
Першого лютого санітарним 
бортом з Дніпра у вінниць-
кий шпиталь доставили 

12 бійців, які отримали поранен-
ня внаслідок загострення бойо-
вих дій на фронті поблизу Авді-
ївки. Станом на сьогодні кількох 
бійців вже прооперували, їхній 
стан покращується.

– Трьох з них ми вже прооперува-
ли, втручання потрібне було під час 
обробки вогнепальних поранень, – 
коментує заступник начальника Вій-
ськово-медичного клінічного центру 
Центрального регіону України з медич-
ної частини, полковник Ігор Мельник. 
– Важкопоранених серед військовос-
лужбовців, на щастя, немає.  Є осколко-
ві поранення кінцівок, мінно-вибухові 
травми тощо. Першу медичну допомо-
гу вони отримали на етапі евакуації.

22-річний Віктор родом з Херсон-
щини. Військовослужбовець 72-ої 
бригади. Удосвіта 29 січня він стояв 
на чергуванні. До позицій бойови-
ків – близько 400 метрів.

– Приблизно о четвертій ранку роз-
почалися масовані обстріли позицій з 
мінометів та артилерії, бойовики піш-
ли в наступ. Ми спочатку відбивалися, 
але потім вони застосували 120-й, 150-
й калібри, – пригадує Віктор. – Наші 
хлопці отримали чимало поранень. 
Міна прилетіла та зачепила мені стег-
но, коліно, дрібні осколкові поранення 
маю по всьому тілу, уражене плече, 
голова. Осколки вже повитягали, кіль-
ка штук ще залишилося в тілі – їх поки 
ризиковано чіпати... Після цих обстрі-
лів точно знаю, що були два з «200-х», 
тоді ж загинув і замкомбата першого 
батальйону. Зідзвонювався з пацана-
ми, вже десь відсотків 30 нашої першої 
роти – поранені. Є загиблі. Але радує, 
що ми таки перейшли в контрнаступ та 
закріпилися на їхніх позиціях.

Олександр із Сумської області 

розповідає схожу історію: 29 числа 
близько четвертої ранку «прилеті-
ло», він з побратимами якраз ховав-
ся від обстрілів і отримав поранення 
руки. На реабілітацію потрібно кіль-
ка тижнів.

Олег з Київської області вже втре-
тє підписав контракт. Під час боїв за 
Авдіївку отримав кульове поранення 
від снайпера.

– Був сильний обстріл, стріляли 
з усього, з чого можуть, з «Градів» у 
тому числі. Досі вони використовува-
ли лише міномети та САУ (самохідна 
артилерійська установка – прим. авт.). 
«Гради» пішли в хід 29 лютого, – роз-
повідає Олег. – Б’ють конкретно по 
позиціях. Мені куля потрапила в стег-
но. Зараз витягли одну кулю, стоїть 
дренаж. Одужаю – і знову поїду на 
позиції.

Директор Військово-медичного 
департаменту Міністерства оборони 
України, генерал-майор медичної 
служби Андрій Верба розповідає, 
що загострення в районі промзони 
складне ще й тим, що серед постраж-

далих – значна кількість цивільного 
населення: з 2014 року такої кількос-
ті постраждалих мирних мешканців 
ще не було, а днями поранення очей 
отримав британський репортер, 
крім того, загинула жінка-медик, са-
нінструктор. 

– 2014 рік характеризувався ку-
льовими пораненнями. Потім спо-
стерігалися здебільшого мінно-ви-
бухові травми, наприкінці 2016 року 

51 відсоток травм складали мінно-
вибухові травми, – порівнює Андрій 
В’ячеславович. – А зараз в Авдіївці – 
комбіновані поранення: і контузії, і 
поранення м’яких тканин, і прони-
каючі поранення грудної клітини та 
живота. Зараз ми знову повернулися 
до уражень внаслідок застосування  
важкої артилерії,  мінометів, «Градів».

Продовження на стор. 3
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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.

у вінницькому шпиталі лікують поранених під Авдіївкою

«Радує, що ми таки перейшли в контрнаступ», – Віктор з Херсонщини одужує після операції

 ціна

 2,50 грн



В Україні потрібно відстежувати та закрива-
ти незареєстровані свиноферми, оскільки 
через них також може поширюватись вірус 

африканської чуми. Про це під час відеоконфе-
ренції зі всіма областями сказав голова Держав-
ної служби з питань безпеки харчових продуктів 
та захисту споживачів Володимир Лапа.

– Є чимало незареєстрованих ферм, де утри-
мується від тридцяти до чотирьохсот голів свиней. 
Там працюють люди без певного місця проживан-
ня й говорити про якийсь рівень біобезпеки не до-
водиться, – зауважив посадовець.

За словами начальника головного управління Дер-
жпродспоживслужби у Вінницькій області Григорія Си-
дорука, таких нелегальних ферм на Вінниччині торік 
налічувалось 95. Зараз їх стало менше на третину.

– Така кількість ферм була станом на перше жов-
тня минулого року. У них налічувалось від п’ятдесяти 

до сотні поголів’я свиней. Зараз їх значно менше, 
вони закрились, як такі, що не дотримуються біобез-
пеки. А свиней здали на м’ясо або продали живцем. 
Побачивши, що ними зацікавились, ці фермери самі 
порізали свиней і закрились, – розповів посадовець. 

За словами Сидорука, кожен ветеринар у 
своєму населеному пункті знає, хто утримує не-
легальну ферму. Проте відстежити переміщення 
свиней неможливо ще й тому, що фермери, на-
віть маючи документи на тварин, продають їх 
нелегально.

– Велика проблема в тому, що досягти сто-
відсоткового ефекту неможливо через Подат-
ковий кодекс. Сьогодні, якщо фермер офіційно 
здаватиме м’ясо, виторг йому буде йти в при-
буток, а він не хоче цього показувати, оскільки 
це вплине на нарахування субсидії. Тому без 
документів сьогодні вивозиться все. Маючи 
ідентифікаційний код, власник віддає неле-
гально свиней, щоб не «засвітити» свій прибу-
ток, – сказав Сидорук.

Однак на території Вінниччини, щоб попереди-
ти повторний спалах африканської чуми, ветери-
нари продовжують здійснювати обходи фермер-
ських господарств. 

Під час позачергової сесії 
Вінницької обласної ради, 
яка відбулась 3 лютого, 

депутати прийняли звернення 
до Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради щодо ситуації, 
яка склалась із формуванням 
госпітальних округів. Текст звер-
нення затверджували протягом 
двох тижнів.

– До нас звернулись 14 районних 
та міських рад щодо створення ро-
бочої групи, – сказала виконувачка 
обов’язки голови облради Людмила 
Щербаківська. – Туди увійшли депута-
ти, представники органів місцевого 
самоврядування та громадськості. 
За нашою пропозицією приїхав за-
ступник міністра (охорони здоров’я – 
прим. авт.) Павло Ковтонюк, який теж 
взяв участь у засіданні робочої групи. 

Тоді ж депутати опрацювали 
пункти звернення. У ньому йдеть-
ся про призупинення дії третього 
та четвертого пунктів постанови № 
932 (щодо формування госпіталь-
них округів), про ухвалення зако-
ну, де будуть чітко прописані етапи 
та цілі реформи, терміни, а також 
проведення широкомасштабної ін-
формаційної кампанії.

Проте прийняти напрацьоване 
звернення «без бою» не вдалось. Від 
фракції «Блок Петра Порошенка «Со-
лідарність» виступив депутат Юрій 
Мазур зі своїм варіантом звернення. 

– Було б добре створити один 
госпітальний округ як зразок і по-
казати, що та як. Але треба чітко 
визначити етапи, фінансування 
медреформи, закон про медичне 
страхування. А передувати всьому 

має масштабна інформаційна кам-
панія, – наголосив пан Мазур.

Депутат Дмитро Рижмань наполя-
гав, що хтось має нести відповідаль-
ність за те, що сталося в області. Тому 
вніс у звернення пропозицію розгля-
нути відповідність директора депар-
таменту охорони здоров’я Людмили 
Грабович займаній посаді. 

Потім голова комісії з питань охо-
рони здоров’я Ярослав Хребтій за-
читав ще один варіант звернення від 
фракції «Самопоміч». У залі піднявся 
галас, на місцях постійно й досить го-
лосно обговорювали всі пропозиції 
та варіанти звернення.

– Закликаю припинити політичні 
спекуляції, – емоційно запропонува-
ла депутат Тетяна Антонець. – Робо-
ча група працювала чотири години, 
все розказали по пунктах. 27 голів 
райрад брали участь. Голова комісії 
Хребтій, який теж розробляв спіль-
не звернення й голосував за нього, 
сьогодні про інше говорить. Та по-
слухайте цих людей і призупиніть цю 
реформу. Почуйте одне одного. 

Депутат Володимир Барцьось за-
значив, що це просто черговий екс-
перимент з медреформи. Не в ін-
тересах людей, а всупереч їм. І вніс 
деякі поправки в текст звернення. 
А депутат Жанна Дмитренко зачита-
ла вірш, який закінчувався рядками: 
«і домовитись, врешті, про охорону 
здоров’я».

Представники Шаргородського 
району зазначили, що в їхньому ра-
йоні зібрали 21 тисячу 155 підписів 
проти цієї медреформи. А громад-
ський активіст Віталій Дерень попе-
редив: 

– Ми три години по ожеледиці до-
бирались до Вінниці. А до Могилів-
Подільського по тих дорогах взагалі 
важко їхати. А ще Могилів-Поділь-
ський знаходиться в ямі, тож є ризик 
підтоплення. То що, будемо лікарню 
евакуювати?

На сесію завітав також народний 
депутат Юрій Македон, після чого 

фракція БПП попросила перерву. 
Після 15-хвилинних консультацій де-
путати знову зібрались у залі. Керів-
ники кожної фракції оголошували, 
чи підтримає їхня фракція звернення 
щодо медичної реформи. Усі погоди-
лись. 

Проте поправки, які вносили 
у процесі розгляду питання, не при-
йняли. Таким чином, за звернення, 
під оплески представників районів, 
проголосували майже всі присутні 
депутати. Тож тепер його направлять 
до Кабміну та Верховної Ради де і ви-
рішуватиметься доля скандальної ме-
дичної реформи. 

ПОЛІТИКА МІСцЕВА ВЛАДА

Протести взяли своЄ: деПутати 
ініЦіЮвали ПризуПинення 
сКандалЬноЇ МедреФорМи

у вінниЦЬКіЙ 
оБласті 

відКриЮтЬ три 
нові ШКоли

ШкОли

2

У шаргородському, гай-
синському та Вінниць-
кому районах від-

криють нові школи. Про це 
повідомили в прес-службі 
Вінницької ОДА. 

Цьогоріч завершать будів-
ництво середніх навчальних за-
кладів у двох селах – Зведенівці 
на Шаргородщині та Михайлів-
ці на Гайсинщині. Будівництво 
відповідних шкіл у селах розпо-
чали ще в 1990-х роках, проте 
згодом через брак коштів при-
зупинили. 

Після закінчення ремонтних 
робіт кожна школа прийме по 
144 учня. 

Продовжать будівельні ро-
боти й ще в одному закладі-
довгобуді – в школі, яка знахо-
диться в Сосонці Вінницького 
району. На сьогодні в примі-
щені повні стю завершили бу-
дівництво стін, накрили дах 
та вставили металопластикові 
вікна. Школа розрахована на 
240 учнів. У ній навчатимуться 
не лише мешканці Сосонки, а 
й жителі сусідніх сіл, в яких не-
має своїх середніх навчальних 
закладів.

Також днями Вінницька ра-
йонна рада виділила з район-
ного бюджету 100 тисяч гри-
вень на завершення ремонту 
покрівлі в Сокиринецькій ЗОШ, 
яка нині зимує, накрита буді-
вельною плівкою. 

СеСії

фермер

Вінниччина вимагає призупинити постанову Уряду, 
яка затверджує порядок поділу області 

на госпітальні округи

на вінниЧЧині ШуКатиМутЬ ПідПілЬні ФерМи

Тетяна щербаТюК

громада шаргородського району шукає підтримки в депутатів облради

Вікторія ОнісімОВа

Тамара ТИсЯЧна



Продовження. Початок на стор.1

Водночас генерал-майор Андрій Верба наголо-
шує: 253 мільйони гривень виділили з бюджету на 
медичне забезпечення та вироби лікарського при-
значення, ще 90 мільйонів – на медичне обладнан-
ня.

– Фінансування є. Госпіталі станом на сьо-
годні забезпечені всім. У ситуаціях, коли від-
бувається загострення на фронті, у ЗМІ та со-
ціальних мережах дуже часто йдеться про те, 
що нібито знову виникає потреба в лікарських 
засобах, препаратах тощо. Це необґрунтова-
ні заяви зі сторони напівпідпільних та напів-
легальних волонтерських організацій, – каже 
Андрій В’ячеславович. – Днями вінницькі ЗМІ 
від імені деяких волонтерів поширювали ін-
формацію, що є потреба в одному лікарсько-
му препараті. Але він не використовується в 
ситуації, що склалася. Дійшло до абсурду: про-
сять приносити навіть пакетики чаю та кави. 
Це обурливо. Ситуація не відповідає дійсності, 

це розхитує суспільство. Коли є потреба – ми 
звертаємося до волонтерів. Зараз ситуація 
контрольована. 

Нагадаємо, вже понад тиждень вогонь під Ав-
діївкою не вщухає: бойовики гатять зі зброї забо-
роненого калібру, обстрілюють житлові квартали 

міста. Внаслідок обстрілів пошкоджено 133 будин-
ки та 25 квартир. Серед постраждалих – чимало 
цивільного населення. Є втрати серед бійців АТО. 
З міста евакуювали 298 місцевих мешканців. 

НАДзВИЧАЙНІ ПОДІЇКРИМІНАЛАТО«Правди сила», №6(15),  7 лютого 2017 р.

на БерШадщині БоятЬся 
еКолоГіЧноГо лиха: 

СТихії

ПЕРЕКИНУТІ АВТОБУСИ 
ТА СМЕРТЕЛЬНІ АВАРІЇ: ПІДСУМКИ 
ОЖЕЛЕДИцІ НА ВІННИЧЧИНІ

Складні погодні умови на-
робили чимало лиха минулого 
тижня на Вінниччині. Так, у зв’язку 
з ожеледицею, третього лютого 
скасували більшість рейсів авто-
бусного сполучення, було багато 
аварій та випадків травмування 
перехожих. 

У селі Корделівка на Вінниччи-
ні водій іномарки не впорався з 
керуванням та врізався в шкіль-
ний автобус. Сталася аварія, коли 
автобус розвозив школярів після 
уроків додому. Внаслідок зіткнен-
ня ніхто з дітей не постраждав, 
однак 50-річну пасажирку легко-
вика з тілесними ушкодженнями 
госпіталізували до Калинівської 
центральної лікарні.

Дала про себе знати ожеледиця 
й у Крижопільському районі: 30-річ-
ний водій не впорався з керуван-
ням, виїхав на зустрічну смугу руху 
та зіткнувся з іншим легковиком. 
Водії обох автівок отримали незна-
чні тілесні ушкодження, тож після 
огляду лікарів їх відпустили додому. 
За обома фактами ДТП слідчі по-
ліції відкрили кримінальні прова-
дження: мова йде про порушення 
правил безпеки дорожнього руху. 
Правоохоронці закликають водіїв  
у період ускладнення погодних 
умов без нагальних потреб не ви-
рушати в дорогу.
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Тонни смердючих відходів скидають просто неба біля Бершаді

на околиці міста звозять «терикони» відходів з птахоферми

Мешканці Бершаді скар-
жаться, що на поля, які 
знаходяться лише за 

два кілометри від міста, звозять 
тонни курячого посліду, запах від 
якого розноситься  на всі околиці. 
Також жителів турбує, що від-
ходи знаходяться неподалік від 
водяних свердловин, тому  не-
відомо, що їм доведеться пити, 
коли сніг почне танути. Про це 
редакції «Правди сила» повідо-
мив місцевий житель Олександр 
Даниленко.

– З осені минулого року представ-
ники однієї з ферм, яка знаходиться 
в сусідньому районі, час від часу  ве-
ликими фурами привозять послід на 
поле й ще гарячим просто висипа-

ють. Так, вони безсумнівно його тро-
хи присипають землею, але цей шар 
настільки тонкий, що не перебиває 
запах, – говорить Олександр Дани-
ленко.

Активісти не збираються зупиня-
тися й хочуть відвезти зразки ґрунту 
на незалежну експертизу.

–  Приватне підприємство орен-
дує три поля в нашому районі, це 
близько восьми гектарів землі. На 
нього вони вивозять курячий послід 
з власного підприємства, але всю цю 
роботу здійснюють за дозволеними 
нормами. Спочатку його вивозять на 
поле, потім присипають шаром ґрун-
ту. Восени це все розорють і весь по-
слід стане поживним добривом для 
землі,  де ростимуть сільськогоспо-
дарські культури, –  говорить голова 
Бершадської районної ради Михайло 
Бурлака. 

У селі Василівці Тульчинського ра-
йону  планують збудувати завод, на 
якому курячий послід з таких ферм 
перероблятимуть в біогаз. 

–  19 січня в селі ми відкривали во-
догін і водночас провели громадські 
слухання, на яких обговорили питан-
ня будівництва невеличкого заводу 
з виробництва альтернативної енергії 
з курячого посліду, який переробляти-
муть  на біогаз, –  каже сільська голова 
Васильківської сільської ради Ірина Ба-
сараб. – Звісно, що люди в захваті від 
таких планів, оскільки це робочі місця, 
а отже – шматок хліба в хаті. 

Тож поки людям залишається тіль-
ки сподіватися, що відходи виробни-
цтва із сусіднього району колись-таки 
утилізуватимуть за допомогою енер-
гоефективного способу. Ну й час від 
часу перевіряти воду в криницях – 
про всяк випадок. 

На поля, за два кілометри від Бершаді, 
звозять тонни курячого посліду, запах 
від якого розноситься  на всі околиці

«По нас стріляли з «Градів» –
у вінницькому шпиталі лікують поранених під Авдіївкою

Людмила КЛіщуК

Олег Олександр

Також вранці третього лютого 
в районі села Степанки Мурованоку-
риловецького району сталася 
автопригода за участі автобусів 
«Сетра» та «МАН». У результаті аварії 
загинув 32-річний водій «Сетри», 
громадянин Республіки Молдова. 
Трагедія сталася о шостій ранку. 
Приблизно в той самий час було 
введено обмеження для руху автобу-
сів всією мережею доріг загального 
користування Вінниччини. 



Вінницькі лікарні хочуть 
зобов’язати оприлюднювати 
інформацію щодо залишків 

ліків, які пацієнтам мають нада-
вати безкоштовно, та оновлювати 
її щодня.

 Наразі вже є один нормативний 
акт, який зобов’язує медзаклади опри-
люднювати інформацію про наявність 
безкоштовних ліків – наказ Міністер-
ства охорони здоров’я №509 від 2 черв-
ня 2016 року «Про здійснення заходів з 
контролю використання лікарських за-
собів та медичних виробів, закуплених 
за бюджетні кошти». На його виконан-
ня вже з’явилася інформація на сайті 
вінницького департаменту охорони 
здоров’я з посиланнями на лікарні тре-
тинного рівня, які закуповують ліки. 
Однак інформація щодо наявності цих 
ліків у медзакладах міста та районів на-
разі відсутня. У департаменті охорони 
здоров’я стверджують, що це питан-
ня курує Вінницький обласний центр 
здоров’я, але поки що результатів його 
роботи в цьому напрямі немає.

ДЕ ДІзНАТИСЯ 
ПРО БЕзКОшТОВНІ ЛІКИ

Наразі дізнатися про наявність 
безкоштовних ліків у медзакладах 
області можна з кількох джерел, хоча 
й вони не дають уявлення щодо по-
вної ситуації по всіх лікарнях.

Вінницька обласна дитяча клініч-
на лікарня вже повідомляє про за-
лишки ліків на своєму офіційному 
сайті. Такий наказ головний лікар Ва-
силь Паненко видав ще торік.

– Наш сайт працює вже рік, про-
тягом цього часу ми й оприлюдню-
ємо інформацію. Крім того, цю ж 
інформацію розміщуємо на стенді в 
приймальному відділенні. Ще такий 
самий стенд має бути в травматоло-
гічному відділенні, – каже Паненко.

За словами головного лікаря, у ме-
дзакладі оприлюднюють інформацію 

щодо закупівлі ліків за бюджетні, благо-
дійні кошти та кошти з місцевого бюдже-
ту. Інформацію оновлюють щотижня.

Ще одне джерело інформації щодо 
наявності в лікарні безкоштовних ліків – 
сайт департаменту охорони здоров’я 
Вінницької облдержадміністрації. Ін-
формацію можна знайти в розділі 
«Державні закупівлі». Тут є посилання 
на сайти медичних закладів третинно-
го рівня. Однак на сайтах далеко не всіх 
лікарень є інформація щодо наявності 
ліків. На деяких – лише документи щодо 
закупівель ліків, які проводились ще 
влітку минулого року.  

зВІТУюТЬ ЛИшЕ 11 зАКЛАДІВ 
ОБЛАСТІ, ЯКІ ОТРИМУюТЬ 

ТА РОзПОДІЛЯюТЬ ЛІКИ
Як пояснюють у департаменті, 

така інформація має з’являтися лише 
на сайтах лікарень третинного рівня.

– Інформації на сайтах районних 
лікарень немає, оскільки її розміщують 

на ресурсах закладів-отримувачів ліків. 
Таких у нас одинадцять, це заклади тре-
тинного рівня (дитяча обласна лікарня, 
онкодиспансер, ендокринологічний 
диспансер тощо). Вони отримують ліки 
за кошти державного бюджету й вже 
потім від них вони розподіляються по 
центрах первинної медико-санітар-
ної допомоги та районних лікарнях. 
Останні звітують про використання 
ліків і загальну інформацію про їх на-
явність розміщують на сайтах медза-
кладів третинного рівня, – пояснила 
головний спеціаліст лікувально-профі-
лактичного відділу допомоги дитячо-
му населенню департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації Наталя 
Бондар.

ЯК з ВІДСУТНІСТю ІНфОРМАцІЇ 
БОРОТИМУТЬСЯ ДЕПУТАТИ

Отож, яким саме чином вінницькі 
депутати мають зобов’язати лікар-
ні оприлюднювати цю інформацію, 
якщо цього не змогла добитися дер-
жава? За словами очільника бюджет-
ної комісії обласної ради Геннадія 
Мазура, наразі депутати шукають 
шляхи реалізації цього завдання.

– Зараз ми опрацьовуємо проект 
рішення й, думаю, змусимо департа-
мент охорони здоров’я його викону-
вати. Рішення стосуватиметься ліка-
рень третинного рівня, оскільки за 
них ми несемо відповідальність. Але 
в майбутньому дійдемо і до район-
них, і до міських, – пояснив Мазур.

ЩО зРОБИЛИ ІНшІ МІСТА
А поки у Вінниці думають, як домог-

тися такої прозорості, у деяких містах 
України це завдання вже реалізували. 
Так, в Одесі запустили сайт liky.odesa.
ua, на якому можна відстежити кіль-
кість наявних безкоштовних ліків у ме-
дзакладах області. Це можна зробити 
за назвою медичного закладу або за 
назвою самих ліків. Є інформація про 
створення подібного сайту й у Києві – 
health.kiev.ua, проте наразі сайт не 
працює. Також у мережі є інформація 
про те, що в листопаді минулого року 
львівський обласний департамент 
здоров’я зобов’язав своїм наказом 
оприлюднювати таку інформацію всі 
лікарні області.

ЩО КАЖУТЬ ПАцІЄНТИ
Самі ж вінничани, схоже, не над-

то обізнані з тим, які ліки їм мають 
надавати безкоштовно й що вза-
галі є така можливість. Вінничанка 
Людмила Грицюк потрапила до од-
нієї з вінницьких міських лікарень 
у грудні минулого року, проте всі 
ліки змушена була купувати влас-
ним коштом.

– Я не очікувала, що мене покла-
дуть на стаціонар. Того ж дня мені 
вкололи три ампули знеболюваль-
ного, але вже наступного дня я їх 
мала відкупити та повернути назад 
персоналу. Так само, як і використа-
ні ними рукавички та шприци. Про 
те, що ліки мають надавати безко-
штовно, вперше чую, – розповідає 
вінничанка.

Інший вінничанин Олег розпові-
дає, коли лежав у лікарні на Вишень-
ці, теж сам купував усі ліки.

– Навіть кров з пальця без своєї 
спиртової серветки, рукавичок та 
скарифікатора не візьмуть. Більше 
того, з четвертого поверху відправи-
ли за цим усім на перший, в аптеку. 
Про безкоштовні препарати взагалі 
мова не йде, – каже чоловік.

Отож, як видно із ситуації, ві-
нницьким депутатам є ще над чим 
попрацювати. Особливо щодо опри-
люднення інформації в міських та ра-
йонних лікарнях області. Тим паче, 
що приклади успішної реалізації та-
кої ініціативи вже є. 

МОЄ ПРАВО
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у Газових ПлатіжКах з’являтЬся 
ГіГавати та МеГаджоулі
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Інформацію щодо наявності 
в лікарні безкоштовних 

ліків можна знайти на сайті 
департаменту охорони здоров’я 
Вінницької облдержадміністрації 
в розділі  «Державні закупівлі»

Тамара ТИсЯЧна

де дізнатися Про ліКи, 
яКі МедзаКлади МаЮтЬ 
надавати БезКоШтовно

кОмунАльні пОСлуги
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Слід зобов’язати лікарні щодня дру-
кувати списки залишків медикамен-
тів і розміщувати їх на стенді поряд 
з реєстратурою. І тоді можна їзди-
ти перевіряти, чи виконується на-
каз Міністерства охорони здоров’я 
«Про здійснення заходів з контро-
лю використання лікарських засобів 
та медичних виробів, закуплених за 
бюджетні кошти».

МИКОЛА 
КОПАЧЕВСЬКИЙ, 
директор 
департаменту 
фінансів 
облдерж-
адміністрації:

Тетяна щербаТюК

Невдовзі вінничани отри-
мають платіжки, в яких 
кількість газу буде вказана 

не тільки в кубометрах, але й у 
джоулях. Про це повідомила фа-
хівець зі зв’язків з громадськістю 
«Вінницягазу» Оксана Поліщук.

– Обсяг газу неправильно вимі-
рювати в кубічних метрах. Ми про-
сто звикли, що в наших платіжних 
документах газ обчислюється в кубо-
метрах, – каже вона. – При тому, вся 
Європа, США, весь цивілізований світ 
давно об’єм газу обраховує в енерге-
тичних одиницях. Це можуть бути кі-
ловати на годину або мегаджоулі. Від-
повідно, це є логічним та зрозумілим, 

оскільки важливо не те, скільки газу 
використали, а скільки тепла вам було 
надано та скільки ви його спожили.

За словами Оксани Поліщук, нара-
зі весь ринок газу в Україні переводять 
у відповідність до європейських норм. 
Тому 26 січня Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП) затвердила поста-
нову, якою визначено обов’язки опе-
раторів сповіщати споживачів про всі 
одиниці вимірювання тепла.

Це зроблено для того, щоб спо-
живач зміг оцінити, вигідно чи не-
вигідно йому користуватись газом у 
порівняні з іншими видами енерго-
носіїв. На ціну газу ця зміна жодним 
чином не вплине. 



Стали відомі причини смерті 
1,9-річної Вероніки Сім-
ченко, чиє життя обірва-

лось 16 січня, тиждень потому, 
як через халатність медсестри 
їй ампутували руку. У висновку 
судово-медичної експертизи 
вказано, що причиною смерті 
дитини стала «двобічна бронхоп-
невмонія, ендогенна інтоксикація 
та порушення обміну речовин». 
Про це кореспондентці повідо-
мила мати покійної дівчинки Віта 
Сімченко. 

Дитина померла незважаючи на 
те, що одразу після появи перших 
ознак нездужання, батьки, не зво-
лікаючи, привезли її до районної 
лікарні в Мурованих Курилівцях. 
Там через недогляд медсестер у неї 
відмерла рука, з якої забули зняти 
джгут. Вже у Вінниці дитині ампутува-
ли посинілу кінцівку. Попри спроби 
врятувати дівчинку, вона пролежала 
без свідомості майже місяць, після 
чого померла. 

У НАЙСТРАшНІшИЙ ДЛЯ БАТЬКІВ 
ДЕНЬ ЇМ ДОПОМОгЛА 

НЕзНАЙОМКА
– Веронічка незадовго до смерті 

відкрила оченятка, подивилася на 
мене й заплакала. Через кілька го-
дин потому вона померла. У мене 
наче щось у грудях обірвалось, я 
жити не хотіла, тільки плакала. На 
диво, з’явилась якась незнайома жін-
ка, яка прочитала про нас статтю та 
забрала мене на цю нещадну ніч до 
себе. Я й до сьогодні не знаю навіть 
її прізвища, а вона купила нам труну 
й цілий день возила машиною по Ві-
нниці скрізь, куди нам було потрібно. 
Разом з нами й забирала понівечене 
від розтину тіло,  –  розповідає Віта 
Сімченко. – Донечку ховали в білій 
сукні та білесенькій шапочці, бо на 
розтині їй розрізали голову. На похо-
роні була незлічена кількість людей, 
які з’їхались із чотирьох сіл. За по-
хоронною машиною «чорною хма-
рою» йшла справжня колона людей.

 У МАМИ ВІД ПЕРЕЖИТОгО
ВІДМОВИЛИ НОгИ

У мами дівчинки через пере-
житий стрес відмовили ноги. Тепер 
вона майже прикута до ліжка й не 
може виконувати ніяких справ по 
господарству. У всіх хатніх роботах 
їй допомагає свекруха, яка змуше-
на була переїхати до них жити після 
того, як Вероніку забрали в лікарню. 
А вдома в жінки підростає ще двоє 
старших хлопчиків, які потребують 
материнського тепла. 

– Після похорону в мене почала 
дуже боліти спина й потроху я зля-
гла. Ходити майже не можу, лише 
до туалету й назад. Чоловік каже 
їхати в лікарню, але немає ні ко-
штів, ні бажання. Як згадаю, що ті 
лікарі зробили з моєю дитиною, то 
мені ще гірше робиться. До того ж, 

треба ще відбути поминки 40 днів, 
замовити пам’ятник, а це ще кіль-
ка тисяч гривень, – говорить Віта. – 
Найжахливіше, що жоден з лікарів 
не попросив вибачення, ніхто з 
можновладців та депутатів не по-
цікавився ні здоров’ям дитини, ні 
нашим станом.  

ДИТЯЧА СМЕРТНІСТЬ ПО ОБЛАСТІ 
ВИМІРюЄТЬСЯ СОТНЯМИ

Ми поцікавилися, скільки всього 
померло дітей у лікарнях Вінниць-
кої області торік і направили від-
повідний запит у департамент охо-
рони здоров’я обласної державної 
адміністрації. Відповіддю були шо-
ковані: виявилось, що в 2016 році 
в лікарнях Вінницької області по-
мерло 139 дітей, з них – 55 ново-
народжених. Також під час пологів 

померли дві породіллі. Понад по-
ловина померлих дітей (59 малю-
ків) втратили життя безпосередньо 
у Вінниці, решта – у лікарнях облас-
ті, де загалом менша статистика на-
роджуваності. 

У 2016 році в лікарнях Вінниць-
кої області до дисциплінарної від-
повідальності притягнули лише 
трьох осіб (винесли три догани), ще 
одну особу звільнили із займаної 
посади.

Як зазначають у Головному управ-
лінні Національної поліції у Вінниць-
кій області, протягом 2016 року до 
правоохоронних органів надійшло 
лише три звернення від батьків, чиї 
діти померли в лікарнях. За даними 
фактами було внесено відомості до 
Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань та зареєстровано три кримі-
нальних провадження. Проте в жод-
ному з випадків справа до суду поки 
не дійшла. 
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дитяЧа сМертністЬ на вінниЧЧині: 
сотні ПоМерлих, нулЬ ПоКараних 

ТрАгедії

Шкільні реАлії

5

Протягом двох десятиліть – 
з 1996 по 2016 роки – на 
Вінниччині кількість учнів 

у загальноосвітніх школах ско-
ротилася на 93 тисячі осіб. Відпо-
відну інформацію повідомили в 
прес-службі головного управління 
статистики у Вінницькій області.

Так, у 1995-1996 навчальному році в 
школах області навчалось 248 тисяч ді-
тей, а вже в 2016-2017 навчальному 
році – 155,1 тисячі. Протягом цього часу 
скоротилась і кількість самих шкіл – 
з 1116 закладів у 1996 році до 873-х 
у 2016-му. Згідно з даними статистики, 
щороку на Вінниччині скорочувалось від 
п’яти до п’ятнадцяти шкіл. Найменша 
кількість учнів навчалася в школах у 
2013-2014 навчальному році – 152 тисячі 
дітей. Протягом трьох наступних років 
кількість учнів почала збільшуватись. 
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МаЙже 100 тисяЧ уЧнів «не дорахувалисЬ» 
вінниЦЬКі ШКоли за 20 роКів

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                          

мирослава сЛОбОдЯнюК

Тамара ТИсЯЧна

Після 2014 року кількість школярів на Вінниччині почала збільшуватись

Новонароджені

ДІТЕЙ ПОМЕРЛО 
В 2016 РОцІ 
В ЛІКАРНЯХ 
ВІННИцЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

139 55

84

Протягом 2016 року 
до правоохоронних органів 

надійшло лише три 
звернення від батьків, 

чиї діти померли в лікарнях

Найбільше випадків дитячої смертності зафіксовано у Вінниці



– Для того, 
щоб відстоя-
ти свою по-
зицію, необ-
хідно її чітко 
для себе ви-
значити, зро-
зуміти й від-
чути. Якщо 
сумніви за-
л и ш а ю т ь -
ся, завжди 

знайдуться люди, готові роз’ятрити 
рану. Тому дуже важливо хворобливу 
ситуацію опрацювати: прожити й пе-
реварити всі емоції, пов’язані з нею, 
винести уроки з цього випробування, 
переформатувати відносини.

Як же пережити зраду?
Перш за все, варто розуміти, що 

є люди (і чоловіки, і жінки), які прак-
тично не можуть не зраджувати. Вони 
так влаштовані, тому сподіватися, що 
хтось зможе їх переробити, наївно й 
безглуздо. Тут вибір невеликий: або 
погодитися зі станом справ, або роз-
лучатися. В іншому випадку – суціль-
ний біль. Інше питання, що ми часто 
боїмося поглянути правді у вічі, люби-
мо себе обманювати, сподіваючись, 
що «зі мною буде по-іншому»...

Якщо ж ваш партнер не відно-
ситься до даної категорії й зрада 
трапилася випадково, варто розі-
братися – скороминуща це інтриж-
ка чи справжнє кохання.

гОСПОДАР НАш КРАЙ 6

В Україні стартувала 
акція на підтримку 
відновлення об’єктів 

культурної спадщини. По-
трапила в цей флешмоб 
і пам’ятка архітектури на 
Вінниччині – замок графа 
Ксідо в Хмільнику, який 
спорудили в XVIII столітті. 

Головна мета проекту – 
привернути увагу громадян 
до питання відновлення зам-
ків, палаців та церков у різних 
регіонах нашої країни задля 
розкриття їхнього туристично-
го потенціалу та збереження 
сторінок історії нашого наро-
ду! Кожен може долучитися до 
цієї акції, придбавши тематич-
ну листівку за один долар. 

– Це фактично вартість 
однієї чашки кави чи бокалу 
пива в пабі! Це зовсім смішні 
кошти, але тільки уявіть, якщо 
відгукнуться сто тисяч небай-
дужих, – каже координаторка 
проекту Олена Пермінова.

Для того, аби долучитися до 
порятунку палацу в Хмільни-
ку, варто обрати та зазначити 
кількість листівок та оплатити 
з будь-якої банківської карти 
їхню вартість. Дизайнери роз-
робляють ексклюзивну листів-
ку, яку й надсилають поштою 
разом з подарунком та подя-
кою від партнерів проекту. 

Серед ключових об’єктів 
на 2017 рік, крім Хмільниць-
кого палацу, є також: Співочі 
тераси – акустичне диво Хар-
ківщини, Наталіївський парк 
у Харківській області та Свя-
то-Троїцький собор у Яготині 
на Київщині. 

Акція проходить за ініціа-
тиви Всеукраїнського фонду 
відтворення видатних пам’я-
ток історико-архітектурної 
спад щини імені Олеся Гонча-
ра, завдяки діяльності якого 
протягом останніх 20 років 
відновили велику кількість 
пам’яток історико-архітектур-
ної спадщини нашої країни. 

врятувати від руЙнування ПалаЦ 
XVIII століття на вінниЧЧині Можна, 
ПридБавШи листівКу

«ПроБаЧила ЧоловіКові зраду, теПер 
у селі не МаЮ сПоКоЮ»

пОрАди пСихОлОгА

Людмила КЛіщуК
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Ще на початку 90-х у цьому примiщеннi був готель

Всерединi палацу стелю 
подекуди пiдперто стовпами

Придбати листівку можна за посиланням: 
http://oleshoncharfoundation.info/index.php?route=common/home

Додамо, що за попередніми підрахунками на реставрацію палацу 
в Хмільнику потрібно близько 30 мільйонів гривень.

«Живемо з чоловіком у невели-
кому селі, так сталося, що він мене 
зрадив. Я дізналася про це від од-
носельців – у селі чутки розходять-
ся дуже швидко. Дуже його люблю 
та ціную нашу родину. Він попросив 
пробачення, сказав, що це востан-
нє, але в селі всі про це говорять. 
Сусіди постійно про це нагадують, 
розпитують, радять його вигнати. 
Мало того, що він мене зрадив і 
мені до сьогодні болить ця рана, 
ще й знайомі почали засуджува-
ти мене за те, що його пробачила. 
Як мені відстояти мою позицію?»

Оксана, 34 роки

НАшА ЧИТАЧКА 
НАПИСАЛА ДО РЕДАКцІЇ:

НА ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ ПСИХОЛОг АННА КАТРУК:

Якщо це дійсно любов, дуже 
складно відпустити. Але утримав-
ши «половинку» через страх зоста-
тись самотньою, жінка стикається з 
дратівливістю чоловіка, якому «під-
різали крила» та зі своїм почуттям 
меншовартості, адже з нею живуть з 
жалю чи почуття обов’язку. Тут важ-
ливо, щоб чоловік зробив вибір.

Якщо ж це скороминуща інтриж-
ка, ситуація не така погана. Стосунки 
можуть навіть покращитися, але тіль-
ки якщо над ситуацією попрацюва-
ти. Поставте собі питання: що такого 
відбувалося в стосунках, що не могло 
більше продовжуватися? Зрада – це 
часто несвідома спроба одного з 

партнерів щось змінити, внести но-
визну в звичний хід подій. Що зникло 
з ваших відносин? Що саме ваш парт-
нер шукав на стороні? 

І дуже важливе питання: що ви 
недодали собі, у чому себе обділи-
ли, в якій сфері створили вакуум, 
на місце якого притяглась третя 
сторона у вашу пару? Часто прожи-
ти цей період на самоті буває не-
ймовірно складно. У цьому допо-
може психолог. Симптомами 
зцілення буде, перш за все, розу-
міння своїх внутрішніх кордонів і 
потреб, а також відновлення діало-
гу між партнерами, коли є місце не 
тільки для претензій і образ, але є 
сміливість озвучувати свої почуття 
й бажання. 

Симптомами зцілення буде 
розуміння своїх внутрішніх 

кордонів і потреб, 
а також відновлення діалогу 

між партнерами
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ПроГраМа телеПередаЧ з 7 по 12 лютого
ВІВТОРОК, 7 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, 11.00, 15.20, 
22.50, 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, 02.35 Д/с «Вудро Вілсон»
11.05 Д/ф «Справа Менделя 
Бейліса»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15, 02.10 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, 03.55 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, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку-2»
12.45, 00.45 «Ліга сміху»
16.00 «Казкова Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «На ножах»
23.30, 03.35 Т/с «Теорія брехні-3» 
(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 Т/с «Черговий лікар-2»
12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Коли минуле попере-
ду» 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «csi. Місце злочину» 
16+
02.10 Х/ф «Загублений світ» 16+

Новий Канал
04.45, 18.00 Абзац
05.40, 07.00 kids time
05.45 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.02 Т/с «Клініка» 16+
09.10 Київ удень і вночі
11.15 Серця трьох
14.00 Хто зверху?
19.00 Зірки під гіпнозом
22.45 Т/с «Гра престолів» 18+
00.55 Х/ф «Перевертні» 18+
02.45 Зона ночі

ICTV
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10 Більше, ніж правда
11.10, 17.45 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Боєць» 16+
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф «Вогонь із пекла» 16+
01.20 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.45 Стоп-10
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Провокатор

 СЕРЕДА, 8 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, 22.50, 
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, 02.35 Д/с «Вудро Віл-
сон»
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, 03.55 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 «Історія одного пере-
селення. Чехи і Україна»
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
02.10 Вікно в Америку

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку-2»
12.55, 00.45 «Ліга сміху»
16.05 «Казкова Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти 
долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Одруження наосліп-3»
23.30, 03.35 Т/с «Теорія 
брехні-3» (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 «Украї-
ною»
09.15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2»
12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Коли минуле попере-
ду» 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «csi. Місце злочину» 
16+
03.40 Зірковий шлях

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.40, 07.00 kids time
05.42 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.02 Т/с «Клініка» 16+
09.10 Київ удень і вночі
11.15 Серця трьох
14.10 Зірки під гіпнозом
19.00 Вар’яти
22.15 Т/с «Гра престолів» 18+
01.35 Х/ф «Вампірка» 18+

ICTV
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10 Громадянська оборона
11.05, 17.55 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Вогонь із пекла» 16+
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «У смертельній небез-
пеці» 16+
01.15 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.40 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Провокатор

ЧЕТВЕР, 9 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, 11.35, 18.05, 
22.50, 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 Д/с «Франклін Делано 
Рузвельт»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Надвечір’я. Долі
15.20, 22.35 Обличчя війни
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Змішана естафета
17.10, 03.55 Т/с «Анна Піль»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Борхес
19.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Біатлон. Чемпіонат світу. І 
етап. Змішана естафета
03.35 Д/ф «Сімдесятники. Мико-
ла Вінграновський. Український 
Орфей»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-2»
10.55 «Міняю жінку-3»
12.20 «Міняю жінку-2»
12.55, 00.45 «Ліга сміху»
16.05 «Казкова Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 03.35 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Чотири весілля – 6»
23.00 «Право на владу»

ТК Україна
006.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адво-
кат» 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 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коли минуле попере-
ду» 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с «csi. Місце злочину» 
16+
03.40 Зірковий шлях

Новий Канал
03.15, 02.30 Служба розшуку 
дітей
03.20, 02.35 Зона ночі
04.55, 18.00 Абзац
05.50, 07.03 kids time
05.52 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.05 Т/с «Клініка» 16+
09.45 Київ удень і вночі
12.00 Серця трьох
14.45 Вар’яти
19.00 Зірки під гіпнозом
22.40 Т/с «Гра престолів» 18+
00.50 Х/ф «Воно» 18+

ICTV
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.50 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф «У смертельній небез-
пеці» 16+
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Наперекір смерті» 16+
01.10 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.35 Стоп-10
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Провокатор

П’ЯТНИцЯ, 10 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, 12.05, 23.30, 
00.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/ф «Легенди 
тофу»
09.30 Д/с «Франклін Делано 
Рузвельт»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
14.00 Віра. Надія. Любов
15.20 Обличчя війни
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Спринт 7,5км. (жінки)
17.10 Т/с «Анна Піль»
17.55 Д/ф «Іван Терещенко. 
Колекціонер справ благо-
дійних»
18.20, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Концерт солістів Націо-
нальної Опери
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне
03.10 Біатлон. Чемпіонат світу. І 
етап. Спринт 7,5 км. (жінки)

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 «Чотири весілля-2»
10.50 «Міняю жінку-3»
12.20 «Міняю жінку-2»
12.50, 02.30 «Ліга сміху»
15.55 «Казкова Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.20 «Вечірній Київ «
22.20 «Вечірній квартал»
00.15 Х/ф «Чого хочуть жінки?»

ТК Україна
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
02.40 Події
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зірковий шлях. Новий 
сезон
11.30, 03.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2»
12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00, 23.30 Т/с «Коли минуле 
попереду» 16+
23.00 Події дня
00.10 Т/с «c.s.i.: місце злочину» 
16+
05.00 Зірковий шлях

Новий Канал
003.00, 02.00 Зона ночі
04.10, 18.00 Абзац
05.03, 06.55 kids time
05.05 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 Т/с «Клініка» 16+
08.10 Київ удень і вночі
10.30 Від пацанки до панянки
19.00 Вар’яти
22.40 Т/с «Гра престолів» 18+

ICTV
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.40 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Наперекір смерті» 
16+
15.20, 16.20 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Вдруге не посадять» 
16+
01.25 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.50 Стоп-10
04.35 Факти
04.55 Х/ф «Корабель «Місячний 
гонщик»

СУБОТА, 11 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»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.50 Т/с «Красуні Едіт Уортон»
15.10 Книга.ua
15.40 Біатлон. Чемпіонат сві-
ту. Спринт 10 км. (чоловіки)
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.20 Чоловічий клуб
19.00 Національний відбір 
учасника від України на Між-
народний пісенний конкурс 
«Євробачення-2017», 2 тур
21.00, 05.35 Новини
21.30 Мистецький пульс Аме-
рики
22.00 Національний відбір 
учасника від України на Між-
народний пісенний конкурс 
«Євробачення-2017», 2 тур 
(продовження)
22.50 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
23.50 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Чемпіонат 
світу. І етап. Спринт 10 км. 
(чоловіки)
03.40 Д/с «Франклін Делано 
Рузвельт»

1+1
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 22.55 «Світське життя»
11.00 «Одруження наосліп-3»
12.50 «Голос країни-7»
15.25 «Вечірній квартал»
17.30 Т/с «Недотуркані»
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
23.55, 04.20 Х/ф «Заклинач 
коней» (16+)

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Події
07.10, 05.00 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Перевірка на кохан-
ня» 16+
11.15, 15.20 Т/с «Коли минуле 
попереду» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Теща-коман-
дир» 12+
21.40 Х/ф «Дві миті кохання»
23.35 Реальна містика
02.10 Т/с «csi. Місце злочину» 
16+

Новий Канал
03.00, 02.35 Зона ночі
05.53, 07.50 kids time
05.55 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.52 Половинки
09.45 Ревізор
12.50 Страсті за ревізором
15.20 М/ф «Хранителі снів»
17.00 М/ф «Заплутана 
історія»
19.00 Х/ф «Білосніжка. Помста 
гномів»
21.00 Х/ф «Красуня і чудовись-
ко»
23.10 Х/ф «Перевертні» 18+
01.00 Х/ф «Воно» 18+

ICTV
007.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не повторюй!
08.55 Я зняв! Прем’єра
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Близнюки» 16+
15.05 Х/ф «Моя мачуха – іншо-
планетянка»
17.00 Х/ф «Стій! Бо моя мама 
буде стріляти»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.05 Х/ф «Після заходу сонця» 
16+
21.55 Х/ф «Від колиски до моги-
ли» 16+
23.50 Х/ф «Вдруге не посадять» 
16+
01.40 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.00 Т/с «Код Костянтина» 16+
03.50 Факти
04.20 Х/ф «Живі вогні»

НЕДІЛЯ, 12 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», 2 тур
10.50 Спогади
11.25 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Гонка переслідування 10км. 
(жінки)
12.20 Національний відбір 
учасника від України на Між-
народний пісенний конкурс 
«Євробачення-2017», 2 тур (про-
довження)
13.00 Театральні сезони
13.45 Мистецькі історії
13.55 Фольк-music
15.15 Твій дім-2
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Гонка переслідування 12,5 км. 
(чоловіки)
16.35 Д/ф «Борис Мозолев-
ський. Знак Скіфії»
17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Китайський вікенд. Д/с 
«Легенди тофу»
22.00 Утеодин з Майклом 
Щуром
22.35 Артклуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Надвечір’я. Долі
03.15 Д/с «Франклін Делано 
Рузвельт»

1+1
07.00 «Українські сенсації»
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-3:
Танзанія»
12.10 «На ножах»
13.50 Т/с «Останній москаль»
17.00 Х/ф «Чого хочуть жінки?»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.15 Х/ф «Гарне життя»
01.20 «Аргумент кiно»
01.55 «Світське життя»
02.45 «Ескімоска-2. Пригоди
в Арктиці»

ТК Україна
06.50 Події
07.40 Зірковий шлях
09.20 Х/ф «Дві миті кохання»
11.15 Т/с «Коли минуле попере-
ду» 16+
16.45, 20.00 Т/с «Даша»
19.00, 05.50 «Події тижня» з 
Олегом Панютою
21.20 Т/с «Теща-командир» 12+
01.10 Т/с «Райське місце» 16+
05.00 Реальна містика

Новий Канал
03.00, 02.00 Зона ночі
05.13, 06.35 kids time
05.15 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.40 Т/с «Якось у казці»
10.05 Х/ф «Домашній арешт»
12.10 М/ф «Заплутана історія»
14.10 Х/ф «Білосніжка. Помста 
гномів»
16.10 Х/ф «Красуня і чудовись-
ко»
18.20 Х/ф «Великий Гетсбі» 12+
21.00 Х/ф «Три метри над рів-
нем неба» 16+
23.20 Х/ф «Три метри над рів-
нем неба – 2. Я тебе хочу» 16+

ICTV
06.35 Т/с «Відділ 44» 16+
10.05 Вдвічі дешевше!
11.00 Стоп-5
11.55 Стоп-5
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Моя мачуха – іншо-
планетянка»
15.00 Х/ф «Після заходу сонця» 
16+
16.50 Х/ф «Від колиски до моги-
ли» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Європа» 16+
22.20 Х/ф «Безмежний обрій» 16+
00.10 Х/ф «Ніндзя-убивця» 16+
01.50 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.15 Т/с «Код Костянтина» 16+



У редакції газети «Правди 
сила» тиждень розпочався 
з кави та приємних неспо-

діванок. Лідер гурту «Антитіла» 
Тарас Тополя завітав у гості до 
журналістів і розповів про свої 
плани. Разом з благодійною ор-
ганізацією юНІСЕф популярний 
рок-гурт приїхав агітувати сту-
дентів будувати власне майбутнє 
саме на теренах рідної країни.

Вінниця стала п’ятим українським 
містом, де майбутні лікарі та вчителі 
розповіли про свої сподівання, змо-
гли поспілкуватись з відомим му-
зикантом про проблеми працевла-
штування, власні мрії та взагалі про 
життя молоді на Вінниччині. Зустріч 
проходила у двох найбільших універ-
ситетах міста – медичному та педаго-
гічному. Вхід для усіх студентів безко-
штовний.

Не забув Тарас Тополя запроси-
ти  своїх прихильників на концерт, 
де пролунають не лише улюблені 
всіма хіти, але й пісні з нового 
альбому «Сонце». Фронтмен гур-

ту запевняє, атмосфера концерту 
буде теплою та по-весняному со-
нячною. Не пропустіть концерт 
гурту «Антитіла», який відбудеть-
ся 22 лютого в Будинку офіцерів. 
Поспішайте вже зараз придбати 
квитки. 

Вінничанину Євгену григо-
ровичу Марінову 85 років. 
Майже все життя він грає 

в практичні шахи.

Наприкінці минулого століття успіш-
но розпочав складати задачі й етюди. 

За цей час в різних періодичних видан-
нях опублікував понад тисячу оригі-
нальних композицій, став у цій справі 
справжнім майстром. Розв’яжіть кілька 
оригінальних задач шановного люби-
теля шахових композицій. 

ОВЕН
У першій половині тижня 
ви можете відчути легке 
нездужання, але швидко 

впораєтеся з цим і візьметеся за ро-
боту. Друга половина тижня обіцяє 
бути набагато кращою, а все завдяки 
родичам і друзям, які вас навідають.

ТЕЛЕцЬ
Подбайте про своє 
здоров’я. Намагайтеся не 
перевантажувати організм 

важкою їжею й великою кількістю 
алкогольних напоїв. В особистому 
житті на вас чекають нові зрушення.

БЛИзНюКИ
Хороший тиждень для 
того, щоб навести поря-
док у своєму домі. Також 

присвятіть час роздумам над своїм 
особистим життям. Усі свої емоції 
тримайте при собі.

РАК
Ви людина, яка легко за-
буває образи. Цим і ко-
ристуються всі навколо. 

Настав час робити висновки.

ЛЕВ
Уважно придивіться до сво-
го оточення – це допоможе 
в особистому житті, ви по-

знайомитесь із приємним та добрим 
представником протилежної статі. 

ДІВИ
Це буде дуже активний і 
творчий тиждень. Ваша 
енергія допоможе до-

сягнути бажаного. Але будьте обе-
режними, адже будь-якої миті успіх 
може перетворитись на поразку. 

ТЕРЕзИ
Цього тижня фінансовий 
успіх супроводжуватиме 
вас: це хороший час для 

масштабних покупок та вкладення 
коштів у власну справу. 

СКОРПІОН
Ваше здоров’я та особис-
та чарівність цього тижня 
дозволять вам впоратися 

з будь-якою справою. Це вдалий час 
для людей творчих професій, адже їм 
вдасться значно просунутися до бажа-
ної мети.

СТРІЛЕцЬ
Люди, які вас оточують, 
тільки вдають, що ви їм 
небайдужі. А якщо зна-

добитися допомогти, то їх поруч не 
виявиться. Не забувайте, що друг 
пізнається в біді. Придивіться до 
своїх друзів і зробіть висновки.

КОзЕРІг
Тиждень обіцяє бути дуже 
напруженим. Вам варто сер-
йозно поставитись до влас-

них справ та визначитись з пріорите-
тами. Тільки так досягнете бажаного.

ВОДОЛІЙ
Протягом тижня покладай-
теся на інтуїцію. Перша по-
ловина тижня – вдалий час 

для важливих справ. Не забудьте по-
дбати про своє здоров’я.

РИБИ
На початку тижня подбай-
те про своє здоров’я. Усі 
плани радимо перенести 

на наступний тиждень, оскільки 
можливий конфлікт на роботі або в 
сім’ї. Вам не завадило б відпочити. 

гОрОСкОп

жАрТи

Стоять дві дев’ятиповерхівки. 
Один сусід кричить з вікна іншому:

– Михайле, у тебе коли день на-
родження?

– У травні. А що?
– Я тобі штори подарую. А то 

весь будинок бачить як у тебе дру-
жина без трусів вічно ходить.

– А в тебе коли?
– У червні. А що?
– Я тобі бінокль подарую, щоб 

ти бачив, чия це дружина.

***
– Чому в Україні дефіцит м’яса?
– Тому, що свині вийшли в люди, 

корови вийшли заміж, козли одру-
жилися, барани захистили дисер-
тації та керують країною, а кури 
подохли зі сміху.

***
Сім’я сідає в машину. Дитина 

питає:
– Чому ми не їдемо?
– Тому, що холодно на вулиці, 

гріємо машину.
І тут дитина видає:
– Попами чи що...?! 
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дОЗвілля

Шахові задаЧі-МініатЮри

задача №7:
мат за два ходи (3+4)

задача №8: 
мат за два ходи (3+4)

задача №9: 
мат за два ходи (3+4)

Перевірте розв’язок задач від федора Панчука, розміщених у газеті 
«Правди сила» №4.

Задача №4:
1. Фd4? g4!; 1. Фf6! Цугцванг;
1... Крg4/Крh6
2. Фf3/Фh8x

Задача№5:
1. Фb5! Цугцванг; 
1... Кре4/Крg4/kpf6, kpe6
2. cd6/Фd7/Ф:е5х;

Задача №6:
1. Фg1! Цугцванг;
1... Кр:f6/kpf8/kpg6,kph6
2. ch4/cd6/cf4x.

привіТАння

7 лютого відзначив 87-річчя 
Віктор григорович Біліченко з 
села Тростянець Тиврівського ра-
йону. Герой соцпраці, людина, 
яка понад 40 років віддала роз-
будові свого села, тривалий час 
був головою правління місцевого 
колгоспу. Віктор Григорович зро-
бив для людей багато добра й 
сьогодні односельці вітають його 
з днем народження!

«Бажаємо вам міцного ко-
зацького здоров’я, вдячності від 
нащадків та поваги від людей. 
Нехай ваш життєвий шлях та ваші 
досягнення  послужать прикла-
дом для нових поколінь».

З повагою, жителі села Тростя-
нець та депутат Тиврівської районної 

ради Валерій Радзіх
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пОгОдА

Антитіла у редакції медіа-центру «Власно»

Тарас Тополя та Ірина Басенко


