
53 6Зачату штучно дитину 
можуть нЕ похрЕстити

у нічному клубі до смЕрті 
побили вінничанина

«ключ від східного поділ
ля»  туристичний бар
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Закупівельна вартість мо
лока станом на травень 
цього року становила від 

чотирьох до семи гривень. 
держава не регулює ціни на 
молоко, оскільки всі підпри
ємства цієї галузі – у приват
них руках. кореспондентка 
Vlasno.info дізнавалася, скіль
ки зусиль витрачають селяни 
на утримання корів та чи ви
правданою є ціна продукції на 
молочному ринку.

молоко в корови – на яЗиці
Сільське господарство на Вінниччині 

не обходиться без корів: виростивши, на-
годувавши, доглянувши корівку, можна 
отримати молоко та продати його. Чи-
мало сімей завдяки цьому й виживають. 
Але утримання понад двох корів потре-
бує значних зусиль, коштів та здоров’я.

у народі кажуть, що молоко в ко-
рови – на язиці. ми поспілкувалися 
з мешканцем Липовецького району 
Григорієм івановичем, який розпо-
вів, скільки варто докласти зусиль, 
аби корова дала молоко, та який до-
хід він отримує в сімейний бюджет 
завдяки проданому молоку.

Продовження на стор. 2

Людмила КЛіщуК

Засновник: іа «медіацентр «власно» 
ЗнаЄш про Факти корупціЇ  тЕлЕФонуй (0432) 694981

 ціна

 2,50 грн

1011програма 
тЕлЕпЕрЕдач 
на 19 – 25 чЕрвня

вдвічі більше 
телеканалів!

Копійчані заробітКи 
вінницьКих селян:
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відтЕпЕр ми виходимо на 12 сторінках Медіа-центр
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Людмила щербаКівсьКа, 
депутат вінницької обласної ради, 
голова вінницької обласної 
організації партії «батьківщина»

день медичного праців
ника цього року озна
меновано «битвами» за 

медичну реформу. саме ви, 
вінницькі медики, одними з 
перших випробували на собі ще 
реформи попередньої влади та 
довели, що можете працювати 
в різних умовах, при цьому про
фесійно вдосконалюючись.

Коли бачиш, як попри важкі 
умови праці, ви робите нові від-
криття, немислимі раніше опе-
рації, знаходите нові підходи до 
лікування хвороб – це викликає 
захоплення.

медичні працівники – одні з 
небагатьох, чия робота стосується 
кожної людини, адже ви робите 
неймовірне. Врятовані вами жит-
тя, вилікувані пацієнти, подарова-
на надія – це те, заради чого варто 
вчитися й працювати. А ми цінує-
мо вашу сумлінну працю.

у ваше професійне свято вітаю 
вас від щирого серця та бажаю 
мати наснагу до роботи, гідну 
оплату своєї безцінної праці та 
здоров’я вам і вашим родинам! 

МедиКи – одні 
з небагатьох, чия 
робота стосується 
Кожного

Привітання

чому та як стрибають ціни на молоко

молокопереробних 
заводів

працюють у вінницькій 
області (с 1–2)

цифра тижня

15



Влітку з коровами трохи легше – 
вони ходять на пасовиська, отже підго-
довувати їх потрібно лише вдень та, за 
можливості, увечері. А от взимку коро-
ви стоять у хлівах. таким чином, навесні, 
влітку та восени селяни зайняті заготів-
лею поживних смаколиків, аби корови 
та інша живність не були голодними, 
коли на вулиці тріщатиме мороз.

– На сіно бажано сіяти багаторічні 
трави, ідеальний варіант – люцерна. у 
мене дві корови, тому цьогоріч посіяв 
30 соток. тричі на рік її потрібно вико-
сити, висушити, перевезти з поля та 
скласти. Якщо є кінь  – простіше: він до-
помагатиме й землю обробити, і сіно 
перевезти. Як нема – варто купувати 
солярку та користуватися послугами 
місцевих фермерів з технікою, – розпо-
відає Григорій іванович. – Підгодовую 
корів і влітку, бо з пасовиськ вони часто 
повертаються голодними: у спеку сон-
це випалює пагорби, тому посіяв ще й 
20 соток суданської трави.

Не обходиться й без соковитого 
корму: вирощують кормові буряки.

– За гривень 300 купив насіння та 
посіяв 30 соток буряків. Жінку свою 
бережу: аби їй менше довелося сапа-
ти буряки, навесні вношу на ділянку 
гербіциди. За них доводиться запла-
тити понад півтисячі гривень. Купую 
два види гербіцидів: від бур’янів 
злакових та широколистих. Перед 
дощем, після прорідження вношу 
мінеральні добрива (мішок коштує 
близько однієї тисячі гривень), – у де-
талях розповідає пан Григорій, який 
є ще й агрономом, тому знається на 
тому, як «задобрити» ґрунт.

Не варто забути запастися й со-
ломою на зиму – також знадобиться.  
треба й концентровані корми. опти-
мальний варіант – товч з ячменю. 
щоб ячмінь опинився в коморі гос-
подаря – це теж ціла історія з обро-
бітком ґрунту, посівами, боротьбою 
зі шкідниками та бур’янами, молоть-
бою, перевезенням до дому, збері-
ганням, помолом на товч тощо. 

«рухлива» та «стрибуча» 
ціна на молоко

– Аби корова продуктивно доїла-
ся, має з’їдати орієнтовно 200 гра-
мів товчі на літр молока. щодня мої 
корови з’їдають по п’ять кілограмів 
концкормів: даю їм велике відро за-
пареної товчі. одна корова дає в се-
редньому 20 літрів молока. Здаємо 
молоковозу – по 4,50 за один літр. За-
галом, за місяць отримую три тисячі 
гривень. А ще інколи собі лишаємо: 
на сир, кисле молоко полюбляємо, 
кашу з молоком. Взимку ціна на мо-
локо сягала понад п’ять гривень, на-
весні зменшилася, тепер продовжує 
падати, – каже Григорій іванович. 

Ціна в районах області, до речі, різна. 
у Хмільницькому районі за літр здано-
го молока на машину селянин отримує 
5 гривень 80 копійок. у Козятинському – 
6,5 грн, в оратівському – 4 грн, у селі При-
борівка Липовецького району – 3,8 грн, 
у Немирівському – 4,3 грн, у Чечельниць-
кому – 4,5 грн. Селяни кажуть, що ціна, 
серед іншого, залежить від конкретного 
заготівельника молока та конкуренції на 
молочному ринку в конкретному селі. 
А ще – від пори року. Взимку ціна зрос-
тає, на літо – падає. 

«кращЕ – на ринок, 
ніж на машину За копійки»
уже на Привокзальному ринку у Ві-

нниці селяни продають молоко в плас-
тикових пляшках: 15 гривень за пляш-
ку, тобто 10 гривень – за один літр. 
олена приїхала на ринок з михайлівки 
Вінницького району вже надвечір.

– молоко свіже, денний удій. За-
вжди їжджу на ринок, навіть не 
пам’ятаю, коли востаннє на  машину 
здавала, – каже жінка. – так вигідніше, 

бо молоковоз бере задешево як для  
селянської праці. Навіть щоденні ви-
трати на дорогу не бентежать – краще 
продаватиму в місті за дорожчою ці-
ною, аніж на машину за копійки.

у супермаркетах та продуктових 
магазинах Вінниці молоко в пачках 
та пакетах ще дорожче: за 900 грамів 
у пачці (це трохи менше літра) містя-
ни платять мінімум 16 гривень.

дЕржава нЕ рЕгулюЄ ціну 
на молоко, молокопЕрЕробні 

Заводи – приватні 
ми написали запит до департа-

менту агропромислового розвитку 
Вінницької обласної державної адмі-
ністрації та запитали, які підприєм-
ства здійснюють заготівлю молока, 
скільки їх, хто регулює ціни на моло-
ко та чи регулює взагалі.

Нам відповіли, що наразі в об-
ласті проводять заготівлю молока 
15 молокопереробних заводів, з них 
десять – виробляють молочну про-
дукцію.

За інформацією Головного управ-
ління держспоживслужби україни у 
Вінницькій області, у регіоні зареєстро-
вано 44 суб’єкти господарської діяль-
ності, які здійснюють заготівлю, пере-
робку молока та молочної сировини. 
Водночас департамент агропромисло-
вого розвитку не володіє інформацією 
щодо суб’єктів господарювання, фізич-
них осіб-підприємців, приватних осіб 
підприємців, які закупляють молоко.

«Закупівельні ціни на молоко не 
підлягають державному ціновому 
регулюванню, – йдеться у відповіді 
департаменту агропромислового 
розвитку на інформаційний запит 
Vlasno.info. – у Бюджетному кодексі 
не передбачено дотацій чи субвенцій 
на компенсацію різниці між витрата-

ми на виробництво та фактичною за-
купівельною ціною молока».

усі молокопереробні підприєм-
ства області перебувають у приват-
ній формі власності.

сЕлянам радять співпрацювати 
іЗ ЗаготівЕльниками 
на умовах договору 

– Закупівельні ціни на молоко в них 
формуються залежно від кон’юнктури 
молочного ринку, відстані його до-
ставки до місця переробки, попиту на 
вироблену продукцію, обсягів її реалі-
зації, а значить повної собівартості на 
підставі економічного обґрунтування, 
та затверджуються наказом або роз-
порядженням керівника молокопе-
реробного підприємства. При цьому 
невід’ємною складовою в калькуляції 
закупівельної ціни є якість молока та 
вміст у ньому молочного жиру та біл-
ку, – зазначають у департаменті та до-
дають, що, згідно з чинним законодав-
ством україни, державні органи влади 
не мають права втручатися в господар-
ську діяльність підприємців. 

департамент радить селянам 
співпрацювати з молокопереробни-
ми підприємствами на умовах до-
говору, у якому неодмінно має бути 
вказана закупівельна ціна, що відпо-
відає затратам на виробництво про-
дукції та її якості, та гарантія повного 
розрахунку за здане молоко в обу-
мовлені терміни.

у травні цього року середня за-
купівельна ціна на молоко другого 
ґатунку, базисної жирності, що най-
більше закуповується від господарств 
населення, становить 4,92 гривні за 
кілограм; на молоко першого ґатун-
ку – 7,04 гривні за кілограм.

вінницькЕ молоко 
п’ють у 50 краЇнах Єс

Вінницька молокопродукція «їде» 
й за кордон. Експортом молокопро-
дукції займаються: ПАт «Вінниць-
кий молочний завод «Рошен», тоВ 
«Люстдорф» з іллінців, тоВ «Гайсин-
ський молокозавод», тульчинська 
та Крижопільська філії тоВ «терра 

Фуд», ПрАт «Літинський молокоза-
вод» та тоВ «Хмільницький завод су-
хого знежиреного молока». 

«Рошен» та «Люстдорф» мають 
дозволи на відвантаження продукції 
до країн Європейського Союзу. Зага-
лом, молоко з Вінниччини експорту-
ють у понад 50 країн світу. 

За даними асоціації постачальників 
торговельних мереж, станом на кінець 
квітня цього року найдешевше молоко 
можна придбати в естонських мага-
зинах – по 13,4 грн за один літр, якщо 
його жирність буде 2,5 відсотки. уже в 
Литві його купують за 13,9 грн. у Поль-
щі молоко з трохи нижчою жирністю 
(1,5 відсотки) продається в середньо-
му за 20 грн/л, у Франції – 34,2 грн/л. 
В україні ж середня вартість молока – 
16,2 грн/л. 

власники Заводів: слід 
прЕЗидЕнта, кіпру та дЕпутата 

Скориставшись бізнес-пошуковою 
системою YouControl, цікавимося влас-
никами українських   підприємств, які за-
ймаються експортом молокопродукції.

Засновник та кінцевий бенефіціар-
ний власник заводу «Рошен», який за-
ймається зокрема й переробленням 
молока, виробництвом масла та сиру, є 
Президент україни Петро Порошенко.

«Люстдорф» серед власників має 
юридичних осіб з одеської області, 
там же зареєстрований і його кінце-
вий власник.

«Гайсинський молокозавод» своїх 
акціонерів поділив між Вінниччиною 
та одеською областю (20 та 80 відсо-
тків акцій відповідно).

«терра Фуд» має свої філії в туль-
чинському та Крижопільському ра-
йонах. Серед засновників юридич-
ної особи – компанія «Terra food milk  
Ukraine Limited» (Кіпр) та Станіслав 
Войтович (Київська область).

«Хмільницьким заводом сухого 
знежиреного молока» володіє депутат 
Вінницької обласної ради микола юр-
чишин (50% акцій) та його дружина 
Любов юрчишина (також 50% акцій). 
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Продовження. Початок на стор.1

Молоко з Вінниччини 
експортують у понад 

50 країн світу
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Копійчані заробітКи 
вінницьКих селян:
чому та як стрибають ціни на молоко
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ціна на молоко залежить від заготівельника, конкуренції та пори року

Людмила КЛіщуК



За фактом загибелі лебедів у 
новій греблі калинівського 
району кримінальне про

вадження закрили за десять днів. 
про це стало відомо з відповіді на 
інформаційний запит до голов
ного управління національної 
поліції у вінницькій області.

Нагадаємо, ця резонансна подія 
сталася в 2015 році. тоді звістка про 
підстрелених лебедів сколихнула не 
тільки Вінниччину, але й усю укра-
їну. у ніч на 19 грудня, за словами 
місцевих мешканців, у лебедів хтось 
стріляв. Проте постфактум не було 
ніяких відомостей. тому наші корес-
понденти поцікавилися, чи знайшли 
винних у загибелі лебедів. Адже ка-
зали, що загинуло багато птахів, але 
точної цифри ніхто назвати не міг.

– Птахів з десять загиблих було. 
Люди їх самі закопали. А деяких за-
брали екологи на експертизу, – зга-
дує сільський голова Нової Греблі 
Анатолій Андріюк. 

Проте у відповіді поліції йдеть-
ся лише про одного загиблого від 
травм лебедя. Але не від пострілу, а 
від «травм невідомого походження». 

– мені пострілів чути не було, – 
запевняє Анатолій Анатолійо-
вич. – Втім, птахів щось сполоха-
ло. що саме – якраз і залишається 
загадкою. Вони тоді всі піднялись: 
хто за лінії електропередач за-
чепився, хто просто розбивався, 
падав. щось незрозуміле відбува-
лось. деяких поранених лебедів 
вдалось виходити.

Поліція теж заявляє про двох трав-
мованих лебедів. і також наголошує, 
що факт незаконного полювання (за 
яким й відкривалось кримінальне 
провадження) встановлений не був. 
досудове розслідування закрили на 
підставі пункту першого частини пер-
шої статті 284 «Відсутність події кри-
мінального правопорушення». 

А в державній екологічній інспек-
ції кажуть, що їм взагалі не вдалось 
виявити жодного загиблого лебедя, 
коли виїхали на місце події. Припус-
кають, що люди самі їх поховали. 
тому екологи не можуть пояснити, 
що насправді тоді відбулось. 

За словами сільського голови, торік 
восени приблизно 30-40 лебедів приліта-
ло на їхній ставок. Але побули вони кілька 
днів і полетіли. Ставок не спускали, тож 
для лебедів не було поживи, адже харчу-
вались птахи якраз планктоном, який 
було легко дістати лише на спущеному 
ставкові. Чи прилетять лебеді в Нову Гре-
блю цього року – невідомо.  
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наприкінці травня в одно
му з нічних клубів вінниці 
сталася бійка, двоє чоло

віків постраждали. один з них 
отримав травму щелепи, наразі 
він перебуває в лікарні. інший, не 
прийшовши до тями, помер за 
кілька днів у реанімації.

41-річний олександр з товари-
шем максимом поїхали на день на-
родження друга, а після вечірки ви-
рішили продовжити відпочинок у 
нічному клубі. Близько другої години 
ночі там сталася сутичка: на них на-
пали невідомі та побили.

– товариш і досі перебуває в лі-
карні та не може навіть спілкувати-
ся, оскільки важко ушкоджена ще-
лепа, а мій чоловік другого червня 
помер у реанімації, так і не прий-
шовши в себе, – розповідає дружи-
на олександра олена. – у свідоцтві 
про смерть написано, що її при-
чиною стали набряк, дислокація 
головного мозку, забій головного 
мозку, перелом кісток основи че-
репа. Знаю, що йому того вечора 
мали віддати борг, п’ять тисяч гри-
вень, але при ньому цих грошей 
не знайшли – його ще й пограбу-
вали. Без батька залишилася наша 
дев’ятирічна донька.

у вінницькій поліції повідомля-
ють, що один з підозрюваних – фі-
гурант сутичок у селі метанівка 
теплицького району, який опинив-
ся серед 45-ти затриманих. Вночі 
він нібито побив двох потерпілих 
у клубі а вже вранці виїхав у ме-
танівку. такі дії кваліфікували як 
умисне тяжке тілесне ушкодження, 
до якого додалося ще й теплицьке 
хуліганство.

Крім того, у поліції додають, 
що після смерті одного з потер-
пілих статтю перекваліфікували: 
тепер це частина друга статті 121 
Кримінального кодексу україни – 
«умисне тяжке тілесне ушкоджен-
ня, що спричинило смерть потер-
пілого».

– ми вважаємо, що в поліції не-
правильно кваліфікували злочин – 
це має бути частина друга статті 115 
«убивство з корисливих мотивів», 
бо його ще й пограбували на п’ять ти-
сяч гривень, – каже адвокат потерпілих 
олексій Болманенко. – Крім того, нам 
незрозуміло, чому з цього зробили два 
окремих кримінальних провадження: 
одному з підозрюваних інкримінують 
тілесні ушкодження середньої тяжко-
сті, іншому – вбивство через необе-
режність. Багато запитань і до самого 
закладу, де все сталося: камер спо-
стереження там немає, співробітники 
нічого не бачили.  

З півдЕнного бугу виловили 
труп вінничанина

вінницькі будівЕльники 
відкопали людські рЕштки

під вінницЕю лЕгковик 
вріЗався в іншЕ авто: 
Загинула людина

у цЕнтрі іллінців Згорів «опЕль»

у дтп на вінниччині Загинуло 
подружжя: дружину виріЗали 
З понівЕчЕноЇ автівки

у річці на вінниччині 
втопився рибалка

мЕшканЕць вінниччини 
відповів на ЗауважЕння 
ударом ножа

тіло потопельника знайшли у 
Вінниці. Про це повідомили в прес-
службі Гу дСНС україни у Вінниць-
кій області.

Загиблого виявили 7 червня, 
близько десятої години вечора, під 
Староміським мостом.

Реагуючи на виклик, рятуваль-
ники прибули на вулицю Гліба 
успенського, де в річці й виявили 
труп чоловіка. Він знаходився 
за 35 метрів від берега, тож ви-
користовуючи спецобладнання, 
працівники дСНС витягли тіло на 
поверхню. Загиблому було всього 
35 років, мешкав він у Вінниці.

Як повідомили у прес-службі 
обласної Нацполіції, чоловік 
вважався безвісти зниклим з 
5 червня. 

На будівництві у Вінниці знайшли 
два людські черепи. Про це повідомляє 
Vlasno.info з посиланням на Vinbazar.

Людські рештки знайшли під час 
проведення будівельних робіт ще 
6 червня.

Під час зведення багатоповерхів-
ки на вулиці Замостянській (колиш-
ня 50-річчя Перемоги – прим. ред.) 
будівельники відкопали два людські 
черепи.

Знахідку направили на експертизу. 
За попередніми даними, кістки на ле-
жать до часів другої світової війни. 

В автопригоді на Вінниччині за-
гинув 61-річний чоловік. 8 червня на 
автодорозі біля Писарівки сталось дві 
аварії, одна з яких, на жаль, закінчи-
лась смертю.

Як повідомили в прес-службі Гу 
дСНС україни у Вінницькій області, 
близько четвертої години пополудні 
вантажівка «даф» в’їхала в легковик 
«опель», у результаті чого дорогу на 
певний час для автомобілістів 
перекрили. А вже через півгодини на 
цій самій ділянці сталась ще одна 
автопригода: зіштовхнулись дві 
автівки – іномарка «мазда» та ВАЗ. 
Внаслідок потужного зіткнення в 
понівеченому ВАЗі затиснуло водія. 
Працівники дСНС «вирізали» 
потерпілого зі зім’ятого автомобіля. 
Ним виявився 61-річний мешканець 
демидівки Чечельницького району. 
На жаль, від отриманих травм 
чоловік загинув у кареті швидкої. 
інших постраждалих у цій автоприго-
ді госпіталізували до хірургії. 

На Гайсинщині втопився ри-
балка. трагедія сталась 11 червня, 
близько о пів на восьму годину 
вечора, у селі Крутогорб.

Повідомлення про те, що у річці 
Сіб втопився рибалка, надійшло до 
рятувальників від місцевих жителів.

На місці події працівники дСНС 
виловили тіло потопельника з 2,5-ме-
трової глибини та на човні доставили 
на берег. Загиблим виявився 51-річ-
ний житель села Бондурі цього ж 
району. усі обставини події з’ясовують 
правоохоронці. 

Ножові поранення за зауважен-
ня отримав мешканець Гайсина. ін-
цидент, внаслідок якого 61-річний 
чоловік отримав травми, стався 
7 червня, на автовокзалі Гайсина.

Як розповів потерпілий поліції, 
близько п’ятої години вечора він 
знаходився на вокзалі та зробив за-
уваження двом чоловікам, які сиділи 
на бордюрі, пили пиво та голосно 
лаялись. у відповідь на репліку, один 
з чоловіків розсердився, витягнув 
ніж та завдав кількох ударів літньому 
чоловіку в ногу та руку.

Пораненого доставили до місцевої 
лікарні й після надання необхідної 
медичної допомоги відпустили 
додому. Його ж кривдника поліціянти 
затримали в одному з дворів біля 
вокзалу. Правопорушником виявився 
раніше судимий 28-річний мешканець 
Вінниці. тепер йому загрожує до семи 
років в’язниці. 

В іллінцях 6 червня о 12:58 на пост 
Служби порятунку «101» надійшло 
повідомлення про те, що на вул. Вар-
варівській у м. іллінці горить легко-
вий автомобіль.

На час прибуття бійців дСНС 
вогнем було охоплено автівку «опель 
Вектра». За п’ятнадцять хвилин 
пожежа була повністю ліквідована. 
Наразі ймовірною причиною пожежі 
розглядають коротке замикання 
електромережі.  

В автопригоді на Немирівщині 
загинуло двоє людей. Про це повідо-
мили в прес-службі Гу Національної 
поліції у Вінницькій області.

Смертельна дтП сталась 11 червня, 
близько о пів на восьму ранку, біля 
села Чуків.

Автодорогою Вінниця – тульчин 
рухався автомобіль «опель Комбо», за 
кермом якого перебував 75-річний 
водій. Чоловік не впорався з керуван-
ням, внаслідок чого автівка злетіла з 
дороги та в’їхала в дерево. Від удару 
пасажирка іномарки – 70-річна дружина 
водія – загинула на місці. Жінку затисну-
ло в автівці, тож рятувальником 
довелось за допомогою спецобладнан-
ня деблокувати тіло загиблої. 75-річного 
водія з численними травмами достави-
ли у реанімацію Немирівської лікарні, 
проте, на жаль, врятувати його не 
вдалось. Розслідування за фактом 
автопригоди триває.   

у нічноМу Клубі побили 
вінничанина – чоловіК 
поМер у реаніМаціЇ

вінницьКа поліція заперечує 
ФаКт полЮвання на лебедів
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виживання в лісі, орієнтуван
ня на місцевості, бойовий 
гопак, повстанські пісні біля 

ватри та вшанування борців за 
незалежність україни – усе це 
декілька днів відбувалося в селі 
микулинці літинського райо
ну, у рамках дитячоюнацького 
спортивнопатріотичного табору 
«героїв упа».

тридцять учнів з Літинщини п’ять 
діб ночували в наметах і прокидали-
ся о шостій ранку. Відвідали їх і наші 
кореспонденти.

... Після жвавої руханки хлопці 
гарно снідають і займаються бойо-
вими мистецтвами, навчаються орі-
єнтуватися на місцевості, стріляють 
з гвинтівки. Разом з учнями в табір 
приїхали їхні вчителі – молоді, завзяті 
хлопці, дехто з них уже є кандидата-
ми в майстри спорту. щодня в табір 
приїздять інструктори, історики та 
лектори.

 – учора до нас приїжджали «над-
звичайники» на пожежній машині. 
Спочатку нам розповідали принцип 
роботи, навчали правил безпечної 

поведінки в надзвичайних ситуаціях, 
а згодом ще й пустили в дію піну. то 
ми всі в тій піні буквально купалися, – 
з посмішкою розповідає ройовий 
максим Шимко.

особливо, зізнаються учасники 
табору, їм подобаються заняття з бо-
йового гопака.

– ми зробили невеличке опитуван-
ня й з’ясували, що майже всі діти хочуть 
займатися бойовим гопаком, але в ра-
йонах, на жаль, немає такої можливос-
ті, бо немає тренерів. Проте ми будемо 
шукати шляхи вирішення проблеми, – 
зауважує співорганізатор спортивно-
патріотичного табору «Героїв уПА» 
юрій Андрікевич.

Ввечері юнаки розпалюють ватру, 
висота якої сягає трьох метрів, співають 
козацько-повстанських пісень і готують 
запашний трав’яний чай. Співоргані-
затор табору Роман Паслаєв заспівує 
«Нас питають, якого ми роду», юнаки 
відразу підхоплюють мотив і здається, 
що чути цю пісню й у кількох навко-
лишніх селах. Згодом усі йдуть спати, 
а вартові пильно стережуть українські 
стяги, бо ж обов’язково знайдеться 
хтось, хто захоче поцупити знамена.

Пощастило учасникам табору й з 
розташуванням: поруч великий ста-

вок, самі намети розмістили непода-
лік кручі, усюди зелень.

– давно вже не було таких табо-
рувань, хоча я це дуже люблю. Понад 
двадцять літ тому ми робили з хлоп-
цями такі дійства щороку. діти дуже 
задоволені, усі активні й завзяті до 
всякої роботи, – розповідає началь-
ник табору, місцевий мешканець 
В’ячеслав Шумський.

окрім військових ігор, справжніх 
польових умов та навчання бойовим 
мистецтвам, організатори підготува-
ли для дітей історичні лекції про ви-
звольний рух рідного краю.

– оскільки цей табір ми про-
водимо вперше, то роботи було 

дійсно чимало, проте в процесі та-
борування ми переконалися, що 
все це недаремно: діти задоволе-
ні, багато дізналися про героїчних 
повстанців, а також отримали хо-
роший гарт, – зазначає співоргані-
затор спортивно-патріотичного та-
бору, отаман Літинської козацької 
сотні іоанн Приймак.

Спортивно-патріотичний табір 
«Героїв уПА» тривав до 10 червня, 
закрили його вшануванням бійців 
групи уПА-Південь і їхнього команди-
ра омеляна Грабця «Батька», які ге-
роїчно загинули в бою з каральними 
військами НКВС біля микулинців у 
1944 році. 

вінницькі волонтери при
везли цілий бус подарунків 
для маленьких вихованців 

тульчинського обласного спеці
алізованого будинку дитини для 
дітей з ураженням центральної 
нервової системи та порушенням 
психіки.

дітлахів радували подарунками, 
смаколиками, активними іграми й 
обіймами. ініціювала таку акцію та 
знайшла для неї десятки благодійни-
ків журналістка нашого медіа-центру 
«Власно» мирослава Слободянюк, 
яка волонтерською діяльністю за-
ймається вже близько чотирьох ро-

ків, має групу в соціальній мережі, де 
й шукає однодумців, які б хотіли до-
лучатися до збору допомоги.

– дуже люблю саме цей дитячий 
будинок, вже вчетверте сюди їду. тут 
вирує якась особлива атмосфера, 
діти тут якось по-особливому щирі й 
немов батарейки заряджають людей 
своїм позитивом і добротою, – гово-
рить мирослава Слободянюк.

у цьому дитбудинку на сьогодні 
проживає 68 вихованців, 11 з яких – 
малюки до року. Заклад дуже гарний, 
охайний та яскравий.

– Коли я організовувала цю поїздку, 
то хотіла зробити цим діткам свято, по-
дарувати їм те, що не можна купити за 
гроші – емоції. Завчасно замовила фут-

болки, на яких були принти зі смай-
ликами, багато резиночок, бантиків і 
різноманітних обручів на голову. діти 
були дуже задоволені, веселилися й ді-
лилися з нами цікавими історіями – це 
свідчило про те, що нам вдалося їх роз-
важити, а це найголовніше, – каже ми-
рослава. – Ця поїздка стала для мене 
найвразливішою – вперше за чотири 
роки я плакала. А причиною моїх сліз 
став дворічний хлопчик, який стояв 
у куточку й на всіх зло дивився з-під 

лоба. Поки всі дітки радісно розбира-
ли подарунки, ішли на ручки до волон-
терів, він просто стояв і відкидав усе, 
що йому пропонували. тоді я підійшла 
до нього, обережно обняла – і дитину 
наче підмінили. Хлопчик просто «при-
кипів» мені до грудей, обняв за шию й 
почав сміятися, цілувати мене в щоки. 
у цей момент для мене весь світ пере-
вернувся.

Завдяки небайдужим вінничанам 
волонтери завезли діткам канцеляр-
ські товари, магнітні дошки, засоби 
особистої гігієни, іграшки, «транспорт-
ні засоби», спортивне приладдя та 
спортивний одяг, в якому вже в понеді-
лок діти вийшли на фізкультуру.

Приїхали навідати малечу вже 
вдруге й представники вінницької 
мечеті.

– Зараз у мусульман проходить 
священний місяць Рамадан, під час 
якого просто необхідно робити добрі 
справи.  Від поїздки залишився про-
сто дуже задоволеним. Заклад чудо-
вий, дітки неймовірно доглянуті, але 
їм не вистачає обіймів і любові. Якби 
вони були ближче до Вінниці, ходив 
би до них у гості частіше, – каже на-
стоятель вінницької мечеті мусса Са-
лім.

Кожен, хто приїхав відвідати ма-
люків, по-особливому сприйняв цю 
поїздку й під час неї переосмислив 
щось для себе.

– Я сама виросла в дитячому бу-
динку. Коли виховувала власних ді-
тей, завжди намагалась їх якомога 
більше доглядати, щоб вони сповна 
відчували, що їх люблять. Після того, 
як випустилась, не мала ніякого ба-
жання знову їхати в якийсь із сиро-
тинців. Завжди якось допомагала, а 
сама боялася їхати, оскільки з жахом 
згадувала своє дитинство. На вмов-
ляння мирослави поїхала й була 
дуже здивована, наскільки все змі-
нилось. у цьому дитячому будинку 
дітей люблять і вони всім віддають 
цю любов навзаєм. А те, що до діток 
пускають волонтерів, з якими вони 
можуть поспілкуватись, просто не-
ймовірно, оскільки я зі свого досвіду 
знаю, що цукерки з’їдаються, речі 
зношуються, а ось такі свята залиша-
ються в пам’яті на все життя. Чим 
більше їх буде в дитинстві малюка, 
тим йому буде легше в дорослому 
житті, – розповідає волонтерка інна 
Лукашук. 
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повстансьКий виШКіл 
пройШли ШКолярі 
в МиКулинцях

вінницьКі волонтери подарували вихованцяМ 
дитбудинКу велосипеди, одяг та теплі обійМи
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Коли я підійшла до 
дворічного хлопчика 
і обережно обняла, 
його наче підмінили. 
Він просто «прикипів» 
мені до грудей, обняв за 
шию й почав сміятися, 
цілувати мене в щоки.

віта ОмеЛьчуК

Тарас яремчуК
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БлагОдійність

крім військових змагань, юним козакам читали історичні лекції

діти та волонтери чудово провели час разом
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ЕКЗ руйнує вже запліднені яйцеклітини,
які викидаються на смітник. Це дуже великий гріх,
оскільки в православній церкві вважається, що після
запліднення ембріон уже є людиною

батькам, які зачали дитину за 
допомогою штучного заплід
нення (екстракорпоральне 

запліднення – ЕкЗ) можуть від
мовити в хрещенні. таке рішення 
може прийняти священик, якщо 
вважатиме, що батьки невіруючі, 
порушують церковні закони й не 
хочуть розуміти, що згрішили.

– у православній вірі існує таке по-
няття, як соціальна доктрина. ті питан-
ня, які стосуються сучасності, розгляда-
ються на церковних соборах. у тому 
числі там прописані всі питання щодо 
ЕКЗ та сурогатного материнства. ми 
знаємо, що в більшості випадків ЕКЗ 
руйнує вже запліднені яйцеклітини, 
які викидаються на смітник. Це дуже 
великий гріх, оскільки в православній 
церкві вважається, що після запліднен-
ня ембріон уже є людиною. Причина 
цього гріха більш глибока й більш духо-
вна. Є речі, які в духовному світі є дані 
для нас Богом, у тому числі народжен-
ня дітей і стать людини. Якщо Бог не 
дає подружжю дітей, це не означає, що 
воно якесь «збиткове» для суспільства. 
Швидше за все, це просто такий їхній 
шлях до Бога. у нас є багато дітей, які 
не мають батьків і також потребують 
батьківської любові, також є багато ла-
нок, куди б люди могли віддавати свою 
доброту та любов. Штучне запліднення 
саме по собі не є християнським під-
ходом до зачаття майбутньої дитини, – 
розповідає протоієрей Петро Чаплин-
ський.

За його словами, церква абсолют-
но не проти технологій, просто людям, 
які вірять у Бога, необхідно не перехо-
дити певні межі. 

– Є дві ситуації. Православна люди-
на, яка живе церковним життям, не 
буде робити штучне запліднення. Лю-
дина ж, яка далека від церкви, тобто 
православною її можна назвати тільки 
номінально – це вже інший випадок. 
Батьки, в яких дитина народжена за 
допомогою різних видів штучного за-
пліднення, мають розуміти, що вони 
зробили помилку. Поки дитина ма-
ленька, духовний вибір за неї роблять її 
батьки. Хрещення дітей має бути за ві-
рою батьків, якщо в батьків немає віри, 
священик не може похрестити їхню ди-
тину. Батьки мають покаятись, сходити 
до сповіді, до причастя, понести епіти-
мію, тобто сімейна пара повинна уві-
йти в церковне життя й зрозуміти свою 
помилку. Якщо батьки хочуть, щоб їхня 
дитина увійшла до церковного життя, 
священик має побачити, що вони го-
тові до хрещення їхньої дитини, – каже 
Петро Чаплинський

Якщо батьки вирішили, що свяще-
ник помиляється у своїх твердженнях, 
вони можуть звернутись до владики та 
з його допомогою вирішити конфлік-
тні питання. 

– Я з чоловіком у шлюбі вже 18 ро-
ків, понад 15 років ніяк не могла за-
вагітніти. мала певні проблеми, не 
могла виносити дитину. дуже довго 
лікувалась в україні та за кордоном, 
відвідала багато святих місць. Зупи-
нились з чоловіком на штучному за-
плідненні. З першого разу в нас не ви-
йшло, знову був викидень. За другим 
разом мені все ж вдалось виносити 
нашу донечку. дитина народилась 
здоровою. ми дуже любимо її, – роз-
повідає вінничанка юлія Горобець. 
– Звісно, я розумію, що ми могли взя-
ти дитинку з дитячого будинку. ми 
багато про це думали, але завжди в 
нас був страх, що не зможемо її полю-
бити, як рідну. Коли на світ з’явилась 
наша донечка, ми вирішили, що пра-
во на вибір релігії залишимо їй і не бу-
демо нав’язувати свою думку.

щороку близько 400 парам з 
Вінниччини ставлять діагноз «без-
пліддя».

– Штучне запліднення – це не за-
баганка жінок чи чоловіків, до нього 
пари вдаються лише в тому випадку, 
коли мають явні покази. Чинники до 
встановлення  такого діагнозу бува-
ють різні, виникають однаково часто 
як у чоловіків, так і в жінок. у тому чи 
іншому випадку пара може зверну-
тися в обласний центр планування 
сім’ї, де пройде фахове медичне об-
стеження, під час якого буде визна-
чений вид безпліддя та призначене 
необхідне лікування. З лікуванням 
безпліддя не треба гаятись, оскіль-
ки  статеві клітини мають певне фі-
зіологічне старіння та схильність до 
мутацій. у центрі планування сім’ї 
створили обласний реєстр безплід-
них пар. інформація до нього над-
ходить з районних лікарень, жіночих 
консультацій та кабінетів плануван-
ня сім’ї. Якщо розглядати структуру 
безпліддя, то можна зазначити, що 
основними патогенетичними фак-

торами на сьогодні є: ендокринний, 
трубно-перинатальний, імунний та 
чоловічий. у багатьох випадках вирі-
шити проблему безпліддя можливо 
при проведені комплексного ліку-
вання подружньої пари без викорис-
тання штучного запліднення. Але у 
випадках, коли присутній трубний 
фактор безпліддя, єдиним шансом 
для народження дитини залишаєть-
ся використання допоміжних репро-
дуктивних технологій, – коментує 
завідувачка Вінницького обласного 
центру планування сім’ї, кандидат 
медичних наук тетяна Постоловська.

Вже понад десять років в україні 
діє програма, за якою безплідні пари 
направляють у центр репродуктивної 
медицини в Києві, де вони можуть за-
чати дитину штучно. Витрати на ме-
дикаменти для цих пацієнтів держава 
частково бере на себе.

– у 2004 році набрав чинності наказ 
№579 міністерства охорони здоров’я 
україни «Про порядок направлення 
жінок для проведення першого курсу 
лікування безпліддя методами допо-
міжної репродуктивної технології за 
абсолютними показами за бюджетні 
кошти». щороку нашій області нада-
ється квота на 20-25 жінок, – каже тетя-
на Постоловська. 

реПрОдУКтивна Медицина
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зачату Штучно дитину 
Можуть не похрестити

думки щодо правильності штучного запліднення в суспільстві та церкві різняться

довідки за телефонами:
(093) 1501730, 
(068) 9780407
email: 
vlasno.reklama@gmail.com

Повнокольоровий друк, крейдяний папір, 
тираж 10000 примірників.

Запрошуємо вас розмістити 
рекламну інформацію!

гаЗЕта «правди сила» 
готуЄ до друку сувЕнірний 
атласдовідник вінниччини 

купуЄмо 
пЕтпляшки, плівку пвд, 
пнд, стрейч, макулатуру, 

пластмасу 
за вигідними цінами

(098) 5656904



на берегах річки рів роз
кинулось старовинне місто 
бар. вулички з кількасотліт

ньою історією та безліччю архі
тектурних пам’яток чекають на 
туристів у цьому мальовничому 
куточку вінниччини. більшість 
культурних пам’яток знаходяться 
неподалік одна від одної, тож під 
час першого знайомства з баром 
можна сповна насолодитися ви
вченням історії міста, не боячись 
заблукати або не встигнути чогось 
побачити.

каФЕдральний собор успіння 
прЕсвятоЇ богородиці

Справжньою духовною перли-
ною міста є успенський кафедраль-
ний собор, що знаходиться на вулиці 
Св. миколая, 10/22. Храму цього року 
виповнилось 260 років.

існує версія, що до спорудження 
храму долучився один з найвидатні-
ших архітекторів українського баро-
ко іван Григорович-Барський, батьки 
якого є вихідцями з Бару.

Споруда успенської церкви й досі 
залишається однією з найкращих бу-
дівель міста. у 2006 році в храмі роз-
містили мощі преподобного іова, 

ігумена Почаївського, преподобного 
Алексія Карпаторуського, сповідника 
та преподобного Амфілохія Поча-
ївського. також у храмі є ікона з час-
тинкою мощей святителя миколая 
Чудотворця.

у 2013 році успенський храм отри-
мав статус кафедрального собору. 

костЕл св. анни
Неподалік успенського собору, на 

вулиці Св. миколая, 12, знаходиться 
ще один з найстарших храмів міста – 
костел святої Анни. Храм з’явився в 
Барі наприкінці XVi ст. На той час спо-
руда костелу була дерев’яною й роз-

міщувалася значно південніше від 
нинішньої. Костел носив ім’я Св. ми-
колая, покровителя італійського міс-
та Барі.

Пожежі двічі вщерть знищували 
дерев’яні приміщення храму. у 1807 
році за ініціативи пріора Барсько-
го домініканського монастиря отця 
Емерика Шатбея розпочалося будів-
ництво мурованого костелу на ново-
му місці, яке завершилося за чотири 
роки. А в 1906 році храм освятили на 
честь святої Анни – покровительки 
Барської парафії.

кармЕлітський монастир
монастир кармелітів, що знахо-

диться на вулиці монастирській, 55, 
заснували в далекому 1616 році за 
наказом старости Станіслава Жол-
кевського. Під час національно-ви-
звольної боротьби монастир зруй-
нували й лише згодом відбудували 
з дерева. у 70-х роках XViii століття 
дерев’яні приміщення знищила по-
жежа, після чого новий монастир, 
уже з цегли, почали зводити до-
мініканці. Завершили будівництво 
через 81 рік. у 1838 році монастир 
став православним – Свято-По-
кровським, а в 1881 році – жіночим. 
у 1930 році Свято-Покровський жі-
ночий монастир закрили, будів-
лю ж використовували як склади, 
а в повоєнний час – як житло для 
бездомних. Лише в 1991 році при-
міщення монастиря передали ри-

мо-католицькому чернечому Згро-
мадженню Сестер Бенедиктинок 
місіонерок. 

будинок коцюбинського
На вулиці Святого миколая, 15 зна-

ходиться стара будівля, в якій протягом 
чотирьох років мешкала родина  ви-
датного українського письменника й 
громадського діяча, сонцепоклонника 
михайла Коцюбинського.

одноповерховий цегляний буди-
нок звели в 1863 році, а вже через 
дев’ять років у ньому оселилися Ко-
цюбинські. Значних руйнувань бу-
дівля зазнала в роки другої світової 
війни: гітлерівські війська перетво-
рили приміщення садиби на склад 
солі, після чого воно стало малопри-
датним для подальшої експлуатації. 
у 1948 році проведено капітальний 

наш край
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тУриЗМ

кафедральний собор успiння 
пресвятої богородицi

костел св. анни кармелітський монастир

будинок коцюбинського

«КлЮч від східного поділля», будиноК 
сонцепоКлонниКа та трьохсотлітній 
Монастир чеКаЮть на туристів у бару

інФраструКтура

На території міста є дві гро-
мадські вбиральні, розташо-
вані за адресами:
майдан св. Миколая, 4А
та вул. Островського, 2/1.

готЕлі:
тоВ «україна»
(пл. Пам’яті, 13); 
«Перлина»
(вул. Шпаковича, 1); 
«мрія»
(вул. Соборна, 23А); 
«Барселона»
(вул. Соборна, 8А).

рЕсторани: 
«Гранд»
(вул. Героїв Майдану, 26);                   
«Барселона»
(вул. Соборна, 8А); 
«Алдіс»
(вул. Соборна, 28А).

кав’ярні: 
«Кав’ярня»
(вул. Героїв Майдану, 22);
«supremo»
(вул. Каштанова, 31/3);  
«Coffebar»
(вул. Буняковського, 5).

Громадська їдальня
на вул. Героїв Майдану, 9.

is
h

C
h

U
k

.n
eт



ремонт будинку, а в 1964-му тут від-
крили музей м. Коцюбинського. 
Згодом розташування тут соляних 
складів дало про себе знати – у бу-
динку почала руйнуватися підлога, 
мокріти стіни, осипатися штукатурка. 
тож музей переїхав. Після чергового 
ремонту в будинку розмісили міську 
бібліотеку для дітей, згодом її пере-
творили на житлові приміщення, а в 
80-х роках – на художню майстерню. 
Сьогодні будинок знаходиться в за-
пущеному стані й реставрації не під-
лягає.

Залишки кам’яноЇ ФортЕці
у 1538 році польська королева 

Бона Сфорца наказала звести над 
річкою Рів дерев’яну фортецю. А сто-
ліття потому коронований гетьман 
Станіслав Конецпольський обрав 
Бар своєю резиденцією й побудував 
на місці дерев’яної фортеці кам’яний 
замок. Автором проекту став відо-
мий французький інженер Гійом 
Левассер де Боплан. Фортеця була в 
плані квадратною, мала чотири бас-
тіони, які сягали майже 6 м. Барський 
замок на той час вважався другим 
за потужністю після Кам’янецького, 
тому його називали «ключем від Схід-
ного Поділля». у 1648 році територію 
фортеці захопили козацькі війська 
на чолі з полковником максимом 
Кривоносом, а в 1672 році – турецька 
армія. остаточно зруйнували замок 
російські війська в 1768 році. Сьо-
годні залишками колись могутнього 
укріплення можна помилуватись, за-
вітавши на вулицю Буняковського, 7.

будівля рЕального училища
Будівництво комплексу споруд 

реального училища, що зараз знахо-
диться на вулиці Героїв майдану, 5/4, 
розпочали в 1900 році за наказом 
міського голови Євгена Зав’ялова та 

сприяння його батька – члена Поділь-
ського губернського правління олек-
сія Зав’ялова.

Комплекс училища складався з 
трьох двоповерхових цегляних буді-
вель з напівпідвальними приміщен-
нями П-подібної форми. Будівництво 
навчального закладу обійшлася дер-
жаві в чималеньку на той час суму – 
500 тисяч карбованців. Перший ви-
пуск (11 юнаків) реальне училище 
здійснило в 1912 році. А протягом 
1913 – 1922 років в училищі навчав-
ся видатний український хімік юрій 
Костянтинович делімарський. Зараз 
на честь відомого вченого на стіні те-
пер вже шкільного приміщення зна-
ходиться пам’ятна дошка.

барський районний 
історичний муЗЕй

у 1981 році в будівлі, де навчався 
михайло Коцюбинський, відкрили 
історико-краєзнавчий музей, а після 
того, як пожежа знищила приміщен-
ня, музей перенесли до професійно-
технічного училища №8. Сьогодні 
культурний заклад знаходиться в 
приміщенні кінотеатру імені тараса 
Шевченка. у музеї зберігається 7772 
унікальних експонатів, які відтворю-
ють важливі етапи історії краю, не-
суть пізнавальну й виховну функцію. 
Серед музейних цінностей – картини 
заслуженої майстрині україни Віри 
Бичкової. Радують око й предмети 
домашнього вжитку наших предків: 
глиняний посуд, фрагмент ткацького 
верстата, старовинний одяг. також 
представлена досить велика експо-
зиція другої світової війни. Плануєть-
ся пошук нових експонатів та виго-
товлення додаткових експозицій. 
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барські активісти власним 
коштом будують і вста
новлюють контейнери для 

сортування сміття, аби зберег
ти екологію, очистити місто й у 
майбутньому заробити додаткові 
кошти для міського благоустрою. 
про це повідомив місцевий акти
віст роман мочарний. 

– у нашому місті працює волон-
тер з Корпусу миру дейн Стівс. Якось 
я звернувся до нього за порадою, як 
у місті можна провести якусь еколо-
гічну акцію. Продумавши, чим живе 
наше місто, вирішили створити й за-
пустити проект по сортуванню сміт-
тя. Перший контейнер я повністю 
створював сам. Намалювали проект 
контейнера, за досить короткий час я 
зварив його, а потім разом з волонте-
рами відвезли й поставили біля місь-
кого базару.  Через 15 днів контейнер 
був уже повним. Люди наповнювали 
його пластиком, ПЕт-пляшками й на-
віть металом, – розповідає Роман 
мочарний. – Паралельно волонтери 
проводили роботу з дітьми в школах. 
Пояснювали їм про користь від сор-
тування сміття й вчили, як правильно 
його розділяти. 

Багато містян не вірили, що з ідеї 
активістів щось вийде й відкрито ка-
зали, що їх чекає невдача. Проте за 
досить короткий час у місті встанови-
ли ще чотири контейнери.

– Відсоток людей, які приходять 
викидати пластик до цих контейне-
рів – дуже малий, проте вони роблять 
це якісно. Зважаючи на те, як швид-
ко почав заповнюватися контейнер 
біля ринку, вирішили поставити ще 
кілька таких по місту. Спочатку я сам 
виконував зварювальні роботи, з 
часом до мене долучився барчанин, 
який прочитав мій пост у соціальній 
мережі. так, спільними зусиллями, 
змонтували ще чотири контейнери, 
які встановили біля шкіл, – говорить 
Роман. 

міська рада виділила активістам 
тимчасове приміщення, де вони са-
мостійно сортують зібране сміття.

– міська рада завжди підтримує 
місцевих активістів у розвитку корис-
них для міста проектів. у силу своїх 

можливостей, допомагаємо розви-
вати й проект із сортуванням сміт-
тя, – говорить міський голова Бару 
Артур Цицюрський. – Я сам чудово 
розумію, наскільки важливо підтри-
мувати в нормі екологічний стан міс-
та, і дуже радий, що в нашому місті 
є такі люди, які щиро переймаються 
цією проблемою.

у майбутньому активісти пла-
нують співпрацювати з місцевими 
оСББ і почати заробляти кошти для 
міста.  

– останнім часом з’явилося бага-
то громадських ініціатив, які актив-
но намагаються розвивати малень-
кі містечка. у Бару громадськість 
іде в ногу з часом, вони пропону-
ють свою систему збору сміття че-
рез роздільні контейнери й макси-
мально залучають до цього людей. 
також дуже добре, що в місті є 
співпраця громадськості з органа-
ми місцевого са моврядування. Це 
свідчить, що сортування сміття буде 
розвиватися в цьому місті, –  комен-
тує засновник підприємства «Еко-
сервіс» Володимир Воловодюк. – 
ми можемо забезпечити місто 
навіть контейнерами для сортуван-
ня, але необхідно, щоб люди на міс-
ці розібралися, хто їх буде обслуго-
вувати: хто буде забирати з них 
сміття й сортувати його. також вар-
то розуміти, що транспортні пере-
везення наразі дуже затратні, але 
ми розглядаємо вигідні для всіх ва-
ріанти. 
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барсьКі аКтивісти рятуЮть 
еКологіЮ, сортуЮчи сМіття

Міська рада виділила 
активістам тимчасове 
приміщення, де вони 
самостійно сортують 

зібране сміття

Тарас яремчуК

контейнери для пЕтпляшок 
виготовили вручну

барський районний iсторичний музейЗалишки кам’яної фортецi

За інформацією барської 
міської ради
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рЕклама 8

робота
медіа-центру «ВЛАСНо» потрібні регіональні тор-

гові представники для створення власної мережі в ра-
йонних центрах Вінницької області. тел.: (093) 150-17-30, 
(068) 978-04-07

***
терміново! на постійну роботу потрібні чоло

віки від 23 до 45 років. Зарплата від 4000 грн. робо
та в м.вінниця  на виробництві  пластикових  вікон  і  
дверей. тел: (067)9937183, (063)3028282  або за 
адресою: вул. а. янгеля, 4

***
працевлаштування в чехії. без коштовні консуль

тації. оформлення віз. доставка на роботу. тел.: (067) 
3698233, (063) 2180233.

***
Робота для менеджерів з реклами по місту та об-

ласті. тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07 
***

На роботу запрошуються реалізатори періодичної 
продукції в районних центрах Вінницької області. тел.: 
(093) 150-17-30, (068) 978-04-07

Німецька компанія запрошує бетонників, ар-
матурників, мулярів, гіпсокартонщиків, плиточни-
ків, клінкерів, штукатурів, фасадників, зварників, 
судноремонтників до Німеччини. При наявності 
візи виїзд терміновий. тоВ «Європейський Хол-
динг», вул. іллінська, 12, оф. 314, Київ. Ліцензія 
мСПу АВ№585042. тел.: 067-232-69-04.

СК «тАС» запрошує активних, цілеспрямованих лю-
дей, що готові до навчання та кар’єрного зростання, досвід 
роботи бажаний, але необов’язковий. Великий заробіток, 
система навчання, преміювання та мотивації, дружній ко-
лектив. тел.: (098) 695 30 90; (050) 440 78 95; 063 218 54 02.

 
медіацентр «власно» пропонує: виготовлення 

та розповсюдження тематичних і святкових спецви
пусків  для конференцій, презентацій, днів відкритих 
дверей, виставок,  промопрезентацій тощо.  тел.: 
0931501730, (068) 9780407. сайт: www.vlasno.
info. email: vlasno.reklama@gmail.com

Забудовнику на постійну роботу потрібні: плиточни-
ки, лицювальники, зварники та різноробочі. Житло нада-
ємо. Робота в Києві та на околицях Києві. З/п від 6000 грн. 
тел.: 098-641-31-33; 073-481-54-84. 

 
водії категорії «д» потрібні на роботу на маршрутах 

по місту києву. житло надаємо. З/п 10000 грн. тел.: 050
9003444, 0956030105.

***
у м. Київ на роботу на склад ковбасних виробів по-

трібні ч/ж від 18 років, з/п 8900 грн, щоденні виплати, харчу-
вання, вахта. іногороднім гуртожиток. З посередниками не 
працюємо. тел.: 099-247-77-81, 098-568-67-58.

На деревообробний завод європейського класу по-
трібні водії категорії «Е» з досвідом роботи, машини man 
та iveco, з/п від 24000. тел.: 099-373-23-42, 098-640-29-86. 

 
Фасувальники одягу на секонд-хенд, робота в м. Київ, 

ч/ж від 18 років, з/п від 4700 грн/тиждень, вахта 15/15, 
20/10, робочий день з 8.00 до 17.00, житлом забезпечуємо. 
тел.: 099-253-08-92, 098-939-94-39.

***
у м. Київ потрібні ч/ж на фасування-упаковку одно-

разового посуду. Вахта: 15/15; 30/15. З/п від 440 грн за зміну 
щоденно. для іногородніх гарні умови: харчування, житло, 
спец.одяг. тел.: 063-609-85-52, 068-819-72-75, 095-490-92-54.

                 ***
у м. Київ на роботу в 

теплиці потрібні відпові-
дальні ж/ч віком від 18 р., 
вахта: 15/15, 30/15. З/п 460 
грн щоденно, гарні умови 
для іногородніх, житло, 
харчування. тел.: 063-609-
84-91, 068-733-74-39, 066-
001-85-69.

Пропонуємо роботу 
охоронника. З/п 6400/міс. 
Вахтовий метод роботи. 
Проїзд та проживання ко-
штом фірми. довідки: м. 
умань, вул. Незалежності, 
83. тел.: 067-845-79-65.

***
Підприємству-вироб-

нику причепів для авто по-
трібні люди для продажу 
причепів. можливе пра-
цевлаштування сім’ями. 
Житло для всієї сім’ї нада-
ємо! З/п овід 7000 грн на 
сім’ю. тел.: 067-505-27-58, 
050-337-99-93.

***
Консультації з пра-

цевлаштування. Польська 
фірма працевлаштовує 
українців на промислові 
виробництва. Без спеціаль-
них навичок, проста праця. 
офіційна робота, 160-250 
год/міс., хороша з/п, про-

живання. маєш візу – приїжджай і працюй. skype: iryna 
protsiv. тел.: (+48) 725-25-48-78.

***
eU-work україна. Легальна робота в Польщі. Вакан-

сії без посередників, від прямих роботодавців. Польські 
національні візи. Анкета у візовий центр. Страхування. 
Консультації. Ліцензія №АЕ 637154, дСЗ, від 06.05.15 р. тел.: 
066-883-20-43, 095-544-73-86, 095-580-64-00.

***
Візи та робота у Польщі. Завжди надаємо досто-

вірну інформацію про вакансії. документи на півріч-
ну та річну (від воєводи) робочі візи. Страхування, ан-
кети, термінова реєстрація! Великий вибір вакансій. 
Ліцензія АВ585242, мСПу від 24.09.12 р. тел.: 067-676-
60-04, 063-503-01-48.

***
Візи, робота в Польщі. достовірна інформація про ва-

кансії. особисто відвідуємо місця роботи. Робочі візи (від 
воєводи) на 0,5/1год. Страховка, анкети, термінова реє-
страція. Великий вибір вакансій. Ліц. АВ585242, мСПу від 
24.09.12 р. тел.: 067-670-51-41, 050-831-63-55, 063-027-92-34.

***
Безкоштовний набір в Кувейт. Без знань англій-

ської мови. Запрошуємо медсестер, дерматологів, фізі-
отерапевтів, пластичних хірургів та масажистів. Ліцен-
зія мСПу АВ №585042. Пишіть на електронну адресу: 
arabreservation@gmail.com. тел.: 096-603-57-70.

***
Безкоштовний набір у Кувейт. Запрошуємо дівчат 

зі знанням англійської мови на посади: секретар, про-
давець, хостес, ресепшн, офіціантка. Ліцензія мСПу АВ 
№585042. Пишіть на електронну адресу: arabreservation@
gmail.com. тел.: 096-603-57-70.

Фірма (м. Київ) шукає водіїв на асенізаційний авто-
мобіль марки mersedes з офіційним працевлаштуван-
ням і високою заробітною платою (ставка+%), надаємо 
житло. тел.: 096-577-75-77.

Робота в одесі. Роботи вистачить для всіх, стабільний 
великий заробіток, робота на курорті, графік вільний. у 
вас буде більше часу витрачати гроші, ніж працювати. тел.: 
063-644-18-29, 096-515-15-67.

***
охоронній компанії «G4S україна» потрібні охорон

ці на вахту по регіонах україни. графік роботи: 15/15, 
зміни по 12 год. офіційне працевлаштування, безко
штовне житло, форма, харчування, компенсація проїзду. 
Зарплата без затримок! тел.: 0972261010, 093226
1010, 0952261010. 

терміново! Приватному підприємству «Александр 
А. Синенко» (свідоцтво А00 №756117 вiд 05.10.2001р.) по-
трібні сезонні працівники для збирання овочів та картоплі 
в Херсонській області. Вантажники на завантаження-роз-
вантаження та упаковку. тел.: (05539)435-88, 067-553-88-39. 

Польща. Робота для чоловіків та жінок, сімейних 
пар. Зарплата від 13000 грн/місяць. За наявності візи виїзд 
оперативний. Ліцензія мСПу АВ № 585042, тоВ «Євро-
пейський Холдинг», вул. іллінська, 12, оф. 314 Київ. Сайт: 
ewu010117@gmail.com. тел.: 093-760-68-86.

***
Будівельна компанія запрошує на роботу (м. Київ та 

область) спеціалістів-будівельників, різноробів, бригади 
працівників для виконання будівельних та оздоблюваль-
них робіт. Житлом забезпечуємо безкоштовно. тел.: 050-
203-43-78 (іван).

***
охоронці. Вахта. Проїзд, проживання, відрядні. Відсутність 

судимості. З/п гідна, своєчасна. телефон роботодавця (Запоріж-
жя): 098-281-32-83, 050-103-46-29, 063-071-38-35.

***
терміново потрібна няня з проживанням, по догля

ду за бабусею. київ, святошинський район, борщагівка. 
прибирання, прання, приготування їжі, на ніч ставити 
памперс. надаємо окрему кімнату, харчування та ко
мунальні послуги. місяць/місяць – 200 грн/день. тел.: 
0985052354.

***
Візьму на роботу водіїв вантажних автомобілів з до-

свідом роботи, екскаваторника, тракториста, грейдерис-
та, автоелектрика, електрозварювальника, різноробів, 

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

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

Ðóáðèêà                                               Ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é

у рамках всеукраїнського медіапроекту «співдружність» ми надаємо послуги з розміщення реклами 
в періодичних виданнях по всіх регіонах країни

нашу гаЗЕту можна 
придбати у м. вінниці:

• залізничний вокзал (касова зала);
• кінцева зупинка «Залізничний вок-
зал»;
• ринок «Привокзальний» (палатки 
біля входу);
• площа Перемоги (палатка за трам-
вайною зупинкою);
• вул. Академіка Янгеля, 24;
• тЦ «універмаг» (при вході в правому 
крилі та в пункті прийому оголошень);
• лікарня ім. м. Пирогова (біля входу 
на територію);
• ринок «урожай» (перед входом 
у м’ясний павільйон);
• тРЦ «мегамолл» (перший поверх);
• зупинка «проспект юності»;
• тЦ «дастор» (перший поверх);
• тСК «магігранд» (перший поверх);
• ринок «Вишня» (перший поверх);
• ринок «Супутник» (палатка з газе-
тами);
• вул. театральна, 14 (адмінбудинок).

пункти прийому 
оголошЕнь у гаЗЕту:

• тЦ «універмаг»;
• тЦ «дастор»;
• тРЦ «мегамолл».
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каменяра, бухгалтера, менеджерів. місто Луцьк. тел.: 
050-541-91-54, 050-995-14-40.

***
водії категорії «д» для роботи на маршрутах киє

ва. З/п 450500 грн/день. житло надається ремонт та 
заправка коштом підприємства. тел.: 0676000161, 
0956030105. 

 
РоБотА В НімЕЧЧиНі, ЛитВі, ПоЛЬщі. Європейські 

контракти. Заводи, комбінати. для чоловіків і жінок. 
Проживання надає роботодавець. Робочі візи. СПд «іва-
сишина». 100% гарантія. Ліц. дЦЗ АЕ №291646. Київ, вул. 
Патріса Лумумби, 4/6, оф. 507-Б. тел.: 067-967-36-58, 066-
519-16-80.

 
на роботу у місто київ потрібні прибиральники та 

прибиральниці. Зручний графік роботи, спецодяг. жит
лом забезпечуємо, оплачуємо проїзд до києва. Зарплата 
40005000 грн. Запрошуємо людей з будьякого регіону 
україни. тел.: 0689838536, 0992189656.

***
потрібні робітники на базу відпочинку у районі 

коблевого: зав. їдальнею, кухар, покоївки, кухонні 
працівники. тел.: 0660687930, 0969718974.

***
Пропонуємо роботу «охоронник» – 6400 грн/міс. 

Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання коштом 
фірми. довідки: м. умань, вул. Незалежності, 83. тел.: 067-
845-79-65.

мЕдицина та мЕдичні послуги
міноксидил-шампунь для відновлення волосся після 

облисіння. Шампунь з двовідсотковим міноксидилом – 
єдиний шампунь, який наразі не має аналогів у боротьбі 
зі спадковим облисінням! Вартість: 555 грн (чоловічий), 
444 грн (жіночий). Більше інформації за номерами теле-
фонів: 095-383-81-82, 063-656-39-39, 097-173-82-55.

***
увага! Відбулось наукове відкриття! Завдяки змо-

дельованому природному явищу торнадо отримано 
нові живі лікувальні властивості (бади) від невиліков-
них хвороб. Сайт: rak.zp.ua. Безкоштовна консультація 
вченого. тел.: 050-560-65-34, 067-612-80-85.

інтернет-магазин реалізовує шампуні від облисін-
ня з міноксидилом – 1% для відновлення волосся, що 
випало, а також найкращі препарати для покращення 
потенції! Єдина ціна: 999 грн. Багато іншого для чоло-
віків. Сайт: www.tele.in.ua. тел.: 095-383-81-82, 063-
656-39-39, 097-173-82-55.

побутова тЕхніка
Ремонт автоматичних пральних машин, побутових 

холодильників, газових плит. Колонок та котлів, посудо-
мийних машин, телевізорів, водонагрівачів на дому з 
гарантією від 6 місяців. тел.: 095-414-96-66, 097-469-03-03.

нЕрухомість
Продається деревообробне підприємство площею 

2327 м2 зі станками та обладнанням, вигідне розташуван-
ня та під’їзні шляхи. тернопільська область. тел.: 097-218-
68-27, ел. адреса: kammora@ukr.net.

***
Продається рекламно-інформаційний тижне-

вик «Волинський ринок». На ринку Волині 20 років. 
тел.: 066-211-76-76.

***
Продається робоча друкарня (повний цикл), орі-

єнтована на друк газет, журналів, з клієнтською базою. 
місцезнаходження: м. Біла Церква. Ціна 1.500.000 грн. 
інформація за тел.: 067-508-13-59

***
Продається рекламно-інформаційний тижневик 

(торгова марка, меблі, колектив, клієнтська база). 25 
років на ринку. місцезнаходження: м. Біла Церква. 
Ціна 500.000 грн. інформація за тел.: 067-508-13-59.

будівництво, будматЕріали
офіційний дилер турецької компанії «Kalde» в 

україні тов «KaldeVostok» здійснює гуртовий про
даж наступної продукції: труби поліпропіленові, 
фітинги, вентилі, крани. повний асортимент про
дукції, новинки. доставка по всій україні. тел.: 063
6809889 (олена).

туриЗм, відпочинок 
та товари для відпочинку

база відпочинку «рассвет» пропонує відпочинок 
у дво, три та чотиримісних номерах, центр ки
рилівки (Запорізька область). тел.: 0972381241, 
0984854436.

сільськЕ господарство
Косарки, граблі-ворошилки, ґрунтофрези, карто-

плекопалки. Запчастини для тракторів та мотоблоків, 
кормоподрібнювачі. доставка. Сайт: agrokram.com, 
тел.: 098-046-50-90, 099-046-50-90.

***
доЙЦ ХтЗ. Капітальний ремонт двигуна deUTZ, па-

ливної апаратури. терміновий виїзд спеціаліста. Гарантія 
та консультація. у наявності всі запчастини (нові/рестав-
рація). Продам двигун доЙЦ після капітального ремонту 
або куплю б/в. тел.: 096-860-23-39,099-683-47-48.

***
Насіння кукурудзи української селекції. ФАо 

230-310: оржиця, Яровець, Любава, дніпровський 
257СВ, Солонянський. Продаж від одного мішка. 
Ціна – 400 грн за 100000 штук насіння (на 1,25 га). 
Пакет документів. Полтавська область, м. Карлівка. 
тел.: 050-634-46-70, 068-892-62-01.

устаткування, прилади, сировари
Куплю фризер. Фризер для морозива. тел.: 066-

339-36-34.
***

Куплю квадранти Ко60, магнітні плити 560х200 
ел., 800х320 мех., вимірювальний інструмент, нутро-
міри тощо. металорізальний інструмент (свердла, 
черв’ячні фрези, фрези модульні дискові) і т. д. індика-
тори. тел.: 067-908-32-29.

***
Куплю лічильники Гейгера, рентген-трубки. Радіо-

лампи Гу, Гі, 6н, 6ж, 6п, індикаторні іН18, іН16(-14,-12,-
8). Контактори тКС, тКд, Км, дмР, тКт. Реле КНЕ, РНЕ, 
тКЕ. Вакуумні конденсатори КП1-4, КП1-8, КП1-12. Ку-
плю дорого як виріб. тел.: 097-990-28-07.

***
Котли твердопаливні «Кобзар» надійні, сучасні, про-

сті у використанні.Сталь-4 мм, термомеханічний регуля-
тор тяги, площа обігріву 100-300 м2. Власне виробництво, 
«Канівський механічний завод». Сайт: www.frezer.com.
ua, тел.: 096-105-91-78, (04736) 310-62.

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

україні. тел.: 095-687-51-93 (ірина).

SHIMA SEIKI. продам нове японське промислове 
обладнання від офіційного представника в харкові зі 
складу та під замовлення: SHIMA SEIKI SVR 122, SWG 
091/061N2, SSR 112, APEX3. установка, запуск, навчан
ня, сервіс. тел.: 0503088030.

***
тороїдальні трансформатори від 10 Вт до 40 кВт. 

доставка. Сайт: tor-trans.com.ua. тел.: 057-759-50-06.
***

Котли твердопаливні трив. горіння (виробничі, 
побутові). тепловентилятор на дровах. Буферні єм-
ності. Виробництво, реалізація. монтаж опалюваль-
них систем. Будівництво ангарів, теплиць, промисло-
вих будівель. тел.: 066-600-87-84, 068-045-07-64. 

***
Викуплення промислового обладнання. Крани 

козлові, мостові, баштові. Редуктори, електричні дви-
гуни, дизельні електростанції 30-250 кВт. Кабель будь-
якого перерізу, провід складського зберігання, нелік-
віди кабельної продукції. тельфери б/в, компресори, 
лебідки промислові, складські неліквіди. тел.: 097-731-
79-37, 063-028-11-28.

послуги
усі види рекламних послуг.
тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07

***
Відеоцентр «ВЛАСНо» – виготовлення відеопро-

дукції. тел.: (067) 308-64-93 (олена)
***

Позика від 10 тис. до 100 тис. грн, 12-14%, до 8 ро-
ків, по всій україні. Кредитна історія значення не має. 
Ліцензія НБу №249 від 17.11.2011. тел.: 095-767-49-90, 
063-038-00-63.

***
Професійний підхід до будь-яких життєвих ситуа-

цій. Кваліфікована допомога, консультації та захист у 
питаннях та проблемах: сім’ї, дітей, шлюбу, кохання, 
самотності, бізнесу. Великий досвід роботи на відстані. 
тел.: 067-303-84-78.

***
допоможу вирішити важливі проблеми в сім’ї, 

відновити стосунки з близькими. допомога з дітьми. 
Вирішення проблем будь-якої складності в бізнесі. 
можлива дистанційна робота. Працюю до результату. 
тел.: 095-800-50-36, 073-056-16-65, 067-883-54-80.

митне оформлення товарів, вантажів. імпорт-
експорт, транзит, ВЕд. менеджмент, корегування 
митної вартості. Визначення кода товару уКтЗЕд. 
тел.: 067-899-91-35.

Кредити! Приватна позика! Від 10 тис. грн до 3 млн 
грн! Через нотаріальне оформлення, під 35 % річних. Ви-
гідно, просто та реально! Ліцензія НБу №22 від 28.04.2002 
р. тел.: 066-003-55-87, 097-110-46-81.

транспорт і транспортні послуги
Куплю старі мотоцикли та запчастини до них: 

м72, м 61, м 62, К 750, «дніпро» 12, 16, «БмВ», «Хар-
лей», дКВ, тіЗ, АВо, усі моделі з ведучими колясками. 
Самовивіз: 067-887-40-18, 066-966-35-46.

***
Навантажувач КуН на базі мтЗ, юмЗ. Нові. Ви-

сота підйому – 4,5 метра і вища. Продаж. Ремонт. до-
ставка. Ковш – 1 м3, вантажопідйомність – 1 тонна. 
тел.: 097-737-12-92.

***
Причепи автомобільні тм «Лев», 1- 2-остні. Розміри 

від 1,1х1,3 до 3,6х1,6. для виробництва використовуємо 
якісний метал та німецькі деталі (ресори, засуви, замки). 
Гарантія – 18 міс. у нас дешевше, завод-виробник. тел.: 
068-955-48-02, 050-309-80-85, 093-955-48-02.

***
Поршнева група мд-Кострома, Кама, Конотоп, 

гільза, поршень, кільця поршневі, пальці, комплек-
ти прокладок двигунів, кпп, мостів, вкладки дими-
тровград, тамбов, дайдо ЗмЗ, фільтра. оригінальні 
запчастини КАмАЗ, мтЗ, ГАЗель, юмЗ. тел.: 067-
570-22-02, 050-719-00-74.

***
Автозапчастини за оптовими цінами та все 

необхідне для автомобілів японського, німецького, 
корейського та китайського виробництва. магазин 
souz.kh.ua – це кваліфіковані менеджери, які дадуть 
відповіді на всі питання. тел.: 095-638-69-69, 096-
638-69-69, 073-638-69-69.

ріЗнЕ
Викуплення будівель під розбирання. Ангари, 

склади, елеватори, комплекси, фабрики, заводи, га-
ражі, ферми, корівники, м/к, вишки. Куплю будматері-
али та метал б/в: шифер, цеглу, плити, блоки, швелер, 
трубу, кутник, арматуру, профнастил. тел.: 097-731-79-
37, 063-028-11-28.

***
клуб знайомств, а/с  21, м. тульчин, 23600. тел.: 

0978818023.
***

недорого, терміново продам: стінку «про
тон1», шафу тридверну, трюмо, прихожу (шафа), 
диван, два крісла, швейну машинку «Зінгер», дві 
картини. тел.: 0509897013, (0432) 661170.

***
куплю ігри «Електроніка», «ну, постривай!», 

деталі до них, бінокль, мікроскоп, годинники, му
зичні інструменти, фарфорові та металеві статует
ки. тел.: 0975363840, 0634523086.

***
Ремонт і перетяжка меблів вдома в замовника. 

Якість гарантую. тел.: 098-385-93-90.
***

Куплю ігрові, торгові автомати СРСР (типу мор-
ський бій, газ. вода), таксофонні будки. інші предме-
ти загального користування СРСР. Старе обладнання 
для кафе (СРСР). Колби для соків. Кіноплівку 16/35 мм. 
дитячі іграшки, педальні машинки, інше для дизайну 
кафе. тел.: 099-534-55-22, 067-688-46-77.

***
Срібло ювелірне та технічне в будь-якому вигляді ку-

плю дорого по Харкові та області, по україні через «Нову 
пошту». також різні радіодеталі. олово, припої та багато 
іншого. тел.: 093-57-58-088, 066-09-55-717, 068-089-46-54. 

***
Куплю ємності, резервуари, ресивери, бочки ме-

талеві б/в будь-якого призначення від 2 до 75 кубів, 
вертикальні та горизонтальні. Продам чи викуплю по 
україні. можлива доставка та вивіз. тел.: 093-57-58-
088, 066-09-55-717, 068-089-46-54. 

***
рятувальні жилети від виробника. доставка по всій 

україні. якість за доступною ціною (від 265 грн). сайт: 
www.favoritt.in.ua, тел.: 0682504764, 0958156726.  

пЕрЕдплачуйтЕ гаЗЕту на іі півріччя 2017 року!

передплатний індекс: 97927

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

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

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

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

*додатково оплачуються послуги «укрпошти»: 1 міс. – 0,95 грн, 3 міс. – 2,15 грн, 
6 міс. – 2,60 грн.

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

пЕрЕдплатіть гаЗЕту «правди сила» онлайн!
усього за кілька хвилин без поштових комісій та з гарантованою достав-

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

Знайдіть на сайті кнопку «передплати оНЛАЙН» або перейдіть за поси-
ланням: vlasno.info/liqpay-ps/

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

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

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

Будьте прогресивними та сучасними – передплачуйте газету онлайн!

відпустка біля моря!
б/в «омЕга» в Кирилівці 

запрошуємо на відпочинок!
номери: люкс, стандарт

тел. (096) 967 11 82

мобільні виставкові стЕнди 
(X-банер). 60х160 см, 80х180 см, 

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

тел.: 0676111480, 
сайт: stend.zp.ua

куплю ангар

(050) 304 13 94

прямостінний, 
арковий, шатровий

www.angar2007.narod.ru



тб 10

програМа телепередач з 19 по 25 червня
понЕділок, 19 чЕрвня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 13.15, 22.45, 
23.20 Погода
06.25, 23.50 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф «Ціна солі» 1с.
10.30 т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
11.20 д/с «Національні парки»
12.15 Баклани на Балкани
13.25, 02.10 Борхес
13.50 т/с «Анна Піль»
15.20 Х/ф «Вічні таки»
16.50 Говоріть один з одним. Ада 
Роговцева
17.50 Вікно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 д/с «Порятунок ферми»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 телемагазин
02.40 д/ф «Секрети Вільнюса»
03.35 д/ф «Володимир івасюк. 
щоб народитися знову»
04.30 т/с «травма»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 тСН: «телевізійна служба 
новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55 «міняю жінку - 5»
12.20 т/с «матусі» (12+)
14.30, 17.10 т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15, 21.15 т/с «Свати - 5»
22.20 т/с «Пізнє каяття» (16+)
23.20 Х/ф «Кримінальне чтиво» 
(18+)
02.20 Х/ф «утікач» (18+)

інтер
05.30, 20.00, 01.20 «Подробиці»
06.00 мультфільм
06.20, 12.45 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з іНтЕРом»
09.20 Х/ф «Покровські ворота»
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.25 ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20.40 т/с «1942» 16+
22.30 т/с «Розвідники» 16+
02.00 Х/ф «Сім няньок»
03.10 «удачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тк україна
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 01.50 Сьогодні
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.10 т/с «Бабине літо»
14.45, 15.30 т/с «Багаття на снігу» 
16+
19.45, 02.40 ток-шоу «Говорить 
україна»
21.00 т/с «Ключі від щастя. Про-
довження» 16+
23.30 Х/ф «Хеллбой ii: Золота 
армія» 16+
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

новий канал
03.00, 02.55 Зона ночі
04.30 т/с «татусеві дочки» 16+
05.45, 18.00 Абзац
06.43, 07.59 kids Time
06.45 м/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
08.00 м/ф «Реальна білка»
09.45 Х/ф «Чотири Різдва» 16+
11.15 Х/ф «Любов з повідомлен-
ням»
13.15 Х/ф «Знаряддя смерті: 
місто кісток» 16+
16.00 Х/ф «Червоний капелю-
шок»
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
00.20 Х/ф «Стерв’ятник» 16+
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 04.50 дивитись усім!
05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф «дім великої 
матусі» 16+
12.45, 15.45 Факти. день
14.10, 16.10 Х/ф «дім великої 
матусі-2» 16+
16.25 Х/ф «упіймай шахрайку, 
якщо зможеш» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 т/с «Пес» 16+
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф «Під прицілом» 16+
02.25 Стоп-10
04.30 Факти

стб
05.45, 16.00 «Все буде до-
бре!»
07.40 «Планета земля 2»
08.40 Х/ф «Неідеальна жінка»
10.35 «україна має талант!-5»
13.45 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
00.40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тЕт
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 м/с «дора-мандрівниця»
07.50 мультмікс
09.45 м/с «Елвін і бурундуки»
10.40 т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.20, 18.50 Казки у Кіно
12.45, 19.55 одного разу під 
Полтавою
13.45, 20.55 Готель Галіція
14.25 т/с «домашній арешт»
15.30, 04.05 Віталька
17.50, 22.00 Країна у
23.00 Найгірший водій країни
00.00 т/с «ти - найгірший» 18+
00.55 т/с «отже» 18+
01.15 Шпілівілі
01.35 теорія зради
02.25 Казки у

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.25, 01.55 огляд преси
06.45, 18.45 місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
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, 20 чЕрвня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 13.30, 23.20 
Погода
06.30, 23.50 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 Х/ф «Ціна солі» 2с.
10.30 т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
11.20 д/с «Національні парки»
12.15 Баклани на Балкани
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.40, 02.50 уряд на зв’язку з 
громадянами

14.05 т/с «Анна Піль»
15.35 Фольк-music
16.35 мистецькі історії
16.50 т/с «Площа Берклі»
17.45 м/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 д/с «Садові скарби»
19.55 Наші гроші
20.20 д/с «Порятунок ферми»
21.50 т/с «оповідання ХіХ 
століття»
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 телемагазин
02.10 т/с «таксі»
03.15 Вікно в Америку
03.35 Віра. Надія. Любов
04.30 т/с «травма»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 тСН: «телевізійна служба 
новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «міняю жінку - 5»
12.35 т/с «матусі» (12+)
13.50, 14.55, 20.15, 21.15 т/с 
«Свати - 5»
16.00, 17.10 т/с «Величне століття. 
Роксолана»
22.20 т/с «Пізнє каяття» (16+)
23.20 Х/ф «джекі Браун» (16+)
02.20 Х/ф «утікач» (18+)

інтер
05.10, 20.00, 01.20 «Подро-
биці»
05.50 мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з іНтЕРом»
09.20 «давай одружимося»
11.05, 12.25, 20.40 т/с «1942» 16+
15.50 «Речдок»
18.00, 04.35 ток-шоу «Стосується 
кожного»
22.30 т/с «Розвідники» 16+
02.00 Х/ф «На війні як на війні»
03.20 «удачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

тк україна
06.10, 12.50 Агенти справедли-
вості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з україною
09.15, 04.40 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
14.45, 15.30 т/с «Жіночий лікар» 
16+
19.45 ток-шоу «Говорить укра-
їна»
21.00 т/с «Ключі від щастя. Про-
довження» 16+
23.30 т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
02.00 Х/ф «Хеллбой ii: Золота 
армія» 16+

новий канал
04.45, 18.00 Абзац
05.39, 06.55 kids Time
05.40 м/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 т/с «татусеві дочки» 16+
10.30 Ревізор
13.45 Страсті за Ревізором
16.00 Ревізор. Спешл
19.00 Супермодель по-
українськи
21.30 Х/ф «маска Зорро»
00.10 Х/ф «Смак ночі» 18+
02.05 Зона ночі

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Під прицілом» 
16+
12.45, 15.45 Факти. день
13.35, 16.10 т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.45, 21.25 т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф «дочка генерала» 16+
00.45 т/с «Лас-Вегас» 16+
02.10 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 дивитись усім!

стб
07.05, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 Х/ф «операція «и» та інші 
пригоди Шурика»
10.55 «україна має талант!-5»
13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
23.10 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тЕт
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 м/с «дора-мандрівниця»
07.50 мультмікс
09.45 м/с «Елвін і бурундуки»
10.40 т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.20, 18.50, 00.00 Казки у Кіно
12.45, 19.55 одного разу під 
Полтавою
13.45, 20.55 Готель Галіція
14.25 т/с «домашній арешт»
15.30, 04.05 Віталька
17.50, 22.00 Країна у
23.00 Найгірший водій країни
00.55 т/с «отже» 18+
01.15 Шпілівілі
01.35 теорія зради
02.25 Казки у

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

сЕрЕда, 21 чЕрвня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 09.55, 13.30, 
23.20 Погода
06.25, 23.50 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 16.30 т/с «Площа Берклі»
10.05 т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
11.00 Засідання Кабінету міні-
стрів україни
13.40 Наші гроші
14.05 т/с «Анна Піль»
15.35, 03.35 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 м/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 д/с «дикі тварини»
19.55 Слідство. інфо
20.20 д/с «Порятунок ферми»
21.30 Новини. Спорт
21.50 т/с «оповідання ХіХ 
століття»
22.40 мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 телемагазин
02.10 т/с «таксі»
04.30 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»
10.55, 12.20 «міняю жінку - 5»
12.35 т/с «матусі» (12+)
13.50, 14.55, 20.15, 21.15 т/с 
«Свати - 5»
16.00, 17.10 т/с «Величне століття. 
Роксолана»
22.20 т/с «Пізнє каяття» (16+)

23.20, 01.45 Х/ф «мовчання 
ягнят» (18+)

інтер
05.20, 20.00, 01.20 «Подробиці»
06.00 мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з іНтЕРом»
09.20 «давай одружимося»
11.05, 12.25, 20.40 т/с «1942» 16+
15.50 «Речдок»
18.00, 04.30 ток-шоу «Стосується 
кожного»
22.30 т/с «Розвідники» 16+
02.00 Х/ф «Крізь вогонь»
03.15 «удачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

тк україна
06.10, 12.50, 05.20 Агенти спра-
ведливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна містика
14.45, 15.30 т/с «Жіночий лікар» 
16+
19.45 ток-шоу «Говорить укра-
їна»
21.00 т/с «Ключі від щастя. Про-
довження» 16+
23.30 т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 02.25 Зона ночі
04.35, 18.00 Абзац
05.29, 06.45 kids Time
05.30 м/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
06.50 т/с «татусеві дочки» 16+
08.40 дешево та сердито
19.00 Супермодель по-
українськи
21.40 Х/ф «Легенда Зорро»
00.10 Х/ф «Черепи» 16+
02.20 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 09.50, 04.45 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.45, 13.15 Х/ф «дочка генера-
ла» 16+
12.45, 15.45 Факти. день
13.25, 16.10 т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.45, 21.25 т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Епоха героїв» 16+
00.20 Х/ф «Папуга, що говорить 
на ідиш»
01.55 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

стб
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
10.45 «україна має талант!-5»
13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
23.10 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тЕт
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 м/с «дора-мандрівниця»
07.50 мультмікс
09.45 м/с «Елвін і бурундуки»
10.40 т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.20, 18.50 Казки у Кіно
12.45, 19.55 одного разу під 
Полтавою
13.45, 20.55 Готель Галіція
14.25 т/с «домашній арешт»
15.30 Віталька
17.50, 22.00 Країна у
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Х/ф «місто 44-го» 18+
02.10 щоденники темного 16+
04.00 Це любов

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 огляд 
преси
06.45, 18.45 місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
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, 22 чЕрвня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 13.30, 18.00, 
23.20 Погода
06.30, 23.50 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, 03.35 д/ф «Київ. Початок 
війни»
09.45 д/ф «Ангел помсти»
10.20 т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
11.15 д/с «Національні парки»
12.00 ХВиЛиНА моВЧАННЯ. 
Вшанування пам’яті жертв війни 
в україні
12.10, 17.45 обличчя війни
12.25, 20.20 д/с «Порятунок 
ферми»
13.40 Слідство. інфо
14.05 т/с «Анна Піль»
15.35 Надвечір’я. долі
16.30 д/ф «дніпровська балада
17.25 Спецрепортаж: Як живуть 
діти-сироти на окупованій 
території
17.35 Спецрепортаж: Як живуть 
люди з ВіЛ на окупованій тери-
торії
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 д/с «дикі тварини»
19.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.30 Новини. Спорт
21.50 т/с «оповідання ХіХ 
століття»
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 телемагазин
02.10 т/с «таксі»
04.30 т/с «травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 01.40 тСН: 
«телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55, 12.20, 14.00 «міняю 
жінку - 5»
15.15, 17.10 т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.10, 21.10 т/с «Пізнє каяття» 
(16+)
22.10 «Право на владу 2017»
23.40, 02.05 Х/ф «Холодне літо 
53-го»

інтер
05.15, 20.00, 01.20 «Подробиці»
05.55 мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з іНтЕР-
ом»
09.20 «давай одружимося»
11.05, 12.25, 20.40 т/с «1942» 16+
15.50 «Речдок»
18.00, 04.30 ток-шоу «Стосується 
кожного»
22.30 т/с «Розвідники» 16+
02.00 Х/ф «у небі «Нічні відьмі»»
03.20 «удачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

тк україна
06.10, 12.50, 05.20 Агенти спра-
ведливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна містика
14.45, 15.30 т/с «Жіночий лікар» 
16+
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19.45 ток-шоу «Говорить укра-
їна»
21.00 т/с «Ключі від щастя. Про-
довження» 16+
23.30 т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 02.15 Зона ночі
03.50, 18.00 Абзац
04.45, 23.50 Х/ф «Втрачений 
рай» 16+
07.05 Половинки
19.00 Супермодель по-
українськи
21.50 Х/ф «три мушкетери» 16+
02.10 Служба розшуку дітей

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20 Х/ф «Епоха героїв» 
16+
12.45, 15.45 Факти. день
13.30, 16.10 т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.45, 21.25 т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 інсайдер
22.25 Х/ф «Чорна книга» 16+
01.05 т/с «Лас-Вегас» 16+
01.50 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

стб
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
10.45 «україна має талант!-5»
13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»
23.35 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тЕт
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 м/с «дора-мандрівниця»
07.50 мультмікс
09.45 м/с «Елвін і бурундуки»
10.40 м/ф «Лежень»
10.50 м/ф «маленький великий 
пес»
11.05 т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.45 т/с «таємничий острів»
16.05 Х/ф «Паралельні світи»
18.00 Х/ф «Ніколи не здавайся» 
16+
20.00 Х/ф «Голодні ігри: Переспів-
ниця. Частина 1» 16+
22.05 Х/ф «місто 44-го» 18+
00.15 Х/ф «Анничка»
01.55 Казки у
04.05 Віталька

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 огляд 
преси
06.45, 18.45 місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
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, 23 чЕрвня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 09.55, 13.30, 
20.10, 23.20 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, 16.30 т/с «Площа Берклі»

10.00 обличчя війни
10.20 т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
11.15 д/с «Національні парки»
12.10, 20.20 д/с «Порятунок 
ферми»
12.40, 21.30 Новини. Спорт
13.40 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
14.05 т/с «Анна Піль»
15.35 Віра. Надія. Любов
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 м/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Куль-
тура
19.25 Чемпіонат україни з пере-
тягування канату
21.50 т/с «оповідання ХіХ 
століття»
22.55, 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
23.50 Від першої особи
00.15 телемагазин
02.10 т/с «таксі»
03.30 Фольк-music
04.30 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, 12.20 «міняю жінку - 5»
12.40 т/с «матусі» (12+)
13.55, 14.55 т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 т/с «Величне століт-
тя. Роксолана»
20.15, 22.25 «Ліга сміху 2»
00.20 «Вечірній Київ»
04.15 «маленькі гіганти»

інтер
05.15 «Подробиці»
05.55 мультфільм
06.20, 13.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з іНтЕРом»
09.20 «давай одружимося»
11.05, 12.25 т/с «1942» 16+
15.50 «Речдок»
18.00 ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 02.00 «Подробиці тижня»
22.00 док.проект «Віктор Цой. 
Група крові»
23.00 Х/ф «Асса»
03.40 док.проект «україна: за-
бута історія»
04.20 «Жди меня»

тк україна
06.10, 12.50 Агенти справедли-
вості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 04.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з україною
09.15, 05.30 Зірковий шлях
10.50, 04.40 Реальна містика
14.45, 15.30 т/с «Жіночий лікар» 
16+
19.45 ток-шоу «Говорить укра-
їна»
21.45, 00.00 т/с «мамочка моя» 
16+
23.20 «Слідами популістів. Части-
на 4» Спеціальний репортаж
02.30 т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 01.25 Зона ночі
04.10 т/с «татусеві дочки» 16+
05.35, 18.00 Абзац
06.33, 07.55 kids Time
06.35 м/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
08.00, 19.00 Супермодель по-
українськи
21.40 Половинки
01.20 Служба розшуку дітей

ICTV
05.00 дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 інсайдер
11.05, 13.20 Х/ф «Чорна книга» 
16+
12.45, 15.45 Факти. день
14.20, 16.10 т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.45 т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 т/с «На трьох»
00.35 Х/ф «Сліпа лють» 16+
02.00 т/с «Лас-Вегас» 16+
03.25 Стоп-10
04.45 Факти

стб
08.00 Х/ф «Наречена мого друга»
10.05 Х/ф «щоденник лікаря 
Зайцевої»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Х/ф «дружина за контр-
актом»

20.25, 22.45 Х/ф «мама напро-
кат»
23.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тЕт
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 м/с «дора-мандрівниця»
07.50 мультмікс
09.45 м/с «Елвін і бурундуки»
10.00, 01.35 Х/ф «Споконвіку 
назавжди»
12.20, 18.50 Казки у Кіно
12.45 одного разу під Полтавою
13.45 Готель Галіція
14.25 т/с «домашній арешт»
15.30, 03.35 Віталька
17.50 Країна у
20.00 Х/ф «отже, війна» 16+
21.50 Х/ф «морська пригода» 
16+
23.35 Х/ф «Ніколи не здавайся» 
16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 огляд 
преси
06.45, 18.45 місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
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 інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода 
в світі
18.15 інтерв’ю з Андрієм Сус-
ленком
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, 24 чЕрвня

перший національний
06.00 у просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 12.50, 23.20, 
00.10 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30, 23.00 Світ on line
08.45, 00.15 телемагазин
09.00 м/с «Книга джунглів»
09.30 м/ф «Христофор Колумб. 
остання мандрівка»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.00 т/с «оповідання ХіХ 
століття»
17.35 Книга.ua
18.10 Чоловічий клуб. Спорт
19.25 Чоловічий клуб
20.00 д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 д/с «дикі тварини»
22.45 мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху
01.20 д/с «Блюз. мартін Скорсезе 
представляє»
02.50 д/с «Національні парки»
04.45 д/ф «Рейх: крах чорних 
селекціонерів»

1+1
06.00, 19.30 тСН: «телевізійна 
служба новин»
06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «таємний код Віри»
11.00 «Сказочная Русь «
11.45, 23.10 «Світське життя»
12.45 Х/ф «танець метелика» 
(12+)
16.35, 21.15 «Вечірній квар-
тал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Pнай наших»
00.10, 02.20 «Ліга сміху 2»

інтер
06.10 мультфільм
06.30 Х/ф «трень-брень»

08.25 Х/ф «дайте книгу скарг»
10.15 Х/ф «Найчарівніша та 
найпривабливіша»
12.00 Х/ф «діамантова рука»
14.00, 20.30 т/с «Шлюб за за-
повітом: Повернення Сандри» 
16+
20.00 «Подробиці»
22.10 Х/ф «Бідна Liz» 16+
00.00 Х/ф «дорога на Арлінг-
тон» 16+
02.10 док.проект «Віктор Цой. 
Група крові»
03.00 Х/ф «Асса»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні
07.15, 05.20 Зірковий шлях
09.00 т/с «Ключі від щастя. Про-
довження» 16+
15.20 т/с «Ключі від щастя. Про-
довження « 16+
18.10, 19.40 т/с «Салямі»
22.20 Х/ф «Справи сімейні»
00.10 Реальна містика
02.40 т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00 Зона ночі
04.30 т/с «татусеві дочки» 16+
05.25, 06.43 kids Time
05.30 м/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
06.45 Абзац
09.40 Ревізор
12.10 Страсті за Ревізором
15.00 Х/ф «Елвін та бурундуки 2»
16.45 Х/ф «Хроніки Нарнії: Під-
корювач світанку»
19.00 Х/ф «Неймовірні пригоди 
Адель Блансек» 16+
21.00 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменов» 16+
23.00 Х/ф «Сіністер» 18+
01.15 Х/ф «Черепи» 16+

ICTV
05.05 т/с «Відділ 44» 16+
06.35 дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 Я зняв!
09.20 т/с «На трьох»
12.35, 13.00 Х/ф «Сліпа лють» 16+
12.45 Факти. день
14.20 Х/ф «Прибульці» 16+
16.20 Х/ф «Прибульці-2. Коридо-
ри часу» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Прибульці в Америці» 
16+
21.45 Х/ф «Початковий код» 16+
23.30 Х/ф «Вовки» 16+
01.15 т/с «Лас-Вегас» 16+
02.40 Стоп-10
04.20 Факти
04.45 т/с «Слідчі» 16+

стб
06.05 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
15.15 Х/ф «дружина за контр-
актом»
17.10 Х/ф «мама напрокат»
19.00 Х/ф «Поділись щастям 
своїм»
23.25 Х/ф «джентльмени удачі»
01.10 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тЕт
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 м/с «дора-мандрівниця»
07.50 мультмікс
09.45 м/с «Елвін і бурундуки»
10.40 м/с «дора і друзі. При-
годи в місті»
11.10 м/ф «Червона Шапка 
проти зла»
12.35 одного разу під Полта-
вою
14.10 Казки у Кіно
16.20 Х/ф «Голодні ігри: Пере-
співниця. Частина 1» 16+
18.25 Х/ф «отже, війна» 16+
20.15 Х/ф «морська пригода» 
16+
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф «Паралельні світи»
01.50 Казки у
03.55 Віталька

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 00.20, 05.15 Ран-
деву
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 Автопілот-новини
09.30 укравтоконтинент
10.10 модне здоров’я
10.30 історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні Ато
12.50 Legal Up LiFe
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколо-
вою
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 Про військо
18.35, 02.35 Фактор безпеки
19.25 машина часу
21.00, 01.30 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 документальний проект 
«Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.15, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

 
нЕділя, 25 чЕрвня

перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 11.50, 22.50, 
23.20, 00.10 Погода
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.15 телемагазин
09.00 д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
10.00 Х/ф «Потаємні місця»
12.00 театральні сезони
12.30, 01.20 д/с «Блюз. мартін 
Скорсезе представляє»
14.00 мистецькі історії
14.15 Фольк-music
15.40 Перший на селі
16.10 д/с «орегонський путів-
ник»
16.45 д/ф «Генна інженерія. 
Люди Х»
17.15 Х/ф «Ціна солі»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 д/с «традиційні свята 
мацурі»
22.20 д/с «дикі тварини»
23.00 Світ on line
23.25 територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки
02.50 д/с «Національні парки»
04.40 д/ф «Кузьма дерев’янко. 
Генерал Перемоги»
05.25 д/ф «Ангел помсти»

1+1
06.15 тСН: «телевізійна служба 
новин»
07.15 «українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 маріччин кінозал. м/ф 
«маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 2017»
10.50, 12.00, 13.05, 14.10, 15.05, 
16.10, 17.05, 18.15 «Світ нави-
воріт - 5: індонезія»
19.30, 05.15 «тСН-тиждень»
21.00 Х/ф «інша жінка» (16+)
00.50 «Аргумент кiно»
01.45 «Світське життя»
04.20 «таємний код Віри»

інтер
05.20, 20.00, 02.05 «Подробиці»
05.50 мультфільм
06.25 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша»
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 «З речами на виліт!»
13.50, 20.30 т/с «Шлюб за запові-
том: танці на вугіллі» 16+
23.10 Х/ф «інтердівчинка» 16+

тк україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 т/с «мамочка моя» 16+
13.10 т/с «Салямі»
16.45, 20.00 т/с «долю не об-
дуриш»
19.00, 05.50 Події тижня з олегом 
Панютою
21.20 т/с «Я житиму»
01.10 Реальна містика
02.50 таємний код зламано. Код 
джокера

03.35 таємний код зламано. 
думка
04.20 Агенти справедливості 16+

новий канал
03.15 Зона ночі
06.09, 08.19 kids Time
06.10 Х/ф «Чарлі і шоколадна 
фабрика»
08.20 Х/ф «Елвін та бурундуки 2»
10.00 Х/ф «Хроніки Нарнії: Під-
корювач світанку»
12.15 Х/ф «три мушкетери» 16+
14.20 Х/ф «Неймовірні пригоди 
Адель Блансек» 16+
16.20 Х/ф «Ліга видатних 
джентльменов» 16+
18.45 Х/ф «Шанхайські лицарі»
21.00 Х/ф «Самотній рейнджер» 
16+
00.00 Х/ф «Сіністер 2» 18+
01.50 Х/ф «Стерв’ятник» 16+

ICTV
07.05 т/с «Відділ 44» 16+
10.30 Х/ф «Початковий код» 16+
12.15, 13.00 Х/ф «Прибульці» 16+
12.45 Факти. день
14.50 Х/ф «Прибульці-2. Коридо-
ри часу» 16+
17.00 Х/ф «Прибульці в Америці» 
16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «у пастці часу» 16+
22.50 Х/ф «13-й район. Цегляні 
маєтки» 16+
00.35 Х/ф «Вовки» 16+
02.05 т/с «Лас-Вегас» 16+
03.35 т/с «Слідчі» 16+

стб
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на майдані»
11.40 «Планета земля 2»
12.40 Х/ф «Поділись щастям 
своїм»
17.05 «Кохана, ми вбиваємо 
дітей»
19.00, 02.15 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
22.45 «Я соромлюсь свого тіла 3»

тЕт
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом 2
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 м/с «дора-мандрівниця»
07.50 мультмікс
09.45 м/с «Елвін і бурундуки»
10.10 м/ф «Болт та Бліп спішать 
на допомогу»
11.30, 00.00 Х/ф «мої 
aфриканські пригоди»
13.05, 04.10 Віталька
19.50 одного разу під Полтавою
20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
01.35 Х/ф «Анничка»
02.55 Казки у

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.20, 10.55 Погода в світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 00.55 Погода на 
курортах
07.30 Відкрита церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в україні
08.15 мотор
08.20 Автопілот-тест
08.25 технопарк
08.30, 03.15 Феєрія мандрів
09.10 Гра інтересів
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні Ато
12.50 Legal Up bUsiness
13.10 модне здоров’я
13.30 Час інтерв’ю
14.10 Агрокраїна
14.30 діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 00.20 Невигадані історії
20.05, 02.15, 05.15 машина 
часу
21.00, 01.15 Час: підсумки тижня 
з В. Гайдукевичем
21.40, 03.00 Час-Time
22.30 Звільнення континенту. 
іван Павло іі і падіння комунізму
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  



приватний підприємець, депу
тат хмільницької міської ради 
юрій шевченко займається 

патріотичним вихованням дітей: 
організовує всеукраїнські дитя
чі змагання і є співорганізатором 
багатьох патріотичних фестивалів, 
у які вкладає власні кошти. нині за 
його сприяння в хмільнику щови
хідних проходять конкурси «двір 
має талант». також він є меценатом 
фестивалю «живий вогонь».

–  моєю найкращою музою є моя 
дружина, в якої просто золоті руки. 
Смачнішої їжі, ніж готує вона, я не ку-
штував. у вільний час люблю приго-
тувати щось особливе й для неї, най-
краще справлюсь із м’ясом. Шукаю 
незвичайні рецепти й радую її, – розпо-
відає юрій Шевченко.

Найнезвичнішою стравою, яку лю-
бить готувати пан юрій, є закарпат-
ський шовдер, який може зберігатися, 
не втрачаючи свого смаку, понад рік.

– для його приготування купую сви-
нячий окіст з тонким салом і добре об-
смаленою шкіркою. окремо вдома ще 
раз її очищую й натираю невеликою 
кількістю чистої селітри, поступово дода-
ючи цукор. На 1 кілограм м’яса беру 
1 грам селітри й 100 грамів цукру. Пізні-
ше все натираю великою кількістю солі 
та роблю надріз над надколінним сугло-
бом і невеличкий  отвір біля кісток. Від-
разу щедро наповнюю їх сіллю. Заздале-

гОрОсКОПрадиМО ПОчитати

жарти

Захоплива 
історія 
кохання 

з понад пів
столітньою 
історією. 
кохання, яке 
перемагає 
все – час і 
простір, жит
тєві негаразди 
та навіть не
досконалість людської душі. 

Роки надії та любові. Помірна 
течія життя двох людей, долі яких 
начебто не перетинались, але які 
завжди були поруч. Вони різні. 
Прожили різні життя. Він завжди 
кохав її. Вона думала, що розлю-
била його. Колись вона знехтува-
ла юнацькою любов’ю й стала 
дружиною поважного лікаря, а він 
увесь час чекав на неї – цілих 
54 роки… Подорож на кораблі, 
піднятий прапор-вказівник про 
холеру на борту. для чого задума-
на ця вигадка? Чи варто провести 
в муках очікування довгі роки? Чи 
здійсниться така бажана мрія, для 
втілення якої в нього майже не за-
лишилося часу? Чим закінчиться 
ця історія зворушливого кохання, 
ви зможете дізнатись, взявши до 
рук роман Ґабріеля Ґарсіа маркеса 
«Кохання під час холери». 

***
Автотурист звертається до меш-

канця Карпат:
– Не підкажете, де можна діста-

ти запчастини до автомобіля?
– За селом буде крутий поворот 

над прірвою. Запчастини лежать у 
долині…

***
– добрий день! З вами про-

грама «Ревізор» та її ведуча ольга 
Фреймут! Чому це ви годуєте від-
відувачів з однієї ложки? де ваше 
меню? де винна карта? Чому із за-
кусок у вас один лише хліб? А де 
ваша кухня? там, за тими дивними 
лаштунками?

– Жіночко! Якщо ви не до при-
частя, вийдіть, будь ласка, з церк-
ви!

***
Гуцул на могилі сина: 
– Чи я тебе не народив, чи я 

тебе не годував, чи я тебе до уні-
верситету не відпустив, чи я тобі 
гроші не відсилав? А ти приїхав і 
що ти мені сказав? «Здравствуйте, 
папа!»

***
Арифметика для гуцулів: дід 

остап взяв лопату, сокиру, три 
ножі та одну маленьку сокирку. 
Питання: скільки туристів з москви 
завітало на базу «Карпати»? 
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овЕн
Цього тижня ваша увага буде 
прикута до кар’єри. Чого тіль-

ки не зробиш, щоб піднятися хоч на 
одну сходинку по соціальній драбині. 
імовірна підтримка від малознайомих 
людей, які вам нічим не зобов’язані.

тЕлЕць
Цього тижня на вас чекають 
романтичні зустрічі, цікаві по-

бачення та знайомства. Сім’я зажадає 
правильного розставляння пріорите-
тів. Зірки рекомендують відпочивати 
так, щоб це було цікаво всім членам 
сім’ї, в іншому випадку виникає ризик 
сварок і непорозумінь. Якщо ви неза-
доволені своєю фігурою – займіться 
плаванням та фітнесом.

блиЗнюки
Цього тижня ви ризикуєте за-
йматися лише вирішенням чу-

жих проблем. Це може зашкодити 
вашим інтересам. тож допомагайте 
близьким, але не забувайте й про 
власне життя, не дозволяйте собі по-
вністю занурюватись у чужі проблеми.

рак
тиждень сприятливий для но-
вих знайомств, які виявляться 

вельми перспективними. Самотні 
Раки можуть знайти постійну пару, а 
сімейні представники цього знаку на-
решті зрозуміють, що їхній союз прак-
тично ідеальний. Зірки рекомендують 
зайнятися спортом, щоб підігнати фі-
гуру під визнані стандарти краси. 

лЕв
Сімейним представникам да-
ного знаку вдасться стримати 

свою грізну вдачу та перетворитися в 
вуркотливе кошеня. таке перетворен-
ня сподобається вашій другій поло-
винці. Вас можуть вибити з колії неспо-
дівані витрати на дрібний ремонт, але 
не варто переживати, адже у вас не 
буде особливих проблем з грошима.

діва
Це чудовий час для реалізації 
планів, які довго відкладалися 

на потім. Ви з легкістю вирішуватимете 
давні суперечки або завершите проект, 
який усе ніяк не могли довести до кінця.

тЕрЕЗи
Цього тижня ви відчуєте при-
лив енергії. Спробуйте скорис-

татися цим сприятливим часом для 
поліпшення відносин з колегами та 
своїми діловими партнерами.

скорпіон
Цього тижня ви отримаєте ви-
знання за довгі місяці зусиль на 

роботі. Вас чекають приємні бонуси, 
похвала від боса. увесь тиждень у вас 
буде чудовий настрій, який приваблю-
ватимете людей та заряджатиме їх по-
зитивною енергетикою.

стрілЕць
Це вдалий період для фінансо-
вих операцій. Завдяки давнім ді-

ловим зв’язкам вам вдасться отримати 
додатковий прибуток. можливо, отри-
маєте вигідну пропозицію від впливо-
вої особи. Проявіть наполегливість та 
будьте раціональними та послідовни-
ми – успіх не змусить себе довго чекати. 

коЗЕріг
Цей тиждень вдалий для укла-
дання довгострокових догово-

рів і вирішення робочих завдань. На-
магайся не звертати уваги на дрібні 
перешкоди. Якщо щось не виходить з 
першого разу, не здавайтеся. Більше 
часу проводьте в колі сім’ї.

водолій
Цього тижня у вас з’явиться 
шанс розпочати нові стосунки, 

проте почуття будуть заплутаними. 
у невизначених ситуаціях зверніться за 
порадою до близького друга, він допо-
може розібратися в спірних моментах. 

риби
Цього тижня настане перелом-
ний момент. Ви повністю вина-

городите себе за всі труднощі попере-
дніх місяців. Ваша енергія битиме через 
край і приваблюватиме багато цікавих 
людей, тож можливі нові знайомства.  
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гідь готую прянощі для натирання. 
очищую декілька головок часнику й пе-
ретираю їх з чорним перцем та майоне-
зом у макітрі. Руками щедро розтираю 
окіст і кладу його в діжку шкірою донизу, 
зверху все щедро засипаю сіллю. Закри-
ваю діжку на три тижні, – ділитися рецеп-
том юрій. – Коли м’ясо перебуває в діж-
ці, то починає виділяти сік, в якому 
топиться сіль, утворюючи таку юшечку, в 
якій весь час знаходиться м’ясо. Після за-
значеного терміну виймаю м’ясо, підсу-
шую паперовим рушничком, струшую 
зайву сіль і прокопчую протягом трьох 
днів при температурі 25–30°С. Коли 
м’ясо стає темно-коричневим, я його ви-
тягую й підвішую в приміщені з хорошою 
вентиляцією. Після цієї процедури свиня-
ча ніжка може бути придатною до харчу-
вання понад рік. 

Привітання

Вітаємо!!! Найкра-
щого, найвеселішо-
го, найлюб’язнішого, 
найкваліфікованішо-
го та найдобрішого 
лікаря поліклінічного 
відділення облас-
ної клінічної лікарні 
імені м. Пирогова, 
дерматолога ігоря 

марценюка! Завдяки Вам у нашому місті 
стало більше здорових і щасливих людей. 
Бажаємо Вам «хронічного» здоров’я, 
«рецидивуючого» щастя, «гіпертоніч-
ної» зарплати та «вагітного» гаманця!!! 
З вдячністю, Ваші вже здорові пацієнти!


