
Історія з розробкою піщаного 
кар’єру в Сосонці Вінницького 
району набирає нових обертів. 

У попередньому номері газети ми 
вже писали про рішення район-
ної ради, прийняте 27 грудня з 
об’єктивними порушеннями. Ним 
погоджено заяву ТОВ “Бейсіс” 
на використання надр без про-
ведення аукціону для видобутку 
піску Сосонського родовища.

Ми поцікавилися в голови районної 
ради Сергія Сітарського, де та заява, 
яку депутати так скандально погоджу-
вали. Виявилося, що заяви від фірми, 
що претендує на розробку кар’єру, до 
районної ради не надходило взагалі. 
ТОВ «Бейсіс» подало заяву в Державну 
службу геології та надр України. У заяві 
товариство просить надати спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами 

строком на 20 років. А вже Держгеона-
дра звернулася до депутатів районної 
та сільської рад з проханням погодити 
дозвіл. Але в такому разі доповідати на 
сесії мали саме представники Держге-
онадр і питання мали б сформулювати 
зовсім по-іншому.

Цікаво, що Держгеонадра за-
здалегідь вказала у зверненні, що в 
разі відсутності відповіді впродовж 
трьох місяців, автоматично будуть 
вважати, що заяву погоджено. Тому 
сільська рада Сосонки провела сесію 
й відмовила інвесторам, про що по-
відомила службу, а от районна після 
того, як прийняла рішення «тиш-
ком», досі зволікає з розглядом про-
екту рішення про його скасування.

Тому, коли 12 січня на позачерго-
вій сесії районної ради не зібралася 
необхідна для кворуму кількість де-
путатів, обурені мешканці Сосонки 
перекрили депутатам шлях до виходу 
з приміщення та вимагали від голови 
обдзвонити народних обранців, аби 
ті прийшли на сесію та проголосува-
ли за скасування рішення.

– Ви хочете нас знищити! Ви пови-
нні скасувати це рішення, а для цього 

«Ви хочете нас знищити!»
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Люди схвильовані, що видобування 
піску може призвести до екологічної 

катастрофи, адже колись 
тут хоронили тварин, що померли 

від інфекційних хвороб 

– мешканці Сосонки заблокували районних депутатів у сесійній залі
треба ходити на сесії! – вигукували 
активісти.

Зрештою люди таки залишили се-
сійну залу й зібралися вже на полі в 
Сосонці, де розповіли нашим корес-
пондентам, чому вони проти кар’єру.

– У нас піщаний ґрунт, тим паче, 
плавун, тому якщо кар’єр розташують 
в одному місці – пісок будуть видобу-
вати з-під усього села й наші будинки 
опиняться під загрозою, – розповідає 
місцева мешканка Світлана Сташко. 

Обурювалась й інша жителька Со-
сонки Раїса Дмитренко:

– Тут живуть мої діти та онуки, 
тому я категорично проти цього 
кар’єру. Чому вони мають дихати пи-
лом та слухати звук бурових машин? 
Ми не віддамо цих земель.

Особливо люди схвильовані, що 
видобування піску може призвести 
до екологічної катастрофи, адже ко-
лись це поле було скотомогильни-
ком, де хоронили тварин, що помер-
ли від інфекційних хвороб.

В управлінні Держпродспожив-
служби підтвердили, що тут хоронили 
хворих на «сибірку» тварин. І зауважи-
ли, що в споровій формі збудник може 
перебувати в ґрунті необмежений час, 
лишаючись життєдіяльним.

Люди зауважують: отруєну воду 
будуть пити не лише вони, але й жи-
телі Вінниці та районів, що беруть 

воду з Бугу, адже цей масив перети-
нає річка Десенка, що впадає в Пів-
денний Буг.

Сільський голова Микола Демчен-
ко та керівник райдержадміністрації 
Михайло Демченко начебто йдуть 
назустріч людям. Голова РДА навіть 
ініціював скликання позачергової се-
сії, але через плутанину у формулю-
ванні питання та недозібрані доку-
менти його ледь не зняли з порядку 
денного, а саму сесію таки закрили 
через відсутність кворуму.

Чи не найголовніше – рішення 
сільської ради, яка інвесторам від-
мовила ще 10 грудня – до документів 
додати забули. Сільський голова вже 

вкотре не привіз доленосний доку-
мент до Вінниці. Виправдовується, 
мовляв, зареєстрував його в канце-
лярії, тож думав, що його долучать 
автоматично.

Тож на анонсовану чергову сесію 
26 січня питання Сосонського кар’єру 
можуть і не поставити на розгляд.

Люди із таким результатом не згодні 
й запевняють: відстоять свою землю та 
своє право нею розпоряджатися, тому 
вирішили звернутися в прокуратуру, 
куди вже скерували відповідного листа. 
Також не відкидають думки про мож-
ливе звернення до суду, адже посяган-
ня на їхню землю відбивають уже втре-
тє за останні кілька років. 



Зі статком майже в мільярд 
доларів найбагатшим поса-
довцем України став чинний 

президент петро порошенко. 
Такий висновок зробило видання 
«Forbes-Україна», проаналізував-
ши електронні декларації поса-
довців та оцінивши їхній бізнес та 
нерухоме майно.

«За час у великому бізнесі, з пере-
рвами на роботу у виконавчій вла-
ді, чинний Президент України встиг 
накопичити чимало коштів. Статки 
кінцевого бенефіціара корпорації 
Roshen, постійного фігуранта першої 
десятки рейтингу найбагатших укра-
їнців Петра Порошенка в 2015 році 
перевищили 940 мільйонів доларів. 
Це, до речі, майже третина статків 
усієї 20-ки найбагатших чиновників 
за версією «Forbes Україна». На сво-
їх банківських рахунках Президент 
України також задекларував коштів 
більше ніж інші фігуранти списку – 
26,7 мільйона доларів», – пише ви-
дання.

Вдвічі менший капітал має ко-
лишній бютівець, а нині нардеп-
самовисуванець, який контролює 
одну з найбільших фінансово-про-
мислових груп України «Фінанси 
і кредит» Костянтин Жеваго – він 
на другому місці з 427 мільйонами 
доларів. На третій сходинці зі стат-
ками в 368,29 мільйона доларів 
опинився підприємець-олігарх ро-
сійського походження, народний 
депутат від «Опозиційного блоку» 
Вадим Новинський, проти якого 
наразі відкрите кримінальне про-
вадження за фактом співучасті у 
викраденні митрополита Україн-
ської православної церкви Олек-
сандра Драбинка. Четверте місце 
зі статками в 191,44 мільйона посів 

Олександр Герега – президент Фе-
дерації важкої атлетики України, 
колишній регіонал, який у 2014 
році голосував за так звані «дик-
таторські закони», а нині депутат 
Верховної Ради, який працює у 
складі комітету з питань подат-
кової та митної політики. Першу 
п’ятірку замикає колишній регіо-
нал, президент «Українського єв-
рейського комітету» Олександр 

Фельдман, статки якого оцінюють 
у 156,91 мільйона доларів.

До першої десятки також уві-
йшли: співголова депутатської гру-
пи «Відродження» Віталій Хому-
тинник, нардеп-самовисуванець, 
голова ради директорів компанії 
«Індустріальний союз Донбасу» 
Сергій Тарута, власник холдингу 
«Континіум», колишній регіонал, 
який у 2014 році підтримав «дик-

таторські закони» Степан Івахів, 
нардеп від «Опозиційного блоку» 
Нестор Шуфрич, народний депу-
тат від «Блоку Петра Порошен-
ка», член комітету Верховної Ради 
у справах ветеранів та інвалідів 
Гліб Загорій. 

Як підмітили кореспонденти, 
більшість депутатів, окрім Костян-
тина Жеваго, вважають за краще 
зберігати гроші в готівці.  

пОлІТИка ВІННИчаНИ 2

ПРезиДент ПоРошенко стаВ 
наЙбагатшим ПосаДоВЦем РокУ
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ВшануВання

минулих вихідних в ка-
линівці та хомутинцях 
відбулося щорічне свято 

гумору та сатири імені Степана 
Руданського. лікар, поет та гумо-
рист народився на Вінниччині, 
але похований у ялті. У цьому ж 

В окУПоВаномУ кРимУ ДосІ 
збиРаЮтЬсЯ на могиЛІ ВиДатного 
ВІнничанина, аби ВшанУВати Його 
Пам’ЯтЬ 

могила Степана Руданського знаходиться на полікурівському меморіалі в криму 

людмила КлІщуК 

Коли Крим був повноцінною 
українською територією, 
то на могилу Руданського 
приходили з прапором 
України, розстеляли його 
на п’єдесталі. На ланцюг 
біля поховання зав’язували 
синьо-жовті стрічки. Зараз 
прапор вже не приносять – 
небезпечно, а розстеляють 
вишиті рушники

Олексій Боржковський, 
правнучатий племінник 
Степана Руданського:
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ДОВІДКА

№1 пеТРО пОРОШеНкО
пРеЗИДеНТ УкРаїНИ
Статки: $940,81 млн
Усього готiвкою: $3,99 млн
Усього на рахунках: $26,7 млн
Усього майна: $3,59 млн

місті була кімната-музей Степана 
Руданського. чи не зашкодила 
тимчасова окупація криму вша-
нуванню пам’яті відомого україн-
ця та існуванню музею, – цікави-
лася кореспондентка Vlasno.info. 

83-річний правнучатий племінник 
Степана Руданського Олексій Борж-
ковський мешкає наразі в Житомирі, 
працює в Центрі профілактичної ме-
дицини, є лікарем вищої категорії (пі-

шов слідами відомого предка), про-
філь – лор. 

Розповідає, що до окупації Росій-
ською Федерацією Кримського пів-
острова завжди їздив у Ялту для вша-
нування родича. У день народження 
Руданського – шостого січня, та в день 
смерті – третього травня, на могилу 
до митця завжди приходила ялтин-
ська еліта, школярі. Покладали квіти. 

– Серед них – Валентина Овсій-
чук, вчителька української мови 
та літератури в дев’ятій школі 
міста Ялта. Щороку в травні від-
бувався захід «Ялтинська весна 

Степана Руданського». Вона його 
організовувала, – пригадує Олексій 
Васильович. – До окупації на мо-
гилу приїздили навіть бандуристи 
з Кримського інституту культури, 
який, на жаль, після окупації при-
пинив своє існування. Приїздили 
також і поети-сатирики з усього 
Криму, але протягом останніх двох 
років не їдуть. Та й свято це не від-
бувається з 2015 року. Просто деся-
ток-другий людей приходять на мо-
гилу, покладають квіти. 

Із Сімферополя завжди приїздить 
Анатолій Єфимов, письменник. Він 
народився в Хомутинцях, на батьків-
щині Руданського, але згодом пере-
їхав у Крим, однак не забуває про 
вшанування відомого земляка. 

Музейну кімнату заснували в школі 
імені Степана Руданського. У навчаль-
ному закладі викладали українською 
мовою, свого часу він став першим у 
місті, де навчали українською. 

Ініціатором створення музею була 
вчителька української мови Світлана 
Миколаївна. Згодом вона стала ди-
ректором. Після окупації – вона вже 
не директор, а знову вчитель. 

– Тепер з музею зробили навчаль-
ний клас, а експонати перенесли 
в комірчину. Шкода, що так вчинили. 
Там є значна частина й моїх унікаль-
них речей, які я надав для музею: 
родинні фото, світлини з Хомутин-
ців, документи про здобуту освіту під 
час навчання Руданського в Санкт-
Петербурзі  тощо, – розповідає Олек-
сій Боржковський. 

За могилою Руданського на ко-
лишньому Масандрівському цвинта-
рі (зараз – Полікурівський меморіал – 
прим. ред.) доглядає мешканка Ялти  
Катерина. Вона, власне, і пильнує за 
благоустроєм кладовища.  
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через недогляд медсестер му-
рованокуриловецької район-
ної лікарні 1,9-річній Вероніці 

Сімченко із села Бахтин ампуту-
вали руку. про це кореспонденту 
газети повідомила мати дівчинки.

– Ще вдень 17 грудня почала під-
німатись температура до 37,4. Ве-
ронічка то плакала, то сміялася й не 
могла знайти собі місця. Ми нама-
гались її лікувати вдома, думали, що 
то звичайний грип. Вирішили везти 
її в районну лікарню. Там лікарі по-
чали обтирати її оцтом. Це тривало 
хвилин сорок, поки я не помітила, 
що в дитини почались судоми. Після 
моїх криків її забрали в реанімацію, 
а мені видали цілий список ліків і за-
чинили двері. Поки я пішла скупову-
ватись, їй поставили крапельницю 
й накрили ковдрою, мені суворо за-
боронили її рухати й навіть торкати-
ся, – розповідає Віта Сімченко.  – Добу 
дитина пролежала в реанімації, мені 
дозволяли лише інколи на неї диви-
тись і відправили спати в сусідню па-
лату. Коли вони зрозуміли, що толку 
звести не можуть, то відправили нас 
у Вінницю. До того часу в дитини рука 
стала повністю темно-синьою. Коли 
я питала чому вони не додивились, 
медсестра мені сказала, що ця дити-
на й так помре, навіщо їй ця рука. 

У Вінницькій дитячій обласній лі-
карні медики були шоковані від того, 
що в дитини почорніла рука через те, 
що медсестри в районі перетиснули її 
джгутом і забули його зняти. Вони зі-
брали консиліум і вирішили ампуту-
вати повністю відмерлу руку.  

– Уже понад два тижні ми з доне-
чкою перебуваємо в лікарні. Вона 
постійно спить і ще не приходила до 
тями, лише час від часу відкривала 
очі. Лікарі постійно роблять безліч 
аналізів і не можуть пояснити, чому 
дитина в такому поганому стані. Від 

великої кількості лікувальних препа-
ратів у Вероніки почались ускладнен-
ня з печінкою, – плачучи додає мати.

Односельчани Віти просто шоко-
вані цією ситуацією й лише схвально 
відгукуються про родину Сімченків. 
Разом із сільським головою збира-
ють фінансову допомогу, аби хоч 
якось підтримати їх у цьому горі. 
Вдома в жінки є ще двоє старших ді-
тей – хлопці, які навчаються в 4-му та 
7-му класах. Їх доглядає чоловік Віти 
Василь та бабуся. 

– Мене ця ситуація просто розбила 
морально. У лікарню привезли дитину 
з температурою, а замість лікування 
отримали лишень шкоду. Після того, 
що трапилось, я пішов у прокуратуру 

й написав заяву, вони сказали, що роз-
глянуть її, але мені від цього не легше. 
Лікарі покалічили мою дитину на все 
життя й ніхто не може точно сказати, 
що з нею. Ніхто не вибачився й ні копій-
ки не дав на її лікування, яке дуже до-
роге. Щоб оплатити перший тиждень 
перебування дитини в лікарні, довело-
ся продати корову, – ледве стримуючи 
сльози, говорить батько маленької Ве-
роніки Василь Сімченко.

На жаль, додзвонитися або хоч 
якось зв’язатися  з головним лікарем 
медзакладу ми не змогли, оскільки 
він перебуває на лікарняному. Також 
на лікарняному перебуває мер Му-
рованокуриловецької міської ради, 
а окрім нього ніхто не може підказа-
ти, чи планують надавати цій дитині 
якусь матеріальну допомогу.

– Мене тоді в лікарні не було, бо 
я була на лікарняному, тому описати 
ситуацію не можу. Знаю лише, що ди-

тину привезли в лікарню в дуже важ-
кому стані, практично непритомною. 
Діагнозу їй наші лікарі так поставити 
й не змогли. Її стан на сьогодні не 
обумовлений наслідками наших дій, 
тому лікарня ніякої відповідальності 
нести не буде, – говорить заступник 
головного лікаря Ольга Гордієнко.

Ось що сказали нам у департаменті 
охорони здоров’я Вінницької ОДА: 

– Ми вжили заходів і вже звіль-
нили медсестер, які чергували того 
дня в лікарні. Більшого розгляду цієї 
ситуації на рівні департаменту ще не 
проводили, бо нині свята, – каже го-
ловний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги дитячому 
населенню  Лариса Бевза.

Звільнення медсестер з роботи не 
звільняє їх від кримінальної відповідаль-
ності. Як повідомили нам в обласній 
прокуратурі, наразі за даним фактом по-
рушено кримінальне провадження. 

– Коли батько 30 грудня хотів напи-
сати заяву, йому повідомили, що  справу 
внесли в Єдиний реєстр досудових роз-
слідувань ще 23 грудня по факту вчинен-
ня кримінального  правопорушення, 
кваліфікованого за частиною другою 
статті 140 Кримінального кодексу Украї-
ни «Неналежне виконання професійних 
обов’язків медичним або фармацев-
тичним працівником». Триває досудове 
розслідування. Дана стаття передбачає 
обмеження волі на строк до п’яти років 
або позбавлення волі до трьох років з 
позбавленням права займатися профе-
сійною діяльністю, – повідомила прес-
секретар прокуратури Вінницької облас-
ті Ірина Вихованець. 

Поки лікарі на лікарняному, а 
чиновники святкують, дитина досі 
без свідомості перебуває у Вінниць-
кій обласній дитячій клінічній лі-
карні. Допомогти родині Сімченків 
можна, переказавши кошти на лі-
кування дитини на картку приват-
Банку: 5168 7573 0127 4470 (Віта 
Сімченко – мати дівчинки).  
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опЕратиВні ноВини

УБИВця РОЗДяГНУВ ТІлО 
чОлОВІка Та пІДкИНУВ йОГО 
На БеРеГ РІчкИ В БРацлаВІ

На ВІННИччИНІ чОлОВІк 
ЗамеРЗ На СмеРТь 
На РОБОчОмУ мІСцІ 

Стали відомі подробиці ре-
зонансного злочину у Брацлаві 
Гайсинського району – вбивства 
61-річного чоловіка, тіло якого 
вранці 14 січня знайшли в оче-
реті на березі Південного Бугу. 

Як виявилось, затриманий 
36-річний місцевий житель понад 
місяць жив у потерпілого та допо-
магав по господарству. Чоловіки 
разом святкували Старий Новий 
рік у місцевому барі. Після його 
закриття на вулиці посварилися. 
Словесна перепалка перейшла в 
бійку й молодший товариш побив 
старшого до смерті. 

Намагаючись приховати 
сліди злочину, зловмисник 
роздягнув свого товариша, аби 
зімітувати пограбування, а тіло 
переніс на берег та сховав під 
очеретом. Одяг також приховав 
неподалік. Саме одяг знайшли 
кінологи завдяки собакам. Вони 
ж і вивели правоохоронців до 
місяця злочину поблизу бару, де 
виявили кров та штучну щелепу 
померлого.

експерти протягом дня 
працювали над встановленням 
особи загиблого, оскільки його 
обличчя було настільки побите, 
що впізнати вбитого було майже 
неможливо. Вбивць шукала 
слідчо-оперативна група з кіно-
логами. 

Наразі відкрите криміналь-
не провадження за ознаками 
злочину, передбаченого стат-
тею 115 Кримінального кодексу 
України «Умисне вбивство». За-
триманому загрожує до десяти 
років ув’язнення.

На Вінниччині з’явилась пер-
ша жертва морозів. У Зарванцях 
Вінницького району чоловік за-
мерз на робочому місці. 

Смертельний випадок 
стався 11 січня. Труп чолові-
ка виявили вранці в кімнаті 
охорони одного з гаражних 
кооперативів. Ним виявився 
60-річний охоронець даного 
підприємства.

Як повідомляють право-
охоронці, смерть потерпілого 
не була насильницькою. За по-
переднім висновком експертів 
причиною смерті чоловіка ста-
ло переохолодження. Додамо, 
вже тиждень в Україні панують 
морози. Негода призводить до 
аварійних ситуацій на дорогах, 
люди звертаються за допомо-
гою медиків з приводу пере-
охолодження. 
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ДитинІ ВІДРІзаЛи РУкУ чеРез 
забУДЬкУВатІстЬ РаЙонної меДсестРи

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

мирослава СлОБОдяНюК

Vlasno.info

рЕзонанс

Родина продала корову, 
але все одно не в змозі 

оплатити лікування 
покаліченої медиками дитини

кожного тижня на Вінниччині 
в середньому десять людей 
вкорочують собі віку: усього 

в 2016 році в області трапилось 
516 самогубств. Найчастіше на 
суїцид наважуються чоловіки се-
реднього та старшого віку. про це 
кореспонденту газети повідомив 
заступник начальника ГУ Націо-
нальної поліції у Вінницькій об-
ласті, полковник Сергій Сокиран.

– У період з 2010 по 2017 рік на 
території області сталося 4415 само-
губств. У 3228 випадках померлими 
були особи чоловічої статі. Більшість 
самогубців покінчували з життям 
шляхом повішання. Як показує досвід, 
причини самогубства різноманітні, 
але, зазвичай, на таке зважуються че-
рез соціальні проблеми – людину не 
чують близькі, ніхто не переймаєть-
ся її турботами. Працівники поліції 
встановлюють причини та умови, що 
сприяли суїциду, аби не допустити  
непоправного в майбутньому, –  роз-
повідає Сергій Сокиран.

Спеціалісти зазначають, що тільки 
за умови вирішення соціально-еко-

номічних проблем населення мож-
ливо зменшити кількість таких ви-
падків.

– Причин для самогубства може 
бути безліч, але їх можна об’єднати 
в дві групи. До першої відносяться са-
могубства, причиною яких є немож-
ливість терпіти що-небудь: проблеми 
в особистому житті, професійній ді-
яльності, нестерпні життєві обстави-
ни. До другої – суїциди з ідеологічних 
міркувань: ритуальні самогубства, 

харакірі тощо, – пояснює психолог 
Анна Катрук. – Самогубства першої 
категорії завжди відбуваються через 
те, що людині не вистачає ресурсів 
впоратися з тими випробуваннями й 
переживаннями, з якими їй довело-
ся зіштовхнутися в житті. Тут важли-
ву роль відіграє оточення (наскільки 
близькі готові людину підтримати), 
а також особисті якості (наскільки 

сильна нервова система, вольова, 
емоційна та смислова сфери психі-
ки). Тобто людина повинна мати, за-
ради чого жити.

Демонстративні форми суїциду – 
це завжди спроба привернути до себе 
увагу, стати для когось значущим. Ігно-
рувати такі дії дуже небезпечно, адже 
багато таких спроб, на жаль, завершу-
ються летально.

– Чомусь так склалося, що віннича-
ни, які хочуть покінчити із собою, оби-
рають для цього, здебільшого, мости. 
Тільки за останній рік патрульні зафік-
сували близько десяти спроб містян 
звести рахунки з життям, стрибнувши з 
мосту. На щастя, патрульним вдалось 
зарадити й випадки не стали смертель-
ними,  – каже речниця патрульної полі-
ції міста Вінниці Тетяна Фіщук. – Був ви-
падок, коли чоловік уже переліз через 
огорожу й тримався лише однією ру-
кою. Поліцейські намагалися весь час 
підтримувати з ним розмову, налашто-
вували його на добрий лад та вже три-
мали напоготові шлюпку й рятувальні 
жилети. Але чоловік не піддавався на 
їхні слова й уже відпустив огорожу, 
коли один з патрульних впіймав його 
за плечі й перекинув через огорожу на 
тротуар. 

У 2016 році найбільше 
фактів самогубств 

зафіксовано у Жмеринському 
та Калинівському районах 

Вінницької області

мирослава СлОБОдяНюК

трагЕдії

ПІВтисЯчІ самогУбстВ за РІк: соЦІаЛЬнІ УмоВи 
ЖиттЯ ПІДштоВхУЮтЬ ВІнничан До сУїЦиДУ



про підвищення вартості 
харчування в дошкіль-
них навчальних закладах 

керівник департаменту освіти 
Вінницької міської ради Оксана 
яценко повідомила ще в грудні, 
коли під час громадських слухань 
представляла проект бюджету 
міста на 2017 рік у розрізі галузі 
освіти. 

Зараз же директор департаменту 
підтвердила, що харчування дитини 
віком до трьох років тепер коштує 
15 гривень, від трьох до семи років – 
23 гривні на добу. При цьому розмір 
батьківської плати з першого січня 
становить 75 відсотків від вартості 
харчування. 

Для порівняння, у 2016 році вартість 
харчування дитини віком до трьох ро-
ків становила 13 гривень на добу (зрос-
ла у 2017 році на дві гривні – авт.). Дітей 
віком від трьох до семи років раніше 
годували за 18 гривень (нині вартість 

харчування зросла на п‘ять гривень – 
авт.). Тож якщо раніше за харчування 
дитини віком від трьох до семи років 
батьки сплачували 12 гривень 60 копі-
йок, то тепер – 17 гривень 25 копійок 
на добу. 

Підіб’ємо баланс. За умови, що ди-
тина не хворіла впродовж місяця й 
справно відвідувала дитячий садочок, 
лише за її харчування в дошкільному 
навчальному закладі із сімейного га-

манця батькам доведеться викласти 
майже 350 гривень. У міській раді та-
кий крок пояснили покращенням якос-
ті харчування для виконання натураль-
них норм харчування. 

Газета «Правди сила» наразі зби-
рає дані про вартість харчування в 
районах Вінницької області, тож на 
результат нашого дослідження чекай-
те вже незабаром. 

президент України петро 
порошенко підписав Закон 
України «про Вищу раду 

правосуддя», яким, зокрема, 
внесені зміни до Закону України 
«про безоплатну правову до-
помогу». ці зміни розширюють 
коло осіб, які мають право на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу. чинності вони набрали 
5 січня 2016 року.

На сьогодні зареєстровано 1 міль-
йон 700 тисяч внутрішньо переміще-
них осіб. Відтепер, завдяки змінам 
до Закону, усі ці громадяни зможуть 
користуватися правом на безоплатну 
правову допомогу.

Не оминули зміни також осіб, які 
претендують на отримання статусу 
учасника бойових дій. Крім того, без-
оплатна вторинна правова допомога 
ветеранам війни, у тому числі учас-
никам бойових дій (на сьогодні це  
близько 275 тисяч осіб), іншим осо-
бам, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», на-
даватиметься не лише з питань їх со-
ціального захисту, як це було до при-
йняття зазначених змін, а з будь-яких 
інших питань.

Змінилися підходи до визначен-
ня рівня малозабезпеченості, за-
вдяки чому доступ до безоплатної 
правової допомоги отримають ще 

близько десяти мільйонів осіб. Від-
тепер скористатися безоплатною 
правовою допомогою зможе лю-
дина, дохід якої не перевищує двох 
прожиткових мінімумів. Крім того, 
враховуватиметься середньомісяч-
ний дохід особи, яка звертається за 
допомогою, а не середньомісячний 
сукупний дохід сім’ї, як це було до-
тепер. Завдяки прийнятим змінам 
людина стає незалежною від доходів 
інших членів сім’ї в питанні звернен-
ня за безоплатною правовою допо-
могою. Насамперед, за такою допо-
могою зможуть звернутися особи, 
чиї законні інтереси та права пору-
шуються саме в сім’ї.

Реалізувати своє право на безо-
платну правову допомогу також 
можна через мережу центрів з на-
дання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та їхні структурні 
підрозділи – бюро правової допо-
моги. Правові послуги надають ад-
вокати та штатні юристи центрів. 
Детальну інформацію з питань, 
пов’язаних з отриманням безо-
платної правової допомоги, можна 
отримати за номером цілодобової 
телефонної лінії – 0 800 213 103 або 
на веб-сайтах Міністерства юстиції 
чи Координаційного центру з на-
дання правової допомоги. 

мОє пРаВО ГРОШІ

За інформацією Регіонального центру 
з надання БВПд у Вінницькій області

ще ДесЯтЬ мІЛЬЙонІВ осІб 
змоЖУтЬ скоРистатисЯ 
безоПЛатноЮ ПРаВоВоЮ 
ДоПомогоЮ 

ВІнниЦЬкІ Жеки 
ПІДВищатЬ ПЛатУ 
за ПосЛУги чеРез 

ПІДнЯттЯ «мІнІмаЛки» 

У ВІнниЦЬких 
ДитсаДках ПІДнЯЛи 

ПЛатУ за хаРчУВаннЯ 

праВоВа допомога тарифи

дитсадок
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Батькам вінницьких малюків 
доведеться більше сплачувати 
за харчування дітей у садочках

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                          

консультації надаватимуть адвокати та юристи

Вартість харчування становитиме 350 гривень на місяць

Віднедавна таке право отримали переселенці 
та особи, які претендують на статус учасника 
бойових дій, а також ті, чий дохід не перевищує 
двох прожиткових мінімумів

ДОВІДКА

– Регіональний центр з надання 
БВПД у Вінницькій області – м. Ві-
нниця, вул. Пирогова 82, тел. (0432) 
68-33-77;

– Вінницький місцевий центр 
з надання БВПД – м. Вінниця, вул. 
В. Порика 29, тел.: (0432) 56-01-80;

– Томашпільський місцевий 
центр з надання БВПД – смт. Томаш-

піль, площа Тараса Шевченка, 6, 
тел.: (04348) 2-11-72;

– Гайсинський місцевий центр 
з надання БВПД – м. Гайсин, вул. 
Івана Франка, 28А, тел.: (04334) 
2-01-00;

– Козятинський місцевий центр з 
надання БВПД – м. Козятин, пров. Кон-
драцького, 1а, тел.: (04342) 2-00-17.

цеНТРИ БеЗОплаТНОї ВТОРИННОї пРаВОВОї ДОпОмОГИ 
На ВІННИччИНІ РОЗТаШОВаНІ За аДРеСамИ:

У зв’язку зі зростанням 
мінімальної зарплати до 
3200  гривень, у вінницьких 

Жеках збираються підвищити 
тарифи на утримання будинків та 
прибудинкових територій. про це 
повідомив начальник пп «Бокуд» 
Юрій Олешко. 

– Поки що тариф не підвищує-
мо. Але ми вже готуємо обґрунту-
вання для Вінницької міської ради, 
що це потрібно зробити. Інакше 
люди залишаться без зарплат, – за-
певняє він. – Якщо врахувати, що 
сесія міськради пройде наприкінці 
січня, а потім ще потрібен місяць, 

щоб рішення сесії набуло чинності, 
то вже з березня тарифи на утри-
мання будинків підвищаться. 

За словами Юрія Миколайови-
ча, тариф зросте на 30-50 відсотків. 
Зараз мешканці будинків, які об-
слуговує «Бокуд», сплачують 1,90–
2,30 гривень тарифу. 

У департаменті житлово-кому-
нального господарства, енергети-
ки та інфраструктури Вінницької 
облдержадміністрації зазначили, 
що наразі підвищення тарифів в 
області на тепло- та водопостачан-
ня, а також утримання будинків 
і споруд та прибудинкових терито-
рій не передбачається. 

Проте не можна виключати таку 
можливість протягом 2017 року. 

Тетяна щЕРБАТюК

Тетяна КуЦ



У Вінницькому регіональному центрі 
оцінювання якості освіти триває реє-
страція учасників пробного ЗНО, заре-

єструватися на яке можна лише до 31 січня. 
Тож ті, хто забариться, спробувати свої сили 
в пробних тестах не зможуть. 

Кожен зареєстрований учасник зможе взяти 
участь у пробному ЗНО з української мови та лі-
тератури, а також в одному з тестів за вибором – 
з історії України, математики, біології, географії, 
фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, 
російської чи французької мов. Пробне тестуван-
ня з української мови та літератури відбудеться 
1 квітня, тестування з інших предметів – 8 квітня. 
Вартість тестування з одного тестового предмета 
в 2017 році становить 129 гривень. 

Процедура проведення пробного тестування 
є максимально наближеною до процедури осно-
вного ЗНО. Тож взявши участь у такому тренуванні, 
випускники шкіл і майбутні абітурієнти отримають 
необхідну їм навчальну й психологічну підготовку. 

Нагадаємо, у Вінницькому регіональному цен-
трі оцінювання якості освіти зможуть зареєстру-
ватися випускники шкіл і абітурієнти з Вінниць-
кої, Житомирської та Хмельницької областей. 

ДІТИОСВІТаГРОмаДа«Правди сила», №2(12),  17 січня 2017 р.
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ПРобне тестУВаннЯ зно – заЛишиЛосЯ 
ДВа тиЖнІ До закІнченнЯ РеєстРаЦІї 

Випускники
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любов ЗАВАльНюК 

Тетяна КуЦ

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                          

У хмільнику Вінницької об-
ласті вже не перший рік 
підлітки збираються гуртом, 

щоб розвиватися та спілкуватись. 
Раз на рік волонтери проводять 
зустріч-знайомство з новачками 
та розповідають про свої досяг-
нення. побував на таких зборах 
і наш кореспондент.

Альтернативою нічним клубам, 
алкоголю та наркотикам у Хмільнику 
стало одне з молодіжних об’єднань. 
Цей проект підтримує міжнародна 
благодійна організація, центральний 
офіс якої знаходиться в Лондоні.

За три роки роботи в Хмільнику 
волонтери встигли попрацювати з 
родинами ВІЛ-інфікованих та про-
вели анонімні тести на ВІЛ-інфекцію 
для всіх охочих.

 – Для нашого невеличкого містеч-
ка такі тести в наш час є необхідними, 
– коментує волонтер Яна Даценко. 
– Бували випадки, коли родини ВІЛ-
інфікованих відмовлялись від хворих. 
Ми проводили бесіди, допомагали 
адаптуватись людям з ВІЛ у суспільстві. 
Для багатьох результати тесту були, від-
верто кажучи, шоком. Та ми навчили їх 
жити повноцінним життям. У багатьох 
є вже власні родини та здорові діти. 

Волонтери регулярно проводять тре-
нінги в школах міста, щоб пояснити мо-
лоді, чому потрібно берегти себе та своє 
здоров’я. Не оминули увагою й батьків. 
Збори для батьків у школах проходять 
двічі на рік – у вересні та травні. Ці за-

няття допомагають налагодити стосунки 
між батьками та «важкими» підлітками. 
Місцеві жителі говорять, що після зна-
йомства з волонтерами такі діти зміню-
ються на очах у кращий бік.

 – На нашій вулиці живе дуже небла-
гополучна родина, постійно сварять-
ся, галасують. Хто б міг подумати, що 

їхня дочка буде зовсім іншою. Відколи 
вона почала ходити до волонтерів на 
молодіжне зібрання, її не впізнати: не 
палить, завжди охайна та чемна. Вона 
зовсім не схожа на своїх батьків, – роз-
повідає мешканка Хмільника Галина. 

Наприкінці минулого року в місті  
пройшов захід під гаслом «Давай за-
світимось». У невимушеній дружній 
атмосфері підлітки змогли проявити 
всі свої таланти: співали, танцювали, 
малювали та мріяли.

Цікавим було завдання для гостей 
свята з віртуальними грошима. Коман-

ди, на які поділились присутні, мали при-
думати застосування для грошей. Голов-
ною умовою було те, що вони можуть 
витратити ці гроші лише на покращення 
життя в своєму місті. Відповіді команд 
вразили організаторів креативністю.

– Намагаємось донести підліткам 
розуміння важливості родинних цін-
ностей, – говорить один з організато-
рів Олександр Ізвеков. – У наш час є 
багато молодих людей, які починають 
з 13 років жити статевим життям. У ре-
зультаті в 16-17 років більшість мають 
венеричні захворювання. Я вже не 
кажу про кількість розлучень через 
агресію в молодих родинах. Ми нама-
гаємось пе реконати молодь не поспі-
шати жити дорослим життям. Поясню-
ємо, що замість того, щоб марнувати 
своє майбутнє, можна відкривати для 
себе світ, подорожувати, знайти в собі 
таланти й бути щасливими. 

моЛоДЬ хмІЛЬника знаЙшЛа 
аЛЬтеРнатиВУ нІчним кЛУбам, 
аЛкогоЛЮ та наРкотикам  

Наприкінці 2016 року в Хмільнику пройшов захід 
під гаслом «Давай засвітимось». У невимушеній, 

дружній атмосфері підлітки змогли проявити всі свої таланти: 
співали, танцювали, малювали та мріяли

Учасники проекту «Давай засвітимось» молоді люди тут спілкуються без алкоголю

Спробувати свої сили можна буде 1 та 8 квітня

Вартість пробного тестування з одного предмета – 129 гривень
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Домашня худоба потребує 
дбайливого ставлення, тоді 
вона віддячить сторицею. 

Особливо це стосується наших 
найвідданіших годувальниць – 
корів. Тож перед тим, як вимагати 
від них великих надоїв, варто 
перевірити, чи забезпечили ви їм 
необхідні комфортні умови для 
проживання. 

Температура та вологість повітря 
для корів мають велике значення, тому 
в хліві має бути затишно. Проходи в 
приміщеннях можна посипати спеці-
альним абсорбентом пушонкою, а на 
стелі мають бути вентиляційні шахти, 
аби приміщення добре провітрювало-
ся. На сучасних фермах навіть є агрега-
ти, які чухають коровам спину: корову 
підводять, вона стає ногою на важіль і 
опускається спеціальна щітка, яка й чу-
хає спину. Такий «масаж» забезпечує 
коровам гарний настрій і вони дають 
більші надої. 

Звісно ж, в домашніх умовах та-
кий агрегат навряд чи хтось буде ста-
вити. Проте дбати про комфорт та 
гігієну тварин все одно потрібно. Є, 
скажімо, спеціальні щітки для миття 
та розчісування. Потрібно пам’ятати, 
що шкіра тварини має бути чистою, 
а хвіст – ще й розчесаним. Саме від 
чистоти хвоста залежить чистота 
вим’я – якщо бруд з хвоста потрапить 

на нього, доїти таку корову й пити її 
молоко буде негігієнічно. Тому перед 
доїнням вим’я варто вимити. Не за-
вадить і легкий масаж, щоб макси-
мально розслабити корову, аби вона 
віддала все молоко. У морозну пого-
ду соски корови потрібно змащувати 
спеціальними кремами, аби вони не 
тріскались. Придбати такі препарати 
можна у ветеринарних аптеках чи 
кіосках. Досвідчені господині вико-

ристовують для змащування також 
смалець або гліцерин. 

Коровам, як і іншим домашнім тва-
ринам, варто вчасно робити необхідні 
щеплення та брати аналізи. Практично 
у всіх тварин аналіз крові беруть двічі 
на рік, перевіряючи на небезпечні за-
хворювання: лейкоз, бруцельоз тощо. 
Усіх корів, які дають молоко, а також 
овець та кіз обов’язково перевіряють 
на туберкульоз. 

У лабораторіях перевіряють і про-
дукти тваринного походження, при-
значені для продажу. 

На спеціалізованих підприєм-
ствах стежити за здоров’ям тварин 
повинні  ветеринари.

Натомість власники, в яких є не-
величке господарство, мають самі 
подбати про здоров’я підопічних і в 
разі потреби звертатися до фахів-
ців. 

73-річний пенсіонер з 
Немирівщини михай-
ло Голота живе в селі 

Байраківка й в свій поважний вік 
зареєстрований у більшості со-
цмереж, пише вірші й розміщує їх 
в інтернеті. У чоловіка є троє дітей 
і шестеро онуків. 

– Усе розпочалося з того, що 
наймолодший син Максим пода-
рував мені ноутбук, а онук Данило 
зареєстрував у соцмережах. Я його 
запитав: «Що ж я буду в тих мере-
жах робити?», а він мені каже: «Ви 
ж пишете вірші, от і розміщуйте їх в 
інтернеті». Я дослухався поради, на-

писав у себе на стіні кілька власних 
віршів і через деякий час отримав 
безліч «вподобайок». Ці «вподо-
байки», скажу я Вам, дуже стимулю-
ють до творчості. Був час, що хотів 
видалитися, але маю трішки при-
хильників творчості, які буквально 
заборонили видаляти сторінку. Так 
я став «інтернетоголіком», – жартує 
пан Михайло. 

Михайло Голота розповідає, що 
53 роки пропрацював у школі, з них 
11 років – директором. Працював 
учителем української мови та літера-
тури, часом викладав історію та зару-
біжну. Був навіть рік, коли викладав 
астрономію, бо вчителів у школі не 
вистачало, а дітям знання потрібно 
було давати.

ГОСпОДаР НаШ кРай

корисні поради
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У сВої 73 Роки ПенсІонеР з ВІнниччини 
сиДитЬ У соЦмеРеЖах І РаДІє 
«ВПоДобаЙкам» 
Віта ОмЕльчуК

Пан Михайло родом із села Оме-
тинці Немирівського району, до всту-
пу в інститут кілька років працював 
у школі, де й познайомився зі своєю 
майбутньою дружиною.

 – Мені тоді було 18, а вона була 
в четвертому класі. Досі пам’ятаю, як 
Ніна танцювала фігурний вальс. Спо-
добалася вона мені тоді як учениця, 
як хороша дитина. Згодом була сим-
патія, коли вона була вже в сьомому 
класі. Але тоді наші дороги розійшли-
ся, – пригадує Михайло Голота. – Зу-
стрілися знову ми на весіллі: я був 
боярином, а вона дружкою. Я вже за-
кінчував інститут, який нині є універ-
ситетом імені Драгоманова. Поки я 
складав останні екзамени, ми листу-
валися, а згодом і сватів заслав, – за-
уважує пан Михайло. 

Дружина Михайла Голоти теж 
вивчилася на вчительку, теж укра-
їнської мови та літератури. Певний 

час разом працювали в Білоцерків-
ському районі, а згодом переїхали 
на Вінниччину. 

– Зрозуміло, що в одній сільській 
школі двом філологам немає що ро-
бити. Але тоді не вистачало вчителів 
молодших класів, то Ніна Петрівна 
навчала менших. Вона в мене справ-
жній кумир для учнів. Діти часто до 
нас додому приходять, гарно спілку-
ємося. Також Ніна дуже любить квіти, 
завжди доглядає за клумбами, – з те-
плою посмішкою говорить Михайло 
Голота. 

Нам вдалося поспілкуватися й 
з односельчанами пана Михайла. Усі, 
як один – і студенти, і старші люди – 
зауважують, що Михайло Голота – та-
лановитий поет і справжній патріот, 
а ще – смілива людина, бо не кожен 
у сорок років знає, що таке інтернет, 
а тут вже за сімдесят років людині 
й такі чудеса виробляє. 
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михайло Голота з дружиною Ніною У михайла Голоти троє дітей і шестеро онуків
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ПРогРама теЛеПеРеДач з 17 по 22 січня

«Правди сила», №3(12),  17 січня 2017 р.

ВІВТОРОк, 17 СІчНя

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 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, 15.20, 22.45, 
23.30, 00.15 Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 21.30 Новини. Спорт
09.15, 20.20, 05.00 Про головне
09.50 Україна на смак
10.25 Х/ф «Ціна людини»
12.30 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральні сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40, 04.15 Т/с «Анна Піль»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з власної 
волі». Ф.1 «Окупація»
19.55 Наші гроші
21.50 Т/с «епоха честі»
22.40 З перших вуст
22.55 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Надвечір’я. Долі
03.00 Віра. Надія. Любов
03.55 Вікно в Америку

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 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Спеціальний випуск. Ве-
чірній квартал»
12.20 «Вечірній квартал»
14.15 Х/ф «Міцний горішок – 2» 
(16+)
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Міцний горішок – 3: 
Відплата» (16+)
22.40, 01.35 «Світ навиворіт – 8»
23.45, 02.25 Х/ф «Шерлок-1. Слі-
пий банкір» (16+)
05.25 «Служба розшуку дітей»
05.30 «ескімоска-2. Пригоди 
в Ар ктиці»

Тк Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.20, 03.45 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зірковий шлях
11.20, 04.30 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадя-
нин Ніхто» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Украї-
на»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «csi. Місце злочину» 16+
02.10 Х/ф «Смертельні перего-
ни» 16+

Новий канал
04.00, 02.40 Зона ночі
04.10, 18.00 Абзац
05.05, 06.50 kids time
05.10 М/с «Турбо»
06.55 Т/с «Клініка» 16+
08.10 Київ удень та вночі
09.55 Серця трьох
12.45 Дешево і сердито
19.00 Кохання на виживання
22.45 Т/с «Гра престолів» 18+
00.50 Х/ф «Сомнія»

ICTV
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше, ніж правда
11.15 Х/ф «Каратель» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Кров’ю і потом. Ана-
боліки» 16+
16.20 Т/с «Місце зустрічі змінити 
не можна» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Х/ф «Смертельна зброя – 
2» 16+
23.35 Х/ф «Смертельна зброя» 
16+

01.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.00 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор

СеРеДа, 18 СІчНя

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.20, 07.15, 08.20, 13.55, 15.20, 
22.45, 23.30, 00.15 Погода
06.25 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф «Одного разу. 60 років 
після того»
10.10 Д/ф «Василь Макух. Смо-
лоскип»
11.00, 12.01 Засідання Кабінету 
Міністрів України
12.00 ХВиЛиНА МОВЧАННЯ 
Пам’яті тих, кого в роки Другої 
світової війни було примусово 
вивезено з України до Німеч-
чини
13.15 Наші гроші
14.05 Д/ф «Київ. Початок ві-
йни»
15.30 Світло
16.10 Путівник прочанина
16.20 На пам’ять
16.40, 04.15 Т/с «Анна Піль»
17.25 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з власної 
волі». Ф.2 «Остарбайтер»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «епоха честі»
22.40 Мегалот
22.55 Вічне
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
02.05 Надвечір’я. Долі
03.00 Чоловічий клуб. Спорт
03.50 Чоловічий клуб
05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи» (ф.1)

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 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 Досягти успіху в анімацій-
ному фільмі «Турбо»
11.15, 12.20 «Міняю жінку – 2»
14.10 Х/ф «Міцний горішок – 3: 
Відплата» (16+)
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Міцний горішок – 4» 
(16+)
22.40, 01.30 «Світ навиворіт – 8»
23.40, 02.20 Х/ф «Шерлок-1. Ве-
лика гра» (16+)
05.20 «Служба розшуку дітей»
05.25 «ескімоска-2. Пригоди в 
Арктиці»

Тк Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.20, 04.30 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадя-
нин Ніхто» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «csi. Місце злочину» 
16+

Новий канал
03.00, 02.10 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.33, 06.53 kids time
05.35 М/с «Турбо»
06.55 Х/ф «Перемагаючи час» 
16+
08.50 Київ удень та вночі
11.25 Серця трьох
14.10 Кохання на виживання
19.00 Х/ф «Втеча з Шоушенка»
21.50 Х/ф «Виходу немає»
00.05 Т/с «Гра престолів» 18+

ICTV
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
09.50 Громадянська оборона
11.40, 13.20 Х/ф «Стукач» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Каратель» 16+
16.20 Т/с «Місце зустрічі змінити 
не можна» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Очна ставка. Прем’єра
21.25 Х/ф «Смертельна зброя – 
3» 16+
23.40 Х/ф «Смертельна зброя – 
2» 16+
01.45 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.05 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор

чеТВеР, 19 СІчНя

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 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, 23.30, 
00.15 Погода
06.30 Від першої особи
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 21.30 Новини. Спорт
09.15, 20.20 Про головне
09.50 Україна на смак
10.25 Містерія Різдва
11.05 Д/ф «Сімдесятники. Сергій 
Параджанов»
12.00 Д/ф «Гайдамацьким шля-
хом»
12.30 Суспільний університет
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Надвечір’я. Долі
15.10, 02.05 Біатлон. Кубок світу. 
vІ етап. Індивідуальна гонка 15 
км. (жінки)
17.05, 04.15 Т/с «Анна Піль»
17.50 Д/ф «Формула життя 
Олександра Палладіна»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Я там був не з власної 
волі». Ф.3 «Концтабори»
19.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50 Т/с «епоха честі»
22.35 Обличчя війни
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
03.50 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи» (ф.2)

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 02.15 ТСН: «Телеві-
зійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Спеціальний випуск. Ве-
чірній квартал»
12.20 «Вечірній квартал»
14.05 Х/ф «Міцний горішок – 4» 
(16+)
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Вежа» (12+)
22.30, 01.25 «Світ навиворіт – 8»
23.35, 02.45 Х/ф «Шерлок-2. 
Скандал у Белгравії» (16+)

Тк Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.20, 04.30 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадя-
нин Ніхто» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «csi. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.05 Зона ночі
04.00, 18.00 Абзац
04.53, 06.38 kids time
04.55 М/с «Турбо»
06.40 Т/с «Клініка» 16+
08.35 Київ удень та вночі
11.20 Серця трьох
14.05 Хто зверху?
19.00 Кохання на виживання
23.05 Т/с «Гра престолів» 18+
01.15 Х/ф «Марс атакує» 16+

ICTV
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні но-
вини
09.55 Очна ставка
10.50, 13.20 Х/ф «Сонце, що схо-
дить» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Стукач» 16+
16.20 Т/с «Місце зустрічі змінити 
не можна» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Х/ф «Смертельна зброя – 
4» 16+
23.50 Х/ф «Смертельна зброя – 
3» 16+
01.55 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.15 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор

п’яТНИця, 20 СІчНя

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.30 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.20, 07.15, 08.20, 23.30, 00.15 
Погода
06.25, 23.00 Золотий гусак
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, 21.30 Новини. Спорт
09.15, 20.20 Про головне
09.50 Україна на смак
10.20 Х/ф «Останній подару-
нок»
12.30 Суспільний університет
13.15 Схеми
14.00 Віра. Надія. Любов
15.10, 03.15 Біатлон. Кубок світу. 
vІ етап. Індивідуальна гонка 20 
км. (чоловіки)
17.05 Т/с «Анна Піль»
17.50 Д/ф «Іван Терещенко. Ко-
лекціонер справ благочинних»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
21.50 Д/ф «Іван Драч. Крізь час і 
слово»
22.55 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Музичне турне
05.00 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи» (ф.3)

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 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Спеціальний випуск. Ве-
чірній квартал»
12.20 «Вечірній квартал»
14.20 Х/ф «Вежа» (12+)
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 «Новорічний вечірній 
квартал – 2016»
00.00 Х/ф «Друзі друзів» (16+)
01.40 Х/ф «Кардіограма кохання»
03.05 «Неділя з «Кварталом»

Тк Україна
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.50 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 05.10 Зірковий шлях
11.20, 03.40 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «Громадя-
нин Ніхто» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «csi. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
04.30, 18.00 Абзац
05.28, 06.40 kids time
05.30 М/с «Турбо»
06.45 Т/с «Клініка» 16+
08.35 Київ удень та вночі
11.00 Серця трьох
13.50 Кохання на виживання
19.00 Хто зверху?
22.50 Т/с «Гра престолів» 18+
00.55 Х/ф «Рейд» 18+

ICTV
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Х/ф «Кров’ю і потом. Ана-
боліки» 16+
12.30, 13.20 Х/ф «Сонце, що схо-
дить» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20 Т/с «Місце зустрічі 
змінити не можна» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Смертельна зброя – 
4» 16+
01.50 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.15 Стоп-10

СУБОТа, 21 СІчНя

перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 22.50, 23.20, 
00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 Агроера. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.55 Х/ф «Повне беззаконня»
13.10 Фольк-music
14.25, 02.30 Біатлон. Кубок світу. 
vІ етап. Мас-старт 12,5 км. (жінки)
15.20 Чоловічий клуб. Спорт
16.10, 03.25 Біатлон. Кубок світу. 
vІ етап. естафета 4х7,5 км. (чо-
ловіки)
17.45 Чоловічий клуб
18.20 Концертна програма Оль-
ги Чубарєвої «Єднаймося!»
20.00 Баклани на Балкани
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Легіон»
22.20 Д/ф «Ми - українці. Симво-
ли нашої волі»
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Концерт Міли Нітіч. 2 час-
тина
01.20 Музичне турне
05.00 Про головне

1+1
06.25, 01.45 «Неділя з «Кварта-
лом»
08.15 Х/ф «Гепард»
09.55, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
10.50, 23.10 «Світське життя»
11.50 Х/ф «Кардіограма кохан-
ня»
13.40 «Новорічний вечірній 
квартал – 2016»
17.30 Т/с «Недотуркані» (16+)
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.10 Х/ф «Жертвоприношен-
ня» (16+)

Тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.50 Події
07.10, 05.15 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Нелюбимий» 16+
13.00, 15.20 Т/с «Криве дзеркало 
душі» 16+
17.15, 19.40 Т/с «Мати й мачуха»
22.00 Х/ф «Подаруй мені трохи 
тепла» 16+
23.50 Реальна містика
02.30 Т/с «c.s.i.: Нью-Йорк» 16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
05.45, 07.00 kids time
05.50 М/с «Турбо»
07.02, 14.45 Половинки
09.10 Ревізор
12.05 Страсті за ревізором
16.20 М/ф «Панда Кунг-фу»
18.05 Х/ф «Карате-пацан» 16+
21.00 Х/ф «Земля після нашої 
ери» 16+
23.00 Х/ф «Похмурі небеса» 16+
00.55 Х/ф «Рейд-2» 18+

ICTV
05.40 Факти
06.00 Великі авантюристи
07.45 Дивитись усім!
08.35 Краще не повторюй!
09.25 Я зняв! Прем’єра
11.15, 13.00 Дизель-шоу
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф «Забійний футбол» 16+
15.05 Х/ф «Вуличний боєць» 16+
16.55 Х/ф «Біла імла» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки

20.05 Х/ф «Стар трек» 16+
22.15 Х/ф «Скелелаз» 16+
00.15 Х/ф «Швидше за кулю» 
18+
02.05 Т/с «Код Костянтина» 
16+

НеДІля, 22 СІчНя

перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 23.15, 00.15 
Погода
06.35 На слуху
07.05 Тепло. ua
07.20, 23.30 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф «Легіон»
09.55 Концертна програма Оль-
ги Чубарєвої «Єднаймося!»
11.25 Спогади
11.55 Біатлон. Кубок світу. vІ 
етап. Мас-старт 15 км. (чолові-
ки)
12.50 Театральні сезони
13.35 Мистецькі історії
13.50 Фольк-music
15.00 Твій дім – 2
15.40 Біатлон. Кубок світу. vІ 
етап. естафета 4х6 км. (жінки)
17.20 Т/с «епоха честі»
20.00 Д/ф «Сімдесятники. Юрій 
Іллєнко»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
22.00 Утеодин з Майклом Щу-
ром
22.35 Зірки на Першому
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.30 Чоловічий клуб. Спорт
03.15 Телевистава «Житейське 
море»
04.45 Д/ф «Сергій Корольов. По-
чаток»

1+1
06.25 Х/ф «Гепард»
08.05 «Неділя з «Кварталом»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
11.00 «Світ навиворіт – 8»
15.50 Х/ф «Друзі друзів» (16+)
17.40 Х/ф «Джентльмени удачі»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни – 7»
23.15 Х/ф «Влада вогню»
01.10 «Аргумент кiно»
01.50 Х/ф «Жертвоприношен-
ня» (16+)

Тк Україна
06.50 Події
07.40 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Криве дзеркало душі» 
16+
13.10 Т/с «Матір й мачуха»
17.00, 20.00 Т/с «Жінки в кохан-
ні» 12+
19.00, 05.50 «Події тижня» з 
Олегом Панютою
21.40 Т/с «Нелюбимий» 16+
01.10 Т/с «Райське місце» 16+
05.00 Реальна містика

Новий канал
03.25, 01.10 Зона ночі
06.28, 08.18 kids time
06.30 М/ф «Панда Кунг-фу»
08.20 Х/ф «Погоня» 16+
10.20 Т/с «Якось у казці»
13.55 Х/ф «Карате-пацан» 16+
16.45 Х/ф «Земля після нашої 
ери» 16+
18.45 Х/ф «елізіум» 16+
21.00 Х/ф «Район № 9» 16+
23.10 Х/ф «Марс атакує» 16+

ICTV
05.00 Факти
05.25, 07.55 Великі авантюристи
08.50 Не дай себе обманути
10.40 Стоп-5. Прем’єра
12.30, 13.00 Х/ф «Вуличний бо-
єць» 16+
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Скелелаз» 16+
16.20 Х/ф «Стар трек» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Стар трек. Відплата» 
16+
21.40 Х/ф «Куля в лоб» 16+
23.10 Х/ф «Адреналін. Висока 
напруга» 18+
00.50 Х/ф «Швидше за кулю» 
18+
02.30 Т/с «Код Костянтина» 16+



гороскоп

«моЯ ДоРога 
Птаха. мамина 
книЖка» 

радимо почитати

жарти

погода

це книга, 
у якій 
пуль-

сує суціль-
на емоція, 
живий нерв. 
Вона умовно 
розділена на 
три частини – 
своєрідний 
фотоальбом, 
як обрамлення до розповіді 
матері відомого покійного спі-
вака андрія кузьменка (кузьми 
Скрябіна); його казка «Тарасик, 
тролейбус та святий миколай» 
і підбірка текстів пісень співака. 

Перша частина книжки – роз-
повідь Ольги Михайлівни про її 
Андрійка. Про його народження 
та загибель, злети та падіння, 
дитячі та дорослі мрії, фантазії та 
цілі. 

Друга частина – зворушлива 
дитяча казка Андрія «Тарасик, 
тролейбус та святий Миколай». 
Колись Кузьма планував видати 
збірку дитячих казок. Не встиг...

Третя частина – тексти пісень 
Скрябіна: «Кінець фільму», «Су-
ка-війна», «Лист до президентів», 
«Маленька дівчинка», «Мам» та 
інші.

Ми знаємо Кузьму як людину-
батарейку, яка заряджала фанатів 
своєю неймовірною позитивною 
енергетикою. Завдяки ж маминій 
розповіді ми побачимо зовсім ін-
шого Андрія – сором`язливого 
хлопця, який ніколи не бився, не 
любив грати в футбол, не ходив з 
батьком на риболовлю. 

– Куме!  
– Га?  
– А що ви робите в моєму по-

гребі?  
– Та вас шукаю!  
– А навіщо сало з’їли?  
– Та щоб під ногами не валялося! 

***
– Лікарю, моїй дружині все гір-

ше і гірше!  
– А п’явок ви їй купили?  
– Так. Вона три штуки з’їла й 

більше не хоче ... 
***

– Добрий день, куме! Що п’єте?  
– Українське мохіто.  
– Ром та м’ята?  
– Та ні, горілка та петрушка.

***
Приходить Путін до ворожки й 

питає: 
– Скажи, будь ласка, що буде че-

рез десять років? 
– Через десять років буде війна 

з Україною. 
– Ні, це не цікаво. А скільки че-

рез 20 років у Москві буде кошту-
вати хот-дог? 

– 15 гривень. 
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сВЯто В ПотЯгУ: Де застаВ 
ноВиЙ РІк ВІнниЦЬких 
ЖУРнаЛІстІВ
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ОВеН
Будьте обережними зі свої-
ми бажаннями, вони можуть 

здійснитися. Якщо вже чогось хочете, 
то нехай це буде щось хороше, чітко 
сформульоване й без неприємностей 
для оточення.

Телець
У багатьох Тельців на цьому 
тижні буде привід для піднесе-

ного настрою. Побоювання виявлять-
ся марними: авантюри увінчаються 
успіхом, зусилля дадуть плоди, благо-
получно завершаться любовні при-
годи, врегулюються матеріальні про-
блеми.

БлИЗНЮкИ
У суботу Близнюки можуть 
дратуватися через будь-яку 

дрібницю. Втім непорозумінь навко-
ло них дійсно може бути чимало. У 
певний момент ви можете виявити, 
що втратили контроль над ситуацією 
й від ваших зусиль вже мало що за-
лежить.

Рак
Багатьох Раків буде чекати не 
надто приємне повідомлен-

ня. Найімовірніше, новини стосувати-
муться вашої роботи. Вони змусять вас 
сильно понервуватись.

леВ
Левам потрібно звернути осо-
бливу увагу на матеріальне 

становище, оскільки «духовної їжі» 
може виявитися недостатньо. Хоро-
ший смак, стиль та достаток можуть 
стати вашою візитною карткою та 
маркером успіху.

ДІВа
У суботу Діва може спробува-
ти взяти когось під свій захист: 

цього вимагатиме її раптово загостре-
не відчуття справедливості. Можливо, 
ви станете свідком того, як з кимось 
несправедливо обійшлися, хтось по-
просить у вас підтримки або ж просто 
станете на захист одного з учасників 
конфлікту.

ТеРеЗИ
Змін вимагають наші серця. 
Яких саме? Та різних. Але зір-

ки не радять радикально міняти взага-
лі все. Дещо варто залишити так як є. 
Інакше буде дуже важко.

СкОРпІОН
Скорпіони можуть розрахову-
вати на любовну ідилію й вза-

єморозуміння з оточенням. Позитивні 
тенденції реалізуються повною мірою, 
якщо ви не будете брати на себе ініці-
ативу, але вчасно відгукнетеся на чужі 
прохання.

СТРІлець
На початку тижня Стрільцям 
необхідно стримуватися, щоб 

не сказати людям зі свого оточення 
все, що ви про них думаєте, просто 
в обличчя. А стриматися буде нелег-
ко – обставини можуть провокувати.

кОЗеРІГ
Багатьом представникам цьо-
го знаку раптом стане нудно й 

захочеться чогось незвичного. Напри-
клад, попрацювати. Правда, близькі 
будуть зовсім не в захваті від вашого 
бажання й навіть можуть влаштувати 
бунт.

ВОДОлІй
Водоліям зірки радять провес-
ти час в оточенні близьких або 

просто в затишній та комфортній ат-
мосфері. Цей період сприяє інертності 
й ліні, знижується комунікабельність та 
мобільність.

РИБИ
У четвер Риби ризикують стати 
об’єктом критики. Це може 

бути ласкаве кепкування коханої лю-
дини, конструктивна критика колеги 
чи невдоволене буркотіння началь-
ства з приводу та без. 

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

Незвичайне дозвілля на ново-
річні свята обрали для себе 
журналісти медіа-центру 

«Власно». Зустріти Новий рік у по-
тягу та вийти зранку на порожні 
вулиці незнайомого міста – чим не 
святкування в цю казкову пору?

Отож, поки дехто переймався 
замовленням дорогого столику в 
ресторані чи орендою квартири на 
добу за кількасот гривень, ми відпра-
вилися на залізничний вокзал, де за 
163 гривні отримали нічліг, столик і 
незабутні дорожні враження.

Місто обирали з огляду на зруч-
ність залізничного сполучення: щоб 
зустріти Новий рік у дорозі та дістати-
ся місця призначення не надто рано. 
Ідеально під ці параметри підійшов 

Івано-Франківськ: сівши в потяг о 
23:30, ми прибули на вокзал о 9:00 
наступного ранку.

Що можна робити в потягу, коли, 
здавалось б, вся Україна прикипіла 
до телевізорів або ж розважається в 
різноманітних закладах?

По-перше, мандаринки в потягу 
особливо смачні й навіюють новоріч-
ний настрій одним своїм ароматом. 
По-друге, послухати бій курантів та 
привітання Президента можна, ледь 
вловивши Fm-сигнал на телефоні, а 
гімн України потому – це вже будь-де 
справа честі. А от після чарівної миті 
переходу у новий рік почалося найці-
кавіше. Зустрівши його десь під Жме-
ринкою, ми ще принаймні годину спо-
стерігали за вікнами салюти, якими 
вітали новий рік різні села та містечка. 

Ірина БАСЕНКО

Ранок нового року на пероні

Усіх пасажирів «Укрзалізниці» 
вітали провідники, вбрані 

у святкові костюми: дарували 
шоколадки та гарні привітання

Усіх пасажирів «Укрзалізниці», 
яких, до речі, було в новорічну ніч не-
багато, вітали провідники, вбрані у 
святкові костюми. Як і обіцяли, дару-
вали шоколадки та гарні привітання.

Під час кількахвилинної зупинки 
в Хмельницькому на перон висипа-
лись пасажири з бенгальськими вог-
никами, тож ми також подарували 
частинку свята цьому місту.

Аби святковий настрій не згасав, на 
дорогу підготували конкурси та дару-
вали один одному заздалегідь скидані 
в «секретний» мішок подаруночки.

Івано-Франківськ зустрів о дев’я-
тій ранку памороззю та запахом 
диму з тепловоза, на якому була та-
бличка «Яремче». На вокзалі було на 
диво людно, а от вулиці були порож-
німи ще принаймні години три. Хоча, 
йдучи сонною вулицею, нам вдалося 
побачити ранкового бігуна. 

А от українські націоналісти (так у 
Франківську можна назвати ледь не 
кожного мешканця) не спали й вже о 
дев’ятій гуртувалися біля будівлі «Кон-
гресу українських націоналістів».

– Це не мітинг. Ми чекаємо авто-
буса, щоб їхати в Старий Угринів, до 
садиби, де народився Степан Банде-
ра. У нього сьогодні день народжен-
ня, – розповів нам один з чоловіків.

Маючи вроджений авантюризм та 
допитливість, ми вирішили не втрачати 
такої нагоди та долучитися до делега-
ції, щоб відвідати дім провідника ОУН 
(Організації  українських націоналістів – 
прим. ред.) та поспілкуватися з вете-
ранами УПА (Української повстанської 
армії – прим. ред.). До Франківська по-
вернулися по обіді, встигли ще відвідати 
ялинку та попрямували на потяг. 

Квитки до Вінниці ми взяли на 
17:01, цього разу – плацкартні, і були 
приємно здивовані ціною, заплатив-
ши лише по 84 гривні!

Ось так, усього за один день ми 
побачити багато нового, витративши 
при цьому мінімум коштів та отри-
мавши максимум емоцій. 


