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На календарі – червень… Місяць білих ночей, квітучих 
трав, співочих птахів, як кажуть у народі. А ще - рум’янець 
року, різноцвіть, сінокісник, перволіть, кресник, світозар, 
сонцекрес... Усі ці назви червня ніби підкреслюють при-
родні явища, ознакою яких є буяння молодості. Цікаво, що 
в Україні побутувала й назва «іюнь», пов’язана з іменем 
давньоримської богині Юнони – покровительки дівчат, 
шлюбів, сім’ї та породіль, богині успіху та перемоги. 

Червень багатий не лише на трави і квіти, а й на свята. 
Зокрема, ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей, 
день домогосподарки, вшановуємо наших Батьків, святку-
ємо День Конституції України, Міжнародний день друзів, 

літнього сонцестояння, молоді, Ви-
пускний і навіть день йоги… А ще ж 
чимало професійних та неофіційних 
свят. Словом, приводів для піднесе-
ного настрою – чимало. Втім, кожен 
день має свій настрій, аромат і навіть 
присмак. 

…Купуючи у супермаркетах продук-
ти, ми обов’язково звертаємо увагу на 
їх кінцеву дату споживання. А чи заду-
мувались ви, що і у кожного з нас є свій 
термін придатності? Саме тому жити 
треба СЬОГОДНІ, зараз, цієї миті. І ні-
коли не відкладати нічого на «потім». 
Не чекати якогось особливого випадку 
чи особливої нагоди. Бо нічого немає 
вічного. Життя занадто коротке, щоб 
марнувати його на щось нудне і непо-
трібне. Мабуть, тому психологи радять 

якомога частіше, а бажано щодня, запалювати свічку. Мов-
ляв, вона нагадуватиме про швидкоплинність життя.

Колись Мікеланджело написав своєму учневі записку з 
порадою: «Малюй, Антоніо, малюй і не марнуй час!» Якщо 
перефразувати її: «Живи сьогодні!» Саме ця фраза має 
стати нашою філософією і спонукати жити «на повну»: за-
повнювати кожен новий день гарними справами, радістю 
і красою, з відкритими обіймами зустрічати кожен ранок, 
а щовечора - дякувати за отриманий досвід. Бо кожен день 
– це безцінний подарунок Всевишнього, і розпаковувати 
його потрібно з вдячністю і насолодою… 

Редколегія
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Пісня
Слова: Богдан Стельмах
Музика: Ігор Білозір

Скільки себе пам’ятаю, завше світили мені
Вікна в задумі розмаю і рушники на стіні.
В тиші світлиці урочій серцем читало дитя
Добрі Шевченкові очі і золоте вишиття.

приспів:
Мамо, ваші діти як птиці,
В далеч забриніли крильми.
Мамо, в рідні стіни світлиці
Скоро знов повернемось ми.

Вічна дитяча спокусо! Двері прочиниш, а там
Білим недільним обрусом сяє світлиця свята.
Скільки себе пам’ятаю, білим обрусом цвіла,
В нашій світлиці, я знаю, завжди неділя була. 

приспів.

Може, далеко від дому крила зів’януть мої,
Згасне зоря, а потому змовкнуть навік солов’ ї.
Сину, затям собі, сину, де б ти у світі не був:
Кожен світлицю покинув, але ніхто не забув.

приспів.

КОЖЕН ДЕНЬ – БЕЗЦІННИЙ 
ПОДАРУНОК БОГА… ЖИВІТЬ

СЬОГОДНІ!

МАМИНА
СВІТЛИЦЯ
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Благодійність

БЛАгОДІйНИкИ ОТРИМАЛИ 
«ЯНгОЛІВ ДОБРА» 

За традицією передує Націо-
нальному конкурсу регіональний 
етап – «Благодійна вінниччина», 
у рамках якого відзначають кращих 
в області благодійників, меценатів і во-
лонтерів, організації та колективи, які 
реалізували значні благодійні проекти. 
Цьогоріч, за словами організаторів, Ві-
нниччина стала лідером за кількістю по-
даних на регіональному етапі конкурсу 
заявок – 112. Із них отримали високу від-
знаку у своїх категоріях 11 номінантів.

Приємно відхзначити, що у номі-
нації «Благодійність неурядового 
сектору» перемогу отримала громад-
ська організація «Соціальний центр 
МХп» (директор з розвитку - депу-
тат вінницької обласної ради Ла-
риса Білозір), яка працює на території 
Тростянецького, Теплицького, Гайсин-
ського, Бершадського районів 
та міста Ладижин. Ідейним на-
тхненником організації є на-
родний депутат україни 
Микола кучер, який активно 
підтримує її діяльність. 

У 2017 році колектив ГО 
«Соціальний центр МХП» до-
поміг 983 особам, з яких 374 
– онкохворі, 38 – з діагнозом 
«Гепатит С», 293-м проведено 
оперативні втру чання різно-
го ступеню складності, а 278 
особам надано допомогу на лі-
кування інших захворювань.

Крім того, «Соціальний 
центр МХП» активно підтримує 
й громади в їх розвитку, допомагаючи 
осучаснювати заклади освіти та охоро-
ни здоров’я, підтримує спортивну галузь 
та воїнів АТО. Декілька років поспіль 
громадська організація виступає співфі-
нансистом у інфраструктурних проектах 
місцевих громад у рамках обласного регі-

Ще донедавна нам радили вчитися бла-
годійності у іноземців. За взірець стави-
ли США та розвинені країни Європи, де чи 
не кожна заможна (та й із середнім до-
статком) людина 10 % своїх надходжень 
чи особистого часу віддавала на благодій-
ність. «Поспішайте робити добро!» - на-
голошували. Поволі розуміння благодій-
ності увійшло і в нашу ментальність, що 
з року в рік яскраво засвідчує Національ-
ний конкурс «Благодійна Україна». 

онального конкурсу і лише за 
кілька останніх років надала 
громадам майже 2 млн. грн.

Також бурштинового янгола 
у номінації «Регіональна благодій-
ність» отримав благодійний фонд 
«Допомоги онкохворим дітям», який 

працює під головуванням Лариси Білозір. 
Фонд функціонує з 2007 року і опікують-
ся важкохворими дітками з генетичними 
захворюваннями та онкодіагнозами. Не 
залишають у біді також дітей учасників 
АТО. Загалом 289 маленьких пацієнтів 
отримали допомогу від фонду. Минулого 

року організація надала допомоги більш 
ніж 250 тис. грн. допомоги. А на лікуван-
ня онкохворих дітей меценати залучили 
більше 2 млн. грн.

Крім того, за ініціативи та сприяння 
голови БФ «Допомоги онкохворим ді-
тям» Лариси Білозір було закуплено 

у Вінницьку станцію пе-
реливання крові апарат 
«Архітек» для якісного 
контролю донорської 
крові та відремонтовано 
й оснащено новим ме-
дичним обладнанням 
три амбулаторії в Трос-
тянецькому районі. 

- Ці нагороди озна-
чають для мене те, що 
моя щоденна робота 
в напрямку розвитку 
громад та підтримки 
важкохворих діток не 
пройшла даремно, що 
наша команда працює 

ефективно та злагоджено. Наша 
справжня Dream Team – всі ті, хто 
докладав свій час і натхнення всере-
дині команди. Я вірю і знаю, що у нас 
попереду – багато роботи, оскільки 
в жодному разі ми не зупинимося 
на досягнутому, а й надалі допома-
гатимемо як окремим людям, так і 
громадам в цілому, – наголосила Ла-
риса Білозір.

- Будь-яка форма допомоги важ-
лива і навряд чи можна визначити: 
яка більше, яка менше. Головною 
характеристикою благодійності є 
небайдужість і добровільне бажан-
ня допомогти у важкій ситуації. Я 
переконаний, що одним з головних 

покликань для депутатів і має бути 
допомога людям та громадам. Тільки 
спільною злагодженою роботою ми 
відновимо наші села та райони і зро-
бимо їх комфортними для життя, – 
відзначив народний депутат України 
Микола кучер.
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Здається, 
густо пошрамо-
вана окопами 
і траншеями 
під час Другої 
світової ві-
йни українська 
земля, загоїла 

свої рани. Але залишається Пам’ять... 
Нетлінна і вічна. Цьогоріч вона більша 
на 73 роки… Вона дивиться на нас зі ста-
рих фронтових фотографій, промовляє 
з листів-трикутників та речей, які збе-
рігаються у музеях, і не дає померкнути 
жодній героїч-
ній сторінці іс-
торії перемоги 
над фашизмом. 
Бо занадто 
дорогою ціною 
заплатив укра-
їнський народ 
за участь у 
найстрашні-
шій за всю сві-
тову історію 
війні 1939-1945 
рр. За ці роки в 
Україні загинув 
кожен шостий 
громадянин…

У День пам’яті та примирення і День Перемоги над 
нацизмом у Другій Світовій війні депутат обласної Ради, 
голова ГО «Життя та розвиток громад» Лариса Білозір 
побувала у районах Вінниччини, де разом із сільськими 
головами вшанувала сивочолих ветеранів. Лариса Мико-
лаївна щиро привітала кожного і подякувала за особистий 
подвиг, військову відвагу, солдатську доблесть і патріо-
тизм, які вони проявили, визволяючи рідну землю та по-
неволену Європу від фашизму. Вручила також героям кві-
ти і вітальні листівки. 

- Зустрічі були надзвичайно теплими, сповнені радіс-
тю, вдячністю та спогадами, бо День Перемоги – це наше 
спільне свято, зворушливе і щемке, свято зі сльозами на 
очах, - говорить Лариса Білозір. - Ветеранам приємно, 
що про них не забувають. Колишні фронтовики згадува-
ли роки війни, загиблих товаришів та скрутні часи піс-
лявоєнної відбудови. Розповідали, 
як складно доводилось їм почи-
нати життя буквально із чистого 
листа, адже війна не лише стирала 
населені пункти на картах, але й 
назавжди забирала життя друзів, 
рідних та мрії про щасливе май-
бутнє. І з особливим болем і три-
вогою говорили про нинішні події 
на Сході України. «Ми не хочемо 
більше війни! Не хочемо страж-
дань та жертв!» - наголошували 

ветерани. 

Лариса Білозір разом 
з головами громад 

привітала 153 ветерани 
Другої світової війни

З головою села Рахни Лісові Володимиром Мудриком та родиною 
ветерана Ніни кирилівни Пограничної  (Шаргородський район)

С. кирнасівка Тульчинського району.
Із головою сільради Тамарою Процишиною в 
гостях у фронтовика Андрія Яковича кравця

Зустріч із ветераном
григорієм Володимировичем
Свиридовим із с.Рахни Лісові

Медаль за перемогу над Японією – 
незабутній спогад про роки Другої 
Світової Михайла Тихоновича Богацького
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Днями за ініціативи депутата Лариси Білозір на екскурсії 
у Вінницькій обласній раді побували 52 учні з Мурованоку-
риловецького та Чернівецького районів. 

Президент 
Петро Порошенко 
підписав Указ № 
121 «Про присво-
єння почесного 
звання «Мати-
героїня». Глава 
держави присвоїв 

почесне звання 1051 українці. Указом 
відзначені багатодітні матері, які ви-
ховали до восьмирічного віку п’ять і 
більше дітей, створили належні умови 
для їх інтелектуального, фізичного та 
духовного розвитку.

Серед нагороджених – 40 мешканок Вінницької області. 
Щиро вітаємо наших героїнь і зичимо їм міцного здоров’я, 
щастя та Божої благодаті!

ЛІДЕРИ УЧНІВСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

ВІДВІДАЛИ
ОБЛАСНУ РАДУ

ПРЕЗИДЕНТ ПРИСВОїВ 
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ 
«МАТИ-ГЕРОїНЯ»
40 ВІННИЧАНКАМ

Керуюча справами виконавчого апарату облради Тетяна 
Яременко розповіла школярам про те, як функціонують са-
моврядні органи, про принципи діяльності депутатів, про 
те, як приймається місцевий бюджет та ін. Юним гостям та-
кож продемонстрували у дії систему голосування «Рада». 

Більш детально про свою діяльність як депутата та гро-
мадського діяча розповіла Лариса Білозір. Зокрема, акцен-
тувала увагу на написанні та реалізації різних проектів, які 
сприяють покращенню рівня життя територіальних громад 
області та їхньому розвитку. 

Зауважимо, раніше за сприяння Лариси Білозір обласну 
раду відвідали лідери учнівського самоврядування із То-
машпільського, Шаргородського, Тульчинського і Тростя-
нецького районів.

З нагоди пам’ятних дат Лариса Білозір відвідала також уро-
чисті заходи у Тульчині, Шаргороді, Томашполі, Вапнярці, 
Чернівцях та інших населених пунктах області. Загалом при-
вітала 153 ветерана.

- З кожним роком історія віддаляє нас від подій Другої 
світової війни, з кожним роком меншає тих, хто пройшов 
горнило тих буремних років. Віддаючи данину пам’яті заги-
блим воїнам, вшановуючи живих захисників рідної Вітчиз-
ни, самовідданих працівників тилу, ми усвідомлюємо, що 
саме завдяки їх мужності, здатності до самопожертви та силі 
духу було здобуто Перемогу. Ветерани завжди були і є для 
нас взірцем того, як треба любити свою Батьківщину, – на-
голосила Лариса Білозір. – Нині гідні нащадки своїх дідів - їх 
сини та онуки - дають відсіч озброєному агресору та само-
віддано відстоюють незалежність та територіальну цілісність 
України на Сході. Бо невід’ємним обов’язком для українців є 
прагнення захистити рідну землю, вільно і незалежно жити 
і працювати на ній .

Олександр ГРІНЧеНкО

Зліва направо: голова Шпиківської ОТг
Микола крисько, депутат Лариса Білозір

та ветеран Леонід Якович Світільнік

Андрій Іванович Боб із с.кирнасівка
Тульчинського району розчулився візитом депутата

Низький уклін ветерану
Тимофію Онисимовичу Дімітрову
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ДЕПУТАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ, 
БЛАгОДІйНИЦЯ ТА
гРОМАДСЬкИй ДІЯЧ ЛАРИСА БІЛОЗІР:

Д
О

СЬ
Є

«ДУХОВНУ
АУРУ НАЦІЇ 
ТВОРЯТЬ 
МАТЕРІ» 

Для чого народжується люди-
на? У чому полягає сенс життя? 
На це вічне філософське питання 
депутат Вінницької обласної ради 
Лариса Білозір відповідає, даруй-
те за каламбур, своїм життям. 

«Кожен з нас має іти на Небо 
сходами добрих справ і будувати 
гармоній світ для наших дітей, - 
каже. - Вони ж бо - наше прийдеш-
нє… Хоча, якщо вдуматися, то ми 
– їхнє майбутнє, їхня Доля! Те, що 
ми дамо їм в дитинстві: любов, 
турботу, освіту, творчий розви-
ток - те і буде їхнє майбутнє. А 
колись і вони стануть майбутнім 
своїх дітей… Недарма кажуть, що 
цей світ судитимуть діти. Такий 
закон буття!» 

Бути будівничою Долі підрос-
таючого покоління, на думку Ла-
риси Білозір, - означає впливати 
на події в державі та брати в них 
активну участь.

Упевнена у своїх силах, ця мо-
лода цілеспрямована тендітна, 
але вольова і харизматична жін-
ка доводить це щоденно. Її пози-
тивна енергетика відчувається у 
кожному слові та русі. А вміло за-
стосовуючи ефективні страте-
гії наших праматерів, вона ніби 
врівноважує світ: дає життя, 
сумлінно виконує свої професій-
ні обов’язки, активно розбудовує 
громадянське суспільство, займа-
ється благодійністю і при цьому 
залишається красивою, любля-
чою та турботливою.

Лариса БіЛоЗір народилася 24 вересня 1981 року у смт Тростянець 
в родині відомого аграрника, а нині народного депутата Миколи Кучера. 
Вчилася у Тростянецькій школі. Закінчила Національний університет ім. 
Т. Г. Шевченка (магістр з міжнародних економічних відносин). Ступінь 
MBA здобула в Міжнародному інституті менеджменту у Брюсселі. Кан-
дидат економічних наук. Успішно завершила Школу місцевого самовряду-
вання Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 
Україні» DESPRO. У 2016-2017 р.р. брала участь у програмі Української 
школи політичних студій та отримала Диплом про закінчення Школи 
Ради Європи у Страсбурзі. 

З 2007 по 2013 рік очолювала один з відділів ТОВ «Зернопродукт». Нині – де-
путат Вінницької обласної ради, а також директор Благодійного фонду, що 
допомагає онкохворим дітям, та голова Громадської організації «Життя та 
розвиток громад». Переможець конкурсу «Покровитель Культури», лауреат 
всеукраїнської премії «Жінка ІІІ Тисячоліття» у номінації «Перспектива». Як 
керівник ГО двічі отримала перемогу у номінації «Регіональна благодійність» у 
конкурсі «Благодійна Вінниччина», а також у національному конкурсі «Благо-
дійна Україна» в номінації «Благодійність в соціальній сфері».

Заміжня. Матір двох доньок - 8-річної Анни-Марії та 3-річної Лізи. 

Життєвим максиму-
мом людини має бути… 
Віра в Бога, шана до батьків 
та любов до Батьківщини. 

Щоб люди ішли за то-
бою,.. іди за ними.

Сучасна жінка… - не деко-
рація і не фон на тлі подій сьо-

годення, а сила, здатна впливати на 
хід історії.

Діти по своїй природі… святі і 
чисті, це радість і щастя, Любов, яка 

стала зримою. 
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«ЖиТТя – Не ЗБІГ ОБСТАвиН,
А РеЗуЛьТАТ виБОРу»

Лариса Білозір – яскравий приклад 
self made. Бо що б там не говорили про 
сприяння у її кар’єрі впливового батька, 
все ж вона “зробила себе” сама. З ранньо-
го дитинства хотіла приносити користь 
людям. Саме тому питання розвитку гро-
мад, підтримки людей 
похилого віку та допо-
моги важкохворим дітям 
вона поставила вище 
матеріальних благ, біз-
несової кар’єри та й про-
сто гарного столичного 
життя. Її частіше можна 
побачити у віддалених 
районах Вінниччини, де 
вона реалізовує соціаль-
ні, культурні та освітні 
проекти, опікується нуж-
денними, організовує 
дозвілля для сільської 
малечі, радше ніж на 
столичних акціях.

- Безперечно, батько 
для мене - взірець по-
рядності, людяності та 
честі, - говорить Лари-
са. - Але кожен з нас сам 

обирає свою стезю, свій життєвий баланс. 
Маленькою батько часто брав мене на 
жнива (він так багато працював, що вдо-
ма ми майже його не бачили). Ті трепетні 
спомини живуть у моїй душі й нині: гус-
тий дух збіжжя, гуркіт техніки, кропітка 
робота людей в полі і батько у товаристві 
комбайнерів та шоферів заповзято обго-
ворюють робочі моменти… У підлітково-
му віці батьки відправили мене, сільську 
дівчинку, до свого друга фермера в штат 
Айова (США). Пів року я навчалася в 

Доля сильних жінок - цілеспрямованих, успішних, упертих, сміливих - це дар і виклик одночасно. Бо таки 
непросто у наш час суспільних катаклізмів, загального практицизму та нестримної меркантильності 
одночасно робити професійну кар’єру, провадити активну громадську, політичну та благодійну діяль-
ність, і при цьому ще й знаходити час на родину та особистий розвиток. Тим не менш, наша співрозмов-
ниця – жінка-лідер у багатьох значеннях цього слова. Багатогранна, як діамант, кожна сторона якого 
по-своєму доповнює одна одну. Тому одразу зазначимо, що ця міксована за своїм жанром публікація – лише 
віддалена спроба подати портрет такої неординарної особистості як Лариса Білозір. Швидше – лише 
окремі штрихи до нього… 

американській школі та працювала. Ви-
вчила англійську мову, познайомилась з 
чудовою великою дружною родиною, які 
дбали про мене як про рідну, і… вперше 
заробила свою трудову копійчину (пла-
та за те, що фарбувала ферму та косила 
траву навколо будинку). І все ж я дуже 
сумувала за рідною домівкою, рахувала 

кожен день до повернення в Україну. 
Здавалося б, нехитра «польова педагогі-
ка». Однак саме у такий спосіб я пізна-
вала справжню ціну насущного і вчилася 
любити рідну землю. Мабуть, тоді й зро-
зуміла, що наслідуватиму свого батька у 
його щирому прагненні розвивати село, 
яке абсолютно обгрунтовано вважають 
колискою української нації. Тож отри-
мавши диплом Київського Національ-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка та 
після навчання закордоном повернула-

ся працювати в село, аби впроваджую-
чи світовий досвід, допомагати людям. 
Нині ж – живу на два міста і безліч сіль-
ських громад. У Києві – фонд, що допо-
магає онкохворим діткам, і сім’я (чоло-
вік та дві донечки); у Вінниці – робота в 
обласній раді; а загалом на Вінниччині 
і безпосередньо у Тростянці – моє ко-

ріння. Тут живуть 
мої бабусі, у яких 
я зупиняюся, коли 
працюю у грома-
дах, мої виборці – 
люди, які довірили 
мені захист своїх 
інтересів, друзі, од-
нокласники, діти, 
якими ми опіку-
ємося. Вінниччи-
на це мій рідних 
край, дорога моєму 
серцю земля, моя 
Батьківщина. 

- Далеко не 
кожний депутат 
може похвалити-
ся такою актив-
ністю та резуль-
тативністю, яку 
за два роки робо-

ти у вінницькій обласній раді проде-
монстрували ви. якими є пріоритет-
ні напрямки вашої діяльності? 

- Передусім, це широке коло соціаль-
них питань: забезпечення фінансування 
важливих соціальних об’єктів в облас-
ті, допомога та написання для громад 
грантових проектів, навчання їх пред-
ставників, допомога у співфінансуванні. 
Враховуючи поганий стан значної кіль-
кості садочків, шкіл, ФАПів, Будинків 
культури, водогонів, доріг, сконцентру-
валась на залученні коштів на їх ремонт, 
реконструкцію, запровадження енергоз-
береження в навчальних закладах, на 
екологічних проектах. 

Переконана, що громади мають ста-
ти активними, а села розвиватись. Тому 
я йду до людей і говорю з ними - ми 
проводимо форуми, «круглі» столи. Як 
член комісій обласного конкурсу розви-
тку тергромад, екологічного конкурсу та 
конкурсу Державного фонду регіональ-
ного розвитку готую та підтримую гро-
мади для участі в цих конкурсах. За моєї 
ініціативи створено Центр розвитку гро-
мад для допомоги по написанню гран-
тових заявок, здійснюється партнерське 
співфінансування проектів громадською 
організацією, яку я очолюю (за 2016-2017 
рік ми залучили 8 млн. грн. як партнери 
у реалізації проектів розвитку громад). Є 
райони, які писали по кілька проектів в 
рік, а після спільної роботи вони пишуть 
та реалізовують десятки грантів. 

Інший напрямок, який я веду 

У родинному колі

Лариса Білозір з працівниками
Цибулівського сільського ФАПу (Тростянецький район)
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вже багато років - це допомога та захист 
прав важкохворих дітей: онкохворих, 
дітей з рідкісними генетичними захво-
рюваннями, з інвалідністю, хворих на 
гепатити. Лише за зверненнями до Ві-
нницьких обласної та районних рад про-
фінансовано лікування таких пацієнтів 
на суму майже 1,5 млн. грн. 

- як голова профільної комісії 
з питань місцевого самовряду-
вання та адміністративно-терито-
ріального устрою ви багато уваги 
приділяєте питанню об’єднання та 
розвитку територіальних громад. 
переконані, що децентралізація - 
кращий шлях для наших сіл?

- Не потрібно боятися змін! На сьогод-
ні в Україні вже створено 712 об’єднаних 
територіальних громад, з них 35 – на 
Вінниччині. І ми бачимо на досвіді 
Томашпільскої, Вапнярської, Бабчи-
нецької, Тульчинської, Шпиківської, 
Мурафської, Тростянецької Об’єднаних 
територіальних громад, що такий курс – 
курс вперед - дає можливість розвивати 
громади власними руками, а не чекати 
манни небесної з Києва. Люди тут об-

рали справжніх господарів, які 

лих та дітей. Тому я й намагаюся при-
швидшити децентралізацію та залучи-
ти державні, грантові й проектні кошти 
в соціальний розвиток області. 

- А вам не здається, що люди вже 
просто зневірилися у тому, що сис-
тема, яка діє роками, може зміни-
тися?

- Зміни можливі! Я в цьому переко-
нана. Децентралізація і подальше фор-
мування об’єднаних громад сприятиме 
зміцненню місцевого самоврядування та 
виховає свідомих, активних громадян, які 
будуть діяти злагоджено, контролювати 
дії влади та впливати на неї. Я завжди 
кажу, що спроможність громади – це не 
гроші, спроможність - це її люди. Активні, 
небайдужі, які вважатимуть, що держава- 
це я, а не те, що інші з нею зробили. І якби 
кожен усвідомив, що держава - це він, то у 
нас вже була б достойна держава.

Скажімо, громади мають самостій-
но приймати рішення про передачу в 
оренду земель, що знаходяться за меж-
ами населеного пункту. Адже хто, як не 
місцеві жителі найбільше зацікавлені 
у максимальній орендній платі і краще 
знають, хто буде добросовісним госпо-

змотивовані розвивати свої громади. 
Децентралізація дозволила сіль-

ським радам в рази збільшити свої бю-
джети. Бо якщо раніше, щоб вибити 
кошти з держбюджету на село, голові 
сільради доводилося колоти кабана та 
везти в Київ хабаря, то нині, отримав-
ши нарешті фінансовий ресурс, відпо-
відальність та повноваження на місця, 
сільради можуть дозволити собі утри-
мувати у належному стані соціальну 
інфраструктуру: садки, школи, будинки 
культури тощо. Крім того, зникає коруп-
ційна складова, оскільки громада отри-
мує можливість контролювати процес 
фінансування. За останні 3 роки децен-
тралізації зроблено більше, ніж за усі 
попередні 24 роки незалежності. І все ж 
цього недостатньо. Адже що стосується 
інфраструктури, то мешканці багатьох 
сіл позбавлені елементарних умов. На 
мою думку, на першому місті має бути 
якість життя людини – відремонтовані 
та оснащені школи, дитсадки, культур-
ні та медичні установи, освітлені вули-
ці, облаштовані площі, облагороджені 
парки, розчищені водойми, проведені 
водогони, організоване дозвілля дорос-



дарем. До речі, за розрахунками 
експертів, лише від ефективного 
розпорядження землями місце-
ві бюджети зможуть отримувати 
додатково до 2 млрд. грн. щоріч-
но. Погодьтеся, це досить суттєві 
фінансові надходження. Окрім 
того, місцеві громади мають стати 
фінансово незалежними та співп-
рацювати з роботодавцями, дома-
гатися створення нових робочих 
місць, сприяти працевлаштуван-
ню молоді, залучати інвестиції на 
свою територію.

Ефективне місцеве самовряду-
вання – це рушійна сила, яка здат-

на зробити довгоочікуваний євроремонт 
в країні. Український народ заслуговує 
на нове життя, життя за новими якісни-
ми стандартами. 

- які конкретні кроки у цьому 
напрямку робите і яких досягли 
результатів?

- Без зайвої скромності скажу: пиша-
тися є чим. За останні 2 роки Вінницька 
обласна рада та адміністрація спільно з 
органами місцевого самоврядування та 
соціально відповідальним бізнесом реа-
лізували 453 проекти на суму майже 100 
млн. грн. При цьому, фінансування з об-
ласного бюджету склало 37 млн. грн., а 
залучили додаткових коштів майже 62 
млн., це майже 2 додаткові гривні на 
одну гривню з обласного бюджету! З 
фонду ДФРР виділено 350 млн. грн. на 
розвиткові проекти у Вінницькій облас-
ті, з фонду конкурсу з природоохорон-
них заходів - біля 105 млн. грн.

Лідером у написанні проектів є Трос-
тянецький район, де мене було обрано 
обласним депутатом. У селах Тростянеч-
чини в рамках обласного конкурсу роз-
витку тергромад за останні 2 роки нам 
вдалося спільно з сільськими громада-
ми реалізувати близько 80 проектів, а 
також залучити кошти з держбюджету, 
нашої громадської організації та бізнесу 
для реалізації якісних проектів, які че-
рез обмежений ресурс обласного бюдже-
ту не пройшли конкурс, але були дуже 
потрібними громадам. Для порівняння: 
у 2015 році у рамках обласного конкурсу 
проектів Тростянецький район виграв 
всього лише 5 проектів. На сьогодні ж, 

лізацї з екологічного фонду. 
Спільно з активною грома-

дою, місцевою, обласною вла-
дою, народним депутатом за 
підтримки уряду, у Тростянці 
зроблено справді багато: рекон-
струйовано центральну площу, 
паркову зону, відремонтовано 
музичну школу, яку я тут за-
кінчила, приведено у належний 
стан дорогу, тротуари. Відкри-
ли також сучасний Спортивний 
комплекс - Центр дозвілля та 
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завдяки злагодженій роботі громад, ра-
йонної і обласної влади, народного депу-
тата Миколи Кучера, у кожній сільській 
раді Тростянеччини за останні два роки 
ми реалізували від трьох до 5-ти проек-
тів. Це - ремонти в навчальних закладах, 
ФАПах, амбулаторіях, будинках культу-
ри, музеях, технічне обладнання шкіл, 
роздільний збір сміття, встановлення 
баків, освітлення, тротуари, інклюзивні 
проекти для дітей з інвалідністю тощо. 

Також були залучені кошти облас-
ного фонду охорони навколишнього 
природного середовища на озеленення 
Тростянця, створення фіто-кліматичних 
зон, придбання сміттєвозів, розчистку 
парків, а найближчим часом буде про-
фінансовано будівництво мережі кана-

культури. 30 років він був у занедбано-
му стані, тож я маленькою не мала змо-
ги туди ходити - і як же приємно мені 
сьогодні бачити, що завдяки спільним 
зусиллям діти та жителі селища на-
решті мають сучасне місце для занять 
спортом та можуть відвідувати 20 різ-
них секцій та гуртків. Тростянець вже 
інший, охайний, сучасний, привітний 
і дуже позитивний! Але багато змін ще 
попереду...

- Очолювана вами організація 
отримала перемогу в Регіональ-
ному та посіла друге місце в Наці-
ональному конкурсі «Благодійна 
україна-2017». вітаю! 

- Дякую. Так, нашу Громадську орга-
нізацію відзначили у номінації 

Реконструйована
центральна площа

Тростянця разом
з парковою зоною

Відремонтована
вулиця Шкільна 

Сучасний спортивний комплекс,
відкритий у квітні цього року після капітальної реконструкції
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Обличчя з обкладинки
«Благодійність неурядового сектору»… 
Ми залучили мільйони гривень, допома-
гаючи співфінансувати важливі для сіль-
ських, селищних та міських громад об-
ласті проекти. Хотіла б звернути увагу на 
те, що наша громадська організація ви-
грала та реалізувала 3 міжнародні гран-
ти на загальну суму 30 тис. євро. Залу-
чивши ці кошти, вдалося створити новий 
Центр соціальної активності для людей 
похилого віку, реалізувати грант «Літні, 
поважні – сучасні» Німецького фонду 
IVZ, а також відкрити один з найкращих 
в Україні інклюзивних майданчиків для 
діток на візочках та Центри реабілітації 
для діток з інвалідністю у м. Бершаді та 
с.Баланівка. А цьогоріч ми розширили 
географію співпраці з громадами та на-
дали співфінансування громадам, щоб 
підтримати проекти в Тульчинському, 
Тростянецькому, Томашпільському, 
Шаргородському, Чернівецькому та ін-
ших районах на 3 млн. грн. 

- у себе на окрузі ви змінили про-
цедуру прийому громадян: не люди 
їдуть до вас, витрачаючи час і ко-
шти, а ви їдете до них, у глибинку… 

- Так і має бути! Депутат повинен не 
просто знати потреби людей, він мусить 
відчувати їхні бажання та прагнення. 
Власне, виїзні прийоми я організувала 
для зручності спілкування з виборцями, 
оскільки звертаються до мене переваж-
но люди похилого віку та важкохворі. Це 
вплинуло не тільки на якість розгляду 
звернень, а й на збільшення їх кількості. 
Так, на останньому виїзді я мала зустріч 
із понад сотнею виборців. Окрім того, у 
моєму рідному Тростянці працює гро-
мадська приймальня. Інколи мені на-
віть закидають, що я занадто «лобіюю» 
Тростянецький район. Але ж це моя мала 
Батьківщина, де усе таке рідне і щемке до 
болю. Кожна стежинка, кожне деревце 
у парку… Тут я бігала до школи, тут жи-

вуть мої друзі, родичі, бабусі та дідусь. І я 
дуже хочу, аби мої рідні та близькі мали 
гідні умови життя. Однак маю сказати, 
що звернення надходять не лише з мого 
округу, а з усієї області, тож ми вже сфор-
мували мобільну приймальню, куди мо-
жуть звертатися жителі з інших районів. 
По можливості – реагуватиму на усі звер-
нення. Я взагалі відкрита до спілкування: 
дуже багато звернень надходить на фей-
сбук, вайбер - люди пишуть або скидають 
фотографії звернень. І не потрібно ніку-
ди їхати, щоб завезти оригінали, так пи-
тання вирішуються оперативніше. Часто 
звертаються учасники АТО та члени їх-
ніх сімей, в основному щодо навчання, 
організації дозвілля та лікування дітей, 
інших нагальних проблем. Завжди реа-
гую та відгукуюсь. Найбільше ж звернень 
щодо матеріальної допомоги у лікуванні. 
Тільки з депутатського фонду мною на-
дано адресної матеріальної допомоги 141 
громадянину, однак депутатських фонд 
обмежений і вже сьогодні його річний 
об’єм станом на кінець півріччя вичерпа-
ний. У людей стільки проблем і зараз лі-
кування настільки дороговартісне, що ці 
кошти мізерні у порівнянні з потребами. 

«ГРОМАДяНАМи
Не НАРОДЖуюТьСя.

НиМи СТАюТь»
- Нещодавно ви брали участь у 

всесвітньому форумі за демокра-
тію, який проходив у Страсбурзі. 
який привезли досвід?

- Форум був присвячений пробле-
мам гібридної демократії, подолання 
корупції, популізму, розвитку незалеж-
них ЗМІ, боротьбі з фейковим нови-
нами та гендерній рівності. Головний 
меседж заходу – необхідно створюва-
ти мережу «просвітлених» громадян, 
адже громадянами не народжуються, 
ними стають. Політики замість того, 

щоб експлуатувати страхи населення 
для приходу до влади, радше повинні 
добиватися посилення демократичних 
принципів, етики дискусій, залежності 
не від особистостей, а взаємодії грома-
дян, колективного будівництва, добро-
вольчих зусиль. Інше питання, чи бу-
дуть громадяни активно залучатися до 
процесів прийняття рішень, якщо вони 
перебувають за межею бідності… Ось 
чому економічний розвиток держави та 
добробут громадян України має бути на 
першому місці. 

- яке враження справив на вас 
Європейський суд з прав людини?

Нашу делегацію ознайомили із прак-
тикою Суду та пояснили причини відмо-
ви громадянам України у 97% позовів, 
адже на розгляді Суду було понад 12 ти-
сяч позовів від українських чорнобиль-
ців. На жаль, Європейський суд зазна-
чає, що відмовляється розглядати такі 
справи, через невиконання Україною 
рішень Європейського суду, цим ризи-
куючи почати функціонувати як частина 
української системи правосуддя. А вона 
далека від ідеальної і дуже часто не ви-
конуються рішення судів, а права людей 
часто порушуються. 

- пані Ларисо, депутатські по-
вноваження ви поєднуєте і з ак-
тивною діяльністю у Благодійному 
фонді, що допомагає важкохворим 
дітям. це досить складна і мораль-
но виснажлива робота – дарувати 
маленьким пацієнтам та їхнім бать-
кам хоч якийсь промінчик надії … 

- Мій вибір був свідомим. Ти стаєш 
на стежку, йдеш по ній і робиш те, що 
можеш робити. Ми стукаємо у всі мож-
ливі інстанції. Розумію, що допомогти 
абсолютно усім неможливо. Але сидіти, 
склавши руки, теж не вихід. Як сказав 
Достоєвський, жодні багатства світу не 
варті однієї сльозинки дитини… Ма-



Онковідділення дитячої національної лікарні 
«ОХМАТДИТ». На фото (третя праворуч) – 
мешканка с.Олександрівка Тростянецького 

району Ірина Бурмій з донечкою катрусею, яка 
вже 2 роки бореться з важкою хворобою і якою 

опікується Благодійний фонд Лариси Білозір
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буть, благодійну роботу, а також участь 
у громадській діяльності я можу вважати 
найкращими здобутками у своїй профе-
сійній самореалізації. 

- продовжуючи медичну тему: чи 
зміниться ситуація із впроваджен-
ням медичної реформи?

- Систему надання медичної допомо-
ги населенню слід змінити докорінно. 
Здоров’я нації, особливо дітей та людей 
похилого віку, має стати головним прі-
оритетом і чинником перетворень у на-
шій державі, адже людське життя немає 
ціни. Нам потрібно використовувати 
міжнародний досвід розвинених країн, 
таких як Франція, Німеччина, Іспанія 
та переходити на європейську соціальну 
модель медицини на основі державного 
медичного страхування. У Німеччині, 
наприклад, діє так звана система Біс-
марка. Відповідно до неї кожен грома-
дянин платить 5,5% з доходів і отримує 
якісні медичні послуги. 

Сьогодні ж українська медреформа 
далека від впровадження такої необхід-
ної страхової медицини і має ряд ризи-
ків через концентрацію всіх ресурсів в 
одній структурі - Національній службі 
здоров’я із не зовсім зрозумілим стату-
сом і відповідальністю. 

Я - за реформу, але пропацієнтську та 
пролікарську, яка збереже, а не зруйнує 

медицину. Ці кошти мають бути пере-
дані на місця, де самі заключатимуть 
договори з лікарнями і їх контролю-
ватимуть. Боюсь, що поки реалізують 
принцип “гроші йдуть за пацієнтом”, 
запрацює скоріше принцип “скільки 
захотіли – стільки дали”. МОЗ не вра-
ховує думки та рекомендацій не тільки 
органів місцевого самоврядування, а й 
навіть професійних медичних асоціа-
цій, медичних профспілок, українських 
медичних працівників.

Так, через зрив міжнародних закупі-
вель на сьогодні навіть в національній 
дитячій спеціалізованій лікарні “Охмат-
дит”, як і в інших лікарнях - відсутні 
життєво важливі препарати та витратні 
матеріалі. Мільярди гривень, виділені з 
бюджету на закупівлі, - а медикаменти, 
які держава вже оплатила для людей - 
відсутні, тому що саме МОЗ в договорах 
з міжнародними організаціями дозво-
лило відтерміновувати поставки меди-
каментів… до 1,5 роки з моменту оплати. 
А коли ліки надходять, нарешті, до Укра-
їни, в деяких з них навіть термін придат-
ності не відповідає потребам пацієнтів. 

Українська медицина дійсно потре-
бує радикальних змін і вже будь-які змі-
ни здаються потрібними! Але ця рефор-
ма навіть не передбачає впровадження 
страхової медицини, а чергова спроба 

сконцентрували кошти в одних руках 
може зруйнувати навіть те, що є! Якщо 
на місцях є інтерес допомагати нашим 
громадянам, то керівництво МОЗ свої-
ми діями та недофінансуванням може 
заблокувати роботу медзакладів. Багато 
красивих презентацій про медреформу, 
але задумаймося, що змінить вона для 
людей? Обіцяють створити ринок по-
слуг. Але це ж не базар! Треба думати 
про доступність і якість. Медицина не 
може брати ринкову модель, адже це 
життя людей і в багатьох випадках ді-
тей, незахищених верств населення, які 
цей ринок не витримають.

ІНДикАТОР ДеМОкРАТІї 
- Торік ви стали лауреатом всеу-

країнської премії «Жінка ІІІ тися-
чоліття». За активну участь у полі-
тичних, державних, доброчинних 
справах та волонтерстві ви отрима-
ли відзнаку у номінації «перспек-
тива». А що означає для вас бути 
«Жінкою третього тисячоліття»?

- Як на мене, відчути своє покликан-
ня. Ми самі творимо баланс у своєму 
житті. Хтось реалізовує себе у твор-
чості; хтось - вибудовуючи кар’єру; ще 
інші - створюючи домашній затишок… 
Для мене важливо – приносити користь 
іншим і коли мені це вдається, 
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Обличчя з обкладинки
отримую від цього задоволення, особли-
во, коли бачу результати нашої спільної 
роботи з людьми та громадами. Коли у 
мене звільняється хоч трішки часу, я 
обов’язково знайду якийсь проект, аби 
цей час заповнити. 

- А хто для вас ідеал Жінки ІІІ ти-
сячоліття?

- Матір мого чоловіка - народна ар-
тистка України Оксана Білозір. Вона не 
лише талановита й красива, а ще й дуже 
відважна та сильна духом жінка, потуж-
ний політик. Свого часу Оксана Володи-
мирівна разом з покійним чоловіком, ві-
домим композитором Ігорем Білозіром, 
та гуртом “Варта” давала концерти для 
військовослужбовців під час бойових дій 
в Афганістані. Об’їздила весь Афганістан 
на БТР-і, душмани навіть називали її на-
зивали “Біла ханум” (біла пані) і не на-
смілювалися стріляти. А сьогодні – вже 
на Сході України війна – вона знову сво-
їми піснями піднімає дух наших воїнів. 
Окрім того, розробляє законопроекти з 
психологічної реабілітації та соціальної 
адаптаціїї учасників АТО. На її рахунку 
вже понад 300 наших бійців і волонте-
рів, яких вона у співпраці з державними 
структурами звільнила з полону сепара-
тистів. Щоразу, коли вона з моїм бать-
ком їдуть у зону бойових дій (Оксана 
Білозір разом з Миколою Кучером вже 
чотири роки поспіль відвідують наших 
хлопців напередодні Нового року, Пас-
хи, Дня Захисника Вітчизни, підтриму-
ють транспортними та технічними засо-
бами, забезпечують одягом та харчами, 
організовують зустрічі та концерти), я 
молюся за них та тих героїв, яким по-
трібна їх допомога. Саме від них я вчуся 
бути впевненою у собі, вміти приймати 
рішення і відповідати за свої вчинки, 
служити людям, підтримувати тих, хто 
потребує допомоги. 

- Маючи такий прекрасний взі-
рець для наслідування, самі про ве-
лику політику не думали? 

- Сьогодні, мабуть, вже нікого не по-
трібно переконувати в тому, що пред-
ставництво жінок в органах державної 
влади є одним з індикаторів демокра-
тичного суспільства. Але, за моїми спо-
стереженнями, сильній українській жін-
ці з її морально-ціннісними орієнтирами 
дуже складно «вижити» у брудній полі-
тиці. Через це більшість самодостатніх 
патріоток знайшли себе у волонтерстві, 
у сподвижництві, у творчості. І все ж не 
варто опускати руки. Я не люблю політи-
ку в такому вигляді, як вона функціонує 
в Україні, але треба іти у політику і ро-
бити її моральною. Тільки таким чином 
ми зможемо змінити життя своїх дітей. 
Хіба проблемні питання шкіл, садків, 
лікарень, громад в цілому мають полі-
тичну приналежність? Ні, бо в центрі 
всього має стояти людина, якість її жит-
тя, її фізична, соціальна, психологічна 
та екологічна безпека. Тому я вважаю, 
що на рівні місцевого самоврядування 
має бути поменше політики і побільше 
конкретних справ. А що ми на сьогодні 
маємо на рівні держави - епідемію брех-
ливих, фейкових новин, задача яких вне-

сти смуту, розсварити та розріз-

нити нас, створити думку, якої не існує, 
яка вигідна олігархам та телевізійним 
ЗМІ, які їм належать. Часто формують-
ся негативні та депресивні настрої, адже 
суспільство, якому нав’язують негатив, 
більше готове до пропаганди та маніпу-
ляцій думкою. 

- якщо ми вже торкнулися теми 
жінки у політиці, наскільки депу-
татський мандат змінив ритм ва-
шого життя? ваш характер став 
жорсткішим? 

- Останнім часом у мене справді похви-
линна тарифікація: відрядження, зустрі-
чі з людьми, реалізація соціальних про-
ектів, різні культурні, освітні, спортивні 
акції в районах Вінниччини. Інколи я 
в дорозі по 10 годин в день, за тиждень 
можу наїздити до 3 тисяч кілометрів... 
Втім, з іншого боку, я вже звикла і це 
навіть дисциплінує. Зрештою, сьогодні 
настав час нам, жінкам, стати «агентами 
змін» і корисними справами змінювати 
обличчя держави. Головне – не боятися 
брати на себе відповідальність і впев-
нено рухатися вперед. У мене взагалі є 
“одинадцята” заповідь: не бійся!

Щодо характеру… Життя міняє усіх. Я 
можу бути і жорсткою, і м’якою, залежно 
від ситуації. Важливо, вчитися толерант-
ності, чути, говорити з людьми і бачити 
інших, розуміти, що кожного щось тур-
бує, в усіх щось болить. 

- Ніколи не хотілося зняти з себе 
таку величезну відповідальність 
перед людьми, колективом?

- Ніколи. Не з моїм темпераментом. 
- ви вірите в Бога? 
- Так. Я православна, а чоловік - ка-

толик. Ми з дітьми ходимо і в право-
славні храми, і католицькі костели. 

Вважаю, що Господь єдиний, а кожен з 
наc - Його частинка...

пРО щАСТя МАТеРиНСТвА 
- Ларисо, наша зустріч відбува-

ється напередодні Дня захисту ді-
тей. як молода мама двох чарівних 
донечок, що б побажали україн-
ським малюкам? 

- З чоловіком Андрієм ми виховуємо 
восьмирічну Анну-Марію і Єлизавету, 
якій півроку тому виповнилося 3 роки. 
Донечки – моя найбільша втіха і радість. 
Саме вони підняли для мене планку на 
рівень, досягти якого можна лише що-
денною та наполегливою працею. Скажу 
більше: вони не просто надихають, а ще 
й … навчають. Анна-Марія, наприклад, 
постійно бере активну участь у різних 
благодійних заходах. Під час благодійної 
акції для поранених столичного військо-
вого шпиталю, яку ми організували ра-
зом з членами Наглядової ради Асоціації 
благодійників України, співачкою Анже-
лікою Рудницькою, донечка вийшла на 
сцену разом зі своєю зірковою бабусею і 
дуетом заспівали для наших героїв пісню 
«Україночка». В школі за її ініціативи 
неодноразово проводили благодійні яр-
марки, де діти збирали кошти для важко-
хворих діток з Вінницької області, також 
ми виконували їх новорічні побажання. 

А щодо побажань з нагоди свята, то 
нехай доля буде постійно доброю до усіх 
діток. Нехай їх усюди супроводжують 
радість і удача, підтримка, розуміння 
і любов близьких людей, особливо ж - 
матерів. Бо це вони плекають духовну 
ауру нації. Міцного усім здоров’я, щастя, 
добра і благополуччя! Божої благодаті, 
віри і надії на краще життя!
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Дайджест подій

День селища, який 30 квітня відзначила Вапнярка, 
став воістину хвилюючою і радісною подією для його 
мешканців. Бо кожен житель, від малого до поваж-
ного віку, відчув себе часточкою єдиної родини, якій 
стало дорогим містечко — його вулиці, будівлі, скве-
ри, парки…

Чи не най-
більше раділи 
ді ти – майбут-
нє славного 
містечка заліз-
ничників, адже 
для них працю-
вав цілий парк 

з атракціонів. Тож малеча досхочу 
награлася й накаталася на каруселях, 
гойдалках та батутах. 

Урочистості розпочалися з теплих 
привітань селищного голови Олек-
сандра Горенюка, який наголосив, 
що найбільша гордість селища – його 
мешканці. Нині їх майже 8 тисяч. Саме 
завдяки їх рукам творилася унікальна 
спадщина населеного пункту, його 

історія. Завдяки їхній напо-
легливості та самовідданості 
продовжує розвиватися сучас-
на Вапнярка. Серед відомих 
вихідців - знаний науковець, 
географ-метеоролог Василь Затула; заслужений діяч мистецтв, 
фотохудожник Олександр Соленцов та вже, на жаль, покійний, 
композитор Олександр Винокур.

Розділити з вапнярчанами радість свята завітали і поважні 
гості. Серед них – Іон Кукулеску, примар (мер) з молдовського 
міста Шолданешти (побратима Вапнярки) та Лариса Білозір, де-
путат Вінницької обласної ради.

- Останнім часом Вапнярській об’єднаній територіальній 
громаді є чим пишатись, - вітаючи присутніх, зазначила Лариса 
Білозір. - Дякую, що ви усі - робітники, учителі, лікарі, вихова-
телі, працівники комунальних служб – дбаєте про свою громаду 
і спільними зусиллями реалізовуєте різноманітні проекти, щоб 
селище стало ще кращим. Так, дізнавшись про встановлення в 
Томашпільській школі-гімназії молокомата, до мене звернулися 
батьки першачків із Вапнярської школи з проханням долучити 
і їхній навчальний заклад до даного соціального експерименту. 
Тож хочу повідомити, що невдовзі обіцяний молокомат прибуде! 
А за підтримки голови громади та місцевих депутатів ми має-
мо намір забезпечити якісним молоком учнів початкових класів 
усіх шкіл Вапнярської об’єднаної територіальної громади. 

До речі, з нагоди Дня селища Лариса Білозір зробила і осо-
бливий музичний подарунок громаді - виступ Майї Оніщук, 
заслуженої артистки України, солістки обласної філармонії, 
учасниці днів України в Золотому залі Сенату Франції. Свят-
ковий настрій гостям подарували і провідні творчі колективи 
Тульчинського училища культури та місцеві артисти. Концерт-
на програма тривала більше чотирьох годин. Увінчало ж свят-
ковий вечір яскраве вогняне шоу.

PS.: Коли верстався номер, обіцяний Ларисою Білозір моло-
комат вже встановили у Вапнярській школі!

ВІННИЦЯ ВЧЕТВЕРТЕ 
СТАЛА ЛІДЕРОМ РЕЙТИНГУ 

УКРАїНСЬКИХ МІСТ З 
КОМФОРТНОСТІ ДЛЯ ЖИТТЯ 

ЗГІДНО З УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА ДВІ ВІННИЧАНКИ 

СТАЛИ «ЗАСЛУЖЕНИМИ»

У ЧЕРНІВЦЯХ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
КНИГУ ОКСАНИ АФАНАСІЄВОї 

«КОЛИ ПЛАЧЕ БІЛА ВОВЧИЦЯ» 

Президент 
України Петро 
Порошенко 
своїм указом 
присвоїв по-
чесні звання 
двом активним 
жінкам Віннич-
чини. Так, зван-
ня «Заслужений 
працівник 
культури Украї-
ни» присвоєно валентині Овсіївні Дорош — керівникові 
народного хорового аматорського колективу сільськогос-
подарського товариства «Агрофірма «Ольгопіль», а звання 
«Заслужений лікар України» - Галині вікторівні побе-
режець, завідувачеві обласного лікувально-діагностичного 
пульмонологічного центру Вінницької обласної клінічної 
лікарні ім. М.І.Пирогова. 

За результа-
тами 4-го Все-
українського 
муніципального 
опитування, яке 
проводилося 
соціологічною 
групою «Рей-
тинг», до першої 
п’ятірки увійшли 
також Луцьк, 
Харків, Терно-
піль, Маріуполь. 
Зазначимо, що 
опитування про-
водилось серед 
мешканців понад 
20-ти найбільших міст нашої держави. До речі, у порівнян-
ні з минулим роком у Вінниці покращились результати по 
індексу задоволеності якістю 22 сфер і послуг.

Видати історичну повість «Коли плаче біла вовчиця» 
молодої письменниці Оксани Афанасієвої із с.Бабчинці 
Чернівецького району запропонувала редакція журна-
лу «Вінницький край» (редактор Вадим Вітковський). І 
ось книга побачила світ! Презентація повісті відбулася у 
стінах Чернівецької РДА, а також у рідному селі авторки у 
приміщенні школи. 

ВАПНЯРКА 
ВІДЗНАЧИЛА

ДЕНЬ СЕЛИЩА 



КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
З метою інформаційно-комунікаційного супроводу реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади в 

Україні створено офіційний сайт – decentralization.gov.ua.
Сайт містить ґрунтовну інформацію про мету реформи та зрозумілу інструкцію з п’яти необхідних кроків для її 

проведення. А найголовніше - зразки документів, навчальні посібники і методичні матеріали для організації процесу 
створення ОТГ, а також карту донорів, де за конкретним проектом, програмою або напрямом роботи представлений 
перелік вітчизняних та закордонних фондів та організацій, які готові виступити інвесторами та надати практичну 

підтримку просуванню реформ.

Актуальна тема
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ВІД «ЛАТАННЯ ДІРОк» - ДО 
БУДІВНИЦТВА ПОТУЖНОгО 

ФУНДАМЕНТУ ДЕРЖАВИ

«три кити»: повноваження, фінансовий 
ресурс і відповідальність. Сьогодні це, як 
кисень, потрібно суспільству. Я вважаю, 
що децентралізація влади є чи не єдиною 
успішною реформою, яка дозволила сіль-
ським радам з «кас по видачі заробітних 
плат» стати уже повноцінними господа-
рями. Переконана, впровадивши цю ре-
форму, ми визначимо наш вектор руху на 
наступні десятиліття.

Безумовно, процес децентралізації 
вимагає часу і зусиль. А ще – зміни мис-
лення і підходів до формування страте-

гій розвитку.
- Цілковито згодна з Прем’єр-мініс-

тром Володимиром Гройсманом, що ре-
форма децентралізації матиме успіх за 

На Вінниччині триває 15-й облас-
ний конкурс проектів розвитку те-
риторіальних громад. Для більшос-
ті сіл – це реальний шанс залучити 
додаткові фінансові ресурси, аку-
мулюючи завдяки цьому власні над-
ходження в бюджеті. Тим паче, що 
цьогоріч кількість коштів, виділе-
них на обласний конкурс, збільшено 
до 30,5 млн. грн., а максимальний 
розмір гранту сягає 400 тис. грн. 

однак далеко не усі хапаються 
за цю воістину «рятівну соломин-
ку». одні – через пасивність, інші 
– через брак елементарних знань. 
Аби «розбудити» громади і стиму-
лювати їх у написанні грантових 
заявок для залучення інвестицій у 
соціально-економічний розвиток 
своїх населених пунктів, і було про-
ведено регіональний Форум «Кроки 
для розвитку громад». Уже третій 
з часу впровадження реформи з де-
централізації влади. Захід прой-
шов у 9 районах області за спри-
яння народного депутата України 
Миколи Кучера та депутата об-
ласної ради Лариси Білозір. 

У 9-ти районах області пройшов 
ІІІ регіональний Форум
«кроки до розвитку громад»

умови розуміння, що є зміцнення грома-
ди, а не як спожити переданий ресурс, - 
зазначає Лариса Білозір. – Саме тому 
необхідно шукати нові шляхи залучення 
додаткових коштів. Один з них – участь у 
грантових програмах та проектах, зокре-
ма, у 15-му Обласному конкурсі проектів 
розвитку територіальних громад, у центрі 
уваги якого - людина, її потреби та якість 
життя. Тобто розробники проектів мають 
орієнтуватися передусім на вирішення го-
стрих проблем шкіл, дитсадків, медичних 
закладів, на підтримку людей з інвалід-

ністю, на розвиток спор-
тивної та туристичної інф-
раструктури, збереження 
історико-культурної спад-
щини, заходи екологічно-
го спрямування, освітлен-
ня вулиць та ін. Подібні 
конкурси дуже ефективні, 
головне – проявляти ак-
тивність. Тим більше, що, 
згідно з положенням, на 
конкурс можна подава-
ти одразу кілька проек-
тів. Так, міські ради міст 
обласного значення та 
органи місцевого само-
врядування об’єднаних 
територіальних громад 

(далі - ОТГ) мають можливість подати 6 
проектів, а сільські, селищні, районні та 
міські ради міст районного значення – не 
більше 2-х проектів. 

- Усі ми хочемо їздити нор-
мальними дорогами, отриму-
вати якісні медичні послуги, 
хочемо, щоб наші діти ходили 
у відремонтовані школи та ди-
тячі садочки, - говорить Ла-
риса Білозір. - Усе це робить 
життя людини комфортним 
і для більшості є показником 
ефективності урядування. На 
превеликий жаль, я це бачу 
під час поїздок своїм округом, 
територіальні громади пер-
винного рівня обмежені в ко-
штах для свого розвитку.

Вихід із ситуації я бачу у 
децентралізації влади, в осно-
ву якої покладено основні 
принципи Європейської хартії місцево-
го самоврядування - субсидіарність, по-
всюдність, фінансову самодостатність. 
Адже ефективна влада опирається на 



ВІД «ЛАТАННЯ ДІРОк» - ДО 
БУДІВНИЦТВА ПОТУЖНОгО 

ФУНДАМЕНТУ ДЕРЖАВИ
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керівник програм співробітництва
Представництва ЄС в Україні Беренд де гроот:

що ж стосується 
фінансування, то усіх 
учасників конкурсу 
поділено на чотири 
категорії: 

І категорія – сільські 
ради, які не входять до 
складу ОТГ. Обсяг співфі-
нансування – до 100 тис. 
грн., власний внесок – не 
менше 25 % від загального 
бюджету проекту;

ІІ категорія – селищ-
ні, міські ради міст ра-
йонного значення, які не 

10 квітня з нагоди четвертої 
річниці децентралізації у Вінниці 
відбулася розширена урядова на-
рада за участі Президента Петра 
Порошенка, Прем’єр-міністра Во-
лодимира Гройсмана, інших висо-
копосадовців України та представ-
ників міжнародної спільноти. 

«Децентралізація є, мабуть, най-
успішнішою українською реформою, 
- відзначив присутній на заході спеці-

В ТЕМУ

«РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІї 
ПРОПОНУЄ НАЙКРАЩІ МОЖЛИВОСТІ 

ДЛЯ ВИКОРІНЕННЯ КОРУПЦІї» 
альний посланник уряду Німеччини з 
питань децентралізації в Україні Георг 
Мільбрадт. - Однак потрібно зробити 
ще багато, включаючи ухвалення відпо-
відного законодавства».

Ефективніше забезпечувати участь 
громадян та демократичний нагляд за 
рішеннями органів місцевого самовря-
дування закликав керівник програм 
співробітництва Представництва ЄС в 
Україні Беренд де Гроот: 

- Реформа децентралізації пропонує 

найкращі можливості для викорінення 
корупції. Європейський Союз і я в ролі 
співголови Ради донорів від імені між-
народних партнерів щиро визнаємо до-
сягнення та потенціал децентралізації 
в Україні. Окремі і скромні ініціативи 
міжнародної підтримки, зроблені ра-
ніше цього десятиліття, перетворилися 
на добре впроваджені та спільно коор-
диновані з українським Урядом зусил-
ля, спрямовані на досягнення спільних 
результатів.

родоохоронних програм, моніторингу 
та зв’язків з громадськістю Вінницької 
ОДА Оксана Горбатенко наголосила 
на аспектах написання природоохорон-
них проектів. Адже це один із пріоритетів 
цьогорічного конкурсу. Майже половина 
коштів із бюджету конкурсу - 15 млн, на-
правлена на втілення саме екологічних 
ініціатив: проекти щодо поводження з 
твердими побутовими відходами та озе-
лення населених пунктів. 

Присутня на ІІІ регіо-
нальному форумі «Кроки 
до розвитку громад» ди-
ректор Агенції регіональ-
ного розвитку Наталя 
Гижко презентувала по-
зитивні сторони участі гро-
мад у грантових конкурсах 
та розповіла про умови та 
процедуру написання за-
явки. Водночас Людми-
ла Нецкін поділилась 
дос відом ГО «Гармонія» у 

провадженні інклюзивних проектів у Ві-
нниці та на реальних прикладах показала 
важливість теми доступності для сучас-
ного суспільства.

Підсумовуючи роботу форуму, депу-
тат обласної ради Лариса Білозір 
відзначила: 

- До речі, залучення парт-
нерів є вагомою перевагою 
при оцінюванні будь-якого 
проекту, адже за умовами 
конкурсного відбору 35 ба-
лів надається саме за розмір 
внеску партнерів, – зауважує 
Лариса Білозір. - Скажімо, 
наша громадська організація 
за останні два роки виділи-
ла у якості співфінансуван-
ня близько 2 млн. грн. Ми й 
надалі готові підсилювати 
цікаві й гідні уваги проекти 
своєю участю. 

Більш детально на кри-

теріях оцінювання проектів зупинився 
адміністратор обласного конкурсу про-
ектів розвитку територіальних громад, 
консультант-експерт Вінницької об лас ної 
Асоціації органів місцевого самовряду-
вання віктор Іщук. А начальник відділу 
управління дозвільної діяльності, при-

За результатами опитування 
експертів Реанімаційного пакета 

реформ, яке було проведено Фондом 
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька 

кучеріва в лютому 2017 р., реформа 
децентралізації влади увійшла до п’яти 

найбільш успішних реформ в Україні

входять до складу ОТГ. Обсяг 
співфінансування – до 150 
тис. грн., власний внесок – не 
менше 25 % від загального бю-
джету проекту;

ІІІ категорія – міські 
ради міст обласного значення, 
органи місцевого самовряду-
вання ОТГ, районні ради. Об-
сяг співфінансування – до 250 
тис. грн., власний внесок – не 
менше 50 % від загального 
бюджету проекту;

ІV категорія – спільні проекти, роз-
роблені декількома органами місцевого 
самоврядування на основі договору про 
спільну діяльність. Обсяг співфінансу-
вання – до 400 тис. грн., власний внесок 
– не менше 50 % від загального бюджету 
проекту.



Актуальна тема

в’ячеслав продан, 
голова Лозівської сільради 
Чернівецького району:

- Проблеми по селах практично одна-
кові: бездоріжжя, відсутність освітлен-
ня, погана матеріально-технічна база 
шкіл… Але завдяки грантовим програ-
мам є можливість покращити ситуацію. 
Під час форуму ми отримали колосаль-
ний досвід, який використаємо під час 
написання проектів. Наразі працюємо 
над проектами по освітленню та еколо-
гії. А ще виношуємо ідею, залучивши 
інвестиційні кошти, видати «Червону 
книгу рослин Чернівеччини».

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕ

- Я дуже сподіваюся, що учасники фо-
руму, які прагнуть вирішувати проблеми 
по-новому, обов’язково застосують отри-
мані знання на практиці. Принаймні, ті 
громади, де ми раніше проводили тренін-
ги, у тому ж таки Тростянці, із 52 можли-
вих, написали 51 проект. При цьому, за 
результатами конкурсу перемогли 16 про-
ектів, а ще 30 - реалізували за рахунок ко-
штів субвенції на соціально-економічний 
розвиток. Фундамент для розбудови за-
кладено. Залишається – працювати, пра-
цювати і працювати!

* * *
Після завершення етапу подачі про-

ектів на 15 обласний конкурс результат 
виявився досить гарним. Наприклад, у 
Мурованокурилівецькому районі від гро-
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ДУМКИ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ 

василь Мельничук, 
голова Чернівецької район-
ної ради: 

- За сучасних умов уміння за-
лучати додаткові ресурси є дуже 
актуальним. Відрадно, що гран-
това діяльність в районі набирає 
обертів. Якщо у 2014-му участь в 
обласному конкурсі брала лише 
одна територіальна громада, то 
у 2017-му – 20. Шість проектів 
визнано переможцями. Загаль-
на сума, яку отримали громади 

на їх реалізацію, склала 
558 тис. грн.

Ніна Зварич, голова Бабчинецької ОТГ:
- Торік ми виграли два проекти: «Твоє май-

бутнє» та «Збереження духовного та культур-
ного спадку - запорука розвитку села». Завдяки 
цьому облаштували у центрі села спортивно-
ігровий майданчик та відремонтували у Бу-
катинці сільський Будинок культури. У цьому 
році готуємо проекти «Розвиток спортивної та 
туристичної інфраструктури населених пунк-
тів», «Модернізація мереж вуличного освітлен-
ня», проект з благоустрою. Маємо й інші заду-
ми. Намагаємося залучати усі можливі ресурси, 
адже розуміємо, що під лежачий камінь вода 
не тече. Ніхто не прийде у нашу громаду й не 
наведе порядок, окрім нас самих. 

Децентралізація влади - це політична 
стабільність та економічний розвиток 

держави, це стратегія національного успіху, 
наш вектор руху на наступні десятиліття

мад подали 35 проектів ( 
у 2017 році - лише 6), То-
машпільський район – 29, 
Тульчинський – 39, Шар-
городський – 35, Черні-
вецький – 25 проектів. 

- Прогрес у написанні 
проектів – очевидний. Але 
й роботи ще вистачає. Тому питання учас-
ті у конкурсах є пріоритетним для місце-
вого самоврядування районів, – зазначає 

Лариса Білозір.
До речі, очолювана нею ГО «Життя та 

розвиток громад» надала у якості співфі-

нансування 1,5 млн. 
грн. для 105 проектів.

Наразі незалежні 
експерти завершують 
оцінювання проек-
тів. Далі конкурсна 
комісія визначить 
проекти-переможці. 

Останні, за умовами конкурсу, мають бути 
втілені цьогоріч.

валентина СуТикА



Професійні кондитери зі столиці провели «солодкий»
майстер-клас для вихованців Тульчинського центру «Промінь надії»

Добрі справи

200 ДІТЕй УЧАСНИкІВ АТО З 
ВІННИЧЧИНИ ВІДВІДАЛИ АкВАПАРк У 

ХМЕЛЬНИЦЬкОМУ 

РЕАБІЛІТАЦІЯ кУЛІНАРІЄЮ

«Найкращий спосіб зробити ді-
тей хорошими – це зробити їх щас-
ливими», - писав оскар Уайльд. А що 
потрібно дитині для щастя? Пере-
дусім, материнське тепло, бать-
ківський захист і , звичайно ж, – 
потреба жити «у світі краси, гри, 
казки, музики, малюнка, фантазії, 
творчості». В силу різних причин 
не усі родини можуть створити 
такий «світ» для своїх дітей, але 
завдяки меценатам можливо усе. 

Так, за ініціативи ГО «Життя та розви-
ток громад» (гол. Лариса Білозір) та ГО 
«Українське об’єднання учасників бойо-
вих дій та волонтерів АТО у Вінницькій 
області» (гол. Андрій Грачов), у травні 
близько 200 дітей наших захисників з 
Шаргородського, Томашпільського, Туль-
чинського, Чернівецького та Мурваноку-

Троє професійних кон-
дитерів зі столичної студії 
спеціально завітали у Центр, 
аби дітки поринули у світ 
професійної кухні та власно-
руч приготували шоколадні 
цукерки, зефір та навчилися 
розпису імбирних пряників. 
Учасниками «солодкого» 
майстер-класу у «Промені 
надії» стали також вихованці 
місцевого Будинку дітей та 
юнацтва, які наповнили кулі-
нарну студію піснями.

Активно допомагала у 
творчому процесі створення смако-

ликів голова ГО «Життя та розвиток гро-
мад», депутат Вінницької обласної ради 
Лариса Білозір. Вона, власне, і виступила 
ініціатором такого цікавого і водночас ко-
рисного для діток солодкого дійства. 

- Такі акції корисні як для вихованців 
Центру, так і для їхніх батьків та інших ді-

риловецького 
районів відвідали найбільший аквапарк 
Поділля у м. Хмельницький. 

Для багатьох дітлахів це була пер-
ша віддалена поїздка від дому та 

перший візит до аквапарку. Тож вони з 
великою цікавістю розважалися на різно-
манітних атракціонах та водяних гірках, 
робили «сплав» широкою річкою, під час 
якого можна було оглянути весь аквапарк. 
На діток також чекав смачний обід. 

- Такий активний відпочинок сподо-
бався усім діткам, вони отримали море 
позитивних емоцій, - зазначив Сергій 
пасічник, батько 8-річного Артема. - 
Ми щиро дякуємо депутату обласної ради 
Ларисі Білозір за турботу та увагу до на-
ших дітей. 

- Давно не бачила своїх дітей такими 
радісними. Поїздка до аквапарку стала 
для них справжнім відкриттям, казкою 

наяву! - поділилася Лариса Мельник, 
мати Світлани та Дениса. - Як добре, 
що є небайдужі люди, які дарують такі 
свята нашим дітям!

Кажуть, що найважливіші зустрічі у на-
шому житті – це зустрічі з дітьми, бо невідо-
мо КОГО ми зустрінемо у дитині. Саме тому 
ми, дорослі, повинні робити усе, щоб дати 
можливість «дозріти дитинству в дітях». 

- Торік аквапарк у Хмельницькому став 
маленьким острівцем щастя для 450-ти 
дітей учасників АТО та загиблих з Ві-
нницької області. 2018-й став продовжен-
ням доброї традиції, - зазначає депутат 
вінницької обласної ради Лариса 
Білозір. - Я рада долучитися до гарної 
справи. Щаслива, коли діти отримують 
незабутні враження, коли їхні обличчя ся-
ють щасливими посмішками. 

Олександр ГРІНЧеНкО

Позитивні емоції, вогник в очах, захоплення та щирі посмішки… Така по-
родинному тепла атмосфера панувала під час «солодкого» майстер-класу, 
проведеного у Тульчинському центрі соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Промінь надії».

тей, - зауважила Лариса Білозір. - Пе-
реконана, що дітки з обмеженнями не по-
винні бути відокремлені від суспільства. 
Саме тому ми й працюємо над створенням 
інклюзивного середовища. Завжди запро-
шуємо на подібні заходи однолітків діток 
з проблемами розвитку. Щоб останні не 
потерпали від дефіциту спілкування. Та й, 

знаєте, вони краще і швидше сприймають 
інформацію від ровесників. 

«Промінь надії» є закладом тривалого 
денного перебування та надає психоло-

гічні, соціально-педагогічні, 
соціально-медич ні, соціально-
побутові та ін формаційні по-
слуги дітям та молоді з функ-
ціональними обмеженнями 
віком від 7 до 35 років.

- Наш Центр став першим 
в України подібним закла-
дом, створеним в ОТГ, - за-
значає його директор На-
таля воротнюк. - Зараз 
маємо на обліку 22 вихован-
ців, а також наші спеціаліс-
ти надають допомогу ще 15 
діткам, які щоденно відвід-
ують центр. У Центрі впрова-

джені реабілітаційні програми «Родинне 
коло», «Психологічне розвантаження», 
«Арт-кухня», «Сміхо- та музикотерапія. 
Усе це в ігровій формі, що дозволяє ді-
ткам розслабитись. Щиро дякую Ларисі 
Білозір та її команді, новим нашим дру-
зям, за увагу до нашого закладу та споді-
ваємось на нові зустрічі. 17
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- Ми тут бережемо святе міс-
це», - мимохідь сказав у розмові 
олексій Альошкін. 

І справді, щойно потрапивши в село 
Букатинку (яке раніше звалося Бо-
гатинкою – чи то від слова «багата», 
чи, ймовірніше, це – «Божа хатинка», 
«Боже місце»), де живе родина скульп-
торів Альошкіних – відчуваєш: це місце 
– обране… 

Тут все вражає якоюсь надприрод-
ною красою. Мальовничі схили, вкриті 
запашним, вищим за людський зріст, 
різнотрав’ям, ведуть до тихої, загад-
кової Мурафи. Тут, в долині річки, 
живе величний водоспад, взимку він 
замерзає і перетворюється на кришта-
леву сиву бороду, яка зветься Дідо. А 
на високому березі річки тисячолітні 
вітри створили одне з чудес природи 
– еолові стовпи. В долині ростуть рід-
кісні трави, занесені до Червоної кни-
ги: аконіт, сон-трава, горицвіт, ковила, 
проліски, печіночниця, і навіть…миг-
даль та орхідеї. 

Не дивно, що на цих землях спокон-
віку жили люди: полювали на мамонтів, 
обробляли землю, ліпили горщики, пра-
цювали з каменем, молилися в скельно-
му храмі. Їх називали по-різному: жи-
телями Буго-Дністровської культури (а 
це 7 тисяч років до н.е.!), трипільцями, 
скіфами, сарматами, правловянами… І 
тисячі років, з дня у день, лунала над до-
линою Мурафи найпрекрасніша для бу-
катинців пісня: «тук-тук-тук» - це каме-
нотеси «визволяли душу» із золотистого 
букатинського пісковика. 

Село каменотесів мало свої звичаї, ри-
туали і особливе, суто чоловіче свято – 
«Відкриття Дубків» (адже дуб – символ 
чоловічої сили). Тож у перші дні травня 
на великій галявині під віковими дуба-
ми збиралися місцеві каменотеси – це 
був початок року для майстрів. Тут спі-
вали, грали в ігри, пили ритуальні напої, 
а заодно обмінювалися інструментом, 
об’єднувалися в гурти. В цей день на по-
святу приводили до гурту новачків – 14-
15-річних юнаків і прощалися зі стар-
шими, хто вже не мав сили працювати 
з каменем. Навесні, після «Відкриття 
Дубків» в Букатинці знову починало би-
тися серце: «тук-тук-тук» - йшла луна з 
долини річки на все село. 

Але і на цю благодатну землю при-
йшли темні часи. Страна совєтов не 
жалувала вільних каменотесів. Зганяли 
всіх у артіль для виконання примітив-
ної роботи по видобутку будівельного 
каменю. Вільно працювати – забороня-

ли. Зірвали і розібрали на брут 

природній скельний храм над Мурафою. 
Знищували кам’яні хрести, які місцеві 
жителі ставили не лише на могилах, а й 
біля криниць, на роздоріжжі, в полі, на 
в’їзді в село. Їх били, ламали, ними мос-
тили дороги. Кажуть, деякі хрести миро-
точили, плакали… 

Та хіба міг Всевишній допустити, 
щоб ми втратили таке місце?

…1980 року в Букатинку приїхала мо-
лода пара – Олексій і Людмила Альош-
кіни, оселилися в старій хатині, народи-
ли сина Петра і почали тесати камінь. 
«Тук-тук-тук» - знову застукало серце 
Букатинки…

Людмила називає Букатинку бать-
ківщиною, хоча народилася і виросла у 
Мінську. Але саме з Букатинки родом її 
батько, бабуся, прабабуся. 

- Малою мене часто привозили в село. 
Тут я купалася в річці, ходила в ліс, ма-
лювала, вирізала з бабусею паперові 
квіти, – згадує Людмила. – Я була 
міською дитиною, але в селі мені було 
вільніше. Тут така природа, стільки сон-
ця, стільки неба!

Тим часом у Луганську підростав 
хлопчик Альоша. Його на літо відво-
зили у рідне село батька. Серед най-
приємніших дитячих споминів – річка 
Зуша та поклади білого каменю біля 
села. Коли Олексію було 7 років, роди-
на переїхала до Києва. В селі він бував 
все рідше, але береги тієї річки йому 
снилися не раз. Пізніше, навчаючись 
в Київському художньому інституті на 
факультеті скульптури, не раз думав по-
їхати у Вяжи попрацювати з тим білим 
каменем. Якось йому приснився янгол. 
«Їдь у село!» - сказав йому. «Надовго?» 
- запитав здивовано юнак. Янгол по-
вернувся і трохи невдоволено сказав: 
«Хіба ти сам не знаєш?» Цей сон дуже 
вразив Олексія. «То був для мене урок: 
завжди треба самому знати, що робити 
в своєму житті.»

Батьки Люди Сафонової (дівоче пріз-
вище) після навчання в Чернівецькому 
ремісничому училищі поїхали за на-
правленням працювати на завод архі-
тектурної кераміки в Мінськ, займалися 
ліпниною, яка і зараз прикрашає будин-
ки на центральних вулицях білоруської 
столиці. Пізніше мама стала директо-
ром заводу, і донька часто прибігала до 
неї на роботу. Тут вона не раз бачила, як 
працюють художники, як роблять ша-
мотну глину, як її випалюють у великих 
промислових печах. Це дійство її заворо-
жувало. Тож не дивно, що Люда пішла 

ХРАНИТЕЛІ
БУкАТИНСЬкИХ ОБЕРЕгІВ
У покинутих сільських хатах 
Олексій та Людмила Альошкіни 
відкривають музеї 
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навчатися на факультет декоративно-
прикладного мистецтва Білоруського 
театрального-художнього інституту. А 
на практику поїхала до Коростенецького 
заводу фарфорових виробів. 

Сюди ж, на цей завод, єдиний з усьо-
го свого курсу, за порадою батька (а на-
справді, за Божим промислом) приїхав 
на практику й Олексій. 

- Вона була така незвичайна! – по-
ринає в спогади Альошкін. - Під-
стрижена «під нуль», а це ж 78-й рік! В 
брюках, коли всі носили спідниці. Така 
серйозна – хлопці боялися підійти. І все 
ж, поборовши «страх», підійшов до неї. 
Познайомилися, почали спілкуватися.

Оскільки Олексій цікавився скульпту-
рою, Люда «видала» йому: «А у нашому 
селі каменотеси працюють, а в музеях 
баби стоять, вибиті з пісковику». 

- Я подумав: «Та не може цього бути! 
- зізнається Олексій. - Адже нас вчи-
ли, що є грецька скульптура, італій-
ська…але українська? Словом, не дуже 
їй повірив, зате погодився поїхати на 
Букатинку, пересвідчитися на власні 

очі, а заодно і у Вінницю в музей – по-
дивитися на кам’яну бабу. 

- Коли ми приїхали в Букатинку, 
Олексій одразу познайомився з місцеви-
ми каменотесами, - додає Людмила. - 
Їх тоді ще чоловік 11 було. Побачив, що 
є традиція створення кам’яних хрестів, 
скульптури на цвинтарях. Спробував сам 
обробляти камінь. Я бачила, як він від-
чув і полюбив Букатинку. Це було дуже 
важливо для мене.

Через три місяці вони одружилися. 
Олексій перевівся на навчання у 

Мінськ. Мали квартиру на 8-му повер-
сі, свої скульптури складали на балко-
ні. Людмила вже чекала на дитину і, як 
кожна жінка, думала про майбутнє нове 
життя, що ніяк не уявлялося їй в місті. 

- Хотілося дати дітям відчуття землі, 
свого початку, істини, - каже. – Тож од-
ного дня запитала чоловіка: «А чи не пе-
реїхати нам у Букатинку?» 

Кілька днів пройшло в роздумах, а че-

рез місяць вони вже були в селі. Батьки 
з обох сторін були в розпачі. Яке село? 
Квартири у Мінську і у Києві, перспекти-
ва професійного зростання, адже Люд-
милу чекали в Мінську на фарфоровому 
заводі, а Олексія вчив і підтримував ви-
датний скульптор Бородай, прогнозуючи 
йому велике майбутнє. Батько Олексія, 
високопосадовець Ради міністрів Украї-
ни, всіляко намагався відговорити сина. 
Але… Букатинка виявилася сильнішою і 
за тиск рідних, і суспільну думку. 

- Букатинка подарувала нам свобо-
ду, - кажуть Альошкіни. – А що може 
бути важливішим для творчих людей? 

І якщо дехто каже, ніби в селі немає на-
лежних умов для творчості, - неправда! 
Бо творчість не потребує комфорту, 
творчість – це духовне!

Спочатку молоде подружжя жило в 
старенькій, що майже увійшла в землю, 
хатині. Коли ж згодом батьки зрозуміли, 
що діти не бавляться, допомогли їм по-
будувати двоповерховий будинок. При 
цьому 2-й поверх вже з самого початку 
був призначеним для книг – щоб не від-
сиріли і щоб діти не порвали. Воду носи-
ли з криниці біля річки. Пелюшки пра-
ли в Мурафі. Тяжко було, але побутові 
проблеми не псували їхні стосунки. 

Вони не відреклися від світу, навпа-
ки, в Букатинці їхнє життя стало 

ще цікавішим і насиченішим. Ходили 
в походи по наддністрянському краю, 
збирали легенди та перекази, вивча-
ли місцеву геологію. Обійшли ці землі 
вздовж і впоперек, пересвідчилися, що 
для них кращої землі немає. 

Коли по сусідству продавали старі 
хатинки, Альошкіни купували їх і пере-
творювали на своєрідні музеї. Так, у Бу-
катинці є хатка, де займаються театром 
тіней і малюють піском на склі. Є музей 
гончарства з сотнями глечиків, бари-
лець і куманців, зібраних в походах по 
Придністров’ю. Є музей старожитнос-
тей з розписаною піччю та золотистими 
«павуками» над нею. Є хатка з роботами 
їхньої родини: з каменю, дерева, глини, 
писанки, живопис, графіка… Усередині 
всі ці хатинки встелені запашним сіном, 
зовні розписані казковими русалками, 
трипільськими колами, подільськими 
вазонами. А скільки цікавого про кожну 
річ розкажуть їхні господарі! 

…Олексій і Людмила давно 
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мріяли зібрати пленер скульпторів, зро-
бити парк скульптури, щоб показати, що 
є культура національна, українська. Так 
у 1986 році в Буші було проведено пер-
ший симпозіум по скульптурі з каменя-
пісковика, який згодом перетворився 
на легендарний «Подільський оберіг». 
Дійство не залишилося непоміченим в 
мистецьких колах. Із Спілки художників 
приїхала комісія, щоб розібратися, що 
це за самодіяльність? Хто посмів? Про-
вели самі якийсь симпозіум, що навіть 
«Голос Америки » передав: мовляв, від-
роджується українська скульптура. На 
закриття заходу приїхали переодягнені 
«кегебісти», а також відомі скульптори. 
Серед них - академік, засновник Ака-
демії мистецтв України Еммануїл Пе-
трович Мисько. Дякуючи його заступ-
ництву, а також величезній підтримці 
місцевого населення, симпозіум зали-
шили в спокої і дали добро 
працювати далі. З того часу 
пленер став традиційним. 
Щороку в Бушу з’їжджаються 
скульптори з усієї України: 
працюють, спілкуються, ді-
ляться майстерністю, старші 
навчають молодших – ство-
рюючи заодно унікальний 
парк подільської скульптури 
на святій бушанській землі. 

Однак «Подільський обе-
ріг» - мистецьке свято, яке 
проводять раз на рік. А кожно-
го дня Альошкіни працюють у 
школі. За плечима в обох по-
над 30 років педагогічного 
стажу. У Букатинці школу від-
крили лише в 1993 році, тож 
спершу протягом 10-ти років 
і в сніг і в дощ ходили за 4 км 
полем вчителювати у сусіднє 
село Вила Ярузькі, потім ще 10 
років - у сусідню Бардишівку. 
Викладаючи малювання, крес-
лення, історію, заодно розпо-
відали дітям легенди, вчили 
робити ляльки-мотанки, пи-
сати писанки, ліпити з глини, 
різати витинанки… Долучали 
до світу прекрасного.

Ота божественна аура 
родини Альошкіних, 

бе зумовно, вплинула і на їхніх влас-
них дітей. Усі п’ятеро «знайшли себе» 
у мистецтві. Старший Петро, після на-
вчання у Львівській Академії мистецтв, 
надає перевагу скульптурі та гончар-
ству. Даша закінчила ту ж Львівську 
Академію, одружилася з онуком того 
самого львівського скульптора Емма-
нуїла Миська, теж скульптором і музи-
кантом, Гордієм. Ця тендітна молода 
жінка, маючи 3-х дітей (Росаву, Вакулу 
та Енея) встигає не тільки на пленери 
скульпторів їздити, а ще й гастролюва-
ти з театром тіней «Див», який сама і 
створила у Львові. А ще вчить львів’ян 
подільській витинанці. Олексій закін-
чив Київський інститут декоративно-
прикладного мистецтва ім. Бойчука, 
факультет обробки дерева. Зараз захо-
плюється фотографією. Його дружина 

з цього ж інституту – митець. 

Михайло – філолог, педагог, любить лі-
пити, працювати з деревом. Ганна теж 
закінчила інститут ім. Бойчука, вона – 

художник-модельєр, любить 
живопис і скульптуру. Одру-
жилася зі скульптором Євге-
ном Троценком, який також 
працює з каменем… 

Та все ж головна любов 
родини Альошкіних - бука-
тинський пісковик.

 - Пісковик – це мудрість, 
сивина століть, це філософія 
вічності, - резюмує Олексій.

Здається, він знає про 
нього все: як камінь заро-
джувався тисячі років на-
зад, вбираючи у себе морські 
прикраси - мушлі, камінці, 
молюски. Для формування 
1 см цього унікального ка-
меню потрібні десятки тисяч 
років! У його породі буває 
до 40 назв напівкоштовних 
камінців! А ще Олексій знає, 
чому у каменотесів магічним 
є число 4, чому над кар’єром 
майже ніколи не йде дощ, 
чому старі люди стоять годи-
нами біля каменотесів за ро-
ботою, чому «камінь завжди 
правий»… і ще стільки всьо-
го, що навіть у двох томах 
книжки «Обереги над Мура-
фою або душа Букатинського 

каменю», написаною усіма Альошкі-
ними разом, не помістилося все, що в 
цій унікальній родині знають про свій 
край і свій улюблений камінь. 

А скільки скульптур ними зробле-
но! По всій Україні стоять оберега-
ми. До того ж, їхні пам’ятники часто 
з’являлися набагато раніше, ніж сус-
пільство доростало до них. До багатьох 
і зараз ще не готове. Але вони лиша-
ються вірними собі. І що цікаво, біль-
шість робіт Олексій і Людмила ство-
рюють разом, у парі. Олексій часто 
починає роботу, а Людмила доводить, 
загладжує, доробляє. 

- Як і в житті, - каже Олексій, – чо-
ловік закладає фундамент, а жінка – 
матеріально втілює. 

Наталя СеНТеМОН
За матеріалами

 журналу ОцНТ «Світлиця»
 

ХАй ЖИВЕ кОЗАЦЬкА СЛАВА, 
ХАй ЖИВЕ кОЗАЦЬкИй ДУХ!



Змагалися нащадки 
славних козаків під гас-
лом – «В єдності – сила! 
В силі – перемога!». При 
цьому продемонстрували 
добру підготовку, злаго-
джені командні дії та ін-
дивідуальні вміння. 

Стартували змагання 
із конкурсу «Впоряд», під час якого судді оцінювали на-
вички юних джур зі стройової підготовки. Далі проходили 
конкурси «Відун», у ході якого джури проходили тестові за-
вдання з історії рідного краю доби козаччини, українських 
військових формувань різних епох; «Рятівник» (уміння 
учасників надавати першу медичну допомогу), “Бівак” (об-
лаштування по хідного табору), «Стрільба»… Справжнім 
випробуванням для учасників змагань стала козацька сму-
га перешкод, яка складалася з руху по паралельних мотуз-
ках, горизонтального маятника, руху по жердинах, по ку-
пинах та руху гусячим кроком. 

- Було трохи тяжко, але дуже сподобалось. Відчув себе 
трішечки козаком, - поділився враженнями Олександр, 

учасник рою із Мурафи Шарго-
родського району. 

-  Як на мене, гра «Джура» є дуже 
корисною, бо дуже багато людей 
втратили козацький дух, - додав Сер-
гій, представник команди з Баб-
чинецької ОТГ. 

Дитячо-юнацька вій ськово-патрі-
отична гра «Сокіл» («Джура») якраз 
і навчає підростаюче покоління ста-
ти поколінням справжніх патріо-
тів – молодих захисників Вітчизни. 

Адже у центрі козацької педагогіки - ідеал 
вільної і незламної в своїх прагненнях до 
свободи людини, яка на вітчизняних тра-
диціях громадського, політичного життя 

розвиває рідну культуру й економіку, будує неза-
лежну державу.

- Колись на Запорізькій Січі молодь у козаць-
кій школі вчили: «Богу добре молитись, на коні 
реп’яхом сидіти, шаблею рубати й відбиватись, 
з рушниці гострозоро стріляти й списом гостро 
колоти”, - говорить депутат обласної ради Ла-
риса Білозір. – І те, що сьогоднішні школярі 
з таким ентузіазмом бе руть участь у військово-
патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), перевіряючи 
і випробовуючи себе на здатність переборювати 

труднощі, робити добро, захищати рідну землю, не 
може не радувати. Нині на Сході країни йде фактич-
но неоголошена війна, ми платимо кров’ю своїх синів 
- це жахає. Але з іншого боку, прийшов час сміливих і 
відданих патріотів, справжніх героїв, які боронять Ві-
тчизну від агресора. Приємно, що молодь це розуміє. 
А участь у цій грі вкотре засвідчила, що сьогоднішнє 
підростаюче покоління - справжні нащадки козаць-
кої вольнолюбивої нації. Зберігаючи славні традиції 
своїх предків, діти роблять шляхетну справу - творять 
сильне незламне покоління захисників України.

Ольга БАБІЙ

ДОВІДКА
Джурами називали молодих вихованців, зброєносців і помічни-

ків старих досвідчених козаків. За існуючою у Війську Запорозькому 
традицією кожен козак на схилі життя мав підготувати для служби 
замість себе молодого юнака. У джури брали своїх молодших роди-
чів, а частіше – сторонніх підлітків, сиріт. Козацька школа готувала 
не тільки мужніх вояків, навчаючи їх вправно володіти зброєю та 

бути фізично витривалим, а й грамотних, освічених людей, що мо-
гли працювати писарями або займати інші керівні посади. Викла-
дали навіть співи та гру на музичних інструментах. Крім навчання, 
джури допомагали козакам куховарити, доглядати за хворими та 
пораненими, служити у церкві. Саме таких козацьких виховних тра-
дицій дотримуються організатори гри «Сокіл» («Джура»).

«Душу – Богові, життя – 
Україні, честь – собі!»

Знай наших!
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ХАй ЖИВЕ кОЗАЦЬкА СЛАВА, 
ХАй ЖИВЕ кОЗАЦЬкИй ДУХ!
«Слава Україні!» – «Героям слава!»… Таким уро-

чистим вітанням розпочалися у Сутисках Тив-
рівського району фінальні змагання переможців 
районних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”). По-
мірятися силою, спритністю, кмітливістю та по-
казати свою винахідливість і витривалість прибу-
ла 31 команда: 28 - із 33-ьох адмінодиниць і три – від 
об’єднаних територіальних громад Вінниччини. 
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МОЛОЧНИй ЕкСПЕРИМЕНТ 
   НА ВІННИЧЧИНІ:
ЩЕ ДВІ гРОМАДИ ОТРИМАЛИ МОЛОкОМАТИ

У ШкОЛИ ВІД БЛАгОДІйНИкІВ

Школі-гімназії у Томашполі, можна ска-
зати, пощастило. «Розбагатіли» тут на моло-
комат завдяки участі в ініційованому теле-
каналом «1+1» соціальному експерименті, 
фінансування якого взяла на себе ГО «Жит-
тя та розвиток громад». Варто наголосити, 
що Томашпільська школа є пілотною на те-
ренах Вінниччини і другою в Україні після 
однієї із ЗОШ м.Львів. …А почалося усе із до-
слідження Інституту педіатрії і акушерства, 
який провів опитування близько 600 укра-
їнських дітей із нормальних родин. 

Як з’ясувалося, за норми у 1000 мг каль-

- Прикольно! Все одно як робокорова! - Еге ж! Натиснув 
на кнопку – і потекло молоко… Біля невеликого, схожого на 
кавоварку, пристрою – молокомату – який встановили у 
їдальні Томашпільської школи-гімназії, ажіотаж. Ще б пак! 
Сенсація! Принаймні, для українських навчальних закладів. 

молоко для підростаючого 
дитячого організму – про-
дукт унікальний, - пояснює Лариса Біло-
зір. – За вмістом корисних речовин, віта-
мінів та мінералів йому немає аналогів. 
Недаремно у стародавніх країнах Риму, 
Єгипту, Греції його називали «соком жит-
тя», «білою кров’ю», а в радянські часи 
видавали в якості пайка людям на шкід-
ливих виробництвах. І якщо не всі родини 
мають можливість щоденно включати в 
меню своїх дітей склянку молока, якщо на 
сьогодні немає такої 

також встановлені у трьох школах Тульчи-
на та одному навчальному закладі Вапняр-
ки. Загалом благодійники закупили шість 
молокоматів для громад. Перший був вста-
новлений у Томашполі, інші 4 - у Тульчині 
та Вапнярці, ще один буде передано грома-
ді Мурованих Курилівців вже найближчим 
часом. Але за словами Лариси Білозір, мо-
локомат це лише інструмент для заохочен-
ня дітей пити молоко. Головна мета - по-
казати користь від його вживання.

- Насправді суть не в молокоматі, а в 
щоденному вживанні молока дітьми. Не 
обов’язково купувати такий дороговар-
тісний прилад, що не усім громадам під 
силу, краще забезпечити дітей молоком, 
- підкреслює Лариса Білозір. 

Самі ж громади та адміністрації шкіл з 
ентузіазмом зустріли ініціативу благодій-
ників.

- Ми всі стурбовані тим, що у діток 
низький вміст кальцію та вітамінів: діти 
швидко втомлюються, вони набагато 
слабші. Тому підтримуємо таку соціаль-
ну ініціативу Лариси Білозір, - відзначила 
заступник директора третьої школи 
м. Тульчин Ольга Нестеренко.

Водночас місцеві ради усіх населених 
пунктів, де встановлені молокомати, вже 
готують до прийняття програми для без-
перебійного забезпечення дітей початкових 
класів молоком в новому навчальному році.

Євгенія ШуЛьГАН

цію на день вони в кращому разі отримува-
ли лише… 300 мг. Найнижчий показник – 
взагалі 80 мг. - Маємо бити на сполох, адже 
кальцій має рецептори в усіх тканинах і 
органах організму. Він кодує більше 3000 
генів, а його дефіцит провокує понад 150 
захворювань – від отсеопенії до цукрового 
діабету та хвороб серцево-судинної систе-
ми, - наголошує професор Національної 
академії меднаук Людмила Квашніна. 

Аби привернути увагу до цієї проблеми, 
телеканал «1+1» і вдався до соціального екс-
перименту. Журналісти завітали до однієї із 
шкіл Львова та знайшли клас, діти якого зда-
ли усі необхідні аналізи. Результати врази-
ли: лише у двох дівчаток з 18-ти учнів класу 
показники кальцію були в нормі. І це лише 
тому, що обидві займаються у хореографіч-
ній студії і ретельно слідкують за харчуван-
ням. У ході експерименту учасники мали 
щодня протягом кількох місяців пити мо-
локо, а потім пройти контрольне обстежен-
ня. Знайшлися і спонсори, які закупили для 
школярів молокомат. Дослідження, які були 
провденні нещодавно показали позитивні 
результати… А нещодавно за сприяння де-
путата Вінницької обласної ради Лариси Бі-
лозір аналогічний соціальний експеримент 
стартував і на Вінниччині. Завдяки спонсор-
ській підтримці фонду, який вона очолює, у 
Томашпільській школі-гімназії з’явився та-
кий необхідний для дітей молокомат. 

- Як матір двох дітей я знаю, що 

державної програми, то ситуацію можна 
виправити зусиллями об’єднаних тери-
торіальних громад. Молокомат розрахо-
ваний на 10 літрів. При цьому молоко не 
підігрівають, як це звикли робити в Укра-
їні, а злегка охолоджують. 

Участь в експерименті брали учні 5-А 
класу Томашпільської гімназії. Усі вони 
здали необхідні аналізи (до речі, протягом 
усього дослідження був присутній керівник 
медичної лабораторії «Сінево» з м. Вінниця 
Сергій Коваленко), їх оглянули стоматологи. 
Нещодавно учнів повторно оглянули лікарі і 
констатували, що у всіх дітей спостерігаєть-
ся тенденція до покращення результатів.

- Є позитивна динаміка по вітаміну 
Д3 та по кальцію. Звичайно, за такий ко-
роткий період не має тих, у кого були б 
усі аналізи в нормі, але тенденція до по-
кращення є. Тому, зрозуміло, що потріб-
но далі продовжувати давати молоко 
діткам. Виходячи з цього, ми вирішили 
впроваджувати це і в інших об’єднаних 
громадах. До мене звернулися батьки 
першачків трьох тульчинських шкіл та 
вапнярськоі опорної школи, щоб у їх на-
вчальних також встановити молокома-
ти, - розповідає голова ГО «Життя та 
розвиток громад», депутат вінниць-
кої обласної ради Лариса Білозір.

Досвід Томашполя став показовим, тож 
після численних звернень батьків учнів по-
чаткових класів 14 травня молокомати були 

Із першачками Тульчинської школи №3



Здоров’я
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Вони занадто бліді, 
мляві, у багатьох на го-
лівках шапочки, аби при-
ховати відсутність во-
лосся, а обличчя часто 
прикриті захисними мас-
ками. однак широко роз-
плющеними очима див-
ляться на вир життя за 
лікарняними вікнами. Це 
діти - хворі на рак. Щоро-
ку через гематологічне 
відділення обласної ди-
тячої лікарні проходить 
більше тисячі маленьких 
пацієнтів з цим страш-
ним діагнозом.

- На превеликий жаль, 
дуже багато дітей поступає до 
нас у запущеному стані, - кон-
статує обласний дитячий 
гематолог Світлана ГОР-
Бик. - Торік, наприклад, 
майже третина з них мали 
вже 3-тю, а то й 4-ту стадію 
захворювання. На таких піз-
ніх строках дуже важко гово-
рити про одужання. Гарантувати сто-
відсоткове лікування можна лише на 
першій-другій стадіях. 

Будь-яке захворювання, в тому чис-
лі рак, має певні ознаки та симптоми, 
наголошує пані Світлана. Часто, осо-
бливо на ранніх стадіях, ці ознаки може 
помітити тільки лікар. Адже не одразу 
клітини організму перетворюються на 
злоякісні. Та й дитячі онкологічні за-
хворювання складніше розпізнати че-
рез відсутність у дитини конкретних 
скарг: малюкові важко описати свій 
стан. Тож виявити і діагностувати рак 
у дитини допоможе комплексне обсте-
ження: це не лише онколог, а й рент-
генолог, ендоскопіст, фахівець УЗД-
діагностування, патоморфолог. Лікар 
призначить ряд досліджень: аналізи 
крові і сечі, комп’ютерну томографію, 
УЗД, спеціальні онкологічні тести.

Слід зазначити, якщо “дорослий” рак 
– це переважно придбана хвороба (на-
приклад, багато курив –«заробив» рак 
легенів), то природа дитячої онкології у 
більшості випадків пов’язана з генетич-
ними факторами. Медиками виявлені 
понад 20 спадкових хвороб, які збіль-
шують ризик виникнення злоякісних 
утворень у дитини, і залежно від певних 
факторів, онкологія може виникнути як 
в перший рік життя, так і в підлітковому 
віці. Ось чому дітям необхідно регулярно 
проходити медичні огляди, а батькам – 
відповідально до них відноситись.

Не хотілося б нагнітати ситуацію, але 
статистика дитячої онкології сумна. Згід-
но з даними Національного інституту 
раку, щорічно на 100 тис. дітей реєстру-

ється 11 нових випадків онкологічних 
захворювань. При цьому, якщо до 2005 
року в Україні діти хворіли переважно 
на рак щитовидної залози, то сьогодні на 
першому місці (близько 50%) - захворю-
вання крові, на другому (майже 30%) – 
злоякісні новоутворення головного моз-
ку та інших відділів нервової системи і 
решта – лімфоми та пухлини внутрішніх 
органів. 

Звичайно, медицина не стоїть на 
місці. На даному етапі розвитку дитяча 
онкологія – одна з найпрогресивніших 
галузей, де все лікування базується на 
протокольній медицині і переважно 
включає в себе три компоненти. Це хі-
міотерапевтичне лікування, променева 
терапія, а також хірургічні втручання з 
видалення пухлин. Відтак, 7 із 10-ти он-
кохворих діток можна повернути до нор-
мального життя. Однак у батьків завжди 
має бути онконастороженість. 

Сайт Міністерства охорони 
здоров’я оприлюднив головні 

тривожні симптоми, які мають 
стати причиною звернення до 

педіатра і аналізу крові дитини: 
- тривала і безпричинна втрата ваги; 
- часті головні болі, що супроводжу-

ються ранковим блюванням; 
- набряки, постійні болі в кістках, су-

глобах, у ділянці спини або в ногах; 
- поява синців на тілі або висипки на 

шкірі; 
- часто повторювані інфекційні захво-

рювання; 
- біляста смужка за зіницею в оці ди-

тини;

- ущільнення в ділянці живота, шиї, 
грудей, таза або пахв, збільшення 
лімфовузлів; 

- постійна нудота або блювота без ну-
доти; 

- постійна втома і помітна блідість 
шкіри; 

- видимі раптові зміни у фізичному 
стані дитини, які не зникають; 

- періодичне або постійне підвищення 
температури без очевидних причин.

А з профілактичною метою 
батькам слід:

• відмовитися від куріння або хоча б не 
курити в присутності дитини. У 
тютюновому димі містяться кан-
церогени, які надходять у кров при 
пасивному вдиханні тютюнового 
диму, провокуючи зростання пух-
линних клітин в організмі;

• в дитячому раціоні має бути міні-
мальна кількість жирів, і максималь-
на - фруктів, овочів та зернових. 
Ожиріння у дітей може призводити 
до розвитку онкологічних хвороб;

• стежити за фізичною активністю 
дитини. Інтенсивна фізична діяль-
ність протягом години, мінімум 5 
разів на тиждень - хороший засіб 
профілактики онкологічних хвороб;

• своєчасно лікувати вірусні інфекції і 
намагатися не допускати заражен-
ня дитини. Медики рекомендують 
робити щеплення проти тих хвороб, 
для яких імунізація є єдиним можли-
вим методом профілактики;

• проводити регулярні профілактичні 
огляди дитини у фахівців. 

МОЛОЧНИй ЕкСПЕРИМЕНТ 
   НА ВІННИЧЧИНІ:
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- Але в реальному житті усе на-
багато складніше, - говорить голо-
ва Благодійного фонду «До-
помоги онкохворим дітям», 
депутат вінницької обласної 
ради Лариса Білозір. - Висока 
вартість лікування та недофінансу-
вання з боку держави не дозволя-
ють батькам вирвати своїх хворих 
дітей з лабет цієї підступної недуги. 
Вони продають останнє, оббивають 
пороги різних інстанції, залучають 
спонсорів… Відчайдушна боротьба за 
життя іноді триває роками. Рак у дити-
ни – це дуже страшно і боляче. Ви навіть 
уявити не можете – наскільки! Який роз-
пач відчуває мати, коли не в силах по-
легшити біль свого малюка, якому вже 
не допомагають сильнодіючі знеболю-
вальні… Тому я переконана, 
що у цій боротьбі ми пови-
нні об’єднуватися: і влада, 
і волонтери, і благодійні 
фонди, і бізнес, і медики…. 
Адже чужих дітей не буває, 
усі вони – наші, майбутнє 
нашої держави.

Аби подарувати надію на 
одужання і підтримати за 
непростих обставин рідних 
малюків із таким страшним 
діагнозом, і функціонує 
Благодійний фонд «Допо-
моги онкохворим дітям». 
Працює він майже вісім ро-
ків. І не на словах, а на ділі. 
Супроводжує, консультує, 
вишуковує способи, як до-
помогти усім, хто в скруті.

- У відчаї згорьовані 
батьки онкохворих дітей 
хапаються за останню со-
ломинку, і звісно ж, дуже 
багато звертається до на-

шого фонду, - за-

ОДИН В ПОЛІ НЕ ВОЇН…
ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ЛАРИСИ БІЛОЗІР ЗА ДВА РОкИ 

ПРОФІНАНСОВАНО ЛІкУВАННЯ ВАЖкОХВОРИХ 
МАЛЕНЬкИХ ПАЦІЄНТІВ НА БІЛЬШ НІЖ МІЛЬйОН гРИВЕНЬ

Кожна важкохвора дити-
на заслуговує найкращої ме-
дичної та психосоціальної 
допомоги незалежно від кра-
їни проживання, фінансового 
або соціального становища 
сім’ї. Своєчасна діагности-
ка, доступність належного 
лікування і догляду є запо-
рукою збереження дитячо-
го життя, попередження 
страждань і болю. обов’язок 
держави не залишати сім’ї 
наодинці з хворобою, забезпе-
чити всі необхідні умови для 
профілактики захворювань, 
одужання дитини, а в разі 
невиліковної хвороби – гідний 
паліативний догляд. Але… 

значає Лариса Миколаївна. - Історія 
кожної такої родини – це невимовний 
біль: митарства по медичних закладах, 
часто хибні діагнози, складне тривале 
лікування і… постійний, без зупину, по-
шук коштів. Намагаємося відреагувати 
на усі звернення. Заявки приймаємо не 

лише від вінничан, а й від жителів інших 
областей України. Зокрема, багатьом по-
сприяли обстеженню у Національній ди-
тячій лікарні «Охматдит», а в цілому за 
останні три роки надали допомогу понад 
200 важкохворим діткам.

Нещодавно Лариса Білозір зустріча-
лася з батьками важкохво-
рих дітей у Тростянці, Туль-
чині, Шаргороді, Бершаді, 
Чернівцях, а також у Крас-
нопільській, Мурафській та 
Бабчинській об’єднаних тери-
торіальних громадах.

-  Здебільшого по допомогу 
зверталися рідні онкохворих 
діточок, пацієнтів Вінниць-
кої обласної дитячої клініч-
ної лікарні, яких під час пе-
реливання крові… заразили 
гепатитами В і С, - з болем 
говорить пані Лариса. - Я 
була шокована! Адже гепатит 
при онкології може призвес-
ти до летальних наслідків. 
Безперечно, ми забили на 
сполох. Підключили журна-
лістів, депутатський корпус, 
громадськість… Ситуація на-
була розголосу. Як результат 
– в рамках програми МОЗ з 
держбюджету для Вінницької 
області було придбано сучас-
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ний аналізатор крові «Архітек», який 
дає можливість якісно перевіряти до-
норську кров. Зроблено також ремонт у 
хірургічному відділення обласної дитя-
чої лікарні, виділено кошти на ремонт та 
розширення приміщення станції пере-
ливання крові, створено банк крові для 
онкохворих діток. Вселяє надію і те, що в 
обласному бюджеті передбачено кошти 
на аналізи методом ПЛР (полімеразна 
ланцюгова реакція). На сьогодні – це 
найбільш сучасний метод лабораторного 
дослідження, суть якого полягає у роз-
пізнаванні збудників патологій шляхом 
визначення їх генетичного матеріалу у 
взятих у пацієнта пробах. 

Що стосується конкретної допомоги, 
то саме за депутатським запитом Лари-
си Білозір було виділено 200 тисяч грн. 
воїну АТО на лікування його 
онкохворої доньки Ангелі-
ни Задверняк. У дівчинки 
після переливання крові у 
цій лікарні було виявлено 
гепатити В і С. Дитина ліку-
ється вже два роки. Також 
за сприяння очолюваного 
депутаткою Благодійного 
фонду 13 дітей, які не мали 
жодних шансів на одужання 
в Україні, поїхали на ліку-
вання за кордон. 

Лариса Білозір неабияк 
занепокоєна ставленням 
можновладців до проблеми:

- Міністерські чиновни-
ки за три роки реалізації 
соціальної програми за-
безпечення ліками онкох-
ворих озвучували тільки 
позитивні факти. Однак на-
віть без глибоко аналізу ці 
закупівлі аж ніяк не можна 
назвати успішними, адже 
багато лікарських засобів 
у лікарнях просто відсутні 
або ж не внесені у нацпе-
релік чи не зареєстровані. 
Відтак, батькам доводить-
ся купувати їх на чорному 
ринку, правдами і неправ-
дами передавати контр-
абандою з-за кордону. Си-
туація справді дуже плачевна. Так, на 
кінець 2017 року було здійснено лише 
50% закупівель за кошти 2016 року, а 
ліків за кошти 2017-го року до багатьох 
лікарень ще не надходило.  

На 2018 рік для лікування первинно-
го випадку дитячої онкології в Україні 
передбачено фінансування у розмірі 500 
тис. грн. Мало в це віриться, але так за-
явила одна з народних депутаток на за-
сідання «круглого столу» «Суспільство 
проти раку», який відбувся у Верховній 
Раді і на якому я була присутня. З од-
ного боку, за останні три роки держава 
виплатила 4 млрд. грн. міжнародним 
організаціям на закупівлю відповідних 
медикаментів. Але чи відчули це хворі? 
Бо на практиці дуже часто придбані за 
програмою «Дитяча онкологія» мед-
препарати мають критично короткий 
термін придатності, чимало з них вже 
прострочені і потребують заміни. І тут 

вже мають місце затяжні бюрократичні 
процедури. Як на мене, це неприпусти-
мо! Бо усі ці формальні затримки мають 
дуже високу ціну – життя. Тож численні 
благодійні фонди, волонтери, як і рані-
ше, продовжують вишуковувати кошти 
на придбання ліків, яких у нас катастро-
фічно не вистачає.

За рік, відколи Лариса Білозір має де-
путатські повноваження в обласній раді, 
за її запитами до обласної та районної 
рад профінансовано лікування важко-
хворих дітей на понад 1 млн. грн.

- Я дуже вдячна, що влада на місцях 
з розумінням ставиться до ситуації і йде 
назустріч. Так, у Бершадському райо-
ну після моїх звернень розробили спе-
ціальну програму та виділили 100 тис.
грн. на спецхарчування для дівчинки з 

рідкісним орфанним захворюванням. 
Також обласна рада спільно з Бершад-
ської райрадою виділили 500 тис. грн. 
на придбання слухового імпланта для 
дівчини-волонтера. У Гайсинському ра-
йоні знайшли можливість виділити 50 
тис. грн. для лікування хворої на рак ді-
вчинки, у Тростянецькому району – 70 
тис. грн. на лікування важкохворого во-
їна АТО. А взагалі хочу щиро подякува-
ти усім небайдужим людям, які, як по-
одинці, так і громадами, допомагають 
своїм односельцям у біді. У багатьох на-
селених пунктах проходять благодійні 
ярмарки та аукціони, і виручені кошти 
передають на лікування діток. З миру, 
як кажуть, по нитці… 

… Мені довелося побувати на одному з 
виїзних прийомів Лариси Білозір у Чер-
нівцях. Батьки онкохворих дітей чекали 
депутатку вже за кілька годин до визна-
ченого за графіком часу. Усі – з надією… 

Лариса Миколаївна спілкувалася з 
кожним індивідуально. Розпитувала 
про хід обстежень дітей, їхнє лікування, 
розповідала про права важкохворих ді-
тей та можливість допомоги ( зокрема, 
обласні та державні програми) і деталь-
но, крок за кроком, пункт за пунктом, 
консультувала, куди звертатися і в які 
інстанції стукати. Фактично, надикто-
вувала батькам звернення про матері-
альну допомогу та допомогу у сприянні 
лікування дитини. Говорила і про пере-
лік необхідних документів, виписки та 
заключення для консультації спеціаліс-
тів. Поводилася як справжній психолог, 
терпляче вислуховувала, намагалася за-
спокоїти, коли емоційний стан батьків 
«зашкалював». І ті помалу заспокоюва-
лися, в очах загорявся вогник надії, вони 

відчували приплив енергії, 
сили… відчували, що вони 
не одинокі у своїй боротьбі, 
що все буде добре. 

- Психологічна допомо-
га дуже потрібна батькам, 
особливо – жінкам, - каже 
пані Лариса. - Часто мами 
залишаються один на один 
з проблемою: без грошей, 
без чоловіків. Потрапляю-
чи з дітками у лікарні, вони 
водночас стають медсестра-
ми й санітарками. Змушені 
знати повністю дозу хімії, 
все перевіряти, перемика-
ти інфузомати. Тож часто 
їхній психологічний стан 
важкий, мають місце агре-
сія, дратівливість. Тому то-
лерантність у спілкуванні 
має бути на першому місці. 
Колись Авіценна казав, що 
є три засоби для подолання 
недуги: ніж, трава і … до-
бре слово. Якщо в батьків 
вселяти надію, приносити 
в їхнє сповнене щоденних 
випробувань надію, оду-
жання їхніх діток настане 
швидше. 

І наостанок. коли 
у нас все добре, ми не 
задумуємося над про-

блемами інших. Нас засмучують 
банальні речі: затори на дорогах, 
пролита у поспіху вранішня кава на 
діловий костюм, «двійка» у щоден-
нику дитини чи зламаний дорогий 
смартфон… Але ж усе це дрібниці 
у порівнянні із справді серйозни-
ми проблемами людей, яким до-
водиться щоденно вести двобій за 
життя. Настав час переоцінки мо-
ральних цінностей. 

- Навіть в умовах дефіциту держ-
бюджету, більше не може бути ні-
яких оправдань, жодних «але»… 
Необхідні достатні ресурси для за-
доволення головних прав дітей з 
онкологічними захворюваннями, - 
наголошує Лариса Білозір. - Бо ніх-
то з нас не знає, коли в його буди-
нок постукає біда. І ніхто, на жаль, 
не застрахований від хвороб.

Ольга БАБІЙ

відколи Лариса Білозір має депутатські 
повноваження в обласній раді,

за її запитами профінансовано лікування 
важкохворих дітей на понад 1 млн. грн.

ОДИН В ПОЛІ НЕ ВОЇН…
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ПАРАСОЧкА З кЛЕМБІВкИ

Народилася Параска Березовська 17 
вересня 1900 року у Клембівці на Ямпіль-
щині. Вишивальницею стала у третьому 
поколінні, бо ще її мати Уляна Попик та 
бабуся Мотря Керган відзначились як без-
доганні майстрині клембівської вишивки. 
Від них Параска і перейняла класичну тех-
ніку Поділля – низь червоного і чорного 
кольорів. Однак, і це закономірно, вдоско-
налюючи традицію, пішла далі: широко 
використовувала різнокольорові мережки 
чорного, житнього, білого, синього кольо-
рів, шви поверхневого шиття – штапівку 
та стебнівку, послуговувалася «білим по 
білому» в ювелірно розроблених мотивах 
у техніці «солов’їні вічка»….

- Параска Олексіївна була не просто 
вишивальницею, а «справжньою худож-
ницею», митцем з великої літери, - розпо-
відають старожили. - Голка аж співала в її 
руках - такий мала хист! 

Майже сорок років Параска Березов-
ська трудилася в місцевій артілі «Жіноча 
праця», де була «комуністична» кімната 
(кімната комуністичної праці). У ній труди-
лося 32-37 найталановитіших майстринь: 
вишивали роботи високої мистецької цін-
ності для міжнародних виставок, а також 
виконували особисті замовлення високо-
посадовців, послів, дипломатів. Обшивала 
колишню радянську еліту і Параска Олек-
сіївна. У Клембівці досі похваляються, що 
у її вишиванці ходив сам перший секретар 

ЦК КПРС 
Микита Хру-
щов. А ще її роботи у 1964 
році були представлені 
на Всесоюзній виставці 
досягнень народного гос-
подарства у Москві. Тоді 
ж їй, одній із перших в 
артілі, присвоїли звання 
Заслужений майстер на-
родної творчості УРСР.

Після виходу на пенсію 
Параска Олексіївна пра-
цювала вдома. Схилену 
над полотном жінку час-
то можна було побачити 
на софці під віконцем. 
Невеличка, в окулярах на 
кінчику носа, така гарна 
бабуся, як з казки… Та-
кою запам’ятали її сусід-
ські діти, що полюбляли 
забігати до неї. Вона ж за-
вжди пригощала дітвору 
чи цукерками, чи хлібом з 
цукром чи варенням. Іно-
ді щось розповідала, приказуючи: «Отако-
то, дітки, було», лагідно звертаючись до 
кожного: «Катрусю», «Сашуню»…

Уславилась вишивальниця і на ниві 
збереження народних традицій. У Клем-
бівці ніхто, крім неї, не вмів так гарно і 
правильно, з дотриманням місцевої моди, 

одягнути наречену до 
шлюбу. Літня жінка, 
наспівуючи обрядо-
вих весільних пісень, 
спочатку викладала і 
надійно закріплювала 
молодусі на чолі коси 
у вигляді обруча, а 
вже потім бралась за 
парафіновий вінок та 
вельон. 

Всевишній відміряв 
їй гарний вік. Відійшла 
в інші світи Параска 
Олексіївна 26 грудня 
1986 року. Хоча… Ні, 
вона і сьогодні зустрі-
чає кожного біля міс-
цевої школи. Тут, на 
місці Парасчиної хати, 
встановлено пам’ятний 
знак «Клембівська ви-
шивальниця»: симво-
лічний образ жінки 

в хустинці із монолітної конічної брили 
пісковика та… кілька візерунків клембів-
ської вишивки. 

Тетяна БОЙЧук,
науковий співробітник вінницького 

обласного художнього музею
Фото автора

Зразок вишиванки 
Параски Березовської

Щороку в третій четвер травня ко-
жен свідомий українець одягає вишиван-
ку і виходить в ній на роботу, в універ-

ситет, школу чи садочок. Таким 

особисто розробила ескіз та вигаптувала 
купон сорочки для Микити Хрущова

«Людина завше тягнеться до краси і правди, 
відтвореної гарячим серцем вишивальниці», - 
писав Кость Гордієнко. Додамо: коли ж ім’я цієї 
вишивальниці – Параска Березовська – поготів. 
Дивовижною красою строгого геометрично-
го малюнка, витонченою технікою вишивання 
вона здивувала Європу й світ. Невипадково ім’я 
майстрині увійшло в усі довідники та енцикло-
педії з мистецтва та народної творчості… 

ДО ДНЯ ВИШИВАНКИ У ТУЛЬЧИНІ 
ПРИУРОЧИЛИ ЕТНО-ФЕСТИВАЛЬ 

«КАЛИНОВІ МОСТИ»
чином Україна відзначає 
День вишиванки - свято, 
яке покликане зберегти 
споконвічні народні тра-
диції створення та носіння 
етнічного вишитого одягу. 
У Тульчині цій даті присвя-
тили ІІІ обласний моло-
діжний етно-фестиваль 
«Калинові мости». 

Головна сцена та ви-
ставкові майданчики були 
розгорнуті на території па-
лацу Потоцьких. Учасників-
митців і численних гостей 

фестивалю тепло привітали начальник 
управління культури і мистецтв ОДА Ста-
ніслав Городинський, депутат обласної 
ради Лариса Білозір, заступник голови 

Тульчинської районної ради Надія Гри-
горьєва, мер Тульчина Валерій Весняний, 
директор Тульчинського училища культу-
ри Леонід Трачук та інші.

- Усі, хто долучився до акції, одягнувши 
в цей день вишиванку, продемонстрували 
таким чином свою громадянську позицію, 
культурну освіченість та духовну свідо-
мість, - наголосила Лариса Білозір. – Бо 
вишиванка - не просто декорований хрес-
тиками чи гладдю одяг. Це - оберіг кожно-
го українця, код нації, символ роду і наро-
ду, наша гордість і автентична ознака. 

У рамках фестивалю відбувся огляд 
робіт майстрів народної творчості, експо-
зиції музею «Сакральна історія», а також 
театралізований концерт «Хай стелиться 
вам доля рушниками». 

вл. інф.

Пам’ятний знак
“клембівська

вишивальниця”



…До розлогої зеленої 
левади біля річки, де 
відбувалося дійство, місцеві мешкан-
ці поспішали заздалегідь. Усі вбрані у 
вишиванки, з великодніми кошиками 
у руках. 

- Ми вже десятий рік проводимо 
це свято, – каже голова Лозівської 
сільради в’ячеслав продан. – Пи-
шаюся, що саме у нашому селі вдало-
ся відродити ці давні обряди україн-
ців. Приємно, що цьогоріч до свята 
приєдналися громади сусідніх сіл, а 
також представники Шаргородського та 
Тульчинського районів.

 За звичаєм поважних гостей та керів-
ництво району зустрічали хлібом-сіллю, а 
точніше – пасками та великодніми стра-
вами. Щедрі господарі імпровізованих 
світлиць припрошували бодай скуштувати 
місцевих смаколиків. Жартували, що запа-
кують із собою, якщо їм відмовлять. А при-
гощати було чим: і домашня ковбаса, і запе-
чене м’ясо, і домашні рулети, і холодець… 

Тим часом фольклорні колективи готу-
вались до виступів. 

- Ідейним натхненником Великодніх 
гаївок став наш земляк Микола Сафроняк. 
Нині він працює у Тульчинському учили-
щі культури, а у 2000 році створив наш 
ансамбль “Джерело”, – розповідає керів-
ниця цього ансамблю Феодосія Со-
болевська. – Ось ми разом і дали нове 
життя Великоднім гаївкам. Тепер до нас 
з’їжджаються усі аматорські колективи.

За сценарієм свята аматорський фоль-
клорний театр “Червона калина” Туль-
чинського училища культури відтворю-
вав давні обряди. Самодіяльні артисти 
співали веснянки, танцювали “криві тан-
ці”, водили хороводи, грали в старовинні 
забави. Причому, до хороводів приєдну-
вались усі охочі.

Народний аматорський колектив «Джерело» із Лозового 
Чернівецького району відроджує Великодні гаївки 

Нетлінне

НА ВІННИЧЧИНІ Є СВІй 
«ЛІСАПЕТНИй БАТАЛЬйОН»

“Пісня і праця, - за висло-
вом і.Франка, - великі дві 
сили”… Українці, мабуть, ге-
нетично закодовані співати. 
Тож і маємо у нашій фоль-
клорній скарбниці, як до-
водять науковці, понад 300 
тисяч (!) мелодійних україн-
ських самоцвітів. Веснянки, 
колискові пісні, щедрівки та 
колядки, козацькі думи, за-
бавлянки, парубоцькі грай-
ливі та журливі плачі вдів, 
обжинкові пісні… На кожну 
подію – свій пісенний відгук. 

На третій день 
світлого свята 
Воскресіння Гос-
поднього у селі Ло-
зове Чернівецького 
району можна було 
познайомитися і 
з традиційними 
Великодніми гаїв-
ками…

А під запальні композиції народ-
них колективів пускались у танок і 
молодь і люди поважного віку. Усі 
виступи супроводжувалися гучни-
ми оплесками. Ну, а «фаворитом» 
цьогорічних гаївок у Лозовому став 
народний аматорський колектив 
“Джерело”. Його життєрадісні й ве-
селі учасниці так енергійно заспіву-
вали обрядові пісні, що усі присутні 
були у захваті.

- Хіба скажеш, що цим жіночкам вже за 
60, а декому й більше 70-ти, - дивувалися 
глядачі. 

А депутат вінницької обласної 
ради Лариса Білозір назвала цей гурт 
«вінницьким “Лісапетним батальйоном”.

- Заповзяття та позитивна енергія цьо-
го колективу заслуговують на визнання не 
тільки в Україні, а й поза її межами, - ска-

зала вона. - Талант передавати у піснях 
душу народу захоплює та зачаровує. 
Воістину народна пісня — це та скарб-
ниця, що об’єднує усіх. 

Лариса Миколаївна наголосила, що 
такі свята не просто розважають, а по-
вертають до першоджерел. І згадала, 
що її свекор Ігор Білозір – відомий 
композитор, художній керівник і со-
ліст ВІА «Ватра» Львівської обласної 
філармонії - 18 років тому якраз і за-
гинув за українську пісню. 

Усім аматорським колективам, які ви-
ступали на Великодніх гаївках, пані Лари-
са подарувала збірник його пісень та книгу 
про його життя і творчість. А також вру-
чила чайні сервізи. Мовляв, щоб частіше 
збирались для спілкування і співів.

Тетяна щеРБАТюк,
кореспондент Vlasno.info
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Стежками рідного краю

5-тигектарна «Сонна поляна»
поблизу Стіни Томашпільського району 
віднесена до списку «Перлини Поділля»

«ДАй, БОЖЕ,
ДІЖДАТИ,

СОН-ТРАВУ
ТОПТАТИ…»

Янгород, згодом Чорне, а нині - Сті-
на… Це таємниче село у долині річки Ру-
сава, здається, наповнене живим поди-
хом давнини. З-поміж інших подільських 
поселень воно відоме своїми скельними 
монастирями, заснованими приблизно 
в ХІ ст., залишками колишніх укріплень 
ХVІ-ХVІІ ст., розташованих на Замковій 
горі, а також мурованою Миколаївською 
церквою. Остання – мабуть, єдиний уці-
лілий свідок козацько-польських війн 
та інших подій у житті стінян упродовж 
останніх 350 років.

- Будівництво храму пов’язують з ім’ям 
козака Стефана Нечая, який замислив 
звести собі на Замковій горі будинок, - 
розповідає староста церкви василь 
пасічник. – Коли копали фундамент, 
знайшли ікону Чудотворця Миколая. 
Розцінивши це як Боже повеління, Не-
чай вирішив спорудити на місці знахід-
ки церкву в ім’я святого. 

Під час татарських навал храм був 
своєрідним сховищем для місцевого на-
селення: поки чоловіки відбивали атаки 
нападників, у церкві ховалися діти, жінки 
та старики… Одного разу під час навали у 
ворота церкви постукали. На жаль, «своя» 
людина виявилася зрадником. Щойно во-

рота відкрили, як до храму увірвалися та-
тари і вчинили там криваву розправу. 

До речі, Михайло Грушевський у сво-
їй «Історії України-Русі», згадує про 
нашу церкву як про важливий форпост 
в обороні краю під час визвольної війни 
1648-1654 років. Безперечно, зовнішній 
вигляд храму за майже чотири століття 
зазнав значних змін. І все ж для стінян 
він символізує славне минуле нашого 
села. Що ж до легендарної ікони, то вона 
зберігалася в церкві до 1901 р. і вважа-
лася чудотворною. На жаль, подальша її 
доля невідома… 

Однак комплекс Миколаївської церк-
ви у Стіні, що у поєднанні з надзвичайно 
мальовничим рельєфом ніби перено-
сить у середньовічну Україну, далеко не 
єдина принада Томашпільського краю. 
Адже на північно-східній околиці села 
знаходиться ще одна воістину унікальна 
«родзинка» - урочище «Сонна поляна». 
Саме тут, на площі 5 гектарів, у квітні-
травні розквітає занесена до Червоної 
книги реліктова рослина сон-трава (сон-
зілля, простріл). 

- Це сьогодні цю місцевість називають 
«Сонною поляною», а довгий час вона 
носила назву Посічі, - розповідає міс-

цевий краєзнавець 
Микола ярушняк. 
– Як стверджує леген-
да, кілька століть тому 
на мирне населення, 
яке тут жило, напали 
турки. Вирізали прак-
тично усіх, в живих 
залишилося декілька 
десятків чоловік. На 
місці, де пролилася 
кров, і виросла сон-

трава… Тому сон-траву місцеві жителі не 
рвуть, шанують її, бо за повірям, це кров 
предків, яка перетворилася у квітку. 

Наукова назва цієї дивовижної, схо-
жої на пухнастий підсніжник квітки - 
Pulsatilla patens, що в перекладі з латин-
ської означає «штовхати». Скоріш за все, 
тому від найменшого подиху вітру рос-
лина починає гойдати голівками, ніби її 
хтось штовхає.

З квіткою пов’язано дуже багато ле-
генд, які підкреслюють її красу і само-
бутність. Так, за повір’ям, хто зірве цю 
темно-синю квітку вдосвіта, перетримає 
весь день в холодній воді, а потім на ніч 
покладе собі під подушку – побачить ві-
щий сон. Ще на сон-траву, як і на ряст, 
приказують: «Щоб на той рік діждати 
сону топтати!»; «Дай, Боже, діждати, 
сон-траву топтати!». Також у давнину, 
закладаючи підвалини нового будинку, 
під кут обов’язково клали простріл: щоб 
мир господарям у тім домі був. Носили 
простріл при собі і для захисту від бісів-
ської сили та підступів. 

- Ботанічний заказник «Сонна поля-
на» у складі комплексу “Одвічна Русава” 
офіційно віднесено до Списку об’єктів 
“Перлини Поділля”, - каже начальник 
районного відділу культури Олени 
Сікал. – Тож, маючи таку унікальну 
природну «родзинку», ми наразі проду-
муємо, як організувати сюди туристичні 
краєзнавчі маршрути.

Марина ТвеРДОХЛІБ 



ТУТ ЩЕДРІ ДАРУНкИ ІЗ ПЕЧІ й 
гОРОДУ, ТУТ ПІСНЯ І ЖАРТИ – 

УСІМ В НАгОРОДУ…

Свято смаку

На фестивалі-конкурсі національної кухні «Щедра гостина 
Мурованокуриловеччини» презентували збірку рецептів місцевих страв

Пригадуєте сцену застілля в 
«Енеїді» Котляревського?

Тут їли різнії потрави,
І все з полив’яних мисок,
І самі гарнії приправи
З нових кленових тарілок:
Свинячу голову до хріну
І локшину на переміну,
Потім з підливою індик;
На закуску куліш і кашу,
Лемішку, зубці, путрю, квашу
І з маком медовий шулик…
Приблизно таке ж щедре час-

тування відбувалося і на район-
ному фестивалі національної 
кухні «Щедра гостина Мурова-
нокуриловеччини», який органі-
зували відділ культури та ту-
ризму Мурованокуриловецької 
райдержадміністрації, район-
ний Будинок культури, центра-
лізована бібліотечна система. 

Юшка, деруни, вареники, різні напої, 
дивовижна кондитерська випічка, рибні та 
м’ясні страви… І усе це щедро «приправлене» 
гарною українською піснею, народним кара-
оке, козацькими розвагами, запальними тан-
цями, іскрометним гумором, різноманітними 
конкурсами та кулінарною вікториною! 

- Дуже гарне свято! Веселе і багате! Власне, як щира українська 
душа! – відзначив голова районної ради Сергій кушнір. 

- Фестиваль проходив з метою відродження та популяризації 
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ЗАСипАНА кАпуСТА
(с. вищий Ольчедаїв)

Інгредієнти: 2 склянки квашеної капусти, 200 г 
свіжої капусти , 4 склянки пшона, 0,5 л сметани, 100 
г вершкового масла, 100 г маргарину, одна цибулина, 
сіль, спеції за смаком; смалець, сало. 

приготування: нашаткувати свіжу капусту і 
з’єднати у казанку з квашеною. Залити повністю во-
дою і прокип’ятити 5 хв. Всипати пшоно і на малень-
кому вогні, постійно помішуючи, варити близько го-
дини. Потім додати сметану, масло, маргарин, сіль, 
спеції та обсмажену на смальці цибулю. Ретельно ви-
мішати і ще потримати на вогні кілька хвилин. Готову 
кашу подавати з шкварками.

ФІРМОВІ СТРАВИ РАЙОНУ
ЗАпІкАНкА З МЛиНцІв
З М’яСНОю НАЧиНкОю

(с. Степанки)
Інгредієнти: для млинців – 3 яйця, 100 г сиро-

ватки, 0,5 л молока, 1/6 ч.л. соди, 50 г олії, 1,5 кг бо-
рошна; для начинки – 1 кг м’ясного фаршу, 2 цибули-
ни, сіль, спеції; для заливки – 10 яєць, 200 г молока, 
сіль, спеції.

приготування: на сковороді готуємо млинці. 
Фарш заправляємо цибулею та спеціями і формуємо 
налисники. Викладаємо їх у змащену олією форму, 
заливаємо заливкою і випікаємо при температурі 180 
градусів 30-40 хв.

українських народних традицій та національ-
ної кухні, - каже начальник районного 
відділу культури і туризму валентина 
веклюк. - Щоправда, назвати точну цифру 
представлених на ньому страв – не беруся, бо 
кожна із двадцяти трьох територіальних гро-
мад району презентувала їх у своєму меню 
щонайменше 10-15. 

Особисто мене серед розмаїття українських 
національних смаколиків чи не найбільше 
вразили… вареники. І хоча такого гігантсько-
го, діаметром 30-40 см, як у знаменитому тво-
рі Миколи Гоголя “Вій” місцеві господині не 
приготували, зате з асортиментом начинок 
постаралися на славу. Пригощали вареника-
ми з картоплею, сиром, вишнями, горохом, 
гарбузом і навіть заливними з рибою… 

Втім, на фестивалі можна було не лише 
скуштувати місцеві кулінарні шедеври, а 
й перейняти досвід авторитетних кухарок. 
Адже у рамках свята презентували збірник 
рецептів місцевої кухні:

Пироги і юшка, 
Вареники, каша,
В сметані галушки,
Стіл наш - повна чаша.
Рецепти вивчайте,
На славу готуйте. 

Різноманітними  стравами 
Від душі смакуйте!

Жвавий інтерес у присутніх ви-
кликали також майстер-класи з на-
різання овочів «Борщова заправка», 
«Оформлення бутербродів» та «Ви-
готовлення салатів». 

Переможців фестивалю визнача-
ли у номінаціях: «Естетичне оформ-
лення страв», «Вишукані страви», 
«Українська традиційна страва», 
«Найщедріша гостина», «Оригіналь-
не представлення гостини» та «Най-
краща пісня про традиційну страву». 
Усі територіальні громади та учасни-

ки фестивалю були нагороджені почесними грамотами та гро-
шовими винагородами.

Мар’ян БОГДАН

«ДАй, БОЖЕ,
ДІЖДАТИ,

СОН-ТРАВУ
ТОПТАТИ…»
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Анонс

СВІТОВІ ПОСТАНОВкИ
ПІД ВІДРИТИМ НЕБОМ

НА OPERAFEST TULCHYN-2018! 

ДО УВАГИ МАЛЕНЬКИХ ГЛЯДАЧІВ!
ПЕРЕМОГА У ВІКТОРИНІ – ШАНС 

ПОБАЧИТИ «КОЗУ-ДЕРЕЗУ»

Отже,
1. Дайте відповіді на 7 запитань.
2. Разом із батьками заповніть фор-

му учасника на сайті фестивалю http://
operafest-tulchyn.blogspot.com/ (розділ «Вік  -
торина для дітей від Лариси Білозір»).

Відповіді приймаються до 5 червня (до 
19.00).

Перші 1000 переможців вікторини, окрім 

призових запрошень на виставу, отримають 
також можливість стати учасниками спеці-
ально створеної інтерактивної розважаль-
ної програми!

Довіз дітей-переможців з районних цен-
трів на фестиваль у Тульчин буде здійсню-
ватися за сприяння Лариси Білозір 9 червня 
2018 року, орієнтовно в обідній час. Повер-
нення - по закінченню вистави після 17.30.

Хочете зануритися у казковий світ і отримати запрошення на OPERAFEST 
TULCHYN-2018 на перегляд казкової дитячої опери «кОЗА-ДеРеЗА» у пар-
терну зону? Долучайтеся до вікторини від Лариси Білозір! 

Грандіозний open air, 
ексклюзивні постановки, 
вражаючі шоу, світові 
зірки, яскраві селфі-зони, 
креативні арт-простори 
та неймовірної краси «по-
дільський Версаль» - Палац 
Потоцьких у Тульчині на 
Вінниччині! Все це - Між-
народний оперний фести-
валь під відкритим небом 
OPERAFEST TULCHYN-2018, 
який 8-10 червня чекає у 
гості всю Україну.

OPERAFEST 
TUL CHYN є справ-
жнім культурним 
ноу-хау! Фестиваль 
міжнародний, не 
має аналогів в 
Україні, а головне 
- вхід вільний для 
всіх! Відтак - до-
торкнутися до ви-
сокого мистецтва 
зможе кожен.

Протягом трьох 
днів будуть презен-
товані 8 ексклю-
зивних постановок 
всесвітньовідомих 
оперних шедеврів: 
єдиний в Украї-
ні показ бродвейського мюзиклу «Чика-
го», рок-опера «Ісус Христос - Суперзір-
ка», грандіозні концерти «Гала-опера» і 
«Гала-Вагнер», прем’єра містичної версії 
«Дон Жуана», шедевр веризму – опера 
«Паяци», «Мазепа» Петра Чайковського 
та сюрприз для найменших глядачів – му-
зична вистава «Коза-Дереза» за мотивами 
опери Миколи Лисенка. Кожен концерт 
– гучна прем’єра, спеціально створена до 
фестивалю і адаптована під унікальний 
формат open air’у. Виконавці – світо-
ві зірки, які виступають на Бродвеї, 
у Карнегі-хол, Віденській і Берлін-
ській опері та у інших найпрестиж-
ніших оперних театрах світу. 

Загалом у фестивалі візьмуть 
участь понад 30 солістів з Австрії, 
Німеччини, США та України, 300 ор-
кестрантів, 50 танцюристів, 180 учас-
ників хорових колективів та чотири 
всесвітньовідомих диригенти: Та-
рас Криса (США), Дмитро Морозов 
(Україна), Вікторія Рацюк (Україна) 
і найкраща жінка-диригент світу Оксана 
Линів (Австрія - Україна).

- Такі надзвичайні мистецькі проекти 
як OPERAFEST TULCHYN – це нове висо-
кокультурне європейське майбутнє Укра-
їни. Фестиваль має велику просвітницьку 
місію, яка презентує нашу державу, укра-
їнське оперне мистецтво, наші вітчизняні 
таланти, - відзначає народний депутат 

україни Микола кучер. - Туль-

чинський культурний стартап – це яскра-
вий приклад впливу якісного мистецького 
продукту на економічний розвиток тери-
торії. Це той механізм, який допоможе ма-
лим містам України в успішній реалізації 
реформи децентралізації. 

- OPERAFEST TULCHYN - це ще один 
крок до розвитку сучасної європейської 
України, формування нашої національної 
позиції та сприйняття нас у світі, як тала-

новитої і культурно багатої на-
ції. Крім того, це чудовий шанс 
відновити легендарний Палац 
Потоцьких та додати його до 
переліку туристичних перлин 
нашої країни, - додає голова 
ГО «Життя та розвиток гро-
мад» Лариса Білозір. – Для 
мене особисто також є дуже 
важливою поява дитячого ком-
поненту на фестивалі. Ми має-
мо виховувати наших діточок 
на кращих мистецьких зразках, 
долучати їх до високих культур-

них надбань та створи-
ти передумови для ви-
ховання креативного 
покоління українців, 
які сформують єдиний 
культурний простір 
нашої держави.

Під час OPERAFEST 
TUL CHYN-2018 парк 
Палацу Потоцьких 
буде перетворений 
на креативні арт-
простори та комфортні 
зони для відпочин-
ку. Вражаючі сучасні 
флюроарт-об’єкти та 
світлові інсталяції, що 
світитимуться вно чі, 
займатимуть площу 
200 квадратних метрів! 

Будуть створені цікаві селфі-зони, проведе-
ні фото- та мистецькі виставки і розробле-
на спеціальна дитяча локація. Кожен фес-
тивальний день фінішуватиме фе єричною 
нічною програмою: вогняним шоу, надсу-
часним 3D-mapping show та кінопоказом.

Для забезпечення максимального 
комфорту працюватиме партерна зона 
до 2000 місць, зона майстер-класів, фуд-
корт зона до 2000 місць, затишні кав’ярні 
зі спеціальним «оперним меню», місця 

для паркування. Також діятиме на-
метове містечко «Ночівля в палаТці 
Потоцьких», що дасть змогу зеко-
номити час та гроші й заночувати 
на території Палацу. Наметове міс-
течко охоронятиметься поліцією, а 
вхід здійснюватиметься за брасле-
тами резидентів (їх отримають всі, 
хто попередньо зареєструвався за 
телефоном: (096) 882-50-33).

Про те, як найзручніше доїха-
ти до Тульчина, як заздалегідь за-
бронювати місця у партерній зоні 

OPERAFEST TULCHYN тощо - дізнавайтесь 
у інфо-центрах фестивалю: (0432) 690-
025, (068) 49-74-644 і на офіційному сайті: 
operafest-tulchyn.blogspot.com 

приїжджайте 8-10 червня на фес-
тиваль OPERAFEST TULCHYN-2018 

усією родиною!
Найкращий відпочинок під 

відкритим небом і найяскравіші 
враження на цілий рік – гарантовані!



СВІТОВІ ПОСТАНОВкИ
ПІД ВІДРИТИМ НЕБОМ

НА OPERAFEST TULCHYN-2018! 
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...Нічого кращого немає,
як тая мати молодая
з своїм дитяточком малим...

Т.Г.Шевченко


