
Протягом минулого тижня 
в Україні сталося кілька 
знакових подій: 16 люто-

го Кабінет Міністрів запровадив 
у країні надзвичайний стан в 
енергетиці, а 18 лютого Російська 
Федерація заявила про визнання 
на державному рівні «паспортів» 
псевдореспублік «ДНР» та «ЛНР». 
Паралельно посилилася блокада 
торгівлі з окупованими територі-
ями, а 19 лютого в Києві сталися 
сутички між правоохоронцями та 
мітингувальниками, які підтри-
мують цю блокаду.

СУтичКи біЛя АДМіНіСтРАції 
ПРезиДеНтА в РоКовиНи МАйДАНУ

Біля Адміністрації Президента 
впро довж дня збиралися прихиль-
ники блокади. Багато активістів при-
їхали зі Сходу, з блокпостів, які вста-
новили на залізницях (самі вони їх 
називають «редутами»). Між тим, 
дістатися до президентської адміні-
страції не було змоги через щільні 
кордони правоохоронців, тож над-
вечір активісти закликали людей 
принести туди намети та речі першої 
необхідності, аби залишитися на ніч. 
Коли люди почали прибувати, а хтось 
таки приніс намет, почалися обшуки 
та перепони руху людей. 

– Ми навіть не припускали, що 
мирному мітингу чинитимуть пе-
репони, тим більше, що людей ва-
литимуть на землю. Хоча, у нашій 
країні можливо все, що завгодно, – 
говорить учасник пікету, віннича-
нин Андрій Верич. – Днями Володи-
мир Гройсман оголосив, що проти 
всіх блокадників будуть криміналь-
ні справи. Та ми лише посміялись. 
У Києві було багато людей, які про-
сто з Майдану хотіли записатися й 
вирушити на блокаду.

бЛоКАДА тРивАє 
МАйже ДвА МіСяці

Представники блокадних редутів 
після сутичок на Майдані повернули-
ся на Схід – продовжувати блокувати 
поставки вугілля з окупованого Дон-
басу.

Блокаду розпочали ветерани АТО 
ще 26 грудня, перекривши заліз-
ничне сполучення та заблокувавши 
ешелони з вугіллям, яке прямувало з 
неконтрольованих територій. Ініціа-
тори блокади пояснили: український 
уряд аргументував підвищення тари-
фів на тепло тим, що нібито не має 
змоги купувати вугілля з Донбасу й 
закуповує іноземне за високою ці-
ною. Однак, перекривши колії, бло-
кадники побачили, що ешелони в 
бік України йдуть шаленим потоком, 
а отже – торгівля триває. Припинити 
«бізнес на крові» вони й вимагали 
19 лютого під вікнами президент-
ського офісу.

еНеРгетичНА зАЛежНіСть 
чи зАРобітКи шАхтАРів —

ДУМКи ПРотивНиКів бЛоКАДи
У блокади є й чимало противників, 

які аргументують (переважно в інтер-
нет-мережі) свою позицію тим, що не-
продане вугілля спричинить невиплату 
зарплат шахтарям і вони візьмуть до рук 
зброю та стануть до лав терористичних 
військ. Крім того, без вугілля в Україні 
буде дефіцит електроенергії та під за-
грозою опиниться опалювальний сезон. 
Натякають і на особисті інтереси органі-
заторів блокади, а особливо народних 
депутатів Семена Семенченка та Воло-
димира Парасюка. Багато хто підозрює, 
що нардепи просто хочуть «викупу» від 
Рената Ахметова, енергопідприємства 
якого не отримують сировини.

Тим часом, до перекритих заліз-
ничних гілок у Бахмуті та Золотому 
додався ще один блокпост, який охо-
роняють, у тому числі, й чимало ві-
нничан.

Ми поспілкувалися з учасниками 
торговельної блокади, аби з перших 
вуст дізнатися, чого чекати найближ-
чим часом.

Учасникам торгової блокади 
погрожУють в’язницею

32 6 773 % Коштів віННичАН 
зА гАз йДУть в оФшоРНі 
зоНи КіПРУ

Що ПРиНоСить ДохіД 
ПРеМ’єР-МіНіСтРУ 
воЛоДиМиРУ гРойСМАНУ

яК хМіЛьНицьКий
САНАтоРій «ПоДіЛЛя» 
СтАв ПРивАтНиМ

ПРогРАМА теЛеПеРеДАч 
НА 21–26 Лютого

протести

Вінницькі блокувальники розповіли про життя на перекритій залізниці

19 лютого 2017 р. 
Київ
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Прем’єр-міністр України 
володимир гройсман – 
персона публічна, тому 

природно, що наших читачів ці-
кавить, які в нього статки та де він 
їх заробив. Ми проаналізували 
відкриті реєстри, аби бодай трохи 
пролити світло на походження 
прибутків українського Прем’єра.

Періодично посадовець вносить 
зміни у свою електронну деклара-
цію, якщо він щось продав або купив, 
або якщо відбулися якісь зміни з його 
рухомим чи нерухомим майном. Та-
кож він окремо вносить інформацію 
про те, з чого він отримав кошти. Та-
ких змін за останній час було п’ять.

тоРговеЛьНий цеНтР 
тов «МАгігРАНД» ПРоДАв... 

Своїй ДРУжиНі
15 грудня 2016 року Володимир 

Гройсман вніс зміни до декларації, 
згідно з якими від продажу ТОВ «Ма-
гігранд» він отримав 8 030 215 гри-
вень. Продав він своє підприємство 
своїй дружині Олені Гройсман, яка й 
так була співвласником ТОВ «Магі-
гранд» з 2015 року.

Взагалі, ситуація з «Магігран-
дом» доволі цікава. За інформаці-
єю фінансового порталу «Мінфін», 
після того, як у 2006 році Володи-
мир Гройсман став мером Вінниці, 
приватне підприємство «Юність», 
яке належить його батьку, уклало 
з мерією інвестиційний договір для 
будівництва на місці ринку торго-
вого комплексу «Магігранд». Для 
цього ПП «Юність» взяло в кредит 
10,8 мільйона гривень і передало 
в заставу територію ринку та 13 ти-
сяч «квадратів» майбутнього тор-
гово-розважального комплексу. У 
2009 році «Магігранд» побудували, 
а фірма «Юність» ініціювала власне 
банкрутство, тож боргів, які лише 
зростали, не сплатила.

втРАчеНА «юНіСть» виННА, 
яК зеМЛя КоЛгоСПУ

У вересні 2013 року борг на суму 
87,99 мільйона гривень перед «Кредит-
промбанком» викупив «Дельтабанк». 
Через рік, власне, напередодні свого 
банкрутства, у серпні 2014 року, банк, 
так і не дочекавшись рятівних мільйо-
нів Гройсмана, передав борг компанії 
«факторинг фінанс» за 45 мільйонів 
гривень. Після цього борг «Юності» 
ще кілька разів перепродали: спочатку 

КУА «Атлантіс Капітал», а потім компа-
нії «Поділля Капітал». Сьогодні фірми 
«Юність» немає. У листопаді 2015 року 
розпочали процес її ліквідації.

бізНеС-оточеННя ПРеМ’єР-
МіНіСтРА УКРАїНи беРе КоРіННя 

з МіСьКРАДи
Володимир Гройсман 4 січня 2016 

року вніс три доповнення до своєї де-
кларації, де вказав, що отримав до-
хід від надання в оренду свого неру-
хомого майна фОПу Сергію Вельгусу. 
це 726 тисяч, 1 мільйон 440 тисяч та 
660 тисяч гривень. Загалом –  2 міль-
йони 826 тисяч гривень.

Якщо продивитись декларацію 
Прем’єр-міністра України, то незрозу-
міло, що саме надає в оренду Володи-
мир Гройсман Сергію Вельгусу. Мож-
ливо, свої нежитлові приміщення під 
магазини, які він задекларував.

Відповідно до бізнес-пошукової 
системи YouControl, Сергій Вельгус є 
власником ТОВ «Берізка Плюс», яке 
має дозвіл на 27 видів діяльності, го-
ловним чином – надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендова-
ного нерухомого майна. Серед за-
сновників підприємства в 2011 році 
був і депутат Вінницької міськради 

Олександр Чернега, який з 1 грудня 
2016 року обіймає посаду директо-
ра департаменту архітектурно-буді-
вельного контролю Вінницької місь-
кої ради.

З 2007 по 2013 рік Сергій Вельгус 
був керівником ТОВ «Інтертрейд», яке 
теж займається наданням нерухомості 
в оренду. До нього цим підприємством 
керував Павло Яблонський, який сьо-
годні є секретарем Вінницької місь-
кради. Кінцевим бенефіціаром ТОВ 

«Інтертрейд» є Юрій Петрович Гижко. 
Неодноразово в засобах масової ін-
формації вказували, що він є братом 
першого заступника голови Вінниць-
кої ОДА Андрія Петровича Гижка, але 
сам пан Андрій зазначав, що це лише 
однофамілець, хоча факт такого збігу 
викликає сумніви.

оФіційНий ДохіД 
воЛоДиМиРА гРойСМАНА

Відповідно до декларації, Прем’єр- 
міністр України має дохід з надання 
оренди свого майна керівнику 
ТОВ «Магігранд» Дмитру Немерсько-
му, який у 2015 році сплатив йому 
1 мільйон 302 тисячі гривень. Підпри-
ємство «Конекс» сплатило 108 тисяч 
гривень за оренду нерухомості Воло-
димиру Гройсману. Дружина Прем’єр-
міністра заробила від підприємниць-
кої діяльності в 2015 році 1 мільйон 
408 тисяч 247 гривень. На те, що Воло-
димир Гройсман та його дружина – 
небідні люди, вказують задекларова-
ні грошові активи. Готівкою подружжя 
має 3 мільйони 980 тисяч гривень, 
1 мільйон 242 тисячі доларів та 460 ти-
сяч євро. На банківських рахунках – 
2 мільйони 329 тисяч 962 гривні та 
16 тисяч 200 євро. 

ПоЛітиКА МіСцевА вЛАДА
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Що приносить доХІд прем’Єр-мІнІстрУ 
України володимирУ гроЙсманУ

телебачення в селІ 
з першого березня 

не зникне

актуально

2

Мешканці вінниччини 
збентежені тим, що з 
першого березня в них 

не працюватимуть телевізори. 
– На кожному каналі вискаку-

ють повідомлення: «Увага! Ува-
га!», щоб усі перелаштували свої 
антени. А як їх налаштовувати? 
До кого звертатись? У нас інтер-
нету немає, щоб подивитись на 
той сайт «Телемайстер», – скар-
житься мешканка села Ометинці 
Немирівського району Віра Амб-
рощук. – Сусіди теж не знають, що 
робити. У мене звичайна антена, 
а в них ще цифрова приставка є. 

Проте змінювати налаштування 
повинні тільки власники супутни-
кових антен. А ті, у кого стоять зви-
чайні антени, не повинні хвилюва-
тись, їм нічого робити не потрібно. 
Так само, як і власникам телевізо-
рів, підключених до кабельного 
телебачення та цифрових приста-
вок. На цьому наголошує головний 
інженер вінницької філії Концерну 

радіомовлення, радіозв’язку та те-
лебачення Олександр Калитко.

– лише тим, у кого є супутни-
кова антена, треба буде пере-
лаштувати параметри прийому 
сигналу зі супутника, – каже він. – 
Краще, щоб це зробив кваліфіко-
ваний майстер. 

Втім, якщо людина впевнена, 
що за інструкцією зможе все зро-
бити сама, потрібно зайти на 
сайт telemaster.com.ua, і слідува-
ти всім вказівкам. 

з питань розміщення реклами 
в газеті «Правди сила» 
та на сайті Vlasno.info 

звертайтеся за телефонами:

(0432) 69-49-81
(097) 769-85-68
(093) 837-01-15

Офіційний дохід подружжя Гройсманів:
 3  980 000 гривень, 1 242 000 доларів та 460 000 євро – готівкою; 

2 329 962 гривні  та 16 200 євро – на банківських рахунках.

Тетяна ЩЕрБАТюК

Влад БОдНАр

Медіа центру «вЛАСНо» 
на роботу потрібні 

представники для створення 
власної мережі у районних 
центрах вінницької області.

телефони для довідок: 
(093) 150-17-30. 
(068) 978-04-07
www.vlasno.info

Резюме надсилати за адресою: 
vlasno.reklama@gmail.com

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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власний торговий центр володимир гройсман продав своїй дружині



віННичАНиН, 
яКий ПовеРНУвСя 

з 3-го РеДУтУ бЛоКАДи
Вінничанин Андрій Верич, 

взявши відпустку на роботі, від-
чергував у редуті на пункті «Кри-
вий Торецьк» увесь минулий 
тиждень.

– Поїхав, бо набридло диви-
тися, як наші люди воюють, на-
род у злиднях, а хтось заробляє. 
На блокпостах нині скрутно. 
Харчі, дрова, речі – усе приво-
зять волонтери, я не чув, щоб 
там комусь платили чи щось да-
вали якісь партії чи депутати. 
Навпаки – ставлення до різного 
роду партій і політиків там геть 
неприязне, їх просто ніхто не 
сприймає. Зате атмосфера дуже 
приємна: багато освічених лю-
дей, часом біля багаття якийсь 
професор починає розповіда-
ти про історію, а буває, атовці 
діляться бойовими історіями. 
Усі всіх знають, бо випадкових 

людей там немає: хтось був волонте-
ром, хтось служив.

Волонтери заїздять на редути й за-
раз, дорогою на фронт. Валентин Бе-
лінський, який має вже понад сотню 
виїздів в АТО та знає на передовій мало 
не всіх, щойно повернувся до Вінниці:

– От усі говорять, що там люди 
проплачені, що їх олігархи фінан-
сують... Я приїхав, а в них немає ні 
рацій, ні змінного взуття, продуктів 
потребують. Якби їх фінансували, то 
напевно б і забезпечили всім, – мір-
кує волонтер.

хто ПРихоДить «НА чАй» 
До бЛоКАДНиКів

Андрій Верич розповідає, що «в 
гості» до блокадників часто навід-
уються місцеві мешканці.

– Є такі, що не підтримують, але ми 
з ними не сваримось. Тих, хто підтри-
мує – більше. Приходять і сільські голо-
ви, і прості селяни. Ми пропонуємо свою 
допомогу, навіть поділитися продукта-
ми можемо. Мене якось покликали на 
допомогу – перенести хвору жінку після 
лікарні до хати. Запрошували ми до себе 
й персонал потягів, але вони не хочуть, 

адже змінюються часто, та вантаж не за-
лишають – ночують у машині.

Учасники блокади, за словами Ан-
дрія, одностайні:

– Навіть якщо припустити, що хтось 
з кимось домовиться, то звідти ніхто 
не піде. Там зібралися люди, які готові 
лягти кістьми, аби лише з окупантами 
припинили будь-які торгові відносини. 
Основна думка в усіх: «Ні кроку назад». 
Ми кілька ночей не спали, бо нам по-
відомили, що обласна влада Донеччи-
ни планує силову зачистку. Крім того, 
з боку сепаратистів теж є загроза. Але 
відступати ніхто не пропонував. «При-
віт» передають і батальйони, які несуть 
службу довкола: кажуть, що якщо на ре-
дути буде напад, то готові миттєво від-
реагувати та захистити блокадників.

Що КАжУть УчАСНиКи 
віННицьКого вічА

Вінницькі активісти, які відвідують 
заходи на майдані Небесної Сотні та 
недільні віче, теж вирішили підтрима-
ти блокаду. Вже два тижні поспіль вони 
приходять на майдан з плакатами «Я 
проти бізнесу на крові». Активістка На-
таля Гурко, яка вже три роки відвідує 

віче, розповідає, що вийти з плакатами 
її змусила власна громадянська позиція.

– Уявіть собі, якби під час Другої 
світової ми купували щось у Німеччи-
ни, бо там нібито вигідніше. Та такого 
ніхто б не допустив. Таке питання на-
віть не мало би порушуватися в нор-
мальному суспільстві. Якщо в нас є 
якась залежність в енергетичній сфе-
рі, то ця влада мала би зробити все, 
хоч землю їсти, аби цього не було.

НАДзвичАйНий СтАН 
в еНеРгетиці

Тимчасові заходи на ринку елек-
тричної енергії вживатимуть до 17 бе-
резня. У відповідному розпорядженні 
Кабінету Міністрів України йдеться про 
застосування, у разі виникнення на-
гальної потреби, за погодженням з Мі-
ністерством енергетики та вугільної 
промисловості, графіків погодинного 
вимкнення електроенергії та графіків її 
аварійного вимкнення; розвантажен-
ня енергоблоків атомних електростан-
цій за балансом потужності у вихідні та 
святкові дні тощо. 

Українські нардепи всіх 
фракцій постійно розпо-
відають, що приблизно 

75%  економіки України зна-
ходиться в «тіні». цей факт ми 
вирішили показати на прикладі 
підприємства ПАт «вінницягаз», 
на рахунки якого вінничани що-
місяця сплачують за газ.

Популярна серед українських мо-
нополістів схема демонструє, що 73% 
доходу ПАТ «Вінницягаз» проходить 
через офшорні компанії Кіпру. 

Відповідно до бізнес-пошукової 
системи YouControl, основний вид 
діяльності ПАТ «Вінницягаз» є розпо-
ділення газоподібного палива через 
місцеві (локальні) трубопроводи. 
Статутний капітал підприємства скла-
дає 2 600 093 гривні. ПАТ «Вінниця-
газ» є засновником ПАТ «Вінницягаз 
Збут», яке надає послуги населенню 
з газопостачання. Вигодоодержу-
вач цього підприємства – Микола 
Гончарук, який не вніс до статутного 
фонду компанії жодної копійки, але 
офіційно весь дохід йде саме йому. 
Микола Гончарук був начальником 
департаменту ресурсів нафти та газу 
Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України». 

А от акції підприємства «Вінни-
цягаз» належать трьом компаніям. 
Як виявляється, компанія «Нафтогаз 
України», яка є державним підприєм-
ством, має лише 25% акцій ПАТ «Ві-
нницягаз». Далі починається, влас-
не, офшорна схема: ПАТ «Газтек», 
яке має 48,8% акцій, у свою чергу, 
Україні не належить. Ним володіють 
чотири компанії, зареєстровані на 
Кіпрі. ТОВ «Транзит-Інвест», що має 
24% акцій підприємства ПАТ «Вінни-
цягаз», взагалі «розпорошило» свої 
акції по десятьох компаніях з дуже 
схожими назвами, які теж зареєстро-
вані на Кіпрі.

Що це означає? Зазвичай, кошти 
виводять в офшорні зони для того, 
щоб уникнути українського оподатку-
вання. Якщо в Україні треба сплатити 
20% свого доходу державі, то на тому 
ж Кіпрі – лише 5%. Коли дохід складає 
мільярди гривень на рік, то зеконом-
лені 15% на офшорах велетенськими 
сумами осідають у кишенях керівників 
газових компаній.

Проте ПАТ «Вінницягаз» ствер-
джує: за кордон українські гроші не 
потрапляють.

«Всі кошти, які населення сплачує 
за газ, потрапляють на розподільчий 
рахунок зі спеціальним алгоритмом, 
створений у державному банку Укра-
їни – «Ощадбанку». Алгоритм розпо-
ділу коштів затверджує Державний 
регулятор НКРеКП (Національна комі-
сія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних по-
слуг – прим. ред.). Відповідно до цього 
алгоритму, кожний учасник на ринку 
природного газу отримує свій дохід 
(відповідно до структури ціни на газ) 
та сплачує з нього ПДВ. Тому дані ко-
шти циркулюють виключно в межах 
України і ніяким чином не осідають на 
офшорних рахунках в іноземних кра-
їнах», – йдеться в офіційній відповіді 
«Вінницягазу» нашій редакції. 

У наступних наших статтях ми роз-
повімо про те, звідки отримують 
і куди витрачають дохід інші енерге-
тичні компанії Вінниччини. 

НАДзвичАйНі ПоДіїКРиМіНАЛАто«Правди сила», №8(17),  21 лютого 2017 р.

незважаючи 
на обстрІли, не 

покинУв свІЙ пост: 
на вІнниччинІ 
попроЩалися 
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НА віННиччиНі СПійМАЛи 
КРиМіНАЛьНУ ПАРУ, яКА Дев’ять 
МіСяців виКРАДАЛА КоРів

П’ятДеСятиРічНА жіНКА 
чеРез ожеЛеДицю втоНУЛА 
в КРиНиці

У ніч на 19 лютого в Тульчинсько-
му районі Вінниччини затримали 
кримінальну пару, яка протягом 
дев’яти місяців викрадала худобу в 
громадян у трьох областях України. 
Про це повідомили у відділі комуні-
кацій Головного управління Нацпо-
ліції у Вінницькій області.

– Чоловік і жінка підозрюються 
в 28-ми крадіжках корів, – йдеться 
в повідомленні. – А затримали їх 
у селі Печера, коли зловмисники 
намагались скоїти чергову крадіж-
ку. Зазвичай, 56-річний мешканець 
Київської області та 44-річна 
мешканка Вінницької області діяли 
вночі. Вивозили худобу автомобі-
лем «ГАЗ-3302». Зловмисників 
підозрюють у скоєнні подібних 
злочинів не тільки на Вінниччині, 
але й у сусідніх областях: 20-ти 
крадіжках у Вінницькій області, 
семи – у Хмельницькій, одній – 
у житомирській. 
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У поминальну суботу на 
вінниччині попрощалися 
із загиблим бійцем Ато. 

в останню путь провели бійця 
93-ї окремої механізованої 
бригади Анатолія Фарісея. за-
гинув герой, якому 24 березня 
мало б виповнитись 43 роки, 
внаслідок мінометного обстрі-
лу села Кримське Луганської 
області 15 лютого.

Незважаючи на обстріли, стрі-
лець-помічник гранатометника, 
який ніс бойове чергування на 
взводному опорному пункті, не за-
лишив свій пост і продовжив служ-
бу під вогнем противника. Та один 
зі снарядів розірвався надто близь-
ко, нанісши Анатолію смертельне 
поранення.

Поховали бійця в його рідно-
му селі Шепіївка Калинівського 
району. Попрощатися із заги-
блим прийшли односельці, друзі 
та бойові побратими. 

Анатолій був неодруженим, 
батьки померли. Серед рідних 
залишився лише брат. Редакція 
Vlasno.info та газети «Правди 
сили» висловлює співчуття близь-
ким Анатолія. 

73% коштІв вІнничан 
за газ ЙдУть в оФшорнІ 
зони кІпрУ

Учасникам торгової блокади погрожУють в’язницею

Тетяна ЩЕрБАТюК

Vlasno.info

актуально

Продовження. Початок на стор.1

Влад БОдНАр

Богдан НОВАК
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Ввечері 13 лютого рятувальники 
витягли тіло жінки 1964 р. н. з кри-
ниці в селі Борсків на Тиврівщині. 
Про це повідомили в прес-службі 
ГУ ДСНС у Вінницькій області. Ряту-
вальники дізналися про знайдене 
у воді тіло 13 лютого о п‘ятій годині 
вечора. За допомогою мотузки 
вони змогли витягти жінку з півто-
раметрової глибини та відправити 
її тіло на експертизу, щоб дізнатися 
причину смерті.

За даним фактом правоохо-
ронці відкрили провадження 
за частиною першою статті 115 
(умисне вбивство).

– Швидше за все, стався нещас-
ний випадок, – розповідає праців-
ниця Ворошилівської сільської 
ради Марія Сілецька. – Навколо 
криниці суцільна ожеледиця, тому 
вона, найімовірніше, послизнула-
ся й не змогла виборсатися. 

Ірина БАСЕНКО



Керамістами, чоботарями та 
флористами можуть без-
коштовно стати вінничани 

з особливими потребами. 

Освіту за 22 напрямами можна 
здобути у Вінницькому центрі про-
фесійної реабілітації інвалідів «По-
ділля». Про це газеті «Правди сила» 
розповіла працівниця відділу со-
ціально-психологічної реабілітації 
центру людмила Соломенко.

– Набір на навчання триває по-
стійно. людей з інвалідністю ми за-
безпечуємо житлом, харчуванням, 
вони проживають в обладнаних гур-
тожитках під медичним наглядом, – 
говорить людмила Соломенко. – 
Крім людей з інвалідністю, навчання 
в нас проходять також люди, направ-
лені з центру зайнятості, також мо-
жуть навчатися люди за власним ба-
жанням за гроші.

цьогоріч людям з особливими по-
требами, як чоловікам, так і жінкам з 
різних регіонів України пропонують 
обрати одну з 22 професій: 

– виробник художніх виробів з 
кераміки (8 місяців);
– оператор комп’ю терного на-
бору (5 місяців);
– адміністратор (5 місяців);
– агент з організації туризму (5 
місяців);
– касир торговельного залу 
(2,5 місяця);
– перукар (перукар – модельєр) 
(5 місяців);

– флорист (5 місяців);
– манікюрник (3 місяці);
– візажист (5 місяців);
– оператор котельні (3 місяці);
– взуттьовик з ремонту взуття 
(3 місяці);
– кравець (8 місяців);
– фотограф (фотороботи) (6 мі-
сяців);
– в’язальниця трикотажних ви-
робів та полотна (2 місяці);
– діловод (6 місяців);
– конторський (офісний) служ-

бовець (бухгалтерія) (8 місяців);
– кухар (6 місяців);
– кондитер (7 місяців);
– лицювальник-плиточник (6 мі-
сяців);
– штукатур (3 місяці);
– взуттьовик з індивідуального 
пошиття взуття (12 місяців);
– швачка (3 місяці).
Перелік документів, які необхід-

ні для вступу:
1. Індивідуальна програма реа-

білітації інваліда (дитини-інваліда), 

отримана на медико-санітарній 
експертній комісії (лікарсько-кон-
сультативній комісії) в лікаря-реабі-
літолога, де вказано:

– в п.4. Професійна реабіліта-
ція: слова «Може навчатися на 
«..............» (зазначається обрана 
професія);

– в п.15. Реабілітаційний потен-
ціал – високий або середній (низь-
кий може бути тільки медичний по-
тенціал, а не професійний).

2. Медична довідка форми 086 – 
У з висновком онколога, нарколо-
га, дерматовенеролога та психіа-
тра. Звернутися за нею потрібно в 
поліклініку за місцем проживання.

3. Висновок профконсультації. 
Звернутися потрібно в районний 
центр зайнятості за місцем реє-
страції.

4. Копії: паспорта, довідки МСеК, 
ідентифікаційного коду, документа 
про освіту, пенсійного посвідчення.

5. фото – 2 шт. (розміром 3х4);
6. Зазначені документи занести 

в районне (міське) управління со-
ціального захисту населення за міс-
цем проживання для оформлення 
направлення в центр.

Для тих, хто потрапляє сюди з 
центру зайнятості, необхідно надати 
копію паспорта, ідентифікаційного 
коду, документів про освіту (з додат-
ками) та свідоцтва про шлюб у разі 
зміни прізвища. 

центр розташований у Вінниці. 
За детальнішою інформацією мож-
на звертатись за номерами телефо-
нів: (0432) 55-47-10, 68-02-61. 

Міністерство оборони 
України підписало наказ 
«Про бюджетну політику 

Міністерства оборони України 
на 2017 рік». цим документом 
визначаються розміри виплати 
грошової компенсації військовос-
лужбовцям збройних сил України 
за винаймання ними житлових 
приміщень та граничний роз-
мір орендної плати в разі оренди 
військовою частиною житла для 
військовослужбовця. 

З 1 січня 2017 року розмір ви-
плати грошової компенсації вій-
ськовослужбовцям ЗСУ за оренду-
вання ними житлових приміщень 
встановлюється:

– у місті Київ – 3000 гривень на мі-
сяць; 

– в обласних центрах – 2250 гри-
вень на місяць;

– в інших населених пунктах – 
1500 гривень на місяць. 

При цьому військовослужбовцям 
за наявності в них трьох і більше чле-
нів сім’ї зазначені розміри збільшу-
ються в півтора раза.  

Моє ПРАво
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У вороновицІ вІдкриють 
соцІальниЙ кризовиЙ 
центр на 30 лІжок

вІЙськовим даватимУть 
грошІ на орендУ житла

У вІнницІ пІдготУвали 22 проФесІї 
для людеЙ з особливими потребами
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Ірина БАСЕНКО

заняття для душі та для заробітку пропонують опанувати людям 
з інвалідністю в жмеринці

Заклад утворять на базі відділення для бездомних

відділення реінтеграції без-
домних громадян у воро-
новиці стане основою для 

відкриття соціального центру 
для людей, які опинилися в кри-
зовій ситуації. Під час засідання 
комісії вінницької обласної ради 
з питань комунальної власності 
депутати питання підтримали та 
відправили на сесійний розгляд.

– Відділення, яке планувалось 
на 30 ліжок у Вороновиці, наразі 
не функціонує, – розповідає ди-
ректор департаменту соціальної 
та молодіжної політики Вінницької 
ОДА Наталя Заболотна. – Питан-
ня бездомних громадян належить 
до компетенції територіальних 
громад, адже в області немає без-
домних громадян, проте вони є в 
кожному окремо взятому населе-
ному пункті.

Щоб готове приміщення не сто-
яло даремно, його вирішили вико-
ристати для людей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах: жі-
нок, які постраждали від насильства 
в сім’ї, переселенців тощо.

– Часто трапляється так, що по-
серед ночі телефонують: десь треба 

переночувати людям, постражда-
лим від торгівлі людьми, чи пере-
селенцям, які мерзнуть на вокзалі й 
не мають місця для ночівлі. Ми, за-
звичай, звертаємося до релігійних 
конфесій та шукаємо благодійників. 
Якраз тут стануть у нагоді кімнати у 
вороновицькому відділенні, – пояс-
нила Наталя Михайлівна. 

На базі старого центру планують 
створити обласний комплексний 
центр надання соціальних послуг, 
з комплексним доглядом, можли-
вістю звернутися за медичною та 
психологічною допомогою. У цьому 
ж центрі й надалі залишатиметься 
відділення для реінтеграції бездо-
мних, де їм надаватимуть необхідну 
допомогу, сприятимуть у віднов-
ленні паспортів тощо.

Коштів, за словами посадовців, 
на цей проект додатково витрача-
ти не потрібно – центр уже готовий, 
просто розшириться спектр послуг. 
люди зможуть перебувати там до 
півроку.

Депутати проект підтримали, 
тож незабаром його розглянуть на 
сесії обласної ради. Зараз департа-
менту соцполітики треба узгодити 
питання створення центру з дер-
жавним реєстратором.  

Ірина БАСЕНКО

Vlasno.info

МАКСиМАЛьНий РозМіР оРеНДНої ПЛАти ДЛя війСьКовСЛУжбовців 
У 2017 Році (без урахування комунальних послуг) 

м. Київ обласні центри інші населені пункти

2500 грн

1900 грн

1300 грн

3550 грн

2650 грн

1750 грн

5300 грн

4000 грн

2650 грн

cім’ї 
1–2 особи

cім’ї 
3 особи

cім’ї 
4 особи
та більше



цього року 28 шкіл вінниць-
кої області отримають нові 
автобуси для підвезення 

дітей. за словами першого за-
ступника директора департамен-
ту освіти вінницької оДА олени 
чорної, держава протягом остан-
ніх двох років надає фінансову 
допомогу на придбання шкільних 
автобусів.

– На умовах співфінансування — 
спочатку 50 на 50, а потім 70 на 30, 
за 2016 рік закуплено вісімнадцять 
шкільних автобусів. Два автобуси 
придбали в Гайсинському районі 
вже цього року. Потреба залиша-
ється в ста одиницях, – говорить 
Олена Чорна.

Проте читачі газети «Правди 
сила» написали нам про проблему: 
у літинському районі дітей до школи 
довозять не завжди. Своє бачення 
ситуації вони виклали в листі, який 
датовано 10 лютого, називати влас-
ні імена батьки відмовилися, аби не 
мати потім проблем.

 «З другого лютого й до теперіш-
нього часу не здійснюється підвіз 
шкільним автобусом понад 30-ти 
учнів із сіл Кильянівка та Залужне до 

НВК (навчально-виховного комплек-
су – прим. ред.) с. Бірків Літинського 
району Вінницької області. Мотивація 
керівництва освіти – відсутність тало-
нів на бензин. Хоча вчителями освіт-
нього закладу, по розпорядженню 
зверху, справно у журналах фіксується 
присутність даних учнів на уроках всі 
ці дні. По інформації, що дійшла до 
нас, батьків учнів, на вищевказаний 
автобус щоденно виписуються до-
рожні листи (транспортний засіб не 
контролюється ні механіком, ні стан 
водія – лікарем перед виїздом), а зе-
кономлений бензин використовується 
на транспортне обслуговування об-
ласної комісії, що саме в цей період 
перевіряє фінансовий стан народного 
відділу освіти по району. Також на за-
пчастини та техобслуговування дано-
го транспортного засобу з бюджетних 
коштів періодично виділяються немалі 
суми, левова частина з яких викорис-
товується на ремонти власних авто 
керівництва. Просимо Вашої допомо-
ги у вирішені цієї проблеми, оскільки 
ми достукатися не можемо ні до кого, 
а пішки здолати більше шести кіломе-
трів полями й лісами, ще й у такі мо-
рози, в один кінець наші діти віком 

від 6 років не в змозі. Та й відсутність 
мобільного покриття у наших селах 
також зіграє не останню роль і не дає 
тримати ситуацію на контролі. З пова-
гою: батьки учнів», – йдеться у листі.

Голова Бірківської сільської ради 
Андрій лисяний прокоментував цю 
ситуацію так: 

– До нашої сільської ради входить 
три маленьких села, в яких прожи-
ває 804 жителі. З них – 104 неповно-
літні дитини, 83 – шкільного віку й 
21 – дошкільного, які відвідують наш 
садочок та школу. На жаль, у нас дуже 
мало професійних педагогічних ка-
дрів, тому половину вчителів авто-
бус привозить з району, – розповідає 
сільський голова. – Про те, що авто-
бус не їздив три тижні, чую вперше, 

оскільки цієї зими дітей не підвозили 
до школи лишень три дні, коли наме-
ло снігові замети й вулицями не міг 
проїхати жоден транспорт. Наскіль-
ки я знаю, бензином автобус забез-
печує районна влада, яка й виділяє 
кошти на ремонт транспорту. 

Автобус школі передали з іншого 
села минулого літа, там він відпрацю-
вав понад п’ятнадцять років. Зараз 
автобус потребує постійного ремон-
ту й догляду. Про це розповів дирек-
тор школи Костянтин Ільчук. 

– Наш автобус курсує щоденно з 
шостої тридцять ранку. Водій виїж-
джає за вчителями в літин, приво-
зить їх у школу й починає збирати по 
селах дітей. Батьки особисто мені ні-
коли не скаржились, що дітей не за-

брали або не підвезли. Транспорт 
дуже старий, тому часто ламається. 
Ним опікується водій, який вже кіль-
ка разів приходив до мене із заявою 
про звільнення. Кожного разу впро-
шую його, щоб він пропрацював ще 
хоча б семестр, він погоджується. 
Влада виділяє нам 15,5 літрів бензи-
ну на день, яких нам катастрофічно 
не вистачає. Ми виносили це питан-
ня на районному рівні, але поки що 
воно не розглядалось. Тому дуже 
часто з пальним допомагають сіль-
ські орендатори, які обробляють 
прилеглі поля, – розповів нашому 
кореспонденту директор.

Зараз, за словами керівництва 
школи, підвіз дітей до навчального 
закладу відновили. 

ДітиоСвітАгРоМАДА«Правди сила», №8(17),  21 лютого 2017 р.

Мирослава СЛОБОдЯНюК

три десятки УчнІв 
на лІтинЩинІ не пІдвозили 
до школи в мороз

медІа-центр «власно» 
пропонУЄ всІ види 

рекламниХ послУг:

(093) 150-17-30, 
(068) 978-04-07
www.vlasno.info
vlasno.reklama@gmail.com

нам пишуть
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Влада виділяє 15,5 літрів 
бензину на день, яких 

катастрофічно не вистачає
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шкільний автобус звозить у с. бирків не лише учнів, а й учителів

оголошення

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

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

стань дописУвачем газетирекламу на сайті vlasno.info;

рекламу в газеті «Правди сила»;

відеорекламу: tV – Youtube;

кур’єрську доставку по місту 

та області;

поліграфічні послуги;

сувенірну продукцію;

зовнішню рекламу.



Кримінальну справу про-
ти керівництва санаторію 
«Поділля» в хмільнику, яке  

підо зрюють в привласненні май-
на трудового колективу, мають 
відновити та заново розслідувати. 
це стало можливим, оскільки в 
січні цього року вінницький місь-
кий суд скасував постанову об-
ласної прокуратури про закриття 
провадження. 

Відповідну скаргу на постанову 
подав очільник профспілки санато-
рію Олександр Ткач. Минулого року 
слідчі позбавили його та інших пра-
цівників статусу потерпілих, у зв’язку 
з чим працівники санаторію не мо-
гли ознайомитись із матеріалами 
справи.

Зараз санаторієм «Поділля» керує 
сім’я Реп’яхів: батько Анатолій Реп’ях, 
син Олександр та донька Оксана. 
Згідно з даними сервісу Youcontrol, 
кінцевими бенефіціарами (власни-
ками, вигодонабувачами) є троє лю-
дей – Анатолій Реп’ях, його син Олек-
сандр та голова облагрооб’єднання 
«Вінницька рада сільгоспвиробни-
ків» Микола Панасюк. Саме цих лю-
дей підозрюють у привласненні май-
на працівників.  

бУв КоЛгоСПНиМ – 
СтАв ПРивАтНиМ 

Однак санаторій не завжди був 
власністю трьох осіб. Здравницю за-
снували в 70-х роках минулого сто-
ліття на кошти колгоспів Вінниччи-
ни. Називалась вона «Хмільницький 

міжрегіональний санаторій «Поді-
лля». Засновниками виступали всі 
районні агроради області. 

У 2004 році на базі санаторію ство-
рили ТОВ «Санаторій Поділля» й ста-
білізаційний фонд трудового колек-
тиву в розмірі понад два мільйони 
гривень. Тоді засновниками підпри-
ємства були всі 27 районних агрорад 
області. 

У 2007-2008 роках трудовий ко-
лектив санаторію вносять до статуту 
підприємства й визначають частку 
його майна – 15,7%. Разом з тим, 
у цей період через зміну законодав-
ства зменшилась і кількість засновни-
ків – районні агроради передають 
свої повноваження обласній агрора-
ді на чолі з Миколою Панасюком. 

Оскільки Панасюку належав 
контрольний пакет акцій підприєм-
ства, у 2011 році за його ініціативи 
трудовий колектив у статуті виклю-
чили з переліку співвласників сана-
торію. Таким чином, люди позбулися 
своєї частки майна й частки прибутку 
від діяльності санаторію. А ще через 
два роки контрольний пакет акцій 
опинився в руках родини Реп’яхів. 

ПРАвоохоРоНці КАжУть, 
Що СКЛАДУ зЛочиНУ НеМАє
Яким чином одна з найбільших 

здравниць області, яка розташована 
на 12 га в лісовій зоні, опинилася в 
приватних руках, намагались розі-
братись і прокуратура, і поліція. Од-
нак порушені справи щоразу закри-
вали за відсутністю складу злочину.  

Проте цього разу активісти та 
адвокат запевняють, що контр-
олюватимуть розслідування самі, 
оскільки матимуть доступ до мате-
ріалів справи. 

– Тепер ми будемо знайоми-
тись з матеріалами справи й ви-
являти там невідповідності. Бо 
слідчий у цій справі вчиняє не-
потрібні дії, а потрібних не вчи-
няє. А саме – дій, спрямованих на 
викриття осіб, які привласнили 
частку майна трудового колекти-
ву. Зараз суд розібрався та при-
йняв законне рішення, – пояснив 
адвокат Сергій Клінчіков. 

ЛюДей, яКі ПРетеНДУють 
НА чАСтКУ САНАтоРію, 

НАзвАЛи «ПоМиЛКою в СтАтУті»
Під час розслідування, яке проводи-

ло онлайн-видання Vlasno.info, очіль-
ник облагрооб’єднання Микола Пана-
сюк пояснював, що трудовий колектив 
санаторію внесли до статуту помилко-
во й тому згодом виключили з нього. 
Тому, мовляв, людям немає на що пре-
тендувати. Такої ж думки дотримується 
й директор санаторію Анатолій Реп’ях. 

Газета «Правди сила» й надалі 
слідкуватиме за розвитком подій та 
ходом розслідування та повідомля-
тиме про деталі читачів. 

НАш КРАй

власність

як ХмІльницькиЙ санаторІЙ 
«подІлля» став приватним, 
розслІдУють правооХоронцІ

У шаргородІ пІвтисячолІтня кам’яниця 
дІлить стІнУ з житловим бУдинком
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Кримінальну справу проти 
керівництва санаторію 
«Поділля» відновили

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

Місто шаргород має чи не 
найбільшу кількість істо-
ричних пам’яток на тере-

нах вінниччини. ці пам’ятки мають 
на тільки всеукраїнське значення, 
а й міжнародне. один з таких іс-
торичних об’єктів – замкова рене-
сансна кам’яниця, якій 432 роки. 

Взагалі кам’яниці – це будівлі 
в середньовічних містах Європи, 
які поєднували функції житла з 

торговою лавкою або ремісни-
чою майстернею. Споруджували 
їх з каменю, чим і пояснюється 
назва. Через обмеженість земель-
ної ділянки та щільності забудови 
кварталу їх зводили дво- чи чоти-
риповерховими, розвернутими на 
вулицю або площу вузьким торце-
вим фасадом з трьома-п’ятьма ві-
конними осями. 

Майже за 500-річну історію 
будівля в Шаргороді практично 

перетворилося на житловий бу-
динок. За радянських часів тут 
облаштували госпіталь. Сьогодні 
будівля повністю закинута, тому 
проникнути в неї через вікно не-
має проблем. Знаходячись у се-
редині кам’яниці, усі сумніви про 
давній вік будівлі відпадають од-
разу. Середньовічні склепіння тут 
просто неймовірні. Денне світло 
потрапляє у підвал через венти-
ляційне вікно.

Зараз навколо кам’яниці знахо-
дяться звичайні приватні будиночки.

– Найгірше те, що про цей будинок 
усі забули й він поступово занепадає. 
Якщо про храми, синагогу хоч якось 
дбають, то на кам’яницю всі «забили». 
Будемо надіятись, що з часом цю спо-
руду все-таки відреставрують, бо вона 
має велике історичне значення, – каже 
місцевий мешканець Валентин. 
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програма телепередач з 21 по 26 лютого
вівтоРоК, 21 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
09.30 Д/ф «Джиммі Картер»
10.55 Д/ф «Приватний лист світові»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.20 Театральні сезони
15.45 Спогади
16.15 Мистецькі історії
16.30, 03.55 Т/с «Анна Піль»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Попелюшка»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
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 Д/с «Джон фітцджеральд 
Кеннеді»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.50, 12.25 «Міняю жінку-3»
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом переска-
нування транспондера 11766 H на 
супутнику astra 4a (Sirius 4) 
12.55 «Вечірній Київ»
15.05 «Мультибарбара»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній москаль-2» 
(12+)
22.00 «На ножах»
23.30 Т/с «Теорія брехні-3» (16+)
00.45 Х/ф «Водне життя» (16+)
02.45 Х/ф «Пропала грамота»

тК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 05.00 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Умови контрак-
ту-2» 16+
00.20 Т/с «C.S.i.: Маямі» 16+
02.50 Х/ф «Робін Гуд»

Новий Канал
03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 02.25 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.55 kids time
06.03 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.53 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.00 Т/с «Клініка» 16+
09.40 Київ удень та вночі
12.50 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Серця трьох
22.00 Т/с «Костянтин» 18+
00.30 Х/ф «Готель для собак»

ICTV
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Антизомбі
11.05, 17.50 Т/с «Котовський» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.30 Х/ф «Відчиніть, поліція-3»
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона

23.20 Х/ф «Найкращий стрілець»
01.25 Т/с «лас-Вегас-3» 16+
02.50 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 факти
 

СеРеДА, 22 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, 17.20, 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
09.30, 02.10 Д/ф «Джиммі Картер»
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 
України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.20 Світло
16.05 Путівник прочанина
16.30, 03.55 Т/с «Анна Піль»
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Попелюшка»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Простір толерантності. 
Візьму твій біль собі»
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
03.30 Уряд на зв’язку з громадя-
нами

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
11.00, 12.25 «Міняю жінку-3»
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом переска-
нування транспондера 11766 H на 
супутнику astra 4a (Sirius 4) 
12.50 «Вечірній Київ»
15.05 «Мультибарбара»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній москаль-2» 
(12+)
22.00 «Одруження наосліп-3»
23.30 Т/с «Теорія брехні-3» (16+)
00.45 Х/ф «Гепард»
02.15 Х/ф «Тіні забутих предків»

тК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Умови контрак-
ту-2» 16+
00.30 Т/с «C.S.i.: Маямі» 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 08.00 kids time
06.10 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.05 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.03 Т/с «Клініка» 16+
09.55 Київ удень та вночі
11.50 Т/с «Останній із Магікян»
19.00 Від пацанки до панянки
21.40 Х/ф «Джон Вік» 16+
23.40 Т/с «Костянтин» 18+
01.30 Вар’яти
02.55 Служба розшуку дітей

ICTV
05.00 Провокатор
05.45 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
11.05, 17.50 Т/с «Котовський» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 факти. День

13.30 Х/ф «Найкращий стрілець»
15.35, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Операція «Арго» 16+
01.40 Т/с «лас-Вегас-3» 16+
03.00 Стоп-10
04.35 Студія Вашингтон
04.40 факти
 

четвеР, 23 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, 11.30, 13.40, 
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
09.30 Д/ф «Клінтон»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф «Раїса Недашківська. Те, 
що не вмирає»
15.20 Надвечір’я. Долі
16.15 На пам’ять
16.30, 03.55 Т/с «Анна Піль»
17.30 Школа Мері Поппінс
17.45 М/с «Попелюшка»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «Гармонія протиріч 
Тетяни Яблонської»
19.50 З перших вуст
19.55 «Схеми» з Наталією Седлець-
кою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «епоха честі»
22.35 Обличчя війни
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Д/ф «Джиммі Картер»
03.30 Д/ф «Київська старовина. Світ 
мистецтва. О. екстер»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.55, 12.25 «Міняю жінку-3»
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 шляхом переска-
нування транспондера 11766 H на 
супутнику astra 4a (Sirius 4) 
12.50 «Вечірній Київ»
15.05 «Мультибарбара»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Останній москаль-2» 
(12+)
22.00 «Чотири весілля-6»
23.00 «Право на владу-2017»
00.45 Х/ф «За взаємною згодою» 
(16+)
02.30 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)

тК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
00.00, 02.30 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 03.15 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 футбол. ліга Європи УЄфА 
Шахтар – Сельта
00.15 Т/с «C.S.i.: Маямі» 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
05.05, 18.00 Абзац
06.00, 07.55 kids time
06.03 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.00 Т/с «Клініка» 16+
09.45 Київ удень та вночі
14.20 Т/с «Щасливі разом»
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф «Токарев» 16+
22.45 Т/с «Костянтин» 18+
00.35 Х/ф «На гребені хвилі» 16+
02.55 Служба розшуку дітей

ICTV
05.00 Провокатор
05.40 Дивитись усім!

06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.50 Т/с «Котовський» 16+
12.00, 13.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.30 Х/ф «Скажені перегони»
15.20, 16.20, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Гра в імітацію» 16+
01.35 Т/с «лас-Вегас-3» 16+
02.55 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 факти
 

П’ятНиця, 24 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, 11.30, 17.20, 
22.50, 23.30, 00.15 Погода
06.25 життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/с «легенди 
тофу»
09.30 Д/ф «Клінтон»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.15 Схеми
14.00 Д/ф «Після прем’єри – роз-
стріл»
15.20 Віра. Надія. любов
16.15 На пам’ять
16.30, 03.10 Т/с «Анна Піль»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Попелюшка»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.15 З перших вуст
19.25 Війна і мир
20.20, 04.35 Про головне
21.50 Д/ф «Іван франко»
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, 02.05 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.50, 12.25 «Міняю жінку-3»
12.20 Налаштування нових па-
раметрів супутникового мов-
лення телеканалу 1+1 шляхом 
пересканування транспондера 
11766 H на супутнику astra 4a 
(Sirius 4).»
12.55 «Вечірній Київ-2015»
15.05 «Мультибарбара «
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.20 «ліга сміху – 3 2017»
22.25 «Вечірній квартал»
00.20 Х/ф «Вісім найкращих по-
бачень»
02.35 Х/ф «Мотель» (18+)

тК Україна
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з «Україною»
09.15, 05.10 Зірковий шлях
11.30, 03.40 Реальна містика
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.00 Х/ф «фото на недобру 
пам’ять» 12+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Сила Віри» 16+
01.20 Т/с «C.S.i.: Маямі» 16+

Новий Канал
03.00, 02.55 Зона ночі
04.50, 18.00 Абзац
05.43, 07.35 kids time
05.45 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.40 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.40 Т/с «Клініка» 16+
09.20 Київ удень та вночі
15.05 Серця трьох
19.00 М/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Медальйон» 16+
23.00 Т/с «Костянтин» 18+
00.50 Х/ф «ланцюгова реакція»
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.00 Провокатор
05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.50 Т/с «Котовський» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «Гра в імітацію» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.45, 16.20 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.35 Х/ф «Чорний яструб» 16+
02.10 Т/с «лас-Вегас-3» 16+
03.35 Стоп-10
04.35 факти
04.55 Х/ф «Діаманти назавжди» 
16+

СУботА, 25 Лютого

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 Агроера. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
11.00 фольк-music
12.30 Т/с «Аристократи»
16.15 Книга.ua
16.45 Д/ф «Переслідуй свою мрію»
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
17.50 Чоловічий клуб
18.20 Український корт
19.00 Національний відбір учас-
ника від України на Міжнародний 
пісенний конкурс «Євробачен-
ня-2017» фінал
21.20, 05.35 Новини
21.45 Мистецький пульс Америки
22.20 Мегалот
22.30 Національний відбір учас-
ника від України на Міжнародний 
пісенний конкурс «Євробачен-
ня-2017». фінал (продовження)
23.25 Світ on line
23.40 життєлюб
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф «Клінтон»
04.15 Д/ф «Гармонія протиріч 
Тетяни Яблонської»
04.40 Надвечір’я. Долі

1+1
06.00, 02.10 Х/ф «Погана компанія» 
(16+)
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
11.15, 23.15 «Світське життя»
12.15 «Одруження наосліп-3»
14.00 «Голос країни-7»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка»
20.15, 03.55 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.15 «ліга сміху-2017»

тК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Сьогодні
07.15, 05.00 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с «Умови контрак-
ту-2» 16+
17.15, 19.40 Т/с «це було біля моря»
21.30 Х/ф «Страшна красуня»
23.30 Реальна містика
02.10 Т/с «C.S.i.: Маямі» 16+

Новий Канал
05.39, 07.30 kids time
05.40 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.35 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.33 Ревізор Спешл
09.30 Таємний агент
10.45 Таємний агент. Пост-шоу
12.10 Від пацанки до панянки
14.45 Хто зверху?
16.40 Х/ф «Велика гра» 16+
18.30 Х/ф «need for speed. жага 
швидкості» 16+
21.00 Х/ф «Викрасти за 60 секунд» 
16+
23.15 Т/с «Костянтин» 18+
01.10 Х/ф «Джон Вік» 16+

ICTV
06.55 Дивитись усім!
07.50 М і ж
08.50 Я зняв! Прем’єра
09.45 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.45 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 факти. День
13.00 Т/с «На трьох» 16+
13.20 Х/ф «Перший лицар» 16+

16.00 Х/ф «Чорний яструб» 16+
18.45 факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Круті чуваки» 16+
22.15 Х/ф «Втеча з Шоушенка» 16+
01.00 Х/ф «Інший світ. Пробуджен-
ня» 18+
02.20 Т/с «Прокурори» 16+
04.00 факти
04.30 Х/ф «живи і дай померти 
іншим» 16+

НеДіЛя, 26 Лютого

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 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 учас-
ника від України на Міжнародний 
пісенний конкурс «Євробачен-
ня-2017». фінал
12.05 Театральні сезони
12.35 Х/ф «Останній танець Кар-
мен»
14.20 Мистецькі історії
14.35 фольк-music
15.55 Твій дім-2
16.15 Д/ф «Раїса Кириченко. Діа-
гноз – народна»
17.00 Т/с «епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.30 Китайський вікенд. Д/с «ле-
генди тофу»
21.55 Що там з Євробаченням?
22.30 Арт-Клуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Д/ф «Клінтон»
04.10 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
04.40 Віра. Надія. любов

1+1
06.00, 01.45 Х/ф «Під сонцем 
Тоскани»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.00 «Світ навиворіт-3. Танзанія»
11.10 «На ножах»
13.00 Т/с «Останній москаль-2» 
(12+)
17.30 Х/ф «8 найкращих побачень»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни-7»
23.15 Х/ф «Пограбування по-
англійському» (16+)
01.00 «Аргумент кiно»

тК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Сила Віри» 16+
12.50 Т/с «це було біля моря»
16.40, 20.00 Т/с «його кохання»
19.00 «Події тижня» з Олегом 
Панютою
21.10 Х/ф «фото на недобру 
пам’ять» 12+
23.10 Х/ф «Гладіатор» 16+
02.00 89-та церемонія нагороджен-
ня премії «Оскар»

Новий Канал
03.05 Зона ночі
05.30, 06.55 kids time
05.35 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 Т/с «Якось у казці»
10.20 Х/ф «Важкі підлітки» 16+
12.00 Х/ф «Велика гра» 16+
13.50 Х/ф «need for speed. жага 
швидкості» 16+
16.35 Х/ф «Викрасти за 60 секунд» 
16+
18.50 Х/ф «ласкаво просимо до 
раю» 16+
21.00 Х/ф «Вулкан»
23.00 Т/с «Костянтин» 18+
00.50 Х/ф «П’ятий вимір» 16+

ICTV
06.25 Т/с «Відділ 44» 16+
10.00 Стоп-5
11.00, 13.00 Х/ф «Перший лицар» 
16+
12.45 факти. День
13.50 Х/ф «Втеча з Шоушенка» 16+
16.35 Х/ф «Круті чуваки» 16+
18.45 факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Злочинець» 16+
22.45 Х/ф «Стрілець» 16+
01.05 Х/ф «Інший світ. Пробуджен-
ня» 18+
02.25 Т/с «Прокурори» 16+



з 20 лютого 2017 р. починаєть-
ся Масляна – тиждень перед 
великим постом, що символі-

зує проводи зими та зустріч весни. 
Святкування зародилося ще за часів 
Київської Русі, а його головна стра-
ва – млинець – символізує сонце, яке 
поступово набирає сили, приносячи 
в наші краї весну. 

Наші пердки влаштовували на-
родні гуляння, на яких пекли млинці 
з маслом та різними смачними на-
чинками, тому свято називають Мас-
ляною. Пропонуємо нашим читачам 
цікаві рецепти млинців, щоб здиву-
вати рідних та нагадати їм про давні 
традиції.

тоМАтНі МЛиНці

інгредієнти: 3 курячі яйця, моло-
ко та олія (для консистенції), 3 столо-
ві ложки борошна, півтори чайних 
ложки томатної пасти, цукор, сіль.

Начинка: 1/2 капустини, 1/2 цибу-
лини, 4 штуки чорносливу, сіль.

Просіяне борошно змішати з 
яйцем і молоком, додати томатну 
пасту, олію, дрібку цукру та солі, ре-
тельно збити до консистенції рідкої 
сметани. Випікати млинці на розі-

грітій сковорідці, змазуючи її час від 
часу олією. Капусту та цибулю по-
дрібнити та протушкувати на сково-
рідці. Зняти з вогню, додати поріза-
ний кубиками чорнослив, посолити 
й перемішати. На готові млинці ви-
класти начинку й загорнути рулети-
ками або конвертиками.

шоКоЛАДНі МЛиНці

інгредієнти: по 250 грамів молока 
та борошна, 80 грамів води, 40 гра-
мів цукру, 20 грамів какао, 2 курячі 
яйця, олія.

Начинка: 500 грамів кисломо-
лочного сиру, півсклянки кокосової 
стружки, 15 грамів ванільного цукру, 
4 столові ложки цукру, 100 грамів йо-
гурту.

Курячі яйця збити з цукром і сіл-
лю, додати столову ложку олії, моло-
ко та воду, ретельно перемішати до 
однорідності. Борошно просіяти ра-
зом з какао й додати в яєчну суміш, 
добре перемішати, щоб не було гру-
дочок. Випікати млинці на розігрітій 
сковорідці, змащеній олією. Кисло-
молочний сир збити з йогуртом, цу-
кром і ванільним цукром. Додати ко-
косову стружку й добре перемішати. 
Викласти начинку на млинці та загор-
нути. 

овеН
Гороскоп Овнам прогнозує 
неправдиву звістку, невірну 
оцінку ситуації або необач-

ні обіцянки – це може призвести до 
ускладнень на роботі або в особисто-
му житті. 

теЛець
Тиждень буде сприятли-
вим. Проявіть свої талан-
ти в професійній сфері, і 

на вас чекає успіх. Також зірки ре-
комендують закінчити розпочаті 
справи та розібратися зі старими 
напрацюваннями. 

бЛизНюКи
Близнюкам гороскоп про-
рокує вдалий період для 
вирішення ділових питань. 

Можлива поява нової роботи або 
партнерів. Але зірки радять не втрача-
ти почуття міри й такту. 

РАК
Гороскоп радить Ракам по-
берегти нерви. Проблеми 
зі здоров’ям вам ні до чого, 

тому знайдіть час для відпочинку. На-
віть заварена чашка трав’яного чаю 
зможе поповнити ваші сили.

Лев
Гороскоп радить левам бути 
обачними. Не покладайте-
ся на інтуїцію, уважно при-

слухайтеся до думки близьких людей, 
яким ви довіряєте.

ДівА
Зірки радять Дівам 
бути готовими до 
необ’єктивного ставлен-

ня до вас деяких людей, тож про-
явіть терплячість і витримку. Також 
бажано не вплутуватися в супер-
ечки, які нічого, крім негативних 
емоцій і стресів, не принесуть.

теРези
Вас чекає досить активний, 
творчий тиждень. Правда, у 
другій його половині  мож-

ливі стресові ситуації. Спокійніше став-
теся до підступів недоброзичливців. 
Присвятіть більше часу собі та близь-
ким.

СКоРПіоН
Ваші професійні проблеми 
вимагатимуть максималь-
ної віддачі. Не варто брати 

близько до серця всі життєві негараз-
ди. Зберегти внутрішню рівновагу до-
поможуть самота й тиша. Настав час 
взяти в руки цікаву книгу або зайняти-
ся улюбленим хобі.

СтРіЛець
Стрільців чекає емоцій-
но насичений тиждень, 
який спонукає до пере-

осмислення минулого. Вам варто 
подумати над своїми діями та впо-
ратися з емоціями. Гороскоп реко-
мендує прислухатися до порад дру-
зів і близьких.

КозеРіг
Гороскоп Козерогам про-
рокує спокійний тиждень. 
Займіться своїми справами 

й не ризикуйте. любовний гороскоп 
радить стежити за своїми манерами: 
будьте тактовними й не йдіть напро-
лом з метою привернути до себе ува-
гу обранця.

воДоЛій
Тиждень сприятиме мате-
ріалізації того позитивно-
го, що намітилося раніше. 

Ваша передбачливість і сміливість у 
прийнятті рішень збільшать шанси 
на успіх. Ваш життєвий потенціал 
поступово зростатиме, що вплине 
на посилення сексуальної енергії 
та особистої чарівності.

Риби
Тиждень буде дуже відпо-
відальним. Особливо на-
сиченою виявиться друга 

половина тижня, тому ввечері 
обов’язково знайдіть час для від-
починку та розваг.  

гороскоп

«коли 
прокинешся»  

ольги деркачової

рецепти радимо почитати

жарти

погода у вінниці

реклама

ольга Деркачова – фран-
ківська письменниця, 
яка у 2014 році отрима-

ла премію «Коронація слова» 
в номінації «Найкращий твір 
про кохання» за рукопис рома-
ну «Коли прокинешся». 

«Коли прокинешся» – запитан-
ня чи ствердження? Про це кожен 
може дізнатися сам, прочитавши 
новий, зворушливий однойменний 
роман Ольги Деркачової. Комусь 
варто прокинутися після зими, ко-
мусь – від депресії, комусь – від само-
тності... І коли ти прокинешся, то по-
бачиш, що життя насправді готове 
подарувати тобі нові, світлі дні, як і 
героїні роману Деркачової. 

Прокинувшись після кількаріч-
ної коми, в яку Марта потрапила 
внаслідок аварії, вона усвідомлює, 
що нікому не потрібна. Близькі 
люди навчилися жити без неї. Але 
чи були вони насправді близьки-
ми? Марті треба починати жити 
заново. це можливо, якщо тебе 
оберігає кохання. Тепло долонь, 
ніжність слів, делікатність вчинків і 
справжність почуттів. А ще багато 
людяності. Проте залишається го-
ловне питання: а хто ж був винен у 
тій аварії? 

літо, Карпати, ранок, полонина... 
Посеред полонини стоїть намет. З 
намету виходить турист у трусах і по-
чинає віджиматись від землі. Поряд 
проходить старий гуцул, зупиняєть-
ся, знімає шапку й каже:

– Всьо видів: коні крадуть, коро-
ви крадуть, у мене того року рові-
рок вкрали, але же би отако зранє 
з-під хлопа бабу вкрали...

***
– Скажи мені що-небудь ласкаве.
– Зайчик.
– Мало.
– Стадо зайців.

***
Їде переповнена маршрутка. 

У блондинки дзвонить телефон. 
Вона починає ритися в сумочці. 
Довго перебирає все догори дри-
ґом, але не знаходить. Пауза... 
Потім знову починає дзвонити, і 
дівчина знову починає ритися в 
сумочці. Після 20 секунд пошуку 
видає фразу:

– Напевно, вдома забула! 

віЛьНА хвиЛиНКА 8

«сонячнІ» млинцІ 
на маслянУ
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