
43 14-15Перелік АПТек-УЧАСНИЦЬ 
ПрогрАмИ «ДоСТУПНі лікИ»

ШколяркА з козяТИНщИНИ 
вкороТИлА Собі вікУ

НемИрівЧАНИ ПовСТАлИ 
ПроТИ НовозбУДовАНої 
греблі НА СТАвкУ

ПрогрАмА 
ТелеПереДАЧ 
НА 1 – 7 ТрАвНя

громадська газета вінниччиниwww.vlasno.info №17-18(26-27), 26 квітня 2017 р.

Богдан Новак

 метрів
труби не вистачило, щоб провести 
газ у муровані курилівці (с. 10)

цифра тижня

1200 засновник: іА «медіа-центр «власно» 
зНАЄШ Про ФАкТИ корУПЦії - ТелеФоНУЙ (0432) 69-49-81

 Ціна

 2,50 грн

– Окрім бобрових хаток та ко
лоній видри, у Сандрацькому за
казнику є місця гніздування білої та 
сірої чаплі. Ми спостерігали, як над 
вогнем кружляли чаплі та безліч ка
чок, які вже, напевно, встигли від
класти яйця, – пригадує Олександр 
Шемета, який перебував на місці 
пожежі.

Голова Голодьківської сільради 
Сергій Остапенко не відкидає версії, 
що траву підпалили пастухи, які на ін
шому березі випасають худобу. 

– Заказник починається коло па
совища, де селяни випасають худо
бу. Болото взагалі щільно підходить 
до його меж, тому я припускаю, що 
люди могли заходити й на заповідну 
територію, – пояснює він. – Думаю, 
пожежа могла зчинитися й через 
вогнище, розпалене якимось невідо
мим рибалкою, оскільки поруч зна
ходиться річка. Але те, що ця шкода 
є справою рук людини, не маю сум
нівів. Можливо, навіть спеціально 
хтось підпалив.

Сандрацький заказник охоплює 
територію водного плеса й боліт на 
території Широкогребельської та Го
лодьківської сільрад. До його ство
рення в 1997 році, на території тепе
рішньої заповідної зони люди масово 
випасали худобу, що відбувається по
декуди й досі. Останнього разу поже
жа в Сандрацькому заказнику стала
ся навесні 2015 року. Тоді вогню 
перешкодили охопити понад гектар 
очерету, тому чимало гнізд птахів 
вдалося врятувати. 

На ВіННиччиНі горіВ 
заказНик: 

віДТеПер У НАШіЙ Тв ПрогрАмі - УДвіЧі білЬШе ТелекАНАлів

внаслідок пожежі, яка ста-
лася в неділю, 23 квітня, у 
Сандрацькому заказнику на 

Хмільниччині нанесено збитків 
на суму 221 тисяча 550 гривень. 

Того дня, імовірно через підпал, во
гонь охопив близько 30 гектарів очере
ту в болотяній місцевості, на якій меш
кають рідкісні тварини. Це призвело 
до  знищення гнізд червонокнижних 
птахів, зокрема чаплі білої та сірої в 
межах заповідної території коло села 
Голодьки Хмільницького району. 

Люди пробували гасити полум’я 
власними силами. 

– Вогонь охопив місцевість з боку 
Голодьківської сільради. Там практич
но неможливо пройти – болото таке, 
що людині по пояс, – розповідає  голо
ва Хмільницької районної організації 
товариства мисливців і рибалок Олек
сандр Шемета. – Ми викликали пожеж
ників, але коли приїхали дві машини, 
вони ледве там і не загрузли. Добре, 
що змогли нормально виїхати.

Місцеві громадські активісти на
голошують на тому, що вогнище не 
могло з’явитися на території заказ
ника ні з чого:

– Ми підозрюємо, що вогонь охопив 
очерет внаслідок підпалу, – пояснює 
Олександр Семенович. – Вогонь могла 
принести лише людина, бо окрім дуже 
сильного вітру в погодних умовах вчо
ра не було помітно нічого особливого. 
Ані грози із блискавками, ані якоїсь ано
мальної спеки не було. На жаль, вогнище 
змогло через вітер дуже швидко поши
ритися на велику територію.

Вогонь того дня загасили, однак су
хої рослинності вигоріло на площі 39 
гектарів. На місці подій працювала ко
місія, туди виїздили правоохоронці та 
спеціалісти відділу екологічного конт
ролю природнозаповідного фонду.

– Вигоріло дуже багато очерету на 
заповідній території, де гніздилися пта
хи та мешкали рідкісні тварини. За це 
відповідальність, у першу чергу, несе 
сільська рада, на території якої зна
ходиться заповідна зона, – пояснює 
голова відділу взаємодії з громадськіс
тю та ЗМІ Вінницької обласної Держе
коінспекції Олена Тищенко. – Рік тому 
в Козятинському районі в результаті 
пожежі заповідній зоні було нанесено 
збитку на 47 тисяч гривень.

Довідки за телефонами:
(093) 150-17-30, 
(068) 978-04-07
e-mail: 
vlasno.reklama@gmail.com

Повнокольоровий друк, крейдяний папір, 
тираж 10000 примірників.

запрошуємо вас розмістити 
рекламну інформацію!

гАзеТА «ПрАвДИ СИлА» 
гоТУЄ До ДрУкУ СУвеНірНИЙ 
АТлАС-ДовіДНИк віННИЧЧИНИ 

кУПУЄмо 
ПеТ-пляшки, плівку ПвД, 
ПНД, стрейч, макулатуру, 

пластмасу 
за вигідними цінами

(098) 565-69-04
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пожежа знищила гнізда 
червонокнижних птахів

Пожежа випалила 39 гектарів Сандрацького заказника



Під час засідання постійної 
комісії вінницької облас-
ної ради з питань бюдже-

ту, фінансів і обласних програм 
депутати не схвалили питання 
щодо розподілу 57 мільйонів 
коштів з фонду природоохо-
ронного середовища. гроші 
мали піти на прокладання 
каналізації в кількох населе-
них пунктах, придбання сміт-
тєсортувальної лінії для однієї 
з об’єднаних територіальних 
громад, укріплення берегів 
річок, виявлення природних 
ресурсів тощо. 

Найбільше обурення в депута
тів викликали пункти щодо виді
лення 17 мільйонів на реконструк
цію напірного каналізаційного 
колектору через річку Південний 
Буг на Старому місті у Вінниці та 15 
мільйонів на переоснащення од
ного з блоків Ладижинської тепло
електростанції. Кошти на ремонт 
колектора просив департамент 
житловокомунального господар
ства Вінницької ОДА. Його пред
ставниця пояснила, що ремонт 
колектора потрібен, оскільки жи

телі Старого міста активно буду
ють каналізації та підключаються 
до центрального водовідведення. 
А оскільки підприємство «Вінни
цяоблводоканал» перебуває в 
спільній комунальній власності те
риторіальних громад області, ко
шти просять з обласного бюджету. 
Проте такий порядок обурив де
путатів. 

– На депозитних рахунках ко
мерційних банків знаходиться 
342 мільйони гривень бюджетних 
коштів міста Вінниці. А ми з об
ласного бюджету маємо фінансу
вати заходи по місту. Вінницька 
область – це не тільки Вінниця. 
У нас є чимало заявок з терито
ріальних громад на їхні потреби. 
Не можна свої кошти не розподі
ляти під час засідання сесії місь
кої ради, ставити їх на депозит, а 
брати кошти з обласного бюджету 
та фінансувати видатки міста за 
рахунок області, – сказав очільник 
бюджетної комісії Геннадій Мазур.

Що ж до модернізації Ладижин
ської ТЕС, то деякі депутати ви
ступили проти такого розподілу 
коштів, оскільки Ладижинська ТЕС 
є приватною. Таким чином, з об
ласного бюджету, на їхню думку, 
хочуть профінансувати приватний 
бізнес, що є недопустимим. 

– Фактично ми фінансуємо 
приватний бізнес замість того, 
щоб виділяти кошти на природо
охоронні заходи. А коли прода
валася компанія «Західенерго», 
до якої входять три станції, одна 
з яких – Ладижинська, в одній з 
угод було прописано, що власник 
мав сам її модернізувати. Мало 
того, що компанію придбали за 
копійки, а тепер ми маємо її ще й 
дофінансовувати, – обурився Ма
зур. 

Депутати вирішили розглянути 
питання щодо розподілу коштів з 
фонду природоохоронного серед
овища на одному з наступних за
сідань комісії.   

ФіНАНСИ міСЦевА влАДА
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ВіННиЦЬка МіСЬка раДа гоТоВа 
«закоПаТи» На кЛаДоВиЩі 
ПоНаД МіЛЬЙоН ЄВро

У ВіННиЦі «заВиСЛи» 57 МіЛЬЙоНіВ 
ЕкоЛогічНиХ коШТіВ

газЕТі 
«ПраВДи СиЛа» 

ПіВрокУ!

Від редакції

Головний редактор 
Ірина БасеНко
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любі читачі, наша газета 
пережила всі холоди, і 
щаслива повідомити на 

своїх сторінках: ми вже півро-
ку з вами! Першого листопада 
вийшов друком наш перший 
номер. 

За цей час ми відкрили перед
плату, сформували міцну коман
ду, познайомилися з багатьма чу
довими людьми з Вінниччини та 
сусідніх областей. Усі вони стали 
героями наших публікацій. Нас 
підтримує команда представни
ків у районах, яку ми плануємо 
розширювати й надалі. Ми жод
ного разу не написали на наших 
сторінках неправдивої інформа
ції й запевняємо, що й надалі бу
демо працювати за стандартами 
журналістики й людської етики. 

Гарна новина: з травня газета 
«Правди сила» додасть «у вазі» – 
ми виходитимемо на 12ти сто
рінках, крім того, розширюємо 
телевізійну програму, додавши 
ще п’ять каналів.

Цей номер, який ви тримаєте 
в руках – подвійний, щоб на трав
неві свята вам було що почитати. 
Наступного разу «Правди сила» 
вийде 10 травня.

Чекайте та будьте  з нами!

катерина Баркалова

тендери

наШі ГрОШі

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                          

ПереДПлАЧУЙТе 
газету «Правди сила»
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на 1 міс.   10 грн 85 коп.

на 3 міс.   32 грн 55 коп.

на 6 міс.    65 грн 10 коп.

на рік:      130 грн 20 коп.

Передплатний індекс: 
97927

якщо ви передплатили, 
але не отримали вчасно нашу 

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

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

40 мільйонів 334 тисячі 870 
гривень 67 копійок або по-
над 1,4 мільйона євро (за 

курсом Національного банку 
України на 25.04.17) – така сума 
фігурує в оголошенні про тен-
дер на будівництво кладовища 
в Сабарові, повідомляє ProZorro 
(електронна система публічних за-
купівель – прим. ред.). 

Замовником будівництва висту
пає департамент комунального гос
подарства та благоустрою Вінниць
кої міської ради. Згідно з технічною 
документацією, на новому кладови
щі передбачається, зокрема, зведен

ня адмінбудівлі та будівлі охорони, 
установка залізобетонної огорожі з 
панелей довжиною три метри, об
лаштування майданчику для сміття, 
доріжок та газонів, висадка дерев та 
кущів. 

Будівництво кладовища має роз
початися в травні 2017 року й завер
шитися до кінця 2018го. Хто саме 
виконуватиме роботи, визначать 
під час відкритих торгів. 

Як повідомляли вінницькі ЗМІ, 
територія кладовища становитиме 
36 га, а розташоване воно буде на
впроти мікрорайону Академічний, 
на полі, де десять років тому ексмер 
Вінниці Олександр Домбровський 
планував створити науковотехніч

ний парк. Розраховане кладовище 
на десять років, тож коли цей термін 
спливе, міська влада змушена буде 
знову шукати місце для поховання, а 
міський бюджет – фінансувати бу
дівництво нового кладовища. На 
думку багатьох вінничан, пробле
му – і земельну, і фінансову – могло б 
частково вирішити будівництво кре
маторію. За інформацією в інтер нет 
мережі, піч для нього сьогодні ко
штує від 450 тисяч до одного 
мільйона євро. 

Тамара ТисячНа

На депозитних 
рахунках комерційних 
банків знаходиться 
342 мільйони 
гривень бюджетних 
коштів міста Вінниці. 
А ми з обласного 
бюджету маємо 
фінансувати заходи 
по місту

геннадій мазур:

вказано в тендері на будівництво 
кладовища в Сабарові

1 4 млн євро



Арктичний циклон, який 
днями пройшовся Украї-
ною, зокрема й вінниччи-

ною, відчутно зашкодив аграріям. 
Не встигли оговтатись сільські 
господарства від нічних холодів 
після великодніх свят, як садки 
та городи потрапили під наступ 
крижаного циклону.

У МогилівПодільському райо
ні від цього постраждали абрико
си, сливи, черешні, частково – ранні 
яблуні. За словами керівника корпо
рації «Вінницясадвінпром» Анатолія 
Семенюка, постраждали садки в на
ступних населених пунктах: Одая, 
Бронниця, Козлів. 

– На великих площах боротися з 
приморозками неможливо, – каже 
Анатолій Семенюк. – Якщо ж площі 
насаджень малі, зберегти врожай 
можна, задимлюючи дерева, запа
люючи хмиз або використовуючи ди
мові шашки.

Найпростіший спосіб, за словами 
Анатолія Семенюка, це обприскуван
ня насаджень водою. Робити це най
краще близько третьої години ночі. 

Тоді бруньку захищатиме від пере
охолодження крижана шкірочка, під 
якою зберігатиметься нульова тем
пература. Використовують для тако
го догляду ту ж техніку, що й для об
прискування від шкідників.

Підвищують імовірність збере
ження життєздатності бруньок і деякі 
спеціалізовані засоби догляду за рос
линами, які сприяють сокоруху, а від
повідно, і нагріванню рослини. 

Спеціаліст зазначає, якщо брунь
ки вже розвиваються й бутон роже
вий, критичною може бути навіть 
температура 0,5 або 1 градус нижче 
нуля. Якщо ж брунька ще спляча, лег
кі приморозки не страшні. 

У департаменті агропромислово
го розвитку Вінницької облдержад

міністрації статистики пошкоджень 
від циклону не вели, кажуть, що звер
нень від фермерів до ОДА з цього 
приводу не було. 

Тижнем раніше, ще до другої хвилі 
холодів, керівництво департаменту 
висловлювалось оптимістично:

 – Стан близько 90 відсотків ози
мих наразі задовільний, – зауважив 
заступник директора департаменту 
Василь Темченко. – Підживлене все 
на 100 відсотків. Триває друге під
живлення, тому загрозливого поки 
що нічого немає. 

Василь Васильович зазначив, що 
загрозлива ситуація виникає, коли 
рослини в слабкому, зрідженому, не
підживленому стані. В іншому випад
ку рослини стійкі до стресів, зокрема 
й до легких приморозків. 

Крім того, за його словами, все 
частіше в сільському господарстві ви
користовують посухостійкі й моро
зостійкі сорти культур. 

Заступник директора департа
менту також зауважив, що стійка хо
лодна погода негативно вплинула на 
активність бджіл, які є запилювачами 
рослин. Тому чи слід очікувати висо
ких врожаїв садових культур, наразі 
невідомо. 

У вороновиці селищна рада 
виділила 200 тисяч гривень 
субвенції на забезпечення 

безкоштовними ліками учас-
ників АТо та громадян певних 
пільгових категорій, які страж-
дають на хронічні захворюван-
ня. Про це повідомила спеціаліст 
першої категорії із соціального 
захисту населення вороновиць-
кої селищної ради олена кара-
сенко.

– Селищна рада Вороновицької 
об’єднаної територіальної громади 
виділила 200 тисяч гривень на без
коштовні ліки для людей, які відно
сяться до пільгових категорій. З них 
100 тисяч гривень передбачено на 
забезпечення ліками солдатів АТО, 
людей, які мають серцевосудинні 
захворювання, цукровий діабет дру
гого типу та бронхіальну астму. Роз
поділ буде здійснюватись на підставі 
статистичних даних про кількість осіб, 
які страждають на такі захворюван
ня. Також у цю суму входять ліки, на 
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ОператиВні нОВини

НА ЖмерИНщИНі СкАЖеНА 
оНДАТрА ПокУСАлА ЖіНкУ

ДУШИв ТА віДібрАв гроШі: 
НА віННИЧЧИНі безробіТНИЙ 
НАПАв НА ПеНСіоНеркУ

віННИЦЬкого оПерА 
Пов’язАлИ зА ХАбАр

У Жмеринському районі за
провадили карантин через сказ. 
Про це повідомили в пресслужбі 
Жмеринської РДА. 

Карантинні заходи ввели у 
зв’язку з виявленням випадку 
сказу в селі Кам’яногірка. Там 
місцеву мешканку на власному 
подвір’ї покусала ондатра. Жінку 
одразу госпіталізували. Мертву 
тварину, яку вбив син потерпілої, 
відправили на дослідження. У 
лабораторії в ондатри виявили 
збудник сказу. 

У зв’язку із ситуацією, яка 
склалася, на засіданні державної 
надзвичайної протиепізоотичної 
комісії вирішили ввести в 
Кам’яногірці та прилеглих райо
нах карантинні заходи, які дозво
лять запобігти поширенню 
захворювання. Також у районі 
планують провести комплексні 
заходи задля ліквідації вогнища 
сказу.  

У Стрижавці на Вінниччині 
79річна пенсіонерка щойно отри
мала пенсію, як до неї пришов 
безробітний, душив, погрожував 
фізичною розправою, забрав 
гроші та втік до лісу. Зловмисника 
вдалося затримати. Про це звіту
ють вінницькі поліцейські.

Бабуся була у власній оселі, 
коли до будинку серед білого дня 
через незачинені двері зайшов 
невідомий чоловік, взяв за горло 
та вимагав віддати гроші. Якраз 
перед цим злощасним візитом 
бабця отримала 3500 гривень 
пенсії. Злочинець відібрав гроші 
та втік. Бабуся одразу ж викли
кала поліцію. Вона його добре 
запам’ятала, тому й описала 
правоохоронцям у деталях зо
внішність свого кривдника: вже за 
дві години його затримали в лісі, 
де він ховався. 

Як з’ясували поліцейські, пра
вопорушник ніде не працював та 
вже мав проблеми із законом. 

На нього знову завели кримі
нальну справу за розбій, поєдна
ний з проникненням у житло. 
Планують взяти під варту на час 
слідства.  

Вінницький правоохоронець 
погорів на хабарі. Про це повідо
мили в пресслужбі прокуратури 
Вінницької області. 

Оперуповноважений одного з 
райвідділів поліції Вінниччини за 
певну суму обіцяв не відкривати 
кримінальне провадження проти 
наркозалежних за зберігання 
наркотичних речовин. 

Свої послуги нечистий на руку 
правоохоронець оцінив у 12 тисяч 
гривень. Опера та його посібника 
затримали під час отримання не
правомірної вигоди. Розслідуван
ня триває: правоохоронці прово
дять обшуки та опитують свідків.

За хабарництво правопоруш
никам загрожує до десяти років 
в’язниці з конфіскацією майна.   
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У ВороНоВиЦі аТоВЦі Та ЛюДи 
з іНВаЛіДНіСТю оТриМУВаТиМУТЬ 
бЕзкоШТоВНі Ліки

бДжоЛи Та СаДки ПіД ВПЛиВоМ 
ЦикЛоНУ – чи бУДЕ ВрожаЙ?

На ВіННиччиНі ШкоЛярка 
ПоВіСиЛаСЬ На ВЛаСНоМУ гориЩі  

мирослава слоБодяНюк

Тетяна кУЦ

Учасники атО

неГОда 

саМОГУБстВО

вікторія оНІсІмова

вікторія оНІсІмова

людмила клІщУк
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У селі гурівці козятинського 
району три дні тому похо-
вали 16-річну ольгу мазур, 

яка в четвер, 20 квітня, повісилась 
на власному горищі. інформацію 
кореспонденту Vlasno.info під-
твердили в сільраді гурівців. 

Проте розповідати більше про ді
вчину в сільраді відмовляються. За
уважили лишень, що мають версію 
щодо причини самогубства, однак з 
цим має розбиратися поліція. 

Директор Гуровецької загально
освітньої школи Василь Лисюк роз
повідає, що Ольга була привітною 

дівчиною та відповідальною шко
ляркою. 

– Не була відмінницею, але навча
лася на достатньому рівні, – каже Ли
сюк. – У середу, перед тим злощасним 
днем, вона була в школі. Все було до
бре, прийшли результати ЗНО. Вона 
на «відмінно» здала хімію. Хотіла 
стати фармацевтом. Тобто плани на 
подальше життя у неї були. Тому всі 
й шоковані: ніхто не знає, чому вона 
пішла на такий крок.  

У четвер, коли сталася трагедія, 
дівчина прийшла додому на обід, 
близько третьої години пополудні. 
Згодом мати знайшла її вже пові
шеною на горищі у власному хліві. 
Версію про те, що хтось міг «допо

могти» Ользі піти з життя, дирек
тор відкидає. 

– Я був там, на місці, виступав поня
тим. Двері хліва були замкненими зсе
редини. Хоча мати розповідала, що хлів 
завжди в них був відкритим. Ми нічого 
не можемо сказати. Дитина забрала цю 
таємницю із собою. Перевіряли версію 
щодо «Синього кита» (спільнот в соцме-
режах, через які підлітків доводять до са-
могубства – прим. авт.), але ця версія не 
підтвердилась, – сказав директор.  

В Ольги є ще менша сестричка, яка 
навчається в третьому класі сільської 
школи, та 22річний брат. Батько ді
тей помер три роки тому.

Усі обставини смерті школярки 
з’ясовують правоохоронні органи. 

Тамара ТисячНа 

які люди з інвалідністю мають знижку 
50 %. Ще 100 тисяч піде на закупівлю 
знеболювального для людей, які хво
ріють на онкозахворювання, – роз
повідає Олена Карасенко.

Для учасників АТО зібрали круглий 
стіл, на якому вони внесли корегування 
до вже сталого списку ліків, розширив
ши його до 56 найменувань. 

– Для того, щоб отримати безко
штовні ліки, необхідно звернутись до 
сімейного лікаря, який робить висно
вок, призначає лікування та виписує 
рецепт. Якщо в рецепті є ліки, що 
входять до списку пільгових, хворий 
отримує їх безкоштовно в централь
ній аптеці, – говорить Олена.  
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Íàñåëåíèé ïóíêò Íàçâà àïòåêè Àäðåñà Òåëåôîí

Áàðñüêèé ðàéîí

ì. Áàð

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 19 (04341) 220-06

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 32

ÊÏ «Áàðñüêà ðàéîííà àïòåêà» âóë. Êàøòàíîâà, 34 (04341) 222-26

ñ. Çàìîæíå ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Êàðìåëþêà, 2Á

ñìò Êîïàéãîðîä
ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Öåíòðàëüíà, 8

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Öåíòðàëüíà, 64

ñ. Ïîï³âö³ ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 8

ñ. ßëòóøê³â ÔÎÏ «Íåìèðîâñüêèé Î. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 48 (04341) 352-44

Áåðøàäñüêèé ðàéîí

ñ. Äæóëèíêà ÔÎÏ «Õìàðóê Â. Â.» (067) 278-94-91

ñ. Êðàñíîñ³ëêà ÔÎÏ «Ãàëàùåíêî Æ. Ï.» (097) 766-32-58

ñ. Ìàíüê³âêà ÔÎÏ «Îðêóø Ò. ².» âóë. Øê³ëüíà, 24À (098) 278-24-89

ñ. Ï'ÿòê³âêà ÔÎÏ «Áîéêî Â. Ì.» âóë. Ìèðó, 198 (097) 276-74-27

Â³ííèöüêèé ðàéîí

ì. Â³ííèöÿ

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Êè¿âñüêà 136Ã (0432) 553-055

ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêèé ä³ì ìåäèöèíè» âóë. Ïèðîãîâà, 59/2 (0432) 551-484

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Ïóøê³íà, 6/31 (0432) 526-100

ÒÎÂ «Òåõìåäñåðâ³ñ ÒÌÑ» âóë. Õìåëüíèöüêå øîñå, 96 (0432) 575-523

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Õìåëüíèöüêå øîñå, 96À (0432) 560-162

Ãàéñèíñüêèé ðàéîí

ì. Ãàéñèí

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Ñîáîðíà, 34 (04334) 212-29

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 55 (097) 757-43-29

ÔÎÏ «Ï³äêîæàíà Â. ².» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 23 (04334) 283-25

ÔÎÏ «Ïîºäèí÷óê Â. À.» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 73 (04334) 254-28

ÔÎÏ «Ïîºäèí÷óê Â. Ì.» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 127 (04334) 233-72

ÐÊÏ «Ãàéñèíñüêà ì³æë³êàðíÿíà àïòåêà» âóë. ×îðíîâîëà, 1 (04334) 254-52

Æìåðèíñüêèé ðàéîí

ì. Æìåðèíêà ÒÎÂ «Ïåðøà ìåäè÷íà äîïîìîãà» âóë. ². Ôðàíêà, 72 (04332) 218-13

²ëë³íåöüêèé ðàéîí

ì. ²ëë³íö³

ÊÏ «²ëë³íö³ôàðì» âóë. Â³ëüøàíñüêà, 48 (04345) 219-03

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. ªâðîïåéñüêà, 5 (04345) 230-99

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. ªâðîïåéñüêà, 12 (063) 374-05-89

ÑÒ «Ãàðàíò Ê» âóë. ªâðîïåéñüêà, 15 (097) 797-68-34

ÒÎÂ «²ëë³íåöüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 15 (04345) 232-45

Êàëèí³âñüêèé ðàéîí

ñ. ²âàí³â ÔÎÏ «Ôåäèê Í. Ï.» âóë. Ñâèíàðÿ, 1 (063) 234-30-97

ì. Êàëèí³âêà

ÔÎÏ «Êîëîì³ºöü Â. Â.» âóë. Âîç'ºäíàííÿ, 15À (067) 771-75-52

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 3 (04333) 240-55

ÔÎÏ «Ôåäèê Ì. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 16 (063) 562-18-53

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 51 (04333) 244-75

ÔÎÏ «Êîëîì³ºöü Â. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 51Â (067) 771-75-52

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 55 (04333) 402-72

ÔÎÏ «Ôåäèê Ì. Â.» âóë. ×êàëîâà, 6Á (063) 562-18-53

ÔÎÏ «Ïèñàíêî À.Ñ.» âóë. ×êàëîâà, 13 (097) 440-67-10

ñ. Êîðäåë³âêà ÔÎÏ «Ôåäèê Ñ. Ì.» âóë. Êè¿âñüêà, 19 (063) 562-18-56

ñ. Ïèê³â ÔÎÏ «Ôåäèê Í. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 6 (063) 234-30-97

Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí

ì. Êîçÿòèí

ÔÎÏ «Ôóðìàí Â. ².» âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 55 (04342) 277-95

ÔÎÏ «Ôóðìàí À. ².» âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 64/2 (04342) 277-44

ÔÎÏ «Óñåíêî Ë. Ì.» âóë. Âàñüêîâñüêîãî, 8À (04342) 247-05

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9 (04342) 202-17

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 23À (04342) 212-60

ÔÎÏ «Ñêëÿðîâ Â. Â.» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 38À (04342) 251-14

ÔÎÏ «Ïîäîá³é ². Î.» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 46À (04342) 228-00

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Çåìëÿêà, 2À (04342) 203-77

ÔÎÏ «Ìàòåéêî Î. ß.» âóë. Êàòóêîâà, 1 (04342) 283-64

ÔÎÏ «Ôóðìàí Î. Ï.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 38 (04342) 214-02

ÔÎÏ «Äóëåöüêà Î. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 72 (04342) 253-67

Àïòåêà Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè âóë. Íåçàëåæíîñò³, 75 (04342) 230-23

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ï. Îðëèêà, 22 (04342) 224-02

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 11 (04342) 246-85

ñ. Êîçÿòèí ÔÎÏ «Áëàãîäèð Ë. Ì.» âóë. Ìèðó, 1À (04342) 231-46

ñ. Ìàõí³âêà ÔÎÏ «Ñîá÷óê Ë. Ï.» âóë. Øê³ëüíà, 44 (067) 492-59-26

Êðèæîï³ëüñüêèé ðàéîí

ñìò Êðèæîï³ëü

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Óêðà¿íè, 51 (04340) 213-22

ÔÎÏ «Òàöþê À. ².» âóë. Â. Äàæèöüêîãî, 26 (097) 302-96-25

ÒÎÂ «Àïòåêà íèçüêèõ ö³í» âóë. À. Äîëåéêà, 14À (04340) 233-85

ÔÎÏ «Í³ê³ôîð÷óê ². Ë.» âóë. À. Äîëåéêà, 19 (068) 845-30-09

Àïòåêà «Îáåð³ã» âóë. À. Äîëåéêà, 33 (067) 492-04-34

ÔÎÏ «Ïîãðåáíÿê Þ. Â.» âóë. Ä. Íå÷àÿ, 13 (04340) 229-70

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 4 (04340) 238-58
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ì. Ëàäèæèí

ÔÎÏ «Òêà÷îâà Í. Â.» âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 40 (04343) 620-94

ÊÏ «Ëàäèæèíñüêà ì³ñüêà àïòåêà» âóë. Åíòóç³àñò³â, 24 (04343) 625-12

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ï. Êðàâ÷èêà, 9 (067) 442-58-19

ÒÎÂ «Ôàðìîñòîð» âóë. Ï. Êðàâ÷èêà, 33 (04343) 687-60

ÔÎÏ «Ñòàñåíêî Â. Ì.» âóë. Íàêîíå÷íîãî, 3À (04343) 615-94

ÔÎÏ «Äðåâíèöüêèé Î. À.» âóë. Ïðîöèøèíà, 11

Ëèïîâåöüêèé ðàéîí

ì. Ëèïîâåöü

ÔÎÏ «Äîâãàëü Ï. Î.» âóë. Ç³íäåëüñà, 28 (04358) 212-75

ÔÎÏ «Ñêîöüêà Ë. Ì.» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 28À (04358) 234-71

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 34 (04358) 214-54

ÔÎÏ «Ðÿí³÷åâà Ò. Ã.» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 47 (04358) 219-90

ÔÎÏ «Áîé÷óê Ë. Ì.» âóë. Ùîðñà, 10 (04358) 221-05

Ë³òèíñüêèé ðàéîí

ñ. Áàãðèí³âö³ ÔÎÏ «Âàëåî» (096) 361-96-10

ñ. Äàøê³âö³ ÊÓ «Ë³òèíñüêà ðàéîííà àïòåêà»

ñ. Äÿê³âö³ ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» (096) 946-94-93

ñ. Êîæóõ³â ÔÎÏ «Äåãîºâà Í. Ì.» âóë. Øëÿõîâà, 24 (097) 044-99-41

ñìò Ë³òèí

ÔÎÏ «Ñîêîëþê Ã. Ï.» âóë. Ïèðîãîâà, 13À (04347) 216-59

ÊÓ «Ë³òèíñüêà ðàéîííà àïòåêà» âóë. Ïèðîãîâà, 17 (04347) 200-86

ÔÎÏ «Ñòàâí³é÷óê Ò. ².» âóë. Ðèíêîâà, 2À (04347) 207-91

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 26 (04347) 217-15

ÔÎÏ «Äîöåíêî Î. Î.» âóë. Ñîáîðíà, 47 (04347) 218-33

ÔÎÏ «Ðîæàíñüêà Í. Â.» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 9 (04347) 218-80

ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 14 (096) 946-94-93

ñ. Ïåíüê³âêà ÔÎÏ «Âàðìàëþêñ» (04347) 373-72

ñ. Óëàä³âêà ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» (096) 946-94-93

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí

ì. Ìîãèë³â-
Ïîä³ëüñüêèé

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 287 (04337) 602-59

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ïîëòàâñüêà, 86 (04337) 601-30

ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêèé ä³ì ìåäèöèíà» âóë. Ñòàâèñüêà, 65 (04337) 631-61

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Ñòóñà 57/4 (04337) 652-56

Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêèé ðàéîí

ñìò Ìóðîâàí³
Êóðèë³âö³

ÔÎÏ «Ãåâàê Í. Â.» âóë. Êîìàðîâà, 3À (096) 019-87-80

ô³ðìà «Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêà öåíòðàëüíà
ðàéîííà àïòåêà»

âóë. Ñîáîðíà, 37 (097) 282-29-08

ÔÎÏ «Êîíäðàòþê Â. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 79 (067) 785-36-69

Íåìèð³âñüêèé ðàéîí

ñìò Áðàöëàâ ÔÎÏ «Êîöþðóáà Î. Â.» âóë. Ñîáîðíà, 63 (097) 944-33-47

ì. Íåìèð³â

ÒÎÂ «Íåìèð³âñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà
àïòåêà ¹60»

âóë. Ãîðüêîãî, 99 (097) 281-43-26

ÔÎÏ «Ïàòèê Í. Ï.» âóë. ªâäîêèìåíêà, 22 (067) 280-68-01

ÒÎÂ «Ïð³îð³ñ» âóë. ªâäîêèìåíêà, 22 (096) 574-72-21

ñìò Ñèòê³âö³ ÔÎÏ «Îëüøåâñüêà Ò. Ì.» âóë. Öåíòðàëüíà, 127 (097) 263-98-64

Îðàò³âñüêèé ðàéîí

ñìò Îðàò³â

ÔÎÏ «Êîáÿëêî Î. Î.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 72 (04330) 215-34

ÔÎÏ «Ôàøòèíñüêà Â. Þ.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 86 (04330) 291-33

ÔÎÏ «Ðÿí³÷åâà Þ. Î.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 86Â (04330) 216-03

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 105À (04330) 210-23

ÊÇ «Îðàò³âñüêà ðàéîííà ñîö³àëüíà àïòåêà» âóë. Ïèðîãîâà, 2 (04330) 217-35

ÔÎÏ «Ñóëèìà Ò. Â.» âóë. Ïèðîãîâà, 2 (04330) 212-71

Ï³ùàíñüêèé ðàéîí

ñìò Ï³ùàíêà
àïòå÷íèé ïóíêò ¹1 àïòåêè ¹2

«Ñ³ìåéíà àïòåêà»
âóë. Öåíòðàëüíà, 42/3 (067) 161-45-15

Ïîãðåáèùåíñüêèé ðàéîí

ñ. Ïëèñê³â ÒÎÂ «Ïîãðåáèùåíñüêà àïòåêà» âóë. Áðîí³öüêîãî, 5 (096) 417-82-03

ì. Ïîãðåáèùå

ÒÎÂ «Ïîãðåáèùåíñüêà àïòåêà» âóë. Òè÷èíè, 54 (096) 417-82-03

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Òè÷èíè, 54 (04346) 211-58

ÒÎÂ «Ë³í³ÿ çäîðîâ'ÿ-ìåðåæà àïòåê» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 83/2 (068) 357-22-96

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 108 (04346) 216-94

Òåïëèöüêèé ðàéîí

ñ. Ñîáîë³âêà ÔÎÏ «Êîñòÿíþê Ë. Â.» âóë. ßáëóíåâà, 1 (097) 870-89-90

ñìò Òåïëèê

ÌÏÏ «Í³êà» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 1À (067) 504-47-94

ÒÎÂ «Áðàò-ÂÌ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 22 (098) 805-21-00

ÔÎÏ «Ïîâñòÿíêî Ò.ª.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 29 (067) 309-73-93

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 31 (096) 574-72-21

ÔÎÏ «Ãàá³íñüêà Ñ. Ò.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 32 (097) 669-18-10

ÌÏÏ «Âàëåíòèíà» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 39À (04353) 211-94

ПЕрЕЛік аПТЕк-УчаСНиЦЬ 
ПрограМи «ДоСТУПНі 

Ліки»

ВЕЛЕТЕНСЬка ЛікарНя 
У ВіННиЦі МожЕ об’ЄДНаТи 

Три МЕДичНиХ закЛаДи 

праВа паціЄнта

Медзаклади

Першого квітня в Україні 
стартувала програма ре-
імбурсації (відшкодування 

вартості) ліків хворим на цукро-
вий діабет іі ступеню, серцево-
судинні захворювання та брон-
хіальну астму. Тепер за наявності 
рецепта від лікаря відповідні 
медикаменти можна отримати 
безкоштовно або з мінімальною 
доплатою.

Для того, аби скористатися про
грамою, потрібно звернутись до сі
мейного лікаря, отримати правиль
но виписаний рецепт із зазначенням 
діючої речовини, прийти до аптеки, 
що бере участь у програмі, та отри
мати обрані ліки. 

В аптеці пацієнт може на власний 
розсуд вирішити: безкоштовно взяти 
вітчизняний препарат із потрібною 
діючою речовиною або придбати до
рожчий з доплатою. 

Рецепт виписується на один місяць 
і скористатися ним можна в одній з ап
тек, які підписали договір на участь у 
програмі «Доступні ліки». Такий фар
мацевтичний заклад можна впізнати 
за спеціальним логотипом, який має 
бути наклеєним на дверях аптеки.

У цьому номері для наших читачів 
ми розмістили списки аптек, де можна 
отримати безкоштовні ліки. Список по
стійно поповнюватиметься, тож дізна
тися про заклади, які приєдналися до 
програми, можна на сайті департамен
ту охорони здоров’я Вінницької ОДА. 

медичні заклади віннич-
чини очікують чергові 
перетворення. Дитячу 

інфекційну лікарню, шкірвен-
диспансер і диспансер віл/СНіД-
центру можуть об’єднати в єдину 
медичну структуру. 

– Моя мрія – створити велетенську 
інфекційну лікарню, до якої увійдуть 
кілька структурних підрозділів, – заува
жила директор департаменту охорони 
здоров’я Вінницької облдержадміні
страції Людмила Грабович, обговорю
ючи питання укладення контрактів з 
керівниками медичних закладів під час 
профільної депутатської комісії з пи
тань охорони здоров’я. 

На думку керівника департамен
ту, очолити цей заклад може як голо
вний лікар Вінницького обласного 
центру профілактики та боротьби зі 
СНІДом Ігор Матковський, так і ке
рівники інших медичних закладів, які 
планують об’єднати. Людмила Гра
бович зазначила, що департаменту 
охорони здоров’я та керівникам да
них закладів для такої реорганізації 
вистачить навіть три місяці.

– Але політична складова вихо
дить на перший план, – зазначила 
вона. – Якщо дане питання отримає 
схвалення депутатського корпусу, то 
об’єднанням можуть зайнятися вже 
цієї осені. 

За її словами, у новому закладі 
будуть окремі структури: інфекційне 
відділення для дорослих, де лікува
тимуть гепатити; дитяче інфекційне 
відділення; структура шкірвендис
пансеру, структура СНІДцентру. 

– Це буде велетенська структу
ра, де буде головний лікар, начмед, 
кілька заступників. Практично всі ті 
люди, які зараз керують цими закла
дами, будуть там працювати, – зазна
чила Людмила Грабович. 

Між тим, вона зауважила, що спо
чатку потрібно об’єднати дві психіа
тричні лікарні. У планах департаменту 
також й інші пертурбації. Так, нейрохі
рургічне відділення психоневрологіч
ної лікарні імені Ющенка з часом пла
нують  перевести до нового хірур гіч 
ного корпусу в Пироговці. У вінницько
му онкодиспансері планують відкрити 
відділення онкогематології та мамоло
гії. Його розмістять у приміщенні, яке 
тільки планують побудувати.  

Тетяна кУЦ
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Íàñåëåíèé ïóíêò Íàçâà àïòåêè Àäðåñà Òåëåôîí

Áàðñüêèé ðàéîí

ì. Áàð

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 19 (04341) 220-06

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 32

ÊÏ «Áàðñüêà ðàéîííà àïòåêà» âóë. Êàøòàíîâà, 34 (04341) 222-26

ñ. Çàìîæíå ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Êàðìåëþêà, 2Á

ñìò Êîïàéãîðîä
ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Öåíòðàëüíà, 8

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Öåíòðàëüíà, 64

ñ. Ïîï³âö³ ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 8

ñ. ßëòóøê³â ÔÎÏ «Íåìèðîâñüêèé Î. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 48 (04341) 352-44

Áåðøàäñüêèé ðàéîí

ñ. Äæóëèíêà ÔÎÏ «Õìàðóê Â. Â.» (067) 278-94-91

ñ. Êðàñíîñ³ëêà ÔÎÏ «Ãàëàùåíêî Æ. Ï.» (097) 766-32-58

ñ. Ìàíüê³âêà ÔÎÏ «Îðêóø Ò. ².» âóë. Øê³ëüíà, 24À (098) 278-24-89

ñ. Ï'ÿòê³âêà ÔÎÏ «Áîéêî Â. Ì.» âóë. Ìèðó, 198 (097) 276-74-27

Â³ííèöüêèé ðàéîí

ì. Â³ííèöÿ

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Êè¿âñüêà 136Ã (0432) 553-055

ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêèé ä³ì ìåäèöèíè» âóë. Ïèðîãîâà, 59/2 (0432) 551-484

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Ïóøê³íà, 6/31 (0432) 526-100

ÒÎÂ «Òåõìåäñåðâ³ñ ÒÌÑ» âóë. Õìåëüíèöüêå øîñå, 96 (0432) 575-523

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Õìåëüíèöüêå øîñå, 96À (0432) 560-162

Ãàéñèíñüêèé ðàéîí

ì. Ãàéñèí

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Ñîáîðíà, 34 (04334) 212-29

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 55 (097) 757-43-29

ÔÎÏ «Ï³äêîæàíà Â. ².» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 23 (04334) 283-25

ÔÎÏ «Ïîºäèí÷óê Â. À.» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 73 (04334) 254-28

ÔÎÏ «Ïîºäèí÷óê Â. Ì.» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 127 (04334) 233-72

ÐÊÏ «Ãàéñèíñüêà ì³æë³êàðíÿíà àïòåêà» âóë. ×îðíîâîëà, 1 (04334) 254-52

Æìåðèíñüêèé ðàéîí

ì. Æìåðèíêà ÒÎÂ «Ïåðøà ìåäè÷íà äîïîìîãà» âóë. ². Ôðàíêà, 72 (04332) 218-13

²ëë³íåöüêèé ðàéîí

ì. ²ëë³íö³

ÊÏ «²ëë³íö³ôàðì» âóë. Â³ëüøàíñüêà, 48 (04345) 219-03

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. ªâðîïåéñüêà, 5 (04345) 230-99

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. ªâðîïåéñüêà, 12 (063) 374-05-89

ÑÒ «Ãàðàíò Ê» âóë. ªâðîïåéñüêà, 15 (097) 797-68-34

ÒÎÂ «²ëë³íåöüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 15 (04345) 232-45

Êàëèí³âñüêèé ðàéîí

ñ. ²âàí³â ÔÎÏ «Ôåäèê Í. Ï.» âóë. Ñâèíàðÿ, 1 (063) 234-30-97

ì. Êàëèí³âêà

ÔÎÏ «Êîëîì³ºöü Â. Â.» âóë. Âîç'ºäíàííÿ, 15À (067) 771-75-52

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 3 (04333) 240-55

ÔÎÏ «Ôåäèê Ì. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 16 (063) 562-18-53

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 51 (04333) 244-75

ÔÎÏ «Êîëîì³ºöü Â. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 51Â (067) 771-75-52

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 55 (04333) 402-72

ÔÎÏ «Ôåäèê Ì. Â.» âóë. ×êàëîâà, 6Á (063) 562-18-53

ÔÎÏ «Ïèñàíêî À.Ñ.» âóë. ×êàëîâà, 13 (097) 440-67-10

ñ. Êîðäåë³âêà ÔÎÏ «Ôåäèê Ñ. Ì.» âóë. Êè¿âñüêà, 19 (063) 562-18-56

ñ. Ïèê³â ÔÎÏ «Ôåäèê Í. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 6 (063) 234-30-97

Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí

ì. Êîçÿòèí

ÔÎÏ «Ôóðìàí Â. ².» âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 55 (04342) 277-95

ÔÎÏ «Ôóðìàí À. ².» âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 64/2 (04342) 277-44

ÔÎÏ «Óñåíêî Ë. Ì.» âóë. Âàñüêîâñüêîãî, 8À (04342) 247-05

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9 (04342) 202-17

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 23À (04342) 212-60

ÔÎÏ «Ñêëÿðîâ Â. Â.» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 38À (04342) 251-14

ÔÎÏ «Ïîäîá³é ². Î.» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 46À (04342) 228-00

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Çåìëÿêà, 2À (04342) 203-77

ÔÎÏ «Ìàòåéêî Î. ß.» âóë. Êàòóêîâà, 1 (04342) 283-64

ÔÎÏ «Ôóðìàí Î. Ï.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 38 (04342) 214-02

ÔÎÏ «Äóëåöüêà Î. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 72 (04342) 253-67

Àïòåêà Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè âóë. Íåçàëåæíîñò³, 75 (04342) 230-23

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ï. Îðëèêà, 22 (04342) 224-02

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 11 (04342) 246-85

ñ. Êîçÿòèí ÔÎÏ «Áëàãîäèð Ë. Ì.» âóë. Ìèðó, 1À (04342) 231-46

ñ. Ìàõí³âêà ÔÎÏ «Ñîá÷óê Ë. Ï.» âóë. Øê³ëüíà, 44 (067) 492-59-26

Êðèæîï³ëüñüêèé ðàéîí

ñìò Êðèæîï³ëü

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Óêðà¿íè, 51 (04340) 213-22

ÔÎÏ «Òàöþê À. ².» âóë. Â. Äàæèöüêîãî, 26 (097) 302-96-25

ÒÎÂ «Àïòåêà íèçüêèõ ö³í» âóë. À. Äîëåéêà, 14À (04340) 233-85

ÔÎÏ «Í³ê³ôîð÷óê ². Ë.» âóë. À. Äîëåéêà, 19 (068) 845-30-09

Àïòåêà «Îáåð³ã» âóë. À. Äîëåéêà, 33 (067) 492-04-34

ÔÎÏ «Ïîãðåáíÿê Þ. Â.» âóë. Ä. Íå÷àÿ, 13 (04340) 229-70

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 4 (04340) 238-58
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ì. Ëàäèæèí

ÔÎÏ «Òêà÷îâà Í. Â.» âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 40 (04343) 620-94

ÊÏ «Ëàäèæèíñüêà ì³ñüêà àïòåêà» âóë. Åíòóç³àñò³â, 24 (04343) 625-12

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ï. Êðàâ÷èêà, 9 (067) 442-58-19

ÒÎÂ «Ôàðìîñòîð» âóë. Ï. Êðàâ÷èêà, 33 (04343) 687-60

ÔÎÏ «Ñòàñåíêî Â. Ì.» âóë. Íàêîíå÷íîãî, 3À (04343) 615-94

ÔÎÏ «Äðåâíèöüêèé Î. À.» âóë. Ïðîöèøèíà, 11

Ëèïîâåöüêèé ðàéîí

ì. Ëèïîâåöü

ÔÎÏ «Äîâãàëü Ï. Î.» âóë. Ç³íäåëüñà, 28 (04358) 212-75

ÔÎÏ «Ñêîöüêà Ë. Ì.» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 28À (04358) 234-71

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 34 (04358) 214-54

ÔÎÏ «Ðÿí³÷åâà Ò. Ã.» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 47 (04358) 219-90

ÔÎÏ «Áîé÷óê Ë. Ì.» âóë. Ùîðñà, 10 (04358) 221-05

Ë³òèíñüêèé ðàéîí

ñ. Áàãðèí³âö³ ÔÎÏ «Âàëåî» (096) 361-96-10

ñ. Äàøê³âö³ ÊÓ «Ë³òèíñüêà ðàéîííà àïòåêà»

ñ. Äÿê³âö³ ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» (096) 946-94-93

ñ. Êîæóõ³â ÔÎÏ «Äåãîºâà Í. Ì.» âóë. Øëÿõîâà, 24 (097) 044-99-41

ñìò Ë³òèí

ÔÎÏ «Ñîêîëþê Ã. Ï.» âóë. Ïèðîãîâà, 13À (04347) 216-59

ÊÓ «Ë³òèíñüêà ðàéîííà àïòåêà» âóë. Ïèðîãîâà, 17 (04347) 200-86

ÔÎÏ «Ñòàâí³é÷óê Ò. ².» âóë. Ðèíêîâà, 2À (04347) 207-91

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 26 (04347) 217-15

ÔÎÏ «Äîöåíêî Î. Î.» âóë. Ñîáîðíà, 47 (04347) 218-33

ÔÎÏ «Ðîæàíñüêà Í. Â.» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 9 (04347) 218-80

ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 14 (096) 946-94-93

ñ. Ïåíüê³âêà ÔÎÏ «Âàðìàëþêñ» (04347) 373-72

ñ. Óëàä³âêà ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» (096) 946-94-93

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí

ì. Ìîãèë³â-
Ïîä³ëüñüêèé

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 287 (04337) 602-59

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ïîëòàâñüêà, 86 (04337) 601-30

ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêèé ä³ì ìåäèöèíà» âóë. Ñòàâèñüêà, 65 (04337) 631-61

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Ñòóñà 57/4 (04337) 652-56

Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêèé ðàéîí

ñìò Ìóðîâàí³
Êóðèë³âö³

ÔÎÏ «Ãåâàê Í. Â.» âóë. Êîìàðîâà, 3À (096) 019-87-80

ô³ðìà «Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêà öåíòðàëüíà
ðàéîííà àïòåêà»

âóë. Ñîáîðíà, 37 (097) 282-29-08

ÔÎÏ «Êîíäðàòþê Â. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 79 (067) 785-36-69

Íåìèð³âñüêèé ðàéîí

ñìò Áðàöëàâ ÔÎÏ «Êîöþðóáà Î. Â.» âóë. Ñîáîðíà, 63 (097) 944-33-47

ì. Íåìèð³â

ÒÎÂ «Íåìèð³âñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà
àïòåêà ¹60»

âóë. Ãîðüêîãî, 99 (097) 281-43-26

ÔÎÏ «Ïàòèê Í. Ï.» âóë. ªâäîêèìåíêà, 22 (067) 280-68-01

ÒÎÂ «Ïð³îð³ñ» âóë. ªâäîêèìåíêà, 22 (096) 574-72-21

ñìò Ñèòê³âö³ ÔÎÏ «Îëüøåâñüêà Ò. Ì.» âóë. Öåíòðàëüíà, 127 (097) 263-98-64

Îðàò³âñüêèé ðàéîí

ñìò Îðàò³â

ÔÎÏ «Êîáÿëêî Î. Î.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 72 (04330) 215-34

ÔÎÏ «Ôàøòèíñüêà Â. Þ.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 86 (04330) 291-33

ÔÎÏ «Ðÿí³÷åâà Þ. Î.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 86Â (04330) 216-03

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 105À (04330) 210-23

ÊÇ «Îðàò³âñüêà ðàéîííà ñîö³àëüíà àïòåêà» âóë. Ïèðîãîâà, 2 (04330) 217-35

ÔÎÏ «Ñóëèìà Ò. Â.» âóë. Ïèðîãîâà, 2 (04330) 212-71

Ï³ùàíñüêèé ðàéîí

ñìò Ï³ùàíêà
àïòå÷íèé ïóíêò ¹1 àïòåêè ¹2

«Ñ³ìåéíà àïòåêà»
âóë. Öåíòðàëüíà, 42/3 (067) 161-45-15

Ïîãðåáèùåíñüêèé ðàéîí

ñ. Ïëèñê³â ÒÎÂ «Ïîãðåáèùåíñüêà àïòåêà» âóë. Áðîí³öüêîãî, 5 (096) 417-82-03

ì. Ïîãðåáèùå

ÒÎÂ «Ïîãðåáèùåíñüêà àïòåêà» âóë. Òè÷èíè, 54 (096) 417-82-03

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Òè÷èíè, 54 (04346) 211-58

ÒÎÂ «Ë³í³ÿ çäîðîâ'ÿ-ìåðåæà àïòåê» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 83/2 (068) 357-22-96

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 108 (04346) 216-94

Òåïëèöüêèé ðàéîí

ñ. Ñîáîë³âêà ÔÎÏ «Êîñòÿíþê Ë. Â.» âóë. ßáëóíåâà, 1 (097) 870-89-90

ñìò Òåïëèê

ÌÏÏ «Í³êà» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 1À (067) 504-47-94

ÒÎÂ «Áðàò-ÂÌ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 22 (098) 805-21-00

ÔÎÏ «Ïîâñòÿíêî Ò.ª.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 29 (067) 309-73-93

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 31 (096) 574-72-21

ÔÎÏ «Ãàá³íñüêà Ñ. Ò.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 32 (097) 669-18-10

ÌÏÏ «Âàëåíòèíà» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 39À (04353) 211-94
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Áàðñüêèé ðàéîí

ì. Áàð

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 19 (04341) 220-06

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 32

ÊÏ «Áàðñüêà ðàéîííà àïòåêà» âóë. Êàøòàíîâà, 34 (04341) 222-26

ñ. Çàìîæíå ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Êàðìåëþêà, 2Á

ñìò Êîïàéãîðîä
ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Öåíòðàëüíà, 8

ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Öåíòðàëüíà, 64

ñ. Ïîï³âö³ ÊÏ «Áàðñüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 8

ñ. ßëòóøê³â ÔÎÏ «Íåìèðîâñüêèé Î. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 48 (04341) 352-44

Áåðøàäñüêèé ðàéîí

ñ. Äæóëèíêà ÔÎÏ «Õìàðóê Â. Â.» (067) 278-94-91

ñ. Êðàñíîñ³ëêà ÔÎÏ «Ãàëàùåíêî Æ. Ï.» (097) 766-32-58

ñ. Ìàíüê³âêà ÔÎÏ «Îðêóø Ò. ².» âóë. Øê³ëüíà, 24À (098) 278-24-89

ñ. Ï'ÿòê³âêà ÔÎÏ «Áîéêî Â. Ì.» âóë. Ìèðó, 198 (097) 276-74-27

Â³ííèöüêèé ðàéîí

ì. Â³ííèöÿ

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Êè¿âñüêà 136Ã (0432) 553-055

ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêèé ä³ì ìåäèöèíè» âóë. Ïèðîãîâà, 59/2 (0432) 551-484

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Ïóøê³íà, 6/31 (0432) 526-100

ÒÎÂ «Òåõìåäñåðâ³ñ ÒÌÑ» âóë. Õìåëüíèöüêå øîñå, 96 (0432) 575-523

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Õìåëüíèöüêå øîñå, 96À (0432) 560-162

Ãàéñèíñüêèé ðàéîí

ì. Ãàéñèí

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Ñîáîðíà, 34 (04334) 212-29

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 55 (097) 757-43-29

ÔÎÏ «Ï³äêîæàíà Â. ².» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 23 (04334) 283-25

ÔÎÏ «Ïîºäèí÷óê Â. À.» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 73 (04334) 254-28

ÔÎÏ «Ïîºäèí÷óê Â. Ì.» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 127 (04334) 233-72

ÐÊÏ «Ãàéñèíñüêà ì³æë³êàðíÿíà àïòåêà» âóë. ×îðíîâîëà, 1 (04334) 254-52

Æìåðèíñüêèé ðàéîí

ì. Æìåðèíêà ÒÎÂ «Ïåðøà ìåäè÷íà äîïîìîãà» âóë. ². Ôðàíêà, 72 (04332) 218-13

²ëë³íåöüêèé ðàéîí

ì. ²ëë³íö³

ÊÏ «²ëë³íö³ôàðì» âóë. Â³ëüøàíñüêà, 48 (04345) 219-03

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. ªâðîïåéñüêà, 5 (04345) 230-99

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. ªâðîïåéñüêà, 12 (063) 374-05-89

ÑÒ «Ãàðàíò Ê» âóë. ªâðîïåéñüêà, 15 (097) 797-68-34

ÒÎÂ «²ëë³íåöüêà öåíòðàëüíà àïòåêà» âóë. Ñîáîðíà, 15 (04345) 232-45

Êàëèí³âñüêèé ðàéîí

ñ. ²âàí³â ÔÎÏ «Ôåäèê Í. Ï.» âóë. Ñâèíàðÿ, 1 (063) 234-30-97

ì. Êàëèí³âêà

ÔÎÏ «Êîëîì³ºöü Â. Â.» âóë. Âîç'ºäíàííÿ, 15À (067) 771-75-52

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 3 (04333) 240-55

ÔÎÏ «Ôåäèê Ì. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 16 (063) 562-18-53

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 51 (04333) 244-75

ÔÎÏ «Êîëîì³ºöü Â. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 51Â (067) 771-75-52

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 55 (04333) 402-72

ÔÎÏ «Ôåäèê Ì. Â.» âóë. ×êàëîâà, 6Á (063) 562-18-53

ÔÎÏ «Ïèñàíêî À.Ñ.» âóë. ×êàëîâà, 13 (097) 440-67-10

ñ. Êîðäåë³âêà ÔÎÏ «Ôåäèê Ñ. Ì.» âóë. Êè¿âñüêà, 19 (063) 562-18-56

ñ. Ïèê³â ÔÎÏ «Ôåäèê Í. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 6 (063) 234-30-97

Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí

ì. Êîçÿòèí

ÔÎÏ «Ôóðìàí Â. ².» âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 55 (04342) 277-95

ÔÎÏ «Ôóðìàí À. ².» âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 64/2 (04342) 277-44

ÔÎÏ «Óñåíêî Ë. Ì.» âóë. Âàñüêîâñüêîãî, 8À (04342) 247-05

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9 (04342) 202-17

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 23À (04342) 212-60

ÔÎÏ «Ñêëÿðîâ Â. Â.» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 38À (04342) 251-14

ÔÎÏ «Ïîäîá³é ². Î.» âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 46À (04342) 228-00

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Çåìëÿêà, 2À (04342) 203-77

ÔÎÏ «Ìàòåéêî Î. ß.» âóë. Êàòóêîâà, 1 (04342) 283-64

ÔÎÏ «Ôóðìàí Î. Ï.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 38 (04342) 214-02

ÔÎÏ «Äóëåöüêà Î. Â.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 72 (04342) 253-67

Àïòåêà Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè âóë. Íåçàëåæíîñò³, 75 (04342) 230-23

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ï. Îðëèêà, 22 (04342) 224-02

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 11 (04342) 246-85

ñ. Êîçÿòèí ÔÎÏ «Áëàãîäèð Ë. Ì.» âóë. Ìèðó, 1À (04342) 231-46

ñ. Ìàõí³âêà ÔÎÏ «Ñîá÷óê Ë. Ï.» âóë. Øê³ëüíà, 44 (067) 492-59-26

Êðèæîï³ëüñüêèé ðàéîí

ñìò Êðèæîï³ëü

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Óêðà¿íè, 51 (04340) 213-22

ÔÎÏ «Òàöþê À. ².» âóë. Â. Äàæèöüêîãî, 26 (097) 302-96-25

ÒÎÂ «Àïòåêà íèçüêèõ ö³í» âóë. À. Äîëåéêà, 14À (04340) 233-85

ÔÎÏ «Í³ê³ôîð÷óê ². Ë.» âóë. À. Äîëåéêà, 19 (068) 845-30-09

Àïòåêà «Îáåð³ã» âóë. À. Äîëåéêà, 33 (067) 492-04-34

ÔÎÏ «Ïîãðåáíÿê Þ. Â.» âóë. Ä. Íå÷àÿ, 13 (04340) 229-70

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 4 (04340) 238-58
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ì. Ëàäèæèí

ÔÎÏ «Òêà÷îâà Í. Â.» âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 40 (04343) 620-94

ÊÏ «Ëàäèæèíñüêà ì³ñüêà àïòåêà» âóë. Åíòóç³àñò³â, 24 (04343) 625-12

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ï. Êðàâ÷èêà, 9 (067) 442-58-19

ÒÎÂ «Ôàðìîñòîð» âóë. Ï. Êðàâ÷èêà, 33 (04343) 687-60

ÔÎÏ «Ñòàñåíêî Â. Ì.» âóë. Íàêîíå÷íîãî, 3À (04343) 615-94

ÔÎÏ «Äðåâíèöüêèé Î. À.» âóë. Ïðîöèøèíà, 11

Ëèïîâåöüêèé ðàéîí

ì. Ëèïîâåöü

ÔÎÏ «Äîâãàëü Ï. Î.» âóë. Ç³íäåëüñà, 28 (04358) 212-75

ÔÎÏ «Ñêîöüêà Ë. Ì.» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 28À (04358) 234-71

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 34 (04358) 214-54

ÔÎÏ «Ðÿí³÷åâà Ò. Ã.» âóë. Ëèïê³âñüêîãî, 47 (04358) 219-90

ÔÎÏ «Áîé÷óê Ë. Ì.» âóë. Ùîðñà, 10 (04358) 221-05

Ë³òèíñüêèé ðàéîí

ñ. Áàãðèí³âö³ ÔÎÏ «Âàëåî» (096) 361-96-10

ñ. Äàøê³âö³ ÊÓ «Ë³òèíñüêà ðàéîííà àïòåêà»

ñ. Äÿê³âö³ ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» (096) 946-94-93

ñ. Êîæóõ³â ÔÎÏ «Äåãîºâà Í. Ì.» âóë. Øëÿõîâà, 24 (097) 044-99-41

ñìò Ë³òèí

ÔÎÏ «Ñîêîëþê Ã. Ï.» âóë. Ïèðîãîâà, 13À (04347) 216-59

ÊÓ «Ë³òèíñüêà ðàéîííà àïòåêà» âóë. Ïèðîãîâà, 17 (04347) 200-86

ÔÎÏ «Ñòàâí³é÷óê Ò. ².» âóë. Ðèíêîâà, 2À (04347) 207-91

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 26 (04347) 217-15

ÔÎÏ «Äîöåíêî Î. Î.» âóë. Ñîáîðíà, 47 (04347) 218-33

ÔÎÏ «Ðîæàíñüêà Í. Â.» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 9 (04347) 218-80

ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 14 (096) 946-94-93

ñ. Ïåíüê³âêà ÔÎÏ «Âàðìàëþêñ» (04347) 373-72

ñ. Óëàä³âêà ÔÎÏ «Ñàêåâè÷ Ã. Ï.» (096) 946-94-93

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí

ì. Ìîãèë³â-
Ïîä³ëüñüêèé

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 287 (04337) 602-59

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ïîëòàâñüêà, 86 (04337) 601-30

ÒÎÂ «Óêðà¿íñüêèé ä³ì ìåäèöèíà» âóë. Ñòàâèñüêà, 65 (04337) 631-61

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Ñòóñà 57/4 (04337) 652-56

Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêèé ðàéîí

ñìò Ìóðîâàí³
Êóðèë³âö³

ÔÎÏ «Ãåâàê Í. Â.» âóë. Êîìàðîâà, 3À (096) 019-87-80

ô³ðìà «Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêà öåíòðàëüíà
ðàéîííà àïòåêà»

âóë. Ñîáîðíà, 37 (097) 282-29-08

ÔÎÏ «Êîíäðàòþê Â. Ï.» âóë. Ñîáîðíà, 79 (067) 785-36-69

Íåìèð³âñüêèé ðàéîí

ñìò Áðàöëàâ ÔÎÏ «Êîöþðóáà Î. Â.» âóë. Ñîáîðíà, 63 (097) 944-33-47

ì. Íåìèð³â

ÒÎÂ «Íåìèð³âñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà
àïòåêà ¹60»

âóë. Ãîðüêîãî, 99 (097) 281-43-26

ÔÎÏ «Ïàòèê Í. Ï.» âóë. ªâäîêèìåíêà, 22 (067) 280-68-01

ÒÎÂ «Ïð³îð³ñ» âóë. ªâäîêèìåíêà, 22 (096) 574-72-21

ñìò Ñèòê³âö³ ÔÎÏ «Îëüøåâñüêà Ò. Ì.» âóë. Öåíòðàëüíà, 127 (097) 263-98-64

Îðàò³âñüêèé ðàéîí

ñìò Îðàò³â

ÔÎÏ «Êîáÿëêî Î. Î.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 72 (04330) 215-34

ÔÎÏ «Ôàøòèíñüêà Â. Þ.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 86 (04330) 291-33

ÔÎÏ «Ðÿí³÷åâà Þ. Î.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 86Â (04330) 216-03

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 105À (04330) 210-23

ÊÇ «Îðàò³âñüêà ðàéîííà ñîö³àëüíà àïòåêà» âóë. Ïèðîãîâà, 2 (04330) 217-35

ÔÎÏ «Ñóëèìà Ò. Â.» âóë. Ïèðîãîâà, 2 (04330) 212-71

Ï³ùàíñüêèé ðàéîí

ñìò Ï³ùàíêà
àïòå÷íèé ïóíêò ¹1 àïòåêè ¹2

«Ñ³ìåéíà àïòåêà»
âóë. Öåíòðàëüíà, 42/3 (067) 161-45-15

Ïîãðåáèùåíñüêèé ðàéîí

ñ. Ïëèñê³â ÒÎÂ «Ïîãðåáèùåíñüêà àïòåêà» âóë. Áðîí³öüêîãî, 5 (096) 417-82-03

ì. Ïîãðåáèùå

ÒÎÂ «Ïîãðåáèùåíñüêà àïòåêà» âóë. Òè÷èíè, 54 (096) 417-82-03

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Òè÷èíè, 54 (04346) 211-58

ÒÎÂ «Ë³í³ÿ çäîðîâ'ÿ-ìåðåæà àïòåê» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 83/2 (068) 357-22-96

ÒÎÂ «ªâðîôàðì-Â³ííèöÿ» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 108 (04346) 216-94

Òåïëèöüêèé ðàéîí

ñ. Ñîáîë³âêà ÔÎÏ «Êîñòÿíþê Ë. Â.» âóë. ßáëóíåâà, 1 (097) 870-89-90

ñìò Òåïëèê

ÌÏÏ «Í³êà» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 1À (067) 504-47-94

ÒÎÂ «Áðàò-ÂÌ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 22 (098) 805-21-00

ÔÎÏ «Ïîâñòÿíêî Ò.ª.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 29 (067) 309-73-93

ÒÎÂ «Ïð³îðèñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 31 (096) 574-72-21

ÔÎÏ «Ãàá³íñüêà Ñ. Ò.» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 32 (097) 669-18-10

ÌÏÏ «Âàëåíòèíà» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 39À (04353) 211-94

??

а3
?????

21.IV.2017

Íàñåëåíèé ïóíêò Íàçâà àïòåêè Àäðåñà Òåëåôîí

Òèâð³âñüêèé ðàéîí        

ì. Ãí³âàíü

ÔÎÏ «Êóëåøîâà Ñ. Ì.» âóë. Ñîáîðíà, 58 (04355) 347-13
ÏÏ «Ðåéäæ» âóë. Ñîáîðíà, 64 (04355) 345-70
ÒÎÂ «Ò²²Ì» âóë. Ñîáîðíà, 70 (04355) 337-13

ÔÎÏ «Òàðíàðóöüêèé ª. Â.» âóë. Òåðåøêîâî¿, 17 (04355) 347-13

ñìò Ñóòèñêè
ÏÏ «Ôàðììàêñ» âóë. Ãàãàð³íà, 6 (04355) 345-70

ÔÎÏ «Îë³éíèê Ñ. Þ.» âóë. Ñòåöåíêà, 2 (067) 430-68-28 

ñìò Òèâð³â
ÒÎÂ «Ò²²Ì» âóë. Òèâåðñüêà, 59 (098) 092-67-90

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Òèâåðñüêà, 79À (04355) 210-57
ÔÎÏ «Æîëîáíèöüêà Ì. À.» âóë. Øåâ÷åíêà, 3 (063) 294-72-21

Òîìàøï³ëüñüêèé ðàéîí

ñìò Âàïíÿðêà
ÒÎÂ «Ôàðììàêñ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 142À (067) 131-80-80

ÔÎÏ «Ë³ë³ÿ» âóë. Íåçàëåæíîñò³, 196 (04350) 329-67

ñìò Òîìàøï³ëü

ÔÎÏ «Âèãîäÿíñüêèé Î. Á.» âóë. ². Ãàâðèëþêà, 1 (04348) 215-06
ÔÎÏ «Êðàêîâñüêà Í. ².» âóë. ². Ãàâðèëþêà, 101 (04348) 220-95

ÊÏ «Òîìàøï³ëüñüêà
ì³æë³êàðíÿíà àïòåêà» âóë. ². Ãàâðèëþêà, 133 (04348) 219-07

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ð. Ëþêñåìáóðã, 5 (04348) 225-10
ÔÎÏ «Æìóäü ². Ì.» ïë. Ò. Øåâ÷åíêà, 5 (04348) 216-08

ÔÎÏ «Êðàêîâñüêèé À. Ë.» ïë. Ò. Øåâ÷åíêà, 8 (067) 608-33-29
Òðîñòÿíåöüêèé ðàéîí

ñ. Êàïóñòÿíè ÔÎÏ «×åðâîíåöüêèé Î. À.» âóë. Ìóðîâàíîãî, 2À (098) 826-58-04
ñ. Ëåòê³âêà ÔÎÏ «Êóëü ². Â.» âóë. Öåíòðàëüíà, 397À (097) 636-85-82

ñ. Íîâà Îáîä³âêà ÔÎÏ «Êëîâîòóí Â. Â.» âóë. Ïðèçàâîäñüêà, 25 (096) 954-77-82

ñ. Îáîä³âêà

ÔÎÏ «Êëîâîòóí Â. Â.» âóë. Êîòîâñüêîãî, 10À (096) 954-77-82
ÔÎÏ «Ìàçóð Ò. ².» âóë. Êîòîâñüêîãî, 20 (067) 430-63-63

ÔÎÏ «Ðèñêàëü÷óê Î. Á.» âóë. Ñîáîðíà, 14 (097) 106-93-39
ÔÎÏ «Êîñòîãðèç Â. Â.» âóë. Ñîáîðíà, 43Á (067) 656-98-61

ñ. Îëåêñàíäð³âêà ÔÎÏ «Áàõòàëîâñüêèé ß. Â.» âóë. Öåíòðàëüíà, 12À (098) 800-00-30

ñìò Òðîñòÿíåöü

ÔÎÏ «Êîñòîãðèç Ì. Ä.» âóë. Ì³÷óð³íà, 2À (067) 656-98-61
ÔÎÏ «Ìàçóð Ò. ².» âóë. Ì³÷óð³íà, 66 (067) 430-63-63

ÔÎÏ «Êîñòîãðèç Ì. Ä.» âóë. Ì³÷óð³íà, 73 (067) 656-98-61
ÔÎÏ «×åðâîíåöüêèé Î. À.» âóë. Ì³÷óð³íà, 73Á (098) 826-58-04

ÔÎÏ «Êîñòîãðèç Ì. Ä.» âóë. Ñîáîðíà, 26À (067) 656-98-61
ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ñîáîðíà, 50À (04343) 223-80

ñ. Öèáóë³âêà
ÔÎÏ «Ìàçóð Ò. ².» âóë. Ìåëüíèêà, 1 (067) 430-63-63

ÔÎÏ «Êëîâîòóí Â. Â.» âóë. Ìåëüíèêà, 80 (096) 954-77-82
Òóëü÷èíñüêèé ðàéîí

ñìò Êèðíàñ³âêà
Òóëü÷èíñüêà ÖÐÀ ¹90 âóë. Ñïîðòèâíà, 2À (04335) 221-20

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ì. Ëåîíòîâè÷à, 37 (04335) 213-90

ì. Òóëü÷èí

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ì. Ëåîíòîâè÷à, 49 (04335) 214-15
Òóëü÷èíñüêà ÖÐÀ ¹90 âóë. Ì. Ëåîíòîâè÷à, 58 (04335) 215-60
Òóëü÷èíñüêà ÖÐÀ ¹90 âóë. Ì. Ëåîíòîâè÷à, 96 (04335) 221-20

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ì. Ëåîíòîâè÷à, 96À (04335) 220-11
ÒÎÂ «Ìîíîë³ò» âóë. Ì. Ëåîíòîâè÷à, 114 (04335) 214-06

Òóëü÷èíñüêà ÖÐÀ ¹90 âóë. Ñïàðòàêà, 2 (04335) 221-20
Õì³ëüíèöüêèé ðàéîí

ì. Õì³ëüíèê

ÀÏÍÂÏ «Â³çèò» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 1 (04338) 224-23
ÒÎÂ «Àïòåêà ¹156» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 2 (04338) 211-96

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. 1-ãî Òðàâíÿ, 54 (04338) 255-98
ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ë³òîïèñíà, 2 (04338) 221-95

ÊÏ «Öåíòðàëüíà Õì³ëüíèöüêà
ðàéîííà àïòåêà ¹255»

âóë. Ìîíàñòèðñüêà, 71 (04338) 208-51

ÏÏ «Êîíåêñ» ïðîñï. Ñâîáîäè, 4 (04338) 206-65

ñ. Óëàí³â
ÀÏÍÂÏ «Â³çèò» âóë. Ìèðó, 10

Êîìóíàëüíà àïòåêà ¹94 âóë. Ñîáîðíà, 34 (04338) 313-31
×åðí³âåöüêèé ðàéîí

ñìò ×åðí³âö³ ÊÓ «×åðí³âåöüêà ÖÐÀ» âóë. Â³ííèöüêà, 10 (04337) 213-72
×å÷åëüíèöüêèé ðàéîí

ñìò ×å÷åëüíèê
ÏðÀÒ «Ìåäïðåïàðàòè» âóë. Àíòîí³øèíà, 39 (097) 514-13-09

ÔÎÏ «Êîòë³íñüêèé Â. Â.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 46 (097) 184-84-64
ÔÎÏ «Îðåíÿíñüêà Ñ. ².» âóë. Æîâòíåâà, 19 (067) 324-82-84

Øàðãîðîäñüêèé ðàéîí

ñ. Äæóðèí
ÔÎÏ «Ìàøòàëÿð Â. Ô.» âóë. Çàâîäñüêà, 9 (04344) 213-97

ÔÎÏ «×àéêà Þ. Ì.» âóë. Ñìàâçþêà, 18 (097) 279-40-99
ñ. Êëåêîòèíà ÔÎÏ «×àéêà Ì. Þ.» âóë. Âèøíåâà, 82 (098) 662-45-41

ñ. Ìóðàôà
ÔÎÏ «×àéêà Ì. Þ.» âóë. Äðóæáè, 8 (098) 662-45-41

ÔÎÏ «Ìàøòàëÿð Â. Ô.» âóë. Äðóæáè, 53À (04344) 213-97

ñ. Ïåíüê³âêà
ÔÎÏ «Ìèõàéëèê ². À.» âóë. Ìèðó, 24 (096) 111-82-18
ÔÎÏ «×àéêà Þ. Ì.» âóë. Ìèðó, 53 (097) 279-40-99

ñ. Ðàõíè-Ë³ñîâ³
ÔÎÏ «×àéêà Ì. Þ.» âóë. Ëåí³íà 95/2 (098) 662-45-41
ÔÎÏ «×àéêà Ì. Þ.» âóë. Õìåëüíèöüêîãî, 33 (098) 662-45-41

ñ. Ïåíüê³âêà
ÔÎÏ «Ìèõàéëèê ². À.» âóë. Ìèðó, 24 (096) 111-82-18
ÔÎÏ «×àéêà Þ. Ì.» âóë. Ìèðó, 53 (097) 279-40-99

ì. Øàðãîðîä

ÔÎÏ «Ìàøòàëÿð Â. Ô.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 237 (04344) 213-97
ÔÎÏ «Áàéäàöüêà Á. Ï.» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 260À (067) 430-56-95

ÏÏ «Êîíåêñ» âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 268Á (067) 433-24-55
ÊÏ «Øàðãîðîäñüêà ðàéîííà

öåíòðàëüíà àïòåêà»
âóë. Ïàðõîìåíêà, 9 (04344) 218-83

ßìï³ëüñüêèé ðàéîí

ñ. Âåëèêà Ê³ñíèöÿ
ÔÎÏ «Áàá³é Ò. Þ.» âóë. Öåíòðàëüíà, 20 (096) 716-01-57
ÔÎÏ «Ëÿ÷ Ë. Â.» âóë. Öåíòðàëüíà, 59 (096) 325-19-20

ñ. Äçèã³âêà ÔÎÏ «Ìàêîâ³é Â. Ë.» âóë. Ãîðüêîãî, 20 (096) 146-29-35
ñ. Êëåìá³âêà ÔÎÏ «Ñîáêî Å. Ì.» âóë. Ëåí³íà, 56 (067) 392-85-93
ñ. Öåêèí³âêà ÔÎÏ «Äîìáðîâñüêà Ì. ².» âóë. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ (067) 918-25-17

ì. ßìï³ëü

ÔÎÏ «Êóçíåöîâ À. Þ.» âóë. Ñâîáîäè, 144 (04336) 236-85
ÒÎÂ «Ï³ãóëêà +» âóë. Ñâîáîäè, 157 (097) 926-36-50

ÔÎÏ «Äóäí³ê Þ. Þ.» âóë. Ñîíÿ÷íà, 23À (096) 911-68-45
ÒÎÂ «Ï³ãóëêà +» âóë. Ïèðîãîâà, 1 (097) 572-35-77



У Немирові вінницької 
області на одній з во-
дойм спорудили греблю. 

за кілька днів – ліквідували. 
місцеві мешканці кажуть, що 
загата несе загрозу екології та 
вже звернулися до відповід-
них інстанцій, аби ті відреагу-
вали. 

Греблю спорудили в Немирові 
між двома ставками за кілька днів 
до Великодня. Ширина греблі – 
метрів п’ять, висота – близько чо
тирьох метрів.

Аби її спорудити, довелося спа
лити значну площу очерету та ви
рубати трохи дерев.

В оренду став здавала сусідня 
з Немировом Кіровська сільська 
рада.

– Греблю збудували без тех
нічної документації та проекту 
землеустрою. Ми звернулися до 

підприємця, аби він пояснив си
туацію, що виникла. Він відповів, 
що ставок знаходиться на землях 
Кіровської сільської ради, отже 
Немирівська міська рада до во
дойми жодного відношення не 
має, – розповідає міський голо
ва Немирова Віктор Качур. – Але 
цією дамбою перегородили до
ступ води до немирівських став
ків. Крім того, сільський голова 
розповів мені, що здавав у орен
ду 17 гектарів, а станом на сьо
годні вода затопила вже близько 
40 гектарів.

Місцеві мешканці перейма
ються й за екологічну доцільність 
греблі: зараз триває нерест риби, 
водоплавна птиця висиджує яйця, 
а з автомийки поблизу зливають 
технічну воду до громадського 
ставка.

– У нас близько тонни риби ви
мерло внаслідок будівництва цієї 
дамби, – каже немирівчанин Ана
толій. – Затопили трохи земель
них ділянок, а до сміттєзвалища 
– 60 метрів, може бути екологічна 
катастрофа. Крім того, підприє
мець заборонив переходити цією 
греблею з одного боку ставка на 
інший.

Місцеві мешканці кілька днів 
тому вирішили знести дамбу буль
дозером та навіть попередньо 

призначили день, коли це роби
тимуть. Проанонсували подію для 
журналістів. Але, кажуть місцеві, 
«автори» греблі дізналися про цю 
затію та посеред ночі самотужки 
ліквідували новоспоруджену гре
блю. 

Наразі Немирівська міська 
рада звернулася до кадастрової 
служби, аби ті встановили межі 
між Немирівською міською та Кі
ровською сільською радами. А 
також скерували відповідні листи 
до екологічної та земельної ін
спекцій та правоохоронних орга
нів, аби ті перевірили законність 
будівельних робіт зі спорудження 
греблі.  

З підприємцем, який звів гре
блю, що стала причиною конфлік
ту в Немирові, нам зв’язатися не 
вдалося, однак, за нагоди, ми го
тові висвітлити його позицію на 
сторінках газети. 

екологія
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Внаслідок будівництва 
дамби загинуло близько 

тонни риби, були затоплені 
земельні ділянки, 

і може статися екологічна 
катастрофа через 

близькість до сміттєзвалища греблю спробували знести після бунту місцевих мешканців

вода в немирівському ставку почала застоюватися

ВіННиЦЬкиЙ іНСТиТУТ Та коЛЕДж УНіВЕрСиТЕТУ «УкраїНа»

На ДЕНЬ ВіДкриТиХ ДВЕрЕЙ
запрошують на 

У програмі майстер-класи з масажу, жестової мови, психологічний та правовий тренінги 
від визнаних фахівців-практиків. Детальніша інформація на сайті інституту: 

vsei.vn.ua. Довідки за телефонами: (093) 974-81-52, (096) 389-12-72

Навчання на базі 9ти та 11ти класів.  Для випускників коледжів – вступ одразу на 2 або 3 курс. Військова кафедра, можливість
отримати офіцерське звання. Одночасне навчання в ПОЛЬЩІ та інших країнах ЄС. Диплом державного зразка. 

Ліцензія МОН України від 19.06.2015 р. АЕ636816

м. вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23-а
тел.: (0432) 32-70-55, (096) 389-12-72, (063) 507-88-26     сайт: vsei.vn.ua  e-mail: pk_vsei@ukr.net

ВіННиЦЬкиЙ іНСТиТУТ Та коЛЕДж УНіВЕрСиТЕТУ «УкраїНа» заПроШУюТЬ 
зДобУТи ВиЩУ оСВіТУ за СПЕЦіаЛЬНоСТяМи:

Психологія
Фінанси, банківська справа 
та страхування
Право
Інформаційна, бібліотечна 

Середня освіта 
(Здоров’я людини)
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Фізична реабілітація

та робітничими професіями:
Водій автотранспортних засобів
Оператор комп’ютерного набору
Перекладач жестової мови
Соціальний працівник

29 кВіТНя 2017 р. На 11.00

Соціальна робота та архівна справа

(Ліцензія АЕ №636417 від 18.05.2015 р. МОН України) III рівень акредитації

Оголошується набір студентів на денну форму навчання: з 11 липня по 27 липня 2017 р. 
згідно з результатами ЗНО 2017 р. з трьох предметів (100 балів з кожного предмета).

з 20 липня по 06 серпня 2017 р. відбуватиметься набір студентів 
на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра згідно з результатами ЗНО 2017 р. 

з трьох предметів (100 балів з кожного предмета).
Особи, які мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра зараховуються на старші курси за відповідною 

або іншою спеціальністю на денну та заочну форми навчання за результатами фахового іспиту.
Випускники отримують дипломи європейського зразка Міністерства освіти та науки України.

якісна освіта. Помірні ціни.

НАбір СТУДеНТів зА cПеЦіАлЬНоСТямИ:
ПровоДИТЬ 

21007, м. вінниця, вул. Академіка янгеля (Фрунзе),4.
Приймальна комісія: (0432)65-89-88, 65-89-87, 65-89-82. E-mail: usz.vstup@gmail.com, сайт: usz.vn.ua 

Приватний вищий навчальний заклад
«Університет сучасних знань»
та Вінницька філія

• ПрАво ;
• меНеДЖмеНТ;

• ФіНАНСИ, бАНківСЬкА СПрАвА 
ТА СТрАХУвАННя;

• Філологія;
• облік і оПоДАТкУвАННя;
• ПСИХологія



До редакції газети зверта-
ються батьки дітей, які на-
вчаються в школах віннич-

чини. вони розповіли, що попри 
постійну оплату певних шкільних 
послуг, їм постійно доводиться 
здавати гроші на різноманітні 
дрібниці.

– У мене в школі навчається син. 
Цього року він пішов у перший клас, 
і ми зіштовхнулись із тим, що нам у 
школі необхідно оплачувати абсо
лютно все: починаючи від ремонту 
класу й закінчуючи придбанням мий
них засобів. Оплачуємо ремонти, 
сплачуємо благодійні внески, спон
соруємо групу продовженого дня. Ці
каво, куди ж ці всі гроші йдуть, – роз
повідає вінничанка Тетяна Кравець. 

Керуючись постановою Кабінету 
Міністрів України №796 від 27.08.2010 
р. «Про затвердження переліку плат
них послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи 
освіти, що належать до державної 
та комунальної форми власності» та 
наказом Міністерства освіти та на
уки України №736 від 23.07.2010 р. 
«Про затвердження порядків надан
ня платних послуг державними та 
комунальними навчальними закла
дами», школи могли б розвантажити 
батьків.

– За 2016 рік, надаючи платні по
слуги (йдеться про організаційну ро
боту гуртків з іноземних мов, хорео
графії, гри на музичних інструментах, 
груп продовженого дня, підготовку 
дітей п’ятишестирічного віку до шко
ли, спортивні та оздоровчі послуги) 
школи міста Вінниці отримали 3 міль

йони 882 тисячі 827 гривень,  – пише 
начальник відділу звернень апарату 
Вінницької міської ради Ірина Єліза
рова.   

Але у Вінницькій області, на жаль, 
не всі отримують вигоду з цієї поста
нови й не використовують її. Корес
пондент газети поцікавилась, у яких 

районах школи отримують додаткові 
кошти за надання платних послуг. Ви
явилось, що у дев’ятнадцяти районах 
школи зовсім не  надають платних 
послуг, але  в інших нам розписали, 
як й на чому може заробити школа, 
аби мати додаткові кошти на її обла
штування. Деякі райони врахували 

до прибутку оплату за харчування, 
але варто зазначити, що на органі
зації харчування учнів школи не за
робляють. Кошти, що надходять на 
харчування, у повному обсязі вико
ристовуються на придбання харчів 
та не приносять надлишкового при
бутку. 
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ПЛаТНі ПоСЛУги В ШкоЛаХ: 
Шкільні реалії
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На чоМУ заробЛяюТЬ Та МогЛи б заробЛяТи 
НаВчаЛЬНі закЛаДи ВіННиччиНи
мирослава слоБодяНюк

берШАДСЬкИЙ рАЙоН
Школи Бершадського району минулого року за

робили 730 гривень на господарській діяльності, 
15 тисяч 481 гривню – на здачі в оренду приміщень 
та 22 тисячі 465 гривень – на здачі макулатури та 
металолому від списаного майна. 

ХмілЬНИЦЬкИЙ рАЙоН
У Хмільницькому районі додаткові надхо

дження школи отримали від здачі в оренду при
міщень – усього 86 тисяч 812 гривень. Кошти 
спрямують на зміцнення матеріальнотехнічної 
бази шкіл, придбання матеріалів та обладнання, 
оплату комунальних послуг, придбання канце
лярських та господарських товарів. У 2017 році 
планують отримати близько 97 тисяч 890 гри
вень прибутку.

ШАргороДСЬкИЙ рАЙоН
Загальноосвітні навчальні заклади Шарго

родського району протягом 2016 року здавали в 
оренду приміщення, займалися збором вторин
ної сировини та отримували батьківську плату за 
харчування (яку не можна вважати повноцінним 
прибутком). Загальна сума їхнього прибутку скла
ла 111 тисяч 671 гривню. Кошти від надання плат
них послуг надходили на спеціальний рахунок на
вчального закладу. Їх використають на  потреби 
установи, зокрема поліпшення матеріальної бази 
та господарські потреби.

лАДИЖИНСЬкИЙ рАЙоН
Відділ освіти отримує прибуток від надання в 

оренду приміщень загальноосвітніх навчальних 
закладів, а саме: приміщень харчоблоків для здій
снення послуг з харчування учнів; частини примі
щень їдалень для розміщення шкільних буфетів; 
частини приміщень вестибюлю для здійснення 
торгівлі канцтоварами; частини приміщень для 
розміщення фельдшерськоакушерських пунктів. 
Також кошти надходили від реалізації склотари, 
макулатури та металолому. Так минулого року 
школам вдалось отримати 27 тисяч 76 гривень 
прибутку.

могИлів-ПоДілЬСЬкИЙ рАЙоН
Навчальні заклади отримують прибуток від 

сплати батьками за харчування в дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладах, оренди 
приміщень, екстернату. Усього за 2016 рік за на
дання платних послуг школи заробили 1487 гри
вень. Цього року планують заробити 2733 гривні. 
Зароблені кошти витратять на придбання харчів, 
покращення матеріальнотехнічної бази закладів 
освіти тощо.

ТомАШПілЬСЬкИЙ рАЙоН
У 2016 році школи Томашпільського району 

отримували кошти від надання в оренду окремих 
тимчасово вільних приміщень і площ, що тимча
сово не використовуються в освітній та навчаль

новиховній діяльності; реалізації макулатури та 
металолому. За оренду приміщень школи району 
отримали 10 тисяч 278 гривень, за реалізацію май
на – 3349 гривень. 

козяТИНСЬкИЙ рАЙоН
У 2016 році загальноосвітні заклади отримали 

8264 гривні прибутку від реалізації металолому та 
макулатури. Зароблені кошти вони витратили на 
придбання фарби та інших господарських товарів 
та на поточний ремонт приміщень. Ще 12 тисяч 684 
гривні школи отримали від здачі в оренду примі
щень. З них 6077 гривень використали  для оплати 
комунальних послуг; на придбання фарби та інших 
господарських товарів для поточного ремонту. Ре
шту суми, згідно з рішенням сесії міської ради, пе
редали до місцевого бюджету. 

крИЖоПілЬСЬкИЙ рАЙоН
Школи району минулого року отримали від зда

чі в оренду майна 4585 гривень, які планують ви
користати на поточний ремонт приміщення. Також 
вони отримали 891 гривню від реалізації метало
лому та макулатури, які витратять на придбання 
необхідних речей.

віННИЦЬкИЙ рАЙоН
Минулого року за надання приміщень в оренду 

школи отримали 37 тисяч 780 гривень, які плану
ють використати на господарські потреби. 

отже, на чому ж заробляли середні навчальні заклади вінниччини минулого року?
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ПоліТИкА 

депУтати

«за» і «ПроТи» ВіД гаННи 
ДаВиДЕНко:
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депутатка Вінницької міської 
ради звітує перед громадою

ганна Давиденко, депутатка ві-
нницької міської ради від політич-
ної партії во «батьківщина», най-

молодший ректор України, кандидат 
педагогічних наук, активна громадська 
діячка, а також щаслива дружина та 
мати. ганна віталіївна народилася у 
вінниці, закінчила школу та педагогіч-
ний університет у місті над бугом, аспі-
рантуру в київському національному 
університеті ім. Т. Шевченка та докто-
рантуру в Національному авіаційно-
му університеті. володіє англійською, 
німецькою та італійською мовами. 
У 2013 році, у 28-річному віці, ганна 
віталіївна стала наймолодшим ректо-
ром в Україні, очоливши вінницький 
інститут університету «Україна». 

віД рекТорА До ДеПУТАТА – щоб бороТИСя 
з корУПЦіЄю ТА бюрокрАТіЄю

Керівництво інститутом пані Ганна вдало поєднує з 
впровадженням у Вінниці інклюзивної освіти. 

– Уже обіймаючи посаду директора інституту, я за
хистила докторську з дослідження інклюзивної освіти 
в Європейському Союзі. Фактично європейська мо
дель упроваджується на прикладі нашого університе
ту. Люди з інвалідністю можуть здобувати вищу освіту 
разом з іншими студентами й робити це якісно. 10% 
наших студентів – люди з інвалідністю. Для багатьох 
таких юнаків і дівчат головне – не диплом, а соціалі
зація. Хоча з нашими дипломами проблем з працев
лашуванням в людей не виникає, тим більше, повагу 
викликає освічена й самодостатня людина з інвалід
ністю,  – пояснила ректорка.

Керуючи інститутом та виконуючи на громад
ських засадах депутатську роботу, пані Ганна також 
встигає бути турбо
тливою мамою та 
щасливою дружиною. 

– Я заміжня, ми 
одружені дев’ять ро
ків. Ми з чоловіком не 
уявляємо себе одне 
без одного. Маємо 
дочку, їй вісім років. 
Назвали її Євгенією 
на честь одразу двох 
бабусь – і моєї, і чоло
віка. Женя – людина 
творча, – поділилася 
депутатка. 

Також Ганна Дави
денко є головою ради 
громадської організації 
«Соціальна перспекти
ва»,  членом президії 
Вінницької обласної організації Українського товари
ства охорони пам’яток історії та культури. 

ЧеСНИЙ ДеПУТАТ мУСИТЬ Не бояТИСя 
ЙТИ ПроТИ СИСТемИ

– Так склалося, що у Вінницькій міській раді 
депутат, який працює в інтересах громади, часті
ше змушений голосувати «проти», ніж «за», якщо 
хоче мати чисту совість перед своїми виборця
ми, – говорить пані Ганна.

Керуючись цим принципом, Ганна Давиденко не 
підтримала низку рішень міської ради, зокрема тих, 
які стосуються продажу або оренди земельних діля
нок чи об’єктів комунальної власності за безцінь. 

Громадський рух «ЧЕСНО» назвав її найопози
ційнішим депутатом Вінницької міськради.

рішення міськради, 
які блокувала ганна Давиденко:

• Землі та приміщення за безцінь 
– У місті діє непрозора процедура набуття пра

ва на оренду комунального майна. Таким чином, 
часто ділянки землі або приміщення віддають «по
тихому» – «своїм», – говорить депутатка. – Тож я не 
голосувала за передачу приміщення за адресою: 
проспект Космонавтів 36А (колишні залізничні 

каси) та виступила проти передачі лісу навколо Со
цького озера. Цю земельну ділянку мерія хотіла від
дати безкоштовно на десять років в оренду, не по
радившись з мешканцями навколишніх територій. 

Проте завдяки тому, що Ганна Давиденко при
вернула увагу громадськості та ЗМІ до цієї про
блеми, рекреаційну зону біля озера на Кореї вда
лося відстояти.

• Сто мільйонів сумнівному фонду
Рішення про виділення 100 мільйонів гривень 

Фонду муніципальних інвестицій. Ганна Віталіївна 
зазначає, що рішення про виділення такої значної 
суми має бути прийнято тільки після того, як Фонд 
прозвітує про свою діяльність та затвердить новий 
статут згідно з яким діяльність організації та розпо
діл коштів будуть підконтрольними громаді.

• Шалені податки для ФОПів
Рішення про ставки оподаткування для ФОПів 

І, ii груп, які встановлюються місцевими радами, і 
які у Вінниці є одними з найвищих в Україні. Пані 
Ганна переконана, що це не є стимулом для ство
рення робочих місць та сприятливого інвестицій
ного клімату в місті. Закриття понад 5000 ФОПів 
наприкінці грудня 2016 року стало тому доказом.

• Ринки, які збирають гроші з торгівців – без податків
Рішення про позбавлення ринків міста Вінниці 

від сплати земельного податку. Міська рада часто 
виправдовується тим, що в бюджеті мало коштів і 
при тому надає пільгу 100% зі сплати коштів у бю
джет міста за землю під ринками міста, які систем
но збирають кошти з торговців.  

• Притулок для умертвіння собак
Рішення про будівництво притулку для собак, 

де мали присипати тварин. Депутатка не лише 
не підтримала антигуманне рішення, а й спільно 

з активістами та працівниками міськради розро
била нову програму з передбаченим фінансуван
ням у п’ять мільйонів гривень, завдяки якій про
блема безпритульних тварин буде вирішуватися 
без шкоди для чотирилапих. 

• Найдорожчий у країні проїзд у громадському 
транспорті 

Рішення про підвищення тарифів на проїзд 
в комунальному транспорті. Ганна Давиденко 
переконана, що ціни на проїзд абсолютно необ
ґрунтовані, адже Вінниця знаходиться в трійці 
лідерів в Україні за рівнем цін в громадському 
транспорті, з їхнім підвищенням є шанс взагалі 
очолити рейтинг міст найдорожчого транспорту.

• Проспект за кілька десятків мільйонів 
Рішення, де пропонується будівництво того, 

у чому немає нагальної потреби. Адже в умовах 
економічної кризи та за відсутності якісних соці
альних програм будівництво паркану за декілька 
мільйонів гривень навколо міського парку є, як 
мінімум, недоцільним. 

ДеПУТАТ Не ПовИНеН ремоНТУвАТИ ТрУбИ, 
Але віН мАЄ ЦЬомУ ПоСПрИяТИ

Попри активну громадську позицію та успіш
ну педагогічну діяльність, одного дня Ганна Віта
ліївна зрозуміла, що зможе змінити наше місто 
на краще, побороти бюрократію та корупцію 
лише на посаді депутата. 

– У мене є бачення вирішення певних про
блем. Я рада, що маю багато однодумців – ми 
можемо разом зробити багато добрих справ, 
наприклад, змінити життя людей з інвалідніс
тю на краще. Депутат не повинен самотужки чи 
за свій кошт ремонтувати труби та встановлю
вати дитячі майданчики. Але він може й пови
нен цьому сприяти. Потрібно донести пробле
ми виборців до місцевої виконавчої влади, а у 
зворотному напрямку – пояснити виборцям, 
які можливості є в місцевої влади, показати, як 
самі жителі міста можуть бути корисними всій 
громаді, – зауважила міська обраниця. 

Розпочавши виконувати свої депутатські 
обов’язки в жовтні 2015 року, Ганна Давиденко 
одразу чітко визначила цілі, і попри те, що це 
її перша каденція, вперто йшла до їх реалізації. 
Міська обраниця переконана, що робота депу
тата полягає не в тому, щоб механічно підніма
ти руки, а в тому, щоб інформувати громаду та 
протидіяти тим рішенням, які можуть завдати 
непоправної шкоди вінничанам. 

r



ПоліТИкА «Правди сила», №1718(2627),  26 квітня 2017 р.9

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                          

громАДСЬкА ПрИЙмАлЬНя: люДСЬкі 
ПроблемИ Не мАюТЬ вИХіДНИХ

Чималу увагу депутатка приділяє спілкуванню з гро
мадянами. Ганна Віталіївна чи не єдина з депутатів, що 
проводить прийом громадян кожного тижня: перша 
середа – з 16.00  на вул. Ватутіна, 72 (ДНЗ «Вінницький 
центр професійнотехнічної освіти переробної про
мисловості»); друга середа – з 16.00 на вул. Ватутіна, 33 
(приміщення квартального комітету «Тяжилів»); третя 
середа – з 16.00 на вул. Хмельницьке шосе, 23А, (уні
верситет «Україна», третій поверх, кабінет директора) 
четверта середа – з 16.00 на  вул. Чернігівській, 1 (при
міщення квартального комітету «Хутір Шевченка». 
Контактний телефон (063) 2786241). Під час прийомів 
громадян виборці можуть не лише поспілкуватися з 
депутаткою, а й отримати безкоштовну консультацію 
кваліфікованого юриста. Окрім того, Ганна Віталіївна 
регулярно проводить зустрічі з громадянами, навіть у 
свій вихідний.  

– Проблеми людей не мають вихідних. Люди 
звертаються – мусимо реагувати. До мене звер
таються з різними проблемами: від найпро

стіших господарських питань – якто зрізати 
дерево на кладовищі, до концептуальних – та
ких як внесення змін у міську програму. Пере
йменування вулиць, земельні спори, субсидії, 
асфальтування вулиць, часом просять матері
альну допомогу. Я намагаюся реагувати на кож

не звернення. Також проводжу роз’яснювальну 
роботу. Дехто закидає, що я переймаюся багать
ма питаннями в своїй депутатській діяльності. 
А як можна інакше? Спілкування з виборцями 
мене надихає на роботу та додає наснаги, – за
уважує пані Ганна.

НАЙболюЧіШе: ДеПУТАТ зАвЖДИ «зА» 
іНТереСИ люДеЙ

• На низці вулиць очищено криниці комунальниками
Одним з найболючіших питань, яке хвилює ві

нничан, що проживають в приватному секторі по 
округу Ганни Віталіївни – це питання питної води та 
каналізування вулиць. Громадян оборює, що мерія 
штрафує їх за неправильно оформлені вигрібні ями, 
при цьому не забезпечивши їх каналізацією. Завдя
ки зверненням депутатки комунальники провели 
очищення колодязів на вул. Максима Шимка, вул. 
Баженова, вул. Ватутіна, вул. Складській, вул. Якіра, 
пров. Кошевого тощо. 

• Тяжилівське озеро нарешті з водою
Мешканці, які проживають біля озера, що роз

ташоване біля автостанції «Східна» в мікрорайоні 
Тяжилів, звернулись до депутатки: люди хвилюва
лися, що попри всі витрачені кошти та виконані 
очисні роботи, озеро все ніяк не наповнювалось 
водою. Ганна Віталіївна затребувала акти вико
наних робіт, вивчила їх і взяла питання під свій 
контроль. 

• Каналізацію на Тимошенка прочищено кому-
нальними службами

Жителі вул. Степана Тимошенка потерпали від 
підтоплень через неочищену зливову каналіза
цію. З проханням відреагувати Ганна Давиденко 
звернулася до департаменту комунального гос
подарства Вінницької міськради. У результаті «Ві
нницьке шляхове управління» усунуло проблему. 

• Напруга в електромережах Тяжилова більше не 
«стрибатиме»

Від мешканців мікрорайону Тяжилів та вул. За
лізничної надходили скарги з приводу перепадів 
електроенергії. В окремих місцях напруга коли
валась від 160 В до 220 В. Завдяки депутатському 
зверненню фахівці «Вінницяобленерго» провели 
обстеження та усунули проблему.

Також за сприяння Ганни Віталіївни мешканцям 
пров. Турбівського, які понад дві доби сиділи без елек
троенергії, увімкнули світло. Жителі скаржаться, що 
провулок підключений до приватної підстанції, тож 
постійно є проблеми з відключеннями. У відповідь 
на скарги міська обраниця вже підготувала відповідні 
звернення й намагається вирішити цю проблему. 

• «Дружню» дорогу розрівняно грейдером
Також мешканці масиву «Дружній» у мікро

районі Тяжилів звернулись із проханням розібра
тися в ситуації, що склалася навколо виконання 
робіт з грейдерування дорожнього покриття по 

пров. Черешневому. Роботи було виконано лише 
частково. Ганна Віталіївна звернулася із запитом 
до Вінницької міськради й грейдерування було 
здійснено повністю.

• На Ватутіна буде храм замість приватної забудови
Окрім того, пані Ганна відстояла питання бу

дівництва храму на вулиці Ватутіна, коли виникла 
загроза того, що земельну ділянку під ним можуть 
забрати. А в храмове свято Ганна Давиденко по
дарувала церкві ікони. Зараз разом з громадою 
збирає кошти на дзвони.

• На палаці Грохольських фасад відновлюють, за-
мість знищувати під час реставрації

Міська обраниця запобігла нищенню палацу 
кінця Xviii ст., що належав родині Грохольських
Можайських. За кошти ЄС Вінницька райрада за
ймалася так званою «реставрацією» цієї пам’ятки 
архітектури національного значення. На щастя, 
Ганна Віталіївна вчасно побачила, що під час ре
монтних робіт реставратори просто здирають 
автентичну ліпнину з палацу. Завдяки тому, що 
депутатка привернула до гострої проблеми ува
гу ЗМІ та надіслала численну кількість звернень, 
варварські дії припинили й реставрація поверну
лась у русло відновлення, а не знищення. 

• Пронародна позиція зі злободенних питань
У питанні реорганізації шкіл №5 та №31 Ганна 

Давиденко повністю стала на сторону стурбова
них батьків, думку яких під час прийняття цього 
рішення оминула Вінницька міськрада. Депутатка 
впевнена, що успішними можуть називатися тіль
ки ті реформи, які здійснюються за конструктив
ної взаємодії й партнерства влади та громади.

Ганна Давиденко зустрілася з мешканцями 
кількох житлових масивів Вінниці й відповіла на 
запитання про створення об’єднань співвласни
ків багатоквартирних будинків. Зокрема депу
татка розповіла, що ОСББ руйнують монополію 
ЖЕКів на надання житловокомунальних послуг, 
а вся відповідальність за утримання та управління 
будинком тепер лягає на його мешканців. 

• Чиновники вчать мову жестів, щоб не дискри-
мінувати вінничан

Курси з мови жестів, реабілітація АТОвців, еко
логічні та благодійні акції – справжня користь де
путатської роботи, яку відчули багато вінничан.

За час своєї депутатської діяльності Ганна Да
виденко організувала та долучилася до низки за
ходів, спрямованих на підтримку АТОвців, соці
ально незахищених верств населення та людей з 
обмеженими фізичними можливостями.

Ганна Віталіївна організувала курси для ві
нницьких чиновників з мови жестів, аби адміні
стративні послуги в місті були доступними для лю
дей з особливими потребами. 

Наполягла, щоб вперше у Вінниці публічний 
захід дублювався мовою жестів.

• Для учасників АТО – реабілітація та підтримка
Депутатка взяла участь у Форумі учасників 

АТО, під час якого представники громадських ор
ганізацій та учасники бойових дій напрацювали 
план створення центру допомоги бійцям.

За ініціативи Ганни Давиденко студенти уні
верситету «Україна» з вадами слуху організували 
безкоштовні процедури з реабілітаційного маса
жу для солдатів АТО.

Також депутатка підтримала акцію «Подаруй 
солдату тепло свого серця», у рамках якої студен
ти та учні шкіл своїми руками виготовляють суве
ніри для наших захисників.  

• Чисте та вдячне місто – найкраще вітання ста-
реньким ветеранам 

Також Ганна Давиденко всебічно підтримує про
ект «Незламні вінничани», який має на меті зробити 
з парку «Хімік» повноцінну зону відпочинку.

Підтримує дитячі заходи, збирає допомогу для 
малозабезпечених та багатодітних родин. 

Не забуває Ганна Віталіївна й про старше поко
ління. Кожного року в День Перемоги над нациз
мом у Другій світовій війні завжди вітає ветеранів. 

Також депутатка часто організовує «суботни
ки», адже переконана, що не потрібно цуратися 
жодної роботи, якщо це на благо рідного міста.

Організувала акцію до Дня миру, під час якої 
студенти з вадами слуху виконали гімн України 
мовою жестів та випустили в небо сотні білих ку
льок, як символи голубів миру. 

А в День соборності України Ганна Віталіївна 
разом з донечкою стали частиною «Ланцюга єд
нання» на центральному мосту. 

Така різнобічна діяльність займає весь час 
Ганни Давиденко, проте це виправдовує кінце
ву мету: зробити наше місто кращим, людей – 
щасливішими, а життя в Україні – комфортні
шим.

– Люди повинні довіряти політикам і знати, що 
можуть покластися на своїх представників у владі. 
А політики мусять пам’ятати, перед ким насампе
ред мають звітувати й кому чесно та сміливо ди
витися в очі – своїм людям, які їх обрали, – впев
нена ця незламна та активна жінка.

R на правах реклами



На вінниччині є кілька нега-
зифікованих районів. один 
з них – мурованокурило-

вецький, де жоден населений 
пункт не підключений до газо-
постачання. Тому його мешканці 
користуються електроопаленням, 
дровами, вугіллям тощо.

– Якби був газ, тільки з іншими 
тарифами, всі були б тільки «за», – 
каже мешканець села Жван Василь 
Гнатюк. 

гАз бИ ПоДАлИ, якбИ ДоклАлИ 
1,2 км ТрУбИ До гАзогоНУ

А Леонід Левінчук з Мурованих 
Куриловець впевнений, що газ ре
ально підвести. Потрібно лише про
класти 1,2 кілометра газогону, який 
почали вести до ділянки газогону в 
Копайгороді Барського району ще 
в 1990х роках.

– Тоді до 500річчя Мурованих Ку
рилівців  дуже швидкими темпами 
все робилось. Проектну документа
цію зробили, 12 тисяч труб підвезли 
на станцію «Котюжани». Пам’ятаю, 
ми перераховували навіть дводен
ний заробіток у фонд майбутнього 
будівництва газогону, – згадує він. – 
Але потім почалось щось незрозумі
ле. То якась сільрада ділянку не дала 
під газорозподільчу станцію (ГРС), то 
райрада грошей не виділила. Опісля 
директор Мурафського плодокон
сервного заводу перекуповує ці тру
би, і газогін ведуть вже в Шаргород
ському районі. 

Про гАзогіН згАДАлИ 
ПереД ЧерговИмИ вИборАмИ
Відтоді час від часу про газогін зга

дують і розпочинають певні дії. Так 
сталось у 2012 році перед виборами 
до Верховної Ради.

– Тоді в нас по округу балотував
ся Микола Джига, тодішній губерна
тор. Пообіцяв відновити всі роботи. 
І дійсно все закрутилось, труби ак
тивно закопували. Працювали навіть 
у зимову пору. Було, що навіть тягач 
застряг через негоду, – розповідає 
Леонід Миколайович. – Але навесні 
знову все затихло. Незрозуміло чому. 
Звертались згодом до райдержадмі
ністрації: мовляв, чому припинилось 
будівництво. А ті кивають на «На
фтогаз» – все робилось їхнім коштом, 
а тепер фінансування немає. 

ТрУбИ гНИюТЬ У землі — 
СПрАвА Не рУХАЄТЬСя

За словами Леоніда Левінчука, 
ця лінія газогону забезпечила б бла
китним паливом близько 15 тисяч 
населення району. Адже газогін мав 
проходити через такі села: Обухів, 
Снітків, Котюжани, Вищеольчадаїв, 
Морозівка, Перекоринці, Роздолівка 
та, власне,  селище Муровані Кури
лівці.

– Неодноразово звертався в усі 
інстанції, писав місцевим депутатам 
та нардепам. Але справа не рухаєть
ся. Труби закопані гниють у землі, а 
люди сидять без газу, – скаржиться 
Левінчук. – Дуже прикро, що стільки 
наших грошей просто вилетіло в тру

бу, і це в буквальному розумінні сло
ва. Якщо вже щось почали робити, то 
завершіть це. А люди вже самі визна
чаться – підключатись їм, чи ні.

«вАлізА без рУЧкИ» 
Для міСЦевої влАДИ

Проте голова Мурованокурило
вецької райдержадміністрації Сергій 
Ладан переконаний, що будівництво 
газогону наразі є безперспективним. 
Мовляв, проект коштуватиме навіть 
не мільйон гривень, а набагато біль

ше. А потім потрібно буде платити 
шалені гроші за обладнання, підклю
чення до газогону і, власне, сам газ – 
щомісяця й за високими тарифами.

– Поновлення роботи над про
веденням газогону в 2012 році було 
просто передвиборчою «родзин
кою» колишнього губернатора, – го
ворить він. – Взагалі, де таке бачено, 
щоб труби вели до ГРС, а не навпаки? 
Це ж нонсенс! Інакше б уже частина 
сіл була з газом. Ті, що ближче до Ко
пайгорода Барського району, звід

ки й мали класти труби в напрямку 
Мурованих Куриловець.  І на будів
ництво жодної бюджетної копійки 
не було витрачено. Усе коштом при
ватних підприємців, наскільки мені 
відомо.

Наразі, зауважує Сергій Вікторо
вич, у районі пріоритетом є електри
фікація.

У СелИщі ПроПАгУюТЬ 
елекТрИЧНе оПАлеННя...

– Уже багато будинковолодінь, 
установ та комунальних закладів пе
рейшли на електроопалення, – на
голошує керівник району. – Ставлять 
тризонні лічильники та мають ліміт 
у тисячу кіловатів за мінімальною ці
ною. Тобто до 1 березня це складало 
71 копійку, а зараз – 93 копійки за 
кіловат. Також з’являється багато аль
тернативних видів опалення: вітря
ки, сонячні колектори тощо. У шко
лах у нас стоять комбіновані котли.

Перевів своє будинковолодіння 
на електрику й мешканець Переко
ринець Володимир Станківський.  

– У нас в селі мало хто користується 
електроопаленням. Але це дуже зруч
но, –  запевняє він. – У мене стоїть елек
трокотел водяного опалення. Вистачає 
його на весь будинок, ванну, душову, 
туалет. Крім того, є й грубки. Це на ви
падок, якщо світла не буде. Оформив 
субсидію, то багато за електропоста
чання не плачу. Газ теж можна під
ключити, але тільки тоді, коли тарифи 
стануть адекватними. А ще великою 
проблемою є якість газу. Тиску немає, 
ледьледь гріє, а лічильник «літає». Бо 
вони той газ чимось розбавляють. То 
за що платити?

...ЧИ моЖе – ДровА?
А директор Мурованокурило

вецького хлібзаводу Олександр Біло
хатюк підкреслює, що найдешевшим 
видом палива на сьогодні є дрова.

– У нас стоять й електрокотли. 
Але їх з метою економії варто вми
кати тільки з десятої години вечора 
до шостої ранку, коли діє нічний та
риф, – говорить він. – Однак цього 
часу замало, щоб цей котел нормаль
но обігрівав приміщення. Не встигає 
він добре прогріти будівлю. Тому 
застосовуємо дрова. І печі в нас для 
випічки хліба на дровах. За один раз 
можна до 300 буханок випекти. Хліб 
виходить дуже смачний і запашний, 
як домашній. Не те що в електроду
ховках. Зараз навіть садочки та шко
ли переходять з вугілля на дрова. 

На думку Олександра Васильови
ча, газом можна було б користува
тись, а значить, і докласти зусиль для 
прискорення процесу прокладання 
газогону, якби не його вартість.

– Років чотири тому проводив газ 
своїм батькам у Шаргородському райо
ні. Тоді ще ціни не були такими страш
ними, але все одно все коштувало до
сить дорого. А зараз навіть не хочу 
думати, у що може вилитись підклю
чення до газової труби,  – зауважує ди
ректор. – Батьки оформили субсидію, 
то для них ціна за газ притомна. Звісно, 
шкода, що труби стоять просто закопа
ними, але не знаю, чи зараз варто газ 
проводити. Ось зменшиться розмір та
рифу, тоді можна. 
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гроШі «В ТрУбУ». 
чи ДочЕкаюТЬСя газУ В МУроВаНиХ кУриЛіВЦяХ? 
Тетяна щерБаТюк

інВестиції 



У селі Шершні Тиврівсько-
го району активісти ви-
ступають проти руйнації 

140-річного будинку, в якому 
провів своє дитинство всесвіт-
ньо відомий український ком-
позитор микола леонтович. 
будинок перетворився на за-
недбану споруду в центрі села. 
У частині будівлі валиться стеля 
та руйнуються стіни, а в іншій 
частині, попри аварійний стан, 
продовжує працювати пошта. 

– Відомо, що батько Миколи Ле
онтовича був священиком. Коли він 
служив у храмі в Шершнях, йому 
збудували велику цегляну хату в 
самісінькому центрі села, куди він 
переїхав з родиною. За різними 
фактами відомо, що в цьому будин
ку композитор прожив понад вісім 
років. Саме тут пройшло дитяче 
становлення світогляду маленько
го Леонтовича, – розповідає істо
рик Олександр Коваль. – У ті часи 
священиків переводили з одного 
храму до іншого, так трапилось і 
з батьком Миколи Дмитровича – 
його перевели, а разом з ним із 

села виїхала й вся родина. Аж до 
радянських часів у цьому будинку 
жив інший священик, потім з дому 
зробили колгоспну контору та по
шту. Коли колгосп розпався, по
ловину приміщення закрили, а в 
іншій половині до сьогодні функ
ціонує пошта. Кілька років тому я 
привозив дітей туди на екскурсію. 
Ми тоді все прибрали, повиносили 
мішки зі сміттям, і я особисто почав 
бити на сполох про те, щоб не дати 
завалитись цій пам’ятці. Будинок 
необхідно відбудувати й всередині 
зробити мистецький центр, до яко
го будуть з’їжджатися люди зі всієї 
України.

Сам будинок за документацією 
не належить нікому – після розва
лу колгоспу його не передали на 
баланс сільської ради, тож він став 
нічиїм. 

– На посаді сільського голови я 
лише рік, відверто кажучи не знаю, 
чому за моїх попередників ніхто не 
займався питанням реставрації чи 
відбудови цього будинку, або хоча 
б не перевели його на баланс сіль
ської ради. Із сільського бюджету 
ми не можемо виділяти на нього 
кошти, адже нам належить лише 
земля, на якій він побудований, – 

пояснює сільська голова Шерш
нів Наталія Михайлова. – Питання 
щодо його відновлення порушили 
ще минулого року. Я звернулась до 
обласної ради, там мені порадили 
написати проект відновлення й по
дати його на розгляд. Прислухав
шись до них, запросила з області 
архітектора, який дав пораду на 

місці будинку звести арку й поста
вити пам’ятник маленькому Леон
товичу. Але це просто була одна з 
його ідей, наразі руйнувати цей бу
динок ми не плануємо, оскільки це 
дуже важлива історична пам’ятка 
для нашої громади.

Також питанням про стан цієї іс
торичної пам’ятки зацікавились і в 
Тиврівській райдержадміністрації.

– Зараз сектор культури Тиврів
ської РДА займається оформленням 
документів, потрібно провести екс
пертизу будинку, щоб встановити, в 
якому він стані та якого обсягу робіт 

потребує. Також зараз готуємо пе
редачу будинку на баланс сільської 
ради, – каже голова Тиврівської РДА 
Ярослав Красовський.

Влітку в селі планують провести 
дводенний фестиваль на честь Ми
коли Леонтовича.  Побував у місцях 
дитинства композитора й громад
ський діяч Володимир Воловодюк.

– Село Шершні має шанс стати 
всесвітньо відомим, якщо його жите
лям вистачить здорового глузду збе
регти та відновити цей будинок. 
Я виїздив до села, оглянув дім. Звіс
но, він у плачевному стані, але щоб 
руйнувати – на це великого розуму 
не треба. Треба створювати. У мене є 
багато однодумців, які мають таке ж 
бачення, гадаю, якщо громада й вла
да в цьому питанні почнуть взаємоді
яти, то з Шершнів можна зробити ту
ристичну «родзинку», тим паче, що 
місце віддалене від великих доріг, 
там дивовижна природа, і водночас 
Вінниця зовсім поруч. Крім того, за 
кілька кілометрів звідти, біля Чере
мошного, є могила козакаполковод
ця Данила Нечая – ці два місця могли 
б утворити унікальний туристичний 
маршрут, який приносив би прибут
ки селам та одночасно прославляв 
їх, – каже Володимир Воловодюк. 
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бУДиНок аВТора ВСЕСВіТНЬо ВіДоМого 
«ЩЕДрика» ПіД загрозою рУЙНаЦії

мирослава слоБодяНюк

Дім Леонтовичів на Вінниччині 
пропонували знести, 

та громада проти 
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У будинку леонтовича жили церковники, була контора та пошта

Частина будинку – зруйнована

У цій прибудові досі знаходиться сільська пошта

володимир воловодюк та сільська голова Наталія михайлова 
оглядають будинок леонтовича



На упаковках насіння, осо-
бливо імпортного, тра-
пляються різні латинські 

літери чи навіть їх поєднання. Це 
зашифрована інформація про ці 
сорти насіння. ось найбільш по-
ширені знаки:

А – сорт стійкий проти альтерна
ріозу (загальне захворювання, відо
міше як чорна плямистість помідорів 
чи суха плямистість огірків)

С – опірність рослин до кладоспо
ріозу (бурої плямистості томатів)

cTV –  овочам не страшний вірус 
огіркової мозаїки

F – культура не піддається фузарі
азному в’яленню (стосується огірків 
та помідорів)

F1 – гібрид
Н – опірність до нематоди
р – городині не загрожує фітофтора
V – стійкість огірків і томатів проти 

вертицильозного в’ялення
VF – високий імунітет до фузаріо

зу (парші)
Tm – можна не остерігатися зара

ження вірусом тютюнової мозаїки

СівозміНА – що зА ЧИм САДИТИ
Сівозміна (чергування рослин) є 

одним з найважливіших агротехніч
них правил та неодмінною умовою 
для отримання хорошого врожаю. 
Чергування сільськогосподарських 
культур у часі має здійснюватися за 
правилом «найсприятливішого по
передника на грядці». Завдяки цьо
му рослини краще ростимуть та мен
ше хворітимуть.

що після чого краще садити:
• горох садимо після картоплі, по

мідорів;
• помідори – після бобових, зеле

них культур, огірків, кабачків, цибулі, 
кукурудзи, капусти, коренеплодів;

• картоплю – після гороху, капус
ти, огірків, квасолі;

• капусту – після бобових, карто
плі, цибулі, помідорів;

• моркву – після гороху, картоплі, 
огірків;

• огірки – після бобових, цибулі, 
моркви;

• буряк – після картоплі, огірків;
• топінамбур – після капусти, огір

ків;
• баклажани – після бобових, зеле

них культур, огірків, кабачків, цибулі, 
кукурудзи, капусти, коренеплодів;

• часник – після бобових, зелених 
культур, кабачків;

– цибулю – після культур, під які 
вносили великі дози органічних до
брив, а також огірків, кабачків і гар
бузів, капусти, помідорів, картоплі;

• полуницю – після редису, квасо
лі, гірчиці, редьки, гороху, петрушки, 
часнику;

• суницю – після редису, салату, 
шпинату, кропу, гороху, квасолі, гір
чиці, редьки, петрушки, моркви, ци
булі, часнику, селери, а також квітів, 
зокрема тюльпанів, нарцисів, чорно
бривців.

що за чим не можна саджати:
• після баклажанів – перець, по

мідори;
• після брукви – буряк;
• після гороху – квасолю, боби;
• після капусти – огірки, гарбуз, 

редис, ріпу, моркву;
• після картоплі – помідори, пе

рець, баклажани;

• після моркви – петрушку;
• після огірків – капусту, квасолю;
• після пастернаку – моркву, пе

трушку, селеру;
• після гарбуза – капусту.

роСТУТЬ ДрУЖНо
Багаторічний досвід і кмітли

вість городників підказали ще одне 
правильне рішення – спільні по
садки. Це зручно, а також дозволяє 
на невеликій ділянці отримати ве
ликий асортимент овочів. Однак 
не всі овочі можна розміщувати в 
близькому сусідстві, оскільки не всі 
культури сприятливо діють одна на 
одну.

Моркву можна висаджувати ра
зом з горохом, майораном, цибу
лею (це навіть корисно, оскільки 
спільні посадки з цибулею відляку
ють від неї морквяну муху). Цибуля 
ріпчаста добре сусідить зі столо
вим буряком, морквою, цикорієм. 
Горох та овочева квасоля чудово 
уживаються з картоплею, томата
ми, баклажанами, огірками, гарбу
зом, динею та кавуном. До картоплі 
цілком можна підсадити овочеву 
квасолю та цукрову кукурудзу, до 
огірка – кріп і кукурудзу, редис ви
грає від сусідства з крессалатом, а 
горох – з листовою гірчицею.

Сприятливо впливають одне на 
одного картопля та квасоля, часник 
і чорна смородина. Можна зробити 
наступну грядку: посадити петрушку, 
салат, а між ними посіяти часник.

НебАЖАНе СУСіДСТво
Що стосується небажаного сусід

ства, то не можна саджати поруч 
картоплю та огірки, білоголовкову 
капусту, суницю й томати, томати й 
гарбуз. Якщо бобові розмістити по
ряд із цибулею, обидві культури бу
дуть пригніченими.

Крім того, якщо дозволяє площа, 
виділіть маленьку ділянку для виро
щування трав: конюшини, люпину, 
люцерни та інших. Таким чином, ви 
дасте землі відпочити, набратися сил 
для плекання овочевих культур. 

За матеріалами сайту ye.ua
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Що озНачаюТЬ НаПиСи 
На ПакЕТикаХ НаСіННя?

на ГОрОді

здОрОВ’я
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Алергічні реакції в лю-
дей проявляються по-
різному: хтось увесь рік 

страждає від дихальної алергії, 
а когось неприємні прояви тур-
бують тільки під час весняного 
цвітіння.

Саме пилок квітучих рослин 
медики відносять до списку осно
вних алергенів. Та боятися алергії 
не варто, а тим більше не потрібно 
закриватися в будинку в прекрас
ні весняні дні. Хоча лікування кож
ного алергіка індивідуальне, існує 
кілька простих правил, дотриман
ня яких дозволять максимально 
убезпечити себе й продовжувати 
радіти життю.

Найефективніший спосіб, що по
збавляє від алергії в 6075% випад
ках – профілактична імунотерапія. 
Суть цього методу полягає в тому, 
що в організм хворого вводять, по
ступово збільшуючи дози, алергени, 
роблячи людину несприйнятливою 
до них. Цей спосіб боротьби з хво
робою вимагає регулярного відвіда

ння кабінету алерголога протягом 
11,5 місяців, а також перебування 
під постійним лікарським контр
олем. Медикаментозне лікування 
повинно бути симптоматичним і 
включати, у першу чергу, антигіс
тамінні (антиалергенні) препарати. 
Прийом цих препаратів полегшує 
перебіг хвороби, пом’якшуючи 
прояви пилкової алергії (риніту, 
кон’юнктивіту та інших).

ПроФілАкТИЧНі зАХоДИ 
Для Алергіків

Інший спосіб боротьби з поліно
зом – комплекс заходів, що захища
ють безпосередньо в період цвітін
ня. Алергікам варто:

– використовувати в житлі очи
щувачі повітря;

– під час бурхливого цвітіння 
джерел алергії особливо ретельно 
стежити за гігієною: приходячи з ву
лиці, митися в душі, очищаючи тіло 
від пилку, частіше прати предмети 
гардеробу, але не сушити його на 
відкритому повітрі;

ВЕСНяНа аЛЕргія – 
ХоВаТиСя, чи зМагаТиСя?

– уникати прогулянок у спекотну 
та вітряну погоду. Гуляти краще ра
новранці або після дощу, коли пил
ку в повітрі найменше;

– уникати купання у відкритих 
водоймах, оскільки на поверхні 
води є пилок;

– на кватирку або відкритий 
балкон повісити вологу марлю, яка 
створить надійний бар’єр від про
никнення пилку;

– звести до мінімуму використання 
декоративної косметики. Обираючи 
косметичні засоби по догляду за тілом 
і волоссям, зробіть його на користь син
тетичної косметики (без натуральних 
компонентів з відварів трав);

– щодня робити в квартирі воло
ге прибирання;

– змінити раціон, дотримувати
ся дієти.  



робоТА
Медіацентру «ВЛАСНО» потрібні регіональні 

торгові представники для створення власної мережі в 
районних центрах Вінницької області. Тел.: (093) 150
1730, (068) 9780407

***
На роботу запрошуються реалізатори періодич

ної продукції в районних центрах Вінницької області.
Тел.: (093) 1501730, (068) 9780407

***
Терміново! На постійну роботу потрібні чолові-

ки від 23 до 45 років. зарплата від 4000 грн. робота 
в м.вінниця  на виробництві  пластикових  вікон  і  
дверей. Тел: (067)993-71-83, (063)302-82-82  або за 
адресою: вул. А. янгеля, 4

***
Працевлаштування в Чехії. без коштовні кон-

сультації. оформлення віз. Доставка на роботу. Тел.: 
(067) 369-82-33, (063) 218-02-33.

***
Робота для менеджерів з реклами по місту та 

області. Тел.: (093) 1501730, (068) 9780407 
***

У магазин швидкого харчування «Форнетті» 
(район «Урожай», Вінниця) потрібні продавцікуха
рі. Можна без досвіду роботи. Тел: (096) 9832744

***
СК «ТАС» запрошує активних, цілеспрямованих 

людей, що готові до навчання та кар’єрного зросту, 
досвід роботи бажаний, але необов’язковий. Висо
кий заробіток, система навчання, преміювання та мо
тивації, дружній колектив. Тел.: (098) 695 30 90; (050) 
440 78 95; 063 218 54 02.

***
Підприємствувиробнику причепів для авто потріб

ні люди для продажу причепів. Можливе працевлашту
вання сім’ями. Житло для сімей надаємо! З/п від 7000 
гривень на сім’ю. Тел.: (067) 505 27 58, (050) 337 99 93, 
(050) 337 99 93. Запоріжжя.

***
Фасувальники одягу на секондхенд, робота в м. 

Київ, ч/ж від 18 років,з/п від 4700 грн за тиждень, вахта 
15/15, 20/10,робочий день з 8.00 до 17 год, житлом за
безпечуємо. Тел.: (099) 253 08 92, (098) 939 94 39. 

***
У м. Київ потрібні ч /ж на фасуванняупаковку од

норазового посуду. Вахта 15/15; 30/15.З/п від 400 грн 
за зміну щоденно. Для іногородніх гарні умови: харчу
вання, житло, спец. одяг. Тел.: (063) 609 85 52, (068) 819 
72 75, (095) 490 92 54.

***

В м.Київ на роботу в теплиці потріб
ні відповідальні ж/ч віком від 18 р., вахта 
15/15, 30/15. З/п 460 грн щоденно, гарні 
умови для іногородніх, житло, харчуван
ня. Тел.: (063) 609 84 91, (068) 733 74 39, 
(066) 001 85 69.

***
Візи та робота в Польщі. Правди

ва інформація про вакансії. Особисто 
відвідуємо місця роботи. Робочі візи 
(від Воєводи) на 0,5/1 год. Страховка, 
анкети, термінова реєстрація. Вели
кий вибір вакансій. лАВ585242, МСПУ, 
24.09.12. Тел.: (067) 670 51 41, (050) 831 
63 55, (063) 027 92 34.

Забудовнику на постійну роботу потрібні: укла
дачі плитки, спеціалісти з облицювальних робіт, звар
ники, різноробочі. Житло надається. Робота в Києві та 
околицях Києва. З/п від 6000 грн та вище. Тел.: (098) 
641 31 33, (073) 481 54 84.

 
Візи та робота в Польщі. Завжди надамо правди

ву інформацію про вакансії. Документи на піврічну 
та річну (від Воєводи) робочі візи. Страхування, ан
кети, термінова реєстрація! Великий вибір вакансій. 
лАВ585242, МСПУ, 24.09.12. Тел.: (067) 676 60 04, (063) 
503 01 48.

  
На деревообробний завод європейського класу по

трібні водії категорії Е з досвідом роботи, машини Ман 
і Іveco, з/п від 24000 Тел.: (099) 373 23 42, (098) 640 29 86.

***
В м.Київ на роботу в склад ковбасних виробів по

трібні ч/ж від 18 років, з/п 8900 грн, щоденні виплати, 
харчування, вахта. Іногороднім гуртожиток. З посеред
никами не працюємо.Тел.: (099) 247 77 81, (098) 568 67 58. 

ПоСлУгИ
Всі види рекламних послуг:
– реклама на сайті: www.vlasno.info;
– реклама в газеті «Правди сила»;
– відеореклама: tv – Youtube;
– кур’єрська доставка по місту та області;
– поліграфічні послуги;
– сувенірна продукція;
– зовнішня реклама.
Тел.: (093) 1501730, (068) 9780407

***
Відеовідділ vlasno.info виготовляє:
– відеосюжети (проводить журналістські роз

слідування);
– відеофільми;
– рекламні ролики.
Додаткові послуги:
– режисура;
– дикторське озвучення;
– графічний та комп’ютерний дизайн;
– звукорежисура;
– написання сценарію;
– відеозйомка;
– монтаж відзнятого матеріалу.
Тел.: (067) 3086493 (Олена)
 
Кредити! Від 10 тис. грн до 3 млн грн! Через 

нотаріальне оформлення, під 35% річних. Вигідно, 
просто та реально! Ліц. НБУ №22 від 28.04.2002 р. 
Тел.: (066) 003 55 87, (097) 110 46 81. 

НерУХоміСТЬ
Продається будинок в с. Богданівка Тульчинського рну. 

Зручне місце, літня кухня, сарай, гараж, криниця, погріб, са
док, город 60 соток. Тел. 0674908055 або 0680577675. 
Також продам теличку Ромашка від доброї худоби. 

УСТАТкУвАННя, ПрИлАДИ, СИровАрИ
Котли твердопаливні «Кобзар» надійні, сучасні, 

прості у використанні.Сталь4 мм, термомеханічний 
регулятор тяги, площа обогріву 100300м2. Власне 
виробництво «Канівський механічний завод», www.
frezer.com.ua. (096)1059178, (04736)31062. 

***
Хлорне вапно, постійно в наявності, доставка по 

Україні. Тел.: (095) 687 51 93.

різНе
Клуб знайомств, а/с 21, м.Туль чин, 23600. Тел.: 

(097) 8818023. 
***

Надаю художні послуги (різні техніки): портрети та 
картини на замовлення, ілюстрації до книжок та журна
лів, проведу майстеркласи, розпис стін. Тел.: (098) 878
4750, Роман. 

***
Втрачено військовий квиток СО 824777 на ім’я Ко

валь С. М. Вважати недійсним.
***

Тротуарна плитка від офіційного представника за
водувиробника. (097) 6886357, (098) 9133520

***
Куплю ігри: електроніка, «Ну, погоди!», деталі 

до них, біноклі, мікроскопи, мех.годинники, музич.
інструменти, фарфор, статуетки та ін. (097) 5363840, 
(063) 4523086.

***
Куплю старовинні мотоцикли та запчастини до 

них: М72, М61,К750, «Дніпро»12, 16, «БМВ», «Хард
лей», ДКВ, ТІЗ, АВО, усі моделі з ведучими колясками. 

Самовивіз. Тел.: (067) 887 40 18, (066) 966 35 46. 
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У рамках всеукраїнського медіа-проекту «Співдружність» ми надаємо послуги з розміщення реклами 
в періодичних виданнях по всіх регіонах країни

Причепи для автомобілів 
за цінами виробника в будь-якому регіоні України

(каркас ангара)

www.angar2007.narod.ru

кУПлю АНгАр

Тел. (050) 304 13 94 



Тб 14

ПрограМа ТЕЛЕПЕрЕДач з 1 по 7 травня
ПоНеДілок, 1 ТрАвНя

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 10.25, 23.30, 
01.15 Погода
06.05, 08.05 АгроЕра
06.10, 08.45 Світ он лайн
06.25, 07.45, 08.10 Смакота
06.30 Життєлюб
07.05 Концерт «Українцям  укра
їнське»
08.15, 23.00 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Циркове водновогняне 
шоу
10.40 За крок до Євробачення
11.25, 22.25 Д/с «Легенди тофу»
11.50 Х/ф «Насмішка»
14.00 Д/ф «Бій за гору Маківка» 
(ч.1)
15.10 Фолькmusic
16.25 КЛІП учасника Євробачен
ня2017
16.35 Х/ф «Вікторія і Альберт»
20.10 Чемпіонат України з пере
тягування канату.
21.00, 05.30 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за нациста
ми»
22.55, 05.50 Вічне
23.35 Від першої особи
00.00 Концерт Міли Нітіч
01.20 Телесеріал «Час збирати 
каміння»
02.35 Д/ф «Справа «божевільно
го». А.Ведель»
03.05 Світло
04.00 Т/с «Травма»

1+1
07.05 Х/ф «Кирило і Мефодій» 
(16+)
08.45 Х/ф «Інструкції не додають
ся» (16+)
11.00 Х/ф «Попелюшка з Райсько
го острова»
12.35 Х/ф «Кохання неждане на
дійде» (16+)
16.20 Х/ф «Екіпаж»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 Х/ф «Люди Ікс. Початок. Рос
омаха» (16+)
22.15 Х/ф «Війна богів» (16+)
00.15 Х/ф «Закони привабли
вості»
03.10 Х/ф «Кирило і Мефодій»
04.50 «Ескімоска  2: пригоди в 
Арктиці»

інтер
006.00 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
07.50, 20.00, 03.00, 05.30 «По
дробиці»
08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» Краще
10.10 «Давай одружимося»
12.00 Х/ф «Її серце»
13.50 Концерт «Весна на Зарічній 
вулиці»
16.00 «Жди меня»
18.00, 04.00 Токшоу «Стосується 
кожного»
20.30 Т/с «Спокуса» 12+
22.30 Т/с «Одного разу в Ростові» 
16+
00.15 Т/с «Головний калібр» 16+
03.30 «уДачний проект»

Тк Україна
06.00, 06.50 Зірковий шлях
08.50, 03.40 Х/ф «Стережися авто
мобіля»
10.45 Х/ф «Волошки для Васили
ни»
12.40, 15.20 Т/с «Поки живу, 
люблю» 16+
15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні
16.45, 19.50 Т/с «Тест на любов»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 12+
23.45 Х/ф «Зелена миля» 16+
05.10 Реальна містика

Новий канал
03.00 Зона ночі
04.55 Абзац
05.49, 07.39 Kids time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.45 М/с «Історії Тома і Джер
рі»
07.40 М/ф «Переполох в Гімала
ях» 16+
09.10 М/ф «Гладіатори Рима»
11.00 Х/ф «Мабуть, боги з’їхали 
з глузду»
13.15 Х/ф «Лара Крофт: Розкра
дачка гробниць»
15.15 Х/ф «Лара Крофт: Колиска 
життя» 16+
17.30 М/ф «Три богатирі та Шама
ханська цариця» 16+
19.00 Ревізор Магазини
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. Постшоу
00.10, 02.00 Суперінтуїція
01.40 Небачене Євробачення

IcTV
05.25 Факти тижня. 100 хвилин
07.10 Надзвичайні новини. Під
сумки
08.05 Х/ф «Флот МакХейла»
10.05 Х/ф «Агент Джоні Інгліш»
11.45, 13.15 Х/ф «Агент Джоні 
Інгліш2. Перезавантаження»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Смертельні перегони» 
16+
15.55 Х/ф «Трансформери2. 
Помста полеглих» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05 Х/ф «Трансформери3» 16+
22.55 Х/ф «Смертельні перего
ни2» 18+
00.50 Х/ф «Покарання» 18+
02.25 Небачене Євробачення
02.40 Стоп10
04.20 Факти
04.50 Дивитись усім!

СТб
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45, 18.30 «За живе!»
10.05 Х/ф «Терміново, шукаю 
чоловіка»
12.05 Х/ф «Два береги»
13.40 «Битва екстрасенсів 13»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
20.00, 22.35, 01.30 «Слідство 
ведуть екстрасенси»
23.35 «Давай поговоримо про 
секс 3»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це нашеце твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. Втор
гнення» 16+
07.40 М/ф «Як у нашого Омелечка 
невеличка сімеєчка»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Рятівники
17.40 Одного разу під Полтавою
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

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

вівТорок, 2 ТрАвНя

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 23.30, 01.15 
Погода
06.05, 07.05, 08.05 Ера бізнесу
06.10, 08.10 АгроЕра
06.15, 08.45 Світ он лайн
06.30, 08.15, 23.35 Від першої 
особи
06.50, 07.45, 08.10 Смакота
07.10, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.ua
09.00 Чоловічий клуб. Кубок 
України з фріфайту
10.40 За крок до Євробачення
11.25, 22.25 Д/с «Легенди тофу»
11.55, 17.30 КЛІП учасника Євро
бачення2017

12.05 Х/ф «Ціна солі» 1с.
14.00 Д/ф «Бій за гору Маківка» 
(ч.2)
15.10 Поза часом. Телевистава 
«Дві сім’ї»
17.40 Х/ф «Дитячий секрет»
19.30 Д/ф «Одеська трагедія: кри
вавий слід «Русской войны»
20.40 Щоденник ПКЄ2017
21.00, 05.30 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за нациста
ми»
22.55, 05.50 Вічне
00.00 Концерт «Шлягер року»
01.20 Телесеріал «Час збирати 
каміння»
02.30 Д/ф «Штепсель і Тарапунька. 
Слава  на виснаження»
03.05 Надвечір’я. Долі
04.00 Т/с «Травма»

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  2»
10.55 «Міняю жінку  11»
12.20 Х/ф «1+1» (16+)
14.40 Х/ф «Люди Ікс. Початок. Рос
омаха» (16+)
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15 Х/ф «Люди Ікс: перший 
клас» (16+)
22.40 Х/ф «Люди Ікс» (16+)
00.50 Х/ф «Війна богів» (16+)
03.40 Х/ф «Закони привабли
вості»

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.50 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.50, 20.00, 03.00, 05.30 «По
дробиці»
08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» Краще
10.10 «Давай одружимося»
12.00, 20.30 Т/с «Спокуса» 12+
16.15, 17.10 «Речдок»
18.00, 04.00 Токшоу «Стосується 
кожного»
22.30 Т/с «Одного разу в Ростові» 
16+
00.15 Т/с «Головний калібр» 16+
03.30 «уДачний проект»

Тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 04.20 Сьогодні
07.50, 05.00 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Небесний тихохід»
11.00 Х/ф «Жилабула любов»
12.50, 15.20 Т/с «Тест на любов»
16.45, 19.50 Т/с «Свій чужий син»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 12+
23.45 Т/с «Закон і порядок: Зло
чинні наміри» 16+
01.15 Х/ф «Зелена миля» 16+

Новий канал
03.15 Служба розшуку дітей
03.20 Зона ночі
05.00 Абзац
05.55, 08.09 Kids time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.55 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.10, 01.20 Х/ф «Хто б казав»
10.00 Х/ф «Хто б казав 2»
11.40 Х/ф «Великий татко»
13.30 Х/ф «Черговий тато»
15.20 Х/ф «Черговий тато: Літній 
табір»
17.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Назад на Землю»
23.45 Х/ф «Ласкаво запрошуємо в 
Зомбіленд» 18+

IcTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Х/ф «Флот МакХейла»
12.00, 13.15 Х/ф «Агент Джоні 
Інгліш»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Агент Джоні Інгліш2. 
Перезавантаження»
15.50 Х/ф «Трансформери3» 16+
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф «Трансформери4. Час 
вимирання» 16+
23.20 Х/ф «Смертельні перего
ни3» 16+
01.15 Х/ф «Смертельні перего
ни2» 18+
02.50 Стоп10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.55 Дивитись усім!

СТб
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.25, 18.30 «За живе!»
09.55 «Все буде смачно!»
11.50 «МастерШеф  4»

18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
20.00, 22.45 «МастерШеф Діти  2»
23.10, 01.45 Т/с «Коли ми вдома»
00.40 «Слідство ведуть екстра
сенси»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це нашеце твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. Втор
гнення» 16+
07.40 М/ф «Черевички»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Рятівники
17.40 Одного разу під Полтавою
19.55 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Розсміши коміка
00.55 Казки У Кіно
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У
04.25 Віталька

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

СереДА, 3 ТрАвНя

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.00, 05.30 
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 23.20, 00.15, 
01.15 Погода
06.25, 00.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок 
України з фріфайту
10.15, 17.40 КЛІП учасника Євро
бачення2017
10.25 За крок до Євробачення
11.25, 22.25 Д/с «Легенди тофу»
11.50 Щоденник Євробачення
12.05 Х/ф «Ціна солі» 2с.
14.00 Д/ф «Українська революція»
15.10 Надвечір’я. Долі
16.10 Степан Гіга. «Я прийшов у 
цей світ любити»
17.50 Х/ф «Скарби Трої» 1с.
19.40 Перша шпальта
20.05 Слідство. Інфо
20.40 Щоденник ПКЄ2017
21.30 Д/с «Мисливці за нацистами»
22.50 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Телесеріал «Час збирати 
каміння»
02.35 Д/ф «Як це було? Відлуння 
Чорнобиля. Південний схід»
03.05 Віра. Надія. Любов
04.00 Т/с «Травма»

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  2»
10.50 «Міняю жінку  11»
12.20 Х/ф «Люди Ікс» (16+)
14.10 Х/ф «Люди Ікс: перший 
клас» (16+)

17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15 Х/ф «Люди Ікс  2» (16+)
22.40 Х/ф «Едвард рукиножиці»
00.55 Х/ф «Екіпаж»
05.15 «Ескімоска  2: пригоди в 
Арктиці»

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.50 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.50, 20.00, 03.00, 05.30 «По
дробиці»
08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» Краще
10.10 «Давай одружимося»
12.00, 20.30 Т/с «Спокуса» 12+
16.15, 17.10 «Речдок»
18.00, 04.00 Токшоу «Стосується 
кожного»
22.30 Т/с «Одного разу в Ростові» 
16+
00.15 Т/с «Головний калібр» 16+
03.30 «уДачний проект»

Тк Україна
06.10, 05.20 Агенти справедли
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло
чинні наміри» 16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
04.25, 07.55 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.39, 07.53 Kids time
06.40 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
10.40 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Чоловік за викликом 
2» 18+
23.50 Х/ф «Назад на Землю»
01.35 Х/ф «Хто б казав 2»

IcTV
05.35, 10.10 Громадянська обо
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05 Антизомбі
12.00, 20.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «Смертельні перего
ни3» 16+
15.05, 16.10 Х/ф «Трансформе
ри4. Час вимирання» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес2» 16+
22.25 Х/ф «Скажений Макс» 16+
00.25 Т/с «ЛасВегас» 16+
01.55 Стоп10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

СТб
05.45, 23.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.50, 18.30 «За живе!»
09.40 Х/ф «Діамантова рука»
11.40 «МастерШеф  4»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
20.00, 22.45 «МастерШеф Діти  2»
00.50 «Слідство ведуть екстра
сенси»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це нашеце твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. Втор
гнення» 16+
07.40 М/ф «Братик кролик та 
братик лис»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Біляночка та Роз
очка»
12.10, 18.50 Панянкаселянка
13.15, 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній арешт»
15.25, 04.25 Віталька
16.40, 00.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полта
вою
21.00 Танька і Володька
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

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

ЧеТвер, 4 ТрАвНя

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.00, 05.30 
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 23.20, 00.15, 
01.15 Погода
06.30, 00.25 Від першої особи
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок 
України з фріфайту
10.30 За крок до Євробачення
11.25, 22.25 Д/с «Легенди тофу»
11.50 КЛІП учасника Євробачен
ня2017
12.00 Х/ф «Потаємні місця»
13.50 Д/ф «Командарм»
15.10, 03.05 Надвечір’я. Долі
16.10 Анатолій Матвійчук. «Полу
станок любові»
17.45 Х/ф «Скарби Трої»
19.35 Д/ф «Нульовий рубіж»
20.40 Щоденник ПКЄ2017
21.30 Д/с «Мисливці за нациста
ми»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
01.20 Телесеріал «Час збирати 
каміння»
02.40 Д/ф «Чорнобиль. Точка 
часу»
04.00 Т/с «Травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля  3»
10.50 «Міняю жінку  11»
12.20 Х/ф «Едвард рукиножиці»
14.10 Х/ф «Люди Ікс  2» (16+)
17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15 Х/ф «Люди Ікс  3: Останній 
контакт» (16+)
22.15 Х/ф «Петля часу» (16+)
00.30, 03.25 Х/ф «Утікач» (18+)

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.50 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.50, 20.00, 03.00, 05.30 «По
дробиці»
08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» Краще
10.10 «Давай одружимося»
12.00, 20.30 Т/с «Спокуса» 12+
16.15, 17.10 «Речдок»
18.00, 04.00 Токшоу «Стосується 
кожного»
22.30 Т/с «Одного разу в Ростові» 
16+
00.15 Т/с «Головний калібр» 16+
03.30 «уДачний проект»

Тк Україна
06.10, 05.20 Агенти справедли
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
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13.30, 15.30 Агенти справедли
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Токшоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Я дарую тобі щастя» 
12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло
чинні наміри» 16+

Новий канал
03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Зона ночі
04.30, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 07.55 Kids time
06.40 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і Джер
рі»
10.40 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Тварина»
23.40 Х/ф «Мабуть, боги з’їхали 
з глузду»
01.50 Х/ф «Черговий тато: Літній 
табір»

IcTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф «Скажений 
Макс» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Ніконов і Ко» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Пес2» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф «Скажений Макс2. Воїн 
дороги» 16+
00.25 Т/с «ЛасВегас» 16+
01.55 Стоп10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

СТб
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
11.05, 18.30 «За живе!»
12.35 «МастерШеф  4»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
20.00, 22.45 «Я соромлюсь свого 
тіла 4»
00.00 «Один за всіх»
01.10 «Слідство ведуть екстра
сенси»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це нашеце твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. Втор
гнення» 16+
07.40 М/ф «Капітошка»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
10.10 М/с «Клуб Вінкс: Школа 
чарівниць»
11.00 Х/ф «Гензель і Ґретель»
12.10, 18.50 Панянкаселянка
13.15, 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній арешт»
15.25, 04.25 Віталька
16.40, 00.55 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Пол
тавою
21.00 Танька і Володька
22.00, 02.45 Країна У
23.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

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

П’яТНИЦя, 5 ТрАвНя

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.00, 05.30 
Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 23.20, 00.15, 
01.15 Погода
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Чоловічий клуб. Кубок 
України з фріфайту
10.40 Чемпіонат України з пере
тягування канату
11.30, 22.25 Д/с «Легенди тофу»
12.05 Д/ф «Євробачення. Дихай 
глибше»
12.30 Щоденник Євробачення
13.05, 21.30 Д/с «Мисливці за на
цистами»
17.10, 02.10 Хокей. Чемпіонат 
світу 2017 (Фінляндія  Білорусь)
19.40 Богатирські ігри
20.40 Щоденник ПКЄ2017
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Музичне турне
04.00 Т/с «Травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля  3»
10.55, 12.20 «Міняю жінку  11»
14.45 Х/ф «Люди Ікс  3: Останній 
контакт» (16+)
17.10 Т/с «Величне століття. Роксо
лана»
20.15 «Розсміши коміка. Діти 2»
22.00, 03.00 «Вечірній квартал»
00.00 «Вечірній Київ»
05.15 «Як козаки...»

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.50 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.50, 20.00, 02.00, 05.30 «По
дробиці»
08.20 «Готуємо разом»
09.10 «Орел і Решка» Краще
10.10 «Давай одружимося»
12.00 Т/с «Спокуса» 12+
16.15, 17.10 «Речдок»
18.00 Токшоу «Стосується кож
ного»
20.30 Х/ф «Йшов четвертий рік 
війни»
22.15 Х/ф «Білоруський вокзал»
00.15 Х/ф «Людина народилась»
02.30 Х/ф «Записки кирпатого 
Мефістофеля»
03.50 «Жди меня»

Тк Україна
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
11.30, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Райський куточок» 16+
23.20 Спеціальний репортаж
00.00 Т/с «Закон і порядок: Зло
чинні наміри» 16+

Новий канал
03.25, 01.55 Служба розшуку 
дітей
03.30, 02.00 Зона ночі
05.40, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 Kids time
06.35 М/с «Сімейка Крудс»
07.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.00 Т/с «Друзі»
09.45, 20.45 Київ вдень та вночі
14.15 Серця трьох
16.10, 19.00 Суперінтуїція
22.00 Х/ф «Великий Стен» 16+
00.00 Х/ф «Король вечірок 2» 16+

IcTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф «Скажений 
Макс2. Воїн дороги» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Ніконов і Ко» 16+
17.40 Т/с «Пес2» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизельшоу
23.45 Х/ф «Скажений Макс3. Під 
куполом грому» 16+
01.40 Т/с «ЛасВегас» 16+
03.05 Стоп10
04.55 Факти

СТб
06.20 Х/фі «Молода дружина»
08.20 Х/ф «Рідна кров»
10.10 Х/ф «Закоханi жiнки»
18.00, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.30, 00.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.55 «Холостяк  7»
22.30 «Небачене Євробачення»
02.10 «Слідство ведуть екстра
сенси»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це нашеце твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. Втор
гнення» 16+
07.40 М/ф «Повертайся Капітошка»
08.00 Мультмікс
09.25 Х/ф «Р...Раджкумар»
12.10, 18.50 Панянкаселянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Т/с «Домашній арешт»
15.25, 04.25 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
20.00 Х/ф «Сам удома»
22.00 Х/ф «Роман із каменем»
00.00 Х/ф «Білий птах з чорною 
ознакою»
01.55 Теорія зради
02.45 Країна У

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

СУбоТА, 6 ТрАвНя

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 11.50, 23.20, 
00.00, 01.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шефкухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
11.00 Фолькmusic. Діти
12.00 Т/с «Красуні Едіт Уортон»
14.35 Чоловічий клуб. Спорт
15.40 Чоловічий клуб
16.15 Богатирські ігри
17.10, 02.35 Хокей. Чемпіонат 
світу 2017 (Білорусь  Чехія)
19.35 Д/ф «49»
20.45 Щоденник ПКЄ2017
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за нациста
ми»
22.25 Д/с «Легенди тофу»
22.55 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне
04.40 Надвечір’я. Долі

1+1
06.00, 19.30, 04.00 ТСН: «Телевізій
на служба новин»
06.55 «Світське життя. Рік голосу»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське життя»
11.00 Х/ф «Велика різниця»
12.45 Х/ф «Трава під снігом»
16.40 «Вечірній квартал «
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.10 «Ліга сміху «
04.45 «Вечірній Київ»

інтер
06.00 М/ф «Мауглі»
07.40, 03.00 Х/ф «Ідеальний 
чоловік»
09.30 «Україна вражає»
10.00, 04.30 Док.проект «Воло
димир Етуш. «Усе, що нажито 
непосильною працею»»
11.00 Х/ф «Іван Васильович змі
нює професію»
12.50 Х/ф «Сусіди за розлучен
ням»
14.45 Концерт Олега Винника
17.00, 20.30 Т/с «Я повернуся» 16+
20.00, 05.20 «Подробиці»
23.45 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»
01.30 Х/ф «Смертельний спуск» 
16+

Тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 05.10 Зірковий шлях
08.00, 15.20 Т/с «Я дарую тобі 
щастя» 16+
17.30, 19.40 Т/с «Вірю. Люблю. 
Сподіваюся» 12+
22.00 Х/ф «Жилабула любов»
23.50 Т/с «Війна і мир»
03.40 Історія одного злочину 16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
05.05 Т/с «Друзі»
05.59, 07.49 Kids time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.55 М/с «Історії Тома і Джеррі»
07.50 Ревізор Магазини
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. Постшоу
13.00 Від пацанки до панянки
15.00 Хто зверху?
17.00 М/ф «Мегамозок»
18.50 Х/ф «Ілюзія обману» 16+
21.00 Х/ф «Ілюзія обману 2»
23.25 Х/ф «Азартні ігри» 16+
01.25 Х/ф «Король вечірок 2» 16+

IcTV
05.15, 03.10 Х/ф «Дежа вю»
07.05 Дивитись усім!
08.00 М і Ж
08.55 Я зняв!
09.50 Дизельшоу. Дайджест
10.55, 11.50 Відпустка за обміном
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох» 16+
14.10 Х/ф «Скажений Макс3. Під 
куполом грому» 16+
16.10 Х/ф «Перший лицар»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під
сумки
20.05 Х/ф «Битва титанів» 16+
21.55 Х/ф «Гнів титанів» 16+
23.45 Х/ф «Останні лицарі» 16+
01.45 Т/с «ЛасВегас» 16+

СТб
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 Т/с «Коли ми вдома»
11.10 «Холостяк  7»
13.50 «МастерШеф Діти  2»
19.00 «Україна має талант! Діти
2»
21.50 «Небачене Євробачення. 
o.torvald»
22.50 «Україна має талант! Діти
2». Підсумки голосування
23.20 «Давай поговоримо про 
секс 3»
01.15 «Слідство ведуть екстра
сенси»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це нашеце твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. Втор
гнення» 16+
07.40 М/ф «Чарівні окуляри»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
11.00 М/ф «Оз: Нашестя летючих 
мавп»
12.35 Одного разу під Полтавою
13.40 Казки У Кіно
15.50 Х/ф «Роман із каменем»
17.50 Х/ф «Сам удома»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Р...Раджкумар»
02.30 Країна У
04.10 Віталька

5 канал
06.00 Частайм
06.15, 20.10, 00.20, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.10, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55 Погода на курортах
07.30, 14.10 Відкрита церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.50, 23.50 
Погода в Україні
08.20 Не перший погляд

09.15 Мотор
09.20 Автопілотновини
09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Пресконференція щодо 
ситуації у зоні АТО
12.50 legal up liFe
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.com»
18.15, 02.35 Фактор безпеки
19.25, 23.25 Машина часу
21.00, 01.30 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект 
«Відділ кадрів»
01.15, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

 
НеДіля, 7 ТрАвНя

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 11.35, 23.20, 
00.00, 01.15 Погода
06.35 На слуху
07.05 Золотий гусак
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Поза часом. Х/ф «Тарас 
Шевченко»
11.45 Щоденник Євробачення
12.00 Театральні сезони
12.25 Мистецькі історії
13.00, 16.00 Мотоциклетний 
спорт. Чемпіонат світу. ІІ етап
13.45 Фолькmusic. Діти
14.35 Фолькmusic
15.40 Твій дім2
16.50 ЧЕРВОНА ДОРІЖКА та Це
ремонія відкриття міжнародного 
пісенного конкурсу Євробачен
ня2017
21.00, 05.35 Новини
21.30 Д/с «Мисливці за нациста
ми»
22.30 Д/с «Розповіді про Хансік»
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.40 Вперед на Олімп!
00.05 Від першої особи. Підсумки
01.20 Х/ф «Тарас Шевченко»
03.20 Д/ф «Помилка на тисячо
ліття»
04.15 Телевистава «Чорна Панте
ра та Білий ведмідь»

1+1
07.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лотозабава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 2017»
10.45 «Розсміши коміка. Діти 2»
12.35 «Світ навиворіт  2: Індія»
18.30 «Українські сенсації»
19.30, 05.15 «ТСНТиждень»
21.00 Концерт «Бенефіс Руслана 
Квінти. Небо это я»
22.55 Х/ф «Повстання планети 
мавп» (16+)
00.55 «Аргумент кiно»
01.55 «Світське життя»
02.45 «Ескімоска  2: пригоди в 
Арктиці»

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.10 Х/ф «Іван Васильович змі
нює професію»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван
таження»
12.00 Х/ф «Любов без пересадок» 
16+
13.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»
15.45, 20.30 Т/с «Я повернуся» 16+
20.00, 01.50, 05.30 «Подробиці»
22.15 Х/ф «Дот»
00.10 Х/ф «Йшов четвертий рік 
війни»
02.20 Х/ф «Білоруський вокзал»
03.55 Х/ф «Людина народилась»

Тк Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
10.10 Т/с «Вірю. Люблю. Споді
ваюся» 12+
13.50 Т/с «Свій чужий син»
17.20, 20.00 Т/с «Моє нове життя»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
22.00 Х/ф «Подружки» 16+

23.50 Т/с «Війна і мир»
03.00 Реальна містика
04.30 Т/с «Райське місце» 16+

Новий канал
03.15 Зона ночі
05.50, 08.39 Kids time
05.55 М/с «Сімейка Крудс»
07.10 М/с «Історії Тома і Джеррі»
08.40 М/ф «Астерікс: Земля 
Богів»
10.15 М/ф «Мегамозок»
12.00 Х/ф «Черговий тато»
14.00 Х/ф «Ілюзія обману» 16+
16.00 Х/ф «Ілюзія обману 2»
18.50 Х/ф «Одинадцать друзів 
Оушена»
21.00 Х/ф «Дванадцять друзів 
Оушена»
23.20 Х/ф «Тринадцять друзів 
Оушена»
01.50 Х/ф «Азартні ігри» 16+

IcTV
05.30 Факти
06.00, 04.30 Т/с «Слідчі» 16+
06.45 Т/с «Відділ 44» 16+
10.20 Х/ф «Відчайдушний» 16+
12.15, 13.00 Х/ф «Перший лицар»
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф «Битва титанів» 16+
16.55 Х/ф «Гнів титанів» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «300 спартанців2. Від
родження імперії» 16+
21.00 Х/ф «300 спартанців» 16+
23.20 Х/ф «Останні лицарі» 16+
01.20 Х/ф «Список Шиндлера» 
16+

СТб
05.50 «Все буде добре!»
07.45 «Холостяк  7»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.50 Т/с «Коли ми вдома»
12.20 «Україна має талант! Діти
2»
16.00, 23.15 «Я соромлюсь свого 
тіла 4»
18.00, 22.10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»

ТеТ
06.00, 05.35 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це нашеце твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені кролики. Втор
гнення» 16+
07.40 М/ф «Двоє справедливих 
курчат»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дорамандрівниця»
11.00 М/ф «Врятувати Землю»
12.25 М/ф «Нарешті вдома»
14.05 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.10 Щоденники Темного
04.45 Це любов

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

зьметеся за нові справи, будьте го
товими, що доведеться переглянути 
встановлені правила та працюва
ти вдвічі енергійніше. При цьому 
будьте стриманими та намагайтеся 
втримати внутрішню рівновагу.

ТелеЦЬ
Тиждень надзвичайно спри
ятливий для подорожей. На 

вас чекають нові знайомства, по
зитивні емоції та заряд енергії. 
Тельці, які ще не знайшли своє 
кохання, обов’язково познайом
ляться з другою половинкою під 
час поїздки.

блИзНюкИ
Спробуйте знайти натхнення 
в спілкуванні з людьми. Це до

поможе як в особистому житті, так і 
на роботі. Можливі нові пропозиції, 
які докорінно змінять ваше життя 
та принесуть хороші дивіденди. Але 
стережіться колег, які можуть при
своїти ваші заслуги.

рАк
На вас чекають позитивні змі
ни на роботі, якщо не лінува

тиметесь та доведете керівництву, 
що гідні кращого. Успіх прийде до 
максимально впевнених у собі Раків. 
У любовних справах будьте сміливі
шими й уважнішими, адже поруч з 
вами може бути людина, яка щиро 
любить і давно чекає.

лев
Цього тижня будьяка спра
ва потребує особливої ува

ги та обережності. Будьте стрима
ними, не виказуйте своїх емоцій 
та не беріться одразу за кілька 
справ, краще доводьте розпоча
те до кінця.

ДівА
На вас чекають різкі пово
роти долі – як в особистому 

житті, так і на роботі. Удача супро
воджуватиме вас усюди: на службі, 
у коханні, у фінансових справах, 
удома.

ТерезИ
Цей тиждень буде надзвичай
но успішним для вас. Усі втра

ти та перешкоди, з якими довелося 
зіштовхнутися, залишаться в мину
лому. Можливо, ви отримаєте під
вищення на роботі або зустрінете 
другу половинку.

СкорПіоН
На вас чекає безліч сюрпри
зів та несподіванок. Приді

літь увагу рідним та близьким, але 
не забувайте й про себе. Це час для 
відпочинку та відновлення сил після 
всіх негараздів, які трапилися рані
ше. Можливі кардинальні зміни в 
особистому  житті.

СТрілеЦЬ
Цього тижня доля подарує вам 
багато шансів, якими варто 

скористатися. У професійному плані 
будуть вигідні пропозиції: робота за 
кордоном, далекі поїздки. З фінанса
ми також не буде проблем, головне – 
правильно розпорядитися грошима. 
Якщо ви наполегливо працюватиме
те, найближчим часом зможете за
робляти вдвічітричі більше.

козеріг
На вас чекає пристрасний 
тиждень, який принесе в сто

сунки потрібну гармонію. Сміли
вість на любовному фронті додасть 
упевненості й в інших сферах життя. 
Уникайте сварок з другою половин
кою, інакше матимете клопіт.

воДоліЙ
На вас чекає насичений тиж
день – як на роботі, так і в 

особистому житті. Можливий при
буток, який дозволить зробити ре
монт в оселі, оновити гардероб чи 
поїхати у подорож – вибір за вами.

рИбИ
На вас чекає вдалий тиждень 
на роботі, який принесе ма

теріальний добробут. Нові ідеї би
тимуть з вас ключем та допоможуть 
досягнути небувалих висот. Вихідні 
присвятіть романтичному побачен
ню та дружнім посиденькам. 

вінничанка, 19-річна інгрет-
костенко пройшла всі етапи 
суперфіналу на пісенному 

конкурсі «голос країни». і лише у 
вирішальному голосуванні отри-
мала трохи менше підтримки 
глядачів, поступившись священи-
ку олександру клименку.

Втім, призи за перемогу священик 
поділив, і Інгрет дістались тримісяч
на ротація на радіо та зйомка кліпу. 
А Олександр Клименко взяв собі в 
якості призу тільки квартиру в Києві. 

Інгрет судді називали відкриттям 
сезону, маленькою тендітною трос
тинкою з міцним стержнем, «косміч
ним дивом» тощо. Вони були також у 
щирому захваті від виконання Інгрет 
у дуеті з Потапом композиції укра
їнського фолкпанкрок гурту «Юр
кеш» «Менуети». 

Отже, незабаром вінничани змо
жуть подивитись новий кліп Інгрет 
Костенко. 

Цікаві оригінальні двоходові 
задачі-мініатюри надіслав 
до редакції вінничанин 

Євген марінов.
Він успішно продовжує складати 

задачі, у яких мат чорному королю 
на другому ході оголошують почер
гово у варіантах рішення всі білі фігу

ри (крім білого короля). Просто не 
віриться, що в задачі №21 в одному з 
варіантів розв’язку ставить мат на
віть білий пішак «g5». Спробуйте й 
ви розв’язати або навіть самотужки 
скласти такі задачі. 

микола ПархомеНко

дОзВілля

ШаХоВі заДачі-МіНіаТюри

задача №19
мат за 2 ходи (3+4)

задача №21
мат за 2 ходи (4+2)

Перевірте розв’язок задач, опублікованих у №14(23) від 05.03.17 
Задача №16:
i. 1. Кра7! Та1+ 2. Kpb8 ta8x;
ii. 1 Кра5! Тh4; 2.cb6 ta4x;

 Друкуються

вперше!

задача №20
мат за 2 ходи (3+3)

Задача №17:
i. 1.Сb7! cf3; 2. Kpa8 te8x;
ii. 1. Крb7! tb4+ 2. Kpab ce2 (cc8x?)х;

Задача №18:
i. 1. cb4! tf1; 2. cd2 cg4x;
ii. 1. Сh4! td1; 2. cf2 ch5x.

передплатний індекс

97927


