
Вінниччину продовжує ли-
хоманити через медичну 
реформу. Звернення до 

Кабінету Міністрів України та Вер-
ховної Ради щодо призупинення 
дії горезвісної  постанови № 932 
«Про затвердження порядку ство-
рення госпітальних округів» наразі 
опрацьовують у Вінницькій облас-
ній раді. Адже обласне керівництво 
отримало чимало скарг та нарікань 
щодо поділу області на госпітальні 
округи. 

– До нас звернулись з відповідними 
листами Іллінецька районна та міська 
ради, Немирівська, Крижопільська, То-
машпільська, Гайсинська, Піщанська, 
Шаргородська районні ради, – гово-
рить заступник голови Вінницької об-
лради Людмила Щербаківська. – Крім 
того, є рішення таких міських рад, як 
Ладижинська та Козятинська. Навіть за-
ступник міністра охорони здоров’я під-
тримав наше рішення щодо широкого 
обговорення даного питання в райо-
нах та ухвалення спільного рішення по 
госпітальних округах. Давайте не буде-
мо перегинати область через коліно, 
а приймемо виважене рішення. 

У деяких районах відбулись сесії, на 
яких порушували це питання. Також про-
йшло спільне засідання представників 
громадськості, органів місцевого само-
врядування та виконавчих органів. На 
ньому прийняли рішення про проведен-
ня позачергової сесії облради, де вимага-
тимуть відкликати проект формування 
округів в області та провести обговорен-
ня цього питання в кожному районі. А 
також звернуться до губернатора щодо 
винесення догани заступнику голови Ві-
нницької облдержадміністрації Ігорю 
Івасюку та директору обласного депар-
таменту охорони здоров’я Людмилі Гра-
бович з розглядом питання доцільності 
перебування їх на займаних посадах. На-
ступного дня зібрали засідання робочої 
групи щодо формування госпітальних 
округів. Вінницькі депутати обіцяють, 
що робоча група продовжуватиме свою 
роботу, поки не знайде компромісне рі-
шення.

Що нАстоРожУє людей 
У РАйонАх

Насамперед, люди налякані самим 
словом «реформа», адже пілотний про-
ект медичної реформи, який впрова-

дили ще за часів Януковича, фактично 
знищив педіатрію та унеможливив звер-
нення напряму до «вузьких спеціалісті». 
До них тепер можна потрапити лише піс-
ля довгої процедури обстежень та тільки 
за направленням від сімейного лікаря.

Також мешканці сіл стурбовані, 
що вони не зможуть отримати ме-
дичну допомогу в своєму районі, де 
ліквідують кілька відділень, у тому 
числі пологове та хірургічне. Люди 
хвилюються, що тепер породіллі з 
віддалених районів будуть народжу-
вати просто в полі чи машині.

Але найголовніше – їх лякає, що 
деякі лікарні доведеться закрити. Ке-
рівник обласної медицини Людми-
ла Грабович вже назвала такі заяви 
«політичними інсинуаціями», а за-
ступник губернатора Ігор Івасюк на-
голосив, що жодну лікарню обласна 
влада не закриє та не оптимізує.

Міський голова Ладижина Вале-
рій Коломєйцев погоджується з цим 
твердженням, але наголошує, що 
лікарні доведеться закривати міс-
цевим органам самоврядування, на 
чиєму балансі вони опиняться. Мов-
ляв, грошей з медичної субвенції не 
вистачить, щоб їх утримувати. Поса-

довець пропонує державі спочатку 
забрати всі лікарні на свій баланс, а 
потім вже реформувати.

– Ми маємо чітко уявляти, що нас 
чекає, а ніхто ніяких цифр не озвучує. 
Тільки при наявності конкретики й за-
планованих у державному бюджеті ко-
штів на реформу можна говорити про 
її впровадження, – наголошує він. 

Нагадаємо, що лікарень інтенсивно-
го лікування другого рівня (ЛІЛ-2) в об-
ласті буде лише три: Вінницька, Могилів-
Подільська та Тульчинська. І лише в цих 
лікарнях пацієнтам зможуть надавати 

всебічну медичну допомогу високого 
рівня в умовах цілодобового стаціона-
ру. У деяких районах залишаться лікарні 
інтенсивного лікування першого рівня 
(ЛІЛ-1), які забезпечуватимуть надання 
спеціалізованої допомоги. Проте Мі-
ністерство охорони здоров’я й досі не 
прописало всі критерії, яким мають від-
повідати ЛІЛ-1 та ЛІЛ-2, а в постанові № 
932 лише вказано, як правильно ділити 
область на госпітальні округи. 

Продовження на стор. 4

Лікарні під загрозою закриття. 
ХвиЛя «медичниХ майданів» 
оХопиЛа вінниччину

53 7ПодоРожЧАло хАРЧУВАннЯ 
В дИтсАдКАх: ЦІнИ тА 
ПРИЧИнИ

стАдо З 210 бАРАнІВ 
ВІддАВ нА ПеРедоВУ 
бАРсьКИй феРМеР 

ПРоГРАМА телеПеРедАЧ 
нА 24 –29 сІЧнЯ

РЕФОРМА

грн 
виділили на ліквідацію лампового 
звалища в людавці (с. 3)
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Тетяна ЩербаТюк
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«правди сиЛа» 
вже доступна 

дЛя передпЛати
Гарні новини! Газета «Прав-

ди сила» вже доступна для пе-
редплати.

Ви зможете отримувати наш 
тижневик просто додому. А це 
означає, що ви не пропустите 
важливих подій із суспільного 
життя та завжди матимете під 
рукою актуальну інформацію.

ВАРтІсть ПеРедПлАтИ 

Передплатний індекс: 97927

на 1 міс.        10 грн 85 коп.

на 3 міс.        32 грн 55 коп.

на 6 міс.        65 грн 10 коп.

на рік:           130 грн 20 коп.

6ШАРГоРодсьКУ сИнАГоГУ 
хоЧУть ВІдноВИтИ 
КоШтоМ єВРеЇВ

Вінницька влада ледь встигає 
реагувати на скарги людей 

та мітинги в районах

людей турбує, що отримати медичну допомогу після впровадження нової реформи буде набагато складніше



Під час сесії Вінницької 
міської ради, яка відбулась 
27 грудня, під будівлею 

мерії сталася сутичка. началь-
ник відділу допомоги учасникам 
Ато департаменту соціальної та 
молодіжної політики Вінницької 
облдержадміністрації Андрій 
Грачов знову вирішив з’ясувати 
стосунки з вінницькими активіс-
тами.

Цього разу люди прийшли ви-
магати від мера міста сергія Моргу-
нова річного звіту, адже він «забув» 
прозвітувати перед громадою за рік 
роботи. На мирний мітинг прине-
сли плакати з написами про те, що їх 
турбувало: хтось питав, коли покара-
ють очільника кредитної спілки, яка 
вкрала в пенсіонерів усі їхні заоща-
дження, інші вимагали відновити ві-
нничанам доступ до острова Кемпа, 
який уже кілька років поростає ча-
гарниками в тіні фонтану «рошен». 
Яким чином на мітингу опинився чи-
новник облдержадміністрації Андрій 
Грачов, який сам є учасником АТо, 
достеменно невідомо.

Проте він активно виступав проти 
того, щоб люди проявляли свою по-
зицію. На підвищених тонах чинов-
ник розмовляв з активістами Михай-
лом сіранчуком та Андрієм Веричем. 
останній свого часу вже постраждав 
від руки Грачова. раптом хтось з на-
товпу викрикнув «холуї», після чого 
чиновник штовхнув та вдарив чоло-
віка, який це кричав.

57-річний громадський активіст 
Володимир Зважій впав на землю, 
згодом він оговтався та пішов додо-
му. Вже там, за його словами, йому 
стало зле й він викликав «швидку», 
яка забрала його до лікарні з висо-
ким тиском і струсом мозку.

обурені таким вчинком чинов-
ника, мітингувальники написали ко-
лективну заяву до правоохоронних 
органів.

– Найгірше, що побитий активіст 
є інвалідом 3-ї групи. Він переніс ін-
сульт, його навіть трясти не можна, 
не те, що бити, – розповів адвокат 
Валерій Палій.

Володимир Зважій не може пояс-
нити, чому Грачов підійшов і вдарив 
саме його. Мовляв, «холуї» кричали 
кілька активістів і то – на адресу депу-
татів, які прямували на засідання.

 – Напевне, я знаходився най-
ближче, – вагається він. – Мені дуже 
прикро, що ніхто не зважає на те, що 
принизили мою честь і гідність, вда-
ривши в обличчя. А всі тільки гово-
рять про те, що я після того опинився 
в лікарні. Правда, Грачов потім під-
ходив до мене, вибачався, сказав, що 
погарячкував.

Взяти коментар в Андрія Грачова 
нам поки не вдалось. На зауважен-
ня, що доведеться написати про його 
відмову коментувати ситуацію ска-

зав: «Я у відпустці, до побачення!» 
і поклав слухавку.

Уже в понеділок активісти, які на 
недільному віче вирішили вимага-
ти відсторонення Андрія Грачова від 
роботи на державній службі, пішли 
пікетувати оДА. На противагу їм, на 
захист атовця-чиновника вийшли во-
лонтери та демобілізовані бійці з де-
яких районів області.

– Нас всіх обізвали холуями, за по-
дібні фрази кожен би зробив так, як 
зробив Андрій, – вважає атовець Ле-
онід. – Він очолює відділ і робить це 
якісно. Щодо його поведінки... Ми го-
тові зібратися з громадськістю та ви-
слухати їхню думку, але прикро, що 
у Вінниці кілька людей монополізу-
вали право на протест. Ми відстоїмо 
свого пацана.

Та сутички не вийшло: поки ак-
тивісти писали заяву на ім’я очіль-
ника оДА Валерія Коровія, атовці 
роз’їхалися по домівках. 

– Вінницька міська влада, викорис-
товуючи цинічний і брутальний спосіб, 
намагається зіштовхнути в громадян-
ському протистоянні учасників АТо 
проти активістів Майдану, – говорить 
очевидець подій, громадський діяч Во-

лодимир Воловодюк, – Для цього роз-
горнуто широку інформаційну кампа-
нію проти учасників вінницького віча, 
які вимагають звіту міського голови за 
2016 рік. Такий звіт він зобов’язаний 
зробити відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування» та 
статуту територіальної громади міста 
Вінниці.

Активісти, які вимагали відставки 
Грачова, до стін оДА прийшли в той 
час, коли група підтримки чиновни-
ка-атовця розійшлась.

Але дві сторони домовилися таки, 
що протягом цього тижня, у середу-
четвер, мають сісти за стіл перегово-
рів, обговорити всі наболілі та акту-
альні питання та вирішити, як мирно 
співіснувати в місті.

самого Андрія Грачова під час 
мітингу під оДА не було – кажуть, 
що він у лікарні на плановому ліку-
ванні.  

ПолІтИКА МІсЦеВА ВлАдА
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з’явиЛисЬ перШі 
жертви перевірок 

на підприЄмстваХ

ЛадижинсЬкі 
пенсіонери 

не отримаютЬ 
три міЛЬйони 

«ХЛіБниХ гроШей»

ІнСпЕКцІя
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Чотири підприємства на Ві-
нниччині оштрафували за 
недотримання трудового 

законодавства. Про це повідо-
мляє Vlasno.info з посиланням 
на прес-службу ГУ національ-
ної поліції у Вінницькій області. 

В області пройшли перші пере-
вірки установ, організацій та під-
приємств. Внаслідок проведення 
таких «рейдів», у Калинівці та Му-
рованих Курилівцях виявили під-
приємства, де робітники працю-
вали без офіційного оформлення. 
У Жмеринці працівнику одного з 
товариств не виплатили 4500 гри-
вень заробітної плати, а в Козятині 
необґрунтовано звільнили дирек-
тора одного з комунальних під-
приємств. За такі правопорушення 
підприємствам загрожує штраф 
у розмірі до 51 тисячі гривень. 

Додамо, що відповідно до но-
вих змін до трудового законодав-
ства, відтепер у спеціальних комі-
сій, які перевіряють установи, 
організації та підприємства на до-
тримання законів, з’явилися додат-
кові важелі впливу на недобросо-
вісних роботодавців у вигляді 
ве личезних штрафів. 

З початку цього року пенсіо-
нери ладижина не зможуть 
отримувати щомісячну над-

бавку до пенсії в розмірі 50 гри-
вень кожному, оскільки на це 
в бюджеті не вистачає коштів. 

Надбавку до пенсій, так звані «хлібні 
гроші», міська рада виплачувала пенсіо-
нерам з травня 2015 року. Цього року для 
виплати допомоги потрібно 3,6 млн грн, 
однак, за словами мера міста Валерія Ко-
ломєйцева, через підвищення мінімаль-
ної зарплати наразі міська рада не може 
виділити таку суму. 

– Я звертаюся до непрацюючих пенсі-
онерів Ладижина: вибачте мене, вибач-
те міську раду, виконком за те, що ми не 
можемо виконати свій борг – борг дітей 
перед батьками. Ми розуміємо, що ви 
маєте невеликі пенсії. Навіть купити най-
необхідніше, хліб – це для вас додаткове 
грошове навантаження. Ми прийняли 
рішення, щоб кожен непрацюючий пен-
сіонер отримував по 50 гривень саме для 
того, щоб купити хліба. У 2017 році ми, на 
жаль, не можемо продовжувати цю по-
зитивну тенденцію, – сказав Коломєйцев.

Мер запевнив, що як тільки з’явиться 
можливість, виплати продовжать. 

Бійка під місЬкрадою: 
держсЛужБовецЬ-атовецЬ 
вдарив ЛітнЬого активіста

Vlasno.info

нАдБАВКи

ЧинОВниКи

Вікторія ОнісімОВа

Vlasno.info

дивіться відео з місця 
події за посиланням: 
vlasno.info/politika/

gromada/aktsiji/
item/16163

читайте щодня свіжі 
новини на сайті www.vlasno.info

57-річний Володимир Зважій від удару в обличчя впав на землю

Андрій Грачов



Фермер Олег Шкурат, який 
проживає в місті Бар, пере-
дав на передову 210 тушок 

баранів. Чоловік вирішив вирізати 
ціле господарство, яке вирощував 
близько двох років, аби забезпечи-
ти солдатів на передовій екологіч-
но чистим нежирним м’ясом. Сам 
фермер розповідає:

– Постійно возимо їжу на пере-
дову разом з волонтерами, ще із са-
мого початку війни на сході України. 
Якщо не виходить поїхати самому, то 
обов’язково щось передаю. Дуже мені 
в цьому допомагає підтримка дружи-
ни та чотирьох маленьких дітей, які 
мене постійно благословляють у доро-
гу й всіляко допомагають. Ще жодного 
разу я не їхав, не поцілувавши їх. Поки 
я працюю на фермі або в полі, дружи-
на робить необхідні закупки, знахо-
дить людей, які долучаються, і так на-
збирується кілька бусів волонтерської 
допомоги. Свій внесок роблять і діти, 
які малюють малюнки та долучають 
до цього своїх однокласників, – розпо-
відає благодійник Олег Шкурат. – Так 
і цього разу: ми порадились із дружи-
ною й вирішили зробити  добру спра-
ву та передати на передову смачного 
й корисного м’яса. Дізнавшись, що на 
передовій зараз воює грузинський 
легіон, вирішили, що для них це буде 
неймовірно приємним сюрпризом та 
зрозуміли, що дійсно робимо це не да-
ремно. 

Усі 210 тушок завезти за один раз 
неможливо, тому волонтери везуть 
їх по 20 штук у різні села на передо-
вій, аби нагодувати смачним деліка-
тесом якомога більшу кількість сол-
датів. Забивати й розбирати баранів 
допомагають сільські жителі. Перші 
тушки завезли в реабілітаційні цен-
три та госпіталі.

– У суботу в дорозі нам зателефо-
нували медсестри й переказали, що 
солдати дуже вдячні, бо їхньому орга-
нізму не вистачало саме такої їжі. Це 
просто неймовірне відчуття, – схви-
льовано говорить Олег.

Курує поїздки волонтер Валентин 
Белінський, який вже майже сотню 
разів побував на передовій. У бусі 
волонтери везуть не лише свіжину, 

а й тушонку, закрутки, фрукти, воду  
та солодощі. Одна жінка навіть спеці-
ально для солдатів у пластмасових ві-
дерцях передає антизастудний засіб 
з меду, лимонів та імбиру, який готує 
на власній кухні.

– Цю акцію ми з Олегом назвали 
«Свіжина на передову». Ми вже їз-
дили в реабілітаційні центри, госпі-

талі та на лінію фронту від Покров-
ського до Сєвєродонецька. Під час 
останньої поїздки були на Світло-
дарській дузі, де воює грузинський 
легіон (до речі, вони дуже люблять, 
коли ми привозимо їм національ-
ні приправи). Також побували в 
Мар’ї нці та Красногорівці, – каже Ва-
лентин Белінський. 
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На віННиЧЧиНі дівЧиНа 
заГиНУла під кОлЕСами 
ваНтаЖівки

У лЮдавЦі ліквідУвали 
НЕБЕзпЕЧНЕ СміттЄзвалиЩЕ 
ламп

24 січня в Жмеринці, потра-
пивши під колеса вантажівки, 
загинула 25-річна місцева житель-
ка. Як повідомили в прес-службі 
обласної Нацполіції, пригода 
сталася близько 15 години. 
Дівчину, яка йшла по краю 
проїжджої частини, збив автомо-
біль «ЗІЛ». Від отриманих травм 
постраждала померла на місці. Як 
показала експертиза, водій був 
тверезим. Обставини пригоди 
наразі з’ясовує слідчо-оперативна 
група. Водію загрожує до восьми 
років ув’язнення з позбавленням 
права керувати транспортними 
засобами на строк до трьох років 
або без такого. 

Відпрацьовані люмінесцентні 
лампи, що пролежали в лісосмузі 
за селом Людавка Жмеринського 
району чотири місяці, нарешті ви-
везуть на утилізацію, повідомляє 
прес-служба Державної екологічної 
інспекції у Вінницькій області.

Небезпечні відходи переда-
ли на утилізацію ліцензованому 
підприємству. Відпрацьовані 
люмінесцентні лампи належать 
до І класу небезпеки. При не-
правильному поводженні здатні 
спричинити значний негативний 
вплив на довкілля, тому потребу-
ють утилізації спеціалізованими 
організаціями, що мають ліцен-
зію на здійснення операцій у 
сфері поводження з відходами.

Шкоду, яку завдали ці небез-
печні відходи, оцінили в 22035,48 
гривень. Проте винних у незакон-
ному розміщенні небезпечних 
відходів поки що не знайшли.

На ліквідацію несанкціонова-
ного звалища небезпечних 
відходів виділили 100 тисяч 
гривень. Рішення приймала 
обласна конкурсна комісія фонду 
охорони навколишнього природ-
ного середовища. 
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Стадо з 210 баранів з влаСного 
гоСподарСтва віддав 

на передову барСький фермер 
Мирослава Слободянюк

Тетяна кУЦ

Тамара ТИСяЧнА

Баранів для атО розбирають усім селом

родина Олега Шкурата підтримує атовців

Коли ми привезли першу 
передачу баранів на передову 
й побачили, як люди це 
м’ясо майже відразу смажать 
на багаттях і їдять руками, 
у мене на очі навіть сльози 
навернулися, коли дивився 
на їхні задоволені обличчя. 

НадзвичайНі НовиНи

на вінниЧЧині 14-ріЧна мати викинула 
новонародЖену дитину з п’Ятого поверХу
Вікторія оніСіМоВА

У козятині розслідують 
вбивство новонародженої 
дитини, яку рідна мати 

викинула з вікна. про це повідо-
мляє Vlasno.info з посиланням 
на прес-службу ГУ Національної 
поліції у вінницькій області. 

Інформацію про неповно-
літню породіллю, яку з сильною 
кровотечею доставили до лікарні 

швидкою, правоохоронці отрима-
ли від працівника медзакладу. За 
словами лікаря, причиною крово-
течі в 14-річної мешканки Козяти-
на стало народження дитини.

Як згодом з’ясували поліціянти, 
дівчинка народила дитину в ніч з 27 
на 28 січня у власній кімнаті кварти-
ри на п’ятому поверсі. Після цього 
молода мати викинула новонаро-
джену з вікна. Згодом правоохорон-
ці знайшли тіло вже мертвої дитини 

біля будинку породіллі. За словами 
батьків дівчинки, дізнались вони 
про те, що їхня донька народила, 
лише в лікарні. Як зазначають пра-
цівники поліції, дівчинка виховува-
лась у благополучній родині. 

Наразі триває слідство. Тіло не-
мовляти направили на судово-ме-
дичну експертизу. Відкрито кримі-
нальне провадження, 14-річній 
дівчинці загрожує до п’яти років по-
збавлення волі. 
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Продовження. 
Початок на стор.1

ПеРШИМИ ПоРУШИлИ 
ПИтАннЯ ПодІлУ 

нА ГосПІтАльнІ оКРУГИ 
В ІллІнеЦьКоМУ РАйонІ

Ще 6 січня на сесії рай-
ради іллінецькі депутати 
порушили це питання та 
написали звернення до 
всіх відповідних інстанцій, 
в якому висловили незгоду 
щодо попереднього поділу. 
Вони були спантеличені ін-
формацією, що їхній район 
приєднали до Тульчинсько-
го округу. 

– До Тульчина з Іллінців 
не їде жоден автобус, тоді як 
до Вінниці курсує 27 маршру-
ток. Тому доцільно віднести 
наш район до Вінницького 
округу, – каже громадський 
активіст Максим Задорож-
ний. – Крім того, ми хочемо, 
щоб наша лікарня залиши-
лась лікарнею інтенсивного 
лікування першого рівня. 
Інакше доведеться скоро-
чувати пологове, хірургічне 
та інші відділення в нашому 
медзакладі, до якого приїж-
джають народжувати навіть 
із сусідніх районів – Погреби-
щенського та оратівського. 
Протягом 2015 року в нашій 
лікарні прийняли 398 поло-
гів. При чому, сто породіль 
приїхали з оратівського ра-
йону. 

Мешканці Іллінецького 
району вважають досить 
дивним зосередження ліка-
рень інтенсивного лікуван-
ня першого рівня в трьох 
районах, розташованих по-

руч – Хмільницькому, Кали-
нівському та Козятинському. 
Тоді як чотири інших райони 
Вінницького госпітального 
округу – Липовецький, ора-
тівський, Погребищенський 
та Іллінецький – залишають-
ся без такої базової лікарні. 

Також люди хвилюють-
ся, що за рік їхню лікарню 
взагалі можуть закрити.

Звернення мешканців 
Іллінеччини не залишились 
без відповіді – Іллінецький 
район став частиною Ві-
нницького округу. Заступник 
губернатора Ігор Івасюк за-
уважив, що Вінниця зможе 
обслужити велику кількість 
районів, адже в місті є мі-
німум чотири лікарні, які 
можуть стати лікарнями ін-
тенсивного лікування друго-
го рівня. Тоді як у Тульчин-
ському округу з населенням 
майже 400 тисяч є лише одна 
така лікарня. 

«МедИЧнИй МАйдАн». 
КоЗЯтИн

Мешканці Козятинсько-
го району першими за-
явили про готовність про-
ведення акцій протесту, 
щойно дізнались, що в них 
не буде лікарні інтенсивно-
го лікування.

– У нашій лікарні обслуго-
вується понад 60 тисяч лю-
дей. І що, тепер нам усім їха-
ти в сусідній район? Думаю, 
це буде досить важко, –  вва-
жає громадський активіст 
олег П’явка. –  Люди готові 
й надалі протестувати, якщо 
нічого не зміниться.

Після мітингів у Козятині 
17 січня та обіцянки зробити 
їх безстроковими, карту госпі-
тальних округів швидко пере-
робили, давши Козятинсько-
му району статус ЛІЛ-1. Цьому 
сприяло й звернення депута-
тів райради, які того ж дня зі-
брались на позачергову сесію. 
А заступник голови Козятин-
ської райдержадміністрації 
Ігор булавський зауважив, що 
депутати були готові залиши-
ти лікарню інтенсивного ліку-
вання навіть на умовах спів-
фінансування. Мовляв, такий 
великий район повинен мати 
свою повноцінну лікарню.

«МедИЧнИй МАйдАн». 
тоМАШПІль

Другими вийшли мітин-
гувати томашпільчани, які 
20 січня зібрались на голо-
вній площі райцентру. Люди 
обурювались, що їхній ра-
йон віднесли до Могилів-
Подільського госпітального 
округу, а туди добиратись 

дуже далеко й незручно. Від-
так направили звернення від 
керівництва району та міста 
щодо вирішення цього пи-
тання. Невдовзі в карту окру-
гів внесли корективи, тож 
тепер Томашпільський ра-
йон входить у Тульчинський 
округ.

«МедИЧнИй МАйдАн». 
ШАРГоРод

Наймасштабніший про-
тест проти госпітальних 
округів влаштували в Шар-
городському районі. Під 
стінами райради 23 січня зі-
бралось близько п’яти тисяч 
громадян. Про це ми вже 
писали в минулому номері 
газети «Правди сила». 

Населення великого ра-
йону хочуть змусити їздити 
до Могилів-Подільського з 
пересадками, тож місцеві 
мешканці вимагають пере-
глянути карту округів та зро-

бити в Шаргороді лікарню 
інтенсивного лікування пер-
шого рівня. Інакше погрожу-
ють перекрити залізницю та 
основні автомагістралі. 

А 29 січня мешканці райо-
ну ще раз вийшли на віче.

«МедИЧнІ МАйдАнИ». 
неМИРІВ І лАдИжИн 
26 січня в центр міста 

вийшло близько 500 неми-
рівчан. Місцеві мешканці 
вважають свою районну лі-
карню однією з найкращих 
серед медзакладів у кількох 
сусідніх районах, тому проти 
того, аби там скорочували 
будь-які відділення.

близько тисячі ладижин-
ців зібралось на центральній 
площі 28 січня. Вони теж ви-
словлювали своє невдово-
лення реформою та тим, що 
можуть залишитись з амбу-
латорією замість лікарні.

ЧИ ГотоВА ВлАдА йтИ 
нА ПостУПКИ

«Медичні майдани» спри-
чинили деякі зміни у форму-
ванні госпітальних округів. 
Але схоже, вінничани не за-
спокояться, поки не впевнять-
ся, що над ними вчергове не 
будуть проводити експери-
менти. Зауважують, що вони 
ще не відійшли від попере-
дньої реформи, а тут знову 
хочуть «реформувати». Люди 
занепокоєні, що у нас в країні 
все робиться навпаки: спочат-
ку вигадують реформу, а по-
тім під неї підганяють усе інше. 

– Як можна запускати 
реформу, якщо в нас немає 
відповідної інфраструкту-
ри: ні доріг, ні транспорту, ні 
грошей, – каже мешканець 
Шаргороду Віталій Дерень. – 
Така реформа – це просто 

геноцид проти народу. Пен-
сіонери з тієї пенсією, що 
отримують, будуть лежати й 
помирати, бо не зможуть до-
биратись за сто кілометрів у 
лікарню. І ця реформа зни-
щить за рік більше народу, 
ніж загинуло в зоні АТо.

МАлУ КІльКІсть оКРУГІВ 
нАВ’ЯЗАВ УРЯд

Представники обласної 
влади Ігор Івасюк та Людмила 
Грабович неодноразово наго-
лошували, що цей розподіл є 
проектом, пропозицією. оста-
точне рішення про наявність 
лікарень інтенсивного ліку-
вання в районах будуть при-
ймати госпітальні ради після 
того, як Кабмін затвердить 
положення про такі лікарні. 
І, можливо, райони самі від-
мовляться утримувати медза-
клади. 

Крім того, Людмила Гра-
бович зауважила, що в попе-
редньому варіанті розподілу, 
який область подавала торік, 
було вісім госпітальних округів:

– Але в Міністерстві регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комуналь-
ного господарства України, 
яке курує медреформу ра-
зом з Міністерством охоро-
ни здоров’я, зауважили, що 
це надто багато для нашої 
області. Ми зменшили кіль-
кість округів до п’яти, потім 
до чотирьох. Та у Мінрегіоні 
все одно зазначили, що це 
багато. Зараз округів стало 
три. 

Таким чином, Міністер-
ство регіонального розвитку 
нав’язує своє бачення  ме-
дичної реформи. За слова-
ми Людмили Грабович, МоЗ 
бачить майбутнє в страховій 
медицині, а Мінрегіон – у 
створенні госпітальних рад. 
І розташування лікарень ін-
тенсивного лікування 1-го 
рівня в районах має вирішу-
вати госпітальна рада. Втім, 
хто буде входити до складу 
цієї ради, наразі невідомо. 
Директор департаменту 
припускає, що там будуть 
представники влади, гро-
мадськості та експерти-ме-
дики. 

– Є сподівання, що райо-
ни самі зрозуміють, чи від-
повідають їхні лікарні всім 
вимогам, які будуть чітко 
прописані. Адже окрім об-
ладнання, у таких лікарнях 
має бути потужна команда 
професіоналів. Тоді в ра-
йонах самостійно зроблять 
висновки, чи спроможні 
вони утримувати лікарню 
такого рівня. Не факт, що 
державного фінансування 
буде достатньо, – наголошує 
директор департаменту. – 
Все йде до того, що органи 
місцевого самоврядування 
самі вирішуватимуть, чи до-
цільно вливати кошти в дея-
кі відділення, які працюють 
неефективно або пустують. 
Хочуть – можуть їх дофінан-
сувати. Все на розсуд місце-
вої громади. 

ПоЗИЦІЯ ГолоВнИх 
лІКАРІВ РАйлІКАРень
Головні лікарі деяких 

районних лікарень теж ви-
словлюють свою стурбова-
ність саме таким поділом 
області на госпітальні окру-
ги. Наприклад, тим, що 
центр одного з трьох госпі-
тальних округів знаходить-
ся на кордоні з Молдовою. 
І взагалі, дістатися в Моги-
лів-Подільський з інших ра-
йонів госпітального округу 
буде досить проблематич-
но. Тульчинська ЛІЛ-2 також 
знаходиться на межі іншого 
госпітального округу. 

Кажуть, що неефективні 
та малопотужні лікарні або 
відділення в цих лікарнях 
потрібно скорочувати. Адже 
фахівцям необхідно постій-
но мати практику. Якщо хі-
рург проводить надто мало 
операцій на день, він втра-
чає навички. 

Також варто позбутися ра-
дянської звички лікуватись у 
профільних лікарнях. Тоді буде 
конкуренція між медустанова-
ми й розвиватимуться ті, де на-
даватимуть якісніші послуги. 

Якість, доступність та сво-
єчасність мають стати осно-
вними принципами  медици-
ни. Проте своєчасність може 
«шкутильгати» у зв’язку зі 
станом наших доріг. Подеку-
ди швидка допомога не змо-
же дістатись за потрібною 
адресою за 20 хвилин. 

І найголовніше – треба 
підвищувати кадровий по-
тенціал. Тільки кадри висо-
кого професійного рівня 
зможуть підняти будь-яку 
лікарню на вищий щабель з 
надання медичних послуг. 

Моє ПРАВо

Під час перехідного періоду всі лікарні 
будуть працювати у звичному режимі. 
Але цей перехідний період триватиме 
лише до кінця 2017 року. А далі що буде? 
Нас бентежить ця невизначеність. 
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осіб
чисельність населення 
у Вінницькому 
госпітальному  округу

914 530
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Лікарні під загрозою закриття. 
ХвиЛя «медичниХ майданів» 
оХопиЛа вінниччину

карта госпітаЛЬниХ округів 
вінницЬкої оБЛасті (проект)

хмільницький

Калинівський

липовецький
оратівський

Іллінецький

літинський

Центри округів

жмеринський

тиврівський

Ямпільський

Піщанський

Вінницький

немирівський

тульчинський

Гайсинський

теплицький

бершадський

Чечельницький

ладижин

тростянецький

Крижопільський

м. Вінниця

барський

Чернівецький

ШаргородськийМуровано-
куриловецький

томашпільський
Могилів- 
Подільський 

Козятинський

Погребищенський
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Тетяна ЩербаТюк



юні конструктори з Моги-
лева-Подільського пере-
дали українським при-

кордонникам, які служать у зоні 
Ато, власноруч сконструйований 
гексокоптер. літальний апарат, 
що використовується для розвід-
ки, допомагатиме українським 
захисникам боронити рубежі на-
шої держави. 

За словами учасників гуртка, для 
здешевлення конструкції дорогі де-
талі замінили на доступніші аналоги, 

які можна знайти в наших магазинах. 
Проте все одно деякі комплектуючі 
довелось замовляти за кордоном. 
Виготовляти різноманітні літальні 
апарати юні винахідники навчають-
ся в гуртку авіа- та ракетомоделю-
вання, який працює на базі Могилів-
Подільської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №4 – ліцею. 

свої дитячі мрії школярі втілюють 
завдяки своїм наставникам – сергію 
Зброжеку та олександру Водзянів-
ському. 

Вихованці гуртків – володарі бага-
тьох нагород, призери змагань, деякі 
вже мають спортивні розряди. Чима-
ло винаходів вже використовують 
у роботі. 

батькам вінницьких малюків 
з першого січня підвищили 
плату за харчування дітей у 

комунальних дитсадочках міста. 
Відповідне рішення №2959 вико-
навчий комітет Вінницької міської 
ради прийняв 15 грудня.

Директор департаменту освіти Ві-
нницької міської ради оксана Яценко 
підтвердила, що харчування дитини 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 харчу-
вання дитини до трьох років становила 
13 гривень на добу (зросла у 2017 році 
на дві гривні – прим. авт.). 

Дітей віком від трьох до семи років 
раніше годували за 18 гривень на добу 
(нині вартість харчування зросла на п’ять 
гривень – прим. авт.). Тож якщо раніше 
за харчування дитини віком від трьох 
до семи років батьки сплачували 12 
гривень 60 копійок на добу, то тепер – 
17 гривень 25 копійок. 

Підсумуємо: за умови, що дитина 
не хворіла впродовж місяця й справно 
відвідувала дитячий садочок, лише за її 
харчування в дошкільному навчальному 
закладі з сімейного гаманця батькам до-
ведеться викласти майже 350 гривень. У 
міській раді такий крок пояснили покра-
щенням якості харчування для виконан-
ня натуральних норм харчування.

Таку ж відповідь дають і в самих дит-
садках:

– Ми постійно проводимо перевірку 
якості харчування в нашому закладі, і ви-
явили, що останнім часом продукти на-
стільки подорожчали, що дітям не виста-
чає їжі відповідно до встановлених норм, 
– говорить завідувач КЗ «ДНЗ №9 Вінниць-
кої міської ради» Інга бондар. – Якби вар-
тість харчування залишилася на попере-
дньому рівні, то довелося б годувати дітей 
самими крупами та картоплею, бо не 
було б можливості купити м’яса. Щоб діти 
повноцінно харчувалися, садочки самі 
звернулися до міської ради з проханням 
переглянути вартість харчування.

Проблемним у Вінниці стало й те, 
що діти учасників АТо не мають зни-
жок на харчування в садочках, тоді як 
у деяких районах області їх годують 
безкоштовно.

Журналістка поцікавилася, які 
пільги передбачені для дітей у садоч-
ках області. Надіславши офіційний 
запит у департамент освіти та на-
уки Вінницької облдержадміністрації, 
отри мала таку відповідь:

«З 01.01.2016  від плати за харчу-
вання дітей у державних і комуналь-
них дошкільних навчальних закладах 
звільняються батьки, чиї діти:

– відвідують санаторні дошкільні на-
вчальні заклади (групи) для дітей з ма-
лими й затухаючими формами туберку-
льозу;

– відвідують спеціальні дошкільні 
навчальні заклади (групи) для дітей, 
які потребують корекції фізичного та 
(або) розумового розвитку;

– діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, які перебува-
ють під опікою й виховуються в сім’ях;

– діти з інвалідністю незалежно від 
типу закладу, в якому вони перебувають;

– діти працівників органів внутріш-
ніх справ, які загинули під час виконан-
ня службових обов’язків;

– діти сімей, сукупний дохід на кож-
ного члена яких за попередній квартал 
не перевищував рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму.

Окрім цього, чинним законодавством 
передбачена можливість встановлення 
місцевими державними адміністраціями 
додаткових пільг для найменш соціально 
захищених верств населення.»

Гарним прикладом соціально орі-
єнтованих розрахунків плати за хар-
чування може слугувати Шаргород: 
тут, за словами мера, безкоштовно 
харчується більшість дітей. 

– Минулого року в Шаргородському 

районі народилося понад 350 дітей, 111 
з яких – на території міста. У Шаргороді 
проживає понад два десятки матерів-
героїнь. Зважаючи на те, що містечко 
невелике, у ньому повноцінно функціо-
нує три дитячих садочки з новітнім ре-
монтом, які щодня відвідує 420 дітлахів, 
– розповідає міський голова Ігор Вино-
кур. – За законом діти в нас харчуються 
за тарифом 60 на 40, але діти з багато-
дітних родин, пільговики й діти атовців 
харчуються повністю за кошти з місько-
го бюджету. оскільки більшість дітей 
підпадають під якусь з пільгових катего-
рій, то вагома частина діток харчується 
безкоштовно. 
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Тетяна кУЦ

Тетяна кУЦ, 
мирослава слОбОдянюк

ШкоЛярі з могиЛева-подіЛЬсЬкого 
сконструюваЛи розвідуваЛЬний 
пристрій дЛя прикордонників

цЬогорічні вінницЬкі 
випускники заЛиШатимутЬся 
ШкоЛярами довШе

нАшІ дІти

подорожчаЛо Харчування 
в дитсадкаХ: ціни та причини

шКІльнІ РЕАлІї ВипуСКниКи
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Про юних умільців знають 
не лише в зоні АТО. 

Відомі вони в Польщі, 
Литві, Німеччині
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Підвищення плати за харчуванн мотивують покращенням його якості

Олександр сашньОВ 

Вступна кампанія для ві-
нницьких абітурієнтів цьо-
го року розпочнеться пізні-

ше ніж зазвичай. Це пов’язано 
з перенесенням Зно на більш 
пізній, у порівнянні з минулими 
роками, період. 

– були зауваження, що 
тестування починають-
ся в квітні чи на почат-
ку травня, коли ще не 
вичитана програма 
й триває навчальний 
процес, – розповів 
директор Вінницького 
регіонального центру 
якості освіти Геннадій 
Кузьменко. – Ми це враху-
вали й цього року починаємо 
зовнішнє незалежне оцінювання 
23 травня, коли до кінця навчаль-
ного року залишається лише кілька 
днів. 

До того ж, як зазначив пан Кузь-
менко, відтепер навчальні заклади 
нестимуть відповідальність за своїх 
випускників до кінця періоду ЗНо, 
а випускні іспити відбудуться аж 
наприкінці червня. 

– основна відмінність ЗНо-2017 
полягає в тому, що раніше на по-

чатку червня ми вже мали ви-
пускників, які самостійно 

добиралися до пунктів 
тестування, а відпові-
дальність за них несли 
батьки. А тепер до 
22 червня включно всі 
випускники є учнями 
своїх навчальних за-

кладів, які нестимуть 
відповідальність за їхнє 

життя та здоров’я. На тесту-
вання на переважну більшість 

предметів організуємо підвіз. Період 
ЗНо для абітурієнтів розпочнеться 
тестуванням з української мови, а за-
вершиться 16 червня тестами з хімії. 

З 1 січня за харчування 
дитини в дитсадку

батькам доведеться викласти 
майже 350 гривень



Керамічні аксесуари 
та біжутерію в етнос-
тилі, які виготов-

ляє сімейна пара з міста 
хмільник на Вінниччині, 
замовляють по всьому 
світу. Про свою мистецьку 
роботу кореспондентці 
газети розповів майстер 
Костянтин лебідь. 

– Цією справою почали 
займатися десь п’ять років 
тому. Починали з власно-
руч виготовлених прикрас 
з натуральних матеріалів. 
Найкраще виходили аксе-
суари з дерева та керамі-
ки. Моя дружина Катери-
на довгий час працювала 
на фірмі з виготовлення 
ювелірних прикрас, тому 
добре знала специфіку ро-
боти. Ми обоє художники, 
тому  підійшли до справи 
творчо й з фантазією. спо-
чатку робили макет вручну, 
потім переносили його в 
комп’ютер та знову ж таки 
вручну створювали перші 
дизайни робіт.  Пізніше від-
крили для себе такий мате-
ріал, як кераміку, і почали 
його освоювати. До сьогод-
ні пам’ятаю першу роботу з 
кераміки та скла: то був ма-
ленький чоловічок, якого 
я назвав Адамом. До речі, 
його купили на першій на-
шій виставці.

З кераміки пара виготов-
ляє не лише прикраси та ак-
сесуари, а й ексклюзивний 
посуд, статуетки та іграшки. 
Перед новорічними святами 
найбільший ажіотаж був на-
вколо замовлень керамічних 
півників, кожен з яких пере-
дає характер майбутнього 
власника. 

– Восени ми вирішили 
створити маленьку колек-
цію з дев’яти керамічних 
півників, то вони людям так 
сподобались, що їх почали 
замовляти масово.  У грудні 
до нас звернулась одна ко-
лекціонерка, яка замовила 
150 півників для кожного 
зі своїх друзів та знайомих. 
Вона розповіла про кож-
ного й наголосила, на чому 
варто було б акцентувати 
увагу, щоб іграшка підходи-
ла власнику. Вони всі були 

неповторними, з певними 
емоціями й особливостя-
ми, – каже Костянтин. – У се-
редньому на виготовлення 
однієї іграшки чи будь-якого 
керамічного виробу йде три 
дні. У перший день розро-
бляємо макет і продумуємо, 
яким виріб має бути. Потім 
вручну виліплюємо заготов-
ки, яких я роблю, зазвичай, 
близько десяти, після чого 
запікаємо їх. Наступного дня  
відбувається друге запікан-
ня та глазурування  рідким 

склом. На третій день виріб 
розмальовуємо та запікаємо 
в спеціальній печі. Після цьо-
го виріб можна вважати по-
вністю готовим.

Уже понад два роки май-
стри співпрацюють з мо-
дельєркою одягу, разом з 
якою  створюють колекції, 
які отримують призові міс-
ця на багатьох модних кон-
курсах. 

– На одній з виставок на-
шими прикрасами зацікави-
лася модельєрка, яка шиє 

одяг. Вона запропонувала 
нам співпрацю. Коли готуєть-
ся вихід нової колекції, ми сі-
даємо разом з нею та ство-
рюємо ексклюзивні луки з її 
одягу та наших аксесуарів, – 
ділиться майстер. – Після ви-
ходу багатьох колекцій ми 
створили власний сайт з на-
шою продукцією, на якому 
роблять замовлення не лише 
українці, а й жителі закордо-
ну. Найчастіше замовляють 
аксесуари та прикраси в ет-
ностилі. 

ГосПодАР нАШ КРАй

МАйСтЕР

персонаЛЬниХ півників та прикраси 
дЛя світовиХ подіумів виготовЛяЄ 
з гЛини подружжя ХміЛЬничан

6

З кераміки пара виготовляє не лише 
прикраси та аксесуари, а й ексклюзивний посуд, 

статуетки та іграшки

У Шаргороді планують відрес-
таврувати синагогу, яку звели 
ще в 1589 році. Це найстарі-

ша синагога України. Вона разом з 
чоловічим монастирем та костелом 
святого флоріана є одним із семи 
чудес Вінниччини. Кошти на рес-
таврацію вже готові пожертвувати 
представники єврейської громади 
з інших країн світу. Про це нашому 
кореспонденту розповів мер Шар-
города Ігор Винокур. 

– У мене вже є домовленості з небід-
ними людьми, які готові дати грошей 
на відновлення синагоги. Мова, у пер-
шу чергу, йде про євреїв з Шаргорода, 
які свого часу покинули наше місто, – 
розповідає Ігор Михайлович. – один з 
них, скажімо, наразі мешкає в Австра-
лії, але готовий переказати сто тисяч 

ШаргородсЬку синагогу ХочутЬ відновити 
коШтом Євреїв 

ф
о

То
 М

и
ро

с
Л

А
В

и
 с

Л
о

б
о

Д
Я

Н
ю

К

людмила кліЩУк

п
А
М

’я
тК

и

доларів на виготовлення проектно-ко-
шторисної документації. Так само буде-
мо організовувати євреїв, що виїхали 
з Шаргорода та мешкають зараз у різ-
них куточках світу. Першопочаткові по-
треби: перекриття даху та відведення 
води. Потім – внутрішні роботи.

За радянської доби в приміщен-
ні синагоги розташовувався соко-
морсовий завод. Там і досі стоять 
дерев’яні чани та інше устаткування. 

– синагогу передали у власність ре-
лігійної громади ще на початку 2000-х 
років, але в приладдя, яке стоїть у куль-
товій споруді, є свій власник, і він від-
мовляється його звідти забрати. Три-
валий час ми його просто просили, але 
судових позовів, на жаль, не уникну-
ти, – розповідає шаргородський мер. 

Після реставрації синагогу планують 
використовувати за призначенням, 
оскільки зараз у Шаргороді немає міс-
ця, де євреї могли б помолитися. За радянської доби в стінах синагоги був завод

мирослава слОбОдянюк

Колекцію з 150 півників подружжя майстрів  
виготовило до новорічних свят

Прикраси з глини під маркою Lebid вдягають на подіуми

Катерина та Костя лебідь
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програма теЛепередач 
з 31 січня по 5 лютого

ВІВтоРоК, 31 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, 15.20, 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 Х/ф «Піше. Між небом і 
землею»
12.00 Євробачення 2017. Цере-
монія жеребкування
13.15, 04.10 Уряд на зв’язку з 
громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральні сезони
15.55 спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом 
Щуром
19.55 Наші гроші
20.20, 04.35 Про головне
21.30, 05.35 Новини. спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Т/с «Царівна»
03.20 Віра. Надія. Любов

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 «Міняю жінку – 2»
11.00, 12.20, 05.10 «спеціальний 
випуск. Вечірній квартал»
12.55 «Хочу у ВІА «Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «отже, війна» (16+)
22.10, 01.00 «світ навиворіт-8»
23.15 Х/ф «Шерлок-4» (16+)
02.05 Х/ф «Шерлок-4» «мовою 
оригіналу» (16+)

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. Новий 
сезон
11.30, 04.30 реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лікар-2» 12+
18.00 Т/с «райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Щасливий квиток» 
16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Csi. Місце злочину» 16+
02.10 Х/ф «смертельні пере-
гони. Інферно» 16+

новий Канал
03.00, 02.50 Зона ночі
04.25, 18.00 Абзац
05.19, 07.09 kids time
05.20 М/c «Турбо»
07.10 Т/с «Клініка» 16+
09.20 Київ удень і вночі
11.25 серця трьох
14.10 Хто зверху?
19.00 Зірки під гіпнозом
22.50 Т/с «Гра престолів» 18+
01.00 Х/ф «спуск» 18+

ICTV
05.10, 04.45 Провокатор
05.55 Дивитись усім!
06.30 ранок у великому місті
08.45 факти. ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10 більше, ніж правда
11.05, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «Вид на убив-
ство»
12.45, 15.45 факти. День
15.05, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.25 Х/ф «Змії на борту літака» 
16+

01.20 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.55 стоп-10
04.15 служба розшуку дітей
04.20 студія Вашингтон
04.25 факти

сеРедА, 1 лютоГо

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, 15.20, 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
09.25 Д/ф «Жива ватра»
10.25 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
11.00 Засідання Кабінету Міні-
стрів України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.30 світло
16.10 Путівник прочанина
16.25 На пам’ять
16.40, 02.10 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хочу бути
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Простір толерантнос-
ті. батьківщина в серці»
19.55 слідство. Інфо
20.20, 04.35 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
03.40 Надвечір’я. Долі

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 «Міняю жінку-2»
11.00, 12.20, 05.15 «спеціальний 
випуск. Вечірній квартал»
12.50 «Хочу у ВІА «Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22.00, 01.10 «світ навиворіт-8»
23.15 Х/ф «Шерлок-4» (16+)
02.15 Х/ф «Шерлок-4» «мовою 
оригіналу» (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 Зірковий шлях. Новий 
сезон
11.30, 04.30 реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лікар-2» 12+
18.00 Т/с «райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Щасливий квиток» 
16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Csi. Місце злочину» 
16+
03.40 Зірковий шлях

новий Канал
03.05 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.29, 07.03 kids time
05.30 М/c «Турбо»
07.05 Т/с «Клініка» 16+
09.45 Київ удень і вночі
11.40 серця трьох
14.05 Зірки під гіпнозом
19.00 Хто зверху?
22.55 Т/с «Гра престолів» 18+
01.10 Х/ф «спуск-2» 18+

ICTV
05.30 Дивитись усім!
06.30 ранок у великому місті
08.45 факти. ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05 Громадянська оборона
11.40, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.05 Х/ф «Змії на борту літака» 
16+
15.05, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір

20.20 секретний фронт
23.00 Х/ф «Втікач» 16+
01.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
02.55 стоп-10
04.10 студія Вашингтон
04.15 факти
04.35 Провокатор

ЧетВеР, 2 лютоГо

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, 15.20, 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
09.25 Х/ф «Нортенгерське 
абатство»
11.05 Д/ф «Промені темного 
простору»
11.40 орегонський путівник
12.10 суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
спорт
13.15 слідство. Інфо
14.00 Д/ф «Василь стус. фено-
мен суток»
15.30, 03.40 Надвечір’я. Долі
16.25 На пам’ять
16.40, 02.10 Т/с «Анна Піль»
17.30 Школа Мері Поппінс
17.50 М/с «Попелюшка»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 борхес
19.55 «схеми» з Наталією сед-
лецькою
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 обличчя війни
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки

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 «Міняю жінку-2»
11.00, 12.20, 05.05 «спеціальний 
випуск. Вечірній квартал»
12.55 «Хочу у ВІА «Гру»
14.50 «Вечірній квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 Х/ф «Я – робот»
22.20 Х/ф «Шерлок-4» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок. бридка на-
речена» (16+)
02.00 Х/ф «Шерлок-4» «мовою 
оригіналу» (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 Зірковий шлях. Новий 
сезон
11.30, 04.30 реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лікар-2» 12+
18.00 Т/с «райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Щасливий квиток» 
16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «Csi. Місце злочину» 
16+
03.40 Зірковий шлях

новий Канал
03.00, 02.55 служба розшуку 
дітей
03.05 Зона ночі
04.30, 18.00 Абзац
05.23, 07.03 kids time
05.25 М/c «Турбо»
07.05 Т/с «Клініка» 16+
09.50 Київ удень і вночі
11.50 серця трьох
14.00 Хто зверху?
19.00 Зірки під гіпнозом
22.40 Т/с «Гра престолів» 18+
00.50 Х/ф «Померти молодим» 
16+

ICTV
05.30 Дивитись усім!
06.30 ранок у великому місті
08.45 факти. ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.05 секретний фронт
11.00, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Х/ф «Втікач» 16+
12.45, 15.45 факти. День
15.00, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «служителі закону» 
16+
01.55 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.25 стоп-10
04.05 служба розшуку дітей
04.10 студія Вашингтон
04.15 факти
04.40 Провокатор

П’ЯтнИЦЯ, 3 лютоГо

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, 15.20, 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 світ на смак. Д/ф «Легенди 
тофу»
09.30 Візитівка Полтавщини
10.30 Д/ф «Життя і смерть у 
Гуцулії, або про трьох братів, 
мандрівних музик і вуйка-не-
біжника»
11.15 Д/ф «Євробачення. Дихай 
глибше»
11.40 орегонський путівник
12.10 суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
спорт
13.15 «схеми» з Наталією сед-
лецькою
14.00 Д/ф «Володимир Івасюк. 
Щоб народитися знову»
15.30, 03.45 Віра. Надія. Любов
16.25 Путівник прочанина
16.40, 03.00 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
19.25 Війна і мир
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Д/ф «ХХ сторіччя Кароля 
Войтили»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.05 Музичне турне

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТсН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Міняю жінку – 2»
11.00, 12.20 «спеціальний ви-
пуск. Вечірній квартал»
12.55 «Хочу у ВІА «Гру»
14.50, 22.15, 01.50 «Вечірній 
квартал»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 «Вечірній Київ «
00.10, 03.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

тК Україна
06.10, 16.10 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 Зірковий шлях. Новий 
сезон
11.30, 03.40 реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий 
лікар-2» 12+
18.00 Т/с «райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00, 23.30 Т/с «Ляльки» 16+
23.00 Події дня
01.20 Т/с «Csi. Місце злочину» 
16+
05.10 Зірковий шлях

новий Канал
03.00, 02.40 Зона ночі
04.50, 18.00 Абзац
05.43, 07.00 kids time
05.45 М/c «Турбо»
07.02 Т/с «Клініка» 16+
09.05 Київ удень і вночі
11.10 Від пацанки до панянки
19.00 Хто зверху?
22.45 Т/с «Гра престолів» 18+
00.55 Х/ф «Кохаю твою дружи-
ну» 16+

ICTV
05.35 Дивитись усім!
06.30 ранок у великому місті
08.45 факти. ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Х/ф «служителі за-
кону» 16+
12.45, 15.45 факти. День
15.00, 16.20 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Мисливці на гангсте-
рів» 16+
01.30 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.05 стоп-10
04.05 факти
04.25 Х/ф «Восьминіжка»

сУботА, 4 лютоГо

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?
10.15 Хочу бути
11.00 фольк-music
12.25 Т/с «білий танець»
16.05 Д/ф «Марко Вовчок. Таєм-
нича зірка»
16.30 Книга.ua
17.00, 02.20 Чоловічий клуб. 
спорт
18.25, 03.35 Чоловічий клуб
19.00, 22.00 Національний 
відбір учасника від України на 
Міжнародний пісенний конкурс 
«Євробачення-2017». І тур
21.00, 05.35 Новини
21.30 Мистецький пульс Америки
22.45 Мегалот
23.00 світ on line
23.25, 23.50 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
04.05 Х/ф «Вечори на хуторі біля 
Диканьки»

1+1
06.00 Х/ф «Водне життя» (16+)
08.00 «сніданок. Вихідний»
10.00, 19.30 ТсН: «Телевізійна 
служба новин»
11.00, 23.10 «світське життя»
12.00 Х/ф «Велика різниця»
13.45 «Голос країни – 7»
16.00, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «розсміши коміка»
20.15 «Українські сенсації»
00.10, 05.00 Х/ф «Пограбування 
по-англійському» (16+)
01.50 «Вечірній Київ»

тК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 Події
07.10, 05.10 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с «Щасливий 
квиток» 16+
17.50, 19.40 Т/с «Я ніколи не 
плачу» 12+
22.45 Т/с «Доньки-матері»
03.00 Т/с «Csi. Місце злочину» 
16+

новий Канал
003.00 Зона ночі
05.33, 07.50 kids time
05.35 М/c «Турбо»
06.55 М/c «Історії Тома і Джеррі»
07.55 Половинки
09.50 ревізор
12.45 страсті за ревізором
15.35 Х/ф «Нові пригоди Алад-
діна»
17.35 М/ф «Аладдін»
19.10 Х/ф «Мандри Гуллівера»
21.00 Х/ф «Ерагон»
23.00 Х/ф «спуск» 18+
00.50 Х/ф «Померти молодим» 
16+

ICTV
06.40 Дивитись усім!
07.35 Краще не повторюй!
08.35 Я зняв! Прем’єра
10.30 Дизель-шоу. Дайджест
11.25 особливості національної 
роботи
12.20, 13.00 Х/ф «Злива» 16+
12.45 факти. День
14.25 Х/ф «Мисливці на гангсте-
рів» 16+

16.25 Х/ф «Шакал» 16+
18.45 факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.05 Х/ф «Принц» 16+
21.55 Х/ф «Порятунок» 16+
23.40 Х/ф «Законослухняний 
громадянин» 16+
01.35 Т/с «Лас-Вегас-2» 16+
03.00 Т/с «Код Костянтина» 16+
04.55 факти

недІлЯ, 5 лютоГо

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 Національний відбір 
учасника від України на Між-
народний пісенний конкурс 
«Євробачення-2017». І тур
11.40 спогади
12.00 Театральні сезони
12.50 Мистецькі історії
13.10 фольк-music
14.35 Х/ф «Ціна людини»
16.35 Твій дім-2
17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.20 Новини
21.30 спорт. Тиждень
21.55 Утеодин з Майклом 
Щуром
22.30 Китайський вікенд. Д/ф 
«Легенди тофу»
23.00 світ on line
23.20 Територія закону
01.40 Д/ф «формула життя 
олександра Палладіна»
02.00 ПрофІЛАКТиКА КАНАЛУ

1+1
06.20 Х/ф «Велика різниця»
08.00 «сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 ТсН: «Телевізійна служба 
новин»
11.00 «світ навиворіт»
16.20 Х/ф «Екіпаж»
19.30, 05.15 «ТсН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.15 Х/ф «Під сонцем Тоскани»
01.20 «Аргумент кiно»
01.55 Х/ф «Водне життя» (16+)

тК Україна
06.50 Події
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Доньки-матері»
13.10 Т/с «Ляльки» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Проїзний кви-
ток» 16+
19.00, 05.50 «Події тижня» з 
олегом Панютою
21.45 Т/с «Я ніколи не плачу» 12+
01.50 Т/с «райське місце» 16+

новий Канал
03.00 Зона ночі
06.03, 08.23 kids time
06.05 М/c «Турбо»
07.05 М/c «Історії Тома і Джеррі»
08.25 Т/с «одного разу в казці»
12.10 М/ф «Аладдін»
14.00 М/ф «Аладдін і король 
розбійників»
15.45 Х/ф «Мандри Гуллівера»
17.15 Х/ф «Ерагон»
19.15 Х/ф «Перлини дракона. 
Еволюція»
21.00 Х/ф «Знаряддя смерті. 
Місто кісток» 16+
23.40 Х/ф «спуск-2» 18+
01.35 Х/ф «Кохаю твою дружи-
ну» 16+

ICTV
05.20 Великі авантюристи
06.10 Х/ф «Живі вогні»
08.50 Не дай себе обманути
09.50 Вдвічі дешевше!
10.45 стоп-5
12.35, 13.00 Х/ф «Порятунок» 
16+
12.45 факти. День
14.25 Х/ф «Шакал» 16+
16.50 Х/ф «Принц» 16+
18.45 факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Три дев’ятки» 16+
23.00 Х/ф «Законослухняний гро - 
 мадянин» 16+
00.55 Х/ф «Тюряга» 16+
02.50 Т/с «Код Костянтина» 16+



оВен
Цього тижня зірки ві-
щують овнам зустріч з 
цікавою персоною, яка 

привнесе у ваше життя яскраві 
емоції чи допоможе впоратися з 
труднощами. Не виключено, що 
це може бути ваша майбутня дру-
га половинка. 

телеЦь
Зорі рекомендують бути 
менш амбітними й під-
ходити до всього з твор-

чого боку. Місяць  буде для вас 
дуже успішним, тож користуйтеся 
моментом!

блИЗнюКИ
Підтримуйте тонус і 
не давайте обстави-
нам вибити вас з колії. 

Запам’ятайте, що труднощі в 
житті дані для того, щоб ви ста-
ли сильнішими й впевненішими 
в собі.

РАК
У лютому ракам потріб-
но втриматись на хвилі 
досягнутого успіху. Ви 

схильні до частих депресій, тому 
вже зараз почніть думати, чим 
себе зайняти або розважити 
в лютому.

леВ
Зірки рекомендують Ле-
вам уважніше поставити-
ся до раніше розпочатих 

справ, не брати участь у конфлік-
тних ситуаціях і бути зібраними. 
Частіше проводьте час з друзями 
й близькими – вони допоможуть 
вам розвіяти смуток і зміцнити 
свої позиції.

дІВА
Для Дів цей тиждень ви-
явиться напруженим і не-
однозначним. Гороскоп 

застерігає: не довіряйте людям, 
яких ви мало знаєте. 

теРеЗИ 
Терезам рекомендують 
не впадати у відчай, 
якщо не досягнете пев-

них цілей. більше позитиву та 
впевненості! Тоді здолаєте будь-
які перешкоди!

сКоРПІон
Ви можете розпрощатися 
зі старими проблемами, 
які вже неабияк набрид-

ли. Замість них у вас з’явиться мож-
ливість втілити в життя давні мрії.

стРІлеЦь
Гороскоп віщує вам змі-
ни. Настав період, коли 
вам потрібно задуматися 

й переосмислити певні ситуації. 
Можливо, пора змінити роботу, 
переїхати або зважитися на ще 
якийсь вчинок.

КоЗеРІГ 
Козерогові зірки реко-
мендують не поспішати 
робити висновки та ра-

дять терміново знайти спосіб ви-
плеснути зайві емоції. Тому цього 
місяця приділіть більше уваги від-
починку, а не роботі.

ВодолІй
Водоліям потрібно розі-
братися в собі та стосун-
ках з близькими, зміц-

нити тили й впевнено рухатися 
вперед. Можливі фінансові про-
блеми, які з часом вдасться вирі-
шити.

РИбИ
Цього тижня в риб мож-
ливі сплески активності, 
енергії та імпульсивності. 

Ви самі здивуєтеся своїй рішучості 
й націленості на результат, тим 
самим забезпечивши собі успіх. 

гОРОСКОп

«ЛюБовне 
життя». оксана 
ЛуциШина

РАдиМО пОЧитАтиКОнКуРС

жАРти

пОгОдА

оксана 
луци-
шина – 

дослідниця 
творчості 
бруно Шуль-
ца та Вальте-
ра беньяміна, 
авторка кіль-
кох збірок 
віршів та 
малої прози. У своєму другому 
романі письменниця розпо-
відає пронизливу історію про 
любов і вигнання.

Книга побудована навколо за-
коханості емігрантки Йори у 
вродливого актора-невдаху се-
бастьяна. З ним вона випадково 
зна йомиться в парку американ-
ського міста, де живе. Йора одра-
зу закохується й віддається йому 
без роздумів, після чого з’ясовує, 
що вона в нього не одна та впа-
дає в тяжку депресію, від якої її 
безуспішно намагається вряту-
вати подруга та землячка Інга. 
Здавалось б, роман – доволі пе-
редбачуваний та «плаский». Але 
це тільки поверхневе та оманли-
ве враження. Твір набагато глиб-
ший, ніж здається на перший по-
гляд. 

– Поясніть, як ви збили пішохо-
да?

– Та не збивала я його! Я зупи-
нилася, щоб дати йому дорогу, а 
він знепритомнів від подиву!

***
Єгипетські акули бачили багато 

чого, але українців, які вигукують 
«Вау! Дельфіни!», бояться й досі!

***
Дама заходить у дуже дорогий 

бутик.
Продавець:
– Здрастуйте! Дозвольте пред-

ставити Вам нову колекцію. Це екс-
клюзив! Вибачте, а гроші у Вас є?

– Ні...
– Ну і чого ти приперлась, йшла 

б на ринок!
– У мене картка.
– І знову здрастуйте!

***
У буфеті:
– Дівчино, дайте, будь ласка, 

пляшку горілки.
– Із собою?
– Ні, без Вас.

***
Дві блондинки у квартирі. одна 

у ванній миється й кричить звідти:
– олю, дай шампунь.
– Там же у ванній повно шампу-

ню.
– Та тут на всіх написано «для 

сухого волосся», а я вже намочила.
***

– Тату! Коли прийдуть просити 
моєї руки, не падай на коліна й не 
кричи: «спасителю ти наш!», а 
просто кивни головою. 

ВІльнА хВИлИнКА 8

домаШнЄ копчення

діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 

з нами. e-mail: 
pravdy.syla@gmail.com
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Надсилайте нам ваші фото 
з газетою та щотижня отримуйте 

передплату в подарунок

31 січня – 6 лютого

Уже понад двадцять ро-
ків 38-річний мешканець 
селища Вороновиця олег 

нечепорук займається копченням 
м’яса та сала в домашніх умовах. 
сьогодні він ділиться з нашими 
читачами власним рецептом коп-
ченостей. 

– Ще з 1996 року почав коптити 
вдома м’ясо, з батьком зробили на 
городі коптилку. Перепробував ба-
гато рецептів, поки не вивів власний, 
найпростіший та найсмачніший. 

Для того, що копчення вийшли 
смачними, необхідно вміти правиль-
но нарізати тушу.

– Перший етап підготовки роз-
починається з правильного розрізу 
свинини. Її треба не рубати, а різати 
великими шматками, вздовж м’язів, 
відрізаючи зайвий жир. Завчасно 
беру містку посудину, наливаю в неї 
три літри води й вкидаю 300 грамів 
солі. Потім запускаю в цей маринад 
шматок м’яса, щоб повністю покрив-
ся рідиною, і ставлю в прохолодне 
місце на п’ять днів, – розповідає 

олег. – Коли м’ясо або сало щедро 
пройнялось сіллю, натираю його спе-
ціями й підвішую на спеціальні гаки 
в коптилці.

У закритій коптилці м’ясо готуєть-
ся три години на відкритому вогні. 
Потім  відкриваємо на кілька годин, 
а коли вогонь згасне – залишаємо 
м’ясо коптитися до ранку. 

Для копчення найкраще 
брати дрова фруктових 
дерев – тоді м’ясо буде 
мати м’якший аромат. 
Дрова мають бути сухими. 
Найкраще заготовляти 
їх ще з літа

Перші переможці нашого фотонкурсу: ніна феденко та її син дмитрик. 
Вітаємо та даруємо вам передплату на газету «Правди сила» на півроку


