
Вінницька медсестра-
атоВець Виборола 
корону Віце-міс на 
конкурсі «берегиня 
В погонах»

42 6 7ВІННИЧАНКА НЕ МОЖЕ
ЗАХИСТИТИСЬ 
ВІД БАТЬКА-ТИРАНА

У ВІННИцІ ШЕВЧЕНКА ЧИТАлИ 
РІЗНИМИ МОВАМИ ТА 
РОЗгАДУВАлИ В ЗАгАДКАХ

У лІТИНІ пАМ’яТАюТЬ, 
яК СТОлІТТя ТОМУ ТУТ 
пОВТОРИлАСя ТРАгЕДІя КРУТ

пРОгРАМА ТЕлЕпЕРЕДАЧ 
НА 14–19 БЕРЕЗНя

персона

громадська газета Вінниччиниwww.vlasno.info №11(20), 14 березня 2017 р.

Тамара ТИСЯЧНА

тис. грн 
вимагають з кооперативу 
на Крижопільщині за підключення 
до електромереж (с. 5)

цифра тижня

282
Засновник: ІА «Медіа-центр «Власно» 

ЗНАЄШ пРО ФАКТИ КОРУпцІЇ - ТЕлЕФОНУЙ (0432) 69-49-81

 ціна

 2,50 грн

Вінничанка Ольга Бабкіна 
стала першою віце-міс у 
всеармійському конкурсі 

серед жінок-військовослужбовців 
медичної служби  «Берегиня в 
погонах», організованого Мініс-
терством оборони України.

Ольга – головна медична сестра 
Військово-медичного клінічного цен-
тру Центрального регіону, має зван-
ня старшини. У лавах військовослуж-
бовців – 13 років. 

– Військовий госпіталь був моїм 
першим місцем роботи після навчан-
ня. Я тут працюю з 18-ти  років, – роз-
повідає Ольга. – Мене постійно ото-
чували військовослужбовці. Тому, 
коли треба було підписувати контр-
акт і ставати військовослужбовцем, я 
не вагалася зовсім.

Саме тому для Ольги цей кон-
курс став ще й можливістю популя-
ризувати військову службу. Показа-
ти жінкам, що армія – це не лише 
строгий одяг і берці. Хоча, аби ви-
бороти корону віце-міс, медсестрі 
довелось показати не лише жіночу 
грацію, чарівність і таланти, а й хо-
рошу фізичну підготовку та відмін-
ні професійні знання. Адже ще на 
першому етапі конкурсу у Вінниці 
доводилось і віджиматися, і качати 
прес, а ще – писати тести з невід-
кладної медицини. 

У фіналі конкурсу «Берегиня в по-
гонах» 9 березня змагалося близько 
тридцяти конкурсанток. Окрім Ольги 
Вінниччину представляла капітан ме-
дичної служби Анна Голюк. Відбував-
ся фінал в Трускавці на базі Центру 
медичної реабілітації та санаторного 
лікування «Трускавецький». 

– Там ми теж показували свою фі-
зичну підготовку – віджимання й пла-
вання. У конкурсі талантів я співала 
ту ж саму пісню, і всі судді поставили 
мені найвищий бал – по п’ятірці. І 
одразу відібрали мій номер на гала-
концерт, –  розповідає медсестра. –
Буквально за дві години до виходу на 
сцену я перевела розповідь про себе 
у віршову форму, а в інтелектуально-
му конкурсі мені випало питання про 
дружбу. Я розповіла про свою подру-
гу, з якою була в АТО й якій я довіряю 
на всі сто.

Ольга тричі була в зоні АТО в скла-
ді команди 59-го військового мобіль-
ного госпіталю, який сформували 
зі спеціалістів Військово-медично-

го клінічного центру Центрального 
регіону. Асистувала хірургу Андрію 
Вербі під час першої в Україні опера-
ції в польових умовах у 2014 році. За-
кінчилась вона успішно: бійцю, якого 
поранило в живіт, медики тоді вряту-
вали життя. 

– Було страшно, – зізнається жін-
ка. – Весь час боялися обстрілів, адже 
ми були дуже близько до передової. 
Найгарячіша пора була в серпні-ве-
ресні 2014 року, коли стався Іловай-
ський котел, тоді було найбільше по-
ранених. Бійця, якому робили першу 
операцію, пам’ятаю. Йому осколки 
потрапили в печінку й діяти треба 
було швидко, оскільки була сильна 
кровотеча.

За словами Ольги, найбільше в 
бійців було мінно-вибухових травм 
та кровотеч. Найчастіше страждали 
кінцівки, які часом доводилось ампу-
тувати. 

За зразкове виконання службово-
го обов’язку та мужність Ольгу Бабкі-
ну нагородили орденом «За муж-
ність» III ступеню. 

Ольга Бабкіна допомагала 
хірургу під час першої в Україні 

операції в польових умовах

Фіналістки незвичайного конкурсу вразили журі своєю красою та професіоналізмом

Ольга Бабкіна



У день 203-ї річниці від дня 
народження українського 
пророка Тараса Шевченка 

вінничани довели, що творчість 
великого Кобзаря є не лише 
українською гордістю, а й над-
банням світової культури.

Під час традиційних Шевченків-
ських читань, які щороку відбувають-
ся на Майдані Небесної Сотні,  зна-
менитий «Заповіт» лунав у перекладі 
на французьку, німецьку, польську, 
арабську та білоруську мови.

Так, викладач курсів французь-
кої Ремі Прійон приємно вразив 
усіх присутніх запальним, револю-
ційним декламуванням Шевченка 
рідною для себе мовою.

– Якщо чесно, раніше я не знав 
Шевченка, – зізнається Ремі. – Але 
коли познайомився з його творами, 
то перейнявся. Мені сподобався «За-
повіт», там сумні, але дуже глибокі 
слова. У його творчості я бачу бага-
то революційних мотивів, схожих на 
настрої мого народу в часи Великої 
французької революції. Шевченко 
звучить, як «Марсельєза», тому мені, 
як французу, він зрозумілий. Планую 
читати його твори надалі.

Але найбільше вінничан, що 
прийшли вшанувати пам’ять пое-
та, розчулило проникливе читання 
«Заповіту» арабською у виконанні 
імама місцевої мечеті Муси Саліма.

– Ось уже вісім років я живу у Ві-
нниці. Навчався в медичному уні-
верситеті,  проходжу післядиплом-
ну практику. Крім того, я настоятель 

місцевої мечеті – імам. Мені подо-
бається, що у своїй творчості Шев-
ченко часто порушував соціальні 
питання, виступав на захист бідних 
і знедолених. А ще хочу сказати, що 
біль народу України, який видно у 
віршах Шевченка, мені дуже близь-
кий. Я з Палестини, і моєму палес-
тинському народу також довелося 
багато страждати, – сказав Муса.

Під час читань студенти, діти, гро-
мадські активісти та народні таланти 
міста читали свої улюблені рядки з 
творів Шевченка та виконували пісні 
на його вірші. Як і кожний подібний 
захід, цьогорічне святкування дня 

народження Шевченка не обійшло-
ся без місцевої поетеси Жанни Дми-
тренко, яка прочитала власний вірш 
на честь пам’ятної дати. 

Організатори заходу зазначили, 
що Кобзар має стати єднальним 
фактором для всіх українців у ці не-
прості часи.

– Сьогодні, на двадцять п’ятому 
році незалежності України, ми ви-
мушені вести війну на два фронти: з 
окупантом та з корупцією. На жаль, 
не маємо часу читати Шевченка й не 
звертаємо уваги на ті застороги, які 
він нам давав. Але маємо звернутися 
до його слів, об’єднатися й перемог-
ти. Шевченко нам у цьому допомо-
же! – промовив зі сцени отаман Ві-

нницького козацького полку ім. Івана 
Богуна Володимир Воловодюк.

На завершення читань усі охочі 
взяли участь у флешмобі. Провели 
його за сприяння однофамільця по-
ета, депутата Хмільницької міськради 
Юрія Шевченка. Кожен міг вимастити 
у фарбі долоні та доторкнутися до на-
клеєного на полотні силуету Шевчен-
ка, намалювавши таким чином його 
портрет.  Однак, на жаль, гарний за-
дум не дуже вдався й портрет вийшов 
нечітким, проте організаторка свят-
кування та авторка ідеї флешмобу 
Любов Завальнюк запевняє: разом 
з майстрами полотно доопрацюють 
і портрет з відбитками долонь пере-
дадуть на згадку в бібліотеку імені 
Тімірязєва. 

У цій же бібліотеці, до речі, від-
бувся й дуже цікавий квест – зма-
гання на спритність, у якому три 
команди виконували завдання, 
пов’язані з творчістю Тараса Шев-
ченка. Команда студентів універси-
тету «Україна», команда депутатів 
обласної ради та команда патруль-
них поліцейських навперебій га-
сали поверхами «Тімірязєвки» та 
шукали відгадки до завдань. Пере-
могли поліцейські, які, втім, голо-
вний приз у розмірі 500 гривень 
вирішили не витрачати, а докласти 
ще стільки ж, щоб купити смаколи-
ків дітям, які виховуються в одному 
з інтернатів області. 

Завершився ж день «квартирни-
ком» – затишними читаннями ін-
тимної лірики та розмовами про 
Україну, який провела журналістка 
медіа-центру «Власно» Любов За-
вальнюк. 
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У Хмільнику призначили 
двох заступників місько-
го голови. Заступниками 

Сергія Редчика стали Андрій 
Сташко та Володимир Загіка. 
Рішення про затвердження 
цих кандидатур прийняли 
місцеві депутати. 

Додамо, що 36-річний Ан-
дрій Сташко раніше обіймав 
посаду начальника відділу ве-
дення реєстру виборців Хміль-
ницької райдержадміністрації, 
а 36-річний Володимир Загіка 
був начальником ДП «Хміль-
никводоканал». Нагадаємо, 
що одна з посад заступника 
міського голови Хмільника 
звільнилась 12 липня минуло-
го року, коли її покинув Юрій 
Костюк. Ще одна вакантна по-
сада з’явилась на початку січ-
ня цього року, коли за влас-
ним бажанням звільнилась 
Любов Гамак. 

Місто

Вінничани відзначили 
Шевченківський день 

із запалом
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Чечельницька селищна рада 
не хоче називати вулицю 
іменем героя АТО Руслана 

Халуса, який загинув у Іловай-
ському котлі у віці 37 років. За-
мість того, всупереч людському 
невдоволенню, її назвали ци-
ганською. про це кореспонденту 
газети повідомила місцева жи-
телька Оксана Колісник.

– Все життя, скільки живу на цій ву-
лиці, вона називалась Щорса, про її 
перейменування ми навіть не чули б, 
доки не прийшли в селищну раду пере-
оформляти хату. Секретар сільського 
голови сказав, що вулиця вже назива-
ється Циганською. Почала спілкуватись 
із сусідами, виявилось, що майже ніхто 
не знав про це перейменування. Ми 
всі обурились і пішли в селищну раду. 
Там сказали, якщо ми зберемо підписи 

30% мешканців вулиці, то на сесії її зно-
ву перейменують на яку ми забажає-
мо. Наступного дня я пішла попід хати, 
розповідала людям про назву вулиці й 
просила підписуватись. У результаті, зі-
бравши 43 підписи, понесла їх у раду. 
Але, всупереч цьому, на сесії прийняли 
рішення не перейменовувати вулицю, – 
розповідає Оксана Колісник. –  Для мене 
назва «Циганська» образлива, оскільки 
на вулиці не проживає  жодного цигана 
й на моїй пам’яті не проживало. Чого в 
прописці моїх дітей має писатися «Ци-
ганська», і чому тоді, скажімо, не «Ром-
ська», якщо звернутися до правильної 
назви цієї національності?

На вулиці проживає 119 повно-
літніх жителів, більшість з яких неза-
доволені цією назвою, багато з них 
хотіли, щоб вона була Шкільною, 
оскільки на цій вулиці побудова-
на школа. Активісти неодноразово 
звертались до селищної та районної 
адміністрацій, які почали  звинувачу-
вати їх у спекуляції іменем героя. 

– Як матері, мені б було дуже при-
ємно, щоб вулицю назвали іменем мого 
сина, але не ціною сварок і людських 
невдоволень. Коли до мене прийшла 
Оксана й сказала, що вулицю Щорса на-
звуть іменем Руслана Халуса, я була дуже 
рада, оскільки це свідчить про те, що 
його не забувають. Коли я побачила, що 
люди почали між собою сваритись, то 
вирішила, що краще не паскудити ім’я 
сина, – говорить мати загиблого воїна 
Світлана Халус. – Руслан був неймовірно 
доброю людиною. Завжди добре на-
вчався в школі, також відвідував музичну 
школу Як сьогодні пам’ятаю, коли десь в 
класі десятому він прийшов додому, і з 
таким захватом розповідав про військо-

вого, який приходив до них у школу на 
виховну годину. Каже мені: «Мамо, на 
нього так всі дівчата дивились, я теж хочу 
бути таким». Після того почав займатися 
спортом і підтягувати математику, а піс-
ля закінчення школи вступив у Київський 
інститут сухопутних військ. Після того ще 
вісім років працював, але зарплата була 
маленькою, тому їздив трохи на заро-
бітки, купив квартиру, зробив ремонт 
у батьківській хаті, планував створити в 
майбутньому сім’ю. Коли почалась війна 
на Сході, Руслан ніяк не міг сидіти вдома, 
постійно дзвонив по давніх знайомих, 
аби розпитати, як можна потрапити на 
фронт. Коли після навчання їхав на пере-
дову, я йому подзвонила й дуже сильно 
просила передумати, але він мені ска-
зав, що дуже любить свою країну, і хто як 
не він буде її захищати. Після смерті його 
нагородили орденом «За мужність» 
III ступеня.

У селищну раду в робочий час так 
і не вдалося додзвонитися, натомість, 
коли ми зателефонували на мобільний 
селищній голові Світлані Андріївні Палі-
сіцькій, вона категорично відмовилась 
давати коментарі й вимкнула телефон.

Сподіваємося, що здоровий глузд 
та почуття вдячності до односельця 
таки переможуть, і вулиця Руслана 
Халуса у Чечельнику все ж з’явиться. 
Тим паче, що місцеві мешканці його 
пам’ятають та поважають: у селищі 
встановили три меморіальні дошки 
на його честь. 
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Блокада

оперативні новини

З ВІННИцЬКОЇ ВОДОЙМИ 
ВИлОВИлИ пАКЕТ 
З люДСЬКИМИ РЕШТКАМИ

НА ВІННИЧЧИНІ 
В ДНІСТРІ пІДНІМЕТЬСя 
РІВЕНЬ ВОДИ

У Вінниці з водойми вило-
вили пакет з рештками люд-
ського тіла. Про це повідомляє 
прес-служба ГУ Національної 
поліції у Вінницькій області. 

Страшну знахідку виявив ві-
нничанин  9 березня, близько 
18.30, у водоймищі біля про-
вулка Костя Широцького (до 
декомунізації – Миколи Щорса – 
прим. ред.) на Старому місті. 
За татуюванням на знайденій 
частині руки вдалося встано-
вити особу загиблого — ним 
виявився 39-річний мешка-
нець Вінниці, раніше судимий 
за наркозлочини. Чоловік з 
грудня 2016 року перебував у 
розшуку, як безвісти зниклий.

Під час розслідування 
правоохоронцям вдалося 
встановити та затримати 
вбивць – 47-річного та 63-річ-
ного знайомих загиблого. Як 
з’ясувалось, чоловіки разом 
випивали й між ними виникла 
сварка. Під час сварки госпо-
дар будинку завдав потерпіло-
му смертельний удар по голові 
сковородою. Тіло загиблого 
чоловіки віднесли у підвал, а 
через кілька днів розчленували 
болгаркою, склали в пакети та 
викинули в різні водойми.

За умисне вбивство зло-
вмисникам загрожує довічне 
ув’язнення. 

Рятувальники попереджа-
ють про підняття рівня води 
12-13 березня в лівих притоках 
річки Дністер у Вінницькій, 
Тернопільській та Хмельниць-
кій областях. 

Очікується, що рівень води 
підніметься на 0,2-0,7 м, міс-
цями можливий початковий 
вихід води на заплаву. 

Що ж до рівнинних річок, 
то на них триватиме розвиток 
весняного водопілля з вихо-
дом води на окремі понижені 
ділянки заплав у басейнах 
Прип’яті, Сіверському Дінці, 
приток Середнього Дніпра, 
без загрози негативних на-
слідків. 
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Ротація учасників торго-
вої блокади на Донеччині 
розпочалася з вінницького 

віча. просто з Майдану після 
народного зібрання у неділю, 
12 березня, відправились на 
Схід п’ятеро вінничан.

– Наші хлопці, зокрема й ві-
нничани, які стоять зараз там, на 
Сході, та заважають торгувати з 
ворогом, потребують підтрим-
ки, – звернувся до зібрання Юрій 

Кисіль, який сам нещодавно повер-
нувся з Донецької області. – І те, як 
ми підтримуємо їх тут, у тилу, є не 
менш для них важливим, ніж їхня 
праця там, коло фронту.

Очолив групу вінницьких блоку-
вальників колишній військовослуж-
бовець батальйону «Донбас» Василь 
Любуня. Власне рішення чоловік по-
яснив тим, що має побратимів, які 
знаходяться в полоні понад два роки. 
Він вважає, що зможе пришвидшити 
звільнення полонених саме методом 
блокування окупованих територій, 

оскільки це стане додатковим тис-
ком на бойовиків і в цьому питанні 
також.

- Здається, тут, де не б’ють сна-
ряди, ми стали забувати про те, що 
наші хлопці досі сидять по підвалах 
у бойовиків. Особисто я не бачу 
зусиль щодо їх звільнення. З мого 
взводу наразі полоненими залиша-
ються двоє хлопців, яких ув’язнили 
ще з часів боїв за Дебальцеве. Тому, 
я особисто вважаю, що таким чи-
ном, перешкоджаючи торгівлі, ми 
зможемо їх звільнити, – наголосив 
Любуня.

Одразу ж на Майдані учасники 
віча скинулися грішми та дали 
хлопцям на дорогу 840 гривень. 

меШканці чечельника 
обурені, що їхню Вулицю 
перейменуВали на циганську 

Мирослава СлободЯНюк

Вікторія оНіСіМоВА

Тамара ТИСЯЧНА

богдан НоВАк
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Вулиця, яку перейменували зі Щорса на циганську

Руслан Халус

замість того, щоб назвати іменем загиблого в Іловайську героя

п’ятеро Вінничан поїхали на блокаду 
на зміну побратимам

Сподіваємося, що здоровий 
глузд та почуття вдячності до 
односельця таки переможуть, 

і вулиця Руслана Халуса 
в Чечельнику з’явиться
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Вінничанка леся Коваленко 
потерпає від агресивнос-
ті батька, проте запевняє, 

вплинути на нього не може жодна 
організація: ні соціальні служби, 
ні правоохоронні органи. 

Жінка звернулася до журналіс-
тів, сподіваючись,  що це допоможе 
знайти управу на родича. Крім того, 
каже, хоче надихнути інших жінок, 
щоб ті не боялись говорити про до-
машнє насилля. За словами Лесі, на-
разі її найбільше хвилює те, що вона 
не може захистити двох своїх доньок. 
Адже вони щодня стають свідками 
домашнього насильства.

– Куди я тільки не зверталася, 
скільки людей не залучила до цього 
питання –  жодна інстанція не може 
допомогти мені, –  каже жінка.

НАСИлля БАЧИлА З ДИТИНСТВА
Леся – жертва насилля з дитин-

ства. Чи не щодня їй доводилось ба-
чити, як батько морально та фізично 
знущається з матері. А та, у свою чер-
гу, не наважувалась розповісти ко-
мусь про це, тим більше, звернутись 
до правоохоронців.  

– Вона жила в ті часи, коли побит-
тя жінки вважалося нормою. Захис-
тити себе вона не могла. Її постійно 
принижували й били. На жаль, вона 
була морально слабкою, тому не мо-
гла захистити ні себе, ні мене. І якби 
хтось із соціальних служб сам був 
свідком насильства, то ніколи б не 
зміг сказати мені, як матері, що дити-
на, яка є свідком насилля –  не є жерт-
вою, – розповідає Леся.  

Тепер у Лесі є власні діти, однак 
тиранії в своєму житті вона позбути-
ся не змогла, оскільки змушена жити 
з батьком в одній квартирі. Коли 
проходила приватизація, він зажа-
дав одну кімнату собі у власність. У 
результаті в трикімнатній квартирі 
тепер живуть Леся з дітьми, її мати та 
батько.

– Через алкоголізм свідомість 
батька повністю зруйнувалася й він 
уже не є нормальною людиною. І 
перше, з чим я стикнулася: у нашій 
державі неможливо довести, що лю-
дина є психічно хворою або алкого-
ліком. Немає жодного права, щоб 
алкоголіка примусити здати аналізи 
й лікуватися. Усі права лише в нього. 
Мої діти кожного дня страждають від 
того, що бачать, як мене б’ють, –  пла-
че  жінка.

Виїхати з квартири Леся не може, 
бо немає достатньо коштів. Зараз пе-
ребуває в декретній відпустці з дру-
гою донькою. Окрім того, із собою 
потрібно буде забирати й хвору ма-
тір.

–  Все, що мені пропонують: «Вті-
кайте. Залишіть йому квартиру та вті-
кайте». Ми не можемо його покласти 
на лікування, бо він, звичайно, не по-
годжується, а примусово – не дозволяє 
закон. Тобто держава дає права пси-
хічно хворим алкоголікам, а в дітей – 
жодних прав. Мої діти не мають права 
на спокій і нормальний розвиток. Нам 
доводиться закриватися в кімнаті, щоб 
сховатися від батька. Старша донька 
не може вийти в школу. Молодшу я не 

можу відвести у садочок, бо не знаю, 
чи зможу повернутися назад у свою 
квартиру, –  розповідає реалії свого 
життя вінничанка.  

пОлІцІя пРИЇЖДЖАЄ, 
АлЕ ДОпОМОгТИ НЕ МОЖЕ

Тиранія батька відносно Лесі по-
чалася близько трьох місяців тому. До 
того він її не займав, зосередившись 
на матері. За цей час жінка постійно 
викликала поліцію, однак допомогти 
їй правоохоронці не можуть.

– Поліція в мене була разів зо 
двадцять. Хлопці приїжджають і коли 
бачать цю картину: дід не при собі, 
діти ховаються під ліжком, то хочуть 
допомогти. Але кажуть: «Ми не ма-
ємо права його забрати. Хіба на три 
години, але в нас немає, куди можна 
було б його посадити», – описує Леся.

Нарешті, після кількох повторних 
звернень до дільничного, він дав 
припис, за яким чоловіка мають за 
рішенням суду посадити на чотири 
доби. Але припис є, а батька не за-
бирають, за цей час він знову побив 
дочку.

– Ще минулої п’ятниці в мене було 
волосся до плечей. Зараз — бачите 
мою зачіску. Мене просто товкли об 
стіну головою. Товкли так, що коси 
збилися в гніздо, яке просто дове-
лось повністю відрізати. І це зробив 
рідний батько на очах у дитини, яка 
стає підлітком. Завдяки тільки їй, він 
мене не вбив, бо донька повисла 
в діда на шиї й кричала: «Не чіпай 
маму», —  пригадує жінка.  

При цьому, поліція не може по-
рушити справу за статтею «Замах на 
вбивство», бо це можливо лише тоді, 
коли важкі тілесні ушкодження – струс 
мозку або зламані частини тіла. Якщо 
наявні легкі тілесні ушкодження, на-
сильнику загрожує лише штраф.   

лІКАРІ БЕЗСИлІ 
Леся розповідає, що намагалася 

покласти батька в лікарню на обсте-
ження, проте зробити це їй не вда-
лось.

МОЄ пРАВО

соцзахист
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оголошення

Тамара ТИСЯЧНА

Вінничанка не може 
захиститись Від батька-тирана:

Вінницький фінансоВо-економічний уніВерситет

на день Відкритих дВерей
запрошує учнів шкіл, випускників училищ, коледжів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, спеціалістів інших вишів

Студенти навчаються в економіко-правовому коледжі та університеті за програмами 
молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра за престижними спеціальностями:

Військова підготовка з отриманням звання офіцера.
У день відкритих дверей – змістовний огляд університету, його спортивної бази, гуртожитку.

Концертна програма. гОСТИННО ЗАпРОШУЄМО!
Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 19.01.2015 р. Ае №636845

вул. пирогова, 71-А (трамваї №1,3,5, тролейбуси №12,13,14, зуп. Академіка Заболотного)
тел.: (0432) 53-62-59, 50-55-54.         www.vfeu.edu.ua         e-mail: rector-vfeu@ukr.net

облік і оподаткуВання: 
економіка: 
фінанси, банкіВська спраВа та страхуВання

менеджмент:

праВо: 

облік і аудит в банках; бухгалтерський облік.

менеджмент в охороні здоров’я; менеджмент 
митної справи; організація виробництв.

економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу; 
економічна кібернетика: комп’ютерні технології в економічних 
системах;
інформаційна діяльність підприємства;
підприємство, торгівля та біржова діяльність.правознавство; митна діяльність.

25 березня 2017 року на 10:00 

українське законодавство не має впливу на домашніх деспотів

–  Отримала направлення від діль-
ничного лікаря та прийшла до завід-
уючої однієї з психіатричних поліклі-
нік.  Вона мені сказала: «А чого ви 
до мене прийшли? Ви повинні самі 
його привезти сюди, ми встановимо 
діагноз. Якщо він підтверджується, 
ми залишаємо його лікуватися. Якщо 
ж ні, або наступного дня йому стає 
краще, він пише розписку й виходить 
з лікарні. Але якщо психіатричне за-
хворювання є вторинним, тобто на-
слідком алкоголізму, тут жодної за-
чіпки, яка давала б право направити 
його на лікування, немає», – поясни-
ла вінничанка.

За словами керівника громад-
ської організації «феміністичне 
об’єднання «Прогресивні жінки» На-
талії Козлової, кожна четверта жінка 
в Україні потерпає від домашнього 
насильства.

І, на жаль, закони про психіатрію, 
про наркологічну допомогу дійсно 
написані так, що людину не можна 
госпіталізувати примусово.

–  Я була в складі комплексної ко-
місії, яка виїжджала до Лесі додому. 
Насильника вдома ми не застали. 
Але от сидимо ми усі там: я, пред-

ставники поліції, соціальної служ-
би, міського управління в справах 
сім’ї та молоді, служби в справах ді-
тей і лікарка. Леся нам розповідає 
про черговий випадок, що стався, 
коли її майже не вбили. І ми всі роз-
вели руками. Представник соціаль-
ної служби лише сказав, що вони 
можуть на час лікування Лесі забра-
ти дітей у притулок, –  розповідає 
активістка.

Як розповів працівник Центру со-
ціальних служб сім’ї дітей та молоді 
Євген Козловський, у цій ситуації він 
справді зіткнувся з  правовою колізі-
єю, коли його функції занадто обме-
жені.

– Коли до нас надходять звер-
нення про насилля у сім’ї, ми маємо 
право тільки здійснити виїзд і по-
передити про цей випадок поліцію, 
департамент соціальної політики та 
службу в справах дітей. Все, що ми 
можемо зробити – надавати консуль-
тації цій родині, звести їх з юриста-
ми чи громадськими активістами, –  
каже посадовець.

Керівник центру безоплатної вто-
ринної правової допомоги Лариса 
Пікановська визнає, що насилля у 
сім’ї справді довести дуже важко. 
Адже воно відбувається за зачине-
ними дверима, де немає свідків. І тут 
має значення тільки те, наскільки 
жінка готова боротися далі й чи ви-
стачить їй сили волі.  

–  Щоб виграти таку справу, тре-
ба серйозно працювати, мати силу 
волі. У даному випадку, який би ад-
вокат не говорив, що батька можна 
виселити, це неправда. З власної 
квартири його виселити неможли-
во. Але можна сплатити  його част-
ку, припинити право спільної влас-
ності й щоб він пішов жити в другу 
свою квартиру. Але це можливо, 
якщо не будуть порушені його жит-
лові права, його частка у власності 
є незначною або коли спільне про-
живання дійсно неможливе, –  каже 
Лариса Василівна.

Ще один варіант знайти управу 
на домашнього тирана –  зафіксува-
ти факти прояву агресії на відео, 
щоб воно могло стати доказом у 
справі. Таку пропозицію висловив 
представник міжнародної антинар-
котичної асоціації у Вінниці Олексій 
Саволюк. 

леся Коваленко (справа), шукаючи порятунку, звернулась до правозахисників 
та журналістів
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протягом двох років гро-
мада села городківка 
Крижопільського району 

Вінницької області не може ре-
алізувати міжнародний проект. 
про це нашій редакції повідо-
мив сільський голова Олек-
сандр гаврилюк.

– А все через РеМ (районні елек-
тричні мережі – прим. ред.), які ніяк 
не під’єднають наше обладнання 
до електромережі. Ви уявляєте, 
з якими очима ми постали перед 
світовою спільнотою? – скаржить-
ся Олександр Анатолійович. – Ми 
виграли програму ПрООН, яка сто-
сується розвитку кооперативного 
руху на Крижопільщині. Закупили 
техніку на 600 тисяч гривень: кру-
порушку, сушарку, електромлинок. 
Коли ж звернулись до раймереж, 
щоб це під’єднали, вони заявили, 
що нам потрібно купити підстан-
цію. Мовляв, це нестандартне при-
єднання, і просто так його здійсни-
ти не можна. А підстанція коштує 
217 тисяч гривень. Де їх взяти?

Крім того, за словами Олександра 
Анатолійовича, загальна сума, що 
вимагали РеМ, була немаленькою. 
Це 2,5 тисячі за заяву на під’єднання, 
майже 10 тисяч за нестандартне 
під’єднання (а пізніше ця сума «пере-
росла» в 28 тисяч), 17 тисяч за матері-
али та роботу тощо.

– І зараз ми не можемо добитись 
правди. Тільки за 2015-й рік понад 30 
разів їздили в РеМ, а це ж неблизька 
дорога, – підкреслює Гаврилюк. – Спо-
чатку в районних електромережах 
нам сказали, що вони підключають 
тільки до 16 кіловатів, а в нас було 
30. Мовляв, їдьте у Вінницю. Поїхали, 
а там нам здивувались і зауважили, 
що вони підключають обладнання 
потужністю понад 50 кіловатів. При-
їхали назад, розказуємо, а ті стоять на 
своєму. І так без кінця й краю. Щось 
крутять, мутять, а нам перед міжна-
родною спільнотою незручно.

Проте директор «Крижопіль-
ських електричних мереж»  Юрій 
Благута заявляє, що в городківчан 
були неправильно оформлені до-
кументи, тому ситуація з підклю-
ченням так затягнулась.

– Щоб зробити підключення, 
треба виготовити технічні умови 
та проект, – зауважує він. – Це все 
робиться в обленерго. Ми обслу-
говуємо тільки об’єкти до 16 кі-
ловатів. Якщо більше – це вже 
нестандартне під’єднання, і його 
слід оформляти в обленерго. До 
мене особисто сільський голова не 
звертався та ніяких підстанцій та 
інших додаткових робіт ми в них 
не вимагали. Якби вони раніше 
правильно оформили документи, 
то вже б давно їм все під’єднали. 

А так – тільки 28 лютого цього 
року вони написали заявку на під-
ключення. Тепер її розглянуть і все 
зроблять.

Голова Вінницької обласної 
ради Анатолій Олійник зазначає, 
що саме НКРе (Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики – прим. ред.) 
має повноваження з регулювання 
питань з приєднання електричних 
мереж.

– На мій погляд, це якійсь анах-
ронізм. Логічно, коли той, хто про-
дає, той і шукає покупців. Адже 
монополізм породжує нездорову 
ситуацію, коли монополіст диктує 
свої умови. Тоді він може вимага-
ти: «Плати мені за мій товар, а та-
кож за обслуговування та інше». 
Проблему Городківки ми знаємо. 

Зараз облрада готує звернення до 
облдержадміністрації та обленер-
го. Сподіваюсь, питання вдасться 
вирішити позитивно найближчим 
часом, – запевняє посадовець.

За словами генерального ди-
ректора «Вінницяобленерго» Ан-
дрія Поліщука, поскаржитись на 
проблеми з під’єднанням абощо 
можна в сервісному центрі обле-
нерго за адресою: вулиця Собор-
на, 50.

– Також функціонує гаряча лінія. 
За номером 0-800-217-217 мож-
на дзвонити безкоштовно та кон-
сультуватись щодо різних ситуа-
цій, пов’язаних з обслуговуванням 
електрообладнання тощо, – каже 
він. – Щодо проблем з Городківкою, 
до мене особисто ніхто не звертав-
ся. Річ у тому, що раніше вартість 

за підключення входила в тариф, а 
буквально два роки тому його вирі-
шили виокремити. Все стало більш 
врегульовано, але не до кінця. НКРе 
не всі розцінки опублікувала, тому 
часто виникала плутанина.

За словами гендиректора, що-
місяця вони отримують близько 
десяти скарг з цього приводу.

– Це стосується незадоволен-
ням як вимогами з підключення, 
так і оформленням документів та 
іншого, – пояснює Андрій Леонідо-
вич. – Звісно, ми за те, щоб у нас 
не було соціальної напруги з таких 
питань. Тому намагатимемось зна-
йти компроміс. Також хочу наголо-
сити, що функції розбудови мере-
жі лежать на нас, а контролює та 
прописує все державний регуля-
тор, тобто НКРе. 
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сільська громада на 
крижопільщині потерпаЄ через 
районні електромережі
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Тетяна ЩербАТюк

оголошення

Одним з принципів роботи нашої редакції є 
відкритість та готовність відгукнутися на про-
блеми людей.
Ви зіштовхнулися з корупцією? Не отримали 
пільги чи належні вам виплати? Маєте не-
гативний досвід спілкування з державними 
установами? якщо ви готові діяти й відстою-
вати власні права – пишіть нам і ми опублікує-
мо ваші листи та спробуємо допомогти.

Наша адреса: 21000, м. Вінниця, вул. Театральна, 14, 
оф. 419. е-mail:pravdy.syla@gmail.com

стань дописуВачем газети

Люди виграли європейський грант, але не можуть під’єднати обладнання 
до РеМ  через зависокі «апетити» місцевих чиновників

перед підключенням від кооперативу вимагають купити підстанцію за 217 тисяч гривень
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Мало хто з вінничан знає, 
що на літинщині є своя 
героїчна сторінка анти-

більшовицької боротьби. Майже 
через рік після бою під Крутами 
подвиг крутянських героїв повто-
рили літинські юнаки.  

19 березня 1919 року москов-
сько-більшовицька орда під прово-
дом «комдива» Примакова щільним 
кільцем обступила Літин. На той час 
боєздатних частин армії УНР у Літині 
не було – згідно з наказом Симона 
Петлюри, їх відправили на фронт. 
Боронити мирний Літин від більшо-
вицької навали було нікому.

На збірному пункті, що був розта-
шований у селі Селище, перебувало 
декілька сотень призовників – юна-
ків з Бердичівського та Літинського 
повітів. Вони були приписані до Чор-
номорського коша армії УНР та го-
тувалися до проходження навчання 
в Кам’янці-Подільському перед від-
правленням на війну.

Зброї молоде поповнення війська 
не мало, окрім револьверів, які були 
в інструкторів та офіцерів. Таким ста-
ном речей скористались московсько-
більшовицькі різники-людожери, що 
перетворили греблю тогочасного 
Літинського ставу (теперішнє закін-
чення вулиці Кармелюка в напрямку 
села Селище) та дорогу до села Бірків 

на криваве місиво – рубали шаблями 
все, що потрапляло під руку. Напив-
шись вдосталь безневинної крові, 
«червоні різники» залишили Літин 
без жодних втрат.

Місцеве населення та військово-
службовці армії УНР, що прибули на 
місце трагедії, протягом кількох днів 
звозили та ховали загиблих (часто в 
тих місцях, де їх настигла смерть).

Свідками тих подій були мої нині 
покійні батьки, жителі села Сели-
ще, яким на той час виповнилось по 
десять років. Про ті події вони роз-
повідали з великим острахом і то 
лише в колі близьких людей, щоб 
не дай Боже, хтось сторонній не по-
чув, оскільки за правду можна було 
понести страшне покарання. Про це 
добре знав мій батько, який відбув 
десять років у сталінських катівнях.

Зовсім інакше описували ті події, з 
притаманним комуно-більшовицьким 
чванством, радянські псевдоісторики 
та письменники. Цю криваву трагедію 
у своїх описах вони подавали як по-
двиг, як велику перемогу червоних кін-
нотників над петлюрівським військом. 
Про ті «звитяги» описується й у «Вели-
кій українській радянській енциклопе-
дії». Про це писав у дещо іншому стилі 
Ілля Дубинський у своїй книзі «Портре-
ти і силуети». До речі, після українсько-

більшовицької війни та остаточної оку-
пації України більшовиками він жив і 
працював у Літині.

Як нагадування про ті далекі тра-
гічні події 1919 року, у Літині на ста-
рому цвинтарі на вулиці Кармелюка 
залишилась братська могила з оди-
ноким хрестом на кургані. Інші моги-
ли, яких було безліч, з роками стер-
лися з пам’яті людської. Тому точну 
кількість жертв ніхто вже не зможе 
знати. За твердженнями радянських 
істориків, їх було понад сімсот.

Однак могила, яка залишилась, 
має бути достойно упорядкована, а 
пам’ять загиблих має бути достойно 
вшанована, і не тільки на громад-
ському, а вже й на державному рівні. 
Буквально за два роки виповниться 
сто років з дня тієї трагедії. Літинській 
владі та громаді є над чим подумати.

Про події Літинської трагедії ма-
ють знати всі українці.

Вшанування юнаків, які загинули 
в бою від рук радянських більшови-
ків, відбудеться в Літині 17 березня 
о 12:00 на площі біля селищної ради. 
Заплановано ходу до кургану, мітинг 
та козацьку юшку в парку. 

історія оголошення

у літині пам’ятають, 
як століття тому тут 

поВторилася трагедія крут

дмитро коліСНИк,
громадський активіст, спеціально 
для газети «Правди сила»   

Захисників УНР літинчани вшановують ходою щороку

РОБОТА
Медіа-центру «ВЛАСНО» на 

роботу потрібні представники для 
створення власної мережі в район-
них центрах Вінницької області.

Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-
04-07

***
На роботу запрошуються реа-

лізатори періодичної продукції в 
районних центрах Вінницької об-
ласті.

Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-
04-07

***
Робота для менеджерів з ре-

клами по місту та області.
Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-

04-07 
***

На постійну роботу в дошкіль-
ний заклад №9 м. Вінниці потріб-
на медична сестра. 

Тел.: (097) 444-88-77
***

У магазин швидкого харчуван-
ня «форнетті» (район «Урожай», 
Вінниця) потрібні продавці-ку-
харі. Можна без досвіду роботи. 
Тел: (096) 98-32-744

пОСлУгИ

ВСІ ВИДИ РеКЛАМНИХ ПОСЛУГ:
– реклама на сайті: www.

vlasno.info;
– реклама в газеті «Правди 

сила»;
– відеореклама: TV – YouTube;
– кур’єрська доставка по місту 

та області;
– поліграфічні послуги;
– сувенірна продукція;
– зовнішня реклама.
Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-

04-07
***

Відеовідділ Vlasno.info виго-
товляє:

– відеосюжети (проводить 
журналістські розслідування);

– відеофільми;
– рекламні ролики.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
– режисура;
– дикторське озвучення;
– графічний та комп’ютерний 

дизайн;
– звукорежисура;
– написання сценарію;
– відеозйомка;
– монтаж відзнятого матері-

алу.
Тел.: (067) 308-64-93 (Олена)

РІЗНЕ
Втрачено посвідчення замість 

військового квитка ф3 2466401, 
виданого на ім’я Поліщук Володи-
мира Анатолійовича. 

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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програма телепередач з 14 по 19 березня
ВІВТОРОК, 14 БЕРЕЗНя

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 Агроера
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.15 Звичайні герої. Володимир 
Страшко
11.20 Д/ф «Юрій Литвинський. 
Монгол» із циклу «Героям Слава»
11.35 Звичайні герої. Жінка-снай-
пер в АТО
11.40 Лицарі небесної варти. Ві-
ктор Ходак
12.00 Орегонський путівник
12.25 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Спогади
16.10 Мистецькі історії
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Воїни миру. Рустам Хамраєв
19.55 Наші гроші
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи»
03.30 Х/ф «Далекий голос зо-
зульки»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Сніданок 
з 1+1
09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20 Міняю жінку-5
14.45, 15.20 Сліпа
15.45 Мольфар
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 04.45 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Життя після життя»
22.00 На ножах
23.35, 01.45 Х/ф «Дім Гемінгвей»

ТК Україна
06.10, 04.30 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий 
сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2»
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Весна у грудні»
23.30 Т/с «Закон і порядок: зло-
чинні наміри»
01.15 Х/ф «Морський бій»

Новий Канал
03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.48 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.50 Т/с «Друзі»
10.45 Т/с «Щасливі разом»
15.50, 19.00 Серця трьох
21.00 Т/с «Бібліотекарі-3»
23.45 Х/ф «Лімб»
01.25 Х/ф «Дракула-3»

ICTV
05.10 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 17.40 Т/с «Шулер»
12.05, 13.05 Т/с «Відділ 44»
12.45, 15.45 факти. День
13.25 Х/ф «Серце і душі»
15.35, 16.15 Т/с «На трьох»
16.45, 21.25 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона
23.15 Х/ф «Вірус»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-3»
02.25 Стоп-10
04.35 Служба розшуку дітей
04.40 Студія Вашингтон
04.45 факти

СЕРЕДА, 15 БЕРЕЗНя

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.25, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30 Д/ф «Доброволець Антон» 
із циклу «Героям слава»
11.00 Засідання Кабінету Міні-
стрів України
13.15 Наші гроші
14.05 Д/ф «Смарагди для Врубе-
ля»
15.20 Світло
16.00 Путівник прочанина
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності над 
Срібною землею»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Чоловічий клуб. Спорт
03.25 Чоловічий клуб
03.55 Вікно в Америку
04.15 Уряд на зв’язку з громадя-
нами

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.45 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Сніданок 
з 1+1
09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20 Міняю жінку-5
14.45, 15.20 Сліпа
15.45 Мольфар
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 05.00 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Життя після життя»
22.00 Одруження наосліп-3
23.30, 02.00 Х/ф «На одного 
менше»

ТК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий 
сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2»
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Весна у грудні»
23.30 Т/с «Закон і порядок: зло-
чинні наміри»
04.30 Реальна містика

Новий Канал
03.15 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.45 Т/с «СашаТаня»
15.20, 19.00 Від пацанки до 
панянки
21.10 Т/с «Бібліотекарі-3»
23.00 Х/ф «З темряви»
01.00 Х/ф «Лімб»
02.55 Служба розшуку дітей

ICTV
05.05, 04.55 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
11.05, 17.40 Т/с «Шулер»
12.05, 13.10 Т/с «Відділ 44»
12.45, 15.45 факти. День

13.25 Х/ф «Вірус»
15.25, 16.20, 21.25 Т/с «Майор 
і магія»
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.15 Х/ф «Зіткнення з безоднею»
01.30 Т/с «Лас-Вегас-4»
02.55 Стоп-10
04.30 Студія Вашингтон
04.35 факти

ЧЕТВЕР, 16 БЕРЕЗНя

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 Агроера
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.20, 19.20 Д/ф «Августин Воло-
шин. Метеорит незалежності над 
Срібною землею»
11.45 Орегонський путівник
12.10 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Д/ф «Сергій Данченко і сто 
лицарів навколо круглого столу»
15.20 Надвечір’я. Долі
16.15 На пам’ять
17.25 Казки Лірника Сашка
17.45 Школа Мері Поппінс
18.05 Voxcheck
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.55 Схеми
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф «Промені темного 
простору»
02.40 Світло
03.20 Д/ф «Альтернатива Олега 
Лаврентьєва»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Сніданок 
з 1+1
09.30 Чотири весілля
11.00, 12.20 Міняю жінку-5
14.45 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 02.10 Секретні матеріали
21.00 Т/с «Життя після життя»
22.00 Чотири весілля-6
23.00 Право на владу-2017
00.45, 02.50 Х/ф «Розмова»

ТК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий 
сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар -2»
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00 Т/с «Весна у грудні»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри»
04.30 Реальна містика

Новий Канал
03.00, 02.20 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.55 Kids Time
06.05 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.50 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Хто зверху?
21.00 Т/с «Бібліотекарі-3»
22.30 Х/ф «13 привидів»
00.20 Х/ф «З темряви»
02.15 Служба розшуку дітей

ICTV
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Секретний фронт
10.45 Т/с «Шулер»
11.50 Т/с «Відділ 44»
12.45, 15.45 факти. День

13.05 Х/ф «Зіткнення з безоднею»
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Майор і 
магія»
17.45 Т/с «Спецзагін «Шторм»
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.15 Х/ф «Сфера»
01.45 Т/с «Лас-Вегас-4»
03.10 Стоп-10
04.35 Служба розшуку дітей
04.40 Студія Вашингтон
04.45 факти
 

п’яТНИця, 17 БЕРЕЗНя

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 21.00, 
05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/с «Легенди тофу»
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.20 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності над 
Срібною землею»
11.45 Орегонський путівник
12.10 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.15 Схеми
13.55 Віра. Надія. Любов
14.55, 03.15 Біатлон. Кубок світу. 
ІХ етап. Спринт 7,5 км (жінки)
17.25 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 
Спринт 10 км (чоловіки)
18.55 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.30 Війна і мир
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Д/ф «Українська революція»
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
01.20 Новинний блок
02.10 Музичне турне

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Сніданок 
з 1+1
09.30 Чотири весілля
10.55, 12.20 Міняю жінку-5
14.45 Мольфар
15.45 Сімейні мелодрами-6
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Розсміши коміка. Діти-2
22.10 Вечірній квартал
00.05 Х/ф «Гамбіт»
01.50 Х/ф «філософія. Оксамито-
вий сезон»
02.05 Х/ф «Дід лівого крайнього»
03.15 Х/ф «Любовні рани»
05.55 Українські сенсації

ТК Україна
06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий 
сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2»
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.15 Х/ф «Четвер: 12»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Говорить Україна
21.00, 23.30 Т/с «Поговори зі 
мною про кохання»
01.10 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри»
04.00 Реальна містика

Новий Канал
03.00, 01.25 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.55, 07.45 Kids Time
06.00 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.50 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.50 Т/с «Друзі»
14.00 Серця трьох
16.00, 19.00 М/с «Кухня»
21.00 Т/с «Бібліотекарі-3»
23.30 Х/ф «Бабадук»
01.20 Служба розшуку дітей

ICTV
05.05 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Інсайдер
10.40, 17.50 Т/с «Спецзагін 
«Шторм»

11.40 Т/с «Відділ 44»
12.35, 13.05 Х/ф «Сфера»
12.45, 15.45 факти. День
15.35, 16.15 Т/с «Майор і магія»
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.40 Х/ф «Джанго вільний»
02.45 Т/с «Лас-Вегас-4»
04.25 факти
04.45 Х/ф «Людина з золотим 
пістолетом»

СУБОТА, 18 БЕРЕЗНя

перший національний
06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 Агроера. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 00.00 Золотий гусак
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 фольк-music
12.15 Книга.ua
12.40, 14.40 Т/с «Берклі-сквер»
13.40 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 
Гонка переслідування 10 км 
(жінки)
15.55 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 
Гонка переслідування 12,5 км 
(чоловіки)
16.50 Чоловічий клуб. Спорт
18.05 Чоловічий клуб
18.45 Д/ф «Легіон. Хроніка 
Української Галицької Армії 
1918–1919»
19.50, 21.30 Концертна програ-
ма П. Зіброва «У нас є все»
21.00, 05.35 Новини
22.15 Д/ф «Бути сама собі ціллю. 
Ольга Кобилянська»
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 
Спринт 10 км (чоловіки)
03.50 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності над 
Срібною землею»
04.40 Надвечір’я. Долі

1+1
06.45 Гроші
08.00 Сніданок. Вихідний
10.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
11.00, 23.20 Світське життя
12.00 Одруження наосліп-3
13.30 Голос країни-7
15.40, 21.15 Вечірній квартал
17.35 Розсміши коміка. Діти-2
20.15 Українські сенсації
00.20 Вечірній Київ
02.30 Х/ф «Кисневий голод»
04.10 Х/ф «Гамбіт»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.10 
Сьогодні
07.15, 04.50 Зірковий шлях
09.30, 15.20 Т/с «Весна у грудні»
17.00, 19.40 Т/с «Князівна із 
хрущівки»
21.20 Х/ф «Четвер: 12»
23.10 Реальна містика
02.00 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри»

Новий Канал
03.00, 02.05 Зона ночі
04.55, 06.10 Kids Time
05.00 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.15 Х/ф «Сімейка вампірів»
08.10 Ревізор Спешл
10.00 Таємний агент
11.20 Таємний агент. Пост-шоу
13.10 Від пацанки до панянки
15.20 Хто зверху?
17.20 М/ф «Шрек-3»
19.10 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-5: Операція «Маямі Біч»
21.00 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-6»
22.45 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-7»
00.15 Х/ф «13 привидів»

ICTV
06.50 Дивитись усім!
07.50 М і Ж
08.45 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 факти. День
13.00 Т/с «На трьох»
13.25 Х/ф «Одіссея»
16.50 Х/ф «Подвійний форсаж»

18.45 факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «форсаж-5. Шалена 
п’ятірка»
22.35 Х/ф «Безславні виродки»
01.25 Х/ф «Джанго вільний»
04.35 факти

НЕДІля, 19 БЕРЕЗНя

перший національний
06.00 Світ православ’я
06.35 На слуху
07.05, 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Х/ф «Антоніо Вівальді: 
принц Венеції»
11.05 Спогади
11.40 Театральні сезони
12.10 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 
Мас-старт 12,5 км (жінки)
13.15 фольк-music
14.25 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 
Мас-старт 15 км (чоловіки)
15.40 Твій дім-2
15.55 Д/ф «Штепсель і Тарапунька. 
Слава – на виснаження»
16.35 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/ф «SoS боніто»
21.50 Що там з Євробаченням?
22.30 Арт-Клуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу. ІХ 
етап. Гонка переслідування 10 км 
(жінки)
03.15 Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 
Гонка переслідування 12,5 км 
(чоловіки)
04.10 Д/ф «Містерія Марії При-
маченко»
04.40 Віра. Надія. Любов

1+1
07.00 Українські сенсації
08.00 Сніданок. Вихідний
09.00 Лото-забава
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.10 На ножах
11.45, 13.15, 14.15 Світ навиво-
ріт-3: Танзанія
15.40 Т/с «Життя після життя»
19.30, 05.15 ТСН-Тиждень
21.00 Голос країни-7
23.15, 02.15 Х/ф «Ми купили зо-
опарк»
01.35 Аргумент-кiно

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Поговори зі мною про 
кохання»
13.00 Т/с «Князівна із хрущівки»
16.40, 20.00 Т/с «Берег надії»
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.30 Х/ф «Сріблястий дзвін 
струмка»
23.25 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце»

Новий Канал
03.00 Зона ночі
05.30, 07.13 Kids Time
05.35 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.15 Т/с «Бібліотекарі-3»
11.45 М/ф «Шрек-3»
13.25 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-5: Операція «Маямі Біч»
15.15 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-6»
17.00 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-7»
18.50 Х/ф «Ми – Міллери»
21.00 Х/ф «Дуже погані матусі»
23.00 Х/ф «Сусідка»
01.05 Х/ф «Бабадук»

ICTV
05.05 Х/ф «Шпигун, який кохав 
мене»
07.10 Т/с «Відділ 44»
09.55 Ньюзмейкер: Андрій 
Парубій
10.50, 13.00 Х/ф «Одіссея»
12.45 факти. День
14.20 Х/ф «Подвійний форсаж»
16.15 Х/ф «форсаж-5. Шалена 
п’ятірка»
18.45 факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «форсаж-6»
23.05 Х/ф «Мерзенна вісімка»
02.15 Х/ф «Безславні 
виродки» 
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ОВЕН
Цей тиждень сприятливий 
для початку будь-якої важ-
ливої справи та отримання 

інформації. Зірки радять раціональ-
но застосовувати силу та енергію, 
щоб затвердити свій авторитет або 
поліпшити фінансове становище.

ТЕлЕцЬ
Гороскоп обіцяє чудовий 
тиждень для спілкування 
з друзями та прийому гос-

тей. Постарайтеся провести більше 
часу на свіжому повітрі: займіться 
облаштуванням дачної ділянки, 
сходіть на прогулянку в парк.

БлИЗНюКИ
Близнюкам зірки проро-
кують досить нестабільний 
період, який потребува-

тиме зібраності та відповідальності. 
Відкиньте всі сумніви та впевнено 
крокуйте до мети.

РАК
Ракам цього тижня бажано 
в будь-якій ситуації збері-
гати спокій. Представни-

кам знака, які думають, що «чорна 
смуга» в їхньому житті ніколи не за-
кінчиться, не варто впадати у відчай: 
скоро все зміниться, а ваше життя 
знову стане безхмарним.

лЕВ
Гороскоп обіцяє напруже-
ний тиждень, тому уникай-
те гучних гулянок і супере-

чок з друзями – можете не впоратись 
з надмірними емоціями. Краще час-
тіше виходьте на прогулянки.

ДІВА
Цього тижня проявіть ініці-
ативу та в жодному разі не 
відступайте від задумано-

го – використовуйте для втілення мети 
всі можливості. Це також хороший пе-
ріод для подорожей і прогулянок.

ТЕРЕЗИ
Зірки обіцяють Терезам 
сприятливий період для 
втілення задумів. Життє-

ва енергія, яка битиме з вас клю-
чем, позитивно вплине на ваше 
оточення. Тому сміливо робіть те, 
що планували. При цьому у другій 
половині тижня можливі значні 
зміни в особистому житті.

СКОРпІОН
На Скорпіонів чекає хо-
роший тиждень, особли-
во сприятливий для про-

яву милосердя. Тому не шкодуйте 
співчуття для тих, хто його потре-
бує. Також варто подбати про своє 
здоров’я – їжте більше вітамінів.

СТРІлЕцЬ
Цього тижня існує ймо-
вірність несприятливого 
збігу обставин або не-
вдачі, що може негативно 

позначитися на самопочутті. Тож 
побережіть нерви та остерігатися 
підозрілих пропозицій.

КОЗЕРІг
Не квапте подій – пустіть 
все на самоплив, інтуїція 
підкаже потрібне рішен-

ня. Також не варто метушитися та 
проявляти дріб’язковість.

ВОДОлІЙ
Очікуйте приливу сил, який 
допоможе вашому оточен-
ню по-справжньому оці-

нити вас. Водночас не ризикуйте й 
не беріться за дуже важливі справи. 
Краще насолоджуйтеся косметични-
ми процедурами або влаштуйте собі 
цікаве дозвілля.

РИБИ
Поводьте більше часу на 
свіжому повітрі. Корисни-
ми будуть прогулянки біля 

водойм або відвідування басейну. Ви 
відчуєте полегшення, коли потрапи-
те в «свою стихію». Також будьте щи-
рими з партнерами й не бійтеся про-
являти ініціативу.  

гороскоп

14 – 20 березня 

ДЕСЕРТ «КОКОСАНКИ» ШОКОлАДНІ:
100 г кокосової стружки
2 яєчні білки
60 г цукрової пудри
20 г какао
дрібка солі
приготування:
Білки збивайте з сіллю та цукровою 

пудрою до білої піни. Поступово, час-
тинами додавайте какао, продовжу-
ючи збивати до однорідності. Всипте 
кокосову стружку та перемішайте. 
Сформуйте з тіста невеличкі кульки та 
викладіть на вистелене пергаментом 
деко або в силіконові формочки. Випі-
кайте протягом 10 хвилин у розігрітій 
до 200 градусів духовці.  

 ДЕСЕРТ «КОКОСАНКИ» ВАНІлЬНІ:
150 г кокосової стружки
2 яєчні білки
100 г цукрової пудри

1 пачечка ванільного цукру
приготування:

Якщо кокосова стружка 
досить крупного помелу, 
доцільно буде подрібни-
ти її в блендері. Усі інгре-
дієнти змішайте в сухій, 
чистій посудині (збивати 
не потрібно). З отрима-

ної густої суміші сформуй-
те невеличкі кульки та ви-

кладіть тісто на вистелене 
пергаментом деко або в силіко-

нові формочки. Випікайте протягом 
10 хвилин в розігрітій до 200 градусів 
духовці.  

мирослаВ дочинець. 
«карби і скарби. 
посВіт карпатського 
сВіту»

радиМо почитати

погода у вінниці

Шале-
ний 
темп, 

в якому руха-
ється сучасний 
світ, віддаляє 
нас самих від 
себе. У гонитві 
за примар-
ними й часто 
зайвими цілями, втрачаємо 
радість життя, мир у душі, рів-
новагу. Не виживання, а мар-
нославство й прагнення розко-
ші штовхають нас у ярмо вічної 
заклопотаності. 

«Не турбуйтеся вашим життям, 
що вам їсти та що пити; ні тілом 
вашим, у що одягнутись», – засте-
рігає Ісус Христос від поширеної 
у XXI столітті облуди.

На цю євангельську істину спи-
рається й Мирослав Дочинець 
у збірці коротких оповідань «Карби 
і скарби» та ілюструє їх прикладами 
з життя карпатських горян. Воно 
з першого погляду здається диким. 
Людині, просякнутій духом тим-
часовості, важко його сприйняти. 
Важко дійти до нього, коли мислиш 
раціонально й прагматично.

Аби наблизитися до героїв 
книжки, потрібно відкрити сер-
це. Нехай вони відірвані від благ 
цивілізації, та вони щасливі. Хто 
з нас, кому щоденно доводиться 
вирішувати тисячі справ за допо-
могою новітніх винаходів, може 
цим похвалитися? 
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дозвілля

якщо ви добре граєте в шахи, 
то завжди зможете успіш-
но складати й вирішувати 

шахові задачі.
Всі троє авторів, надрукованих у 

цьому випуску задач, кілька десяти-
літь тому виконали тверду норму 

першого розряду в шахи, а паралель-
но з практичною грою розв’язували 
шахові композиції. Потім і самі поча-
ли складати задачі та етюди, яких у їх-
ніх доробках нині дуже багато. Сьо-
годні публікуємо оригінальні компо-
зиції цих авторів. 

ШахоВі задачі-мініатюри

Задача №13. Євген Марінов
Мат за 2 ходи (4+3)

Задача №14. Федір панчук
Мат за 2 ходи (4+3)

Задача №15. Микола пархо-
менко. Мат за 2 ходи (3+4)

перевірте розв’язок задач, опублікованих 
у №9 газети «правди сила»

Задача №10:
1.Крс2!Цугцванг;
1....а2/Kpa2cb2/T:c3x
Св2|Т:фх;

Задача №11:
1.Кра8!Цугцванг;
1.... а4/b5/b6
2.Кd3-b4/Tc6/Kc7x;

рецепти

Наталя Харітонова, 28 років. 
почала готувати та захопилась 
кондитерським мистецтвом 

чотири роки тому. Спочатку приго-
щала рідних і друзів, потім поступо-
во захоплення стало справою життя.

Багато теорії та рецептів вивчала са-
мостійно з книг та професійних блогів ві-
домих шеф-кухарів. Влітку 2016 року, на 
заняттях у шеф-кондитера Ніни Тарасо-
вої, вивчала тонкощі сучасних французь-
ких десертів, а восени 2016 року завдяки 
шеф-пекарю київської кулінарної акаде-
мії Hector J. bravo culinary & Pastry Arts 
Academy Денису Суховію засвоїла 
секрети приготування класич-
ної французької здоби – кру-
асанів, До переїзду в Харків 
працювала кондитером 
«Львівської майстерні шоко-
ладу» у Вінниці. 

– Особливістю моїх страв 
є натуральність продуктів, екс-
периментальні поєднання сма-
ків та ароматів. Також займаюсь 
розробкою дієтичних рецептів, що не 
шкодять фігурі, – каже кондитерка.

Сьогодні для читачів газети 
«Правди сила» Наталя Харітонова 

підготувала рецепт печива, яке стане 
справжньою насолодою до ранко-
вої кави, а його приготування займе 
всього 15 хвилин.

привітання

15 березня святкує своє день 
народження чарівна, квітуча, до-
бра й просто неймовірна дівчина 
Таня Янкевич. 

Бажаю тобі
фантастичного щастя,
безкрайнього моря
чудових подій.
Хай все, що бажаєш,
швидесенько вдасться,
а також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість тебе осипає,
природа здоров’ям
наділить міцним.
Тебе з днем народження
я привітаю,
хай щира любов
завітає в твій дім!

Від друзів

Задача№12:
1. фf2! Цугцванг;
1.... С:с2+/Се2/К-, Кd2+/
Са6,Сb5,Сс4,Сf1/Се4-h7(:)
2.С:с2/ф:е2/фd2/:/Тс1/фе2х.


