
Починаючи з минулого тижня, 
редакція газети «Правди сила» 
та сайту vlasno.info змушені 

перебувати під посиленою охороною, 
наші журналісти скаржаться, що за 
ними стежать невідомі, а ще в одній 
з міських лікарень цілодобово чергує 
наряд поліції. Чому? Усе через те, що 
в середу, 12 липня, на засновника на-
шого медіа-центру, голову обласного 
осередку партії «Народний контроль» 
Володимира Воловодюка скоїли за-
мах. Просто в центрі Вінниці в при-
сутності людей на нього напали троє 
молодиків з дерев’яними битками. 
За словами директорки медіа-центру 
Ольги Маліновської, яка була очеви-
дицею подій, напад тривав близько 
хвилини, били з явним наміром уби-
ти, адже ударів завдавали в голову й з 
великою силою. 

– Погано, що неможливо було роз-
дивитись нападників, адже вони були 
в кепках, – зауважує Ольга Олегівна. – 
Останній удар Володимир Волово-
дюк міг би не пережити. Впевнена, 
що били на смерть. Це був замах на 
вбивство. Нападники відчували себе 
безкарними, бо робили свою чорну 
справу при свідках. Йому розбили го-
лову, поламали ребра та руку, якою він 
закривався від ударів. Зараз він у лікар-
ні з мозковою травмою. Але головне – 
він живий. Прикро, що людина, яка всі 
роки допомагала боротися за правду, 
допомагала розвивати та зберігати 
українську культуру, сьогодні лежить у 
лікарні у важкому стані. 

Заява в поліцію написана, розпочате 
слідство. Втім, уже на другий день після 
побиття близько 40 молодиків спробу-
вали увірватися до офісу «Власно». Пікет 
влаштували представники організації 
«Дорожній контроль», з якими журна-
лісти нашого видання мали конфлікт у 

день побиття пана Володимира (під час 
зйомок розслідування), та інші невідомі 
особи. Сталося це після скасування прес-
конференції, яка була анонсована напе-
редодні. Прес-конференція щодо жорсто-
кого побиття Володимира Воловодюка 
мала відбутись у вінницькому прес-клубі 
за участю керівника медіа-центру «Влас-
но» Ольги Маліновської. Проте через 
попередження про можливі провокації 
та навіть сутички захід провели в онлайн-
режимі на сторінці видання в соцмережі.

Ледь не вибивши двері, молодики 
пішли... штурмувати пункти прийому 
вторсировини, адже Володимир Волово-
дюк є ще й власником ТОВ «Подільська 
Січ», яке займається збором вторинної 
сировини (макулатура, пластик тощо). 
Як написав на своїй сторінці в соцмережі 
Facebook лідер «Дорожного контролю 
Вінниці» Володимир Затайдух: «Привіт 
вам з ваших незаконних пунктів прийому 
вторсировини». При цьому налякані пра-
цівники пунктів мали на руках усі необ-
хідні для роботи документи та дозволи. 
У цей час Володимир Воловодюк пере-
бував у лікарні у вкрай важкому стані, не 
маючи можливості вплинути на ситуацію.

Слід зазначити, що протягом кіль-
кох останніх місяців у Вінниці відбулася 
низка кричущих порушень прав люди-
ни: кілька активістів отримали побої, 
людей били, відстежували, палили їм 
автомобілі. Про всі ці факти свого часу 
наші журналісти писали на сайті vlasno.
info, тож наводимо деякі з них.

ПЕРЕДВИБОЧІ «РОЗБОРКИ» 
ПОКЛАЛИ НА ЛІКАРНЯНЕ ЛІЖКО 

ПРАЦІВНИКА НЕМИРІВСЬКОЇ
МІСЬКРАДИ

Торік у грудні, напередодні виборів 
до об’єднаних територіальних громад, 
прихильник кандидата в мери Неми-
рова Віктора Качура («Радикальна пар-
тія») опинився в лікарні. Роману Лабун-
ському, який працює в Немирівській 
міськраді, складали розтрощеного 

носа та вправляли виличну кістку. На-
пали на нього четверо чоловіків біля 
ресторану «Троя». Били, каже, нещад-
но, в основному – по голові.  

За словами Лабунського, ці чолові-
ки – з команди тодішнього суперника 
кандидата Качура, які приїхали з Дні-
пра організувати йому передвиборчу 
кампанію. Напад пов’язує з тим, що на-
передодні написав заяву в поліцію на 
цих людей. Адже побачив, як о третій 
годині ночі вони клеїли білборд.

За даним фактом було відкрито 
чотири кримінальних провадження: 
три – за статтею 125 «Умисне нане-
сення легких тілесних ушкоджень», 
а ще одну – за статтею 122 «Умисне 
нанесення тілесних ушкоджень се-

редньої важкості». У поліції підтвер-
дили, що частина нападників – меш-
канці Дніпра.

ДЕПУТАТ ТА ЙОГО СУПУТНИЦЯ 
ВЛАШТУВАЛИ БІЙКУ У ВІННИЦЬКІЙ 

БАГАТОПОВЕРХІВЦІ
У центрі Вінниці, у будинку №4 на 

Хмельницькому шосе, постраждала 
старша по будинку та ще одна жінка. 
Мешканці багатоповерхівки півроку на-
магалися врятувати опорну стіну у влас-
ному під’їзді від орендаря, який плану-
вав встановити на її місці вхід до наданих 
йому в користування приміщень.

Аж якось між потенційним оренда-
рем, депутатом Вінницької міської ради 
Юрієм Зажирком, якого пов’язують з 
орендованими приміщеннями, його 
представниками та мешканцями будин-
ку спалахнула сутичка, внаслідок якої 
постраждала старша по будинку Наталя 
Климчук, якій ударом в обличчя розби-
ла губу супутниця Зажирка. Після цього 
в жінки підскочив тиск і їй довелося ви-
кликати швидку. Весь інцидент було за-
фіксовано на відео іншою мешканкою 
будинку Світланою Бондар. За фактом 
пригоди мешканці звернулися до поліції. 

ПОБИТИЙ ВІННИЦЬКИМ 
ЧИНОВНИКОМ АКТИВІСТ 

ПОТРАПИВ У ЛІКАРНЮ
Удар від чиновника-атовця, що 

працює в департаменті соціальної та 
молодіжної політики Вінницької об-
лдержадміністрації, Андрія Грачова, 
отримав 57-річний громадський акти-
віст Володимир Зважій під стінами Ві-
нницької міської ради.

– Коли прийшов додому, у тепло, у 
мене почала дуже крутитись і боліти 
голова, піднявся тиск, – розповідає Во-
лодимир Зважій. – Довелось дзвонити 
в швидку допомогу. Вони мене забра-
ли в лікарню, діагностували струс моз-
ку й викликали поліцію. Правда, Грачов 
потім підходив до мене, вибачався, 
сказав, що погарячкував.

Постраждалий не міг пояснити, 
чому Грачов підійшов і вдарив саме 
його. Мовляв, слово «холуї», через 
яке й не стримався чиновник, кричали 
кілька активістів. Після інциденту по-
страждалий написав заяву в поліцію. 
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ДЕНЬ МІСТА В КОЗЯТИНІ: 
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Після побиття Воловодюка 
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7ВІННИЦЬКИЙ АГРОНОМ
ЗБИРАєТЬСЯ ВІДКРИТИ
ТРЮфЕЛЬНУ фЕРМУ 

Програма ТБ 
з 24 по 30 липня!

тис. грн

зібрали на благодійність 
на фестивалі в Бершаді (с. 5)

цифра тижня
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ЗАМАХ НА ЗАСНОВНИКА ЗМІ –
У ВІННИЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ ПЕРЕСЛІДУВАТИ АКТИВІСТІВ

резонанс

Володимир Воловодюк досі 
на лікарняному ліжку

Засновник: ІА «Медіа-центр «Власно» 
ЗНАєШ ПРО фАКТИ КОРУПЦІЇ - ТЕЛЕфОНУЙ (0432) 69-49-81

близько



У товаристві садівників 
«Малинівка» вирують при-
страсті, гідні радянської 

комедії «Весілля в Малинівці». 
Втім, якщо ситуація, в якій опи-
нились герої кінострічки, ви-
кликає сміх, то членам дачного 
кооперативу, розташованого в 
Літинському районі на Віннич-
чини, можна лише поспівчу-
вати. У неділю зранку, на очах 
у кореспондента Vlasno.info, у 
товаристві «змінилася влада».

ПЕРЕДІСТОРІЯ
З КРИМІНАЛЬНИМ ШЛЕЙфОМ
«Революції» передував затяжний 

конфлікт між колишньою та ниніш-
нім законним головами правління 
кооперативу. У червні минулого року 
теперішній очільник «Малинівки» 
Сергій Ільченко запідозрив свою по-
передницю Ларису Марчук у шахрай-
стві. Він викрив, що чимало ділянок 
на землях товариства не оформлені 
належним чином. 

– Колишня голова не провела по 
документах велику суму вступних 
внесків громадян. Багато членів ко-
оперативу внесли свої кошти, але їх 
немає в протоколах правління, нака-
зах, касовій книзі. У людей лише чеки 
на руках, а земля офіційно за ними 
не закріплена. Коли я спитав у неї, що 
це таке, вона відповіла: «Я не знаю, 
якщо хочете, звертайтесь до суду». 
Нещодавно я написав на неї заяву до 
поліції, – розповів пан Сергій.

Неправомірні дії з боку пані Мар-
чук на словах підтверджують й інші 
дачники.

– У четвер я був у слідчого й на-
писав дві заяви на Ларису Іванівну. 
Одна стосується того, що вона взяла 
з мене тисячу гривень, дала мені че-
кову книжку, але по касі ці кошти не 
провела. Тобто гроші до банку не ді-
йшли й були фактично вкрадені. Дру-
гу заяву я написав щодо того, що моя 
земельна ділянка не була належним 
чином оформлена й фактично зна-
ходиться у власності колишнього гос-
подаря, в якого я її придбав, – сказав 
член правління кооперативу Василь 
Матюх.

ЧОМУ ПІДВИщИЛИ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗБІР

Відкриття кримінального прова-
дження проти Лариси Марчук збігло-
ся в часі з підняттям хвилі обурення 
членів кооперативу проти Сергія Іль-
ченка. Люди почали скаржитись, що 
він ініціював подвійне подорожчан-
ня щорічного збору за комунальні 
послуги. Мовляв, зробив це без їх-
нього відома. Обурюються також, що 
він отримує за свою роботу мінімаль-
ну зарплату в розмірі 3200 гривень, а 
його мати працює бухгалтером «Ма-
линівки».

– Ми не довіряємо Сергієві Іль-
ченку! Причин на те в нас чимало: 
він вдвічі підняв членські внески й не 
спілкується з нами, – поскаржилась 
пенсіонерка Наталія Кондратенко.

 Сам пан Сергій пояснює необхід-
ність подорожчання дуже просто:

– Коли я став головою, виросла мі-
німальна заробітна плата та підняли-
ся ціни на комунальні послуги. Тому 
мені довелося підвищити щорічний 
збір на вивіз сміття, ремонт освіт-
лення на вулицях та інші комунальні 

послуги з 150 до 300 гривень. На 150 
гривень з ділянки товариство просто 
б не вижило.

ЧЕРЕЗ 150 ГРИВЕНЬ
ДАЧНИКИ «СКИНУЛИ» ГОЛОВУ
Щоб платити по-старому, дачники 

ініціювали загальні збори членів коо-
перативу, на які винесли питання пе-
реобрання голови. Ільченко переко-

наний, що за підбурюванням людей 
на «заколот» стояла Марчук (буцімто 
вона хоче протягнути в правління 
«своїх» людей, щоб мати доступ до 
важливої документації, укриття якої 
допоможе їй «відмазатися» від слід-
ства), однак вона це заперечила.

– Сергій розпочав проти мене ві-
йну. Каже, нібито я людей підбурюю. 
Та хіба я можу стільки людей підби-
ти? А щодо заяви до поліції на мене, 
скажу так: документальних доказів 
шахрайства з мого боку немає, рі-
шення суду нема. От коли воно буде, 
тоді можна буде мене звинувачува-
ти, – впевнено сказала пані Лариса.

Збори таки відбулися цієї неді-
лі о 10.00, попри те, що за рішен-
ням правління їх слід було провести 
19 серпня. Навколо будинку прав-
ління перед початком зборів стояв 
неймовірний гамір. Усі сперечалися 
з усіма, перекрикуючи один одного. 
Здавали нерви й у Сергія Ільченка та 
його батька. Та все ж таки збори роз-
почались і Сергій доповів:

– Оскільки за фактом шахрай-
ських дій колишньої голови правлін-

ня розпочато досудове розслідуван-
ня, ми з вами не можемо повноцінно 
провести дане зібрання. Крім того, 
воно скликане в незаконний спо-
сіб, в обхід правління, а також немає 
кворуму для відкриття позачергових 
загальних зборів. Збори призначено 
на 19 серпня. На них ми з вами, за 
висновком правоохоронних органів, 
обговоримо всі наболілі питання. За-

раз ми це зробити не зможемо, бо 
більшість документації знаходиться в 
слідчого й не вся інформація підлягає 
розголошенню.

Рішуче налаштовані змінити го-
лову люди довго слухати Ільченка 
не стали, кричали йому «ганьба!». 
Довести щось громаді він так і не зу-
мів і в підсумку зайняв позицію від-
стороненого спостерігача. Тим часом 
люди почали обирати собі нового 
голову, президію, ревізійну комісію 
та новий, не передбачений у статуті 
орган – наглядову раду.

НЕСПОДІВАНИЙ
НОВИЙ «ГОЛОВА» 

Особливу увагу нашого кореспон-
дента привернув один з учасників віча 
на ім’я Степан Мазур. До початку збо-
рів він представлявся всім як журналіст 
газети «Антикорупційний вісник», що 
проводить розслідування. Спілкував-
ся з людьми, записував їхні слова на 
диктофон. Пізніше він представився 
лікарем, а згодом уже став єдиним кан-
дидатом на посаду голови правління 
кооперативу. На сповнених інтриги 

виборах пан Степан таки переміг, адже 
інших конкурентів у нього не було.

Люди обрали собі й «представ-
ницькі органи» товариства. Цікаво, 
що єдиним кандидатом на посаду го-
лови новоствореної наглядової ради 
була... Лариса Марчук. Проте на-
штовхнувшись на опір громади, вона 
взяла самовідвід.

Вступити в свої повноваження об-
ранці так і не зуміли, адже протокол 
зборів має бути підкріплений печат-
кою, а вона знаходиться в Сергія Іль-
ченка, який результатів зборів не ви-
знав і планує відстоювати свої права 
на посаду в суді.

А вже 18 липня невідомі зламали 
двері до будинку правління. Як роз-
повів пан Ільченко, на місці подій по-
бувала оперативна група:

– Поки я знаходився у Вінниці, 
хтось зламав двері до будинку прав-
ління «Малинівки». Вочевидь, пла-
нували заволодіти печаткою та уста-
новчими документами. Але вони не 
знали, що більша частина паперів на-
разі перебуває в слідчого, а печатка 
зберігається в мене. У будинку прав-
ління лишилася тільки деяка бухгал-
терія та архів. Виявилось, що з будівлі 
винесли весь архів. Приїхала поліція, 
факт злочину зафіксовано, зараз, 
можна сказати, усе спокійно.

Члени товариства спілкуватися з 
журналістом не схотіли. Ускладнює 
ситуацію той факт, що за результата-
ми роботи попередниці Сергія Іль-
ченка тривають слідчі дії. 

МІСЦЕВА ВЛАДА

«ПЕРЕВОРОТ» У «МАЛИНІВЦІ»:
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Олександр САшНьОв
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Збори товариства садівників «Малинівка»

Степан Мазур

Коли я став головою, 
виросла мінімальна 
заробітна плата та піднялися 
ціни на комунальні послуги. 
Тому мені довелося 
підвищити щорічній збір 
на вивіз сміття, ремонт 
освітлення на вулицях та 
інші комунальні послуги 
з 150 до 300 гривень. 

Сергій ІЛЬЧЕНКО:



Неодноразово потрапляла під прес 
сутичок під час сесії й громадська акти-
вістка Джина Блеснюк. Вона також звер-
талася до правоохоронців, коли її вда-
рили та розбили телефон у холі міської 
ради. У той час якраз відбувалося непро-
зоре, на думку активістів, виділення 100 
мільйонів гривень з бюджету.

У БОРОТЬБІ ЗА КРІСЛО СЕКРЕТАРЯ 
ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ПОСТРАЖДАЛИ ДЕПУТАТИ

У вересні 2016-го в Жмеринці не-
відомі жорстоко побили головного 
претендента на посаду секретаря місь-
кради та його однопартійку за день 
до виборів. Вони належали до місь-
кого осередку партії «ВО «Свобода». 
На Юрія Заморського напали щойно 
він вийшов з авто й попрямував на 
призначену йому зустріч. Крім нього 
травми отримала й депутатка Оксана 
Березська. Чоловіка відразу госпіталі-
зували, діагностувавши травми голови, 
перелом ключиці та щелепи.

Юрій Заморський стверджував, що 
таким чином його та інших депутатів, які 
потенційно могли б за нього проголосу-
вати 5 вересня, вирішили залякати: 

– До нападу на мене наша фракція за-
лучила 19 голосів за мою кандидатуру, а 
тепер вони почали відмовлятися підтри-
мувати мене, – прокоментував пан Юрій.

У ГУ Національної поліції у Вінницькій 
області заявили, що кримінальне прова-
дження передане до обласного управ-
ління, а також створена окрема слідча 
група. Розслідування стосовно нападу на 
депутатів взяв під свій контроль началь-
ник Нацполіції Вінниччини Юрій Педос.

ВІННИЦЬКОМУ СВОБОДІВЦЮ 
ВНОЧІ СПАЛИЛИ АВТОМОБІЛЬ 
У ніч на 3 березня цього року депу-

тату міської ради від політичної партії 
«Свобода» Дмитру Уманцю спалили 
автівку. Депутат переконаний, що 
причиною підпалу є його політична 
та громадська активність.

– Під час останніх подій у міській, 
обласній та районній радах «Свобо-
да» жорстко критикувала владу, – 
каже пан Дмитро. 

У поліції розслідували цей випа-
док як «умисне знищення або по-
шкодження майна, вчинене шляхом 
підпалу, вибуху чи іншим загально 
небезпечним способом, що заподі-
яло майнову шкоду в особливо вели-
ких розмірах, або спричинило заги-
бель людей чи інші тяжкі наслідки».

 ДЕПУТАТКУ ВІД «БАТЬКІВщИНИ» 
ПОБИЛИ ЧЕРЕЗ... ЗАПИТ

Наприкінці квітня цього року, про-
сто серед робочого дня, трапилася бій-
ка у Вінницькій міській раді. Депутатка 
міськради Ганна Давиденко повідоми-
ла, що її побила в своєму кабінеті го-
лова Асоціації органів самоорганізації 
населення Наталія Панчук, яка сама є 
депутаткою від «Вінницької європей-
ської стратегії». 

– Я прийшла до Наталії Панчук, щоб 
отримати документи. Мені потрібен 
був протокол зборів квартального ко-
мітету з мого округу, – говорить Ганна 
Віталіївна. – Я озвучила свою вимогу 
й почала знімати все на відео. Через 
що вона на мене накинулася й почала 
бити. Порвала мені піджак, подряпала 
та зіпсувала зачіску. Я викликала полі-
цію, а вона одразу пішла до медиків зі 
скаргами на самопочуття.

Медики діагностували в пані Ган-
ни забій грудної клітини, вона кілька 
днів провела на лікарняному ліжку. 

Натомість, якби не встигла зняти ві-
део, де на неї нападає Панчук, то її 
цілком могли б саму звинуватити в 
нападі. Адже саме такої версії дотри-
мувалися більшість наближених до 
міськради політиків та ЗМІ.

ВІННИЦЬКІ АТОВЦІ БИЛИСЬ 
З АКТИВІСТАМИ, А «фУТБОЛЬНІ 

фАНАТИ» ОБСИПАЛИ ЛЮДЕЙ ЗЕМЛЕЮ
23 грудня 2016 року, під час чергово-

го пленарного засідання сесії міськради, 
«відзначились» місцеві атовці: спочатку 
вони буквально виволокли під руки ак-
тивіста Петра Гандурського, який хотів 
поставити питання меру Сергію Мор-
гунову. Потім відомий атовець, тоді – 
очільник одного з відділів департаменту 
соцзахисту ОДА Андрій Грачов, виштов-
хав у груди активіста Андрія Верича. 

Очільник громадської організації 
«Рада майданів Вінниччини» Петро 
Гандурський прямував до мікрофона, 
щоб поставити питання міському голо-
ві Сергію Моргунову, поки два моло-
дики в камуфляжі не вивели його си-
ломіць із зали. Каже, тільки так можна 
пробитися до мера. 

Між Веричем і Грачовим сутичка 
розпочалась у дверях, коли Верич 

вступився за Гандурського. Після кіль-
кох взаємних звинувачень Грачов 
штовхнув Верича в груди та продо-
вжив виштовхувати на коридор, де 
суперечка продовжилась. 

Перепало Андрію Веричу й під час 
нещодавнього недільного віча. Причи-
ною сутички стало звинувачення акти-
віста в «співпраці» з вінницькою владою 
заради отримання землі, яке йому за-
кинули представник Громадського руху 
«Народна воля» Андрій Вербецький та 
громадський активіст Денис Котов. Ве-
рич дійсно разом з 15-ма іншими акти-
вістами написав заяву на приватизацію 
ділянки під власним гаражем. 

Після висловлення звинувачень на 
адресу Верича та розмови з ним на під-
вищених тонах, Вербецький висипав від-
ро із землею просто на голову активісту.

Після цього молодики із символі-
кою «Ультрас» штовхнули Верича на 
скло біля входу до ТРК «ВІНТЕРА» й 
почали бити. У самого постраждалого 
після нападу виявилося підбитим пра-
ве око. Скло ж біля входу до «ВІНТЕ-
Ри» розбили на друзки. 

Ці та інші епізоди складають роз-
маїтий «атлас життя вінницького ак-
тивіста», по них можна писати історію 
вінницьких акцій публічного заляку-
вання та терору громадян.

У зв’язку з вищезгаданими ситуа-
ціями, днями представники громад-
ських організацій та політичних партій 
зібралися та напрацювали відкритий 
лист до влади та силовиків, аби ті поси-
лено працювали над криміногенною 
ситуацією в області, яку називають 
«політичною розправою».

У листі йдеться про те, що жоден з 
тих, хто підняв руку на активних вінни-
чан у відповідь на їхню громадянську 
позицію, досі не покараний:

«Просимо Вас прозвітувати публіч-
но про стан розгляду кримінальних 
справ щодо вчинення злочинних на-
падів на громадських та політичних 
діячів Вінницької області, що викладе-
ні у зверненні». 

Лист адресували до голови Вінниць-
кої ОДА Валерія Коровія, голови Вінниць-
кої облради Анатолія Олійника, началь-
ника ГУ НП у Вінницькій області Юрія 
Педоса, начальника УСБУ у Вінницькій 
області Володимира Пахнюка. Текст Оль-
га Маліновська зачитала на сесії Вінниць-
кої обласної ради 18 липня. 
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ВІННИЧАНКА ВИНЕСЛА 
З ОХОПЛЕНОЇ ВОГНЕМ БУДІВЛІ 
ЧОЛОВІКА Й САМА ОПИНИЛАСЬ 
У ЛІКАРНІ

НА ЖМЕРИНщИНІ ПОТЯГ
НА СМЕРТЬ ПЕРЕЇХАВ ЧОЛОВІКА

РОЗКОЛОТЕ ДЕРЕВО ЛЕДЬ 
НЕ ЗАВАЛИЛО БУДИНОК 
НА ЛІТИНщИНІ

Рятуючи чоловіка, мешканка 
Вінниччини опинилась у лікарні. 
Про це повідомили в прес-службі 
ГУ ДСНС України у Вінницькій об-
ласті. 

16 липня вогонь охопив при-
ватний будинок у селі Пеньківка 
на Томашпільщині. 

Інформацію про пожежу на 
вулиці Жовтневій рятувальники 
отримали близько сьомої години 
вечора. Прибувши на місце події, 
працівники ДСНС з’ясували, що 
горить будинок площею 60 ква-
дратних метрів. Близько 40 хви-
лин знадобилося рятувальникам, 
аби загасити полум’я. У пожежі 
постраждала людина – 34-річна 
місцева мешканка намагалась 
самотужки винести з вогню гос-
подаря будинку, внаслідок чого 
отримала опіки. 

Зараз потерпіла перебуває в 
хірургічному відділені райлікарні. 

Під колесами потяга загинув 
мешканець Жмеринки. Про це по-
відомляє Vlasno.info з посиланням 
на Vinbazar. 

Трагедія сталась у суботу, 
15 липня, близько шостої години 
вечора, у Жмеринському районі. 
На залізничних коліях між станці-
ями «Жмеринка Подільська» та 
«Браїлів» потяг, який прямував 
зі Львову в Бердянськ, переїхав 
73-річного чоловіка. Від отриманих 
травм чоловік загинув одразу. Чому 
пенсіонер опинився на залізничних 
коліях, наразі невідомо. 

За попередньою версією, 
житель Жмеринки перебував під 
дією алкоголю. 

Зламане негодою дерево ледь 
не впало на житло мешканців 
Літинщини. Про це повідомили в 
прес-службі ГУ ДСНС України у Ві-
нницькій області.

За словами рятувальників, 16 
липня в селі Шевченко сильні пори-
ви вітру зламали дерево. Розколоте 
на дві половини, воно повисло над 
будинком місцевих мешканців. По-
боюючись, що дерево може впасти 
прямо на його житло, 44-річний 
житель Шевченка викликав ряту-
вальну службу. 

За допомогою спеціального 
обладнання працівники ДСНС 
розпилили небезпечну частину 
дерева та прибрали його. 
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Вінницькому свободівцю навесні спалили авто Наслідки бійки з депутатом у вінницькій багатоповерхівці

ЗАМАХ НА ЗАСНОВНИКА ЗМІ –
У ВІННИЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ 

ПЕРЕСЛІДУВАТИ АКТИВІСТІВ

Ірина БАСЕНКО

за матеріалами колег: Людмили Кліщук, 
Олександра Сашньова, Тетяни Щербатюк, 
Богдана Новака, Тамари Тисячної

Продовження. Початок на стор.1



Мешканці села Тростянець 
Тиврівського району не 
можуть визначитися щодо 

свого майбутнього. За планом 
об’єднання територіальних громад 
населений пункт має приєднатися 
до Вороновицької ОТГ. Втім, частина 
селян відстоює ідеї «самостійності» 
або альтернативного об’єднання. 
Шукати консенсусу люди вирішили 
на народних зборах, які відвідав 
кореспондент Vlasno.info.

фУТБОЛ, КАфЕ
Й НЕБАЖАНИЙ ТИВРІВ 

Схід села, призначений на 
12 червня, мав відбутися о 18:30. По-
при зручний час, він не надто при-
вернув увагу мешканців. За півго-
дини до зборів до сільського клубу 
поспішало небагато людей. Більшість  
займалися своїми справами. 

– Я на збори не піду,  бо на робо-
ті, – розповіла працівниця місцевого 
кафе. – Але хочу, щоб ми були самі собі 
хазяями. Може, такого й не буде, втім 
хочу, щоб ми були самі, поки зможемо. 
Бідно чи багато, але ж жили собі нор-
мально, навіщо ця колотнеча? Це моя 
думка, яку я нікому не нав’язую.

А от селяни, що все ж таки вирі-
шили прийти, здебільшого вислов-
лювались інакше.

– Треба приєднуватись до Воро-
новиці. Усе одно за перспективним 
планом має бути так. То чого тоді ми 
чекаємо? Так дочекаємось, що нас 
«припруть» до Тиврова, – поділила-
ся своєю думкою місцева мешканка 
Галина. 

Дехто із селян, обираючи між до-
звіллям та зборами, обрав для себе 
перше.

– Добрий вечір, пішли на фут-
бол! – закликав більш політично сві-
домих земляків чоловік у жовтій фут-
болці та синіх шортах.

– А як же об’єднання? – спитався 
хтось з громади.

– А я вже об’єдную! Он, хлопців з 
Вороновиці м’яча поганяти привіз! – 
відповів «футболіст», киваючи голо-
вою в бік своєї автівки. 

Прибули в Тростянець і представ-
ники районної ради. Так, на зборах 
побував депутат Валерій Радзіх.

– У Тростянці пройшли перші вісім-
надцять років мого життя, це моя бать-
ківщина, тому я за неї переймаюся й 
підтримую стосунки із селянами. Люди 
зібрали вісімсот підписів за об’єднання 
з Вороновицею, але ніхто вже не знає, 
кому й у що вірити, тож громадська 
думка коливається, а дехто на цьому 
спекулює. Я ж лише хочу, щоб громаду 
вкотре не ввели в оману, хочу допо-
могти зробити правильне рішення. Ще 
в радянські часи тут був колгосп-міль-
йонер, були ферми, підприємства, це-
гельний завод, а тепер усе занепало. 
Це прикро, хочеться змін на краще, – 
розповів пан Валерій.

Збори почалися близько 19:00. 
Довелося  почекати делегацію з ОДА 
та Вороновиці на чолі із заступником 
обласної адміністрації Андрієм Гиж-
ком. Тростянчани чекали терпляче, 
бо розуміли: гості з обласного центру 
затримались у сусідньому селі Шен-
дерів, де відбулися такі самі збори.

ҐВАЛТ ЧЕРЕЗ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ
Першим слово тримав пан Гижко: 
– Я хотів би поговорити з вами про 

децентралізацію, – розпочав він, наче 
проповідник. – От у вас є інвестори, 

які орендують ваші паї, сплачують зі 
свого бізнесу податки. Але куди йдуть 
ці податки? Вони йдуть до районно-
го та державного бюджетів. Сьогодні 
центральна влада в Києві готова поді-
литися повноваженнями й грошима. 
Це значить, що ваші податки не підуть 
до районного бюджету, а залишаться у 
вас. Якщо ви задоволені тим, що у вас 
є, то залишайтеся необ’єднаними та 
працюйте. Але тоді питайтеся «де гро-
ші» у ваших депутатів. Це буде чесно. 
Перші не згодні з децентралізацією – 
це депутати та працівники сільрад, бо 
існує міф, що вони підпадуть під скоро-
чення.  

Очевидно, слова заступника го-
лови ОДА зачепили за живе депу-
татський корпус сільради. У право-
му крилі зали в будинку культури, де 
сиділи переважно обранці, піднявся 
ґвалт.

– Ось ви кажете, що депутати про-
ти об’єднання. Особисто я вперше в 
депутатах сільради й жодних уперед-
жень не маю. Єдине, що скажу: я з Ла-
танець. Колись, я вже навіть не знаю 
в яких роках, моє село приєднали 
до Латанець. У нас була школа, був 
клуб, була ферма, а зараз села не ста-
ло, лишився один магазин, – сказала 
представниця сільради Тетяна. 

– Я вас запитаю: коли це було? – 
спитав посадовець.

– Десь у шістдесятих роках, – ви-
гукнули люди. 

– А Радянський Союз коли роз-
валився? – знову запитав Гижко, чим 
фактично припинив дискусію.  

Тетяна ще намагалася щось до-
вести за допомогою крику, але її вже 
майже ніхто не слухав, та й розібрати 
її слова ставало дедалі важче.

– О, оце культура Тростянецького 
депутата! – іронічно промовив хтось 
із селян.

– Ой, та вона ж з Латанець! – від-
гукнувся чоловік на іншому боці 
зали, чим викликав сміх майже у всіх 
присутніх.

НАДІЯ НА МАЙБУТНє
Чимало селян пов’язують з приєд-

нанням до ОТГ надії на краще життя. 
Зокрема, люди цікавились у представ-
ників делегації про можливе підви-
щення орендної ставки  на земельні паї 
(у тому числі й натуральної оплати). 

– Чому нам за використання на-
ших паїв підприємці дають лише по 
250 кілограмів зерна з гектара, коли 
в сусідніх селах ця ставка значно біль-
ша? – запитав один з мешканців села, 
що сидів на задніх рядах.

Через галас чіткої відповіді на пи-
тання йому ніхто не надав. Та й взага-
лі, склалася така ситуація, що людям 
не дуже-то давали висловитись. Дум-
ки представників сільради селяни ще 
більш-менш слухали, а от коли слово 
тримав хтось інший – здебільшого 
здіймалися крики. 

У підсумку, Андрій Гижко таки по-
яснив, що орендна ставка залежить 
від рішень органів місцевого само-
врядування. Водночас Валерій Радзіх 
уже в особистій розмові з кореспон-
дентом Vlasno.info сказав, що нео-
дноразово порушував це питання 
перед сільським головою Оксаною 
Жук, але безрезультатно:

– Я  писав до неї запити й звернен-
ня але всі вони або були проігнорова-
ні, або мені відповідали, що роботи 
з переоцінки землі обійдуться дуже 
дорого, а тому селяни й надалі ма-
ють надавати свої паї підприємцям 
за копійки. Не бізнес має впливати 
на владу, а влада має встановлювати 
для бізнесу певні законні рамки, вра-
ховуючи інтереси громади. 

Отож, жодного рішення схід села 
так і не ухвалив, а час для успішного 
входження до Вороновицької ОТГ 
продовжує спливати.

ПІСЛЯМОВА
Після зборів пристрасті в Тростян-

ці тільки розгорілись. Селян обурила 
звістка про звільнення місцевого лі-
каря Дмитра Туза. Тростянцем про-
неслися чутки, нібито піти з посади 
його підбив пан Радзіх, а конкретно – 
його депутатська перевірка. 

– Люди кажуть, ніби після того, як я 
здійснив у місцевій лікарні моніторинг 
надання громадянам безкоштовних 
медикаментів, він не витримав тиску 
й пішов з роботи. Але я навпаки, лише 
дякував йому за гарну роботу. Будь лас-
ка, дізнайтесь у нього, у чому справа, – 
попрохав у редакції депутат.

У телефонній розмові Дмитро 
Григорович розповів про справжні 
причини свого звільнення.

– Подання мною заяви на звіль-
нення спричинили робочі моменти. 
Водій швидкої допомоги не встиг на 
виклик, що спричинило смерть паці-
єнта. Тому я й пішов, – прокоменту-
вав ситуацію він. 

ГРОМАДА

У ТРОСТяНЦІ СЕЛяНИ ОБИРАЮТЬ 
МІЖ ВОРОНОВИЦЕЮ ТА «САМОСТІйНІСТЮ»
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Другий рік поспіль острів Анталька в місті 
Бершадь, що на Вінниччині, приймав 
гостей на екофестивалі «Skyline». 

– У нас немає найманої команди. Ми всі – матері, 
родини, молодь, волонтери, які працюють на гро-
мадських засадах. Займаємося ми цим, бо в нас є віра 
в певну мораль і життєві позиції. Сам фестиваль – це 
простір для молоді. Серед організаторів багато моло-
дих людей та школярів, – розповідає засновниця та 
організаторка фестивалю Наталя Дудник.

На свято завітали не лише жителі області, а й усі-
єї України. Тут проводили цікаві майстер-класи для 
дітей та дорослих. Малеча ліпила з глини фігурки, 
прикраси, іграшки, вчилася розписувати пряники та 
займалася гончарством. А дорослі спробували ово-
лодіти розпеченим залізом на майстер-класі по ку-
ванню з металу.

На одній з локацій можна було скуштувати ласо-
щі – екоцукерки, зроблені з фініків, зернят та арахісу, 
та екочіпси, за основу яких беруть льон, додаючи різ-
ні смакові додатки. Основна ідея – замінити шкідливі 
ласощі корисними.

На спортивному майданчику змагались волейболь-
ні команди з Бершаді, Флориного, Ободівки, Теплика, 
Тростянця, Ямполя, Ладижина та Чечельника. Також тут 
вправлялися в перетягуванні канату, стріляли в тирі, бо-
ролися на руках, грали в настільний теніс, блукали лабі-
ринтом, влаштували заплив на байдарках.

Екофестиваль «Skyline» тривав два дні – 15 та 
16 липня. На території острову розгорнули наметове 
містечко, тож усі охочі провели ніч на свіжому повітрі 
під зорями. Після опівночі в суботу гості фестивалю 
відвідали кінопоказ просто неба.

На локації екосвідомості розповідали про здорове 
харчування та життя в стилі «еко», провели тренінг та 
зустріч з екологічної безпеки їжі. А для молоді провели 
екоквест. На головній та акустичній сценах виступали 
молоді сучасні гурти та виконавці: Женя та Катя, Віктор 
Новосьолов, Riva, «Сонце в кишені», «Інше небо», «Ба-
рахта», «Фіолет», «Двері боком», The Frank та багато 
інших. Загалом на фестиваль завітали 24 гурти.

Усього на фестивалі вдалося зібрати близько 
170 тисяч гривень благодійних внесків. 100 тисяч з 

виручених коштів спрямують на створення дитячого 
арт-простору в місті Бершадь, решту – на благодій-
ність для АТО та хворих діток, а також на організаційні 
потреби наступного фестивалю.  

– Арт-простір облаштують на базі колишнього Бу-
динку піонерів, де є багато занедбаних приміщень. Він  
розвиватиме українську культуру. Це не лише місце, де 
збиратимуться молоді люди та гурти рок-напрямку. Це 
й команди КВН, і художники, і поети, і громадські орга-
нізації, які хочуть зробити щось на кшталт цього фести-
валю. Для творчості їм потрібне місце. Найголовніше – 
питання екосвідомості. Ми хочемо її зародити в головах 
бершадчан і всіх українців, адже за екологію можна бо-
ротися своїми силами. Природа починається з тебе, – 
каже співорганізатор «Skyline» Андрій Лиман.  

Козятинчани цієї неділі, 
16 липня, відзначили 
143-ю річницю міста. 

Заходів, присвячених святку-
ванню, було чимало. 

Для маленьких мешканців Козя-
тина окрему програму організували 
в суботу, 15 липня. На дітей чекали 
різноманітні конкурси, музично-теа-
тральна вистава, а також безкоштов-
ні атракціони протягом цілого дня. 
Щоправда, уже в неділю атракціони 
стали платними, але дітей все одно 
не бракувало. 

Близько 15:00 у неділю на площі 
біля міського будинку культури стар-
тував святковий ярмарок. Паралель-
но, на іншому боці міста, для молоді 
розпочалися змагання з кросфіту 
(своєрідна естафета – ред.) на стадіоні 
«Локомотив».

Серед учасників, як не дивно, чи-
мало жінок. Анна Сас почала займа-
тися кросфітом під час тренувань з 
карате, у змаганнях подібного типу 
бере участь вперше.

– У нас кросфіт 
дещо інший, ніж на 
цих змаганнях. Ми 
відпрацьовуємо 
ударну техніку, яка 
використовується 
на тренуваннях. А 
карате я займаюся 
вже шість років, – 
каже Анна.

Ближче до ве-
чора стає очевид-

но, що святковий концерт козятинчани 
пропускати не збираються. Площа вже 
о 17.00 була ледве не вщент заповнена 
людьми, які й не думали розходитися.

Після привітань, звіту міського го-
лови й нагороджень мешканців міста 
концерт нарешті почався.

Серед натовпу чимало людей 
мали при собі велосипеди. 

– На нього сів, приїхав, подивився 
концерт, потім швидко додому. Я ще 
до ночі буду в себе в селі, – запевняє 
в зручності такого типу пересувань 
мешканець Козятинського району 
Михайло. – Не потрібно на потяг че-
кати, ані стояти в автобусі.
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ДЕНЬ МІСТА В КОЗяТИНІ: 
ЗМАГАННя, РОЗВАГИ ТА КОНЦЕРТ 
АРСЕНА МІРЗОяНА

НА ВІННИччИНІ ЗАВДяКИ ЕКОФЕСТИВАЛЮ 
«ВДИХНУТЬ ЖИТТя» У КОЛИШНІй БУДИНОК ПІОНЕРІВ
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Богдан НОвАК

марина БОНдАр

НА ПОчАТКУ СЕРПНя
У СЕЛО НА ВІННИччИНІ 

ПРИЇДУТЬ ШВЕДИ, 
БІЛОРУСИ ТА ЛЮДИ 

З УСІХ КУТОчКІВ КРАЇНИ

анонс

Людмила КЛІЩуК

У долині Південного Бугу, в селі 
Печера на Вінниччині, цього-
річ відбудеться екофольк-рок 

фестиваль «Млиноманія-2017». 
У програмі – чимало цікавинок. Про 

це розповіли організатори фестивалю. 
Музика, мистецтво, натхнення та по-
зитив посеред скель, південнобузьких 
порогів, краєвидів, різнотрав’я – усе це 
очікує гостей фестивалю. 

У програмі «Млиноманії-2017»: 
головна та акустична сцени, веломан-
дрівки, екскурсії, поетичні читання, 
ярмарок, ігри та спорт, майстер-кла-
си, дитячий простір, йога, арт-терапія, 
смачна, домашня кухня, джем-сейшн 
біля багаття та інші чудові атракції.  

Організатори обіцяють на музич-
ній сцені гостей з Білорусі та Швеції: 
BRAINCOATS, Lack of Loud та Rahis. З 
Вінниці творчістю будуть тішити гур-
ти «Очеретяний кіт», а також Женя та 
Катя. А ще фестиваль відвідають музи-
канти з усієї країни: «Медовий Полин» 
(Борщів), WTF (Київ), Mirium (Київ), 
Vorobey Sanches (Скала-Подільська), TV 
DANGERS (Київ), «Діодний Міст» (Лох-
виця), Roxy Band (Біла Церква), KOLO 
(Львів), Aoba Foonixx (Київ), Лофофора 
Spellbound (Київ), Mavka (Київ), Secret 
Forest (Львів), Аліна Шевченко (Кро-
пивницький), «Мелорі» (Київ) та інші. 

– Зараз квитки на «Млиноманію» 
коштують 180 гривень. Фестиваль є 
некомерційним та проводиться без 
участі політичних партій. Це мінімаль-
ний внесок кожного в життя фестива-
лю, – кажуть організатори. 

Квитки на фестиваль можна при-
дбати у Вінниці, Києві, Харкові, Одесі, 
Львові, Умані, Немирові, Тульчині, селі 
Печера та інших населених пунктах. 

Деталі – за номерами телефонів: 
(099) 644-39-69, (096) 686-13-06. «Мли-
номанія» також запрошує до співпра-
ці волонтерів. Фестиваль відбудеться 
4, 5 та 6 серпня. 

Арсен Мірзоян вітає козятинчан зі святомУсі охочі могли сфотографуватися з персонажами 

Козятинчани та гості міста на-
солоджувалися вихідним днем та 
слухали музику, але натовп продо-
вжував збільшуватись. Було поміт-
но, що люди просто не можуть до-
чекатися виступу Арсена Мірзояна, 
анонсовано ще за місяць до Дня 
міста.

Нарешті, близько 20.00, зірка 
з’явилася на сцені. Вітали Арсена ти-
сячі голосів.

– Я щиро захоплений тим, на-
скільки багато містян знає мої пісні! – 
звернувся зі сцени виконавець. – Ба-
жаю вам завжди залишатися такими 
веселими та усміхненими.

Співак виконав композиції, бага-
то з яких козятинчани повторювали 
разом з ним.

А коли Арсен зібрався сходити зі 
сцени, там його вже чекав натовп фа-
наток з квітами. Тому співак ще три-
чі повертався й виконував улюблені 
пісні на біс.

Згодом він потис руки всім охо-
чим, дав автографи й зробив селфі з 
чималою кількістю мешканців Козя-
тина, які не хотіли відпускати зірку. 

Анна Сас вперше 
на таких змаганнях

Гості сиділи на запашних тюках Майстер-клас із гончарства на фестивалі



Хмільник по праву називають курортною 
столицею Вінниччини. Адже на території 
міста функціонують сім санаторіїв, які 

займаються оздоровленням людей. 
Гордістю хмільничан та запорукою здоров’я 

багатьох людей з різних куточків нашої держави, 
а також близького й далекого зарубіжжя, є сана-
торій «Поділля», який має сучасну лікувальну базу 
та спеціалізується на лікуванні опорно-рухового 
апарату, нервової системи, органів дихання та сер-

цево-судинної системи. Знаходиться санаторій на 
лісовому масиві. Саме тут, у тиші густого лісу, мож-
на повноцінно відпочити душею та тілом, а також 
належним чином оцінити протизапальні та заспо-
кійливі властивості радонових ванн.

За кілька останніх років у санаторії «Поділля» 
відбулись суттєві зміни. Заклад постійно розвива-
ється, у ньому створюють комфортні умови для лі-
кування та перебування людей. Про цей медичний 
заклад з гордістю можна сказати: «Тут про людей 
дбають і здоров’я повертають».

Для надання кваліфікованої та якісної медичної 
допомоги необхідне медичне обладнання. Тому 
керівництво санаторію прийняло рішення придба-
ти в поліклінічне відділення сучасне лікувально-ді-
агностичне обладнання. Окрім цього, нещодавно 
закупили обладнання для розрідження та підігріву 

лікувальних торфогрязей. Цей апарат використо-
вують перед процедурою для того, щоб зберегти 
природні лікувальні властивості торфогрязей. Як 
зазначають лікарі, підігрів торфогрязей значно по-
кращує ефект лікування хвороб опорно-рухового 
апарату та нервової системи.

Водночас у санаторії розпочали роботу нові 
лікувальні кабінети з очищення крові лазером, 
а також відкрито інгаляторій із застосуванням 
ліків.

Проведено капітальний ремонт ванного відді-
лення, встановлено нові сучасні ванни, які засто-
совують для прийняття радонових, скипидарних, 
хвойних, перлинних, бішофітних та морських 
ванн. Також встановлено нові сучасні гідромасажні 
ванни типу «джакузі».

Окрім надання медичної допомоги, тут дбають 
і про те, щоб харчування було якісним. Для контр-
олю якості продуктів використовується прилад для 

вимірювання вмісту нітратів. У санаторії працює 
лікар-дієтолог, який працює з кожним пацієнтом 
індивідуально та призначає збалансоване харчу-
вання, враховуючи діагноз хворого. Якісне харчу-
вання та правильний раціон сприяють одужанню 
та оздоровленню пацієнтів.

Дбають тут і про дозвілля відпочивальників, для 
них регулярно проводять різноманітні розважаль-
ні вечори, танці та дискотеки.

На базі санаторію неодноразово проводили 
різні медичні конференції обласного та всеукраїн-
ського рівнів.

Територія чиста та затишна, алеї вимощені 
плиткою. А багато квітів та зелені дають можли-
вість відпочити, розслабитись та забути про побу-
тові проблеми.

Забезпечують роботу цього чудового медичного 
закладу понад 350 працівників різного фаху. Усі вони 
пишаються тим, що санаторій працює та стрімко роз-
вивається. Вчасно виплачується заробітна плата, за-
безпечено соціальний пакет, виплачуються премії.

Очолює санаторій «Поділля» досвідчений керів-
ник і господарник Анатолій Реп’ях. Увесь свій до-
свід і зусилля він спрямовує на розбудову та розви-
ток санаторію. Прагне, аби в цьому закладі людям 
було комфортно, а надання медичних послуг було 
якісним. 

ЗДОРОВ’Я

Леонід мАрчуК, начмед

санаторії

«ПОДІЛЛя»: 
ТУТ ПРО ЛЮДЕй ДБАЮТЬ ТА ОЗДОРОВЛЮЮТЬ  
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R на правах реклами

R

У санаторії «Поділля» прагнуть, щоб 
кожна людина, яка пройшла курс 
лікування, їхала додому з міцним 
здоров’ям і приємними спогадами

Директор санаторію
Анатолій РЕП’ЯХ:

Детальніше про лікувальні та оздоровчі 
можливості  розкажуть медичні фахівці 
нашого санаторію. Безкоштовна консуль-
тація за телефонами:

(067) 23-23-415, (063) 68-55-053,
(095) 63-59-606, факс: +38 (04338) 2-31-02.

Наша адреса:
ТОВ «Санаторій «Поділля», вул. Курорт-

на, 10, м. Хмільник, Вінницька область, 
пошт. інд. 22000.

www.radon.com.ua



ведмедів. Якщо у Франції дикий 
трюфель шукали зі свинями, то в 
Російській імперії – з ведмедями та 
свинями. Пізніше лісники навчили 
собак відчувати й шукати цей гриб 
на запах, а також ходити з ними на 
«трюфельне полювання». Олек-
сандр же навчився шукати цей гриб 
самотужки, орієнтуючись по місце-
вості та породах дерев.  На одне з 
таких «полювань» разом з Олексан-
дром вирушила і я. 

– Часто друзі просять, щоб я зво-
зив їх на таке «полювання». Як пра-
вило, обираю найближче до Вінниці 
село. Наразі це Василівка Тиврівсько-
го району. В одній з книг я прочитав, 
що тут був хутір польського поміщи-
ка, який займався інокулюванням 
коріння дерев трюфелем. За часів 
колективізації хутір розкуркулили, а 
частину посадки викорчували. Коли 
ми шукаємо трюфель, нам варто орі-
єнтуватись по посадці. Найчастіше 
вони ростуть біля дубів. Далі оглядаю 
місцевість: якщо є розрита земля, 
ймовірно поблизу ростуть трюфе-
лі. Необхідно розгорнути листя, яке 
є поруч, і дивитися на землю. Якщо 
вона вкрита біленьким павутинням,  
ймовірність того, що поблизу є гриб, 
збільшується. Також варто орієнту-
ватись по горбиках: якщо трюфель 
пробивається з-під землі, його дуже 
добре видно. Найчастіше трюфелі 
ростуть на ділянках, де проходить 
сонце, а також після дощу, – пояснює 
Олександр Джига. – Зазвичай, гриб 
знаходиться в землі на глибині від 3 
до 15 сантиметрів. Для того, щоб його 
дістати, я використовую невеличку 
загострену сапку. Якщо вдається зна-
йти гриб і хочете приберегти його до 
якогось свята, треба поставити його 
в холодильник між двома баночка-
ми. В одну баночку помістити яйце, 
а в іншу – рис. Тоді гриб навіть через 
місяць буде свіженьким. 

На жаль, для «полювання» був ви-
браний не найкращий період, адже в 
селі вже кілька тижнів не було дощів, 
проте я виявилась «легкою на руку» й 
нам вдалось знайти кілька грибів.  

ЗЕМЛЯ«Правди сила», №29(38),  19 липня 2017 р.

мирослава СЛОБОдЯНЮК

а
Гр

а
р
ії 

ВІННИЦЬКИй АГРОНОМ
УСЕ ДИТИНСТВО ЇВ ВАРЕНИКИ
ІЗ «ЗОЛОТИМИ» ГРИБАМИ

Найчастіше трюфелі  ростуть 
біля дубів. Висока ймовірність 
їх зайти, якщо поблизу  розрита 
земля кабанем чи лосем 
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Тепер Олександр Джига хоче 
вирощувати трюфелі на власній фермі

Земля відкриває свої ба-
гатства тим, хто її любить. 
Підтвердження цього – іс-

торія агронома із села Василівка 
Тиврівського району Олександра 
Джиги, який показує свою любов 
до землеробства не лише на сло-
вах, а й на ділі. Чоловік постійно 
читає багато літератури, експери-
ментує й зовсім не використовує 
хімічних речовин для обробки 
врожаю. За це йому земля віддя-
чує гарним врожаєм та відкриває 
нові можливості. Зокрема, у по-
шуку й вирощуванні таких делі-
катесів, як трюфелі. 

– Любов до землі мені прививали 
з дитинства. Мої батьки все життя 
займаються землею, я завжди їм до-
помагав, змалку з ними засаджували 
разом поля, доглядали господарство. 
Ще з юного віку я не уявляв свого 
життя без поля. Коли після школи 
треба було вирішувати щось зі всту-
пом, я вступив у аграрний універси-
тет, – розповідає Олександр Джига. – 
Після закінчення працював у різних 
закордонних компаніях агрономом. 
Там набирався досвіду й вивчав ро-
боту вже досвідчених фахівців. 

Олександр починав свій бізнес із 
клаптика землі в селі, де з рідними 
побудували теплиці й почали виро-
щувати органічні овочі, яких вдосталь 
вистачало для домашнього вжитку й 
продажу. З часом взяв у оренду шма-
точок поля, яке засіяв зерновими 
культурами. А восени планує заклас-
ти сертифіковану, професійну трю-
фельну ферму. 

Трюфель – це корисна бактерія, 
яка допомагає рослині рости. Коли 
він поселяється на корінні дерева, 
допомагає рослині підтягувати воду 
й корисні речовини.  

– Мій прадід працював лісни-
ком, або як тоді називали «єге-
рем», при маєтку полководця 
Олександра Суворова в Тульчині. 
Він розповідав дідусеві, як до них 
привезли з Франції заражені яки-
мись незрозумілими грибами де-
рева, які всі називали «воловим 
серцем», прирівнювали по ціннос-
ті до білого гриба й сприймали так 
само. Де їх шукати та як, він розпо-
вів дідові, а той уже нам з батьком. 
Пам’ятаю, як у дитинстві з батьком 
назбирували після дощу декілька 
відер цих трюфелів, а мама нам 
варила з них вареники. На одній 
з конференцій мій знайомий по-
чав зі мною розмову про такий 
дивний гриб, як трюфель, що рос-
те під деревами, і почав розпиту-
вати, чи можемо в Україні виро-
щувати такий гриб. Потім показав 
його фото. Виявляється те, що ми 
в дитинстві носили відрами з лісу 
додому, один з найулюбленіших 
делікатесів у Франції, – говорить 
Олександр. – Після того я почав 
активно цікавитись цим питанням, 
вивчати давню літературу. Виявив, 
що за панських часів із земель на 
Вінниччині цей гриб експортували 
до Франції дуже активно. Вінниць-
ка область була найбільшим екс-
портером цього делікатесу. На цій 
території агрономія була розви-
нута набагато більше, ніж навіть у 
Франції, оскільки агрономи навчи-
лись штучно підселювати трюфель 
на коріння дерев. В одному з ар-
хівів у Росії знайшов книжку 1907 
року, де описувались посадження 
трюфеля в Ямпільському, Теплиць-
кому та Тульчинському районах. 
Там описувались плантації, де зна-
ходились дерева, інокульовані 
трюфелем. Коли зібрав інформа-
цію, почав їздити селами й шукати 

посадки, де ще залишились виса-
джені за панських часів дерева. 

Аграрії, які вирішать зайняти-
ся трюфельним бізнесом, мають 
усвідомлювати, що не варто очі-
кувати швидких прибутків, адже 
на корінні дерева трюфель почи-
нає рости тільки через три-чотири 
роки, а прибуток буде приноси-
ти лише років через десять. Але 
Олександра це не лякає, у його 

теплиці вже підростають саджанці 
декількох сортів дерев, на корінні 
яких у майбутньому будуть рости 
«золоті» гриби. 

– Наразі є багато ресторанів, які 
згодні замовляти цей делікатес, але 
в досить великих масштабах. Також 
трюфель можна експортувати за 
кордон, але для цього його також 
необхідно назбирати досить бага-
то. На жаль, посадки, на яких росте 
трюфель, розкидані досить далеко 
один від одного, тому я перейняв-
ся ідеєю посадити свою власну по-
садку дерев, на корінні яких буде 
рости цей гриб. У теплиці вже маю 
інокульовані дерева декількох ви-
дів, які восени планую висаджувати. 
Частина дерев – з Франції, ще части-
на буде інокульована мною власно-
руч, – каже агроном.

Трюфель вважається афродизі-
яком, який приваблює свиней та 

Трюфелі можна знайти в лісах Тульчинщини

ДОВІДКА

Трюфель – рід сумчастих гри-
бів з підземними м’ясистими пло-
довими тілами. Можуть рости на 
глибині 30-50 см під землею. Їстівні 
види трюфелів вважають цінними 
делікатесами. Мінімальна ціна за 
кілограм трюфелів – 100 євро, мак-
симальна – від 2000 до 6000 євро.

Олександр ДЖИГА:
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РЕКЛАМА 8

РОБОТА

Медіа-центр «ВЛАСНО» пропонує: виготовлен-
ня та розповсюдження тематичних і святкових спец-
випусків  для конференцій, презентацій, днів від-
критих дверей, виставок,  промо-презентацій тощо.  
Тел.: 093-150-17-30, (068) 978-04-07. Сайт: www.
vlasno.info. e-mail: vlasno.reklama@gmail.com

У м. Київ на роботу на склад ковбасних виробів 
потрібні ч/ж від 18 років, з/п 8900 грн, щоденні ви-
плати, харчування, вахта. Іногороднім гуртожиток. 
З посередниками не працюємо. Тел.: 099-247-77-81, 
098-568-67-58.                

***
Успішна клінінгова компанія пропонує роботу з 

прибирання супермаркетів, фітнес-клубів, кіноте-
атрів. Запрошуємо співробітників з будь-якого ре-
гіону України. Стабільна робота, своєчасна висока 
оплата (4500-8000 грн), безкоштовний спецодяг. 
Допомога з житлом. Тел.: 068-983-85-36, 099-
218-96-56 (Олена Олександрівна).

Фасувальники одягу на секонд-хенд, робота в 
м. Київ, ч/ж від 18 років, з/п від 4700 грн/тиждень, 
вахта 15/15, 20/10, робочий день з 8.00 до 17.00, 
житлом забезпечуємо. Тел.: 099-253-08-92, 098-
939-94-39.

 ***
На роботу в Польщу потрібні чоловіки (зварю-

вальники, електрики, будівельники, різнороби). 
Жінки (швачки, покоївки, різнороби). Сімейні пари. 
З/п від 12000 грн. Деталі за тел.: (096)847-59-54, сайт: 
rabota-europa.com.ua.

Потрібні охоронці в м. Київ, м. Одеса, м. Жашків 
(Черкаська область), м. Чоп (Закарпатська область). 
Вахтовий метод: 15/15, 20//10, 20/20. Зміна 180-300 
грн, зарплата виплачується після вахти. Тел.: 066-360-
81-81, 067-232-70-96, 067-407-91-21, 067-409-86-21.

Потрібен різнороб на склад пиломатеріалів у 
Київ. Вимоги: фізично здоровий чоловік 18-45 років, 
без шкідливих звичок, сімейних та інших проблем, 

добропорядний, відповідальний, готовий працюва-
ти понаднормово. Робочий час: пн – пт – 9.00 – 18.00. 
За потреби надається житло. Заробітна плата 5500 
грн. Тел.: 067-988-73-63.

Польща, Чехія, Німеччина. Заробіток від 1300 
євро! Повний супровід: оформлення+вакансія! До-
кументи – 14 днів! З біометричним паспортом без 
візи на роботу на 90 днів. Ліц. АВ585201,МСПУ від 
31.07.12. Тел.:  068-831-81-10 (вайбер), 095-472-52-80.

***
Потрібен столяр-тесля на монтаж сходинок на 

на сходи, обшивку каркасів сходів. Обов’язки: замір, 
підрізування, підгонка, шліфування готових сходи-
нок та підсходинок. Оплата від 6000-12000 грн. Робо-
та постійна, у м. Києві. Іногороднім надаємо житло. 
Тел.: 093-510-41-12.

***
100% легальне працевлаштування в Чехії. Ро-

бота для чоловіків та жінок. Безкоштовні консуль-
тації. Оформлення віз. Доставка на роботу. Тел.: 
067-369-82-33, 063-218-02-33.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА 
Ремонт автоматичних пральних машин, побутових 

холодильників, газових плит, колонок та котлів, посудо-
мийних машин, телевізорів, водонагрівачів на дому з га-
рантією від 6 місяців. Тел.: 095-414-96-66, 097-469-03-03.

МЕДИЦИНА ТА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
Увага! Відбулось наукове відкриття! Завдяки змо-

дельованому природному явищу Торнадо, отримано 
нові живі лікувальні речовини (бади) від невиліковних 
хвороб. Сайт: rak.zp.ua. Безкоштовна консультація 
вченого Т. Тел.: 050-560-65-34, 067-612-80-85.

БУДІВНИЦТВО, БУДМАТЕРІАЛИ
Офіційний дилер турецької компанії «Klade» в 

Україні ТОВ «Klade-Vostok» реалізує дрібним та вели-
ким оптом продукцію турецької фірми: труби поліпро-
піленові, фітинги, вентилі, крани. Повний асортимент 
продукції, новинки. Доставка по всій Україні. Тел.: 063-
680-98-89 (Олена).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
Картоплекопалки, косилки, граблі, ґрунтофрези, 

плуги. Запчастини на трактори та мотоблоки. Кормо-
подрібнювачі. Доставка. Сайт: agrokram.com, тел.: 098-
046-50-90.

АНТИКВАРІАТ, КОШТОВНОСТІ
Куплю натуральне янтарне намисто від 500 до 

1500 грн за 1 грам, коралове намисто від 25 до 100 
грн за 1 грам. А також старовинні ікони, картини до 
1990 року, книги, видані до 1917 року, та інші ста-
ровинні предмети! Тел.: 050-346-60-68.

***
Куплю бурштинове коралове намисто, каміння, 

бивні, зуби кашалота, моржа, мамонта, монети, вази, 
фотоапарати вип. до 1991 р., ікони, книги, самовари, 
статуетки, годинники вип. до 1917 р., картини, нагоро-
ди, вироби зі срібла. Ел. пошта: mobistyle12072017@
gmail.com, т/viber 095-396-11-68, тел.: 068-133-73-32.

УСТАТКУВАННЯ, ПРИЛАДИ, СИРОВАРИ
Куплю фризер. Фризер для морозива. Тел.: 

066-339-36-34.  
***

Котли твердопаливні «Кобзар» надійні, сучасні, 
прості у використанні.Сталь-4 мм, термомеханічний 
регулятор тяги, площа обігріву 100-300 м2. Власне ви-
робництво, «Канівський механічний завод». Сайт: 
www.frezer.com.ua, тел.: 096-105-91-78, (04736) 310-62.

ПОСЛУГИ
 Виготовлення та монтаж металопластикових вікон 

і дверей. Тел.: 067-993-71-83, 063-302-82-82.
***

Поверну успіх та удачу в житті. Консультації та до-
помога в усіх життєвих проблемах, у бізнесі та кар’єрі, в 
особистому житті, людських заздрощах. Позбавлю само-

Áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè: Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ìåä³à-öåíòð «Âëàñíî». 
Ï/ð 26009055317270, «ÏðèâàòÁàíê», ÌÔÎ 302689, ªÄÐÏÎÓ 39514329

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè íà êóïîí³. 5 ãðí – ïðîñòå îãîëîøåííÿ,
10 ãðí – âèä³ëåíå, 25 ãðí – ó ðàìö³.

Ðóáðèêà                                               Ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é

У рамках всеукраїнського медіа-проекту «Співдружність» ми надаємо послуги з розміщення реклами 
в періодичних виданнях по всіх регіонах країни

НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНА
ПРИДБАТИ У М. ВІННИЦІ:

• залізничний вокзал (касова зала);
• кінцева зупинка «Залізничний вок-
зал»;
• ринок «Привокзальний» (палатки 
біля входу);
• площа Перемоги (палатка за трам-
вайною зупинкою);
• вул. Академіка Янгеля, 24;
• ТЦ «Універмаг» (при вході в правому 
крилі та в пункті прийому оголошень);
• лікарня ім. М. Пирогова (біля входу 
на територію);
• ринок «Урожай» (перед входом 
у м’ясний павільйон);
• ТРЦ «Мегамолл» (перший поверх);
• зупинка «проспект Юності»;
• ТЦ «Дастор» (перший поверх);
• ТСК «Магігранд» (перший поверх);
• ринок «Вишня» (перший поверх);
• ринок «Супутник» (палатка з газе-
тами);
• вул. Театральна, 14 (адмінбудинок).

ПУНКТИ ПРИЙОМУ
ОГОЛОШЕНЬ У ГАЗЕТУ:

• ТЦ «Універмаг»;
• ТЦ «Дастор»;
• ТРЦ «Мегамолл».



тності, суперників, поверну коханого, збережу сімейне 
вогнище. Тел.: 068-37-06-105, 073-22-32-983 (Людмила).

***
Допомога та розв’язання всіх проблем: бізнес, 

кар’єра, особисте життя, людські заздрощі. Допоможу 
позбутися самотності та суперників. Допоможу повер-
нути кохану людину, збережу сімейне вогнище. Резуль-
татом будете задоволені. Тел.: 098-951-05-83 (Катерина).

***
Дам грошей у борг. Андрієнко Віктор Павлович. 

Не є банківською установою. Тел.: 067-700-29-81.

ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
Куплю старовинні мотоцикли та запчастини до 

них: М 72, М 61, М 62, К 750, «Дніпро 12, 16», БМВ, 
«Харлей», ДКВ, ТИЗ, АВО, усі модулі з ведучими коляс-
ками. Самовивіз. Тел.: 067-887-40-18, 066-966-35-46. 

ТУРИЗМ, ВІДПОЧИНОК ТА ТОВАРИ 
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

База відпочинку «Рассвет» надає відпочинок у 2-, 
3- та 4-місних номерах. Центр Кирилівки (Запорізька 
область). Тел.: 097-238-12-41, 098-485-44-36.  

РІЗНЕ
Клуб знайомств, а/с 21, м. Тульчин, 23600. 

Тел.: 097-881-80-23.

АТ «СГ ТАС» повідомляє про втрату полісів АК-
0030041 та АК-0030042. Поліси вважаються не дій-
сними. Тел.: 0-800-500-195. 

Автоцивілка. Зелена карта. Медичне страху-
вання при виїзді за кордон (туристичне та на ро-
боту). МОЖЛИВА ДОСТАВКА. Працюємо пн. – сб. 
Деталі за тел.: 098-695-30-90.

Безкоштовна доставка бутельова-
ної води ТМ «ЕКО», «НІЖНА», «РЕ-
ГІНА» по м. Вінниці та Вінницькій 
області. Сайт: aquahause.com.ua.

 
Тротуарна плитка. Тел.: 097-688-63-57, 098-

913-35-20.   
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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ на ІІ півріччя 2017 року!

Передплатний індекс: 97927

УВАГА!
Розпочато передплату на газету «Правди сила» на друге півріччя 2017 року. 

Ви можете вирізати купон на передплату просто з газети. Уважно заповніть 
усі вільні поля, вкажіть точну адресу. Купон віддайте листоноші або віднесіть у 
відділення «Укрпошти», оплативши передплату. 

Хоча наша газета й додала в сторінках, і тепер ми виходимо на 12 шпальтах, 
редакційна вартість її до кінця року не змінюється. 

Передплата на півроку, починаючи з липня, коштуватиме 65 грн 90 коп. На 
три місяці – 32 грн 55 коп., на місяць – 10 грн 85 коп. 

*Додатково оплачуються послуги «Укрпошти»: 1 міс. – 1,48 грн, 3 міс. – 3,38 грн, 
6 міс. – 4,10 грн.

Якщо ви передплатили, але не отримали вчасно нашу газету, телефонуйте 
в редакцію: (0432) 69-49-81, (097) 769-85-68. Ми самі зв’яжемося з поштою, аби 
з’ясувати причини затримки. 

ПЕРЕДПЛАТІТЬ ГАЗЕТУ «ПРАВДИ СИЛА» ОНЛАЙН!
Усього за кілька хвилин без поштових комісій та з гарантованою достав-

кою! Передплатити газету можна на сайті vlasno.info. Для цього Вам потрібен 
лише доступ до інтернету (навіть зі смартфона) та банківська картка. 

Знайдіть на сайті кнопку передплати ОНЛАЙН або перейдіть за посилан-
ням: vlasno.info/liqpay-ps/

Далі потрібно виконати інструкцію.
Після заповнення форми, ми одразу ж отримаємо повідомлення про те, 

що в нас з’явився новий передплатник, і занесемо Вашу адресу в нашу базу 
даних. Після цього ми самостійно оформимо передплату на пошті. При цьому 
передплатник звільняється від сплати поштового збору – ми беремо його на 
себе. 

Отже, Вам залишається зробити всього три кроки: 1.) оформити заявку, 
заповнивши всі дані; 2.) перейти на сторінку оплати; 3.) підтвердити оплату 
коштів за допомогою коду, що надійде в смс-повідомленні. 

Будьте прогресивними та сучасними – передплачуйте газету онлайн!

АНГАРИ від ВИРОБНИКА
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ С/Г

ПРОДУКЦІЇ І ТЕХНІКИ

(095) 477 66 66
www.angar.ua

МОБІЛЬНІ ВИСТАВКОВІ СТЕНДИ 
(X-банер). 60х160 см, 80х180 см, 

120х200 см – від 290 грн. Шукаємо 
представників у регіонах. 

Тел.: 067-611-14-80, 
сайт: stend.zp.ua
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ТБ 10

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАч з 24 по 30 липня
ПОНЕДІЛОК, 24 ЛИПНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 23.20, 00.20 
Погода
06.25, 00.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00, 22.20 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.10 Всесвітні ігри. Ролерський 
спорт. Артістік
09.35 Всесвітні ігри. Ролерський 
спорт. Танець
10.25 Всесвітні ігри. Сумо. Фінали
11.45 Всесвітні ігри. Хайлайтси
12.05 Всесвітні ігри. Роликовий 
спорт. Роуд, 200 м., ж. Фінал
13.30 Всесвітні ігри Пуерліфтинг, 
ж. Фінал
15.30 Перша шпальта
16.00 Всесвітні ігри. Спортивна 
акробатика. Пари. Фінал
17.10 Всесвітні ігри. Стрибки на 
батуті, чол. Фінали
20.35 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
21.30 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.40 Всесвітні ігри. Найцікавіше
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Світло
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 
1+1»
09.10 «Чотири весілля - 3»
10.35 «Чотири весілля - 4»
11.55, 13.20, 14.45 «Міняю жінку 
- 3»
16.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка»
23.25, 01.45 Х/ф «Голодні ігри. 
Переспівниця» (16+)
05.35 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Торкнутися неба» 16+
11.10 Х/ф «Арифметика підлості» 
16+
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 01.30, 05.05 «Подробиці»
20.40 Т/с «Райські яблучка»
23.25 Т/с «Варенька»
02.10 Х/ф «Версія полковника 
Зоріна»
03.35 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 01.45 Сьогодні
09.15, 03.40 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
12.50 Х/ф «Сильна слабка жінка» 
16+
14.40, 15.30 Т/с «Час кохати»
19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Колір черемшини»
23.30 Х/ф «Чорна діра» 16+
05.20 Т/с «Черговий лікар»

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 М/ф «Мінлива хмарність, 
часом фрікадельки»
08.40 Х/ф «Сімейка вампірів» 16+
10.40 Х/ф «Миті Нью-Йорка»
12.15 Х/ф «Мачо і ботан 2» 16+
14.20 Х/ф «Не гальмуй» 12+
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Ревізор
22.15 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф «Цілуй дівчат» 18+

ICTV
05.00, 04.45 Дивитись усім!
05.45, 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки

09.50 Антизомбі
10.50, 13.20 Х/ф «Байкери» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «Поза полем зору» 16+
16.10 Х/ф «Миротворець» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Без права на помилку» 
16+
22.20 Х/ф «Безмежний обрій» 16+
00.15 Х/ф «Типу круті лягаві» 16+
02.25 Краще не повторюй!
03.10 Провокатор
04.25 Факти

СТБ
06.05, 16.00 «Все буде добре!»
08.00 «Полювання»
09.05 Х/ф «Моя старша сестра»
10.55 «Україна має талант! Діти-
2»
13.55 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20.30, 22.35 «Хата на тата»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Принц-жабеня»
11.40 Х/ф «Стоптані туфельки»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 03.50 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні браслети» 16+
00.55 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.25, 01.55 Огляд преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.35 Фінансовий тиждень
07.50 Афіша
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода 
в світі
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 05.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

ВІВТОРОК, 25 ЛИПНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 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, 23.20, 00.20 
Погода
06.30, 00.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 22.45 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.20 Всесвітні ігри. Американ-
ський футбол. Фінали
11.30 Всесвітні ігри. Фістбол
12.15 Всесвітні ігри. Пауерліфтинг, 
ж., сер. вага. Фінал
13.10 Всесвітні ігри. Ролерський 
спорт. Роуд, 10 000 м. Фінали
15.05, 01.20 Всесвітні ігри
16.00 Всесвітні ігри. Пауерлінф-
тинг, ж., важка. кат. Фінал
17.30 Всесвітні ігри. Корфбол 7/8 
поз.
18.15, 19.45 Всесвітні ігри. Карате. 
Ката. Куміте. Фінали

19.00 Всесвітні ігри. Корфбол 
5/6 поз.
20.20 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
20.35 Всесвітні ігри. Найцікавіше
21.25 Всесвітні ігри. Стрибки на 
акробат. доріжці, ж. Фінал
21.55 Всесвітні ігри-2017. Студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1»
09.10 «Чотири весілля - 4»
10.30, 11.50 «Міняю жінку - 3»
13.15, 14.20, 15.25, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с «Хазяйка»
16.30 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23.25, 01.35 Х/ф «Серена» (16+)
05.20 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

Інтер
05.45 Мультфільм
06.20, 14.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 20.40 Т/с «Райські 
яблучка»
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.00, 05.15 «Подробиці»
23.25 Т/с «Варенька. Випробуван-
ня любові»
02.40 Х/ф «З життя відпочиваю-
чих»
04.00 «уДачний проект»

ТК Україна
06.10, 12.50 Т/с «Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Колір черемшини»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
02.00 Х/ф «Чорна діра» 16+

Новий Канал
03.10 Служба розшуку дітей
03.15 Зона ночі
04.45, 09.15 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
05.59, 07.15 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.20, 19.00 Від пацанки до 
панянки
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
21.00 Х/ф «Вуличні танці»
23.00 Х/ф «Мачо і ботан» 18+
01.00 Х/ф «І прийшов павук» 16+

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Безмежний 
обрій» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Т/с «Нічні ластівки» 16+
15.25, 16.10 Т/с «Викрадення 
богині» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Без права на по-
милку» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «По сліду» 16+
00.50 Т/с «Лас-Вегас» 16+
02.20 Краще не повторюй!
03.05 Провокатор
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Україна має талант! Діти-
2»
12.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.40, 23.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Вагітна у 16»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє

06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Диявол с трьома зо-
лотими волосинами»
11.40 Х/ф «Пастушка»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 03.50 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні браслети» 16+
00.55 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 Огляд 
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 05.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

СЕРЕДА, 26 ЛИПНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 23.20, 00.20 
Погода
06.25, 00.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 22.05 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.15 Всесвітні ігри. Фістбол. Пів-
фінали та фінали
10.35 Всесвітні ігри. Корфбол. 
Бронзовий матч
11.40 Всесвітні ігри. Вейкборд. 
Фрістайл. Фінали
13.30 Всесвітні ігри. Пауерліфтинг, 
важка категорія. Фінали
15.50 Всесвітні ігри
16.30 Всесвітні ігри. Воднолижний 
спорт. Слалом. Фінал
17.30 Всесвітні ігри. Карате. Кумі-
те. Бронза
18.15 Всесвітні ігри. Воднолижний 
спорт. Трюки. Фінал
19.30 Всесвітні ігри. Карате. Кумі-
те. Золото
20.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
21.30 Всесвітні ігри-2017. Студія 
(продовження)
22.20 Всесвітні ігри. Акробатика, 
чол., група. Фінал
22.40 Мегалот
22.45 Всесвітні ігри. Акробатика, 
чол., група. Фінал (продовження)
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Надвечір’я. Долі
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 
1+1»
09.10 «Чотири весілля - 4»
10.35, 12.05 «Міняю жінку - 3»
13.20, 14.25, 15.25, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с «Хазяйка»
16.30 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23.25, 01.40 Х/ф «Ілюзіоніст» (16+)
05.25 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 14.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25, 20.40 Т/с «Райські 
яблучка»
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.05, 05.15 «Подро-
биці»
23.25 Т/с «Варенька. Випробуван-
ня любові»
00.20 Т/с «Варенька. Наперекір 
долі»
02.45 Х/ф «Сімейне коло»
04.05 Док.проект «Великі укра-
їнці»

ТК Україна
06.10, 12.50, 05.20 Т/с «Черговий 
лікар»
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
10.50, 04.30 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Колір черемшини»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
03.00, 02.50 Зона ночі
04.40, 09.15 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
05.59, 07.14 Kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.15, 19.00 Від пацанки до 
панянки
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
21.00 Х/ф «Вуличні танці 2»
22.50 Х/ф «Вільні» 16+
01.00 Х/ф «Вовче лігвище» 18+
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 09.45 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.45 Х/ф «По сліду» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.10 Т/с «Викрадення 
богині» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Без права на по-
милку» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф «Вуличний боєць» 16+
00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+
02.00 Без гальм
02.50 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.10 «Україна має талант! Діти-
2»
12.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20.30, 22.35 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Дівчинка з сірниками»
11.40 Х/ф «Принц-жабеня»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 03.50 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні браслети» 16+
00.55 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 Огляд 
преси
06.45, 18.45 Місцевий час

06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 05.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

ЧЕТВЕР, 27 ЛИПНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 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, 23.20, 00.20 
Погода
06.30, 00.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 22.45 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.15, 19.15 Всесвітні ігри. Кік-
боксинг
10.25 Всесвітні ігри. Сквош
11.35 Всесвітні ігри. Пляжний 
гандбол, попередні
13.00 Всесвітні ігри. Вейкборд. 
Фрістайл. Фінали
13.35 Всесвітні ігри. Воднолижний 
спорт. Стрибки. Фінали
16.05 Всесвітні ігри
21.25 Всесвітні ігри. Кікбоксинг 
(продовження)
22.05 Всесвітні ігри-2017. Студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Віра. Надія. Любов
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 
1+1»
09.10 «Чотири весілля - 4»
10.40, 12.10 «Міняю жінку - 3»
13.30, 14.35, 15.35, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с «Хазяйка»
16.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23.25, 01.35 Х/ф «Усім потрібна 
Кет» (18+)
05.20 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 16.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Райські 
яблучка»
13.00 Молебень на Володимир-
ській гірці та Хресна хода
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 01.15, 05.15 «Подробиці»
23.25 Т/с «Варенька. Наперекір 
долі»
02.05 Х/ф «Дике кохання»
04.00 «уДачний проект»

ТК Україна
06.10, 12.50, 05.20 Т/с «Черговий 
лікар»
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
10.50, 04.30 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Колір черемшини»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
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Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.00, 09.10 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.10, 19.00 Від пацанки до 
панянки
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
21.00 Х/ф «Вуличні танці: Всі 
зірки»
23.00 Х/ф «Танці на вулицях: 
Мова тіла»
01.00 Х/ф «Вільні» 16+

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф «Вуличний 
боєць» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Викрадення 
богині» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Без права на по-
милку» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00.35 Т/с «Лас-Вегас» 16+
02.00 Без гальм
02.50 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Все буде смачно!»
09.15 «Україна має талант! Діти-2»
12.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.40, 00.25 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.30, 22.35 «Я соромлюсь свого 
тіла 3»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Злодій та його учи-
тель»
11.40 Х/ф «Диявол с трьома зо-
лотими волосинами»
12.50 ЛавЛавСar
13.50, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 03.50 Віталька
17.50, 22.00, 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Червоні браслети» 16+
00.55 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 Огляд 
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Мотор
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 05.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

П’ЯТНИЦЯ, 28 ЛИПНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра

06.20, 07.15, 08.20, 23.20, 00.20 
Погода
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 22.45 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.10 Всесвітні ігри
10.00 Всесвітні ігри. Джиу-джитсу, 
попередні
12.00 Всесвітні ігри. Більярд
14.35 Всесвітні ігри. Пляжний 
гандбол
16.00 Всесвітні ігри. Сквош
17.30 Всесвітні ігри. Пляжний 
гандбол. Півфінал. Жінки
18.15 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
18.35 Всесвітні ігри. Джиу-джитсу. 
Фінали
21.25 Всесвітні ігри. Спортивні 
танці
22.05 Всесвітні ігри-2017. Студія
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Надвечір’я. Долі
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 1+1»
09.10 «ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ - 4
10.35, 11.55 «Міняю жінку - 3»
13.20, 14.25, 15.25 Т/с «Хазяйка»
16.30 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
20.15 «Ліга сміху 2»
22.10 «Розсміши коміка. Діти»
00.00 «Вечірній Київ «
02.00 «Неділя з Кварталом»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 14.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.00 Божественна Літургія у 
Києво-Печерській Лаврі
11.00, 12.35 Т/с «Райські яблучка»
16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 02.45 «Подробиці»
20.40 Х/ф «Навмисно не при-
думаєш» 16+
22.55 Х/ф «Щиро ваш...»
00.45 Х/ф «Ігри дорослих дівчат»
03.25 «Великі українці»
03.50 «Жди меня»

ТК Україна
06.10, 12.50 Т/с «Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.30 Зірковий шлях
10.50, 03.50 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Буде світлим 
день»
01.20 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
04.50 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 Х/ф «Сімейка вампірів»
09.00 Серця трьох
17.00 Від пацанки до панянки
21.00 Х/ф «Крок вперед: Рево-
люція»
23.00 Х/ф «Крок вперед: Все або 
нічого»
01.10 Х/ф «Танці на вулицях: 
Мова тіла»

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
10.55, 13.20 Х/ф «Соломон Кейн» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Викрадення 
богині» 16+
17.45 Т/с «Без права на помилку» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
00.40 Х/ф «Важка мішень» 16+
02.20 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.40 Без гальм
04.45 Факти

СТБ
06.50 Х/ф «Спокута»
08.40 Х/ф «На мосту»

10.35 Х/ф «Місце зустрічі змінити 
не можна»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Х/ф «Я подарую собі диво»
20.35, 22.45 Х/ф «П»ять років та 
один день»
23.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.05 Х/ф «Р...Раджкумар»
12.50 ЛавЛавСar
13.50 Одного разу під Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с «Домашній арешт»
15.55, 03.25 Віталька
17.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф «Містер Пібоді та 
Шерман»
21.45 Х/ф «Де моя тачка, чувак?»
23.20 Х/ф «Хор. Живий концерт»
00.55 Х/ф «Чорна рада»

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 Огляд 
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформа-
ційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода 
в світі
18.15 Інтерв’ю з Андрієм Суслен-
ком
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
03.35 В кабінетах
04.25, 05.25 Будемо жити
04.45 Невигадані історії
05.55 Рандеву

СУБОТА, 29 ЛИПНЯ

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.15, 23.20, 00.10 
Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 На слуху
08.20 Смакота
08.45, 23.00 Світ on line
09.00, 22.45 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.15 Всесвітні ігри. Сквош. 
Фінали
11.00 Всесвітні ігри. Лакрос. Пів-
фінали. Жінки
12.50 Всесвітні ігри. Пляжний 
гандбол. Півфінали
14.30 Український корт
15.05 Всесвітні ігри
16.00, 17.45 Всесвітні ігри. Джиу-
джитсу. Фінали
17.00 Всесвітні ігри. Пляжний 
гандбол. Фінал. Жінки
19.15 Всесвітні ігри. Пляжний 
гандбол. Фінал. Чоловіки
20.05 Всесвітні ігри. Хайлайтси А
20.20 Всесвітні ігри. Найцікавіше
20.40 Новини
21.00 Всесвітні ігри. Спортивні 
танці. Фінали
22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.55 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки
01.20 Світло
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
07.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
08.00 «Гроші»
09.30, 10.20 «Вгадай ящик»
11.20, 23.15 «Світське життя»
12.20 Х/ф «Гроза над тихоріччям»
16.15 «Вечірній квартал «

18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Знай наших»
21.15 «Вечірній квартал»
00.15 «Розсміши коміка. Діти»
02.05 «Вечірній Київ «

Інтер
05.35, 20.00 «Подробиці»
06.15 Мультфільм
06.40 Х/ф «Гість з Кубані»
08.10, 04.15 Х/ф «Два Федори»
10.00, 03.25 Док.проект «Василь 
Шукшин. Поклич мене у далечінь 
світлу»
11.00 Х/ф «Калина червона»
13.10 Х/ф «Вони воювали за 
Батьківщину»
16.15, 20.30 Т/с «І все-таки я 
кохаю...»
23.05 Х/ф «Довіра» 16+
01.05 Х/ф «Подробиці»
01.35 Т/с «Калина червона»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 05.45 Зірковий шлях
09.20, 15.20 Т/с «Колір черемши-
ни»
17.00, 19.40 Т/с «Право на любов»
21.20 Х/ф «Погана сусідка»
23.20 Реальна містика
03.40 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал

03.10, 02.30 Зона ночі
05.59, 07.15 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.20 Ревізор
10.45 Страсті за Ревізором
13.30 Т/с «CашаТаня» 16+
14.50 Х/ф «Крок вперед: Рево-
люція»
16.45 Х/ф «Крок вперед: Все або 
нічого»
19.00 Х/ф «Блакитна лагуна»
21.00 Х/ф «Повернення в Блакит-
ну лагуну»
23.00 Х/ф «Блакитна лагуна: Про-
будження»
00.50 Х/ф «Райське озеро» 18+

ICTV
05.05 Т/с «Відділ 44» 16+
06.40 Дивитись усім!
07.40 Без гальм
08.40 М і Ж
09.30 Скетч-шоу «На трьох»
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Костолом» 16+
15.00 Х/ф «Важка мішень» 16+
16.55 Х/ф «Розплата» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Антиґанг» 16+
21.55 Х/ф «22 кулі. Безсмертний» 
16+
00.10 Х/ф «Похмілля у Вегасі» 16+
02.00 Т/с «Лас-Вегас» 16+
03.25 Провокатор
04.45 Факти

СТБ
06.10 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Хата на тата»
13.20 «Вагітна у 16»
15.15 Х/ф «Я подарую собі диво»
17.05 Х/ф «П»ять років та один 
день»
19.00 Х/ф «Біля річки два береги»
22.55 Х/ф «Дівчата»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.05 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
10.35 М/ф «Білка та Стрілка. Зо-
ряні собаки»
12.15, 19.50 Одного разу під 
Полтавою
14.20, 22.00 Казки У Кіно
16.30 Х/ф «Де моя тачка, чувак?»
18.05 М/ф «Містер Пібоді та 
Шерман»
00.00 Х/ф «Крріш 3»
02.30 Х/ф «Хор. Живий концерт»
03.45 Віталька

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 00.20, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.10, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55 Погода на курортах
07.30, 14.10 Відкрита церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 
Погода в Україні
08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up LIFE
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25, 02.35 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 01.30 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект 
«Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.15, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

 
НЕДІЛЯ, 30 ЛИПНЯ

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 23.20, 00.10 
Погода
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 23.00 Світ on line
09.00, 22.35 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.15 Всесвітні ігри. Спортивні 
танці. Фінали
10.40, 13.30 Всесвітні ігри. Бі-
льярд. Фінали
12.00, 18.30 Всесвітні ігри. Флор-
бол. Фінали
13.00, 15.45 Всесвітні ігри. Стріль-
ба з лука. Фінали
16.45 Всесвітні ігри. Лакрос. 
Фінали
19.35 Всесвітні ігри-2017. Студія
20.25 Перша шпальта
21.00 Новини
21.15 Всесвітні ігри. Муай-тай. 
Фінали
22.50 Всесвітні ігри. Хайлайтси
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки
01.20 Д/ф «Секрети Вільнюса»
02.15 Т/с «Таксі»
03.30 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 04.50 М/с «Котигорошко»
07.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
08.00 «Українські сенсації»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.55 «Розсміши коміка 2017»
10.55 «Світ навиворіт - 8»
12.10, 13.15, 14.20, 15.20, 16.15 
«Світ навиворіт - 4: В’єтнам»
17.30 «Ліга сміху 2»
20.15 Х/ф «Трава під снігом»
00.05 Х/ф «Небезпечна ілюзія»
02.00 «Світське життя»

Інтер
05.35, 20.00, 02.15 «Подробиці»
06.05 Мультфільм
06.35 Х/ф «Кухарка»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка. Перезаван-
таження»
12.00 Х/ф «Любов - це для двох» 
16+
14.00 Х/ф «Навмисно не при-
думаєш» 16+
16.00, 20.30 Т/с «І все-таки я 
кохаю...»
22.55 Х/ф «Альпініст» 16+
00.45 Х/ф «Щиро ваш...»

ТК Україна
06.00, 06.50, 19.00 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.20 Х/ф «Погана сусідка»
10.22 Т/с «Право на любов»
14.10 Т/с «Буде світлим день»
17.50, 19.40 Т/с «Мати і мачуха»
22.20 Т/с «Некоханий» 16+
02.00 Реальна містика
02.50 Таємний код зламано. 
Музика
03.40 Таємний код зламано. 
Будинок
04.30 Т/с «Черговий лікар»

Новий Канал
03.00, 02.25 Зона ночі
05.39, 07.49 Kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.50 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.50 М/ф «Сьомий гном»
09.20 Х/ф «Помста пухнастих»
11.00 Х/ф «Миті Нью-Йорка»
12.50 Х/ф «Блакитна лагуна»
15.00 Х/ф «Повернення в Блакит-
ну лагуну»
17.00 Х/ф «Блакитна лагуна: Про-
будження»
18.45 Х/ф «Золото дурнів» 16+
21.00 Х/ф «Ласкаво просимо до 
раю!» 16+
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо до 
раю! 2: Риф» 16+
01.00 Х/ф «Вовче лігвище» 18+

ICTV
05.10, 03.15 Т/с «Код Костянтина» 
16+
06.50 Т/с «Відділ 44» 16+
10.40 Х/ф «Розплата» 16+
12.25, 13.00 Х/ф «22 кулі. Без-
смертний» 16+
12.45 Факти. День
14.55 Х/ф «Антиґанг» 16+
16.45 Х/ф «Гудзонський яструб» 
16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Меркурій у небезпеці» 
16+
21.30 Х/ф «РобоКоп» 16+
23.45 Х/ф «Похмілля у Вегасі» 16+
01.35 Х/ф «Костолом» 16+

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Караоке на Майдані»
12.10 «Полювання»
13.10 Х/ф «Дівчата»
15.05 Х/ф «Біля річки два 
береги»
19.00, 02.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
22.50 «Я соромлюсь свого тіла 3»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.40 М/с «Елвін і бурундуки»
09.55 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
10.25 Х/ф «Хоробрий кравчик»
11.35 Х/ф «Крріш 3»
14.25 Країна У
19.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Казки У Кіно
00.00 Х/ф «Р...Раджкумар»
02.30 Х/ф Чорна рада
04.50 Віталька

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.20, 10.55 Погода в світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 00.55 Погода на 
курортах
07.30 Відкрита церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.15 Мотор
08.20 Автопілот-тест
08.25 Технопарк
08.30, 03.15 Феєрія мандрів
09.10 Гра інтересів
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
12.50 Legal Up BUSINESS
13.10 Модне здоров’я
13.30 Час інтерв’ю
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 00.20 Невигадані історії
20.05, 02.15, 05.15 Машина часу
21.00, 01.15 Час: підсумки тижня з 
В. Гайдукевичем
21.40, 03.00 Час-Time
22.30 Документальний проект 
«Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою  



Гороскопрецепти книГа тижня

жарти

поГода у вінниці

Чи ви-
никало 
у вас 

бажання, 
читаючи 
книгу, щоб 
вона не за-
кінчувалась? 
Бажання 
читати на-
віть цілу ніч, 
аби тільки 
дізнатись, 
що відбудеться далі? З книгою 
«Будинок дивних дітей» ви 
забудете про виміри часу та з 
головою зануритесь у чарівний 
світ «особливих».

Петля часу, унікальні здібності, 
жахливі потвори та містика заве-
дуть вас у будинок дивних дітей. 
Загадкові факти, які не піддають-
ся поясненням, схожі на страшну-
вату казку для дорослих. Пере-
вернутий з ніг на голову світ 
молодого хлопця, нічні кошмари, 
дивні фотографії, різні унікальні 
здібності дітей та неймовірна 
пригода на далекому британсько-
му острові – усе це в романі Рен-
сома Ріггза «Дім дивних дітей».  

Дедалі більшої популярності 
серед вінничан набирають 
яскраві кекси з начинкою, які 

прийнято «по-сучасному» назива-
ти капкейками. Вони мають різну 
форму й прикрашені різноманіт-
ними написами, фігурками тварин 
чи свіжими фруктами. Такі десерти 
не лише смачні, а й дуже гарні. 
Вінничанка Світлана Марковська 
поділилась із читачами одним з 
рецептів приготування капкейків.

– Коли вийшла заміж, захотілось ра-
дувати свого коханого чимось незвичай-
ним і смачненьким щодня. Випікала для 
нього кексики, зефірки, оздоблювала 
різними фігурками й написами, типу «ти 
в мене найкращий», «доброго ранку, 
моє сонечко». Була просто в захваті від 
його реакції, коли десерти були йому до 
смаку. Усі вироби фотографувала й ви-
кладала в соціальній мережі. Згодом до 
мене почали писати люди, які хотіли, щоб 
я їм приготувала щось подібне. Готувати я 
дуже люблю, тому мені це було не важко. 
Закупила красивих упаковок для капкей-
ків і почала виготовляти їх на замовлен-
ня, – розповідає Світлана. – Найчастіше 
такі десерти замовляють закохані для 
своєї другої половинки. Пишуть про по-
чуття, жартують й обов’язково хочуть, 
щоб саме їхній подаруночок був унікаль-
ним. Останнім часом багато замовляють 
«особливих» кексів для матерів. Також 
влітку більше просять, аби кексики були 
прикрашені свіжими фруктами.

РЕЦЕПТ КАПКЕЙКІВ
1. Розігріти духовку до 165°C. Ге-

леві форми для випічки змастити 
олією. Також можна випікати в пер-
гаментних формах.

2. Яєчний жовток збити в піну з 20 
г цукру.

3. Почергово додати та збити 
вручну, щоб не накопичувати вели-
ких повітряних бульбашок: 

– олію,
– молоко,
– ванільну есенцію,
– просіяне борошно. 
4. Окремо збити яєчні білки. У 

білки поступово додати 40 г цукру та 
збити до густої піни.

5. За два рази додати до жовткової 
маси збитий білок, вимішуючи суміш 
кондитерською лопаткою круговими 
рухами до середини. Такою технікою 
завертання, з тіста вивільняються за-
йві великі бульбашки повітря, які мо-
жуть залишити пустоти в тісті.

6. Тісто тонкою цівкою влити в під-
готовані форми. У формах замішати 
тісто круговими рухами палички, 
щоб вийшло зайве повітря.

7. Випікати на середній полиці духо-
вки приблизно 25 хв при температурі 
165°C до золотистого кольору (у разі по-
треби, додати ще 10 хв). Готовність ви-

Вчителька:
– Діти, назвіть єдиного звіра, 

якого боїться лев.
Петрик, не роздумуючи:
– Левиця, Маріє Іванівно! 

***
Упіймав чоловік жінчиного кохан-

ця та й б’є його… Дружина у відчаї:
– Що ти робиш? Це ж батько 

твоїх дітей!
***

Шеф кричить секретарці:
– Ти звільнена!
– За що? – дивується та. – Я все до-

бре робила, ніколи не спізнювалася.
– Пил зі столу витирала?
– Так, звичайно, і пил зі столу 

витирала.
– А в мене там важливі телефо-

ни були записані.
***

Директор середніх років пиль-
но розглядає нову секретарку.

– Четверо дітей, – говорить 
йому на вухо начальник відділу ка-
дрів.

– Не може бути! У такої моло-
денької й вже четверо дітей?

– Не в неї, а y вас.
***

– Дуже рекомендую вам цього 
адвоката. 

– Ви вважаєте, він зможе доби-
тися мого виправдання?

– Ще і як! Нещодавно мене вку-
сив собака, я подав позов на гос-
подаря, якого захищав цей адво-
кат. І уявіть, він зміг довести, що я 
сам укусив цю дворнягу! 
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значити натисканням (при натисканні на 
тістечко поверхня повинна пружинити). 

8. Готові кекси вийняти з духовки 
на решітку й залишити на 10-15 хв ви-
стигати.

9. Коли тістечка вистигнуть, ви-
йняти з форм.

Крем
1. 10 г желатину залити 50 г холод-

ної води та залишити до набухання.
2. Відціджену густу сметану збити 

з цукровою пудрою та цитриновою 
есенцією до пухкого стану.

3. Желатин розчинити в мікрохви-
льовці чи на водяній бані до рідкого стану.

4. Рідкий желатин влити в зби-
ту сметанну масу та збити. Готовий 
крем поставити в холодильник до 
напівзастигання.

Оформлення
1. Застиглий сметанний крем по-

винен бути густим, але не твердим. 
Напівзастиглу масу помістити в конди-
терський мішечок з гострим, вузьким 
наконечником.

2. Охолоджені тістечка наповнити 
кремом, встромивши наконечник у тіс-
течко.

3. Інший варіант: не наповнювати 
тістечко всередині, а витиснути крем 
фігурною насадкою на тістечко.

4. Верх тістечка прикрасити полу-
ницею чи вишнею. 

РЕЦЕПТ КАПКЕйКІВ 
ВІД СВІТЛАНИ МАРКОВСЬКОЇ

Діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 

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

24–30 липня 
ОВЕН
Цього тижня вам потрібно 
привчити себе вставати рані-

ше, адже буде дуже багато приємних 
занять! У вас буде менше клопотів, 
тож зможете займатися тим, що вам 
подобається. Спорт, хобі, громадська 
діяльність – витрачайте свою енер-
гію на милі серцю справи, отримуйте 
від них задоволення й заряджайтеся 
енергією. 

ТЕЛЕЦЬ
Порадуйте себе чимось новим. 
Нехай це буде відвідування но-

вих місць і закладів, нова річ у гарде-
робі або нові знайомства. Новизна 
принесе вам приємні емоції та гарний 
настрій.

БЛИЗНЮКИ
Чудовий час для романтичних 
побачень, цікавого дозвілля 

вдвох чи з веселою компанією, а та-
кож легкого флірту з симпатичними 
вам особами протилежної статі. На-
віть якщо у ваших відносинах буде не 
все гладко й зрозуміло, не засмучуй-
тесь! Час розвіяти останні сумніви й 
зробити рішучий крок назустріч сво-
єму щастю.

РАК
Нові знайомства обіцяють 
перерости в стосунки, які зі-

грають важливу роль у вашому осо-
бистому житті. Цього тижня перед ва-
шою чарівністю та сексуальністю буде 
важко встояти, а відмовити вам – про-
сто неможливо. І все ж, не задирайте 
носа.

ЛЕВ
Ваша щедрість цього тижня 
принесе несподівані плоди. 

Якщо відчуєте порив, допоможіть 
грошима тим, хто цього потребує. 
Якщо ви зробите це щиро, то вам усе 
повернеться в подвійному розмірі.

ДІВА
Ви занадто багато уваги при-
діляєте іншим, настав час по-

радувати й себе. Відвідайте дорогий 
ресторан або клуб, сходіть до косме-
толога або стиліста.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня ви демонстру-
ватимете неабиякі розумові 

здібності. Не приховуйте своїх знань, 
сміливо показуйте свій інтелектуаль-
ний потенціал. Саме зараз забудьте 
про скромність, будьте навіть трохи 
зухвалими.

СКОРПІОН
Розправте плечі й сміливо йдіть 
назустріч своїм бажанням. Цьо-

го тижня вам потрібно зробити певні 
кроки, щоб отримати те, про що ви 
марите ночами. Не чекайте дива, 
адже творцем вашого життя є тільки 
ви самі.

СТРІЛЕЦЬ
На вас чекає хороший тиж-
день, який подарує багато сил 

і енергії. Присвятіть його близьким, 
займіться своєю кар’єрою, заводьте 
нові знайомства й вчіться новому, по-
новіть дружбу, подумайте над плана-
ми на майбутнє. Готуйтеся до новин 
від рідних.

КОЗЕРІГ
Найактивніше в липні Козе-
роги проявлять себе в сфері 

фінансів. Представники цього знаку 
почнуть старанно заробляти гроші, 
а також не менш ретельно їх витра-
чати. Тільки не забувайте про по-
мірність.

ВОДОЛІЙ
Проявіть щедрість. Навіть якщо 
здається, що у вас немає зайвих 

коштів, повірте, що є люди, у яких є ще 
менше. Вам не обов’язково віддавати 
останнє на благодійність. Зробіть при-
ємні й недорогі подарунки близьким 
людям – увага вартує набагато більше 
грошей.

РИБИ
Чудовий час для роботи над 
своєю зовнішністю. Займіться 

спортом, сядьте на дієту, також легко 
пройдуть будь-які хірургічні втручан-
ня. Саме в липні результати будуть 
швидкими й очевидними. 
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