п’яти років, – розпо-
вів Володимир Шамрай. 

Як пояснив головний лікар, на захво-
рюваність може впливати генетика, хоча 
й вона не є визначальним чинником. Та-
кож виникненню онкологічних хвороб 
сприяє навколишнє середовище. 

– Погана екологія та стреси вплива-
ють на гормональну систему, зміни в 
якій є тим самим основним фактором, 
який призводить до виникнення гор-
монозалежних раків. Це такі хвороби, 

як рак тіла матки, рак щитоподібної за-
лози, рак молочної залози, деякі фор-
ми раку яєчників. Оскільки якість на-
вколишнього середовища, на жаль, не 
покращується, стресовий фактор по-
чинає діяти в молодшому віці. Виник-
нення раку залежить від стану імунної 
системи, запас міцності якої в кожного 
різний, – пояснив головний лікар. 

Усього на диспансерному обліку у 
Вінницькому обласному клінічному он-
кодиспансері наразі перебуває 41 тися-
ча 79 хворих. Загалом же в Україні, за 
словами Володимира Шамрая, кіль-
кість хворих на онкологічну патологію 
продовжує стрімко зростати. 

Тамара ТИСЯчна

Записала Мирослава СЛободЯнюк

Є багато міфів стосовно кактусів. Через 
особливості клімату з наших кактусів не 
можна гнати текілу або робити наркоти-
ки. Кактуси не збирають радіацію: через 
малу кількість природного освітлення 
вони можуть видозмінюватись, але нія-
кого відношення до випромінювання не 
мають.

Взимку кактуси зовсім не потрібно 
поливали, лише навесні їх можна покро-
пити з обприскувача. Натомість влітку їх 
потрібно поливати раз на тиждень. На це 
йде понад 150 літрів води. Для поливання 
кактусів найкраще підходить саме дощова 
вода. Спеціально для них влітку ставлю 
бочку під ринву й збираю дощову воду. 
Цим процесом завжди займаюсь сам: по-
ливаю всі рослини з бочки й контролюю, 
скільки в який горщик потрібно.

У магазинах не бажано купувати 
занадто великі кактуси, бо продавці 
заливають їх спеціальним розчином для 
росту й фарбують у зелений колір. Після 
такої хімічної обробки рослина не 
проживе понад два роки (у кращому 
випадку). Найцікавіші екземпляри 
можна знайти на ринках. 

ігор Трубіцин у в’язницю 
потрапив 22 роки тому

Володимир шамрай

газета для ув’язнених «Узник»
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мешканець села Вороновиця 
Вінницького району, 38-річ-
ний олег Нечепорук, за п’ять 

років зібрав величезну колекцію з 
трьох тисяч кактусів. чоловік вирос-
тив з маленьких зернят понад п’ятсот 
різновидів рослин.

– Любов до рослин – це сімейне: мо-
лодша сестра раніше постійно колек-
ціонувала кімнатні рослини, стягувала 
до хати все, що їй подобалось. Якось я 
зачепився за кактус і він перевернувся. 
Аби не засмутити сестру, почав шукати 
на сайтах інформацію, як правильно за 
ними доглядати й пересаджувати. Ви-
явилось, що кактусів є понад п’ять тисяч 
різновидів, – розповідає Нечепорук. – 
Пізніше почав шукати контакти какту-
систів по всій Україні, знайшов кілька 
сайтів, на яких були зареєстровані сотні 
однодумців. Почав замовляти через ін-
тернет чи купувати у квіткових магази-
нах насіння рослин, налагодив контакти 
з вінницькими колекціонерами кактусів. 

Коли рослин ставало все більше й біль-
ше, чоловік вирішив збудувати для них те-
плицю. Відклав гроші, за які збирався по-

їхати за кордон, та спорудив приміщення, 
де їм було б по-особливому комфортно. 

– Восени їх висіваю, ставлю в кімнаті 
під лампу, а ближче до весни вони почи-
нають сходити. За допомогою лупи можу 
розгледіти «урожай», який сходить. Осо-
бливо цікаво, коли кактус доростає до 
періоду цвітіння. Неймовірно круто, 
коли зранку влітку заходжу в теплицю, 
відчуваю їхній аромат і вже здогадуюсь, 
що там розцвіло, – говорить Олег.

Найдорожчий кактус з колекції Олега 
коштує близько 400 гривень.

– Кактуси обирають, переважно, ін-
телігентні люди. Найцікавіше те, що кож-
на людина може підібрати для себе как-
тус, який підходить лише їй: з колючками, 
лисі, з квітами, з особливими аромата-
ми, – розповів колекціонер. 
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Мирослава СЛободЯнюк

гороскоп

пісний торт «зебра» 

«чигиринський 
сотник»

рецепти

радимо почитати

жарти

погода

У харків-
ському 
видавни-

цтві «фабула» 
вийшов справ-
жній лицар-
ський роман – 
«чернігівський 
сотник» леоні-
да кононовича.

Після виходу 
книги всім стало 
ясно, хто в хаті хазяїн, чиї коні на 
припоні, і головне – у чиїх руках жан-
рово-стилістичні ключі нашої бурем-
ної історико-літературної епохи. Ле-
оніда Кононовича звикли вважати 
основоположником кримінального 
жанру в українській літературі, але 
його новий роман «Чигиринський 
сотник» – щось зовсім інше. Це го-
стросюжетна історія про маленького 
козака, що немов з’явився з надр 
стародавньої легенди, безтурботно-
го мандрівника в нетрях язичниць-
кої демонології. Водночас це лицар-
ський роман, «козацьке фентезі», де 
національна традиція перегукується 
з чужоземними містичними практи-
ками, а чудове багатство мови поєд-
нується з бойовою динамікою істо-
ричної саги. Це по-справжньому 
екстремальне читання та несподіва-
ний погляд на наше минуле. 

Торт виходить ароматним і роз-
сипчастим – ніколи не скажеш, 
не знаючи інгредієнтів тіста та 

крему, що випічка повністю пісна.

для тіста:
борошно пшеничне – 3 склянки;
какао — 5 ст. лож.;
цукор – 1,5 склянки;
сіль – 0,5 ч. лож.;
розпушувач для тіста – 1 пачка;
ванільний цукор — 1 пачка;
олія – 2/3 склянки;
вода – 2 склянки.
для крему:
какао – 3 ст. лож.;
подрібнений волоський горіх
або фундук – 0,5 склянки;
цукор –  0,5 склянки;
олія – 1 ст. лож.;
вода – 0,25 склянки.

Сьогодні почув, як моя сусідка довго 
вмовляла свого кота злізти з дерева. Остан-
ня її фраза вбила всіх:

– Тоді не кричи! Вий гніздо й лягай спати!
***

– Що робиш?
– Я люблю, я сумую, мені так тебе не ви-

стачає. Ти снишся мені щоночі. Я не можу 
без тебе. А ти?

– Ковбасу їм.
***

Хитруватий лікар переконав Лесю, що 
флюорографія фотографується на теле-
фон.

Вовочка говорить мамі:
– Мамо, сьогодні директор запитував чи 

я одна дитина в сім’ї.
– І що ти сказав?
– Що я один.
– А він?
– «Слава Богу»!

***
– Пане міліціонере, п’ять хвилин тому 

грабіжник зняв з моєї руки годинник!
– Чому ж ви одразу не покликали на до-

помогу?
– Я боявся розкрити рота: у мене чотири 

золотих зуба.
***

Повзе п’яний чоловік навколо колодязя 
й тихо бурмоче:

– Якщо через п’ять хвилин цей паркан 
не скінчиться – треба буде перелазити...

***
– Виходь за мене заміж...
– Добре, я згодна.
Тиша...
– Ти більше нічого не хочеш мені ска-

зати?
– Та я й так, здається, зайвого ляпнув. 

ВільНа ХВилиНка 8

Готуємо тісто. У мисці з високими края-
ми змішуємо всі сухі інгредієнти, крім какао. 
Вливаємо олію та воду. Збиваємо за допо-
могою міксера до однорідної маси. Полови-
ну тіста виливаємо в окрему посудину, додає-
мо какао. Добре вимішуємо до од но рідної 
консистенції. У глибоку форму для випічки 
виливаємо частину білого тіста, на середину 
білого тіста – частину коричневого, потім у 
коричневе – знову біле і так далі. Випікаємо 
корж у попередньо розігрітій духовці при 
температурі 180 градусів 45-60 хвилин (за-
лежно від форми). Поки кекс випікається, 
готуємо крем. У неемальованій посудині 
змішуємо какао, цукор та олію. Вливаємо 
воду. Постійно помішуючи, підігріваємо до 
появи мерехтіння. Інтенсивно помішуючи 
глазур, додаємо подрібнені (краще в каво-
молці) горіхи. Охолоджуємо крем до 40 гра-
дусів. Змащуємо корж кремом. 

три тисячі кактусіВ 
маЄ В колекЦії 38-річний 
мешканеЦь ВороноВиЦі

діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 

з нами. e-mail: 
pravdy.syla@gmail.com
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оВеН
Цей місяць буде сповнений 
несподіванками – приємними 
та не дуже. Настрій міняти-

меться залежно від поведінки вашо-
го партнера. Усе залежить не від вас, 
адже налаштовані ви дуже миролюб-
но. Можете піти на компроміс, аби 
згладити гострі кути.

Телець
Телець буде притягувати до 
себе людей як магніт. Усі ваші 
слова та дії привертатимуть 

увагу. Самі того не помічаючи, люди 
тягнутимуться до вас та підтримува-
тимуть ваші ідеї.

близНюки
Ще з початку місяця ви очікує-
те свята, тож передноворічна 
метушня вас радуватиме. Ви 

не зможете всидіти вдома, тож поїз-
док буде багато як ніколи. Ваші гроші 
танутимуть буквально на очах, тож ви 
відчуєте докори сумління. Простежте 
зараз за самопочуттям, їжте більше 
фруктів і овочів, зміцнюйте імунітет, 
адже перед святом можете захворіти. 

рак
Раку буде цікаво все навколо, 
зірки наділять його актив-
ністю, емоційністю, творчою 

енергією та невтомною цікавістю! 
Ваші знайомі можуть не помітити, як 
розкриють вам душу та розкажуть усі 
свої секрети.

леВ
Якщо особисте життя остан-
нім часом вас не особливо 
хвилювало, то в грудні ви сер-

йозно задумаєтеся про те, як завести 
нові знайомства. Пам’ятайте, що вам 
більше підходять водні знаки, поруч з 
якими ви відчуєте емоційний підйом. 
У будь-якому разі вам буде з ким зу-
стріти Новий рік!

діВа
Дівам варто розпочати но-
вий етап свого життя та вті-
лювати задуми. Це успішний 

тиждень для нових починань – ско-
ристайтеся цим та енергійно ві-
зьміться за справи.

Терези
Терези перебуватимуть у гар-
монії із собою та світом. Цьо-
го тижня на вас чекає приєм-

на подія чи сюрприз, або ж ви просто 
отримуватимете задоволення від усьо-
го, що відбуватиметься.

скорпіоН
Зірки радять Скорпіонам 
бути обережнішими з гро-
шима: є ймовірність збитків і 

втрат. Не робіть необдуманих поку-
пок та не витрачайте багато грошей 
на розваги  – навчіться контролю-
вати свої витрати. Найкращий варі-
ант –  заздалегідь виділити гроші на 
шопінг і не перевищувати встанов-
леного ліміту.

сТрілець 
Справи на роботі у вас підуть 
вгору. Буде багато нових про-
позицій, важливих для вашої 

подальшої кар’єри. Найімовірніше, 
доведеться багато їздити, можливі 
відрядження.

До кінця місяця ви зрозумієте, що 
зуміли заробити багато грошей і по-
винні їх терміново витратити. Най-
кращий варіант – поїхати кудись на 
новорічні свята.

козеріг
Ще з початку місяця  Козе-
роги мучитимуться перед 
вибором – вам складно зу-

пинитися на якомусь партнерові. 
Постарайтеся прийняти рішення до 
Нового року, або ж ви просто зали-
шитеся на самоті!

Водолій
Стосунки Водолія з оточен-
ням, на жаль, далекі від іде-
алу. Можливо, сам Водолій 

провокуватиме конфлікти навко-
ло себе, або ж колеги розпочнуть 
сварку, розповсюджуючи плітки. 
Зірки радять підготуватися до не-
сподіванок.

риби
Близьких може здивувати не-
вичерпна енергія Риб, яку 
вони проявлятимуть у всіх 

сферах – від роботи до особистого 
життя. Представники цього знаку бу-
дуть налаштовані не просто на ре-
зультат, а на найкращий результат! 
Вам щаститиме у всьому, за що б ви 
не взялись. 
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