
У п’ятницю, 24 лютого, у рай-
центрі Тульчин Вінницької 
області люди вийшли на 

акцію протесту. Мешканці кількох 
сіл виступають проти будівни-
цтва пташників на території їхніх 
сільрад. А там, де курники вже 
працюють, вимагають заліснити 
територію навколо них.

– До нас знову звернулись пред-
ставники «Зернопродукту МХП», 
щоб зводити на території сільради 
чергову бригаду курників, – розпо-
відає громадський активіст Віталій 
Стиренко. – Ми відмовили, аргумен-
туючи це тим, що вони не виконали 
умови попередньої угоди, адже мали 
заліснити територію навколо курни-

ків. Куди ми не звертались з цього 
приводу, офіційної відповіді ніхто не 
надав. А неофіційно сказали, що зро-
бити це неможливо. Але нащо тоді 
таке обіцяти? 

Напередодні, 15 лютого, у селі 
Клебань пройшли збори громадян, 
де якраз обговорювали будівництво 
ще двох бригад. 

– То на зборах людям відкрито 
сказали, що заліснювати нічого не 
будуть, – продовжує активіст. – Зро-
зуміло, що це дуже затратна справа. 
Тільки землі треба не 25 гектарів, а 
цілих 150. Ну, і решта – документи, 
дозволи, саджанці тощо. А ще хо-
чуть послідосховище побудувати, 
бо вже немає куди розкидати його. 
На поля багато не можна вивозити, 
бо шкідливо. І це замість того, щоб 
облаштувати завод з виробництва 
біогазу. Такий запустили в Дніпро-

петровський області. У нас теж 
планують, але коли він з’явиться, 
невідомо. Адже ще навіть немає 
дозволів на виготовлення проек-
тно-кошторисної документації. 

На площі під Тульчинською райдер-
жадміністрацією зібрались близько 30 

людей. Активісти кажуть, що людей 
зранку було більше, але згодом вони 
розійшлись по роботах.

– Ми обурені, що в Маньківцях 
бригаду звели майже на березі Пів-
денного Бугу, – скаржиться громад-
ська активістка Оксана Базелюк. – Там 

рекреаційна зона, туди з’їжджаються 
відпочивати не тільки з нашого райо-
ну, а й зі всієї області. А за 450 метрів 
маємо пташники. Уявляєте, який за-
пах від них йде?

У ТУльчині селяни міТингУюТь 
проТи кУрників

42 6 7КУди ВиТрАчАюТь 
блАгодійні ВнесКи з диТячої 
інфеКційної ліКАрні?

У ТеПлиКУ сКлиКАюТь 
сесію, Щоб зВільниТи 
голоВУ рАйрАди

селяни ПосВАрилися 
з деПУТАТоМ через 
Водогін

ПрогрАМА ТелеПередАч 
нА 27 люТого – 5 березня

ПРОТЕСТИ
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дні відзначення третьої річ-
ниці розстрілів на Майдані 
та повалення влади яну-

ковича тримали в напрузі всю 
Україну. Крім масових заходів 
з вшанування небесної сотні, у 
столиці відбулася ще низка акцій, 
які так чи інакше змусили по-
тривожитись нинішню владу та 
службу безпеки. Починаючи з 
18 лютого, у столиці на Майдані 
незалежності почали збиратися 
люди з різних куточків України. 

А ми 22 лютого попрямували на 
Майдан Незалежності, аби спитати 
учасників Маршу національної гід-
ності, як змінилося їхнє сприйняття 
революційних подій та як вони оці-
нюють нинішню ситуацію в Україні. 

Ми знайшли унікальних людей з 
різних міст, кожен з яких у 2014 році 
зробив власний внесок у здійснення 
революції Гідності.

«держАВою МАюТь КерУВАТи 
УКрАїнці», – нАціонАлісТ 

зі льВоВА
ярослав зі львова, якого ми зустрі-

ли на Інститутській, біля одного з чис-
ленних пам’ятних знаків загиблим 
майданівцям, схоже, має претензії до 
так званих «легіонерів»-чиновників – 
іноземців, яких запросили очолити 
керівні посади в Україні.

– З часів революції в країні нічого не 
змінилося. Державою й нацією мають 
керувати українці, а чужі люди не мо-
жуть навести тут лад, бо то є їм не рід-
не, – каже ярослав. – француз у фран-
ції керує, італієць – в Італії, так само має 
бути й у нас. Націоналістичних партій у 
нас бракує – є поодинокі лідери, є орга-
нізації, а от партій я не бачу. 

Тим часом, колона маршу, прой-
шовши до Банкової, зупинилася на-
впроти ґрат, якими по периметру об-
несено Адміністрацію Президента. 
Очільнику держави передали гігант-
ські цукерки, як символ «солодкого 
життя» у владних кабінетах. Щоправ-
да, далі металевого паркану й кордо-
нів Нацгвардії блискучий подарунок, 
звісно ж, не потрапив. 

Пройшовши урядовим кварталом 
до Верховної ради, понад десятити-
сячна колона перетворилась у масу 
мітингувальників, де переплелися 
прапори України та трьох політичних 
партій, які позиціюють себе як націо-
налістичні: «Правий Сектор», «Наці-
ональний корпус» та «Свобода».

«ПоТрібні ПереВибори», – 
Пенсіонер із сУМЩини

Трохи далі, обабіч Маріїнського 
парку, у черзі до кіоску за чаєм, ми 
познайомилися з мешканцем східно-
го регіону України – паном Василем з 
Глухова Сумської області.

– Живу за кілька кілометрів від 
кордону з росією, – каже чоловік. – 
Ситуація з часів Майдану лише по-
гіршилась.  я – пенсіонер, і бачу, як 
усе подорожчало, а пенсія в мене, 
яка була, така й лишилася. А от у кого 
діти ходять у школу чи дитсадок, теж 
збільшилась плата за ремонти й таке 
інше. За все доводиться більше пла-
тити.

Змінити цю владу, на думку пана 
Василя, можна лише шляхом переви-
борів. 

– Потрібні перевибори Верховної 
ради. А з Президентом не знаю як: 
закону про імпічмент немає, але він 
не виправдав наших надій. я ще тоді, 
як сам Майдан відстояв, одразу після 
виборів сказав, що це президент – на 
крові, а ще на крові торгують... 

Тим часом, лідери всіх партій ви-
ступили перед людьми, їхні промови 
були доволі різкими та містили низ-
ку вимог. Основні тези – припинити 
торгівлю з окупованими територі-
ями, не скасовувати мораторій на 
продаж земель та припинити про-
давати стратегічні підприємства, які 
треба націоналізувати. Проте в сесій-
ній залі, коли ці вимоги озвучив Ан-
дрій Білецький, нечисленні нардепи 
їх сприйняли без особливого розу-
міння. 

Потому в натовпі почали палити 
піротехніку, а позаду сцени виши-
кувались десятки автобусів з право-
охоронцями та величезні автозаки. 
Але застосовувати сили спеціального 
призначення не було потреби – ви-

конавши гімн України та «Молитву 
українського націоналіста», мітинга-
рі розійшлися. 

«У синА-АТоВця зниКли 
сТрАхоВі ВнесКи зА чАс Війни», – 

ПодрУжжя МАйдАніВціВ 
з жиТоМирА

Вже після всіх заходів, на Майдані 
Незалежності помічаємо чоловіка та 
жінку, які самотньо стоять на почат-
ку алеї Героїв Небесної Сотні. Чоловік 
тримає в руках плакат з написом: «Чи 
вистояла б Україна без добровольчих 
батальйонів?». Час від часу до них під-
ходять люди, цікавляться. Виявилося, 
що це подружня пара – Василь та Світ-
лана Воробйови, які брали участь у 
революції Гідності. Вони з центральної 
частини нашої країни – з Житомира. 
Їхній син – ветеран АТО, учасник до-
бровольчого руху, який, однак, не до-
чекався від держави захисту своїх прав. 

– Син після двох контузій прихо-
дить – 25 місяців вислуги у військо-
вій частині в прикордонслужбі й ще 
півроку добровольцем у батальйоні 
«Київська русь», – каже Василь Йо-
сипович. – Пішов просто з Майдану, 
відвоював увесь цей час. На даний 
момент, коли почав оформлювати 
пенсію з інвалідності через конту-
зію, йому кажуть, що страховий стаж 
за час служби йому не зараховано, 
не вистачає відрахувань. У військо-
вій частині кажуть, що відрахуван-
ня були, майже 40 тисяч гривень за 
25 місяців служби, а от до його рахун-
ку вони не дісталися.

Атовець за свої права бореться, 
організував навіть правозахисну ор-
ганізацію, однак отримати належне 
йому поки не вдалося. 

– Йому не вистачає стажу три мі-
сяці, то в Пенсійному фонді запропо-
нували заплатити по 700 гривень за 
кожен місяць страхового стажу, од-
нак він відмовився, подав у Головне 
управління Пенсійного фонду скаргу, 
адже має бути справедливість.

Таким був третій рік відзначення 
кривавих майданівських подій у Киє-
ві. Такими були думки учасників 
Майдану з різних регіонів України. 
Що буде далі – покаже час. 

«З часів революції нічого 
не Змінилось», – 

настрої учасників 
Майдану з різних 
куточків країни

ПоліТиКА МісцеВА ВлАдА

У ТепликУ 
скликаюТь сесію, 

щоб ЗвільниТи 
головУ райради

СЕСії

2

У Теплицькій районній раді 
назріває «імпічмент» 
– депутати готуються 

звільнити з посади голови ра-
йонної ради Василя романюка. 
7 лютого депутат олег олійник 
озвучив з трибуни вимогу 16-
ти депутатів про призначення 
позачергової сесії.

– Згідно з регламентом район-
ної ради, голова повинен був за 
три дні скликати депутатів, але він 
цього не зробив, як і не призна-
чив дату сесії через десять днів, – 
говорить Олег Олійник. – Закон 
«Про місцеве самоврядування» 
передбачає, що якщо минуло два 
тижні, то депутати мають право 
самі скликати сесію.

Кворум у райраді (мінімальна 
кількість депутатів, необхідна для 
прийняття рішень) складає 12 чо-
ловік, сесію скликають 16. Для 
того, аби зняти голову, потрібно 
18 голосів, але процедура голосу-
вання буде таємною. Зважаючи 
на це, депутати оприлюднюють 
оголошення про сесію:

«Увага!
3 березня 2017 року о 10-00 

відбудеться 17-та позачергова 
сесія Теплицької районної ради 
7-го скликання. Адреса: смт Те-
плик, вул. незалежності, буд. 25. 
на сесію виноситься питання «Про 
звільнення голови районної ради 
романюка В.і. із займаної посади»

запрошуються сільські голо-
ви, громадські ативісти, пред-
ставники громади та правоохо-
ронних органів».

Відповідне повідомлення де-
путати зареєстрували в апараті 
районної ради, а от районна га-
зета, за їхніми словами, публіку-
вати оголошення відмовилась. 

Ірина баСеНкО

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

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                          

Медіа-центру «ВлАсно» 
на роботу потрібні 

представники для створення 
власної мережі в 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
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Учасники Маршу національної гідності  світлана та Василь Воробйови



розкидані яблука, порва-
ні плакати та бійки — так 
розпочалася чергова сесія 

Вінницької міськради в п’ятницю, 
24 лютого.

якщо минулого разу активістів від 
сесійної зали відганяли атовці, то те-
пер проти них вийшли голови квар-
тальних комітетів міста. Активісти 
розгорнули в холі міськради плакати 
та влаштували імпровізований ярма-
рок – «продавали» городину та моло-
ко, як протест проти штрафу в 11 ти-
сяч, який днями отримала вінницька 
пенсіонерка від муніципальної по-
ліції за торгівлю яблуками. Та щойно 
розпочали дійство, як на них напали 
розлючені жінки, які стверджували, 
що їм не подобаються написи на пла-
катах. 

Попри розкидані по фойє яблу-
ка, того дня відбувалась набагато 
серйозніша акція: місцеві активісти 
об’єдналися й прийшли протестува-
ти проти затвердження статуту місь-
кого комунального підприємства 
«Вінницький фонд муніципальних 
інвестицій». На нього, кажуть, з місь-
кого бюджету мали виділити 100 
мільйонів гривень. Активісти ж під-
озрюють, що це чергова афера.

Громадська активістка Ольга Ма-
ліновська, яка була учасницею про-
тесту, коментує:

– Ми вийшли з плакатами, на яких 
виразили свій протест до влади. Од-
нією рукою влада штрафує збіднілих 
бабусь, а іншою рукою – віддає 100 
мільйонів з бюджету міста на «фонд», 
який пов’язаний з приватними фірма-
ми, що будують житловий комплекс 
«Авалон-5». Більше того, кошти, виру-
чені з продажу квартир у бюджет не 
повертаються, а осідають у приватних 
кишенях. Але навіть цей факт важко 
перевірити громаді, коли до статуту ко-
мунального підприємства вносять змі-
ни, які роблять інформацію про його 
діяльність ще більш закритою.

Депутатка Ганна Давиденко вне-
сла пропозицію зняти це скандаль-
не питання з порядку денного, адже 
до діяльності підприємства є чимало 
питань. Особливо – щодо прозорості 
використання коштів. 

– Щодо діяльності цього підпри-
ємства не можна отримати жодних 
звітів. я просила мені їх надати, але 
вони й досі не надійшли. У серпні ми-
нулого року це підприємство надало 
приватним особам близько 70 міль-
йонів бюджетних грошей, – намага-
лась пояснити Давиденко.

Не давши депутатці завершити, 
міський голова Сергій Моргунов пере-
бив її та надав слово іншому депутату. 
Після цього мер міста таки висунув на 
голосування пропозицію депутатки, 
але голосів вона не набрала. Натомість 
за виділення грошей «фонду» проголо-
сували всі, крім восьми депутатів.

Тож тепер ще 50 мільйонів гри-
вень підуть на поповнення статутно-
го капіталу КП «фонд муніципальних 
інвестицій», на додачу до 50 міль-
йонів, які комунальне підприємство 
вже отримало раніше.

Адвокат Валерій Палій, який по-
страждав під час сутичок у міськраді, 
звернувся до правоохоронних органів.

– За його заявою порушили кримі-
нальне провадження за статтею 365 
Кримінального кодексу України «Са-
моуправство», – повідомили у відділі 
комунікацій Головного управління 
Нацполіції у Вінницькій області. 
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У вінницькій міськраді билися 
За сТо мільйонів гривень

ОПЕРаТИвні нОвИнИ

нА Вінниччині легКоВиК 
В’їхАВ У ВАнТАжіВКУ: нА очАх 
У диТини зАгинУли її бАТьКи

нА Вінниччині зАжиВо згоріли 
ПонАд дВА десяТКи сВиней

ПоМерли рАзоМ: ПодрУжжя 
ВінничАн ПоТрАПило Під 
КолесА ПоТягУ «зАПоріжжя-
льВіВ»

Подружжя ямпільчан загинуло 
в аварії біля Томашполя. 

Смертельна ДТП сталась 19 лю-
того. 

як повідомляють правоохорон-
ці, 46-річний водій, який перебував 
за кермом легковика «ВАЗ Калина», 
не дотримавшись безпечної відста-
ні, в’їхав у причеп вантажівки. 

У результаті автопригоди, від 
отриманих травм 43-річна дружи-
на водія загинула на місці, його 
ж самого медикам, на жаль, не 
вдалось врятувати у лікарні.

Живою залишилась лише 
14-річна донька загиблих, яка на 
момент автопригоди була на 
задньому сидінні автівки. Вона 
отримала лише незначні ушко-
дження. 

Пожежа на Калинівщині знищила 
поголів’я з 22 свиней. як повідомили 
в прес-службі ГУ ДСНС у Вінниць-
кій області, полум’я, яке знищило 
поголів’я худоби, спалахнуло вчора, 
близько п’ятої години вечора, у 
Павлівці.

Через порушення правил 
пожежної безпеки при експлуа-
тації пічного опалення зайнялась 
дерев’яна покрівля хліва, площею 
140 квадратних метрів.

Близько години рятувальники 
боролися із полум’ям. У результаті, у 
вогні повністю згоріла покрівля 
господарчої споруди, побутова 
техніка, чотири тонни комбікорму 
та 22 свині.  

19 лютого, близько восьмої 
ранку, на станції лопатинці Жме-
ринського району потяг смертельно 
травмував двох людей. Ними вия-
вились місцеві мешканці, 59-річний 
чоловік та його 57-річна дружина. 
Про це повідомили в прес-службі ГУ 
Нацполіції у Вінницькій області. 

– Встановлено, що вони пере-
ходили залізничну колію в невста-
новленому місці. Усе трапилось 
поблизу платформи, – йдеться 
у повідомленні. – Зараз поліція 
з’ясовує всі обставини цього тра-
гічного випадку. 

Відомо, що подружжя потрапи-
ло під колеса пасажирського потягу 
№ 119 «Запоріжжя – львів». 
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У ТУльчині селяни міТингУюТь проТи кУрників

Активісти наголошують на інших 
загрозах, адже накопичення шкідли-
вих речовин може призвести до еко-
логічної катастрофи. Також пір’я птиці, 
яке потрапляє в повітря через відсут-
ність фільтрів, може спричинити алер-
гічні реакції. Занепокоєння викликає 
й факт, що разом з талою водою всі 
шкідливі речовини можуть потрапити 
в криниці та Південний Буг.  

Проте директор підприємства 
«Вінницький бройлер», що входить 
у «Миронівський хлібопродукт» 
Ігор лещенко зазначає, що ніяко-
го заліснення ніхто проводити не 
буде. 

– По-перше, ні в якому докумен-
ті нічого не сказано про заліснен-
ня. По-друге, вони посилаються на 
норми законодавства ще 1960-х ро-
ків, – говорить він. – Але ніде в світі 
такого немає, щоб підприємство за-
ліснювало територію навколо себе. 
Ні Чорнобильська АЕС, ні ладижин-
ська ТЕС такого не робили. Це ж 
треба тисячу гектарів насадити. 

За словами Ігоря Васильовича, 
хтось колись щось сказав про це 
заліснення усно, але ніде докумен-
тально це не зафіксовано. 

– У кожному населеному пунк-
ті є люди, які незадоволені будів-
ництвом курників. У селі Клебань 
більшість місцевих за будівництво. 

Продовження. Початок на стор.1

Активістки вивели «формулу» наповнення міського бюджету коштом бабусь

сутички у міській раді розпочалися одразу після того, як мітингарі розгорнули плакати

І є рішення сільради щодо нашого 
партнерства з приводу будівни-
цтва, яке включає в себе й соці-
альне партнерство. Є сім громад, 
які погоджуються з будівництвом, 
потрібно ще три. Але якщо в Кле-
бані всі тотально не погодяться, то 
будівництва там не буде. У такому 
разі знайдемо інші громади, які не 
будуть проти будівництва курників.

Селяни й надалі будуть звертатись 
в усі інстанції з метою унеможливлен-
ня шкідливого впливу курників на 
екологію. Мовляв, при  ро дозахисна 
зона має бути не лише на папері у ви-
гляді червоної лінії, а повинна стати 
перешкодою шкідливому впливу від 
джерел забруднення довкілля. 

Активісти торгували яблуками, а голови квартальних комітетів 
нападали на плакати



до редакції газети «Правди 
сила» читачі пишуть листи 
про проблеми, які їх хви-

люють. цього разу ми отримали 
листа від людей, яким довелося 
лікувати дитину у Вінницькій об-
ласній інфекційній лікарні. читачка, 
яка є державним службовцем, а 
тому боїться називати своє ім’я, 
скаржиться на умови, в яких пере-
бувають маленькі пацієнти. жінка 
дивується: куди діваються гроші з 
благодійних внесків, які беруть з 
кожного, хто приходить до медза-
кладу, адже на них можна забез-
печити комфорт у палатах.

«Апогей злочинного та цинічного 
викачування готівки з громадян – це іс-
нування «благодійних» фондів, які «об-
слуговують» медицину. 100 гривень – і 
тобі після прибуття в стаціонар дадуть 
клаптик паперу з краєчком червоної пе-
чатки «благодійного фонду». Чому після 
прибуття? Тому, що при виписці вже ніхто 
не заплатить, бо все витрачено на «без-
коштовне» лікування. Невже цій багнюці 
не буде кінця?

Вінницька обласна дитяча інфекцій-
на лікарня розташована в приміщенні 

розміром з невеличку сільську ферму – 
«аж» два поверхи. Обласна!!! Душогубка 
неймовірна – по 12 осіб у палаті (мами 
з дітьми). Крик і плач цілодобовий, бо 
це хворі діти. Прохід між ліжками – 30 
сантиметрів. Повітря відсутнє, бо немає 
вентиляції. Матраци на ліжках у поліети-
ленових пакетах – це за якими санітар-
ними нормами? Ну, тут персонал можна 
зрозуміти: «благодійники» матраци купу-
ють раз на тридцять років. Запах у палаті 
відповідний. Ремонт – тільки коридор і 
функціональні приміщення, палати ж і 
санвузли в них у первозданному стані. До 
цього додайте ще зграї студентів з нескін-
ченними запитаннями для курсової ро-
боти. Так, є дві палати платні – 150 гри-
вень за добу. Як у них потрапити, не 
зрозуміло, на запитання чи є в них вільні 
місця, медсестра відповіла: «Немає, я не 
знаю – домовляйтеся з лікарем». 18 го-
дин там витримала моя донька з онуком 
і напівживих від втоми й морального ви-
снаження, під розписку, я їх забрала до-
дому. Дитина після цього спала 12 годин, 
не прокидаючись – це вперше в житті.

Хоч би одне владне чиновницьке 
рило замкнути там на одну добу з пів-
річною хворою дитиною, щоб воно 
зрозуміло, куди потрібно спрямовува-
ти благодійну готівку, бо ми всі чудово 
знаємо, куди вона безкарно спрямову-

ється. Навіть медичному персоналу там 
потрібно нагороди давати за роботу в 
таких умовах. Ганьба ненажерливій, 
очманілій владі, а нам за те, що терпи-
мо й мовчки їй платимо, бо заклопотані 
здоров’ям дітей. Це коротко й лаконіч-
но. Здоров’я вам, вінничани».

Цей лист ми показали головному 
лікарю Вінницької обласної  клінічної 
дитячої інфекційної лікарні людмилі 
Бровінській та попросили її проко-
ментувати.

– Мене дуже ображають такі листи, 
оскільки відколи я прийшла на роботу 
в цю лікарню, то вона повністю змі-
нилась й оновилась. П’ять років тому 
мене із Центру матері та дитини пе-
ревели на керівну посаду у Вінницьку 
обласну клінічну дитячу інфекційну лі-
карню. Від того, що я побачила перед 
собою, був жах та розпач – поцвіла сте-
ля та стіни, величезні дірки в лінолеумі, 
що від цвілі розпадався на очах, іржа у 
ванній та просто нелюдські умови, від 
яких переймає подих. На вулицях були 
повністю повалені підмурки й сходи, 
дірки на яких ми прикривали квітами в 
горщиках. Тоді я почала шукати благо-
дійників та спонсорів, які б мали змогу 
нам якось допомогти, – каже людмила 
Бровінська. – Тоді й почали вводити 

благодійні внески, які повністю йдуть 
на ремонтні роботи закладу. Жодної 
копійки лікарі не беруть у руки. Усі вне-
ски люди перераховують на рахунок 
лікарні, а далі гроші йдуть на її потреби. 
я можу прозвітувати за кожну отрима-
ну копійку. Усі звіти в нас зберігаються 
ще з 2012 року: хто, коли, скільки по-
жертвував, і на що витратили ці кошти. 

Головна лікарка каже, що в закладі 
немає сталої суми благодійного вне-
ску чи ціни платної палати – кожен 
дає стільки, скільки може, оскільки 
державних коштів не вистачає. Цього 
року з державного бюджету на утри-
мання лікарні виділили всього вісім 
мільйонів гривень, 60% з яких йдуть 
на виплати заробітної плати, решта – 
на ліки та харчування.

– За ці роки вся клініка повністю 
оновилася за кошти людей, які тут лі-
кувались. Є навіть такі вдячні пацієн-
ти, що допомагають не лише копійчи-
ною, а й робочою силою. Дуже добре 
пам’ятаю, як одна сім’я фермерів після 
того, як у нас лікувалась їхня дитина, 
вирішили зробити повністю ремонт 
в одній з палат. Зараз один батько за-
хотів купити дітям у реанімацію но-
венькі функціональні ліжечка, на днях 
має їх привезти, – каже людмила Ми-
хайлівна. – У нас 16 палат, у кожній з 
яких сьогодні стоять новенькі ліжка, 
матраци, тумбочки. У 12-ти палатах 
повністю зроблений євроремонт та 
оновлені ванні кімнати. Повністю від-
ремонтоване приймальне відділення. 

І до сьогодні ремонтні роботи постійно 
потрошки просуваються. На рахунок 
плівки на матрацах, то можу сказати 
на свій захист, що вона повинна бути, 
оскільки згідно із законом, після кож-
ного інфекційного хворого медсестра 
повинна обробити ліжко дезінфекцій-
ним розчином, аби вбити всі бактерії. 
якби ліжка не були обмотані плівкою, 
матраци доводилося б викидати.

лікарня, що обслуговує всю Ві-
нницьку область, має площу лише 
0,17 гектара землі й розрахована 
всього на 60 місць. Щороку в медза-
кладі лікується понад чотири тися-
чі пацієнтів, ще п’ять тисяч людей 
отримують консультації. Коли від-
бувається спалах якоїсь інфекції, до-
даткові ліжка доставляють у кабінети 
та кафедри, щоб хворі не лежали в 
коридорах. У лабораторії лише один 
холодильник, тому деяке лікарське 
спорядження зберігають у холодиль-
нику в головного лікаря. 

– лежимо тут разом з трирічною 
донечкою тиждень. Трохи було лег-
ше, але сьогодні знову в дитини по-
чались діарея та блювота. У палатах 
дуже тепло, навіть вікна відкриває-
мо, щоб провітрити палату. Умови 
чудові, лише трохи парить клейон-
ка, але ми розуміємо, що вона має 
бути, – каже матір хворої дитини На-
талія Коханчук.

У 2016 році на рахунок лікарні пере-
рахували 733 тисячі гривень благодій-
них внесків від пацієнтів. По всій лікар-
ні стоять відеокамери, які ведуть запис 
всіх дій лікарів та хворих. якщо хтось із 
пацієнтів не задоволений та пише 
скаргу, то на захист своєї лікарні голо-
вний лікар може відкрити й подивити-
ся запис тієї чи іншої ситуації. 

МоЄ ПрАВо

кУди виТрачаюТь благодійні внески 
З диТячої інфекційної лікарні?
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Лікарня, що обслуговує всю 
область, має площу лише 

0,17 га й розрахована 
всього на 60 місць
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наталія Коханчук з трирічною донькою перебуває в лікарні вже тиждень

мирослава СЛОбОДЯНюк

ТаРИфИ

на вінничан очікУє сТрибок цін 
на елекТроенергію Та перераХУнок сУбсидій

з першого березня очікується 
чергове підвищення та-
рифів на електроенергію, 

а разом з ним відбудеться й 
перерахування субсидій. Про це 
Vlasno.info повідомила началь-
ник відділу адресної допомоги 
департаменту соціальної та 
молодіжної політики Вінницької 
облдержадміністрації людмила 
Петришена. 

– Субсидії будуть автоматично пе-
рераховані. Це завжди відбувається 
при кожному підвищенні комуналь-
них тарифів. Для споживачів, які 
отримують субсидію, така процедура 
не вимагає ніяких дій. Але вони пови-

нні знати, що сума субсидії зміниться 
й вони сплачуватимуть трохи більше 
за «комуналку», – розповідає вона. 

Вінничани, які не оформили 
субсидій, будуть платити повний 

тариф за електроенергію. Для 
споживачів, які протягом місяця 
викори стовують менш як 100 кіло-
ватів на годину, ціна на електрое-
нергію складе 90 копійок за кіло-
ват на годину (проти 71,4 копійки, 
що сплачували з 1 вересня 2016 
року). якщо вони споживають по-
над 100 кВт/год, платитимуть по 
1,68 грн за кВт/год. як бачимо, з 1 
березня ліквідують диференціа-
цію в оплаті за споживання від 100 
до 600 кВт/год, за які сплачували 
1,29 грн за кВт/год, та понад 600 
кВт/год (163,8 коп. за кВт/год). 
Тобто тих, хто використовує понад 
100 кВт/год на місяць, прирівняли 
до споживачів великих обсягів 
електроенергії. 

Тетяна ЩербаТюк
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– Ми повинні розвивати козацтво 
та популяризувати наші місця бойо-
вої слави, – зазначив у своїй промо-
ві Воловодюк. – Щороку на ці вша-
нування збираються одні й ті самі 
люди, але ми повинні зробити так, 

щоб сюди з’їжджалися люди з усієї 
України. Наприклад, як у Холодному 
яру – туди на фестиваль їде вся Укра-
їна. Цього року обласна рада вперше 
прийняла програму національно-
патріотичного виховання, тож маю 
надію, що в нас буде більше заходів 
та більше можливостей доносити іс-
торичну правду до нових поколінь.

В урочистостях також взяли участь 
очільники районних органів влади, 
директор місцевої школи, діти з ін-
ших районів, які входять до організа-
ції «Молода Подільська Січ». А хлоп-
чики зі школи козацького гарту ім. 
Данила Нечая продемонстрували 
бойовий танок з використанням різ-
них видів зброї. 

Козацького полковника 
данила нечая вшановують 
цими днями на Вінниччині. 

зокрема в селі Красне Тиврів-
ського району, поблизу якого 
знаходиться курган з могилою 
полководця, вже традиційно в 
п’ятницю проходили урочисті 
заходи. Минулого року на площі 
перед будинком культури відкри-
ли пам’ятний знак, присвячений 
365-й річниці Краснянської бит-
ви, яка ознаменувалась протисто-
янням українських військ проти 
поляків.

Цього року в Красному відкрили 
музей-світлицю Данила Нечая. На 
другому поверсі клубу, у затишній 
кімнаті поряд з бібліотекою, розмі-
стили предмети народного побуту, 
портрети Нечая, документи та книги. 
Над створенням експозиції працю-
вали не один рік. Ще торік численні 
дитячі малюнки прикрашали фойє 
будинку культури, нині ж у всіх експо-
натів з’явився свій дім. 

Музей поповнився експонатами 
одразу після відкриття: отаман Ві-
нницького козацького полку імені 
Івана Богуна Володимир Волово-
дюк подарував закладу справжній 
козацький пістоль, булаву та книгу 
про Вінниччину, а письменник Олек-
сандр Дмитрук, який написав багато 
історичних романів, зокрема, і про 
період Данила Нечая та Івана Бо-
гуна, привіз у подарунок деякі свої 
нові книги. Отримав подарунок і сам 
письменник – краєзнавець з Гнівані 
Олександр Коваль передав йому ко-
пії сенсаційних документів.

– Вам, як історику та журналісту, 
гадаю, це відкриття стане в нагоді. 
Можливо, ви навіть напишете нову 
книгу, – з цими словами Олександр 
Коваль вручив Дмитруку копію угоди 
купівлі-продажу хати на території Ві-
нниці, від 1927 року. 

Там зазначено, що хата продаєть-
ся на Богуновому байраку, нині це 
територія Сабарова. За словами іс-
ториків, це доводить, що Іван Богун 
дійсно мешкав у Вінниці.

– Нам через знайомих вдалося зна-
йти 94-літню бабусю, яка має цей до-
кумент. До нього прикріплено карту 
маєтностей на 1915 рік. Ще десь поряд 
є Богунова левада, ми плануємо виру-
шити туди з дослідженням, щоб чітко 
встановити та окреслити межі. я про-
понував, коли перейменовували вули-
ці, відновити там історичну назву, звер-
нувся до одного із заступників мера 
Моргунова, але він відмовив, – розпо-
відає Олександр Коваль.

Письменник подарунку зрадів та 
пообіцяв оприлюднити факти в ЗМІ 
й продовжити дослідження.

Вшанування Данила Нечая в 
Красному відзначилось не лише 

цим. Отаман Володимир Воло-
водюк прийняв до лав козацтва 
Валерія Кульматицького. Чоловік 
просто біля пам’ятного знака поці-
лував шаблю, та дав обітницю слу-
жити Україні. 
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на вшанУванні данила нечая 
Зробили ісТоричне відкриТТя
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ДОВІДКА

З дня смерті легендарного брацлавсько-
го полковника Данила Нечая минуло 
366 років. Йому пророкували гетьман-
ську булаву, він мав 40-тисячну армію та 
щедро оплачував службу козаків. Сам 
Богдан Хмельницький, щоб порідни-
тись із Нечаєм, віддав дочку за його бра-
та Івана. фатальна битва з польським 
військом відбувалась у яру біля Краснян-
ського замку 18-го, 19-го та 20-го лютого 
1651 року. Нечай з невеликим охорон-
ним загоном билися три доби. Знищив-
ши близько двох десятків ворогів, Дани-
ло третього дня загинув.
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Ірина баСеНкО

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 гаЗеТи

В урочистостях взяли участь очільники районних органів влади, директор місцевої школи, діти з інших районів, 
які входять до організації «Молода Подільська січ»

У музеї-світлиці данила нечая  розміщено предмети народного побуту,
портрети полковника, документи та книги



У селі Тростянець Тиврівського 
району вибухнув скандал 
через новий водогін. депу-

тат районної ради Валерій ра-
дзіх, який переміг на виборах від 
цього округу, стверджує, що за ту 
ж ціну, яку заплатили мешканці, 
можна було б провести водогін 
на всю необхідну протяжність – 
18 км, до сусіднього села латанці. 

доМоВлялися ПрАцюВАТи 
рАзоМ, У резУльТАТі 

ПосВАрилися
За словами Валерія радзіха, пи-

тання про необхідність проведення 
водогону в селі порушили рік тому 
– на початку 2016 року. Тоді вони ра-
зом з Оксаною Жук почали шукати, 
яким чином це можна зробити, адже 
кошти на нього потрібні були чималі. 

– Оксана Олексіївна тоді запев-
няла мене: люди в селі не зможуть 
здати гроші на водогін, бо живуть 
тут майже одні пенсіонери. Тому по-
трібно шукати інвестора. Більше того, 
наголошувала, що цей водогін треба 
будувати з очисними спорудами. річ у 
тому, що в одній частині села водогін 
уже є, але воду там використовують 
лише як технічну, пити її не можна, 
вона брудна, — розповідає депутат. 

Та спочатку треба було виготови-
ти проектно-кошторисну документа-
цію, щоб знати вартість водогону. 

ПідрядниКА зМінили 
неочіКУВАно

Підрядників обирали за ціною, але 
найдешевшого (по 4 грн за метр) сіль-
ська голова, за словами радзіха, відки-
нула – така ціна здалась їй підозрілою. 
Найдорожчий встановив ціну в розмірі 
15 грн за метр, тож обрали середню 
ціну – по 6,5 грн за виготовлення про-
екту на метр водогону.

Проте згодом до співпраці за-
лучили зовсім іншого підрядника, 
якого раніше не розглядали, – фірму 
«Немирів Водпроектбуд». А від до-
помоги депутатів неочікувано від-
мовились. Тим часом, проектно-ко-
шторисну документацію вирішили 
робити не на весь водогін, а лише 
на тростянецьку його частину – 8 км. 
Вартість документації склала 52 тис. 
грн (6,5 грн за 1 м), які виділили зі 
сільського бюджету. Очисні споруди 
проектом не передбачались. 

– я був здивований такими різки-
ми змінами, – каже Валерій радзіх. – 
Адже до цього домовлялися про зо-
всім протилежне. У мене залишилось 
чимало питань щодо вартості водо-
гону та щодо коштів, які здали люди.

чоМУ сКороТили доВжинУ 
ВодогонУ?

Щодо підрядника, то сільська го-
лова Оксана Жук пояснила, що його 
вибрали самі люди, які об’єдналися в 
кооператив.  

– Все обговорювалось і виноси-
лось на спільні слухання за участі лю-
дей.  Від очисних споруд відмовились, 
бо не потягнули б їх матеріально: 
звідки в людей, які живуть на пенсію 
в 1200 гривень, кошти на них? – по-
яснила Оксана Олексіївна. 

За словами голови, водогін роз-
раховували на 8 км, а не 18, оскільки, 
провівши аналіз потужностей сверд-
ловини, виявили, що води вистачить 
саме на таку довжину. 

– Та люди почали звертатися, щоб 
продовжили водогін далі, тож ми 
додали ще два кілометри. Через це 
довелось міняти проектно-кошто-
рисну документацію, перезакладати 
кошти, – каже Оксана Жук. 

нАВіЩо ПриВАТизоВУВАТи 
зеМлю Під сВердлоВиною
Що ж до того, чому відхилили зна-

чно дешевшу пропозицію, сільська 
голова пояснила, що Валерію радзіху 
відмовили, оскільки він вимагав зе-
мельну ділянку в приватну власність.  

Самого депутата така заява обу-
рила: мовляв, хотів як краще для лю-
дей, а його зробили винним. 

– Приватна власність на цю ді-
лянку давала б гарантію, що ділянку 
зі свердловиною ніхто не відбере. 
У мене таких коштів немає, тому я 
готовий був шукати інших людей, які 
могли б або самі, або спільно вклада-
ти кошти, – пояснює депутат.

Вартість водогону – ще одна не до 
кінця з’ясована складова.

як розповів депутат, кожного разу 
з’являлись інші суми, а те, скільки 
грошей здали люди, так і не відомо. 
Згідно з проектно-кошторисною до-
кументацією, вартість водогону скла-
ла 1 млн 493 тис. грн. Проте згодом 
у місцевій пресі з’явилась стаття, в 

якій фігурувала сума значно менша – 
980 тис. грн. 

– З районної ради на водогін 
виділили 200 тисяч. З людей, які 
ввійшли до кооперативу, а це 120 
дворів, зібрали по 5300 гривень. 
Ще близько тисячі кожен заплатив 
за підведення води на подвір’я. 
Незрозуміло, скільки виділив міс-

цевий аграрій Гачай Шафієв. За-
раз кажуть – 100 тисяч, а раніше в 
місцевій пресі писали – 220 тисяч. 
Плюс вартість проектно-кошторис-
ної документації. Виходить, зага-
лом близько мільйона триста тисяч 
гривень. На що ж вони пішли? – не 
розуміє депутат.

нА Що ПіШли гроШі селян
Голова кооперативу «Тростянець-

кий» Олександр Козачок пояснює, 
що на підведення водогону подало 
заявки 140 дворів, однак до коопера-
тиву увійшли 120 з них, які й здали по 
5300 гривень. 

– Підрядники знизили ціну майже 
вдвічі після того, як наш спонсор Ша-
фієв та Оксана Олексіївна з ними по-
спілкувались. Спочатку вартість була 
майже півтора мільйона, а вони ски-
нули до 750 тисяч. Але через те, що в 
нас додалось кілька дворів, ціна підня-
лася до 900 тисяч, – пояснив Козачок.

За словами очільника коопера-
тиву, це лише вартість проведен-
ня центральної труби водогону. За 
під’єднання до неї та підведення тру-

би до господарства потрібно було 
платити окремо безпосередньо фір-
мі. Наразі кошти за водогін люди ще 
доздають: фірма погодилась на по-
ступову виплату коштів. 

– По тисячі гривень виходило не 
у всіх. лічильник з фільтрами з уста-
новкою – 450 гривень, з’єднання – 
150 гривень. Ці гроші платили 

фірмі, яка записувала кожного в 
список: скільки труби пішло, що 
людина купувала. Чеки видавали 
на вимогу.

По П’яТь Тисяч 
не ВисТАчиТь...

Що ж до того, що сума вийшла 
більшою, то очільник кооперативу 
каже, гроші пішли на додаткові ви-
трати. Мовляв, має всі чеки й може 
прозвітувати за кожну копійку. 

– Ми уклали договори з рЕСом, бра-
ли дозвіл на завершення будівництва, 
це теж кошти. я спочатку всіх цих ню-
ансів не знав, вважав, що по п’ять ти-
сяч вистачить. А коли дійшло до діла, 
зрозумів, що ні. Близько трьох тисяч я 
взяв на пальне, бо треба було їздити 
по різних установах, – пояснив чоловік. 
– Від людей надійшло близько 600 ти-
сяч гривень. Але їх ще доздають, ще 60 
тисяч винні фірмі.  

Голова кооперативу запевняє, 
може без проблем надати інформа-
цію, хто ввійшов до кооперативу та 
яку загальну кількість коштів здали 
люди на його будівництво й куди 
вони пішли. 

Щодо проектно-кошторисної 
документації, за словами Козачка, 
робити її лише на одне село вирі-
шила сільська голова, оскільки в 
латанцях спірне питання свердло-
вини. Вона в оренді, і незрозуміло 
надасть її орендар у користування 
чи ні. 

госПодАр нАШ КрАй

на СЕлі

на Тиврівщині селяни посварилися 
З депУТаТом череЗ водогін

6

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

Тамара ТиСЯчНа

Згідно з проектно-кошторисною документацією, вартість водогону 
склала 1 млн 493 тис. грн. Але згодом у місцевій пресі з’явилась 

стаття, в якій фігурувала сума значно менша – 980 тис. грн

оксана жук та Валерій радзіх ніяк не можуть дійти згоди щодо прокладення в Тростянці водогону

чиТайТе щодня свіжі 
новини на сайТі www.vlasno.info
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програма Телепередач з 28 лютого по 5 березня
ВіВТороК, 28 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, 18.00, 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 Т/с «Білий танець»
10.25 Павло Табаков «Мій світ»
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 Д/ф «Містерія Марії При-
ймаченко»
16.15 Мистецькі історії
16.30, 03.55 Т/с «Анна Піль»
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 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 «Переслідуй свою 
мрію»
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 Світло
02.50 Вікно в Америку
03.15 Д/ф «Василь Макух. Смо-
лоскип»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.25 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.50 «МІНяю ЖІНКУ-4
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу «1+1» за допомогою 
пересканування транспондера 
11766 h на супутнику astra 4a 
(Sirius 4) 
12.25 «Міняю жінку-4»
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після життя» 
(16+)
22.00 «На ножах»
23.35 Т/с «як уникнути покарання 
за убивство» (18+)
01.40 Д/ф «Свати. Життя без 
гриму»

ТК Україна
06.10, 04.30 реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 ранок з «Україною»
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30 реальна містика. Новий 
сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «легковажна жінка» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+

новий Канал
03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 02.15 Зона ночі
05.20, 18.00 Абзац
06.20, 08.10 Kids Time
06.25 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.15 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.15 Т/с «Клініка» 16+
10.15 Т/с «Щасливі разом»
15.00, 19.00 Серця трьох
21.20 Х/ф «Друзі по сексу» 16+
23.30 Від пацанки до панянки. 
Без купюр 18+

ICTV
05.05, 04.55 факти
05.25 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 ранок у великому місті
08.45 факти. ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.05 Т/с «Котовський» 16+
12.00, 13.05 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.15 Х/ф «Подорож до центру 
Землі»

15.05, 16.10, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
17.45 Т/с «Шулер» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
23.25 Х/ф «Мовчання ягнят» 18+
01.40 Х/ф «Будинок проклятих» 
16+
03.30 Стоп-10
04.45 Служба розшуку дітей
04.50 Студія Вашингтон

середА, 1 березня

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 10.50, 18.00, 
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 Т/с «Білий танець»
10.25 Д/ф «Містерія Марії При-
ймаченко»
11.00 Засідання Кабінету Міні-
стрів України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.20, 02.10 Світло
16.00 Путівник прочанина
16.30 Т/с «лінія захисту»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Попелюшка»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20, 03.20 Д/ф «Євген Патон. 
Щедрість таланту»
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
02.50 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
03.45 Надвечір’я. Долі

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля-3»
10.50, 12.25 «Міняю жінку-4»
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу 1+1 за допомогою 
пересканування транспондера 
11766 h на супутнику astra 4a 
(Sirius 4) 
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після життя» 
(16+)
22.00 «Одруження наосліп-3»
23.30 Т/с «як уникнути покарання 
за убивство» (18+)
01.35 Д/ф «Свати. Життя без 
гриму»

ТК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 ранок з «Україною»
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30 реальна містика. Новий 
сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «легковажна жінка» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+
04.30 реальна містика

новий Канал
03.00 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
06.05, 08.00 Kids Time
06.06 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.01 Т/с «Клініка» 16+
10.15 Т/с «СашаТаня» 16+
15.20, 19.00 Від пацанки до 
панянки
21.35 Х/ф «Супернянька» 16+
23.10 Х/ф «Супернянька-2» 16+
01.00 Х/ф «Випускний іспит» 18+
02.55 Служба розшуку дітей

ICTV
05.15 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 ранок у великому місті

08.45 факти. ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
11.00, 17.45 Т/с «Шулер» 16+
12.00, 13.05 Т/с «Відділ 44» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.15 Х/ф «Подорож до центру 
Землі»
15.05, 16.10, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Старим тут не місце» 
16+
01.45 Х/ф «Мовчання ягнят» 18+
03.35 Стоп-10
04.35 Студія Вашингтон
04.50 факти

чеТВер, 2 березня

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 18.00, 19.50, 
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 Т/с «Білий танець»
10.25, 16.30 Т/с «лінія захисту»
11.15 Д/ф «Світова марка пато-
нівців»
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
13.10, 02.10 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт 7,5 км. (жінки)
15.20 Надвечір’я. Долі
16.15 На пам’ять
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф «формула життя Олек-
сандра Палладіна»
19.40 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
03.45 Віра. Надія. любов

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.25 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з «1+1»
09.30 «Чотири весілля – 4»
10.55, 12.20 «Міняю жінку – 4»
12.25 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу «1+1» за допомогою 
пересканування транспондера 
11766 h на супутнику astra 4a 
(Sirius 4) 
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30, 04.45 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Життя після життя» 
(16+)
22.00 «Чотири весілля – 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.30 Т/с «як уникнути покарання 
за убивство» (18+)
01.40 Д/ф «Свати. Життя без 
гриму»
02.35 Д/ф «Тарас Шевченко. Іден-
тифікація»

ТК Україна
06.10, 16.10, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 ранок з «Україною»
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30 реальна містика. Новий 
сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.00 Т/с «райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «легковажна жінка» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+
04.30 реальна містика

новий Канал
03.00 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.55, 07.50 Kids Time
05.56 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.55 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.51 Т/с «Клініка» 16+
10.05 Т/с «Щасливі разом»

16.05, 19.00 Хто зверху?
20.55 Х/ф «Однокласники» 16+
22.50 Х/ф «Коледж» 16+
00.45 Х/ф «Секс по дружбі» 16+
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.10 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 ранок у великому місті
08.45 факти. ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+
12.05, 13.10 Х/ф «Старим тут не 
місце» 16+
12.45, 15.45 факти. День
15.00, 16.10, 21.25 Т/с «На трьох» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Дванадцять років 
рабства» 16+
01.50 Т/с «лас-Вегас-3» 16+
03.15 Стоп-10
04.35 Служба розшуку дітей
04.40 Студія Вашингтон
04.45 факти
 

П’яТниця, 3 березня

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.30, 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, 11.15, 18.00, 
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 Т/с «Білий танець»
10.25, 16.30 Т/с «лінія захисту»
11.25 Орегонський путівник
11.55, 03.10 Біатлон. Кубок світу. 
Спринт 10 км. (чоловіки)
14.00 Д/ф «Володимир Івасюк. 
Щоб народитися знову»
15.20 Віра. Надія. любов
16.15 На пам’ять
17.20 Казки лірника Сашка
17.40 М/с «Гон»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з «Євробаченням»?
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20, 04.35 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Епоха честі»
22.45 З перших вуст
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-4»
10.50, 12.25 «Міняю жінку-4»
12.20 Налаштування нових пара-
метрів супутникового мовлення 
телеканалу «1+1» за допомогою 
пересканування транспондера 
11766 h на супутнику astra 4a 
(Sirius 4) 
13.45, 14.45, 15.45 «Мольфар»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.20 «розсміши коміка. Діти-2»
22.15 «Вечірній квартал»
00.10, 03.35 Х/ф «я нормально, 
супергуд» (16+)
02.05 «Неділя з «Кварталом»

ТК Україна
06.10 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.05 Сьогодні
07.15, 08.15 ранок з «Україною»
09.15, 05.20 Зірковий шлях
11.30 реальна містика. Новий 
сезон
13.30 Т/с «Черговий лікар-2» 12+
15.30 Т/с «Черговий лікар»
16.10 Х/ф «роза прощальних 
вітрів» 16+
18.00 Т/с «райське місце» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Мій капітан» 16+
01.45 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+
03.50 реальна містика

новий Канал
03.00, 02.55 Зона ночі
04.55, 18.00 Абзац
05.50, 07.40 Kids Time
05.51 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
06.45 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.41 Т/с «Клініка» 16+

09.50 Т/с «СашаТаня» 16+
13.20 Серця трьох
15.50, 19.00 М/с «Кухня» 16+
21.05 Х/ф «Однокласники-2» 16+
23.05 Х/ф «Король вечірок-2»
16+
01.00 Х/ф «Випускний іспит» 18+
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.05 Дивитись усім!
05.55 Зірка YouTube
06.30 ранок у великому місті
08.45 факти. ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 16+
12.05, 13.10 Х/ф «Дванадцять 
років рабства» 16+
12.45, 15.45 факти. День
15.05, 16.10 Т/с «На трьох» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.30 Х/ф «Вовк із Волл-стрит» 18+
02.45 Т/с «лас-Вегас-3» 16+
03.25 Стоп-10
04.45 факти

сУбоТА, 4 березня

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 11.25, 12.50, 
19.15, 22.50, 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»
10.25 Хто в домі господар?
10.50 Хочу бути
11.40, 02.25 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування 10 км. 
(жінки)
13.00 Кращі виступи українських 
біатлоністів
13.25, 03.20 Біатлон. Кубок світу. 
Гонка переслідування 12,5 км. 
(чоловіки)
14.15 фольк-music
15.25 Т/с «Аристократи»
17.15 Книга.ua
17.45, 04.10 Чоловічий клуб. 
Спорт
18.45, 05.00 Чоловічий клуб
19.30 Вечір пам’яті Миколи Моз-
гового (ч.1)
21.00, 05.35 Новини
21.25 Вечір пам’яті Миколи Моз-
гового (ч.2)
22.45 Мегалот
23.25 Світ on line
23.40 Життєлюб
01.20 Музичне турне

1+1
06.35 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
11.00, 23.10 «Світське життя»
12.00 «Одруження наосліп-3»
13.30 «Голос країни-7»
15.40, 21.15 «Вечірній квартал»
17.35 «розсміши коміка. Діти-2»
20.15, 02.15 «Українські сенсації»
00.10, 03.00 Х/ф «Сім психопатів» 
(18+)

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.40 Сьогодні
07.15, 05.10 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Мій капітан» 16+
13.10, 15.20 Т/с «Найкращий друг 
родини»
17.20, 19.40 Т/с «Квіти від лізи» 
16+
21.50 Х/ф «Усміхнися, коли пла-
чуть зірки»
23.45 реальна містика
02.20 Т/с «Закон і порядок. Зло-
чинні наміри» 16+

новий Канал
05.40, 07.55 Kids Time
05.41 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.56 ревізор Спешл
09.50 Таємний агент
11.15 Таємний агент. Пост-шоу
12.50 Від пацанки до панянки
15.15 Хто зверху?
17.10 М/ф «Шрек»
19.00 Х/ф «Поліцейська академія» 
16+
21.00 Х/ф «Поліцейська академія 
– 2. Перше призначення» 16+
22.45 Х/ф «Супернянька» 16+
00.30 Х/ф «Коледж» 16+
02.20 Зона ночі

ICTV
05.05 Х/ф «Доктор Ноу»
06.55 Дивитись усім!
07.50 «М» і «Ж»
08.50 я зняв!

09.45 Дизель-шоу. Дайджест
10.50, 11.50 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 факти. День
13.00 Т/с «На трьох» 16+
14.00 Х/ф «Шпигунські ігри»
16.15 Х/ф «Гра» 16+
18.45 факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Три ікси» 16+
22.25 Х/ф «Три ікси-2. Новий 
рівень» 16+
00.20 Х/ф «Вовк із Волл-стрит» 
18+
03.10 Т/с «Прокурори» 16+

неділя, 5 березня

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.10, 20.15, 22.20, 
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 Найкращі виступи україн-
ських біатлоністів
09.25, 02.25 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета 4х6 км. (жінки)
11.15 Спогади
11.50 Театральні сезони
12.40, 03.55 Біатлон. Кубок світу. 
Естафета 4х7,5 км. (чоловіки)
14.20 Мистецькі історії
14.35 фольк-music
15.35 Твій дім-2
16.00 Т/с «Епоха честі»
20.30 Перша шпальта
21.00, 05.35 Новини
21.25 Китайський вікенд. Д/с 
«легенди тофу»
21.50 Що там з Євробаченням?
22.30 Арт-Клуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне

1+1
06.20 Х/ф «Кирило і Мефодій» 
(16+)
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «лото-забава»
09.40 Богослужіння в Неділю 
торжества православ’я. «Звер-
нення Вселенського Патріарха 
Варфоломія»
10.10, 11.05, 12.05, 13.25 «Світ 
навиворіт – 3: Танзанія»
14.35 Т/с «Життя після життя» 
(16+)
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни – 7»
23.15, 02.10 Х/ф «Тринадцятий 
воїн»
01.20 «Аргумент кiно»

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Найкращий друг 
родини»
13.00 Т/с «Квіти від лізи» 16+
16.50, 20.00 Т/с «Зимовий вальс» 
16+
19.00, 05.50 «Події тижня» з Оле-
гом Панютою
21.25 Х/ф «роза прощальних 
вітрів» 16+
23.15 реальна містика
02.00 Т/с «райське місце» 16+

новий Канал
03.05 Зона ночі
05.50, 08.30 Kids Time
05.51 М/с «Хай живе король 
Джуліан»
07.10 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.31 Т/с «якось в казці»
12.10 М/ф «Сезон полювання-2»
13.30 М/ф «Шрек»
15.20 Х/ф «Поліцейська академія» 
16+
17.20 Х/ф «Поліцейська академія 
– 2. Перше призначення» 16+
19.05 Х/ф «лиса нянька»
21.00 Х/ф «Змішані» 16+
23.15 Х/ф «Супернянька-2» 16+
01.10 Х/ф «Король вечірок-2»
16+

ICTV
05.40 факти
06.10 Х/ф «Із росії з любов’ю» 16+
08.15 Т/с «Відділ 44» 16+
11.55, 13.00 Х/ф «Гра» 16+
12.45 факти. День
14.30 Х/ф «Три ікси» 16+
16.50 Х/ф «Три ікси-2. Новий 
рівень» 16+
18.45 факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Погані хлопці» 16+
22.55 Х/ф «Погані хлопці-2» 16+
01.35 Х/ф «Шпигунські ігри»
03.30 Т/с «Прокурори» 16+



60 г (дві столових ложки з гіркою) ку-
курудзяного крохмалю
125 г цукру

Приготування:
розігрійте духовку до 170 градусів 

та підготуйте форму діаметром 18-20 
см для випікання, простеливши її пер-
гаментним папером або змастивши 
олією чи обсипавши манною крупою.  

Для бісквіта змішайте просія-
не борошно з сіллю та кокосовою 
стружкою.

В окремому посуді змішайте цукор, 
ваніль, апельсиновий сік та олію та зби-
вайте міксером на середній швидкості до 
повного розчинення цукру. Коли цукор 
розчинився, додайте оцет та збивайте 
ще протягом двох-трьох хвилин. Висип-
те сухі інгредієнти та змішуйте до одно-
рідності на низькій швидкості міксера. У 
склянці змішайте соду з двома столови-
ми ложками води та швидко перелийте 
до тіста. Продовжуйте збивати ще кілька 
хвилин. На цьому етапі тісто посвітлішає 
та збільшиться  в об’ємі, але залишиться 
достатньо рідким. Перелийте готове тіс-
то в підготовану форму та випікайте 45-
50 хвилин. Готовність коржа перевірте 
зубочисткою.

апельсиновий ТорТ до посТУ

Р
Ец

ЕП
ТИ

жаРТИ

ПОгОда у віннИці

Таня малярчУк 
«ЗабУТТя»

РадИМО ПОчИТаТИ

нова 
книжка 
пись-

менниці – ро-
ман «забут-
тя» – вийшла 
у «Видавни-
цтві старого 
лева». це твір, 
в якому 
переплітають-
ся дві сюжетні 
лінії, історична та сучасна: 
політика та мислителя 
В’ячеслава липинського та 
жінки з теперішнього, яка з його 
допомогою шукає шлях до себе. 
це роман про час, пам’ять, 
державність, про сутність речей 
і про вміння одночасно дивити-
ся назад і у майбутнє. 

бісквіт:
210 г борошна пшеничного цільно-
зернового (можна білого)
0,5 ч. лож. солі 
20 г (столова ложка з гіркою) кокосо-
вої стружки
150 г апельсинового соку (два апель-
сини) – можна замінити на лимонний, 
мандариновий, вишневий, яблучний 
або будь-який інший сік 
145 г цукру
1 пачка ванільного цукру
70 г олії соняшникової рафінованої
30 г оцту яблучного або винного
1 ч. лож. соди (без гірки)
2 ст. лож. води

Крем:
350 г апельсинового соку (три-чотири 
апельсини)
150 г яблучного пюре (одне середнє 
яблуко)

Хлопець з дівчиною гуляють 
у парку. Ні морозива, ні води, ні квітів 
ніде не продають. Висить оголошен-
ня: «Не смітити, не плювати! Штраф 
– 40 гривень!» Хлопець дівчині: 

– Плюй, я пригощаю.
***

– Вчора в нашу квартиру заліз 
злодій. 

– І що? Взяв щось? 
– Та де там! лежить у лікарні. 

Дружина думала, що це я повер-
нувся так пізно...

***
Дружина поїхала у відряджен-

ня. Чоловік будить дитину й веде 
в садок. Прийшли в один, а їм ка-
жуть: «Це не наша дитина!» При-
йшли в інший – та ж історія. Сіда-
ють в автобус, їдуть. Дитина каже: 

– Тату, ще один садок, і я спізню-
ся до школи...

ВільнА хВилинКА 8
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дОзвілля

рідко можна знайти оригінальні 
шахові задачі-мініатюри, у яких 
мат чорному королю ставлять 

по черзі всі наявні білі фігури (крім 
короля). Такі задачі склав вінничанин 
Микола Пархоменко.

Спробуйте розв’язати всі ці шахо-
ві композиції на діаграмі, не розстав-
ляючи фігури по шахівниці. Підви-
щуйте свою майстерність гри в шахи, 
розв’язуючи шахові задачі-мініатю-
ри. Усі вони публікуються вперше. 

шаХові Задачі-мініаТюри

Перевірте розв’язок задач від федора Панчука, розміщених у «Правди сила» №4.
Задача №7:
1. Kf1! Цугцванг;
1... ef1:K,ф/Кр:f1;
2. фd1/фh1x.

Задача №8:
1. фg8! Цугцванг;
1.. Крf6/Kphb,Kph5/h6/b5;
2. фе6/ф:h7/фf7/фе6х.

Задача №9:
1. Tf8! Цугцванг;
1... g3/Tc8/Td8/Te8/T:f8;
2. фf3/T:c8/T:d8/T:e8/ф:f8x.

задача №10:
мат за два ходи (3+2)

задача №11: 
 мат за два ходи (4+3)

задача №12: 
мат за два ходи (4+3)

оВен
У перший тиждень весни 
уважніше придивіться до 
друзів та колег. Багато з них 

не заслуговують вашої довіри. Також 
вам варто почати відстоювати свої по-
гляди або життєві принципи. 

Телець
Не вимагайте визнання, 
оскільки це може створити 
певні проблеми. Постарай-

теся не висловлювати претензії до 
близьких, особливо, у різкій формі. 
Сварки та конфлікти не додадуть авто-
ритету.

близнюКи
У вас буде суперечливий 
тиждень, впродовж якого 
стосунки з близькою лю-

диною пройдуть випробування на 
стійкість. Постарайтеся обійтися без 
бурхливих емоцій, адже конфлікти чи 
непорозуміння лише заберуть частину 
вашої енергії. 

рАК
Цього тижня вам варто по-
казати всі свої здібності. Ста-
ранність та творчий підхід 

до справи принесуть вам успіх. Також 
зірки радять не впустити можливості 
завести нові знайомства.

леВ
Цей тиждень вимагатиме 
рішучих дій та обачності. У 
першій його половині мож-

ливі дрібні невдачі, через які деяким 
представникам знаку доведеться від-
класти вирішення важливих питань на 
майбутнє. Зате в другій половині тиж-
ня ваша активність зросте, що сприя-
тиме продуктивній роботі.

діВА
Непорозуміння можуть за-
брати у вас частину енергії, 
яка необхідна для вирішен-

ня побутових або професійних питань. 
Не будьте впертими та не прагніть 
у всьому головувати — це призведе 
лише до сварок.

Терези
На вас чекає вдалий тиж-
день. Ваші активність та 
ентузіазм створять сприят-

ливі умови для зміцнення родинних 
стосунків або добробуту. Налаштуйте-
ся на активний відпочинок та більше 
часу проводьте з близькими.

сКорПіон
Цього тижня варто поїхати в 
подорож. якщо немає мож-
ливості вибратися кудись 

далеко – сходіть у парк, взявши друзів 
або рідних. Саме відпочинок допомо-
же вам налаштуватися на продуктив-
нішу роботу.

сТрілець
Цього тижня вам доведеть-
ся рішуче взятися за вирі-
шення побутових проблем. 

Не намагайтеся ставити перед собою 
глобальні завдання або займатися 
кількома справами водночас. робіть 
щось одне, але якісно. Також зверніть 
увагу на якість харчування.

Козеріг
Будьте уважнішими, пра-
цюючи з важливими па-
перами, документами або 

матеріальними цінностями — інакше 
можливі проблеми. Також не варто 
проявляти впертість та прагнення пе-
ревершити всіх.

Водолій
Цього тижня отримаєте ба-
гато компліментів на свою 
адресу. Також на вас чека-

ють нові знайомства, які подарують 
багато позитивних емоцій.

риби
Можлива певна нестабіль-
ність у професійній діяль-
ності та особистих відноси-

нах. Через це можливі різкі перепади 
настрою й емоційні зриви. Візьміть 
себе в руки й не звертайте увагу на 
дрібниці. 

гОРОСкОП

28 лютого – 6 березня 

рецепт смачного та низькокалорійного торту від відомої кулінарки 
Наталі Харитонової

Випечений бісквіт остудіть у формі.
Для крему запечіть або відваріть 

почищене від шкірки та кісточок яблу-
ко до стану пюре. У каструлі з товстим 
дном змішайте цукор та крохмаль 
(якщо не маєте кукурудзяного крох-
малю, візьміть манну крупу). Додайте 
третину апельсинового соку та ретель-
но перемішайте. Далі додайте до сумі-
ші яблучне пюре та сік, що залишився. 
Варіть на слабкому вогні, помішуючи, 
щоб крем не підгорів. Коли крем заки-
пить та загусне – перелийте його в чис-
тий, сухий посуд та накрийте харчо-
вою плівкою так, щоб вона торкалась 
поверхні, для уникнення утворення 
конденсату. Крем остудіть.

Охолоджений крем злегка збийте 
до утворення однорідної консистенції. 
Бісквіт розріжте на два-три коржі, про-
шаруйте кремом та залиште торт на 
6-12 годин у прохолодному місці. Гото-
вий торт прикрасьте за бажанням 
фруктами, горіхами тощо. 


