
Фестиваль звичаєвої куль-
тури «Живий вогонь» 
цьогоріч відбудеться на 

Вінниччині вже вдев’яте. Другий рік 
поспіль його проводять у Хміль-
нику за сприяння мецената Юрія 
Шевченка. Дійство відбуватиметься 
24 червня з десятої години ранку 
до опівночі.

До участі в ньому залучено пред-
ставників козацтва з п’яти областей 
України, адже організовує фестиваль 
від самого його заснування Вінницький 
козацький полк імені Івана Богуна. 

– Фестиваль проходить в особливі 
дні, коли поєднуються всі сили приро-
ди, а людина отримує наснагу на цілий 
рік, – говорить засновник фестивалю 
та отаман полку Володимир Волово-
дюк. – Саме тому важливо бути учас-
ником цього містичного дійства. Фес-
тиваль має багато друзів і постійних 
учасників: до нас приїдуть делегації з 
різних областей України, зокрема дру-
зі із Запоріжжя, представники федера-
ції «Спас». 

Оскільки відбувається фестиваль 
у купальські дні (за старим стилем), то 
відповідно, його буде оформлено в ет-
нічному стилі. Гостей чекатимуть цікаві 
інсталяції, фотозони, народні обряди, 
козацькі забави та спортивні змагання, 
а також два концерти на двох сценах. 
Оскільки весь час особливістю фести-
валю було висікання іскри «живого 
вогню» без сірників, цей обряд прове-
дуть і цього разу. Під час нього всі охочі 
зможуть випробувати власні сили та 
поборотися зі стихією. Буде й автен-
тичний купальський обряд – під час 
його проведення запалять вісім ватр та 
будуть спускати віночки на воду.

Опівдні розпочне роботу народна 
сцена, де виступатимуть фольклорні 
колективи з усієї області. Тим часом, 
на галявині майстрів відбуватимуться 

ниччини – «Re-Mix» та «Чумацький 
шлях». Зі столиці завітає лідер наці-
оналістичного рок-гурту «Широкий 
Лан» Святослав Бойко. Подвійний 
музичний проект з Житомирщини 
«ГуляйГород» (етновиконання) та 
«GG ГуляйГород» (електронна му-
зика) супроводжуватиме обрядову 
частину, а згодом продовжить вечір 
незабутнім концертом.

Головним виступом вечора буде 
програма Кіри Мазур. Дівчина родом 
з Погребища, живе в Києві, працює у 
Франції та записує пісні обома мова-
ми. Виконує авторські композиції в ет-
ностилі з електронним аранжуванням. 
Її виступ триватиме до опівночі.

На території парку діятиме намето-
ве містечко, яке охоронятиметься, тож 
усі, у кого є намет, зможуть там залиши-
тися. Передбачена також виїзна торгів-
ля стравами та напоями, за виключен-
ням алкогольних.

Дістатися на фестиваль можна буде 
рейсовими автобусами «Вінниця-
Хмільник», які курсують щопівгодини 
із західного автовокзалу Вінниці. Доїзд 
безпосередніх учасників фестивалю 
забезпечують організатори. 
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Ірина БАСЕНКО

 ціна

 2,50 грн

33 5ВійськоВий ХірурГ 
піШоВ слуЖити
й залиШиВся без роботи

ВінницькиХ малЮкіВ 
напуВаЮть небезпечноЮ 
ВоДоЮ

спалаХ інФекції
кору на Вінниччині

майстер-класи з соломоплетіння, гон-
чарства, ліплення, вишивки, гри на 
сопілці. Відвідувачів навчать готувати 
угорську випічку, а родина ковалів з 
Жабелівки навіть допоможе викувати 
обереги в справжній кузні.

Протягом дня діятиме ярмарок на-
родних виробів, козацька галявина, де 
можна буде зробити фото зі справжні-
ми козаками, та родзинка цьогорічного 
фестивалю – повстанська галявина. Там 
можна буде сфотографуватися з УНРів-
цями та вояками УПА, постріляти в 
пейнтбольному тирі, розібрати зброю, 
вивчити повстанські гасла та побувати 
в стилізованій криївці. Новинкою ста-
не музей старовини під відкритим не-
бом – дивовижні старовинні речі, які 
люди вважали непотрібними, козак 
В’ячеслав Воєводін зібрав у експозицію 
та продемонструє на фестивалі.

Також на учасників чекають спор-
тивні змагання з армрестлінгу та жиму 
лежачи, будуть демонструвати спор-
тивні єдиноборства та майстер-клас з 
володіння бойовими ножами.

Вечірню сцену відкриють о 17:00 
виконанням пісні «Україно». Її укра-
їнською та англійською мовами за-
співає місцевий гурт «ЗубрКо». Також 
відбудеться презентація національ-
ного виду спорту – бойового спасу. На 
сцені виступатимуть гурти з Хмель-
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Вдвічі більше 
телеканалів!
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ПРОЙДЕ У ХМІЛЬНИКУ

ф
ес

ти
в
а
л
ь

грн
коштуватиме холодна вода 
в калинівці (с. 2)

цифра тижня

11,22
засновник: 

іа «медіа-центр «Власно» 
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ВіДтепер ми ВиХоДимо на 12 сторінкаХ



калинівчанам на третину 
збільшили плату за воду. 
саме таке рішення напри-

кінці минулого тижня ухвали-
ла калинівська районна рада. 
скільки відтепер платитимуть 
за центральне водопостачання 
та водовідведення, які надає кп 
«калинівкаводоканал», та чому 
підняли оплату, досліджував ко-
респондент Vlasno.info. 

З 1 липня водопостачання в Ка-
линівці вартуватиме не 8,15 грн та 

16,63 грн з урахуванням ПДВ за кубіч-
ний метр для населення та підпри-
ємців, а вже 11,22 грн та 22,84 грн. 
Водовідведення зросло з 5,8 грн та 
12,12 грн (з урахуванням ПДВ за ку-
бічний метр) до 7,67 грн та 16,02 грн. 
Загалом це на 33% більше, ніж кали-
нівчани платили раніше.

За словами директора КП «Кали-
нівкаводоканал» Петра Шимансько-
го, тарифи були незмінними з 2015 
року й фактично вже застаріли.

– Вижити підприємству в таких 
умовах буде неможливо. Ціни на ре-
агенти та електроенергію катастро-
фічно зросли, а зарплати в наших 

працівників не дуже. Ми економили, 
як могли, але мусили виплачувати 
мінімальну зарплату в 3200 гривень. 
Проте після реорганізації старого під-
приємства та створення нового кому-
нального на балансі райради ми не 

маємо перед працівниками жодних 
боргів, якщо порівнювати з тим же 
«Жмеринкаводоканалом», – наголо-
шує Петро Костянтинович.

КП «Калинівкаводоканал» на чер-
вень цього року мало також одні з 
найнижчих в області тарифів на во-
допостачання та водовідведення. 

– Їх варто було підвищувати посту-
пово ще з 2016 року, але ми врахову-
вали, що рівень доходів населення 
цього не дозволятиме. Проте розра-
ховуємо на допомогу районної ради, 
яка нам виділила під час останньої се-
сії майже 200 тисяч гривень, а також 
60 кубів кварцевого піску для наших 
очисних споруд. А ще плануємо об-
слуговувати водогони в усіх селах на-
шого району, – пояснив Шиманський. 

Наразі в Калинівському районі 
проект водогону розроблений для 
таких сіл, як Сальник та Павлівка. Та-
кож роботу проводять у Бережанах. 
Тариф на водопостачання з артезіан-
ської свердловини так само склада-
тиме, з урахуванням ПДВ, 11,22 грн 
за кубічний метр. 

у місті бар уже понад рік 
працюють дві заправки для 
електромобілів. Відтепер 

їхній потенціал зможуть викорис-
товувати й працівники барської 
міської ради. саме для них при-
дбали електромобіль Nissan Leaf 
2014 року випуску за 447 тисяч 
гривень. придбанням задоволе-
ний і барський міський голова.

– У розпорядженні працівників 
міської ради не було свого автомо-
біля. За потреби, ми зверталися до 
комунальників. Заправляли влас-
ним коштом машину і їздили до по-
трібного місця. По місту функціонує 
муніципальна варта, яка не має сво-
го авто. Також майже кожного дня 
працівники із земельного відділу та 
відділу архітектури виїжджають за 
межі міста. Не кожен з них має влас-
не авто, тому їм доводиться користу-
ватись автобусами або підсідати до 
людей, яким з ними по дорозі. Увесь 
час це все створювало масу незруч-
ностей і ми подумували про купівлю 
автомобіля для працівників. Але нас 
лякали високі ціни на бензин. Мину-
лого року в місті відкрили дві елек-
тричні станції для підзарядки елек-
тромобілів і це наштовхнуло нас на 
думку про придбання такого авто, – 
розповідає голова міста Бар Артур 

Цицюрський. – Оголосили тендер 
на ProZorro й придбали електрокар, 
який уже був у використані, за 447 
тисяч гривень. Уже здійснювали на 
ньому перші виїзди.

Економію на пальному працівни-
ки міської ради відчули вже під час 
першого відрядження.

– У нас така робота, що доводить-
ся часто пересуватися по місту та ви-
їжджати до сусідніх областей. Авто-
бус забирає дуже багато часу, тому 

постійно їздила на власному авто. І 
так більшість працівників. Купівля 
цієї машини – дуже гарна ідея. Елек-
троенергія набагато дешевша за бен-
зин, а у Вінниці є заправка, що за-
правляє безкоштовно, – говорить 
керуюча апаратом Барської міської 
ради Лариса Логінова. – Щодо її зо-
внішнього вигляду, то як водій можу 
сказати, що вона дуже комфортна та 
«м’яко» їздить. Лише трішки дивує, 
що вона безшумна. 
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ПРАЦІВНИКИ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЇЗДИТИМУТЬ НА ЕЛЕКТРОМОБІЛІ

У КАЛИНІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ПОДОРОЖЧАЛА ВОДА

ПривІтання

2

Вітання з Днем моло-
ді в наш час виглядає 
дуже символічно, адже 

саме руками молоді в кра-
їні робляться зміни. спо-
чатку – революція Гідності, 
потім наймолодші та найза-
взятіші разом з дорослими 
побратимами шикувались 
у чергу до військкоматів, 
аби боронити україну на 
сході. зараз молоді, амбітні 
та освічені люди впрова-
джують інноваційні проек-
ти, розробляють реформи 
та шукають шляхи виходу 
україни з кризи.

У будь-який час рушієм моло-
діжної сили були студенти — це 
найактивніше молодіжне крило, 
яке завжди на вершині змін.

Університет «Україна» теж 
молодий, і я, ставши свого часу 
наймолодшою ректоркою вишу, 
знаю, що студенти й випускники 
насамперед потребують, щоб їх 
цінували.

Потребують, щоб держава 
забезпечувала тих, хто вклав 
власний час та зусилля, а часто – 
й немалі гроші в освіту, гідною 
роботою та можливостями для 
розвитку. Наша молодь не пови-
нна покидати країну, а завдання 
держави – створити всі умови, 
аби прогресивні та освічені ви-
пускники вишів мали можливість 
принести користь цій державі, не 
жертвуючи при цьому своїм бла-
гополуччям.

Серед випускників універ-
ситету «Україна» дуже високий 
процент працевлаштування, 
адже в нас дають якісну осві-
ту європейського зразка, саме 
для того, аби ви застосовували 
набуті знання та досвід інозем-
них країн тут, у себе на Батьків-
щині.

Я бажаю, щоб кожен з вас 
знайшов своє місце в житті та при-
носив користь нашій рідній Украї-
ні. А тих, хто лише обирає свій 
шлях, запрошую до нашої малень-
кої «України» – університету, який 
відкриває горизонти.  

з повагою, ректор 
 Вінницького інституту універ-

ситету «україна», депутат 
Вінницької міської ради

від Во «батьківщина» 
Ганна Давиденко

тарифи

З 1 липня плата за 
водопостачання в Калинівці 

cкладе 11,22 грн 
та 22,84 грн з ПДВ за 1 м3 

для населення та підприємців

Вікторія ОНІСІмОВА

Тарас ЯрЕмчуК

Богдан НОВАК
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артур цицюрський приїхав у Вінницю на електромобілі

МОЛОДЬ ПОВИННА 
МАТИ гІДНІ УМОВИ 
ДЛя ЗРОСТАННя



Школам і садочкам по-
трібні системи доочистки 
води. проблему низької 

якості води порушили під час 
другого форуму «інтегрований 
розвиток Вінниці. бачення. моде-
лі та цілі».

Обговорювали питання одразу в 
кількох секціях. Жваві дискусії з цього 
приводу тривали й у підгрупі, що пра-
цювала за темою «Охорона здоров’я 
та соціальна сфера», і за напрямом 
«Технічна інфраструктура та охорона 
навколишнього середовища».

Медики та громадські організації 
поставили якість води на перше міс-
це в переліку факторів, що вплива-
ють на здоров’я вінничан. Саме з по-

кращення якості води, на їхню думку, 
потрібно починати зміни в місті, аби 
люди були здоровішими.

– Дитячі садки та школи мають 
бути стовідсотково забезпечені якіс-
ною очищеною водою, – зауважила 
лікарка Наталя Шаламай. 

За її словами, не всі дитячі садочки 
мають ємності для відстоювання водо-
провідної води для приготування їжі. 
Якщо ж хлоровану воду не відстоюва-
ти, а кип’ятити одразу, утворюються 
небезпечні речовини – діоксини. 

Запровадити біологічне, а не хі-
мічне очищення води, як у більшості 
європейських країн, пропонували й 
учасники групи, що працювала за на-
прямом «Технічна інфраструктура та 
охорона навколишнього середови-
ща». 
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ОПеративнІ нОвини

на Вінниччині іномарка 
переїХала Шестирічну Дитину через ВоДний корДон на 

Вінниччині намаГались 
«перелити» 4,5 т спирту

нічна поЖеЖа у Вінницькій 
колонії: полум’я Гасило 
30 рятуВальникіВ

меШканка літинЩини 
порізала сВекра

Під колеса автівки на Вінниччи-
ні потрапив шестирічний хлопчик. 
Про це повідомили в прес-службі  
ГУ Національної поліції у Вінниць-
кій області. 

Автопригода сталась 19 травня, 
близько десятої години вечора, на 
автошляху Житомир-Могилів-По-
дільський.

Як повідомляють правоохо-
ронці, 39-річний водій автівки 
Volvo збив дитину, яка раптово 
вибігла на дорогу. Хлопчик отри-
мав травми та потрапив до реа-
німації. На щастя, зараз загрози 
його життю та здоров’ю немає. 

Усі обставини події з’ясовують 
поліціянти. Призначено низку екс-
пертиз. Водієві загрожує до трьох 
років в’язниці.

У вінницькій виправній колонії 
сталася пожежа. Про це повідоми-
ли в прес-службі ГУ ДСНС України 
у Вінницькій області.

Інформацію по загоряння на 
території в’язниці пожежники 
отримали близько четвертої го-
дини ранку 16 червня. Прибувши 
на місце події на вулицю Привок-
зальну, вогнеборці встановили, 
що горить виробничий цех на те-
риторії промислової зони колонії, 
загальна площа якої 600 квадрат-
них метрів. Близько сорока хви-
лин 30 рятувальників на восьми 
пожежних машинах боролись з 
полум’ям, яке вдалось остаточно 
загасити о 5.14. Вогонь повністю 
знищив внутрішнє оздоблення 
стін цеху, площею 200 квадратних 
метрів.

На щастя, у пожежі ніхто не 
постраждав. Причину займання 
встановлюють фахівці.

На Літинщині жінка завдала 
ножові поранення батьку свого 
співмешканця. Про це повідомили 
в прес-службі ГУ Національної по-
ліції у Вінницькій області. 

Інцидент стався в селі Уладівка. 
За словами правоохоронців, 

49-річна жінка певний час спів-
мешкала із сином потерпілого. 
А після того, як її цивільного 
чоловіка посадили до в’язниці, 
54-річний свекор почав виганяти 
її з дому. Під час одного з таких 
конфліктів, коли обоє були під 
дією алкоголю, чоловік вдарив 
жінку, а вона у відповідь нанесла 
йому кілька ударів ножем. 

Чоловіка госпіталізували та 
надали йому необхідну допомогу. 
Його життю та здоров’ю нічого не 
загрожує. Жінці тепер «світить» 
до восьми років в’язниці. 

3

«спиртових» контр-
абандистів спійма-
ли на Вінниччині 

поблизу українсько-мол-
довського кордону. про це 
повідомили в прес-службі 
могилів-подільського при-
кордонного загону.

Зловмисників затримали під 
час патрулювання прикордонни-
ки та фіскали 14 червня. 

Правоохоронці звернули ува-
гу на шум автівок, що доносився 
неподалік річки. А згодом вони 
виявили поблизу водного кордо-
ну два мікроавтобуси (Mercedes 
та Reno) та вантажівку. В авто-
мобілях знайшли понад 60 плас-
тикових ємностей, по 200 літрів 
кожна. 22 з них були наповнені 
спиртом. В одному з автомобілів 
знаходилось і обладнання для пе-
реправлення алкоголю з одного 
на інший берег Дністра: двоміс-
ний гумовий човен, трубопровід 
та мотузки. Також правоохорон-
ці затримали чотирьох місцевих 
мешканців, які й займалися неза-
конними «спиртовими» оборуд-
ками.

Продовживши патрулювання, 
прикордонники виявили ще одну 
автівку, а в ній – котушку з метале-
вим тросом та пластиковий шланг, 
а також кілька вже порожніх 20-лі-
трових ємкостей. 

НА ВІННИЧЧИНІ ХІРУРг 
ПІШОВ СЛУЖИТИ Й 
ЛИШИВСя БЕЗ РОБОТИ
мирослава СлОБОдЯНюК
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Володимир оліярський півтора року 
служив у авдіївці

лікар-хірург з козятина 
не може влаштуватись 
на роботу після того, як 

відслужив у зоні ато. лікарню, 
в якій працював чоловік, за-
крили, а нового робочого місця 
йому не запропонували. про 
це розповів звільнений хірург 
Володимир оліярський.

–  Пішов служити під час шос-
тої хвилі мобілізації. Був у Ав-
діївці півтора року. За весь час 
перебування в зоні АТО в мене 
не було жодної догани, навіть на-
впаки – є грамоти й подяки. Поки 
я надавав лікарську допомогу 
військовим, на місці постійної ро-
боти мене звільнили. Я працював 
близько чотирьох років на поса-
ді лікаря-хірурга в державному 
закладі  під назвою «Відділкова 
лікарня станції Козятин Південно-
Західної залізниці». Поки я був 
на передовій, мене звільнили за 
статтею й не запропонували нія-
кої альтернативи. Вони пояснили 
мені, що підприємство ліквідува-
ли без права наступництва.  Мені 
прийшло повідомлення, щоб я 
з’явився за трудовою книжкою, 
але в мене не було такої змоги. Я 
знаю, що майже всіх лікарів при-
йняли на роботу в Козятинську 
центральну районну лікарню, а 
мене просто звільнили, – розпо-
відає Володимир Оліярський. – 
Я пішов у центр вторинного 
правозахисту, де мені виділили 
адвоката, яка написала позивну 
заяву до державного закладу. Але 
поки йшли судові засідання, ніхто 
з представників не з’являвся на 
суд понад два місяці, за які лікар-
ню вже ліквідували. 

У Володимира є двоє дітей, 
яких він мусить виховувати за до-
помогу, яку отримує в центрі за-
йнятості. 

– Я хочу, щоб мені надали 
аналогічне місце роботи у Вінни-

ці, у козятинській лікарні я вже 
працювати не зможу. Я писав 
звернення в департамент охоро-
ни здоров’я, де мені відмовля-
ли й казали, що немає робочих 
місць, – говорить Володимир. 

У департаменті охорони 
здоров’я Вінницької облдер-
жадміністрації говорять, що не 
можуть надати робоче місце у 
Вінниці, оскільки не мають відно-
шення до конкурсної комісії.

– Я спілкувався з цим чолові-
ком і можу сказати, що ми йому 
дали роз’яснення. Якщо він хоче 
працювати у Вінниці, йому не-
обхідно бути тут прописаним, а 
потім подати свої документи на 
конкурс у міський департамент 
охорони здоров’я. Там йому на 
конкурсній основі мають нада-
ти місце роботи, – пояснює на-
чальник відділу роботи з персо-
налом та мобілізаційної роботи 
Вінницького обласного департа-
менту охорони здоров’я Олексій 
Парчевський. 

Тож поки що успіхів у працев-
лаштуванні лікаря, який рятував 
наших співвітчизників на Сході, 
на жаль, немає. 

ВІННИЦЬКИХ МАЛЮКІВ НАПУВАЮТЬ 
НЕБЕЗПЕЧНОЮ ВОДОЮ 

НА НЕМИРІВЩИНІ 
ВАНДАЛИ ПОЗНУЩАЛИСЬ 
НАД МОгИЛАМИ

невідомі особи пошкодили 
понад дюжину могил на 
кладовищі в селі ковалівка 

на немирівщині. про це повідо-
мив ресурс Vinbazar. 

За словами місцевих мешканців, 
вандали понівечили 14 надгробних 
плит на сільському цвинтарі. Чотири 
з них повалили на землю та розбили, 
ще десять – пошкодили. 

Зараз зловмисників розшукує по-
ліція. Відкрили кримінальне прова-
дження за статтею 297 Кримінально-
го кодексу України «Наруга над 
могилою», яка передбачає покаран-
ня у вигляді штрафу у розмірі до 1700 
гривень або до трьох років позбав-
лення волі. 



Вінниччина стала однією з 
перших областей україни, 
яка почала активно бороти-

ся з невмінням людей сортувати 
тверді побутові відходи. сільські 
голови з Вінниччини та молдови 
вчилися на п’ятиденному тренін-
гу, як правильно сортувати сміття 
й навіть заробляти на ньому. Від-
відали й виробництво — підпри-
ємство «еко-сервіс», яке приймає 
сортовану вторсировину.

–  Це міжнародний проект, який 
називається «Стратегія поводжен-
ня з твердими побутовими відхо-
дами. Досвід країн Вишеградської 
четвірки для країн «Східного парт-
нерства». З кожного району має 
бути по одній громаді з Вінницької 
області (усього 27 громад) та гро-
мади із семи молдовських райо-
нів, які входять до східного регіону 
«Дністер». Ми створили конкурсну 
комісію, яка й обирала найкращих 
представників,  –  розповідає голо-
ва Вінницького осередку міжнарод-
ної організації «Україна. Польща. 
Німеччина» Олексій Гаврилов. –  
Тренери ділилися досвідом з учас-
никами й показували всі корисні 
аспекти від сортування сміття. Це 
лише перший етап. Після його про-
ходження кожен учасник має під-
готувати діагностику поводження з 
твердими побутовими відходами у 
своїй громаді, зробити стратегічну 
рамку й подати нам. З них ми відбе-
ремо половину, які поїдуть на дво-

тижневе навчання за кордон. Потім 
експерти, аналізуючи всі результа-
ти, допоможуть розробити проект 
по поводженню з твердими побуто-
вими відходами індивідуально для 
кожної громади.

До участі в проекті відібрали 68 
учасників з 150 охочих, які з ціка-
вістю навчаються, записують уро-
ки тренерів на відео й знаходять 
для себе все більше корисних зна-
йомств.

–  Я мав дуже велике бажання 
потрапити на цей тренінг і пройти 
навчання. Шкода, що було дуже 
мало практики, проте у своїй робо-
ті в майбутньому я буду застосову-
вати всі здобуті теоретичні вміння. 
На сьогодні дуже важливе навчан-
ня саме в цій сфері, оскільки 1 січня 
2018 року вся відповідальність за 
поводження з твердими побуто-
вими відходами лягає на плечі ор-
ганів місцевого самоврядування, 
більшість з яких просто не знають, 
як можна боротися з відходами 
й куди їх дівати, –  говорить голо-
ва Кривошиївської сільської ради 
Юрій Шевченко. – Я зрозумів, що 
спочатку необхідно проводити бе-
сіди з людьми. А починати необ-
хідно зі шкіл: розказувати дітям, як 
правильно викидати сміття. А вони 
вдома ділитимуться цією інфор-
мацією з батьками. Також у нас на 

думці вже давно є поставити в цен-
трі села контейнери для пластику й 
скла. Знаючи своїх людей, я розу-
мію, що дехто буде сприймати це 
як диковинку, але з часом вони до 
цього звикнуть.  

Для представників з Молдови та-
кий спосіб боротьби зі стихійними 
смітниками не був новим. Наші сусі-
ди в цьому плані пішли далеко впе-
ред і вже понад п’ять років активно 
сортують сміття. 

– Сортувати сміття дуже важли-
во, оскільки якщо ми просто бу-
демо його вперемішку викидати, 
воно поступово буде розповсю-
джуватись по всій території країни. 
Від таких думок серце стискається, 
адже ніхто не хоче, щоб на місці 
полів чи лісів з’являлись смердючі 
смітники. Відверто кажучи, навчан-
ня на цьому тренінгу не стало для 
мене якимось відкриттям, оскіль-
ки моя громада почала займатися 
сортуванням сміття ще понад чо-
тири роки тому. Від цього тренінгу 
я взяв для себе щось нове, трошки 
поділився досвідом з присутніми. 
Нові знайомства завжди допома-
гають розвинутись більше. У нас є 
проблема, що немає куди дівати 
сортоване сміття й тому поки що 
ми зберігаємо сортоване сміття на 
складах, –  каже прімар молдов-
ського містечка Меркулешті Юан 
Врлан.

Експерти зазначають, що сорту-
вання сміття наразі перебуває на 
первинному рівні, тому популяриза-
ція сортування відходів вдома дуже 
важлива.

–   Україна страждає від того, що її 
стихійні смітники переповнені. Відо-
мо, що понад п’ять відсотків території 
країни вже заполонило сміття. Те, що 
там знаходиться – це спресована, кон-
центрована отрута, яка помаленьку 
просочується в ґрунт та ґрунтові води. 
У цивілізованих країнах вже давно 
відмовились від такого методу бо-
ротьби зі сміттям. А в нашій країні на 
такі смітники кожного дня привозять 
усе більше й більше відходів. Річ у 
тому, що вся кампанія з поводження зі 
сміттям дуже сильно залежить від ін-
формаційної складової. Нам треба 
дуже багато говорити з людьми, вчи-
ти їх. Найкраще люди сприймають і 
дослухаються до тих, кому довіряють. 
У сільській місцевості це переважно 
сільські голови та активні громадські 
діячі. Важливо спочатку донести цю 
думку до них, а вже пізніше вони бу-
дуть вчити свої громади. Моє підпри-
ємство «ЕКО-сервіс» є партнером 
проекту поводження з побутовими 
відходами. Ми показуємо з практич-
ного боку, як можна сортувати сміття 
й навіть на цьому заробляти. Після 
цього тренінгу я дуже задоволений, 
оскільки бачу серед людей цікавість 
попри те, що в них досить малий рі-
вень досвідченості в цій сфері. У май-
бутньому підприємство готове нада-
вати охочим консультаційну допомогу 
та співпрацювати з тими, хто вже по-
чав це робити. Ми зацікавлені в тому, 
щоб партнерів у цій сфері в нас було 
якомога більше, – підкреслив засно-
вник «Еко-сервісу» Володимир Воло-
водюк. 
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ГромаДські проекти

У ВІННИЦІ СІЛЬСЬКІ гОЛОВИ 
ВЧАТЬСя СОРТУВАТИ СМІТТя
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на вінницьке підприємство завітала делегація голів органів місцевого самоврядування

учасників тренінгу вчили, як правильно поводитися з пластиком

керівники «еко-сервісу» провели екскурсію підприємством



малюка додому й почали його ліку-
вати самотужки, – розповідає батько 
хворого хлопчика Сергій Доброволь-
ський. 

Щоб відвезти дитину на лікування 
за кордон, батьки хворого хлопчика 
продали будинок й просили допомо-
ги в друзів. 

– Довгий період возили його по 
різних лікарнях у межах України, але 
толку не було, тому вирішили їхати 
за кордон. Нам порадили клініку в 
Барселоні, там буквально за тиж-
день вдалось добитися дуже хоро-
ших результатів. Конвульсії в дитини 
пройшли, а найголовніше — він по-
чав усміхатися й розуміти, коли до 
нього говорять. Разом з дружиною 
весь час працюємо з ним і бачимо, 
що це не дарма. Уже змогли активу-
вати йому обидві ноги та одну руку: 
права ще не працює, а от лівою вже 
може навіть щось самостійно брати 
та штовхати. Постійно намагаєть-
ся повзти, але не може підвестися. 
Від знайомих дізналися, що в одній 
з китайських клінік є дуже хороша 
методика точкового масажу. За цією 
методикою можна навчити дитину 
підніматися на руках, – каже батько. 

– Але лікування для нас дуже дороге, 
воно коштує 25 тисяч доларів. Ми з 
дружиною весь час проводимо із си-
ном, живемо за рахунок випадкових 
заробітків. Для нас ця сума просто 
непосильна. 

На етнофестивалі «Живий во-
гонь» організатори продадуть з мо-
лотка ковану карту України, подаро-

вану ковалями – родиною Тринос. Усі 
виручені з аукціону кошти підуть на 
лікування хлопчика. 

також усі охочі можуть пере-
рахувати кошти батькам на картку 
«приватбанку»: 5168742705096265 
(Добровольський сергій).

номер телефону батька: 096-
121-69-83. 

кожні чотири-п’ять років 
відбувається спалах таких 
інфекційних хвороб, як 

кір та краснуха. лікарі очікують 
новий спалах інфекції серед дітей 
у 2017-2018 роках, адже кількість 
хворих уже збільшилась. про це 
розповіла головна лікарка Ві-
нницької обласної клінічної дитя-
чої інфекційної лікарні людмила 
бровінська.

– Кір має дуже високий рівень 
сприйняття. Діти, які не мають ще-
плення від цієї хвороби, дуже швид-
ко нею інфікуються при контакті з 
хворим. Коли вірус починає діяти в 
організмі дитини, батьки не відразу 
можуть зрозуміти, що це саме кір, ба-
гато хто думає, що це застуда. Адже 
інфекція на першому етапі характе-
ризується високою температурою, 
яка може сягати 40 градусів, запален-
ням слизових оболонок верхніх ди-
хальних шляхів, кон’юнктивітом. Уже 
пізніше в дитини з’являються харак-
терні висипи: у перший день вони 

проявляються на обличчі й всереди-
ні ротика, на другий день – на руках 
та плечах, на третій – на животику й 
нижче. На четвертий день хвороби 
жар спадає, висипи стають темно-ко-
ричневими й починають лущитись, – 
розповідає Людмила Бровінська.

Кором може заразитись абсолют-
но кожен, хто мав контакт з хворою 
людиною, адже інфекція передаєть-
ся повітряно-крапельним шляхом. 
Характерним є й те, що дорослі наба-
гато важче переносять хворобу, ніж 
діти, тому від кору роблять щеплення 
ще в ранньому віці.
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БлаГОДІЙнІсть

ЛІКАРІ ПРОгНОЗУЮТЬ СПАЛАХ 
ІНфЕКЦІЇ КОРУ ВЖЕ ЦЬОгО РОКУ
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В організмі дитини кір 
на першому етапі дуже 
схожий на  застуду. 
З’являється висока 
температура, що може 
сягати 40 градусів, 
виникає запалення 
слизових оболонок 
верхніх дихальних 
шляхів, кон’юнктивіт

мирослава СлОБОдЯНюК
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– Найчастіше цією хворобою хво-
ріють діти від трьох до п’яти років, але 
якщо поряд живуть дорослі, що ніколи 
не хворіли на кір і не мають щеплення, 
дуже висока ймовірність зараження, – 
каже лікарка. – Діти переносять хворо-
бу без ускладнень, а вже підліткам і до-
рослим вона загрожує ускладненнями. 
Найважчі з яких – це корова пневмонія 
та енцефаліт. 

Лікарка наголошує, що з лікуван-
ням хвороби не треба зволікати.

– Кір потрібно обов’язково лікува-
ти, навіть якщо лікарями до сьогод-
ні не розроблено спеціальних ліків 
для цього й вони проводять симп-
томатичне лікування. Бажано, щоб 
як діти, так і дорослі перебували під 
наглядом лікарів, оскільки ніхто не 
знає, як можуть проявитися усклад-
нення. Важливо відразу їх побачити 
й при їхньому першому прояві змі-
нювати тактику лікування й надавати 
хворому необхідні препарати, – го-
ворить Бровінська.

Також варто пам’ятати, що одним з 
проявів кору є кон’юнктивіт, при якому 
хворі дуже важко й болісно сприйма-
ють яскраве світло. Тож варто щільно 
закривати шторами вікна, аби не за-
вдати хворим больових відчуттів. 

Бувають випадки, коли важкі 
ускладнення хвороби призводять до 
смертельних випадків, тому хворого 
необхідно відразу госпіталізувати.

– Я не вакциную своїх дітей, оскіль-
ки вважаю, що дитина повинна пере-
хворіти на той чи інший вид вірусу, аби 
організм міг самостійно виробити ан-
титіла. Нещодавно в мене молодша до-
нечка підхопила цей вірус. Бабуся по-
радила поїти її конячим молоком і десь 
через тиждень хвороба повністю ми-
нула. Відразу після неї захворів наш 
17-річний син. Ось у нього ситуація 
була важча, довелось його госпіталізу-
вати. У нього настільки запухло горло, 
що він задихався, температура трима-
лась високою чотири дні. Я дуже силь-
но хвилювалась, плакала й молилась. 
Дякувати Богу, усе обійшлося й в нього 
також усе минулось, – розповідає ві-
нничанка Тетяна Костенюк. 

ЖМЕРИНЧАНИ ПРОДАЛИ БУДИНОК, 
ЩОБ ВРяТУВАТИ єДИНОгО СИНА

мирослава СлОБОдЯНюК

через недогляд лікаря 
трирічний нікіта Добро-
вольський з Жмеринки не 

ходить, не може самостійно пере-
вернутись, не розмовляє й лише 
злегка підводиться, щоб сидіти. 

– Ми з дружиною дуже сильно че-
кали цієї дитини. Коли жінка завагіт-
ніла, постійно турбувались, щоб усе 
було добре, ніколи не хвилювались. 
Я завжди виконував усі її забаганки, 
адже розумів, що коли вона чогось 
хоче, цього бажає малюк, який у неї 
під серцем. Не хотіли ризикувати, 
тому дружина завчасно лягла перед 
пологами в лікарню. Хто ж знав, що 
все обернеться такою трагедією. 
Коли в дружини відійшли води, лікар 
сказав, що його зміна закінчилась і 
пішов додому. Дитинка без води про-
була в утробі матері понад 48 годин. 
Коли вже інший лікар стимулював по-
логи, Нікіта був майже мертвий. Він 
не міг дихати, тому його відразу по-
містили в реанімацію. Довгий період 
від того, що він рухався, його кидало 
в конвульсії. Після довгого лікуван-
ня йому ставало все гірше й гірше. 
Лікарі нам сказали, що він ніколи не 
стане нормальним й нам краще його 
віддати в інтернат. Я не витримав 
такої поведінки й дуже посварився з 
головним лікарем, поперекидав сто-
ли в кабінеті. Після того ми забрали 

нікіта Добровольський з мамою



палац ксіДо
Найвідоміша цікавинка міс-

та –  палац Ксідо, який побудували 
поблизу старих замкових мурів у 
1911-1915 роках. Це двоповерхо-
ва будівля з баштами на головно-
му фасаді й причілках. Головний 
фасад з шестиколонним порти-
ком. Парковий фасад облицьова-
ний каменем. По боках портика 

на першому поверсі розташовані 
аркові лоджії, по кутах будівлі – 
круглі вежі з меншими вежами-
альтанками. Палац унікальний 
тим, що з одного боку він обли-
цьований сірим каменем, що ро-
бить його схожим на середньовіч-
ний замок, а з іншого знаходяться 
парадні білі класицистичні колони 
та аркові вікна.

Спочатку палац був житловим бу-
динком, а в радянські часи тут розміс-
тили агрономічно-ветеринарну шко-
лу та будівельне управління НКВС. У 
90-х тут був готель, а нині будівля за-
кинута.

кам’яний 
аркоВий міст

Міст побудували у венеціансько-
му стилі. Містяни називають його 
«мостом кохання та романтики».

кутоВа ВеЖа Фортеці

Оборонна споруда, побудована в 
1534 році для захисту від турецько-та-
тарських загарбників. Її висота сягає 20 
метрів. Вона має форму восьмигран-
ника, діаметром вісім метрів. Товщина 
стін – 1,5 м. Вежа має двоярусне під-
вальне приміщення й двоповерхове 
приміщення над підвалом. На другому 

поверсі збереглися бійниці. Протягом 
віків вежу використовували як оборон-
ну споруду, мусульманську мечеть, пра-
вославну церкву,  склади, кафе тощо. 
Сьогодні тут розташований міський іс-
торичний музей. 

костел пресВятої трійці
 Костел розташований на вули-

ці Шевченка, 7. Його побудували в 
1603 році коштом польських магна-
тів. Протягом 1931-1952 років костел 
використовували за різними вироб-
ничими призначеннями. Зокрема, 
після закриття храму комуністичною 
владою в 1937 році, тут розташували 

кузню, де працювали репресовані 
в’язні. Другий поверх обладнали для 
проживання репресованих. А вже 
після війни туди звозили зерно. 

Храм покроВи 
пресВятої боГороДиці

Однією з перших церков на терито-
рії міста є храм Покрови Пресвятої Бого-
родиці, який знаходиться в історичній 
частині Хмільника, на вулиці Шевченка, 
29. У 1863 році коштом парафіян була 
добудована дзвіниця. За радянських ча-
сів у святині знаходились різні склади. А 
з 1989 року храм знову відкрили для усіх 
хмільничан та гостей міста. 

Храм собору 
пресВятої боГороДиці

За переказами, перша будівля  
храму була дерев’яною та існувала 
з 1720 року. Під час великої пожежі 
церква повністю згоріла, натомість 
у 1831 році коштом парафіян і дер-
жавної скарбниці почали будувати 
нову. Церква перестала працювати 

в 30-х роках. Хмільничани згадують, 
що колись у приміщенні храму зна-
ходився Будинок піонерів. У 1991 
році храм відреставрували. Відтоді 
він гостинно приймає вірян. Знахо-
диться він на вулиці 1-го Травня, 7.

сВято-троїцький Храм  
Хоча храм побудували на кладови-

щі, йому випала щаслива доля – його 
не зруйнував ніхто з нападників, які 
завойовували Хмільник. За весь час 
свого існування храм завжди був від-
критим для всіх православних.

Храм різДВа 
пресВятої боГороДиці  

У 1810 році на місці знищеної під 
час пожежі дерев’яної церкви завер-
шили будівництво нового кам’яного 
двокупольного храму з дзвіницею. 
Побудували його коштом парафіян з 
допомогою з державної скарбниці. 
При храмі існувало дві парафіяльні 
школи: міністерське народне училище 
з 1869 року та з 1897 року – школа гра-
моти для дівчаток. Протягом 1961-
1991 рр. у будівлі знаходились спор-
тивна школа, бібліотека, РАЦС. 
Сьогодні ж до храму на вулиці Столяр-
чука, 8 приходять молитися віряни. 

наШ край
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МУРИ, МОСТИ, «ДВОЛИКИЙ ПАЛАЦ» 
ТА ЛЕгЕНДАРНІ ХРАМИ – ЧИМ ЩЕ КРІМ  
ОЗДОРОВНИЦЬ СЛАВИТЬСя ХМІЛЬНИК
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кутова вежа фортеці

свято-троїцький храм

костел пресвятої трійці Храм різдва пресвятої богородиці

на фоні палацу ксідо в туристів завжди виходять гарні світлини

арковий міст

палац ксідо
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Щирі дитячі посмішки, 
запальні танці та по-
шук скарбів – саме так у 

Хмільнику святкують «Двір має 
таланти». Шоу талантів у одному 
з дворів курортного містечка вже 
стало традиційним: батьки разом 
з дітлахами заздалегідь готують 
творчі номери. маленькі учасни-
ки розповідають віршики, співа-
ють пісні, танцюють та креатив-
лять. організували для малюків 
таке шоу місцеві активісти. 

– Цьогоріч ми пофарбували аль-
танку, встановили скульптуру лева, 
облагородили територію та навіть 

купили потужну аудіотехніку, щоб 
проводити такі свята, – зауважує го-
лова будинкового комітету Володи-
мир Калугін.

Конкурси, квест та інші розваги 
для малечі готували старші школярі.

– Ми просто хочемо дарувати ді-
тям радість і розвивати свій світогляд, 
– розповідає співорганізаторка свята, 
дев’ятикласниця Оксана Соловей.

Батьки, сусіди, бабусі й дідусі 
підтримують юних артистів, а ще 
зізнаються, що пишаються своїми 
чадами.

– «Маленьке мавпенятко сидить 
на шиї в татка» – так називається 
жартівливий віршик, який ми вчили 
разом із сином Ярославом до свята 
«Двір має таланти». Такі заходи по-
трібні, бо вони зближують дітей і 

батьків, – з посмішкою говорить міс-
цевий мешканець Руслан.

– Я живу в іншому дворі Хмільника 
й у нас такого Дня двору ще не було. 
Але дивлячись, наскільки ця подія ат-
мосферна, уже незабаром зробимо 
таке й у себе, – зазначає жителька 
Хмільника Зоя Севастьянівна.

 Малеча від шоу талантів у захваті. 
Кажуть, особливо сподобався квест 
по дворі в пошуках скарбів.

– Мені сподобалися танці, а ще – 
як інші дітки розповідають віршики й 
співають, – каже маленька учасниця 
талант-шоу Ангеліна.

– Я відчуваю себе щасливим і хочу 
ще такого свята. Мені дуже сподобалися 
подарунки, – каже учасник свята Назар.

Усі учасники свята «Двір має та-
ланти» отримали призи та пода-

рунки. Уже традиційно спонсором 
такого заходу виступив депутат 
Хмільницької міської ради Юрій 
Шевченко.

– Робити щось хороше для дітей – 
це завжди гарно. Я ніколи не відмов-
ляю в спонсорстві таких подій, до-
помагаю фінансово на подарунки, 
солодощі та інші хороші речі, – зазна-
чає Юрій Шевченко.

Дійсно, такі Дні двору зближують 
родину, кожна дитина може показа-
ти свої вміння й таланти, а ще спіль-
ними зусиллями мешканці облагоро-
джують свою територію та показують 
хороший приклад творчої взаємодії 
іншим. Тож  сподіваємося, що такі 
свята проводитимуть не лише в 
Хмільнику, але й у кожному дворі 
України. 
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ТАНЦІ, ЖАРТИ ТА ПОШУКИ СКАРБІВ: 
у Хмільнику святкують День двору
Віта ОмЕльчуК

маленькі хмільничани радіють святу участь у конкурсах беруть діти різного віку

Де переночуВати?
– готельно-ресторанний комплекс «Візит» (площа 
Перемоги, 3);
– готельно-ресторанний комплекс «Аист» (вул. Ку-
рортна, 33);
– молодіжно-оздоровчий комплекс (готель) «Оа-
зис» (вул. 1-го Травня, 44);
– готель «Де Люкс» (вул. Соборності, 6).

Де поїсти?
– кафе «Ольгерд» (вул. Івана Богуна, 1А);
– кафе «Дорожнє» (вул. Василя Порика, 19);
– ресторан «Лісний» (вул. Курортна, 2);
– ресторан «Віктан» (вул. Курортна, 23);
– кафе «Хмільник» (вул. Ватутіна, 1);
– кафе «Імперіал» (вул. В. Порика, 2);
– закусочна «Холодок» (вул. 1-го Травня, 40А);
– кафе «Вікторія» (вул. Курортна, 35А);

– літній майданчик «Едельвейс» 
(пр. Свободи, 6);
– літній майданчик «Олімп» (пр. Свободи, 2А);
– готельно-ресторанний комплекс «Аист» (вул. Ку-
рортна, 33);
– кафе «Старе місто» (вул. Шевченка, 30/1);
–
ГромаДські туалети моЖна знайти:
– у міському парку ім. Т.Г. Шевченка (проспект Сво-
боди, 5);
– на території «Колгоспного ринку» (вулиця Пушкі-
на, 72);
– на території приватного ринку (проспект Свобо-
ди, 14);
– на автовокзалі (вулиця В. Порика, 7);
– на території залізничної станції Хмільник Південно-
Західної залізниці (вулиця Привокзальна, 30).

розклаД руХу аВтобусіВ 
«Вінниця – Хмільник» та «Хмільник – Вінниця» 

Вінниця – Хмільник:  6.20,  6.40, 7.00, 7.16, 7.25, 
7.40, 8.00, 8.17, 8.34, 8.55, 9.15, 9.35, 10.00, 10.25, 
10.40, 10.55, 11.10, 11.30, 11.40, 11.50, 12.05, 
12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.54, 
14.10, 14.30, 14.50, 15.20, 15.43, 16.10, 16.25, 
16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.05, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.10

Хмільник – Вінниця: 5.10, 5.30, 5.55, 6.15, 6.45, 
6.50, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.10, 8.35, 9.05, 9.25, 
9.45, 10.00, 10.10, 10.20, 10.40, 11.04, 11.35, 11.55, 
12.12, 12.30, 12.50,13.10, 13.30, 14.00, 14.30, 
14.50, 15.10, 15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 17.00, 
17.30, 18.05, 18.30, 19.10, 19.45

ІНфРАСТРУКТУРА
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реклама 8

робота
Робота для менеджерів з реклами по місту 

та області. Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07 
***

СК «ТАС» запрошує активних, цілеспрямованих 
людей, що готові до навчання та кар’єрного зрос-
тання, досвід роботи бажаний, але необов’язковий. 
Великий заробіток, система навчання, преміюван-
ня та мотивації, дружній колектив. Тел.: (098) 695 30 
90; (050) 440 78 95; 063 218 54 02.

 
медіа-центр «Власно» пропонує: виготов-

лення та розповсюдження тематичних і свят-
кових спецвипусків  для конференцій, пре-
зентацій, днів відкритих дверей, виставок,  
промо-презентацій тощо.  тел.: 093-150-17-30, 
(068) 978-04-07. сайт: www.vlasno.info. e-mail: 
vlasno.reklama@gmail.com

У м. Київ на роботу на склад ковбасних виробів 
потрібні ч/ж від 18 років, з/п 8900 грн, щоденні ви-
плати, харчування, вахта. Іногороднім гуртожиток. 
З посередниками не працюємо. Тел.: 099-247-77-81, 
098-568-67-58.

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 на роботу в теплиці потрібні відпо-

відальні 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.

 
РОБОТА В НІМЕЧЧИНІ, ЛИТВІ, ПОЛЬЩІ. Євро-

пейські контракти. Заводи, комбінати. Для чолові-
ків і жінок. Проживання надає роботодавець. Робо-
чі візи. СПД «Івасишина». 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, спецо-
дяг. Житлом забезпечуємо, оплачуємо проїзд до 
києва. зарплата 4000-8000 грн. запрошуємо людей 
з будь-якого регіону україни. тел.: 068-983-85-36, 
099-218-96-56. олена.

Водії категорії «Д» для роботи на маршрутах 
києва. з/п 450-500 грн/день. Житло надається 
ремонт та заправка коштом підприємства. тел.: 
067-600-01-61, 095-603-01-05. 

 
Каменярі терміново на роботу в Київ. З/п від 

600 грн за куб. Спецодяг, проживання, соцпакет 
надаємо. Вахта 15/15. Тел.: 063-583-14-15, 044-287-
87-13.

 
автослюсар-моторист, ходовик потрібен для 

роботи з автобусами «богдан». робота в м. київ. 
з/п 10000 грн. тел.: 050-690-97-27.

неруХомість
Продається рекламно-інформаційний тиж-

невик «Волинський ринок». На ринку Волині 20 
років. Тел.: 066-211-76-76.

***
біла церква, київська область. поДобо-

Во! погодинно! Двокімнатна, однокімнат-
на квартири VIP. 550, 400, 330 грн за добу. 
Детально на сайтах: www.grif.ua/rekl_flat1 
або www.besplatka.ua/author/messages/
id/592023. тел.: 097-125-12-00, 093-442-
50-22.

буДіВництВо, буДматеріали
офіційний дилер турецької компанії 

«Kalde» в україні тоВ «Kalde-Vostok» здій-
снює гуртовий продаж наступної продукції: 
труби поліпропіленові, фітинги, вентилі, 
крани. повний асортимент продукції, но-
винки. Доставка по всій україні. тел.: 063-
680-98-89 (олена).

туризм, ВіДпочинок 
та тоВари Для ВіДпочинку

база відпочинку «рассвет» пропонує відпо-
чинок у дво-, три- та чотиримісних номерах, 
центр кирилівки (запорізька область). тел.: 
097-238-12-41, 098-485-44-36.

***
База відпочинку «АВРОРА» запрошує всіх 

на МОРЕ! Азовське узбережжя, м. Приморськ. 
Номери з вигодами, Wi-Fi. Паркова територія. 
Пляж свій, піщаний, обладнаний. Є автостоянка, 
дитячий майданчик, їдальня, буфет. Тел.: 096-
713-11-05; 099-940-36-98.

антикВаріат, коШтоВності
Колекціонер придбає: військову форму 

СРСР, чоботи хромові, бурки, нагороди, зна-
чки, янтар, зуби кашалота, бивень, сервізи, 
килими НДР, книги, картини, статуетки фар-
форові, годинники, самовари, фотоапарати, 
срібло, біноклі, коньяк, іграшки (СРСР). Тел.: 
068-334-52-54.

***
куплю натуральне янтарне намисто від 

500 до 1500 грн за 1 грам, коралове намисто 
від 25 до 100 грн за 1 грам. а також старовин-
ні ікони, картини до 1990 року, книги, видані 
до 1917 року, та інші старовинні предмети! 
тел.: 050-346-60-68.

устаткуВання, прилаДи, сироВари
Куплю фризер. Фризер для морозива. Тел.: 

066-339-36-34.
***

Куплю лічильники Гейгера, рентген-трубки. Ра-
діолампи 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. Куплю дорого як виріб. Тел.: 097-990-28-07.

***
Котли твердопаливні «Кобзар» надійні, сучас-

ні, прості у використанні.Сталь-4 мм, термомеха-
нічний регулятор тяги, площа обігріву 100-300 м2. 
Власне виробництво, «Канівський механічний за-
вод». Сайт: www.frezer.com.ua, тел.: 096-105-91-78, 
(04736) 310-62.

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 медіа-проекту «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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Тороїдальні трансформатори від 10 Вт до 40 
кВт. Доставка. Сайт: tor-trans.com.ua. Тел.: 057-
759-50-06.

ПОСЛУГИ
Усі види рекламних послуг.
Тел.: (093) 150-17-30, (068) 978-04-07

***
Відеоцентр «ВЛАСНО» – виготовлення віде-

опродукції. Тел.: (067) 308-64-93 (Олена)
 

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

ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
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 де-
шевше, завод-виробник. Тел.: 097-512-97-45, 099-
406-43-38, 095-883-05-75.

***
Поршнева група МД-Кострома, Кама, Ко-

нотоп, гільза, поршень, кільця поршневі, паль-

ці, комплекти прокладок двигунів, кпп, мостів, 
вкладки Димитровград, Тамбов, Дайдо ЗМЗ, 
фільтра. Оригінальні запчастини КАМАЗ, МТЗ, 
ГАЗель, ЮМЗ. Тел.: 067-570-22-02, 050-719-00-74.

РІЗНЕ
Викуплення будівель під розбирання. 

Ангари, склади, елеватори, комплекси, фа-
брики, заводи, гаражі, ферми, корівники, 
м/к, вишки. Куплю будматеріали 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.: 097-88-18-023.
***

Срібло ювелірне та технічне в будь-якому ви-
гляді куплю дорого по Харкові та області, по Укра-
їні 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, ресиве-
ри, бочки металеві б/в 
будь-якого призначення 
від 2 до 75 кубів, верти-
кальні та горизонталь-
ні. Продам чи викуплю 
по Україні. Можлива 
доставка та вивіз. Тел.: 
093-57-58-088, 066-09-
55-717, 068-089-46-54. 

***
Тротуарна плитка. 

(098) 91-33-520.  

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!

МОБІЛЬНІ вИСТАвКОвІ СТЕНдИ 
(X-банер). 60х160 см, 80х180 см, 

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

Тел.: 067-611-14-80, 
сайт: stend.zp.ua

АНГАРИ, СКЛАдИ, ЦЕХИ
вІд вИРОБНИКА – 
ЗАвОдУ «АНГАР».

(095) 477 66 66

Пректування. Виготовлення.
Монтаж

www.angar.bz



тб 10

ПРОгРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ з 26 червня по 2 липня
понеДілок, 26 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, 12.20, 13.30, 
22.45, 23.20, 00.20 Погода
06.25, 00.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський путівник»
12.25, 20.20 Д/с «Порятунок 
ферми»
13.40, 02.10 Борхес
14.10 Т/с «Анна Піль»
15.35 Х/ф «Останній подарунок»
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
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.40 Чоловічий клуб. Спорт
03.50 Чоловічий клуб
04.25 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
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20, 01.05 Т/с «Байки Мітяя»
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, 02.10 Х/ф «Морський піхо-
тинець - 3: Тил» (16+)

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «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 «Бідна Liz» 16+
11.10, 12.25 Х/ф «Діамантова 
рука»
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Катя» 16+
23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 16+
01.20 Х/ф «Інтердівчинка» 16+
03.45 «Готуємо разом»

тк україна
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.10 Сьогодні
09.15, 03.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с «Я житиму»
14.45, 15.30 Т/с «Долю не об-
дуриш»
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.30 Х/ф «Халк» 16+
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

новий канал
03.50 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.59, 07.19 kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.20 Х/ф «Маска Зорро»
10.00 Х/ф «Легенда Зорро»
12.45 Х/ф «Самотній рейнджер» 
16+
15.45 Х/ф «Шанхайські лицарі»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
00.50 Х/ф «Сіністер» 18+

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 04.55 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
11.05 Секретний фронт

11.50, 13.20 Х/ф «Тюряга» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.10 Х/ф «13-й район. 
Цегляні маєтки» 16+
16.25 Х/ф «У пастці часу»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с «Пес» 16+
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «Ніндзя: Тінь сльози» 
18+
02.10 Стоп-10
04.35 Факти

стб
05.55, 16.00 «Все буде добре!»
07.55 «Планета земля 2»
08.55 Х/ф «Наречена мого друга»
11.00 «Україна має талант!-7»
13.45 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 23.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Хата на тата»

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 Готель Галіція
14.25 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 04.05 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 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, 27 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, 12.20, 13.30, 
23.20, 00.20 Погода
06.30, 00.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 03.30 Д/ф «Крізь час і слово. 
Іван Драч»
09.55 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський путівник»
12.25, 20.20 Д/с «Порятунок 
ферми»
13.40 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
14.10 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 Перший на селі
19.55 Наші гроші
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ ст.»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.10 Т/с «Таксі»
04.25 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
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мітяя»
13.35, 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, 02.05 Х/ф «Чорне море» 
(16+)
01.40 «Байки Мітяя»

інтер
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»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 01.15, 05.15 «Подробиці»
23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 16+
02.00 Х/ф «Любочка»
03.10 «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, 04.15 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.00 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
02.00 Х/ф «Халк» 16+

новий канал
03.00 Служба розшуку дітей
03.01 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.29, 06.59 kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 Т/с «Татусеві дочки» 16+
19.00 Супермодель по-українськи
21.20 Х/ф «Васабі»
23.10 Х/ф «Сіністер 2» 18+
01.10 Х/ф «Лемоні Снікет: 33 
лиха» 16+

ICTV
05.35, 20.20, 04.50 Громадянська 
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.40 Більше ніж правда
10.35 Х/ф «Тюряга» 16+
12.35, 13.20 Х/ф «Алан Квотер-
мейн. У пошуках Золотого міста»
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.10 Х/ф «Сахара»
17.45, 21.25 Т/с «Пес» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Х/ф «Ніндзя-убивця» 18+
00.20 Х/ф «Ніндзя: Тінь сльози» 18+
01.50 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

стб
06.50, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 Х/ф «Джентльмени удачі»
10.20 «Україна має талант!-7»
12.55 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 23.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Вагітна у 16»

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 Готель Галіція
14.25 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 04.05 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 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, 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, 28 черВня

перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 18.50, 23.30, 
00.10 Погода
06.05, 08.05 АгроЕра
06.10 Концерт «Українцям - укра-
їнське»
07.05, 08.10, 23.00 На слуху
07.35, 23.35 Від першої особи
08.40 Паспорт.ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Д/ф «Українська Гельсінська 
спілка-вектор визначено»
10.05 Д/ф «Любомир. Бути лю-
диною»
13.30 Фольк-music
14.35 Світло
15.50 Святковий концерт БЕЗВІЗ
16.50 Д/ф «Голод до правди»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Д/с «Порятунок ферми»
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
00.15 Концерт «Лише у нас, на 
Україні»
02.10 Т/с «Таксі»
03.30 Д/ф «Василь Стус. Феномен 
суток»
04.25 Т/с «Травма»

1+1
06.00 Х/ф «Кирило і Мефодій» 
(16+)
07.35, 16.45, 19.30 ТСН
08.20 Х/ф «Інша жінка» (16+)
12.20 Т/с «Байки Мітяя «
13.35, 14.55, 20.15 Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
21.20 Х/ф «Службовий роман. 
Наші часи»
23.10, 02.00 Х/ф «Ронін»
01.35 «Байки Мітяя «

інтер
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»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 01.20, 05.15 «Подробиці»
23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 16+
02.05 Х/ф «Весь світ в очах твоїх»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тк україна
06.10, 05.20 Агенти справедли-
вості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною. 
День Конституції
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.20, 15.20 Т/с «Точка кипіння» 16+
19.50 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.30 Концерт. Музична плат-
форма
01.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
04.30 Реальна містика

новий канал
03.00, 02.20 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.00 Абзац
05.59, 08.39 kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
07.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
08.40 М/ф «Упс..: Ной відплив!»
10.30, 00.30 М/ф «Ронал - Варвар» 
16+
12.00 Х/ф «Лемоні Снікет: 33 
лиха» 16+
14.00 Х/ф «Все можу» 16+
15.40 Х/ф «Ейс Вентура - детектив 
з розшуку домашніх тварин» 16+
17.30 Х/ф «Ейс Вентура: Поклик 
природи» 16+
19.00 Х/ф «Тупий та ще тупіший 
2» 16+
21.10 Варьяти
02.15 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 09.45 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.35 Х/ф «Алан Квотермейн. У 
пошуках Золотого міста»
12.30, 13.20 Х/ф «Сахара»
12.45 Факти. День
15.10 М/ф «Нікчемний Я»
16.55 М/ф «Нікчемний Я - 2»
18.45 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.05 Х/ф «Широко крокуючи» 16+
22.35 Х/ф «Широко крокуючи-3. 
Правосуддя одинака» 16+
00.25 Х/ф «Ніндзя-убивця» 18+
01.55 Стоп-10
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.50 Дивитись усім!

стб
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.40 «Україна має талант!-7»
11.55 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
13.45 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»

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 Х/ф «Трубач»
12.05 Одного разу під Полтавою
20.55 Рятівники
22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 18+
00.55 Т/с «Отже» 18+
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
02.25 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 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, 29 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, 11.40, 13.30, 
23.20, 00.20 Погода
06.30, 00.25 Від першої особи
07.25, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Площа Берклі»
09.50 Т/с «На межі. Група «Анти-
терор»
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський путівник»
12.25, 20.20 Д/с «Порятунок 
ферми»
13.40 Слідство. Інфо
14.10 Т/с «Лінія захисту»
15.35 Надвечір’я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 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 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.10 Т/с «Таксі»
03.30 Д/ф «Павло Загребельний. 
До запитання»
04.25 Т/с «Травма»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мітяя»
13.00 Х/ф «Службовий роман. 
Наші часи» (16+)
14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.10, 21.10 Т/с «Свати - 6»
22.10 «Право на владу 2017»
23.40, 02.10 Х/ф «Принцеса Мона-
ко» (16+)
01.45 «Байки Мітяя «

інтер
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»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Катя» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 01.20, 05.15 «Подробиці»
23.30 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» 16+
02.05 Х/ф «Стежки-доріжки»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тк україна
06.10, 12.50, 05.20 Агенти спра-
ведливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
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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 
Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.50, 07.00 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
04.50, 18.00 Абзац
05.39, 06.59 kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
19.00 Супермодель по-
українськи
21.40 Х/ф «Копи на підхваті» 16+
23.45 Х/ф «Суперфорсаж» 16+
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.25, 13.20 Х/ф «Широко кроку-
ючи» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.45, 21.20 Т/с «Пес» 16+
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.15 Х/ф «Вірус» 16+
00.05 Х/ф «Червона спека» 16+
02.00 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

стб
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Україна має талант!-7»
11.55 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
13.45 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30, 00.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.30, 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»
10.40 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.20, 18.50 Казки У Кіно
12.45, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
13.45 Готель Галіція
14.25 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 04.05 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 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, 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, 30 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, 13.30, 23.20, 
00.20 Погода
06.25 Життєлюб
07.20, 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Площа Берклі»
09.50 Концерт БЕЗВІЗ
10.45 Д/с «Марк Твен»
11.50 Д/с «Орегонський путівник»
12.25, 20.20 Д/с «Порятунок 
ферми»
13.40 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
14.10 Т/с «Лінія захисту»
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. Культура
19.15 Д/с «Увесь цей джаз»
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.10 Т/с «Таксі»
03.25 Фольк-music
04.25 Т/с «Травма»
05.05 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
05.30 Вікно в Америку

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мітяя»
13.35, 14.55 Т/с «Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15, 22.45 «Ліга сміху 2»
00.50 «Вечірній Київ «
04.35 «Маленькі гіганти»

інтер
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»
10.10, 12.25 Т/с «Катя» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 02.30 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Дитина на листопад»
23.50 Х/ф «Дама з папугою»
01.50 «Україна: забута історія»
04.10 «Жди меня»

тк україна
06.10, 12.50 Агенти справедли-
вості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.30 Зірковий шлях
10.50, 04.00 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога в порожнечу»
23.20 С/р «Слідами Грантоїдів. 
Частина 2»
00.00 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 07.00 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
04.50, 18.00 Абзац
05.44, 06.59 kids Time
05.45 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
10.30, 19.00 Супермодель по-
українськи
21.30 Х/ф «Погоня» 16+
23.10 Х/ф «Все можу» 16+
00.50 Служба розшуку дітей
01.00 Зона ночі

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф «Широко кроку-
ючи-3. Правосуддя одинака» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 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 «Червона спека» 16+
02.15 Х/ф «Вірус» 16+
03.45 Стоп-10

стб
08.10 Х/ф «Сестронька»
10.05 Х/ф «Щоденник лікаря 
Зайцевої»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Х/ф «Знак долі»
20.45, 22.45 Х/ф «Лабіринти 
кохання»
23.05 «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
09.40 Х/ф «Бойовик Джексон» 
16+
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, 03.55 Віталька
17.50 Країна У
20.00 Х/ф «Місіс Даутфайр»
22.15 Х/ф «Гірше не буде»
00.00 Х/ф «Мільйони»
01.50 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, 
22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LiFe
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформа-
ційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода 
в світі
18.15 Інтерв’ю з Андрієм Суслен-
ком
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
03.35 В кабінетах
04.25, 05.25 Будемо жити
04.45 Невигадані історії
05.55 Рандеву

субота, 1 липня

перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 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 Телемагазин
09.00 М/с «Піп відкриває світ»
09.25 М/с «Книга джунглів»
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.15 Фольк-music
12.25 Т/с «Оповідання ХІХ ст.»
17.10 Книга.ua
17.40 Український корт
18.15 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. Підсумки
01.20 Д/с «Увесь цей джаз»
02.15 Д/с «Марк Твен»

1+1
06.50, 19.30 ТСН
07.45 «Гроші»
09.00, 23.15 «Світське життя»
10.00 «Таємний код віри»
10.55 Т/с «Матусі» (12+)
11.20 Т/с «Пізнє каяття» (16+)
16.35, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»

20.15 «Знай наших»
00.15, 04.35 «Ліга сміху 2»

інтер
06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Гусарська балада»
08.15, 03.50 Х/ф «Одруження 
Бальзамінова»
10.00, 02.00 Док.проект «Нонна 
Мордюкова. Як на світі без кохан-
ня прожити»
10.50 Х/ф «Рідня»
12.50 Х/ф «Вокзал для двох»
15.30, 20.30 Т/с «Чотири пори 
літа» 16+
20.00, 01.25, 05.15 «Подробиці»
23.20 Х/ф «Вік Адалін» 16+
02.40 Х/ф «Стежки-доріжки»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні
07.15, 05.20 Зірковий шлях
08.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
14.00, 15.20 Т/с «Найщасливіша»
17.50, 19.40 Т/с «Білий налив» 16+
22.10 Х/ф «Паперові квіти» 12+
00.10 Реальна містика
02.40 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00 Зона ночі
03.40 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.29, 06.44 kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
06.45 Ревізор
10.00 Страсті за Ревізором
12.20 Т/с «cашаТаня» 16+
15.20 Х/ф «Елвін і бурундуки 3»
17.00 Х/ф «Васабі»
18.50 Х/ф «Супер 8» 16+
21.00 Х/ф «Елізіум» 16+
23.10 Х/ф «Марс атакує!» 16+
01.10 Х/ф «Секретний експери-
мент» 18+

ICTV
05.00 Факти
05.20 Т/с «Відділ 44» 16+
06.55 Дивитись усім!
07.50 Без гальм
08.50 Я зняв! Прем’єра
09.45 Т/с «На трьох»
12.45 Факти. День
13.00 М/ф «Нікчемний Я»
14.35 М/ф «Нікчемний Я - 2»
16.20 Х/ф «Леді-яструб»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Парк юрського періо-
ду» 16+
22.30 Х/ф «Парк юрського періо-
ду-2» 16+
00.50 Х/ф «Хранителі» 16+
03.25 Стоп-10

стб
06.05 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Хата на тата»
13.10 «Вагітна у 16»
15.10 Х/ф «Знак долі»
17.15 Х/ф «Лабіринти кохання»
19.00 Х/ф «Найкраще літо нашого 
життя»
23.10 Х/ф «Екіпаж»
01.45 «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»
10.20 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
10.50 М/ф «Болт та Бліп спішать 
на допомогу»
12.10, 19.50 Одного разу під 
Полтавою
13.45 Казки У Кіно
15.55 Х/ф «Гірше не буде»
17.35 Х/ф «Місіс Даутфайр»
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Перші сім років» 16+
01.40 Казки У
03.45 Віталька

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

09.20 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, 2 липня

перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 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, 23.00 Світ on line
09.00 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
09.55 Х/ф «Одержимість»
12.00 Театральні сезони
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє»
14.35 Мистецькі історії
14.50 Фольк-music
16.10 Садові скарби
16.40 Х/ф «Джейн Ейр»
18.45 Х/ф «Мадам Нобель»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
22.20 Д/с «Дикі тварини»
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки
03.00 Д/ф «Генна інженерія. Люди 
Х»
03.25 Чоловічий клуб. Спорт
04.25 Чоловічий клуб
04.55 Д/ф «Українська Гельсінська 
спілка-вектор визначено»

1+1
06.05 ТСН
07.05 Т/с «Пізнє каяття» (16+)
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.55 «Розсміши коміка 2017»
10.55, 12.00, 13.00, 14.05, 15.45, 
16.55 «Світ навиворіт - 5: Індо-
незія»
18.30 «Світ навиворіт: Камбоджа»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Вирок ідеальної пари» 
(16+)
01.05 Х/ф «Принцеса Монако» 
(16+)
04.50 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

інтер
05.45 Мультфільм
06.25 Х/ф «Королівська регата»
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 «Готель романтичних 
побачень»
13.50 Т/с «Повернешся - погово-
римо»
17.20, 20.30 Т/с «Тільки не відпус-
кай мене» 16+
20.00, 02.30 «Подробиці»
22.00 Х/ф «Рідня»
00.00 Х/ф «Вокзал для двох»

тк україна
06.50 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Дорога в порожнечу»
15.00 Х/ф «Паперові квіти» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Ласкаво просимо 
на Канари» 12+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.45 Т/с «Найщасливіша»
01.10 Реальна містика
02.50 Таємний код зламано. Їжа
03.35 Таємний код зламаной. 

Паралельні світи
04.20 Агенти справедливості 16+

новий канал
03.00, 02.50 Зона ночі
05.39, 07.09 kids Time
05.40 М/ф «Упс... Ной виплив!»
07.10 Х/ф «Джунглі у пошуках 
Марсупіламі»
09.10 Х/ф «Ейс Вентура - детектив 
з розшуку домашніх тварин» 16+
11.00 Х/ф «Ейс Вентура: Поклик 
природи» 16+
12.40 Х/ф «Тупий та ще тупіший 
2» 16+
14.50 Х/ф «Марс атакує!» 16+
17.00 Х/ф «Елізіум» 16+
19.00 Х/ф «Земля після нашої 
ери» 16+
21.00 Х/ф «Пандорум» 16+
23.10 Х/ф «Сигнал» 16+
01.00 Х/ф «Секретний експери-
мент» 18+

ICTV
05.45 Факти
06.15 Т/с «Відділ 44» 16+
09.35 Х/ф «Боєць» 16+
11.20, 13.00 Х/ф «Леді-яструб»
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф «Парк юрського періо-
ду» 16+
16.25 Х/ф «Парк юрського періо-
ду-2» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Парк юрського періо-
ду-3» 16+
22.25 Х/ф «Загублений світ» 16+
00.05 Х/ф «Хранителі» 16+
02.50 Т/с «Код Костянтина» 16+

стб
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.10 «Планета земля 2»
12.10 Х/ф «Найкраще літо нашого 
життя»
16.20 Х/ф «Екіпаж»
19.00, 02.00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
22.40 «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 «Битва за планету 
Терра»
11.30 Х/ф «Перші сім років» 16+
13.05, 03.50 Віталька
19.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Трубач»
01.25 Х/ф «Бойовик Джексон» 16+

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 Документальний проект 
«Відділ кадрів»
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою  



ГОрОсКОПраДиМО ПОчитати

жарти

ПОГОДа у вІнницІ

Життя та 
смерть. 
Добро 

та зло. правда 
та брехня. лю-
дина стикається 
з цим кожен 
день. кожна 
мить може бути 
насиченою по-
діями, які пере-
вернуть твій світогляд з ніг на 
голову.

Якою б не була людина загар-
тованою, підготовленою та на-
вченою – життя завжди вигадає 
щось нове. Сотні чужих життів, в 
які доводиться поринути, викону-
ючи свою роботу. Здавалось, що 
вже ніхто й ніщо не зможе тебе 
здивувати… Ти вже це все бачив, 
твій дух наче сталь – загартова-
ний, незламний та твердий.

Головний герой книги, адво-
кат Мікаель Бренне, береться 
за чергову справу. На нього че-
кає нове занурення в чужу долю, 
нова небезпека, з якої можна й 
не вибратись живим. 

Роман норвезького письмен-
ника Кріса Тведта «Небезпека ре-
цидиву» – для справжніх поціно-
вувачів детективу. 

– Петре, чому ти нікуди не бе-
реш мене?

– Беру.
– І куди ж це?! Ні в кіно, ні на ту-

совки, ні в кав’ярню…
– Марусю, ти завжди в моєму серці.

***
Молиться бабця в церкві:
«Господи, я дуже любила свого 

чоловіка, але ти в мене його за-
брав! Я дуже любила свого котика, 
але його теж не стало. Господи, я 
дуже-дуже люблю ПУТІНА».

***
Як вступити у вашу організацію?
– Треба вбити вісім москалів та 

одного кота...
– А кота за що?
– Ви прийняті!

***
– Мене вкусив ваш собака. Я ви-

магаю компенсації!
– Заради Бога, куме, я його за-

раз потримаю, а ви вкусіть його.
***

– А чому коли я приходжу до вас 
та їм суп, ваша собака так дивно на 
мене дивиться?

– Вона на всіх так дивно дивить-
ся, куме, хто їсть з її миски.

***
– Куме, чи вірите ви, що рекла-

ма в газеті чогось варта?
– Вірю! Я одного разу дав ого-

лошення, що шукаю нічного сторо-
жа, а вже наступної ночі мене обі-
крали... 
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оВен 
Це сприятливий період для ро-
боти в команді однодумців. Вирі-

шуйте питання у вузькому колі та стеж-
те, аби інформація не виходила за межі 
колективу. Важливі питання вирішуйте 
у вівторок. Остерігайтеся обману.

телець
Це час вашої сили, яку потрібно 
використовувати ефективно. 

Чим би ви не займалися, головним 
критерієм вибору повинен бути ком-
форт. Приймати рішення краще само-
стійно. Вам не потрібні поради, вони 
тільки введуть вас в оману. 

близнЮки
Цього тижня необхідно підтри-
мувати керівництво в будь-яких 

питаннях. Ви можете отримати на-
городу, нову посаду та перспективи. 
Заводьте корисні зв’язки. Якщо у вас є 
друга половинка – не обмежуйтеся сві-
том на двох, а частіше проводьте час із 
друзями, запрошуйте гостей.

рак
Ваша ціль наблизиться, коли 
виникне бажання змінити звич-

ний порядок речей. Не бійтеся викону-
вати неприємну роботу. Це може бути 
підготовка до ремонту, позбавлення 
від старих речей, що зазвичай для сен-
тиментальних Раків досить складно. 

леВ
Демонструйте зріле ставлення 
до труднощів. Можливо, ви ста-

нете тією людиною, яка врятує ситуа-
цію на роботі або в родині. Важливу 
зустріч, рішення та укладення догово-
рів перенесіть на вівторок. У неділю 
буде щастити, але недовго, тому ловіть 
момент.

ДіВа
Роботи буде багато. Аби всти-
гати справлятися з основними 

справами, діліться другорядними з ко-
легами. Новини, ідеї, пропозиції, отри-
мані у вівторок, можуть бути для вас 
корисними. А от із середи по п’ятницю 
доведеться виправляти свої або чужі 
помилки.

терези
Особливу увагу приділіть бізне-
су з іноземними партнерами. 

Тема чужих грошей, спільної власнос-
ті, спадщини обіцяє вам фінансовий 
успіх. Ведіть справи тільки з переві-
реними партнерами та родичами. У 
починань буде нещаслива доля, тому 
краще зачекати. 

скорпіон
Розраховуйте тільки на себе! Не 
ходіть до керівництва й не ви-

магайте кращих умов роботи. Друга 
половина тижня – чудовий час для спо-
кійної сімейної атмосфери. В особисто-
му житті будьте м’якими та поступливи-
ми – тільки так уникнете проблем.

стрілець
Уже в середу везіння різко зійде 
нанівець, ви можете в чомусь 

серйозно прорахуватися. Слідкуйте, 
щоб не вкрали ваші ідеї й напрацю-
вання. Самопочуття залежатиме від 
стосунків з близькими, тож уникайте 
сварок. 

козеріГ
Важливі заходи готуйте на кі-
нець тижня. Хороший момент 

змінити роботу або заявити про важ-
ливе рішення – четвер. Цього тижня ви 
можете заручитися підтримкою роди-
чів: як моральною, так і матеріальною.

ВоДолій
Тиждень може виявитися важ-
ким, якщо не проявити гнуч-

кість. Якщо на вас тиснуть, краще взя-
ти відстрочку, відійти в тінь, виїхати у 
відрядження. Для того, хто сам планує 
свої справи, відкриється багато мож-
ливостей. 

риби 
Події цього тижня допоможуть 
вам почуватися як риба у воді. 

Погоджуйтеся на те, що вигідно. Якщо 
ж вас до чогось підштовхуватимуть – 
це повинно насторожити. Не пропус-
тіть шанс повернути щось втрачене. 

«НЕБЕЗПЕКА 
РЕЦИДИВУ» 
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останнім часом у Вінниці 
відкривається все більше 
й більше кав’ярень і кож-

на з них намагається завоювати 
свого клієнта незвичайністю, 
оригінальністю, а найголовніше – 
незабутнім смаком кави. корес-
пондентка газети «правди сила» 
розповість про п’ять кав’ярень, 
в яких можна випити ароматної 
кави та посмакувати авторськими 
десертами. 

1. «MoN AMI» 
(вул. миколи оводова, 18) 

Очолює наш рейтинг особливих 
місць французьке кафе «Mon ami», яке 
знаходиться відразу за одним з найго-
ловніших символів міста – вінницькою 
вежею. У меню закладу – великий ви-
бір смачної кави, а для любителів соло-
дощів є особливе какао із зефірками, 
яке подають у баночці. Нещодавно тут 
відкрили й літню терасу. Прийшовши 
сюди, можна вмоститись на підвісне 
крісло, вкутатись м’якою ковдрою й 
пити улюблений напій, милуючись ніч-
ною Європейською площею.

2. «золотий Дукат» 
(вул. Хмельницьке шосе, 20) 

Одразу біля дороги видніється ста-
туя великого золотого лева, який дає 
зрозуміти, де саме знаходиться вишу-
кане кафе «Золотий дукат». Саме тут 
можна скуштувати каву, яку привезли 
просто зі Львова, а обсмажили на міс-
ці. До кави можна замовити справжні 
французькі десерти, які виготовляють 
в Ужгороді спеціально для цього кафе. 
Також тут можна посмакувати кавою, 
звареною в турці на гарячому піску.

3. «бібліотека» 
(вул. миколи оводова, 34) 

Затишне місце з цікавим інтер’є-
ром та смачною кухнею. Саме тут 
можна вмоститися на м’якенькому 
дивані, замовити чашечку запашної 
кави й зануритись у читання улюбле-
ної книги.

4. «папан» 
(вул. театральна, 14) 

Перша та єдина пастерія в нашо-
му чудовому місті, де можна скушту-
вати справжні італійські страви, які 
не лише корисні, а й дуже смачні. 
Вона знаходиться навпроти міського 
театру, тому є дуже зручним місцем 
для людей, які хочуть чогось пере-
кусити після вистави. А чашечка за-
пашної кави допоможе продовжити 
театральний вечір.

5. «аШанті» 
(вул. келецька, 1)

Кав’ярня «Ашанті» вже працює 
безперервно понад сім років. Саме 
тут можна скуштувати дуже смачну й 
ароматну каву, в якій гармонійно по-
єднані арабіка та робуста. У меню за-
кладу є близько 20 видів кавових на-
поїв, серед яких кожен відвідувач 
зможе знайти щось для себе. 

мирослава СлОБОдЯНюК

ТОП-5 МІСЦЬ, ДЕ У ВІННИЦІ 
МОЖНА ВИПИТИ КАВИ 

Й ПОЧИТАТИ гАЗЕТУ

тОП-5


