
800 до 2000 доларів, залежно від типу 
договору. Розрахунки в торгових ме-
режах обмежуються сумами 30 000 
гривень або 1100 доларів США, або 
1000 євро  на добу з одного картко-
вого рахунку. Дані ліміти встановлені 
на зняття коштів як в Україні, так і за 
її межами. Проте керівництво банку 
запевняє: свої зобов’язання перед 
клієнтами виконує й має на це достат-
ньо ресурсів. Водночас акції з блоку-
ванням називає протизаконними ді-
ями третіх осіб. З цього приводу банк 
уже навіть звернувся до Президента 
України Петра Порошенка: «Колек-
тив рішуче засуджує свідомий підрив 
діяльності банку, порушення консти-
туційних прав і особистої свободи 
українських громадян, які є клієнтами 
та співробітниками банку. За фактом 
даних порушень банк неодноразово 
звертався до правоохоронних орга-
нів. Їхньої реакції чи дій стосовно по-
рушників закону не було. Ігнорування 
закону щодо українського комерцій-
ного банку, його колективу та клієн-

тів впливає не тільки на роботу бан-
ку, але й на весь банківський сектор 
України, викликаючи недовіру вклад-
ників та інвесторів до банківської сис-
теми в цілому (...) Трудовий колектив 
публічного акціонерного товариства 
закликає Вас вжити термінових захо-
дів для відновлення конституційних 
прав клієнтів і співробітників, повно-
цінної роботи одного з провідних ко-
мерційних банків України».

Водночас Національний банк 
України заборонив виведення капі-
талу на користь материнської струк-
тури. Що ж це за структура та куди 
йдуть гроші з української економіки?   

Відкрита інформація 
публічного тоВаристВа

Дочірній банк в Україні заснувало 
ПАТ «Сбербанк Росії», зареєстроване 
в Москві. До 2015 року установа мала 
офіційну назву ПАТ «Дочірній банк 
Сбербанку Росії». Потім юридичну на-
зву офіційно змінили й тепер це про-
сто ПАТ «Сбербанк». Статутний капітал 

української філії – 12 мільярдів 465 міль-
йонів 460 тисяч 500 гривень.

Згідно з інформацією бізнес-по-
шукової системи YouControl, керів-
ником української філії цього банку 
з листопада 2008 року є мешканець 
Маріуполя Ігор Гушко. З березня 1998 
року по квітень 2002 року Гушко був 
народним депутатом України III скли-
кання. У грудні 2001 року отримав 
посаду державного секретаря Мініс-
терства фінансів України, а через три 
тижні – міністра фінансів в уряді Ана-
толія Кінаха. Пізніше став радником 
тодішнього Прем’єр-міністра України 
Віктора Януковича.

кому з «Вінницьких» належить 
приміщення російського банку

У Вінниці є три відділення ПАТ 
«Сбербанк». Заблокували та залили 
«кров’ю» саме будівлю на проспекті 
Коцюбинського, 78-Б.

Земельна ділянка та будівля, яку 
орендує банк, належить Костянтину Іва-
ніцькому, який своїх підприємств не має, 
та Тетяні Вариводі. Остання, імовірно, 
якось пов’язана з дружиною вінницького 
мера Наталією Моргуновою, адже оби-
дві одночасно були прописані за однією 
адресою в селі Агрономічне Вінницького 
району. Тетяна Варивода має чотири під-
приємства, серед яких ТОВ «Супутник-
центр». Цьому підприємству належать 
2/3 торговельного центру «Караван» на 
вулиці Грушевського 56-А (колишній ри-
нок «Супутник»). Тут же 260 кв. м орен-
дує донька вінницького мера Вероніка 
Моргунова.

Інші відділення російського банку 
«Сбербанк» у Вінниці знаходяться за 
адресами: Келецька, 78А та Пиро-
гова, 23. Земельні ділянки під цими 
банками не зареєстровані. Інфор-
мація про власників будівель, в яких 
«Сбербанк» орендує приміщення, у 
всіх доступних реєстрах відсутня.

активісти ж, які ініціювали хви-
лю блокування роботи банків, обі-
цяють не зупинятися та вже дума-
ють над тим, як віднадити інші 
фінустанови російського походжен-
ня від українського ринку. 

Російський банк: кРов, 
кРемль і замок на двеРях

42 6 7де отримати 
безкоштоВний інсулін 
(адреси)

у селі удич серед білого 
дня стрілялися 
за цукроВий заВод

«у дитинстВі не маВ 
наВіть оліВціВ» – історія 
художника-сироти

програма телепередач 
на 3 – 9 кВітня
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Ірина БАСЕНКО, Влад БОдНАр

тис. грн
відшкодують власникам 
хворих на чуму свиней (с. 2)

цифра тижня

700 засновник: іа «медіа-центр «Власно» 
знаЄш про факти корупціЇ - телефонуй (0432) 69-49-81

 ціна

 2,50 грн

Вінницькі активісти півдоби блокували банк країни-агресора

одне з найгарячіших питань, 
яке обговорювали мину-
лого тижня – блокування 

відділень одного з комерційних 
банків, що належать російській 
федерації. почалося все з акції в 
києві 14 березня, коли активісти 
«замурували» центральне відді-
лення «сбербанку» – приміщення 
обклеїли наліпками та обклали 
бетонними блоками. людей в цей 
час всередині не було. після цього 
російський банк пікетували в за-
поріжжі, дніпрі, краматорську, 
бердянську, миколаєві, львові, 
тернополі та інших містах.

Вранці 24 березня одне з відділень 
цього ж банку у Вінниці заблокували 
та взяли під замок. Ініціатори акції пе-
реконані, що банк є ворогом в тилу, 
який відкрито спонсорує терористів на 
Донбасі та контролюється з Російської 
Федерації. На знак протесту активісти 
заклеїли банк тематичними наліпками 
із зображеннями Кремля та написами: 
«Увага! Це банк країни-агресора. Він 
буде закритий. Терміново забирайте 
свої гроші!». Також будівлю облили 
червоною фарбою, яка, на думку учас-
ників акції, символізує кров україн-
ських солдатів, які гинуть від рук росій-
ських військових.

«Масове закриття депозитів укра-
їнців в окупаційних банках завдасть 
фінансового удару по агресору, а від-
кликання ліцензій Нацбанком та наці-
оналізація активів вивільнить кошти, 
яких бракує на відбудову зруйновано-
го українського Донбасу. Водночас ми 
застерігаємо владу не допустити про-
дажу цих банків підставним посеред-
никам через треті руки», – закликали 
активісти.

Ввечері того ж дня банк розбло-
кували, проте активісти попередили: 
це тимчасово, аби дати можливість 
українцям забрати з фінустанови свої 
гроші.

у банку діЄ обмеження 
на зняття готіВки

Та зробити це не так просто, адже 
з 14 березня 2017 року введено тим-
часові ліміти на зняття готівкових 
коштів з одного карткового рахун-
ку – від 20 ти 50 тисяч гривень та від 



у корделівці калинівського 
району селяни б’ють на спо-
лох через поширення сти-

хійних смітників. людей турбує 
те, що біля їхніх будинків масово 
викидається сміття й за це жоден 
порушник досі не отримав пока-
рання.

За словами місцевих мешканців, 
вони неодноразово спостерігали, що 
сліди автівок, якими звозять сміття, 
ведуть, зокрема, і до сусіднього села 
Бережани (до перейменування мало 
назву Комунарівка – прим. авт.). За-
сікли селяни зі сміттям і мешканців 
сусідніх сіл.

В основному, сміттєзвалище в цій 
частині Корделівки скупчено навко-
ло великої ями, в якій під час існу-
вання колгоспу зберігали органічні 
залишки. 

– В ямі, на час існування ферми, 
зберігалася органіка, яка туди стікала. 
Згодом її розвозили на поля, як до-
бриво, – згадує місцевий мешканець 
Сергій Страшкевич. – Наразі вона пе-
ретворилася на стихійний смітник. 
Ми вже виставляли чергування. Кілька 
разів вдалося прогнати пару КамАЗів, 
які везли до нас невідоме сміття. Але 
жодного разу влада нічого не зробила, 
щоб цьому ані завадити, ані спробува-
ти щось прибрати. 

Одне зі сміттєзвалищ, яке зна-
ходиться за мостом на березі річки 
Постолова, за свідченнями місцевих 
мешканців, існує близько 40 років. 

– Ще мій батько, який працював 
на залізниці, ганяв тих селян, які на-
магалися викидати тут сміття, – при-
гадує Страшкевич. – Це було близько 
сорока років тому. Тому зараз все 
урвище коло залізної дороги склада-
ється із суцільного сміття, яке посту-
пово осідає на дно річки.

Сергій Штифорук, який живе по-
руч, розповів про те, що півроку тому 
він намагався  привернути увагу до 
цього стихійного сміттєзвалища. 

– Коли на сайті Мінекології запра-
цював такий ресурс, як «Екомапа», 
який мав картографувати українські 
сміттєзвалища, я розмістив на ньому 
інформацію про Корделівку, – розпо-
відає Сергій. – Я сподівався таким чи-
ном натиснути на місцеву владу, щоб 
вона якимсь чином завадила нашо-
му екологічному лиху. 

Десятого вересня Штифорук 
залишив повідомлення на сайті 
«Екомапа» про знайдене ним сміт-
тєзвалище, на що екологи одразу 
відреагували та розмістили його світ-
лини.

За місяць йому з обласної еко-
логічної інспекції зателефонували й 
попросили перевірити стан сміттєз-
валища. Сергій відповів їм, що нічого 
не змінилося.

Вже 20 жовтня на «Екомапі» 
з’явилася відповідь про проведення 
суботника Корделівською сільрадою. 
Голова села Людмила Дудар поясни-
ла наприкінці грудня 2016 року, що 
поки сміття присипало снігом, його 
прибирання відклали на весну. Про-
те Сергій Штифорук наголошує, що 
він не бачив, щоб сміття прибирали. 

– Жодної різниці за останні півро-
ку я не побачив. Мало того, люди, які 
відмовляються укладати контракт з 
підприємством, що вивозить сміття, 
продовжують його сюди зносити. 
А чому б і ні? Жодних попереджень 
немає, ніхто не штрафує, ще й поруч 
з будинком. Про майбутнє ніхто не 
думає, – нарікає чоловік.

За словами голови села Людмили 
Дудар, сміття в селі прибирають. 

– У нас прибирають сміття, зокре-
ма, по дорозі в напрямку села Бережа-
ни. Регулярно проводимо суботники. 
Але там, де коло залізничного мосту 
скидається сміття, нічого не можна 
зробити, техніка туди не заїде, – пояс-
нює жінка. – Зокрема, надписи про за-

борону скидати сміття й штраф у роз-
мірі 1700 гривень, ми неодноразово 
розвішували, напевно, їх позривали. 

Проте наявність паспортизованих 
сміттєзвалищ на території сусідніх 
сільрад не надто впливає на бажання 
місцевих мешканців не скидати сміт-
тя просто неба. 

– Минулого року ми провели 
збори, на яких мешканці села укла-
ли договір стосовно вивозу сміття. 
За великий мішок була встановлена 
ціна близько 13 гривень. Однак, коли 
дійшло до справи, виявилося, що ні в 
кого сміття немає. Куди воно поділо-
ся, ви самі можете побачити, – роз-
повідає Людмила Дудар.

Проте проблема наявності сміття 
у Корделівці може змінитися, почина-
ючи з травня, коли мають розпочати 
реалізацію двох екопроектів стосовно 
сортування та вивозу сміття.

– Зараз маємо придбати сміттєвоз 
та встановити контейнери для роз-
дільного збору сміття, – каже сільська 
голова. 

Проте, яким чином це може впли-
нути на зменшення сміття на звали-
щах, невідомо. А в цей час річка Посто-
лова, яка протікає через Кор делівку, 
впадає до Південного Бугу та продо-
вжує нести за собою сміття.  

місцеВа Влада

У коРделівЦі Ціла ГоРа 
сміТТя ПосТУПово 
сПовзаЄ до ПРиТоки 
ПівденноГо бУГУ 

вінниЦьким 
онкохвоРим 

закУПляТь ліки 
на 12 мільйонів

У селах Теж зможУТь 
одРУжУваТися 

за добУ

безкоштовна медицина

шлюб

Тамара ТиСячНА 

2

цього року для онко-
хворих Вінниччини 
закуплять препаратів 

хіміотерапії на 15 мільйо-
нів гривень. про це розповів 
головний лікар обласного 
клінічного онкодиспансеру 
Володимир шамрай. кошти 
виділили в рамках обласної 
програми «онкологія». 

За словами лікаря, наразі ого-
лосили тендер на 12 мільйонів 
гривень. Водночас у державному 
бюджеті коштів на ліки не перед-
бачено. 

– На жаль, з боку Міністерства 
охорони здоров’я ситуація не змі-
нилась. Ми отримали близько 80% 
препаратів за 2015 рік і жодної по-
зиції за 2016 рік, – розповів Шам-
рай. – Чи будуть поставки за 2016 
рік – невідомо. Тендер не відбувся. 
Наразі загальнодержавної програ-
ми підтримки онкохворих немає. 

– Це біда для населення. Осо-
бливо для одного мільйона он-
кохворих у нашій країні. Дер-
жавної підтримки немає й всі 
питання мають вирішуватися в 
рамках місцевих бюджетів – так, 
як це робиться в нашому регіоні. 
А така програма, як у нас, при-
йнята не у всіх областях. І є регі-
они, у яких ситуація просто ката-
строфічна. 

У рамках закупленої партії 
ліків, кожен онкохворий зможе 
отримати безкоштовно мінімум 
два цикли хіміотерапії. 

– Якщо є можливість, ми надає-
мо і три, і чотири цикли. Але два – 
обов’язково, – запевнив лікар. 

комПенсаЦію за сПалених свиней оТРимаюТь 
лише ГосПодаРі ТваРин, що ПомеРли від чУми
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Вікторія ОНІСІмОВА

мешканці сіл зможуть одру-
житися за один день.  
«шлюб за добу» розширив 

свої кордони. проект, який перед-
бачає розширення території дії 
послуги пришвидшеної реєстрації 
шлюбів, затвердили на засіданні 
кабінету міністрів україни.

Якщо зараз закохані пари мають 
змогу влаштувати експрес-одружен-
ня лише в 20-ти українських містах, то 
із затвердженням вищезазначеного 
проекту, незабаром одружуватимуть 
за добу й в інших населених пунктах 
України, зокрема в селах. 

Додамо, що пілотний проект 
«Шлюб за добу» запустили 29 липня 
минулого року. За вісім місяців мож-
ливістю швидко зареєструвати свій 
шлюб скористалося 5630 пар. 

Богдан НОВАК

Тамара ТиСячНА 

фермерам з мурованоку-
риловецького району ма-
ють відшкодувати збитки 

від втрати свиней, які захворіли 
на африканську чуму, у загаль-
ному розмірі 700 тисяч гривень. 
йдеться про два господарства в 
мурованокуриловецькому райо-
ні – підприємство «бонас» у селі 
морозівка та господарство олек-
сандра романовського із села 
Вищеольчедаїв. 

Як повідомили в Головному управ-
лінні Державної служби з питань без-
печності харчових продуктів та захисту 
споживачів у Вінницькій області, наразі 
відшкодування фермерам ще не нада-

вали. Проте голова облдержадміністра-
ції Валерій Коровій дав розпорядження 
виділити для цього 350 тисяч з обласно-
го бюджету та перерахувати кошти 
у вигляді субвенції до бюджету 
Мурованокуриловецького ра-
йону. Таку ж суму для відшко-
дування мають виділити й з 
районного бюджету. 

Однак, як повідомили 
в Мурованокуриловецькій 
райдержадміністрації, наразі 
питання тільки вирішують: за 
нього ще мають проголосувати 
на сесії. Кошти повертатимуть з 
розрахунку середньориночної вар-
тості свиней на момент їхнього спа-
лення. 

Та компенсація «світить» не всім: 
сім’я Маруньків із села Вищеольчеда-

їв цього ж району звинувачує район-
ного ветеринара та його заступника 

в тому, що вони змусили їх 
спалити свиней, у яких 

не підтвердився діа-
гноз «африканська 
чума». Тепер ком-
пенсацію Маруньки 
не отримають. По-
садовці ж не відпо-
відатимуть за свої 

дії, оскільки доку-
ментальних вказівок 

не давали.
Тим часом, 23 березня 

в Мурованокуриловецькому 
районі скасували карантин, який за-
провадили у зв’язку з виявленням 
трьох випадків захворювання сви-
ней на африканську чуму.  



оговтатись від стрілянини в 
центрі села досі не можуть 
мешканці удича теплиць-

кого району. минуло понад два 
тижні відтоді, як їм довелось 
стати свідками бандитських «роз-
борок» просто посеред білого 
дня. про це повідомила сільська 
голова удича олена кісар. 

– Це сталося 14 березня, близько 
15-ї години, діти якраз зі школи йшли. 
То на другий день батьки боялись їх 
пускати самих до школи, – розповідає 
Олена Василівна. – Зараз наче трохи 
люди заспокоїлись. Та й поліція на цу-
крозаводі чергує відтоді. 

За інформацією відділу комуніка-
цій Національної поліції у Вінницькій 
області, конфлікт між двома група-
ми молодиків виник через розподіл 
майна Удицького цукрозаводу, який 
не працює вже кілька років.  

– За фактом хуліганських дій від-
крито кримінальне провадження, – 
повідомляють у відділі комуніка-
цій. – В учасників конфлікту вилучили 
пристрій для відстрілу гумових куль та 
гладкоствольну мисливську рушни-
цю. Після даних подій ніхто не звер-
нувся до поліції із заявою про нане-
сення тілесних ушкоджень – мовляв, 
ні в кого, ні до кого претензій немає. 
Після проведеного розслідування 
факт перестрілки не підтвердився. 
Всіх учасників конфлікту встанови-
ли – їх понад 20 осіб. 

А селяни згадують той день з ост-
рахом. Адже вперше довелось бути 
очевидцями подій, які були схожі на 
сцени з бойовика. 

– Вдень приїхали п’ятеро якихось 
молодих людей, років по 20-30 їм, 
не більше, – згадує сільська голова. 

– Поводили себе дуже брутально. 
Чіплялись до школярок-підлітків, які 
повертались додому зі школи. Потім 
під цукрозаводом розпалили ман-
гал, казали, що шашлики будуть сма-
жити. Раптом під’їхало чотири буси 
й три легковики, звідти повистрибу-
вали молодики: хто в масках, хто зі 
зброєю, хто з кийками. Почали тих 
п’ятьох на землю класти. Чотирьох 
побили й закинули до бусів, а один 
втік у бік кагатного поля на території 

заводу. То ті, у масках, по ньому стрі-
ляли чергами. А там зі школи якраз 
діти йшли, і це просто в них на очах 
було. 

Одразу ж, з першої хвилини сутич-
ки, у сільській раді подзвонили до по-
ліції. А в школу повідомили, щоб не 
відпускали дітей з туристичного гурт-
ка, бо в центрі села стріляють. 

– Усе тривало хвилин 15-20, по-
ліція приїхала швидко, але вже не 
застала їх. Кажуть, одного буса за-
тримали в Теплику, а іншого – у Гай-
сині, – зауважує Олена Кісар. – Ми 
так і не знаємо, чого ці «розборки» 
почались. Селом різні чутки ходять. 
Припускають, що колишні власники 
хочуть забрати завод назад. Хоча 
теперішні власники показували нам 
документи на завод. Звісно, що завод 
не працює, вони просто дорізають 
те, що залишилось.

Мешканці Удича сподіваються, що 
вдруге не доведеться бути свідками 
кримінального з’ясову ван ня стосун-
ків. Жартують із сумом: мовляв, наче 
90-ті роки повернулись.  

на Вінниччині незаконно ви-
різали понад сотню дерев 
на території військової 

частини.

Як повідомили в Державній еко-
логічній інспекції у Вінницькій об-
ласті, держінспектори відділу еко-
логічного контролю перевірили 
звернення жителя Студеної щодо 
незаконного вирізання дерев різних 
порід на території місцевої сільради 
та з’ясували, що невідомі особи зрі-
зали 107 дерев на території колиш-
ньої військової частини. 

За оцінками експертів, сума збит-
ків, завданих державі, становить 751 
тисячу 71 гривню 56 копійок.

Зараз вирішується питання щодо 
проведення розслідування за фак-
том даного правопорушення та вста-
новлення осіб, причетних до нього.  

минулого тижня Ві-
нниччина пожинала 
гіркі жнива війни: у 

зоні ато загинули двоє наших 
земляків. 

20 березня, близько о пів на 
третю пополудні, ворожа снай-
перська куля обірвала життя 
38-річного руслана бондара на 

позиціях біля Новотроїцького на 
Донеччині. Військовий родом з 
Крижополя, де в нього залиши-
лись мати та брат. Служив контр-
актником з 2013 року. З 2016 
року воював на Донбасі в чині 
прапорщика в складі 30-ї окремої 
механізованої бригади. До від-
пустки бійця залишався всього 
тиждень…

Того ж дня, у бою біля Водяного, 
загинув уродженець Вінниччини 
В’ячеслав чернецький. Кілька днів 

прифронтове селище залишалося 
«найгарячішою» точкою на Маріу-
польському напрямку, де обстріли 
не припинялися майже цілодо-
бово. Під час одного з бойових зі-
ткнень з бойовиками біля Водяно-
го загинув і 23-річний В’ячеслав. 
Хлопець народився й проживав у 
селі Мурафа Шаргородського ра-
йону разом з батьками. Професію 
здобував у Вінниці – закінчив Вище 
художнє професійно-технічне учи-
лище №5. У лавах ЗСУ служив з 
2013 року. 

Обох бійців поховали на ма-
лій батьківщині.

Редакція газети «Правди 
сила» та медіа-центру «Власно» 
приносить щирі співчуття роди-
нам загиблих.  

надзВичайні подіЇкриміналато«Правди сила», №13(22),  29 березня 2017 р.

двоЄ заГиблих 
за Тиждень: 

на вінниччині 
ПоПРощались 
з бійЦями аТо

загиблі оперативні новини

у барському районі чолоВік 
зарубаВ жінку, бо примарилась 
Викрадачка дітей

тракторним причепом 
Вбило чолоВіка 
на томашпільщині

Криваве вбивство здійснив 
мешканець Барського району. 
Як повідомили в прес-службі 
ГУ Національної поліції у Ві-
нницькій області, інцидент, 
що призвів до смерті 28-річної 
жінки, стався 26 березня в селі 
Балки.

Поліції про вбивство спів-
мешканки повідомив сам 45-річ-
ний зловмисник. Коли право-
охоронці прибули на місце події, 
виявили в сараї тіло жертви з 
травмами голови. А поруч з 
вбитою лежала закривавлена 
сокира. Як пояснив сам чоловік, 
йому примарилось, що в його 
будинок зайшла незнайомка, 
яка викрала його дітей. Задля 
помсти чоловік схопив сокиру та 
вдарив «кривдницю» обухом по 
голові. Завданий удар виявився 
смертельним.

Лише згодом він зрозумів, що 
наніс смертельні травми співмеш-
канці, яка прийшла в сарай по 
дрова. Усвідомивши скоєне, чоло-
вік подзвонив у поліцію. Чоловіка 
направили на судово-психіатрич-
ну експертизу, аби визначити, 
чи зловмисник є осудним. У разі 
доведення його осудності, чолові-
кові загрожує до 15 років в’язниці. 
Наразі зловмисник знаходиться у 
СІЗО. 

Тим часом, без матері залиши-
лись двоє неповнолітніх дітей. 

Мешканець Томашпільського 
району потрапив під трактор-
ний причіп та загинув. Про це 
повідомили в прес-службі ГУ 
Національної поліції у Вінниць-
кій області. Нещасний випадок 
стався 23 березня, близько 
п’ятої години пополудні, у лісі 
біля Вапнярки. Як повідомляють 
правоохоронці, пішохід потра-
пив під причіп трактора Т-40, 
який перекинувся – 44-річний 
водій транспортного засобу не 
впорався з керуванням.

Травми, отримані 63-річним 
потерпілим, виявилися смертельни-
ми – він загинув на місці пригоди. 

Працівники поліції з’ясовують усі 
обставини події. Розслідування 
триває. Водієві трактора загрожує 
до восьми років в’язниці. 
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У ПіщанськомУ 
Районі 
небайдУжий 
селянин 
виявив виРУбкУ 
107 деРев

ПеРесТРілка сеРед білоГо 
дня: в Удичі сТРілялися 
за ЦУкРовий завод
Тетяна ЩЕрБАТюК
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Молодики в масках 
влаштували стрілянину 

на очах у школярів

Вікторія ОНІСІмОВА

Вікторія ОНІСІмОВА
Вікторія ОНІСІмОВА

повідомляйте нам про гарячі 
події, які відбуваються поряд 
з вами. спробуйте себе в ролі 

кореспондента. 

чекаємо ваших повідомлень 
за адресою: 21 000, м. Вінниця, 

вул. театральна,14, оф. 419. 
тел. (0432) 69-49-81, 
        (097) 769-85-68
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на 1 міс.   10 грн 85 коп.

на 3 міс.   32 грн 55 коп.

на 6 міс.    65 грн 10 коп.

на рік:      130 грн 20 коп.

передплачуйте 
газету «правди сила»

передплатний індекс: 
97927

якщо ви передплатили, 
але не отримали вчасно нашу 

газету, телефонуйте в редакцію: 
(0432) 69-49-81,  (097) 769-85-68

* Додатково оплачуються послуги «Укрпошти»: 
1 міс. – 0, 95 грн, 3 міс. – 2,15 грн, 6 міс. – 2,60 грн, 
12 міс – 4,00 грн

у студеній вирізали добірні дерева



цього року хворі на цу-
кровий діабет мешканці 
Вінниччини мають право 

отримувати в аптеках безкоштов-
ний інсулін за програмою реім-
бурсації (відшкодування), яка діє 
з першого січня.

Як повідомив головний лікар Ві-
нницького обласного клінічного ви-
сокоспеціалізованого ендокриноло-
гічного центру Пилипа Продиус, 
у програмі вже зголосилися взяти 
участь декілька аптек з різних райо-
нів області.

– Взяти участь у реімбурсації 
може будь-яка аптека. За рішен-
ням антимонопольного комітету, 
на це мають право всі установи, в 
яких є відповідна ліцензія. На сьо-
годні близько чотирьох десятків ап-

течних установ області погодилися 
взяти участь у програмі. З ними 
укладають договори лікувальні за-
клади, які будуть розраховуватися, 
– розповів він.

За словами пана Продиуса, в об-
ласті створять спеціальний реєстр 
інсулінозалежних. Внесені до нього 
громадяни зможуть отримувати без-
коштовний інсулін в аптеках, вартість 
якого компенсуватимуть з державно-
го бюджету.

Проте на даному етапі держава 
може забезпечити діабетиків лише 
інсуліном у флаконах, тож категорі-
ям хворих, яким необхідний до-
рожчий інсулін у шприц-ручках, до-
ведеться компенсувати різницю в 
ціні власним коштом. Крім того, ен-
докринолог заявив, що держава 
наразі профінансувала 47% від не-
обхідного діабетикам області обся-
гу інсуліну. Залишок поки компен-
сують місцеві бюджети. 

моЄ праВо

Олександр САшНьОВ

права пацієнта

де на вінниччині 
оТРимаТи 

безкошТовний 
інсУлін?
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оголошення

вінниЦький ГУманіТаРно-ПедаГоГічний коледж 
запрошує на навчання вступників, які мріють здобути вищу освіту і отримати кваліфікацію:

форма навчання: денна та заочна.
фінансування: за рахунок коштів регіонального бюджету; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

обласний спортивно-гуманітарний ліцей-інтернат як структурний підрозділ коледжу оголошує прийом 
у профільні класи з поглибленим вивченням дисциплін майбутньої спеціалізації:
• філологічний (українська мова та література, англійська мова та література); • педагогічний; • спортивний.

вчителя початкових класів, організатора позакласної виховної роботи в школі/ 
фахівця з соціально-правового захисту;
вихователя дітей раннього і дошкільного віку, вихователя логопедичних груп»;
вчителя фізичної культури, організатора спортивних секцій і клубів;
вчителя музики загальноосвітньої школи, музичного керівника дошкільного закладу;
вчителя англійської мови та літератури;
вчителя української мови та літератури;
організатора діловодства, інспектора з кадрів/фахівця з бібліотечної справи»;
молодшого спеціаліста з фінансів і кредиту, касира-бухгалтера.

Ліцензія МОН України серія АЕ № 636360 від 05.05.2015 р.

Підготовку здобувачів вищої освіти на основі базової та повної загальної середньої освіти й освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодшого спеціаліста здійснюють науково-педагогічні працівники у складі кафедр та циклових 
комісій.  Особи, які раніше отримали диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, мають можливість здобути 
вищу освіту за ОС бакалавра з іншої спеціальності.

адреса коледжу: 21019, м. Вінниця, вул. нагірна, 13 (старе місто). тел.: (0432) 55-68-79

район перелік аптек, що братимуть участь  у реімбурсації

барський КП «Барська районна 
аптека» м. Бар, вул. Каштанова, 34

бершадський ПП «Конекс» (аптека №69) м. Бершадь, вул. Героїв України, 7, 
прим. 22

Вінницький ПП «Конекс» (аптека №3) м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 96А

гайсинський ПП «Конекс» (аптека №15) м. Гайсин, вул. Соборна, 55

жмеринський ПП «Конекс» (аптека №48) м. Жмеринка, вул. Київська, 288 

калинівський ПП «Конекс» (аптечний 
склад) м. Вінниця, вул. Київська, 136Г

козятинський ПП «Конекс» (аптека №82) м. Козятин, вул. Грушевського, 23

крижопіль-
ський ПП «Конекс» (аптека №88) смт Крижопіль, вул. Героїв України, 51

липовецький
ПП «Конекс» (аптека №36) м. Липовець, вул. Василя Липків-

ського, 34

ПП «Конекс» (аптека №73) смт Турбів, вул. Маяковського, 2

літинський ПП «Конекс» (аптека №86) смт Літин, вул. Соборна, 26

могилів-
подільський ПП «Конекс» (аптека №52) м.Могилів-Подільський, 

вул. Полтавська, 86
муровано-
куриловецький ПП «Конекс» (аптека №61) смт. Муровані Курилівці, 

вул. Комарова 1/131

немирівський
ТОВ «Пріоріс» м. Немирів, вул. Євдокименка, 22

ПП «Конекс» (аптека №46) м. Немирів, вул. Горького, 46

оратівський ПП «Конекс» (аптека №68) смт Оратів, вул. Героїв 
Майдану,105А

піщанський ПП «Конекс» (аптека №57) смт Піщанка,вул. Центральна, 42

теплицький ТОВ «Пріорис» смт Теплик, вул. Незалежності, 31

томашпіль-
ський

КП «Томашпільська міжлі-
карняна аптека»

смт Томашпіль, вул. Гаврилюка, 
103

тростянецький ПП «Конекс» (аптека №59) смт Тростянець, вул. Соборна, 50А

тульчинський ПП «Конекс» (аптека №63) м. Тульчин, вул. Леонтовича, 96А

тиврівський

ТОВ « Техмедсервіс-ТМС» м. Тиврів, вул. Шевченка, 2А (ап-
течний пункт №2)

ПП «Конекс» (аптека №33) м. Тиврів, вул. Тиверська, 79А

ПП «Конекс» (аптека №90) м. Гнівань, вул. Соборна, 68

хмільницький
ПП «Конекс» (аптека №10) м. Хмільник, просп. Свободи, 4

Аптека ТОВ «І.К.В.Е.Л» м. Хмільник, вул. Столярчука, 15Д

чернівецький КП «Чернівецька  централь-
на  районна  аптека» смт Чернівці, вул. Вінницька, 10

шаргород-
ський

КП «Шаргородська центра-
ль на районна аптека» м. Шаргород, вул. Чорновола, 9

ямпільський
аптека №1 «Пігулка +» м. Ямпіль, вул. Свободи, 154/2

Аптечний пункт №1 м. Ямпіль, вул. Пирогова, 1 (ЦРЛ)

м. ладижин КП «Ладижинська міська 
аптека» вул. Польова, 18

м.Вінниця

МКП ВМА аптека №1 вул. брацлавська, 62  

МКП ВМА аптека №3 вул. соборна, 53

МКП ВМА аптечний пункт №2 вул. магістратська, 44

МКП ВМА аптечний пункт №3 хмельницьке шосе, 96  

МКП ВМА аптечний пункт №4 вул. замостянська, 17

МКП ВМА аптека №2 вул. стеценка, 48

МКП ВМА аптечний пункт №5 вул. київська, 68 

МКП ВМА аптека №1 вул. брацлавська,62  

МКП ВМА аптечний пункт №1 вул. маяковського, 138



законом україни «про 
державний бюджет укра-
їни на 2016 рік» (ст. 27) та 

бюджетним кодексом україни 
(ст. 89) передбачено, що з 1 січ-
ня 2016 року професійно-тех-
нічні заклади освіти, розміщені 
в містах обласного значення, 
фінансуються з бюджетів цих 
міст. таким чином, на утри-
мання дев’яти вінницьких пту 

в міському бюджеті на 2017 
рік передбачені видатки в сумі 
129740,01 тис. грн.

Водночас заклади, хоча й отриму-
ють фінансування з міського бюдже-
ту, на балансі міської ради не пере-
бувають, оскільки наразі їхнє майно 
не передали в комунальну власність 
територіальної громади міста. Хоча 
за комунальні послуги також виділя-
ються кошти з міського бюджету. Про 
це кореспонденту газети повідоми-
ли в департаменті освіти Вінницької 
міськради.

У дев’яти  професійно-технічних 
освітніх закладах міста навчається 
4749 осіб, більшість з яких отримують 
стипендію. Наразі училища суттєвих 
змін не відчувають.

– Уже майже два роки нас фінансу-
ють з міського бюджету, великої різ-
ниці ми не побачили. Як розвивалися, 
так і розвиваємось. Стипендію випла-
чуємо студентам вчасно, усі комуналь-
ні платежі сплачуються, – розповідає 
директор Вінницького центру профе-
сійно-технічної освіти переробної про-
мисловості Олег Савчук.

Також з 2017 року чотири ПТУ, 
які отримували фінансування з 
міських бюджетів Козятина, Жме-
ринки та Хмільника, фінансувати-
муть з обласного бюджету. Про це 
повідомив директор департаменту 
економіки та фінансів Вінницької 
облдержадміністрації Микола Ко-
пачевський.

У зв’язку з відповідними зміна-
ми, поняття «державне замовлен-
ня» в Бюджетному кодексі України 
замінять на «регіональне замов-
лення». 

сяючі очі, яскраві посміш-
ки, теплі слова привітання 
та вдячності… 24 березня 

у Вінницькому інституті уні-
верситету «україна» відбувся 
урочистий випуск здобувачів 
вищої освіти. дипломи магі-
стрів та бакалаврів отримали 
понад 170 студентів, з них – 
23 студенти отримали дипломи 
з відзнакою.

Щирі слова привітання почули ви-
пускники від директора Вінницько-
го інституту університету «Україна», 
доктора педагогічних наук, депутата 
Вінницької міської ради Ганни Віталі-
ївни Давиденко: «Ви є випускниками 
одного з найбільших вищих навчаль-
них закладів України, членами великої 
студентської громади. Ми пишаємося 
вами, нашими випускниками, а ви не 
забувайте свою альма-матер ...»

Сльози радості та нотки суму навер-
тались на очі всіх присутніх, коли вони 
слухали представницю від випускників 
Тетяну Гончарук, яка щиро дякувала адмі-
ністрації та викладачам інституту.

Цей випуск є особливим, оскільки 
вперше магістрами-реабілітологами 
стала ціла група студентів з вадами 
слуху. З посмішками вони пригадува-
ли, як прийшли перший раз в універ-
ситет, який шлях пройшли протягом 
цих шести років. Хочеться побажати 
всім випускникам мирного неба, 
щасливих посмішок, професійної та 
творчої наснаги. 

дітиосВітагромада«Правди сила», №13(22),  29 березня 2017 р.

Вікторія НАйчуК, 
кандидат психологічних наук, декан 
соціально-економічного факультету
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мирослава СЛОБОдяНюК

Vlasno.info

школярі

студенти

маГісТРами-РеабіліТолоГами сТали 
сТУденТи з вадами слУхУ

r

ганна давиденко з випускниками університету «україна»диплом отримав гоша молодзянівський

R на правах реклами

приймальна комісія: (0432) 32-70-55 / 
096-389-12-72 / 063-507-88-26 м.Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 23 А, 4-й поверх

школяРам 
ПРикоРдонноГо 
місТа доведеТься 
чекаТи канікУл 
найдовше 

школярі з могилева-
подільського підуть 
на канікули лише в 

середині квітня. 3,5 тисячам 
дітей з прикордонного міста 
доведеться чекати весняних 
вакацій найдовше.

Якщо в більшості шкіл Віннич-
чини школярі пішли на відпочинок 
27 березня й вийдуть на навчання 
2 квітня, то в середніх навчальних 
закладах Могилева-Подільського 
канікули розпочнуться аж 13 квіт-
ня й триватимуть до 24-го.

Також дещо затримали шкільні 
канікули в Козятині – вони розпо-
чнуться лише 29 березня й тривати-
муть до 2 квітня. Найраніше цього 
року весняні канікули розпочались у 
школах Немирівщини та Оратівщи-
ни – діти відпочивали з 20 по 27 бе-
резня. 

ПРофТехУчилища вінниччини маТимУТь 
«РеГіональне замовлення» – дев’ять ПТУ Вінниці фінансуються 

з міського бюджету

Видатки з міського бЮджету на 2017 рік на фінансуВання професійно-технічних наВчальних закладіВ, розташоВаних на територіЇ м. Вінниця, тис. грн

назВа закладу
Видатки з місь-
кого бюджету 

на 2017 р.

у тому числі Видатки 
за рахунок 
освітньої 
субвенції 

усі видатки, 
передбачені 

у міському бюджеті 
на 2017 р.

кількість 
учнів станом 

на 
01.03.2017 р.

Видатки на 
комунальні 

послуги 

Видатки 
на сти-
пендію

1. Центр професійно-технічної освіти, торгівлі та харчових технологій 7186,465 1027,724 999,353 445,378 7631,843 169

2. Центр професійно-технічної освіти №1 14778,831 1893,529 2804,319 1389,894 16168,725 490

3. Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище 13116,325 1416,923 3256,396 4019,563 17135,888 718

4. Вище художнє професійно-технічне училище №5 14313,109 1713,280 2669,532 1729,012 16042,121 544

5. Вище професійне училище №7 17687,279 1644,028 3075,085 1512,934 19200,231 619

6. Вище професійне училище №11 14437,205 1578,352 2564,229 1847,708 16284,913 522

7. Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну 12856,368 2010,648 2897,538 1613,128 14469,496 654

8. Вінницьке вище професійне училище сфери послуг 12427,724 1179,91 3566,071 2604,655 15032,379 754

9. Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості 7041,171 888,601 1511,51 733,24 7774,41 279

Всього 113844,495 13352,995 23344,037 15895,515 129740,010 4749
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талановитий художник, сирота 
із села маркуші хмільницького 
району, який навчався понад 

десять років, перемагав у десятках 
мистецьких конкурсів та творив 
шедеври, нині не має засобів для 
існування – через травму спини він 
втратив роботу в києві, а власного 
житла випускник інтернату не має. 

–  Дуже добре пам’ятаю своє, хоча й 
бідове, проте дуже веселе дитинство, яке 
я провів з на рік молодшою сестричкою 
Наталкою. Батька вдома майже не бува-
ло, мама випивала, тому виховувала нас 
двоюрідна бабуся. Вона нас годувала, 
вдягала, купала, але дивитися за нами 
не встигала, тому ми з Наталкою бешке-
тували, наскільки могли, – згадує Роман. 
– Завжди мріяли мати олівці та папір, 
щоб можна було малювати вдома, але в 
бабусі не було грошей, щоб нам купити. 
Тоді ми вирішили пробратися в сільську 
бібліотеку, думали, якщо там є книжки, 
значить, має бути й білий папір та олівці. 
У ній дуже великі та низькі вікна, які вліт-
ку відкривали. Ми прослідкували, коли 
бібліотекарка піде доїти корову й влізли 
тим вікном. Обнишпорили весь її стіл, не 
знайшли ні олівців, ні ручок, до того ж 
влізли в чорнило. Коли вилазили вікном, 
то на шторах і підвіконні залишили сліди 
від рученят, по яких нас потім і знайшли 
— добре тоді «влетіло».

Бабуся була дуже старенькою, не мо-
гла самотужки справлятися з двома ма-
ленькими дітьми, тому вирішила відпра-
вити їх у дитячий будинок. За віком Ромі 
треба було вже йти до школи, а Наталка 
мала ще рік залишатися в молодшій гру-
пі. Дітей мали розділити по різних закла-
дах, але в сільській раді Рома вчепився 
рученятками в сестричку, плакав і про-
сив їх не розлучати, тому його вирішили 
віддати до школи на рік пізніше. 

–  У дитячому будинку я вперше по-
бачив, що таке малювати, так було ціка-
во, що тихенько почав тікати з дитячого 
будинку до художньої школи й через ві-
кна заглядав, як діти малювали щось на 
великих мольбертах, – каже Марченко. 
– Коли через рік нас перевели в Неми-
рівський інтернат і ми пішли в школу, 
то вихователька мені вручила дуже гар-
ні зошити й альбоми, в яких від білого 
паперу аж різало око. Я навіть боявся 

намалювати щось зайве або негарне, 
аби їх не зіпсувати. Цього ж року мене 
відправили на мій перший конкурс з ма-
лювання, де на асфальті я крейдою на-
малював маму з колискою, яка дивилась 
у вікно й виглядала ще діток. Той малю-
нок зайняв перше місце, мене почали всі 
хвалити, подарували грамоту й велику 
пачку кольорових олівців. 

Активним дітям, які відвідували гурт-
ки та займалися спортом, вдалось потра-
пити в програму за обміном: двічі на рік 
їх забирали до себе на канікули італійські 
сім`ї. Сестра й нині там живе.

–  Ми їздили до них кожного року, 
вони дуже добре до нас ставились, – про-
довжує розповідь Роман. – Там я почав 
заробляти свої перші гроші. На пляжі 
малював італійцям маркером або руч-
кою «татухи» й брав за це пару копійок. 
За десять днів заробив понад 30 лір, які 
мені поміняли на долари. За них я купив 
собі перші хороші фарби. 

Перша слава до хлопця прийшла в 13 
років, коли він на одному з конкурсів до 
Дня боротьби зі СНІДом намалював на 
асфальті різнокольоровою крейдою ве-
личезний малюнок, який не лише зайняв 
перше місце, а й потрапив на сайт одного 
з американських соціальних проектів. 

–  На тому конкурсі до мене підійшли 
журналісти, сфотографували, почали 
розпитувати про життя. Я їм все розповів, 
тоді вони запропонували мені відвідува-
ти художню школу у Вінниці, казали, що 
за все заплатять, але мені було дуже со-
ромно, тому відмовився, – каже хлопець. 

В юному віці хлопець почав часто хо-
дити до церкви в Немирові: розглядав 

розписи на стінах, слухав церковний 
хор. Там він познайомився з матінкою, 
яка стала йому дуже близькою людиною 
й справжньою духовною мамою. До неї 
він міг прийти й порадитись про все на 
світі. Жінка похрестила хлопця, аби дати 
йому хоча б духовний захист, адже сама 
була в поважному віці, тому нічим біль-
ше допомогти йому не могла.

– За порадою хрещеної, екстерном 
закінчивши дев’ятий клас, на рік раніше 
вступив у художній ліцей. Коли мав пере-
ходити на другий курс, сестра просила, 
щоб я вступив до її вишу, бо вона боїться 
залишатися сама, не знає, як до неї там 
будуть ставитись люди. Я перевівся на 
спеціальність, пов’язану з розбиранням 
різних видів м’яса. Професія мені не по-
добалась, тому я вчився неохоче, радів 
лише від того, що Наталка поруч, – каже 
Роман. – Там мій талант побачила дирек-
триса, яка постійно давала мені якусь 
творчу зайнятість. Платили за це копій-
ки, але якось треба було виживати. 

Після ліцею Роман пробував працев-
лаштуватись, але ніяк не міг знайти нічого 
підхожого. Знайшов однодумця, з яким 
їздив у Київ робити ремонти, паралельно 
працював вантажником, ледве зводячи 
кінці з кінцями. Але відчував, що має за-
мало навичок, а без власного житла в сто-
лиці немає що робити, тому вирішив всту-
пити до Барського коледжу на дизайнера.

– Хрещена мене підтримала, благо-
словила. Помалу склав екзамени й всту-
пив. Правда, взяли мене на базі дев’яти 
класів, тому я був змушений проходити 
шкільну програму знову. Там я навчився 
розписувати дощечки, меблі, стіни. Роз-

малював у майстернях та деяких аудито-
ріях дерев’яні стінки, по-новому оздобив 
старі, ще радянські меблі. До четвертого 
курсу навчився випалювати, щоправда, 
найкраще в мене виходили ікони. На од-
ній з виставок депутат хотів придбати в 
мене картину за дуже великі гроші, але 
дирекція коледжу заборонила, ствер-
джуючи, що це їхні матеріали, а отже, і 
їхня власність, – розповідає художник.

Вступивши на бакалаврат, хлопець 
освоїв техніку малювання на тканині, 
почав створювати незвичайні полотна, 
які натягував на дерев’яний каркас і за 
допомогою маленьких лампочок під-
свічував. Потроху працював, робив ре-
монти в дитячих садочках, оздоблював 
кав’ярні, квартири, зали для виступів, 
малював портрети на замовлення та 
ілюстрації для книжок.

Щоб отримати вищу професійну осві-
ту в університеті в Умані, Роману виста-
чало знань, були навички, але не було 
достатньо коштів. Та бажання вчитися 
настільки сильно  пройняло хлопця, що 
він усе літо перед вступом до вищого на-
вчального закладу разом з робітниками 
вдень стелив асфальт, а вночі розмальо-
вував квартири, щоб мати за що жити. 
Удача йому посміхнулась, він вступив на 
державне замовлення.

– Уже там я познайомився з хаси-
дами, вони замовили, щоб я їм роз-
малював ресторан. Довелось вивчати 
їхню культуру, щоб десь не помилитися. 
Набрав команду людей, разом з ними 
проробили чудову роботу. Замовникам 
дуже сподобалось, водночас вдалось до-
бре заробити. 

Та коли Роман повертався у Вінницю, 
в автобусі його пограбували, забрали 
все зароблене. Аби мати щось на життя, 
пристав на пропозицію знайомого в Ки-
єві робити льодяні скульптури. 

– Я навіть уявлення не мав, як їх роби-
ти, тоді він дав мені в руки бензопилу й 
каже: «Твори». Я так захопився, що дуже 
застудився й зірвав спину. Після виставки 
зрозумів, що зі спиною все дуже погано – 
не  те, що ходити, лежати не міг.  

Працювати хлопець далі не зміг, тож 
мусив приїхати в Немирів, провідав моги-
лу хрещеної, а жити його забрала до себе 
колишня вихователька з інтернату. Зараз 
Роман активно шукає роботу та замов-
лення на художні вироби, ремонти й роз-
писи, адже не хоче відмовлятися від свого 
таланту й має забезпечувати себе сам.  

митці

оголошення

«У диТинсТві не мав навіТь олівЦів», – 

нерухомість
Продається будинок в с. Богданівка Тульчин-
ська р-н. Зручне місце, літня кухня, сарай, га-
раж, криниця, погріб, садок, город 60 соток. 
Тел. 067-49-08-055 або 068-057-76-75. Також 
продам теличку Ромашка від доброї худоби. 
Дзюба Тетяна Миколаївна.

робота
СК «ТАС» запрошує активних, цілеспря-
мованих людей, що готові до навчання та 
кар’єрного зросту, досвід роботи бажаний, 
але необов’язковий. Високий заробіток, сис-
тема навчання, преміювання та мотивації, 
дружній колектив. (098) 695 30 90; (050) 440 
78 95; 063 218 54 02.

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

***
У магазин швидкого харчування «Форнет-
ті» (район «Урожай», Вінниця) потрібні 
продавці-кухарі. Можна без досвіду робо-
ти. Тел: (096) 98-32-744.

інше
Клуб знайомств, а/с 21, м.Тульчин, 23600. 
067-23-89-162. Римар Віктор Трохимович.

***
Надаю художні послуги (різні техніки): пор-
трети та картини на замовлення, ілюстрації 
до книжок та журналів, проведу майстер-кла-
си, розпис стін. (098) 8780-45-50, Роман.  

мирослава СЛОБОдяНюК

художник-сирота навчався 10 років, створив геніальні полотна, але так і не заробив собі на житло
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ПРоГРама ТелеПеРедач з 3 по 9 квітня
понеділок, 3 кВітня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 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 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ
15.20 Фольк-music
16.25 Твій дім – 2
16.45, 02.10 Д/с «Національні 
парки Америки»
17.45, 04.20 Вікно в Америку
18.10, 18.55 КЛІП учасника «Єв-
робачення-2017»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробачен-
ням»? Блоги
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
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
03.00 Т/с «Острів любові»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.10 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку – 6»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моє кохан-
ня»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-
ми»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Добрий хлопець» (12)
22.00 «Гроші»
23.15, 01.25 Х/ф «Утікач» (18+)
02.30 «Телемагазин»

тк україна
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з «Укра-
їною»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 05.00 Сьогодні
09.15, 05.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00 Х/ф «Формула щастя» 16+
13.50, 15.30 Т/с «Осіння мелодія 
кохання» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Чуже щастя» 16+
23.30 Х/ф «Судний день» 18+
01.30 Профілактика!!!

новий канал
03.00, 02.05 Зона ночі
04.35 Т/с «Друзі»
05.30, 18.00 Абзац
06.30 М/с «Сімейка Крудс»
06.32, 07.45 kids Time
07.50 Х/ф «Гонщик»
10.00 Х/ф «Нью-йоркське таксі»
12.00 Х/ф «Таксі-3»
13.50 Х/ф «Містер і місіс Сміт» 
16+
16.00, 19.00 Ревізор Спешл
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Пост-шоу
00.00 Суперінтуїція
01.45 Небачене «Євробачення»
02.00 Служба розшуку дітей

ВіВторок, 4 кВітня

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, 17.30, 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
09.30, 18.50 Що там з «Євроба-
ченням»? Блоги
09.35, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
«Євробачення-2017»
09.50 Т/с «Площа Берклі»
10.45 Т/с «Лінія захисту»

11.35 Д/ф «Марія Левитська. 
Театральний роман»
12.05 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
14.00 Театральні сезони
14.30 Спогади
15.20 Поза часом. Телевистава 
«Украдене щастя»
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Апостоли свободи»
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 Д/ф «Винниченко без 
брому»
03.00 Т/с «Острів любові»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.45 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю жінку – 6»
12.50 «Мольфар»
13.45 «Пробач мені, моє кохання»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-
ми»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 02.00 «Секретні матері-
али»
21.00 Т/с «Добрий хлопець» (12)
22.00 «На ножах»
23.35 Х/ф «1408» (16+)
02.30 «Телемагазин»
03.35 «Телевізійна служба 
новин»

тк україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.30 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 04.10 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+
01.50 Х/ф «Судний день» 18+

новий канал
03.00, 01.35 Зона ночі
04.50, 08.05 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 kids Time
06.45 М/с «Сімейка Крудс»
11.00 Т/с «Сашко Таня» 16+
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.15 Х/ф «Це все вона» 16+
00.10 Х/ф «Молоді татусі»

середа, 5 кВітня

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, 10.50, 13.40, 
16.15, 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
09.30, 18.50 Що там з «Євроба-
ченням»? Блоги
09.35, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
«Євробачення-2017»
09.50 Т/с «Площа Берклі»
11.00 Засідання Кабінету Міні-
стрів України
13.15 Наші гроші
14.00 На гостину до Івана По-
повича
15.20, 04.00 Світло
16.05 Мистецькі історії
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Примари старовин-
ної садиби»

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 «Я за все вдячний долі. 
Народний артист України О. 
Богданович»
02.55 Т/с «Острів любові»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 02.00 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Міняю жінку – 6»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моє кохан-
ня»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-
ми»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 02.15 «Секретні матері-
али»
21.00 Т/с «Добрий хлопець» (12)
22.00 «Одруження наосліп 3»
23.35 Х/ф «Імла» (18+)
02.30 «Телемагазин»
03.35 «Телевізійна служба 
новин»

тк україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
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, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00 Т/с «Чуже щастя» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 01.55 Зона ночі
04.35, 08.10 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.45, 08.09 kids Time
06.50 М/с «Сімейка Крудс»
10.50 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Надто крута для 
тебе» 16+
00.00 Х/ф «Донька мого боса» 16+
01.50 Служба розшуку дітей

четВер, 6 кВітня

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, 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
09.30, 18.50 Що там з «Євроба-
ченням»? Блоги
09.35, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
«Євробачення-2017»
09.50 Д/ф «Пошук Мазепи»
10.45, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.35 Д/ф «Примари старовин-
ної садиби»
12.05, 16.20 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф «Архип Люлька»
15.20 Надвечір’я. Долі
17.20 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с «Книга джунглів»
18.00 Voxcheck
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Київська Русь. Розпад 
чи розквіт?»
19.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.45 Кубок Девіса. Португалія - 
Україна. Щоденник

21.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 На гостину до Івана По-
повича
03.00 Т/с «Острів любові»
04.15 Вересень

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля – 2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку – 6»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моє кохання»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Добрий хлопець» (12)
22.00 «Чотири весілля – 6»
23.00 «Право на владу – 2017»
00.45 Х/ф «Читець» (18+)
03.00 «Телемагазин»

тк україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості
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, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чуже щастя» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 02.00 Зона ночі
04.25, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 kids Time
06.35 М/с «Сімейка Крудс»
10.50 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ удень та вночі
22.00 Х/ф «Погані дівчата»
00.00 Х/ф «Погані дівчата – 2»
01.55 Служба розшуку дітей

п’ятниця, 7 кВітня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 12.10, 13.40, 
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 «Розповіді 
про Хансік»
09.30, 18.50 Що там з «Євроба-
ченням»? Блоги
09.35, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
«Євробачення-2017»
09.50 Д/ф «Арабески Гоголя»
10.45, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
11.35 Д/ф «Київська Русь. Розпад 
чи розквіт?»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
12.55 Voxcheck
13.15 Схеми
14.05 Д/ф «Павло Загребельний. 
До запитання»
15.20 Віра. Надія. Любов
16.20 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.25 Чоловічий клуб. Кубок 
України з фрі-файту
21.45 Кубок Девіса. Португалія - 
Україна. Щоденник
21.50 Богатирські ігри
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне
03.10 Т/с «Острів любові»
04.15 Д/ф «Іван Піддубний»
04.40 Книга.ua

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля – 6»
10.50, 12.20 «Міняю жінку – 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моє 
кохання»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодра-
ми»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 «Розсміши коміка. Діти – 
2»
22.00 «Ліга сміху – 2017»
00.45 «Вечірній Київ»
02.40 «Телемагазин»
04.55 «Секретні матеріали»

тк україна
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 05.20 Зірковий шлях
11.30, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00, 00.00 Т/с «Некохана»
23.20 Слідами львівського сміт-
тя. Спеціальний репортаж
01.40 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 01.45 Зона ночі
04.30, 08.03 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.38, 08.00 kids Time
06.40 М/с «Сімейка Крудс»
10.45, 20.50 Київ удень та вночі
14.10 Серця трьох
16.10, 19.00 Суперінтуїція
21.50 Х/ф «Особливо небезпеч-
на» 16+
23.50 Х/ф «Березневий кіт» 16+
01.40 Служба розшуку дітей

субота, 8 кВітня

перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 10.35, 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»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.45 Що там з «Євробачен-
ням»? Блоги
10.50 КЛІП учасника «Євроба-
чення-2017»
11.00 Фольк-music
12.25 Т/с «Площа Берклі»
14.25 Х/ф «Сісі - непокірна імпе-
ратриця»
16.10 Книга.ua
16.40 Чоловічий клуб. Кубок 
України з фрі-файту
18.20 Богатирські ігри
19.20 Міжнародний турнір зі 
спортивної гімнастики «Ukraine 
International cup»
21.00, 05.35 Новини
21.20 Кубок Девіса. Португалія - 
Україна. Щоденник
21.30 За крок до «Євробачення»
22.15 Д/ф «Наталья Сумська. 
Перевтілення»
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с «Острів любові»
04.35 Д/ф «Не пійманий світом»
05.10 Уряд на зв’язку з грома-
дянами

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Таємний код віри»
11.00, 23.20 «Світське життя»
12.00 «Одруження наосліп»
13.50 «Голос країни – 7»
16.30 «Вечірній квартал – 2017»
18.30 «Розсміши коміка – 2017»
20.15, 05.35 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.20 «Ліга сміху – 2017»
03.00 «Телемагазин»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Сьо-
годні

07.15, 05.20 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с «Чуже щастя» 
16+
17.00, 19.40 Т/с «Забута жінка» 
16+
21.20 Х/ф «Сонцестояння» 16+
23.30 Реальна містика
02.15 Історія одного злочину 16+

новий канал
03.00, 02.15 Зона ночі
04.35 Т/с «Друзі»
05.53, 07.50 kids Time
05.55 М/с «Сімейка Крудс»
07.53 Ревізор Спешл
09.50 Таємний агент
11.00 Таємний агент. Пост-шоу
12.45 Від пацанки до панянки
14.45 Хто зверху?
16.40 М/ф «Робінзон Крузо. 
Дуже населений острів»
18.00 Х/ф «Гаррі Поттер та філо-
софський камінь»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і таємна 
кімната»
00.10 Х/ф «Астрал» 16+

неділя, 9 кВітня

перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 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 Поза часом. Телевистава 
Наталка-Полтавка
10.50 Д/ф «Колажі»
11.40 Спогади
12.05 Театральні сезони
12.40 Х/ф «Мадам Нобель»
14.20 Мистецькі історії
14.50 Фольк-music
15.55 Перший у селі
16.20 Твій дім – 2
16.40 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.20 Кубок Девіса. Португалія - 
Україна. Щоденник
21.30 Д/с «Розповіді про Хансік»
22.30 Що там з «Євробачен-
ням»? Кухня
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Т/с «Острів любові»
04.35 Д/ф «Володимир Івасюк. 
Щоб народитися знову»

1+1
06.25 «На ножах»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Світ 
навиворіт – 4: В’єтнам»
15.00 Т/с «Добрий хлопець» (12)
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни – 7»
00.10 Х/ф «Найкращий екзотич-
ний готель «Меріголд» (16)
02.25 «Аргумент кiно»
03.00 «Телемагазин»

тк україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.30 Т/с «Забута жінка» 16+
13.15 Т/с «Некохана»
17.00, 20.00 Т/с «Гірке щастя» 16+
19.00, 05.50 «Події тижня» з 
Олегом Панютою
21.25 Х/ф «Два квитки до Вене-
ції» 16+
23.20 Реальна містика
02.00 Т/с «Райське місце» 16+

новий канал
03.00, 02.45 Зона ночі
05.40, 07.33 kids Time
05.43 М/с «Сімейка Крудс»
07.35 М/ф «Сьомий гном»
09.10 М/ф «Робінзон Крузо. 
Дуже населений острів»
10.40 Х/ф «Крабат - учень чаклу-
на» 16+
12.50 Х/ф «Гаррі Поттер та філо-
софський камінь»
15.50 Х/ф «Гаррі Поттер і таємна 
кімната»
19.00 Х/ф «Страшилки» 16+
21.00 Х/ф «Мисливці за відьма-
ми» 16+
22.45 Х/ф «Астрал. Глава 2» 18+
00.50 Х/ф «Погані дівчата»  



замість брендових приправ 
з е-домішками – корінці 
пирію та лопуха, а на сніда-

нок — запашна кава з корінців 
кульбаби. своїми креативними 
рецептами для зміцнення імуні-
тету та відновлення сил навесні 
поділилась з нами лекторка Ві-
нницького обласного планетарію 
марія левченко.

– У всіх слабкість, а в мене – гар-
ний настрій, сильний імунітет, гемо-
глобін високий, – хвалиться Марія 
Федорівна. 

Секрет бадьорості вінничанки 
криється в її стравах.

– Під час посту надзвичайно 
корисно робити салати з черем-
ші, – каже Марія Левченко. – У ній 
вітамінів більше, ніж у шипшині чи 
лимоні. Особливо – вітаміну С. Че-
ремшу помийте, додайте олійки, 
трішки цибульки, петрушки, кро-
пу. Якщо петрушку та кріп купуєте, 
залийте й залишіть на півгодини у 
воді, щоб нітрати вийшли. Хто не 
постить, можна додати трохи сиру, 
яєць, майонезу. Салат буде неймо-
вірним. 

Своїх гостей вінничанка пригощає 
незвичайними бутербродами з пас-
тою з черемші. Для цього її листочки 
миє, трохи підсушує, перемелює з 
олійкою чи маслом і зберігає в холо-
дильнику. 

Використовує в їжу наша співроз-
мовниця й найцінніше джерело віта-
мінів навесні – кульбабу. 

– У цій рослині корисні листочки, 
квіти, корінці. Лише сонце пригріє, 
з’явиться моя улюблена рослина – 
кульбаба, – каже Марія Лев ченко. – 
Вона лікує майже всі кишково-шлунко-
ві хвороби. У ній понад 30 мінеральних 
солей та мікроелементів. Я півгодини 
вимочую листя кульбаби в солоній 
воді, щоб вийшла гіркота. Додаю мо-
лоді листочки лопуха. Такі салати готую 
з ранньої весни й до пізньої осені. До-
даю до цих вітамінних страв листя по-
дорожника – перед вживанням його 
вимочую, щоб вийшла гіркота. 

У салати Марія Федорівна додає 
навіть лопухи.

– Біля мого будинку є грядка. Серед 
кропу й петрушки ростуть лопухи. Я їх 
не вириваю. Вранці збираю ці листоч-
ки, вимочую в солоній воді разом з 
листям кульбаби, і готую салати з ци-
булькою. Лопух усі ігнорують, але його 
молоді листочки надзвичайно корисні. 

гороскоп

наТалія ГУРниЦька. 
«мелодія кави 
У ТональносТі 
каРдамонУ»

р
ец

еп
ти

радимо почитати

жартипогода у вінниці

у цій 
диво-
вижній 

книзі на вас 
чекає над-
звичайно 
зворушлива 
історія ко-
хання. 

Він і вона 
с т р а ш е н н о 
різні: різний 
с о ц і а л ь н и й 
статус, величезна різниця у віці, 
але є пристрасть, кохання, відда-
ність. Й усе це у місті, що справді 
пахне кавою. І все це в ХІХ століт-
ті, коли вимоги пристойності були 
значно суворішими. Осуд, знева-
га, несприйняття, дорослішання й 
еволюція почуттів – усе це оживає 
перед читачем. Авторка так про-
никливо й тонко змальовує пере-
живання героїв, що зі сторінок 
ніби лунає музика фортепіано й 
скрипки. 

***
– Мамо, витверезник згорів.
– Звідки ти знаєш?
– Тато йде та співає: «Вороги 

спалили рідну хату...»

***
– Лікарю, скажіть, у мене грип?!
– Так!
– Свинячий?!
– Так! Тільки свиня могла ви-

кликати «швидку» о четвертій ран-
ку з температурою 36,7.

***
Залізнична катастрофа. З ре-

йок зійшов спецпотяг з депутата-
ми. Приїхавши, рятувальники ви-
явили, що місцеві жителі встигли 
поховати всіх. 

– Що, всі-всі загинули? 
– Ага. Деякі, правда, намагали-

ся переконати нас, що живі, але ви 
ж знаєте політиків, вони завжди 
брешуть. 

Вільна хВилинка 8

кава з кУльбаби, салаТ 
з лоПУха – 
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Під час посту надзвичайно 
корисно робити салати з 

черемші. У ній вітамінів більше, 
ніж у шипшині чи лимоні

Тетяна КуЦ

3–9 квітня 2017 р.
оВен
Будьте уважнішими до нових 
людей, які з’явилися у вашому 

оточенні. Ймовірно, що вони виявлять-
ся не зовсім надійними. Також зверніть 
особливу увагу на власне здоров’я. 

телець
У першій половині тижня про 
відпочинок доведеться забути – 

метушня та турботи не дадуть присісти 
ні на секунду. Зате пізніше з’явиться 
можливість приємно провести час се-
ред друзів чи в колі сім’ї. Цікава бесіда 
й легкий флірт стануть найкращими 
ліками проти втоми.

близнЮки
Цього тижня ймовірні обмани, 
наклеп чи непорозуміння, які 

заважатимуть духовному прогресу, ко-
лективним діям і творчості. Гороскоп 
радить Близнюкам з обережністю по-
ставитися до нових знайомств.

рак
На вас чекає дуже активний 
тиждень. Більше часу присвя-

тіть відпочинку або проведіть його в 
сімейному колі. Не забувайте радува-
ти свою другу половинку.

леВ
В особистому житті ймовірні кон-
фліктні ситуації або незадоволен-

ня. Можливий душевний дискомфорт, 
знесилення, поганий настрій. Зверніть 
увагу на стосунки з другою половинкою, 
адже не виключені зрада або обман.

діВа
На вас чекає напружений період. 
Уникайте нових знайомств або 

спілкування з неприємними людьми. 
Сторонній вплив призведе до негатив-
них результатів. Цього тижня можливі 
конфлікти практично на рівному місці.

терези
Щоб уникнути неприємностей, 
з обережністю поставтеся до 

нових знайомств. Люди, з якими ви 
нещодавно познайомилися, можуть 
зіграти у вашому житті негативну роль. 
Можливо, у вас з’являться нові ідеї, які 
допоможуть змінити імідж. Проте поки 
не варто ні з ким ділитися планами.

скорпіон
Цей тиждень буде сприятливим 
для розвитку кар’єри. Ви цілком 

можете розраховувати на успіх у роз-
початих справах. Також варто розібра-
тися зі старими проблемами.

стрілець
Ваші активність, відповідальність 
та ентузіазм можуть створити 

сприятливі умови для зміцнення сімей-
ного комфорту або матеріального до-
бробуту. Головне, не впустіть свій шанс.

козеріг
Цього тижня може статися 
щось, що серйозно вплине на 

ваші справи або стан здоров’я. Заци-
кленість на розбіжностях, впертість 
у відстоюванні своєї думки або не-
бажання прислухатися до аргументів 
партнера можуть порушити рівновагу 
й довіру між вами.

Водолій
Ви можете потрапити в дивні, 
загадкові, непередбачені обста-

вини. Ваша впевненість у власні сили 
може похитнутися. Щоб не зламатися, 
вам потрібно навчитися гнучкості. 

риби
Приділіть увагу своїм близьким, 
а от новим знайомим не дуже 

довіряйте. Також цього тижня варто 
трішки відпочити: сходіть у кіно, за-
йміться цікавим хобі або просто виді-
літь час на косметичні процедури. 

партнер рубрики: 
Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва

марія левченко

З корінчиків кульбаби роблю каву: ви-
сушую корінці в духовці, мелю в каво-
молці й запарюю. Особливо корисний 
такий напій для діабетиків, оскільки 
він знижує рівень цукру в крові, – ді-
литься секретами пані Марія.

На зиму листочки кульбаби, подо-
рожника та пирію Марія Федорівна 
висушує й додає у всі супи та каші, як 
приправу. Каже, що таким чином за-
пасає на зиму понад 30 різних трав. 
Сушені трави використовує також за-
мість солі. 

– Мені досить часто кажуть, що це ж 
не війна, коли всі лободу їли. Але коли 
покуштують, то хочуть спробувати 
ще, – запевняє Марія Левченко. 

вінницька астрологиня розкрила 
секрети здоров’я


