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Вдвічі більше 
телеканалів!

грн
отримають нагороджені «за 
заслуги перед Вінниччиною» (с.2)

цифра тижня

5 000

Двісті кілометрів 
за пиріжками: 

спорт

Людмила Левченко

двохсоткілометровий заїзд 
на довгу дистанцію, в яко-
му взяли участь 55 велоси-

педистів, відбувся на Вінниччині 
минулими вихідними. 

Бревет «Пиріжковий» – саме таку 
назву отримав велозаїзд. Бревет – 
це їзда на марафонську дистанцію з 
обмеженим часом. На певний кіло-
метраж розрахований різний час: 
200 км потрібно було подолати за 13 
годин і 20 хвилин, переможець той, 
хто вклався в часові рамки, тобто, 
якщо всі встигли вкластися в потріб-
ний час, то всі й перемогли. А назву 
«Пиріжковий» велозаїзд отримав, 
бо фінішували велосипедисти в селі 
Лука-Мелешківська, яке славиться 
найсмачнішими на Вінниччині пи-
ріжками. так би мовити, з’їздили за 
пиріжками.

офіційний організатор заїзду – 
Kyiv Bicycle Club. координував марш-
рут олександр Царевський.

Заїзд стартував о 8.00 на Захід-
ному автовокзалі в місті Вінниці. 

Шлях велосипедистів пролягав че-
рез місто Хмільник, де на спортс-
менів чекали активісти та депутат 
міської ради Юрій Шевченко, який 
фінансував харчування, облашту-
вання місця для зупинки, наметів. 
у Хмільнику спортсменів зустріли, 
нагодували та провели в дорогу з 
новими силами.

самі спортсмени навіть не очіку-
вали такого теплого прийому, тож 
намет зі смаколиками став для них 
приємною несподіванкою.

Заїзд закінчився перемогою всіх 
учасників. Найшвидше впорався 
сергій Матіщук, який проїхав дис-
танцію за 7 годин і 20 хвилин, остан-
ньою, але непереможеною, була 
світлана Шкляр – вона подолала 
шлях за 13 годин.

І це лише початок, бо 200-кіломе-
тровим заїздом бревет не завершу-
ється, ще є 300 км за 20 годин, 400 км 
за 27 годин, 600 км за 40 годин, 1000 
км за 75 годин, і фінальний заїзд на 
1200 км за 90 годин. фінальний ма-
рафон традиційно проходить у 
франції, до нього потраплять най-
кращі. 
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вадим СоЛяник, 
голова фракції «об’єднання «Само
поміч» у вінницькій обласній раді 

конституція – найбільша 
цінність народу, це єдина 
рятівна соломинка, яка 

була в нас у буремні часи ре-
волюції Гідності. завдяки тому, 
що україна в 1996 році отри-
мала (чи то пак – здобула!) 
власну, а не радянську кон-
ституцію, ми змогли вистояти 
проти антидержавницького 
режиму та утримати країну 
в своїх руках. завдяки їй, нас 
уже багато років ідентифіку-
ють як суверенну державу.

Можна багато критикувати чи 
шукати недоліки в її статтях, од-
нак єдиного не зміниш – консти-
туція, як і національний прапор та 
гімн, є найзначнішим символом 
української державності, який му-
сить захищати й обороняти ко-
жен з нас. Від свого імені та від 
імені своєї партії я вітаю вас із 
Днем конституції та бажаю мир-
ного неба в щасливій україні. Не-
хай наша конституція стане на-
шим щитом і нашим мечем у 
боротьбі за вільну державу!  

конституцію 
мусить захищати 
й обороняти 
кожен з нас

привітання

півсотні велосипедистів півдоби 
гасали Вінниччиною

Велосипедисти збираються підкорювати ще більші дистанції

засновник: іа «медіа-центр «Власно» 
зНаєШ про Факти корупції - телеФоНуЙ (0432) 69-49-81



політика місцеВа Влада

за заслуГи переД 
вінниЧЧиною віДзнаЧать 
сімох атовців

«сільське раДіо» 
незабаром може 

запрацювати 
на вінниЧЧині

на сЕЛі 

Людмила кЛіщук

2

своє FM-мовлення 
зможе мати кожна 
об’єднана територі-

альна громада на Віннич-
чині: радіо використову-
ватимуть і як засіб масової 
інформації, і як систему 
оповіщення в разі надзви-
чайних ситуацій. у сільських 
радах та інших об’єктах 
соціальної сфери можуть 
встановити малопотужні 
FM-передавачі, які поши-
рюватимуть сигнал лише на 
території громади. 

– кожна громада отримає 
свою частоту, – розповів ди-
ректор департаменту організа-
ції заходів цивільного захисту 
Державної служби з надзви-
чайних ситуацій Михайло Ма-
юров. – По цьому так званому 
«сільському радіо» громада 
зможе почути новини: про 
певні рішення місцевої вла-
ди, анонси культурних заходів 
тощо. крім того, радіо буде ви-
користовуватися і як система 
оповіщення в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій. Буде 
можливість підключатися до 
централізованої системи опо-
віщення.

Наразі, за словами пана Ми-
хайла, Верховна рада готується 
ухвалити закон «Про засади ді-
яльності мовлення територіаль-
них громад в україні». Ініціатор 
законопроекту – Вікторія сю-
мар. Документ очікує розгляду 
народними обранцями. 
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Тетяна куЦ

почесні відзнаки «за заслуги 
перед Вінниччиною» мо-
жуть отримати 12 вінничан. 

Найдостойніші після прийняття 
обласною радою відповідного 
рішення отримають грошову ви-
нагороду в розмірі 5000 гривень 
кожен. серед обраних – семеро 
з числа атовців, волонтерів і до-
бровольців. їх обирали за кво-
тою – понад 50% від загальної 
кількості нагороджених протягом 
року.

До цього списку потрапили за-
ступник командира окремого 308-го 
інженерно-саперного батальйону, 
учасник революції Гідності костян-
тин Васюк, боєць 54-ї окремої меха-
нізованої бригади, учасник револю-
ції Гідності Василь Івасько, старший 
ординатор хірургічного відділення 
№59 військово-мобільного госпіталю 
Військово-медичного клінічного цен-
тру Центрального регіону, що пере-
буває в зоні Ато, Юрій кацай, керів-
ник благодійного фонду «Інвалідів 
дитинства», керівник громадської 
організації «крайове товариство 
українського козацтва» Василь ки-
ричко, учасник бойових дій та учас-
ник Ато Максим кожухар, учасник 
Ато, заступник голови Го «учасників 
Ато Літинського району» олександр 
саманюк, голова Го «українське 
об’єднання учасників бойових дій та 
волонтерів Ато у Вінницькій області» 
Анатолій слівінський. 

За заслуги перед Вінниччиною 
нагородять ще п’ятеро вінничан, 
які не є учасниками Ато. серед них 
– доктор медичних наук, професор 
Юрій Мостовий, старша медична се-
стра пульмонологічного відділення 
дитячої обласної лікарні Галина Ніж-
ньовська, голова вінницької обласної 
ради організації ветеранів україни 
Леонід копецький, директорка Ві-
нницького міського центру соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обме-
женнями «Гармонія» раїса Панасюк, 
директор стоВ Аф «ольгопіль», де-
путат обласної ради Павло каленич.

обирала кандидатури комісія, 
до якої увійшли керівники депутат-
ських фракцій облради, перший 
заступник голови облдержадміні-
страції, перший заступник голови 
облради, голова громадської ради 
при облдержадміністрації, голова 
Вінницької обласної організації ве-
теранів україни. 

обрати цього разу потрібно було 
11 з 34 заявлених кандидатур. кожен 
з них мав набрати понад 15 голосів. 
Проте за результатами голосування 
нагородили не 11, а 12 осіб. Їх вису-
нули міські та обласні осередки полі-
тичних партій, міська рада та облдер-
жадміністрація, а також громадські 
об’єднання. 

Почесна відзнака «За заслуги пе-
ред Вінниччиною» виготовляється зі 
срібла з нанесенням позолоти. Має 
форму овалу діаметром 50 міліме-
трів на фоні хреста. На лицьовому 

боці почесної відзнаки – зображен-
ня стародавньої символіки Поділля – 
сонця та герба Вінниччини. Верхня 
половина овального зображення 
має вигляд калинового вінка з напів-
дорогоцінним камінням. у вершині 
знаку – зірка з напівдорогоцінним 
камінням у центрі – символ слави та 
пошани. Нижня половина – у вигля-
ді жовто-блакитної стрічки – символ 
кольорів прапору україни. На зво-
ротному боці знака: у верхній части-
ні напис «За заслуги перед Вінниччи-
ною», застібка для прикріплення до 
одягу та подвійний срібний ланцю-
жок з заколкою-підвіскою у вигляді 
аксельбанта.

рішення комісії депутати мають 
затвердити на наступному пленарно-
му засіданні сесії обласної ради. За 
20 днів до цього проект рішення про 
нагородження має з’явитись на сайті 
обласної ради. 

Вітаємо депутата Вінницької облас-
ної ради олександра крученюка з при-
значенням на посаду заступника голо-
ви Вінницької облдержадміністрації!

олександр Васильович буде відпо-
відати за зв’язки оДА з громадськими 
організаціями та депутатським корпу-
сом обласної ради. Ми бажаємо, щоб 
Ваша діяльність на цій посаді покращи-
ла реалізацію багатьох суспільних про-
ектів та принесла користь нашій рідній 
Вінниччині та україні.

Вітаємо барського місь-
кого голову артура цицюр-
ського з народженням доне-
чки соломійки!

Бажаємо Вам та Вашій ро-
дині міцного здоров’я та щас-
тя. Донечка нехай росте здо-
ровою та розумною, у квітучій 
та мирній україні. А Ви майте 
наснагу розбудовувати для 
неї та інших дітей гарну країну 
та чудове місто. 

Вітаємо депутата Вінниць-
кої обласної ради, голову 
постійної комісії з питань 
бюджету Геннадія мазура з 
днем народження!

Бажаємо Вам, що всі до-
брі справи, які Ви робите, по-
верталися сторицею, щоб Ви 
мали сили та підтримку рід-
них для нових звершень. Ба-
жаємо родинного затишку та 
міцного здоров’я!

такі нагороди отримають 12 вінничан



Ще торік у стрижавці скла-
лася надзвичайна си-
туація – навколо ставки 

Гітлера виросла вервиця сміттєз-
валищ, на яких, зокрема, скидали 
й токсичні флуоресцентні лампи. 
місцева влада тоді пояснювала 
ситуацію наслідками перебоїв у 
роботі комунальних служб, які 
мали б вивозити регулярно сміт-
тя, проте не робили цього. 

сміттям закидають 
«ВерВольФ»

На сьогодні кП «турбота», за сло-
вами людей, відносно регулярно ви-
возить сміття, але договори з ним 
підписала лише незначна частина 
стрижавчан. 

За словами депутатів селищної 
ради, за рік вдалося додатково уклас-
ти близько 200 договорів на вивіз 
сміття. Але, включно з мізерною кіль-
кістю договорів з минулого року, за-
галом ситуація виглядає досить сум-
но. З понад трьох тисяч дворів лише 
до півтисячі легально оплачують ви-
везення сміття. 

Натомість, куди дівається все інше, 
нескладно простежити. Чимало сміт-
тєвих пакетів та будівельного сміття 
осідають в ярах та лісах на правому 
березі стрижавки. На лівому бере-
зі людям не соромно везти відходи 
прямо за історико-меморіальний 
комплекс «Вервольф». останні три 
роки сміття, яке там накопичувало-
ся, періодично прибирали за допо-
могою місцевих підприємців та не-
байдужих громадян. Перші надавали 
селищній раді власну техніку, якою 
сміття завантажували й вивозили до 
стадницького полігону. Щоправда, 
можна побачити, як у деяких місцях 
сміття просто перегорнули разом із 
землею. Або й зовсім зіштовхнули 
гори пластику, гуми та будівельно-
го сміття в урвище, ближче до води. 
Місцеві мешканці намагалися влас-
ними силами зібрати сміття, яке на-
копичилося в посадках та навколо 
полів і заповідної зони в районі річки 
Десенка. Наприклад, місцеві школярі 
за підтримки програми «Зелена шко-
ла» організували гурток, який збирає 
вторсировину та продає її. Завдяки 
цьому підлітки закупили для школи 
чотири столи для настільного тенісу. 

рік «покраЩеННя» 
у порівнянні з минулим роком си-

туація дещо покращилася й навколо 
селищного цвинтаря. Але вже за пів-
кілометра від нього починається те, 
чого можна було очікувати ще рік 
тому: сміття скидається порушника-
ми в тих місцях, які погано прогляда-
ються. 

Ефективно вплинути на місцевих 
мешканців, які не поспішають укла-
дати договори з вивезення сміття, 
намагаються в стрижавській селищ-
ній раді. Проте ґрунтовних змін поки 
що не помітно. Звісно, аж під самі 
стіни ставки Гітлера сміття більше не 
підступає. тепер його кидають через 
сто метрів далі по дорозі. 

раніше селищна рада намагалися 
вплинути на стрижавчан, розклею-
ючи оголошення. також, за словами 
заступника голови населеного пунк-

ту Ігоря Гусака, вони разом з дільнич-
ним, депутатами та квартальними 
обходили тих, хто досі не уклав до-
говір. 

– у нас є група, яка виїжджає в най-
уразливіші місця, зокрема до стри-
жавського кар’єру, до якого люди 
там само періодично звикли звозити 
переважно будівельне сміття, – каже 
заступник селищного голови пан 
Гусак. – Згідно з правилами благо-
устрою, затвердженими два роки 
тому, ці люди мають право складати 
протоколи про адмінправопорушен-
ня. На жаль, з початку цього року 
жодного порушника, який би відкри-
то посеред дня скидав сміття, ми не 
спіймали.

НедбальстВо чи диВерсія? 
Наприкінці минулого року чимало 

сміття на лівому березі стрижавки, 
у районі вулиць кобзарської, Івана 
Піддубного та інших сусідніх вулиць 
прибрали. Але поступово воно по-
чало накопичуватися на тому ж місці. 
Місцевий депутат селищної ради Ігор 
очеретний вважає, що сміття хтось 
міг спеціально підпалити, аби не ви-
возити: 

– Недалеко від «Вервольфу» сміт-
тя подекуди підпалили, а потім цю 
землю перерили бульдозером, – 
згадує очеретний. – Деякі ділянки 
сміттєзвалищ просто скинули до во-
дойми вниз, тепер там все трошки 
заросло травою. Було це звичайним 
недбальством чи спланованою ди-
версією, я не знаю. Але поки не буде 
відпрацьований ефективний меха-
нізм покарання порушників разом із 
залученням адмінресурсу для опові-

щення населення, нічого не змінить-
ся. те, яке не надто помітне, зарос-
татиме в лісосмузі, інше палитимуть і 
скидатимуть в яри. 

На думку депутата, таке м’яке 
ставлення до порушників благо-
устрою може бути пов’язаним, зо-
крема, і з очікуванням виборів після 
створення стрижавської територі-
альної громади. 

– Якщо в найближчій перспективі 
відбудуться вибори, а влада нещадно 
почне штрафувати людей за сміттєві 
гори, це зіграє не на користь чинов-
никам. таким чином, маємо патову 
ситуацію, хоча надія на справжні змі-
ни ще є, – наголошує він.

Наразі процес створення окре-
мої територіальної громади з цен-
тром у стрижавці поки що ведеться 
на рівні перемовин. Досі невідомо, 
увійде до складу громади село со-
сонка чи ні. Але є й прогрес, напри-
клад, стрижавська селищна рада в 
червні виграла грант на впорядку-
вання майданчиків з роздільного 
збору сміття. тому надія на те, що 
стрижавчани в перспективі сорту-
ватимуть сміття, все-таки не на-
стільки примарна. А поки що купи 
сміття залишаються лежати в ярах 
та на полях стрижавки. 

НадзВичаЙНі подіїкриміНал«Правди сила», №26(35),  28 червня 2017 р.
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леГкоВик В’їХаВ у ВаНтаЖіВку: 
одНа людиНа заГиНула,  
п’ятеро постраЖдали

На ВіННиччиНі зсуНуВся ҐруНт: 
у криНиці потоНула людиНа

рокоВі череШНі: під час збору 
яГід заГиНула бабуся

Масштабна автопригода не-
подалік Вінниці забрала життя 
людини, ще п’ятьох — відправила 
на лікарняні ліжка. Про це повідо-
мили в прес-службі Гу Національ-
ної поліції у Вінницькій області. 

смертельна ДтП сталась 19 черв-
ня, близько одинадцятої години 
вечора, біля кафе в Якушинцях. 

Як повідомляють правоохо-
ронці, іномарка Suzuki Grand 
Vitara, за кермом якої знахо-
дився 19-річний водій, в’їхала 
в камАЗ. Від потужного удару 
легковик перекинувся. один 
з його пасажирів, 17-річний 
юнак, загинув. Численні травми 
отримав водій та ще четверо 
пасажирів – троє дівчат та один 
хлопець. 

усіх постраждалих госпіталізу-
вали. 

Через зсув ґрунту на дні кри-
ниці опинився мешканець Не-
мирівщини. Про це повідомили в 
прес-службі Гу ДсНс україни. 

трагедія сталась 25 червня, 
близько опівдня, у селі Гиринки. За 
словами рятувальників, 45-річний 
мешканець сусідньої супрунівки 
чистив криницю. Під час роботи 
стався зсув ґрунту, внаслідок чого 
чоловік опинився на дні колодязя. 

Діставала тіло потерпілого з 
18-метрової глибини бригада 
рятувальників. саме вони в апараті 
для захисту органів дихання спусти-
лись на дно та за допомогою 
мотузки підняли бездиханне тіло на 
поверхню. Медики констатували 
смерть потерпілого.  

На Вінниччині 76-літня пенсіонер-
ка померла, впавши з дерева. Як 
повідомляє Vlasno.info із посиланням 
на уНН, нещасний випадок стався в 
селі сорокотяжинці Немирівського 
району.  За інформацією поліції, літня 
жінка рвала на дереві черешні й 
впала на металевий стрижень 
огорожі. Від несумісних із життям 
травм вона померла на місці. 
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за Чотири роки стрижавку 
«взяли в облоГу» смітники 

Vlasno.info

Богдан новак

ЕкоЛогія

Людмила кЛіщук

вікторія оніСімова
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вісім тонн небезпеЧноЇ
реЧовини вивозять із браЇлова

у браїлові Жмеринського ра-
йону на двох складах збері-
гається близько восьми тонн 

пестицидів. Вінницькі рятуваль-
ники розпочали транспортувати 
та збирати їх у спеціальну тару, 
щоб потім утилізувати. про це 
інформує офіційний сайт Гу дсНс 
україни у Вінницькій області. 

один зі складів знаходиться май-
же в центрі селища. остаточну цифру 
щодо кількості пестицидів назвати не 
вдається – скажуть після завершення 
всіх робіт, зваживши речовину. Про-
фінансували перезатарення пести-
цидів з обласного бюджету. у ДсНс 
додають: небезпека від такого стихій-
ного зберігання пестицидів полягає в 
тому, що часто на них відсутня доку-
ментація й важко встановити, що 
саме зберігається в тому чи іншому 
місці. А після довготривалого збері-
гання утворюються нові сполуки з 
ще небезпечнішими властивостя-
ми. станом на сьогодні ще 800 тонн 
пестицидів потребують перезатарення 
та утилізації в 23-х районах області. 

купи сміття неподалік кладовища

ігор очеретний



власні очі дитячу радість, коли вони 
на ній крутяться. 

До поїздки вже вдруге долучились 
парафіяни вінницької мечеті, які ви-
рішили подарувати трішки радості 
сиротам. 

– Минулого разу я їздив до діток 
і отримав неймовірне задоволен-
ня. коли повернувся, розповів усім 
парафіянам про свої емоції, про те, 
наскільки там чудові діти й наскіль-
ки мені сподобалось з ними прово-
дити час. так збіглося, що 25 числа 
ми святкуємо дуже велике мусуль-
манське свято, після завершення 
якого потрібно робити якісь добрі 
справи. тому ми вирішили поїхати 
до цих малюків, – каже імам мечеті 
Муса салім. – усі чудово знаємо, що 
найголовніше, що можна подарува-
ти дітям – це емоції, щирі посмішки 
на їхніх личках, тому вирішили на-
йняти аніматорів, які б влаштували 
їм незабутнє свято. Думаю, нам це 
вдалося. 

Найбільше емоцій дітям подару-
вали саме аніматори, які робили з 
мильних бульбашок справжні дива. 
кожного з дітлахів поміщали в «ча-
рівне коло», утворене з велетенської 
бульки. 

– Час від часу намагаюся долуча-
тися до подібних поїздок. саме ця 
була просто неймовірною, із задово-
ленням дивилась програму, тримаю-
чи на руках малюків. Вони були на-
стільки щирими, що інколи в мене на 
очах виступали сльози. Я дуже рада, 
що змогла долучитися та подарувати 
цим діткам один незабутній день. 
Відверто кажучи, так сильно з ними 
награлася й здружилася, що зовсім 
не хотіла від них їхати, – каже вінни-
чанка Анастасія Шосталь. 

Вінницькі волонтери знову 
відвідали дитячий будинок у 
тульчині. цього разу діткам 

подарували... справжню кару-
сель. а ще вихованців закладу 
радували солодощами, розва-
гами з аніматорами, мильними 
бульбашками та різноманітними 
іграми. також малюкам привез-
ли канцтовари, засоби особистої 
гігієни та багато іграшок. малюки 
раділи, бавились й навіть уже 
встигли здружитися з волонтера-
ми. з миру по нитці – так у пря-
мому сенсі збирали гроші на ці 
всі радощі, адже на добру справу 
давали кошти дуже різні люди.

– Дуже люблю їздити до цього 
дитячого будинку, ці дітки немов 
малесенькі сонечка випроміню-
ють любов, радість та добро. На-
обіймавшись з ними, неможливо 
бути сумним. Малюки дуже розви-
нуті й хороші, розповідають багато 
цікавих історій та дуже люблять на 
знак подяки цілувати щічки. сюди 

душа рветься їхати знову й знову, – 
розповідає організаторка поїздки 
Мирослава слободянюк. – Цього 
місяця це вже наша друга поїздка 
в тульчинський дитячий будинок. 
Минулого разу я побачила, що ді-
ткам не вистачає каруселі на дитя-
чому майданчику, тож по приїзді 
вирішила зібрати кошти й подару-

вати їм таку радість. На моє здиву-
вання, відразу відгукнулось дуже 
багато людей, які захотіли долучи-
тися. На зібрані кошти вдалось при-
дбати не лише карусель, а й надувні 
басейни, засоби особистої гігієни 
та солодощі. Дуже шкода, що жоден 
з тих, хто долучався до купівлі кару-
селі, не зміг поїхати й побачити на 
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моє праВо діти

ажіотаж щоДо біометриЧних 
паспортів триваЄ: 
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з миру по нитці – 
Соломія Романова

вікторія оніСімова

Відтепер оформлювати біо-
метричні паспорти меш-
канці Вінниччини зможуть 

у суботу, а також на одну годину 
довше в будні дні. про це пові-
домили в прес-службі Вінниць-
кої міської ради. 

Можливість оформити закордон-
ний паспорт у «Прозорому офісі» 
на вулиці Замостянській, 7, вінни-
чани отримали ще в березні. тепер 
же, у зв’язку із запровадженням 
безвізового режиму з країнами Єс 
та, відповідно, зростанням попиту 
на біометричні паспорти, години 
оформлення документів вирішили 
подовжити. Від тепер мешканці Ві-
нницької області зможуть оформи-
ти біометричний закордонний пас-
порт, а також внутрішній паспорт 

громадянина україни у вигляді ID-
картки з 8.00 у будні дні (раніше це 
можна було зробити з 9.00), а також 
щосуботи з 9.00 до 14.00. Документи 
оформлять орієнтовно за 20 хвилин. 

Для отримання закордонного 
паспорта потрібно пред’явити пас-

порт громадянина україни, іденти-
фікаційний код та квитанцію про 
сплату послуги, для отримання 
внутрі шнього паспорта у вигляді 
ID-картки для неповнолітніх ві-
нничан – свідоцтво про народжен-
ня та паспорти батьків. 

паспорти

Б
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д
ій
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ДоВІДкА

       ГраФік роботи приЙому докумеНтіВ у цНап «замостя»:

На подачу документів на отримання паспортів громадянина україни: 
пн, вт, ср, чт – з 08.00 до 15.00 (без перерви);
пт – з 08.00 до 14.00 (без перерви); 
сб – з 09.00 до 12.00 (без перерви). 

На отримання паспортів громадянина україни: 
пн, вт, ср, чт – з 15.00 до 17.00 (без перерви);
пт – з 14.00 до 16.00 (без перерви); 
сб – з 12.01 до 14.00 (без перерви).

вінничанам подовжили час 
оформлення документів

волонтери назбирали грошей на каруселі 
та басейни для вихованців інтернату

малечі дуже сподобалися виступи аніматорів у дитбудинку дуже не вистачало такої каруселі

з дітками вдосталь награлися всі волонтери мирослава слободянюк з вихованцями дитбудинку



Фізичне здоров’я людини 
напряму пов’язане з пси-
хологічним. багато людей 

хворіють після певних життєвих 
переживань, у народі такі хво-
роби називають «болячками від 
нервів». про це ми поговорили з 
лікарем-психофізіологом Воло-
димиром Шевченком. 

– реакція людини на стрес або 
хворобу обумовлена її психологіч-
ними особливостями, обізнаністю, 
світоглядом. Наш світогляд визначає 
наші думки, які формують поведін-
ку, тоді й народжуються рішення, які 
пізніше призводять до дій. Якщо ми 
змінюємо свій світогляд, одночасно 
й змінюється наше життя. А на кра-
ще чи на гірше залежить від наших 
емоцій, – розповідає  Володимир 
Шевченко. – конфлікти, стреси, хви-
лювання мають негативно забарвле-
ну емоційну складову й не проходять 
без сліду, вони знаходять слабке міс-
це в організмі й провокують розви-
ток захворювання. у когось слабке 
місце – серце. Ні для кого не секрет, 
що гіпертонічна хвороба або ін-
фаркт міокарда – захворювання, які 
розвиваються в результаті сильних 
неприємностей і супроводжуються 
емоціями гніву, внутрішнього напру-
ження. В іншої людини слабке місце 
– шлунок. у багатьох людей стійкі 
повторні емоції страху, пригнічення, 

постійного відчуття життєвої невда-
чі або скривдженості призводять до 
розвитку виразкової хвороби шлун-
ку або дванадцятипалої кишки. Від-
чуття образи та заздрості призводить 
до розвитку хвороб жовчного міху-
ра. Інтенсивний приступоподібний 
головний біль (мігрень) теж може 
виникнути як відповідна реакція на 
стресову ситуацію, яку людина важко 
переносила.

останнім часом дуже розповсю-
дженими є психологічні хвороби в 
підлітків, які через нестійку нервову 
систему страждають на анорексію, 
булімію або ранній алкоголізм. 

– Дуже часто сильний стрес призво-
дить до розвитку астено-депресивних 
станів, що характеризуються відчуттям 
повного виснаження зі стійко зниже-
ним фоном настрою. у таких ситуаціях 
людина, щоб розслабитися, починає 
приймати алкоголь. Поступово звичай 
«заливати горе горілкою» переходить 
у залежність і розвивається алкого-
лізм. Інші можуть такий стрес заїдати 
або навпаки відмовлятися від їжі, що 
призводить до дуже серйозних психо-
логічних порушень, – каже Володимир 
Євгенович.

Часто люди, яким лікарі ставлять 
важкі діагнози, такі, як рак чи сНІД, 
починають дуже сильно зациклюва-
тись на хворобі, від чого вона швид-
ше прогресує.

– Можна ставитися зневажливо до 
своєї хвороби, а можна навпаки – за-
циклитися на ній, і від цього хворо-
ба може розвиватися дуже швидко. 
також є немало випадків, коли люди 
починають вірити в чарівні бади (біо-
логічно-активні добавки – прим. ред.), 
заряджену воду й виліковуються. усе 
залежить від того, наскільки людина 
себе налаштовує, – говорить Володи-
мир. – окрему нішу займають  особи, 
які часто відвідують кабінети лікарів, 

міняють лікувальні установи з метою 
«розібратися» у своєму захворюван-
ні, а наявність позитивної інформації 
від лікаря стосовно динаміки перебігу 
хвороби сприймається таким хворим 
як неуважність, відсутність людяності та 
бажання лікаря якнайшвидше розста-
тися з пацієнтом. І це ще більше злить 
пацієнта, і він ще глибше занурюється 
в хворобу. Згодом такий стан може пе-
рерости в синдром.

Лікування психосоматичних роз-
ладів – досить трудомісткий про-
цес. у ньому мають брати участь 
лікарі-психоневрологи, оскільки 
найчастіше лікування не може бути 
ефективним без застосування фар-
макологічних препаратів, що заспо-
коюють, знижують тривогу, прояви 
депресії. 

– Як правило, з проявами психо-
соматичних симптомів людині дуже 
важко впоратись самій, тому велику 
роль у лікуванні відіграє психотера-
пія. одним із завдань психотерапії є 
змінити ставлення людини до стре-
су, що у свою чергу не дасть жодних 
шансів розвитку психосоматичних 
захворювань. Психотерапевт допо-
може зрозуміти людині, що її щастя 
дійсно залежить від сприйняття того, 
що є навколо неї.

тож, якщо вас раптом «прихопило», 
задумайтеся, а чи не почалася ця про-
блема, як-то кажуть «з голови», і вам 
вдасться перебороти недугу швидше. 

у Вінницькій області від по-
чатку року зафіксували вже 
сім випадків захворювання 

на ботулізм. лікарі застеріга-
ють людей не купувати погано 
очищену рибу, підозріле м’ясо 
та консервовані гриби. про це 
повідомила головний інфекціо-
ніст Вінницької області, професор 
лариса мороз. 

– Ботулізм – це досить важке за-
хворювання токсико-інфекційного 
характеру. Збудник має чотири різ-
них види, які перебувають у продук-
тах харчування, –  розповідає Лариса 
Мороз. – Найчастіше його знаходять 
у домашніх ковбасах, консервах та 
в’яленій рибі. Люди самі не слідкують 
за здоров’ям. скажімо, порося з’їло 
продукт заражений ботулізмом і по-
чало хворіти. Аби воно не померло, 
господар його дорізає, а із зараже-
них кишок роблять домашню ковба-
су або тушкованку.

Банка зі збудником токсину боту-
лізму може не зриватися понад пів-
року.

– Ботулізм може бути не лише в м’ясі 
чи рибі, дуже часто він зустрічається й 
в овочах та грибах. спори ботулізму 
можуть бути в землі, якщо овочі були 
погано промиті, вони потрапляють 

у банку. усі фактори передачі інфек-
ції можна умовно поділити на тверді 
та рідкі. Якщо збудник був, скажімо, у 
компоті, хворіють усі, хто його вживав. 
коли збудник у твердому вигляді, то 
спори з інфекцією можуть розмістити-
ся місцево по продукту. Виходить, що 
декілька людей можуть їсти той самий 
продукт і мати зовсім різні симптоми 
або й зовсім залишитися здоровим, – 
говорить Лариса Мороз.

Заражена вірусом ботулізму лю-
дина найчастіше помирає від зупин-
ки дихання. Хворого може врятувати 
спеціальна протиботулістична сиро-
ватка, якої в україні немає. родичі 
змушені шукати необхідний препа-
рат за кордоном.

– Важливо відразу розпізнати хво-
робу, яка в перші дні себе веде досить 
спокійно. До п’яти днів хвороба може 
майже не видавати себе в організмі 
людини. спочатку в людини з’являється 
слабкість та сухість у роті, пізніше силь-
на спрага, закреп, запаморочення й 
двоїння в очах. Якщо людина в цей час 
ігнорує симптоми й не звертається до 

лікаря, у неї починають вражатися ди-
хальні шляхи. у цей період у людини 
навіть може розвинутись пневмонія. у 
деяких випадках буває нудота. у тако-
му стані дуже важливо помістити хво-
рого в реанімацію, оскільки за інших 
умов його врятувати неможливо, – 

каже лікарка. – Вірогідність померти від 
зараження дуже висока, помирає май-
же кожен третій хворий. Якщо людина 
має якісь підозри після вживання того 
чи іншого продукту, краще поїхати до 
лікарні й здати всі необхідні аналізи, 
аби вберегти себе. 
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на вінниЧЧині вируЄ ботулізм – 
рятівноЇ сироватки немаЄ

Гіпертонія, інфаркт та хвороби шлунку 
виникають Через поГані Думки

інфЕкціЇ 

психосоматика
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Найчастіше збудник ботулізму  
знаходять у домашніх ковбасах, 

консервах та в’яленій рибі

при найменшій підозрі на ботулізм необхідно якнайшвидше звернутись у лікарню

Володимир євгенович Шевченко – 
кандидат психологічних наук, доцент, 

лікар-психофізіолог вищої категорії, 
лікар-психотерапевт першої категорії



міжнародний фестиваль 
звичаєвої культури «Жи-
вий вогонь» відбувся на 

Вінниччині вже вдев’яте. цього 
разу, як і торік, він пройшов у ку-
рортному місті Хмільник. 

З самого ранку суботи, 24 черв-
ня, у міському парку біля Південного 
Бугу було гамірно. Відвідувачі могли 
насолодитися атмосферою тематич-
них галявин, побувати на ярмарку, 
придбати автентичні прикраси, суве-
ніри, вироби ручної роботи. 

Від поВстаНціВ до маЙстріВ – 
екскурсія ГаляВиНами ФестиВалю

Народні майстри проводили 
май стер-класи з гончарства, соло-
моплетіння, розпису хною тощо. На 
езотеричній галявині фахівці галузі 
демонстрували духовні практики. 

особливою популярністю як серед 
молоді, так і серед дорослих користу-
валася повстанська галявина. На ній 
ще звечора обжилися справжнісінь-
кі «повстанці»: дивилися фільми про 
українську повстанську армію, співали 
пісень під гітару, грілися біля ватри, но-
чували в наметах. А під час фестивалю 
вже варили чай з лісових ягід у вели-
кому казані та пили його з металевих 
чашок, демонстрували людям зброю 
та вчили навичкам поводження з нею. 
облаштували тут й імпровізовану кри-
ївку – гості фотографувалися в локації, 
ототожнюючи себе з бійцями уПА.

На території фесту розгулювали й 
бійці армії уНр – це ще одна історич-
на епоха на фестивалі. З ними безко-
штовно фотографувалися всі охочі.

Популярністю користувалась і 
байкерсько-козацька галявина: бру-
тальні чоловіки тут хизувалися мо-
тоциклами, готували смаколики на 
відкритому вогні та робили селфі із 
симпатичними дівчатами.

При вході на фестиваль гостей 
свята зустрічав справжнісінький ко-
тигорошко. Для цієї фотозони сюди 

завезли тюки соломи та облаштува-
ли все в автентичному стилі.

Поруч облаштувався клуб «коло» 
з києва – мисткиня проводила май-
стер-клас із соломоплетіння та при-
везла із собою чимало виробів із 
соломи: плетені баранці, бички, че-
репахи та коні викликали неприхо-
ваний захват у всіх навколо.

дВі сотНі артистіВ На НародНіЙ 
сцеНі

опівдні розпочала свою роботу на-
родна сцена, де можна було почути та 
побачити чимало народних колекти-
вів, виступи бандуристів, бардів, гіта-
ристів тощо. Понад дві сотні артистів 
співали так, що чув весь Хмільник. 

– З’їхалися народні колективи та 
солісти з усієї країни, – розповіла ве-
дуча фестивалю Любов Завальнюк. 
– Це, здається, 236 артистів – усього 
понад 80 колективів.

усі артисти вразили яскравими та 
унікальними народними костюмами.

Пані Надії – 70 років, як вона каже, 
«з хвостиком». родом з Хмільниць-
кого району. Приїхала на один з на-
ймасштабніших етнофестивалів Ві-
нниччини разом з колективом.

– співаємо і в селі, і в районі, а ско-
ро запросили й у київ, – розповідає 
жінка. – співаємо з дівчатами вже 40 
років – подобається.

розчулила всіх присутніх і 10-річ-
на дівчинка Анастасія косич з Вінни-
ці. співала і жартівливих, і ліричних 
пісень. Бабуня дівчинки розповідає, 
що мала їздила та співала й для бійців 
на передовій. Виконує народні пісні 
під бандуру. 

«коВальське Весілля»
А біля невеличкої портативної 

кузні, де з розжареним металом пра-
цював справжній бородатий коваль, 
відсвяткували «ковальське весілля». 
Величезними молотками Еля та сер-
гій самотужки «виковували своє щас-
тя» з розпеченого металу. коваль ро-
ман тринос лише трохи допомагав та 
радив їм, коли та куди бити молотом. 
усього «ковальське весілля» на «Жи-
вому вогні» відсвяткували дві пари.

козацькі забаВи
Під час фестивалю для чоловіків 

улаштували справжні козацькі зма-
гання, майстер-клас з рукопашного 
бою та герць «лава на лаву».

спочатку були змагання з крос-
фіту. Демонстрували власну витри-
валість кілька команд: Го «Лютич», 
рятувальники, патрульна поліція, 
курсанти вищого професійного учи-
лища департаменту поліції охорони 
при МВс україни. Віджималися, тяга-
ли важезні гирі, неабияк граючи при 
цьому м’язами, та демонстрували 
красиве та мужнє чоловіче тіло. 

Був і майстер-клас із рукопашно-
го бою: чоловіки та юнаки ділилися 
прийомами, а потім був козацький 
гопак, у якому брали участь і юнаки, 
і дівчата.

Під час «лави на лаву» сформува-
ли три команди: поліції, рятувальни-
ків та козаків. Перемогли курсанти 
департаменту поліції охорони.

уНікальНиЙ купальськиЙ обряд
Із настанням сутінків настав куль-

мінаційний момент фестивалю: спа-
лили Марену, без сірників видобули 
вогонь, втопили коструба, водили 
хороводи та пускали вінки. 

Хоча живий вогонь запалав не з 
першої спроби, висікти довгоочіку-
вані іскорки все ж вдалося, причому, 
доволі швидко.

дозВілля

на «живому воГні» у хмільнику 
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повстанську галявину «оживили» реконструктори уНрНа вході гостей зустрічав котигорошко

кiра мазурпісля змагання «лава на лаву»
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Людмила кЛіщук

учасники народної сцени сопілкар вчив дітей грати На святі були цілі театралізовані дійства

Ведуча та співорга-
нізатор свята любов 

завальнюк



Автентичний купальський обряд 
тривав понад годину: палили багаття, 
славили рідних богів, окроплювали 
присутніх водою. Дівчата плели вінки 
та пускали їх на воду.

Насамкінець спалили опудало 
Марени, як символ усіх бід і про-
блем. Обряд був унікальним: такого 
на Вінниччині, напевно, ще не було.

Фестиваль тривав до опівночі
Разом з традиційним, гості міжна-

родного фестивалю звичаєвої культури 
«Живий вогонь» могли насолоджувати-
ся епатажним та сучасним, адже на свято 
завітало чимало гуртів та виконавців. 

З 17.00 і до опівночі на основній сце-
ні виступали: гурти «Зілля», «Re-Mix», 
«Чумацький шлях», «GG Гуляйгород», 
«ЗубрКо», лідер гурту «Широкий Лан» 
Святослав Бойко та хедлайнер свята Кіра 
Мазур. Святослав Бойко виконував пісні 
під гітару: чимало в його репертуарі було 
й про події сьогодення, зокрема антите-
рористичну операцію на Сході України. 
А ще гостей свята музикант вразив ви-
конанням «Заповіту» Тараса Шевченка. 
Розповідає, що після того, як відвідав Ка-
нів, у голові народилася мелодія – на неї 
він і поклав рядки Кобзаря.

З Хмельницької області на фестиваль 
приїхав гурт «Re-Mix»: уже в променях 
сонця, що зібралося за обрій, музиканти 
виконували запальні композиції – тан-
цювальні обробки українських народ-
них пісень, українських та зарубіжних 
хітів у стилі українського фольк-року.

А хедлайнерка фестивалю Кіра 
Мазур, яка працює з відомим фран-
цузьким продюсером та яку вже 
охрестили «українською Lady Gaga», 
творить у стилі поп-фолк, свою пер-
шу пісню написала у віці 13 років.

Характерно, що виконавиця – ро-
дом з Вінницької області.

– Ці землі мені рідні та знайомі. Ми 
їхали з Києва, тільки в’їжджаємо – а я 
знаю, куди звернути, як куди дістатися. 
У Хмільнику вперше, але вже сподоба-
лося, – розповіла Кіра Мазур напере-
додні виступу.

І, власне, її піснями аж о пів на пер-
шу ночі «Живий вогонь» завершився. 

Меценати, депутати 
та засновники одностайні: 

Фестиваль вдався
Завітали на свято й обласні депутати 

та голова облради Анатолій Олійник, за-
ступник голови Вінницької ОДА Андрій 

Гижко. Посадовці «зацінили» настрій та 
атмосферу свята – залюбки фотографу-
валися та спілкувалися з гостями, висту-
пили зі сцени. А Андрій Гижко прибув з 
родиною та бавив просто біля сцени не-
щодавно народженого сина. 

Відвідав фестиваль і один з його 
меценатів – Юрій Шевченко. На ба-
нальне запитання – чи варто інвесту-
вати в культуру, а не, грубо кажучи, у 
будівництво доріг та іншу соціальну 
інфраструктуру, відповів, що все має 
робитися паралельно.  

– Останнє століття культура укра-
їнська стала занепадати. Російська 
імперія нав’язувала свою культуру, 
а наша потихеньку помирала, як 
би це сумно не звучало. Зараз її по-
трібно відроджувати, – переконаний 
пан Юрій. – Людям треба показува-
ти наше коріння, нашу історію. Мені 
це дуже подобається, я це дуже хочу 
робити. Це справді гарні речі. Бо, як 

кажуть у народі, не знаючи минуло-
го – не маємо майбутнього.

На місці проведення фестивалю 
працювали правоохоронці, ряту-
вальники, вибухотехніки, медики – 
аби відпочинок гостей фестивалю 
був безпечним та комфортним.

А організатор фестивалю та його 
засновник – отаман Володимир Воло-
водюк залишився задоволений святом.

– Ми зростаємо з кожним роком, ста-
вимо собі дедалі вищу планку й долаємо 
її. Так, нам ще є над чим попрацювати, 
але загалом, можу констатувати: фести-
валь вдався, і наступний, ювілейний, бу-
демо робити ще кращим, – сказав Воло-
димир Володимирович.

Генеральним медіа-партнером 
фестивалю був медіа-центр «Влас-
но», більша частина організаторів – 
теж наші колеги. Тож ми бажаємо 
фестивалю процвітання та розвитку 
на багато років! 

дозвілля«Правди сила», №26(35),  28 червня 2017 р.

зустрілися кілька епох 
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володимир воловодюк святослав Бойко та Юрій ШевченкоГурт «Гуляйгород GG»

козаки й правоохоронці зійшлися в герці Бойовий гопак

артистки народної сцени 
чекають на свiй виступ ковалi провели обряд весiлля велетенську Марену в Хмільнику спалили вперше
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реклама 8

робота

медіа-центр «ВласНо» пропонує: виготовлен-
ня та розповсюдження тематичних і святкових спец-
випусків  для конференцій, презентацій, днів від-
критих 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.

***
На роботу у місто київ потрібні прибиральники 

та прибиральниці. зручний графік роботи, спецодяг. 
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.

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 за-
безпечуємо. тел.: 099-253-08-92, 098-939-94-39.

 ***
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.

***
Водії категорії «д» для роботи на маршрутах 

києва. з/п 450-500 грн/день. Житло надається ре-
монт 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 надає-
мо. Вахта 15/15. тел.: 063-583-14-15, 044-287-87-13.

 
Поверну успіх та удачу в житті. консультації та 

допомога у всіх життєвих проблемах, у бізнесі та 

кар’єрі, в особистому житті. Допоможу позбутися 
людських заздрощів, самотності, суперників, повер-
ну коханого, збережу сімейне вогнище. тел.: 068-37-
06-105, 073-22-32-983 (Людмила).

автослюсар-моторист, ходовик потрібен для 
роботи з автобусами «богдан». робота в м. київ. 
з/п 10000 грн. тел.: 050-690-97-27.

***
На роботу в Польщу потрібні чоловіки (зварю-

вальники, електрики, будівельники, різнороби). 
Жінки (швачки, покоївки, різнороби). сімейні пари. 
З/п від 12000 грн. Деталі за тел.: (096)847-59-54, сайт: 
rabota-europa.com.ua.

***
Італійська родина запрошує до Італії доглядаль-

ницю-хатню робітницю, сімейні пари. Зарплата 600 
євро/місяць. оформлюємо пермесо. тоВ «Європей-
ський Холдинг», вул. Іллінська, 12, оф. 314, м. київ. 
Ліц. МсПу АВ № 585042. тел.: 067-232-69-04.

***
Польща, Німеччина. робота для чоловіків та 

жінок, сімейних пар. За наявності візи чи біоме-

тричного паспорта виїзд оперативний. Ліц. МсПу 
АВ №585042. Звертатись на ел. пошту: ewu010117@
gmail.com, за тел.: 093-760-68-86 або за адресою: вул. 
Іллінська, 12, оф. 314, м. київ. 

Потрібні охоронники: м. київ, м. одеса, м. Жашків 
(Черкаська область), м. Чоп (Закарпатська область). 
Вахтовий метод: 15/15, 20/10, 20/20. Зарплата 180-300 
грн, виплачується наприкінці зміни. тел.: 066-360-81-
81, 067-232-70-96, 067-407-91-21, 067-409-86-21.

офіційна робота в Європі для спеціалістів та 
різноробів (Польща, Латвія, Чехія. фінляндія і т. д.) 
Безкоштовне проживання. З/п 14000-52000 грн. 
оформлення віз. освіта за кордоном. Ліц. АЕ637118, 
ГсЗ, 16.03.15. сайт: www.befind.com.ua, тел.: 097-939-
14-31,066-273-10-11,093-790-14-91.

***
працевлаштування в чехії. безкоштовні кон-

сультації. оформлення віз. доставка на роботу. тел.: 
067-369-82-33, 063-218-02-33.

***
На роботу потрібен кухар з досвідом роботи, 

помічник кухаря, посудомийниця-прибиральниця. 
тел.: (067) 280-55-26.

НеруХомість
біла церква, київська область. подобоВо! 

погодинно! двокімнатна, однокімнатна квар-
тири 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.

аНтикВаріат, коШтоВНості
колекціонер придбає: військову форму 

срср, чоботи хромові, бурки, нагороди, значки, 
янтар, зуби кашалота, бивень, сервізи, килими 
НДр, книги, картини, статуетки фарфорові, го-
динники, самовари, фотоапарати, срібло, біно-
клі, 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 старовинні ікони, картини до 
1990 року, книги, видані до 1917 року, та інші ста-
ровинні 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, сучасні, 

прості у використанні.сталь-4 мм, термомеханічний 
регулятор тяги, площа обігріву 100-300 м2. Власне ви-
робництво, «канівський механічний завод». 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
Виготовлення та монтаж металопластико-

вих вікон і дверей. тел.: 067-993-71-83, 063-302-
82-82.

 
кредити! Приватна позика! Від 10 тис. грн до 3 млн 

грн! Через нотаріальне оформлення, під 35 % річ-
них. 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
автозапчастини за оптовими цінами й все 
необхідне для автомобілів японського, ні-
мецького, корейського та китайського вироб-
ництва. магазин souz.kh.ua – це кваліфікова-
ні менеджери, які дадуть відповідь на всі ваші 
питання. тел.: 095-638-69-69, 096-638-69-
69, 073-638- 69-69.

різНе
куплю ігри «електроніка», «Ну, постривай», 

деталі до них, бінокль, мікроскоп, годинники, му-
зичні інструменти, фарфорові та металеві статует-
ки. тел.: 097-536-38-40, 068-452-30-86.

***
тротуарна плитка. тел.: 097-688-63-57, 098-

913-35-20.   

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 посилан-
ням: 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!

терміНоВиЙ 
Викуп аНГаріВ

(050) 304 13 94

під демонтаж. самовивіз
www.angar.bz
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проГрама телепереДаЧ з 3 по 9 липня
поНеділок, 3 черВНя

перший національний
Профiлактика.
15.00,21.00 Новини.
15.35 Х/ф «Вiчнi таки».
17.20 театральнi сезони.
17.50 Вiкно до Америки.
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.
20.20,02.10 Про головне.
21.30 Новини. спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.45,23.20,00.20 Погода.
22.55,05.50 Вiчне.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.
02.45 т/с «таксi».
04.05 Д/с «Аболiцiонiсти».
05.00 свiтло.

1+1
06.45,07.10,08.10,09.10 снiданок 
з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.3
0,02.05 «тсН».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.45 «Мiняю жiнку 6».
12.20,01.05 т/с «Байки Мiтяя».
14.30,17.10 т/с «Величне столiття. 
роксолана».
20.15,21.15 т/с «свати 6».
22.20 Х/ф «Пiзнє каяття». (16+).
23.20,02.30 Х/ф «Любов з ризи-
ком для життя». (16+).

інтер
06.00 М/ф «Зачарований хлоп-
чик».
06.50,03.45 «Подробицi» - «Час».
07.20,13.50 «слiдство вели...» з Л. 
каневським».
08.15 «орел i решка. На краю 
свiту».
10.00 т/с «тiльки не вiдпускай 
мене», 1-4 с. (16+).
15.20 «Чекай на мене».
17.40 Новини.
18.00,19.00 «стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 т/с «Пiдземний перехiд». 
(16+).
22.40 т/с «Пiзнай мене, якщо 
зможеш». (16+).
00.30 т/с «Чотири пори лiта». 
(16+).
04.25 «Вдалий проект».
04.55 «Готуємо разом».

тк україна
06.50,07.15,08.15 ранок з украї-
ною.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.0
0 сьогоднi.
09.15 Зоряний шлях.
11.00 т/с «Бiлий налив». (16+).
14.45,15.30 т/с «Ласкаво просимо 
на канари». (12+).
19.45 «Говорить україна».
21.00 т/с «однолюби», 1 i 2 с.
23.30 Х/ф «Неймовiрний Халк». 
(16+).
Профiлактика.
05.00 сьогоднi.
05.45 Зоряний шлях.

Новий канал
03.00,02.25 Зона ночi.
03.50,18.00 Абзац.
04.45,05.55 Kids’ Time.
04.50 М/с «Пригоди кота у чобо-
тях».
06.00 Х/ф «супер 8». (16+).
08.15 Х/ф «Гонитва». (16+).
10.00 Х/ф «Новачок». (16+).
11.45 Х/ф «копи на пiдхватi». 
(16+).
14.00 Х/ф «Пандорум». (16+).
16.00 Х/ф «Земля пiсля нашої 
ери». (16+).
19.00 ревiзор.
21.45 Пристрастi за ревiзором.
00.30 Х/ф «Ломбард». (16+).
02.20 служба розшуку дiтей.

ICTV
04.55 служба розшуку дiтей.
05.00 Дивитись усiм!
05.50,19.20 Надзвичайнi новини з 
к. стогнiєм.
06.35 факти тижня. 100 хвилин з 
о. соколовою.
08.45 факти. ранок.
09.10 спорт.
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з к. стогнiєм.
10.10 Антизомбi.
11.10 секретний фронт.
12.30,13.20 Х/ф «Боєць». (16+).
12.45,15.45 факти. День.
14.40,16.10 Х/ф «Загублений 
свiт». (16+).
17.00 Х/ф «Парк юрського 

перiоду 3». (16+).
18.45,21.05 факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 т/с «снайпер. Зброя 
вiдплати». (16+).
22.25 свобода слова.
00.20 Х/ф «Шосе смертi». (16+).
01.50 Провокатор.

стб
06.45,16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Планета земля 2».
09.40 Х/ф «сестронька».
11.35 «україна має талант! 7».
13.45 «Битва екстрасенсiв 14».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.30,23.05 «слiдство ведуть 
екстрасенси».
20.30,22.45 «Хата на тата».

тет
06.00,05.40 кориснi пiдказки.
06.20 казка з татом.
06.40 Це наше - це твоє.
06.50 Байдикiвка.
07.20 М/с «Дора-мандрiвниця».
07.50 Мультмiкс.
09.35 М/с «Елвiн i бурундуки».
10.30 Х/ф «Бременськi музикан-
ти».
11.40 т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв». (16+).
12.30 ЛавЛавсar.
13.30,19.55 одного разу пiд 
Полтавою.
14.35 Готель Галiцiя.
15.00 т/с «Домашнiй арешт».
15.35,04.05 Вiталька.
17.50,22.00,02.25 країна у.
18.50 казки у кiно.
20.55 рятiвники.
23.00 Найгiрший водiй країни.
00.00 т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство». (18+).
00.55 т/с «отже». (18+).
01.15 Шпiлiвiлi.
01.35 теорiя зради.

5 канал
06.00,21.40,03.00 Час-Time.
06.30,08.25,01.55 огляд преси.
06.45,18.45 Мiсцевий час.
06.55 ранок iз Бiблiєю.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,21.00,22.00,2
3.00 Час новин.
07.10,08.10,21.25,00.15 Час 
бiзнесу.
07.25,09.50,13.55,14.55,16.55,00.2
0 Погода на курортах.
07.35 фiнансовий тиждень.
07.50 Афiша.
07.55,12.55,15.55,18.55,23.55 По-
года в українi.
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 
Iнформацiйний день.
10.55,11.55,17.55,22.55 Погода у 
свiтi.
19.30,01.00 Час. Пiдсумки дня.
22.15 стоп корупцiї!
23.10 «За Чай.com».
00.00,02.00,04.00,05.00 Час. 
Важливо.
00.25 Хронiка дня.
02.15,05.15 Машина часу.
03.15 феєрiя мандрiв.
03.35 Не перший погляд.
04.15 кiно з Я. соколовою.

ВіВторок, 4 черВНя

перший національний
06.00,07.00,08.00,13.00,15.00,21.0
0 Новини.
06.10,07.10,08.10 Ера бiзнесу.
06.15,07.15,08.15 спорт.
06.20,08.20 АгроЕра.
06.25,07.20,08.25,22.45,23.20,00.2
0 Погода.
06.30,00.25 Вiд першої особи.
07.25,23.25 На слуху.
08.35 Паспорт.ua.
08.45 свiт он-лайн.
09.00,16.50 т/с «Площа Берклi».
09.55 Д/ф «таємницi Вiльнюса».
10.50 т/с «Епоха честi».
11.45 Д/с «орегонський 
путiвник».
12.10 Д/с «Порятунок ферми».
12.40,21.30 Новини. спорт.
13.30 уряд на зв’язку з громадя-
нами.
13.55 т/с «Лiнiя захисту».
15.20 фольк-music.
16.20 Мистецькi iсторiї.
17.45 М/с «книга джунглiв».
18.15,01.20 Новинний блок.
18.50,22.50 З перших вуст.
19.00,01.55 Новини. культура.
19.20 Д/с «садовi скарби».

19.55 Нашi грошi.
20.20,02.10 Про головне.
21.50 Д/ф «Мисливцi за нациста-
ми».
22.55,05.50 Вiчне.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
02.45 т/с «таксi».
04.05 Д/с «Аболiцiонiсти».
05.00 Надвечiр’я. Долi.

1+1
06.45,07.10,08.10,09.10 снiданок 
з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.3
0,02.05 «тсН».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.45,12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.40,01.05 т/с «Байки Мiтяя».
13.40,14.55,20.15,21.15 т/с «свати 
6».
16.00,17.10 т/с «Величне столiття. 
роксолана».
22.20 Х/ф «Пiзнє каяття». (16+).
23.20,02.30 Х/ф «Хочу як 
Брiджет». (16+).

інтер
05.35,18.00,19.00 «стосується 
кожного».
06.30 М/ф.
06.50,03.35 «Подробицi» - «Час».
07.30,14.15 «слiдство вели...» з Л. 
каневським».
08.20 «орел i решка. На краю 
свiту».
10.15 «Давай одружимося».
12.10,20.40 т/с «Пiдземний 
перехiд». (16+).
16.45 «речдок».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
22.40 т/с «Пiзнай мене, якщо 
зможеш». (16+).
00.35 т/с «Чотири пори лiта». 
(16+).
04.15 «Вдалий проект».
04.50 «Готуємо разом».

тк україна
06.10,09.15 Зоряний шлях.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.0
0,03.50 сьогоднi.
07.15,08.15 ранок з україною.
10.50,04.35 реальна мiстика.
12.50 Агенти справедливостi. 
(16+).
14.45,15.30 т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
19.45 «Говорить україна».
21.00 т/с «однолюби», 3 i 4 с.
23.30 т/с «Закон i порядок: зло-
чинний намiр». (16+).
02.00 Х/ф «Неймовiрний Халк». 
(16+).

Новий канал
03.00 Зона ночi.
04.45,18.00 Абзац.
05.35,06.55 Kids’ Time.
05.40 М/с «Пригоди кота у чобо-
тях».
07.00 т/с «татусевi дочки». (16+).
19.00 супермодель по-
українськи.
21.30 Х/ф «Пустун». (16+).
23.20 Х/ф «Новачок». (16+).
01.10 М/ф «ранго».

ICTV
04.30 факти.
04.50 Дивитись усiм!
05.35,20.20 Громадянська обо-
рона.
06.30 ранок у великому мiстi.
08.45 факти. ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з 
к. стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.30,13.20 Х/ф «Метеор», 1 с. 
(16+).
12.45,15.45 факти. День.
14.00 т/с «Володимирська, 15». 
(16+).
16.10 т/с «Демони». (16+).
17.55,21.25 т/с «снайпер. Зброя 
вiдплати». (16+).
18.45,21.05 факти. Вечiр.
22.10 Х/ф «колонiя». (18+).
23.55 т/с «Лас-Вегас». (16+).
00.50 Х/ф «Шосе смертi». (16+).
02.05 Провокатор.

стб
07.00,16.00 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «україна має талант! 7».
11.55 «Мiстичнi iсторiї 2 з Павлом 
костiциним».
13.45 «Битва екстрасенсiв 14».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.30,23.05 «слiдство ведуть 
екстрасенси».
20.30,22.45 «Вагiтна у 16».

тет
06.00,05.40 кориснi пiдказки.
06.20 казка з татом.
06.40 Це наше - це твоє.
06.50 Байдикiвка.

07.20 М/с «Дора-мандрiвниця».
07.50 Мультмiкс.
09.35 М/с «Елвiн i бурундуки».
10.30 Х/ф «Хоробрий кравчик».
11.40 т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв». (16+).
12.30 ЛавЛавсar.
13.30,19.55 одного разу пiд 
Полтавою.
14.35 Готель Галiцiя.
15.00 т/с «Домашнiй арешт».
15.35,04.05 Вiталька.
17.50,22.00,02.25 країна у.
18.50 казки у кiно.
20.55 рятiвники.
23.00 Найгiрший водiй країни.
00.00 т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство». (18+).
00.55 т/с «отже». (18+).
01.15 Шпiлiвiлi.
01.35 теорiя зради.

5 канал
06.00,21.40,03.00 Час-Time.
06.30,07.35,08.25,01.55 огляд 
преси.
06.45,18.45 Мiсцевий час.
06.55 ранок iз Бiблiєю.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,21.00,22.00,2
3.00 Час новин.
07.10,08.10,21.25,00.15 Час бiзнесу.
07.25,09.50,13.55,14.55,16.55,00.2
0 Погода на курортах.
07.50 Будiвельний стандарт.
07.55,12.55,15.55,18.55,23.55 По-
года в українi.
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 
Iнформацiйний день.
10.55,11.55,17.55 Погода у свiтi.
19.30,01.00 Час. Пiдсумки 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 Хронiка дня.
02.15,05.15 Машина часу.
03.15 феєрiя мандрiв.
03.35 Не перший погляд.
04.15 кiно з Я. соколовою.

середа, 5 черВНя

перший національний
06.00,07.00,08.00,13.00,15.00,21.0
0 Новини.
06.10,07.10,08.10 спорт.
06.15,08.15 АгроЕра.
06.20,07.15,08.20,22.45,23.20,00.2
0 Погода.
06.25,00.25 Вiд першої особи.
07.20,23.25 На слуху.
08.35 Паспорт.ua.
08.45 свiт он-лайн.
09.00,16.30 т/с «Площа Берклi».
09.55 т/с «Епоха честi».
11.40 Д/с «орегонський путiвник».
12.10 Д/с «Порятунок ферми».
12.40,21.30 Новини. спорт.
13.30 Нашi грошi.
13.55 т/с «Лiнiя захисту».
15.20 свiтло.
17.25 Хочу бути.
17.45 М/с «книга джунглiв».
18.15,01.20 Новинний блок.
18.50,22.50 З перших вуст.
19.00,01.55 Новини. культура.
19.20 Д/с «Дикi тварини».
19.55 слiдство.Iнфо.
20.20,02.10 Про головне.
21.50 Д/ф «Мисливцi за нацистами».
22.40 Мегалот.
22.55,05.50 Вiчне.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
02.45 т/с «таксi».
04.05 Д/с «Аболiцiонiсти».
05.00 Вiра. Надiя. Любов.

1+1
06.45,07.10,08.10,09.10 снiданок 
з «1+1».
07.00,08.00,09.00,12.00,16.45,19.3
0,02.05 «тсН».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.45,12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.40,01.00 т/с «Байки Мiтяя».
13.45,15.00,20.15,21.20 т/с «свати 6».
16.00,17.10 т/с «Величне столiття. 
роксолана».
22.20 Х/ф «Пiзнє каяття». (16+).
23.20,02.30 Х/ф «Нянь». (16+).

інтер
05.30,18.00,19.00 «стосується 
кожного».
06.25 М/ф.
06.50,03.40 «Подробицi» - «Час».
07.30,14.15 «слiдство вели...» з Л. 
каневським».

08.20 «орел i решка. На краю 
свiту».
10.15 «Давай одружимося».
12.10,20.40 т/с «Пiдземний 
перехiд». (16+).
16.45 «речдок».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
22.40 т/с «Пiзнай мене, якщо 
зможеш». (16+).
00.30 т/с «Повернешся - погово-
римо».
04.20 «Вдалий проект».
04.50 «Готуємо разом».

тк україна
06.10,12.50,05.20 Агенти 
справедливостi. (16+).
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.0
0,02.40 сьогоднi.
07.15,08.15 ранок з україною.
09.15,03.30 Зоряний шлях.
10.50,04.30 реальна мiстика.
14.45,15.30 т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
19.45 «Говорить україна».
21.00 т/с «однолюби», 5 i 6 с.
23.30 т/с «Закон i порядок: зло-
чинний намiр». (16+).

Новий канал
03.00 Зона ночi.
04.45,18.00 Абзац.
05.35,06.55 Kids’ Time.
05.40 М/с «Пригоди кота у чобо-
тях».
07.00 т/с «Щасливi разом».
19.00 супермодель по-
українськи.
21.30 Х/ф «тисяча слiв». (16+).
23.15 Х/ф «Пустун». (16+).
01.10 служба розшуку дiтей.
01.15 Х/ф «Морський 
пiхотинець». (16+).

ICTV
04.20 служба розшуку дiтей.
04.25 студiя Вашингтон.
04.30 факти.
04.50 Дивитись усiм!
05.35,10.10 Громадянська обо-
рона.
06.30 ранок у великому мiстi.
08.45 факти. ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з 
к. стогнiєм.
11.55,13.20 Х/ф «Метеор», 2 с. 
(16+).
12.45,15.45 факти. День.
14.10,16.10 т/с «Демони». (16+).
17.55,21.25 т/с «снайпер. Зброя 
вiдплати». (16+).
18.45,21.05 факти. Вечiр.
20.20 секретний фронт.
22.10 Х/ф «Пароль «риба-меч». 
(16+).
00.05 Х/ф «колонiя». (18+).
01.40 Провокатор.

стб
06.45,16.00 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.40 «україна має талант! 7».
12.00 «Мiстичнi iсторiї 2 з Павлом 
костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв 14».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.30,00.40 «слiдство ведуть 
екстрасенси».
20.30,22.45 «кохана, ми вбиває-
мо дiтей».

тет
06.00,05.40 кориснi пiдказки.
06.20 казка з татом.
06.40 Це наше - це твоє.
06.50 Байдикiвка.
07.20 М/с «Дора-мандрiвниця».
07.50 Мультмiкс.
09.35 М/с «Елвiн i бурундуки».
10.30 Х/ф «Пастушка».
11.40 т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв». (16+).
12.30 ЛавЛавсar.
13.30,19.55 одного разу пiд 
Полтавою.
14.35 Готель Галiцiя.
15.00 т/с «Домашнiй арешт».
15.35,04.05 Вiталька.
17.50,22.00,02.25 країна у.
18.50 казки у кiно.
20.55 рятiвники.
23.00 Найгiрший водiй країни.
00.00 т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство». (18+).
00.55 т/с «отже». (18+).
01.15 Шпiлiвiлi.
01.35 теорiя зради.

5 канал
06.00,21.40,03.00 Час-Time.
06.30,07.35,08.25,01.55 огляд 
преси.
06.45,18.45 Мiсцевий час.
06.55 ранок iз Бiблiєю.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.

00,17.00,18.00,19.00,21.00,22.00,
23.00 Час новин.
07.10,08.10,21.25,00.15 Час 
бiзнесу.
07.25,09.50,13.55,14.55,16.55,00.2
0 Погода на курортах.
07.50 Драйв.
07.55,12.55,15.55,18.55,23.55 По-
года в українi.
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 
Iнформацiйний день.
10.55,11.55,17.55 Погода у свiтi.
19.30,01.00 Час. Пiдсумки дня.
22.15 особливий погляд.
23.10 «За Чай.com».
00.00,02.00,04.00,05.00 Час. 
Важливо.
00.25 Хронiка дня.
02.15,05.15 Машина часу.
03.15 феєрiя мандрiв.
03.35 Не перший погляд.
04.15 кiно з Я. соколовою.

четВер, 6 черВНя

перший національний
06.00,07.00,08.00,13.00,15.00,21.0
0 Новини.
06.10,07.10,08.10 Ера бiзнесу.
06.15,07.15,08.15 спорт.
06.20,08.20 АгроЕра.
06.25,07.20,08.25,22.45,23.20,00.2
0 Погода.
06.30,00.25 Вiд першої особи.
07.25,23.25 На слуху.
08.35 Паспорт.ua.
08.45 свiт он-лайн.
09.00,16.30 т/с «Площа Берклi».
09.55 т/с «Епоха честi».
11.40 Д/с «орегонський 
путiвник».
12.10 Д/с «Порятунок ферми».
12.40,21.30 Новини. спорт.
13.30 слiдство.Iнфо.
13.55 т/с «Лiнiя захисту».
15.20 Надвечiр’я. Долi.
17.25 Школа Мерi Поппiнс.
17.40 М/с «книга джунглiв».
18.15,01.20 Новинний блок.
18.50,22.50 З перших вуст.
19.00,01.55 Новини. культура.
19.20 Д/с «Дикi тварини».
19.55 «схеми» з Н. седлецькою.
20.20,02.10 Про головне.
21.50 Д/ф «Мисливцi за нацистами».
22.55,05.50 Вiчне.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
02.45 т/с «таксi».
04.05 уряд на зв’язку з громадя-
нами.
04.30 Д/ф «Василь симоненко. 
тиша i грiм».
05.00 свiтло.

1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30,02.10 «тсН».
06.45,07.10,08.10,09.10 снiданок 
з «1+1».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.45,12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.40,01.05 т/с «Байки Мiтяя».
13.45,15.00,20.15,21.20 т/с «свати 6».
16.00,17.10 т/с «Величне столiття. 
роксолана».
22.20 Х/ф «Пiзнє каяття». (16+).
23.20,02.35 Х/ф «Зовсiм не бабiй». 
(16+).

інтер
05.35,18.00,19.00 «стосується 
кожного».
06.25 М/ф.
06.50,03.40 «Подробицi» - «Час».
07.30,14.15 «слiдство вели...» з Л. 
каневським».
08.20 «орел i решка. На краю 
свiту».
10.15 «Давай одружимося».
12.10,20.40 т/с «Пiдземний 
перехiд». (16+).
16.45 «речдок».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
22.40 т/с «Пiзнай мене, якщо 
зможеш». (16+).
00.25 Х/ф «усе можливо».
02.20 Х/ф «Жiнка для всiх».
04.20 «Вдалий проект».
04.50 «Готуємо разом».

тк україна
06.10,12.50,05.20 Агенти 
справедливостi. (16+).
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.0
0,02.40 сьогоднi.
07.15,08.15 ранок з україною.
09.15,03.30 Зоряний шлях.
10.50,04.30 реальна мiстика.
14.45,15.30 т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
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19.45 «Говорить україна».
21.00 т/с «однолюби», 7 i 8 с.
23.30 т/с «Закон i порядок: зло-
чинний намiр». (16+).

овий канал
03.00,01.30 Зона ночi.
04.45,18.00 Абзац.
05.35,06.55 Kids’ Time.
05.40 М/с «Пригоди кота у чобо-
тях».
07.00 т/с «татусевi дочки». (16+).
19.00 супермодель по-
українськи.
21.25 Х/ф «Золота дитина».
23.15 Х/ф «Бумеранг».
01.25 служба розшуку дiтей.

ICTV
04.20 студiя Вашингтон.
04.25 факти.
04.45 Дивитись усiм!
05.35 Громадянська оборона.
06.30 ранок у великому мiстi.
08.45 факти. ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з 
к. стогнiєм.
10.10 секретний фронт.
11.50,13.20 Х/ф «Пароль «риба-
меч». (16+).
12.45,15.45 факти. День.
14.10,16.10 т/с «Демони». (16+).
17.55,21.25 т/с «снайпер. Зброя 
вiдплати». (16+).
18.45,21.05 факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
22.10 Х/ф «Змiї на борту лiтака». 
(16+).
00.20 т/с «Лас-Вегас». (16+).
01.45 Провокатор.

стб
07.05,16.00 «Все буде добре!»
09.00 «україна має талант! Дiти».
12.00 «Мiстичнi iсторiї 2 з Павлом 
костiциним».
13.50 «Битва екстрасенсiв 14».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.30,00.35 «слiдство ведуть 
екстрасенси».
20.30,22.45 «Я соромлюсь свого 
тiла 3».

тет
06.00,05.40 кориснi пiдказки.
06.20 казка з татом.
06.40 Це наше - це твоє.
06.50 Байдикiвка.
07.20 М/с «Дора-мандрiвниця».
07.50 Мультмiкс.
09.35 М/с «Елвiн i бурундуки».
10.30 Х/ф «розумна селянська 
донька».
11.40 т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв». (16+).
12.30 ЛавЛавсar.
13.30,19.55 одного разу пiд 
Полтавою.
14.35 Готель Галiцiя.
15.00 т/с «Домашнiй арешт».
15.35,04.05 Вiталька.
17.50,22.00,02.25 країна у.
18.50 казки у кiно.
20.55 рятiвники.
23.00 Найгiрший водiй країни.
00.00 т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство». (18+).
00.55 т/с «отже». (18+).
01.15 Шпiлiвiлi.
01.35 теорiя зради.

5 канал
06.00,21.40,03.00 Час-Time.
06.30,07.35,08.25,01.55 огляд 
преси.
06.45,18.45 Мiсцевий час.
06.55 ранок iз Бiблiєю.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,21.00,22.00,2
3.00 Час новин.
07.10,08.10,21.25,00.15 Час 
бiзнесу.
07.25,09.50,13.55,14.55,16.55,00.2
0 Погода на курортах.
07.50 Мотор.
07.55,12.55,15.55,18.55,23.55 По-
года в українi.
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 
Iнформацiйний день.
10.55,11.55,17.55 Погода у свiтi.
19.30,01.00 Час. Пiдсумки дня.
22.15 Акцент.
23.10 «За Чай.com».
00.00,02.00,04.00,05.00 Час. 
Важливо.
00.25 Хронiка дня.
02.15,05.15 Машина часу.
03.15 феєрiя мандрiв.
03.35 Не перший погляд.
04.15 кiно з Я. соколовою.

п’ятНиця, 7 черВНя

перший національний
06.00,07.00,08.00,13.00,15.00,21.0
0 Новини.

06.10,07.10,08.10 спорт.
06.15,08.15 АгроЕра.
06.20,07.15,08.20,22.45,23.20,00.2
0 Погода.
06.25 Життєлюб.
07.20,23.25 На слуху.
08.30 територiя закону.
08.40 Паспорт.ua.
08.45 свiт он-лайн.
09.00,16.30 т/с «Площа Берклi».
09.55 т/с «Епоха честi».
11.40 Д/с «орегонський 
путiвник».
12.10 Д/с «Порятунок ферми».
12.40,21.30 Новини. спорт.
13.30 «схеми» з Н. седлецькою.
13.55 т/с «Лiнiя захисту».
15.20 Вiра. Надiя. Любов.
17.25 Хто в домi хазяїн?
17.45 М/с «книга джунглiв».
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».
20.20,02.10 Про головне.
21.50 Д/ф «Мисливцi за нацис-
тами».
22.55,05.50 Вiчне.
23.00,00.00,01.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.
02.45 т/с «таксi».
04.00 фольк-music.
05.00 Надвечiр’я. Долi.

1+1
06.00,07.00,08.00,09.00,12.00,16.4
5,19.30 «тсН».
06.45,07.10,08.10,09.10 снiданок 
з «1+1».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.45,12.20 «Мiняю жiнку 6».
12.40 т/с «Байки Мiтяя».
13.45,15.00 т/с «свати 6».
16.00,17.10 т/с «Величне столiття. 
роксолана».
20.15,22.10 «Лiга смiху 2».
00.05 «Вечiрнiй київ».
02.05 «Маленькi гiганти».

інтер
05.35,18.00 «стосується кожного».
06.25 М/ф.
06.50 «Подробицi» - «Час».
07.30,14.15 «слiдство вели...» з Л. 
каневським».
08.20 «орел i решка. На краю 
свiту».
10.15 «Давай одружимося».
12.10 т/с «Пiдземний перехiд». 
(16+).
16.45 «речдок».
17.40 Новини.
20.00,02.35 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Було у батька три 
сини».
00.55 Х/ф «Грозовий перевал».
04.15 «Чекай на мене».

тк україна
06.10,12.50 Агенти 
справедливостi. (16+).
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.0
0,03.30 сьогоднi.
07.15,08.15 ранок з україною.
09.15,05.45 Зоряний шлях.
10.50,04.15 реальна мiстика.
14.45,15.30 т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
19.45 «Говорить україна».
21.00 т/с «однолюби», 9 i 10 с.
23.20 «слiдами Грантоєдов», ч. 2.
00.00 т/с «однолюби».
02.00 т/с «Закон i порядок: зло-
чинний намiр». (16+).

Новий канал
03.00,01.20 Зона ночi.
03.50 т/с «татусевi дочки». (16+).
05.40,18.00 Абзац.
06.35,07.55 Kids’ Time.
06.40 М/с «Пригоди кота у чобо-
тях».
08.00,19.00 супермодель по-
українськи.
21.45 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». 
(16+).
23.40 Х/ф «украдене побачення». 
(16+).
01.15 служба розшуку дiтей.

ICTV
04.20 служба розшуку дiтей.
04.25 студiя Вашингтон.
04.30 факти.
04.50 Дивитись усiм!
05.35 Громадянська оборона.
06.30 ранок у великому мiстi.
08.45 факти. ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини з 
к. стогнiєм.
10.10 Iнсайдер.
11.30,13.20 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака». (16+).
12.45,15.45 факти. День.
14.00,16.10 т/с «Демони». (16+).
17.55 т/с «снайпер. Зброя 
вiдплати». (16+).
18.45,21.05 факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 «На трьох».
00.30 Х/ф «сфера». (16+).

02.45 т/с «Лас-Вегас». (16+).
03.30 Провокатор.

стб
05.50 Х/ф «Аварiя - дочка мента».
07.45 Х/ф «Я тебе кохаю».
18.00,22.00 «Вiкна-Новини».
18.30 Х/ф «Двi iсторiї про кохан-
ня».
20.40,22.35 Х/ф «Не пiдганяй 
кохання».
23.25 «слiдство ведуть екстра-
сенси».

тет
06.00,05.40 кориснi пiдказки.
06.20 казка з татом.
06.40 Це наше - це твоє.
06.50 Байдикiвка.
07.20 М/с «Дора-мандрiвниця».
07.50 Мультмiкс.
09.40 Х/ф «Герой з плаката».
12.30 ЛавЛавсar.
13.30 одного разу пiд Полтавою.
14.35 Готель Галiцiя.
15.00 т/с «Домашнiй арешт».
15.35,04.05 Вiталька.
17.50,02.50 країна у.
18.50 казки у кiно.
20.00 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
21.45 Х/ф «Дiти шпигунiв 2: острiв 
утрачених мрiй».
23.25 Х/ф «Пластик». (16+).
01.15 Х/ф «смужка нескошених 
диких квiтiв».

5 канал
06.00,21.40,03.00 Час-Time.
06.30,07.35,08.25,01.55 огляд 
преси.
06.45,18.45 Мiсцевий час.
06.55 ранок iз Бiблiєю.
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,21.00,22.00,2
3.00 Час новин.
07.10,08.10,21.25,00.15 Час 
бiзнесу.
07.25,09.50,13.55,14.55,16.55,00.2
0 Погода на курортах.
07.50 Драйв.
07.55,12.55,15.55,18.55,23.55 По-
года в українi.
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 Iнформацiйний 
день.
10.55,11.55,17.55,22.50 Погода у 
свiтi.
18.15 Iнтерв’ю з А. сусленком.
19.30,01.00 Час. Пiдсумки дня.
22.15 стоп корупцiї!
23.10 «За Чай.com».
00.00,02.00,04.00,05.00 Час. 
Важливо.
00.25 Хронiка дня.
02.15 Машина часу.
03.15 кiно з Я. соколовою.
03.35 В кабiнетах.
04.25,05.25 Будемо жити.
04.45 Невигаданi iсторiї.
05.55 рандеву.

субота, 8 черВНя

перший національний
06.00 у просторi буття.
06.30,07.00,08.00,11.30,13.00,23.2
0,00.10 Погода.
06.35 Пiдсумки.
07.05 АгроЕра. Пiдсумки.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.05 смакота.
08.30,23.00 свiт on-line.
08.45 телемагазин.
09.00 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
09.50 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку».
10.45 Хто в домi хазяїн?
11.10 Хочу бути.
11.50 фольк-music.
13.05 Д/ф «Мисливцi за нацис-
тами».
16.50 Д/ф «колажi».
17.30 книга.ua.
18.00 Чоловiчий клуб. спорт.
19.20 Чоловiчий клуб.
20.00 Д/с «скарби та смертельнi 
таємницi морiв».
21.00 Новини.
21.30 розсекречена iсторiя.
22.20 Д/с «Дикi тварини».
22.45 Мегалот.
23.25 Життєлюб.
23.50 На слуху. Пiдсумки.
01.20 Д/с «увесь цей джаз».
02.20 Д/ф «Мiстерiя Марiї. М. 
Приймаченко».
02.45 т/с «таксi».
04.00 Д/ф «таємницi Вiльнюса».
05.00 Вiра. Надiя. Любов.

1+1
06.00,19.30 «тсН».
06.35 «Грошi».
07.50,23.15 «свiтське життя».
08.50 Х/ф «кохання неждане 
надiйде». (16+).

12.40 Х/ф «Пiзнє каяття». (16+).
16.30,21.15 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «розсмiши комiка».
20.15 Х/ф «Знай наших».
00.15,02.10 «Лiга смiху 2».

інтер
06.00 М/ф «Дюймовочка».
06.25 Х/ф «самотня жiнка бажає 
познайомитися».
08.15 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком».
10.00 «Лiя Ахеджакова. Маленька 
жiнка у великому кiно».
11.00 Х/ф «службовий роман».
14.10 т/с «Вузький мiст», 1-4 с.
18.00 т/с «Двi долi. Нове життя», 1 
i 2 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 т/с «Двi долi. Нове життя», 
3-6 с. (16+).
00.15 Х/ф «краще в менi».
02.20,05.00 «Подробицi» - «Час».
02.55 Х/ф «Було у батька три 
сини».

тк україна
07.00,15.00,19.00,02.30 сьогоднi.
07.15,05.10 Зоряний шлях.
08.40 т/с «однолюби», 1-5 с.
13.50,15.20 т/с «кров не вода». 
(16+).
17.50,19.40 т/с «Янгол у серцi».
22.50 Х/ф «Намисто». (16+).
00.50 реальна мiстика.
03.10 т/с «Закон i порядок: зло-
чинний намiр». (16+).

Новий канал
03.00,02.15 Зона ночi.
04.35 т/с «татусевi дочки». (16+).
05.30,06.45 Kids’ Time.
05.35 М/с «Пригоди кота у чоботях».
06.50 супермодель по-
українськи.
09.20 ревiзор.
12.10 Пристрастi за ревiзором.
15.00 Х/ф «Бумеранг».
17.20 Х/ф «Золота дитина».
19.15 Х/ф «Знайомтеся: Дейв».
21.00 Х/ф «Без вiдчуттiв». (16+).
22.50 Х/ф «скаути проти зомбi». 
(16+).
00.35 Х/ф «Ломбард». (16+).

ICTV
04.20 факти.
04.40 т/с «Вiддiл 44». (16+).
06.10 Дивитись усiм!
07.05 Без гальм.
08.00 Я зняв!
08.55 «На трьох».
11.55,13.00 Х/ф «Чорнильне 
серце».
12.45 факти. День.
14.05 Х/ф «сфера». (16+).
16.45 Х/ф «Пiк Данте».
18.45 факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з к. стогнiєм.
20.05 Х/ф «ред». (16+).
22.05 Х/ф «ред 2». (16+).
00.10 Х/ф «сповiдь небезпечної 
людини». (16+).
02.15 т/с «Лас-Вегас». (16+).
03.30 Провокатор.

стб
06.05 «Все буде добре!»
08.05 «караоке на Майданi».
09.00 «Все буде смачно!»
10.50 «Хата на тата».
12.50 «Вагiтна у 16».
14.50 Х/ф «Двi iсторiї про кохання».
16.50 Х/ф «Не пiдганяй кохання».
19.00 Х/ф «Вiтер в обличчя».
22.50 Х/ф «спортлото-82».
00.40 «слiдство ведуть екстра-
сенси».

тет
06.00,05.40 кориснi пiдказки.
06.20 казка з татом.
06.40 Це наше - це твоє.
06.50 Байдикiвка.
07.20 М/с «Дора-мандрiвниця».
07.50 Мультмiкс.
09.35 М/с «Елвiн i бурундуки».
10.30 М/с «Дора i друзi. Пригоди 
в мiстi».
11.00 М/ф «клуб Вiнкс: таємниця 
морської безоднi».
12.25,19.50 одного разу пiд 
Полтавою.
14.00 казки у кiно.
16.10 Х/ф «Дiти шпигунiв 2: острiв 
утрачених мрiй».
18.05 Х/ф «Шпигун по сусiдству».
22.00 країна у.
00.00 Х/ф «Нiчна тусовка».
01.40 Х/ф «Герой з плаката».
04.00 Вiталька.

5 канал
06.00 Час-тайм.
06.15,20.10,00.20,05.15 рандеву.
06.55,17.55 Погода у свiтi.
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.
07.10,08.10,09.55,11.55,13.55,14.5
5,16.55 Погода на курортах.

07.30,14.10 Вiдкрита церква.
07.50,08.55,22.15,00.15 Час 
бiзнесу.
07.55,12.55,15.55,18.50,23.50 По-
года в українi.
08.20 Не перший погляд.
09.15 Мотор.
09.20 Автопiлот-новини.
09.30 укравтоконтинент.
10.10 Модне здоров’я.
10.30 Iсторiя успiху.
10.40 сучасний фермер.
11.05 П’ятий поверх.
11.30 Майстри ремонту.
12.15 сiмейнi зустрiчi.
12.35 Прес-конференцiя щодо 
ситуацiї у зонi Ато.
12.50 legal Up life.
13.10,03.20 кiно з Я. соколовою.
13.30,04.15 феєрiя мандрiв.
14.35 Навчайся з нами.
15.15 фiнансовий тиждень.
15.30 особливий погляд.
16.05 Полiлог.
17.10 «За Чай.com».
18.10 Про вiйсько.
18.35,02.35 фактор безпеки.
19.25 Машина часу.
21.00,01.30 Велика полiтика.
21.30,03.00 Вiкно до Америки.
22.30 «Вiддiл кадрiв».
23.25 Нацiональний актив.
01.15,02.00,04.00,05.00 Час. 
Важливо.
02.15 В кабiнетах.
04.35 Час iнтерв’ю.

 
Неділя, 9 черВНя

перший національний
06.00 свiт православ’я.
06.30,07.00,08.05,11.50,22.50,23.2
0,00.10 Погода.
06.35 На слуху.
07.05 Вiд першої особи.
07.25 Життєлюб.
08.10 смакота.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45,23.00 свiт on-line.
09.00 Д/с «скарби та смертельнi 
таємницi морiв».
10.00 Х/ф «Мадам Нобель».
12.00 театральнi сезони.
12.30,01.20 Д/с «Блюз. Мартiн 
скорсезе представляє».
14.30 Мистецькi iсторiї.
14.45 фольк-music.
15.50 Перший на селi.
16.35 Х/ф «Милий друг».
18.30 Х/ф «королiвський гене-
рал».
20.30 Перша шпальта.
21.00 Новини.
21.30 Д/с «традицiйнi свята 
Мацурi».
22.20 Д/с «Дикi тварини».
23.25 територiя закону.
23.30 Вiд першої особи. Пiдсумки.
02.55 т/с «таксi».
04.15 Чоловiчий клуб. спорт.
05.25 Чоловiчий клуб.

1+1
06.00 Х/ф «кохання неждане 
надiйде». (16+).
09.00 «Лото-Забава».
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь».
10.10 «розсмiши комiка».
11.10,12.10,13.10,14.00,15.00,16.0
0 «свiт навиворiт: камбоджа».
17.00,18.30 «свiт навиворiт 8».
19.30,05.15 «тсН-тиждень».
21.00 Х/ф «Бiженка». (12+).
01.15 Х/ф «одержимiсть». (16+).
04.55 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».

інтер
05.30 М/ф «Дикi лебедi».
06.25 Х/ф «Артист iз кохановки».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «орел i решка. рай i пекло».
11.00 «орел i решка. Перезаван-
таження».
12.00 Х/ф «Зразковi сiм’ї».
14.10 Х/ф «службовий роман».
17.30 т/с «Двi долi. Нове життя», 7 
i 8 с. (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 т/с «Двi долi. Нове життя», 
9-12 с. (16+).
00.00 т/с «Вузький мiст», 1-4 с.

тк україна
06.50 сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.10 т/с «однолюби».
15.00 Х/ф «Намисто». (16+).
17.00,20.00 т/с «Волошки». (16+).
19.00,05.50 Подiї тижня з олегом 
Панютою.
21.45 т/с «кров не вода». (16+).
01.10 реальна мiстика.
02.50 таємний код зламано. 
Епоха водолiя.
03.35 таємний код зламано. 
Хвороба.

04.20 Агенти справедливостi. 
(16+).

Новий канал
03.00,02.35 Зона ночi.
05.25 Х/ф «Морський 
пiхотинець». (16+).
07.10,09.55 Kids’ Time.
07.15 М/с «Пригоди кота у чобо-
тях».
10.00 Х/ф «Дрiллбiт тейлор. Шко-
ла виживання».
12.00 Х/ф «тисяча слiв». (16+).
13.50 Х/ф «Мiльйонер мимоволi». 
(16+).
15.50 Х/ф «Знайомтеся: Дейв».
17.40 Х/ф «Без вiдчуттiв». (16+).
19.15 Х/ф «Дiм iз приколами».
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
(16+).
23.00 Х/ф «Якщо твоя дiвчина - 
зомбi». (16+).
00.50 Х/ф «скаути проти зомбi». 
(18+).

ICTV
05.35 факти.
06.00 т/с «код костянтина». (16+).
08.30 т/с «Вiддiл 44». (16+).
12.10,13.00 Х/ф «Пiк Данте».
12.45 факти. День.
14.25 Х/ф «ред». (16+).
16.40 Х/ф «ред 2». (16+).
18.45 факти тижня. 100 хвилин з 
о. соколовою.
20.30 Х/ф «Людина листопада». 
(16+).
22.45 Х/ф «Iнтереси держави». 
(16+).
00.40 Х/ф «одинак». (16+).
02.30 т/с «Лас-Вегас». (16+).
03.55 Провокатор.

стб
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 «караоке на Майданi».
12.15 «Планета земля 2».
13.20 Х/ф «Вiтер в обличчя».
17.10 Х/ф «спортлото-82».
19.00,02.00 «слiдство ведуть 
екстрасенси».
22.40 «Я соромлюсь свого
тiла 3».

тет
06.00,05.40 кориснi пiдказки.
06.20 казка з татом.
06.40 Це наше - це твоє.
06.50 Байдикiвка.
07.20 М/с «Дора-мандрiвниця».
07.50 Мультмiкс.
08.45 М/ф «клуб Вiнкс: таємниця 
морської безоднi».
10.10 Х/ф «Нiчна тусовка».
11.50,03.15 Вiталька.
19.50 одного разу пiд Полтавою.
22.00 країна у.
00.00 Х/ф «Пластик». (16+).
01.50 Х/ф «смужка нескошених 
диких квiтiв».

5 канал
06.00,09.30 Вiкно до Америки.
06.20,10.55 Погода у свiтi.
06.25,18.15 Велика полiтика.
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.
07.10,09.55,11.55,13.55,14.55,16.5
5,17.55,00.55 Погода на курортах.
07.30 Вiдкрита церква.
07.50,08.55,22.15,00.15 Час 
бiзнесу.
07.55,12.55,15.55,18.55,23.55 По-
года в українi.
08.15 Мотор.
08.20 Автопiлот-тест.
08.25 технопарк.
08.30,03.15 феєрiя мандрiв.
09.10 Гра iнтересiв.
10.10 кордон держави.
10.25 Будемо жити.
10.40 Драйв.
11.10 рандеву.
12.15 сiмейнi зустрiчi.
12.40 Прес-конференцiя щодо 
ситуацiї у зонi Ато.
12.50 legal Up Business.
13.10 Модне здоров’я.
13.30 Час iнтерв’ю.
14.10 Агрокраїна.
14.30 Дiалоги з Патрiархом.
15.15 П’ятий поверх.
15.30 Нацiональний актив.
16.05 В кабiнетах.
16.30 Акцент.
17.10 «За Чай.com».
19.25,00.20 Невигаданi iсторiї.
20.05,02.15,05.15 Машина часу.
21.00,01.15 Час: пiдсумки тижня з 
В. Гайдукевичем.
21.40,03.00 Час-Time.
22.30 «Вiддiл кадрiв».
23.30 фiнансовий тиждень.
01.00,02.00,04.00,05.00 Час. 
Важливо.
01.55 огляд преси.
03.35 Не перший погляд.
04.15 кiно з Я. соколовою. 



Щоб підвищити майстер-
ність гри в шахи, бажано 
розв’язувати задачі й 

етюди, не розставляючи шахи на 
шахівниці.

таку можливість читачам надає 
наша газета, в якій ми друкуємо 

оригінальні задачі. сьогодні ви мо-
жете розв’язати шахові мініатюри 
Миколи Пархоменка (м. Вінниця), 
які друкуються вперше. 

гороскопрадимо почитати

жарти

погода у вінниці

ти не зна-
єш про 
неї нічого, 

зате вона знає 
про тебе все.

кожного дня 
навколо нас тра-
пляються події. 
Ми бачимо лю-
дей через вікна 
своєї квартири, 
вітрини магази-
нів або вікна вагонів потягу. Це не-
знайомі нам люди й у кожного своє 
життя, на яке ми не маємо змоги 
вплинути або кардинально його 
змінити одною лишень дією…

ранок... тіло наче з гуми… 
День... у телефоні прийняті дзвін-
ки від різних людей, але зміст роз-
мов не закарбувався в пам’яті. 
Вечір... Нові «пригоди», нові про-
вали, нові зруйновані життя…

Історії трьох жінок, які можна 
описати, як щоденник подій не-
тверезої людини. Покадрова ілю-
страція подій у постійному русі з 
переміщенням у різні відрізки 
життя. Моменти злетів та падінь, 
що вплинули на результат за-
втрашнього дня. Приготуйтесь до 
подорожі. Вас здивують жахіття, 
які причаїлися за поворотом. 

Задачник для гуцулів:
смерека. На смереці висять три 

москалі, навколо смереки танцює 
п’ять гуцулів із сокирами.

Питання: а чи не чарівно в нас 
на Прикарпатті?

***
– Що на світі всіх миліше, 

найрум’яніше та найбіліше? 
– сало.

***
українські генетики схрестили сви-

ню зі змією. тепер ці свині кілька разів 
на рік скидають сало. Після цього укра-
їнські генетики планують схрестити 
свиню з ящіркою, щоб можна було 
стегно відірвати й нове виростало.

***
Блондинка каже подрузі: 
– А я вчора в окуліста була. 
– Що сказав? 
– сказав, щоб я абетку вчила.

***
Біля хати бандерівець спокійно 

та повільно ріже пилкою москаля. 
сусід питає: 

– Миколо! у тебе що, піштоля 
немає?

– Чому немає, є… але сьогодні 
маю натхнення й час…

***
– Яка різниця між тими, що мо-

ляться в церкві й у казино? 
– ті, що в казино, роблять це на-

багато щиріше.
***

– Як зробити наших людей релі-
гійнішими? 

– Безкоштовний wi-fi в кожну 
церкву. 
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ольга Бунич 

3–9 липня 
оВеН
Це чудовий час для початку нових 
стосунків. Ваша енергетика цього 

тижня приваблюватиме всіх навколо, тож 
ловіть момент та налагодьте особисте жит-
тя. Для овнів, що вже мають пару, саме час 
укріпити свої стосунки – влаштуйте коханій 
людині романтичне побачення чи приєм-
ний сюрприз.

телець
Дійте за принципом «очі бояться – 
руки роблять». Підбийте підсумки, 

похваліть себе, придбайте якусь приємну 
дрібницю. Ваші думки в четвер повністю 
належатимуть роботі. Займайтеся інвести-
ціями, укладайте угоди. З друзями та коле-
гами обговорюйте спільні інтереси, але не 
діліться своїми успіхами та планами.

близНюки
Знайдіть можливість для розви-
тку своїх здібностей. Щось нове 

обов’язково до вас прийде цього тижня. 
Якщо у вас є діти, час задуматися над но-
вими методиками виховання. Поїздки та 
спільні інтереси допоможуть порозумітися. 
Якщо ви вільні, то присвятіть більше часу 
друзям та власному хобі.

рак
Цього тижня можливі зміни в 
кар’єрі: нова посада або ж перехід 

на іншу роботу. у любовних стосунках також 
не виключені приємні сюрпризи. Головне – 
проявіть активність. тиждень виявиться 
вдалим: ви відчуєте прилив сил, натхнення, 
підтримку близьких – і зможете гори звер-
нути! 

леВ
Цього тижня ви відчуєте неочіку-
ваний прилив енергії, що може 

обернутися новими романами. Будьте за-
ощадливими – необдумані вчинки й марно-
тратність можуть призвести до фінансових 
проблем. Але у більшості Львів знайдуться 
щедрі друзі, готові прийти на допомогу. 

діВа
колесо фортуни повертається у ваш 
бік. Події цього тижня матимуть ве-

лике значення. Необхідно чітко окреслити 
цілі, знайти свій шлях. Якщо ви прийняли 
якесь рішення, то зробіть усе можливе, аби 
виконати задумане. В особистому житті 
можливі непорозуміння, тож зробіть крок 
назустріч коханій людині.

терези
Чим більше зусиль ви докладете, 
тим легше вдаватимуться справи. 

Якщо сумніватиметесь, дозвольте пред-
ставникам старшого покоління поділитися 
з вами досвідом. такі поради допоможуть 
вийти зі складної ситуації.

скорпіоН
Будьте практичнішими й не дові-
ряйте тим, хто обіцяє золоті гори. 

Повірте: зараз не час ганятися за журавлем, 
набагато важливіше втримати свою сини-
цю. На початку липня багато представників 
знаку відчують втому, занепад сил. Нама-
гайтеся більше відпочивати, тоді в першій 
половині місяця зумієте реалізувати свої 
плани, у тому числі фінансові. 

стрілець
Цього тижня сміливо йдіть за своєю 
мрією! усі ваші зусилля приведуть 

вас до бажаної мети. Нехай це станеться не 
відразу, але незабаром ви зрозумієте, що 
рухаєтесь у правильному напрямку. Не бій-
теся своїх мрій, краще придумайте способи 
для їх реалізації.

козеріГ 
Проявіть свої сильні сторони. Вда-
лий день для підсумкової зустрічі та 

розмови – середа. у сімейних відносинах 
краще поступитися в грошовому питанні, 
аніж викликати образу партнера. уміння 
володіти собою допоможе вам у ситуації, 
коли потрібно всіх вислухати, але промов-
чати.

ВодоліЙ
Ви людина, яка дає слушні пора-
ди та випромінює оптимізм. Нові 

люди в оточенні можуть зіграти важливу 
роль у вашій кар’єрі. До п’ятниці тільки 
розглядайте варіанти та нічого не змі-
нюйте в своєму житті. Поводьтеся обе-
режніше з чужими грішми. Ідеальний 
момент для початку нової справи – ранок 
неділі.

риби
тиждень буде відзначений перегля-
дом домовленостей та появою не-

сподіваної роботи. у понеділок та вівторок 
інтуїція допоможе вам у практичних спра-
вах, але емоційність – ваше слабке місце. 
субота сприятлива для будь-яких нововве-
день. Цього тижня необхідно обрати: з ким 
далі співпрацювати, спілкуватися, жити. у 
неділю можна робити великі покупки. 

«ДівЧина у потяГу» 
поли Гоукінз

партнер рубрики: 
Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. тімірязєва

«Правди сила». 
Громадська газета Вінниччини.
Виходить щосереди. 
Видається українською мовою.
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задача №28
мат за 2 ходи (3+4)

задача №30
мат за 2 ходи (5+1)

перевірте розв’язок шахових задач о. дашковського з №22(31) від 31 травня
Задача №25: 
Tf6! Загроза 2. Tf1+! Kf1 3.T:f1x;
… кb1 2. K:b1! Kp:b1 3. Tf1x;

задача №29 
мат за 2 ходи (4+2)

Задача №26:
Kh6! Загроза  2. Tf7x;
… gf6: 2. C:f6! Kpe8 3. Td8x;
… gh6: 2. Cg3! f5 3.Cd6x;

Задача №27:
крf6! Загроза. 2. Kpe5! d2 3. Tc3x;
1. … Kpf4/d2/Kpd4. 2. Tc4/Tc3+/фg5!;

дозвіЛЛя

шахові заДаЧі-мініатюри 

микола ПаРхоменко

микола буценко

уродженець Вінниці, 26-річ-
ний микола буценко — бок-
сер-аматор. юнак виступає 

в «легшій» категорії до 56 кг. у 22 
роки микола став срібним призе-
ром чемпіонату європи, бронзо-
вим призером чемпіонату світу та 
чемпіоном україни. 

20 червня боксер здобув ліцензію 
на чемпіонат світу з боксу, а завдяки 
перемозі над В’ячеславом Гожаном 
з Молдови на чемпіонаті Європи з 
боксу вийшов у чвертьфінал.

раніше, у 2016 році, Микола Бу-
ценко виступав за рідну Вінницьку 
область, а також за одеську. Цього 

ж року, у зв’язку з ліквідацією кон-
солідованих заліків, виступати за дві 
області заборонили. Боксер вирішив 
відмовитись від Вінниці й виступати 
за сусідню одеську область.

– На сьогодні він (Микола Буценко) 
не є членом збірної Вінницької області. 
у минулих роках він виступав за одесь-
ку й Вінницьку області, відповідно й ко-
шти вкладалися однакові. Цього року 
міністерство ліквідувало консолідова-
ний залік, тому Буценко виступає лише 
за одеську область. таким було його 
рішення, – розповідає заступник на-
чальника управління, начальник відді-
лу фізичної культури та спорту Вінниць-
кої облдержадміністрації олександр 
олійник.  


