
Жителі села Ометинці, що на 
Немирівщині, «воюють» з 
місцевою владою за право 

на клаптик землі. 23 червня люди пі-
кетували Головне управління Держ-
геокадастру у Вінницькій області. 
Ометинчани вийшли з плакатами 
та намагались привернути увагу до 
проблем із землею, а точніше, з її 
відсутністю. На плакатах – гасла: «Ні 
свавіллю на землі», «Козак, поверни 
землі Канюки громадянам!», «Селя-
ни – без землі! Країна – без людей», 
«Хабарників за ґрати», «Не дозволи-
мо вкрасти землю».

Місцеві мешканці почали писати заяви 
щодо надання їм земельних ділянок для 
ведення сільськогосподарської діяльності 
протягом більш як п’яти років, дехто взяв-
ся за цю справу ще десять років тому, але 
постійно їм приходили відповіді про те, що 
вільних ділянок немає. Та два тижні тому 
жителі дізнались, що землі запасу здали в 
оренду. Це й стало рушійною силою, яка 
привела жителів невеличкого села до Ві-
нниці. За їхніми словами, цим орендарем 
став пан Канюк, імені не називають.

– Ми в селі виживаємо завдяки тому, 
що годуємо корів, здаємо молоко. А навіть 
траву посіяти не маємо де. Як нам жити? 
Ми неодноразово писали заяви, щоб нам 
надали два гектари землі, але відмовляли, 
бо немає землі. А тут виявилось, що землі 
запасу віддали взагалі невідомому ферме-
рові. Ми його ніколи не бачили, не знаємо 
хто це такий, але він може заплатити якусь 
копійку та йому й дали, а ми не можемо, то 
змушені виживати, а не жити, – обурюєть-
ся місцева жителька Юлія Довженко.

У ситуації, яка склалася, жителі Оме-
тинців звинувачують місцевого старосту: 
підозрюють, що не обійшлося без хабара.

– Починаючи від голови сільської ради, 
зараз уже старости, закінчуючи Немирів-
ською владою, там усі свої. Корупція за ко-
рупцією. Там староста з прокурорами та 
суддями на ставочку гуляють... Ми дійшли 
до Вінниці, дійдемо ще й до Києва, якщо 
треба буде. Народ уже збуджений. Про-
цес пішов, – розповідає Василь Іванович.

До Держгеокадастру у Вінниці жителі 
Ометинців занесли скаргу, яку підписали 
понад сто жителів села. Усього в Ометин-
цях зареєстровано 480 мешканців, але, 
як зазначають селяни, проживає близь-
ко 300 людей.

На усні питання журналістів праців-
ники Головного управління Держгеока-
дастру у Вінницькій області відповідати 
відмовились. Сказали написати інфор-
маційний запит, але у визначений зако-
ном термін (п’ять робочих днів) відповіді 
так і не надали. 
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у Нацбанку україни прогно-
зують зростання споживчих 
цін на понад 9% до кінця 

поточного року. Втім, у довго-
строковій перспективі очікують 
поступове уповільнення темпів 
інфляції та суттєве зменшення 
відсоткових ставок за кредитами. 
Такі дані «навіщував» під час ві-
зиту до Вінниці заступник голо-
ви Національного банку Дмитро 
Сологуб.

– Національний банк очікує, що в 
цьому році темп зростання спожив-
чих цін складе 9,1 відсотка, інфляція 
буде приблизно на рівні восьми від-
сотків, плюс-мінус два відсотки. Мета 
на наступний рік — зафіксувати ін-
фляцію на рівні шести відсотків, з до-
пустимою погрішністю у два відсотки 
в той чи інший бік. На 2019 рік ми 

очікуємо інфляцію на рівні п’яти — 
плюс-мінус один відсоток. Це буде 
говорити про те, що ключова ставка 
Нацбанку буде не набагато вищою 
за темп інфляції, а від цього будуть 

рахуватися всі інші ставки в еконо-
міці. Це означає, що за два роки ми 
вже побачимо ставки за кредитами 
на рівні однозначних чисел, – заявив 
Сологуб. 

Також він запевнив, що «покра-
щення вже завтра» вдасться досягти 
передусім шляхом розвитку аграрно-
го сектору, як «передовика» сьогод-
нішньої української економіки.

– Наш сільськогосподарський сек-
тор генерує достатньо значні прибут-
ки та додану вартість. Пам’ятаю, ще 
десять років тому вважалося, що 
якщо в Україні врожай 35 мільйонів 
тонн, то це добре. Але в останні роки 
ми бачимо, що навіть у військових 
умовах, коли є проблеми зі збором 
врожаю на сході країни, врожай по-
стійно перевищує 60 мільйонів тонн. 
Ефективність сільського господар-
ства за останні роки дуже зросла та є 
одним з локомотивів економіки. 

у столичному Будинку офіце-
рів 30 червня попрощалися 
із загиблим полковником 

Головного управління розвідки 
міністерства оборони україни 
максимом Шаповалом.

На церемонію прибули очіль-
ники силових відомств: Збройних 
сил України, Національної гвардії, 
Служби безпеки України, Головного 
управління розвідки. 

Церемонія прощання пройшла 
під посиленою охороною. Прибув 
на неї й Президент України.

Спогадами про загиблого поді-
лився волонтер Олексій Мочанов на 
своїй сторінці в соцмережі Facebook.

– Михайлович народився у Ві-
нниці, у 2000-му закінчив військо-
вий виш, факультет шифрувальни-
ків. Одразу потрапив у частину ГУР 
офіцером зі спецзв’язку та режиму 
секретності. Потім – Сьєрра-Лео-
не, наш миротворчий контингент. 
Звідти – старший офіцер, начальник 
групи водолазів-підводників. Два 
роки служив в Управлінні державної 
охорони з першими особами. Після 
служби в УДО повернувся до себе 
в частину начальником служби ін-
структорів, став заступником коман-
дира, а потім командиром частини, 
– написав Мочанов.

Шостого липня Максиму Шапо-
валу виповнилося б 39 років.

– Попрощались з Максом. Ба-
гато люду. Президент теж приїхав. 
Уже є подання на Героя України, – 
написав у Facebook журналіст Ро-
ман Бочкала.

Як відомо, 27 червня автівку з 
командиром 10-го загону спецп-
ризначення Головного управління 
розвідки Міноборони підірвали в 
Києві. Головна військова прокура-
тура розпочала кримінальне про-
вадження за статтею «Терористич-
ний акт».

Додамо, що наступного дня на 
Донеччині в Костянтинівському ра-
йоні від вибуху автомобіля загинув 
співробітник Служби безпеки Укра-
їни, полковник Юрій Возний. За слід-
ство також взялася Головна військо-
ва прокуратура.

Як повідомляє прес-служба Пре-
зидента, Петро Порошенко нагоро-
див посмертно розвідника Максима 
Шаповала й співробітника СБУ Юрія 
Возного.

– Полковнику Шаповалу присво-
єно звання генерал-майора, про 
яке він так мріяв і очікував отрима-
ти на День Незалежності. На жаль, 
ми маємо це зробити швидше. Пол-
ковника Возного нагороджено од-
нією з найпочесніших нагород 
України – орденом «За мужність», – 
сказав Президент. 
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Державне підприємство «Гай-
синводоканал» можуть змусити 
сплатити майже 12 тисяч гри-
вень штрафу. Про це повідомили 
в прес-службі прокуратури Ві-
нницької області. 

Як повідомляють правоохорон-
ці, підприємство протягом місяця 
(з 27 листопада по 27 грудня 2015 
року) самовільно використовувало 
воду з Белендіївської та Кочурів-
ської свердловин. Незаконне во-
докористування завдало державі 
збитків, тож місцева прокуратура 
почала досудове розслідування 
щодо порушення правил охорони 
або використання надр. 

Тепер керівникам «Гайсино-
доканалу» загрожує від 6800 до 
11 900 гривень штрафу або по-
збавлення волі до трьох років. 
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Вибори заступників голови облради

під час сесії Вінницької об-
ласної ради 30 червня в 
голови облради анатолія 

Олійника так і не з’явились за-
ступники. Ними мали стати ігор 
Хміль та михайло Кременюк. по-
над місяць пан Олійник сам керу-
вав облрадою, не маючи жодного 
обраного заступника. адже 19 
травня депутати проголосували 
за припинення повноважень пер-
шого заступника голови облради 
людмили Щербаківської.

Спочатку депутати мали голо-
сувати за першого заступника та 
заступника. Однак депутат Вадим 
Соляник вніс пропозицію забрати 
з проекту рішення формулювання 
«перший заступник» і залишити 
«заступник». Відтак, вирішили, що 
в голови облради буде два рівно-
правних заступники.

– Проте за рамки фінансування 
штатного розпису ми не вийшли, – 
сказав Анатолій Дмитрович напе-
редодні голосування. – А посаду 
першого заступника ми вирішили 
залишити вакантною. Можливо, 
з часом оберемо когось і на цю 
посаду. Заступники порівну ді-
литимуть між собою обов’язки, 
а під час своєї відпустки я буду 
по черзі призначати виконувати 
обов’язки голови облради то Іго-
ря Вікторовича, то Михайла Воло-
димировича.

Лічильна комісія працювала 
понад годину. Проте Михайлові 
Кременюку не вистачило одно-
го голосу: «за» проголосували 42 
депутати, а за Ігоря Хміля віддав 
голос 41 депутат, тобто, не виста-
чило двох голосів для позитивно-
го рішення.

Таким чином, повторно заступни-
ків обиратимуть 18 липня на поза-
черговій сесії. 

із розвідником-вінничанином 
прощалися в столиці

прощання з розвідником

Дмитро Сологуб

На Вінниччині наразі ремон-
тується велика кількість доріг. Їх 
загальна протяжність складає 42 
кілометри. Про це повідомляє 
прес-служба Вінницької ОДА.

Роботи коштом держбюджету 
проводять на трьох ділянках від се-
лища Стрижавка до міста Калинівка, 
сумарною протяжністю 9,4 км.

На трьох ділянках автомобільної 
дороги «Житомир – Могилів-По-
дільський» (22,4 км) проводять ре-
монт, використовуючи кошти з пе-
ревиконання митних платежів.

Завдяки коштам Держагент-
ства автодоріг та співфінансуван-
ню з місцевих бюджетів ремонту-
ють 8 км ділянки дороги «Стрий 
– Тернопіль – Кіровоград – Знам’я-
н ка», об’їзну дорогу Вінниці від 
Хмельницького шосе до Київсько-
го шляхопроводу, 8,4 км об’їзної 
Гайсина, 3,3 км дороги «Півден-
ний обхід м. Вінниці». 



Вінницькі волонтери декору-
ють використані боєприпаси, 
привезені із зони аТО. Ко-

лекцію постійно поповнюють за-
вдяки частим поїздкам до воїнів. 
66-річна волонтерка юлія Вот-
чер, яка очолює ГО «мольфар» та 
організувала вже 62 поїздки на 
передову, розповідає, що це по-
трібно, аби люди на мирній землі 
не забували, що на Донбасі йде 
війна. 

– Багато траплялося не дуже добрих 
ситуацій на передовій, неодноразово 
потрапляла під обстріли, сиділа в ямі, 
вибухом мені ламало в машині двері, – 
розповідає  Юлія Вотчер. –  Був один ви-

падок, коли я шалено захворіла в одній 
поїздці. Зима, у мене температура під 
40 градусів. Я лягла в спальник, тільки 
заснула, мені по рації пролунав сигнал, 
що насувається небезпека й необхідно 
спускатися в погріб, а сил немає навіть, 
щоб встати з ліжка. Я така лягла й ду-

маю: як вб’є, то хоч кашляти перестану. 
Дякуючи Богу, усе минулося й бомба 
впала на будиночок по сусідству.

Волонтери дуже важко сприйма-
ють втрати солдатів, тому працюють 
переважно на передовій, а не із 

сім’ями воїнів та з пораненими. Усі 
члени громадської організації «Моль-
фар» збирають на передовій речі, які 
там вже не потрібні й везуть їх у Ві-
нницю. На місці маленькі дітлахи во-
лонтерів разом зі студентами педаго-
гічного університету декорують їх, 

розмальовують різнокольоровими 
фарбами й квітами. Після того їх да-
рують людям, які долучаються до во-
лонтерської допомоги. На фестива-
лях їх продають, аби заробити ко- 
 пійчину, яку направлять на АТО.  

На Вінниччині 30 червня ви-
рувала негода, що спричи-
нила низку аварійних подій. 

за повідомленням прес-служби Гу 
ДСНС україни у Вінницькій облас-
ті, полуднева спека завершилась 
ввечері раптовими, потужними 
поривами вітру та дощем, внаслі-
док чого в регіоні не обійшлося без 
надзвичайних пригод. 

Так, біля села Наддністрянське Му-
рованокуриловецького району на 
проїжджу частину автодороги Мурова-
ні Курилівці – Новодністровськ впало 
чотири дерева, які тимчасово паралі-
зували рух автотранспорту на цій ді-
лянці. Ліквідовувати наслідки довелось 

рятувальникам, завдяки яким автівки 
вибрались із «стихійної» пастки.

Сильні пориви вітру повалили де-
рева й на Літинщині (у селах Бірків 
та Кожухів), Томашпільщині (ділянка 
дороги між Гнатівкою та Клембів-
кою), Немирівщині (біля села Чуків), 
Жмеринщині (біля села Рів), у Ві-
нницькому (село Лисагора) та Моги-
лів-Подільському районах (біля села 
Озаринці та селища Ведничани).

У Вінниці вітер зламав дерева на 
вулицях С. Зулінського, Молодогвар-
дійській та Немирівському шосе. Також 
одне дерево впало на трамвайну колію 
біля зупинки «вулиця Данила Галицько-
го», а ще одне – просто на автомобіль 
«Шкода Октавіа» на вулиці Стеценка.

Негода спричинила й ДТП у селі 
Ксарівка Вінницького району, вна-
слідок чого постраждав 44-річний во-
дій, який потрапив до лікарні. 

Ще одна надзвичайна подія ста-
лась у Крижополі – тут працівникам 
ДСНС довелося викачувати дощову 
воду з елеватора. За словами ряту-
вальників, близько третьої години 
пополудні вони отримали повідо-
млення про те, що підвал елеватора 
на вулиці Савченка затопило дощо-
вою водою. Прибувши на місце події, 
чотири працівники ДСНС ліквідували 
наслідки негоди, викачавши 39 тисяч 
літрів води. 
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На ВіННицьКОму пляЖі 
зНаЙШли заДуШеНОГО 
чОлОВіКа

у ВіННиці НеВіДОмі На мОТОциКлі 
піДірВали маГазиН

СмерТельНа ДТп На ВіННиччиНі: 
Тіла ДВОХ люДеЙ Вирізали
з пОНіВечеНОї аВТіВКи  

Тіло вбитої людини знайшли на 
пляжі «Хімік» у Вінниці. Про це пові-
домили в прес-службі ГУ Національ-
ної поліції у Вінницькій області. 

Загиблого виявили 28 червня 
на вулиці Рєпіна. 

За словами правоохоронців, 
чоловіка задушили – при огляді 
на трупі виявили ознаки насиль-
ницької смерті. Особу потерпілого 
вдалось встановити лише днем 
пізніше – ним виявився 28-річний 
мешканець Вінниці. 

За фактом події відкрито кримі-
нальне провадження за частиною 
першою статті 115 ККУ «Умисне 
вбивство». Розслідування триває. 
Правоохоронці вживають заходів для 
встановлення осіб убивць. 

Двоє невідомих 1 липня вкину-
ли вибухівку до магазину одягу на 
вулиці Василя Стуса у Вінниці.

Пригода сталась близько 11 годи-
ни ранку. Двоє невідомих під’їхали 
до магазину на мотоциклі «Сузукі». Їх 
зафіксувала камера спостереження, 
однак обличчя не було видно, оскіль-
ки обоє були в шоломах.

У той момент, коли працівниця 
мала відкривати магазин, один з 
мотоциклістів чимось бризнув їй в 
обличчя, а другий кинув вибухівку до 
магазину. Спалахнула пожежа. Вогне-
борці швидко локалізували пожежу, а 
лікарі швидкої надали постраждалій 
жінці першу допомогу.

Зловмисники втекли з місця 
пригоди. Щоб схопити їх, оголоси-
ли план «перехват». Їхні дії наразі 
кваліфікують як хуліганство. 
Зловмисникам загрожує від трьох 
до семи років ув’язнення. 

Двоє людей загинули в авто-
пригоді на Бершадщині. Про це 
повідомили в прес-службі  ГУ 
ДСНС у Вінницькій області. 

Смертельна аварія сталась 28 
червня, близько восьмої години 
вечора, на автодорозі Бершадь-
Тростянець. 

«Фольксваген», за кермом якого 
знаходився 35-річний мешканець 
села Кошаринці, рухався в напрям-
ку Тростянця. Водій не впорався з 
керуванням та в’їхав у тягач ванта-
жівки МАН, припаркований на 
узбіччі. Внаслідок зіткнення двоє 
пасажирів легковика – 20 та 21 
років – загинули на місці події, водій 
же отримав значні травми. Ряту-
вальники, що прибули на виклик, 
вирізали за допомогою спеціально-
го обладнання водія та тіла двох 
загиблих з понівеченої автівки. 
Єдиний постраждалий, який вижив 
після аварії, наразі перебуває в 
травматології районної лікарні. 
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й ПРОДАЮТЬ ВИКОРИСТАНІ 
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мирослава сЛОБОдянЮК

Стихії

Зібрані на передовій речі маленькі дітлахи волонтерів разом
із студентами педагогічного університету декорують, 
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ПОВАЛЕНІ ДЕРЕВА, ДТП ТА ЗАТОПЛЕНЕ 
ЗЕРНОСХОВИЩЕ: Вінниччиною пройшовся буревій

Відпрацьовані боєприпаси розмальовують на майстер-класах

На дорогу впало чотири дерева

Вироби продають на благодійних ярмарках

під час негоди сталась ДТп
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На Селі 4

украдені індики, каструлі, пору-
бані тіла, знайдені трупи, про-
філактичні бесіди зі школяра-

ми, дискотеки з підлітками, плантації 
снодійного маку та чимало іншого 
– усе це сфера діяльності дільнич-
них інспекторів Національної поліції 
україни. Кореспондентка Vlasno.info 
розвідувала специфіку роботи діль-
ничних інспекторів поліції, провівши 
робочий день з одним з них. 

На ОДНОГО ДільНичНОГО – 18 Сіл 

Їду у відрядження в Оратівський 
район. Він є одним з найскладніших 
регіонів області щодо комплектуван-
ня дільничними: 54 населених пункти 
в районі обслуговують лише три діль-
ничних офіцери. Після поліцейської 
реформи та переатестації штат поміт-
но зменшився: майже вдвічі. 

Віталій Жулінський працює дільнич-
ним інспектором 18 років. На пальцях 
рахує села, за які відповідає, знає їх 
напам’ять – нараховує 18 сіл (10 сільрад). 
У 2004 році він був першим дільничним 
у Вінницькій області та одним з небага-
тьох в Україні, хто склав адміністратив-
ний протокол за куріння в громадському 
місці. Каже, що протягом року вдається 
розкрити 10-15 злочинів на своїй дільни-
ці: від крадіжок до вбивств. 

Пересуваються дільничні на автомобі-
лях ВАЗ-2107. Інколи вже не нова «сімка» 
не хоче заводитися з першого разу. Їзди-
ти доводиться і заасфальтованою тра-
сою, і відвертим сільським бездоріжжям.

Перше, що впадає в око в автівці – 
книга, що припала пилом та скида-
ється радше на сувенір чи оберіг. Як 
з’ясувалося, Біблія.

Дільничний розповідає, що дала 
одна з бабусь, до якої постійно навіду-
ється. Віталій Миколайович наголошує, 
що бабці – це особливі «агентки», які 
знають чимало про ситуацію на селі.

– Їх лиш треба уважно слухати, і 
можна почути чимало цікавого, що 
знадобиться в професійній роботі, – 
вважає дільничний.

Каже, що всі нові знайомства «збе-
рігає» у своїх блокнотах. Їх у нього є 
кілька: з номерами телефонів, адре-
сами тощо. 

КОЖНОГО меШКаНця 
зНаТи В ОБличчя 

Їдемо одним із сіл Оратівського 
району. Пан Віталій напам’ять розпо-
відає про кожну хату та людину, що 
зустрічаються нам по дорозі.

– Тут у нас живе колишній прапор-
щик, – каже, киваючи на хату, дільнич-
ний. – А тут – алкоголік. Тут росіянин 
живе, а тут бабуся, що мак сіяла – 1600 
стебел торік вилучили. А тут тітка Ната-
ша, що на мотоблоці їздить. Тут – сім’я з 
дев’ятьма дітьми. О, а це на велосипеді 
їде АТОвець, а он той чоловік – двічі су-
димий, а ось цей – переселенець з До-
нецька. О, а це дядя Льоня – треба при-
вітатися. Коли працював сторожем у 
колгоспі, то вкрав теля, бо своє здохло. 
Випити любить, до речі. 

ГОлОДНа ДиТиНа Та НаЙпОШи-
реНіШиЙ СільСьКиЙ злОчиН
Далі їдемо до однієї з неблагопо-

лучних родин у районі. Один з членів 

цієї сім’ї – раніше судимий за крадіж-
ку, забув з’явитися в райвідділ та від-
мітитися – треба скласти протокол. 

У цій же родині проживає мало-
літня дитина. Наразі вирішується пи-
тання про переведення її до дитячого 
будинку, оскільки батьки не можуть 
забезпечити дитину всім необхідним. 

– Що ти сьогодні їв? – запитує в ма-
лого дільничний. 

– Ще нічого, – відповідає малюк.
Дільничний дивиться на годинник – 

12:30 – та починає сварити матір, чому 
дитина ще не снідала, коли вже обідати 
пора. Та обіцяє погодувати, тримаючи 
за пазухою буханець хліба. Куртка ха-
рактерно відстовбурчується: очевид-
но, там не лише хліб, а й чекушка. Кра-
діжки, до речі, один з найпоширеніших 
злочинів у вінницьких селах. Крадуть 
усе: каструлі, чавунні та алюмінієві ба-
няки, металолом, птицю (індиків не-
давно вкрали), худобу, зерно. 

НаЙБільШе злО На Селі – 
СамОГОНКа. пОчиНаюТь пиТи 

з 13-14 рОКіВ
Одна з найбільших проблем сіл 

на Вінниччині – самогонка. Більшість 
тяжких злочинів, зокрема, і вбивств, 
здійснюють у стані алкогольного 
сп’яніння. 

– У селі не трапляється замовних 
вбивств, скажімо. Тут усьому при-
чиною є чарка, – каже Віталій Жулін-
ський. – Але законодавчо й процесу-
ально із самогонкою боротися важко. 
У нас наразі немає установи, яка на 
основі адмінпротоколу могла би про-
вести фахове експертне дослідження 
вилученої речовини та сказати, що це 
самогонка. Навіть якщо ми складемо 
адмінпротокол за збереження само-
гону, то суд не ухвалить результатив-
ного рішення, бо немає експертного 
висновку, що це саме самогонка. Якби 
не було алкоголю – рівень злочиннос-
ті був би набагато нижчим.

Починають пити на селі, розпові-
дає дільничий, років з 13-14. Старт – 
із пива. Потім переходять на горілку, 
найчастіше місцем вживання стає 
сільський клуб. Тому вночі дільничний 
часто ходить на дискотеку, але не тан-
цювати.

– Не раз, бувало, приходжу, а вони 
п’ють самогонку. Беру пляшки й вили-
ваю надворі, – каже пан Віталій. 

Ще одним обов’язком дільнич-
ного є перевірка осіб, на яких за-
реєстрована зброя. За словами 
Віталія Жулінського, здебільшо-
го – це мисливські зразки, однак 
останнім часом з’являється й на-
різна зброя.

заКриТи «реСТОраН» Та БуТи 
«ТріШКи пСиХОлОГОм» 

А кілька років тому Віталій Мико-
лайович прикрив один із сільських 
«ресторанів» з промовистою назвою 
«Чикаго». Каже, що не було належних 
санітарних умов, відсутні дозвільні до-
кументи, ліцензії тощо. Зараз власник 
облаштовує все належним чином, 
плануючи повторне відкриття закла-
ду. Цього разу – відповідно до чинного 
законодавства.

Дільничний спокійно розказує про 
те, як у селянських глиняних хатах на-
трапляв на порізані трупи в калюжах 
крові та як знаходить спільну мову 
з людиною, яка відсиділа 19 років у 
в’язниці за вбивство.

– Треба бути трішки психологом 
й мати до кожного індивідуальний 
підхід, – пояснює, ніби табличку мно-
ження, дільничний. – До когось треба 
спокійно та виважено говорити, на 
когось варто натиснути, хтось розу-
міє лиш тюремний жаргон, а хтось 
просто боїться фрази «до тебе при-
йдуть поліцейські». 

мОНаХи-злОчиНці 
В паНСьКОму маєТКу 

Розповідає кримінальні історії 
навіть про архітектурні пам’ятки 
регіону. Скажімо, у селі Мала Рос-
тівка є старовинний маєток. При-
гадує, що на початку 2000-х років 
до них у село приїхали якісь монахи 
та оселилися там. А потім рапто-
во зникли. Як згодом з’ясувалося, 
вони лиш вдавали із себе монахів, 
бо їх... оголосили в розшук.

У цьому ж селі фермер взявся рес-
таврувати дерев’яну церкву. Рік тому 
один місцевий мешканець поцупив 
звідти дошки для власних потреб. 

– Наступного вечора під час супер-
ечки із сусідом він отримав ножове 
поранення, – каже дільничний, між 
рядків натякаючи на зв’язок духовно-
го та кари кримінальної (і Божої?) за 
правопорушення.

Для плаНТаціЙ маКу – ДОСВіТНя 
«фОТОСеСія» 

Літо – час для дільничних, коли тре-
ба пильнувати особливо. Бо на горо-
дах у населення починають достигати 
всілякі смаколики, але можна серед 
рядочків овочів та фруктів знайти й 
«заборонені плоди» – снодійний мак 
чи коноплі. 

– Уже є кілька плантацій, – розпові-
дає пан Віталій, паралельно показуючи 
фото на телефоні охайно просапаних 
рядочків маку, що ось-ось має розквіт-
нути. – О четвертій ранку встаю, одяга-
юся в цивільний одяг і йду по городах 
– фотографую грядки з маком: що він 
росте, що його обсапують, доглядають, 
належно вирощують. Ці фото, разом 
з показами сусідів, що саме в цьому 
господарстві проживає певна людина, 
стануть підставою для судді винести 
ухвалу про обшук у домоволодінні та 
виявити стебла снодійного маку.

«ДяДьКО у фОрмі» 
ВЖе Не СТраШНиЙ 

Працює дільничий і з молодим 
поколінням: у школу приходив на ви-
ховні години з бесідами про наркоти-
ки та небезпечну гру «Синій кит». А в 
дитячому садочку Чагова досі вдячні 
за те, що дільничний знайшов зло-
діїв, які торік витягли з приміщення 
навчального закладу пилосос та DvD-
програвач. Ні школярі, ні дошкільнята 
не бояться «дядька у формі», ба біль-
ше: приязно вітаються з ним.

– Щоправда, коли був у синій сороч-
ці та кашкеті, то більше боялися, а зараз 
нова форма не так лякає, – сміючись, 
каже директорка однієї з сільських шкіл. 

Нову форму пан Віталій отримав 
після переатестації, цієї весни. Але після 
переатестації, розповідає, позбавили 
права носити із собою зброю, а служ-
бові автомобілі стали не для постійного 
користування, а лише в робочий час. 

– Це кепсько. Був випадок, що мені 
в 21 годині подзвонила сільська голова, 
що одна людина порубала іншу. За три 
хвилини на автомобілі я був на місці 
події, тоді як слідчо-оперативна група 
приїхала за 20 хвилин. Я ще встиг нада-
ти першу медичну допомогу: потерпі-
лий вижив, – розповідає він.

Робочий час дільничного, до речі, 
нерегламентований. Удосвіта він фо-
тографує плантації маку, вночі шукає 
підлітків, які на дискотеках «розва-
жаються» коноплею чи самогонкою. 
Зарплата дільничного – у межах вось-
ми тисяч гривень.

«ТреБа люДеЙ КараТи ТаК, ЩОБ 
ВОНи пОТім з ТОБОю ВіТалиСя» 

Запитую, як знаходить час на осо-
бисте життя та чи не ревнує дружина 
до роботи. 

– Із розумінням ставиться до всьо-
го, бо чоловік – дільничний, – зізна-
ється пан Віталій. – Мене часто запиту-
ють, чому я не пішов далі по кар’єрній 
драбині, а залишився дільничним. Усе 
просто: мені просто подобається пра-
цювати з людьми. За час роботи за-
своїв одне правило: треба людей ка-
рати так, щоб вони потім з тобою 
віталися. Якщо після складеного на неї 
протоколу особа тисне мені руку – 
значить усе роблю правильно. 

УКРАДЕНІ ІНДИКИ, ЗАКРИВАВЛЕНІ 
ТРУПИ, ПЛАНТАЦІЇ МАКУ – ЩО ШУКАЮТЬ 
І ЗНАХОДЯТЬ ДІЛЬНИЧНІ ВІННИЦЬКИХ СІЛ 

таємниці профеСії

Віталій Жулінський
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отримуємо позитивний вплив на 
свій організм. У цей момент людина 
виплескує своє емоції, виражає на-
вколишньому середовищу свій вну-
трішній стан, – говорить пані Наталія.  

За її словами, важливим є вибір ін-
струменту – кожен обирає той, який до-
поможе якнайяскравіше самовирази-
тись та вивільнити емоції. Вдома в пані 
Наталії – багато інструментів. Частину 
привезли з-за кордону – друзі, знаючи її 
захоплення, радують її такими подарун-
ками. Подібні інструменти можна зна-
йти в тематичних магазинах і в Україні. 
Деякі з інструментів жінка виготовляла 
сама з підручних речей, їхня музика та-
кож позитивно впливає на людей. 

– Я працюю викладачем і веду фа-
культатив під назвою «Музикотера-
пія». Кожен зі студентів обирає ін-
струмент, який йому до душі, і ми 
створюємо музичні композиції. Дуже 
часто помічаю, що на заняття студен-
ти приходять якісь нервові, переван-
тажені своїми проблемами, а після 
того, як візьмуть у руки той чи інший 
інструмент – відразу розслабляються, 
вивільняючи весь негатив. Це можна 
назвати очищенням та приливом но-
вого, – каже Мельник. – У вільний час 
я веду заняття для дітей дошкільного 
віку, на яких ми з дітками співаємо, 
робимо ритмічні рухи й граємо на ін-
струментах або прислухаємось до 
звуків та інструментів. Такі заняття 
позитивно впливають на інтелекту-
альний, психологічний, фізичний та 
соціальний розвиток. Після таких за-
нять дітки відчувають себе набагато 
комфортніше й здоровіше. 

усім добре відомо, що рослини й трави, які 
нас оточують, є дуже цінною частинкою 
домашньої аптеки. раніше кожна господи-

ня знала, як можна вилікувати ту чи іншу хворо-
бу настоянкою з трав, які росли в неї на подвір’ї. 

З часом багато знань наших  предків було втра-
чено, але кореспондентка газети підготувала для 
вас підбірку найрозповсюдженіших лікарських 
рослин та опис їхніх властивостей.

алТея ліКарСьКа 
Алтеєю лікарською можна 

лікувати хвороби шлунку: ви-
разку, гастрит, коліт. При розла-
ді шлунку алтея – закріплюючий 
засіб. Найкорисніші ліки з алте-
єю для людей, у яких кислотність 
шлунку перевищує норму. При 

вищій кислотності алтея впливає ще сильніше – в’язкість 
слизу рослини вступає в реакцію з кислотою в шлунку.

Найважливішою влас-
тивістю алтеї лікарської є 
пом’якшувальна дія при каш-
лі під час такої важкої хворо-
би, як ларингіт.

ВОлОШКа СиНя
Волошка є легким сечо-

гінним засобом, з неї також 

готують чаї, які допомагають при захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту та мають протиза-
пальну та антимікробну дію.

Настої та відвари з квіток волошки призначають 
при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, при 
набряклості (проблеми з серцево-судинною систе-
мою), при хронічних захворюваннях жовчних шляхів 
і печінки. Також лікування відваром волошки займає 
належне місце в області гінекології та урології: настій 
корисний при циститі, пієліті, уретриті, нефрозі. 

зВірОБіЙ
Звіробій – одна з тих не-

багатьох універсальних трав, 
яка має пом’якшувальну, 
протимікробну та сильну 
протизапальну дію. Регуляр-
не її споживання здатне зна-
чно покращувати загальний 
стан людини, настрій, а по-

стійні страхи та тривоги як рукою зніме. Тому зві-
робій дуже корисний людям, які часто відчувають 
фізичну перевтому. 

СуНиця ліСОВа
Лісова суниця має цілющі 

властивості та є однією з най-
популярніших рослин у народ-
ній медицині. Свіжі плоди у ве-
ликих кількостях приймають 
при склерозі судин, гіпертонії, 

запорах, виразці шлунку, подагрі та ниркових каме-
нях. Суницю використовують і при гіповітамінозах, 
особливо у весняно-літній період. Настій з листя та 
кореневища використовують при гастриті, жовтяни-
ці, катарах товстих кишок, запаленні кишечника. При 
загальному занепаді сил вживають плоди й настій 
листя. У листі суниці міститься до 300 мг% вітаміну С, 
тобто вп’ятеро більше, ніж у ягодах.

маТи-Й-мачуХа зВичаЙНа
Трава мати-й-мачуха має протизапальні, відхарку-

вальні, пом’якшувальні, дезінфекційні властивості. 
Вона обволікає вражену або 
запалену слизову оболонку, 
створюючи захисну плівку. По-
тім деактивує запальний про-
цес, стимулює регенерацію та 
нормалізує діяльність пошко-
джених тканин. Використову-
ють мати-й-мачуху для ліку-
вання гострих і хронічних 
за хворювань дихальних шля-
хів. Ефективна при бронхіті, ГРВІ, грипі, пневмонії, 
плевриті, бронхіальній астмі тощо. Листя мати-й-
мачухи позбавляє від кашлю, виводить мокроту, бо-
реться з вірусами. Його вживають при циститах, за-
хворюваннях нирок, печінки, жовчного міхура, 
шлунково-кишкового тракту, а також хворобах, 
пов’язаних із запальними процесами: гастриті, ви-
разці та коліті.  

Наталія мельник родом з 
Теплика, нині мешкає в Бер-
дичеві, має 19 років профе-

сійної музичної освіти й вважає, 
що кожну хворобу можна вилі-
кувати музикою, необхідно лише 
підібрати правильну мелодію. 

– Дуже люблю фортепіано, тому 
й отримувала освіту за відповідним 
класом. З феноменом саме музи-
котерапії по життю не зустрічалась, 
а ознайомилась з ним лише під час 
навчання в консерваторії. Там дізна-
лася, що за допомогою музики мож-
на отримувати не лише естетичну 
насолоду, а й оздоровлювати свій 
організм, – розповідає Наталія Мель-
ник. – Не можна стверджувати, що 
певна симфонія чи соната – це пігул-
ка, вживши яку можна вилікуватись 
від тієї чи іншої хвороби. Людина має 
перейнятися мелодією. 

Пані Наталія на власному досвіді 
переконалась в ефективності музи-
котерапії. Наприклад, розповідає, 
що під час грипу дуже допомагають 
класичні мелодії. 

– Якщо я відчуваю, що мене роз-
бирає застуда, на ніч вдягаю навуш-
ники, в яких лунає григоріанський 
хорал, й уже на ранок почуваюсь 
краще. Під час вагітності слухала 
дуже багато класики, особливо 
Моцарта. Знаю, що його мелодії 
дуже гарно впливають на розви-
ток плоду та стан вагітних жінок. 
Коли народився хлопчик, дуже час-
то вмикала йому народні колискові 
й сама співала. Помітила, що після 
них він набагато краще й міцніше 
спить, – каже Наталія Мельник. – У 
мене навіть був у житті такий ви-
падок, коли музика підняла мене 
з ліжка. Моя донечка дуже сильно 

захворіла й після її хвороби я в пря-
мому сенсі злягла – навіть не могла 
встати з ліжка. Мені здавалось, що 
це вже все… Але я почала вмикати 
собі вальси Йоганна Штрауса й по-
ступово мені ставало легше.

Пані Наталія впевнена, що абсо-
лютно кожен може практикувати му-

зикотерапію, вона не потребує осо-
бливої музичної освіти.

– Щоб отримати гармонійний 
вплив від музичних інструментів, не 
обов’язково вміти грати – достатньо 
просто відчувати ритм. Коли ми зна-
ходимось в імпровізаційному стані, 
награючи певні мелодії, то відразу 

лікарСькі роСлини

ПІСЛЯ МОРАЛЬНОГО ПОТРЯСІННЯ 
ЖІНКУ ПІДНЯЛА НА НОГИ МУЗИКА
мирослава сЛОБОдянЮК

Підготувала мирослава сЛОБОдянЮК

Кожна хвороба лікується 
музикою, необхідно лише 

підібрати правильну мелодію

ЛИПЕНЬ – ЧАС ЗБИРАТИ ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ

Нікіта Добровольський з мамою
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Наталія мельник з донькою

за матеріалами сайту likarski-roslini.net.ua



під час літнього сонцестояння, 
коли сонце повертається з 
літа на зиму, коли найвище 

піднімається над землею, дарує 
найбільше тепла та світла, святку-
ють українці івана Купала (Купай-
ла). за старим стилем, 24 червня, у 
наш час – 7 липня. це свято молоді 
та кохання. з часом, після прийнят-
тя християнства, з’єднали його зі 
святом церковним – народженням 
івана Хрестителя, івана предтечі, 

який, за повір’ям, пророкував при-
шестя ісуса Христа. Тому й носить 
це свято подвійну назву — івана 
Купала.

НарОДНі ГуляННя: ХОрОВОДи 
ВОДяТь НаВКОлО зруБаНОї ВерБи 

Святкувати починають увечері. 
На народних гуляннях основні персо-
нажі – Купала та Марена. Хлопці ви-
рубують свіжу гілку верби чи вишні. 
Водять хороводи, співають, веселять-
ся та залицяються: 

Коло Мареноньки ходили дівоньки, 
Стороною дощик іде, стороною 
Над нашею рожею червоною. 
Що на морі хвиля, а в долині роса, 
Стороною дощик іде, стороною 
Над нашею рожею червоною. 
Ой на горі жито, а в долині просо, 
Стороною дощик іде, ще й дрібненький 
На наш барвінок зелененький.

КупаЙла – міСТичНе СВяТО. 
уСя НечиСТь ВиХОДиТь у СВіТ 
Старше покоління розказує, що 

під час літнього сонцестояння «від-
кривається небо та земля», на відмі-
ну від зимового, коли лишень «небо 
відкривається». Вважається, що в 
цю ніч дерева переходять з місця на 
місце, а тварини розмовляють між 
собою. У купальську ніч не можна ля-
гати спати, адже це – найкоротша ніч 
у році, у цей час активізуються всі не-
чисті сили. Вважається, що треба цілу 
ніч охороняти своє обійстя та сім’ю 

НаШ КраЙ

Олена мОРТКО

Святкування

У НІЧ НА КУПАйЛА 
СПАТИ НЕ ЛЯГАЮТЬ

Ф
О

ТО
: Д

М
и

ТР
О

 Т
К

А
Ч

УК

6

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

На Купайла плетуть віночки, загадуючи бажанняХто перестрибне через купальське багаття – той буде щасливим

Гільце – обрядове дерево свята

від лісовиків, домовиків, водяників, 
чаклунів, русалок, перевертнів та ві-
дьом.

у КупальСьКу Ніч ВОДа 
ОчиЩає ТілО Та ДуШу 

У ніч на Івана Купала треба 
обов’язково скупатися у відкритій 
воді: нечиста сила виходить з річок і 
морів, тому в цей час людині нічого 
не загрожує. Натомість, вода набуває 
цілющих властивостей – очищає не 
лише тіло, але й душу від зла та пога-
них помислів. Здавна вважалося, що 
купатися у відкритих водоймах мож-
на було лише після Івана Купала й до 
дня пророка Іллі (2 серпня).

СплеТеНиЙ ВіНОчОК – 
«зНаХар ДуШі» 

Споконвічно на Купайла дівчата 
плели віночки із зелені, загадуючи ба-
жання. Такий вінок вважався симво-
лом щастя та одруження. Вінки викону-
вали роль оберегів, таємних послань, 

обов’язкових атрибутів язичницьких 
слов’янських свят. В Україні вінок на-
зивають «знахарем душі», бо вважа-
ють, що вінок з квітів або пахучих трав 
може й біль знімати, і сили надавати, 
заспокоювати та збуджувати. Дівчата 
сплетені вінки кидали у воду: якщо ві-
нок тоне – це поганий знак, якщо пли-
ве – буде щасливою, а якщо спиниться 
на місці чи приб’ється до берега – не 
скоро буде весілля.

Сила КупальСьКОГО ВОГНю 
Коли хлопці та дівчата збираються 

на вечірні гуляння, розкладають багат-
тя. Здавна вважалося, що купальський 
вогонь символізує сонце-зародок у ма-
теринській утробі. Вогонь у цю священ-
ну ніч, як і вода, має величезну магічну 
силу, очищає від усякої нечисті. Тому 
найцікавіше, найдинамічніше дійство 
на Купала – стрибати через багаття. 
Хто перестрибне, той пройде обряд 
очищення та буде щасливим. Стрибати 
треба красиво та високо. Хлопці оби-
раються собі в пару для стрибків дівчи-
ну. Якщо вони вдвох перестрибнуть 
через багаття – будуть вік у парі.

ХТО зНаЙДе цВіТ папОрОТі – 
СТаНе чаріВНиКОм

Квіти та трави на Купайла наби-
раються цілющої сили. Трави збира-
ють до світанку. Потім їх висушують 
та використовують для лікування 
хворих, обкурювання приміщення та 
під час магічних обрядів. Але голо-
вна квітка в купальську ніч – папо-
роть. Старці кажуть, що цвіте вона 
одну коротку мить лише один раз на 
рік – саме у купальську ніч. Хто зна-
йде цвіт, той здобуде чарівну силу, 
усе на світі знатиме. Але зірвати той 
цвіт дуже важко, адже нечисті сили 
оберігають квітку папороті. За леген-
дою, щоб зірвати цвіт папороті, тре-
ба перемогти самого чорта. Дівчата водять хороводи

На Купайла люди веселяться та розважаються



Поблизу сіл Заозерне та 
Василівка Тульчинського 
району зведуть біогазову 

станцію вартістю 25 мільйонів 
євро, повідомляє Vlasno.info 
з посиланням на Lada.fm.

Будуватиме станцію агрохол-
динг «Миронівський хлібопро-
дукт». У такий спосіб компанія 
хоче боротися з великою кількіс-
тю курячого посліду, який утво-
рюється від виробництва кур-
чат-бройлерів на підприємстві 
«Вінницька птахофабрика», які 

реалізуються під торговою мар-
кою «Наша ряба».

Минулого тижня в сільському клу-
бі відбулись громадські слухання, під 
час яких жителі громади дали дозвіл 
на будівництво комплексу.

За словами директора ВП «Пта-
хофабрика «Вінницький бройлер» 

Ігоря Лещенка, біогазовий комплекс 
повністю вирішить екологічні питан-
ня. Курячий послід перестануть вно-
сити на довколишні поля, як це ро-
били раніше. А переробка посліду 
відбуватиметься таким чином, що 
неприємний запах не відчувати-
меться. 

На Вінниччині з’явиться ще 
два природно-заповідних 
об’єкти. Один – геологічна 

пам’ятка природи «Іллінецький 
кратер» в Іллінецькому районі, 
другий – ландшафтний заказник 
«Розкошівський скарб». За такі 
рішення проголосували депутати 
на сесії Вінницької облради.

– Щодо «Іллінецького кратеру» 
пропозиція зробити його геологічно-
го пам’яткою надходила вже давно, – 
говорить начальник управління охо-
рони земель, біоресурсів, заповідної 
справи та комплексного управління 

природоохоронною діяльністю де-
партаменту екології та природних 
ресурсів Вінницької облдержадмі-
ністрації Андрій Магера. – Але тоді 
мова йшла про шість тисяч гектарів. І 
туди входили земельні паї, частково – 
населені пункти та дороги. Тому пло-
щу майбутньої геологічної пам’ятки 
переглянули, і зараз йдеться про 17,2 
гектара на території Якубівської сіль-
ради Іллінецького району.

За словами Андрія Павловича, для 
цієї сільської громади стоїть задача 
встановити межі, поставити відповід-
ні вказівники та забезпечити об’єкт 
охороною. Це убезпечить «Іллінець-
кий кратер» від розкрадання. Адже 

не секрет, що дуже багато каміння 
вивозили з місця падіння метеорита. 
А місцеві мешканці нерідко викорис-
товували це каміння для будівництва 
та іншого.

– Заказник «Розкошівський 
скарб» матиме орієнтовану площу 
15 гектарів на території Стражгород-
ської сільради Теплицького району, – 
продовжує Андрій Магера. – Там є 
унікальна рослинність, прекрасний 
ландшафт, червонокнижні рослини, 
також там знаходяться заплава річки 
та вікові дерева.

Місцеву громаду зобов’язують 
поставити спеціальні знаки, таблич-
ки та аншлаги з інформацією про 

заказник. Охорона ландшафтного 
заказника місцевого значення не пе-
редбачена законодавством.

На Вінниччини існує досить багато 
ландшафтних заказників і загально-
державного, і місцевого значення. 
А геологічних пам’яток природи – 17 
(чотири загальнодержавного зна-
чення та 13 місцевого значення). Три 
геологічних пам’ятки природи за-
гальнодержавного значення знахо-
дяться в Могилів-Подільському райо-
ні: Відслонення Грушанської свити, 
Відслонення Могилівської свити та 
Пісковики Бернашівські. Одна – Гай-
дамацький Яр – у Ямпільському ра-
йоні. 

ТуРиЗмЕКОЛОГІЯ«Правди сила», №27(36),  5 липня 2017 р.

ІНВЕСТИЦІЇ

п
а
м

’я
Тк

И

НА ВІННИЧЧИНІ ОХОРОНЯТИМУТЬ 
ЩЕ ДВІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ЗОНИ

НА ТУлЬЧИНЩИНІ ВИТРАТЯТЬ 25 МІлЬЙОНІВ 
ЄВРО НА КУРЯЧИЙ ПОСлІД

7

tr
a

v
el

.t
o

c
h

k
a

.n
et

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

Тетяна ЩербаТюк

Vlasno.info

Іллінецький кратер

у селі Заозерне провели громадські слухання щодо будівництва біогазової станції Ігор Лещенко запевнив, що біогазовий комплекс вирішить екологічні питання

у Стражгороді створять заказник «Розкошівський скарб»
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рОБОТа

медіа-центр «ВлаСНО» пропонує: виготовлення та 
розповсюдження тематичних і святкових спецвипусків  
для конференцій, презентацій, 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 по-
трібні ч/ж від 18 років, з/п 8900 грн, щоденні виплати, 
харчування, вахта. Іногороднім гуртожиток. З посеред-
никами не працюємо. Тел.: 099-247-77-81, 098-568-67-58.

***
На роботу у місто Київ потрібні прибиральники та 

прибиральниці. зручний графік роботи, спецодяг. Жит-
лом 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 забез-
печуємо. Тел.: 099-253-08-92, 098-939-94-39.

 ***
Пропонуємо роботу охоронника. З/п 6400/міс. Вахто-

вий метод роботи. Проїзд та проживання коштом фірми. 
Довідки: м. Умань, вул. Незалежності, 83. Тел.: 067-845-79-
65.

***
Водії категорії «Д» для роботи на маршрутах Киє-

ва. з/п 450-500 грн/день. Житло надається ремонт та 
заправка коштом підприємства. Тел.: 067-600-01-61, 
095-603-01-05. 

Потрібні охоронники: м. Київ, м. Одеса, м. Жашків 
(Черкаська область), м. Чоп (Закарпатська область). Вах-
товий метод: 15/15, 20/10, 20/20. Зарплата 180-300 грн, ви-
плачується наприкінці зміни. Тел.: 066-360-81-81, 067-232-
70-96, 067-407-91-21, 067-409-86-21.

Італійська родина запрошує до Італії доглядальни-
цю-хатню робітницю, сімейні пари. Зарплата 600 євро/
місяць. Оформлюємо пермесо. ТОВ «Європейський Хол-
динг», вул. Іллінська, 12, оф. 314, м. Київ. Ліц. МСПУ АВ № 
585042. Тел.: 067-232-69-04.

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

 
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.

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.

***
Офіційна робота в Європі для спеціалістів та різно-

робів (Польща, Латвія, Чехія. Фінляндія і т. д.) Безкоштов-
не 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.

***
Спеціаліст по роботі з деревом (груба обробка, ди-

зайнерська робота), муляри, штукатурники, встановлю-
вачі євроогорож. Тел.: 066-797-87-26, 096-91-00-730.

Польща, Чехія, Німеччина. Заробіток від 1300 євро! 
Повний супровід: оформлення+вакансія! Документи – 
14 днів! З біометричним паспортом без візи на роботу 
на 90 днів. Ліц. АВ585201,МСПУ від 31.07.12. Тел.:  068-
831-81-10 (вайбер), 095-472-52-80.

***
працевлаштування в чехії. Безкоштовні кон-

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

БуДіВНицТВО, БуДмаТеріали
Офіційний дилер турецької компанії «klade» в Україні 

ТОВ «klade-vostok» реалізує дрібним та великим оптом 
продукцію турецької фірми: труби поліпропіленові, фітин-
ги, вентилі, крани. Повний асортимент продукції, новин-
ки. Доставка по всій Україні. Тел.: 063-680-98-89 (Олена).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
Картоплекопалки, косилки, граблі, ґрунтофрези, плу-

ги. Запчастини на трактори та мотоблоки. Кормоподріб-
нювачі. Доставка. Сайт: agrokram.com, тел.: 098-046-50-90.

аНТиКВаріаТ, КОШТОВНОСТі
Колекціонер придбає: військову форму СРСР, 

чоботи хромові, бурки, нагороди, значки, янтар, 
зуби кашалота, бивень, сервізи, килими НДР, книги, 
картини, статуетки фарфорові, годинники, самова-
ри, 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 старовинні 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. Радіо-

лампи ГУ, ГІ, 6н, 6ж, 6п, індикаторні ІН18, ІН16(-14,-12,-8). 
Контактори ТКС, ТКД, КМ, ДМР, ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. 
Вакуумні конденсатори КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куплю до-
рого як виріб. Тел.: 097-990-28-07.

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

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

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

Доставка. Сайт: tor-trans.com.ua. Тел.: 057-759-50-06.

пОСлуГи
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.

Допоможу вирішити важливі проблеми в сім’ї: віднови-
ти стосунки з близькими, дітьми. Вирішення проблем будь-
якої складності в бізнесі. Робота особисто та дистанційно. 
Працюю до результату. Тел.: 095-800-50-36, 073-056-16-65, 
067-883-54-80.

 
Виготовлення та монтаж металопластикових вікон і 

дверей. Тел.: 067-993-71-83, 063-302-82-82.

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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Консультація та дистанційна допомога в складних 
життєвих обставинах, вирішення шлюбних проблем. 
Допомога в бізнесі, кар’єрі, особистому житті, на удачу. 
Допоможу повернути кохану людину – збережу сімейне 
вогнище. поставлю захист. Тел.: 068-938-91-99.

ТраНСпОрТ і ТраНСпОрТНі пОСлуГи
Куплю старовинні мотоцикли та запчастини до 

них: М 72, М 61, М 62, К 750, «Дніпро 12, 16», БМВ, 
«Харлей», ДКВ, ТиЗ, АВО, усі модулі з ведучими 
колясками. Самовивіз. Тел.: 067-887-40-18, 066-966-
35-46. 

Туризм, ВіДпОчиНОК Та ТОВари 
Для ВіДпОчиНКу

База відпочинку «рассвет» надає відпочинок 
у 2-, 3- та 4-місних номерах. центр Кирилівки 
(запорізька область). Тел.: 097-238-12-41, 098-
485-44-36.  

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

деталі до них, бінокль, мікроскоп, годинники, 
музичні інструменти, фарфорові та металеві стату-
етки. 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!

прОДам КарКаС аНГара

(095) 477 66 66

15х36х7,5. Демонтований, 
готовий до відвантаження. В наяв-
ності є інші АНГАРи/СКЛАДи/ЦЕХи

www.angar.bz
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ТБ 10

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ з 10 по 16 липня
пОНеДілОК, 10 липНя

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, 12.50, 15.55, 
22.40, 23.20, 00.20 Погода
06.25, 00.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с «Площа Берклі»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Орегонський путівник»
12.20 Д/с «Порятунок ферми»
13.30 Борхес
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Д/ф «Колажі»
16.20 Т/с «Красуні Едіт Уортон»
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 02.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.40, 03.15 Т/с «Таксі»
04.00 Д/ф «Володимир Івасюк. 
Щоб народитися знову»
04.50 Т/с «Роксолана»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45 «Міняю жінку - 6»
12.20 Т/с «Байки Мітяя» (12+)
14.20, 17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15, 21.20 Т/с «Свати - 6»
22.20 Т/с «Пізнє каяття» (16+)
23.20, 01.50 Х/ф «Міф»

інтер
06.10 Мультфільм
06.55, 20.00, 03.10 «Подробиці»
07.25, 13.55 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
08.15 «Орел і Решка. На краю 
світу»
10.15 Т/с «Вузький міст»
15.15 «Жди меня»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 05.05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.55 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» (16+)
01.35 Т/с «Банкірші»
03.50 «уДачний проект»
04.25 «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, 04.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с «Ангел у серці»
14.45, 15.30 Т/с «Волошки» 16+
19.45, 03.00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Вангелія» 16+
23.30 Х/ф «Казка казок» 16+
05.20 Агенти справедливості 16+

Новий Канал
03.00, 02.45 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.30 Абзац
06.29, 08.40 kids time
06.30 М/ф «Ранго»
08.45 Х/ф «Дріллбіт Тейлор. Шко-
ла виживання»
10.45 Х/ф «Кінозірка в погонах»
12.40 Х/ф «Будинок з приколами»
14.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
16+
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
00.50 Х/ф «Якщо твоя дівчина - 
зомбі» 18+
02.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.00, 04.45 Дивитись усім!
05.40, 19.25 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Х/ф «Інтереси держа-
ви» +16

16.25 Х/ф «Людина листопада» 
+16
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» +16
22.35 Свобода слова
00.35 Х/ф «Сповідь небезпечної 
людини» +16
02.40 Краще не повторюй!
03.30 Провокатор
04.25 Факти

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.20 «Планета земля 2»
09.20 Х/ф «Аварія - дочка мента»
11.15 «Україна має талант! Діти»
13.55 «Битва екстрасенсів 14»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Хата на тата»

ТеТ
06.00 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.30 М/с «Елвін і бурундуки»
10.30 Х/ф «Стоптані туфельки»
11.40 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35 Віталька
17.50, 22.00 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 18+
00.45 Т/с «Отже» 18+
01.00 Профілактика

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, 
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
07.35 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, 11 липНя

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, 12.50, 22.40, 
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, 16.45 Т/с «Красуні Едіт 
Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок ферми»
13.30 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.15 Фольк-music
16.20 Мистецькі історії
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші

20.20, 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама «Мисливці на 
нацистів»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»

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, 01.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30 «Чотири весілля - 2»
10.45, 12.20 «Міняю жінку - 6»
12.40 Т/с «Байки Мітяя» (12+)
13.40, 14.55, 20.15, 21.20 Т/с 
«Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
22.20 Т/с «Пізнє каяття» (16+)
23.20, 01.55 Х/ф «Перемагай» 
(16+)

інтер
05.50 Мультфільм
06.40, 20.00, 03.05 «Подробиці»
07.20, 15.10 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
08.15 «Орел і Решка. На краю 
світу»
10.10 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Анна Герман» 
(16+)
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 05.05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
23.55 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» (16+)
01.35 Т/с «Банкірші»
03.45 «уДачний проект»
04.25 «Готуємо разом»

ТК україна
06.10, 12.50 Агенти справедли-
вості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 04.05 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.45 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар» 
16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вангелія» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
02.00 Х/ф «Казка казок» 16+

Новий Канал
03.00, 01.40 Зона ночі
04.00, 07.00 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
05.49, 06.59 kids time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Від пацанки до панянки
21.40 Х/ф «Знайомство з батька-
ми» 16+
23.45 Х/ф «Кінозірка в погонах»

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
09.50 Більше ніж правда
11.15, 13.20 Х/ф «Одинак» +16
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Демони» +16
17.50, 21.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» +16
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.20 Х/ф «Втікач» +16
01.00 Т/с «Лас-Вегас» +16
02.35 Краще не повторюй!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Дивитись усім!

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
09.20 «Україна має талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.30, 22.45 «Вагітна у 16»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.30 М/с «Елвін і бурундуки»
10.30 Х/ф «Бременські музиканти»

11.40 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 00.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 18+
01.55 Одного разу в Одесі

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, 12 липНя

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, 12.50, 22.45, 
23.20, 00.20 Погода
06.25, 00.25 Від першої особи
07.20, 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.ua
08.45 Світ он лайн
09.00, 16.30 Т/с «Красуні Едіт 
Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок ферми»
13.30 Наші гроші
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.50 З перших вуст
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама «Мисливці на 
нацистів»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.45, 12.20 «Міняю жінку - 6»
12.40 Т/с «Байки Мітяя» (12+)
13.50, 14.55, 20.15, 21.20 Т/с 
«Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
22.20 Т/с «Пізнє каяття» (16+)
23.20, 01.45 Х/ф «Найкращий 
екзотичний готель «Меріголд» 
(16+)

інтер
05.50 Мультфільм
06.40, 20.00, 00.40, 03.00 «По-
дробиці»
07.20, 15.10 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
08.15 «Орел і Решка. На краю 
світу»

10.10 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Анна Герман» 
(16+)
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 05.05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
22.40 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» (16+)
01.30 Т/с «Банкірші»
03.40 «уДачний проект»
04.15 «Готуємо разом»

ТК україна
06.10, 12.50, 05.20 Агенти спра-
ведливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна містика
14.45 Т/с «Жіночий лікар» 16+
15.30 Т/с «Жіночий лікар 2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вангелія» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
03.00, 09.50 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
05.49, 07.05 kids time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.10, 19.00 Від пацанки до 
панянки
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
21.40 Х/ф «Знайомство з Факера-
ми» 16+
23.50 Х/ф «Прокляття моєї мате-
рі» 16+
01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Зона ночі

ICTV
05.30, 09.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.45, 13.20 Х/ф «Втікач» +16
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Демони» +16
17.50, 21.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» +16
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Служителі закону» +16
01.00 Т/с «Лас-Вегас» +16
02.35 Краще не повторюй!
04.05 Студія Вашингтон
04.10 Факти
04.30 Дивитись усім!

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.25 «Україна має талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 23.05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.35, 22.45 «Кохана, ми вбиває-
мо дітей»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.30 М/с «Елвін і бурундуки»
10.30 Х/ф «Йоринда і Йорингель»
11.40 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 00.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 18+
01.55 Одного разу в Одесі

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 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, 13 липНя

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, 12.50, 22.40, 
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 «Красуні Едіт 
Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок ферми»
13.30 Слідство. Інфо
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Надвечір’я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Дикі тварини»
19.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
20.20, 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама «Мисливці на 
нацистів»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.35 Т/с «Таксі»
03.50 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.50 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.45, 12.20 «Міняю жінку - 7»
12.35 Т/с «Байки Мітяя» (12+)
13.40, 14.50 Т/с «Свати - 6»
16.00, 17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15, 21.15 Т/с «Пізнє каяття» 
(16+)
22.15, 02.15 Х/ф «Пінгвіни містера 
Поппера»
00.00 Рут Бредлі в комедії «Гре-
берси» (16+)

інтер
05.50 Мультфільм
06.40, 20.00, 00.45, 03.10 «По-
дробиці»
07.20, 14.10 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
08.15 «Орел і Решка. На краю світу»
10.10 «Давай одружимося»
12.10, 20.40 Т/с «Анна Герман» 
(16+)
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00, 19.00, 05.10 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
22.45 Т/с «Впізнай мене, якщо 
зможеш» (16+)
01.30 Т/с «Банкірші»
03.50 «уДачний проект»
04.25 «Готуємо разом»

ТК україна
06.10, 12.50, 05.20 Агенти спра-
ведливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вангелія» 16+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
03.00, 09.45 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
05.44, 07.05 kids time
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05.45 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.10, 19.00 Від пацанки до 
панянки
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
21.40 Х/ф «Знайомство з Факера-
ми 2» 16+
23.40 Х/ф «Старе загартування» 
16+
01.10 Х/ф «Прокляття моєї мате-
рі» 16+

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Секретний фронт
10.45, 13.20 Х/ф «Служителі за-
кону» +16
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Демони» +16
17.50, 21.30 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» +16
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20 Х/ф «Пункт призначення» 
+16
00.15 Т/с «Лас-Вегас» +16
02.00 Краще не повторюй!
02.50 Провокатор
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.25 «Україна має талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-2 з Павлом 
Костіциним»
13.55 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30, 00.35 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.35, 22.45 «Я соромлюсь свого 
тіла 3»

ТеТ
06.00, 05.45 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.30 М/с «Елвін і бурундуки»
10.30 Х/ф «Хоробрий кравчик»
11.40 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30, 19.55 Одного разу під 
Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 00.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 18+
01.55 Одного разу в Одесі

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 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, 14 липНя

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, 12.50, 22.40, 
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 Т/с «Красуні Едіт Уортон»
09.55 Т/с «Епоха честі»
11.45 Д/с «Порятунок ферми»
13.30 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Віра. Надія. Любов
16.30 Документальна дилогія 
«Кібервійни»
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 22.45 З перших вуст
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с «Увесь цей джаз»
20.20, 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама «Мисливці на 
нацистів»
22.55, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.30 Фольк-music
03.30 Борхес
03.55 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.45, 12.20 «Міняю жінку - 7»
12.30 Т/с «Байки Мітяя» (12+)
14.30, 17.10 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15, 22.10 «Ліга сміху 2»
00.00 «Вечірній Київ»
02.00 «Маленькі гіганти»

інтер
05.55 Мультфільм
06.40 «Подробиці»
07.20, 14.10 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
08.15 «Орел і Решка. На краю 
світу»
10.10 «Давай одружимося»
12.10 Т/с «Анна Герман» (16+)
16.45 «Речдок»
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 01.55 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Трест, який лопнув»
03.35 «Жди меня»
05.20 Х/ф «Їхали ми,їхали…»

ТК україна
06.10, 12.50 Агенти справедли-
вості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.30 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.45 Зірковий шлях
10.50, 04.15 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Вангелія» 16+
23.20 С/р «Слідами Самозванця»
02.00 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
03.05, 01.25 Служба розшуку дітей
03.10, 01.30 Зона ночі
04.40 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.49, 06.59 kids time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 Серця трьох
16.20 Від пацанки до панянки
21.10 Х/ф «Непрохані гості» 16+
23.20 Х/ф «Кохання без 
зобов’язань» 16+

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.20, 13.20 Х/ф «Стюарт Літтл»
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.10 Т/с «Демони» +16
17.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» +16
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Скетч-шоу «На трьох»
00.50 Х/ф «Пункт призначення-4» 
+16
02.15 Х/ф «Пункт призначення» 
+16
03.45 Краще не повторюй!
04.40 Факти

СТБ
08.05 Х/ф «Швидкий поїзд»
10.00 Х/ф «Вам і не снилося»
11.50 Х/ф «Гордість та уперед-
ження»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.30 Х/ф «З привітом, Козаностра»
20.30, 22.45 Х/ф «Домробітниця»

23.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.35 Х/ф «Гнів»
12.30 ЛавЛавСar
13.30 Одного разу під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 04.05 Віталька
17.50, 02.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф «Боги, мабуть, з’їхали з 
глузду 2»
22.00 Х/ф «Відчайдушні шахраї»
00.00 Х/ф «128 ударів серця на 
хвилину» 16+
01.40 Х/ф «Вечір на Івана Купала»

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 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, 15 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»
09.50 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
12.55 Докудрама «Мисливці на 
нацистів»
16.40 Книга.ua
17.10, 02.15 Чоловічий клуб. 
Спорт
18.20, 03.20 Чоловічий клуб
19.00 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»
03.50 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.15, 23.15 «Світське життя»
07.15 Х/ф «Абонент тимчасово 
недосяжний»
11.40 Т/с «Пізнє каяття» (16+)
16.30, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 Х/ф «Знай наших»
00.15, 02.10 «Ліга сміху 2»

інтер
06.45 Мультфільм
07.15, 02.10 Х/ф «Дівчина без 
адреси»
09.00, 11.00 «Городок»
10.00, 04.45 Док.проект «Нам 
його не вистачає. Згадуючи Іллю 
Олейникова»

13.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
15.10, 20.30 Т/с «Вона не могла 
інакше»
20.00, 01.40, 05.30 «Подробиці»
23.50 Х/ф «Сім днів до весілля»
03.35 Х/ф «Їхали ми,їхали…»

ТК україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий шлях
08.45, 15.20 Т/с «Вангелія» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Мій коханий 
геній»
20.50 Футбол. Супер Кубок Украї-
ни «Шахтар» - «Динамо»
23.20 Євро 2012. Українська 
гордість
01.10 Реальна містика
03.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.10 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.39, 06.59 kids time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 Ревізор
10.10 Страсті за Ревізором
12.50 Т/с «cашаТаня» 16+
14.50 Х/ф «Денніс-мучитель»
16.40 Х/ф «Непрохані гості» 16+
19.00 Х/ф «Клік: з пультом по 
життю» 16+
21.00 Х/ф «Завжди кажи «Так» 16+
23.00 Х/ф «Дівчина моїх кошма-
рів» 18+
01.10 Х/ф «Кохання без 
зобов’язань» 16+

ICTV
05.00 Х/ф «Стюарт Літтл»
06.15 Дивитись усім!
07.15 Без гальм
08.15 М і Ж
08.45 Факти. Ранок
09.15 Скетч-шоу «На трьох»
12.35, 13.00 Х/ф «День трифідів» 
+16
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Такий же зрадник, як 
і ми» +16
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Ігри патріотів» +16
22.35 Х/ф «Пряма та очевидна 
загроза» +16
01.10 Х/ф «Пункт призначення-4» 
+16
02.35 Т/с «Лас-Вегас» +16
04.20 Факти
04.45 Т/с «Код Костянтина» +16

СТБ
06.05 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 «Хата на тата»
13.15 «Вагітна у 16»
15.15 Х/ф «З привітом, Козано-
стра»
17.05 Х/ф «Домробітниця»
19.00 Х/ф «40+ або Геометрія 
почуттів»
22.40 Х/ф «Формула кохання»
00.15 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.30 М/с «Елвін і бурундуки»
10.10 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
10.40 М/ф «Ігор»
12.05, 19.50 Одного разу під 
Полтавою
13.40 Казки У Кіно
15.50 Х/ф «Відчайдушні шахраї»
17.50 Х/ф «Боги, мабуть, з’їхали з 
глузду 2»
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Розумне рішення»
01.40 Х/ф «Гнів»
04.05 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, 18.55, 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. Соколовою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25, 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, 16 липНя

перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 16.35, 20.15, 
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»
09.50 Х/ф «Королівський генерал»
12.00 Театральні сезони
12.30, 01.20 Д/с «Блюз. Мартін 
Скорсезе представляє»
14.30 Мистецькі історії
14.40 Фольк-music
15.50 Д/с «Садові скарби»
16.45 Х/ф «Золото»
18.35 Х/ф «Марія Антуанетта»
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
22.20 Мистецький пульс Америки
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки
02.50 Д/ф «Пісня Всесвіту. Їхав 
козак за Дунай»
03.25 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
03.50 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00 Х/ф «Абонент тимчасово 
недосяжний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка»
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.30 «Світ нави-
воріт - 8»
19.30, 05.20 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Папараці» (12+)
01.00 Х/ф «Невдаха із Каунт-Ка-
унті»
04.35 «Світське життя»

інтер
06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
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 «Татусі без шкідливих 
звичок»
14.00 Х/ф «Гроші для дочки»
16.00 Т/с «Своя правда»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Слов’янский базар у 
Вітебську. Урочисте відкриття» 
Прем’єра
22.50 Х/ф «Кохати не можна 
забути»
00.40 Х/ф «Казка про жінку та 
чоловіка»

ТК україна
06.50 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.40 Т/с «Вангелія» 16+
13.45 Т/с «Бабуся при надії» 16+
17.40, 20.00 Т/с «Причал кохання і 
надії» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
22.40 Т/с «Мій коханий геній»
02.05 Реальна містика
02.50 Таємний код зламано. 
Піраміди
03.35 Таємний код зламано. 
Вампіри
04.20 Агенти справедливості 16+

Новий Канал
03.10 Зона ночі
05.59, 07.49 kids time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
07.15 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.50 М/ф «Феї: Загублений 
скарб»
09.10 Х/ф «Знайомство з батька-
ми» 16+
11.30 Х/ф «Знайомство з Факера-
ми» 16+
13.40 Х/ф «Знайомство з Факера-
ми 2» 16+
15.40 Х/ф «Клік: з пультом по 
життю» 16+
17.40 Х/ф «Завжди кажи «Так» 16+
19.40 Х/ф «Метод Хітча» 16+
22.00 Х/ф «Весільний майстер» 18+
00.00 Х/ф «Вжалені» 18+
01.45 Х/ф «Старе загартування» 16+

ICTV
07.30 Т/с «Відділ 44» +16
11.05, 13.00 Х/ф «Такий же зрад-
ник, як і ми» +16
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Ігри патріотів» +16
15.50 Х/ф «Пряма та очевидна 
загроза» +16
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Агент Хемілтон: Ви-
крадена» +16
22.35 Х/ф «Агент Хемілтон: В 
інтересах нації» +18
00.45 Х/ф «Старим тут не місце» 
Х/ф +16
02.50 Т/с «Лас-Вегас» +16

СТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
11.45 «Караоке на Майдані»
12.40 «Полювання»
13.40 Х/ф «Формула кохання»
15.20 Х/ф «40+ або Геометрія 
почуттів»
19.00, 01.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
22.45 «Я соромлюсь свого тіла 3»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с «Дора-мандрівниця»
07.50 Мультмікс
09.30 М/с «Елвін і бурундуки»
09.45 М/ф «Ігор»
11.10 Х/ф «Йоринда і Йорингель»
12.20 Х/ф «Розумне рішення»
14.00, 22.00, 02.55 Країна У
19.50 Одного разу під Полтавою
00.00 Х/ф «128 ударів серця на 
хвилину» 16+
01.40 Х/ф «Вечір на Івана Купала»
04.10 Віталька

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 



у Вінниці пройшла яскра-
ва презентація книги 
письменника, режисера 

та художника ігоря Шуро-
ва «Слоуни». Талановитий 
митець є батьком відомого 
артиста Дмитра Шурова, який 
виступає під псевдонімом 
Pianoбой. зал був наповнений 
шанувальниками яскравої 
творчості письменника та його 
друзями, які знають пана іго-
ря як колишнього оператора 
й режисера з обласного клубу 
кінолюбителів. 

Сам автор книги родом з Вінниці, 
у молоді роки письменник знімав свої 
перші фільми в обласному клубі кіно-
любителів. Довгий час був редактором 

кількох міських 
газет. Сьогодні 
проживає в Ки-
єві, де й написав 
та видав яскраву 
комедійну книгу 
про вигаданих 
істот – слоунів. 
Сам автор нази-
ває свою книгу 
«хронікою одно-
го нелюдського 
роду з комента-
рями та ілюстраціями». 

Під час презентації книги глядачів 
розважали театральними та костю-
мованими сценками, які передавали 
котрусь з написаних історій. 

гороСкопкнига тижня

жарти

Що по-
тріб-
но 

чоловікові, 
який має 
практично 
необмежену 
владу? Більше 
влади! Більше 
влади над ін-
шими, більше 
влади над навколишнім сві-
том, більше влади над собою, 
більше влади… над жінкою!

Заможний, вродливий, упев-
нений у собі та своїх діях чоло-
вік завжди буде в центрі уваги 
жінок. Вони будуть зваблювати 
його, залицятися, але така увага 
нашому головному герою вже 
набридла. Крістіан Грей – саме 
такий чоловік: він бачив усе, 
його не здивувати нічим, усі вер-
шини підкорені…

Нова дівчина? Він уже знає, що 
буде далі.

Але ця нова дівчина хоче біль-
шого – вона хоче належати йому 
особисто, вона хоче стати його 
власністю, дізнатися всі його та-
ємниці.

Пристрасне кохання, складні сто-
сунки, історія жаги чекають на вас у 
романі Еріки Леонард Джеймс 
«П’ят десят відтінків сірого». 

Ворожка говорить молодій, 
файній жіночці:

– Скоро ся познайомите з фай-
ним брюнетом і будете мати від 
нього дитину.

– А ви можете увидіти, що на 
все це скаже мій чоловік? 

***
У лікаря вдома забився унітаз. 

Викликав сантехніка. Той кілька 
разів стукнув молотком, замінив 
прокладку, закрутив шайбу. Потім:

– З вас 100 гривень.
– Скільки?! За п’ять хвилин ро-

боти? Я нейрохірург, я сім років 
навчався спеціальності, але мені 
за п’ять хвилин роботи не платять 
100 гривень!

– Знаю. Коли я був нейрохірур-
гом, мені теж стільки не платили.

***
Хворий на операційному столі 

звертається до хірурга:
– Скажіть, лікарю, я після опера-

ції зможу грати на скрипці?
– Та заспокойтеся! Зможете, 

зможете.
– Дивно! А до операції не вмів. 
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10–16 липня 
ОВеН
Цей тиждень обіцяє бути спекот-
ним. Усіх представників знаку 

чекає неймовірний вир почуттів. Роман-
тичні переживання, любовне божевілля 
й неприборкані пристрасті – усе це дове-
деться відчути всім Овнам. 

Телець
Цього тижня гороскоп обіцяє Тель-
цям сплеск на любовному фронті 

й бурю нових, приголомшливих емоцій. 
Вільні Тельці скористаються моментом і 
зав’яжуть роман, який може перерости в 
щось більше, ніж просто пристрасть. Для 
Тельців, пов’язаних узами шлюбу, це час 
для внесення новизни в стосунки зі своєю 
коханою людиною. 

БлизНюКи
Тиждень сприятливий для почат-
ку нових стосунків. Можливо, у 

вас давно був на прикметі якийсь дуже 
привабливий представник протилежної 
статі. Прийшла пора зробити назустріч 
йому перший крок і повірити в те, що він 
не прийме вашу щиру посмішку за хижий 
оскал.

раК
Цього тижня Раків чекають нові 
знайомства та, можливо, справ-

жнє кохання. Не виключено, що новий 
знайомий виявиться іноземцем, ученим 
або спортсменом. Також зірки віщують 
імовірність службового роману. 

леВ
На Левів, як з рогу достатку, будуть 
сипатися можливості й спокуси. 

Така кількість претендентів на серце Лева 
зіб’є його з пантелику. Вибір буде вкрай 
важким, але обрати все одно доведеться. 
Левам потрібно покопатися в своїй душі й 
прийняти остаточне рішення, керуючись 
серцем.

ДіВа
Дів чекає підвищений інтерес з 
боку протилежної статі. Але на-

вчіться казати «ні», якщо нове знайомство 
занадто стрімко переходить у нову фазу. 
Остерігайтеся й спробуйте не потрапити 
до рук тих, кого цікавить лише одноразо-
вий секс. У липні астрологи радять Дівам 
уникати вогняних знаків.

Терези
Початок липня – найкращий час 
для спільної романтичної поїздки. 

Приділіть увагу й собі – змініть імідж або 
запишіться на уроки танців. Це допоможе 
зміцнити впевненість у власній сексуаль-
ності. Самотнім представникам знаку слід 
придивитися до недавніх знайомих.

СКОрпіОН
Саме початок липня стане для вас 
найкращим періодом для нового, 

запаморочливого роману. Ви звернете 
увагу на того, хто здасться недосяжним і, 
можливо, відчуєте, що ваші почуття невза-
ємні. Але тільки відкривши своє серце, ви 
зрозумієте, чи це так. Чи варто ризикну-
ти – обирати вам. Астрологи радять при-
дивитися до Риб та Водоліїв.

СТрілець
Відправляйтеся на дачу, річку або 
на пікнік і насолоджуйтеся компа-

нією один одного. Урізноманітніть своє 
сексуальне життя – спробуйте щось нове. 
Це допоможе зміцнити відносини. Також 
зірки прогнозують яскравий роман на ро-
боті або на відпочинку.

КОзеріГ
Козероги відчують приплив не-
бувалої хазяйновитості. Другій 

половинці представників цього знаку 
зодіаку можна тільки позаздрити. Голо-
вне, щоб любов до чистоти та порядку не 
вилилася у сварки з побутових питань. 
Зірки дарують Козерогам шанс вивести 
відносини на новий, чуттєвіший рівень. 
У пошуку другої половинки вас супрово-
джуватиме вдача.

ВОДОліЙ
Цього тижня Водоліїв чекає затиш-
шя після бурхливого червня. Ви 

відчуєте апатію: копирсатиметесь у собі й 
не хотітимете нічого робити. Проте варто 
підбадьоритися й змусити себе вийти з 
дому. Поїздка на природу з коханою лю-
диною – ідеальний варіант.

риБи
Для Риб цей тиждень – час змін і 
хороших новин. Можливо, вам 

зроблять пропозицію руки й серця або 
ви дізнаєтеся про поповнення в родині. 
Також саме час стати грайливішим і роз-
кутішим в інтимних відносинах з партне-
ром. 
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мирослава сЛОБОдянЮК

БАТЬКО PianoБОЯ 
ПРЕЗЕНТУВАВ КНИГУ ПРО ІСТОТ 

НЕЛЮДСЬКОГО РОДУ
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Найбільшою популярністю 
серед поціновувачів шахо-
вої композиції користують-

ся малофігурні шахові задачі.
Сьогодні ми знайомимо наших чи-

тачів з шаховими оригінальними за-

дачами, у яких не більше п’яти фігур. 
Такі задачі називаються «малютка-
ми». Спробуйте й ви скласти або при-
наймні розв’язати такі композиції. 
Друкуються вперше. 

погода у вінниці

Ïîíåäiëîê

    +13   +25 +18   +23 +16   +28 +14    +25  +18   +21 +14   +19 +11    +25

10 ëèïíÿ 11 ëèïíÿ 12 ëèïíÿ 13 ëèïíÿ 14 ëèïíÿ 15 ëèïíÿ 16 ëèïíÿ
Âiâòîðîê Ñåðåäà ×åòâåð Ï’ÿòíèöÿ Ñóáîòà Íåäiëÿ

перевірте розв’язок задач а. музики з №26(35) від 28 червня
Задача №28: 
Фb1? Сb6!; 1. Крс7! Цугцванг;
… Сb7+/cc6/cd5/ce4/cf3/c:h1/h2;
c:b7/c:c6/c:d5/c:e4/c:f3/Ф:h1/c:g2x;

Задача №29:
kh6! Цугцванг;
… kpf4, kpf3/ed4:
Фg4/Фf5x;

Задача №30:
kc5+? kpa5 2. cc5x?;
Сс5+? kpb3 2. Кс5x?
1. kpd2! Цугцванг; 
1. … kpa5/kpb3 2. cc5/kc5x.

доЗвілля

ШАХОВІ ЗАДАЧІ-МІНІАТЮРИ 

задача №31
м. пархоменко, м. Вінниця

мат за 2 ходи (4+1)

задача №33
м. пархоменко, м. Вінниця

h=2    2.1.1.1 (3+2)

задача №32 
м. пархоменко, м. Вінниця

мат за 2 ходи (4+1)

микола ПаРхОмЕнКО

ігор Шуров
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