
Вінничани протестують проти 
того, щоб їм встановлювали 
загальнобудинковий лічиль-

ник газу й вимагають, аби згідно 
із законом, їм встановили інди-
відуальні. Мешканці будинку на 
вулиці Келецькій запевняють, що 
чергуватимуть цілодобово, аби 
не дозволити під’єднати лічиль-
ник без їхнього відома. 

– У нашому домі 142 квартири, близь-
ко 20 з них – на автономному опаленні, 
решту мають під’єднати до цього лічиль-
ника. Люди незгодні, оскільки є люди, які 
здають свої квартири й там проживає 
понад п’ять чоловік, у той час, як пропи-
сана одна людина. Ще в 2014 році ми ста-
ли на чергу, щоб отримати безкоштов-
ний лічильник, але нам повідомили, що 
для нашого будинку встановлюватимуть 

їх у 2017 році. У жовтні минулого року 
до нас прийшли й сповістили, що вста-
новлять один газовий лічильник на бу-
динок. Люди почали бойкотувати й не 
дозволили. І цього разу не дозволимо, – 
розповідає старша по будинку Людмила 
Лейн. –  Вони пояснили, що це їм дешев-
ше, але ж це не дешевше для нас. Один 
лічильник у квартирі коштує 3,5 тисячі 
гривень, а цей лічильник коштує 30 ти-
сяч. Ніхто з людей не довіряє цій газо-
вій компанії, оскільки не мають гарантії 
тому, що вони десь вночі не приїдуть і не 
накрутять нам більше кубів.

Люди збирають підписи й пишуть 
листи у Верховну Раду, аби  їм допо-
могли розібратися в цьому питанні. 
Представники ж ПАТ «Вінницягаз» 
переконують, що діють відповідно до 
чинного законодавства. 

– Ми компанія виконавців, підпоряд-
ковуємось керівництву й законодавцям. 
Історія зі встановленням безкоштовних 
лічильників розпочалась ще в 2011 році, 
коли прийняли закон «Про комерційний 
облік газу», який люди, на жаль, знають 
лише частково.  У ньому йшлося про те, 
що протягом семи років у Вінниці всім 
споживачам газу мають поставити без-
коштовні лічильники, оплата за які вхо-

дить у загальну суму тарифу. Умовно 
розділивши всіх споживачів на три гру-
пи, компанія розпочала свою роботу. 
Першими лічильники мали отримати 
споживачі, які користуються автоном-
ним опаленням. На це виділили період з 
2012 по 2014 рік. Далі, у період з 2014 по 
2016 рік, безкоштовні газові лічильники 
встановлювали людям, у яких стоїть газо-
ва плита та колонка. Наостанок залиши-
лись люди, які користуються лише газо-
вою плитою, їм безкоштовні лічильники 
мали встановити в період з 2016 по 2017 
рік, але в 2016 році, згідно із постановою 
НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг – прим. ред.) 
№543, були внесені зміни. А саме про 
те, що в будинках, де більшість спожива-
чів користуються лише газовою плитою, 
буде встановлено один лічильник. Ми 
підрахували, таких будинків виявилось 
329, – розповідає прес-секретар ПАТ «Ві-
нницягаз» Оксана Поліщук.

Згідно із постановою Кабміну 
№620, люди, які не хочуть, щоб в їхньо-
му будинку встановлювали загальний 
лічильник для всіх, мають зібрати під-
писи понад половини жителів і пода-
ти їх на ПАТ «Вінницягаз». Після цього 

створять комісію, яка заслухає людей 
та вирішить, встановлювати загаль-
ний лічильник  чи ні. Якщо лічильник 
не буде встановлено, нарахування за 
оплату користування газом буде нара-
ховуватись згідно з кількістю прописа-
них у квартирі людей.

Проблему встановлення загально-
будинкових лічильників у багатоповер-
хівках порушували й на конференції для 
регіональних журналістів «Трансформа-
ція’17. Що змінять реформи в житті укра-
їнців» у Києві. Журналістка з Кривого 
Рогу розповіла, що в їхньому місті через 
це тривають справжні комунальні війни. 
Суди скасовують рішення «Криворіжга-
зу». Таким чином, люди відвойовують 
своє право не встановлювати загально-
будинкових лічильників. 

На запитання, як буде вирішува-
тись ця ситуація, міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України 
Геннадій Зубко зазначив, що в нього 
до цього процесу негативне ставлення 
тому, що це монополія облгазів. 

– Зараз у другому читанні у Верхо-
вній Раді мають розглянути зміни до 
Закону «Про забезпечення комер-
ційного обліку газу». Тут дійсно треба 
наводити порядок і нарешті прийня-
ти цей закон, – сказав Зубко.

Якщо ці зміни приймуть у стінах 
парламенту, організації, які надають 
споживачам газ (облгази), все-таки 
будуть змушені встановлювати інди-
відуальні лічильники з обліку газу для 
мешканців. 

Газовий лічильник на весь 
будинок – вінничани проти

42 6 7У ЖМЕРИНЦІ ХВОРІ НОЧУЮТЬ 
У ЧЕРГАХ ЗА БЕЗКОШТОВНИМИ 
ЛІКАМИ ВІД ДЕРЖАВИ

ДЕпУТАТИ ТЕпЛИЦЬКОї 
РАйРАДИ ВТЕКЛИ ІЗ сЕсІї, 
щОБ НЕ ГОЛОсУВАТИ
ЗА ВІДсТАВКУ ГОЛОВИ

ЧОМУ НЕ пРАЦЮЄ ЦЕГЕЛЬНИй
ЗАВОД У МУРОВАНИХ 
КУРИЛІВЦЯХ

пРОГРАМА ТЕЛЕпЕРЕДАЧ
НА 7 – 12 БЕРЕЗНЯ

ПРОТЕСТИ

Люди не допускають 
газовиків до будинків, 

вимагаючи індивідуального 
газообліку
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Депутатам Теплицької рай-
ради не вистачило одного 
голосу, щоб висунути на 

голосування питання про недо-
віру районному голові Василеві 
Романюку. 

Тривалий час обранці не могли 
добитися скликання позачергової 
сесії Теплицької райради. Окрім зві-
тування Василя Романюка, планува-
ли винести на голосування питання 
про недовіру голові. Повідомлення 
про скликання сесії 3 березня, на якій 
планували звільнити Романюка із за-
йманої посади, підписали 16 депута-
тів. Проте Василь Іванович звернув-
ся до правоохоронних органів, які 
відкрили кримінальне провадження 
за фактом «фальшування вказаного 
листа невстановленими особами».

– Романюк вирішив звернутися 
до правоохоронців та звинуватити 
депутатів, зокрема мене, у тому, що 
ми нібито підробили наші ж підписи. 
Це був настільки безглуздий крок, 
що неможливо просто пояснити, на-
віщо таким чином уникати власного 
ж звільнення, на якому ми наполяга-
ємо, – повідомив депутат Теплицької 
райради Володимир Токарчук. – Він 
просто зібрав компромат на велику 

кількість депутатів, яких зараз від-
верто шантажує, зриваючи сесію. 

Оскільки сам Василь Іванович на 
сесію не прийшов, дізнатися його 
власну думку стосовно міркувань де-
путатів не вдалося.

Позачергова 17-та сесія розпочала-
ся о десятій годині ранку. Попри те, що 
спочатку в залі засідань було 19 депута-
тів, за півгодини двоє з них втекли, що 
унеможливило не лише подання на 
голосування питання про висловлення 
недовіри голові, а й проведення самої 
сесії (для голосування необхідний кво-
рум з 18 депутатів).

Проте замість відсутньої чималої 
кількості депутатів, які проігнорували 
сесію вже не вперше, на неї завітало 
чимало представників громадськості.

– Що ви, депутати, зробили з інф-
раструктурою району? До чого ми 
ідемо? – обурювався громадський 
активіст Павло Немировський. – Ви 
ж навіть відповісти людям не може-
те на ці питання як слід, бо сесії про-
гулюєте. Тому я вимагаю, аби звезли 
всіх тих «біженців», щоб вони приїха-
ли та проголосували. 

На тому, що небажання Романюка 
скликати позачергову сесію шкодить 
району, наголошували й теплицькі 
чиновники. Голова райдержадміні-
страції Людмила Марцин повідоми-
ла присутнім, що ситуація, яка скла-

лась, фактично заблокувала роботу 
не лише законодавчої, а й виконав-
чої влади району:

– У нас на 2017 рік у бюджеті є фі-
нансовий залишок у розмірі близько 
десяти мільйонів гривень, який ми 
через заблоковану роботу райради 
не можемо використати задля по-
криття видатків у освітній та медич-
ній галузях району.

На сесію завітав також депутат Ві-
нницької обласної ради із Соболівки 
Євген Власюк, який наголосив на тому, 
що самих мешканців району не проін-
формували про те, що має бути сесія.

– У Соболівці Теплицького району, 
де я мешкаю, більшість людей навіть 
не в курсі того, що ми маємо настіль-
ки гострі питання, у вирішенні яких 
чимало депутатів навіть не зацікав-
лені. Дивно, що в районі немає спіль-
них дій між керівними партіями від 
нашої влади, – наголосив Власюк, по-
силаючись на те, що обидва голови 
району – Марцин та Романюк – ви-
сунуті від партії «БПП «Солідарність».

Після того, як всі охочі виступили, 
депутати вирішили офіційно залишити 
сесію відкритою, оскільки для її закін-
чення так само бракувало депутат-
ських голосів. Проте обранці наголоси-
ли, що наступного разу, коли збереться 
сесія, вони обов’язково звільнять голо-
ву райради.  

КУЛЬТУРА МІсЦЕВА ВЛАДА

депутати теплицької райради 
втекли із сесії, щоб не Голосувати 
за відставку Голови

у вінниці 
влаштують 

«квартирник» 
з інтимною 

лірикою шевченка
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У Вінниці вшанують укра-
їнського Кобзаря. У 
місті відсвяткують 203-ю 

річницю з дня народження 
Тараса Шевченка.

У четвер, 9 березня, на честь 
поета, ВОГПО «Український дім» 
та бібліотека ім. Тімірязєва за під-
тримки медіа-центру «Власно» 
організують низку заходів, на 
яких вінничани читатимуть вірші, 
танцюватимуть, візьмуть участь у 
флешмобах та квесті. 

Протягом години –  з 14.00 до 
15.00 – на Майдані Небесної Со-
тні всі охочі читатимуть твори 
Шевченка різними мовами світу. 
Також вірші поета заспівають та 
«станцюють». У рамках заходу 
відбудуться два флешмоби: ві-
нничани зможуть залишити «гу-
ашевий» відбиток на портреті 
Кобзаря – полотно розміром 1,5 
на 1,5 метра розмалюють до-
лонями; а згодом усі учасники 
заходу гуртом зачитають один з 
найвідоміших творів поета – «За-
повіт».

З 15.00 по 16.00 на Майдані 
відбудеться мітинг та урочистий 
концерт за участі місцевих ет-
но-виконавців. Під час концерту 
влаштують справжнє слов’янське 
свято Сорочини, під час якого 
роздаватимуть печиво у вигляді 
пташок-«жайворонків» та закли-
катимуть весну.

О 15.00 з Майдану стартує 
квест «Шевченко відомий та не-
пізнаний». Для участі у квесті 
сформують три команди гравців, 
які змагатимуться за титул «най-
кращого знавця постаті Шевчен-
ка» та цінні призи. Всі охочі ще 
мають змогу стати учасником 
однієї з команд, долучитися до 
квесту можна попередньо зате-
лефонувавши за номером: (063) 
215 01 35 (організатор – Любов 
Завальнюк). 

Завершаться заходи роман-
тичним «квартирником» – о 16.00 
у відділі мистецтв бібліотеки ім. Ті-
мірязєва відбудеться читання ін-
тимної лірики Тараса Шевченка. 
Учасники за чашкою чаю та сма-
коликами від представників іс-
ламської спільноти та білоруської 
діаспори зачитають найліричніші 
вірші поета. 
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першого березня, 
близько сьомої 
години ранку, у 

селі Гунька Немирів-
ського району 75-річ-
ний пенсіонер знайшов 
на підлозі власного 
туалету новонародже-
ного хлопчика. 

Дитину, яка отримала 
переохолодження, од-
разу ж госпіталізували до 
лікарні. Три дні медики 
боролись за життя хлоп-
чика, але, на жаль, вряту-
вати його не вдалось – 3 
березня малюк помер у 
реанімації дитячої облас-
ної лікарні у Вінниці. 

Матір’ю, через чию 
недбалість обірвалось 
життя дитини, вияви-
лась 29-річна жінка, яка 
винаймала помешкання 
в пенсіонера. Власний 
вчинок та чинники, які 
до нього призвели, жін-

ка правоохоронцям не 
змогла пояснити. Лише 

наголосила, що зляка-
лась відповідальності за 
народження дитини в 
таких жахливих умовах. 
Породілля розповіла, 
що вранці в неї почалися 
пологи, тому хлопчика 
народила прямо у вби-
ральні. Після чого загор-
нула його в рушник та за-
лишила на підлозі.

Жінка вже має чоти-
рьох дітей – шести, чоти-
рьох, двох та одного року. 
Двоє старших зараз вихо-
вуються в Тульчинському 
будинку-інтернаті, двох 
інших – всиновили. Горе-
матір вже відбувала умов-
не покарання за анало-
гічний злочин – два роки 
тому вона так само зали-
шила свою четверту дити-
ну. На щастя, тоді малюка 
лікарі врятували, а згодом 
він потрапив у нову сім’ю.

Зараз жінку, яка ще 1 
березня встигла написати 
відмову від своєї п’ятої ди-
тини, взяли під арешт. Їй 
загрожує до восьми років 
в’язниці.  
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ОПЕРаТИвні нОвИнИзлОчИн

пО ДОРОЗІ З КИЄВА пАсАЖИРКА 
З БАРУ ВИКРАЛА ТАКсІ

НА КРИЖОпІЛЬщИНІ З-пІД 
КРИГИ ДІсТАЛИ ТІЛО ЗНИКЛОГО 
сТАРЕНЬКОГО

пРАЦІВНИК ЛАДИЖИНсЬКОї 
ТЕс УБИВ ВАХТЕРКУ МІсЦЕВОГО 
КОЛЕДЖУ, ЯКА ЗАВАЖАЛА 
йОМУ ВИпИВАТИ

У Барському районі пасажирка 
таксі викрала у водія «Мерседес». 
Про це йдеться у повідомленні Го-
ловного управління Національної 
поліції у Вінницькій області. 

Таксист віз пасажирку з Києва 
до Бару. Дорогою його чорний 
«Мерседес» зазнав ушкодження й 
з двигуна витекло мастило. Водій 
поїхав на СТО, і поки домовлявся 
про ремонт, жінка пересіла за 
кермо й поїхала далі сама. Однак 
викрадення транспортного засобу 
зловмисниці не вдалося — по-
шкоджена іномарка «заклинила» 
за чотири кілометри від СТО, тож 
жінка залишила її на узбіччі.

Горе-злочинницю затримали 
поліціянти. Як вона сама поясни-
ла, на порушення закону її спону-
кав страх: жінка боялася, що їй не 
вистачить грошей розплатитися з 
водієм. Тепер їй загрожує до п’яти 
років позбавлення волі.

На Вінниччині рятувальники 
витягли з води загиблого чоло-
віка. Як повідомляється на сайті 
ДСНС, інцидент стався в селі 
Голубче Крижопільського району. 
Третього березня мешканці села 
виявили в товщі криги місцевого 
ставка людину без ознак життя й 
викликали «надзвичайників». Ті, 
прибувши на місце події, за допо-
могою надувного човна дістались 
до місця жахливої знахідки та 
витягли тіло на поверхню. Зі слів 
поліціянтів, загиблим виявився 
80-річний місцевий мешканець, 
якого вважали безвісти зниклим. 
Обставини загибелі літнього чо-
ловіка з’ясовують правоохоронці.

У гуртожитку аграрного 
коледжу Ладижина стався крива-
вий злочин. Як повідомляє 
Vlasno.info з посиланням на сайт 
Головного управління Національ-
ної поліції у Вінницькій області, 
3 березня, близько 7.30, студенти 
знайшли у вахтерській кімнаті 
гуртожитку тіло 67-річної вахтер-
ки з ознаками насильницької 
смерті. За фактом злочину було 
відкрито слідство, а вдень опера-
тивники вже знайшли вбивцю. 
Ним виявився 23-річний раніше 
судимий мешканець того самого 
гуртожитку, працівник місцевої 
теплоелектростанції. Мотивом 
для вбивства став конфлікт, що 
виник між жертвою та злочинцем 
тієї ж ночі. У своїй кімнаті моло-
дик розпивав спиртні напої з 
іншим чоловіком і порушував 
тишу. Вахтерка зробила гамірним 
товаришам по чарці зауваження, 
що не сподобалося злочинцю. 
Аби помститися, він прийшов у 
вахтерську кімнату та кілька разів 
вдарив літню жінку по голові. Від 
нанесених травм вона померла, 
а вбивця, як ні в чому не бувало, 
виправ речі від крові й вранці 
пішов на роботу. Там його й 
застали оперативники. Тепер 
чоловікові «світить» до 15 років 
позбавлення волі за статтею 
«умисне вбивство».  
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Жінку, яка залишила 
помирати немовля 

в туалеті, арештували
Vlasno.info

Олександр СашНьОв
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Нещодавно в селі пече-
ра Тульчинського району 
поліція затримала краді-

їв худоби. Кримінальна пара, 
56-річний чоловік та 44-річна 
жінка, «гастролювали» й по сусід-
ніх областях, викрадаючи худобу 
в селян. Загалом зловмисники 
«засвітились» у 28-ми епізодах. 
У відділі комунікацій Головного 
управління Національної поліції 
у Вінницькій області зазначили, 
що всі потерпілі можуть розрахо-
вувати на відшкодування збитків, 
що їм завдали крадії.

– У процесі слідства їм дають ста-
тус потерпілих та визначають розмір 
збитків, – говорить керівник відділу 
комунікацій Анна Олійник. – Потім 
вони пишуть заяви про відшкодуван-
ня збитків. І коли починаються суди 
по цій справі, суддя накладає арешт 
на майно зловмисників. Це робить-
ся, зазвичай, автоматично. І гроші від 
продажу майна якраз компенсують 
шкоду, завдану потерпілим. Але зло-

вмисники можуть повернути кошти 
готівкою, без продажу майна. 

Мешканка села Печера Юзефа 
Миколаївна, у якої вкрали худобу, 
вже написала відповідне клопотання 
про відшкодування збитків. 

– У мене така гарна теличка сто-
яла в хліві! Я її тримала на корову. 
Бо ж тільки й живу з молока, яке 
здаю. Хотіла, щоб було дві корови. 
А тут таке горе! Я вже більше двох 
років як вдова, живу сама, а мене 
так образили, – скаржиться жінка. 
– Хай ті злодії мені й за моральну 
шкоду сплатять. Бо в мене досі все 
труситься всередині, як згадаю ту 
ніч. Мене поліцейські розбудили, 
показують на телефоні фотографію 
теляти, питають, чи моє. А я: «Та ні, 
моя теличка в хліві стоїть». «То бі-
жіть, подивіться». Зайшла – немає, 
тільки корова в хліві. А я ж і не за-
микаю хліва, бо ніколи такого не 
було, щоб виводили худобу.

Поліція вийшла на господиню, що 
живе на околиці села, по слідах. Кра-
дії вивели теличку з обійстя та непо-
далік кладовища зарізали. На «гаря-
чому» їх і затримали. Власниця те-

лички в розпачі від того, що корови 
зараз коштують дуже дорого, і вона 
не в змозі купити собі другу таку. 
Тому дуже сподівається на відшкоду-
вання збитків. 

викрадачі корів у вінницькиХ селаХ  мають 
повернути Гроші власникам Худоби

КРИМінал

Тетяна ЩерБаТЮК

ветерана ато з «азову» 
знайшли повішеним 

у ладиЖині

У суботу, 4 березня, 
у Ладижині про-
вели в останню 

путь бійця АТО Олек-
сандра Іванківа. Тіло 
повішеного бійця зна-
йшли 2 березня на його 
дачі. причини самогуб-
ства й досі невідомі. 

Добровольцем до лав 
батальйону «Азов» він 
приєднався ще у 2014 
році. Служив у танкових 
військах неподалік при-
фронтового Маріуполя.

Ветеран полку «Азов» 
Олександр Яремчук осо-
бисто їздив до Ладижина, 
аби з’ясувати ситуацію.

– Я поспілкувався з 
керівництвом поліції, зі 
слідчими, з волонтера-
ми та атовцями, – гово-
рить Олександр. – Там 
не все так однозначно, 
є факти, що в нього був 
борг в одному з банків, 
через що він зазнавав 
впливу колекторів. Піс-
ля загибелі близькі на 
його телефон дзвонили 
й слухавку брала якась 
жінка, яка казала більше 
не дзвонити туди.

Після демобілізації 
Оле ксандр Іванків по-
вернувся в рідне місто, 
де проживав разом з 
матір’ю. Нещодавно вла-
штувався на Ладижинську 
теплоелектростанцію.

–  Перед цим довго ліку-
вався, у нього була конту-
зія, тому місцеві волонтери 
його добре знають, –  роз-
повідає «азовець» Олек-
сандр Яремчук. – Вони 
розповіли, що десь півроку 
тому атовець зник на два 
місяці, де був увесь цей 
час – не пам’ятав. Казав, 
що пригадує якийсь підвал 
і що йому давали вживати 
якісь речовини. За той час 
у нього з картки зникла 
велика сума грошей, а в 
телефоні були витерті но-
мери всіх «азовців». Проте 
до правоохоронців з цього 
приводу він не звертався.

Церемонія прощання 
із загиблим пройшла на 
центральній площі Ла-
дижина. Після панахиди 
бійця поховали на місь-
кому кладовищі. У нього 
залишилася тяжкохвора 
80-річна мати.

У відділі комунікацій Го-
ловного управління Нацпо-
ліції у Вінницькій області по-
відомили, що  за фактом 
відкрито кримінальне про-
вадження за статтею 115 
Кримінального кодексу 
України «Умисне вбивство» 
з додатковою відміткою 
«Самогубство». Наразі пра-
воохоронці чекають висно-
вків судово-медичної екс-
пертизи. 

Vlasno.info

УчаСнИКИ аТО

Кажуть, перед цим до нього приходили 
колектори



першого березня в Жмерин-
ці батьки дітей з інвалідніс-
тю ночували під аптекою, 

аби не пропустити свою чергу на 
отримання дорогих пільгових лі-
ків.. У зв’язку з тим, що з  бюдже-
ту виділили лише 20 тисяч гри-
вень на рецепти для  пільгових 
категорій жителів міста та 71-го 
села, необхідні препарати отри-
мали лише кілька хворих. про це 
кореспонденту газети повідомила 
мати хворої на епілепсію дитини 
Оксана Мальченко.

ВІДІйШОВ НА ГОДИНУ – 
ВТРАТИВ ЧЕРГУ

– Моїй дитині 13 років, розвитком 
вона схожа лише на півторарічну. З нор-
мального розвитку в неї залишились 
тільки навички ходьби. У лікарні їй на-
раховують пільги, як хворій на епілепсію. 
Весь час проводжу з нею, поки чоловік 
працює. А вже два дні йому доводиться 
сидіти вдома, поки я стою під аптекою, 
аби вибити хоча б кілька сотень дити-
ні на ліки. Виплат, які нам дає держава, 
катастрофічно не вистачає. Щомісяця 
на ліки витрачаємо близько двох тисяч 
гривень, – розповідає Оксана Мальчен-
ко. – Коли люди дізнались, що на ліки 
виділили лишень 20 тисяч гривень, зро-
зуміли, що треба йти до аптеки. Між со-
бою вирішили, що отримувати їх будуть 
тільки ті, хто стоїть у черзі. Якщо відійшов 
на годинку, то все – втратив чергу. Багато 
пересварились між собою, ледь не дохо-
дило до бійки. Люди із сіл поприїжджали 
машинами й ночували в них до ранку. 
Сварилися з лікарями, але так нічого й не 
добились. Кілька людей отримали необ-
хідні ліки, а решті сказали розходитись. 
Більшість були вже настільки стомлені, 
що просто поспускали голови й поїхали 
додому.  Але ті, що залишились, не хотіли 
мовчати. Ми написали два звернення до 
міської та районної рад, будемо стукати 
у всі кабінети, поки не отримаємо на-
лежного відношення й поваги. Лишати 
хворих напризволяще – дуже жорстоко. 
Ми не вимагаємо чогось надзвичайного, 
просто хочемо відстояти своє.

ДЕсЯТЬ ТИсЯЧ НА НАРКОпРЕпАРАТИ 
ДЛЯ сМЕРТЕЛЬНО ХВОРИХ

На безкоштовні ліки для всіх 
пільгових категорій міста та сіл виді-

лили лишень триста тисяч гривень 
на весь рік з державної субвенції, 
яка склала 52 мільйони гривень. За 
словами начальника відділу охо-
рони здоров’я Жмеринської РДА 
Олександра Ярмоленка, на район-
них жителів кошти ще мають дови-
ділити на сесії, також сподіваються 
на допомогу із сільських бюджетів. 
А от для мешканців Жмеринки ви-
хід бачить у зверненні до міського 
голови та депутатів. 

– Зараз наша галузь переживає не 
найкращі часи. Відбувається багато 
скорочень, у багатьох центрах отри-
мання первинної медичної санітар-
ної допомоги лікарям познімали всі 
надбавки, поскорочували санітарок. 
У районі вже скоротили шість закла-
дів, де в селі проживає менш як трис-
та жителів. Пропонуємо сільським 
радам взяти їх на своє співфінансу-
вання. У чотирьох селах на це пого-
дились, тому в них зуміли відновити 
роботу лікарні, – пояснює начальник 
відділу охорони здоров’я Жмерин-
ської РДА Олександр Ярмоленко. – З 
ліками трапилась така критична ситу-
ація через те, що сума на безкоштов-
ні ліки дуже маленька – лише триста 
тисяч гривень на весь рік. Дуже важ-
ко вирішити, кому найнеобхідніше 
отримати цю допомогу. Тому десять 
тисяч вирішили виділити для онкох-
ворих на останній стадії раку, яким 

просто необхідно отримувати знебо-
лювальні, аби не відчувати жахливого 
болю. Ще десять виділили на хворих, 
які проживають у Жмеринському ра-
йоні. Але там є один досить резонанс-
ний випадок: хлопцеві нещодавно 
вирізали нирку, щомісяця йому необ-
хідно виділяти життєво необхідних лі-
ків на вісім тисяч гривень. Його сім’я 
недостатньо забезпечена, тому без 
державної допомоги дитина може не 
вижити. Дві залишених тисячі розді-
лили між матерями, діти яких також 
після важких операцій. Десять зали-
шається на жителів міста. У п’ятницю, 
на сесії районної ради, будемо пору-

шувати це питання, депутати обіцяли 
нам виділити 100 тисяч гривень. Але 
це тільки на села.

З МІсЬКОГО БЮДЖЕТНОГО ЗАЛИШКУ 
НЕ ВИДІЛИЛИ НА МЕДИЦИНУ 

й ОДНОГО ВІДсОТКА
У міській раді кажуть: міських лі-

карень у Жмеринці немає, тому всю 
державну субвенцію автоматично 

перенаправляють до районного бю-
джету згідно з трансфертною уго-
дою. Проте ініціатива деяких депу-
татів, які пропонують додати грошей 
до фінансування медичної галузі, не 
знаходить підтримки.

– Під час останньої сесії міської 
ради відбувався перерозподіл за-
лишку бюджетних коштів з минулого 
року – 25 мільйонів гривень. І ми за-
пропонували виділити хоча б один 
процент на медичне забезпечен-
ня, – говорить голова постійної комі-
сії Жмеринської міськради з питань 
охорони здоров’я Богдан Боров-
ський. – Але керівництво управління 
фінансів наше прохання проігнору-
вало, наголошують, що медзакладів 
у місті немає. Між тим, цих 250 тисяч 
могли б зняти питання забезпечення 
ліками пільговиків на кілька місяців 
наперед. 

У МІсЬКРАДІ НЕМАЄ пРОГРАМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

В управлінні фінансів пояснили: 
виділити кошти могли лише під пев-
ну програму, а її депутати не підготу-
вали. 

– Пропозиція не була підкріпле-
на ні планом, ні аналізом викорис-
тання бюджетних коштів. У місь-
краді взагалі відсутня програма 
з охорони здоров’я, – розповідає 
заступник начальника фінансового 
управління Жмеринської міськра-
ди Людмила Романова. – На стадії 
формування бюджету, ще півроку 
тому, ми уклали трансфертну угоду 
про передачу коштів з державної 
субвенції. Цю суму обрахували й 
передали в районний бюджет – це 
28 мільйонів 902 тисячі 500 гривень 
на обслуговування мешканців міста 
та 23 мільйони 982 тисячі 400 гри-
вень на мешканців району.

З цієї суми, за словами Олексан-
дра Ярмоленка, 22 мільйони йде на 
заробітну плату. Решту розподіля-
ють між лікарнями та витрачають 
на капітальні видатки. Крім того, з 
1 квітня розшириться коло осіб, які 
зможуть отримувати безкоштовні 
ліки – їх даватимуть хворим на гі-
пертонію та цукровий діабет. Тож 
витрати у мі с цевих чиновників, і не 
лише у Жме ринському районі, 
зростуть. 

МОЄ пРАВО
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На рецепти для пільгових 
категорій жителів Жмеринки 

та 71-го села з бюджету 
виділили лише 20 тис. грн
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ірина БаСеНКО,
Мирослава СЛОБОДЯНЮК

у Жмеринці Хворі ночують у черГаХ 
за безкоштовними ліками від дерЖави

ПРава ПацієнТа

вчИТЕлі

з півтисячі вчителів вінниччини на всеукраїнський 
конкурс поїдуть четверо
Тетяна КУЦ

Вінниччину на всеукраїн-
ському конкурсі «Учитель 
року-2017» представлять 

вчитель біології Чернятинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Жмеринського 
району Ірина Ковтуцька, вчитель 
інформатики ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№4 м. Бар Олександр сторожук, 
вчитель музичного мистецтва 
Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1 Чернівецького району Віта-
лій Костельний і вчитель почат-
кових класів сЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Вищеольчедаїв Муровано-

куриловецького району Наталія 
сандич. Ці педагоги отримали 
першість в обласному турі кон-
курсу й виборюватимуть перемо-
гу на всеукраїнському рівні.

Цього року вчителі змагатимуть-
ся в чотирьох номінаціях: «Біологія», 
«Інформатика», «Музичне мисте-
цтво» й «Початкові класи».

За словами завідувача лаборато-
рії творчого розвитку особистості, 
педагога, кандидата педагогічних 
наук Наталії Пташник, найбільше 
конкуренцію відчули вчителі, які зма-
гались за перемогу в першому турі на 
районному/міському рівні в номіна-

ції «Початкові класи». З 237 вчите-
лів початкових класів на обласний 
конкурс відібрали лише 28. Най-
меншою на першому етапі конкур-
су була конкуренція серед вчителів 
музики. З 64 учасників першого 
туру на обласний конкурс відібра-
ли 16.

Переможці обласного етапу 
конкурсу отримають нагороди та 
премії. За перше місце – чотири мі-
німальних оклади, за друге місце – 
три мінімальних оклади, за третє 
місце – два мінімальних оклади. Пе-
реможці всеукраїнського конкурсу 
отримують по 10 тисяч гривень 
премії. До того ж, преміюють тут не 
лише тих, хто посів три перших міс-
ця, але й інших призерів. 

ОсВІТА
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у вінницькиХ селаХ, попри відсутність 
фінансування, відродЖують 
краєзнавчі музеї

БЮджЕТ

У Вінницькій області функ-
ціонують 167 музеїв при 
загальноосвітніх навчаль-

них закладах. Минулого року 
у восьми школах відкрили свої 
власні музеї. Найцікавішим є те, 
що кошти на утримання музеїв 
при школах не виділяють. Му-
зеї різних профілів (історичного, 
літературного, етнографічного, 
художньо-естетичного, краєзнав-
чого тощо) створюються за ініці-
ативи педагогічних, учнівських 
колективів, батьківської громад-
ськості та діють на громадських 
засадах. про це кореспонденту 
газети повідомили в департа-
менті освіти та науки Вінницької 
облдержадміністрації. 

–  У 2015-2016 роках помітно зріс 
інтерес учнів до історичного минуло-
го нашого народу, звичаїв, обрядів, 
культури, побуту, пожвавився інтер-
ес до вивчення окремих сторінок 
історії. Змінюється тематика музей-
них експозицій, які постійно напо-
внюються конкретними краєзнав-
чими матеріалами, знайденими в 
архівах та пошукових експедиціях. 
Діти вчаться спілкуватися зі старшим 
поколінням, гарним є приклад, коли 
юні краєзнавці спільно з ветеран-
ськими організаціями створюють 
«Книги пам’яті» або з бабусями та 
дідусями віднаходять «дерево роду» 
та пишуть родинні літописи. Також 
матеріали, зібрані в музеях, викорис-
товують при написанні рефератів, у 

науково-дослідних роботах, виступах 
на тематичних уроках, – розповідає 
заступник директора департамен-
ту – начальник управління загальної 
середньої, дошкільної освіти та ви-
ховної роботи Володимир Буняк. 

На базі музеїв історичного про-
філю проводять різноманітні заходи: 
урочисті лінійки, уроки мужності, ін-
формаційні години, вікторини, лек-
ції, краєзнавчі експедиції, подорожі 
місцями боїв, зустрічі з ветеранами, 
учасниками та свідками важливих 
подій XX століття. До цього залучають 
активістів місцевих громад та пред-
ставників громадських організацій.

– З огляду на останні трагічні події 
в історії України, у кожному загаль-
ноосвітньому навчальному закладі 
створили тематичні куточки, при-
свячені героям антитерористичної 
операції, оновили експозиції у вій-
ськово-історичних музеях шкіл. Му-
зеї поповнюються матеріалами про 
Революцію Гідності, про жителів сіл  – 
учасників цих подій. Пошукові загони 
збирають матеріали про Героїв Не-
бесної Сотні, про учасників військо-
вих дій на Сході, – говорить Володи-
мир Буняк.

У 2015-2016 навчальному році Ві-
нницький обласний центр туризму, 
спорту, краєзнавства та екскурсій 
провів огляд музеїв при навчальних 
закладах області. За активну пошу-
кову роботу, цікаве інформаційне 
наповнення та  інноваційні проекти 
13 музеям Міністерство освіти та на-
уки України надало звання «Зразко-
вий музей». 

Про те, як збирали експонати у 
свій музей, газеті «Правди сила» роз-

У музеї в селі Матейків бережуть культурну спадщину

повів  сільський голова села Матейків 
Барського району Петро Гребенюк.

– У нашому селі всі люди дуже бе-
режуть історичну спадщину. За спри-
яння односельчан та їхньої активної 
пошукової роботи ми створили два 
дуже цікавих та наповнених музеї, в 
яких переважно історики та вчителі 
зібрали все – від старовинних пред-
метів побуту до одягу. Вишивальниці 
приносили, і до сьогодні приносять, 
цікаву вишивку та старовинні руш-
ники. В одного з односельчан на горі 
знайшли військові чоботи, які діти 
дуже часто хочуть приміряти на 
себе. Зустрічаються навіть знаряддя 
праці 300-річної давнини, – гово-
рить Петро Гребенюк. – Дуже цікаво 

спостерігати, коли бабусі приводять 
до музеїв онуків, що живуть у містах, 
і показують не дорогі, шкіряні чобіт-
ки, а биті валяночки, в яких прово-
дили своє дитинство, пральні до-
шки, які носили на плечах до річки, 
навіть у лютий мороз, щоб одяг був 
чистим. У такі моменти діти почина-
ють більше цінувати те, що мають, і 
поважати своїх родичів, в яких за 
плечима не лише досвід, а й дуже 
часто нелегке життя. Ще хотів би до-
дати, що через предмети побуту ді-
тям набагато легше вивчати історію. 
Доторкнувшись до тієї праски чи ве-
ретена, школярі можуть вималюва-
ти картину побуту та життя людей 
тієї чи іншої епохи. 

ОгОлОшЕння

Одним з принципів роботи нашої редакції є 
відкритість та готовність відгукнутися на про-
блеми людей.
Ви зіштовхнулися з корупцією? Не отримали 
пільги чи належні вам виплати? Маєте не-
гативний досвід спілкування з державними 
установами? Якщо ви готові діяти й відстою-
вати власні права – пишіть нам і ми опублікує-
мо ваші листи та спробуємо допомогти.

Наша адреса: 21000, м. Вінниця, вул. Театральна, 14, 
оф. 419. е-mail:pravdy.syla@gmail.com

стань дописувачем Газети

Вінницька обласна універ-
сальна бібліотека імені К. А. 
Тімірязєва з початку року 

залишилась без періодичних ви-
дань – на передплату не виділили 
кошти з обласного бюджету. про 
це повідомила директор бібліоте-
ки Наталя Морозова.

– Вперше за 25 років незалеж-
ності України, за 110 років існуван-
ня бібліотеки, не профінансовано 
жодної копійки на придбання газет, 
журналів і книжок. Це така ж ситуа-
ція, якби, наприклад, не закупили 
жодних ліків до аптеки й вимагали 
аптекаря працювати, – сказала Мо-

Тамара ТиСЯчНа

вінничан вперше за сотню років 
залишили без Газет та книГ

розова на засіданні комісії Вінниць-
кої облради з питань бюджету.

Бібліотека виписує та зберігає всі 
газети, які виходять в Україні. Для 
того, щоб зробити підписку на 150 
газет з травня до кінця року потрібна 
71 тисяча гривень. На 360 журналів 
потрібно 143 тисячі гривень.

Директор департаменту фінансів 
Микола Копачевський зауважив, що 
звертатися треба до управління культу-
ри, і що він не знає, чому незапланова-
ні ці кошти. Депутати вирішили зверну-
тись до голови Вінницької ОДА Валерія 
Коровія з пропозицією внести зміни до 
обласного бюджету та знайти можли-
вість профінансувати три бібліотеки 
для закупівлі періодики та книг. 



Громада села сосонка Ві-
нницького району здобула 
перемогу в боротьбі за своє 

пасовище. про це Vlasno.info 
стало відомо після сходу села 
другого березня, коли сосон-
чани з’ясували, що їхню землю 
врятовано. Люди збиралися вже 
перекривати київську трасу, аби 
привернути увагу до того, що в 
них під хатами без їхньої зго-
ди хочуть копати 13-метровий 
кар’єр. До того ж, на цьому місці 
в минулому столітті хоронили 
тварин, хворих на ящур, тож ви-
добуток піску міг заразити річку, а 
з нею – і питну воду у всій Вінниці.

Правила тривалий час диктувала 
Вінницька районна рада, яка вперто, 
попри протести людей, доводила: за-
раз лише дають дозвіл на розробку 
проектно-кошторисної документації, 
а не кар’єру. Проте люди підозрюва-
ли, що це зробить захоплення землі 

на крок ближчим і якщо не зараз, то 
за кілька років, кар’єр усе ж викопа-
ють.

Але Вінницька районна рада явно 
переоцінила свої повноваження та 
межі свого впливу, адже головною 
структурою, яка може видати дозвіл 
на розробку надр, є Державна служба 
геології та надр України. Саме до неї 
звернулось ТОВ «Бейсіс» з проханням 
надати дозвіл на розробку проектно-
кошторисної документації. Але пакет 
необхідних документів містив у собі 
низку погоджень, зокрема, із сільською 
радою, та викопіювання ділянки, за 
підписом сільського голови.

І тут свою роль зіграла згуртова-
ність селян та їхня одностайність із 
сільським головою та районним де-
путатом по Сосонському округу. Не 
чекаючи, доки на їхньому пасовищі 
почнуть копати та намивати пісок у 
промислових масштабах, селяни за-
били в усі дзвони – відвідували кожну 
сесію, пікетували райраду, написали 
листи в 11 інстанцій, дійшовши навіть 
до Президента України.

– Це питання було на контролі в 
Президента, ми залучили Мінеко-
логії, ОДА й низку інших державних 
структур. Зараз нам один за одним 
приходять листи з негативними ви-
сновками щодо кар’єру, – говорить 
місцева активістка та депутатка Тетя-
на Веприцька. – А цей вирішальний 
лист з Держгеонадр ми відшукали на 
пошті, за щасливим збігом, перед са-
мим сходом села – вирішили просто 
перевірити пошту, а його, виявля-
ється, нам ще 24 лютого відправили. 
Якби не цей лист, то б мусили пере-
крити трасу. 

З огляду на нові факти, селяни за-
спокоїлися, впевнившись, що жодної 
юридичної сили погодження райра-
ди не має, і маючи на руках відмову 
в копанні кар’єру, винесли на сході 
села кілька конструктивних рішень, 
які можна назвати стратегічними.

Щоб надалі не було подібних пося-
гань на землю, сільська рада терміно-
во виготовить генеральний план села 
Сосонка, у якому буде прописано ці-
льове призначення  кожної ділянки, а 

місце, над яким нависає небезпека за-
хоплення, виділять під пасовище, хоча 
вже дев’ять років воно й так має такий 
статус. Перед цим у комунальну влас-
ність введуть решту земель, прилеглих 
до цього масиву. І найголовніше – не-
залежні експертні компанії-ліцензіати 
проведуть у Сосонці експертизу земель, 
з метою встановити чіткі межі захоро-
нень тварин з інфекційними хвороба-
ми, аби чітко означити цю територію 
та надалі визначитися з використанням 
цих земель. Увесь масив планують обго-
родити парканом та стежити, аби туди 
не вивозили сміття та ніхто не брав пі-
сок у промислових масштабах.

Голова райдержадміністрації та 
депутат райради від Сосонки Михай-
ло Демченко зазначив, що вони не 
проти бізнесу та інвестицій, але під-
хід до цього має бути грамотним, з 
урахуванням усіх факторів ризику та 
з дотриманням вимог законодав-
ства. І головне – відтепер селяни бу-
дуть самостійно розпоряджатися сво-
єю землею й нікому цього права не 
віддадуть. 

Активісти з Мурованих Кури-
лівців стурбовані долею 
цегельного заводу, що був 

побудований у роки незалежної 
України. Люди бояться, що новий 
власник поріже його на метало-
брухт і в жителів не залишиться 
перспективи мати робочі місця у 
власному селищі. про це корес-
понденту газети повідомив гро-
мадський активіст з Мурованих 
Курилівців Леонід Левеньчук.

– У 1996 році на околиці міста, 
біля берега річки Жван, побудували 
досить новітній цегельний завод. На 
відстані близько трьох кілометрів 
біля заводу провели потужний  водо-
провід, щоб повністю забезпечити 
завод водою. Збудований він на дуже 
гарній території відразу біля глиня-
ного кар’єру, який ще повний висо-
коякісної глини. Фактично, від заво-
ду до кар’єру – 200 метрів, завдяки 

цьому його потужність з кожним ро-
ком зростала, бо цегла відразу йшла 
на будівництво п’ятиповерхівок.  
Коли будівництво припинилось, за-
вод почав працювати з меншою по-
тужністю. А в 2013 році його викупив 
приватний підприємець з Чернівець-
кої області, – розповідає Леонід Ле-
веньчук.

З перебоями завод працював у 
одну зміну до 2015 року, поки повні-
стю  не зупинив свою роботу.  

– Більшу частину свого життя 
займаюсь будівельним бізнесом, 
маю фірму, яка будує будинки в не-
величких українських містечках. У 
2013 році вирішив придбати завод 
з виготовлення цегли, аби не купу-
вати її через «десяті руки». Разом з 
колегами багато об’їздили, зупини-
ли свій вибір на Мурованокурило-
вецькому заводі. Він розташований 
досить далеко від міста, тому не 
буде забруднювати повітря містян 
і шкодити екології. Майже відразу 
запустили роботу, щоправда, для 
початку тільки в одну зміну. За-
лучили до роботи 32 працівників. 
Але, на жаль, не могли вивести з 
ними толку, бувало таке, що дея-
кі люди після отримання зарплати 
по три дні не виходили на роботу, і 
вважали це нормальним. Колектив 
на заводі невеликий, тому через 
відсутню навіть одну людину до-

водилось зупиняти весь робочий 
процес, – говорить власник заводу 
Олександр Михайлюк. – З цією про-
блемою я звернувся в центр зайня-
тості, але, на жаль, люди, яких вони 
присилали, не хотіли працювати, а 
лишень просили підписати їм папі-
рець про те, що вони нам не під-
ходять. У зв’язку з тим, що завод не 

приносив мені прибутку, його ро-
боту мені довелось припинити.

Мурованокуриловецький завод 
будували вже за часів незалежної 
України, тому він вважається одним з 
найновіших. 

– Різати завод на металобрухт 
навіть ніхто не думав, оскільки я б 
таким чином не повернув би навіть 
десятої частини вкладених коштів, – 
каже Михайлюк. – Поки завод стояв 
без охоронців, місцеві жителі при-
мудрились його обікрасти. Виноси-
ли все, що мало якусь матеріальну 
цінність. Найціннішими були 24 мо-
тори, кожен з яких коштує на ринку 
понад сім тисяч гривень. Після цьо-
го випадку я поставив там охорону 
й почав повністю оновлювати тех-
ніку. У приміщеннях поробили гар-
ні ремонти, закупили нове облад-

нання й чекаємо відкриття нового 
робочого сезону. 

Для роботи на підприємстві бу-
дуть залучені люди з Чернівецької 
області. Керівництво заводу оренду-
ватиме їм житло та виділятиме тран-
спорт, який привозитиме робітників.

– До кінця березня завод уже має 
повноцінно працювати в одну зміну, 
щоправда, я б дуже хотів, щоб він 
працював на свою повну потуж-
ність – у три зміни, але нам дуже не 
вистачає працівників. Ми знайшли 
людей з нашого району, які хочуть 
працювати, і навіть знайшли буди-
ночки, які будемо для них винайма-
ти. Поки робота відбуватиметься так: 
32 людини автобус привозить у Му-
ровані Курилівці на 20 днів, потім від-
возить їх додому й привозить інших 
працівників, – говорить Олександр. 

НАШ КРАй

ПідПРИєМСТва

ЕКОлОгія

чому не працює цеГельний завод 
у мурованиХ курилівцяХ

до перекриття траси не дійшло – Громада 
сосонки перемоГла в битві за землю
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Поки завод стояв без охоронців, місцеві жителі примудрились 
його обікрасти. Виносили все, що мало якусь матеріальну 

цінність. Найціннішими були 24 мотори, кожен з яких коштує 
 на ринку понад сім тисяч гривень
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Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Різати завод на металобрухт не будуть

ірина БаСеНКО

Долю питання вирішив лист, який отримали в переддень бунту
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проГрама телепередач з 7 по 12 березня
ВІВТОРОК, 7 БЕРЕЗНЯ

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 18.05, 19.50, 
22.50, 23.30, 00.15 Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Т/с «Незнайомка з Вілдфел-
Холу»
10.25, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.15 Д/ф «Жінки в литовській 
історії»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15, 04.15 Уряд на зв’язку з гро-
мадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Спогади
16.10 Мистецькі історії
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Наталія Сумська. Пере-
втілення»
19.55 Наші гроші
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Телевистава «Повія»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.25 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-4»
11.00, 12.25 «Міняю жінку-4»
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом переска-
нування транспондера 11766 H на 
супутнику astra 4a (sirius 4) 
14.45 «Сліпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після життя» (16+)
22.00 «На ножах»
23.35, 01.40 Т/с «Як уникнути по-
карання за убивство» (18+)
04.30 «Гроші»

ТК Україна
06.10, 04.00 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 04.50, 05.40 Т/с «Адвокат» 
16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Легковажна жінка» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+
01.20 Х/ф «Код доступу «Кейптаун» 
16+

Новий Канал
03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 02.00 Зона ночі
05.25, 18.00 Абзац
06.19, 08.09 kids Time
06.20 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.15 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.10 Т/с «Клініка» 16+
11.15 Т/с «Щасливі разом»
15.40, 19.00 Серця трьох
21.05 Х/ф «Красуня» 16+
23.20 Т/с «Бібліотекарі» 16+

ICTV
05.00 Факти
05.20 Дивитись усім!
06.00 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 16+
12.00, 13.10 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 01.55 Х/ф «Людина-тінь» 16+
15.05, 16.10, 21.25 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона

23.20 Х/ф «Форрест Гамп»
03.25 Стоп-10
04.50 Служба розшуку дітей
04.55 Студія Вашингтон

сЕРЕДА, 8 БЕРЕЗНЯ

перший національний
06.00 Підсумки
06.15, 08.05 АгроЕра
06.20, 07.00, 08.00, 13.45, 15.20, 
21.30, 22.45, 00.15 Погода
06.25 На слуху
06.45, 07.45, 08.10 Смакота
07.05 Золотий гусак
07.30 Світ on line
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Х/ф «Шопен. Бажання 
любові»
11.10 Х/ф «Останній танець Кар-
мен»
12.40 Новини. Спорт
13.00, 15.00, 21.00, 05.25 Новини
13.15 Наші гроші
13.50 Фольк-music
15.45, 19.20 Концертна програма 
Віктора Павліка «Приречений на 
кохання»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 04.55 Про головне
21.45 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Концерт «Для тебе, кохана...»
02.10 Телевистава «Чорна Пантера 
та Білий Ведмідь»
03.25 Д/ф «Стефан Турчак. Порти-
тура долі»
04.00 Надвечір’я. Долі

1+1
06.00, 02.00 Х/ф «Абонент тимчасо-
во недосяжний»
09.20 «1+1» удома: Восьме берез-
ня»
11.30 Х/ф «Чудо»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.05 Х/ф «Титанік»
23.45 «Концерт Потапа і Насті. Зо-
лоті кити»
01.05 Т/с «Як уникнути покарання 
за убивство» (18+)

ТК Україна
06.30, 07.15, 08.15 Ранок на під-
борах
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 02.40 
Сьогодні
09.15 Х/ф «Анжеліка, маркіза 
янголів»
11.45 Х/ф «Прекрасна Анжеліка»
13.50 Х/ф «Анжеліка і король»
15.50 Х/ф «Неприборкана Анже-
ліка»
17.45, 19.45 Т/с «Жінки на тропі 
війни»
22.15 Х/ф «Наречена мого нарече-
ного» 16+
00.10 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+
03.20 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

Новий Канал
03.00, 02.45 Зона ночі
04.45 Абзац
05.39, 07.33 kids Time
05.40 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.35 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.35 Х/ф «Чого хоче дівчина?»
09.40 Х/ф «Улюбленці Америки»
11.35 Х/ф «Серцеїдки»
14.00 Х/ф «Красуня» 16+
16.20, 19.00 Від пацанки до панян-
ки 16+
21.35 Х/ф «Красуні-втікачки»
23.10 Т/с «Бібліотекарі» 16+
01.00 Служба розшуку дітей
01.05 Х/ф «Дракула-2»

ICTV
05.00, 04.50 Факти
05.20 Дивитись усім!
06.00 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 16+
12.05, 13.10 Х/ф «Форрест Гамп»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.10, 01.45 Х/ф «Кохання не 
за розміром» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «На трьох» 16+
23.20 Х/ф «Привид» 16+
03.15 Стоп-10
04.45 Студія Вашингтон

ЧЕТВЕР, 9 БЕРЕЗНЯ

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 18.05, 22.50, 
23.30, 00.15 Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Т/с «Незнайомка з Вілдфел-
Холу»
10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.20 Д/ф «У полоні пристрасті 
Наталії Долі»
12.00 Орегонський путівник
12.25 Суспільний університет
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Спецпроект «Наш Шевченко: 
сестри Тельнюк»
14.30 Д/ф «Всеволод Нестайко. 
Родом з дитинства»
15.20 Надвечір’я. Долі
16.15 На пам’ять
17.25 Казки Лірника Сашка
17.45 Школа Мері Поппінс
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Мій Шевченко. Роман Балаян
19.55 «Схеми» з Наталією Седлець-
кою
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Х/ф «Ну, ти й відьма»
03.45 Віра. Надія. Любов

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.25 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.25 «Міняю жінку – 4»
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом переска-
нування транспондера 11766 H на 
супутнику astra 4a (sirius 4) 
14.45 «Сліпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після життя» (16+)
22.00 «Чотири весілля – 6»
23.00 «Право на владу – 2017»
00.30 Т/с «Як уникнути покарання 
за убивство» (18+)
01.40 Х/ф «Титанік»

ТК Україна
06.10, 04.30 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.35 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар – 2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Сила серця» 16+
01.20 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+

Новий Канал
03.15, 02.40 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.53, 07.49 kids Time
05.55 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.55 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.50 Т/с «Клініка» 16+
10.05 Т/с «Щасливі разом»
16.05, 19.00 Хто зверху?
20.55 Х/ф «Ціпонька»
22.50 Т/с «Бібліотекарі» 16+
00.40 Х/ф «Улюбленці Америки»
02.35 Служба розшуку дітей

ICTV
05.10 Дивитись усім!
06.00 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+
12.05, 13.10 Х/ф «Привид» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.10, 21.20 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Ньюзмейкер. Юрій Луценко

23.15 Х/ф «Мій хлопець псих!» 16+
01.35 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.55 Стоп-10
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Студія Вашингтон
04.55 Факти

п’ЯТНИЦЯ, 10 БЕРЕЗНЯ

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
18.15, 21.00, 01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 18.05, 20.10, 
22.50, 23.30, 00.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/с «Легенди 
тофу»
09.30 Т/с «Незнайомка з Вілдфел-
Холу»
10.25 Т/с «Лінія захисту»
11.15 Д/ф «Наталія Сумська. Пере-
втілення»
11.40 Орегонський путівник
12.10 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Схеми
14.00 Віра. Надія. Любов
15.25 Біатлон. Кубок світу. Спринт 
10 км. (чоловіки)
17.00 Мій Шевченко. Роман Балаян
17.30 Казки Лірника Сашка
17.50 М/с «Гон»
18.30 Що там з «Євробаченням»?
18.40 Біатлон. Кубок світу. Спринт 
7,5 км. (жінки)
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Мій Шевченко. Микола 
Жулинський
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
01.35 Музичне турне
02.35 Біатлон. Кубок світу. VІІІ етап. 
Спринт 10км. (чоловіки)
04.05 Д/ф «Світова марка патонів-
ців»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09.30 «Чотири весілля-6»
11.00, 12.25 «Міняю жінку-4»
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом переска-
нування транспондера 11766 H на 
супутнику astra 4a (sirius 4) 
14.45 «Сліпа»
15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.20 «Розсміши коміка. Діти-2»
22.15 «Вечірній квартал»
00.10, 04.50 «1+1» удома: Восьме 
березня»
02.15 Х/ф «Звичка розлучатися» 
(16+)

ТК Україна
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 05.10 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.00 Х/ф «Наречена мого нарече-
ного» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00, 23.30 Т/с «Ілюзія щастя» 16+
01.20 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+
03.35 Реальна містика

Новий Канал
03.00, 02.00, 02.55 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.03, 07.53 kids Time
06.05 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.55 Т/с «Клініка» 16+
11.45 Т/с «СашаТаня» 16+
13.45 Серця трьох
15.50, 19.00 М/с «Кухня» 16+
21.05 Х/ф «Дружина напрокат»
23.15 Т/с «Бібліотекарі» 16+
01.55 Служба розшуку дітей

ICTV
05.15 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10 Ньюзмейкер. Юрій Луценко
11.00, 17.40 Т/с «Шулер» 16+
12.05, 13.10 Х/ф «Мій хлопець 
псих!» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.10 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Апокаліпсис» 16+
01.55 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.15 Стоп-10
04.45 Факти

сУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ

перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 15.55, 19.00, 
22.50, 23.20, 00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.20 Книга.ua
12.55 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування 12,5 км. (чоловіки)
14.00 Т/с «Ейфель. Правдива іс-
торія»
16.10 Біатлон. Кубок світу. VІІІ 
етап. Гонка переслідування 10 км. 
(жінки)
17.00 Чоловічий клуб. Спорт
18.30 Чоловічий клуб
19.15, 21.30 Музична весна на 
Першому
21.00, 05.35 Новини
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.00 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу. Спринт 
7,5 км. (жінки)
03.50 Д/ф «Василь Стус. Феномен 
суток»
04.40 Надвечір’я. Долі

1+1
06.35 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 19.30, 04.45 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
11.00, 23.10 «Світське життя»
12.00 «Одруження наосліп-3»
13.30 «Голос країни-7»
15.40, 21.15 «Вечірній квартал»
17.35 «Розсміши коміка. Діти-2»
20.15 «Українські сенсації»
00.10 «Концерт Потапа і Насті. Зо-
лоті кити»
01.30 «Неділя з «Кварталом»
05.30 Х/ф «Звичка розлучатися» (16+)

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.45 Сьогодні
07.15, 04.25 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Сила серця» 16+
13.00, 15.20 Т/с «Жінки на шляху 
війни»
17.10, 19.40 Т/с «Школа проживан-
ня» 16+
21.45 Х/ф «Анжеліка, маркіза 
янголів»
00.10 Х/ф «Прекрасна Анжеліка»
02.00 Х/ф «Анжеліка і король»

Новий Канал
05.53, 08.03 kids Time
05.55 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.10 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.05 Ревізор Спешл
10.00 Таємний агент
11.25 Таємний агент. Пост-шоу
13.00 Від пацанки до панянки 16+
15.25 Хто зверху?
17.20 М/ф «Шрек-2»
19.10 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-3» 16+
21.00 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-4» 16+
22.45 Х/ф «Новачок» 16+
00.35 Х/ф «Красуні-втікачки»
02.45 Зона ночі

ICTV
05.05 Х/ф «Живеш тільки двічі»
07.00 Дивитись усім!
07.55 «М» і «Ж»
08.55 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох» 16+
14.10 Х/ф «Апокаліпсис» 16+
16.35 Х/ф «Форсаж» 16+

18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Форсаж-4» 16+
22.00 Х/ф «Потрійний форсаж. 
Токійський дрифт» 16+
23.55 Х/ф «Рейс»
02.20 Т/с «Прокурори» 16+

НЕДІЛЯ, 12 БЕРЕЗНЯ

перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 15.25, 19.15, 
20.15, 22.50, 23.15, 00.15 Погода
06.35 На слуху
07.05, 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 04.00 Д/ф «Ігор Білозір. На 
зламі епох»
09.45 Спогади
10.20 Театральні сезони
11.00 Мистецькі історії
11.25 Фольк-music
12.30, 16.05, 19.25 Т/с «На межі. 
Група «Антитерор»
14.25 Біатлон. Кубок світу. Одиноч-
на змішана естафета
15.35 Твій дім-2
17.10 Біатлон. Кубок світу. Змішана 
естафета
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Загадки японської кухні. Д/ф 
«Суші на експорт»
21.50 Що там з «Євробаченням»?
22.25 Арт-Клуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Кубок світу. Гонка 
переслідування 12,5 км. (чоловіки)
03.10 Біатлон. Кубок світу. VІІІ 
етап. Гонка переслідування 10 км. 
(жінки)
04.40 Віра. Надія. Любов

1+1
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.00 «Світ навиворіт-3: Танзанія»
14.55 «На ножах»
16.40 Т/с «Життя після життя» (16+)
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.15, 02.20 Х/ф «Ми купили зо-
опарк»
01.35 «Аргумент кiно»

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Ілюзія щастя» 16+
13.10 Т/с «Школа проживання» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Випробування 
вірністю» 16+
19.00, 05.50 «Події тижня» з Олегом 
Панютою
21.30 Х/ф «Там, де є щастя для 
мене» 16+
23.20 Реальна містика
02.50 Т/с «Райське місце» 16+

Новий Канал
03.05 Зона ночі
05.53, 08.33 kids Time
05.55 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.15 М/с «Історії Тома і Джер-
рі»
08.35 Т/с «Якось у казці»
12.15 М/ф «Сезон полювання-3»
13.50 М/ф «Шрек-2»
15.25 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-3» 16+
17.10 Х/ф «Поліцейська акаде-
мія-4» 16+
19.00 Х/ф «Дім великої матусі»
21.00 Х/ф «Дім великої матусі-2» 
16+
22.55 Х/ф «Дім великої матусі. Який 
батько, такий син» 16+
01.05 Х/ф «Дружина напрокат» 16+

ICTV
05.50 Факти
06.15 Х/ф «На секретній службі її 
величності» 16+
08.55 Т/с «Відділ 44» 16+
12.35, 13.00 Х/ф «Форсаж» 16+
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «Потрійний форсаж. 
Токійський дрифт» 16+
16.35 Х/ф «Форсаж-4» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Примарний гонщик» 
16+
22.55 Х/ф «Примарний гонщик-2. 
Дух помсти» 16+
00.30 Х/ф «Рейс»
02.40 Т/с «Прокурори» 16+  



12-рiчний Михайло 
Батунiн з Вінниці дуже 
вдало виступив на 

цьогорічному Чемпіонаті України 
серед юніорів та молодших каде-
тів з шашок-100, що проходив у 
Запоріжжі 16-23 лютого. 

Вінничанин став переможцем 
зі швидкої гри, отримав «срібло» 
в класичній програмі, а також 
«бронзу» – у блискавичній. Усі три 
медалі він здобув у гострому супер-
ництві з Олександром Ковалем (з 
Івано-Франківської області), а та-
кож кiлькома сильними гравцями з 
Кам’янського, що на Дніпропетров-
щині.

Михайло Батунiн займається 
шашками з 2010 року (тренер – Дми-
тро Мариненко). Неодноразовий 
переможець та призер чемпiонатiв 
України серед мiнi-кадетiв, учасник 
чемпiонатiв свiту та Європи. Талано-
витий хлопець є основною надiєю 
для Вiнницi в цiй вiковiй категорiї. 
Однаково добре грає в шашки-64 
та шашки-100, при цьому не забу-
ває й гарно вчитися. Юного шаш-
кіста підтримує вся родина, осо-
бливо дiдусь – Борис Палатнiк, який 
є органiзатором багатьох дитячих 
турнiрiв у Вiнницi, зокрема фестива-
лю «Вiнницькi фонтани», який вже 
став традицiйним.

– Ще з першого класу граю в шаш-
ки, дуже подобається це заняття. 
Коли маю вільний час, люблю 
розв’язувати різні комбінації. Окрім 
того, обов’язково разом з тренером 
займаюсь чотири рази на тиждень 
розв’язанням поставлених комбіна-
цій. Уже кілька років поспіль беру 
участь у різноманітних змаганнях з 
шашок, минулого року навіть брав 
участь у півфіналі чемпіонату Украї-
ни, де зайняв перше місце. Після кон-
курсу батьки завжди дарують мені 
солодощі, – розповідає Михайло 
Батунiн. – Шашки мені допомагають 
у шкільній програмі, саме завдяки їм 
я зумів полюбити математику, алге-
бру, геометрію. Коли розв’язую за-
дачки, отримую неймовірне задово-
лення. 

Vlasno.info

                 ПРИвіТання

жаРТИ

ПОгОда У віннИці

Я тобі принесу-принесу
Сонце, море, траву і росу,
Я тебе пронесу-пронесу
Через дні і віки, мов зорю,
Я в тобі пробуджу-пробуджу
Ще не знану дівочу красу,
І тобі лиш одній покажу
Я весну в яблуневім цвіту. 

Присвячую коханій
дружині Ірині.          твій Петро

Богдан, Олексій та Сергій Новаки 
вітають з 8 березня коханих та улю-
блених маму Ірину, сестру Софію та 
племінницю Маргариту. Нехай ваша 
краса квітне цілий рік, життя буде 
вдалим та солодким, як мед!

Кохана Людмил-
ко! Дякую, що ти 
в мене є, з тобою 
моє життя забарв-
лене у найяскраві-
ші відтінки. Вітаю 
тебе з весною та 
бажаю здоров’я і 
щастя зі мною.
Твій чоловік Юрій

Вітаю най-
кращу дівчину 
на світі Інгу з 
8 березня. Ба-
жаю завжди 
бути на по-
зитиві, успіхів 
та фарту у всіх 
твоїх справах 
та великого жіночого щастя.

Влад

Від всього сер-
ця вітаємо люблячу 
дружину та ніжну 
матусю Ірину Око-
лодько та веселу до-
нечку й сестричку 
Мариночку з чарів-
ним святом весни 
та краси.

Люблячий чоловік Олександр та син Коля

У цей чарів-
ний, теплий та 
осяйний день 
вітаємо з прихо-
дом весни таку 
ж по-весняному 
світлу людину 
Олю Барабаш.

з повагою, 
Мирослава

– Ти навіщо соковитискач зла-
мав?

– Я хотів сік вичавити.
– Який?
– Березовий.

***
Поліцейська хвиля: «Двісті ві-

сімдесят п’ятий, чи хто там у нас 
поруч з університетом, заберіть 
двох голих дівчат з плакатами 
біля входу». Через кілька секунд: 
«Я сказав двісті вісімдесят п’ятий! 
Інші 20 машин – повернутися в ра-
йони планового патрулювання!»

***
– В яких органах найбільше пара-

зитів?
– У державних.

***
Мужик заходить в аптеку:
– Дівчино, дайте літр медичного 

спирту.
– А рецепт у вас є?
– Ех, був би рецепт, я б його сам 

зробив…

***
Лікар оглядає пацієнта:
– Щось ви мені не подобаєтесь…
– Та ви, лікарю, теж не красень…

***
Чоловік і дружина посварилися 

й спілкуються тільки записками. 
Чоловік їй пише: «Розбуди мене 
завтра о 9.00». 

Наступного ранку прокида-
ється о 11.00, а на тумбі записка: 
«Вставай!»

***
Англійська сім’я збирається до 

театру. Уже таксі під хатою, ви-
ходять – і тут кицька під ногами 
господарів – шусть у хату! Чоловік 
повертається, щоб вигнати тва-
ринку на двір. Жінка сідає в авто й 
виправдовується перед шофером: 

– Мій чоловік повернувся, щоб 
поцілувати мою матінку. 

Нарешті повертається спітнілий 
і знервований чоловік та каже: 

– Це старе шмодло заховалося 
під ліжком і я мусив витягувати її 
звідти шваброю! 
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Михайлик займається шашками сім років

ОВЕН
Надмірна старанність, уча-
сть у ризикованих або сум-
нівних справах можуть при-

звести до негативних наслідків. Цього 
тижня обставини можуть зажадати від 
вас рішучих дій, але зірки радять утри-
матися від них.

ТЕЛЕЦЬ
Тельцям бажано поводи-
тись стримано – не захо-
плюйтеся привабливими 

пропозиціями й не пускайтеся в 
авантюри. Зберігайте самовладан-
ня й не давайте волю зайвим амбі-
ціям.

БЛИЗНЮКИ
На вас чекає гармонія та 
душевна рівновага. Уни-
кайте крику, різких вира-

зів, необґрунтованих звинувачень. 
Можете влаштувати романтичне 
побачення, а якщо немає другої по-
ловинки – просто зробіть щось при-
ємне для себе.

РАК
Ракам варто навчитися 
розслаблятися. Так, прий-
шовши додому, не кидай-

теся відразу на кухню, а приділіть 
кілька хвилин відпочинку й релакса-
ції. Це важливо для вашого енерге-
тичного фону.

ЛЕВ
Настав час трохи віді-
йти від справ і приділити 
час собі й близьким. За-

йміться домашніми клопотами, які 
допоможуть позбутися непотріб-
них  думок та уникнути необачних 
вчинків.

ДІВА
Це сприятливий період 
для спілкування й нових 
знайомств. Проте в сто-

сунках можливі серйозні непоро-
зуміння, тож зважуйте всі слова та 
вчинки.

ТЕРЕЗИ
Намагайтесь тримати себе 
в руках і не ведіться на різ-
номанітні провокації, щоб 

не нашкодити ні своїй енергетиці, 
ні настрою. Спробуйте відволіктися: 
відпочиньте на природі чи відвіда-
йте затишне кафе. 

сКОРпІОН
На початку тижня можливі 
стреси, сварки. Аби позбу-
тися напруги, відвідайте 

басейн, займіться аквааеробікою 
або сходіть у салон краси.

сТРІЛЕЦЬ
Поводьтеся стримано – 
зважуйте всі рішення, 
уни кайте випадкових зна-

йомств. Також постарайтеся ввічли-
во усунути від себе людей, яким не 
довіряєте.

КОЗЕРІГ
Цей тиждень сприятли-
вий для вирішення про-
блем. У другій половині 

тижня можлива депресія й погір-
шення самопочуття. Тому зірки ре-
комендують поберегти нерви та не 
сприймати все занадто близько до 
серця.

ВОДОЛІй
Люди, з якими ви позна-
йомитеся цього тижня, 
можуть зіграти у вашому 

житті значну роль, але при цьо-
му як позитивну, так і негативну. 
Можливо, у вас з’являться нові 
ідеї, які можуть теж двояко впли-
нути на ваше світовідчуття. Непо-
гано було б проаналізувати свої 
можливості та схильності.

РИБИ
Цей тиждень варто при-
святити самовираженню, 
розкриттю своїх талантів. 

Зустрічі зі старими друзями дадуть 
змогу відпочити та відновити в 
пам’яті призабуті спогади. 

гОРОСКОП

7 – 13 березня 


