
Громадська газета Вінниччиниwww.vlasno.info №34(43), 23 серпня 2017 р.

Засновник: ІА «Медіа-центр «Власно» 
ЗНАЄШ ПРО ФАКТИ КОРУПЦІЇ - ТЕЛЕФОНУЙ (0432) 69-49-81

У Вінницькому районі три-
ває активне обговорення 
процесу об’єднання гро-

мад. Нещодавно презентований 
Перспективний план об’єднання 
обурив місцевих активістів. 
Тому вони звернулись до автора 
цього плану, керівника Вінниць-
кого відокремленого підрозділу 
установи «Центр розвитку міс-
цевого самоврядування» Олега 
Левченка за роз’ясненнями. 
А згодом запросили його на 
розширене зібрання, на яке 
прийшли також депутати, голо-
ви сільрад, експерти та небай-
дужі мешканці району.

Народний дім у Сокиринцях вве-
чері 14 серпня майже повністю за-
повнений. Приїхали мешканці семи 
громад, тому по всій вулиці перед ко-
лишнім будинком культури вервеч-
кою вишикувались автівки.

Новоприбулих зустрічають, віта-
ються, розпитують про справи. Ви-
являється, малознайомих людей тут 
майже немає. 

– Нічогенька у вас зала, – діляться 
враженнями ті, хто вперше потрапив у 
приміщення Народного дому. – А стіль-
ці просто як у театральних ложах. 

Місцеві хваляться, що ремонт 
зробили ще до об’єднання. Але на 
цьому не зупиняться.

– Наш центр – це неприбутко-
ва установа, яка сприяє процесу 
об’єднання громад, – говорить до 
громади Олег Левченко. – І всі ті 
чутки та плітки, що ми щось затвер-
джуємо й «ріжемо» райони, не від-
повідають дійсності. Ніхто не зби-
рається перешкоджати роботі вже 
об’єднаних громад. Ми зараз на-

магаємось зрозуміти конфігурацію, 
як Вінницька область об’єднається 
в процесі реформи. Триває процес 
добровільного об’єднання, але до 
певного моменту. Тому що тільки 12 
% нашої області зайнято ОТГ, тоді 
коли в Хмельницькій області – уже 
52. Гарний приклад дає Іллінецький 
район, де лише малий відсоток «бі-
лих плям» залишився. До відома, 
у Латвії чотири рази добровільно 
об’єднувались, а потім сказали, що 
потрібно створити повну карту, без 
«білих плям».

– А Ви хоч когось питали, коли 
цю карту малювали? Від районів був 
представник? Як Ви могли не пора-
дитись, яким поділ району бачать 

місцеві? – обурюється Людмила Ва-
колюк із села Сокиринці. 

На це Олег Левченко зазначає, що 
окрім бажання громад є певні еконо-
мічні, демографічні та інші розрахунки. 

– Виникає диспропорція в кількос-
ті населення, території тощо. І дер-
жава в один момент може сказати: 
«Я хочу пропорційності», – каже він.

Мешканці Вінницького району 
продовжують допитуватись, хто 
уповноважував Левченка намалю-
вати саме таку карту. Пояснення, 
що це просто його бачення можли-
вого поділу району, їх не задоволь-
няють.   

– От моя дитина може щось нама-
лювати. І ніхто їй не буде докоряти. 
Але Ви ж відповідальна особа й просто 
щось намалювати не можете, – пере-
конує Віталій Кириленко з Луки-Ме-
лешківської. – На свій розсуд розділити 
район – це називається ґвалтуванням!

– Мінрегіон визнав Сокиринецьку 
громаду спроможною. Там нам ска-
зали працювати. І що нас ніхто не має 
права приєднати до когось, а тільки 
до нас можуть приєднуватись грома-
ди, – підкреслює Аркадій Верховод із 
села Хижинці. – То виходить, що Мін-
регіон нас вводить в оману?

Продовження на стор. 2 
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Оригінальний спосіб бо-
ротьби з амброзією та 
привернення уваги до 

цього алергенного бур’яну при-
думав сільський голова Якуши-
нець Вінницького району Василь 
Романюк: він платить гроші всім 
охочим за кілограм зібраного 
бур’яну. 

Свою ідею пояснює просто: хотів 
привернути увагу жителів до про-
блеми поширення цієї рослини, яка є 
шкідливою. 

– Є дуже поганий досвід боротьби 
з нею в південних областях України, 
коли на бур’ян мало звертали увагу, 
а зараз він розповсюдився й став од-
ним з найшкідливіших. Таким чином 
я вирішив привернути увагу до цієї 
проблеми ще на початку: поки вона 
в нас не настільки поширилась, – ко-
ментує своє рішення Василь Рома-
нюк. 

Про можливість підзаробити таким 
чином сільський голова оголосив по-
над місяць тому. Бур’ян приносять на 
пункт прийому вторсировини. За кі-
лограм зібраної амброзії платить три 
гривні. Причому – з власної кишені, а 
не бюджетних грошей громади. 

– Спеціальної програми по бороть-
бі з амброзією ми не приймали, тому й 
грошей з бюджету не виділяли. Я при-
близно знаю, скільки її в нас росте, під-
рахував, що більше ніж на три тисячі її 
не принесуть. Тому грошей не шкода, 

це не настільки велика сума, щоб не 
мати можливості її виділити. Але го-
ловного я добився – привернув увагу 
до проблеми. Бо люди дійсно нічого 
про це не знали. А зараз приходять, 
питаються, що за бур’ян, де росте. Тим 
більше, що якраз зараз – у серпні-ве-
ресні – амброзія починає дозрівати, – 
каже сільський голова. 

Василь Романюк наразі у відпуст-
ці. Каже, залишив на амброзію 1000 
гривень. Однак на цю суму бур’яну 
ще не принесли. 

Продовження. Початок на стор.1

Люди вимагали негайно внести змі-
ни в карту. На це пан Левченко сказав, 
що подібні пропозиції треба подавати 
в робочу групу, яка їх опрацює.

Проте директор громадської органі-
зації «Єврорегіон «Дністер» Андрій Ка-
вунець, якого запросили як експерта, по-
відомив усім, що робоча група, в яку він 
входить, не збиралася протягом року.

– Також хочу наголосити, що ця 
робоча група має назву «з питань 
відкритості та прозорості під час 
формування Перспективного пла-
ну», – зауважує він. – Тобто, вона 
лише слідкує за дотриманням від-
критості та прозорості, а не бере 
безпосередню участь у формуванні 
цього плану. Далі розробляє Пер-
спективний план облдержадміні-

страція, схвалюють обласні депу-
тати, а затверджує Кабмін. Так що 
ви даремно накинулись на пана 
Левченка. Кожен може розробити 
власний Перспективний план. Але 
не факт, що його сприйме ОДА, не 
факт, що схвалить обласна рада, а 
потім затвердить Кабмін. Пана Лев-
ченка найняли в рамках проекту, 
який коштує 97 мільйонів євро. Він 
працює з Мінрегіонобудом, з асоці-
аціями, і гарно виконує свою робо-
ту. Ви хочете, щоб людина, яка пра-
цює з Асоціацією міст, відстоювала 
інтереси сіл? 

Андрій Кавунець згадав також, 
що в 2015 році на робочій групі 
ухвалили рішення проводити робо-
чі зустрічі на рівні кожної потенцій-

ної ОТГ, узгодити всі питання й до-
опрацювати Перспективний план. 
Та дав поради, як діяти громадам 
на сьогодні.

Олег Левченко підсумував, що 
досі в державі немає ні визначених 
дат, ні закінчених версій об’єднання. 
Мовляв, не вистачає елементарного 
експертного середовища, щоб спрог-
нозувати можливі ризики.

– Поки йде добровільне об’єд-
нання, ви можете бути маленькими 
й хорошими ОТГ, але згодом вам тре-
ба ставати великими та сильними. 
Коли добровільне закінчиться, буде 
вибір держави. Тому домовляйтесь 
між собою зараз, – сказав він. 

ГРОМАдА МІсЦЕВА ВЛАдА

«Це називається ґвалтуванням!» – 
мешканЦі району не хочуть 
об’єднуватись з вінниЦею

на вінниччині сільський Голова
Платить за бур’ян з власноЇ кишені

Щоб не ділили 
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оПеративний штаб 

ловитиме аГрарних 
рейдерів 
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Амброзія – один з найнебезпечні-
ших бур’янів-алергенів. Її пилок ви-
кликає алергічний риніт. Рослина 
надзвичайно швидко поширюєть-
ся та осушує ґрунт.
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На Вінниччині розпо-
рядженням голови 
облдержадміністрації 

Валерія Коровія створено опе-
ративний штаб із забезпечен-
ня прав та свобод власників 
земель або збіжжя. 

Створили його задля бороть-
би з аграрним рейдерством. 
До штабу увійшло 12 осіб, се-
ред яких представники про-
куратури, обласної Нацполіції, 
Держгеокадастру, екологічної 
інспекції, депутатського корпу-
су облради. Зокрема,  до комісії 
увійшов заступник голови об-
лради Ігор Хміль. Також – пред-
ставники громадськості: голова 
облагрооб’єднання «Вінницька 
рада сільгоспвиробників» Ми-
кола Панасюк та голова гро-
мадської організації «Асоціація 
фермерів та приватних землев-
ласників Вінницької області» 
Інна Кухарчук. 

Очолив оперативний штаб 
перший заступник голови Ві-
нницької ОДА Андрій Гижко. 
Його заступниками стали ди-
ректор департаменту агропро-
мислового розвитку, екології 
та природних ресурсів Микола 
Ткачук та начальник Головного 
територіального управління юс-
тиції у Вінницькій області Юрій 
Круголь. 

Завдання членів штабу – вияв-
ляти та оперативно реагувати на 
факти протиправного захоплен-
ня землі або збіжжя. Як зазначив 
заступник голови штабу Микола 
Ткачук, вони мають також виїж-
джати на місця задля вивчення 
ситуації. 

– Наразі резонансних випад-
ків немає. Але ми будемо докла-
дати зусиль, щоб їх і не було. При-
наймні таких, які були в Теплику 
(стрілянина під час «розбірок» між 
власником майнових паїв та селя-
нами – авт.). Також вивчаємо про-
блемну ситуацію в Оратівському 
районі (два підприємства не мо-
жуть поділити землю та урожай на 
землях запасу однієї із сільрад – 
авт.) За одним із підприємств на-
раховується 263 договори. Але 
подвійних реєстрацій немає. 
Є прецедент, коли корпоративні 
права передавалися кілька разів 
різним особам, – розповів Мико-
ла Ткачук. 

Після того, як комісія ви-
вчить питання, напрацьовані 
матеріали спрямовуватимуть 
до правоохоронних органів. 
Щодо мікрорайону Сабарів, де 
місцеві мешканці майже місяць 
не пускають техніку на поле 
для облаштування кладовища, 
наразі це питання розглядати-
ся не буде. 

– Це питання зараз на розгляді 
в міській раді. Але даний проект 
розглядався різними сторонами 
та інстанціями, пройшов низку 
експертиз і має чинність. Потріб-
но зняти лише соціальну напру-
гу, – сказав посадовець. 

ІНІЦІАТиви 
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На прийом амброзії сільський голова дав 1000 гривень

На схід села завітали депутати
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Уже через тиждень, у день 
Незалежності, у селі Крас-
носілка Бершадського 

району на стінах рідної школи 
планують вшанувати пам’ять 
АТОвця та вчителя фізкультури 
Юрія Барашенка. чоловік за-
гинув минулого року в лікарні 
міста Попасна на Луганщині. 
Обірвав життя 50-річного бійця 
постріл у голову. Розслідуван-
ня обставин його смерті й досі 
продовжується. Про те, яким 
командира роти 59-го мотопі-
хотного батальйону Барашенка 
запам’ятали, дізнавався корес-
пондент Vlasno.info.

У середині липня депутати Бер-
шадської районної ради одноголос-
но підтримали проект рішення сто-
совно встановлення меморіальної 
дошки місцевому АТОвцеві Юрію 
Барашенку.

Сам чоловік народився в сусід-
ньому з Красносілкою селі Шумилів, 
а мешкав також поруч – у Маньківці.

– Він прийшов працювати до нас 
вчителем фізкультури та допри-

зовної військової підготовки десь 
16 років тому, – згадує директорка 
Красносільської ЗОШ Віра Рябо-
конь. – Чим він мені запам’ятався з 
самого початку, так це тим, що лю-
дина мала справжню любов до сво-
го предмету, до спорту та фізичної 

культури. Він ніколи не пропускав 
жодного місцевого спортивного 
змагання, а його жага передавала-
ся й захоплювала молодь, яку Юра 
навчав.

Вчитель першої кваліфікаційної 
категорії Барашенко до війни дуже 
вболівав не лише за навчальний про-
цес та здоровий спосіб життя учнів 
Красносільської школи. Чимало ви-
кладачів запам’ятали, що під час тим-
часового закриття спортивної зали, 
чоловік щиро переживав за те, що 
діти не зможуть повноцінно займа-
тися спортом.

– Поки тривав капітальний 
ремонт, Юрій постійно з надією 
питав, коли нарешті закінчаться 
роботи, щоб привести учнів до 
зали, – продовжує згадувати Віра 
Іванівна. – У 2015 році він пішов 
воювати, хоча з’явився закон, 
який звільняв сільських вчителів 
від військової служби. Та в при-
ватній розмові, коли заходила 
про це мова, він усім, хто починав 
зачіпати цю тему, наголошував, 
що захист Вітчизни для нього є 
першочерговим обов’язком, від 
якого він не ухилятиметься. Він 
просто заборонив клопотатися 
стосовно його звільнення від мо-
білізації. А вже потім ми, на жаль, 
дізналися про те, що його вбили.

Командир мотопіхотної брига-
ди загинув від поранення в голову 
3 серпня 2016 року. Демобілізувати-
ся чоловік мав у серпні того ж року. 
Спочатку озвучували версії про само-
губство, однак його рідні згодом для 
того, щоб підтвердити чи спростува-
ти їхні підозри, погодилися на ексгу-
мацію тіла Юрія. Наразі слідство в цій 
справі триває. Проте це не завадило 
вшануванню пам’яті колишнього фіз-
рука.

«Він своїм коротким як спалах 
життям осяяв та розбудив нашу сві-
домість, подав приклад мужності, 
героїзму та самовідданості», – на-
писали на макеті меморіальної до-
шки, яка має нагадувати майбутнім 
випускникам, працівникам школи та 
односельчанам про героїчного спів-
вітчизника.

Відкриття заплановане на День 
Незалежності.

У Юрія Барашенка залишилися 
дружина, син та донька. Загалом Бер-
шадський район втратив у російсько-
українській війні чотирьох бійців. 
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опЕРАТивНІ НовиНи

ТІЛО сВЯщЕНИКА ЗНАЙШЛИ
В сТАВКУ НА ВІННИччИНІ

ФАТАЛьНИЙ ОБГІН: «РЕНО» 
З ТРьОМА дІТьМИ ПЕРЕКИНУВсЯ, 
ОдНОГО МАЛЮКА НЕ ВРЯТУВАЛИ

НА КАЛИНІВщИНІ ПАЛАЛА 
ПИЛОРАМА

Прямо в центрі Гайсина 
працівники прокурату-
ри викрили підпільний 

гральний заклад. Про це по-
відомили в прес-службі облас-
ної прокуратури.

Під час обшуку правоохоронці 
виявили 19 одиниць гральної апа-
ратури, сім тисяч гривень готів-
кою, зошити з «чорною бухгалте-
рією», а також записи щодо видачі 
коштів любителям азартних ігор. 

У ставку на Калинівщині вто-
пився священнослужитель. Про це 
повідомляє Vinbazar.

Трагічний випадок стався  
21 серпня в Писарівці.

За словами рятувальників, 
тіло загиблого виловили зі ставка 
близько о пів на одинадцяту годи-
ну ранку. 

Як з’ясувалось, настоятель 
місцевої церкви прийшов на во-
дойму порибалити. Можливо, під 
час риболовлі йому стало погано. 
Рідні загиблого зауважують, що 
останнім часом він скаржився на 
здоров’я.

Насильницьких ознак на тілі 
священика не виявили. 

У Теплицькому районі 18 серп-
ня сталася жахлива аварія, вна-
слідок якої травмувалось двоє не-
мовлят та одна дитина загинула. 
Про це повідомили у прес-службі 
ГУ Національної поліції у Вінниць-
кій області. 

«Неподалік селища Теплик 
автомобіль «Рено Кангу» з’їхав 
на узбіччя, а згодом перекинувся 
в кюветі, – йдеться у повідомлен-
ні. – За попередніми даними, 
21-річний водій не впорався з 
керуванням під час обгону іншо-
го автомобіля. У машині на час 
дорожньо-транспортної пригоди 
перебували також дві жінки й три 
дитини. Двоє немовлят у лікарні, 
а дворічного хлопчика, сина водія 
та пасажирки, врятувати не вда-
лось. Їхній син помер по дорозі 
в лікарню», – зазначають право-
охоронці.

Аварія сталась близько 16-ї 
години. Усі постраждалі мешкають 
у Теплицькому районі. 

Пожежу на пилорамі гасили 
на Калинівщині. Про це повідо-
мили в прес-службі ГУ ДСНС 
України у Вінницькій області. 
Надзвичайна ситуація сталася в 
селі Дружелюбівка 21 серпня, 
близько четвертої години ранку. 
На момент прибуття пожежни-
ків полум’я охопило близько 100 
квадратних метрів пилорами. 
Близько години знадобилось 
вогнеборцям, аби приборкати 

стихію. Проте у вогні згоріла 
шиферна покрівля, обладнання 
столярного цеху, який орендував 
тут приміщення, та авто сіль-
ської медичної амбулаторії. 
Причини займання встановлю-
ють. 
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заГинув Перед дембелем 
за Підозрілих обставин: 
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Тамара Тисячна

ТРАгЕДІЯ

богдан новак

вікторія онісімова
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вінницького АТОвця   
вшанують на День 
Незалежності

Бійця з Вінниці рятують 
у лікарні ім. Мечникова 
в дніпрі. Про це повідо-

мив головний лікар медзакладу 
сергій Риженко. 

За його словами, пораненого 
бійця звуть Володимиром, йому 
39 років. Має військове звання 
старшого матроса. У зоні прове-
дення антитерористичної опера-
ції воює з 2014 року, брав участь 
у всіх складних операціях. Згодом 
підписав контракт із ЗСУ та знову 
пішов на передову. Тяжке пора-
нення військовий отримав біля 
селища Водяне на Донеччині. 

Саме там боєць потрапив під по-
тужний мінометний вогонь. 

«Нога з черевиком відлетіла 
на десять метрів. Осколкове по-
ранення, перелом обох гомілок, 
мінно-вибухова ампутація лівої сто-
пи», – розповів про отримані бійцем 
поранення лікар.

На щастя, стан військового по-
кращується. Минулої п’ятниці він 
відкрив очі. Як розповів Риженко, 
перші слова, які боєць промовив 
після пробудження, були: «У мене 
душа пробуджується, я живий».  

поРЯТУНоК

«ноГа з черевиком відлетіла 
на десять метрів» – 
у Дніпрі рятують вінницького АТОвця

НЕЗАКоННий БІЗНЕс

Останнє фото Юрія Барашенка

у Гайсині накрили
ПідПільне казино

Наразі слідство триває. Правопо-
рушникам загрожує штраф від 170 
до 680 тисяч гривень.  

вікторія онісімова



день міста у форматі фестивалю націо-
нальних меншин відзначали в Брацлаві 
на Вінниччині. Місто є одним з небага-

тьох в Україні, де крім українців проживають 
ще й поляки, старообрядці, євреї та роми. 

У суботньому парку в Брацлаві ніде було і яблу-
ку впасти: мешканці, гості міста, ярмарок, вистав-
ка народних майстрів тощо. Та родзинкою заходу 
стали «національні містечка»: роми, поляки, ста-
рообрядці та євреї представляли свої автентичні  
смаколики, ремесла, знайомили з традиціями, іс-
торією та побутом. 

сТАРООБРЯдЦІ З БОРОдАМИ
Зараз у Брацлаві проживає майже дві сотні ста-

рообрядців. Раніше було більше, однак молодь 
роз’їжджається.

Характерно, що в містечку старообрядців чолові-
ки – з бородами. Із ще густішою «рослинністю» на об-
личчі – чоловіки на вицвілих чорно-білих світлинах, 
які також принесли та демонструють тут. Це одна з 
традицій, адже раніше чоловіки носили бороди. 

– Не голюсь уже років з 30. Дотримуюся тради-
цій, але велику не відпускаю, бо кошлатиться – зле 
трохи, – каже один зі старообрядців. 

РОМИ БЕЗ БАРОНА 
У містечку, яке презентують роми, пахне чаєм та 

співають пісні ромською. На столі — великий само-
вар. Жінки з покритою головою, спідниці – до зем-
лі, у дівчини – квітка у волоссі. 

Загалом у Брацлаві мешкає до семи родин 
ромів, компактно, в одному з мікрорайончиків 
містечка. Основний рід занять: їздять по селах, 
скуповують горіхи, металолом. Справа, кажуть, не-
прибуткова: коштів на прожиття не вистачає. 

– Та ми веселий народ, не сумуємо. З брацлав-
чанами-українцями стараємося жити дружно, кон-
тактувати з ними, але є й такі цигани, що там вкрав, 
там побив, там образив людину. Стараємося розві-
яти міф про те, що циган пройшов – і щось за ним 
пропало. Моя родина дбає про свою репутацію, – 
запевняє циган Володимир. 

Барона в Брацлаві немає, така собі «ромська 
демократія». Живуть за своїми законами: 

– Молоді хлопці не мають лаятися, жінки сидять 
окремо від чоловіків, а коли старші заходять до 
хати – їм мають поступитися місцем молодші, – каже 
чоловік. – Циган цигана не забуває. Якщо до нас за-
ходить на обійстя гість – його треба напоїти чаєм. І 
ще один головний закон: цигану не має бути сором-
но за цигана.

ПОЛЯКИ В УКРАЇНсьКИх ВИШИВАНКАх
81-річна пані Анеля із сусіднього Монастирсько-

го зустрічає мене за столом з польським національ-
ним прапором, католицькими іконами й молитов-
никами. Стіл засланий вишиваними скатертинами, 
виставляються вишиті рушники та сорочки. Жінка 
вишивала їх сама.  

– Ми зараз католики, тому що наші предки були 
поляками, – каже вона та починає польською роз-
повідати, які молитви знає, коли та яку варто про-
мовляти. –  Обов’язково треба молитися – як дяка 
Господу. Неодмінно – після прийому їжі. Досі після 
того як поїм, стаю навколішки та молюся Богу. 

щЕдРІ НА сМАКОЛИКИ ЄВРЕЇ   
Алла живе в Ізраїлі вже 17 років, хоча сама ро-

дом з Брацлава. У євреїв сьогодні шабат. І на честь 
цього гостей пригощають смаколиками. 

– Ця страва – хава. Її потрібно відламати та скушту-
вати з червоним вином – келих  подається за столом 
по колу, з молитвою, – розповідає жінка національну 
традицію. – Картопляна запіканка з кунжутним соусом. 
Маца з куркою – готується у вигляді бабки. Та улюбле-
ний дитячий смаколик – крильця курячі з фініковим ме-
дом та імбиром. Фарширована риба та бісквіт до чаю. 

Також у єврейському містечку співали пісень під 
гітару на івриті – характерно, що співала пісень не 
єврейка, а корінна мешканка Брацлава Вероніка, 
продемонструвавши наочну співдружність та бра-
терство двох народів. 

МІжНАЦІОНАЛьНОЇ ВОРОжНЕчІ В БРАЦЛАВІ НЕМАЄ
Місцева влада запевняє: непорозумінь на наці-

ональному ґрунті не трапляється, чотири нацмен-
шини мирно живуть у Брацлаві. 

– Міжнаціональної ворожнечі немає – частіше сва-
ряться по-сусідськи, аніж на підґрунті національному 
чи релігійному, – каже селищний голова Брацлава Ві-
талій Мазур. – У цьому сенсі в нас доволі спокійне міс-
течко. Коли ситуації неприємні трапляються, то про-

блеми намагаємося вирішити, розставивши акценти 
в спілкуванні на позитиві. Якщо йдемо таким шляхом, 
то конфлікти залишаються в стороні. 

Так різноманіття Брацлава стало підґрунтям не 
лише для проведення масового свята, а й факто-
ром, який іще раз об’єднав національно строкате 
містечко. 

У Піщанському районі, на 
кордоні Вінницької та Одесь-
кої областей, знаходиться 

маленьке, практично безлюдне 
селище Козацьке, яке проте має 
трудову та військову славу. Колись 
тут квартирувалися борці за волю 
України, а згодом працював успіш-
ний радгосп. Тепер у селі немає 
жодного підприємства, а мешкан-
ців не назбирається й три десятки. 

Історично селище тісно пов’язане 
із сусідніми Гонорівкою та Брохвича-
ми. Ще за радянських часів вони були 
об’єднаний радгоспом. Після здобуття 
Україною незалежності Козацьке та 
Брохвичі увійшли до складу Гонорів-
ської сільради, яка в свою чергу, у 2015 
році стала частиною Студенянської 
об’єднаної територіальної громади.

Точної інформації про те, коли 
з’явилося Козацьке, немає, втім сусідня 
Гонорівка вперше згадується в письмо-
вих джерелах на початку XVIII століття. 
У 1861 році на землях Гонорівки та те-

перішнього Козацького відбувся селян-
ський виступ проти поміщика, а в ре-
волюційному 1905 році сталося кілька 
збройних повстань. Свій непокірливий 
та войовничий дух мешканці Козацько-
го проявили й під час національно-ви-
звольних змагань 1917-1921 року. У той 
час у селищі був підрозділ Вільних козаків 

(національні добровільні військово-мілі-
ційні формування, що діяли в Україні та 
на Кубані). За легендою, саме ці козаки й 
«подарували» населеному пункту назву.

Разом з гонорівцями мешканці 
Козацького йшли в партизани в часи 
Другої світової війни. Відомо, що двох 
підпільників, Павлінського та Чопов-

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

НАШ КРАЙ

у козаЦькому селиЩі на вінниччині
лишилось 28 мешканЦів

розмаЇтий браЦлав: як уживаються 
в місті чотири наЦіональні меншини 
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олександр сашньов

Людмила кЛіЩук

Більша частина сільських будинків – у напівзруйнованому стані

Брацлавські старообрядці пригощають усіх млинцями

Представниця польської меншини пані Анеля

Роми в Брацлаві живуть без барона й називають себе 
циганами

ського, жорстоко стратили нацисти. 
Після війни для Козацького розпочали-
ся роки радгоспного життя.

 – За радгоспу в нас працював цу-
кровий комбінат та телятники, де ми 
вигодовували бичків. У Козацькому 
навіть був гуртожиток, де проживали 
люди, які приїжджали працювати в 
наш радгосп з інших сіл. Ми мали три 
тисячі свиней, багато корів, курей, ві-
сімнадцять комбайнів, дев’ять тракто-
рів та цілий автопарк, – пригадує старо-
ста Гонорівки Федір Солейко. 

У 80-х роках у радянській системі по-
чалася закономірна криза, тоді ж почав 
занепадати радгосп. Уже за часів неза-
лежності занепав і цукровий комбінат.

 – На початку «нульових» комбінат 
збанкрутів, були великі борги по ма-
зуту, не було грошей навіть посадити 
буряки. У результаті його «порізали», 
від нього лишилася лише труба XIX сто-
ліття, – розповів староста. 

За словами пана Солейка, у найкращі 
часи в Козацькому проживало до 60 лю-
дей, а тепер лише 28. Переважно це 
люди літнього віку. Проте не все так по-
гано. Нині мешканці Гонорівки та Ко-
зацького заробляють, здебільшого, зда-
ючи в оренду земельні паї. Так, у 
Козацькому землю орендують підпри-
ємці з міста Кодима (Одеська область). 



За прогнозами синоптиків, у 
серпні погода на Вінниччині 
дивуватиме нас мінливістю: 

будуть і дощі, і спека, і різке пони-
ження температури. Як за таких 
погодних умов насолодитися 
останнім місяцем літа, а не страж-
дати від поганого самопочуття? 
чому ми так реагуємо на погоду 
та як зберегти нормальний ритм 
життя за таких умов пояснила 
завідуюча Вороновицької ам-
булаторії, сімейна лікарка Інна 
Шевчук.

Якщо при різкій зміні погоди у вас 
з’являються такі симптоми, як апатія, 
сонливість, головний біль, дратівли-
вість, зниження працездатності, біль 
у суглобах, погіршення самопочуття – 
у вас метеозалежність. 

– Різка зміна температури та ат-
мосферного тиску негативно впли-
вають на серцево-судинну та нерво-
ву системи. У такі дні збільшується 
кількість звернень до лікарів. Паці-
єнти  скаржаться на стрибки тиску, 
головні болі, в’ялість, втрату сві-

домості, сонливість або безсоння, 
втрату апетиту. У першу чергу від 
перепадів температур страждають 
люди похилого віку, підлітки, діти, 
вагітні жінки та люди з хронічними 
захворюваннями. Негативна реак-
ція на зміну погоди може з’явитися 
навіть і в тих людей, які раніше не 
мали проблем зі здоров’ям, – пояс-
нює лікарка.

Щоб краще почуватися при різких 
змінах погоди, вона радить дотриму-
ватися кількох простих правил:

1. Не перевантажуйте себе, коли 
погано почуваєтеся. Організм сиг-
налізує вам про те, що він не встигає 
пристосуватися до нових погодних 
умов, тому дотримуйтеся режиму 
праці й відпочинку. Частіше робіть 
перерви, відпочивайте. 

2. Одягайтеся по погоді. У спеку не 
забувайте про головний убір.

3. Пийте більше рідини. Для люди-
ни норма – це 1,5 – 2 л води на день. 

4. У спеку довго не перебувайте 
на сонці, уникайте перегрівання. 

5. Уникайте інтенсивних фізичних на-
вантажень, але ходьбу ніхто не скасовує. 
Мінімум 30 хвилин ходьби на свіжому 
повітрі перед сном тільки покращать 
ваше самопочуття. Ходьба надає помір-
не фізичне навантаження, допомагає за-
спокоїтися, нормалізувати тиск.

6. Раніше лягайте спати й рані-
ше прокидайтеся. Не дивіться перед 
сном телевізор. Приберіть телефони 
та ноутбуки подалі від вашого ліжка. 
Сім-вісім годин здорового сну забез-
печать вас бадьорістю та гарним са-
мопочуттям.

7. Гіпертонікам і гіпотонікам варто 
не забувати контролювати свій тиск і 
вчасно приймати необхідні ліки.

8. Відмовтеся від жорстких дієт. 
Уникайте фастфудів, смаженої, го-
строї та соленої їжі. Надавайте пере-
вагу свіжим фруктам і овочам, варе-
ним або тушкованим стравам.  

9. Не приймайте заспокійливі або 
тонізувальні препарати на свій роз-
суд. Це може серйозно зашкодити ва-
шому здоров’ю. 

10. Відмовтеся від куріння, не вжи-
вайте алкогольні напої. Замініть каву 
на зелений або чорний чай.

Якщо симптоми  довго не прохо-
дять або посилюються – обов’язково 
зверніться до лікаря. 

Коли загострення минуло, потріб-
но вживати профілактичних заходів, 
щоб знизити залежність вашого са-
мопочуття від змін погоди. Дорослим 
варто не забувати про фізкультуру (біг, 
плавання, ходьбу), для дітей найкраща 
профілактика – активні ігри. Частіше 
перебувайте на свіжому повітрі, при-
ймайте контрастні душі, лікувальні 
ванни з морською сіллю та екстрактом 
хвої, менше часу проводьте перед те-
левізором або комп’ютером, стежте за 
своїм здоров’ям і завжди вчасно при-
ймайте ліки, щоб не було загострення 
хронічних хвороб, позбудьтеся  шкід-
ливих звичок та зайвої ваги.   

Вам вирішувати, чи ви повністю 
будете залежати від примх природи, 
чи візьмете своє здоров’я під конт-
роль і займетеся профілактикою. 
Адже у зв’язку зі зміною клімату та 
різкими коливаннями температур, з 
метеозалежністю ми будемо стикати-
ся все частіше. 
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У зв’язку зі зміною клімату 
та різкими коливаннями 

температур, з метеозалежністю 
ми будемо стикатися все частіше

лікарка радить, як вберегтися 
від метеозалежності 
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Тренер з Оратова Мико-
ла Іванович Беренгович 
змушений продати власну 

хату, аби стати на ноги. Важка 
хвороба тазового суглоба по-
ставила крапку не лише в його 
тренерській кар’єрі – з офіцій-
ної роботи в Оратівській РЕМ, 
де він працював електриком, 
також попросили звільнитись, 
мовляв, інваліди не можуть 
працювати на такій роботі.

– Я працював у РЕМ багато ро-
ків, паралельно вів секцію самбо в 
дитячо-юнацькій спортивній шко-
лі «Спартак-1» міста Оратів. Але 
тренувати дітей для мене стало не 
просто роботою, а справою жит-
тя. За весь час мною виховано 125 
учнів. Серед них багато кандидатів 
у майстри спорту, майстрів спорту, 
призерів змагань, навіть чемпіони 
світу з самбо. Хоча, чесно кажучи,  
вони всі чемпіони. Ми тільки на 
змаганнях виступимо, як до дітей 
з вишів підходять і запрошують на 
навчання, – розповідає Микола 
Іванович. – Для нашого міста така 
секція дуже важлива. Пишаюсь на-
шим чемпіоном Петром Давиден-
ком. Цього року він поїде на зма-
гання – чемпіонат світу із самбо. 
Мені з федерації дзвонили, питали, 
чи ми будемо, кажуть, Оратова на 
карті не знайшли, а про чемпіона 
вся федерація говорить. Впевне-
ний у його перемозі. От єдине що, 
мені б на ноги стати. Бо дуже бага-
то ще треба зробити. Учнів багато, 
треба з ними займатись. Заради 
цієї справи я живу.

За своє життя Микола Іванович 
шалених статків не нажив. У спорт 
пішов заради свого сина, щоб ви-
ховати його справжнім чоловіком, 
а вийшло так, що разом з власною 
дитиною виховав ще десятки чу-
жих синів і зробив з них чемпіонів. 
Збудував власним коштом зал в 
Оратові для дітей, щоб вони могли 
займатись самбо, купив туди спор-
тивний інвентар, який коштував 
чималих грошей. Вкладав у спорт 
усього себе. 

– Він на всі тренування возив ді-
тей сам. Шукав буса, щоб дітей за-
везти, шукав гроші по підприємцях, 

усе сам. Батьки учнів допомагали 
як могли, та ви ж розумієте, щоб 
участь взяти в змаганнях, грошей 
потрібно немало, – говорить друг 
Миколи Івановича Роман Дроба-
ха. – Він усе робить для своїх учнів, 
дуже ними пишається. Та коли до-
помога знадобилась йому, звер-
нутись по таку велику суму було ні 
до кого. Сто тисяч гривень — гро-
ші для тренера з Оратова великі. 
Якщо він хату продасть, то жити 
буде з мамою в спортивному залі, 
більше немає де.

На пенсію інваліда другої гру-
пи особливо не проживеш, 1600 
гривень ледве на два тижні може 
вистачити. Лікування можливе в 
Україні: готові прооперувати в Киє-
ві, Черкасах або у Вінниці. Вартість 
операції по заміні суглобу зале-
жить від протеза. Замовити його 
потрібно в США, Німеччині або Іта-
лії. Харківські та китайські протези 
дешевші, але, на жаль, працювати-
муть лише п’ять років. Тому змуше-
ні замовляти імпортні, дорожчі. На 
операцію потрібно щонайменше 
100 000 гривень. Та часу на збір ко-
штів не так багато. Тренер уже роз-

глядав багато варіантів, де можна 
знайти потрібні кошти. Кредиту не 
дають, статків таких у родини не-
має, от і змусила доля продавати 
хату та разом зі старенькою 80-річ-
ною мамою переїжджати до спор-
тивної зали. 

По допомогу звернувся в остан-
ню чергу, від безвиході. Микола Іва-
нович – людина скромна, соромить-
ся допомоги в людей просити, але 
розуміє, що власним коштом не змо-
же вилікуватись. Операція потрібна 
термінова, за два тижні потрібно 
знайти всю суму. Просимо всіх долу-
читись до доброї справи й допомог-
ти стати на ноги людині, яка вихова-
ла наших українських чемпіонів. 
Кошти можна відправити на номер 
картки «ПриватБанку»: 5168 7426 
0697 3414 (Микола Іванович Бе-
ренгович). 

Продає хату і йде 
жити у сПортзал –

БЛАгоДІйНІсТь

Любов ЗаваЛьнюк 

тренер чемпіонів може стати безхатченкомМ
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Чоловіку, який виховав 
десятки чемпіонів, терміново 

потрібна операція

Тренер зробив чемпіонами багатьох спортсменів



Мешканка села Бондурівка 
чечельницького району 
Марія Котик стала най-

старішою жителькою району – 
10 серпня їй виповнився 101 рік. 
Привітати іменинницю прийшли 
представники місцевої влади, 
мешканці села, рідні та друзі. 

У Марії Калістратівни четверо 
доньок, найстаршій 70 років, най-
молодшій – 60. Старші доньки осі-
ли в Одесі та Дніпрі, а наймолод-
ша живе за кордоном – у Білорусі. 
Матір вони доглядають по черзі. 
Наразі біля неї знаходиться най-
молодша з доньок Ніна Бойко, яка 
приїхала з Білорусі. Чоловік пані 
Марії Іван помер 25 років тому. 

– Минулого року на моїй «змі-
ні» мамі виповнилось сто років. Її 
тоді вітали в сільському клубі. І цьо-
го року так само на моїй «зміні» їй 
виповнився 101 рік, – розповідає 
Ніна Іванівна. 

Жінка каже, що мати зараз по-
требує догляду: сама встає, але з 
хати може вийти лише з чиєюсь 
підтримкою. 

– Мати й сама дивувалась, що так 
довго їй дано прожити. Зараз вона 
трохи стала забувати, не така жва-
ва, як була раніше. Більше сидить 
або спить. Але минулого року, коли 
пам’ять була кращою, ми питалися, 
чи знає вона, скільки їй. Вона казала: 
«Так, знаю, що мені дуже багато ро-
ків», – пригадує Ніна Іванівна.  

Довгожителька, за словами 
доньки, протягом життя практич-
но не хворіла. Принаймні до лікар-
ні не зверталась. 

– Серйозних хвороб не було. 
Так, могла боліти голова, але вона 
таблетку вип’є, та й усе. Їй і тиск 
ніхто не міряв протягом життя. У 
молодості раз лежала в лікарні, 
але нам не казала чому, а так і бо-
лячок у неї не було. Чого не скажеш 
тепер про нас. Вона часто про Бога 
говорить, може, віра й дає їй до-
вге життя. Але завжди була дуже 
веселою, говіркою та пробивною. 
Могла все вирішити, знайти, що 
треба. Батько жартував: як піде в 
село, то півдня немає, бо говорить 
з кимось. Але при цьому вдома 
було прибрано, наварено та ви-
прано, – каже донька. 

Марія Калістратівна рано зали-
шилась сиротою. Мати померла, 
коли вона була зовсім малою. А ма-
чуха – під час Голодомору. Батько 
помер від серцевого нападу, коли 
селом прокотилася хвиля колекти-
візації й у нього забрали господар-
ство – землю, волів, овець. 

– Змалечку пасла корови, по-
тім працювала на буряках, далі – у 
шляховій бригаді. А тоді – у сіль-
ській раді черговою. Як треба було 
кого покликати в сільраду, то вона 
бігла й знаходила цю людину. Звід-
ти й на пенсію пішла, – розповідає 
донька. 

З 1996 року Марія Калістратівна 
живе одна. Доньки кликали матір 
до себе, однак та відмовлялася: ні-
куди із села йти не хотіла. Тому 
вони й встановили чергування – 
приїжджають що три місяці до ма-
тері та доглядають за нею. 

жИТТЯ ІсТОРІЯ

ювІЛЕй

у вінниЦі активісти сиділи
на холодному Цементі, 

аби вбереГти ПраПор украЇни

сто літ без хвороб: 

Серйозних хвороб не 
було, навіть тиск ніхто 
не міряв протягом життя. 
У молодості раз лежала 
в лікарні, але нам не казала 
чому, а так і болячок у неї 
не було. Чого не скажеш 
тепер про нас. 
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У Вінниці прапор незалежної 
України замайорів 4 вересня 
1990 року. Володимир Мазур 

виготовив телескопічну, 12-метро-
ву щоглу та привіз цемент, громад-
ська активістка Любов Гуслякова 
вночі зшила прапор, а Костянтин 
хлопіцький приніс лопату й вста-
новив прапор навпроти будівлі, де 
розміщувався міський осередок 
Комуністичної партії (нині в дано-
му приміщенні розташований апе-
ляційний суд, це площа ім. І. Богуна 
перед кінотеатром «Росія»). 

– Я разом зі своїми друзями Любов 
Гусляковою, Костянтином Хлопіцьким та 
багатьма іншими домовились про вста-
новлення прапора навпроти міськкому 
та розпочали роботу. До 22.00 встано-
вили 12-метрову щоглу й на самісінь-
кій вершині вивісили прапор. Вночі до 
учасників акції надійшла інформація 
про наміри влади демонтувати що-
глу. Глибокої ночі біля прапора знову 
зібралося чоловік 20 учасників акції, 
які опинились в оточенні військового 
спецпідрозділу з телескопічною авто-
вишкою, – розповідає член міської ор-
ганізації Руху імені Василя Стуса Воло-
димир Мазур. 

Для унеможливлення під’їзду до 
щогли активістка Гуслякова сіла на ас-
фальт, що завадило машині рухатись 
далі. У цей час командир військових 
підійшов до Люби й пошепки мовив: 
«Не рушайте з місця, Вас як жінку не 
будуть зачіпати». 

– Ось так мені довелось довгень-
ко перебувати на прохолодному ас-
фальті, через що й маю сьогодні різні 
болячки. Тоді міліція поїхала з місця 
подій. Невдовзі їм на зміну приїхали 

військові. Ми пробули до ранку біля 
прапора, не давши демонтувати що-
глу. Та на другий день щогла й прапор 
були пошкоджені, але з часом благо-
получно відремонтовані. Через тижні 
два прапор освятив католицький свя-
щеник при великій кількості вінни-
чан, що легітимізувало його в очах 
громади, – згадує Любов Гуслякова. 

21 жовтня 1990 року підняли жов-
то-блакитний прапор і біля міськви-
конкому Вінницької міської ради. 
Спостерігали за цим три-чотири ти-
сячі громадян.

– Василь Яблочніков зварив теле-
скопічну щоглу з труб різного діаме-
тру, прапор пошила Лариса Корнієн-
ко, його освятили православні 
конфесії й навіть тодішній голова 
міськвиконкому, проявивши полі-
тичну мудрість, не чинив опору під-
няттю прапора. Знамено прикріпи-
ли до горизонтально розташованої 
щогли, яку після, за допомогою кана-
та, звели у вертикальне положення й 
закріпили. Безпосередньо піднімали 
прапор голова Вінницької крайової 
організації Руху Степан Вовк та його 
заступник Валерій Палій. Підняття 
прапора супроводжувалось вико-
нанням пісень «Ще не вмерла Украї-
на», «Червона калина» та інших при 
активній фіксації ЗМІ, – говорить 
учасник тих подій Валерій Палій. 

василь шпичка

Тамара Тисячна

ВІД РЕДАКЦІЇ

Почути подробиці цих перемож-
них акцій з вуст безпосередніх 
учасників вінничани зможуть 
23 серпня о 17:00 на майдані Не-
бесної сотні в рамках проведен-
ня патріотичного марафону «За-
колот».

Володимир Мазур та Любов Гуслякова

Привітати іменинницю прийшли рідні, друзі та односельці

Марія Котик

Прапор встановлювали, співаючи національний гімн та українські пісні

найстарша мешканка Чечельниччини 
лише раз лежала в лікарні



святослава Кондратіва нази-
вають українським девідом 
Ґарреттом  за його віртуозну 

гру на скрипці (Девід Ґарретт – ві-
домий німецький скрипаль – прим. 
ред.), та українським Янні за його 
музику та оркестр (Хрісомалліс 
Янні – засновник відомого у світі 
оркестру інструментальної музики 
Yanni – прим. ред.).

Святослав Кондратів є випускни-
ком однієї з найсильніших академіч-
них скрипкових шкіл України –  львів-
ської. Він закінчив спеціалізовану 
музичну школу ім. С. Крушельницької 
та Національну музичну академію ім. 
М. Лисенка. Щодня, прогулюючись 
загадковими та старовинними вули-
цями Львова, в якому народився та 
виріс Святослав, він вбирав їхню ви-
шуканість та красу, яка тепер звучить 
у всіх його композиціях.  

Потім був Київ та багаторічна ро-
бота в багатьох цікавих проектах. 
Він очолював гурт, який підтримував 
українську олімпійську збірну в Пекі-
ні на ХХІХ Олімпійських іграх. Разом 
з етнопроектом об’їздив усю Аме-
рику та Канаду. Його запрошують на 
шоу «Голос країни», де його скрипка 
допомагає здобувати глядацькі сим-
патії найкращим вокалістам проекту. 
У супроводі симфонічного оркестру 
його композиції звучать на найбіль-

ших сценах українських міст, з ним 
разом кияни та гості столиці зустріча-
ли новий 2017 рік на головній ялинці 
країни на Софіївській площі в Києві.

Музичний досвід Святослава на-
стільки великий та різноманітний, 
що дозволяє йому у своїй творчості 
поєднувати будь-які жанри, міксува-
ти  безсмертну класику із сучасними 
стилями та напрямками.  

Скрипка Святослава Кондратіва ра-
зом з маестро побувала майже на всіх 
континентах. Саме тому музика, яку 
створює та виконує скрипаль, така різ-
нобарвна та колоритна.  Музичні відео, 
які знімає скрипаль у різноманітних ку-
точках світу, мають шалену популярність 
у користувачів інтернету та за лічені дні 
набирають сотні тисяч переглядів, впо-
добань, поширень та коментарів.

Святослава Кондратіва сміли-
во можна назвати мультиартистом. 
Адже він зібрав свій власний унікаль-
ний оркестр, пише та створює для 
нього аранжування та є його керів-
ником і диригентом!       Родзинкою 
колективу є його незвичний склад, 
де симфонічна група при потужній 
підтримці естрадного бенду  забарв-
люється чудовим колоритом україн-
ських автентичних інструментів. Це 
єдиний оркестр в Україні, який не 
переграє чужі хіти, а створює свої  
власні! 

Нещодавно відбулась прем’єра 
нового відео на трек  «Kupala»  
Святослава Кондратіва. Це перше 
відео, яке скрипаль вирішив зняти 
в Україні на мальовничій Буковині. 
Кліп вийшов надзвичайно атмос-
ферним і романтичним, і вже за-
воював серця тисячі прихильників 
інструментальної музики.

– Любі мої шанувальники! Зустріч 
з вами для мене  захоплива радість та 
велика відповідальність, – говорить 
Святослав Кондратів. – Ми щодня ба-
гато та наполегливо працюємо, щоб 
створити для вас одну з найкращих та 
найцікавіших програм за участі її ве-
личності скрипки!  Це дуже непросто 
й вимагає багатьох зусиль. Але я вірю 
в свою команду й вірю у вас, мої любі 
прихильники! Ви варті найкращого! 
Приходьте всі, хто любить скрипку й 

хто буде на такому концерті вперше. 
Програма концерту складатиметься 
з різноманітних чудових композицій, 
тож цікаво буде всім! Беріть із собою 
друзів, і ми разом мандруватиме-
мо цим безмежним світом. Я буду 
розповідати вам про нього разом зі 
своєю скрипкою, бо саме так і нази-
вається моя нова програма – «Світ 
очима скрипаля».

Тож надихайтеся літом та завітайте 
на перший у Вінниці сольний концерт 
Святослава Кондратіва. Його шалена 
енергетика та харизма створять неза-
бутній настрій, який вам захочеться пе-
реживати ще й ще. А легка та водночас 
глибока музика спонукатиме мріяти та 
вірити, що всі мрії здійсняться, бо в цьо-
му вас переконуватиме маестро – скри-
паль Святослав Кондратів  та його му-
зична команда.  

художниця Олена Новченкова з Калинівки 
зібрала вдома колекцію з понад півсотні 
фантастичних персонажів – русалок, ель-

фів, фей, домовиків, лісовиків, ангелів. Причому 
робить їх сама – виготовляє з полімерної глини, 
підключаючи уяву. 

– Ляльок я почала робити ще в молодості, пере-
буваючи в декретній відпустці. Але це були недоско-
налі фігурки з пластиліну. Хоча деякі з них «живуть» 
у мене досі. Через 12 років, під час другої декретної 
відпустки, завдяки інтернету я відкрила для себе по-
лімерну глину. Там же, в інтернеті, я вперше побачила 
ляльок, у яких тіло було, як живе. І мене це зачепило: 
створити ляльку, щоб у неї були навіть ключиці! – роз-
повідає пані Олена. 

Майстриня зізнається: технологія виготовлення 
нескладна, але досить довга, особливо, якщо опа-
новуєш її самотужки. Спочатку мисткиня робить 
каркас майбутнього персонажу з дроту, потім ство-
рює тіло з фольги, зверху ліпить полімерну глину й 
все це запікає у ... звичайній духовці. 

– А тоді приходить той магічний момент, коли 
в ляльки з’являються рум’яні щічки, макіяж, візе-
рунки на тілі. Лише три-чотири години йде на при-
клеювання волосся та вій. Вії купую накладні, а во-
лосся – натуральне з шерсті лами та овчини. А вже 
одягнувши ляльку, можна фантазувати над деталя-
ми образу. Ну й у завершенні процесу з’являються 
повітряні й легкі крильця, – описує роботу Олена 
Новченкова.  

 І хоча на матеріали – глину, тканину, стрази, 
пір’я та шерсть іде доволі значна частина сімейного 
бюджету, але процес виготовлення фантастичних 
персонажів виявився настільки захопливим, що 
покинути його Олена уже не змогла. З 2011 року у 
майстрині «народилось» понад 70 персонажів. 

– Не можу сказати, як довго навчалась цієї май-
стерності, оскільки фінанси не дозволяли потрапи-
ти на майстер-клас до відомих майстрів лялькової 
справи. Тому я навчалась, передивляючись відео та 
фото в мережі. І, звичайно, досі навчаюсь на кож-
ній роботі. Враховую помилки та критику зі сторо-
ни, тому мої роботи стають кожного разу доверше-
нішими, – розповідає майстриня.

Раніше над одним персонажем Олена могла пра-
цювати від тижня до десяти днів. Однак з часом ро-
бота стала скрупульознішою. Замість окремих ляльок 
стали з’являтись цілі сюжети, а робота, відповідно, 
стала займати більше часу – три, а то й чотири тижні. 

– Процес створення затягує так, що неможливо 
відірватись! Завершуючи одну ляльку, уже розду-
муєш над наступним сюжетом, – ділиться вражен-
ням Олена. 

Персонажі майстрині «живуть» разом з нею в 
будинку: на полицях, стінах, столі. Олена жартує, 
що її будинок перетворився на «дім прикладного 
мистецтва», адже її роботи – скрізь. Однак, є й улю-
бленці – найбільше майстрині до душі «народжува-
ти» русалок та ельфів. 

– Чому фантастичні герої? Міфи, легенди, каз-
ки завжди мене приваблювали своєю незвичайніс-
тю. Люблю картини, фільми-фентезі та все, що з цим 
пов’язано. Тому феї, кентаври, ельфи, русалки дають 
мені натхнення для створення моїх робіт. Одні з най-
улюбленіших – це русалки та ельфи. У них можна реа-
лізувати свою невичерпну фантазію, роблячи їм хвости, 
плавники, крила, – описує свою творчість майстриня.  

Однак, чимало робіт Олени «оселились» в ін-
ших будинках. Містичних героїв купують або за-
мовляють окремо для себе. 

– Понад половина моїх ляльок «живе» вже не в 
мене. І купували, і замовляли щось зі своїх фантазій. 
Одного разу чоловік замовляв танцівницю. Вона мала 
бути в певному платті та прикрасах, обговорювали на-
віть колір очей. Мабуть, хотів зробити подарунок своїй 
дівчині. А загалом замовляють персонажів у моєму сти-
лі – русалки, феї, ельфи, – розповідає Олена. 

Роботи Олени Новченкової можна побачити на 
різноманітних виставках. А також в інтернеті. Донь-
ка майстрині робить міні-фільми з презентацією ро-
біт матері: адже так, каже майстриня, набагато ціка-
віше.   

КУЛьТУРА«Правди сила», №34(43),  23 серпня 2017 р.
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Тамара Тисячна

мелодіЇ з усьоГо світу Привезе скриПаль
святослав кондратів у вінниЦю
Відомий мільйонам українців скрипаль-віртуоз дасть концерт у Вінниці

Концерт відбудеться в при-
міщенні Вінницької обласної 
філармонії 4 жовтня о 18:30.

Квитки можна придбати на сайті 
concert.ua, а також у касі Вінниць-
кого будинку офіцерів (пл. Пере-

моги, 1) та ЦУМу (1-й поверх, 
ліве крило, пл. Гагаріна, 2). 

детальна інформація за номером: 
063 724 97 19.
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РЕКЛАМА 8

РОБОТА

Медіа-центр «ВЛАсНО» пропонує: виготовлен-
ня та розповсюдження тематичних і святкових спец-
випусків  для конференцій, презентацій, днів від-
критих дверей, виставок,  промо-презентацій тощо.  
Тел.: 093-150-17-30, (068) 978-04-07. сайт: www.
vlasno.info. e-mail: vlasno.reklama@gmail.com

У м. Київ на роботу на склад ковбасних виробів 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.  

Потрібен зварник-рихтувальник з досвідом роботи. 
Навички муляра. З/п 10000 грн. Іногороднім житло. Ро-
бота в Києві. Тел.: 050-900-34-44.

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.

На роботу в Київ потрібні: електрик, касир, робіт-
ники. Іногороднім житло забезпечуємо. Зарплата без 
затримок. Тел.: 050-331-93-43, 063-419-11-35.

***
Муляри в ДБК-4 м. Київ (ПП «Еліта-2»). Робота на 

нових будинках. Оплата відрядна. Вахта. Гуртожиток 
надається. Офіційне оформлення. Тел.: (0472) 500-578, 
068-221-22-03, 099-136-30-67.

***
Охоронники. Вахтовий метод роботи, 30/15 днів, 

доставка в одну сторону, житло коштом фірми. З/п – 200 
грн/добу. У вихідні: 067-472-62-60, 063-536-42-82, 067-
474-16-43 (Полтава).

***
Фасувальники одягу на секонд-хенд, робота в 

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

100% легальне працевлаштування в чехії. Ро-
бота для чоловіків та жінок. Безкоштовні консульта-
ції. Оформлення віз. доставка на роботу. Тел.: 067-
369-82-33, 063-218-02-33.

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

ники, електрики, будівельники, різнороби). Жінки (швач-
ки, покоївки, різнороби). Сімейні пари. З/п від 12000 грн. 
Наказ МСПУ286, 24.02.17. Деталі за тел.: (099)527-83-28, 
(068)959-57-05, сайт: rabota-europa.com.ua.

***
Безкоштовний набір без знання англійської мови! 

У Кувейт запрошуємо медсестер, дерматологів, космето-
логів, пластичних хірургів. Проживання, робоча віза два 
роки. ТОВ «Європейський Холдинг», вул. Басейна 33-а, 
оф. 62. Ліц. МСПУ АВ №585042. Тел.: 096-603-57-70. Сайт: 
arabreservation@gmail.com.

На автомийку в місто Київ потрібні співробітники. 
З/п 8700 – 16400 грн/міс., іногороднім безкоштовне жит-
ло. Надаємо перевагу енергійним та активним. Тел.: 099-
171-03-91.

Водії категорії д для роботи на маршрутах міста 
Києва. З/п 600 грн/день. житлом забезпечуємо. Тел.: 
050-690-97-27, 095-603-01-05.

РОБОТА В НІМЕЧЧиНІ, ЛиТВІ, ПОЛЬЩІ. Європейські 
контракти. Заводи, комбінати. Для чоловіків і жінок. 
Проживання надає роботодавець. Робочі візи. СПД «Іва-
сишина». 100% гарантія. Ліц. ДЦЗ АЕ №291646. Київ, вул. 
Патріса Лумумби, 4/6, оф. 507-Б. Тел.: 067-967-36-58, 066-
519-16-80. 

Офіційна робота в Європі для спеціалістів та різно-
робів (Польща, Латвія, Чехія, Фінляндія тощо). Прожи-
вання безкоштовне. 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 (Київ).

Запрошуємо чоловіків, жінок, сімейні пари в США, 
Канаду. Візова підтримка, працевлаштування. ТОВ «Єв-
ропейський Холдинг», вул. Басейна, 33-а, оф. 62. Ліц. 
МСПУ АВ №585042. Тел.: 096-603-57-70.

***
Абсолютно всі будівельні спеціальності потрібні бу-

дівельній компанії в місті Київ. З/п висока, виплати що-
дня без затримок, житло надаємо. Тел.: 099-246-89-60, 
097-652-78-66.

Терміново! На постійну роботу потрібні чоловіки від 
23 до 45 років. Зарплата 5000 грн, робота в м. Вінниця на 
виробництві. Звертатись за телефонами: 067-993-71-83, 
063-302-82-82 або за адресою: вул. Фрунзе, 4.

Будівельній компанії в Києві потрібні: фасадники, 
зварювальники, покрівники, плиточники, муляри, спе-
ціалісти з бетонування підлоги, виконроби з досвідом 
роботи. Тел.: 096-085-37-57.

Компанія ТОВ «ТОІ-ТОІ Системи санітарні» у зв’язку 
з розширенням набирає водіїв і різноробів. Усі деталі за 
телефонами: 096-577-7-577, 050-577-7-577 (Харків).

Охоронній компанії «G4S» потрібні охоронники 
на вахту по регіонах України. Графік роботи: 15/15, 
30/15, зміни по 12 годин. Офіційне працевлаштуван-
ня, безкоштовне житло, форма, харчування. Зарплата 
без затримок! Тел.: 095-226-10-10, 097-226-10-10, 
093-226-10-10.

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, новинки. 
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.

***
Техніка від виробника! Виробляємо: сіялку СУПН, УПС, 

культиватор КРН-5.6, КГШ-4, диск. борону АГ-2.1; 2.4; 2.7; 
3.0, глибокорих. ГР-1,8(2,5) – нові. Після кап. рем. «Тодак-8», 
СЗ-3.6(5.4), оприск. ОП, жатка кукур. КМС-6(8), інше. Тел: 
067-780-14-39, 099-055-67-45 (Київ).

***
Продам фермерське господарство в Івано-Франків-

ській області. Нову ферму дерев’яну, французький про-
ект 1200 кв., 8 га землі, чорнозем, світло 10 кВт. Відео та 
повна інформація на сайті: zelena-ferma.com. Тел.: 068-
488-80-04 (Первомайськ).

АНТИКВАРІАТ, КОШТОВНОсТІ
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.

***
Куплю бурштинове, коралове намисто, каміння, бив-

ні, зуби кашалота, моржа, мамонта, монети, вази, фото-
апарати вип. до 1991 р., ікони, книги, самовари, статуетки, 
годинники вип. до 1917 р., картини, нагороди, вироби зі 

У рамках всеукраїнського медіа-проекту «співдружність» ми надаємо послуги з розміщення реклами 
в періодичних виданнях по всіх регіонах країни

НАШУ ГАЗЕТУ МОжНА
ПРИдБАТИ У М. ВІННИЦІ:

• залізничний вокзал (касова зала);
• кінцева зупинка «Залізничний вок-
зал»;
• ринок «Привокзальний» (палатки 
біля входу);
• площа Перемоги (палатка за трам-
вайною зупинкою);
• вул. Академіка Янгеля, 24;
• ТЦ «Універмаг» (при вході в правому 
крилі та в пункті прийому оголошень);
• лікарня ім. М. Пирогова (біля входу 
на територію);
• ринок «Урожай» (перед входом 
у м’ясний павільйон);
• ТРЦ «Мегамолл» (перший поверх);
• зупинка «проспект Юності»;
• ТЦ «Дастор» (перший поверх);
• ТСК «Магігранд» (перший поверх);
• ринок «Вишня» (перший поверх);
• ринок «Супутник» (палатка з газе-
тами);
• вул. Театральна, 14 (адмінбудинок).

ПУНКТИ ПРИЙОМУ
ОГОЛОШЕНь У ГАЗЕТУ:

• ТЦ «Універмаг»;
• ТЦ «Дастор»;
• ТРЦ «Мегамолл».
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срібла. Ел. пошта: mobistyle12072017@gmail.com, т/viber 
095-396-11-68, тел.: 068-133-73-32.

***
Колекціонер придбає: військову форму СРСР, чоботи 

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

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.

***
Трубогиби, комплекти обладнання для виробництва 

кованих виробів та м/п вікон. Ковані боковини для лаво-
чок. Ковані лавочки, столи, гойдалки. Тел.: 097-358-82-60 
(Київ). Сайт: decorzabor.prom.ua.

***
Викуп промислового обладнання. Крани козлові, мос-

тові, баштові. Редуктори. Дизельні електростанції 30-250 кВт. 
Тельфери б/в, компресори, лебідки промислові, складські 
неліквіди. Тел.: 097-731-79-37, 063-028-11-28 (Київ).

***
Електрорадіатори sUn wInD від виробника. Витрати 

електроенергії – 20 Вт/м2. Слугують 15 років. Гарантія два 
роки. Шість секцій – 0,8 кВт на 10 м2, 8 секцій – 1 кВт на 15 м2, 
10 секцій – 1,3 кВт до 20  м2. Товар сертифікований. Тел.: 066-
710-58-67, 097-089-09-75, сайт: sun-wind.in.ua (Київ).

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

лампи ГУ, ГІ, бн, бж, бп, індикаторні ІН18, ІН16 (-14, -12, -8). 
Контактори ТКС, ТКД, КМ, ДМР, ТАТ, Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Ва-
куумні конденсатори КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куплю дорого 
як вироби. Тел.: 097-990-28-07 (Київ).

ЗНАЙОМсТВА
Клуб знайомств, а/с 21, м. Тульчин, 23600. Тел.: 097-

881-80-23.
ПОсЛУГИ

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

***
Ремонт та перетяжка меблів вдома в замовника. Якість 

гарантую. Тел.: 098-385-93-90.
***

дам грошей у борг. Тел.: 097-960-14-79 (дми-
тро). Не є банківською установою.

***
дам грошей у борг. Андрієнко Віктор Павлович. 

Не є банківською установою. Тел.: 067-700-29-81.

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. – 1,48 грн, 3 міс. – 3,38 грн, 
6 міс. – 4,10 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. Піс-
ля цього ми самостійно оформимо передплату на пошті. При цьому передплат-
ник 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!

КУПЛЮ АНГАР

(050) 304-13-94

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

Безкоштовна доставка бутельова-
ної води ТМ «ЕКО», «НІЖНА», «РЕ-
ГІНА» по м. Вінниці та Вінницькій 
обл. Сайт: aquahause.com.ua

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 моделі з ведучими колясками. Самови-
віз. Тел.: 067-887-40-18, 066-966-35-46 (Київ).

ТУРИЗМ, ВІдПОчИНОК
«Рассвет» пропонує відпочинок у дво-, три- та чо-

тиримісних номерах у центрі Кирилівки (Запорізька об-
ласть). Тел: 097-238-12-41, 098-485-44-36.

РІЗНЕ
У Гайсинському р-н. продається новий будинок, 

3 кімнати, погріб, фруктовий сад, 0,5 га землі. Ціна 
60 000 грн.  тел.098-770-50-96.

***
Викуп пром. будівель під розбирання. Послуги пром. 

демонтажу. Ангари, склади, елеватори, комплекси, фа-
брики, заводи, ферми. Куплю будматеріали та метал б/в 
(машинні норми): шифер, цеглу, плити, блоки, швелер, 
труби, арматуру. Тел.: 097-731-79-37, 063-028-11-28.

***
Виготовлення та монтаж металопластикових ві-

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

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

Автоцивілка. Зелена карта. Медичне страхування 
при виїзді за кордон (туристичне та на роботу). МОЖ-
ЛиВА ДОСТАВКА. Працюємо пн – сб. Деталі за тел.: 
098-695-30-90.

***
Куплю ігри «Електроніка», «Ну, постривай», 

деталі до них, бінокль, мікроскоп, годинники, музичні 
інструменти, фарфорові та металеві статуетки. Тел.: 
097-536-38-40, 068-452-30-86.

***
Втрачений земельний сертифікат №0461368 виданий 

на ім’я Боровської Федори Іванівни вважати недійсним.  

Подільське управління капітального 
будівництва Міністерства 

оборони України повідомляє про те, 
що переможцем конкурсу 

з будівництва та реконструкції 
багатоквартирних житлових 

будинків у місті Вінниці 
по вул. Стрілецькій 

(Червоноармійська), 23 
стало приватне 

підприємство «Особняк Центр».

Контактна особа – 
діденко Віталій Миколайович 

моб тел.: (067) 507-39-56
м. Вінниця, вул. Острозького, 39.



ТБ 10

ПроГрама телеПередач з 28.08 по 3.09
ПОНЕдІЛОК, 28 сЕРПНЯ

Перший національний
06.00,19.55 Д/с «Орегонський 
путiвник».
06.35,07.25,07.40,08.15,10.50,16.30,
22.55 Погода.
06.40 М/с «Мандрiвники в часi».
07.05 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Агроера.
07.45 Спорт.
07.50 Вiд першої особи.
08.20 М/ф «Книга джунглiв».
09.05 Д/с «Супервiдчуття».
09.30 Концерт симфонiчного орке-
стру K&K Philharmoniker (Австрiя). 
Die shonstenOpernchore 2.
11.15 Т/с «Епоха честi».
13.00,15.00,18.30,21.00,01.25 
Новини.
13.15,23.00 Перша шпальта.
14.00 Розсекречена iсторiя.
15.20 Д/с «Бог в Америцi».
16.35 Д/с «Садовi скарби».
17.20 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку».
17.45 Вiкно до Америки.
18.15,01.10 Новини. Свiт.
18.45,21.30,01.50 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник.
19.00,02.05 Новини. Культура.
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки».
20.30 Вересень.
21.50 Д/ф «Iван Франко».
23.30 Чоловiчий клуб.
02.20 Д/с «Вагасi - японськi смако-
лики».
03.15 Т/с «Роксолана».

1+1
06.00,  07.00, 08.00, 09.00,  12.00, 
16.45, 19.30 «ТСН».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 
з «1+1».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.50. 12.20 Комедiя «Дiвчата».
13.05 Т/с «Слуга народу».
15.45 Т/с «Величне столiття. Роксо-
лана».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне 
кохання». (12+).
20.15, 21.15. 22.15 Т/с «Центральна 
лiкарня». (16+).
23.15 «Танцi з зiрками».
01.15 «Ворожка».

Інтер
06.00 М/ф.
06.20,13.30,22.40 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
07.00,08.00,09.00,12.00,17.40 
Новини.
07.10,08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 Х/ф «Як же бути серцю».
12.25 Х/ф «Як же бути серцю. Про-
довження».
16.10 «Чекай на мене».
18.00,19.00,04.30 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
20.40 Т/с «Схiднi солодощi».
00.25 Х/ф «Двоє».
02.15,05.15 «Подробицi» - «Час».
02.55 «Великi українцi».
03.20 «Вдалий проект».
03.55 «Готуємо разом».

ТК Україна
.06.50,07.15,08.15 Ранок з Украї-
ною.
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.00,
01.30 Сьогоднi.
09.15,03.30 Зоряний шлях.
10.50 Т/с «Русалка».
14.45 Т/с «Його любов», 1 i 2.
15.30 Т/с «Його любов».
19.45,02.20 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 1 i 2.
23.30 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт».
04.30 Реальна мiстика.
05.20 Т/с «Черговий лiкар 3».

Новий Канал
03.00 Зона ночi.
04.40 Абзац.
05.30 Kids` Time.
05.35 М/с «Сiмейка Крудс».
05.55 М/с «Пригоди Кота у чобо-
тях».
06.55 Kids` Time.
07.00 Х/ф «Гонитва».
08.40 Х/ф «Розбори в Бронксi». 
(16+).
10.30 Х/ф «Смокiнг».
12.30 Х/ф «Коммандо». (16+).
14.30 Т/с «Не родись вродлива».
18.00 Абзац.
19.00 Заробiтчани.
21.00 Дешево i сердито.
22.00 Х/ф «Сутiнки». (16+).
00.30 Х/ф «Стерво».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

ICTV
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 Дивитись усiм!
05.45 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. 
Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.

09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15 Секретний фронт.
11.35 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
14.40 Х/ф «Людина з залiзними 
кулаками 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Людина з залiзними 
кулаками 2». (16+).
16.55 Х/ф «Людина з залiзними 
кулаками». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
22.25 Т/с «Полювання на Верволь-
фа». (16+).
23.25 Т/с «Амулет Землемор`я». 
(16+).
02.45 Дивитись усiм!
03.30 Провокатор.

сТБ
07.05, 15.30, 18.00 «Все буде до-
бре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 Х/ф «Дамське танго».
11.45 «Битва екстрасенсiв 16».
13.40 «Слiдство ведуть екстра-
сенси».
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини».
19.00 Т/с «Тато Ден».
20.00, 22.45 «Хата на тата».

ТЕТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 Казка з татом.
06.50 Кориснi пiдказки.
07.10 Це наше - це твоє.
07.20 Мультмiкс.
10.30 Х/ф «Румпельштiльцхен».
11.40 Х/ф «Столику, накрийся».
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень.
13.50 Одного разу пiд Полтавою.
14.55 Одного разу в Одесi.
15.20 Т/с «Домашнiй арешт».
15.55 Вiталька.
17.50 Країна У.
18.50 Казки У Кiно.
19.55 Одного разу пiд Полтавою.
20.55 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Панянка-селянка.
00.00 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв». (16+).
01.50 Казки У.
02.40 Країна У.
03.30 Т/с «Домашнiй арешт».
04.00 Вiталька.
05.30 Кориснi пiдказки.

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 По-
года 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, 29 сЕРПНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путiвник».
06.35,07.25,07.40,08.15,10.50,16.30,
22.55 Погода.
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Агроера.
07.45 Спорт.
07.50 Вiд першої особи.
08.20 М/ф «Книга джунглiв».
09.05 Д/ф «Садовi скарби».
09.30 Т/с «Гранд-готель».
11.15 Т/с «Епоха честi».
13.00,15.00,18.30,21.00,01.25 
Новини.
13.15,23.00 Вересень.
14.00 Розсекречена iсторiя.
15.20 Фольк-music.
16.35 Д/с «Садовi скарби».

17.20 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку».
18.15,01.10 Новини. Свiт.
18.45,21.30,01.50 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник.
19.00,02.05 Новини. Культура.
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки».
19.55 Перший на селi.
20.30 Нашi грошi.
21.50 Т/с «Серце океану».
23.30 Чоловiчий клуб.
02.20 Д/ф «Тi десять рокiв. Євген 
Сверстюк».
03.10 Т/с «Роксолана».

1+1
06.00,  07.00, 08.00, 09.00,  12.00, 
16.45, 19.30 «ТСН».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 
з «1+1».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 «Чотири весiлля 6».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
13.50 Т/с «Слуга народу».
15.30 Т/с «Величне столiття. Роксо-
лана».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне 
кохання». (12+).
20.15, 21.15. 22.15 Т/с «Центральна 
лiкарня». (16+).
23.15 Драма «Белль». (12+).
01.15 «Ворожка».

Інтер
06.00 М/ф.
06.20,14.00,22.40 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
07.00,08.00,09.00,12.00,17.40 
Новини.
07.10,08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 «Давай одружимося».
11.20,12.25,20.40 Т/с «Схiднi 
солодощi».
15.50,16.45 «Речдок».
18.00,19.00,04.30 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
00.25 Х/ф «Чорта з два».
02.05,05.15 «Подробицi» - «Час».
02.50 «Подорожi в часi».
03.25 «Вдалий проект».
03.55 «Готуємо разом».

ТК Україна
06.10,12.50 Т/с «Черговий лiкар 3».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.00,
03.15 Сьогоднi.
07.15,08.15 Ранок з Україною.
09.15,04.00 Зоряний шлях.
10.50,05.20 Реальна мiстика.
14.45,15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 3 i 4.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус».
01.20 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт».

Новий Канал
03.00 Зона ночi.
04.45 Абзац.
05.35 Kids` Time.
05.40 М/с «Сiмейка Крудс».
06.00 М/с «Пригоди Кота у чобо-
тях».
06.55 Kids` Time.
07.00 Т/с «Щасливi разом».
10.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Т/с «Не родись вродлива».
18.00 Абзац.
19.00 Половинки.
21.15 Х/ф «Сутiнки. Сага. Молодий 
мiсяць». (16+).
00.00 Х/ф «Iнфоголiки». (12+).
02.00 Зона ночi.

ICTV
04.30 Факти.
04.50 Дивитись усiм!
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.10 Т/с «Амулет Землемор`я». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Амулет Землемор`я». 
(16+).
13.35 «На трьох».
15.05 Т/с «Далеко вiд вiйни». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Далеко вiд вiйни». (16+).
16.45 Т/с «Полювання на Верволь-
фа». (16+).
17.45 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
22.25 Т/с «Полювання на Верволь-
фа». (16+).
23.25 Х/ф «Рейд: Спокута». (18+).
01.30 Х/ф «Рейд-2». (18+).

сТБ
06.30 «Все буде добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсiв 16».
12.15 «МастерШеф 5».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден».

20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
23.25 «Моя правда. Ектор Хiменес-
Браво».
00.20 «Один за всiх».

ТЕТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 Казка з татом.
06.50 Кориснi пiдказки.
07.10 Це наше - це твоє.
07.20 Мультмiкс.
10.30 Х/ф «Червона шапочка».
11.40 Х/ф «Румпельштiльцхен».
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень.
13.50 Одного разу пiд Полтавою.
14.55 Одного разу в Одесi.
15.20 Т/с «Домашнiй арешт».
15.55 Вiталька.
17.50 Країна У.
18.50 Казки У Кiно.
19.55 Одного разу пiд Полтавою.
20.55 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Панянка-селянка.
00.00 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв». (16+).
01.50 Казки У.
02.40 Країна У.
03.30 Т/с «Домашнiй арешт».
04.00 Вiталька.
05.30 Кориснi пiдказки.

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 По-
года 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, 30 сЕРПНЯ

Перший національний
06.00,19.55 Д/с «Орегонський 
путiвник».
06.35,07.25,07.40,08.15,16.30,22.5
5 Погода.
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Агроера.
07.45 Спорт.
07.50 Вiд першої особи.
08.20 М/ф «Книга джунглiв».
09.05 Д/ф «Садовi скарби».
09.30 Т/с «Гранд-готель».
11.15 Т/с «Епоха честi».
13.00,15.00,18.30,21.00,01.25 
Новини.
13.15,23.00 Нашi грошi.
14.00 Розсекречена iсторiя.
15.20,02.20 Д/с «Нью-Йорк».
16.35 Д/с «Садовi скарби».
17.20 Хочу бути.
17.40 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку».
18.15,01.10 Новини. Свiт.
18.45,21.30,01.50 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Щоденник.
19.00,02.05 Новини. Культура.
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки».
20.30 Слiдство.Iнфо.
21.50 Т/с «Серце океану».
22.45 Мегалот.
23.30 Чоловiчий клуб.
03.15 Т/с «Роксолана».

1+1
06.00,  07.00, 08.00, 09.00,  12.00, 
16.45, 19.30 «ТСН».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 
з «1+1».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.50 «Чотири весiлля 6».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
13.45 Т/с «Слуга народу».
15.25 Т/с «Величне столiття. Роксо-
лана».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне 
кохання». (12+).
20.15 Т/с «Центральна лiкарня». 
21.15 Т/с «Центральна лiкарня». 
(16+).

22.15 Т/с «Центральна лiкарня». 
(16+).
23.15 Драма «Володар морiв: На 
краю свiту».
01.50 «Ворожка».

Інтер
06.00 М/ф.
06.20,14.00,22.40 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
07.00,08.00,09.00,12.00,17.40 
Новини.
07.10,08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 «Давай одружимося».
11.20,12.25,20.40 Т/с «Схiднi 
солодощi».
15.50,16.45 «Речдок».
18.00,19.00,04.30 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
00.25 Х/ф «Загублене мiсто».
02.20,05.15 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Подорожi в часi».
03.20 «Вдалий проект».
03.55 «Готуємо разом».

ТК Україна
06.10,12.50,05.20 Т/с «Черговий 
лiкар 3».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.00,
02.50 Сьогоднi.
07.15,08.15 Ранок з Україною.
09.15,03.40 Зоряний шлях.
10.50,04.30 Реальна мiстика.
14.45,15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 5 i 6.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус».

Новий Канал
03.00 Зона ночi.
04.45 Абзац.
05.40 Kids` Time.
05.45 М/с «Сiмейка Крудс».
06.05 М/с «Пригоди Кота у чобо-
тях».
06.55 Kids` Time.
07.00 Т/с «Щасливi разом».
10.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Т/с «Не родись вродлива».
18.00 Абзац.
19.00 Зiрки пiд гiпнозом.
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затем-
нення». (16+).
23.20 Х/ф «Кохання у великому 
мiстi 2». (16+).
01.10 Х/ф «Гiсть».

ICTV
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.45 Дивитись усiм!
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.10 Т/с «Амулет Землемор`я». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Амулет Землемор`я». 
(16+).
13.35 «На трьох».
14.00 Т/с «Далеко вiд вiйни». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Далеко вiд вiйни». (16+).
16.45 Т/с «Полювання на Верволь-
фа». (16+).
17.45 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
22.25 Т/с «Полювання на Верволь-
фа». (16+).
23.25 Т/с «10,5. Апокалiпсис». (16+).
02.45 Дивитись усiм!

сТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Битва екстрасенсiв 16».
12.00 «МастерШеф 5».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден».
20.00 «МастерШеф 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «МастерШеф 7».
23.25 «Моя правда. Ектор Хiменес-
Браво».
00.20 «Один за всiх».

ТЕТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 Казка з татом.
06.50 Кориснi пiдказки.
07.10 Це наше - це твоє.
07.20 Мультмiкс.
10.30 Х/ф «Бременськi музиканти».
11.40 Х/ф «Червона шапочка».
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень.
13.50 Одного разу пiд Полтавою.
14.55 Одного разу в Одесi.
15.20 Т/с «Домашнiй арешт».
15.55 Вiталька.
17.50 Країна У.
18.50 Казки У Кiно.
19.55 Одного разу пiд Полтавою.
20.55 Танька i Володька.
22.00 Країна У.

23.00 Панянка-селянка.
00.00 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв». (16+).
01.50 Казки У.
02.40 Країна У.
03.30 Т/с «Домашнiй арешт».
04.00 Вiталька.
05.30 Кориснi пiдказки.

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 По-
года 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, 31 сЕРПНЯ

Перший національний
06.00,19.55 Д/с «Орегонський 
путiвник».
06.35,07.25,07.40,08.15,14.45,22.5
5 Погода.
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Агроера.
07.45 Спорт.
07.50 Вiд першої особи.
08.20 М/ф «Книга джунглiв».
09.05 Д/ф «Садовi скарби».
09.30 Т/с «Гранд-готель».
11.15 Т/с «Епоха честi».
13.00,15.00,18.30,21.00,01.25 
Новини.
13.15,23.00 Слiдство.Iнфо.
14.00 Розсекречена iсторiя.
15.20 Надвечiр`я. Долi.
16.35 Д/с «Садовi скарби».
17.05 Школа Мерi Поппiнс.
17.20 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку».
18.15,01.10 Новини. Свiт.
18.45,21.30,01.50 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Яскравi 
моменти.
19.00,02.05 Новини. Культура.
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки».
20.30 «Схеми» з Н. Седлецькою.
21.50 Т/с «Серце океану».
23.30 Чоловiчий клуб.
02.20 Д/ф «Пiсля прем`єри - 
розстрiл».
03.10 Т/с «Роксолана».

1+1
06.00,  07.00, 08.00, 09.00,  12.00, 
16.45, 19.30 «ТСН».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 
з «1+1».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
13.50 «Мiняю жiнку 11».
15.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-
лана».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне 
кохання». (12+).
20.15 Т/с «Центральна лiкарня». 
(16+).
21.15 Т/с «Центральна лiкарня». 
(16+).
22.15 Т/с «Центральна лiкарня». 
(16+).
23.15 Драма «Австралiя». (16+).
02.25 Драма «Белль». (12+).

Інтер
06.00 М/ф.
06.20,14.00,22.40 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
07.00,08.00,09.00,12.00,17.40 
Новини.
07.10,08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 «Давай одружимося».
11.20,12.25,20.40 Т/с «Схiднi 
солодощi».
15.50,16.45 «Речдок».
18.00,19.00,04.30 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
00.25 Х/ф «Хочу дитину».
02.25,05.15 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Ризиковане життя. 
Кавоманiя».
03.50 «Готуємо разом».
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ТК Україна
06.10,12.50,05.20 Т/с «Черговий 
лiкар 3».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.00,
02.50 Сьогоднi.
07.15,08.15 Ранок з Україною.
09.15,03.40 Зоряний шлях.
10.50,04.30 Реальна мiстика.
14.45,15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Вiкно життя», 7 i 8.
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус».

Новий Канал
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10 Зона ночi.
04.45 Абзац.
05.35 Kids` Time.
05.40 М/с «Сiмейка Крудс».
06.05 М/с «Пригоди Кота у чобо-
тях».
06.55 Kids` Time.
07.00 Т/с «Щасливi разом».
10.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.30 Т/с «Не родись вродлива».
18.00 Абзац.
19.00 Зорянi яйця.
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
частина 1». (16+).
23.10 Х/ф «Фiлософи». (16+).
01.20 Х/ф «Нереальний блокбас-
тер». (16+).

ICTV
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.45 Дивитись усiм!
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10 Т/с «10,5. Апокалiпсис». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с «10,5. Апокалiпсис». (16+).
13.40 «На трьох».
14.00 Т/с «Далеко вiд вiйни». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Далеко вiд вiйни». (16+).
16.45 Т/с «Полювання на Верволь-
фа». (16+).
17.45 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
22.25 Т/с «Полювання на Верволь-
фа». (16+).
23.25 Х/ф «Ямакасi, або Новi саму-
раї». (16+).
01.20 Х/ф «Рейд: Спокута». (18+).
02.55 Дивитись усiм!

сТБ
07.05 «Все буде добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.55 «МастерШеф 5».
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден».
20.00 «Зваженi та щасливi 7».
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Зваженi та щасливi 7».
00.20 «Один за всiх».

ТЕТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 Казка з татом.
06.50 Кориснi пiдказки.
07.10 Це наше - це твоє.
07.20 Мультмiкс.
10.30 Х/ф «Рапунцель».
11.40 Х/ф «Бременськi музиканти».
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень.
13.50 Одного разу пiд Полтавою.
14.55 Одного разу в Одесi.
15.20 Т/с «Домашнiй арешт».
15.55 Вiталька.
17.50 Країна У.
18.50 Казки У Кiно.
19.55 Одного разу пiд Полтавою.
20.55 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
23.00 Панянка-селянка.
00.00 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв». (16+).
01.50 Казки У.
02.40 Країна У.
03.30 Т/с «Домашнiй арешт».
04.00 Вiталька.
05.30 Кориснi пiдказки.

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 По-
года 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, 1 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00,19.55 Д/с «Орегонський 
путiвник».
06.35,07.25,07.40,08.15,10.50,14.45,
16.30 Погода.
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Агроера.
07.45 Спорт.
07.50 Вiд першої особи.
08.20 М/ф «Книга джунглiв».
09.05 Д/ф «Садовi скарби».
09.30 Т/с «Гранд-готель».
11.15 Т/с «Епоха честi».
13.00,15.00,18.30,21.00,01.25 
Новини.
13.15,23.00 «Схеми» з Н. Седлець-
кою.
14.00 Розсекречена iсторiя.
15.20 Д/с «Вагасi - японськi смако-
лики».
16.35 Д/с «Садовi скарби».
16.55 Хто в домi хазяїн?
17.20 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку».
18.15,01.10 Новини. Свiт.
18.45,21.30,01.50 ХХIХ Всесвiтня 
Унiверсiада-2017. Яскравi моменти.
19.00,02.05 Новини. Культура.
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки».
20.30 Борхес.
21.50 Богатирськi iгри.
22.40 Д/с «Дика планета».
23.30 Д/с «Дикi тварини».
00.25 Д/с «Пiвденна Корея сьогоднi».
00.35 Український корт.
02.20 Надвечiр`я. Долi.
03.10 Т/с «Роксолана».

1+1
06.00,  07.00, 08.00, 09.00,  12.00, 
16.45, 19.30 «ТСН».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 
з «1+1».
09.30 «Чотири весiлля 2».
10.55 «Чотири весiлля 6».
12.20 «Мiняю жiнку 11».
13.50 «Мiняю жiнку 11».
15.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-
лана».
17.10 Мелодрама «Нескiнченне 
кохання». (12+).
20.15 «Лiга смiху».
23.00 «Лiга смiху».
01.35 «Вечiрнiй Київ».
05.25 «Ескiмоска 2: Пригоди в 
Арктицi».

Інтер
06.00 М/ф.
06.20,14.00 «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
07.00,08.00,09.00,12.00,17.40 
Новини.
07.10,08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 «Давай одружимося».
11.20,12.25,22.00 Т/с «Схiднi 
солодощi».
15.50,16.45 «Речдок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00,03.25 «Подробицi тижня».
00.05 Х/ф «Ключ без права 
передачi».
01.50 Х/ф «Коли настає вересень...»
05.05 «Чекай на мене».

ТК Україна
06.10,12.50 Т/с «Черговий лiкар 3».
07.00,08.00,09.00,15.00,19.00,23.00,
03.40 Сьогоднi.
07.15,08.15 Ранок з Україною.
09.15,05.15 Зоряний шлях.
10.50,04.25 Реальна мiстика.
14.45,15.30 Т/с «Жiночий лiкар 2».
19.45 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiй капiтан», 1 i 2.
23.20 Спецiальний репортаж.
00.00 Т/с «Мiй капiтан».
02.10 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус».

Новий Канал
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
04.40 Абзац.
05.35 Kids` Time.
05.40 М/с «Сiмейка Крудс».
06.00 М/с «Пригоди Кота у чобо-
тях».
06.55 Kids` Time.
07.00 Половинки.
09.15 Київ вдень i вночi.
18.00 Абзац.
19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
частина 2». (16+).
23.50 Х/ф «Злиття двох мiсяцiв». 
(18+).
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Зона ночi.

ICTV
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.45 Смотреть всем!
05.35 Гражданская оборона.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.00 Iнсайдер.
11.10 Т/с «10,5. Апокалiпсис». (16+).
12.45 Факти. День.
13.20 «На трьох».
14.05 Т/с «Далеко вiд вiйни». (16+).
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с «Далеко вiд вiйни». (16+).
16.45 Т/с «Полювання на Верволь-
фа». (16+).
17.45 Т/с «Таємницi i брехня». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
20.20 Антизомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Дизель-шоу. Прем`єра.
23.50 Х/ф «Вiдчайдушнi шахраї». 
(16+).
01.55 Х/ф «Рейд 2». (18+).

сТБ
06.45 Х/ф «Стережися автомобiля».
08.35 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша».
10.05 Х/ф «Любов на мiльйон».
17.30 «Вiкна-Новини».
18.00 Т/с «Тато Ден».
20.00 «Сюрприз, сюрприз!»
22.00 «Вiкна-Новини».
22.45 «Сюрприз, сюрприз!»
23.45 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша».

ТЕТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 Казка з татом.
06.50 Кориснi пiдказки.
07.10 Це наше - це твоє.
07.20 Мультмiкс.
10.15 Х/ф «Прянощi i пристрастi».
12.20 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень.
13.50 Одного разу пiд Полтавою.
14.55 Одного разу в Одесi.
15.20 Т/с «Домашнiй арешт».
15.55 Вiталька.
17.50 Країна У.
18.50 Казки У Кiно.
20.00 М/ф «Льодовиковий перiод».
21.30 М/ф «Льодовиковий перiод: 
Великi яєчнi пригоди».
22.00 Х/ф «Нянь». (16+).
23.30 Країна У.
01.30 Повне перевтiлення. Дiм за 
тиждень.
03.00 Країна У.
03.55 Вiталька.
05.30 Кориснi пiдказки.

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 По-
года 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, 2 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путiвник», 8.
06.35,07.25,07.55,08.15,15.55,20.4
5 Погода.
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
07.30 На слуху.
08.00 Свiт он-лайн.
08.20,01.50 Д/с «Традицiйнi свята 
Мацурi».
09.05 Д/с «Садовi скарби».
09.30 М/с «Легенда про 
Бiлоснiжку».
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Хочу бути.
11.00 Школа Мерi Поппiнс.
11.20 Фольк-music.
12.40 Т/с «Серце океану».
16.25 Богатирськi iгри.
17.10 Х/ф «Червоний колiр 
Бразилiї».
21.00,01.10 Новини.
21.30 Д/с «Скарби та смертельнi 
таємницi морiв».
22.20 Книга.ua.

22.45 Мегалот.
23.00 Борхес.
23.30 Д/с «Бог в Америцi».
00.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки».
01.30 Вiкно до Америки.
02.45 Д/ф «Кенгiр. 40 днiв волi».
04.05 Т/с «Роксолана».

1+1
06.05 «ТСН».
07.00 «Грошi».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiтське життя».
11.00 «Вгадай ящик».
12.05 Мелодрама «Все одно ти 
будеш мiй».
16.30 «Вечiрнiй квартал».
18.30 «Розсмiши комiка».
19.30 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
21.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10 «Свiтське життя».
00.10 «Вечiрнiй Київ».
04.05 Драма «Австралiя». 
(16+).

Інтер
06.10 М/ф.
06.30,02.40 Х/ф «Вусатий нянь».
08.00 Х/ф «Пригоди Електронiка».
12.05,03.45 Х/ф «Доживемо до 
понедiлка».
14.10 Х/ф «Ваша зупинка, мадам!»
16.00 Х/ф «Молодята».
18.00 Т/с «Терор любов`ю», 1 i 2.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Терор любов`ю», 3 i 4.
22.30 Х/ф «Курортний роман».
00.20 Х/ф «Чоловiк повинен 
платити!»
02.10 «Подробицi» - «Час».
05.25 Подробицi.

ТК Україна
07.00,15.00,19.00,02.00 Сьогоднi.
07.15,05.30 Зоряний шлях.
08.10 Т/с «Вiкно життя», 1-6.
15.20 Т/с «Вiкно життя», 7 i 8.
16.45 Т/с «Дзвiнок iз минулого», 
1 i 2.
19.40 Т/с «Дзвiнок iз минулого».
21.35 Футбол. Квалiфiкацiя ЧС-
2018. Україна - Туреччина.
23.50 Реальна мiстика.
02.40 Т/с «Закон i порядок: 
спецiальний корпус».

Новий Канал
03.00 Зона ночi.
05.35 Kids` Time.
05.40 М/с «Пригоди Кота у чобо-
тях».
06.55 Kids` Time.
07.00 Т/с «Татусевi дочки». (16+).
10.00 Заробiтчани.
12.00 Дешево i сердито.
13.00 Зiрки пiд гiпнозом.
15.00 Зорянi яйця.
17.00 М/ф «Думками 
навиворiт».
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста 
гномiв».
21.00 Х/ф «Попелюшка».
23.00 Х/ф «Закляття». (16+).
01.15 Зона ночi.

ICTV
04.45 Факти.
05.05 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
06.35 Дивитись усiм!
07.30 Без гальм.
08.30 М i Ж.
09.30 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної 
роботи.
11.45 Особливостi нацiональної 
роботи.
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.10 Х/ф «Вiдчайдушнi шахраї». 
(16+).
16.15 Х/ф «Денне свiтло». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «План втечi». (16+).
22.30 Х/ф «Саботаж». (16+).
00.40 Х/ф «Ямакасi, або Новi саму-
раї». (16+).
02.10 Т/с «Морська полiцiя. Лос-
Анджелес». (16+).
02.50 Провокатор.

сТБ
06.05 «ВусоЛапоХвiст».
07.10 «Моя правда. В`ячеслав 
Узелков. Бiй за сiм`ю».
08.05 «Караоке на Майданi».
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Зваженi та щасливi 7».
13.45 «Сюрприз, сюрприз!»
16.20 «Хата на тата».
19.00 «Х-Фактор 8».
21.35 «Суддi Х - Небаченi 
факти!»
22.50 Т/с «Тато Ден».

ТЕТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 Казка з татом.
06.50 Кориснi пiдказки.
07.10 Це наше - це твоє.
07.20 Мультмiкс.
10.20 М/с «Дора i друзi. Пригоди 
в мiстi».
10.50 М/ф «Йосип: Володар снiв».
12.30 Х/ф «Рапунцель».
13.40 Х/ф «Щоденник слабака 3. 
Собачi днi». (16+).
15.20 Казки У Кiно.
18.00 М/ф «Льодовиковий перiод: 
Великi яєчнi пригоди».

18.25 М/ф «Льодовиковий 
перiод».
19.55 Одного разу пiд Полтавою.
22.05 Танька i Володька.
22.35 Казки У Кiно.
00.05 Одного разу в Одесi.
01.45 Казки У.
02.35 Х/ф «Тримайся, козаче!»
03.45 Вiталька.
05.30 Кориснi пiдказки.

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 По-
года 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, 3 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський 
путiвник».
06.35,07.25,07.45,08.15,22.55 По-
года.
06.40 М/с «Пiп вiдкриває свiт».
07.30 Свiт он-лайн.
07.50 Смакота.
08.20 Д/с «Традицiйнi свята 
Мацурi».
09.05 Д/с «Дика планета».
09.30 Д/с «Скарби та смертельнi 
таємницi морiв».
10.30 Х/ф «Марiя-Антуанетта».
12.15,01.30 Театральнi сезони.
12.45 Мистецькi iсторiї.
12.55 Фольк-music.
14.20 Т/с «Гранд-готель».
20.30 Перша шпальта.
21.00,01.10 Новини.
21.30 Д/с «Супервiдчуття».
22.00 Д/с «Вагасi - японськi смако-
лики».
23.00 Книга.ua.
23.30 Богатирськi iгри.
00.25 Д/с «Пiвденна Корея 
сьогоднi».
00.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки».

1+1
06.50 М/ф «Маша i ведмiдь».
07.00 «Українськi сенсацiї».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.40 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, 
Ефiопiя».
10.35 Т/с «Слуга народу».
14.05 «Лiга смiху».
16.50 «Лiга смiху».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.00 Бойовик «Правдива брехня». 
(16+).
01.50 «Свiтське життя».
02.35 «Свiт навиворiт 3: Танзанiя, 
Ефiопiя».
05.15 «ТСН-Тиждень».

Інтер
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф «Пiдкидьок».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Рай i 
пекло».
11.00 «Орел i решка. Перезаванта-
ження».
12.00 Х/ф «100 мiльйонiв євро».
14.00 Т/с «Терор любов`ю», 1-4.
18.00 Т/с «Перша спроба», 1 i 2.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Перша спроба», 3 i 4.
22.20 Х/ф «Ваша зупинка, 
мадам!»
00.15 Х/ф «Молодята».
02.05 «Подробицi» - «Час».

ТК Україна
06.50 Сьогоднi.
07.40 Зоряний шлях.
08.50 Т/с «Мiй капiтан».
13.00 Т/с «Дзвiнок iз минулого».
17.00 Т/с «Кращий друг сiм`ї», 1 i 2.
19.00,04.10 Подiї тижня з Олегом 
Панютою.
20.00 Т/с «Кращий друг сiм`ї».
22.00 Т/с «Квiти вiд Лiзи».
01.50 Реальна мiстика.
02.40 Т/с «Черговий лiкар 3».

Новий Канал
03.00 Зона ночi.
04.35 Kids` Time.
04.40 М/с «Губка Боб i квадратнi 
штани».
06.25 Kids` Time.
06.30 Топ-модель по-українськи.
09.00 Х/ф «Сутiнки». (16+).
11.30 Х/ф «Сутiнки. Сага. Молодий 
мiсяць». (16+).
14.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затем-
нення». (16+).
16.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
частина 1». (16+).
18.50 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
частина 2». (16+).
21.00 Х/ф «Чаклунка». (16+).
23.00 Х/ф «Закляття 2». (16+).
01.35 Х/ф «Стерво».

ICTV
04.35 Факти.
05.05 Т/с «Код Костянтина». (16+).
07.40 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
11.35 «На трьох».
12.45 Факти. День.
13.00 «На трьох».
14.10 Х/ф «Чорна дiра». (16+).
16.15 Х/ф «Хронiки Рiддiка». (16+).
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. 
Соколовою.
20.35 Х/ф «Рiддiк». (16+).
22.55 Х/ф «План втечi». (16+).
01.15 Х/ф «Саботаж». (16+).
02.55 Т/с «Морська полiцiя. Лос-
Анджелес». (16+).
04.20 Провокатор.

сТБ
07.05 Х/ф «Стережися автомобiля».
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «Караоке на Майданi».
11.35 «Хата на тата».
13.35 «МастерШеф 7».
19.00 «Слiдство ведуть екстрасенси».
21.00 «Один за всiх».
22.10 «Х-Фактор 8».

ТЕТ
06.00 Байдикiвка.
06.30 Казка з татом.
06.50 Кориснi пiдказки.
07.10 Це наше - це твоє.
07.20 Мультмiкс.
09.30 М/ф «Йосип: Володар снiв».
11.10 Х/ф «Щоденник слабака 3. 
Собачi днi». (16+).
12.50 Х/ф «Прянощi i пристрастi».
14.55 Танька i Володька.
18.00 Х/ф «Нянь». (16+).
19.30 Одного разу пiд Полтавою.
22.05 Танька i Володька.
22.35 Казки У Кiно.
00.05 Одного разу в Одесi.
01.10 Казки У.
03.05 Вiталька.
05.30 Кориснi пiдказки.

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, 21.00, 
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 По-
года 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, 01.15 Невигадані 
історії
20.05, 02.15, 05.15 Машина часу
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 



богдан новак

гоРосКопКНигА ТижНЯ

жАРТи

що ро-
бити, 
якщо 

ти книжковий 
герой, який 
дожив до своїх 
40–50 зрілих 
років, досить 
розумний, але 
є прикладом 
класичного не-
вдахи, що має 
ім’я лише в певних колах?

Якщо над тобою повисла де-
пресія, вантаж спогадів і помилок 
минулого, а в очах міститься туга 
єврейського народу? Можна на-
копичувати злість, а можна жити 
у вигаданому світі своїх ідей і вва-
жати, що це і є життя, вважати так 
до тих пір, поки тебе все влашто-
вує й логіка самого життя не по-
рушує твій власний комфорт. І ось 
тут ти в розпачі: що робити? 

Рецепт простий: неординарний 
герой + загадка + час розвитку подій 
XX століття + автор роману лауреат 
премії + дія роману розгортається 
на англомовному просторі + філо-
софські мудрості. Усі ці інгредієнти 
тут присутні, але чи не переплутав 
Сол Беллоу рецепт приготування са-
мого роману? Чи дотримався реко-
мендованих доз? Про це можна ді-
знатись, прочитавши книгу «Герцог» 
Сола Беллоу. 

Інститут, п’ята пара. Усі студенти 
стомлені. Просять лектора:

– Олеже Миколайовичу, відпус-
тіть, ми дуже зморилися.

– Гаразд, коли цей шматок 
крейди скінчиться – тоді ви підете 
додому.

Голос із заднього ряду: 
– Дайте я його з’їм!

***
Мене дивує, що собака – друг 

людини. Невже собака нікого кра-
щого для дружби не змогла зна-
йти? 

***
За статистикою, 65% жінок че-

кають принца на білому коні, щоб 
задурити принцу голову, заволоді-
ти конем та іншим майном.   

ВІЛьНА хВИЛИНКА 12

живі та заГиблі бійЦі
й волонтери отримали

«народноГо Героя украЇни»
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28 серпня – 3 вересня 
ОВЕН
Овни отримають багато вражень. 
Не ігноруйте цікавих пропозицій – 

вони можуть стати корисними в майбут-
ньому. Наприкінці літа в представників зна-
ку з’явиться багато турбот. Візьміть себе в 
лещата й налаштуйтесь на результат, адже 
від вас чекатимуть рішучих дій.

ТЕЛЕЦь
Останній тиждень літа навіє сму-
ток. Повсякденна рутина набрид-

не, може виникнути втома й апатія до 
всього. Через це можливі конфлікти в 
сім’ї та на роботі. Зірки наполегливо ре-
комендують знайти спосіб себе розважи-
ти: почніть малювати, запишіться на тан-
ці, займіться собою!

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня вам доведеться 
розв’язувати професійні питання. 

І хоча ви неабияк нервуватимете, витра-
чені сили все ж увінчаються успіхом. Не 
ігноруйте дрібних радощів, які підкидає 
життя. Адже в нескінченній гонитві за ве-
ликим кушем навіть маленька перерва  
неабияк поліпшить ваш настрій.

РАК
Хоча загалом цей час буде напо-
внений позитивною енергети-

кою, зайва самовпевненість може нашко-
дити. Зірки дарують вам шанс поліпшити 
стосунки з близькими. Ще однією нагоро-
дою стануть матеріальні блага. А додатко-
ві гроші вам точно не завадять.

ЛЕВ
Леви, це ваш місяць, і його за-
вершення обіцяє бути цікавим і 

плідним. Зірки обіцяють представникам 
знаку масштабні зміни, як у роботі, так і 
в особистому житті. Чекайте нових зустрі-
чей і знайомств. Є великі шанси успішно 
реалізувати творчі плани.

дІВА
Переосмисліть свої пріоритети та 
займіться саморозвитком. Запи-

шіться на курси розвитку особистості та 
самовдосконалення, почніть вивчати іно-
земні мови тощо. Вас чекає успіх, щоправ-
да, стосунки з другою половинкою будуть 
напруженими.

ТЕРЕЗИ
Літо для вас матиме спокійне за-
вершення, якщо не показува-

тимете свій запальний норов. Нарешті 
з’явиться час розслабитися й відпочити, 
зайнятися тим, чим давно хотіли. Нікому 
не розповідайте про свої успіхи – заздрість 
ще нікому не принесла користі.

сКОРПІОН
Після активного літа у вас не буде 
приводу для метушні й турбот. 

Настав час заспокоїтися, прислухатися до 
себе й зробити те, про що ви мріяли: за-
писатися на нові освітні курси, почитати 
книжку, поїхати в подорож або ж просто 
усамітнитися з коханою людиною в яко-
мусь таємному місці та вимкнути на кіль-
ка днів телефон. 

сТРІЛЕЦь
Ви продовжите йти до своєї мети, 
і цей шлях виявиться досить про-

дуктивним. Частина Стрільців у цей пе-
ріод зможе зрушити гори, інші – визна-
читися з напрямом, куди рухатись. Зірки 
рекомендують не присвячувати весь час 
роботі. Проведіть дозвілля з веселою 
компанією, адже ваше почуття гумору 
вже давно проситься на волю.

КОЗЕРІГ
Перш ніж щось вирішити, пред-
ставники знаку будуть ретельно 

зважувати всі «за» й «проти». Але не 
варто переживати – ваша розсудливість 
допоможе зробити правильний вибір. 
Наприкінці тижня зірки рекомендують 
розслабитися й відпочити.

ВОдОЛІЙ
Вас чекає успіх у професійній сфе-
рі. Водолії отримають багато ціка-

вих пропозицій по роботі. А ось в особис-
тому житті доведеться пережити «бурю». 
Проте вона лише додасть вам сили. Не 
приймайте поспішних рішень – варто про-
сто перечекати. Щоб відволіктися, займіть-
ся творчістю або благодійністю.

РИБИ
У той час, як представники інших 
знаків зодіаку можуть відкласти 

справи й приділити час відпочинку, у Риб 
настає час плідної праці. Розібратися з усі-
ма справами за цей тиждень, можливо, і 
не вдасться, але ви почнете нарешті раді-
ти дрібницям і скоро все налагодиться. 
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Щотижня Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва прово-
дить на замовлення газети «Правди сила» 
маркетингове дослідження та розповідає 
про книгу, яка найбільше цікавила читачів 
бібліотеки за останні сім днів. 

Євген сломінський отримав нагороду з рук Володимира Голоднюка

Лікарка Ксю на передову поїхала вагітною

У п’ятницю, 18 серпня, у Ві-
нниці на 24-ту церемонію 
вручення недержавної на-

городи «Народний Герой Укра-
їни» приїхали військові зі всієї 
України. частина з них – просто із 
самої передової в зоні АТО, щоб 
отримати з рук волонтерів, як 
вони самі висловилися, «найцін-
нішу нагороду». 

Першу нагороду отримав боєць 8-го 
полку спецпризначення Євген Сломін-
ський. Влітку 2014 року він був серед тих, 
хто захищав луганський аеропорт. Також 
він під час виходу наводив авіацію та ар-
тилерію на військову техніку ворога, яка 
продовжувала наступати.

На жаль серед тих, кого вшанову-
вали, було четверо, які вже не могли 
потримати срібний тризуб у руках. 
Посмертно нагородженим виявився 
й вінничанин Максим Шаповал, який 
служив в Головному управлінні розвід-
ки Міністерства оборони України. Чо-
ловік загинув під час теракту в Києві в 
червні цього року. Нагороду отримала 
його мати Надія Леонідівна.

З різницею в кілька годин того ж 
самого дня біля Костянтинівки радіо-
керованою міною підірвали автівку, в 
якій їхали контррозвідники. Серед них 
був і житомирянин Юрій Возний із СБУ. 

Посмертно нагороду отримали 
також боєць 57-ї бригади 17-го ба-
тальйону Артем Пойда та Дмитро 
Сумський «Шаман» з Добровольчого 
українського корпусу. 

На церемонію звідусіль приїхали 
військові, які продовжують воювати, 
боротися з ворогом. Такі, як Костянтин 
Шкапоєд та Вадим Балюк, що приїхали 
до Вінниці прямо із селища Піски.

Інші, зокрема Юрій Сіньковський 
з батальйону «Кривбас», продовжу-
ють дбати про родини загиблих бій-
ців. Таких у підрозділі, який пройшов 
Іловайськ та Дебальцеве, нарахову-
ється 53 людини. Ще 18 вважаються 
безвісти зниклими, а двох бійців бо-
йовики продовжують утримувати в 
полоні з 3 лютого 2015 року.

Вручили нагороду й вінницькій 
лікарці Тетяні Новіковій, яка рятува-
ла бійців 93-ї бригади. Сама жінка, 
більш відома як «лікарка Ксю», за 
освітою є взагалі педіатром. А на по-
чаток війни була до того ж вагітною.

Специфікою самого знаку «На-
родний Герой України» є те, що ро-
блять його зі срібла, яке так само є 
волонтерською допомогою самих 
українців. Нагорода є альтернати-
вою різного типу державним нагоро-
дам. Перші срібні тризуби під час 
Майдану для поранених активістів 
виготовляв київський ювелір Дмитро 
Щербаков. Зараз тризуби виготовляє 
Олександр Сопов. Роботу виконують 
майстри на громадських засадах. 

Колектив газети «Правди сила» 
та сайту vlasno.info вітає українців 
з Днем Незалежності! 

Ми дякуємо тим, хто боровся й 
виборов для нас цю незалежність, і 
кланяємося до землі тим, хто зараз 
її захищає. Ми певні: тільки разом 
можна пережити випробування ві-
йною та подолати ті загрози, які є 
зараз. Головне, щоб ніхто не втратив 
віри в те, що Україна – це назавжди!

Сподіваємось, що наші нащадки 
відзначатимуть це свято завжди, і ні-
коли не матимуть сумніву, що Украї-
на – вільна та незалежна.

сЛАВА УКРАЇНІ! 


