
Під стінами Шаргородської район-
ної ради 23 січня люди влашту-
вали пікет проти нової медичної 

реформи. Шаргородців турбує, що 
їхню райлікарню планують перетво-
рити в лікарню планового лікування. 
Зважаючи на те, що в більшості сіл ра-
йону лікарні відсутні взагалі, ця новина 
неабияк налякала тутешніх мешканців. 
Люди обурені й тим, що їхній район 
віднесли до Могилів-Подільського 
госпітального округу, до якого вкрай 
важко та далеко добиратись. 

– У місті всі шоковані, оскільки такого 
«дурдому» ще не робилось ніколи. Коли 
в області приймали цю реформу, то не 
могли спочатку навіть вирішити, скільки 
має бути округів. Спочатку говорили про 
вісім, потім – про п’ять, наприкінці – про 
три. Потім ніхто не порадився з людьми, 
не провів районних слухань, а тихенько 
взяли й приєднали нас до Могилів-По-
дільського округу, з яким у нас зовсім не-
має транспортного сполучення. Людям 
треба добиратись до траси, від якої їхати 
ще 65 кілометрів, щоб дістатись в лікар-
ню. Хвора людина навряд чи буде їхати 
автобусом з пересадками, їй доведеться 
їхати машиною або орендувати дороге 
таксі, на яке не завжди можуть знайтися 
кошти,  – розповідає  лікар дитячого від-
ділення, громадський активіст Андрій 
Лозовий. – Якщо медзакладу нададуть 
статус «лікарня планового лікування» –  
це означатиме, що в нашій лікарні закри-
ють хірургічне, пологове та інфекційне 
відділення. Головним аргументом облас-
ті було те, що в нас дуже мала кількість 
пологів, з чим ми абсолютно не згодні, 
оскільки в 2016 році в пологовому відді-
ленні на світ з’явилось 370 малюків. Від 
влади ми просимо лише залишити все 
так як є й нічого не змінювати.

Майже п’ять тисяч людей з’їхались 
навіть з найвіддаленіших сіл, аби ви-
словити свою думку. Перед громадою 
виступали активісти та депутати, а за-

ступник голови районної адміністра-
ції зачитала звернення до Президента 
України. У зверненні депутати від імені 
громади просять не приєднувати Шар-
городську лікарню до Могилів-Поділь-
ського округу.  Незадовго до пікету люди 
також написали звернення керівництву 
Вінницької облдержадміністрації, в яко-
му  вимагають переглянути формування 
госпітальних округів та віднести Шарго-
родську ЦРЛ до багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування першого рівня. 
Якщо ж влада проігнорує думку мешкан-
ців міста, вони погрожують перекрити 
колії поблизу залізничної станції «Яро-
шенка».  Пікетувальники зазначають, 
що прийдуть під стіни райради 25 січня, 
і якщо не отримають бажаних результа-
тів, то виконають обіцяне.

Вінницька ОДА на пікет відправила 
своїх представників.

– На жаль, така ситуація зараз від-
бувається в кількох районах області. 
Ми відправили на мітинг своїх пред-
ставників і очікуємо їхнього приїзду. На 
превеликий жаль, більше департамент 
нічого не може зробити, оскільки ми 
виконавча влада й можемо  лише вико-

нувати вказівки зверху, після отримання 
необхідних документів, – коментує ди-
ректор департаменту охорони здоров’я 
Вінницької ОДА Людмила Грабович.

Нова медична реформа, згідно з 
якою Вінницьку область поділили на три 
медичні округи (Вінницький, Могилів-
Подільський та Тульчинський), страшен-
но обурила й занепокоїла мешканців 
кількох районів. Так, нещодавно на ак-
цію протесту виходили в Козятинському 
районі. В Іллінецькому районі люди пи-

сали звернення до обласної ради й до-
билися, що замість Тульчинського округу 
їх віднесли до Вінницького. Мешканці 
Гайсинського району обіцяють перекри-
вати дорожню магістраль через те, що 
їх приєднують до району, який набагато 
менший за територією та населенням.

Редакція Vlasno.info вже підготувала 
для наших читачів інформацію про по-
дробиці нової медичної реформи: деталі 
читайте в наступному номері газети 
«Правди сила». 

Перекривати дорогу та залізницю 
готові мешканці шаргорода, щоб 
врятувати районну лікарню
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ЧЕРЕЗ НЕДОГЛЯД ЛІКАРІВ 
АМПУТУВАЛИ РУКУ

НА ВІННИЧЧИНІ ТРИЧІ 
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ПРОТЕСТИ

 млн грн
коштуватиме будівництво 
туалета в Ладижині (с. 2)

цИфРа ТИжня
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Стільки людей тут 
не збиралося навіть за часів 

Майдану – близько п’яти тисяч 
протестувальників вийшли 

на захист своїх прав пацієнтів



Про це кореспонденту газети 
повідомив заступник ладижин-
ського  міського голови Олек-
сандр Олійник. 

– До міського голови зверта-
лися люди й просили відкрити 
громадський туалет у районі, 
де розташований автовокзал 
та ринок. Міський голова під-
тримав їхню ініціативу й виніс 
це питання на сесію, де його під-
тримали. Минулого року ми ви-
готовили проектно-кошторисну 
документацію та зробили екс-
пертизу, після якої почали готу-
вати документи на будівництво.  
У грудні минулого року під-
писали договір з будівельною 
компанією й розпочали роботу. 
В експлуатацію плануємо здати 
вбиральню вже восени цього 
року, – розповідає Олександр 
Олійник.

Усього на будівництво вби-
ральні біля автовокзалу місь-
ка рада Ладижина виділила 
1,3 мільйона гривень. З них 

у вигляді першого траншу до 
підрядника (товариства «Енер-
госервіс ЛТД») уже надійшло 
230 тисяч 421 гривня без ПДВ. 
Понад один мільйон гривень 
витратять на будівельні роботи. 
На інвентар вбиральні, до якого 
увійде швабра, йоржики, туа-
летний папір та миючі засоби, 
піде 9467 гривень. Ще 314 тисяч 
816 гривень передбачено на 
так зване «інше».

– Для нас практика побудови 
такого громадського туалету не 
нова – позаминулого року за ко-
шти міського бюджету відкрили 
подібну вбиральню. Вона повніс-
тю функціонує за кошти міського 
бюджету, тому вхід до неї безко-
штовний. Якщо все буде добре й 
міський бюджет зможе «потягну-
ти» дві громадських вбиральні, то 
й до цієї вхід також буде безко-
штовним, – додає заступник місь-
кого голови. 

Жіночий гурт «Гордівчан-
ка» із села Гордіївка обій-
шов усі колективи Трос-

тянецького району та виступив на 
обласному фестивалі народної 
творчості  «Різдвяне диво», який 
минулого тижня вже вчетверте 
провели у Вінниці. 

– Ми виконуємо як стандартний 
народний репертуар, так і старовин-
ні сільські пісні, які співали ще наші 
батьки, які народилися на Тростя-
неччині, – каже керівниця колективу 
Людмила Кіщук. – У нас співають і до-
сить старовинні автентичні пісні, які 
зараз дуже цінуються.

Ансамбль «Гордівчанка» існує з 
2006 року, однак офіційно статус «на-
родного» отримав лише 21 грудня 
2016 року:

– Ми над цим працювали аж де-
сять років, – говорить пані Кіщук.

Одна з найстарших учасниць ан-
самблю – Надія Козачок, яка цього 
року святкуватиме 70-річний ювілей.

– Дуже багато знаємо пісень. Ще 
моя мати стільки їх співала, що я й 
всі не перерахую. Чотири зошити по-
вністю списані ними вдома маю.

Надія Семенівна каже, що співає 
вона фактично все життя. Вчилася 
цьому з дитинства:

– Сімдесят років як співаю! – жар-
тує жінка. – Змалечку навчалася, по-
тім працювала на фермі й співала, от 
і зараз продовжую.

Учасниця колективу Надія Матієнко 
вже 20 років співає в церковному хорі:

– У нашому селі є старовинна 
кам’яна церква з доброю акустикою, де 
я співаю, – каже Надія Іванівна. – За ра-
дянської доби нас гонили кожного разу, 
коли ми ходили співати до церкви.

Хор виступив на сцені в централь-
ному міському парку Вінниці, де ви-
конав дві старовинні щедрівки та 
привітав вінничан зі Старим Новим 
роком. 

КУЛЬТУРА МІсЦЕВА ВЛАДА

«радянСЬка влада наС гонила 
за церковні СПіви», – уЧаСниці 
анСамблю з гордіЇвки

туалет на мілЬйон: у ладижині будуютЬ 
вбиралЬню, де можна буде Пеленати дітей

у ПідПриємСтва екС-
голови вінницЬкоЇ 

ода відібрали землю 
за неСПлату Податків

ЗЕМля
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Земельну ділянку, за 
яку підприємство ко-
лишнього очільника 

Вінницької облдержадміні-
страції не платило орендну 
плату, повернули державі. 
Про це повідомляє Vlasno.
info з посиланням на прес-
службу прокуратури Він-
ницької області.

Як повідомляється, фермер-
ське господарство Крижопіль-
ського району, засновником 
якого є екс-голова Вінницької 
ОДА Іван Мовчан, не сплачувало 
орендну плату за користування 
22,3 гектарами земельної ділян-
ки в селі Капустяни на Тростя-
неччині. Селянам заборгували 
166 тисяч гривень. Аби розірва-
ти договір оренди, бершадська 
місцева прокуратура ще в грудні 
минулого року скерувала до суду 
позовну заяву, яку суд і задоволь-
нив.

Таким чином, ділянку вартіс-
тю 11 мільйонів гривень повер-
нули у власність держави. 

Мирослава СЛОБОДЯНЮК
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Ансамбль «Гордівчанка» існує з 2006 року

Артисти радо запрошують вінничан до своєї світлиці

Понад мільйон гривень витратять на будівництво громадського туалету 
в Ладижині. У приміщенні планують зробити три відділення: чоловіче, 
жіноче та для людей з особливими потребами. «Родзинкою» буде те, що 

в жіночому відділенні поставлять столик, на якому мами зможуть пеленати ма-
люків. Також буде місце, де дитину можна мити теплою водичкою. 

Найбільше грошей у кошторисі передбачено на будівельні роботи
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20 січня поховали 1,9-річ-
ну Вероніку сімченко 
із села Бахтин Муро-

ванокуриловецького району. У 
попередньому номері газети ми 
вже писали про трагедію, яка ско-
лихнула всю Вінницьку область. 
Місяць тому дівчинку привезли 
з температурою в районну лікар-
ню, де через недогляд медпра-
цівників у неї відмерла рука, яку 
довелося відрізати вже у Вінниць-
кій обласній дитячій клінічній лі-
карні. Але й на цьому страждання 
родини не закінчилися: дівчинка 
так і не прийшла до тями й увече-
рі 16 січня померла.

– Поки дружина була в лікарні, 
ми разом з двома нашими старшими 
хлопчиками порались по господар-
ству: доглядали домашніх тварин та 
підтримували лад вдома. До остан-
нього вірили, що вона вилікується й 
разом з мамою приїде додому. Коли 
подзвонила дружина й сказала, що 
доця померла, нас це просто вбило. 
Разом з хлопчиками цілу ніч пропла-
кали. Вони дуже любили її, постійно 
бавили, – плачучи, розповідає батько 
Василь Сімченко. – Для нас це дуже 
важко не лише морально, а й фінан-
сово. За місяць її лікування ми вже 
витратили 60 тисяч гривень, прода-
ли корову та залізли в борги. Днями 
маємо продати й другу, бо лише на 
поминальний обід витратили 15 ти-
сяч гривень. Допомоги нам чекати 
немає від кого.

Ось що кажуть про смерть дитини 
лікарі:

– Дитина мала вроджені пробле-
ми зі здоров’ям, у своєму віці вона 
ще не тримала голівку та не сиділа. 
У неї був досить рідкісний діагноз – 
«хвороба обміну речовин». Це коли 
в дитячому організмі не вистачає 
певних життєво необхідних фермен-
тів на рівні клітинного обміну. Увесь 
час дівчинка була без свідомості, – го-
ворить заступник головного лікаря 
Вінницької дитячої обласної лікарні 
Оксана Моравська. – Стан дитини з 
того часу, коли її привезли до нас, і 
до її смерті був досить важким. Пев-
но, його спричинила якась інфекція, 
через яку відбулося ускладнення хво-
роби.

Медсестер, які недоглянули дити-
ну, уже звільнили з роботи. Жоден з 
працівників Мурованокуриловець-
кої лікарні ні разу не зателефонував 
батькам дівчинки й не поцікавився її 
станом.

Поліція відкрила кримінальне 
провадження одразу після того, як 
дитина втратила руку.

– За фактом неналежного ви-
конання професійних обов’язків 
медичного працівника, що спри-
чинило тяжкі наслідки (спочатку 
ампутацію, а потім і смерть мало-
літньої дитини), відкрито кримі-
нальне провадження за частиною 
другою статті 140 Кримінально-
го кодексу України, – коментує 
речниця вінницької поліції Анна 
Олійник. – Під час слідства з Му-
рованокуриловецької лікарні ви-
лучили медичну документацію, 
яка стосується лікування дитини. 
Вирішується питання про призна-
чення судово-медичної експерти-

зи на підставі аналізу всіх вилуче-
них медичних документів, у тому 
числі й з Вінницької обласної лі-
карні. Після цього зможемо дізна-
тися, хто винен у нанесені шкоди 
здоров’ю дитини та висунемо 
обвинувачення. Згідно із цією 
статтею, винному загрожує об-
меження волі до п’яти років або 
позбавлення волі до трьох років. 

У сільській раді, на жаль, не-
має коштів, щоб допомогти роди-
ні. Люди громадою зібрались та 
викопали яму, обласний депутат 
допоміг з купівлею труни та тран-
спортуванням тіла з Вінниці до 
села.

Сім’я зараз знаходиться в досить 
скрутному становищі й потребує фі-
нансової допомоги. Якщо в когось є 
бажання допомогти, ви можете пере-
рахувати кошти на картку Приватбан-
ку матері дівчинки Віти сімченко: 
5168 7573 0127 4470. 
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за вбивСтво молодоЇ 
вЧителЬки барСЬкого 
Чиновника ПоСадили 

на 13 років

мороз ПовніСтю 
Паралізував роботу 

водного кордону 
на вінниЧЧині

антон шевцов виграв 
Судовий Позов 
до гайди та змі

ОПЕРаТИвні нОвИнИ

У сВЯТВЕЧІР МЕШКАНЕЦЬ 
ВІННИЧЧИНИ ЗАДУШИВ сВОГО 
ГОсТЯ НА ОЧАХ У РОДИНИ

Різдвяне застілля для мешканця 
Калинівщини закінчилось смертю. 
Про це повідомили у прес-службі ГУ 
Національної поліції у Вінницькій 
області. Вбивство чоловіка сталось 
18 січня в селі Сиваківці Липовець-
кого району. Жертвою злочину став 
житель Калинівщини, який приїхав 
на гостини до знайомого. Під час 
святкової вечері між чоловіками 
розпочалась сварка, яка переросла 
в бійку. Під час боротьби 36-річний 
мешканець Сиваківців наніс другу 
кілька ударів по голові, від яких по-
терпілий впав на підлогу, після чого 
задушив його. Під час інциденту в 
будинку перебувала його господи-
ня – співмешканка вбивці та її мала 
дитина.

Правопорушника затримано, 
йому загрожує до 15 років позбав-
лення волі. 
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суд оголосив вирок у резо-
нансній справі вбивства 
молодої вчительки з міста Бар 

на Вінниччині. Про це повідомляє 
Vlasno.info з посиланням на прес-
службу прокуратури Вінницької 
області. 

Відповідно до вироку, за умисне 
вбивство 25-річної жінки колишній по-
садовець барської районної держадмі-
ністрації проведе за ґратами 13 років. 
Нагадаємо, що вбивство, яке набуло 
всеукраїнського розголосу, сталося в 
ніч з 31 травня на перше червня мину-
лого року в місті бар. Тоді п’яний місце-
вий чиновник напав на вчительку, на-
магаючись її зґвалтувати. Потерпіла 
пручалась, і під час боротьби зловмис-
ник завдав їй смертельних ударів у го-
лову. 

Через замерзання Дністра 
роботу міжнародних пунк-
тів пропуску річкового та 

поромного сполучення між Укра-
їною та Молдовою призупинили.

Якщо ще тиждень тому у зв’язку з 
негодою не функціонували лише 
пункти пропуску «Ямпіль – Косеуць» 
та «Цекинівка – Сороки», то наразі 
на ділянці Могилів-Подільського ра-
йону не працює й пункт пропуску 
«Велика Кісниця – Васілкеу». Пере-
тнути кордон можна сухопутним 
шляхом, скориставшись найближчи-
ми автомобільними пунктами про-
пуску – «Могилів-Подільський – 
Отач» та «Велика Кісниця −–  Хрушка». 
За словами прес-секретаря Могилів-
Подільського прикордонного загону 
Людмили Катеринич, річкові та по-
ромні пункти пропуску не працюва-
тимуть, доки крига на водному кор-
доні не скресне.  

Померла дівЧинка, якій 
Через недогляд лікарів 
амПутували руку

Повідомляйте нам про гарячі 
події, які відбуваються поряд 
з вами. спробуйте себе в ролі 

кореспондента. 

Чекаємо ваших повідомлень 
за адресою: 21 000, м. Вінниця, 

вул. Театральна,14, оф. 419. 
тел. (0432) 69-49-81, 
        (097) 769-85-68

Vlasno.info

Vlasno.info

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Vlasno.info

Людмила КЛіщуК

ТРагЕдіївИРОк

надЗвИчайна СИТуація
СудИ

Жоден з працівників 
Мурованокуриловецької 

лікарні ні разу 
не зателефонував батькам 
дівчинки й не поцікавився 

її станом

Печерський районний 
суд Києва 19 січня ви-
ніс рішення в справі за 

позовом Антона Шевцова до 
громадської активістки Таїси 
Гайди, телеканалу «1+1» та 
видавництва «РІА». Інфор-
мацію кореспонденту Vlasno.
info повідомили в прес-службі 
суду.

– Позов про захист честі, гід-
ності та ділової репутації суд за-
довольнив частково, – прокомен-
тували в прес-службі Печерського 
райсуду.

Нагадаємо, мова йде про пряму 
мову та коментарі громадської ак-
тивістки Таїси Гайди, які опубліку-
вали на vn.20minut.ua та tsn.ua.

«Неправдива, недостовірна 
та негативна інформація щодо 
мене стосувалася нібито співп-
раці з органами федеральної 
служби безпеки Російської фе-
дерації, наявності громадянства 
Російської федерації, наданню 
допомоги при евакуації співро-
бітників підрозділу міліції спеці-
ального призначення «беркут», 
підтримці та прихильності до 
тимчасової окупації частини те-
риторії України. Через суспіль-
ний тиск я був змушений звіль-
нитися з публічної служби з 
посади начальника ГУНП (Голо-
вне управління Національної полі-
ції – прим. ред.) у Вінницькій об-
ласті,» – йшлося в позовній заяві.

Суд постановив спростувати не-
достовірну інформацію.

– Перед зрадниками не виба-
чаюсь, бо ніколи б собі такого не 
пробачила. Навіть під загрозою 
в’язниці. Ми приїдемо на суд по 
його відновленню в поліції. Це спра-
ва честі, – сказала Таїса Гайда.

Нагадаємо, у березні минуло-
го року після кількаденних акцій 
протесту Антон Шевцов звільнив-
ся з посади очільника вінницької 
поліції. Кримінальне проваджен-
ня, розпочате за підозрою Шев-
цова у вчиненні державної зради, 
закрили за відсутності складу зло-
чину. 

Вероніка сімченко



У зв’язку з новими правилами 
оподаткування, роботодавці 
стурбовані, що їм дове-

деться сплачувати надто багато 
податків за кожного наймано-
го працівника. Тому керівники 
деяких підприємств, установ та 
організацій збираються суттєво 
скорочувати штат, переводити 
своїх працівників на півставки 
або ж укладати з ними цивільно-
правові угоди. 

Наш кореспондент поцікавився, 
які саме податки та в якому розмірі 
повинні платити роботодавці за сво-
їх підлеглих. 

У відповіді на наш інформаційний 
запит Головне управління Державної 
фіскальної служби України у Вінниць-
кій області повідомило про особли-
вості оподаткування фізичних осіб-
підприємців (фОПів) та найманих 
працівників, які працюють за трудо-
вою книжкою. 

Отже, за кожного найманого пра-
цівника роботодавці сплачують ЄСВ 
(Єдиний соціальний внесок – прим. 
ред.) у розмірі 704 гривень. Решту 
відрахувань (податок з доходу фізич-
них осіб (ПДфО) та військовий збір) 
зніматимуть із зарплати працівника. 

Якщо в роботодавця працюють 
фОПи, між ними укладається угода 
про співпрацю й все податкове на-
вантаження лягає на плечі фОПа. 
Згідно з інформацією ДфС, фОПи 
другої та третьої групи спрощенців 
сплачують ЄСВ у розмірі 704 гривень, 
а також 18 відсотків ПДфО та 1,5 від-
сотка військового збору. Перша гру-
па спрощенців, тобто ті фОПи, які 
працюють самі на себе та займають-
ся роздрібною торгівлею, мають пра-
во сплачувати лише половину ЄСВ, 
тобто 352 гривні. 

При цивільно-правовій угоді ро-
ботодавець теж сплачує 22 відсотки 
від доходу фізичних осіб.

Але є ще один цікавий момент. 
Може бути встановлено, що відно-
сини за цивільно-правовою угодою 
фактично є трудовими, тобто по-

слуги за цією угодою є систематич-
ними й працівник виконує правила 
внутрішнього трудового розпорядку. 
У такому випадку контролери мо-
жуть прирівняти таке підприємство 
до роботодавця. Тоді винагорода за 
надані послуги вважатиметься зарп-
латою, яку потрібно оподатковувати 
згідно з трудовим законодавством. 

Крім того, отримуючи «мінімал-
ку», ніхто не матиме 3200 гривень 
на руки. Адже з цієї суми виплачу-
ватимуть 19,5 відсотка податку. 
З них 18 відсотків – це податок з до-
ходу фізичних осіб та 1,5 відсотка 
військового збору. І реально на 

руки працівник отримуватиме 2576 
гривень. Це якщо він не фОП. Інак-
ше сюди додасться ЄСВ у розмірі 
704 гривень, тому підприємець 
отримуватиме лише 1872 гривні. 
Цікаво, що субсидії нараховуються 
не на «чорну», а на «білу», тобто, 
віртуальну зарплату в розмірі 
3200 гривень. 

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ФОПІВ
ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ ГРУПИ СПРОЩЕНЦІВ
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Адміністративні послуги у 
Вінниці можна отрима-
ти й у вихідні. Відтепер 

Центральне відділення Цен-
тру адміністративних послуг 
«Прозорий офіс» на соборній, 
59 працюватиме й по суботах. 

Таким чином, мешканці міс-
та зможуть оформити субсидію, 
відкрити чи закрити фОПи, при-
ватизувати землю, отримати до-
відки з державних реєстрів тощо 
протягом шести днів на тиждень. 

Також у всіх «Прозорих офісах» 
подовжили прийом громадян по 
середах – відтепер його проводити-
муть до 20.00. По понеділках, ві-
вторках та четвергах центри надан-
ня адміністративних послуг, як і 
раніше, працюватимуть з 9.00 по 
17.00, по п’ятницях – з 9.00 по 16.00. 
Графік роботи центрального офісу 
по суботах – з 9.00 по 15.00. 

З 2017 року для вступу на 
магістратуру за спеціаль-
ністю «Право» абітурієнти 

обов’язково складатимуть 
ЗНО. Про це повідомляє уря-
довий портал. 

Минулого року таку техноло-
гію вже випробували в дев’яти ви-
щих навчальних закладах та отри-
мали позитивні результати. Як 
зазначають у Кабміні, конкурсний 
відбір на правничу спеціальність 
із врахуванням результатів ЗНО 
допоможе вирішити важливе за-
вдання, передбачене законом 
«Про вищу освіту»: запроваджен-
ня Єдиного держав ного кваліфі-
каційного іспиту з окремих спеці-
альностей у 2019-2020 роках.

Тетяна щерБаТЮК

Отримуючи «мінімалку», ніхто не матиме 3200 гривень на руки, 
адже з цієї суми вираховуватимуть 19,5 відсотка податку. 

Після відрахувань працівник отримуватиме лише 2576 гривень

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                          

Підприємці непокояться, що непосильні податки «задавлять» малий бізнес 



Про користь ефірних олій 
ходить чимало легенд. З дав-
ніх-давен вони славляться 

своїми цілющими властивостями, 
бо навіть ладан і миро згадують-
ся в старому Заповіті, а в Біблії є 
близько 90 згадок про пахощі олій. 
Тож не дивно, що зараз на полицях 
відомих косметичних магазинів і 
аптек є безліч ефірних композицій, 
етикетки яких обіцяють вилікувати 
застуди, зробити волосся та шкіру 
красивим, а в дім «притягнути» 
гроші. Про значення ефірних олій у 
житті сучасної людини та їхню ко-
ристь дізнавалася кореспондентка 
газети «Правди сила». 

Ефірні олії – це багатокомпонент-
ні рідкі суміші із запахом рослинного 
походження. Складаються з окремих 
видів жирів та вуглеводів, отриманих, 
в основному, з хвойних дерев. Най-
давнішу письмову згадку про цілющі 
властивості ефірних олій знайшли на 
клинописній табличці з Шумеру. У ній 
зазначалось, як використовувати олію 
чебрецю, мирту та смоли дерев. А в 
Древньому Єгипті фараони викорис-
товували олії для лікування.

Нині виробництво ефірних олій 
є доволі прибутковим бізнесом, 
тому, щоб почути думку експерта, 
ми звернулися безпосередньо до ві-
тчизняного виробника.

– Усе життя я використовую ефір-
ні олії, саме тому й налагодила влас-
не виробництво. Вже десять років 
ми постачаємо на ринок України 
свою продукцію. Сировину закупо-
вуємо у франції та Німеччині, а на 
підприємстві працюють досвідчені 
технологи та робітники. У користі 
ефірних олій я не сумніваюся, бо 
в іншому випадку не зробила б це 
справою свого життя, – говорить ди-
ректор підприємства з виробництва 
ефірних олій Оксана броніславівна.

Для роботи такому підприємству 
необхідно мати висновки Держав-
ної санітарно-епідеміологічної екс-

пертизи від Міністерства охорони 
здоров’я України, а також докумен-
ти на термін придатності продукції. 

Чимало вінничан вважають, що 
ефірні олії набагато ефективніші, ніж 
інші косметичні засоби. А взимку, під 
час поширення вірусних захворю-
вань, до аптеки часто звертаються за 
ефірними композиціями для інгаля-
цій. Про це нам розповіла досвідче-
ний провізор Катерина Мельник :

– Часто молоді дівчата купують ефір-
ні олії з косметичною метою, а саме 
для волосся, шкіри та як антицелюлітні 
засоби. Особисто я люблю використо-
вувати аромалампи, куди додаю різно-

манітні ефірні композиції. Після важко-
го робочого дня це гарно заспокоює та 
сприяє міцному сну. А ще не всі знають, 
що ефірні олії є природним антибіоти-
ком. Наприклад, чайне дерево відоме 
як чудовий антисептик, відбілювати 
зуби можна олією лимона, а як парфу-
ми використовувати трояндову та ла-
вандову олії. У фармацевтичній про-
мисловості ефірні олії застосовують при 
виготовлені лікарських форм для поліп-
шення їхнього смаку, запаху, консистен-
ції та інших властивостей. Люди часто 
приймають лікувальні препарати, що 
містять олії, а саме: настойки, екстракти 
та олії валеріани,  м’яти перцевої, звіро-
бою, евкаліпта тощо.

Та є мешканці Вінниччини, які не 
вірять у цілющі властивості ефірних 
олій. Серед них –  молодий спортс-
мен Володимир Ясинський.

– Я багато займаюся спортом, а 
саме футболом. Рідко, але буває, що 
після інтенсивних тренувань не можу 
заснути, почуваюсь неспокійним. Для 
сну кілька разів використовував за-
спокійливі ефірні олії, але ефекту не 
відчув, – розповідає юнак. – Тому піс-
ля цього вирішив, що це марна трата 
грошей, оскільки результат абсолют-
но непомітний. Але дуже швидко 
я знайшов власний рецепт гарно сну – 
читати книжку на ніч! 

Про ефірні олії можна говорити 
дуже багато, але скільки людей – стіль-
ки й думок, тому корисні вони чи ні – 
кожен має вирішити для себе сам. 

У молодих матусь і татусів 
часто виникають питання 
 з приводу правильного до-

гляду за молочними зубами своїх 
діток. За відповідями на найбільш 
поширені з них ми звернулися 
до дитячого лікаря-стоматолога 
сергія Павленка.  

– сергію Ярославовичу, в якому 
віці починають рости перші молочні 
зуби?  

– Перший молочний зуб 
з’являється в дитини у віці близько 
півроку. Це нижній різець, розташо-
ваний у центрі. Але це в середньому. 
Інколи перший зуб може прорізува-
тись і в три місяці. В окремих випад-
ках вони можуть затримуватись до 
16-18 місяців. Усе залежить від гене-
тичної схильності. Перший зуб, так 
само, як і усі наступні, може вирости 
за один-два тижні, але може й рости 
впродовж місяця або навіть довше.

– Як батькам слід реагувати? Чи 
потрібно купувати іграшки для по-
кусування?

– Прорізування молочних зубів 
супроводжується слиновиділенням, 
сильним болем і дискомфортом в 
яснах. Для полегшення болю мату-
сі можуть застосовувати спеціальні 
дитячі знеболювальні гелі, давати 
гумову іграшку-прорізувач, яку ди-
тина гризтиме, усуваючи свербіж і 
неприємні відчуття в яснах.

– У якому віці варто починати 
чистити зуби? Чи є якісь особливі 
пасти та щітки? 

– У середньому в дітей до 2,5 ро-
ків прорізуються всі молочні зуби. З 
2,5 років дитина повинна чистити 
зуби двічі на день. На сьогодні є ба-
гато дитячих зубних паст з різними 
смаковими добавками. Доцільні-
ше, щоб щітку дитина вибрала собі 
сама – так їй буде приємніше чисти-
ти зуби.

– Коли варто починати водити 
дитину до стоматолога?

– Як тільки виросли зуби, дитину 
слід показати спеціалісту. Не дивля-
чись на те, болять вони чи ні.

– Чи можна пломбувати молочні 
зуби?

– Молочні зуби мають чимале 
значення для формування й роз-
витку щелепи, саме завдяки їм 
створюється основа для майбутніх 
постійних зубів. Молочні зуби не 
просто потрібно лікувати, а й варто 
прагнути зберегти їх максимально 
здоровими до тих пір, поки вони 
природним шляхом не зміняться на 
постійні.

– В якому віці мають випадати 
перші молочні зуби?

– Можуть активно випадати з 
п’яти років. Аби укріпити зуби, щоб 
вони не випадали занадто рано, 
потрібно чистити їх двічі на день, 
водити дитину до стоматолога, лі-
кувати зубки.

– Що варто робити, аби зуби не 
росли кривими? 

– Потрібно лікувати молочні 
зуби й старатись зберегти їх макси-
мально довго здоровими. Як ми 
вже згадували, завдяки їм створю-

ється основа для майбутніх постій-
них зубів. Якщо батьки помітили, 
що в дитини ростуть криві зуби, по-
трібно звернутись до лікаря-орто-
донта та терміново почати виправ-
ляти ситуацію. 

ЗДОРОВ’Я«Правди сила», №4(13),  24 січня 2017 р.

Наталія ГаЛаГіН

З
д
О

Р
О

в
і 
д
іТ

И

міцні зубки в маленЬких діток – 
Поради Стоматолога

лікуютЬ заСтуду та ПритягуютЬ гроші: 
як вінниЧани заСтоСовуютЬ еФірні оліЇ 
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Чистити молочні зубки треба змалечку

Ефірні олії входять до складу багатьох лікувальних препаратів

Тетяна СеМеНОва
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Родина Василя Шакули з Ула-
нова Хмільницького району 
зробила зі свого будинку 

справжню галерею чи навіть ху-
дожній музей. 

Найперше увагу привертає зо-
внішнє оздоблення хати, адже вона 
обкладена різноманітною плиткою 
у вигляді орнаментів, жоден з яких 
не повторює попереднього. будів-
ництво Василь Шакула розпочав ще 
в 1972 році. Допомагали дружина з 
дітьми. Потім поступово почав шу-
кати матеріали й облагороджувати 
дім. Нині пану Василеві вже 67 років, 
а коли дивишся на візерунки на хаті, 
здається, ніби вчора зроблені.

ПЛИТКУ ДЛЯ МОЗАЇКИ 
ВИРІЗАВ ПІД КРАПЕЛЬНИЦЕю
–  Дружина захотіла чогось незви-

чайного й сказала мені, щоб хату об-
клав плиткою. Я взяв зошит у клітин-
ку й по цих клітинках вираховував 
так, щоб орнамент був у центрі. Це 
було майже 40 років тому. Сам ма-
лював візерунки: спочатку в зошиті, 
а тоді переносив на стіни. Завжди я 
старався, щоб узори на всіх стінах 
були різними, щоб не було повто-
рів,  –  зауважує Василь Шакула. 

Пан Василь і до сьогодні втілює 
свої творчі задуми спочатку в зошиті, 
а потім і в реальному житті. 

– Тато й зараз, навіть коли ми десь у 
гостях, придумує собі щось цікаве, бере 
ручку й зошита, і вже малює. А плитку 
як вирізав, то ми всі спостерігали. Мама 
з лікарні принесла крапельницю, і це з 
неї крапала вода на апарат, що різав, 
щоб він не нагрівався,  –  пригадує донь-
ка пана Василя Анна Мариніч.

ПОРАНИВ НОГУ Й ЗАКОХАВсЯ 
В МЕДсЕсТРУ

Народився Василь Михайлович у 
селі Воронівці Хмільницького райо-
ну, а в Гущинцях, що на Калинівщині, 
навчався на екскаваторника. Після 
навчання та армії пропрацював 26 
років екскаваторником у кар’єрі в су-
сідньому селі Лозна.

– У той час я познайомився зі сво-
єю дружиною Ганною. Одного разу 
злазив з екскаватора й забив ногу. 
Спочатку не боліло, але потім пішов 
у лікарню, де зробили мені невелич-
ку операцію. була там одна медсе-
стра, яка мене буквально зачарува-
ла. Познайомилися ми в грудні, а в 

січні вже весілля відбулося. Якраз до 
весілля й нога зажила,  –  жартує пан 
Василь. – Коли в мене гарний настрій, 
то я дружину називаю «своїм соне-
чком», а коли вона похмура, то кажу, 
що «сонечко зайшло за хмарки». 

Окрім того, що Василь Михайло-
вич так оригінально оформив свій 
дім, всередині хати підлога та стіни 
прикрашені орнаментами, а також 
сімейними картинами.

ДОНЬКА ЗАРОБИЛА БАНКУ сАЛА 
ЗА ТЕ, ЩО РОЗМАЛюВАЛА 

 ПАРКАН БАБУсІ
Проте не лише це приваблює в 

будинку. Насамперед, в очі впадають 
різноманітні малюнки на дверях, які 
ще в юному віці зробила донька Ва-
силя Михайловича Анна. Це приро-
да, тварини та казкові герої. 

– Нам Аня каже, що такі двері вже не 
модні, щоб ми їх поміняли. Але як же ми 
їх замінимо, як там така краса зображе-
на, а сама хата з цими малюночками стає 
ніби казковою,  –  зауважує пан Василь. 

Донька Анна також має творчі зді-
бності й навчає творчості уланівських 
школярів. Показує свої картини й з по-
смішкою розповідає, що вперше зді-
бності художника допомогли їй заро-

бити банку сала, коли в однієї бабусі на 
паркані намалювала лебедів. 

Проходимо в наступну кімнату, а 
там на нас чекають малюнки онучки 
Василя Михайловича Юлі Мариніч, 
яка теж наділена цим родинним ху-
дожнім даром.

ПАТРІОТИЧНИЙ ПАРКАН 
РОЗМАЛЬОВУВАЛИ ВсІМ сЕЛОМ

А ще, зазвичай, увагу всіх проїж-
джих та прохожих привертає патрі-
отичний паркан, який намалювали 
діти та онуки Василя Шакули кілька 
років тому до Дня прапора.

– Тоді хто не йшов, то дивили-
ся, що ми робимо. А потім ми ще й 
кожній людині давали пензлика, щоб 
фарбували разом з нами,  –  пригадує 
Анна Мариніч. 

Проте на картинах творчість ро-
дини Василя Шакули не закінчується, 
бо його дружина Ганна вміє гарно ви-
шивати. А ще в пані Ганни є справжня 
любов до домашніх рослин – коли за-
ходиш у дім, здається, що потрапля-
єш в оранжерею.

Василь Михайлович пишається, 
що в нього такі творчі нащадки.  Нині 
він має трьох дітей, семеро онуків та 
правнучку. Окрім творчості родина 

займається фермерством – вирощу-
ють овочі, сіють злаки.

 –  Я і екскаваторник, і комбайнер, і 
тракторист, і один з перших фермерів 
у нашій окрузі, – зауважує пан Василь. 

Тож залишається пишатися таки-
ми вінничанами й сподіватися, що 
онуки та правнуки будуть продовжу-
вати творчі справи майстра з Улано-
ва Василя Шакули. 

домашня галерея в уланові: 
у Садибу ваСиля шакули 
можна ходити як у музей 

на вінниЧЧині триЧі будували церкву 
на кладовищі

віта ОМеЛЬЧуК

Коли онуки розмальовували паркан до Дня прапора, 
пензлик до рук брали всі охочі односельці

свою дружину Василь Шакула зустрів 
у лікарні, коли поранив ногу

Полотнами для творчої родини 
слугують стіни та двері

Церква в селі Кузьминці
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басейн. Навколо маєтку звів вели-
чезний, розкішний мур, – каже Му-
дрицька. – За кілька років до смерті 
він вирішив відбудувати церкву. І з 
кожного двору кожна людина від 16 
до 60 років мала по п’ять днів відро-
бити на будівництві. Кожен камінчик 
та дощечка – це однозначно частин-
ка сімей кузьминчан. Перед смертю 
Денікін написав заповіт, в якому за-
значалось, що якщо його поховають 
на території церкви, то він відпише 
їй більшу половину своєї землі. Так 
і трапилось. Коли він помер, його з 
Києва везли на конях у село. Усі його 
дуже любили, тому на похоронах 
люди дуже плакали.

Сини та дружина барона втекли 
до Польщі в часи революції. Майже 
нічого не встигли взяти із собою.

 – У будинку барона розмістили 
технікум, дещо розтягли. басейн за-
нехаяли, а мур розібрали по камінчи-
ках. У маєтку довго навчались діти, 
зараз живуть люди. Також до сьогод-
ні зберігся панський магазин та ла-
вочка зі столом на пагорбі. Люди пе-
реказували, що барон любив читати 
там вечорами.  

У селі Кузьминці Барсько-
го району тричі будували 
церкву на старовинному 

кладовищі. Про це кореспонденту 
Vlasno.info повідомила житель-
ка села, вчителька історії Надія 
Мудрицька. 

– У нашому селі дуже цікава історія 
церкви, яку постійно будують на од-
ному й тому ж місці протягом трьох-
сот років. За всі ці роки її жодного разу 
не руйнували, просто постійно добу-
довували, перебудовували. В історії 
є факти, коли в XVii столітті поляки 
їздили по церквах і забирали релігій-
ну атрибутику. Коли вони добрались 
до Кузьминців, був Великдень, – роз-
повідає Надія. – Усі люди, від малень-
кого до великого, прийшли в храм. 
За кілька годин приїхали поляки та 
наказали віддати їм книжки, чашу та 
хрести, але священик відмовився й 

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

продовжував молитися. Після того до 
поляків під’їхала підмога: вони оточи-
ли церкву й сказали, що не випустять 
жодного жителя, поки не отримають 
бажане. Але одному хлопчику вдало-
ся вибратися, взяти двоє коней та за 
лічені години доїхати в Жмеринку, де 
були козаки. Цілу ніч люди в страху 
молилися на колінах, поки під ранок 
не під’їхав козацький полк. Поляків 
оточили колом і вирізали їх та їхніх 
коней. Усі тіла скидали в яму за селом, 
яку ми називаємо «Корінь».

Певний час село знаходилось у во-
лодіннях барона Подмацького, який 
наприкінці XiX століття збудував тут 
великий маєток, який зберігся до 
сьогодні. Він постійно розбудовував 
поселення та розробляв поля. На 
жаль, він помер дуже рано. Для нього 
збудували цілий склеп на кладовищі. 
Його вдова – відома рудоволоса кра-
суня того часу – вийшла заміж за ін-
шого й продала помістя Іллі Денікіну. 

– Такого розквіту, як за Денікіна, 
село не знало ніколи. Він розбуду-
вався ще розкішніше за свого по-
передника. біля його будинку була 
навіть триметрова оранжерея та 
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Програма телеПередаЧ 
з 24 по 29 січня

ВІВТОРОК, 24 сІЧНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 15.15, 22.45, 
23.30, 00.15 Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Ювілейний концерт Ві-
ктора Павлика
11.15 Д/ф «Свята Софія. У фо-
кусі драми та воскресіння»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральні сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40, 03.20 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом 
Щуром
19.55 Наші гроші
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Т/с «Царівна»
03.55 Д/ф «Іван Терещенко. Ко-
лекціонер справ благодійних»
04.20 Вікно в Америку

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-
данок з «1+1»
09.30, 05.20 «Спеціальний ви-
пуск. Вечірній квартал»
12.20 «Хочу у ВІА «Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Усі в захопленні від 
Мері» (16+)
22.30, 01.25 «Світ нави- 
воріт – 8»
23.35, 02.20 Х/ф «Шерлок-2. 
Рейхенбахський водоспад» 
(16+)

ТК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адво-
кат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20, 03.45 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Украї-
ною»
09.15 Зірковий шлях
11.20, 04.30 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За за-
конами воєнного часу»
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+
02.10 Х/ф «Смертельні пере-
гони – 2» 18+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.00, 18.00 Абзац
05.00, 06.40 Kids time
05.02 М/с «Турбо»
06.42 Т/с «Клініка» 16+
08.50 Київ удень та вночі
11.00 Серця трьох – 3
14.00 Хто зверху? – 5
19.00 Кохання на виживання
22.50 Т/с «Гра престолів» 18+
01.00 Х/ф «Район № 9» 16+

ICTV
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні но-
вини
10.10 більше, ніж правда
11.05, 13.20 Х/ф «Забійний 
футбол» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.35 Х/ф «Динотопія»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На 
трьох» 16+

17.45 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Залізний лицар» 
18+
01.40 Х/ф «Еверлі» 18+
03.05, 04.45 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 факти

сЕРЕДА, 25 сІЧНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 15.15, 22.45, 
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 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф «брехати, щоб бути 
ідеальною»
11.00 Засідання Кабінету Міні-
стрів України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.30, 04.00 Світло
16.10 Путівник прочанина
16.25 На пам’ять
16.40, 03.20 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Воскові крила 
Ікара»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Т/с «Царівна»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-
данок з «1+1»
09.30, 12.20, 05.10 «Спеціаль-
ний випуск. Вечірній квартал»
12.45 «Хочу у ВІА «Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Диявол носить 
прада»
22.20, 01.15 «Світ нави - 
воріт – 8»
23.25, 02.10 Х/ф «Шерлок-3. 
Порожній катафалк» (16+)

ТК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адво-
кат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Украї-
ною»
09.15, 02.10 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За зако-
нами воєнного часу»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Csi. Місце злочину» 
16+

Новий Канал
03.05 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.30, 07.03 Kids time
05.32 М/с «Турбо»
07.05 Т/с «Клініка» 16+
09.10 Київ удень та вночі
11.10 Серця трьох – 3
14.00 Кохання на виживання
19.00 Хто зверху? – 5
22.50 Т/с «Гра престолів» 18+
01.05 Х/ф «Мушкетер»

ICTV
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні но-
вини
10.05 Громадянська оборона
11.05, 17.45 Т/с «Життя і приго-
ди Мишка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 факти. День

13.35 Х/ф «Динотопія»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На 
трьох» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Залізний лицар – 
2» 18+
01.25 Х/ф «Залізний лицар» 
18+
03.20, 04.45 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон
04.20 факти

ЧЕТВЕР, 26 сІЧНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 15.15, 23.30, 
00.15 Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Х/ф «Повне беззаконня»
11.30, 16.25 На пам’ять
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Д/ф «Рондо для лицаря. 
Віктор Гресь»
15.30 Надвечір’я. Долі
16.40, 03.20 Т/с «Анна Піль»
17.30 Школа Мері Поппінс
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 борхес. «Українські зем-
лі, чи Ленінські подарунки»
19.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Т/с «Царівна»
04.00 Світло

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 «Сні-
данок з «1+1»
09.30, 12.20, 04.50 «Спеціаль-
ний випуск. Вечірній квартал»
12.45 «Хочу у ВІА «Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Знову ти» (16+)
22.15, 00.55 «Світ навиворіт – 
8»
23.15, 01.50 Х/ф «Шерлок-3. 
Ознаки третього» (16+)

ТК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адво-
кат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.20 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Украї-
ною»
09.15, 02.10 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00 Т/с «За за-
конами воєнного часу»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Csi. Місце злочину» 
16+

Новий Канал
03.00, 02.55 Служба розшуку 
дітей
03.05 Зона ночі
04.30, 18.00 Абзац
05.23, 07.00 Kids time
05.25 М/с «Турбо»
07.02 Т/с «Клініка» 16+
09.10 Київ удень та вночі
11.10 Серця трьох – 3
14.00 Хто зверху? – 5
19.00 Кохання на виживання
22.40 Т/с «Гра престолів» 18+
00.50 Х/ф «27 весіль»

ICTV
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні но-
вини

10.05 Секретний фронт
11.05, 17.40 Т/с «Життя і при-
годи Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.30 Х/ф «Динотопія»
15.05, 16.20, 21.20 Т/с «На 
трьох» 16+
18.45, 21.00 факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Пункт призначен-
ня» 16+
01.10 Х/ф «Залізний 
лицар – 2» 18+
03.00, 04.45 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 факти

П’ЯТНИЦЯ, 27 сІЧНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 15.15, 23.30, 
00.15 Погода
06.25, 23.35 Від першої особи
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.00 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 бабин Яр. без права на 
існування
09.10 Д/ф «Ангел помсти»
09.40 Х/ф «Повернення»
13.15 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
14.00 Д/ф «Примара бабиного 
Яру»
15.30 Віра. Надія. Любов
16.30 90 років від дня наро-
дження Олекси Тихого
16.35 Перша студія
17.10 Д/ф «Українська Гельсін-
ська спілка – вектор визначе-
но»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20, 04.35 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.45 Д/ф «Одного разу 60 ро-
ків потому»
23.15 Підсумки
02.05 Музичне турне
03.05 Д/ф «формула життя 
Олександра Палладіна»
03.20 Т/с «Анна Піль»
04.10 Уряд на зв’язку з грома-
дянами

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сні-
данок з «1+1»
09.30, 12.20 «Спеціальний ви-
пуск. Вечірній квартал»
12.45 «Хочу у ВІА «Гру»
14.50, 22.10 «Вечірній квар-
тал»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 «Вечірній Київ – 2016»
00.05 Х/ф «Службовий 
роман»
02.55 «Неділя з «Кварталом»
05.10 Х/ф «Артур Ньюман» 
(16+)

ТК Україна
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.15 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Украї-
ною»
09.15, 05.30 Зірковий шлях
11.20, 04.00 Реальна містика
13.20, 15.30, 21.00, 23.30 Т/с «За 
законами воєнного часу»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
23.00 Події дня
01.50 Т/с «Csi. Місце злочину» 
16+

Новий Канал
03.00, 02.30 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.40, 07.00 Kids time
05.42 М/с «Турбо»
07.02 Т/с «Клініка» 16+
09.40 Київ удень та вночі
11.40 Від пацанки до панянки
19.00 Хто зверху? – 5
22.50 Т/с «Гра престолів» 18+
01.00 Х/ф «Явище» 16+

ICTV
05.30 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні но-
вини
10.00 Інсайдер
11.00, 17.45 Т/с «Життя і приго-
ди Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.30 Х/ф «Геракл. Відроджен-
ня легенди» 16+
15.20, 16.20 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Пункт призначен-
ня – 4» 18+
01.10 Х/ф «Пункт призначен-
ня» 16+
02.45 Провокатор

сУБОТА, 28 сІЧНЯ

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 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
11.00 фольк-music
12.10 Х/ф «Марко Поло»
15.35 Книга.ua
16.00 Український корт
16.40 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.30 Х/ф «Останній танець 
Кармен»
20.00 баклани на балкани
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Жива ватра»
22.20 Д/ф «Гайдамацьким шля-
хом»
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25, 23.50 Золотий гусак
01.20 Д/ф «Українська Гельсін-
ська спілка – вектор визначе-
но»
02.15 Т/с «Царівна»
04.40 Надвечір’я. Долі

1+1
07.05, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське жит-
тя»
11.00 Х/ф «Чоловіча інтуїція»
13.05 «Голос країни – 7»
15.30, 21.15 «Вечірній квар-
тал»
17.30 Т/с «Недотуркані» (16+)
18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.10, 05.05 Х/ф «Області тем-
ряви» (16+)
02.05 «Вечірній Київ»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
07.10, 05.00 Зірковий шлях
09.10 Т/с «будинок без виходу»
13.00, 15.20 Т/с «Понаїхали 
тут» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Право на 
кохання»
21.30 Х/ф «Прикмета на ща-
стя»
23.30 Реальна містика
02.15 Т/с «Csi. Місце злочину» 
16+

Новий Канал
03.00, 02.45 Зона ночі
05.40, 07.00 Kids time
05.45 М/с «Турбо»
07.02 Половинки-2
08.50 Ревізор
12.45 Страсті за ревізором
16.00 М/ф «Реальна білка»
17.40 М/ф «Панда Кунг-фу – 2»
19.20 Х/ф «13-й район» 16+
21.00 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» 16+
23.00 Х/ф «Вовк із Волл- 
стрит» 18+

ICTV
05.05 факти
05.25 Великі авантюристи
07.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не повторюй!
08.55 Я зняв! Прем’єра

10.45 Х/ф «Гудзонський 
яструб» 16+
12.45 факти. День
13.00 Х/ф «брати Грімм» 16+
15.00 Х/ф «Геракл. Відроджен-
ня легенди» 16+
16.45 Х/ф «Людина листопа-
да» 16+
18.45 факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.05 Х/ф «Ілюзія обману» 16+
22.05 Х/ф «Хранителі» 16+
01.05 Х/ф «Пункт призначення 
– 4» 18+
02.25 Т/с «Код Костянтина» 16+

НЕДІЛЯ, 29 сІЧНЯ

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 11.20, 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 «Герої України. Кру-
ти. Перша незалежність»
10.10 Д/ф «Українська револю-
ція»
11.30 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.30 Х/ф «Десять заповідей»
15.50 Твій дім – 2
16.15 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
21.55 Китайський вікенд. Д/ф 
«Легенди тофу»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с «Царівна»
04.40 Віра. Надія. Любов

1+1
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
11.00 «Світ навиворіт – 8»
16.00 Х/ф «Службовий роман»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни – 7»
23.15, 01.50 Х/ф «За взаємною 
згодою» (16+)
01.10 «Аргумент кiно»
04.55 «Ескімоска-2. Пригоди 
в Арктиці»

ТК Україна
06.50 Події
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Понаїхали тут» 16+
13.00 Т/с «Право на кохання»
16.50, 20.00 Т/с «Я поруч» 16+
19.00, 05.50 «Події тижня» 
з Олегом Панютою
21.25 Т/с «будинок без виходу»
01.10 Т/с «Райське місце» 16+
05.00 Реальна містика

Новий Канал
03.00 Зона ночі
06.00, 07.40 Kids time
06.02 М/с «Турбо»
06.40 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.42 Т/с «Одного разу в казці»
12.00 Х/ф «Останній кіноге-
рой» 16+
14.50 М/ф «Панда Кунг-фу – 2»
16.30 Х/ф «13-й район» 16+
18.00 Х/ф «13-й район. Ульти-
матум» 16+
20.00 Х/ф «Хітмен» 16+
22.00 Х/ф «Механік» 18+
23.50 Х/ф «12 раундів» 16+
02.00 Х/ф «Ямакасі, або Нові 
самураї» 16+

ICTV
05.40 факти
06.10, 08.00 Великі авантю-
ристи
08.55 Не дай себе обманути!
10.40 Стоп-5
12.45 факти. День
13.00 Стоп-5
13.40 Х/ф «Хранителі» 16+
16.40 Х/ф «Ілюзія обману» 16+
18.45 факти. Вечір
19.15 Х/ф «Годзила»
21.50 Х/ф «Згадати все!» 16+
23.55 Х/ф «Ніндзя.  
Тінь сльози» 18+
01.40 Т/с «Код Костянтина» 16+



гОРОСкОП

любов якимЧук. 
«абрикоСи 
донбаСу»

дОЗвілля

РадИМО ПОчИТаТИ

жаРТИПОгОда

Любов 
Яким-
чук – ві-

дома україн-
ська поетка. 
Вона родом 
з Луганщини, 
тому війна 
торкнулася 
її безпосе-
редньо: крізь 
долі батьків, сусідів, знайомих 
з дитинства, а тепер уже зруй-
нованих місцин.

«Абрикоси Донбасу» – це 
книга віршів, які не лише про-
никають у душу, а й продирають 
нутро. Вони залишають наскріз-
ні отвори у свідомості, крізь які 
прозирає та реальність, від якої 
хочеться затулитися долонями. Ці 
«Абрикоси Донбасу» мають вод-
ночас гіркий та солодкий смак. 

До збірки увійшли вірші про 
звичайних людей, яких війна за-
стала на окупованій території й 
змусила покинути рідні домівки. 
більшість з них назад не повер-
нуться. Але не всі знайшли себе 
на новому місці – вони продо-
вжують переїжджати, не маючи 
постійної оселі. Є люди, які жи-
вуть, ледь зводячи кінці з кінця-
ми. Такі, звичайно ж, повернуть-
ся назад, якщо їхні оселі вціліють. 
І про тих, і про інших – вірші Лю-
бові Якимчук. 

Дружина – чоловікові:
– Ти де був?
– На весіллі в Коляна. Ти не уяв-

ляєш, як всі набухались!
– Ну чому ж не уявляю... фату 

зніми.
***

Запис у щоденнику: «Ваш син 
сьогодні бився на перерві, я поста-
вила на нього й виграла 100 гри-
вень. Дякую за сина».

***
– бабуся з дідусем дуже любили 

гратися в хованки. Вранці бабуся 
ховала самогон і якщо дідусь його 
знаходив, то ввечері ховалася вже 
бабуся.

***
Підходить до директора цирку 

чоловік зі свинею й каже:
– Візьміть нас до себе в цирк.
– Ну, для цирку потрібен якийсь 

талант. А що ви вмієте?
– Я навчив свою свиню говори-

ти французькою.
– Нічого собі! Ану продемон-

струйте.
Чоловік до свині:
– Парлєву франсе? – і як дасть їй 

ногою під ребро.
Свиня:
– Ві-ві!

***
На прийомі в окуліста:
– Яку букву я показую?
– А де ви знаходитесь? 

ВІЛЬНА ХВИЛИНКА 8
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ОВЕН
Цього тижня ви будете актив-
но розвивати романтичні сто-

сунки, але багато ваших дій будуть не-
послідовними, тому цілком можливі 
помилки та непорозуміння. Не варто 
робити серйозні кроки, інакше поми-
лок і промахів не уникнути. Думайте 
про наслідки завчасно.

ТЕЛЕЦЬ
Намагайтеся не приймати по-
спішних рішень, що стосуються 

нерухомості. Ви будете непослідовни-
ми в стосунках з членами сім’ї та близь-
кими людьми. У цей період краще 
обдумувати кожну свою дію, щоб уник-
нути непотрібних сварок.

БЛИЗНюКИ
будьте обережними під час по-
їздок та подорожей, особливо – 

автомобілем. Ви будете відкритими й 
прямолінійними в спілкуванні, але про 
деякі свої висловлювання можете по-
шкодувати в майбутньому. Тому остері-
гайтесь давати обіцянки.

РАК
Тиждень для Раків виявиться 
складним періодом у фінансо-

вому плані. Причиною нестабільного 
матеріального становища стануть нера-
ціональні витрати, безглузді вкладення 
й різноманітні матеріальні втрати. Не 
варто приймати поспішних рішень.

ЛЕВ
На тижні дії Левів будуть нео-
бдуманими та непослідов-

ними, їхня поведінка здаватиметься 
незвичною. Ви будете дещо повільно 
обмірковувати ситуації та приймати 
найнесподіваніші рішення. Але це тре-
ба робити з обережністю.

ДІВА
Дівам краще не проявляти за-
йву активність – присвятіть 

більше часу відпочинку. Можливі зу-
стрічі з колишніми коханими або по-
чаток нових перспективних стосунків. 
У шлюбі – повна гармонія.

ТЕРЕЗИ
Це час для активного спілкуван-
ня з друзями. У вас з’явиться 

бажання реалізувати давні задуми, 
але треба буде все ретельно продума-
ти. Уникайте приймати рішення щодо 
важливих сімейних справ або питань, 
пов’язаних з нерухомістю.

сКОРПІОН
На початку тижня у вас 
з’явиться сильне прагнення 

досягти поставлених цілей. Можлива 
надто швидка зміна планів: спочатку 
хотітиметься одного, потім виникнуть 
зовсім інші бажання, тому й результат 
може бути несподіваним. Все ж варто 
бути послідовними у своїх діях, якщо 
хочете досягнути бажаного.

сТРІЛЕЦЬ
У першій половині тижня 
Стрільцям буде важко вчитися, 

але якщо поставитесь до навчання мак-
симально серйозно, ви з усім впорає-
тесь. Цей період буде вдалим у фінан-
совому плані, але для цього потрібно 
контролювати свої витрати.

КОЗЕРІГ
У Козерогів буде дуже актив-
ний період. Щоб уникнути не-

приємностей і травм, не поспішайте та 
будьте послідовними. У першій поло-
вині тижня приділіть більше уваги собі, 
займіться своєю зовнішністю й частіше 
проявляйте свій шарм. 

ВОДОЛІЙ
Водолії будуть активними у 
взаєминах з людьми. У першій 

половині тижня на Водоліїв нахлинуть 
приємні спогади, причиною яких стануть 
випадково виявлені старі листи, листівки 
або речі. Це вдалий час для відпочинку.

РИБИ
Риби багато працюватимуть, 
але не тому, що справ стане 

більше. Прийде час виконати роботу, 
яку ви відкладали на потім. Це стане 
причиною великої завантаженості. Від-
повідальне ставлення до роботи допо-
може уникнути цих проблем. 

Мешканці м. Шаргород отримали перший у новому році випуск газети «Правди сила»

Шановні читачі! Ми хочемо ближче познайомитися з вами, 
дізнатися історію кожного з вас. саме тому часто відвідуємо 
міста та села Вінниччини з різноманітними проектами. Ми вже 

бували в багатьох районах Вінницької області, де з радістю дарували 
нашу газету та спілкувалися з читачами. 

А зараз ми запрошуємо вас до нас: редакція газети «Правди сила» оголо-
шує фотоконкурс серед читачів. 

Кожен охочий може сфотографуватися з газетою й надіслати готові світли-
ни на електронну пошту: pravdy.syla@gmail.com або паперовий лист за адре-
сою: 21000, м. Вінниця, Театральна, 14, оф. 419. 

Щотижня в рамках конкурсу ми розігруватимемо передплату на газету та 
публікуватимемо фотографії переможців. 

сьогодні пропонуємо 
вашій увазі шахові 
задачі від Федо-

ра Панчука. За майже 
20 років Федір Панчук 
склав декількасот ціка-
вих шахових задач. 

шахові задаЧі

Задача №4 
мат за два ходи (4+3)

Задача №5 
мат за два ходи (4+3)

Задача №6
мат за два ходи (5+2)

Перевірте розв’язок задач Миколи Пархоменка, надрукованих у газеті 
«Правди сила» №10-11

Задача №1:
1. h4! Цугцванг;
1... Крf4/Kph5/f4/h5
2. фd4/ф: f5/фg6/фg5x;

Задача №2: 
1. фс2! Цугцванг;
1... Крd7/Kpf6/d5/g5
2. фс8/ф:g6/фс6/фf5x;

Задача №3:
1. фа1! Загроза 2. фа8х;
1... Кd7/Kf7/K:c6
2. cd7:/gf7:/ф h8x. 

Заняття шаховою композицією – це відпо-
чинок після напружених буднів у відомого гро-
мадського діяча, художника, заслуженого діяча 
мистецтв України, директора літературно-мемо-
ріального музею М. Коцюбинського. 

Пропонуємо розв’язати оригінальні задачі-
мініатюри федора Панчука любителям шахо-
вої композиції як активного відпочинку. 


