
Щасливі пари 14 лютого 
святкують День закоха-
них, а багато хто обирає 

саме цю романтичну дату для 
одруження. Серед 45 пар, які ви-
рішили побратися в День свя-
того Валентина, і Олена Вдовіна 
та Андрій Васєчко. Вони зуміли 
розпізнати свою долю, ставши в 
пару на уроках танців, після того, 
як прожили 26 років в одному 
під’їзді. 

– Коли нам було по 15 років, на-
шим батькам видали від роботи 
квартири у Вінниці. Ми одного року 
народження та одного знаку зодіа-
ку – Скорпіони. Як сусіди віталися, 
але ніколи не спілкувалися й не ці-
кавилися одне одним, – розповідає 
Олена Вдовіна. – У 2015 році мені по-
дружка запропонувала ходити з нею 
на заняття бальними танцями. Влітку 
в нас була перерва, але тренер ска-
зав, щоб на вересень усі вже знайшли 
собі партнерів, аби вийти на новий 
етап навчання. Я з цим дуже наму-
чилась, ніяк не могла знайти підхожу 
людину. Навіть подавала оголошен-
ня в газету, що шукаю партнера для 
танців, але нікого знайти не могла. 
Наприкінці серпня я вирішила запро-
понувати походити зі мною своєму 
сусіду, який кожного ранку курив на 
лавочці під під’їздом. Він сказав, що 
йому треба подумати кілька днів, а 
через два дні погодився. Так у верес-
ні ми вже стали в танцювальну пару. 

На заняттях пара відчула, що між 
ними «пробігла іскра» й що саме лю-
дина навпроти є «рідною душею».

– На перше заняття я йшов про-
сто подивитися, адже ніколи до цьо-
го танцями не займався. Проте так 
перейнявся енергетикою танцю, 
так мені сподобалось стояти в парі з 
Оленою, що я зрозумів, що це – саме 
те, що мені потрібно. Мої друзі були 
дуже здивовані, що я почав танцюва-

ти й постійно розпитували про парт-
нерку. За місяць запропонував Олені 
жити разом, а ще за два – одружити-
ся. Моїй радості не було меж, коли 
вона погодилась. 

Сьогодні молодята святкують своє 
весілля в тісному колі друзів та роди-

чів. Свято вирішили організувати в 
європейському стилі. Першим тан-
цем закохані обрали румбу, щоб по-
радувати гостей не лише романти-
кою, а й пристрастю та запалом. А ми 
вітаємо щасливу пару та зичимо усіх 
подружніх благ! 

***
Надсилайте ваші життєві історії в 

рубрику «Стосунки» й ми обов’язково 
опублікуємо їх на сторінках газети 
«Правди сила». Наша адреса: 21000, 
м. Вінниця, вул. Театральна, 14, 
оф. 419. е-mail: pravdy.syla@gmail.com

Через 26 років сусіди по під’їзду 
одружилися в день закоханих
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У селі Вищеольчедаїв муро-
ванокуриловецького району 
вибухнув скандал між селя-

нами та представниками район-
ного управління ветмедицини 
через падіж свиней. У жителів села 
Оксани марунько та Олександра 
романовського почали хворіти та 
здихати свині. Господарі кажуть 
– через неякісну біодобавку «Пурі-
на», яку вони придбали в районній 
ветеринарній аптеці. Посадовці 
стверджують, що селяни стали роз-
носниками африканської чуми, а 
їхні звинувачення – не що інше, як 
психологічний захист.  

Сім’ю мАрУНькіВ 
ЗмУСили СПАлиТи ВСіх СВиНей 

Оксана Марунько розповідає, що 
придбала добавку «Пуріна» в район-
ній ветаптеці ще до Нового року. 

– Купили, щоб 
у свиноматок 
була краща лак-
тація, – розпові-
дає жінка. 

Але після дода-
вання кормів, сви-
ні в жінки почали 
хворіти. Маруньки 
викликали район-
них ветлікарів – на-
чальника управлін-

ня ветмедицини району Сергія Кушніра 
та районного ветлікаря Валерія Бирку. 

– Коли вони приїхали 19 січня, 
сказали, щоб хвору свиноматку до-
різали, бо була підозра на чуму – у 
неї посиніли вуха. І було одне здохле 
поросятко – йому зробили розтин 
прямо на подвір’ї, але чуми не вияви-
ли, – каже жінка. 

Того дня сім’ю Маруньків змусили 
зарізати всіх свиней – п’ять свиноматок 
і 24 малих поросят. Підозрювали, що в 
тварин африканська чума, хоча на той 
час результатів розтину ще не було. 

– Я просила не робити цього, ка-
зала, хай прийдуть результати екс-
пертизи і якщо є чума, то й вночі їх 
поріжемо та спалимо. Але вони не 
слухали. Бирка сказав, що не піде з 
подвір’я, поки не побачить, що всі 
свині спалені. Троє свиноматок були 
вагітні, от-от мали розродитися, у них 
поросятка живі вже були всередині. Я 
просила, щоб не брали гріха на душу, 
не вбивали їх. Одну свиноматку я пе-
регнала з одного хліва в інший, хоті-
ла сховати, але вони знайшли, – каже 
Оксана Марунько. 

Тепер жінці кажуть, що жодної 
компенсації їй не виплатять, адже в її 
свиней не було чуми. 

ОлекСАНДр рОмАНОВСький 
кУПиВ ДОБАВкУ Для СВиНОмАТки

У жителя цього ж села Олексан-
дра Романовського загинуло дев’ять 
свиноматок, два кнури та понад де-
сяток малих поросят. Африканську 
чуму виявили в одного з кнурів. Інші 
свині, запевняє чоловік, померли від 
отруєння добавкою «Пуріна». 

– До нас у ветаптеку завезли добав-
ку «Пуріна» львівського виробника. У 

мене опоросилася 
свиня й через два 
дні стала погано 
себе почувати. Я 
подзвонив до Ва-
силя Марунька, 
який раніше пра-
цював ветлікарем. 
Ми зробили все, 
що він порадив – 
зокрема, давали 
добавки свино-

матці для лактації. Я завжди був проти 
добавок, але цього разу його послухав, 
– розповідає Романовський. 

СВиНОмАТкА 
«ЗГОрілА» ЗСереДиНи

Добавку чоловік купив 4 січня, а до 
13-го в нього поздихали всі малі поро-
сята та сильно занедужала свиноматка, 
яка нещодавно опоросилась. 

– У мене такого ще ніколи не було. 
Коли ми дорізали свиноматку й роз-
крили її, то зрозуміли, що їсти її не 
можна – такий сморід від неї був. 
Було таке враження, що вона помер-
ла й вже два тижні на сонці лежала. 
Ми її просто спалили, – описує чоло-
вік. – Виходить, свині наїлися цієї «Пу-
ріни» й вона у шлунку почала горіти. 
Коли я взяв печінку в руки, щоб жовч 
відділити, то вона просто розлази-
лась. Шлунки у всіх були спечені.

Зі льВОВА ПриЇхАли ПреДСТАВНики 
ВирОБНикА кОрміВ

Згодом, наприкінці місяця, у чоло-
віка почали й інші свині відмовляти-
ся від корму. Романовський вирішив 
звернутися до районної ветлікарні. 
Зустрівся з Валерієм Биркою та все 
йому розповів. В управління ветме-
дицини написав заяву, в якій описав 
ситуації у своєму господарстві.  

– Це було 25 січня. Я привіз із собою 
цей корм і розказав, що в мене така 
ситуація зі свиньми, що вони хворіють. 
Наступного дня приїхали хазяїн ветап-
теки та троє представників фірми зі 
Львова. Я з ними здибався у ветлікарні. 
Розповів, що в тих свиней, кому давав 
добавку, з’явилася проблема й зараз 
вони не їдять. А кому не давав – їдять. 
Ми спілкувалися в бухгалтерії, вони 
сказали, що хотіли б взяти на дослі-
дження корм, який я купував. Я кажу, 
що віддав його начальнику управління 
Кушніру. І тут один з працівників гово-
рить, що той уже повіз їх у Вінницю на 
дослідження.

Представники фірми також по-
просили чоловіка показати корм, 
яким він годує свиней. Романовський 
погодився. 

– Я взяв із собою свідка, і ми по-
їхали до мене. Показав свиней, роз-
повів: ось ці не їли добавки – вони 
здорові, а ці їли й захворіли. Вони 
походили, подивились і почали ви-
словлювати здогади: «Ні, це не в до-
бавках причина, це ваші корма». 
Я розізлився й кажу: «Вам би в лікар-
ні для людей працювати, ви одразу 
можете ставити діагноз без аналізів і 
досліджень», – пригадує чоловік. 

У кНУрА З ГОСПОДАрСТВА 
рОмАНОВСькОГО ВияВили чУмУ

Наступного дня, за словами Ро-
мановського, начальник районного 

ветуправління Сергій Кушнір приїхав 
до нього оглянути свиней та призна-
чити лікування. 

– Я запитав щодо аналізів на «Пу-
ріну», зразки якої він мав відвезти в 
область. І тут він каже, що не возив. 
Мовляв, за аналізи треба заплатити 
500 гривень. Хоча, якщо представни-
ки управління їх везуть, то лабора-
торія має приймати безкоштовно. Я 
нічого не зрозумів. А потім він каже, 
що хотів зекономити мені гроші й 
віддав зразки власнику ветаптеки. 
То як це? Хіба він зробить нормальні 
аналізи? 

З 30 січня в господаря почався па-
діж свиней: за три дні загинуло троє 
– спочатку дві свиноматки, а потім 
кнур. У свиноматок чуми не виявили, 
а в кнура вона підтвердилась. Потім 
здохли інші свиноматки та ще один 
кнур. Чоловік вивіз усіх за село на 
скотомогильник. Через виявлену аф-
риканську чуму в Романовського ви-
лучили та спалили всіх інших свиней. 

ПОСАДОВці  
ВСе ЗАПеречУюТь

Кореспондентка газети «Правди 
си ла» звернулася за поясненнями до 
начальника управління районної вет-
медицини Сергія Кушніра. Спочатку він 
намагався пояснити ситуацію, однак 
потім сказав звертатися за коментаря-
ми до обласного управління. 

Начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області Григорій Сидорук вважає, що 
люди таким чином просто захищаються. 

– Чума не буває без попередника 
(без сприятливих умов – прим. авт.). 
Отруєння свиней було пусковим 
механізмом для виникнення чуми. 
Можете записати мою думку: вони 
знають, звідки вони привезли чуму 
й це ніяк не пов’язано з купленим 
кормом. А найкращий захист – це на-
пад, – сказав посадовець. 

кОрм ДОСліДили, Але ВиСНОВкіВ 
ДАТи Не мОжУТь

Як виявилось, корм «Пуріна» таки 
досліджували в обласній лабораторії 
ветмедицини, але неофіційно. Мов-
ляв, зразки корму прислали не за 
процедурою, тому офіційних висно-
вків лабораторія дати не може. 

– Коли ми беремо зразки на дослі-
дження, ми запитуємо дату виготов-

лення, дату придатності. Якщо в про-
дукції порушено маркування, термін 
придатності, цілісність упаковки, 
вона вважається неякісною та не-
безпечною й підлягає утилізації. Цей 
корм десь відібрали, прислали, а хто 
виробник – немає, дати придатності 
немає. Так, ми взяли його в роботу, 
дослідили, і небезпеки він не стано-
вить. Але оформити документально 
ми цього не можемо. І я йому (Рома-
новському – прим. авт.) це поясню-
вав. Треба, щоб корм відібрали ко-
місійно: у присутності представників 
ветслужби, депутата або сільського 
голови та представника, в якого він 
його купував. Потім складають про-
токол, опечатують і відправляють до 
лабораторії. І тоді цей результат має 
юридичну силу, – розповів директор 
регіональної державної лабораторії 
ветеринарної медицини Олександр 
Килівник. 

З іншого боку, за словами поса-
довця, у лабораторії дослідили корм, 
яким господар годував свиней, і в 
ньому виявили грибок. 

– Вони чомусь не говорять, що 
їхнє зерно, яке вони дають, уражене 
грибком. Ці експертизи є в районно-
му управлінні. У них були виявлені 
мікотоксини, тож рекомендували ви-
ключити цей корм з раціону свиней. 
Такий корм міг призвести до пони-
ження імунітету, а при цьому чіпля-

ються й інші хвороби, – сказав поса-
довець. 

Зараз і Маруньки, і Олександр Ро-
мановський звернулися до обласного 
прокурора В’ячеслава Соколового із 
заявами, аби розслідували цю справу 
та дії районних посадовців. Окрім цьо-
го, Оксана Марунько звернулася до 
районної поліції, написала листа до Ка-
бінету Міністрів України. Однак, каже, 
результатів немає жодних.   

Виробником корму «Пуріна» в 
Україні є ТОВ «Провімі», яке входить 
до складу компанії «Каргілл». 

В офісі компанії порадили зверну-
тися до регіонального представника 
компанії у Вінницькій області на ім’я 
Андрій. Проте сам пан Андрій комен-
тувати ситуацію відмовився, послав-
шись на те, що це мають робити більш 
уповноважені представники компанії. 

Газета «Правди сила» завжди го-
това висвітлити точку зору компанії-
виробника на своїх шпальтах.  

міСцеВА ВлАДА

ГоСподарСтВо
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у МурованокуриловецькоМу 
районі свині дохнуть Через
ЧуМу та корМи
Тамара ТИСЯЧНА
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Восьмого лютого з пологового 
відділення Вінницької район-
ної лікарні втекла 20-річна 

породілля марія. Про це Vlasno.info 
повідомив заступник головного лі-
каря райлікарні Валерій Щербань. 

– Привезли її до нас просто з при-
вокзального ринку, – розповідає він. 
– Перед цим «швидка» об’їздила інші 
пологові, але там її чомусь не взяли. 
Три дні тому жінка народила дитину 
– доношену, але «маловагову». Тому 
дитині треба трохи набрати ваги пе-
ред випискою з пологового. 

Мешкає породілля в селі Потоки 
Жмеринського району. Має сина й 
доньку – трьох та двох років. Лікарям 
сказала, що одружена. 

– Пізніше через соціальну службу 
вдалось з’ясувати, що чоловіка в Марії 
немає, лише співмешканець. Це ро-
дина ромської національності, живуть 
в якомусь маленькому глиняному бу-
динку всі на купі. Зараз за дітьми нагля-
дає матір Марії, – говорить заступник 
головного лікаря. – До нас приходив 
цей співмешканець. Казав, що повезе 
жінку з новонародженою дитиною на 
автобусі додому, бо найняти машину 
грошей немає. І ще виявилось, що ні 
він, ні вона не вміють читати та писати. 

За словами Валерія Михайлови-
ча, Марія з дитиною перебували в 
палаті разом з іншою породіллею. 
О 12-й годині вона кудись вийшла, о 
14-й сусідка повідомила, що Марія не 
з’являлась. 

– Ми забили тривогу. Обшукали 
всю лікарню та прилеглу терито-

рію. Не знайшли. Перевели дитину 
на штучне годування. Викликали 
поліцію, превентивну службу та 
представників соціальних служб. 
О 16-й вже всі були в нас. Оформ-
ляли документи тощо, – продовжує 
Валерій Щербань. – І ось о 16.45 в 
палату заходить Марія. Усі до неї: 
«Де була? Чому не попередила, що 
кудись підеш?» А вона, не мигнув-
ши оком: «Я на «Урожай» їздила». 
Сказала, що буцімто там, на ринку, 
хотіла в когось грошей позичити. 
А що там так довго насправді роби-
ла, ніхто не знає. 

Породілля отримала поперед-
ження від працівників соціальної 
служби про неналежне виконання 
батьківських обов’язків. Їй зауважи-
ли, що вдруге такого вже не спустять 
з рук, а одразу заберуть дитину. 

У селі Тростянець Тиврівського 
району затягується судова 
справа  про побиття 40-річ-

ної поштарки Олени Остапчук, на 
яку ще в листопаді позаминулого 
року напали п’яні односельчани. 
Про це кореспонденту газети по-
відомила потерпіла.

– Як сьогодні пам’ятаю той страш-
ний день. Мене викликали на роботу й, 
не зважаючи на сильний дощ, я пішла. 
Проходячи повз місцеве кафе, побачи-
ла двох чоловіків, які розпивали спирт-
не й майже не тримались на ногах. Не 
звернула на них уваги й пішла далі, коли 
почула, як мене хтось доганяє. Оберну-
лась, а один з односельчан накинувся 
на мене й повалив з ніг. Я впала в баг-
нюку й взяла під себе сумку з людськи-
ми грошима, які несла на роботу. Дуже 
боялась, щоб їх у мене не відібрали, 
оскільки віддавати не маю з чого. Але 
грошей вони не чіпали, а лишень били 
мене. Спочатку руками, а потім ногами. 
Через сильну зливу на вулиці нікого не 
було, тому нікому було й заступитися, – 
розповідає Олена Остапчук. – Коли я 
від них вирвалась, відразу побігла на 
пошту, там мене переодягнули й викли-
кали лікаря. Через зламані ребра та ге-
матоми мені довелось лежати в лікарні. 
Заявила в поліцію. Усе вже мало б вирі-
шитися в суді, але справу постійно пере-
дають з однієї установи до іншої. Я про-
сто в розпачі – не знаю, що робити, не 
знаю, де шукати захисту.

Незадовго до цього конфлікту 
Олена розійшлась із чоловіком, бо 
той пішов до іншої жінки, братом якої 
є один з нападників.

– Олена немісцева, вона переїхала в 
наше село після того, як вийшла заміж. 
Майже 17 років вони проживали разом, 
а після того, як розлучились, почались 
конфлікти одне з одним. Так склалося, 
що один з нападників, Олександр, є рід-
ним братом жінки, до якої пішов Оленин 

чоловік. Можу припустити, що причи-
ною побиття став сімейний конфлікт. 
Іншого пояснення цій історії знайти не 
можу, оскільки обидві родини дуже хо-
роші, роботящі й про жодну з них не 
можна сказати поганого слова, – гово-
рить сільська голова Ірина Борщевська.

Ще в березні 2016 року справу 
про побиття жінки передали до суду.

– Співробітники поліції провели 
досить вагому роботу в ході розслі-
дування цієї справи. Уже в березні 
минулого року всі докази зібрали й 
передали до суду, – коментує речни-

ця вінницької поліції Анна Олійник. – 
Було подано дві заяви: одна про 
побиття, а друга – стосовно викра-
деного телефону. У ході слідства не 
було встановлено, що телефон був 
вкрадений, його так і не знайшли, і 
ніхто його жодного разу після того не 
вмикав. Тому досудове розслідуван-

ня про грабіж ще триває.
Зараз справа перебуває не в Тиврів-

ському (за місцем проживання), а в Не-
мирівському суді. Жінка не може їзди-
ти на судові засідання в інший район, 
оскільки доглядає дитину з інвалідніс-
тю, яку не має на кого залишити, тому 
справу судді розглядають уже майже 
рік, а результату й досі немає.

У суді пояснили: розглядати спра-
ву за місцем проживання потерпілої 
просто немає кому.

– Оскільки в Тиврівському ра-
йонному суді немає складу суду, 
який може слухати цю справу, Ві-
нницький апеляційний суд напра-
вив її до нас 15 квітня 2016 року, – 
розповідає голова Немирівського 
районного суду Сергій Науменко. – 
Розглядається справа за статтею 
122, частина перша, згідно із якою 
обвинуваченому Олександру М. за-
грожує три роки виправних робіт 
або обмеження волі до трьох років. 
Річ у тому, що Олександр не визнає 
своєї вини, а потерпіла не приїж-
джає на суд. Тому ця справа й роз-
глядається майже дев’ять місяців. 
Наступне судове засідання призна-
чили на 14 березня 2016 року. 
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мешкАНець хмільНицькОГО 
рАйОНУ ВБиВ чОлОВікА 
СВОЄЇ кОхАНки 

У кАлиНіВці НеВіДОмі 
В мАСкАх ПОБили ДирекТОрА 
СПирТЗАВОДУ

Мешканець Хмільницького ра-
йону хотів забрати власну дружину 
додому та отримав смертельний 
удар від її коханця. Про це повідо-
мляє Vlasno.info з посиланням на 
прес-службу ГУ Національної поліції 
у Вінницькій області. 

Вбивство сталось у селі Кача-
нівка. Як повідомляють правоохо-
ронці, 59-річний місцевий меш-
канець прийшов вночі до сусіда, 
щоб забрати власну дружину 
додому. Між чоловіками почалась 
сварка, під час якої 39-річний 
суперник вдарив потерпілого 
дерев’яним держаком по голові. 
Від кількох ударів чоловік зне-
притомнів. Сусід сам викликав 
потерпілому карету швидкої та 
подзвонив у поліцію. На жаль, 
врятувати життя чоловіка не 
вдалось – від отриманих травм він 
помер у реанімації. 

Горе-коханцю тепер загрожує 
до десяти років ув’язнення.

У Калинівці невідомі напали 
на директора одного зі спиртових 
заводів Вінниччини. Напад здій-
снили в будинку, де він орендує 
квартиру. Потерпілого вдарили 
битою по голові та відібрали 
особисті речі: сумку, у якій були 
банківські картки, документи та 
майже десять тисяч гривень го-
тівкою. Нападники були в масках, 
перед нападом пошкодили віде-
окамеру в під’їзді та електричну 
лампочку – потерпілий заходив у 
цілковиту темряву. 

– Близько 19 години другого 
лютого він повертався додому зі 
своєю дружиною, на нього напали, 
відібрали сумку, – коментує 
фахівець відділу комунікації 
Головного управління Нацполіції у 
Вінницькій області Ірина Добро-
вольська. – Зараз поліція розшукує 
двох підозрюваних у вчиненні 
розбою – саме за частиною другою 
статті 187 Кримінального кодексу 
України й відкрили та розслідують 
провадження. Потерпілий є 
директором Овечацького спирто-
вого заводу, що розташований у 
селі Дружне Калинівського району. 
Розбій, вчинений за попередньою 
змовою групою осіб, або особою, 
яка раніше вчинила розбій або 
бандитизм, карається позбавлен-
ням волі на строк від семи до 
десяти років з конфіскацією 
майна. 

3

побита односельцяМи листоноша 
вже півтора року не Може 
доЧекатися судового рішення

лишила новонароджене Маля 
в палаті та пішла на базар: 

Повідомляйте нам про гарячі 
події, які відбуваються поряд 
з вами. Спробуйте себе в ролі 

кореспондента. 

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

вул. Театральна,14, оф. 419. 
тел. (0432) 69-49-81, 
        (097) 769-85-68

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

кримінал

резонанС

Розглядати справу за місцем 
проживання потерпілої просто 

немає кому

Людмила КЛіщуК

Вікторія ОНіСіМОВА

Тетяна щерБАТЮК

Потерпіла не може доїхати до суду через хворобу дитини

з райлікарні втекла жмеринська породілля
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У січні цього року до 
центрів зайнятості 
Вінницької області 

звернулося 7270 осіб. 
Про це розповіла на-
чальник відділу органі-
заційно-інформаційної 
роботи та архівної спра-
ви Вінницького облас-
ного центру зайнятості 
Олеся Тріска. 

З цієї кількості осіб статус 
безробітного отримали 6364 
людини. У січні минулого 
року до центрів зайнятості 

звернулося на дві тисячі лю-
дей менше – 5376. З них 5150 
отримали статус безробітно-
го та стали на облік у центрі 
зайнятості. 

У самому центрі збіль-
шення кількості безро-
бітних не пов’язують з 
підняттям мінімальної за-
робітної плати. 

– Підвищення зарплати 
не вплинуло на кількість 
безробітних. Підприємців, 
які нещодавно закрились, 
до нас звернулось не так і 
багато – 90 чоловік, – пояс-
нила Леся Сергіївна. 

Експерт з податкової та 
бюджетної політики «Ре-
анімаційного пакету ре-

форм» Євгеній Олейніков 
зауважує, що для того, аби 
дізнатися справжні причи-
ни безробіття, варто було 
б провести велике соціоло-
гічне дослідження. Проте не 
відкидає того, що чисель-
ність безробітних могла 
збільшитись і у зв’язку зі 
збільшенням мінімальної 

зарплати та податковим 
тиском. 

– На жаль, мінімальна 
зарплата сьогодні стала не 
інструментом соціального 
захисту, а елементом подат-
кового навантаження, який 
може сприяти збільшенню 
безробіття, – зауважив екс-
перт. 

Починаючи з цього року на платній 
основі можна замовити послуги 
соціальних працівників для пен-

сіонерів, в яких є рідні. Про це розпові-
ла директор департаменту соціальної та 
молодіжної політики Вінницької облдер-
жадміністрації Наталя Заболотна. разом з 
тим, послуги соцпрацівників для одиноких 
громадян залишаться безкоштовними. 

– Ринок праці зараз став значно мобільні-
шим. І якщо дітям людей похилого віку, які зна-
ходяться далеко від батьків, потрібно, щоб соці-
альні працівники навідалися до їхніх рідних, це 
можна здійснити на платній основі. Є райони, 
які вже почали це впроваджувати. Сподіває-
мось, до кінця року такі послуги запровадять на 
всій території області, – зазначила посадовиця. 

Соціальний працівник зможе приходити 
двічі-тричі на тиждень: пратиме, прибирати-
ме та готуватиме їжу. 

– У нас є приклад у Козятинському районі: 
чоловікові за станом здоров’я потрібен до-
гляд, дружина померла, а діти далеко. Пра-
цівник приходить до нього тричі на тиждень: 
готує їжу, прибирає, пере білизну. Вартість 
таких послуг – 380 гривень на місяць, – роз-
повіла Заболотна. 

Кошти офіційно сплачуються в територіаль-
ний центр соціального обслуговування. Однак, 
за словами Заболотної, робота соціального 
працівника важка й непопулярна, оскільки до-
водиться працювати з особливою категорією 
людей. Тож зараз у департаменті є вакантні по-
сади соцпрацівників. На тих працівників, які є, 
іде шалене навантаження – по 10-13 людей, 
коли мало б бути по п’ять-шість. 
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Послуги соціальних 
працівників коштують 
380 гривень на місяць
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У центрі зайнятості збільшення кількості безробітних не пов’язують 
з підняттям «мінімалки»

Тамара ТИСЯЧНА

Тамара ТИСЯЧНА

7 270

5 376 5 150

6 364

Кількість осіб, які звернулись до центрів зайнятості

Кількість осіб, які отримали статус безробітних

cічень 2017 р. cічень 2016 р.



Тиждень тому в Україні стартувала реєстрація на зо-
внішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 
17 березня. Учасники, які закінчують школу та ба-

жають вступити до вишу, мають скласти три тестування. 

Обов’язковим є тест з української мови та літератури. 
Другий предмет на вибір – математика або історія. Третій 
потрібно обрати із запропонованого переліку: математи-
ка, історія України, іспанська, французька, німецька, росій-

З січня 2017 року вінницькі 
студенти отримуватимуть ще 
одну стипендію – соціальну. 

Про це повідомила головний спеці-
аліст відділу моніторингу, надання 
пільг та компенсацій департаменту 
соціальної та молодіжної політи-
ки облдержадміністрації Наталя 
кошелюк. За словами посадовиці, 
тепер у навчальних закладах буде 
два види стипендії – академічна та 
соціальна. Проте право на останню 
мають лише студенти-пільгови-
ки, які не отримують академічної 
стипендії. 

Додаткову стипендію виплачу-
ватимуть у профтехучилищах, коле-
джах, технікумах, інститутах та універ-
ситетах виключно державної форми 
власності. Розраховувати на соціальну 

стипендію можуть діти-сироти; діти, 
позбавлені батьківського піклування; 
діти атовців-військовослужбовців та 
самі атовці; діти-переселенці; діти, чиї 
батьки загинули в АТО; діти батьків-
героїв Небесної Сотні. Також пільгові 
нарахування отримуватимуть особи, 
які постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС та шахтарі. 

Студенти коледжів та технікумів 
отримуватимуть 750 гривень соці-
альної стипендії, студенти інститутів 
та університетів – 1000 гривень. Діти-

сироти та діти, позбавлені батьків-
ського піклування, отримуватимуть 
по 2000 гривень стипендії незалежно 
від того, у навчальному закладі якого 
рівня акредитації вони навчаються. 
На Вінниччині наразі соціальні сти-

пендії на загальну суму 1,3 мільйона 
гривень нарахували 994 студентам. 
Кошти виділяються з державного бю-
джету. Кошти на стипендії для студен-
тів ПТУ мають виділяти з місцевого 
бюджету. 

Для того, щоб отримати соціальну 
стипендію, студентам потрібно звер-
нутися до деканату свого навчально-
го закладу та надати перелік доку-
ментів, які передбачені для кожної з 
пільгових категорій. 
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Майже тисяЧа вінницьких 
студентів отриМали 
соціальну стипендіЮ

Майбутні абітурієнти МаЮть зареєструватися 
на зно до 17 березня

три нових 
дитсадки 
відкриЮть 
цьогоріЧ 
у вінниці
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Коло осіб, які матимуть право 
на соціальну стипендію, 

розширюватиметься. 
До переліку мають долучити 

також дітей з малозабезпечених 
сімей та осіб з інвалідністю

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

Тамара ТИСЯЧНА

Вікторія ОНіСіМОВА

Право на соціальну стипендію мають лише студенти-пільговики

Протягом поточного року 
у Вінниці відкриють свої 
двері три нових дитячі 

садочки, повідомляє сайт місь-
кої ради.

Перший садочок з’явиться на 
Тяжилові по вулиці Максима Шим-
ка, другий – на Старому місті по 
вулиці Покришкіна, а третій – у мі-
крорайоні «Академічний».

Всього нові садочки зможуть 
прийняти 900 дітей. На комплек-
тування цих закладів обладнан-
ням та інвентарем передбачено 
10 мільйонів гривень. 

Олександр САшНьОВ

Дізнатись, як зареєструватися на ЗНО та які документи 
потрібно подати для реєстрації, можна за посиланням: 

testportal.gov.ua/2017/02/03/yak-zareyestruvatisya-na-zno-2017/

минулого року 25 сімей за-
гиблих атовців з Вінниччини 
отримали кошти на при-

дбання житла. Про це повідомила 
директор департаменту соціальної та 
молодіжної політики Вінницької об-
лдержадміністрації Наталя Заболотна. 

Кошти для сімей (13,7 мільйона гри-
вень) з державного бюджету надійшли 
наприкінці грудня. За словами посадо-
виці, 12 сімей уже придбали житло. 

– З жовтня минулого року діє новий 
механізм компенсації вартості житла атов-
цям. Раніше на область передбачалась 
грошова субвенція й органи влади самі 
купували житло. Але через це виникала 
низка проблемних моментів. Наприклад, 

житло мали право купувати лише там, де 
сім’я стоїть на квартобліку. По-друге, жит-
ло мало відповідати певним індивідуаль-
ним особливостям сім’ї. Врахувати все це 
було надзвичайно важко. Новий механізм 
передбачає, що сім’ям, які стоять на квар-
тобліку, відкривають рахунок в «Ощад-
банку». Розрахунок необхідних коштів 
здійснюється на кожну сім’ю. Він залежить 
від кількості членів сім’ї, адже в родині 
може бути одна дитина, а може – і три. 
Відповідно, більшою є грошова компенса-
ція, – пояснила держслужбовець. 

Сім’я може використати ці кошти 
протягом року на придбання житла, 
ремонт або будівництво нового. Крім 
того, до місця проживання родина вже 
не прив’язана – може купувати чи бу-
дувати житло в будь-якому місті. 

сіМ’ї загиблих атовців отриМаЮть 
кошти на купівлЮ житла

житло

Тамара ТИСЯЧНА

За словами посадовиці, отриманих 
коштів цілком достатньо для кожної сім’ї. 
Єдина умова – зняти кошти з рахунку не 
можна. Вони можуть бути перераховані 
лише за договором купівлі житла. Такі 
правила ввели, щоб кошти використову-
вали за призначенням. За необхідності 
родина може докласти власні кошти. 

– Я знаю, що сім’ї, в яких дружина за-
лишилась з однією дитиною, отримували 
по 409 тисяч гривень. Інші, де більше ді-
тей, – по 690 тисяч. Наскільки мені відо-
мо, сім’ї купували житло й у престижному 
районі Поділля у Вінниці, – сказала Забо-
лотна. 

Наразі на 2017 рік формують нову 
базу сімей загиблих атовців, які потре-
бують покращення житлових умов. 
Звертатися за додатковою інформаці-
єю потрібно до департаменту соціаль-
ної та молодіжної політики Вінницької 
ОДА за телефоном: (0432) 61-16-36.  

ська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія. 
Також, за бажанням, цьогоріч можна скласти тестування з 
четвертого предмета на вибір.  Для випускників минулих 
років обов’язковим є лише тестування з української мови 
та літератури, усі інші – на їхній вибір. 

Додамо, що основна сесія ЗНО пройде з 23 травня по 
16 червня, додаткова – з 3 липня по 12 липня. Реєстрація на 
додаткову сесію розпочнеться 3 травня. 



У приміщенні колишнього 
тубдиспансеру в місті Бар від-
крили соціальний центр для 

людей похилого віку «милосердя», 
який опікуватиметься старенькими 
зі всього району. центр розрахова-
ний лише на 30 місць і на сьогодні 
заселений повністю. Самотні ста-
ренькі стають у чергу, аби потра-
пити до нього, оскільки не хочуть 
їхати в інші районні чи обласні бу-
динки престарілих. Про це повідо-
мила директор соціального центру 
«милосердя» Тетяна лущинська. 

– Раніше наш центр розташовував-
ся в селі Копайгород. Для персоналу 
було дуже проблематично виводи-
ти на прогулянки людей-візочників, 
оскільки спальні були розташовані на 
другому поверсі. До слова, таких підо-
пічних у нас восьмеро. Тому я постійно 
шукала зручне приміщення, де вихід 
на вулицю був би з першого поверху. 
Якось дізналась, що пустує приміщен-
ня колишнього тубдиспансеру та звер-
нулась із проханням розташувати там 
будинок престарілих. Мені не відмо-
вили й буквально за кілька тижнів ми 
з персоналом привели його до ладу, – 
розповідає Тетяна Лущинська. – Коли 
нам сказали про переїзд, ми відразу 
запросили спеціалістів з Вінниці, які все 
ретельно продезінфікували. Саме при-
міщення було в дуже хорошому стані, 
тому ми з медсестричками й нянечка-
ми провели лише косметичні роботи – 
побілили, пофарбували, повішали нові 
тюлі у палатах.

Умови проживання для людей тут 
набагато кращі, ніж були в копайго-
родському приміщенні. Вагому роль 
відіграє півгектара прогулянкової 
зони, де люди можуть відпочивати та 
дихати свіжим повітрям. На території 
є два гаражі, складські приміщення 

для продуктів, відокремлений харчо-
блок. У самому приміщенні центру є 
дуже зручна душова кабінка. Майже 
в кожній кімнаті стоїть телевізор, що 
приєднаний до супутникової анте-
ни. В одному з прохідних приміщень 
персонал облаштував молитовну 
кімнатку, де час від часу проводити-
ме службу священик. 

– Коли нам сказали про переїзд, я 
дуже боялась. Вже звикла до персо-
налу, до свого ліжечка та кімнати, але 
коли медсестри сказали, що поїдуть 
на роботу й нас не залишать – я за-
спокоїлась. Вони дуже гарно до мене 
ставляться. Зважаючи, що рідних я не 

маю, то вони і є моя сім’я. До речі, тут 
набагато тепліше й світліше, ніж в ко-
пайгородському приміщенні, – каже 
84-річна бабуся Надія Тимофіївна. 

Центр налічує 15 осіб робочого 
персоналу, шестеро медсестер, які 
раніше працювали у колишньому 
тубдиспансері, та ще дві, які пере-
йшли в центр з Копайгорода. 

– Хоча цей центр й не перебуває 
на балансі міської ради, але за потре-
би ми завжди будемо їх підтримувати, 
оскільки там знаходяться й містяни. На 
відкриття центр отримав у подарунок 
від міськради бойлер для нагріву води 
та солодощі, – розповідає міський голо-
ва міста Бар Артур Цицюрський. – Там, 
до речі, перебуває моя однофамілиця 
Зінаїда Іванівна Цицюрська, яка про-
живала в будинку, який постраждав від 
пожежі минулого року. Коли ми її посе-
лили в цей центр у Копайгороді, то вона 
постійно телефонувала мені особисто й 
розказувала, що її там влаштовує, а що – 
ні. Так і тут, заночувавши першу ніч, на-
брала мене й каже: «Я тут, як у раю».

Заклад фінансується з районного 
бюджету та за пенсійні кошти самих 
пенсіонерів. 75% пенсії надходить на 
рахунок установи. За ці кошти персо-
нал купує необхідні продукти та ліки. 
25% пенсії поштарка видає на руки 
пенсіонерам, вони в свою чергу ви-
трачають їх як забажають. Найчастіше 
люди купують солодощі, а деякі від-
кладають копійки, щоб купити щось 
рідним. 

– Центр перебуває на нашому фі-
нансуванні весь час, навесні плануємо 
виділити їм ще додатково 10 тисяч гри-
вень на придбання необхідного інвен-
тарю. Коли центр був у Копайгороді, 
ми постійно переймались тим, що там 
не досить зручні приміщення й шукали 
кращі умови. Тому, коли до нас зверну-
лась Тетяна Лущинська з проханням 
надати їм приміщення колишнього 
тубдиспансеру, ніяких зауважень не 
було. Приміщення дозволяє відкрити 
ще кілька палат і в майбутньому роз-
ширити центр, – говорить голова ра-
йонної державної адміністрації міста 
Бар Володимир Саволюк. 

НАш крАй

СоцзахиСт

на вінниЧЧині відкрили будинок престарілих 
у приМіщенні колишнього тубдиспансеру
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Спадщина

У південному містечку чечельнику на Віннич-
чині збереглася єврейська синагога XVIII сто-
ліття. Зараз вона в занедбаному стані, однак 

нещодавно в місто приїздили люди з ізраїлю, які 
хочуть інвестувати кошти у відновлення культової 
споруди. Про це розповіли в селищній раді че-
чельника. 

Споруда викладена з вапняку, але зараз від неї за-
лишилися лише стіни. Богослужіння тут не проводять. 

– До нас приїздили люди з Ізраїлю, вони зацікавлені у 
відновленні духовної пам’ятки, – розповідає селищний 
голова Чечельника Світлана Палісіка. – Зараз все на стадії 
відновлення документів, бо синагогу комусь продали, зда-
ється, у 2005 році. Тому завдання номер один – повернути 
її у власність громади та закріпити це документально. 

У радянську добу в приміщенні синагоги облашту-
вали меблевий магазин. Зараз, під час щорічного па-
ломництва до Умані та Брацлава, хасиди заїздять і до 
Чечельника. 

– Люди з Ізраїлю, які приїздили до нас, розповіли, 
що з’явився прямий нащадок равина, який похований 
в Умані – він й зацікавлений у відновленні синагоги. Я 
й сама не раз бачила, як біля неї зупинявся двоповер-
ховий автобус, виходили хасиди, за-

гроші на відновлення синагоги 
в ЧеЧельнику знайшли в ізраїлі

Синагога в чечельнику потребує реставрації

Людмила КЛіщуК

Мирослава СЛОБОДЯНЮК
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У центрі для людей похилого віку старенькі знайдуть свій другий дім

Зінаїда іванівна цицюрська 
разом з місцевим колективом

ходили в те, що залишилося від синагоги та молилися 
там, – розповідає селищний голова. 

Зараз у Чечельнику, каже пані Світлана, майже не 
залишилося євреїв, які б могли тут молитися. Проте із-
раїльські інвестори готові відбудувати синагогу прак-
тично з нуля заради паломників, які відвідуватимуть 
святиню кілька разів на рік. 

75% пенсії мешканців центру надходить 
на рахунок установи. За ці кошти персонал 

купує необхідні продукти та ліки

читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          
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програМа телепередаЧ з 14 по 19 лютого
ВіВТОрОк, 14 люТОГО

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 17.20, 22.50, 
23.30, 00.15 Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25, 18.50 Що там з «Євроба-
ченням»?
09.35 Д/с «Джон Фітцджеральд 
Кеннеді»
10.35 Концертна програма 
«Україна колядує»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Д/ф «Клоун іде на манеж. 
М. Яковченко»
16.15 Мистецькі історії
16.30, 03.15 Т/с «Анна Піль»
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Попелюшка»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом 
Щуром
19.50, 22.45 З перших вуст
19.55 Наші гроші
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Вікно в Америку
02.30 Світло

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-3»
12.55, 01.45 «Ліга сміху»
15.35 «Казкова Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «На ножах»
23.30 «Тіна Кароль. Сила любові 
та голосу»

Тк Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/c «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.10 Новини
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15 Зірковий шлях
11.30, 04.40 Реальна містика
13.30 Т/c «Черговий лікар-2» 
12+
15.30 Т/c «Черговий лікар»
18.00 Т/c «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00, 23.30 Т/c «Умови контр-
акту» 16+
00.30 Т/c «c.s.i.: Маямі» 16+
03.00 Х/ф «Хроніки Ріддіка»

Новий канал
02.55, 02.45 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.30, 07.45 kids time
05.35 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.50 М/с «Том і Джеррі»
07.46 Київ удень та вночі
09.40 Серця трьох
15.10 Серця трьох. Пост-шоу
19.00 Суперінтуїція
22.35 Т/с «Гра престолів» 18+
00.45 Х/ф «Привиди в Коннекти-
куті» 18+

ICTV
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Т/с «Життя і пригоди Миш-
ка Япончика» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Країна мавп» 16+
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
17.50 Т/с «Котовський» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона
23.30 Х/ф «Володар перснів. 
Хранителі персня»
02.40 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.20 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.55 Провокатор

СереДА, 15 люТОГО

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 22.50, 23.30, 
00.15 Погода
06.25, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25, 18.50 Що там з «Євроба-
ченням»?
09.35 Д/с «Джон Фітцджеральд 
Кеннеді»
10.35 Д/ф «Марко Вовчок. Таєм-
нича зірка»
11.00 Засідання Кабінету Міні-
стрів України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.25, 02.10 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Індивідуальна гонка 15 км. 
(жінки)
17.25, 03.55 Т/с «Анна Піль»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Простір толерантнос-
ті. Коріння, кров і душа»
19.50 З перших вуст
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-3»
12.55 «Ліга сміху – 2015»
15.30 «Казкова Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 «Одруження наосліп-3»
23.30, 03.00 Т/с «Теорія брехні – 
3» (16+)
00.45 «Ліга сміху»

Тк Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/c «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Новини
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30 Т/c «Черговий лікар-2» 
12+
15.30 Т/c «Черговий лікар»
18.00 Т/c «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00, 23.30 Т/c «Умови контр-
акту» 16+
00.30 Т/c «c.s.i.: Маямі» 16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
04.55, 18.00 Абзац
05.50, 07.10 kids time
05.51 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.11 Т/с «Клініка» 16+
10.20 Київ удень та вночі
12.25, 19.00 Вар’яти
14.15, 16.05 Половинки
22.20 Т/с «Гра престолів» 18+
01.45 Х/ф «Привиди в Коннекти-
куті-2» 18+

ICTV
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.00 Громадянська оборона
10.55, 17.45 Т/с «Котовський» 
16+
11.50, 13.20 Х/ф «Володар перс-
нів. Хранителі персня»
12.45, 15.45 Факти. День

16.10, 21.25 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Володар перснів. Дві 
вежі» 16+
02.40 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.20 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.50 Провокатор

чеТВер, 16 люТОГО

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 11.35, 22.50, 
23.30, 00.15 Погода
06.30, 23.00 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.25, 18.50 Що там з «Євроба-
ченням»?
09.35 Д/с «Джон Фітцджеральд 
Кеннеді»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Надвечір’я. Долі
15.25, 02.10 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Індивідуальна гонка 20 км. 
(чоловіки)
17.25 Т/с «Анна Піль»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Гайдамацьким 
шляхом»
19.50 З перших вуст
19.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
04.10 Уряд на зв’язку з грома-
дянами

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Теле-
візійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
11.00, 12.20 «Міняю жінку-3»
13.00, 00.45 «Ліга сміху»
15.30 «Казкова Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 02.55 «Секретні матері-
али»
21.00 Т/с «Останній москаль-2»
22.00 «Чотири весілля-6»
23.00 «Право на владу – 2017»

Тк Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/c «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Новини
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30 Т/c «Черговий лікар-2» 
12+
15.30 Т/c «Черговий лікар»
18.00 Т/c «Райське місце» 16+
19.45 Футбол. Ліга Європи 
УЄФА. Сельта – Шахтар
22.00, 23.30 Т/c «c.s.i.: Маямі» 
16+

Новий канал
03.15, 02.20 Служба розшуку 
дітей
03.20, 02.25 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 07.55 kids time
06.06 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.56 Т/с «Клініка» 16+
10.25 Київ удень та вночі
12.35 Вар’яти
19.00 Суперінтуїція-2
22.20 Т/с «Гра престолів» 18+
00.05 Х/ф «Останній із могікан»

ICTV
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
09.55 Секретний фронт
10.50, 17.50 Т/с «Котовський» 
16+
11.50, 13.20 Х/ф «Володар перс-
нів. Дві вежі» 16+

12.45, 15.45 Факти. День
16.10, 21.25 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Апокаліпсис наших 
днів» 16+
03.00 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.40 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

П’яТНиця, 17 люТОГО

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.15 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 17.15, 23.30, 
00.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/с «Легенди 
тофу»
09.25, 18.50 Що там з Євроба-
ченням?
09.40 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи»
11.10 Д/ф «Мій Майдан»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.25, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
14.00 Віра. Надія. Любов
15.20 Обличчя війни
15.40, 03.10 Біатлон. Чемпіонат 
світу. Естафета 14х6 км. (жінки)
17.25 Т/с «Анна Піль»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20, 04.40 Про головне
21.40 Розмова в студії з автором 
фільму «Герої не вмирають» 
Володимиром Чистиліним
21.55 Д/ф «Герої не вмирають»
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку-3»
13.00 «Ліга сміху»
15.30 «Казкова Русь»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.20 «Ліга сміху – 2017»
22.25 «Вечірній квартал»
00.20 Х/ф «Вісім перших по-
бачень»
01.55 Х/ф «За взаємною зго-
дою» (16+)
05.00 «Неділя з «Кварталом»

Тк Україна
06.10, 16.10 Т/c «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Новини
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 05.10 Зірковий шлях
11.30, 03.40 Реальна містика
13.30 Т/c «Черговий лікар-2» 
12+
15.30 Т/c «Черговий лікар»
18.00 Т/c «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
21.00, 23.30 Т/c «Поцілунок долі» 
16+
01.15 Т/c «c.s.i.: Маямі» 16+

Новий канал
03.00, 02.25 Зона ночі
04.50, 18.00 Абзац
05.50, 07.05 kids time
05.51 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.06 Т/с «Клініка»
09.10 Київ удень та вночі
11.30 Від пацанки до панянки
19.00 Пацанки. Нове життя
19.55 Вар’яти
23.05 Т/с «Гра престолів» 18+

ICTV
05.00 Провокатор
05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
09.50 Інсайдер

10.45, 17.50 Т/с «Котовський» 
16+
11.40, 13.20 Х/ф «Апокаліпсис 
наших днів» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
16.10 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.25 Х/ф «Дівчина з тату драко-
на» 16+
02.20 Т/с «Лас-Вегас-3» 16+
03.40 Стоп-10
04.40 Факти

СУБОТА, 18 люТОГО

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 23.20, 00.15 
Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.25 М/с «Книга джунглів» 10с.
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.30 Що там з «Євробачен-
ням»?
10.50 Фольк-music
12.10 Т/с «Незнайомка з Вілд-
фел-Холу»
15.10 Книга.ua
15.40, 02.20 Біатлон. Чемпіо-
нат світу. Естафета 4х7,5 км. 
(чоловіки)
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.25 Чоловічий клуб
19.00 Національний відбір 
учасника від України на Між-
народний пісенний конкурс 
«Євробачення-2017», 3 тур
21.30, 05.35 Новини
22.00 Мистецький пульс Аме-
рики
22.30 Національний відбір 
учасника від України на Між-
народний пісенний конкурс 
«Євробачення-2017», 3 тур (про-
довження)
22.50 В ПЕРЕРВІ: Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
23.50 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
03.45 Д/с «Джон Фітцджеральд 
Кеннеді»

1+1
06.00 Х/ф «За взаємною зго-
дою» (16+)
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Гроші»
11.15, 23.10 «Світське життя»
12.15 «Одруження наосліп-3»
14.00 «Голос країни-7»
16.30, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 «Українські сенсації»
00.10 «Ліга сміху-2017»
02.00 Х/ф «Влада вогню»
03.35 «Неділя з «Кварталом»

Тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 Новини
07.10, 04.50 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/c «Умови контр-
акту» 16+
17.20, 19.40 Т/c «Перехрестя 
Олександра Вербова»
22.00 Х/ф «Мільйонер»
00.00 Реальна містика
02.40 Т/c «c.s.i.: Маямі» 16+

Новий канал
03.00, 02.45 Зона ночі
05.40, 06.50 kids time
05.41 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.51 Пацанки. Нове життя
07.50 Половинки
09.40 Ревізор
12.40 Страсті за ревізором
15.05 Х/ф «Зубна фея»
17.10 М/ф «Геркулес»
18.55 Х/ф «Геракл» 16+
21.00 Х/ф «У пастці часу»
23.05 Х/ф «Привиди в Коннекти-
куті» 18+
01.05 Х/ф «Супергеройське 
кіно» 16+

ICTV
05.00 Х/ф «Голдфінгер»
06.50 Дивитись усім!
07.50 «М» і «Ж»
08.45 Я зняв!
09.45 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. День

13.30 Х/ф «Блакитна безодня» 
16+
16.45 Х/ф «Ягуар» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20.05 Х/ф «Леон» 16+
22.40 Х/ф «22 кулі. Безсмерт-
ний» 16+
00.50 Х/ф «Імперія вовків» 16+
02.55 Т/с «Код Костянтина» 16+
04.35 Факти
 

НеДіля, 19 люТОГО

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 22.55, 23.15, 
00.15 Погода
06.35 На слуху
07.05, 23.30 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Національний відбір 
учасника від України на Між-
народний пісенний конкурс 
«Євробачення-2017», 3 тур
12.25 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Мас-старт 12,5 км. (жінки)
13.30 Спогади
13.55 Мистецькі історії
14.10 Фольк-music
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 
Мас-старт 15 км.(чоловіки)
16.40 Твій дім-2
17.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/ф «Небо падає»
22.20 Китайський вікенд. 
Д/с «Легенди тофу» ф.5
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи»
02.40 Д/ф «Мій Майдан»
03.45 Віра. Надія. Любов
04.40 Д/ф «Коли я мовчу»

1+1
06.00 Х/ф «Влада вогню»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.05 «Українські сенсації»
11.00 «Світ навиворіт-3: 
Танзанія»
12.10 «На ножах»
13.55 Т/с «Останній москаль»
17.45 Х/ф «Вісім перших по-
бачень»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.15, 02.00 Х/ф «Погана компа-
нія» (16+)
01.25 «Аргумент кiно»

Тк Україна
06.50 Новини
07.40 Зірковий шлях
09.15 Т/c «Поцілунок долі» 16+
13.00 Т/c «Перехрестя Олексан-
дра Вербова»
16.50, 20.00 Т/c «Поталанить у 
коханні» 16+
19.00, 05.50 «Події тижня» з 
Олегом Панютою
21.25 Х/ф «Мамина любов» 16+
23.15 Реальна містика
02.10 Т/c «Райське місце» 16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
05.20, 06.40 kids time
05.25 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.45 Т/с «Якось у казці»
10.10 Х/ф «Готель для собак»
12.05 Х/ф «Зубна фея»
14.05 Х/ф «Геракл»
16.10 Х/ф «У пастці часу»
18.15 Х/ф «Зоряний десант»
21.00 Х/ф «Робокоп» 16+
23.20 Х/ф «Привиди в Коннекти-
куті – 2» 18+
01.25 Х/ф «Останній із могікан»

ICTV
05.05 Х/ф «Куляста блискавка»
07.15 Т/с «Відділ 44» 16+
10.55, 11.50, 13.00 Стоп-5
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф «22 кулі. Безсмерт-
ний» 16+
16.05 Х/ф «Леон» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Повітряний маршал» 
16+
22.30 Х/ф «Викрадена-2» 16+
00.15 Х/ф «Дівчина з тату драко-
на» 16+
03.00 Т/с «Код Костянтина» 16+



Відомо, що східні чоловіки 
відзначаються палким темпе-
раментом та витривалістю в 

ліжку. Велику роль для чоловічого 
лібідо відіграє спосіб життя та хар-
чування.  ми попросили пакистан-
ського кухаря махмета шакіля на 
передодні Дня всіх закоханих поді-
литися з українськими чоловіками 
та жінками рецептами секретної 
«сексуальної» страви. 

– У Пакистані імбир досить часто ви-
користовують як приправу. У кожній 
сім’ї знають про його користь не лише 
на імунної системи, а й для «чоловічо-
го» здоров’я. Моя мати постійно готує 
страви з імбиром та петрушкою. Відо-
мо, якщо чоловік часто вживає імбир, 
рівень чоловічого гормону в його крові 
підвищується. До прикладу, жоден з чо-
ловіків у нашій родині ніколи не скар-
жився на слабку потенцію чи недуги в 
інтимному житті, – розповідає Махмет. 

Відомо, що імбир та петрушка – одні 
з найкорисніших продуктів у раціоні 
чоловіків. Вживання цих продуктів під-
вищує рівень тестостерону та поліпшує 
кровообіг, чим і впливають на функці-
ювання статевої системи. 

– Я часто готую вдома. Найулюбле-
ніший мій соус, рецепт якого я привіз із 
Пакистану в Україну, готується досить 
швидко та легко. На 250 мілілітрів хо-
лодного кефіру або жирного йогурту 
беру дрібно нарізаний пучок м’яти та 
петрушки, одну невелику зелену пер-
чинку, дві столових ложки натертого 
імбиру. Усе збиваю блендером, після 
чого додаю сіль та перець за смаком. 
Найкраще соус підходить до страв з 
м’яса та риби, – говорить кухар.

Тож любі наші читачі, не гайте часу, 
купуйте необхідні продукти й нехай ко-
хання завжди панує у вашій домівці! 

рецепти

поГода

ВільНА хВилиНкА 8

секретний рецепт 
«сексуальної» страви від 
пакистанського кухаря

Діліться своїми рецептами 
та цікавими історіями 
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Мирослава СЛОБОДЯНЮК

вЧитель-біолог 
з яМпільщини 
пише книгу про 
наших предків

радимо почитати

жарти

Вчитель біології з ямполя 
михайло Гервазюк пише 
книгу про предків-ям-

пільчан. книга називається 
«Онук відуна». Автор працює 
над нею вже 15 років.

– Захотілось своїми очима «по-
бачити» наших предків. Це по-
вість, яка стосується отих людей, 
що жили на території Ямпільщини 
десь за 300 років до нашої ери. 
Вони вірили в різних богів, які 
були, швидше, силами природи, – 
розповів учитель.

Часом автор друкує книгу у но-
утбуці, в часом – пише від руки. 
Вже має сотню сторінок повісті. 

– Писати люблю олівцем. Голо-
вний герой – звичайний хлопчик 
Зарко, який через певні обстави-
ни є незвичайним. А чому Зарко? 
Колись мій онук Назар попросив 
розповісти казку. Кажу, що дід не 
вміє казок розповідати, я тобі її 
краще напишу. І я вирішив написа-
ти бувальщину, яка трапилась 
у наших краях, – пояснив Михайло 
Макарович. 

Нарешті здійснилася дитяча 
мрія Васі – він заасфальтував всі 
шість соток батьківського городу!

***
Під час винесення вироку суддя 

вдарив себе молотком по пальцю. 
Ніколи ще «півроку умовно» не 
звучало так страхітливо.

***
Трирічний хлопчик цілий день 

лякав бабусю тим, що ходив за 
нею й говорив: «Молись і кайся...» 
Виявилося, що він просив включи-
ти свій улюблений мультик: «Ма-
люк і Карлсон».

***
– Коханий, я хочу шубу!
– Ах, ти ж моя господинько, уже 

біжу по оселедець і буряк.
***

Учитель запитує учнів: 
– Діти, де ми можемо почути як 

розмовляють дерева? 
– У лісі. 
– У парку. 
– У психлікарні.

***
– Синку, а чому в квартирі без-

лад?
– Вечірка була з друзями.
– А де піаніно?
– Дав послухати... 

михайло Гервазюк

ОВеН
Овнам цього тижня кра-
ще не діяти впівсили. 
Якщо постійно змінювати 

план дій і сумніватися в результатах, 
фортуна може відвернутися. Тому 
будьте рішучими.

Телець
Тельцям цього тижня вар-
то приділити більше уваги 
сім’ї, а не кар’єрі. Ця стра-

тегія допоможе вам не розгубити 
свою енергію та розставити пріори-
тети.

БлиЗНюки
Приділіть більше уваги 
сім’ї. Уникайте суперечок – 
конфлікти можуть зруйну-

вати навіть міцні стосунки. Витримка 
цього тижня вам знадобиться.

рАк
Не слухайте пліток і не 
вплутуйтесь у сумнівні ін-
триги або авантюри. Та-

кож будьте уважнішими з докумен-
тацією, щоб не помилитися й не 
втратити гроші. Особливо це стосу-
ється працівників сфери торгівлі.

леВ
Леви за тиждень можуть 
досягти значних висот, 
якщо не розслабляти-

муться та будуть рішучими.

ДіВА
Дівам рекомендується об-
думано розподіляти свої 
сили, щоб не витратити 

весь ентузіазм і запал передчасно. 
Це хороший тиждень для купівлі 
різних дрібниць.

ТереЗи
Терезам цього тижня по-
ліпшать настрій незапла-
новані покупки. Але вони 

мають бути практичними.

СкОрПіОН
Скорпіони цього тижня 
можуть спустошити скарб-
ничку заради великої по-

купки. А ось на роботі ризикуєте 
витратити час даремно, виконуючи 
другорядні завдання.

СТрілець
Цього тижня на робо-
ті буде затишшя. Відпо-
чиньте, але не закидайте 

перспективні проекти й не літайте 
у хмарах, очікуючи, що гроші самі 
прийдуть у кишеню.

кОЗеріГ
В особистому житті на 
Козерогів очікує приємна 
стабільність. Імовірність 

радикальної зміни, як-от пропози-
ції руки та серця, невисока, але в ці-
лому тиждень допоможе зміцнити 
позиції на любовному фронті.

ВОДОлій
Водоліям варто задума-
тись над своїм іміджем і 
зовнішнім виглядом. Змі-

ни підуть на користь і привернуть 
до вас захоплені погляди.

риБи
Рибам зірки готують емо-
ційний тиждень. Ситуація 
безпосередньо залежить 

від вашого настрою. Спільний ак-
тивний відпочинок зблизить з ко-
ханою людиною та привнесе нотки 
новизни у ваші почуття.  

ГороСкоп

14–20 лютого 2017 р.

оГолошення

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

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