
забороняє тим, хто носить погони, за-
йматися будь-якими видами комерцій-
ної діяльності, тому заробити на власне 
житло бізнесом чи підробітками вони не 
можуть. Водночас держава забезпечува-
ти квартирами своїх захисників не по-
спішає. Аналогічна ситуація й з компен-
саціями за належне житло: наприкінці 
2016 року компенсацію за таке житло 
на загальну суму майже півтора міль-
йона гривень замість квартир у Вінниці 
отримали лише три вінницьких сім’ї вій-
ськовослужбовців. Ще по одній сім’ї – у 
Могилів-Подільському, Гайсинському та 
Козятинському гарнізонах. 

– Неважко порахувати, що такими 
темпами, коли компенсацію отриму-
ватимуть по шість родин на рік, жит-
лову проблему можна буде вирішити 
через 432 роки, – порахувала Леся 
Тютюнник. – Хто до того доживе, 
коли на черзі перебуває 2594 сім’ї?

«Кругообіг паперів у природі» 
й жодних дієвих рішень

Дружини військових направи-
ли відповідні листи до Прем’єр-

міністра Володимира Гройсмана 
й міністра оборони України Сте-
пана Полторака.

Підписались під ними близько 
200 осіб. Також такі звернення на-
діслали до приймалень Генштабу 
та народних депутатів, зокрема 
Олексія Порошенка та Надії Сав-
ченко.

Майже рік тому звернення 
дружин вінницьких військовос-

лужбовців зачитували навіть у 
Верховній Раді. Однак після опра-
цювання питання з Києва при-
йшла стандартна відповідь, а ви-
рішення житлового питання так 
і продовжує буксувати.

 – Це кругообіг паперів у приро-
ді, – каже Леся Тютюнник і показує 
величезний стос паперів. 

43 6 7МедиКи «швидКої» 
не отриМують надбавоК 
до зарплати

ЦерКва проти 
пластиКових Квітів 
на поМинКах

у шаргороді будують 
власну «стіну плачу» 
та «голгофу» 

програМа телепередач 
на 24 – 30 Квітня
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Тетяна КУЦ

учні 
навчаються індивідуально 
у вінниці (с. 5)

цифра тижня

322 засновник: іа «Медіа-центр «власно» 
знаєш про фаКти КорупЦії - телефонуй (0432) 69-49-81
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«Безхатченки» в погонах: 
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відтепер Ми виходиМо щосереди

довідки за телефонами:
(093) 150-17-30, 
(068) 978-04-07
e-mail: 
vlasno.reklama@gmail.com

Повнокольоровий друк, крейдяний папір, 
тираж 10000 примірників.

запрошуємо вас розмістити 
рекламну інформацію!

газета «правди сила» 
готує до друКу сувенірний 
атлас-довідниК вінниччини 

родини військовослужбов-
ців вінницького гарнізону 
об’єднались для вирішен-

ня житлового питання. у черв-
ні автобус із вінничанами-
«безхатченками» відправиться до 
Києва. у столицю вони повезуть 
звернення, яке планують вручи-
ти особисто заступнику міністра 
оборони україни олегу шевчуку. 
поїдуть до міністерства не лише 
дорослі, але й діти, які роками 
поневіряються по чужих кутках, 
не маючи власного житла.

– Ми стоїмо на черзі з 1999 року, – 
каже дружина військовослужбовця 
Вінницького гарнізону, мати трьох ді-
тей Олеся Тютюнник. – Увесь час жи-
вемо на валізах. Постійно доводиться 
переїздити. За 19 років наша родина 
змінила близько десятка квартир.

Олеся Тютюнник – координатор 
ініціативної групи дружин військо-
вослужбовців Вінницького гарнізону. 
Напередодні великодніх свят група 
ініціювала обговорення житлового 
питання. Дружини та матері військо-
вослужбовців, що не мають власного 
житла, зібрались у Будинку офіцерів. 
Як зрушити житлове питання з мерт-
вої точки, пропонували й безквар-
тирні військові пенсіонери.

У переліку вимог у зверненні до 
заступника міністра оборони: заку-
півля житла для військових на вто-
ринному ринку, виділення коштів на 
реконструкцію будівель Міноборони 
під житло та звільнення керівників 
департаментів Міністерства обо-
рони, відповідальних за зрив заку-
півель з будівництва житла для вій-
ськових Вінницького гарнізону. 

Квартирні аутсайдери – 
житло лише посМертно

  – Ситуація з житлом у Вінниць-
кому гарнізоні сьогодні кричуща,  – 
каже Олеся Тютюнник. – З року в рік 
вона лише погіршується.

У нашій державі, на жаль, житло 
простий військовий може отримати 
хіба що посмертно або отримавши 
важку травму чи каліцтво. 

Дружини військовослужбовців заува-
жують, що статус військовослужбовця 

доведені до відчаю родини вінницьких військових поїдуть 
до Міноборони звільняти урядовців

гуртожиток на вулиці чехова побудований у 1936 році. тут досі мешкають родини військових



МісЦева влада

на проводи 
півсотні автоБусів 

Безкоштовно 
возитимуть вінничан 

на кладовище

трансПорт

2

у поминальні дні до 
міського цвинтаря 
вінничан підвозити-

муть безкоштовні автобу-
си. про це повідомили 
в прес-службі вінницької 
міськради. 

Безкоштовний громадський 
транспорт курсуватиме 23 квіт-
ня. Усі містяни, які бажають 
пом’янути померлих рідних та 
близьких, можуть дістатися до 
Лука-Мелешківського кладови-
ща з площі Перемоги протягом 
дня (з сьомої години ранку до 
п’ятої години вечора). Автобу-
си курсуватимуть і у зворотно-
му напрямку (від автозаправки 
на Тиврівському шосе). Усього 
в поминальну неділю для без-
коштовного перевезення гро-
мадян залучать півсотні авто-
бусів. 

Додамо, що 23 квітня на час 
експрес-перевезень рух при-
ватного транспорту по вулицях 
Замостянська, Д. Нечая, Тиврів-
ському шосе (від просп. Коцю-
бинського до перехрестя Тив-
рівського шосе з об’їзною 
дорогою) буде обмежено. Під’-
їхати до цвинтаря на приват-
них автівках можна буде через 
об’їзну дорогу з Немирівського 
шосе.  

КВартирнЕ Питання

Продовження. Початок на стор.1
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«Безхатченки» в погонах: 
доведені до відчаю родини вінницьких військових поїдуть 
до Міноборони звільняти урядовців

Тетяна КУЦ

«столиЦя авіаЦії» не отриМала 
«льотних» Квартир, 

яКі роздавали Минулого роКу

Третього квітня дружини вінниць-
ких військових були на прийомі в 
заступника міністра оборони. Проте 
слова урядовця їх зовсім не втішили. 
Цього року мають закупити лише 
шість квартир для родин військовос-
лужбовців у Козятині. Вінниці в пла-
нах немає. 

Минулого року українським вій-
ськовим до Дня авіації виділили по-
над 400 квартир. Однак вінницькі 
військові до списку щасливчиків не 
увійшли. 

Пані Леся зазначає, на початку 
2017 року дев’ять квартир виділили 
бійцям Нацгвардії. Для співробітни-
ків СБУ у Вінниці зведуть будинок на 
вулиці Академіка Янгеля. Уже є уря-
дове розпорядження про виділення 
земельної ділянки під це будівни-
цтво. А військові Повітряних сил зно-
ву «безхатченки» на невизначений 
термін.    

Міноборони періодично зриває 
заКупівлі Квартир для вінниЦі

Дружини військовослужбовців не 
виключають, що така патова ситуація 
з вирішенням житлового питання у 
Вінницькому гарнізоні – невипадко-
ва. Тендери на будівництво нового 
житла зриваються, кошти на заку-
півлю квартир на вторинному ринку 
або на реконструкцію будівель Міно-
борони під житло не виділяються. 

Члени родин військових розпові-
дають: не відбулось чотири закупівлі 
з будівництва житла, які оголошува-
ло Міноборони.

– Коли закупівлі оголосили впер-
ше, подали лише одну пропозицію й 
все на тому закінчилося, – зазначає 
Леся Леонідівна. – Конкурс оголоси-
ли повторно на вісім квартир по Ві-
нниці та Вінницькому гарнізону. По-
тім втретє – на дві квартири. Жодної 
пропозиції не надійшло. 

Коли восьмого грудня 2016 року 
на сайті ProZorro з’явилось оголо-
шення про конкурс на будівництво 
81-квартирного будинку на терито-
рії Вінницького гарнізону, дружини 
військових самі почали  повідомляти 
будівельні фірми про тендер, аби за-
лучити їх до участі в торгах. Вартість 
тендеру – близько 41 мільйона гри-
вень.  

– У конкурсі брали участь п’ять 
будівельних компаній, – зазначає 
Леся Тютюнник. – Переможцем ви-
знали ТОВ «Вінницька будівельна 
компанія». Процес підписання до-
говору між ТОВ і  Міністерством 
оборони тривав з 10 січня 2017 
року. На цей процес відводилось 20 
днів. Зі свого боку «Вінницька бу-
дівельна компанія» договір підпи-
сала, усі пункти узгодила, усіх умов 
дотрималась, банківську гарантію 
в 1%  сплатила, вчасно надіслала 
підписаний договір до Міноборо-
ни. Однак сьомого лютого на сайті 
ProZorro з’явилось повідомлення, 
що процедуру торгів скасовано, а 
закупівля не відбулась. Причина – 
«виявлені порушення законодав-
ства з питань публічних закупівель, 
а саме неукладення відповідальним 
виконавцем бюджетної програми в 
термін, встановлений законом, до-
говору про закупівлю й ненадання 
його на оприлюднення».

Військові пенсіонери, самі військо-
вослужбовці та їхні дружини кажуть, 
що сьогодні у Вінниці військовим не 
дають ні будувати, ні реконструюва-
ти, оскільки вільними залишились 
лише землі Міноборони. Усі на них 
зазіхають, оскільки фактично всі ці 
землі в центрі міста. Це великі тери-
торії, де можна побудувати не один 
приватний житловий комплекс, на 
якому можна гарно заробити.

житлова стратегія
Доки в Міністерстві випадково 

чи навмисно вирішення житлового 
питання вінницьких військових галь-
мують, родини військовослужбовців 
розробили свою стратегію. Пере-
йняли її в інших регіонів. Під житло 
вирішили реконструювати будівлі 
Міністерства оборони, які сьогодні 
безпосередньо для потреб армії не 
використовують.  

Наразі розглянули лише кілька 
варіантів. Так, у своєму зверненні 
до Міністерства оборони, під житло 
родини запропонують переобладна-
ти будівлю біля педуніверситету на 
вулиці Замостянській, 23, загальною 
площею 1656 кв. м, де колись роз-
міщувався вузол зв’язку. На даний 
час у будівлі зайнятий лише другий 
поверх. Орієнтовна потреба на пе-
реобладнання під житло – 13 міль-
йонів 275 тисяч гривень. За словами 
активістів, тут можна зробити понад 
40 квартир.

Як варіант розглянули й будівлю 
їдальні на вулиці Чехова, 14-А (по-
ряд з гуртожитком), загальною пло-
щею 1101 кв. м. Орієнтовна потреба 
на переобладнання приміщення – 
6 мільйонів 700 тисяч гривень. 

Запропонували під житло й будів-
лю колишньої лабораторії у військо-
вому містечку на провулку Антонова, 
16, загальною площею 1958 кв. м, де 
на 117 кв. м проживає чотири роди-
ни, решта території вивільнено. На 
реконструкцію під житло необхідно 
понад 15 мільйонів гривень. 

Як варіант розглянули й однопо-
верхову будівлю на території штабу 
на вулиці Стрілецькій, 145, де був кі-
нопрокат. Наразі ця територія зарос-
тає бур’янами.  

– Якщо не хочуть будувати, то пе-
реобладнати те, що є, можна. Земель 

Міністерства оборони вистачає, – ка-
жуть дружини військовослужбовців. 

За словами Лесі Тютюнник, у 
трьох українських регіонах подібний 
досвід вже є.

– Це лише у Вінниці така ситуація, 
і нічого не можна зробити, – каже 
пані Леся. – У мене є розпорядження 
по Миколаєву, Одеській і Львівській 
областях, за якими виділені кошти 
на реконструкцію й будівництво на 
2017 рік. У тих регіонах ці об’єкти є в 
переліку.

у верховній раді про війсьКових 
не забули

З приводу житлового питання у 
Вінницькому гарнізоні представник 
штабу Повітряних сил зауважив, що 
доки країна матиме зовнішнього во-
рога, вирішувати соціальні проблеми 
буде важко. Водночас запропонував 
членам ініціативної групи звернутись 
із пропозицією до начальника гарні-
зону, який двічі на місяць, по вівтор-
ках, здійснює прийом з цих питань.

Представник штабу також пові-
домив присутнім, що наразі внесені  
зміни в наказ №137, який регулює ці 
питання. Ознайомитися з його про-
ектом можна на сайті Міноборони. 
Крім того, переглядають у Верховній 
Раді й інші законодавчі документи, 
які передбачають дотримання соці-
альних гарантій для військовослуж-
бовців та членів їхніх родин. 

гуртожитКи перевірять
 Члени ініціативної групи, що 

об’єднала родини військовослуж-
бовців Вінницького гарнізону, також 
вирішили провести ревізію військо-
вого житла й перевірити, хто там 
живе й на яких правах. За словами 
присутніх, у гуртожитках Міноборо-
ни живуть і співробітники поліції та 
СБУ, і рятувальники, також житло ви-
наймають люди, які не причетні до 
жодної з цих служб. Тоді як понад дві 
тисячі родин військових вимушені 
постійно винаймати житло й платити 
чималі кошти за його оренду.  

Також порушили цього разу й 
питання щодо 9-поверхового гурто-
житку на Стрілецькій, 20. Гуртожиток 
і досі вважають холостяцьким, хоча 
проживають у ньому сім’ї з дітьми. 
Люди не можуть приватизувати жит-
ло, оскільки паспорт гуртожитку «за-
губився». Тож родини військовослуж-
бовців не виключають, що робиться 
це навмисно.

діти вже виросли...
На пропозицію поїхати до Києва 

разом з дітьми, присутні на зібран-
ні ініціативної групи представники 
родин військових сміялись скрізь 
сльози.

– Діти вже виросли, – кажуть вони.
– То беріть онуків, – пропонували 

активісти. 
Усі охочі підписати звернення до 

заступника міністра оборони України 
щодо можливостей вирішення жит-
лового забезпечення родин військо-
вослужбовців, можуть долучитися. 
Після великодніх свят ініціативна гру-
па залишить звернення й списки з 
підписами у чергового Будинку офі-
церів на першому поверсі. 

Вікторія ОнісімОВа



вінницькі священики заклика-
ють вінничан не вшановувати 
пам’ять померлих штучними 

квітами в поминальні дні. про це по-
відомив протоієрей Микола дурка-
лець, протопресвітер вінницького 
протопресвітерства української гре-
ко-католицької церкви. за його сло-
вами, таку акцію церква впроваджує 
вже кілька років. протоієрей Микола 
дуркалець вважає цю звичку пере-
житком радянських часів. 

– Ці штучні вінки не потрібні, оскільки 
вони не несуть жодного богословського 
обґрунтування, – зауважив він. – Вони не 
потрібні нашим померлим.

Протоієрей зауважив, що замість 
правильної утилізації цих квітів, згодом 
їх спалюють і завдають тим самим шкоду 
довкіллю. 

– Краще ті кошти, які ви маєте ви-
тратити на ці квіти, пожертвувати на 
сиротинець, – зазначив він. – Це не акція 
проти тих, хто ними торгує, а навпаки 
– бажання стати відповідальнішими до 
землі, яку нам дав Господь. 

Підтримав таку думку й протодия-
кон, секретар Вінницького єпархіально-
го управління Української православної 
церкви Владислав Демченко.

– Не треба цієї бутафорії, – зазначив 
він. – Якщо ми любили цих людей за жит-
тя, то вони достойні того, аби ми прине-
сли їм живі квіти. 

Також, за словами протодиякона, 
оздобити могили можна, висадивши на 
них живі багаторічні рослини.

Можна згадати й приклад європей-
ських країн, де цвинтарі виглядають до-
волі скромно, а такого засилля вінків та 
букетів не побачиш. Підтвердив це на-
шому кореспонденту вінницький турист 
Максим Ширнін.

– У Голландії цвинтар – це ліс. Як не 
дивно, ви можете й не підозрювати, що 
зайшли на територію кладовища. Однак 
згодом помітите, що біля дерев складе-
не гілля, лежать дивні речі. Справа в тім, 
що родичі покійного можуть принести 
те, що він любив за життя, наприклад, гі-

тару, якщо він на ній грав, маленьку ста-
тую Будди, якщо цікавився цією релігією 
тощо, – розповідає Максим.

Традиціям заквітчання могил на По-
діллі вже багато сотень років. Як розпо-
вів нам історик, письменник, журналіст 
Олександр Дмитрук, наші предки-коза-
ки ще 400 років тому вшановували заги-
блих і мали свої поминальні традиції, які 
збереглись до сьогодні.

– Після бою своїх полеглих побра-
тимів козаки хоронили на пагорбі. 
Чоловіки викопували глибоку яму, 
клали туди рядком тіла полеглих у 
бою, накривали голову білим рядном-
«китайкою», щоб земля не потрапля-
ла на очі, а потім закопували. На місці 
поховання спочатку ставили камінь з 
піщаника, а пізніше витісували з нього 
хреста. Усі поховання позначали в себе 
на карті, аби могти пізніше приїхати на 
це місце й вшанувати пам’ять. Вшано-
вували, як правило, на Зелені свята на 
цвинтарі. Застеляли гріб рядном і ви-
кладали наїдки та вино, – розповідає 
Олександр Дмитрук. – Також гарною 
традицією було висаджувати на гро-
бах барвінок, а хрест прикрашати па-
хучим зіллям. Тоді ще не було ніякого 
пластику, тому плели вінки з рослин. 

Тож, як бачимо, вінки й квіти на мо-
гилах таки належать до українських 
християнських традицій, що передають-
ся віками з покоління в  покоління. Од-
нак, чи варто замінювати доглянуті живі 
рослини на штучний і далеко недешевий 
пластик – питання, над яким варто за-
мислитися. 
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священики закликають вірян 
не заБруднювати екологію 

пластиковими квітами в поминальні дні

оПЕратиВні ноВини

усю велиКодню ніч 
шуКали зниКлу дитину 
на жМеринщині

на вінниччині ледь не згорів 
КістКово-туберКульозний 
санаторій

У ніч з 15 на 16 квітня в селі 
Олександрівка Жмеринського 
району розгорнули масштабну 
пошукову операцію заради чоти-
рирічної дівчинки. Про це пові-
домили в прес-службі ГУ ДСНС у 
Вінницькій області. 

– Батьки дитини розповіли, що 
дівчинка вийшла на вулицю десь о 
19.30, а через  годину вони вже не 
змогли її знайти, – розповідають 
правоохоронці. – За словами сусі-
да, він бачив дитину, коли та бігла 
в садок за собакою. Там і розпо-
чали пошуки, до яких долучились, 
крім рятувальників та поліціянтів, 
і бійці Нацгвардії, спецназівці та 
місцеві мешканці.

Близько сьомої ранку дитину 
знайшли в садку ближче до села 
Кудіївці. Вона спала в купі хмизу. 
Після огляду дитини медики 
заявили, що переохолодження 
немає, адже дівчинка була одягну-
та в теплу зимову куртку. 

Понад три години вогнеборці 
приборкували полум’я, яке охопи-
ло санаторій на Жмеринщині. Як 
повідомили в прес-службі ГУ ДСНС 
у Вінницькій області, пожежа 
сталась 14 квітня, близько десятої 
години вечора, у Северинівці. 

На момент приїзду рятуваль-
ників полум’я встигло охопити дах 
частини господарчого комплексу, 
площею 300 квадратних метрів. 
Пожежа була настільки масштаб-
ною, що окрім рятувальників двох 
відділень 8-ї жмеринської пожеж-
ної частини, до боротьби з вог-
няною стихією довелось залучати 
пожежників з рятувальних частин 
ще трьох районів (Літинського, 
Барського, Шаргородського) та 
Гнівані. Тридцять вогнеборців на 
восьми пожежних машинах понад 
три години намагались приборка-
ти полум’я. Остаточно ліквідували 
загоряння лише після першої 
години ночі.

На щастя, загиблих та постраж-
далих внаслідок надзвичайної 
події немає, також пожежникам 
вдалось запобігти розповсюджен-
ню вогню на інші приміщення 
санаторію. Проте в полум’ї до-
щенту згоріла шиферна покрівля 
господарчої споруди та значних 
пошкоджень зазнало внутрішнє 
приміщення.

Причини займання встановлю-
ють. 
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Тетяна КУЦ, мирослава слОбОдянюК, 
михайло РюхОВ
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Вікторія ОнісімОВа

Тетяна ЩеРбаТюК

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

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                          

в одному з озер міста хміль-
ника на вінниччині масово 
загинула риба. про це пові-

домили в прес-службі державної 
екологічної інспекції у вінницькій 
області.

Надзвичайна ситуація сталась ще 
7 квітня – тоді працівники Держеко-
інспекції під час розгляду звернень 
громадян зафіксували факт масової 
загибелі риби різних видів у хміль-
ницькому озері. І лише згодом вони 
розрахували суму завданих екоси-
стемі збитків – вона становить 53 ти-

сячі 494 гривні. Винуватців масової 
загибелі риби наразі не знайдено, їх 
встановлюватимуть правоохоронці. 
Правопорушників чекає притягнен-
ня до кримінальної відповідальності. 

Додамо, що це не перший випа-
док масової загибелі риби у водо-
ймах Вінниччини – з приходом вес-
ни та таненням криги у низці 
населених пунктів на поверхню 
води повиринало чимало дохлої 
риби, що задихнулася ще взимку 
внаслідок зниження вмісту кисню у 
водоймах. 

озеро в хмільнику втратило риБи 
на понад 50 тисяч гривень

ЕКологія

Вікторія ОнісімОВа

збитків завдано екосистемі 
через масову загибель риби

53 494 гривні

у поминальні дні вінницькі базари майорять пластиковими квітами

на деяких цвинтарях вінниччини пластикових прикрас небагато



бершадська станція екстреної 
медичної допомоги обслу-
говує шість районів та має 

три відділення: тростянецьке, че-
чельницьке й бершадське. до ре-
дакції газети звернулися праців-
ники чечельницького відділення, 
а саме фельдшер з прийому 
викликів оксана Колісник. лікар-
ка скаржиться, що цього року їм 
не платять обіцяної надбавки за 
умови та характер праці.

– У мене ставка 2912 гривень, на-
віть менша мінімальної, при тому, що 
я фельдшер вищої категорії та маю 42 
роки стажу. Ми працюємо у чотири змі-
ни. На повній ставці в нас працює лише 
один лікар, ще один – на півставки, не-
щодавно додався один завідуючий, – 
говорить Оксана Колісник.  – У жовтні 
2013 року в Закон «Про надання екс-
треної медичної допомоги» внесли 
поправку про те, щоб працівникам 
станцій екстреної медичної допомоги 
платити 40% надбавки: 20% – за ха-
рактер праці, ще стільки ж – за умови 
праці. У жовтні нам не дали надбавок 
зовсім, аж у березні 2014 року ми отри-
мали надбавку в 40%, яку сплачували 
до середини літа, потім знизили її до 
20%, пізніше зійшли на 10%. У 2016 
році давали надбавку лише 2-3%. А 
цього року перестали давати її зовсім, 
лише в березні дали 74 гривні, але не 
пояснили, за який це місяць і на яких 
умовах. 

З проблемою виплати відсотків 
зіштовхнулись не лише в Бершад-
ській, а й в Хмільницькій станції 
екстреної медичної допомоги, пра-
цівники якої в 2013 році відстояли 
свою надбавку.

– Коли в 2013 році надбавки гаран-
тували нам законом, ми все одно їх не 
отримували. Керівництво розробило 
свої «особливі» критерії, за якими вирі-
шували, кому скільки відсотків надбав-
ки вони будуть нараховувати. Тоді ми 
з цим не погоджувались та звернулися 
до інспекторів Держпраці, які провели 
експертизу й зробили висновок, що від-
сотки нам нараховували неправильно, 
адже в законі не передбачено ніякого 
алгоритму, усі працівники мають отри-
мувати по 40%, тому ми можемо вільно 
подавати на наше керівництво до суду. 
Після того, до лютого 2017 року, кожен 
з працівників отримував надбавку 40%. 
Але в березні ніякої надбавки не було, 
тоді ми почали писати звернення до 
головного лікаря обласного центру екс-
треної медичної допомоги та медици-
ни катастроф Анатолія Пірникози, який 
сказав, що ці 40%  – це необов’язкова 
виплата, і в бюджеті на неї не передба-
чено коштів, –  говорить фельдшерка 
Хмільницької станції екстреної медичної 
допомоги Наталія Алєксєєва. 

Відповідно до статті 11 Закону 
України «Про екстрену медичну до-
помогу», медичним працівникам 
системи екстреної медичної допо-
моги виплачується надбавка за осо-
бливий характер праці в розмірі до 
20% посадового окладу та надбавка 
за особливі умови праці в розмірі до 
20% посадового окладу. Зазначені 
надбавки виплачуються медичним 
працівникам щомісяця за фактично 
відпрацьований час за основним міс-
цем роботи, а також тим, що працю-
ють за сумісництвом. 

У Вінницькому центрі надання 
екстреної медичної допомоги та ме-
дицини катастроф стверджують: сума 
надбавок визначається індивідуаль-
но для кожної станції та працівника.

– Ці надбавки не передбачають 
фіксованих 20%. Закон передбачає, 
що вони можуть бути як 1%, так і 
20%, яку отримує тільки виїзний пер-
сонал. Ніколи вони не отримували їх 
у розмірі повних 20%, оскільки ці 
надбавки стимулюючі. Виплачуються 
вони в межах фонду заробітної пла-
ти,  це здійснюється за бюджетні ко-

шти й надається щомісячно за нака-
зом керівника. На кожній станції діє 
спеціальна комісія, яка щомісяця 
проводить аналіз роботи кожного 
працівника та, враховуючи певні 
критерії, визначає розмір надбавки. 
Але це відбувається лише за умови, 
якщо це дозволяє фонд заробітної 
плати. На 2017 рік фонд заробітної 
плати з січня по квітень місяць скла-
дає дев’ять мільйонів гривень з необ-
хідних 11 мільйонів. Тобто забезпе-
чити стимулюючі виплати ми не 
маємо можливості, оскільки цієї суми 
вистачає лише на нарахування заро-
бітної плати. З травня місяця фінан-
сування збільшиться й ми отримаємо 
необхідних 11 мільйонів, тож зможе-
мо видати необхідні надбавки, –  
каже головний бухгалтер обласного 
центру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф Ірина Дячен-
ко. –  Якщо людина незгодна з висно-
вком комісії та вважає, що цього міся-
ця вона заслуговує більшої надбавки, 
вона може звернутися до комісії з 
трудових спорів, яка розбирається, 
робить висновок, і якщо буде визна-
чено, що працівник заслуговує біль-
шої надбавки, то може подати на ко-
місію до суду.  

Моє право

оПлата Праці
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мирослава слОбОдянюК

на запитання журналістів відповіли фахівці вінницького центру екстреної 
меддопомоги та медицини катастроф

Бригади екстреної 
меддопомоги на вінниччині 
не отримують належних 
надБавок за умови праці



кріплення територій обслуговування 
за загальноосвітніми навчальними 
закладами для ведення обліку дітей 
шкільного віку» визначена територія 
обслуговування кожного навчально-
го закладу в межах міста, відповідно 
до якої здійснюється зарахування ді-
тей до школи, – розповідає Ірина Єлі-
зарова. – Зарахування дітей з інших 
областей чи районів до перших класів 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів міста Вінниці в 2017 році можливе 
тільки за наявності вільних місць. 

Тобто запитувати, чи є вільні 
місця в класах, потрібно безпосе-
редньо в тій школі, в якій ви хоче-
те, аби ваша дитина здобувала 
освіту. Якщо зарахують – можливо 
перевестися на індивідуальну 
форму навчання, яка, швидше за 
все, підійде під запит нашої читач-
ки. Адже у Вінниці дистанційна 
форма навчання в закладах освіти 
відсутня. Зате на сьогодні в місті 
322 учні навчаються за індивіду-
альною формою.  

дітиосвіта«Правди сила», №16(25),  19 квітня 2017 р.
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житомиряни хочуть вчитися 
у вінницьких школах дистанційно. 

чи можливо це?
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У Вінниці дистанційна форма 
навчання в закладах освіти 

відсутня, але є навчання 
за індивідуальною формою
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вінницький інститут та коледж університету «україна»

на день відкритих дверей
запрошують на 

у програмі майстер-класи з масажу, жестової мови, психологічний та правовий тренінги 
від визнаних фахівців-практиків. детальніша інформація на сайті інституту: 

vsei.vn.ua. довідки за телефонами: (093) 974-81-52, (096) 389-12-72

Навчання на базі 9-ти та 11-ти класів.  Для випускників коледжів – вступ одразу на 2 або 3 курс. Військова кафедра, можливість
отримати офіцерське звання. Одночасне навчання в ПОЛЬЩІ та інших країнах ЄС. Диплом державного зразка. 

Ліцензія МОН України від 19.06.2015 р. Ае636816

м. вінниця, вул. хмельницьке шосе, 23-а
тел.: (0432) 32-70-55, (096) 389-12-72, (063) 507-88-26     сайт: vsei.vn.ua  e-mail: pk_vsei@ukr.net

вінницький інститут та коледж університету «україна» запрошують 
здоБути вищу освіту за спеціальностями:

Психологія
фінанси, банківська справа 
та страхування
Право
Інформаційна, бібліотечна 

Середня освіта 
(Здоров’я людини)
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
фізична реабілітація

та робітничими професіями:
Водій автотранспортних засобів
Оператор комп’ютерного набору
Перекладач жестової мови
Соціальний працівник

29 квітня 2017 р. на 11.00

Соціальна робота

ЛиСТ ВІД ЧиТАЧА
Чи можливо отримати дистанційну освіту у Вінниці мешканцям іншої об-

ласті. З таким питанням до редакції газети «Правди сила» звернулися чита-
чі з Житомирщини:

«Доброго дня, редакціє газети «Правди сила»! Маю родичів у місті Вінни-
ця, якось їздила до них погостювати й натрапила на вашу газету. Бачу, що ви 
порушуєте суспільні теми й допомагаєте людям, висвітлюючи їхні найболючіші 
проблеми. Тому вирішила написати вам листа, сподіваюсь на вашу допомогу.

Разом з чоловіком та двома дітками проживаємо у Житомирській області. Хо-
чемо, щоб наші діти навчалися дистанційно саме в школі міста Вінниці. Я можу за-
йматися зі своїми дітьми вдома, самі придбаємо для них необхідні підручники, але 
атестат ми хотіли б отримати саме у Вінниці. Чи можливо це? І друге дуже болюче 
для нас питання — це освіта нашого молодшого хлопчика, який страждає на ДЦП, 
якому б ми також хотіли дати гарну освіту, щоб він міг знайти себе в цьому світі. Чи 
можливе його дистанційне навчання в одній з вінницьких шкіл? Сподіваюсь, ви не 
оминете моє прохання й спробуєте допомогти знайти  відповіді на мої питання».

Кореспондентка газети за-
цікавилася листом жінки 
й вирішила дослідити це 

питання. виявилось, що у вінни-
ці працює онлайн-система дис-
танційної підтримки навчання 
в школах, ліцеях та гімназіях 
україни (disted.edu.vn.ua). Цей 
освітній інтернет-ресурс запро-
вадила лабораторія інформа-
ційних та комунікаційних тех-
нологій комунального закладу 
«фізико-математична гімназія 
№17 вінницької міської ради». 
проте використовується він 
лише як додатковий ресурс для 
самоосвіти учнів, поглибленого 
вивчення обраних навчальних 
предметів та інтерактивної під-
готовки до зно. повноцінної 
середньої освіти здобути дис-
танційно у вінниці, на жаль, не 
можна.

– Навчання за дистанційною фор-
мою, як основною формою здобуття 
базової та повної загальної середньої 
освіти, у місті не здійснюється, – по-
яснила начальниця відділу звернень 
апарату Вінницької міськради Ірина 
Єлізарова.

Цього навчального року в закла-
дах освіти міста відкрили 151 перший 
клас для 4712 учнів, із середньою на-
повнюваністю 31,2 учня в класі. На-

ступного навчального року планують 
сформувати 155 перших класів для 
4760 майбутніх школярів.

–  Рішенням виконавчого комітету 
від 11.08.2016 року № 1855 «Про за-

загальноосвітня школа №31



щороку тисячі вірян у дні 
великого посту приїж-
джають до шаргорода, 

аби пройти з молитвами «хрес-
ним шляхом» ісуса христа на 
голгофу. спочатку віряни молять-
ся в католицькому храмі, а потім 
вирушають у трикілометрову 
подорож, співаючи молитовні 
пісні до божої Матері. дорогою 
паломники зупиняються 12 разів, 
аби помолитися в капличках, які 
символізують кожну зупинку ісуса 
христа перед розп’яттям.

– Понад десять років тому уро-
дженець нашого міста Володимир 
Іванович Винокур вирішив розпо-
чати на території Шаргорода бу-
дівництво 12 капличок, біля яких 
віряни можуть пройти з молитва-

ми «хресним шляхом» Ісуса Христа 
на Голгофу. Для створення проекту 
він запросив спеціалістів з Польщі. 
До будівництва долучились при-
ватні підприємці й успішні містяни, 
кожен з яких взявся за створення 
певної каплички. На жаль, з часом 
через «стрибки» долара й фінансо-
ві кризи деякі меценати полишали 
почате, але замість них з’являлись 
інші,  – розповідає міський голова 
Шаргорода Ігор Винокур.

Шаргород вважають давнім єв-
рейським містечком, в якому до сьо-
годні збереглись пам’ятки архітек-
тури, які мають значну цінність для 
представників єврейської громади зі 
всього світу. Серед них є музей-кла-
довище найстаріших захоронень єв-
реїв та найстаріша в Європі синагога, 
яку побудували ще в 1589 році.

– Я сам корінний єврей, мої бать-
ки й діди – євреї. Усі вони прожива-

ли в Шаргороді, тому його розвиток 
по-особливому болюча тема для 
мене. Постійно долучаю людей до 
зберігання старовини та будівництва 
чогось нового. Скажімо, ще нещодав-
но при в’їзді в місто було маленьке, 
захаращене джерельце, а після того, 
як ми все прибрали й збудували не-
ймовірний пам’ятник Божої Матері, 
вода почала прибувати, – говорить 
Ігор Винокур. – Також стараюсь від-
будовувати й реставрувати міські мо-
нументи. 

Міський голова поділився мрією: 
зробити з Шаргорода туристичну міс-
цину, до якої б люди приїжджали зві-
дусіль. Мало хто знає, що під містом у 
досить гарному стані збереглись під-
земні тунелі. Також є залишки мурів 
фортеці та замку. Прагнучи відрес-
таврувати всі ці пам’ятки, цього року 
місцева влада вперше збирається по-
змагатися за грант. 

наш Край 6

Усього в Шаргороді 
запланували збудувати 
12 капличок «дорогою 

паломників»

мирослава слОбОдянюК

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                          

туризм

у шаргороді Будують власну 
«стіну плачу» та «голгофу» 

оголошЕння

робота
Медіа-центру «ВЛАСНО» потріб-

ні регіональні торгові представники 
для створення власної мережі в ра-
йонних центрах Вінницької області. 
Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07

***
На роботу запрошуються реалі-

затори періодичної продукції в ра-
йонних центрах Вінницької області.

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

терміново! на постійну ро-
боту потрібні чоловіки від 23 до 
45 років. зарплата від 4000 грн. 
робота в м.вінниця на виробни-
цтві пластикових вікон і дверей. 
тел: (067)993-71-83, (063)302-82-
82  або за адресою: вул. а. янгеля, 4

***
працевлаштування в чехії. 

без коштовні консультації. оформ-
лення віз. доставка на роботу. тел: 
(067) 369-82-33, (063) 218-02-33.

***
Робота для менеджерів з рекла-

ми по місту та області. Тел.: (093) 
150-17-30, (068) 978-04-07 

***
У магазин швидкого харчуван-

ня «форнетті» (район «Урожай», 
Вінниця) потрібні продавці-кухарі. 
Можна без досвіду роботи. Тел: 
(096) 98-32-744

***
СК «ТАС» запрошує активних, ці-

леспрямованих людей, що готові до 
навчання та кар’єрного зросту, досвід 
роботи бажаний, але необов’язковий. 
Високий заробіток, система навчання, 
преміювання та мотивації, дружній ко-
лектив. (098) 695 30 90; (050) 440 78 95; 
063 218 54 02.

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 виготовляє:
– відеосюжети (проводить жур-

налістські розслідування);
– відеофільми;
– рекламні ролики.
Додаткові послуги:
– режисура;
– дикторське озвучення;
– графічний та комп’ютерний 

дизайн;
– звукорежисура;
– написання сценарію;
– відеозйомка;
– монтаж відзнятого матеріалу.
Тел.: (067) 308-64-93 (Олена)

різне
Клуб знайомств, а/с 21, м.Туль-

чин, 23600. Тел.: (067) 238-91-62. 
***

Надаю художні послуги (різні тех-
ніки): портрети та картини на замов-
лення, ілюстрації до книжок та жур-
налів, проведу майстер-класи, розпис 
стін. Тел.: (098) 878-47-50, Роман. 

***
Втрачено військовий квиток 

СО 824777 на ім’я Коваль С. М. Вва-
жати недійсним.

нерухоМість
Продається будинок в с. Богданів-

ка Тульчинська р-н. Зручне місце, літня 
кухня, сарай, гараж, криниця, погріб, 
садок, город 60 соток. Тел. 067-49-08-
055 або 068-057-76-75. Також продам 
теличку Ромашка від доброї худоби. 
Дзюба Тетяна Миколаївна. 
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понеділоК, 24 Квітня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
19.50, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.20, 07.15, 08.20, 13.40, 22.50, 
23.20, 00.15, 01.15 Погода
06.25, 00.25 Від першої особи
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Х/ф «Останній шанс»
11.30 Д/ф «Голий король» Костян-
тина Степанкова»
12.15 Суспільний університет
13.15 Борхес
13.50 Д/ф «Ловець слів»
15.25 фольк-music
16.30 Твій дім-2
16.45 Д/с «Національні парки 
Америки»
17.45 Вікно в Америку
18.10, 18.55 КЛІП учасника Євро-
бачення-2017
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? 
Блоги
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
20.20, 02.05 Хокей з шайбою 
серед чоловіків. Чемпіонат світу 
(Угорщина - Австрія)
22.45 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
04.00 Т/с «Травма»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.15 ТСН
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «Гроші»
23.25 Х/ф «Легенда про Червоно-
го Орла» (16+)
01.55 Х/ф «Нащадки» (16+)

тК україна
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 01.20 Сьогодні
09.15, 03.15 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна містика
11.50 Х/ф «Павутинка бабиного 
літа»
13.50, 15.30 Т/с «Чорна квітка»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.15 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 
12+
23.30 Х/ф «Бібліотекар 3: Про-
кляття Юдиного потиру» 16+
05.20 Агенти справедливості

новий Канал
03.00 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.29, 06.49 kids Time
05.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 Х/ф «Таймлесс: Рубінова 
книга» 16+
09.10 Х/ф «Таймлесс 2: Сапфірова 
книга» 16+
11.40 Х/ф «Таймлесс 3: Смарагдо-
ва книга» 16+
13.50 Х/ф «Гаррі Поттер і Дари 
смерті ч.2» 16+
16.10, 19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Пост-шоу
23.40 Суперінтуїція
01.05 Небачене Євробачення
01.20 Х/ф «Швець» 16+

вівтороК, 25 Квітня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
19.50, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 Агроера
06.25, 07.20, 08.25, 22.50, 23.20, 
00.15, 01.15 Погода
06.30, 00.25 Від першої особи

06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
10.00, 18.50 Що там з Євробачен-
ням? Блоги
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення-2017
10.20 Т/с «Площа Берклі»
11.20 Т/с «Лінія захисту»
12.05 Д/ф «Гайдамацьким шля-
хом»
12.30 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
14.00 Театральні сезони
14.25 Спогади
15.35 Поза часом. Телевистава 
«фараони»
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
20.20, 02.05 Хокей з шайбою 
серед чоловіків. Чемпіонат світу 
(Україна - Австрія)
22.45 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
04.00 Т/с «Травма»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.30 ТСН
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку - 7»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00, 03.30 «На ножах»
23.40 Д/ф «Розщеплені на атоми» 
(12+)

тК україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.20 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 
12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
01.50 Х/ф «Бібліотекар 3: Про-
кляття Юдиного потиру» 16+

новий Канал
03.15 Служба розшуку дітей
03.20 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.59 kids Time
06.05 М/с «Сімейка Крудс»
07.05 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.45 Т/с «Сашко Таня» 16+
15.50, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Протистояння» 16+
23.50 Х/ф «Час відьом» 16+
01.50 Х/ф «Окулус» 18+

середа, 26 Квітня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
19.50, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.20, 07.15, 08.20, 13.15, 23.20, 
00.15, 01.15 Погода
06.25, 00.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
09.55, 18.45 Що там з Євробачен-
ням? Блоги
10.00 Д/ф «Помилка на тисячо-
ліття»
11.00 Засідання Кабінету Міні-
стрів України
13.35 Д/ф «Чорнобиль. Людський 
фактор»

14.00 Д/ф «Чорнобиль. Точка 
часу»
14.25 Д/ф «Тут є життя»
15.35 Світло
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Історична докудрама 
«Доньки Єви»
20.20, 02.05 Хокей з шайбою 
серед чоловіків. Чемпіонат світу 
(Казахстан - Україна)
22.50 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
04.00 Т/с «Травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 02.10 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 8»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття.  
Роксолана»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 Х/ф «Обраниця» (16+)
02.20 М/ф «Як козаки...»

тК україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.30 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.20 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 
12+
23.30 Д/ф «Блакитний пил»
01.00 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий Канал
03.40 Зона ночі
06.00, 18.00 Абзац
06.50 Ревізор.Чорнобиль
07.50 Х/ф «Штучний розум» 16+
10.40 Т/с «Секретні матеріали» 
16+
16.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Час розплати» 16+
00.20 Х/ф «Щоденники Чорноби-
ля» 16+
02.10 Х/ф «Ватиканські записи» 
18+

четвер, 27 Квітня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
19.50, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 Агроера
06.25, 07.20, 08.25, 14.00, 22.50, 
23.20, 00.15, 01.15 Погода
06.30, 00.25 Від першої особи
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.30 Україна на смак
10.00, 18.50 Що там з Євробачен-
ням? Блоги
10.05 КЛІП учасника Євробачен-
ня-2017 №
10.20, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
12.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
12.30 Суспільний університет
13.15 Слідство. Інфо
14.10 Д/ф «Обраний. Мирослав 
Вантух»
15.35 Надвечір’я. Долі
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.05 Voxcheck
18.10, 18.55 КЛІП учасника Євро-
бачення-2017
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Історична докудрама 
«Доньки Єви»
20.20, 02.05 Хокей з шайбою 

серед чоловіків. Чемпіонат світу 
(Австрія - Південна Корея)
22.45 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
04.00 Т/с «Травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку - 8»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.10 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
20.30, 03.55 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45 Х/ф «Читець» (18+)

тК україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
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, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 
12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий Канал
03.50, 02.00 Служба розшуку дітей
03.55, 02.05 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 kids Time
06.35 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
10.40 Т/с «Щасливі разом»
14.15, 19.00 Суперінтуїція
16.00 Хто зверху?
20.45 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Ковбої проти при-
бульців» 16+
00.10 Х/ф «Протистояння» 16+

п’ятниЦя, 28 Квітня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
19.50, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.20, 07.15, 08.20, 10.50, 13.15, 
22.50, 23.20, 00.15, 01.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/ф «Волинянин»
11.00, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
12.55 Voxcheck
13.20 Д/ф
15.35 Віра. Надія. Любов
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Історія без купюр. 
Холмська трагедія»
20.20 Хокей з шайбою серед чо-
ловіків. Чемпіонат світу (Південна 
Корея - Україна)
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.10 Музичне турне
03.10 Д/ф «Чорнобиль. Людський 
фактор»
03.30 Д/ф «Чорнобиль. Точка 
часу»
04.00 Т/с «Травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю 
жінку - 8»
12.50, 13.50 «Пробач мені, моя 
любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»

17.10 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
20.15 Х/ф «Я буду поруч» (16+)
00.30 Х/ф «Обраниця» (16+)

тК україна
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
11.30, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 
12+
23.20 Слідами борців з корупці-
єю. Спеціальний репортаж
00.00 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий Канал
03.00, 02.05 Зона ночі
03.50, 18.00 Абзац
04.40 Х/ф «Останній із могікан»
07.00, 21.10 Київ вдень та вночі
11.10 Серця трьох
13.10 Х/ф «Ковбої проти при-
бульців» 16+
15.30 Х/ф «Час розплати» 16+
19.00 Х/ф «Руйнівник» 16+
22.20 Х/ф «Пророк» 16+
00.20 Х/ф «Таємний орден» 16+
02.00 Служба розшуку дітей

 
субота, 29 Квітня

перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 23.20, 00.00, 
01.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 Агроера. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням? 
Блоги
10.50 КЛІП учасника Євробачен-
ня-2017 №
11.00 фольк-music. Діти
11.50 Т/с «Доньки Єви»
13.00 Т/с «Красуні едіт Уортон»
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.45 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.25 Богатирські ігри
19.20 Х/ф «Дитячий секрет»
21.00, 05.25 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.15 Що там з Євробаченням? 
Кухня
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Хокей з шайбою серед чо-
ловіків. Чемпіонат світу (Південна 
Корея - Україна)
04.20 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
04.45 Т/с «Лінія захисту»

1+1
06.00, 19.30, 05.40 ТСН
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 23.05 «Світське життя»
11.00 «Голос країни 7»
14.50 Х/ф «Попелюшка з Райсько-
го острова»
16.40, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
00.05 Х/ф «Я буду поруч» (16+)

тК україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.45 Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий шлях
08.00, 15.20 Т/с «Я дарую тобі 
щастя» 16+
17.30, 19.40 Т/с «Це було біля 
моря» 16+
21.50 Х/ф «Буду вірною дружи-
ною» 16+
02.25 Історія одного злочину 16+

новий Канал
03.00 Зона ночі
05.00 Т/с «Друзі»
05.49, 08.40 kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»

06.50 М/с «Історії Тома 
і Джеррі»
08.45 Ревізор Крамниці
10.40 Таємний агент
11.40 Таємний агент. Пост-шоу
13.10 Від пацанки до панянки
15.10 Хто зверху?
17.00 М/ф «Три богатирі та Шама-
ханська цариця» 16+
18.40 Х/ф «Вартові Галактики» 
16+
21.00 Х/ф «Сходження Юпітер» 
12+
23.20 Х/ф «Нова ера Z» 18+
01.30 Х/ф «Щоденники Чорноби-
ля» 16+
 

неділя, 30 Квітня

перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 22.55, 23.20, 
00.00, 01.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Поза часом. Телевистава 
«Вечори на хуторі біля Диканьки»
10.50 Д/ф «Павло Вірський.  
Такий, як є»
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Мистецькі історії
12.45 фольк-music. Діти
13.50 фольк-music
15.15 Д/с «Садові скарби»
16.20 Твій дім-2
16.40 Х/ф «Клара і франциск»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/с «Розповіді про Хансік»
22.25 Д/с «Легенди тофу»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.40 Вперед на Олімп!
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
02.20 Телевистава «Три ідеальні 
подружжя»
04.50 Вікно в Америку
05.10 Уряд на зв’язку з громадя-
нами

1+1
06.20 «На ножах»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф 
«Маша і ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка 2017»
11.00 «Світ навиворіт - 4: 
В’єтнам»
12.00, 13.00 «Світ навиворіт - 2: 
Індія»
14.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Світське життя. Рік голосу»
22.00 Х/ф «1+1» (16+)
00.10 Х/ф «Інструкції не дода-
ються»
02.10 «Аргумент кiно»
03.55 «ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

тК україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Це було біля моря» 16+
13.00 Х/ф «Буду вірною дружи-
ною» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Поки живу, 
люблю» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.25 Х/ф «Волошки для Васи-
лини»
23.20 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце» 16+

новий Канал
03.20 Зона ночі
05.59, 07.59 kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.00 Х/ф «Кодекс злодія» 16+
10.00 Х/ф «Пророк» 16+
12.00 Х/ф «Руйнівник» 16+
14.10 Х/ф «Вартові Галактики» 
16+
16.40 Х/ф «Сходження Юпітер» 
12+
19.10 Х/ф «Лара Крофт: Розкра-
дачка гробниць»
21.00 Х/ф «Лара Крофт: Колиска 
життя» 16+
23.10 Х/ф «Ласкаво просимо до 
Зомбіленду» 18+
01.00 Х/ф «Штучний розум» 16+  

на прохання наших читачів, незабаром телепрограма у газеті «правди сила» збільшиться. очікуйте на нові канали з 26 квітня

програма телепередач з 24 по 30 квітня



сьогодні дуже модно при-
крашати своє подвір’я 
композиціями з живих 

квітів, тому журналістка газети 
«правди сила» поцікавилася, які 
ж квіти нині вирощують віннича-
ни. у цьому нам допомогла пані 
наталія, яка разом з чоловіком 
вже понад 12 років займається 
вирощуванням та розведенням 
квітів. з понад ста видів квітів, 
які подружжя вирощує в теплиці, 
пані наталія виокремила для нас 
п’ять видів, які невибагливі та не 
потребують серйозного догляду.

– Ви купуєте рослинку в стакан-
чику, обрізаєте його, висаджуєте 
на потрібній території та зрідка по-
ливаєте. Вона дуже гарно й довго 
цвіте. Потім з квітів робляться такі 
мішечки повні зерняток, які коли 
повністю дозрівають, розсипають-
ся й наступного року виростають 
повноцінною квіткою, – говорить 
пані Наталія.

барвіноК 
Також гарно розростається барві-

нок, його, зазвичай, сіють навесні або 
під зиму, коли всі рослини перебува-
ють уже в періоді спокою. Але якщо є 
потреба чи бажання, його можна ви-
сіяти й влітку, головне, щоб земля була 
дуже вологою. Барвінок є багатьох ко-
льорів, він дуже гарно вкриває землю.

 
віола 

(у народі – «анютині вічка»)
– Ця квітка одна з моїх найулю-

бленіших. Її можна висівати в різний 
період, залежно від того, коли необ-
хідно отримати цвітіння. Починаючи 
з лютого, висівати можна в закритий 
ґрунт, повесні – у відкритий. Рослин-
ка краще сходить у затінку, тому не 
бажано виставляти її на підвіконня чи 
балкон, – говорить квітникарка.

лілія
Також почесне місце серед улю-

бленців вінницької господині за-
ймають лілії. Для домашнього виро-
щування використовуються східні, 
азіатські гібриди, золотисті, прекрас-
ні, карликові, королівські. Квітка ви-

ростає з цибулини, тому при висадці 
в ґрунт для неї дуже важливий полив. 

чорнобривЦі
Певне найрідніші для кожного з 

нас є саме чорнобривці, їх можна ви-
рощувати як з насіння у відкритому 
ґрунті, так і розсадою. Для посадки 
краще вибирати сонячне місце, хоча 
й в напівтіні вони ростуть непогано. 

– Я їх спочатку розводжу в ящиках, 
а потім висаджую, щоб вони гарно 
прийнялись. Їх необхідно висаджу-
вати наприкінці травня, на два-три 
сантиметри глибше, ніж вони росли 
в ящиках, – розповідає квітникарка.

Висадивши такі квіти, ви милува-
тиметесь ними багато років. 

горосКоП

«проза», 
кузьма скряБін

Книга тижняПогода у Вінниці

«Колись мені 
в голову по-
чала стріля-
ти думка, що 
їздити треба 
в місця непо-
пулярні, нету-
ристичні…

Пожити з 
ескімосами, 
поїздити на 
оленях під 
північним сяйвом… Такі адреналі-
нові мандри миттєво накривають 
тебе з головою. Це – як стрибок 
з парашутом: поки не зробиш 
крок, то не знаєш, який то кайф! 
А Шпіцберген? Він такий жорсто-
кий, що аж красивий. Ти стоїш і 
не знаєш, чого від нього чекати, 
може, загубишся, може, замерз-
неш. І то було в червні. А що ж там 
робиться взимку?..» – писав Кузь-
ма Скрябін. 

Прозові твори  співака – це 
історії, в яких якнайкраще роз-
крився його приправлений іскро-
метним гумором письменниць-
кий талант. Розказані ним історії 
пройняті яскравим гумором і ве-
селим настроєм.

Згадати гумористичний стиль 
спілкування Андрія Кузьменка, 
зануритися в його нехитрі, але 
прикольно-повчальні життєві іс-
торії можна в компанії цієї книги, 
яку ви знайдете на полицях ВО-
УНБ ім. К. А. Тімірязєва. 

вільна хвилинКа 8

квіти – окраса подвір’я 
та радість для господарів

у гармонії з Природою
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24–30 квітня 2017 р.
овен
На вас чекає сприятли-
вий тиждень. Його варто 
розпочати з активних по-

бачень та зустрічей. Проте в другій 
половині тижня у вас може виник-
нути спокуса комусь нашкодити, 
тож не піддавайтесь на внутрішні 
провокації.

телеЦь
На вас чекає переоцінка 
цінностей, завдяки якій ви 
станете вимогливішими до 

себе та свого оточення. Не бійтеся го-
ворити те, що думаєте – відвертість 
піде вам на користь. 

близнюКи
Використайте цей тиж-
день для зустрічей і подо-
рожей. Також настав час 

поставити крапку в сімейних кон-
фліктах та забути минулі образи. 
Краще спрямуйте свою енергію на 
цікаве хобі. 

раК
Цього тижня займіться 
своїм фізичним здоров’ям 
та пошуком душевної рів-

новаги. Здорове харчування, без-
сумнівно, принесе користь тілу, а 
позитивні емоції відновлять вну-
трішній баланс. 

лев
Не перевтомлюйтесь, при-
діліть більше часу собі та 
своєму зовнішньому вигля-

ду. Не сумуйте, якщо трапляються якісь 
негаразди, увесь негатив врешті-решт 
обернеться на краще.

діва
Цього тижня проявіть свою 
стриманість – недоречно 
сказані слова можуть вам 

нашкодити. Також варто утриматися 
від зустрічей з настирливими шану-
вальниками.

терези
Цього тижня, перш за все, 
не будьте марнотратними 
та намагайтеся уникати 

фізичних та емоційних перенаванта-
жень. Більше відпочивайте та просто 
насолоджуйтесь життям.

сКорпіон
Цього тижня можлива по-
дія, яка принесе багато пе-
реживань. Намагайтесь не 

виказувати своїх почуттів. Друга поло-
вина тижня – час для сміливих рішень 
та відчайдушних дій.
 стрілеЦь

На вас чекає неочікувана 
звістка, яка може змінити 
ваші плани. Намагайтесь 

діяти спокійно та рішуче та дослу-
хайтеся до власної інтуїції. Вам не 
завадять нові емоції, тож присвятіть 
час активному відпочинку з близь-
кими людьми чи другою половин-
кою.

Козеріг
Тиждень може виявити-
ся дуже позитивним. Не 
виключена несподівана 

пропозиція або зустріч з давніми 
партнерами по бізнесу, проте зайва 
поспішність або сконцентрованість на 
особистих інтересах можуть перешко-
дити здійсненню задумів. Приділіть 
більше часу своїй другій половинці.

водолій
Ваша кмітливість і тверезий 
розрахунок позитивно по-
значаться на кінцевих ре-

зультатах роботи та дозволять домог-
тися успіхів. Також цього тижня варто 
приділити час здоров’ю – розпочніть 
займатись спортом чи запишіться в 
басейн.

риби
Не дозволяйте надмірній 
емоційності впливати на 
ваші дії. Будьте стримані-

шими, концентруйтесь лише на 
важливому. Зайві перенаванта-
ження можуть призвести до зане-
паду сил. 

партнер рубрики: 
Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва

рогата фіалКа

Квітникарка пані наталія


