
Півтора року тому Піщанку 
сколихнула страшна нови-
на: вночі 28 грудня, після 

шкільного маскарадного вечора, 
неподалік власного будинку п’яний 
водій на смерть збив 50-річну за-
вучку школи Олену Гатинюк. Тіло 
жінки було настільки понівеченим, 
що не можна було розгледіти жод-
ного живого місця. Від удару по-
ловина голови була зчесана вщент. 
Минуло два роки, а водій досі на 
волі – їздить на тій самій маши-
ні тими самими вулицями, що-
правда, уже без прав, бо їх у нього 
забрали. Про подробиці ситуації 
редакції газети повідомила колега 
загиблої Любов Хворостовська.

ВчиТеЛьку збиЛи ПісЛя  
шкіЛьнОГО нОВОрічнОГО баЛу

– Разом з Оленою працювали разом 
30 років. Пам’ятаю, як у 80-х роках ми 
познайомились, здружились, стали ку-
мами. Вона завжди була дуже хорошою 
вчителькою молодших класів, дуже лю-
била дітей. Останні кілька років працю-
вала завучем з виховної роботи, писала 
вірші, проводила чудові літературні й 
розважальні заходи. Коли в школі дізна-
лись про цю трагедію, то не лише вчи-

телі, а й діти не могли стримувати сліз. 
Перший час після трагедії я навіть сама 
не могла прийти в себе, так ця трагедія 
«пекла» в мене в грудях, – розповідає 
Любов Хворостовська. – Коли справу 
передали до слідчих, усе тримала на 
контролі, відвідувала всі судові засідан-
ня, особисто говорила зі свідками й ба-
чила, як вони змінювали свої свідчення. 
Там я дізналась, що відразу після трагедії 
водій поїхав на кордон з Молдовою. Там 
прикордонники його не пропустили, 
побачивши, що він у стані алкогольного 
сп’яніння. Розповідали про це в перших 
показах, наголошуючи,  що водій пово-
дився неадекватно й навіть не міг вийти 
з машини, коли його про це попросили. 
Пізніше вони змінили свої покази, гово-
рячи, що не пам’ятають, який він був. 

зМіна сВідчень ВОдія
Водій зловісної машини тричі зміню-

вав свої свідчення в суді й жодного разу 
не підійшов особисто до родичів помер-
лої жінки.

– Я особисто підходила до відповідача 
після судових засідань, не сварилась, а на-
магалась поговорити. Зверталась до нього 
по-людськи, просила, щоб він хоча б виба-
чення в родини попросив, на що він навіть 
не мав бажання мені відповідати. Вбиває 
цинізм цієї людини, яка знаючи, яке горе 
вчинила, починає викручуватись. За весь 
період він тричі міняв свідчення. Спочат-
ку він розповідав, що не бачив людини й 
думав, що наїхав на камінь. Потім розпові-
дав, що не побачив її, а коли збив, злякав-
ся, поїхав додому й напився. Уже востаннє 
він каже, що бачив перед собою жінку й 
намагався її об’їхати, але це не вийшло, 
тому й трапилась трагедія. Але ми всі ба-
чили те понівечене тіло, на якому не було 

жодного живого місця. Судмедексперти 
говорили, що в неї абсолютно всі органи 
розірвано. Про що можна говорити, коли 
її речі від удару відлетіли від неї більше ніж 
на 100 метрів. Шапка була в одній стороні, 
а сумка зовсім в іншій, а штани від удару 
розірвались і врізались у тіло, – говорить 
Любов. – Речі загиблої лише нещодавно 
передали на експертизу, аби переконати-
ся, з якою точно швидкістю їхав водій. 

чОЛОВік дОсі ПережиВає через 
сМерТь кОХанОї дружини

Попри те, що минуло вже понад пів-
тора року, чоловік загиблої Анатолій Га-
тинюк у повному відчаї. Сумує за дружи-
ною й не може втримати сліз навіть на 
судових засіданнях. Разом з Оленою він 
у шлюбі прожив 32 роки. Родина вихову-
вала двох синів.

– Як сьогодні пам’ятаю ту страшну ніч, 
саме приїхав наш молодший син з на-
вчання. Я його зустрів, прийшов додому, 
розпалив у хаті й чекав жінку. Близько 11 
години ночі я вийшов перекурити, коли 
почув на подвір’ї крики племінника, 
який працює дільничним. Він подивився 
на мене й сказав, що Лєну вбили. У мене 
аж мову відняло. Не пам’ятаю, як прибіг 
до того місця. Побачив міліцію, швидку 
й Лєну, яка була вся в крові. Це було так 
страшно, що я нікому не побажав би таке 
пережити. На її бідному тілі не було ні од-
ного місця без крові, одяг був подертий, 
сумочка валялась далеко в стороні. Я хо-
тів забрати її, але довелось чекати до чет-
вертої ранку криміналіста з Вінниці. Тоді 
її забрали й повезли в Крижопільський 
морг. На ранок я дізнався, що прикор-
донники зловили чоловіка, який нама-
гався перетнути кордон, на машині були 
сліди від удару. Після цього всього цей 
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Піщанського ПідПриємця, який на смерть 
збив учительку, за два роки так і не Покарали

вбивця навіть не бажав зі мною говори-
ти, сусідам розказував, що він зовсім не 
був за кермом. Перед самим похороном 
до моєї тещі приїхав брат водія й дав 12 
тисяч на похорон. Якби він давав їх мені, 
я б їх зовсім не брав, бо мені не треба від 
них цих подачок. Я вважаю, що він має 
бути покараним, а не їздити машиною 
по цій дорозі, на якій вбив людину, – 
крізь сльози каже Анатолій Гатинюк.

судОВі рОзГЛяди «ПОТОнуЛи» 
В ексПерТизаХ, а криМінаЛьне 

ПрОВадження… заГубиЛи 
В києВі

За кермом цієї зловісної машини був 
місцевий мешканець Григорій Марків-
ський, якого в Піщанці знають усі водії, 
оскільки він ремонтує автомобілі. Також 
він має фірму з виготовлення надгробків. 

Нам вдалося поспілкуватися з адво-
катом водія Романом Щитніцьким, який 
нам заявив, що без його згоди обвинува-
чений не буде спілкуватись з журналіста-
ми. Сам адвокат коментувати ситуацію 
відмовився, посилаючись на те, що пе-
ребуває у відпустці.

У пошуках правди ми звернулися до 
суду, де так довго та безрезультатно роз-
глядають цю справу. Вдалося встанови-
ти, що судові  засідання  неодноразово  
переносили  у  зв’язку  з  неявкою свідків. 
Суддя в даній справі двічі ухвалював рі-
шення про примусове залучення свідків.

– На  даний  час кримінальне прова-
дження не розглянуте  у  зв’язку  з  тим, 
що  під час судового розгляду до суду на-
дійшли письмові клопотання представ-
ника потерпілих  та  прокурора про при-
значення у справі комплексної судової, 
автотехнічної, транспортно-трасологічної 
та судово-медичної експертиз. При дослі-
дженні проведених у справі криміналіс-
тичних судових експертиз було виявлено 
низку суперечностей, які мають  важливе 
й принципове значення для встановлення 
дійсних обставин дорожньо-транспортної 
пригоди  та  для  встановлення винуватос-
ті  чи  невинуватості Марківського Г. І.  у  
вчинені  ДТП. За  таких  обставин виникла  
необхідність проведення  комплексних 
експертиз. Станом  на  11 липня 2017 року 
кримінальне  провадження з Київського  
науково-дослідного інституту судових екс-
пертиз ще не повернули, – коментує вико-
нуючий обов’язки голови Крижопільсько-
го  суду В. Зарічанський.

Тим часом, у Піщанці всі, хто знав за-
гиблу вчительку, б’ють на сполох: ка-
жуть, що справу зумисне «заговорю-
ють», щоб про неї швидше забули, а 
горе-водій, за словами місцевих, досі 
роз’їжджає селищем на автівці, що свого 
часу була в крові загиблої вчительки.  

Програма Тб
з 17 по 23 липня!



найдорожче водопостачання 
в цьому місяці буде в іллін-
цях. за кубічний метр води 

місцевим жителям потрібно буде 
сплатити 17 гривень 40 копійок. 
а от за водовідведення жите-
лі іллінців платитимуть майже 
найдешевше – шість гривень за 
кубометр. друге місце за вартістю 
води посів шаргород: за кубо-
метр води місцеві жителі плати-
тимуть 14 гривень 11 копійок.

Найменше за воду віддаватимуть 
вінничани – 7 гривень 96 копійок, 
оскільки тарифи цього місяця не під-
вищились. Незмінними залишаються 
тарифи й в Ямпільському та Літин-
ському районах. За водовідведення 
жителі Вінниці теж платитимуть най-
менше – 4 гривні 96 копійок.

Найдорожче водовідведення в Лі-
тині. Там люди змушені платити аж 27 
гривень 7 копійок, а все тому, що відхо-
ди вивозять машинами з вигрібних ям: 
багато коштів затрачують на пальне.

Схожа ситуація й у Бершаді: місце-
ві жителі платитимуть трохи менше – 
20 гривень 70 копійок.

На третьому місці по вартості опи-
нився Липовець – водовідведення в 
містечку відтепер коштує 20 гривень 
4 копійки.

Окрім вінничан на водовідведен-
ні зможуть зекономити, у порівняні 
з іншими районами, жителі Іллінців 
(6 гривень) та Крижополя (6 гривень 
96 копійок).

У чотирьох районах ціна на воду 
залишилася такою ж, як і минулого 
місяця – у Ямпільському, Літинсько-
му, Жмеринському та Вінницькому.

Додамо, що у Вінницькій області кож-
не комунальне підприємство, яке відпо-
відає за постачання води та водовідве-
дення є автономним, а тому й призначає 
тарифи самостійно. Вони залежать від 
заробітних плат, які отримують праців-
ники, затрат на технічне обслуговуван-
ня. Проте найбільше на ціну впливає за-
трачена електроенергія на видобування 
води зі свердловини. На водовідведен-
ня, окрім зазначених факторів, впливає 

також і автомобільне паливо. Це стосу-
ється тих населених пунктів, де відходи 
вивозять автомобілями зі стічних ям.

Варто сказати, що інформація про 
п’ять районів залишилася поза увагою, 
оскільки наша кореспондентка поки 

не змогла зв’язатися з підприємства-
ми, які відповідають за водопостачан-
ня та водовідведення в Гайсинському, 
Тульчинському, Хмільницькому, Ора-
тівському, Тиврівському та Піщансько-
му районах. 

Громада села агрономічне, 
що під Вінницею, розді-
лилась на два табори через 

децентралізацію. Одна частина 
виступає за те, щоб створювати 
об’єднану територіальну громаду, 
куди увійдуть кілька сіл: бохо-
ники, Медвеже Вушко, ільківка, 
Горбанівка, ровець та агроно-
мічне з центром в останньому. 
інша частина мешканців на чолі 
із сільським головою бажає, щоб 
село приєдналося до Вінниці.

ВеТО сіЛьськОГО ГОЛОВи

10 липня відбулось засідання сесії 
Агрономічної сільської ради. На по-
рядку денному знову постало питан-
ня щодо об’єднання громад, оскільки 
на попереднє рішення сесії сільський 
голова Олег Шулікін наклав вето. Пи-
тання об’єднання громади в ОТГ стоя-
ло першим на порядку денному. Його 
підтримали 12 депутатів з присутніх 18.

– Але голова сказав, що воно не 
приймається, бо має бути 14 голосів. 
Після цього люди в залі збурились і по-
дали звернення до голови: якщо він не 
буде виконувати волю громади, то щоб 
подавав у відставку. Люди настільки 
роздратовані такою його поведінкою, 
що не передати, – розповідає місцева 
активістка Тамара Тимощук.

Однак сільський голова Олег Шу-
лікін пояснив, що згідно із законом 
про місцеве самоврядування, після 
накладення на рішення вето, під час 
повторного голосування його має 
підтримати не менша кількість депу-
татів, тобто 14.

Попередня сесія сільради відбу-
лась наприкінці червня й, власне, 
тоді депутати проголосували за ство-
рення ОТГ. А після того, як сільський 
голова наклав вето на це рішення, 
мешканці, які виступають за створен-

ня ОТГ, стали вимагати зборів села. 
Відбулися вони в суботу, 8 липня. 

збОри на ПідВищениХ ТОнаХ
Основні аргументи прихильників 

об’єднання чотирьох громад поля-
гають у тому, що люди хочуть бути 
господарями у своїй громаді й самі 
вирішувати нагальні питання.

– Ми хочемо бути господарями у 
своєму селі й самі вирішувати свої про-
блеми. А коли приєднаємось до міста, 
то станемо безправними. Так, кілька 
наших представників буде депутатами 
міськради, але що це дасть? На що вони 
зможуть впливати? Якщо нормальний 
голова, то він дбатиме про розвиток 
села. А якщо скласти руки та сидіти, 
чекаючи субвенцій, то нічого не буде, – 
обурюється Тамара Володимирівна.

дефіциТний МіЛьйОн
Водночас голова сільради з деяки-

ми депутатами наполягають на тому, 
що доходів об’єднаної громади не 
вистачить для її потреб. Дефіцит бю-
джету, за їхніми підрахунками, стано-
витиме понад мільйон гривень.

Саме цю думку під час зборів на-
магався донести до людей депутат 
Максим Кушнір. За підрахунками ке-
рівництва села, бюджет об’єднаної 
громади без трансферів з державно-
го бюджету становитиме майже 23 

мільйони гривень. А видатки скла-
дуть 24 мільйони гривень.

– Наразі лише Бохоники мають 
більш-менш нормальні дороги. В 
Агрономічному їх немає. На це тре-
ба не один мільйон гривень. Після 
об’єднання проблеми помножаться на 
три. Це капітальні ремонти – дитячі са-
дочки, клуби, аварійні будинки. Плюс 
освітлення нових та наявних вулиць, 
додасться потреба в утилізації сміття. 
Крім того, потрібно буде думати про 
проведення водогону, щоб вода була 
й на четвертих-п’ятих поверхах будин-
ків, – перелічив проблеми депутат.

На такий перелік проблем один з 
присутніх мешканців села заявив: 

– Об’єднається громада й тоді ви-
рішить, що зробити першочергово! 

дефіциТу буТи не ПОВиннО
У свою чергу, голова Вінницької 

райради Сергій Сітарський, який та-
кож є мешканцем Агрономічного, 
зазначив, що дохідну та видаткову 
частини неправильно порахували. 
Насправді дефіциту бути не повинно.

– Згідно з перспективним планом, 
затвердженим Кабміном, у Вінниць-
кій області спочатку було визначено 
лише дві спроможні громади – Воро-
новицьку та Агрономічну. Крім того, 
при об’єднанні на громаду виділять 
додатково 17 мільйонів гривень. Чому 

ви їх не хочете взяти? Ви додали в за-
плановані видатки утримання пожеж-
ної частини, якої ще немає. Разом з 
трансферами дохід об’єднаної грома-
ди становитиме 45 мільйонів, а видат-
ки – 41 мільйон, – сказав Сітарський.

Вінниця Обіцяє 
ВЛиВаТи кОшТи В сеЛО

Присутні в залі селяни обурювалися 
позицією сільського голови. Мовляв, він 
стоїть не на захисті інтересів громади. 
Лунали навіть зауваження, що він «не на 
своєму місці та не у своєму кріслі».

На такі закиди Олег Шулікін відпові-
дав, що за крісло не тримається. Свою 
позицію пояснив наступним чином: 

– До ОТГ громада ще не готова. 
Якби ми знаходились в якомусь, при-
міром, Шаргородському районі, то 
звісно, іншого виходу в нас не було б. 
Але я вважаю, що об’єднуватися тре-
ба із сильнішими. Наш бюджет – 6,5 
мільйона гривень, і як я не крутив і не 
вивчав з економістами це питання, 
ми не витягнемо в об’єднаній грома-
ді. Крім того, досі не вирішено питан-
ня спірних земель. У нас на території 
немає ні заводів, ні іншого виробни-
цтва, ні заправок, з чого громада мо-
гла б мати дохід, – пояснив Шулікін.

Водночас сільський голова доводив 
переваги приєднання Агрономічного 
до міста.

– Мер Вінниці пообіцяв, що залишить 
наш бюджет нам і готовий вливати в 
село по 10-15 мільйонів. Ми залишимося 
в статусі села. Зможемо попросити, щоб 
три-чотири наших депутати були в місь-
кій раді, старосту села обиратимуть самі 
люди. Ми – спальний район міста. Нам, 
наприклад, треба будувати водогін. З 
містом про це можна розмовляти й воно 
піде нам на зустріч, – розповів Шулікін.

Наразі засідання сесії сільради пере-
несли на 13 липня, на 17:00. Однак 
Олег Шулікін зауважив, що питання 
ОТГ під час неї розглядати не будуть, 
оскільки за нього вже проголосували. 

МісцеВа ВЛада

в агрономічному селяни
«розриваЮться» міЖ отг і вінницеЮ 

скільки у лиПні коШтуватиме вода
для Жителів вінниччини
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З 1 липня у Вінницькій області 
почали діяти нові тарифи на воду
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у Вінницькій обласній фі-
лармонії 11 липня проща-
лись із бійцем аТО, вінни-

чанином Олексієм Тимощуком, 
який помер 9 липня в лікарні 
ім. і. Мечникова.

Численні осколкові поранення 
голови, очей, грудної клітки та живо-
та боєць 59-ї окремої мотопіхотної 

бригади отримав ще 29 червня. Тоді 
медики 61-го військового мобіль-
ного госпіталю дві доби намагались 
врятувати Олексія. Після численних 

операцій, пораненого на вертольоті 
евакуювали в лікарню ім. І. Мечни-
кова в Дніпрі, де лікарі продовжили 
боротьбу за його життя. На жаль, 
програли. Серце 36-річного віннича-
нина перестало битися.

Не тільки рідні та знайомі, а й 
майже сотня просто небайдужих 
вінничан прийшли у вівторок, 
11 липня, провести в останню путь 
батька трьох дітей та захисника 
України. 

– Герой, патріот, захисник, воїн, – 
так описують Олексія знайомі та дру-
зі. – У нього була можливість відмо-
витися від служби, але він вирішив 
захищати Батьківщину. 

Дружина та троє дітей чекали 
на його повернення, але доля ви-
рішила інакше. Редакція газети 
«Правди сила» та сайту Vlasno.info 
висловлює співчуття рідним Олек-
сія. Вічна пам’ять Герою! 

надзВичайні ПОдіїкриМінаЛаТО«Правди сила», №28(37),  12 липня 2017 р.
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чОЛОВік ПідрізаВ 
ОднОсеЛьця нОжеМ

на Вінниччині ВанТажіВка
В’їХаЛа у Паркан: чеТВерО 
ЛЮдей ВиЛеТіЛи через ЛОбОВе
скЛО на дОрОГу

ВідібраЛи диТину Та зМусиЛи
жебракуВаТи: на Вінниччині
судяТь Пару, яка ПОзнущаЛась
з ПОрОдіЛЛі

Жителю села Юрківці Немирів-
ського району загрожує до восьми 
років позбавлення волі через на-
несення ножових поранень своєму 
односельцю. Про це повідомили в 
прес-службі обласної Нацполіції.

Між двома чоловіками сталася 
сварка, а потім і бійка, коли вони 
розпивали спиртне біля сільського 
магазину. Свідки розповідають, що 
потерпілий сам спровокував свар-
ку. На їхні вмовляння припинити 
не реагував. Старший чоловік, 
обороняючись, схопив ножа та по-
передив потерпілого не підходити 
до нього. Але той не зреагував та 
кинувся в бійку, під час якої й дістав 
поранення в поперек.

Поліція трактує дії старшого чо-
ловіка як перевищення меж необ-
хідної оборони, внаслідок чого він 
спричинив своєму опоненту тяжкі 
тілесні ушкодження. 

Додамо, що сам потерпілий уже 
притягувався до відповідальності 
за нанесення тілесних ушкоджень, 
інший чоловік проблем із законом 
не мав. Наразі вирішується питан-
ня про затримання останнього. 

У ДТП у Могилів-Подільському 
районі одна людина загинула, ще 
троє – постраждали. Про це повідо-
мили в прес-службі ГУ Національної 
поліції у Вінницькій області.

Смертельна автопригода ста-
лась 7 липня біля села Лядова.

Як повідомляють правоохо-
ронці, сільською дорогою рухався 
автомобіль КамАЗ, водій якого не 
впорався з керуванням, злетів з 
дороги та в’їхав у кам’яний паркан. 
Внаслідок потужного удару через 
лобове скло автівки вилетів водій 
та троє пасажирів, двоє з яких опи-
нились під колесами вантажівки. 
Усіх постраждалих каретою швид-
кої доставили до районної лікарні.

На жаль, врятувати життя 
одному з пасажирів – 33-річному 
чоловіку – не вдалося. 28-річний 
пасажир усе ще перебуває в лікар-
ні у вкрай важкому стані, 55-річ-
ного водія та ще одного пасажира 
після огляду лікарями та надання 
їм першої медичної допомоги від-
пустили додому.

Слідством призначило низку 
експертиз, за висновками яких 
буде остаточно встановлена 
причина аварії. 

Вінничанку змусили жебраку-
вати, забравши в неї дитину. Про 
це повідомили в прес-службі ГУ 
Національної поліції у Вінницькій 
області.

За словами правоохоронців, 
двох зловмисників, які перетво-
рили вінничанку на жебрачку, 
затримали ще в січні. Чоловік та 
жінка обманним шляхом забрали 
в 23-річної породіллі її дитину, пас-
порт та свідоцтво про народження 
немовляти, після чого змусили 
«відпрацьовувати» утримання 
дитини жебракуванням. Жінці до-
зволяли бачитись з дитиною лише 
ввечері, а також били її та всіляко 
знущалися.

Справа в поле зору правоохо-
ронців потрапила завдяки небай-
дужим громадянам, які повідоми-
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у вінниці Провели
в останнЮ Путь загиблого
бійця олексія тимощука

втрати

Він міг відмовитися 
від служби, але вирішив 
захищати Батьківщину 

Вікторія ОНіСіМОВА

Тамара ТИСЯЧНА
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подій із суспільного 
життя та завжди мати-
мете під рукою акту-
альну інформацію.

ли, що жінка, яка лише нещодавно 
була вагітною, тепер без дитини. 
Перевіряючи, чи не позбулася по-
роділля дитини, правоохоронці й 
розплутали цю історію.

Двом 32-річним правопорушни-
кам, які забрали дитину в матері, 
оголосили про підозру в торгівлі 
людьми. В їхньому помешканні 
під час обшуку знайшли викрадені 
документи. Також з’ясувалось, що 
правопорушники встигли оформи-
ти державну допомогу на дити-
ну – 14 тисяч привласнили собі, а 
кредитну картку, на яку мали над-
ходити гроші, віддали знайомому, 
якому заборгували. Тепер зло-
вмисникам загрожує до 12 років 
в’язниці з конфіскацією майна.

Мати з немовлям перебувають у 
безпеці. 

Ольга БуНИЧ



формування об’єднаних 
територіальних громад 
триває. Після завершення 

цього процесу з’явиться посада 
префекта. що собою представляє 
ця посада та хто претендуватиме 
на неї, ми з’ясовували у експерта 
бюро аналізу політики Віктора 
бобиренка.  

– уже відома дата, коли в україні 
запрацюють префекти? 

– Так, це станеться 1 січня 2019 року. 
Саме тоді перестануть існувати обласні 
та районні державні адміністрації. 30 
жовтня 2018 року всіх працівників цих 
адміністрацій мають попередити, що 
їхні посади вивільняють.

 – Тобто, буде масове звільнення 
всіх співробітників райдержадміні-
страцій та облдержадміністрацій? 

– Звісно, ні. Частина працівників 
точно перейде працювати у виконко-
ми при обласній раді та новостворе-
них ОТГ. Уже зараз деяких спеціаліс-
тів з РДА переманюють в об’єднані 
громади. І правильно роблять. Вва-
жаю, що на гарних фахівців завжди 
буде попит і вони завжди знайдуть 
собі нормальну роботу. 

– а де працюватимуть префекти? 
В обласних та районних радах? де 
будуть розташовані їхні кабінети?

 – Поки що це питання остаточно 
не вирішене, але, мабуть, у радах, це 
логічно. У префектів буде свій апарат, 
юридичний та організаційний відді-
ли. У Польщі на воєводство штат таких 
працівників сягає 30-40 людей. У нас 
навіть при такій кількості загальний 
штат чиновників значно скоротиться. 

– скільки префектів працювати-
ме в кожній області? 

– Думаю, що префектів прив’я-
зуватимуть до госпітальних округів. 
Так, як у Польщі – до повітів. У Сум-
ській області їх буде п’ять, у Вінниць-
кій – поки що планується три.

– Префекта призначатиме Пре-
зидент. Так само, як наразі губер-
натора. на Вашу думку, колишні гу-
бернатори стануть префектами? 

– Усе може бути. Губернаторам по-
трібно визначитись: або вони йдуть зі 
своєю політичною силою на вибори й 
стають лідерами області з бюджетом 
та правом формувати виконкоми при 
обласних радах, або варто вийти з 
партії, іти на конкурс, залишитись без 
бюджету, але з правом призупиняти 
рішення рад. У префектів залишається 
функція наглядати за законністю та до-
триманням Конституції місцевими ор-
ганами влади. 

– у чому тоді плюс цієї посади, 
якщо втручатися в роботу виконко-
мів префектам не можна? 

– Дійсно, функції обмежені. Але 
всі рішення, де є порушення, префект 
може призупинити. І одночасно пере-

давати цю справу в суд. Там уже мають 
довести або не довести незаконність 
прийнятого рішення. Тобто, префекти 
контролюватимуть усі рухи органів міс-
цевого самоврядування. Плюс мати-
муть дуже пристойну зарплатню в три 
тисячі євро. Звісно, на перших порах 
фінансами допомагатиме Євросоюз.

 – складається враження, що 
префект буде таким собі місцевим 

«царьком»: «хочу призупиняю рі-
шення, хочу – ні». Хто слідкуватиме 
за законністю його дій? 

– Для цього в нас відповідні струк-
тури – НАБУ (Національне антико-
рупційне бюро України – ред.), НАЗК 
(Національне агентство з питань запо-
бігання корупції – ред.) та інші. Крім 
того, префекти щорічно звітувати-
муть Президенту та Уряду. 

– Проте корупційний ризик в їх-
ніх діях усе одно залишається? 

– У нашій країні не можна бути 
впевненим в ефективності будь-
яких гарних починань. Тому префек-
ти працюватимуть на одному місці 
лише три роки. А далі – переведення 
в іншу область. Буде відбуватись по-
стійна «рокіровка» префектів за міс-
цем роботи. Так сподіваються уник-
нути корупційних схем. 

– які ще вимоги висувають до по-
сади префекта, окрім безпартійності? 

– У нього має бути освіта не нижче 
магістра державного управління. Та-
кож повинен бути досвід роботи на ке-
рівних посадах не менше п’яти років. 
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«ПреФекти матимуть
зарПлату в три тисячі
євро» – ексПерт 

4

Для уникнення корупційних 
схем префекти працюватимуть 
на одному місці лише три роки. 

А далі – переведення 
в іншу область

Тетяна ЩерБАТЮК

Віктор бобиренко

ДОВІДКА

Віктор Бобиренко – експерт з гу-
манітарної та молодіжної політики, 
тренер, публіцист, екс-начальник 
управління в справах молоді та 
спорту Сумської ОДА.

Цікаво, що державні адміністра-
ції з’явились у 1995 році. А перший 
губернатор називався не головою 
облдержадміністрації, а представни-
ком Президента. У 1992 році обласні 
та районні ради передали частину 
своїх повноважень представникам 
Президента. Наразі реформа місце-
вого самоврядування повертає по-
вноваження до місцевих рад.  
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ПосуХа
на вінниччині

знизила
вроЖайність

ячменЮ
Богдан НОВАК

на півдні Вінниччини почали 
збір ранньої групи зерно-
вих. аграрії стверджують, 

що попри не надто сприятливу 
погоду, яка тривала останні міся-
ці, врожай буде немалим.

За словами директора депар-
таменту агропромислового розви-
тку, екології та природних ресурсів 
Вінницької ОДА Миколи Ткачука, 
ранні зернові збиратимуть на пло-
щі 479 тисяч гектарів, і для цього 
вже залучили близько 2320 ком-
байнів.

Як відомо, з початку війни та 
кризи в державі, аграрна промис-
ловість відіграє значно більшу роль 
в економіці, ніж раніше. Зокрема, 
продаж агропродукції з кожним 
роком дозволяє скоротити дефіцит 
українського бюджету й наповнити 
ринок країни валютою.

Чечельницький район почав 
жнива традиційно найпершим: 
наразі зібрано весь горох, озимий 
ріпак, а також закінчується збір яч-
меню (з 1693 га вже опрацьовано 
1500 га).

– Майже весь ячмінь ми зібра-
ли. На жаль, недостатня кількість 
дощів вплинула на врожай – ми 
планували зібрати по 7-8 тонн яч-
меню з гектара, а маємо наразі 
лише 5,5-6 тонн. А поки що в нас 
«горить» кукурудза, буряки та со-
няшник, яким не вистачає вологи, 
– коментує жнивну кампанію на-
чальник управління агропромис-
лового розвитку Чечельницької 
РДА Володимир Котенко.

За його словами, збирати пше-
ницю саме впору після десятого 
липня.

У Бершадському, Крижопіль-
ському та інших південних райо-
нах так само вже триває збір бобо-
вих та ріпаку, але місцеві фермери 
поки що вичікують, щоб ранні зер-
нові остаточно достигли.

У сусідній з Чечельником Пі-
щанці так само кипить робота: 
озимий ячмінь та ріпак майже зі-
брані.

– Наш район межує безпосеред-
ньо зі степовою зоною Одещини. 
Погодні умови тут дещо інакші, але 
наші аграрії вже встигли адаптувати-
ся й до посух, і до неочікуваних змін 
та негод, – коментує голова управ-
ління агропромислового розвитку 
Піщанської РДА Андрій Підгур-
ський. – Вони діють на випереджен-
ня, оскільки це їхній хліб і вони му-
сять заробити на ньому кошти. Тому, 
якщо в певних місцях уже дозріває 
озима пшениця, збирати її поки що 
не збираються, бо чекають, коли 
можна буде отримати добру ціну. 
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батьки маленьких вінничан 
скаржаться на спінери: діти 
травмують ними обличчя. 

іграшка, яка прийшла в україну із 
сша та спричинила фурор своєю 
появою, може бути небезпечною. 
як виявляється, уже зафіксовано 
безліч випадків по всьому світу, у 
тому числі й у Вінниці, коли цією, 
здавалося б безневинною іграш-
кою діти завдавали собі досить 
серйозних ушкоджень.

Попри те, що майже на всіх сайтах 
зазначається, що іграшка абсолютно 
безпечна для дітей, у Держпродспо-
живслужбі повідомляють про небез-
пеку спінера (англ. Fidget Spinner) 
COLOr SPIN LED моделі 
CS5555 SYM0024.

« А ку м ул я то р н и й 
відсік цієї моделі 
іграшки легко від-
крити без викорис-
тання будь-яких 
інструментів та 
отримати доступ до 
елементів живлен-
ня, які дитина може 
покласти в рот і про-
ковтнути, що, у свою 
чергу, завдасть шкоди 
її шлунково-кишковому 
тракту. Зазначений продукт 
не відповідає вимогам Директиви 
щодо безпеки іграшок та відповід-
ним європейським стандартам EN 
62115», – йдеться у повідомленні Го-
ловного управління Держпродспо-
живслужби у Вінницькій області.

Окрім цього, іграшка може при-
звести й до серйозних тілесних ушко-

джень. Виявляється, що при сильному 
розкручуванні акумулятор іграшки на-
грівається й просто вибухає. Жертвою 
іграшки став син американця Джона 
Харіса. Батько із сином вирішили по-
вторити трюк з розкручування спінера 
невеличким повітряним компресо-
ром: від розкручування іграшка вибух-
нула просто в руках хлопчика. Як наслі-
док – 30 швів на губі: 27 зовнішніх і три 
внутрішніх.

У Вінниці теж траплялися випад-
ки, коли в дітей залишалися рани на 
обличчі від необережного користу-
вання спінером.

Вважається, що спінер набрав 
популярності у всьому світі завдя-
ки статті у Forbes, де його назвали 
«обов’язковою офісною іграшкою 

2017 року». У травні спінери за-
йняли перші 20 позицій у 

рейтингу найбільш про-
даваних іграшок на 

amazon.com (найбіль-
ша у світі за обігом 
компанія, що продає 
товари та послуги че-
рез інтернет – прим. 
ред.).

Сьогодні немає 
одностайної дум-

ки щодо користі чи 
шкідливості цієї іграш-

ки для психіки людини. 
Науковці зазначають, що 

позитиву в цієї іграшки досить 
багато: вона сприяє відновленню 
рухових функцій рук після різнома-
нітних травм і переломів кисті, по-
вертаючи м’язам втрачений тонус; 
зменшує стрес і хвилювання, дозво-
ляє в потрібний момент зосередити-
ся на працездатності, стабілізувати 
емоційний стан і зняти дратівливість; 

здатна бути дієвим засобом концен-
трації уваги в дітей з дефіцитом ува-
ги; має певний антидепресивний 
ефект, якщо систематично корис-
туватися спінером за визначеними 
призначеннями лікаря.

Проте науковці стверджують, що 
тривале безсистемне застосування 
пристрою як іграшки призводить 
до відволікання уваги пацієнтів від 
основних лікувальних процедур.

– З точки зору психофізіології точ-
но можна сказа-
ти, що помірне 
застосування спі-
нера підвищує 
тактильну чутли-
вість і розвиває 
дрібну моторику 
пальців рук, ко-
ординацію рухів, 
що сприяє роз-
витку зорової й 
слухової форм 
с п р и й н я т т я , 
сприяє розвитку пізнавальних проце-
сів, – розповідає лікар-психофізіолог 
Володимир шевченко, і додає: 

– Спінер дійсно може заспокою-
вати завдяки впливу на нервові за-
кінчення на кінчиках пальців рук. 
Роботу з ним розглядають як певний 
аналог перебирання класичних чо-
ток, проте більш активний і більш 
амплітудний.

Володимир Євгенович розповів, що 
практичними спостереженнями дове-
дено, що гра цією унікальною вертуш-
кою здатна замінити ефект шкідливих 
звичок, таких, як паління. За допомо-
гою систематичних вправ зі спінером 
можна зняти зайве психоемоційне 
напруження, що дозволяє утримувати 
шкідливі звички під контролем.

Попри всі позитиви, які є в цієї но-
вомодної іграшки, лікар застерігає 
щодо безсистемного застосування 
спінера:

– Як і всяку технічну іграшку або 
девайс спінер слід використовувати 
дозовано, не слід «залипати» на ньо-
му, інакше гра з ним може перетво-
ритися на патологічне захоплення, – 
зазначає Володимир Шевченко.

У багатьох загальноосвітніх 
школах США заборонено гратися 
спінерам як під час занять, так і на 
перервах, оскільки велика кількість 
дітей настільки в захваті від при-
строю, що гра з ним набуває в них 
ознак нав’язливого захоплення, що 
відволікає від уроків, спілкування 
в класі з вчителем та однолітками. 
Сьогодні існує безліч варіацій цих 
іграшок.

 Основна суть – це підшипник з 
металу або кераміки, по боках розта-
шовані кілька лопатей/крил або об-
важнювачів. Іграшка виготовляється 
з різних матеріалів, таких як латунь, 
нержавіюча сталь, титан, мідь і плас-
тик.  

Гірудотерапія або лікуван-
ня п’явками допомагає при 
багатьох захворюваннях. 

зокрема, серцево-судинних, 
ендокринних, захворюваннях 
опорно-рухового апарату. Про це 
нашим читачам розповідає лі-
кар-гірудотерапевт жмеринської 
лікарні відновного лікування Олег 
Харчук.

Олег Васильович має офіційний 
сертифікат з гірудотерапії. Розповідає, 
що практично всі захворювання, які є 
в медичній енциклопедії, піддаються 
лікуванню п’явками – і цукровий діа-
бет, і серцево-судинні захворювання. 
Завдяки п’явкам відновлюються хворі 
після перенесених травм.

– Це хибне уявлення про те, що 
п’явка просто «забирає кров» з яко-
гось органу. Цінність її в тому, що в 
перші хвилини своєї роботи вона ви-
діляє в організм людини до 150 біо-
логічно-активних речовин, які мають 
знеболювальну, регенерувальну, від-
новлювальну дію. П’явка підіймає 
імунітет людини. На сьогодні в при-
роді немає нічого розумнішого, ніж 
молоко матері й наш власний імуні-
тет. І саме п’явка його покращує, – 
каже лікар.

Лікар показує п’явок у пластико-
вому відрі. Вони невеликі, але, за 
словами Олега Васильовича, одна 
п’явка може «забрати» до десяти ку-
биків крові. У результаті збільшитись 
до розміру пальця дорослої людини.

– Ми користуємось невеликими 
п’явками – дворічними. На одну 
процедуру йде п’ять п’явок, але в 

мене був випадок, коли на колін-
ний суглоб я ставив 35 за один раз. 
До часу використання п’явки нічого 
не їдять. Можуть так прожити до 
півтора року, – каже Олег Васильо-
вич.

Одній з пацієнток, пані Олені, пе-
ред тим, як ставити п’явки, лікар змо-
чує ділянку шкіри холодною водою. 
Розповідає, що п’явка сама визначає 
проблемні місця й там починає «пра-
цювати».

– Якщо вона не відчує «не нор-
ми» (захворювання – прим. ред.), то 
працювати не буде. На абсолютно 
здоровий організм п’явка не чіпля-
тиметься. Так її створила природа, 

що вона відчуває лише проблемні 
зони. Протипоказання можуть бути 
лише для тих, у кого є онкологічні 
захворювання крові. Більше прак-
тично немає, – пояснює лікар.

Після процедури Олена ділиться 
враженнями. Каже, коли п’явка чі-
пляється до шкіри, відчутно слабке 
поколювання.

– Таке відчуття, ніби трішки кро-
пивою вжалили. А потім я нічого не 
відчувала. Перед процедурою я була 
втомлена й виснажена, а після мені в 
голові ніби розвиднілось. Стала жва-
вішою й енергійнішою, – каже Олена.

Щоб досягти потрібного ефекту, 
потрібно пройти до десяти сеан-

сів гірудотерапії. Єдина незручність 
цього методу, за словами Олега Ва-
сильовича, у тому, що місця, де став-
ляться п’явки, сильно кровлять. Тому 
пов’язки потрібно змінювати двічі, 
а то й тричі. Але лікар запевняє, що 
проблем з ранками після п’явок ні-
коли не буває.

П’явки для процедур лікарня заку-
повує коштом спецфонду лікарні в біо-
питомнику у Львові. Усі вони сертифіко-
вані. Після використання їх утилізують, 
розчиняючи в спеціальному розчині. 
Послуга надається в рамках комплек-
сного лікування та є доступною для 
власників полісів медичного страху-
вання. 
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у Жмеринській лікарні П’явками
лікуЮть та відновлЮЮть імунітет

сПінер – граЮть дорослі, раняться діти
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Тамара ТИСЯЧНА

Ольга БуНИЧ

ДОВІДКА

Спінер – це міні-тренажер для 
пальців з підшипником по центру. 
Предмет, схожий на дзигу, можна 
розкрутити так, щоб він крутився 
близько двох хвилин. Першопочат-
ково такий тренажер створювали 
для людей, які мають проблеми з 
концентрацією уваги чи відчува-
ють неспокій. У 2017 році спінери 
б’ють усі рекорди популярності та 
вже стали невід’ємним аксесуаром 
дітей та підлітків.

пСиХоСоматика

П’явки чiпляються лише на хворi дiлянки тiла Олег Харчук проводить сеанси гірудотерапії



у ямпільській музичній школі 
навіть під час канікул не-
спокійно, тамтешні вчителі 

конфліктують з районним управ-
лінням культури, керівник якого 
врізав їм надбавки й вимагає по-
вернути раніше нараховані гроші. 
Про це редакцію газети «Правди 
сила» повідомила директорка 
ямпільської дитячої музичної 
школи Ольга самойлюк. 

– У  цій школі працюю вже три 
роки, прийшла сюди на роботу від-
разу на посаду директора, раніше 
працювала викладачем музики в 
одній зі сільських шкіл району. Та з 
перших робочих днів я побачила, 
наскільки важка ситуація: колектив 
розділився на дві половини, усім на-
бридло те, що з даху постійно летіли 
шматки штукатурки. Діти не хотіли 
йти навчатися до цієї школи, оскільки 
навіть не було гарних парт та стіль-
ців. Всередині школи була кочегарка, 
від якої всю зиму учням доводилось 
дихати димом. Коли я прийшла до 
цього навчального закладу, перший 
рік працювати було дуже важко, 
оскільки не було жодної методичної 
документації й мені доводилось теле-
фонувати до інших вчителів. Я поча-
ла підіймати школу фактично з нуля, 
організовувати відкриті концерти 
для міста, стала говорити вчителям, 
щоб вони брали участь у концертах, – 

розповідає Ольга 
Самойлюк. – У 
плані виконання 
й творчості ми 
дуже сильно під-
няли освітній 
рівень школи. 
До прикладу, у 
2014 році в шко-
лі навчалося 135 
учнів, а в 2017-
му – уже 250, і ще 

було 75 заявок. За останній рік, куди 
б не поїхали наші діти на конкурси, 
звідусіль привозять гран-прі. Викла-
дачі з інших районів підмічають ви-
сокий рівень дітей. 

Викладачі запевняють, що вільно 
працювати й розвиватися вчителям 
не дає районний начальник відді-
лу культури та 
туризму Ямпіль-
ської райдержад-
міністрації Віктор 
Замишляєв. З 
особливим обу-
ренням згаду-
ють, як той дав 
директорці дога-
ну за те, що вона 
відправила дітей 
на міжнародний 
конкурс без його 
відома. 

– Проблеми на роботі в мене по-
чались з початку цього року, коли до 
нас приїхав начальник відділу культу-
ри та туризму Ямпільської РДА Віктор 

Замишляєв. На зібранні з працівни-
ками школи він оголосив, що у від-
ділі культури та туризму не вистачає 
коштів, і тому необхідно відправити 
викладачів у двотижневу відпустку 
за власний рахунок, аби зберегти 
галузь. Наші вчителі не пішли в таку 
відпустку. Згодом Замишляєв почав 
мені писати догани, а коли я пішла 
на лікарняний, він привіз комісію в 
заклад, аби показати, що мене не-
має на робочому місці. Та останньою 
краплею було те, що він зняв 17 % 
надбавки всім працівникам музич-
них шкіл. Потім він почав казати 

мені, що я неправильно нараховува-
ла надбавки й вимагав, аби я йому 
повернула 22 тисячі  гривень зі своєї 
кишені – за те, що я неправильно на-
рахувала робочі години, – говорить 
Ольга. –  З області до нас приїжджала 
комісія, яка, перевіривши всю нашу 
документацію, зробила висновок, 
що до викладацького складу не має 
претензій. 

Викладачі інших шкіл стали на бік 
начальника відділу культури та туриз-
му Ямпільської РДА Віктора Замиш-
ляєва, написавши на його захист лис-
та з 96 підписами, який направили 

на острові анталька в місті 
бершадь вже вдруге пройде 
масштабний еко-музичний 

фестиваль «Skyline», що в пере-
кладі означає «обрій», або як 
трактують його самі організатори, 
«відкрий горизонт». Про це пові-
домила організаторка фестивалю 
Олександра Мазуренко.

– Цьогоріч знову проводимо 
еко-фестиваль, на який запрошу-
ємо всіх охочих. Можу запевнити, 
що абсолютно кожен, хто прийде, 
знайде собі заняття до душі. На фес-
тивалі буде присутня велика кіль-
кість майстрів, у майстер-класах 
яких зможуть взяти участь абсолют-
но всі. Найфеєричнішими з них має 
буте гончарство, ковальство, ви-
дування з живого скла та майстер-
клас із приготування корисної та 
смачної їжі. Також буде еко-ярма-

рок та багато живої музики. На 
сценах фестивалю мають виступа-
ти більш ніж 20 гуртів, хедлайнери 
– гурти «Фіолет» та «FONTaLIZa». 
На фестивалі ми хочемо приверну-
ти увагу до проблем, які люди за-
вдають екології. Для діток майстри 
зробили дитячий розважальний 
майданчик з речей, які всі викида-

ють на смітник, – розповідає Олек-
сандра Мазуренко. 

На території острова буде намето-
ве містечко. Вхід на фестиваль плат-
ний: 1 день – 50 гривень, 2 дні – 100 
гривень. Варто зазначити, що фести-
валь благодійний і всі виручені на 
ньому кошти підуть на будівництво в 
місті арт-простору для дітей. 

ОсВіТа куЛьТура сПОрТ

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

феСтиваль

у вчителів ямПільської музичної Школи

у берШаді Пройде яскравий 
еко-музичний Фестиваль
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Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Володимир КОВИЛіН

Гурт «фіолет» 

ямпільська дитяча музична школа

вінницькі
веслувальники
Привезли
вісім медалей
з чемПіонату
україни

на чемпіонаті україни 
з веслування, що про-
ходив у дніпрі з першо-

го по п’яте липня, вінницькі 
спортсмени на різних дистан-
ціях завоювали вісім медалей, 
у тому числі три золотих, три 
срібних та дві бронзові. 

«Золото» завоювали Павло 
Жмуцкий та Дмитро Костишин на 
байдарці-четвірці на 1000 метрів, 
Віталій Голюк і Денис Лохманюк 
на байдарці-четвірці, і вони ж на 
байдарці-двійці на 500 метрів.

«Срібло» здобув Артем Сло-
бодянюк на байдарці-четвірці 
на 1000 метрів; Д. Костишин та 
Д. Лохманюк на байдарці-четвір-
ці на 500 метрів, а також вони ж 
на байдарці-двійці на 500 метрів.

«Бронзу» здобули Сергій Крав-
чук на байдарці-двійці на 500 метрів, 
Д. Костишин та Д. Лохманюк на дис-
танції 200 метрів на байдарці-четвірці.

– Виступи наших вихованців вда-
лі, – сказав керівник збірної Віннич-
чини В’ячеслав Настюк. – Наших 
спортсменів добре знають серед 
елітних веслувальників України. 
Вони гідно конкурують на значних 
змаганнях високого рівня. Цей чем-
піонат був відбірковим до чемпіо-
нату світу, який має відбутися 
у серпні в Румунії.



головам Вінницької ОДА, Ямпільської 
РДА, керівництву обласного управ-
ління культури, та навіть... народно-
му депутату.

– До викладачів я не маю ніяких 
претензій, а от до дирекції закладу 
в мене є питання. Нещодавно вони 
поїхали на міжнародний конкурс за 
межі України, не попередивши від-
діл культури та не отримавши спеці-
ального наказу. На робочому місці 
їх не було понад три години. На ім’я 
директорки я написав догану відпо-
відно до Кодексу закону про працю, 
якою хотів донести до неї, щоб нада-

лі вона попереджувала про свої дії. 
Коли вона мені писала пояснюваль-
ну записку, то обґрунтувала це тим, 
що була дуже заклопотана й забула 
попередити відділ культури, – пояс-
нює Віктор Замишляєв. – Стосовно 
надбавки, то є постанова Кабінету 
Міністрів України, де вказано, що ця 
надбавка виплачується в гранично-
му розмірі до 20 %, тобто навіть 1% 
має право бути виплаченим. Але 
вся ситуація з її зменшенням скла-
лась через те, що коли приймався 
бюджет України й бюджет району, 
вони розбіглись у часі. Районний 

бюджет готувався по тарифній сітці 
з урахуванням мінімальної заробіт-
ної плати, яка з  першого січня зрос-
ла, і тарифна сітка через те стала 
зовсім іншою. Виходить, що в нас 
був бюджет на зарплату затвердже-
ний у розмірі 1 мільйона 874 тисяч, 
а згідно з новим законом, він мав 
би бути 2 мільйони 137 тисяч 700 
гривень. У зв’язку з цим у бюджеті 
катастрофічно не вистачає коштів. 
Переді мною стала дилема: або ско-
ротити 11 штатних одиниць, щоб 
влізти в бюджет, або шукати інші 
виходи з цієї ситуації. Піти у відпуст-

ку за власний рахунок на канікулах 
викладачі відмовились. Тоді ми 
порахували, щоб вийти на «нуль» 
до кінця року, необхідно скороти-
ти надбавку за престижність до 3 
%. Конфлікт з цією школою стався 
саме тому, що директорка школи в 
цьому навчальному році взяла собі 
дві з половиною ставки, а заступ-
ник по навчальній роботі взяв собі 
дві з половиною та ще шматочок. 
Цим вони порушили інструкцію про 
заробітну плату, де чітко вказано, 
що директор школи не може мати 
понад 18 годин, якщо немає ким 

замінити іншого викладача з дано-
го фаху. У цій школі викладачі з та-
ких напрямків є, але ці години вони 
забрали собі. Тоді я й звернувся до 
них з вимогою повернути ці  кошти 
в бюджет.

На сьогодні в  Ямпільському ра-
йоні функціонує чотири початкових 
спеціалізованих мистецьких на-
вчальних заклади, а саме: Ямпільська 
дитяча музична школа (м. Ямпіль); 
Клембівська дитяча музична школа 
(с. Клембівка); Качківська дитяча му-
зична школа (с. Качківка); Дзигівська 
дитяча музична школа (с. Дзигівка). 

– У музичних школах Ямпіль-
ського району навчається 566 учнів, 
яких навчає 59 викладачів. Середня 
зарплата вчителя в школах складає: 
Ямпільська дитяча музична школа 
– 5450 гривень; Клембівська дитяча 
музична школа – 4406 гривень; Кач-
ківська дитяча музична школа – 
5070 гривень; Дзигівська дитяча 
музична школа – 4406 гривень. 
Останнє підвищення заробітної 
плати відбулося 1 січня 2017 року, – 
коментує начальник департаменту 
культури Вінницької ОДА Станіслав 
Городинський. 

діТиОсВіТа«Правди сила», №28(37),  12 липня 2017 р.

Ольга БуНИЧ

родина

вимагаЮть Повернути 22 тисячі надбавок

«найродЮчіШий» 
район:
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Понад 800 багатодітних сімей 
проживає на Шаргородщині

з нинішньою економічною 
ситуацією вижити доволі 
не просто. Тим паче, коли 

з’являються діти або навіть кілька 
дітей. бути багатодітними бать-
ками завжди було складно. Та чи 
наважуються вінничани на досяг-
нення статусу багатодітної сім’ї ді-
знавалась наша кореспондентка.

Сьогодні на Вінниччині проживає 
понад чотирнадцять тисяч багатодіт-
них сімей, з них у Вінниці зареєстро-
вано 1844, у яких зростають понад 
шість тисяч юних українців.

«Найродючішим» районом, зва-
жаючи на відсоткове співвідношення 
із загальною кількістю мешканців, ви-
явився Шаргородський, де проживає 
807 багатодітних сімей, хоча загаль-
на кількість зареєстрованих у всьому 
районі становить майже 57 тисяч лю-
дей. Менша кількість сімей спостері-
гається в Козятинському районі, але 
тут проживає найбагатша на дітей 
сім’я – у ній живуть аж 13 дітей, які ще 
не досягли 23 років.

Від початку року на 21 багатодіт-
ну сім’ю стало менше. Це пов’язано з 
природним скороченням населення, 
досягненням дітьми 23 років, відпо-
відно до Закону України «Про охо-
рону дитинства», або ж з виїздом за 

кордон. Таку статистичну інформа-
цію надав заступник директора де-
партаменту соціальної та молодіжної 
політики Вінницької облдержадміні-
страції Олександр Мельник.

Та на жаль, попри те, що сьогодні 
існує багато програм допомоги бага-
тодітним та малозабезпеченим, ста-
тистика свідчить, що близько 76,4 % 
від загальної кількості українських сі-
мей з трьома й більше дітьми живуть 
за межею бідності.

Забезпечені сім’ї, зазвичай, об-
межуються однією дитиною, а за 
прикладом західних країн ще й наро-

джують пізно, будуючи кар’єру.
Як наслідок – загальне зменшення 

кількості населення:
– За січень – квітень 2017 року чи-

сельність населення зменшилась на 
5229 осіб. Обсяг природного скоро-

чення населення, порівняно із січ-
нем – квітнем 2016 року, збільшився 
на 385 осіб або 10,8%, – повідомляє 
заступник начальника Головного 
управління статистики у Вінницькій 
області Василь Моісеєв. 

сьОГОдні держаВа наМаГаєТься дОПОМаГаТи 
баГаТОдіТниМ сіМ’яМ Та надаВаТи ПідТриМку 

у ВиГЛяді ПіЛьГ:
• діти з багатодітних сімей здобувають позашкільну 

освіту безкоштовно; 
• сім’ї, які мають трьох і більше дітей, сплачують 

лише половину вартості харчування дітей у державних і 
комунальних дошкільних навчальних закладах; 

• сім’ї, де є п’ять і більше дітей, мають право на піль-
гові умови для вступу до державних та комунальних 
професійно-технічних, вищих навчальних закладів, 
окрім того вони звільняються від плати за навчання, 
за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень 
вони здобувають вперше, а також за умови наявності в 
них достатнього рівня підготовки; 

• такі сім’ї мають право сплачувати половину коштів  за 
користування житлом (квартирна плата) в межах норм, пе-

редбачених чинним законодавством (21 м2 загальної площі 
житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жит-
ловому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 м2 на сім’ю); 

• також мають право на сплату половини суми за ко-
ристування комунальними послугами;

• телефони багатодітні сім’ї можуть встановлювати теж 
поза чергою, до того ж платити за вдвічі меншим тарифом; 

• матерям, які народили п’ятеро або більше дітей та ви-
ховали їх до шестирічного віку (при цьому враховуються 
діти, усиновлені в установленому законом порядку), вста-
новлюються пенсії за особливі заслуги перед Україною, тоб-
то встановлюється надбавка до нарахованої пенсії в розмірі 
від 35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного 
для осіб, які втратили працездатність; 

• окрім того державою ще передбачене безкоштов-
не лікування та оздоровлення дітей, батькам – додатко-
ві відпустки, а також – безкоштовний проїзд.

учні школи часто привозять з конкурсів призові місця
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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.

***
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.

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

вальники, електрики, будівельники, різнороби). Жінки 
(швачки, покоївки, різнороби). Сімейні пари. З/п від 
12000 грн. Ліц. МСПУ286, 24.02.17  Деталі за тел.: (099)527-
83-28, (068)959-57-05, 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.

***
успішна клінінгова компанія пропонує роботу з 

прибирання супермаркетів, фітнес-клубів, кінотеа-
трів. запрошуємо співробітників з будь-якого регіону 
україни. стабільна робота, своєчасна висока оплата 
(4500-8000 грн), безкоштовний спецодяг. допомога з 
житлом. Тел.: 068-983-85-36, 099-218-96-56 (Олена 
Олександрівна).

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

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

***
Будівельники (Польща та ЄС). Від 16 зл/год. Чоло-

віки: муляри, бетонярі, монтажники будівельних кон-
струкцій, теслі, електрики. Житло надає працедавець 
безкоштовно. Одноразове харчування на об’єкті без-
коштовно. Графік: пн-сб, роб. день 8-10 год. Діє сувора 
заборона вживання алкоголю на робочому місці. Усі по-
слуги з працевлаштування, відкриття документів – без-
коштовні! Ліц. №937 від. 29.08.2016. Тел.: 067-670-57-56.

***
Терміново в будівельну компанію в києві потріб-

ні стяжники, штукатури, муляри, плиточники, гіпсо-
картонники!!! Об’єми по всій україні! Офіційне пра-
цевлаштування, гарантована оплата, допомагаємо з 
житлом! найкраща робота на весь рік. Тел.: 097-071-
94-68, 099-298-58-07.

***
Працевлаштування в чехії. безкоштовні консуль-

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

***
СК «ТАС» запрошує активних, цілеспрямованих лю-

дей, що готові до навчання та кар’єрного зросту, досвід 
роботи бажаний, але необов’язковий. Високий заробіток, 
система навчання, преміювання та мотивації, дружний 
колектив. Тел.: 098-695-30-90, 050-440-78-95, 063-218-54-02.

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.                              ***
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.
***

Куплю квадранти КО60, магнітні плити 560х200 
ел., 800х320 мех., вимірювальний інструмент, нутро-
метри тощо. Металорізальний інструмент (свердла, 
черв’якові фрези, фрези модульні дискові) тощо. Ін-
дикатори. Тел.: 067-908-32-29.

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».

рОбОТа
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Електрорадіатори Sun wind від виробника. ВИТРА-
ТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 20 вт/м2. Слугують 15 років. Гарантія 
2 роки. 6 секцій – 0,8 кВт на 10 м2, 8 секцій – 1 кВт на 15 м2, 
10 секцій –1,3 кВт до 20 м2. Тел.: 066-710-58-67, 097-089-09-
75. Сайт: sun-wind.in.ua.

ПОсЛуГи
Кредити! Приватна позика! Від 10 тис. грн до 3 млн 

грн! Через нотаріальне оформлення, під 35 % річних. Ви-
гідно, просто та реально! Ліцензія НБУ №22 від 28.04.2002 р. 
Тел.: 066-003-55-87, 097-110-46-81.

***
дам грошей у кредит. не банківська установа. 

Тел. 067-700-29-81 (андрієнко Віктор Павлович).

Професійний підхід до будь-яких життєвих обставин. 
Кваліфікована допомога, консультації та захист у справах: 
сім’ї, дітей, шлюбу, кохання, самотності, бізнесу. Великий 
досвід роботи дистанційно. Тел.: 067-303-84-78.

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 коляс-
ками. 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

АТ «СГ ТАС» повідомляє про втрату полісів АК-0030041 
та АК-0030042. Поліси вважаються недійсними. Тел.: 0-800-
500-195. 

Виготовлення та монтаж металопластикових вікон і 
дверей. Тел.: 067-993-71-83, 063-302-82-82.

***
Тротуарна плитка. Тел.: 097-688-63-57, 098-913-35-20. 

***
клуб знайомств, а/с 21, м. Тульчин, 23600. Тел.: 097-

881-80-23.  

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.angar2007.narod.ru

МОбіЛьні ВисТаВкОВі сТенди 
(X-банер). 60х160 см, 80х180 см, 

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

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

ку
П

Л
Ю

буршТинОВе наМисТО

Вайбер/тел.
+38 (096) 395-65-88
тел. (099) 709-16-75
anvel111@gmail.com
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Програма телеПередач з 17 по 23 липня
ПОнедіЛОк, 17 черВня

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 09.55, 17.10, 
22.50, 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 онлайн
09.00 Д/с «Новий Орлеан»
10.00 Т/с «Епоха честі»
11.50 Д/с «Орегонський путівник»
13.30 Борхес
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.20 Д/с «Увесь цей джаз»
16.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50, 21.40 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 02.10 Про головне
21.50 Війна і мир
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне

1+1
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 
1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»
09.10, 10.40 «Чотири весілля - 3»
12.00, 13.15, 14.45 «Міняю жін-
ку-7»
16.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Хазяйка»
23.25 Х/ф «Відступники» (16+)
02.20 Х/ф «Невдаха із Каунт-Ка-
унті»

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Своя правда»
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.40 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 00.40, 05.25 «Подробиці»
20.30 «Слов’янский базар у Вітеб-
ську» Перший конкурсний день
22.50 Т/с «Двадцять років без 
кохання» 16+
01.10 Х/ф «Гроші для дочки»
02.50 Док.проект «Клара Лучко. 
Три зустрічі»
03.30 «уДачний проект»
04.00 «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, 01.50 Сьогодні
09.15, 03.40 Зірковий шлях
10.40 Т/с «Бабуся при надії» 16+
14.40, 15.30 Т/с «Причал кохання і 
надії» 16+
19.45, 02.40 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 
16+
23.30 Х/ф «47 Ронінов» 16+
05.20 Агенти справедливості 16+

новий канал
03.00, 02.50 Зона ночі
04.45 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.39, 06.55 kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 Х/ф «Безкінечна історія 2: 
новий розділ»
08.45, 01.00 Х/ф «Александр і 
жахливий, безрадісний, лажовий 
день»
10.10 Х/ф «Денніс-мучитель»
12.00 Х/ф «Незвичайна подорож» 
16+
14.00 Х/ф «Правила знайомства: 
Метод Хітча» 16+
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Ревізор
22.15 Страсті за Ревізором
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 04.55 Дивитись усім!
05.45, 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки

10.05 Антизомбі
11.05, 13.20 Х/ф «Старим тут не 
місце» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Х/ф «Викуп» 16+
16.55 Х/ф «Агент Хемілтон: Ви-
крадена» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Останній бій майора 
Пугачова» 16+
22.15 Х/ф «Втеча з Лос-
Анджелесу» 16+
00.30 Х/ф «Агент Хемілтон: В 
інтересах нації» 18+
02.15 Краще не повторюй!
03.00 Провокатор
04.35 Факти

сТб
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.15 «Планета земля 2»
09.15 Х/ф «Вам і не снилося»
11.05 «Україна має талант! Діти»
13.55 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20.30, 22.35 «Хата на тата»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Пастушка»
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, 01.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 18+
00.55 Рятівники

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, 18 черВня

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 09.55, 15.15, 
17.35, 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 онлайн
09.00 Д/с «Новий Орлеан»
10.00 Т/с «Епоха честі»
11.50 Д/с «Орегонський путівник»
13.30 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.30 Фольк-music
16.30 Мистецькі історії
17.00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст

19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20, 02.10 Про головне
21.30 Церемонія проводів Деф-
лімпійців
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне

1+1
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 
1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»
09.10 «Чотири весілля - 3»
10.40, 11.55 «Міняю жінку - 7»
13.10, 14.15, 15.20, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с «Хазяйка»
16.25 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23.25, 01.55 Х/ф «Розумник Вілл 
Хантінг»

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок 
з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла 
інакше»
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.40 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 00.30, 05.25 «Подробиці»
20.30 «Слов’янский базар у Вітеб-
ську» Другий конкурсний день
22.50 Т/с «Двадцять років без 
кохання» 16+
01.00 Х/ф «Кохати не можна за-
бути» 16+
02.30 Док.проект «Вахтанг 
Кікабідзе: таємниці тбіліського 
хулігана»
03.20 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

Тк україна
06.10 Агенти справедливості 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50, 04.40 Реальна містика
12.50 Т/с «Черговий лікар»
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 
16+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
02.00 Х/ф «47 Ронінов» 16+

новий канал
04.25, 09.10 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
05.43, 06.59 kids Time
05.45 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
21.00 Х/ф «Паранойя» 16+
23.00 Х/ф «Весільний майстер» 
18+
01.00 Х/ф «Незвичайна подорож» 
16+
02.40 Зона ночі

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Більше ніж правда
10.40, 13.20 Х/ф «Викуп» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с «Демони» 16+
15.25, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 
16+
17.50, 21.25 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Х/ф «Скажений Макс» 16+
00.25 Х/ф «Втеча з Лос-
Анджелесу» 16+
02.05 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!»
09.35 «Україна має талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»

18.40, 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 Мультмікс
10.30 Х/ф «Братик і сестричка»
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, 01.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 18+
00.55 Рятівники

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, 19 черВня

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 15.15, 17.15, 
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 онлайн
09.00 Церемонія проводів Деф-
лімпійців
10.35 Т/с «Епоха честі»
12.25 Д/с «Орегонський путівник»
13.30 Наші гроші
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.30 Світло
16.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
17.25 Хочу бути
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с «Садові скарби»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 02.10 Про головне
21.30 Щоденник Дефлімпіади-2017
21.50 Д/ф «Невидимі»
22.40 Мегалот
22.50, 05.50 Вічне
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»

1+1
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 
1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»
09.10 «Чотири весілля - 3»
10.40, 11.55 «Міняю жінку - 7»
13.10, 14.15, 15.20, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с «Хазяйка»
16.25 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23.25, 01.50 Х/ф «Збройовий 
барон» (16+)

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла 
інакше»
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.40 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 00.40, 05.25 «Подробиці»
20.30 «Слов’янский базар у Вітеб-
ську» Урочисте закриття
22.50 Т/с «Двадцять років без 
кохання» 16+
01.10 Х/ф «Сім днів до весілля»
02.45 Док.проект «Шосте відчут-
тя. Дар чи прокляття?»
03.30 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

Тк україна
06.10, 12.50, 05.20 Т/с «Черговий 
лікар»
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 «Анка з Молдаванки» 
16+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00 Зона ночі
04.10, 09.10 Т/с «Татусеві дочки» 
16+
05.59, 07.13 kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.15, 19.00 Від пацанки до 
панянки
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
21.00 Х/ф «Ідеальний незнайо-
мець» 16+
23.00 Х/ф «Дівчина моїх кошма-
рів» 18+
01.20 Х/ф «Паранойя» 16+

ICTV
05.30, 10.00 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
11.00, 13.20 Х/ф «Скажений 
Макс» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 
16+
17.50, 21.25 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф «Скажений Макс-2. Воїн 
дороги» 16+
00.25 Т/с «Лас-Вегас» 16+
01.55 Краще не повторюй!
02.40 Провокатор
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

сТб
06.40, 16.00 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.35 «Україна має талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20.30, 22.35 «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 Мультмікс
10.30 Х/ф «Розумна селянська 
донька»
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, 01.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с «Як уникнути покарання 
за вбивство» 18+
00.55, 01.25 Рятівники

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, 20 черВня

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
22.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 12.20, 15.15, 
17.20, 22.50, 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 онлайн
09.00, 22.30 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.20 Д/ф «Невидимі»
10.05 Т/с «Епоха честі»
11.50 Д/с «Садові скарби»
12.25 Д/с «Орегонський путівник»
13.30 Слідство. Інфо
13.55 Т/с «Лінія захисту»
15.30 Надвечір’я. Долі
16.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
17.25 Школа Мері Поппінс
17.45 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00, 01.55 Новини. Культура
19.20 Всесвітні ігри-2017. Студія
20.15 Всесвітні ігри. Церемонія 
відкриття (продовження)
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
02.10 Уряд на зв’язку з громадя-
нами
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 
1+1»
09.10 «Чотири весілля - 3»
10.30, 11.45 «Міняю жінку - 7»
13.00, 14.05, 15.10, 20.15, 21.20, 
22.20 Т/с «Хазяйка»
16.15 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23.25, 01.55 Х/ф «Волл-стріт»

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла 
інакше»
16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 00.40, 05.15 «Подробиці»
20.30 Фестиваль «Лайма Вайкуле. 
Юрмала. Рандеву»
22.50 Т/с «Двадцять років без 
кохання» 16+
01.10 Х/ф «Казка про жінку та 
чоловіка»
02.40 Док.проект «Легендарні 
замки України»
03.20 «уДачний проект»
04.00 «Готуємо разом»

Тк україна
06.10, 12.50, 05.20 Т/с «Черговий 
лікар»
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
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14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 
16+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.20, 02.20 Служба розшуку дітей
03.25, 02.25, 02.55 Зона ночі
05.00, 09.10 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.53, 07.10 kids Time
05.55 М/с «Сімейка Крудс»
06.15 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.15, 19.00 Від пацанки до 
панянки
16.15 Т/с «Не родись вродлива»
21.00 Х/ф «На межі» 16+
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо до 
Зомбіленду» 18+
00.50 Х/ф «Жало» 18+

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф «Скажений Макс-
2. Воїн дороги» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 16+
17.50, 21.25 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.10 Х/ф «Скажений Макс-3. Під 
куполом грому» 16+
00.30 «Лас-Вегас» Т/с 16+
01.55 Краще не повторюй!
02.40 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.50 Дивитись усім!

сТб
07.00, 16.00 «Все буде добре!»
09.00 «Україна має талант! Діти»
12.00 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
13.50 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20.30, 22.35 «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 Мультмікс
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, 04.00 Віталька
17.50, 22.00, 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55, 01.55 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с Червоні браслети 16+
00.55 Рятівники

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, 21 черВня

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 21.15 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт

06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 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 онлайн
09.00 Всесвітні ігри. Церемонія 
відкриття (продовження)
09.40, 22.15 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
10.00 Всесвітні ігри. Роликовий 
спорт (попередні), шв.біг, ж., чол. 
Скелелазіння (попередні), жінки
14.20 Всесвітні ігри
17.00 Всесвітні ігри. Скелелазіння 
(фінали), жінки. Підводний спорт 
(фінали) ж., 50 м, 200 м, ест.
20.15 Всесвітні ігри. Спортивна 
аеробіка та художня гімнастика 
(фінали)
21.40 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.35 Всесвітні ігри. Найцікавіше
23.00, 00.00, 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
01.20 Фольк-music
02.20 Д/ф «Іван Терещенко. Ко-
лекціонер справ благодійних»
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»
05.50 Вічне

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
06.45, 07.10, 08.10 «Сніданок з 
1+1»
09.10 «Чотири весілля - 3»
10.30, 11.45 «Міняю жінку - 7»
13.00, 14.05, 15.10 Т/с «Хазяйка»
16.15 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
20.15, 22.20 «Ліга сміху 2»
00.20 «Вечірній Київ»
02.20 «Маленькі гіганти»

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.00, 12.25 Т/с «Вона не могла 
інакше»
16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 02.00 «Подробиці»
20.30 Фестиваль «Лайма Вайкуле. 
Юрмала. Рандеву»
22.50 Х/ф «Осінній марафон»
00.45 Х/ф «День перший, день 
останній»
02.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»
03.45 «Жди меня»

Тк україна
06.10, 12.50 Т/с «Черговий лікар»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.30 Зірковий шлях
10.50, 04.00 Реальна містика
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Анка з Молдаванки» 16+
23.20 С/р «Слідами телеманіпу-
ляцій»
00.00 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
04.15 Т/с «Татусеві дочки»
06.03, 07.23 kids Time
06.05 М/с «Сімейка Крудс»
07.05 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.25 Х/ф «Донька мого боса» 16+
09.10 Серця трьох
17.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки
21.00 Х/ф «І прийшов павук» 16+
23.00 Х/ф «Цілуй дівчат» 18+
00.25 Х/ф «Ідеальний незнайо-
мець» 16+
02.10 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.50, 13.20 Х/ф «Скажений Макс-
3. Під куполом грому» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.10 Т/с «Нічні ластівки» 
16+
17.55 Т/с «Останній бій майора 
Пугачова» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
00.50 Х/ф «Розплата» 16+
02.25 «Лас-Вегас» Т/с 16+
03.10 Краще не повторюй!
04.10 Факти
04.30 Т/с «Відділ 44» 16+

сТб
05.50 «Україна має талант! 
Діти 2»
08.55 Х/ф «Моя старша сестра»
10.45 Х/ф «Розум і почуття»
13.50 Х/ф «Джейн Ейр»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
18.30 Х/ф «Ніколи не забуду тебе»
20.35, 22.45 Х/ф «Кохання на два 
полюси»
23.05 «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 Мультмікс
09.30 Х/ф «Повний дім 2»
12.30 ЛавЛавСar
13.30 Одного разу під Полта-
вою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 04.05 Віталька
17.50, 03.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф «Зачарований буди-
нок»
21.40 Х/ф «Ми купили зоопарк»
00.00 Х/ф «Пробач за кохання» 
16+
02.10 Х/ф Вишневі ночі

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, 22 черВня

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.15, 23.20, 00.10 
Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 На слуху
08.20 Смакота
08.45, 23.00 Світ on line
09.00, 22.45 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.20 Всесвітні ігри
11.30 Всесвітні ігри. Роликовий 
спорт, фінали. Рятувальний спорт 
(фінали) Американський футбол. 
Півфінали
17.45 Всесвітні ігри. Сумо, пів-
фінали. Рятувальний спорт. 
Спортивна аеробіка, художня 
гімнастика. Фінали
21.00 Новини
21.25 Всесвітні ігри. Спортивна 
аеробіка, художня гімнастика. 
Фінали
22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
22.55 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки
01.20 Д/с «Увесь цей джаз»
02.20 Вікно в Америку
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.30 «Гроші»
07.50, 23.15 «Світське життя»
08.50 Х/ф «Партія для чемпіонки» 
(16+)
12.30 Валерія Ходос і Дмитро 
Сова в мелодрамі «Папараці» 
(12+)

16.30, 21.15 «Вечірній квартал «
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Знай наших»
00.15 «Вечірній Київ «
04.05 «Маленькі гіганти»

інтер
05.30, 20.00, 05.15 «Подробиці»
06.00 М/ф «Вінні Пух»
06.50 Х/ф «Осінній марафон»
08.45 Х/ф «З життя відпочиваю-
чих»
10.20 Х/ф «Версія полковника 
Зоріна»
12.10 Х/ф «Екіпаж»
15.00 Х/ф «Варенька»
17.00 Т/с «Варенька. Випробуван-
ня любові»
20.30 Фестиваль «Лайма Вайкуле. 
Юрмала. Рандеву»
22.50 Х/ф «Платон Ангел»
00.55 Т/с «Вогнем і мечем»
04.20 Док.проект «Богдан Ступка. 
Забудьте слово «смерть»

Тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий шлях
08.00, 15.20 Т/с «Анка з Молда-
ванки» 16+
17.10, 19.40 Т/с «Білі троянд надії» 
16+
21.20 Т/с «Провінційна муза»
01.10 Реальна містика
03.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

новий канал
03.00, 02.20 Зона ночі
05.53, 07.09 kids Time
05.55 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.10 Ревізор
10.30 Страсті за Ревізором
13.20 Т/с «СашаТаня» 16+
15.45 Х/ф «Джек і Джил»
17.40 Х/ф «Відмінниця легкої по-
ведінки» 16+
19.30 Х/ф «Супернянь» 16+
21.00 Х/ф «Супернянь 2» 16+
22.50 Х/ф «Щелепи» 16+
00.20 Х/ф «На межі» 16+

ICTV
05.15 Дивитись усім!
06.00 Без гальм
06.55 М і Ж
07.55 Скетч-шоу «На трьох»
11.00, 13.00 Х/ф «Поросятко 
Бейб» 16+
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Бейб. Поросятко у 
місті» 16+
14.55 Х/ф «Розплата» 16+
17.00 Х/ф «Інкасатор» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Захоплення підземки 
123» 16+
22.20 Х/ф «Джанго вільний» 18+
01.30 Х/ф «Байкери» 16+
03.15 Провокатор
04.50 Факти

сТб
06.10 «Все буде добре!»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Хата на тата»
13.20 «Вагітна у 16»
15.10 Х/ф «Ніколи не забуду тебе»
17.05 Х/ф «Кохання на два по-
люси»
19.00 Х/ф «Навчаю грі на гітарі»
22.40 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців в Росії»
00.40 «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 Мультмікс
10.40 М/ф «Битва за планету 
Терра»
12.10, 19.50 Одного разу під 
Полтавою
13.45 Казки У Кіно
15.55 Х/ф «Ми купили зоопарк»
18.10 М/ф «Зачарований буди-
нок»
22.00 Країна У
00.00 Х/ф «Рам і Ліла»
02.45 Х/ф Пробач за кохання 16+
04.35 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, 23 черВня

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 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, 22.45 Щоденник Дефлімпі-
ади-2017
09.10 Всесвітні ігри. Підводний 
спорт (фінали)
11.00 Всесвітні ігри. Роликовий 
спорт. Спринт. Фінали
13.05 Всесвітні ігри
14.15 Всесвітні ігри. Сумо. Абсо-
лютна вага, жінки, чол. попередн.
16.05 Перша шпальта
16.45 Всесвітні ігри. Спорт з літаю-
чим диском. Бронзовий матч
18.00 Всесвітні ігри. Роликовий 
спорт. 15 000 м. Фінали
20.00 Новини
20.25 Всесвітні ігри. Спорт з літаю-
чим диском. Золотий матч
22.00 Всесвітні ігри-2017. Студія
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Під-
сумки
01.20 Д/с «Кремнієва долина»
02.40 Т/с «Таксі»
04.00 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00 Х/ф «Партія для чемпіонки» 
(16+)
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 12.05, 13.05, 14.05 «Світ 
навиворіт - 8»
15.10, 17.30 «Ліга сміху 2»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 Х/ф «Гроза над Тихоріччям»
00.10 Х/ф «Дом Гемінгвей» (18+)
02.05 «Світське життя»
04.55 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»
05.15 «ТСН-Тиждень»

інтер
06.00 М/ф «Малюк і Карлсон»
06.20 Х/ф «Дубравка»
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 «Заміж на 2 дні» 16+
14.10 Х/ф «Арифметика підлості» 
16+
16.00 Т/с «Варенька. Наперекір 
долі»
20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Фестиваль «Лайма Вайкуле. 
Юрмала. Рандеву»
22.50 Х/ф «Торкнутися неба» 16+
00.45 Х/ф «Платон Ангел»

Тк україна
06.50 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.30 Х/ф «Сильна слабка жінка» 
16+
10.25 Т/с «Білі троянд надії» 16+
14.00 Т/с «Провінційна муза»
17.50, 20.00 Т/с «Час кохати»
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
22.30 Т/с «Мій» 16+
02.10 Реальна містика
02.50 Таємний код зламано. 
Жінка

03.35 Таємний код зламано. 
Кінець світу
04.20 Т/с «Черговий лікар»

новий канал
03.00 Зона ночі
05.49, 08.09 kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
07.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
08.10 М/ф «Мінлива хмарність, 
часом фрикадельки»
10.00 Х/ф «Чарлі та шоколадна 
фабрика»
12.00 Х/ф «Джек і Джил»
13.50 Х/ф «Відмінниця легкої по-
ведінки» 16+
15.45 Х/ф «Супернянь» 16+
17.15 Х/ф «Супернянь 2» 16+
19.00 Х/ф «Не гальмуй» 12+
21.00 Х/ф «Мачо і ботан 2» 16+
23.00 Х/ф «Мачо і ботан» 18+
01.10 Х/ф «Щелепи» 16+

ICTV
05.15 Х/ф «Поросятко Бейб» 16+
06.50 Х/ф «Бейб. Поросятко у 
місті» 16+
08.35 Т/с «Відділ 44» 16+
12.25, 13.00 Х/ф «Типу круті 
лягаві» 16+
12.45 Факти. День
14.55 Х/ф «Інкасатор» 16+
16.40 Х/ф «Захоплення підземки 
123» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Миротворець» 16+
23.05 Х/ф «Поза полем зору» 
16+
01.25 Х/ф «Джанго вільний» 18+
04.05 Провокатор

сТб
06.55 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Караоке на Майдані»
10.45 «Полювання»
11.45 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців в Росії»
13.45 Х/ф «Спокута»
15.20 Х/ф «Навчаю грі на гітарі»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
23.00 «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 Мультмікс
09.30 М/ф «Битва за планету 
Терра»
10.55 Х/ф «Братик і сестричка»
12.05 Х/ф «Рам і Ліла»
15.00, 22.00 Країна У
19.50 Одного разу під Полтавою
00.00 Х/ф «Повний дім 2»
02.30 Х/ф Вишневі ночі
04.00 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 козятині відкрили піцерію, 
де працюють тільки аТОвці. 
Про це повідомили в прес-

службі козятинської міської ради. 
Заклад «armato PIZZa» відкри-

ли 6 липня. Символічно, що зна-
ходиться він на провулку, який не 
так давно перейменували на честь 
загиблого на Донбасі бійця Вадима 
Наумова. 

За словами автора ідеї створен-
ня піцерії Олексія Каратєєва, у за-
кладі працюватимуть лише бійці 
АТО. Хоча наразі це всього кілька 
людей, проте пошук працівників 
триває. Саме нова справа, вважає 
господар піцерії, допоможе демо-
білізованим воїнам адаптуватися 
на мирній території.

«Усім, хто прийшов з фронту, вар-
то не жити минулим, а шукати занят-
тя до душі», – зазначає Каратєєв. 

Оформлення закладу тематичне – 
прапори батальйонів, бойові наго-
роди та світлини з передової. Усе це 
подарували самі військові.

Зараз новій справі працівників 
піцерії навчає дружина пана Каратєє-
ва. Першим відвідувачам смачна піца 
припала до душі – уже в першій поло-
вині дня вільних столиків не було.

А всі охочі можуть спробувати смач-
нючу піцу в незвичайному закладі що-
дня з 11.00 до 22.00. Знаходиться 
«armato PIZZa» в новому торговому 
центрі на вулиці В. Наумова.  

гороСкопкнига тижня
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погода У вінниці

у вас 
бували 
сни, де 

ви – воло-
дар світу? Ви 
малювали 
в своїй уяві 
бездоганне, 
повне свобо-
ди життя, а 
потім про-
кидалися, не 
розуміючи, 
де ви й куди зник той ідеаль-
ний світ?

Наша уява часом заводить нас 
у такі фантастичні мрії, звідки на-
віть не хочеться повертатися. Ми 
постійно прагнемо позбутися 
кайданів реальності та сьогоден-
ня й хочемо, щоб наша мрія здій-
снилася.

Але що таке «реальне» життя, 
коли в грі ти був володарем світу? 
Як піднятися з низин реальності? 
Як одна випадкова зустріч може 
змінити бачення «реального» та 
«віртуального», ви дізнаєтесь, 
прочитавши книгу Марини та 
Сергія Дяченків «Цифровий». 

***
Щасливе сімейне життя – це 

коли дивишся на привабливого 
хлопця, що проходить повз тебе, 
дивишся й думаєш: «Класна в ньо-
го куртка, треба таку ж чоловікові 
купити!»

***
– Я вирішила не виходити за-

між, доки мені не виповниться 
25 років!

– А я вирішила взагалі не дося-
гати цього віку, доки не вийду за-
між!

***
– Сьомо, уяви собі: я закохав-

ся! Але їй 20, а мені 65. Але я дуже 
багатий! Як ти думаєш, мої шанси 
збільшаться, якщо я скажу, що мені 
50?

– Яшо, твої шанси таки збіль-
шаться, якщо ти скажеш, що тобі 
80!

***
– Ой, Сарочко, я таки вирішив, 

що більше ніколи не буду з тобою 
сваритися!

– Ні, ви лише погляньте на ньо-
го, «він вирішив»… А ти мене спи-
тав?!

***

– Чи багато потрібно людині 
для повного щастя? 

– Мало! Але тільки щоб в інших 
було ще менше...

***
– Куме, я чув, ваш син у Москві 

працює. 
– Так, працює в крематорії – па-

лить москалів, а йому за це ще й 
гроші дають. 

ВіЛьна ХВиЛинка 12

на Провулку загиблого
атовця його бойові

Побратими відкрили ПіцеріЮ
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Вікторія ОНіСіМОВА

17–23 липня 
ОВен
Вгамуйте свою гординю, яка пе-
решкоджає досягненню цілей. 

Цей тиждень принесе вам зіткнення з 
людьми, в яких ви, як у дзеркалі, поба-
чите себе. Не варто проявляти агресію 
та гнів – навчіться спокійно сприймати 
свої та чужі недоліки. 

ТеЛець
Розташування планет сприя-
тиме вирішенню фінансових 

питань. Не варто боротися з недобро-
зичливцями, просто відпустіть ситуа-
цію та довіртесь долі.

бЛизнЮки
Цей тиждень сприятливий для 
роботи на присадибній ділянці 

та контакту з природою. Вимкніть те-
лефон, щоб ніхто не турбував. У другій 
половині тижня варто подбати про ви-
рішення питань, пов’язаних з близьки-
ми родичами. Не варто емоційно реа-
гувати на дрібні подразники.

рак
На вас чекає приємна зустріч 
зі старими друзями. Весела 

компанія та розслаблена атмосфе-
ра дозволять забути про всі склад-
нощі. У другій половині тижня на 
представників знаку чекає зустріч, 
яка допоможе реалізувати давно за-
думані плани.

ЛеВ
Цього тижня на роботі можливі 
злети та падіння. Та попри всі 

складнощі, перешкоди й випробуван-
ня на вас чекає успіх. Також можлива 
подія, яка спричинить сплеск емоцій. 
Вона допоможе зняти зайву напругу.

діВа
Це вдалий тиждень для почат-
ку відносин – є великий шанс 

зустріти «саме ту» людину. Важливо 
розпізнати її серед багатьох прихиль-
ників. Загалом липень для вас – час 
романтичних пригод.

Терези
Можливі любовні інтриги 
на роботі, які призведуть до 

кар’єрного росту. У вашому ото-
ченні також можуть з’явитися за-
здрісники. Несприятливий час для 
витрат, тож будьте розсудливими. 
Проте можете дозволити собі нову 
зачіску – вона додасть вам впевне-
ності в собі.

скОрПіОн
Саме час завдати удар у відпо-
відь ворогам і заздрісникам. 

Обставини сприятимуть вашим до-
сягненням і реалізації намірів. Усуньте 
конкурентів чужими руками, це до-
зволить вам потрапити на вершину 
слави.

сТріЛець
Продуктивний період для ро-
боти, проте результатів слід че-

кати не раніше кінця місяця. Критично 
ставтеся до того, що вам говорять інші, 
інакше можете потрапити під вплив 
людини, яка планує через вас добити-
ся своїх цілей.

кОзеріГ
На вас чекає цікавий і на-
сичений тиждень, хоч і не-

спокійний – можливі кардинальні 
зміни в особистих відносинах і 
зміна пріоритетів. Не приймайте 
рішень, від яких залежить майбут-
нє – пройде час і ви зрозумієте, що 
поквапилися.

ВОдОЛій
Якщо ви давно мрієте про лю-
бов – саме час заводити нові 

стосунки або будувати сім’ю. Якщо у 
ваших стосунках були якісь конфлікти 
та непорозуміння – липень усе випра-
вить, потрібно лише докласти трохи 
зусиль.

риби
Вас закрутить вир подій і пози-
тивної енергії. Радійте життю та 

насолоджуйтесь літом. Проте можуть 
з’явитися заздрісники, які спробують 
розповідати вам, як жити. Не слухайте 
нікого, окрім себе.  
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Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони 
україни запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь у конкурсі 
з будівництва та реконструкції багатоквартирних житлових будинків 
у місті Вінниці на вул. стрілецькій (колишня червоноармійська), 23.

Заяви щодо участі в конкурсі направляйте на електронну адресу Подільського 
управління капітального будівництва Міністерства оборони України: рukb@ukr.net. 

Умови, критерії відбору, конкурсну та іншу документацію можна отримати 
в Подільському УКБ МО України в м. Вінниці на вул. Острозького, 39 

(або шляхом відправлення на Вашу електронну адресу).

Контактна особа – діденко Віталій Миколайович (моб. тел.: 067-507-39-56).
Надати конкурсні пропозиції Подільському УКБ МО України 

можна до 10:00 09.08.2017 р., проведення конкурсу – о 12:00 09.08.2017 р.
за адресою: м. Вінниця, вул. Острозького, 39.


