
Неділя, 12 березНя

12:45 – з вінницького Майдану від-
правляють п’ятьох демобілізованих 
учасників АТО на ротацію на 16-й редут 
блокади Донбасу (блокпост «Кривий 
Торець» на Донеччині). Учасники що-
тижневого віча зібрали 840 гривень 
хлопцям на дорогу та побажали удачі.

ПоНеділок, 13 березНя
14:01 – Штаб блокади торгівлі з 

окупантом на своїй сторінці в соцме-
режі Facebook повідомив про те, що 
на «Кривому Торці» напружена си-
туація – туди прибула спецгрупа СБУ. 
Згодом зв’язок з редутом втратили.

О 16:30 штаб підтвердив інфор-
мацію про силовий розгін редуту. 
З цього моменту розпочався відлік 

хвилі протесту, яка до опівночі на-
крила пів-України.

У коментарі «Громадському» ке-
рівник Штабу блокади Сергій Аки-
мович повідомив, що розгін 16-го 
редуту вчинили представники Служ-
би безпеки України. За повідомлен-
нями СБУ, людей обшукали, виявили 
вісім одиниць вогнепальної зброї, 
яку вимагали здати, незважаючи на 
дозвільні документи. Також на редуті 
виявили пляшки із запалювальною 
сумішшю та боєприпаси. У зв’язку з 
цим, 43 людей затримали.

Тим часом, очевидці подій, яким 
вдалося уникнути арешту й зберегти 
засоби зв’язку, розповідали: блокуваль-
ників спершу побили, а тоді вивезли 
з блокпоста на автозаках. «До редуту 
під’їхали два автобуси з так званими «ті-
тушками», які почали громити намети 
та розбирати речі блокувальників. Що-
йно колію було розчищено – розпочали 
свій рух вантажні поїзди, які тривалий 
час були заблокованими на гілці. Долю 
затриманих з’ясувати тривалий час не 
вдавалося: ті, кого звільнили, не могли 
нікуди зателефонувати, бо в їхніх те-
лефонах знищили всю інформацію», 

– аудіозапис цієї телефонної розмови з 
учасником блокади надав вінницький 
активіст Анатолій Банах.

19:30 – вінницькі добровольці, 
які відбули на 16-й редут, повідоми-
ли, що їх заблокували в Лисичанську. 
«Причиною зупинки стало те, що ми 
у військовій формі. Нас – п’ять осіб. 
Прийшла поліція, зібрала паспорти, 
перевірила, чи немає зброї в авто-
мобілі», – розповів телефоном один 
з добровольців Василь Любуня.

21:00 – біля будівлі управління 
Служби безпеки України у Вінниць-
кій області зібралися близько двох 
сотень активістів, які вимагали від 
керівництва СБУ пояснити, де пере-
бувають затримані блокувальники 
та передати вищому керівництву ви-
моги вінничан: негайно відпустити 
людей. Часу дали до десятої години 
ранку. У той же час зібралося віче на 
Майдані Незалежності в Києві, а в 
різних містах України почали виходи-
ти люди на підтримку блокадників.

близько 22:00 до людей вийшов 
заступник начальника управління СБУ 
Роман Лех. Він пояснив, що інформа-
ції про затриманих у нього немає, але 

згідно з даними, озвученими на прес-
конференції на одному з телеканалів, 
він нібито чув, що затриманих відпус-
тили. Люди йому не повірили й пора-
дили перевірити інформацію профе-
сійнішим способом.

22:15 – біля СБУ запалили шини, аби 
показати: активісти налаштовані ради-
кально. Одну з палаючих автомобільних 
покришок перекинули через ворота 
УСБУ. До протесту почали приєднува-
тися представники з районів, зокрема 
під’їхали члени самооборони з Хмільни-
ка та Тульчина. А в інтернет-мережу вже 
потрапили повідомлення про те, що 
в приміщення облдержадміністрацій 
увійшли активісти в Луцьку та Рівному, 
вийшли на пікет активісти в Чернівцях, 
також учасників блокади підтримали у 
Львові, а близько другої ночі запалали 
шини  під Івано-Франківською ОДА. Ві-
нничани прийняли рішення про те, що 
біля СБУ чергуватимуть усю ніч.

близько 4:00 начальник УСБУ у 
Вінницькій області Ігор Шкурат по-
обіцяв, що його підлеглі не розганя-
тимуть блокувальників.
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Минулого тижня у Вінниці було 
«гаряче»: три дні протестів та 
палаючі шини – так активні 

громадяни привертали увагу вінничан та 
влади до кричущої ситуації – силового 
розгону учасників торгової блокади тим-
часово окупованих територій донбасу. 
Ми весь тиждень збирали коментарі та 
були присутні на всіх акціях, відвідали 
сесію Вінницької облради та навіть побу-
вали в столиці, аби розповісти вам, чому 
ж у Вінниці палали шини та чи будуть 
вони палати знову. отже, що відбувалося 
у Він ниці та в Україні цими днями?

ЧОМУ У ВІННИЦІ ПАЛАЛИ ШИНИ?ЧОМУ У ВІННИЦІ ПАЛАЛИ ШИНИ?



з приходом весни на водо-
ймах Вінниччини скресла 
крига, а за нею на поверхню 

води повиринало чимало дохлої 
риби, що задихнулася ще взимку 
внаслідок зниження вмісту кисню 
у воді. Цього року такі випадки 
масової задухи риби не є пооди-
нокими.

Зокрема, мешканці села Стадни-
ця, що знаходиться за 10 кілометрів 
від Вінниці, виявили дохлу рибу в 
сільському ставку Яр. До того ж, се-
лом поширився нестерпний запах.

– Це громадський ставок, при 
в’їзді навіть стоїть шлагбаум і таблич-
ка з надписом «Власність громади».  
Причиною загибелі такої великої 
кількості риби є елементарний недо-
гляд. Фактично – це екологічне лихо. 
Цього року така ситуація є непооди-
нокою, проте, наприклад, я був у 
сусідній Стрижавці, де теж є такі во-
дойми, але там такого лиха немає, –  
розповідає мешканець села Стадни-
ця Володимир Болебрух.

Сільський голова Стадниці розпо-
вів нам, що про те, що риба в ставку 
задихнулася, вони дізналися ще на 
Водохреща, коли хотіли прорубати 
там ополонку. Очільник села підго-
тував розпорядження про загаль-
носільський суботник, і дохлу рибу 
зі ставка повиловлювали селяни на 
човнах, а узбережжя почистили.

У мережу також потрапили фото 
масової загибелі риби в селі Щаслива 
Липовецього району та на місцевому 
ставку в Турбові.

У Державній екологічній інспекції 
у Вінницькій області повідомляють, 
що за зверненням місцевих мешкан-
ців спеціалісти лабораторії інспекції 
виїжджали на об’єкт до Турбова, аби 
взяти проби води на вміст кисню.

– Наразі це перший виїзд Держе-
коінспекції за зверненням громадян 
з приводу мертвої риби. Причиною 
зимової задухи є товстий крижаний 
покров водойм, через який повітря 
не проходить до води. За нормами 
вміст кисню повинен становити по-
над 4 мг/л. За попередніми даними 

перевірки в Турбові, вміст кисню у 
воді становить 4.9 мг/л. Зрозуміло, 
що крига спала й кисень тепер там є, 
тоді ж, коли гинула риба, його було 
недостатньо, – зауважує начальник 
відділу організаційно-аналітичного, 
документального, матеріально-тех-
нічного забезпечення та взаємодії 
з громадськістю та ЗМІ Держекоін-
спекції у Вінницькій області Олена 
Тищенко.

Головний спеціаліст сектору іх-
тіології та регулювання рибальства 

управління охорони використання 
та відтворення водних біоресурсів та 
регулювання рибальства у Вінниць-
кій області Катерина Лесніковська 
повідомляє, що така ситуація із заду-
хою риби у водоймах виникла через 
погодні умови.

– Через те, що в наших водоймах 
не проводять меліоративні та очис-
ні роботи, вони є досить мілкими. 
Тому, якщо вода в ставку становить 
півтора метра, то з них у зимовий 
період крига займає понад сімде-
сят сантиметрів, а якщо зверху ще й 
снігом притрушує, то не відбуваєть-
ся фотосинтезу й риба задихається 
від нестачі кисню. Проте цього року 
лихо спричинила не так людська 
халатність, як погода. Бо знаю ба-
гатьох орендарів, що проводили 
меліорацію, рубали ополонки й 
вкривали очеретом, але рибу не 
врятували, – зауважує  Катерина 
Лесніковська.

Як правильно та куди утилізувати 
дохлу рибу ми запитали в спеціалістів  
Держекоінспекції та Вінницярибоо-
хорони, проте там повідомили, що 
це не їхня компетенція.

– Утилізувати теж потрібно пра-
вильно, бо був такий випадок у селі 
Лука-Мелешківська Вінницького ра-
йону, що на ставку здохла риба. Сіль-
ський голова видав наказ землевпо-
ряднику утилізувати її, той виловив 
дохлятину й закопав, а через деякий 
час мав проблеми з прокуратурою, 
бо не так утилізував, – згадує Катери-
на Лесніковська. 

ПоліТИкА МіСЦеВА ВлАдА

КрИгА сКресЛА й НА ПОВерхНю 
ВІННИЦьКИх ВОдОйМ сПЛИВЛИ 
тОННИ МертВОї рИбИ

теПЛИЧЧИНА без 
гОЛОВИ: ОЧІЛьНИКА 

рАйрАдИ ВІдПрАВИЛИ 
У ВІдстАВКУ

сесії

2

У Теплику депутати прого-
лосували за зняття голо-
ви районної ради Василя 

романюка, якого підозрюють 
у самовільному використан-
ні державних коштів. Про це 
кореспонденту повідомив 
депутат Теплицької районної 
ради Володимир Токарчук.

– Кілька тижнів тому, на 16-й 
позачерговій сесії, 16 депутатів 
висловили недовіру нашому ра-
йонному голові. За законом, піс-
ля того, як ми висловили йому 
недовіру, протягом трьох днів 
він мав зібрати позачергову се-
сію й вислухати нас. Минуло два 
тижні, а результату – ніякого. Тоді 
ми вирішили зібрати 17-ту поза-
чергову сесію самі. З 34 депутатів 
на сесію з’явилось лише 21. Мені 
розповідали, що голова особисто 
телефонував депутатам і просив, 
щоб вони не прийшли. Попри 
те, що сесія була скликана за за-
коном правильно, сам районний 
голова на неї не прийшов. Багато 
депутатів та активістів виступили 
й чітко пояснили свою позицію, 
після чого 19 з 24 присутніх депу-
татів  проголосувала за відставку 
Василя Івановича,  –  розповідає 
Володимир Токарчук. – Затвер-
джені сесійні документи ми зане-
сли в апарат районної ради, де в 
нас відмовились їх приймати. Так 
само відреагував і заступник го-
лови, який  відмовився тимчасо-
во переймати головування. 

Журналіст зателефонувала в 
районну раду, працівники якої 
відмовились коментувати цю си-
туацію, наголосивши, що краще 
нам поспілкуватися із самим го-
ловою Василем Романюком. Під 
час телефонної розмови він по-
відомив, що не має часу давати 
коментарі, бо готує позов до суду. 

16 березня депутати зібрали-
ся провести 18-ту позачергову се-
сію, на якій планували обрати но-
вого голову Теплицької районної 
ради. Але з 32 депутатів прийшло 
лише 18, серед яких не всі хотіли 
голосувати за обрання нового го-
лови. Проблемною залишається 
ситуація з повноваженнями голо-
ви районної ради, адже заступ-
ник голови Володимир Скалій не 
бажає їх переймати й не прихо-
дить на сесії.

– До мене як до депутата ніх-
то не звертався й не запрошував 
прийти ні на одну, ні на іншу се-
сію, тому переймати  повнова-
ження голови не буду, – говорить 
Володимир Скалій.

Наступне пленарне засідання 
планують провести 21 березня. 

сПадщина

екологія

Віта омеЛьчук
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Володимир Токарчук

НА ВІННИЧЧИНІ ПрОВОдять «рятІВНІ» 
рОзКОПКИ бІЛя гАзОПрОВОдУ
Вікторія онІсІмоВа

Археологічні розкопки у 
двох районах Вінницької 
області проводять на-

уковці. Про це повідомили в 
прес-службі Науково-дослід-
ного центру «рятівна археоло-
гічна служба» інституту архе-
ології Національної академії 
наук України. 

Археологи досліджують два по-
селення черняхівської культури (III– 
IV ст. н.е.) біля села Попівка Липо-
вецького району та два поселення 
бронзової доби (кінець III – початок 
I тис. до н. е.) біля сіл Тягун Іллінець-

кого району та Троща Липовецього 
району. 

«Рятівні» розкопки проводять у 
зв’язку з тим, що поселення знахо-
дяться в зоні капітального ремонту 
магістрального газопроводу «Урен-
гой – Помари – Ужгород». Через 
будівельні роботи частина давніх 
пам’яток вже зруйнована. Тож те-
пер науковцям варто поспішити з 
дослідженням – розкопки тривати-
муть до середини квітня. 

За словами заступника директо-
ра НДЦ «Рятівна археологічна служ-
ба» ІА НАН України Тараса Миляна, 
археологи сподіваються на цікаві 
знахідки та певні відкриття. 

риба загинула від нестачі кисню під водою



НАдзВИчАЙНі ПодіЇкрИМіНАлАТо«Правди сила», №12(21),  21 березня 2017 р.

оПеративні новини

У ТУлЬчИНі озброєНі лЮдИ 
В бАлАклАВАХ «ПочИСТИлИ» 
ЮВелірНУ крАМНИЦЮ

ПАСАЖИркА МіЖНАродНоГо 
АВТобУСА ВИПАлА НА дороГУ 
біля ВіННИЦЬкоГо СелА

18 березня, близько 16.00, у Туль-
чині Вінницької області невідомі люди 
зі зброєю пограбували ювелірний 
відділ одного з торговельних центрів. 
За словами очевидців пограбування, 
троє чоловіків у балаклавах увірвали-
ся в приміщення, погрожували пред-
метом, візуально схожим на автомат 
та вимагали віддати прикраси.

Потім сльозоточивим газом бриз-
нули продавчині в очі, обчистили ві-
трину, забрали коштовності та зникли 
з місця злочину. Пересувалися, за 
словами свідків, на чорній іномарці.

На місце події одразу прибула 
слідчо-оперативна група. Встанов-
люється сума збитків, правоохо-
ронці шукають злодіїв.

Приблизно в той самий час у 
Тульчині пограбували приватний 
будинок. 

17 березня, близько п’ятої годи-
ни ранку, неподалік від повороту на 
село Сальник Калинівського району 
з дверей рейсового автобуса сполу-
ченням «Москва – Кишинів» випала 
пасажирка. Вона відразу потрапила 
під колеса автомобіля, який їхав за 
автобусом. Від отриманих тілесних 
уражень жінка загинула на місці, 
повідомили в прес-службі Націо-
нальної поліції у Вінницькій області. 
Як повідомляють правоохоронці, 
пасажирка з невідомих причин 
випала на ходу із задніх дверей 
автобусу марки «SETRA». Правоохо-
ронці встановили, що жертвою ДТП 
виявилася 58-річна мешканка міста 
Кишинів. За кермом транспорту пе-
ребував 31-річний мешканець Рес-
публіки Молдова. Поліція з’ясовує 
обставини ДТП. Призначено низку 
експертиз, проведено першочерго-
ві слідчі дії.

За фактом автопригоди відкри-
ли кримінальне провадження. 
Правопорушення карається 
ув’язненням терміном до восьми 
років. 
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зА ПОЦУПЛеНе з ЦерКВИ 
дВОхсОтЛІтНЄ «ЄВАНгеЛІЄ» 
зЛОдІй сяде НА П’ять рОКІВ
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П’ять років в’язниці дав суд 
мешканцю села Скибинці 
Тростянецького району Ві-

нницької області. Ще в листопаді 
2015 року злодій заліз через вікно 
до сільського храму та виніс звідти 
церковні раритетні видання. 

Про це йдеться у вироку Тростя-
нецького районного суду Вінницької 
області. Злодій вкрав чотири книги: 
напрестольне Євангеліє, Псалтир, 

Молитвослов та Новий Заповіт. Усі 
ці книги належать релігійній громаді 
Української православної церкви Ки-
ївського патріархату села Скибинці. 
Євангеліє, згідно з мистецтвознавчою 
експертизою, оцінили в 13,5 тисячі 
гривень: його надрукували в 1794 
році в Москві, ще в Російській імперії. 
Псалтир видрукували в типографії 
Києво-Печерської лаври в 1894 році в 
Києві. Молитвослов та Новий Заповіт 
надрукували наприкінці ХІХ століття. 

Вкрадені книги злодій планував 
продати, хоча в суді сказав, що не 

пам’ятає, як проникав у храм та на-
віщо заволодів чужим майном. Втім, 
проти нього свідчили його ж відбит-
ки пальців на віконній рамі – він за-
лазив через вікно. 

За такі дії суд визначив міру по-
карання – п’ять років позбавлення 
волі. Засуджений та адвокати не по-
годилися з вироком: справу пере-
гляне Апеляційний суд Вінницької 
області наприкінці березня. 

ВіВТорок, 14 березНя
13:00 – біля будівлі Вінницької 

облради зібралися пікетувальни-
ки з вимогою скликати позачерго-
ву сесію, щоб прийняти звернення 
до Президента, Кабінету Міністрів 
та Верховної Ради. Серед вимог, які 
озвучили мітингувальники: закри-
ти провадження проти учасників 
блокади, звільнити з посад міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова та 
його заступника В’ячеслава Абрось-
кіна, керівника Антитерористично-
го центру Віталія Малікова та голову 
СБУ Василя Грицака, а також визнати 
території ОРДЛО (окремі райони До-
нецької та Луганської областей – прим. 
ред.) тимчасово окупованими. На 
той час за таке звернення проголо-
сували вже Івано-Франківська та 
Чернівецька обласні ради. Проти 
силового розгону блокади також ви-
ступив Кривий Ріг. Мітинг до Дня до-
бровольця в Запоріжжі завершився 
виголошенням аналогічного звер-
нення його учасниками.

16:30 – після кількагодинних пе-
ремовин з головою Вінницької об-
лради Анатолієм Олійником активіс-
ти все ж домоглися розпорядження 
про проведення позачергової сесії. 
Одразу ж провели засідання комісії. 
На цей час сесії, на яких ухвалили 
«блокадні» звернення, вже провели 
Волинська та Тернопільська облради. 
Також прихильники блокади пере-
крили дорогу перед Одеською ОДА. 

СередА, 15 березНя
10:00 – Вінницька облрада не 

змогла зібрати кворуму –  необхідно-
го мінімуму депутатів для проведен-
ня голосування. До сесійної зали не 
з’явилась фракція «Блок Петра Поро-
шенка», зареєструвались лише двоє її 
представників – голова облради Ана-
толій Олійник та голова облдержад-
міністрації Валерій Коровій.

11:00, Вінниця – обурена гро-
мадськість перекрила дорогу: пішо-
хідним переходом на вулиці Собор-
ній почали безперервно рухатися 

кількадесят людей. Це спричинило 
велетенські затори в місті, роботу 
громадського транспорту паралізу-
вало.

11:00, Київ – частина вінницьких 
активістів у цей час перебувала в Ки-
єві на пікеті Верховної Ради. Люди 
приїхали на мітинг, організований 
однією з політичних партій з єдиною 
метою: донести до влади вимоги про 
припинення «торгівлі на крові» та 
визнання територій, де тривають бо-
йові дії, окупованими.

У цей же час відбулося засідання 
Ради нацбезпеки та оборони Укра-
їни, на якому вирішили офіційно зу-
пинити рух вантажів територіями, де 
тривають бойові дії.

14:45 – у Вінниці досі тривають 
протести. П’ять разів депутати на-
магалися розпочати пленарне за-
сідання сесії, але щоразу їх не могли 
зібрати: якщо на початку обранців 
народу було в залі 34, то згодом їх 
лишилося 21. У зв’язку з цим, активіс-
ти знову вийшли на дорогу. Право-
охоронці розпочали документування 
факту перекриття дороги та простою 
транспорту. Згодом «Вінницька тран-
спортна компанія» заявила про збит-
ки, яких зазнало комунальне підпри-
ємство за час перекриття дороги – 80 
тисяч гривень.

17:00-18:00 – під ОДА запалили 
шини, дорогу продовжили блокува-
ти. На місце події прибув начальник 
ГУ Національної поліції у Вінницькій 
області юрій Педос – дав вказівку 
пожежникам ліквідувати загоряння 
шин, наказ вони виконали.

19:10 – депутатів у сесійній залі вже 
37. Проте вони спромоглися переголо-
сувати лише за перенесення засідан-
ня на ранок. Дорогу розблокували о 

19:40, проте частина активістів, які вже 
встигли повернутися з Києва, заявили, 
що будуть ночувати в холі ОДА.

Масова протестна акція (також з 
шинами) розпочалась у Полтаві.

чеТВер, 16 березНя
10:00 – на позачергову сесію депу-

тати все ж зібралися (зареєструвалося 
їх 53), проте проголосували за звер-
нення в зовсім іншій редакції: з нього 
зникли попередні вимоги про відстав-
ку низки посадовців, і попри намаган-
ня деяких депутатів додати цей пункт 
до звернення, пропозицію не під-
тримали. Прийнятий облрадою текст 
звернення разюче відрізняється від 
усіх тих, за які голосували інші обласні 
ради по всій Україні. Активісти при-
пускають, що депутати від БПП, які все 
ж прийшли на сесію з шостої спроби, 
«виторгували» пункт з прізвищами по-
садовців і наполягли, що проголосують 
за звернення, якщо там не буде вимог 
відставки керівників силових структур.

Неділя, 19 березНя
12:00 – на щотижневому народно-

му вічі представники громади, волон-
тери та АТОвці зачитали та підтримали 
своє звернення, яке обіцяють роздати 
з вимогою підписання всім депутатам, 
які прийдуть на сесії обласної та міської 
рад 24 березня. У ньому поновлено ви-
моги відставки посадовців, визнання 
тимчасово непідконтрольних Україні 
територій окупованими та допущення 
волонтерів і учасників бойових дій до 
редутів, а також відновлення їх пропус-
ку через блокпости в зоні АТО. 

Продовження. Початок на стор.1

ЧОМУ 
У ВІННИЦІ 
ПАЛАЛИ 
ШИНИ?

Активісти за допомогою вогню та диму вимагали від депутатів явки на сесію

Ірина Басенко, 
Людмила кЛІщук, 
Тетяна щерБаТюк
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чи може людина у віці, в якої 
немає явних патологій, але 
яка має «букет» хвороб, че-

рез які не може ходити на роботу, 
отримати пенсію по інвалідності 
за загальною групою захворю-
вання. з таким запитанням до 
редакції газети «Правди сила» 
неодноразово зверталися читачі.

В управлінні Пенсійного фонду 
України в місті Вінниці станом на 
1 березня поточного року на обліку 
перебуває 14634 особи, які отриму-
ють пенсію по інвалідності. По об-
ласті показники інвалідності постій-
но стабільні, не зважаючи навіть на 
проведення на території держави 
військових дій – 6523 особи визнано 
інвалідами в 2016 році. 

Ми звернулися до фахівців ме-
дико-соціальної експертної комісії 
(МСеК), яка й оформляє інвалідність, 
а також дізналися в спеціалістів Пен-
сійного фонду, якими можуть бути 
пенсії по інвалідності.

– Залежно від ступеня втрати пра-
цездатності визначено три групи інва-
лідності. Причина, група, час настання 
інвалідності, строк, на який установ-
люється інвалідність, визначаються 
органом медико-соціальної експерти-
зи згідно із законодавством. Пенсія по 

інвалідності призначається незалеж-
но від того, коли настала інвалідність: 
у період роботи, до влаштування на 
роботу чи після припинення роботи, – 
каже начальник управління ПФУ в міс-
ті Вінниці Алла Лоба. –  Для того, щоб 
пенсію по інвалідності призначили з 
дня встановлення інвалідності, заяву 
на призначення пенсії слід подати до 
територіального управління Пенсійно-
го фонду не пізніше від трьох місяців 
з дня встановлення інвалідності. Якщо 
інвалід заяву на призначення пенсії по-
дасть пізніше, пенсію призначать з дня 
звернення.

Проте отриманню пенсії передує 
отримання висновку МСеК, що лю-
дина дійсно має інвалідність. Як же 
його отримати?

ПроЙдіТЬ обСТеЖеННя, 
ПролікУЙТеСя кілЬкА рАзіВ, якЩо 

Не доПоМоГло – ЙдіТЬ У МСек
Однією з причин інвалідності 

може стати причина загального за-
хворювання. Про це розповів  голо-
вний лікар МСеК Ігор Костенко.

– Якщо людина відчуває, що у 
зв’язку з поганим самопочуттям вона 
не може працювати й ходити на робо-
ту, вона спочатку звертається до свого 
сімейного лікаря, який видає їй листок 
непрацездатності, по якому вона ліку-
ється за місцем проживання. За цим 
листом виплати компенсує хворому 

держава. Якщо після закінчення цього 
лікування людина має всі ознаки втра-
ти працездатності у зв’язку з травмою 
або захворюванням, то її направляють 
на обстеження. Після повного медич-
ного обстеження проводиться меди-
ко-соціальна експертиза, опитування 
хворого, вивчення його стану перед 
тим, як надавати статус інвалідності, – 
говорить Ігор Костенко. – Якщо люди-
на не працює й не має листка непра-
цездатності, тоді ми використовуємо 
соціальний фактор і даємо людині тим-
часову пенсію залежно від її хвороби, 
адже період на кожне захворювання 
різний. Якщо хвороба приводить до 
ускладнень, під час повторного огля-
ду вирішують, чи надавати цій людині 
статус інваліда, чи відправити її ще на 
лікування. 

ГоТУЙТеСя до ПоВТорНИХ 
коМіСіЙ ТА ПоВерНеННя 

НА ПочАТок шляХУ
Якщо людина протягом довгого 

часу не лікується за призначенням лі-
каря, на перекомісії  МСеК має право 
відправити її на додаткове лікування, 
навіть якщо раніше вона отримувала 
пенсію. 

– У нас є такий метод роботи, як 
консультація. Коли лікар має сумніви, 
що людина має якісь порушення, вони 
більше спілкуються й детальніше ви-
вчають стан цієї людини. Якщо люди-
на, скажімо, страждає гіпертонією, а 
у зв’язку з роботою це привело до ін-
фаркту, то вона дійсно потребує отри-
мання пенсії. Також комісія ретельно 
вивчає історію хвороби людини: як 
вона лікувалася, чи ретельно викону-
вала всі призначення лікаря. Не може 
такого бути, щоб хворий просто хворів, 

нікуди не звертався, сам себе запустив 
і прийшов на комісію, аби отримати 
пенсію. У такому випадку ми повер-
таємо документи до першої ланки й 
вже лікувальні заклади мають назна-
чити лікування, щоб людина могла ви-
лікуватись. Звісно, є такі випадки, як, 
скажімо, ампутація, тоді лікування та 
реабілітаційний період різко скорочу-
ються, – говорить Ігор Костенко.

ПодбАЙТе Про СТрАХоВИЙ СТАЖ – 
МіНіМУМ рік, МАкСИМУМ – 15
Середній розмір пенсійної випла-

ти – 1659,21 грн. Якщо людина, яка 
має статус інваліда, не має достат-
нього страхового стажу, вона може 
звернутися до управління праці та 
соціального захисту населення за міс-
цем проживання із заявою про при-
значення їй допомоги за нормами 
Закону України «Про державну соці-
альну допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та інвалідам».

– За частиною першою статті 33 За-
кону, пенсія по інвалідності, залежно 
від групи інвалідності, призначається 
в таких розмірах: інвалідам І групи – 
100% пенсії за віком, інвалідам II гру-
пи – 90% пенсії за віком; інвалідам 
III групи – 50% пенсії за віком, обчис-
леної відповідно до статей 27 і 28 За-
кону (враховуючи страховий стаж 
особи та заробіток, з якого сплачува-
лися внески). При цьому до страхово-
го стажу для обчислення розміру пен-
сії за віком, з якого обчислюється 
розмір пенсії по інвалідності, крім на-
явного страхового стажу зараховуєть-
ся також період з дня встановлення 
інвалідності до досягнення особою 
загальновстановленого пенсійного 
віку, –  наголошує Алла Лоба. 

на Пенсії
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 Згідно зі статтею 32 Закону України «Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», особи, визнані інвалі-
дами, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інваліднос-
ті, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на 
день звернення за пенсією:

особи, визнані інвалідами піс-
ля досягнення пенсійного віку, 
передбаченого статтею 26 За-
кону України «Про державну со-
ціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та інвалі-
дам», мають право на пенсію по 
інвалідності за наявності 15 ро-
ків страхового стажу.

стрАхОВИй стАж, НеОбхІдНИй 
дЛя ОтрИМАННя ПеНсІї ПО ІНВАЛІдНОстІ

          для іНВАлідіВ і ГрУПИ

Вік, років         Стаж, років
до 25   1

26–28   2 

29–31   3 

32–34    4

35–37    5

38–40    6

41–43    7 

44–48    8

49–53    9

54–59   10

для іНВАлідіВ II ТА III ГрУПИ

Вік, років         Стаж, років
до 23    1

24–26   2

27–28   3

29–31   4

32–33   5

34–35   6

36–37    7

38–39   8

40–42   9

43–45   10

46–48  11

49–51  12

52–55  13

56–59  14

ПеНсІя зА зАгАЛьНИМ зАхВОрюВАННяМ 
дОстУПНА тІЛьКИ дУже хВОрИМ 

І ПрАЦьОВИтИМ ЛюдяМ

оголошення

ВІННИЦьКИй фІНАНсОВО-еКОНОМІЧНИй УНІВерсИтет

НА деНь ВІдКрИтИх дВерей
запрошує учнів шкіл, випускників училищ, коледжів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, спеціалістів інших вишів

Студенти навчаються в економіко-правовому коледжі та університеті за програмами 
молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра за престижними спеціальностями:

Військова підготовка з отриманням звання офіцера.
У день відкритих дверей – змістовний огляд університету, його спортивної бази, гуртожитку.

концертна програма. ГоСТИННо зАПрошУєМо!
Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 19.01.2015 р. Ае №636845

вул. Пирогова, 71-А (трамваї №1,3,5, тролейбуси №12,13,14, зуп. Академіка заболотного)
тел.: (0432) 53-62-59, 50-55-54.         www.vfeu.edu.ua         e-mail: rector-vfeu@ukr.net

ОбЛІК І ОПОдАтКУВАННя: 
еКОНОМІКА: 
фІНАНсИ, бАНКІВсьКА сПрАВА тА стрАхУВАННя

МеНеджМеНт:

ПрАВО: 

облік і аудит в банках; бухгалтерський облік.

менеджмент в охороні здоров’я; менеджмент 
митної справи; організація виробництв.

економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу; 
економічна кібернетика: комп’ютерні технології в економічних 
системах;
інформаційна діяльність підприємства;
підприємство, торгівля та біржова діяльність.правознавство; митна діяльність.
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Вінницькі стрільці завоювали 
дев’ять медалей різного ґа-
тунку на чемпіонаті європи 

з кульової стрільби. змагання від-
булися в місті Марібор (Словенія). 
за медалі боролися спортсмени з 
42 країн. збірна України здобула 
«срібло» у загальнокомандному 
заліку. 

В особистому заліку вдало висту-
пила вінничанка Людмила Василюк, 
яка здобула дві срібні медалі в стріль-

бі по рухомій мішені в різних впра-
вах. Серед чоловіків «срібло» взяв 
військовослужбовець Олег Царьков. 
Серед юніорів «срібло» здобув Мак-
сим Бабушок, який і в командній 
вправі разом з Данилом Даниленком 
взяв «золото». Данило ж посів перше 
місце й у ще одній командній вправі. 

Серед дівчат у командній бороть-
бі «срібло» взяла Вікторія Стецюра, а 
в особистому заліку спортсменка за-
воювала ще й «бронзу». 

– До змагань спортсменів підготу-
вав заслужений тренер України Кос-
тянтин Лядишев, – сказав керманич 
вінницької спортивної делегації, за-
служений тренер України Віктор 
Щерба. – Конкуренція на цих змаган-
нях була дуже серйозною. У 2018 році 
почнеться боротьба за олімпійські 
ліцензії, і наші стрільці мусять добре 
себе показати. Шкода тільки, що 
олімпійські ліцензії будуть не іменні, 
а надаватимуться на країну. 

СПорТоСВіТАГроМАдА«Правди сила», №12(21),  21 березня 2017 р.

Володимир коВиЛІн

грОМАдсьКІ ОргАНІзАЦІї 
ВІННИЧЧИНИ ВЧИтИМУться 
НАрОдНІй жУрНАЛІстИЦІ

ВІННИЦьКІ сПОртсМеНИ 
«НАстрІЛяЛИ» В сЛОВеНІї 

деВ’ять МедАЛей

5

На грантовий проект 
витратять 20 тис. грн 

з бюджету області та ще 
16 700 грн власних коштів

читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          

мирослава сЛоБодянюк

громадські організації

оголошення

сПорт

компанія «Миронівський хлі-
бопродукт» планує в поточ-
ному році розпочати будів-

ництво другої черги «Вінницької 
птахофабрики». Про це повідо-
мляє Vlasno.info, посилаючись на 
інформацію ділового інтернет-
видання Agroportal. розширюючи 
виробництво, підприємство хоче 
збільшити кількість виробленої 
птиці до 730 тисяч тонн на рік. 

Раніше наміри птахофабрики 
«розширитися» викликали хвилю 
протестів у селян Тростянецького 
району. Так, у Великій Стратіївці рік 
тому відбулося обговорення будівни-
цтва майданчиків для вирощування 
курей, а в Четвертинівці мешканці 
перекривали всі під’їзні дороги, ви-
ступаючи проти зведення об’єктів 
«Вінницької птахофабрики». Селяни 
бояться, що майданчики для збе-
рігання курячого посліду та очисні 
споруди будівель для вирощування 
курчат-бройлерів зашкодять еколо-
гії. У самій птахофабриці називають 
відповідальне ставлення до довкілля 
одним з напрямком своєї роботи. 

Протестують також і селяни в Туль-
чинському районі, про що ми вже 
писали на сторінках газети. А 16 бе-
резня громадські активісти разом з 
координатором з роботи з місцевими 

громадами Національного екологічно-
го центру України, правозахисницею 
Тамарою Харчилавою завітали в при-
ймальню Президента України. 

– Привезли із собою 300 сторінок 
документів: звернень, протоколів гро-
мадських слухань тощо, – згадує вона. – 
Спілкувались із чиновниками близько 
двох годин, розповідали про ситуацію 
з пташниками на Вінниччині. На жаль, 
громада поки не отримала від інвес-
торів оцінку впливу на навколишнє 
середовище. Тоді б люди знали, що їх 
чекає від будівництва курників у май-
бутньому. І тільки тоді вирішували б, 
чи здавати свої паї в оренду навіть за 
великі гроші. 

Правозахисниця зазначила, що в 
Західній Україні є приклад, коли ви-
грали суд в інвестора, щоб той надав 
усі необхідні документи. 

– Нас запросили також в Адміні-
страцію й 4 квітня. Побачимо, чи вирі-
шиться якось наше питання, – продо-
вжує Тамара Харчилава.  – Поки що в 
нас сподівання лише на акції протесту, 
співпрацю з громадськими організаці-
ями та журналістами. Адже, на наш по-
гляд,  судова гілка влади в нас, на жаль, 
не є незалежною. Тому в суди подекуди 
звертатись марно. Тим більше, суди-
тись з такими бізнес-гігантами. 

Громадські активісти залишили 
звернення щодо будівництва нової 
черги пташників й у Вінницькій об-
ласній раді. Сподіваються також на 
допомогу народних депутатів. 

олександр саШньоВ,
Тетяна щерБаТюк
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ВІННИЦьКА ПтАхОфАбрИКА 
ПОЧНе рОзШИрюВАтИсь, 
ПОПрИ ПрОтестИ сеЛяН
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Журналісти медіа-центру 
«Власно» навчатимуть 
громадські організації зі 

всієї області співпраці із засоба-
ми масової інформації в рамках 
грантового проекту «школа ме-
діаграмотності для громадських 
організацій». 

– Зараз активне суспільство як 
ніколи потребує, аби якомога біль-
ше й докладніше висвітлювати свою 
громадську діяльність. Якщо рані-
ше достукатися до ЗМІ мала більше 
можливостей влада або великі орга-
нізації, то сьогодні кожна організація 
хотіла б про себе розказати. Але, на 
жаль, не всі вміють правильно до-
нести інформацію журналістам. У 
рамках проекту ми плануємо про-
вести тренінги в Бару та Вінниці, де 

зареєстровано найбільше громад-
ських організацій, – сказала керів-
ник медіа-центру «Власно» Ольга 
Маліновська. – Крім представників 
громадських організацій ми плану-
ємо запросити на тренінг випускни-
ків журналістських факультетів, які 
в майбутньому зможуть працювати 
прес-секретарями в тих чи інших 
громадських організаціях. 

У рамках проекту організатори 
створять сторінку в соціальних ме-
режах, на якій кожен з учасників тре-
нінгу зможе написати свої питання 
та долучитися до обговорень. Також 

буде надруковано 15 тисяч додатків 
до газети «Правди сила», у яких змо-
жуть подавати інформацію про свої 
організації учасники тренінгу. На сай-
ті vlasno.info вже є рубрика «Громад-
ський журналіст», де кожен з учасни-
ків тренінгу може розміщувати свої 
статті або замітки. 

– На тренінгах ми навчатимемо, 
як правильно створити інформацій-
ний привід та написати такий прес-
реліз, який би зацікавив журналістів. 
Також навчимо писати пост-релізи та 
допоможемо стати народним жур-
налістом або блогером, – говорить 
головний редактор сайту vlasno.info 
Олена Шмигельська. 

Редакція залишатиме за собою 
право забрати доступ до написання 
статей у рубрику «Громадський жур-
наліст» у людей, які будуть відмовля-
тися вчитися й писатимуть «чорнуху» 
або необ’єктивні матеріали. 

– У районах та селах часто відбу-
вається дуже багато різних соціаль-
них та культурних акцій, але, на жаль, 
преса про це не знає. Наше завдання 
– навчити активістів робити правиль-
ні інформаційні кампанії та об’єднати 
громадські організації області в єди-
ну громадську інформаційну мере-
жу, – каже головний редактор газети 
«Правди сила» Ірина Басенко.

Після завершення грантового про-
екту, на який витратять 20 тисяч гри-
вень з бюджету області та ще 16 тисяч 
700 гривень власних коштів, організа-
тори планують проводити за спонсор-
ський та власний рахунок такі ж тре-
нінги й в кількох інших містах області. 

Перший тренінг «Школи медіагра-
мотності» запланований на 29 берез-
ня в місті Бар. Організації, які хочуть 
взяти в ньому участь, можуть дізнати-
ся деталі за номерами телефонів: 
(0432) 69-49-81, (068) 28-42-108. 



Попри те, що через постійну 
зайнятість та шалене зрос-
тання цін сучасне суспіль-

ство надає перевагу не зовсім 
якісним продуктам та напівфа-
брикатам, є люди, які не витра-
чаючи забагато часу та грошей, 
вирощують корисну органічну 
продукцію, високі стандарти 
якості якої позитивно впливають 
на людський організм. Вони не 
містять нітратів, важких металів, 
залишків пестицидів, гербіцидів 
та інших хімічних речовин, тому 
не впливають негативно на до-
вкілля.

Щоб кУряТИНА бУлА 
орГАНічНоЮ, кУрчА МАє ЇСТИ 

НеоброблеНе зерНо

З прихильником та виробником 
такої продукції нам вдалося поспілку-
ватися. Вінничанин Олександр роз-
повідає:

– Усі основні свої заробітки ми 
витрачаємо на харчування й дуже 
часто опираємось на зовнішні фак-
тори та ціну, і навіть не читаємо, що 
насправді їмо. Давайте умовно поді-
лимо всі продукти, які ми купуємо, на 
три типи: звичайні продукти – ті, що 
потрапляють на наші полиці з дода-
ванням барвників, штучних речовин 
для підсилення смаку, кольору, для 
довшого терміну зберігання; другий 
тип – так звані екопродукти, зро-
блені з натуральних продуктів без 
додавання консервантів та «єшок». 
Так, ці продукти корисніші за попе-
редні, але не є повністю безпечними 
для людського організму та природи, 
адже виробник не несе відповідаль-
ності, як був вирощений той чи інший 
продукт (наприклад, ми купуємо на-
туральну шинку, приготовану з м’яса 
свині, яку годували хімічно обробле-
ним зерном). І третій тип – це «орга-
нік», сертифіковані продукти, пере-
вірені на вміст пестицидів та нітратів. 
Сертифікат отримують лише після 
перевірки, яка відбувається щороку. 
Спеціалісти приїжджають до ферме-
ра, беруть аналізи землі й продуктів 
та віддають їх на експертизу. Якщо 

її результати втішні, господарю вру-
чають сертифікат, під яким він може 
реалізовувати свою продукцію. Якщо 
це курятина, то процес її розвитку 
контролюється ще з курчати: воно 
має їсти лише природні та органічні 
продукти, протягом всього життя та-
кож випасатись на свіжому повітрі й 
отримувати вітаміни від сонця. Тіль-
ки тоді це м’ясо може вважатись ор-
ганічним.

Серед органічних товарів дуже 
велика кількість підробок, тому по-
купцям варто уважніше перевіряти 
маркування, це можна зробити за 
допомогою інтернету. У різних краї-
нах діють різні сертифікати, в Україні 
є представницький орган від євро-
пейського офісу сертифікаційного 
органу в галузі органічної сертифіка-
ції «Органік стандарт».

шТУчНі доМішкИ зіПСУВАлИ 
НАМ СМАкоВі реЦеПТорИ – 

ТеПер лЮдяМ ХочеТЬСя «ХіМіЇ»
– На жаль, від онкохвороб помер-

ло дуже багато близьких мені людей. 
Коли я почав ретельніше вивчати це 
питання, виявилось, що більшість он-
кології виникає через нездорове хар-
чування. У 1980-х роках у більш роз-
винених країнах почали вирощувати 
органічні продукти, і я вирішив, що 
буду максимально займатися впро-

вадженням саме органічного харчу-
вання. Знайшов однодумців серед 
друзів, ми відкрили магазин, в яко-
му охочі можуть придбати органічні 
харчові продукти, органічну побуто-
ву хімію та органічні засоби з догля-
ду за шкірою. На превеликий жаль, 
продукти зі штучними домішками, 
які теперішнє покоління вживає із 
самого дитинства, дуже пошкодили 
смакові рецептори, і коли покупець 
обирає між органічними й, скажімо, 
екопродуктами, то, швидше за все, 
обере еко-, бо вони здадуться йому 
ароматнішими та смачнішими. Тому, 
аби виходити хоча б «у нуль», ми 
ввели разом з органічними ще й еко-
продукти, адже врожайність органіч-
них продуктів, зазвичай, наполовину 
менша від тих, які обробляються хімі-
єю, – говорить пан Олександр.

Органічна продукція вдвічі-втри-
чі дорожча за неорганічну. В Україні 
на понад 200 тисячах гектарах землі 
фермери вирощують органічну про-
дукцію, більшу частину якої, не знай-
шовши покупця на українському рин-
ку, експортують за кордон.

ферМер-СВяЩеНИк ВИроЩУє 
орГАНічНУ ГречкУ, СочеВИЦЮ 

ТА кВАСолЮ
У Вінницькій області близько 

шести фермерів займаються виро-

щенням зернових та овочевих ор-
ганічних культур. Один з них – отець 
Олексій Дон із села Комарівка Те-
плицького району.

– Людина я віруюча й дуже близь-
ка до землі: виріс у селі, все дитин-
ство бігав до церкви, допомагав 
священику, а вдома порався на го-
роді з рідними. Після закінчення 
школи навчався в духовній семінарії 
та аграрному інституті на агронома. 
Уже 23 роки служу в рідній сільській 
церкві й понад десять років займа-
юсь землеробством, – каже фермер. 
– Разом із сусідом забрали з оренди 
свої паї й вирішили самостійно ви-
рощувати пшеницю. Взяли борону, 
виробили землю й засіяли зерно. 
Перший рік отримали дуже гарний 
врожай, тому наступного вже ку-
пили собі старенького радянського 
трактора й почали обробляти біль-
ше землі. З часом зрозуміли й по-
бачили, що від тих різних хімічних 
добавок і всіляких домішок немає 
ніякої користі людям, адже в при-
роді Бог для нас створив все, аби ми 
могли себе вільно почувати й роз-
виватися. У той час я познайомив-
ся з організаціями, які займаються 
органічною продукцію, зацікавив-
ся нею й почав її вирощувати. На 
різних конференціях та виставках 
знайомлюсь з цікавими людьми й 
знаходжу нові культури органічної 
продукції. На одній з таких дізнався 
про комаху трихограму, яка краще 
за всі хімічні препарати бореться зі 
шкідниками ще в личинках. Так, по-
ступово, робота розвивається, і на 
мене вже працює семеро людей. На 
сьогодні обробляю понад 100 гекта-
рів поля, на яких вирощуємо різні 
культури: гречку, сочевицю, нут, зо-
лотисту квасолю.

Вінницькі господарі поступово 
впроваджують новітні технології в 
наше життя, і завдяки їхньому ентузі-
азму та прагненню зробити життя 
кращим, Поділля з часом просла-
виться на всю Україну. 

ГоСПодАр 6

читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          

здорове харчування

оголошення

 ПОдІЛьсьКІ ферМерИ рятУють здОрОВ‘я 
УКрАїНЦІВ ОргАНІЧНОю ПрОдУКЦІЄю 

робоТА
Медіа-центру «ВЛАСНО» потрібні ре-
гіональні торгові представники для 
створення власної мережі в район-
них центрах Вінницької області.
Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07

***
На роботу запрошуються реалізато-
ри періодичної продукції в районних 
центрах Вінницької області.
Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07

***
Робота для менеджерів з реклами 
по місту та області.
Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07 

***
На постійну роботу в дошкільний 
заклад №9 м. Вінниці потрібна ме-
дична сестра. Тел.: (097) 444-88-77

іНше
У магазин швидкого харчування 
«Форнетті» (район «Урожай», Ві-
нниця) потрібні продавці-кухарі. 
Можна без досвіду роботи. Тел: 
(096) 98-32-744.

***
Надаю художні послуги (різні техні-
ки): портрети та картини на замов-
лення, ілюстрації до книжок та жур-
налів, проведу майстер-класи, розпис 
стін. (098)8780-45-50, Роман.  

мирослава сЛоБодянюк
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ПрОгрАМА теЛеПередАЧ з 21 по 26 березня
ВіВТорок, 21 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, 23.30, 00.15 
Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.15 Д/ф «Бути сама собі ціллю. 
Ольга Кобилянська»
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» 8,9 с.
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Борис Мозолевський. 
Знак Скіфії»
19.55 Наші гроші
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф «Після прем’єри - роз-
стріл»
03.00 Д/ф «Секрети Вільнюса»
03.55 Д/ф «Формула життя Олек-
сандра Палладіна»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.40 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
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, 01.55 Х/ф «Тринадцятий 
воїн»
05.05 «ескімоска-2: пригоди в 
Арктиці»

Тк Україна
06.10, 04.30 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.30 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 04.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 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 «Анжеліка»
00.20 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+
01.50 Х/ф «Контрабанда» 16+

Новий канал
03.55 Служба розшуку дітей
04.00 Зона ночі
05.15, 08.00 Т/с «Друзі»
05.45, 18.00 Абзац
06.40, 07.55 kids Time
06.45 М/с «Історії Тома і Джеррі»
10.50 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Серця трьох
20.50 Х/ф «Сутінки» 16+
23.10 Х/ф «Ідеальний незнайо-
мець» 16+
01.20 Х/ф «Принцеса і злидар»

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Більше, ніж правда
11.40, 17.45 Т/с «Спецзагін «Шторм» 
16+
12.35, 13.10 Х/ф «Останній кіно-
герой» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Майор 
і магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір

23.20 Х/ф «Людина, яка біжить» 16+
01.15 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
02.40 Стоп-10
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

СередА, 22 березНя

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.20, 07.15, 08.20, 23.30, 00.15 
Погода
06.25, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Аристократи»
10.30 Д/ф «Борис Мозолевський. 
Знак Скіфії»
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 
України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.20 Світло
16.05 На пам’ять
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Хочу бути
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 «Дворянин Микола 
Лисенко»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф «Іван Драч. Крізь час і 
слово»
03.05 Д/с «Національні парки 
Америки»
03.55 Д/ф «Приватний лист світові»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 02.00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після життя» (16+)
22.00 «Одруження наосліп-3»
23.30, 02.15 Х/ф у драмі «Великі 
надії» (16+)

Тк Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Анжеліка»
00.20 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+
04.30 Реальна містика

Новий канал
03.15 Зона ночі
05.05, 07.55 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 07.53 kids Time
06.40 М/с «Історії Тома і Джеррі»
10.40 Т/с «СашаТаня» 16+
15.45, 19.00 Від пацанки до панянки
21.10 Х/ф «Сутінки. Сага. Новолун-
ня» 16+
23.45 Х/ф «Спокуса» 16+
02.00 Х/ф «Ідеальний незнайо-
мець» 16+

ICTV
05.30, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05 Більше, ніж правда
12.00, 17.45 Т/с «Спецзагін «Шторм» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Людина, яка біжить» 16+
15.25, 16.10, 21.25 Т/с «Майор і 
магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Секретний фронт
23.15 Х/ф «Без компромісів» 16+
01.20 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.40 Стоп-10
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

чеТВер, 23 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, 13.40, 18.00, 
23.30, 00.15 Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25 Лайфхак
09.35 Т/с «Площа Берклі»
10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.15, 04.05 Д/ф «Дворянин Микола 
Лисенко»
11.45 Мистецький пульс Америки
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф «Світ Максима»
15.20 Надвечір’я. Долі
16.15 Д/с «Південна Корея нині»
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 Школа Мері Поппінс
18.05 Voxcheck
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Клоун іде на манеж. 
М. Яковченко»
19.55 «Схеми» з Наталією Седлець-
кою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф «Сергій Данченко і сто 
лицарів навколо круглого столу»
03.00 Телевистава «Назар Стодоля»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку – 6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
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»
00.45, 02.40 Х/ф «Одержимість» 
(16+)

Тк Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Анжеліка»
00.20 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+
04.30 Реальна містика

Новий канал
03.55 Служба розшуку дітей
04.00 Зона ночі
05.10, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 07.55 kids Time
06.40 М/с «Історії Тома і Джеррі»
10.50 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Затемнен-
ня» 16+
23.10 Х/ф «Вовки» 16+
01.00 Х/ф «Спокуса» 16+

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Більше, ніж правда
12.00, 17.50 Т/с «Спецзагін «Шторм» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Без компромісів» 16+

15.30, 16.10, 21.25 Т/с «Майор 
і магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.15 Х/ф «Відшкодування збитків» 
16+
01.20 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
02.40 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!
 

П’яТНИЦя, 24 березНя

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 Агроера
06.20, 07.15, 08.20, 13.40, 22.45, 
23.30, 00.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/ф «Суші на 
експорт»
09.35 Т/с «Площа Берклі»
10.30, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.15 Д/ф «Клоун іде на манеж. 
М. Яковченко»
11.45 Мистецький пульс Америки
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.15 Схеми
14.05 Д/ф «Винниченко без брому»
15.20 Віра. Надія. Любов
16.15 Д/с «Південна Корея нині»
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Богатирські ігри
22.40 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне
03.10 Надвечір’я. Долі
04.00 Д/ф «Щедрик, щедрик...»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-6»
12.50, 13.50 «Мольфар»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15, 01.50 «Розсміши коміка. 
Діти – 2»
21.45 «Вечірній квартал»
23.45 Х/ф «Закони привабливості»
03.10 «Секретні матеріали»

Тк Україна
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 03.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 05.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС-2018. 
Хорватія - Україна
00.10 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+
03.50 Реальна містика

Новий канал
03.10 Служба розшуку дітей
03.15 Зона ночі
04.55, 08.05 Т/с «Друзі»
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 kids Time
06.45 М/с «Історії Тома і Джеррі»
14.15 Серця трьох
16.10 Х/ф «Вовки» 16+
19.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Світа-
нок-1» 16+
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. Світа-
нок-2» 16+
23.10 Х/ф «Яма» 16+
01.10 Х/ф «Трикутник»

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05 Більше, ніж правда

11.55, 17.45 Т/с «Спецзагін «Шторм» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Відшкодування збитків» 
16+
15.30, 16.10 Т/с «Майор і магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.35 Х/ф «Саботаж» 18+
01.40 Т/с «Лас-Вегас-4» 16+
03.00 Стоп-10
04.30 Факти
04.50 Х/ф «Тільки для твоїх очей» 
16+

СУбоТА, 25 березНя

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 14.25, 22.45, 
23.20, 00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 Агроера. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 00.00 Золотий гусак
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.30 Т/с «Площа Берклі»
14.35 Книга.ua
15.05 Український корт
15.35 Чоловічий клуб
16.15 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Богатирські ігри
18.45 Х/ф «Шопен. Бажання 
любити»
21.00, 05.35 Новини
21.30 Концертна програма
22.40 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.00 ПеРеХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС
02.20 Світло
04.00 Х/ф «Наталка - Полтавка»

1+1
06.00, 19.30, 02.15 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Таємний код Віри»
10.50, 23.10 «Світське життя»
11.50 «Одруження наосліп-3»
13.25 «Голос країни-7»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка-2017»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал-2017»
00.10 «Вечірній Київ»
05.15 Х/ф «Закони привабливості»

Тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.15 Сьогодні
07.15, 04.50 Зірковий шлях
09.30 Х/ф «Руда»
11.20, 15.20 Т/с «Анжеліка»
17.00, 19.40 Т/с «Щоб побачити 
веселку» 16+
21.15 Х/ф «Героїня свого роману» 
16+
23.10 Реальна містика
02.00 Т/с «Закон і порядок. Злочин-
ні наміри» 16+

Новий канал
03.05 Служба розшуку дітей
03.10, 01.15, 02.00 Зона ночі
05.49, 07.09 kids Time
05.50 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.10 Ревізор Спешл
09.05 Таємний агент
10.10 Таємний агент. Пост-шоу
12.10 Від пацанки до панянки
14.20 Хто зверху?
16.20 М/ф «Шрек назавжди»
18.00 Х/ф «Дивергент» 16+
21.00 Х/ф «Інсургент» 16+
23.10 Х/ф «Філософи: урок вижи-
вання» 16+

ICTV
07.00 Дивитись усім!
07.55 «М» і «Ж»
08.55 Я зняв! Прем’єра
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.55, 11.50 Особливості національ-
ної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох» 16+
13.25 Х/ф «Ясон та аргонавти»
17.00 Х/ф «еон Флакс» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака 
кобри» 16+
22.20 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака 
кобри-2» 16+
00.20 Х/ф «Саботаж» 18+

02.00 Т/с «Прокурори» 16+
04.40 Факти

Неділя, 26 березНя

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 20.15, 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 Воїни миру. Рустам Хамраєв
09.35 Х/ф «Хоча зі мною ніхто не 
йде»
11.35 Спогади
12.00 Театральні сезони
12.35 Х/ф «Кохання. Це слово із 
семи букв»
14.15 Мистецькі історії
14.35 Фольк-music
15.40 Перший у селі
16.05 Твій дім-2
16.30 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Д/с «Розповіді про Хансік»
21.50 Що там з Євробаченням?
22.20 Д/ф «Марія Левитська. Теа-
тральний роман»
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф «Сімдесятники. Микола 
Вінграновський. Український 
Орфей»
02.40 Віра. Надія. Любов
03.30 Х/ф «Суперник»

1+1
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»,
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 Маріччин кінозал. М/ф 
«Маша і ведмідь»
09.50 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
10.50, 12.00 «Світ навиворіт-3: 
Танзанія»
13.25, 14.30 «Світ навиворіт-4: 
В’єтнам»
15.35 Т/с «Життя після життя» (16+)
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
23.30 «Viva! Найгарніші-2017»
01.25 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»
02.55 «Таємний код Віри»

Тк Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.30 Х/ф «Героїня свого роману» 
16+
11.20 Т/с «Анжеліка»
16.45, 20.00 Т/с «Сонячне затем-
нення»
19.00, 05.50 «Події тижня» з Олегом 
Панютою
21.20 Т/с «Щоб побачити веселку» 
16+
01.00 Реальна містика
01.50 Т/с «Райське місце» 16+

Новий канал
05.00, 06.15 kids Time
05.02 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.20 Х/ф «Сутінки» 16+
08.50 Х/ф «Сутінки. Сага. Молодик» 
16+
11.15 Х/ф «Сутінки. Сага. Затемнен-
ня» 16+
13.40 Х/ф «Дивергент» 16+
16.35 Х/ф «Інсургент» 16+
18.45 Х/ф «Дивергент, частина 3. 
Віддана» 16+
21.00 Х/ф «Макс Стіл» 12+
22.50 Х/ф «Трикутник» 16+
00.50 Х/ф «Філософи: урок вижи-
вання» 16+

ICTV
05.10 Х/ф «Завтра» не помре 
ніколи» 16+
07.10 Т/с «Відділ 44» 16+
09.55 Ньюзмейкер: Анатолій 
Матіос
10.50, 13.00 Х/ф «Ясон та аргонав-
ти»
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака 
кобри» 16+
16.45 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака 
кобри-2» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
23.05 Х/ф «Джек Райан. Теорія 
хаосу» 16+
01.00 Х/ф «Операція «Відплата» 18+
02.25 Т/с «Прокурори» 16+ 



квітень є найбільш насиче-
ним місяцем для городніх 
робіт. У вже прогрітий сон-

цем ґрунт можна садити велику 
кількість різних культур.

Місячний посадковий календар в 
Україні на 2017 рік радить проводити 
посіви в другій половині місяця. Голо-

вним чином, це стосується культур, 
плодоносна частина яких розташована 
над ґрунтом – огірки, зелень, баклажа-
ни. А ось коренеплоди найкраще по-
чинати сіяти на розсаду до 15 квітня.

У зазначений період необхідно 
звернути особливу увагу на квіткові 
рослини: їм потрібна обробка ґрунту 
та рослин, внесення мінеральних до-
брив, обрізання сухих гілок.

гороскоП

ОЛеКсАНдрА 
ІВАНюК

«АМОр[т]е»р
ец

еП
ти

радимо Почитати

жарти

Погода у вінниці

Посівний календар

Герої 
суча-
сних книг 

часто живуть 
серед нас. Ми 
можемо про-
йти їхніми 
стежками, 
познайоми-
тися з їхніми 
друзями, 
дізнатися їхні 
історії. 14 
березня у вінницькій книгарні 
презентували книгу олексан-
дри іванюк «АМор[Т]е».

Роман побудовано на реаль-
них подіях, головними героями 
яких є італійка Франческа Лео-
нарді та донецький вчитель істо-
рії, громадський активіст, добро-
волець батальйону «Дніпро-1» 
юрій Матущак, який загинув під 
Іловайськом.

Це приватна історія, яка до-
зволяє заповнити прогалини 
в осмисленні нещодавніх подій 
в Україні.

Історія цього роману осо-
блива тим, що демонструє точ-
ку зору іноземки на події Рево-
люції Гідності та війни на Сході 
України. Крім того, оповідаючи 
про реальних людей з їхньою 
емоційною напругою, пережи-
ваннями, прагненнями, пори-
ваннями, мріями, щастям, роз-
пачем, вона створює чітке 
усві домлення того, що «Іловай-
ський котел», в якому «зник 
безвісти» юрій, і кожна мить 
цієї війни – це не цифри, не 
кількості, а окремі долі, окремі 
неповторні всесвіти.  

У цьому номері ми поділимо-
ся з вами рецептом унікаль-
ного арабського десерту 

басбуси, що в перекладі на укра-
їнську означає «солодкий поці-
лунок». Нас цією смакотою при-
гостив герой публікації минулого 
номеру газети – імам вінницької 
мечеті Муса Салім.

іНГредієНТИ:

2 склянки кокосової стружки;
2 склянки цукру;
2 склянки манки;
1 склянка соняшникової олії;
200 грамів масла;
3 склянки жирної сметани;
0,5 склянки молока;
3 пакетики ванільного цукру;
арахіс або сицилійські апельсини 

для прикрашання.

– Галю, ти мене не так зрозу-
міла!

– Це я тебе не зрозуміла? Я чу-
дово все зрозуміла! Ти поводишся 
зі мною, як із собакою: принеси, 
подай, принеси, подай.

– Галюню, ти помиляєшся!
– Що? Це я помиляюся? Ось за-

раз як візьму палицю!
– Галю, фу! 

ВілЬНА ХВИлИНкА 8

ПрИГоТУВАННя:
У глибоку посудину висипте ко-

косову стружку, манку, ваніль, цу-
кор, олію та масло. Всі інгредієнти 
ретельно змішайте виделкою або 
вінчиком. Поступово додайте сме-
тану та молоко, збийте масу ще 
раз. Візьміть неглибоке деко, за-
стеліть його фольгою або перга-
ментним папером, все щедро 
змастіть маслом й вилийте на ньо-
го наш десерт. Випікайте 40 хвилин 
при температурі 180 градусів. Пе-
ред подачею до столу десерт варто 
остудити. Прикрасьте його арахі-
сом, горіхами або сицилійськими 
апельсинами. 

бАсбУсА –
«сОЛОдКИй ПОЦІЛУНОК»

діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 

з нами. e-mail: 
pravdy.syla@gmail.com

«Правди сила». 
Громадська газета Вінниччини.
Виходить щовівторка. 
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оВеН
Ваша категоричність у судженнях 
або нестриманість у вчинках мо-

жуть негативно позначитися на стосун-
ках з близькими та колегами. Вам варто 
притримати свій запал і бути менш емо-
ційними. Також зірки рекомендують не 
обговорювати людей позаочі.

ТелеЦЬ
Чудовий тиждень для подо-
рожей, прогулянок на свіжому 

повітрі та активного відпочинку. Зірки 
радять займатися тільки нагальними 
повсякденними справами й не роз-
порошувати енергію на дрібниці. Пе-
рестаньте будувати «рожеві замки» й 
почніть цінувати те, що у вас є.

блИзНЮкИ
Це сприятливий тиждень для 
творчості, спілкування з дру-

зями, прийому гостей. Постарайтеся 
провести більше часу на відкритому 
повітрі: займіться облаштуванням 
дачної ділянки, сходіть на прогулянку 
в парк. Будьте обережними – цього 
тижня можливі раптові й не зовсім ви-
правдані витрати або втрати.

рАк
Зірки цього тижня перевіряти-
муть багатьох представників 

знаку на стійкість. Розпочата робота 
вимагатиме максимальної концентра-
ції та спричинить емоційне напружен-
ня. Вам навіть може здатися, що сил 
вже не вистачає, але не ускладнюйте 
ситуацію!

леВ
Прямолінійність у судженнях 
або імпульсивність у вчинках 

можуть негативно позначитися на 
вашому суспільному положенні. Горо-
скоп радить стежити за знаками й пра-
вильно їх аналізувати. Вірте в свої сили 
й не бійтеся змін.

діВА
Тиждень обіцяє бути важким, 
пов’язаним з обманами, неві-

рною інформацією, підступами недо-
брозичливців. Зірки рекомендують 
уникати різких суджень, висловлю-
вань і необдуманих вчинків, про які 
потім шкодуватимете.

ТерезИ
Терезам не варто зациклюватися 
на дрібницях. Зірки помітили, що 

вам не вистачає спілкування, тому при-
діліть увагу друзям і знайомтеся з но-
вими людьми. Не сприймайте критику 
категорично – краще приділіть час само-
розвитку й приємному дозвіллю.

СкорПіоН
Гороскоп прогнозує сприятли-
вий період для покупок. У пер-

шій половині тижня можливі легкі свар-
ки, проте в другій до вас повернеться 
внутрішня рівновага. Постарайтеся 
більше відпочивати. Проведіть вечір 
у колі сім’ї.

СТрілеЦЬ
Гороскоп віщує енергетично на-
пружений тиждень. На цьому 

ґрунті зросте ризик виникнення різно-
го роду конфліктів і розчарувань. Не 
вступайте в суперечки й остерігайтеся 
незнайомих людей.

козеріГ
Утримайтеся від відповідальних 
рішень і активних дій у профе-

сійній сфері. Не чекайте допомоги від 
інших – усе робіть самі. Також варто 
знайти джерело приємних емоцій, яке 
дозволить розслабитися й позбутися 
негативу.

ВодоліЙ
Відкиньте всі сумніви й до-
звольте впевненості повністю 

оволодіти собою. Також намагайтеся 
проводити більше часу на природі. 
Цього тижня у вас можуть попросити 
поради – не відмовляйте в цьому.

рИбИ
Більше відпочивайте: скасуйте 
справи та сплануйте відпустку. 

Вільний час приділіть улюбленій спра-
ві або близьким людям – так ваші жит-
тєві сили не тільки відновляться, але й 
значно зміцніють. 

КВІтеНь

*посівний календар на травень шукайте в 
останньому квітневому номері «Правди сили»зелень: 18,20, 23, 26, 28 квітня

огірки: 9,18,22,26, 28 квітня
Помідори: 8,12,13,22,26 і 28 квітня
баклажани, солодкий перець: 9,18, 
22,26 і 28 квітня
редис, редька, дайкон, морква та 
буряк: 16,18,23 і 28 квітня
квасоля та горох: 22 і 28 квітня
кавун і диня: 22, 28, 26 квітня
Цибуля-батун: 19,22,23,26 і 28 квітня
ріпчаста цибуля: 22 і 28 квітня
яровий часник: 19,22,23 квітня
капуста білокачанна та цвітна: 
9,12,13,18,22,26 і 28 квітня
капуста червонокачанна: 22, 26 і 28 
квітня
Петрушка коренева: 16,18,23 і 28 
квітня.


