
Надзвичайною дикістю та 
безкарністю вразили вінни-
чан події 29 серпня, коли 

в мікрорайоні Сабарів сталося 
масове побиття активістів невідо-
мими особами.

Вранці на Сабарів заїхала техніка, 
люди мобілізувалися та вийшли на 
поле, аби завадити встановленню бу-
дівельного паркану, адже вони проти 
того, що без їхнього погодження тут 
споруджували кладовище.

КОРЕСПОНДЕНТ САЙТУ 
VLASNO.INFO У ЛІКАРНІ

На місце події виїхав кореспондент 
нашого медіа-центру Богдан Новак. Од-
нак вже за кілька хвилин зателефонував 
до редакції та повідомив, що йому роз-
били обличчя та бризнули в очі газом.

– Усе пече, я нічого не бачу, а з губи іде 
кров, – розповів журналіст телефоном.

Він встиг записати на відео, як біля 
тракторів люди спортивної статури 
б’ють вінничан, а в цей час поліція в 

кількох метрах звідти відвертається та 
вдає, що нічого не бачить.

За словами місцевих, було побито 
близько 15 чоловік, які вийшли на за-
хист Сабарова, двоє з них потрапили 
до реанімації, також постраждав по-
ліцейський, якому вибили зуб та роз-
били обличчя. Постраждала й громад-
ська активістка та помічниця депутата 
міськради Юлія Піскунова, яка з пер-
ших днів протистояння підтримує саба-
рівчан.

На Сабарові працювало кілька ка-
рет швидкої допомоги, люди писали 
заяви в поліцію, але їх кривдники при 
цьому й далі продовжували розгулюва-
ти полем. Люди час від часу вказували 
на того чи іншого молодика, повідо-
мляли поліції, що вони бризкали з газо-
вого балончика чи били людей, проте 
жодного з них так і не затримали.

РЕДАКТОР ГАЗЕТИ «ПРАВДИ СИЛА» 
НАПИСАЛА ЗАЯВУ НА ЧИНОВНИКІВ 

МІСЬКРАДИ
Журналіст Богдан Новак розповів, 

що його повалили на землю та били 
ногами по обличчю, незважаючи на 
те, що він представився журналістом. 
Його госпіталізували, у нього діагнос-
тували струс мозку, забій щелепи та пе-
релом носа.

Відчула на собі утиски преси й голо-
вний редактор газети «Правди сила» 
Ірина Басенко. Маючи в руках телефон з 
увімкненою камерою, вона намагалась 

запитати в чоловіка, який був на полі в 
костюмі з краваткою, де він працює та 
чому не на роботі. Однак той почав ви-
ривати в неї з рук телефон. Коли ж їй на 
допомогу прийшли колеги-журналістки, 
він обох їх штовхнув, відібрав телефон у 
Любові Завальнюк та кинув його іншо-
му чоловіку. Той виявився чиновником, 
який очолює комунальне підприємство 
«Комбінат комунальних підприємств». 
Перший нападник, як з’ясувалося, очо-
лює департамент міського господарства 
Вінницької міської ради. Його ім’я – Гри-
горій Пурдик. На обох журналісти на-
писали заяву, у нападників взяли пояс-
нення та відпустили. Люди провели їх 
вигуками «Ганьба!».

У МЕРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА «КРИВАВУ» АКЦІЮ ПЕРЕКЛАЛИ 

НА ВІННИЧАН
На місце конфлікту в мікрорайон 

Сабарів прибули заступники мера – 
Микола Форманюк та Сергій Тимощук. 
Микола Форманюк сказав, що всі дії 
підрядника ТОВ «Шляхбуд», який має 
облаштовувати поле під кладовище, – 
законні. За його словами, є відповідне 
рішення міської ради, а перешкоджан-
ня роботі підрядника тягнуть за собою 
кримінальну відповідальність. 

Сергій Тимощук вкотре закликав 
зібрати на переговори до мера ініціа-
тивну групу із Сабарова та вирушити 
до мерії. Тут же кілька жінок, які приїха-
ли разом з представниками влади, за-

хотіли вступити в цю ініціативну групу 
та активно пропагували за кладовище, 
проте групу утворити місцеві мешканці 
не дали.

Сабарівчани лягли під КамАЗ, аби 
не дати йому завезти паркан на поле. 
Кількадесят метрів він проїхав живим 
коридором, який ініціював, створив та 
очолив заступник мера.

ПРАЦІВНИКИ ДИТСАДОЧКІВ 
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

НА ВАРТІ У ВЛАДИ
Хто бив людей, хто платив по 500 гри-

вень охоронній фірмі, яка оточила поле, 
як так сталося, що поліція «не бачить» по-
биття – на всі ці питання відповідей, при-
наймні офіційних, поки нема.

Коли газета здавалась в друк, саба-
рівчани продовжували утримувати поле 
під контролем, зібралися ночувати там, 
аби не допустити завезення нової техні-
ки та будматеріалів. Людям час від часу 
повідомляли, що до них везуть цілі авто-
буси озброєних газом молодиків, проте 
вони налаштовані стояти до кінця. Після 
роботи завезли на поле й працівників 
комунальних підприємств та закладів — 
люди впізнавали в «захисниках кладови-
ща» працівників транспортної компанії, 
а також керівників і вихователів дитса-
дочків. Їм кричали: «Ганьба!». 

Яким буде подальший сценарій 
протистояння, ви зможете дізнатися 
в наступному номері газети та вже 
просто зараз на сайті Vlasno.info.
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дітей
навчають музиці в Барській 
музичній школі (с. 4)
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52 6ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ 
ШКІЛЬНИЙ ПОРТФЕЛЬ

У ЦЕНТРІ ВІННИЦІ 
НА ГАЗЕТИ РОЗЛИЛИ «КРОВ» 

ДЕНЬ НЕЗАЛЕжНОСТІ
НА ВІННИЧЧИНІ

ПОБиття

7У СТРИжАВЦІ ЗІЙДУТЬСЯ ТРИ 
АРМІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Програма ТБ 
з 4 по 10 вересня

На поле після побоїща прибули чиновники, які йшли в оточенні охорони та спортивних молодиків

НА САБАРОВІ ЛЮДЕЙ ПОБИЛИ НА ОЧАХ 
У ПОЛІЦІЇ – війна за землю для кладовища триває



У Вінницькому районі 
об’єднались лише три грома-
ди: Вороновицька, Сокири-

нецька та Якушинецька. Але про-
цес об’єднання триває й в інших. 
Наприклад, у жовтні на вибори 
чекає Лука-Мелешківська грома-
да. Також збираються об’єднатись 
Стадниця, Гавришівка, Великі та 
Малі Крушлинці. Проте обласний 
центр хоче, щоб ці села увійшли до 
ОТГ з центром у Вінниці. 

ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ
Про це говорили на громадських 

слуханнях щодо змін до Перспектив-
ного плану в Сокиринцях. 

– Чому ви проти об’єднання 
цих громад? Адже сказали фра-
зу: «Я кістьми ляжу, а не дам їм 
об’єднатись», – звертається Олег 
Брижатий з Луки-Мелешківської до 
керівника відокремленого підроз-
ділу установи «Центр розвитку міс-
цевого самоврядування» Олега Лев-
ченка. – Хіба ці громади не мають 
права створити свою ОТГ за законом 
про добровільне об’єднання?

– Моя позиція – громади, які зна-
ходяться навколо великих міст, мають 
взяти на себе відповідальність за те-
риторію як однієї, так й іншої громади. 
Якщо є сміттєзвалище, аеропорт, інші 
стратегічно важливі об’єкти, вони ма-
ють домовлятись, як функціонувати, – 
відповідає той. – Тут має бути великий 
конгломерат. Я буду про це говорити 
завжди: я проти малих громад навколо 
великого міста.

ПОЛІГОН, АЕРОПОРТ
ТА ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА

Сільський голова Стадниці Вла-
дислав Яклюшин наголошує, що в 
їхньому селі мешкає шість тисяч на-
селення. 

– І це не мала громада, – підкрес-
лює він. – Плюс полігон, плюс аеро-
порт та військова частина. Тому в разі 
об’єднання, за моїми підрахунками, 
ми станемо, як мінімум, другою по 
фінансовій спроможності громадою 
у Вінницькому районі. Адже отриму-
ватимемо 17-18 мільйонів прибут-
кового податку та податку з доходів 
фізичних осіб. Плюс «золоті яйця» в 
певній мірі й полігон нам несе. І ми 
будемо робити все, щоб об’єднати 

чотири громади. Мешканці цих сіл пе-
реконані, що Вінниця не хоче «відпус-
кати» Гавришівку та Стадницю, щоб 
потім не платити їм за користування 
сміттєзвалищем та аеропортом. За 
словами директора громадської орга-
нізації «Єврорегіон «Дністер» Андрія 
Кавунця, є тенденція, коли великі міс-
та хочуть «підім’яти» під себе малі на-
селені пункти.

ДОСВІД ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАД
– У Польщі не було об’єднання гро-

мад. Проте в них примусово об’єднали 
області, а громади ніхто не чіпав, – на-
гадав Андрій Кавунець. – Я бачив у 
Польщі дуже багаті громади. Але не 
спостерігав жодної багатої сільської 
громади в складі міста. Люди з вели-
ких міст зараз переїжджають жити в 
маленькі. Тому мери – за створення 
конгломерацій. У Вінницькому райо-
ні насправді багато майбутніх цен-
трів спроможних громад. І ви можете 
створити самостійну сільську громаду. 
Знаєте, яка принципова різниця між 
сільською й міською ОТГ? Це вибори: у 
сільській місцевості вони проходять за 
мажоритарною системою, а в міській – 
за пропорційною. 

Також Андрій Кавунець нагадав, 
що за законом, спочатку центрами 
громад стають райцентри, потім – іс-
торичні центри. Але є винятки – на-
приклад, Стрижавка, яка розташова-
на в 20-кілометровій зоні доступності 
й має достатню інфраструктуру, а та-
кож Писарівка, яка знаходиться в 
зоні доступності й може «йти» і у Ві-
нницю, і в Сокиринці. 

ПОЛІТИКА МІСЦЕВА ВЛАДА

«ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ», ЯКІ ПОЛІГОН НЕСЕ»:
ЧОМУ ВІННИЦЯ ХОЧЕ ОБ’ЄДНАТИСЯ ЗІ СТАДНИЦЕЮ
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У ЦЕНТРІ ВІННИЦІ 
НА ГАЗЕТАХ 

РОЗЛИЛИ «КРОВ»:

ПрОтести

Акцію-перформанс 
«Скривавлена правда» 
проти побиття корес-

пондента Vlasno.info Богдана 
Новака влаштували вінницькі 
журналісти на Майдані Не-
залежності у Вінниці. Невідо-
мі особи побили журналіста 
під час виконання службових 
обов’язків на полі в Сабарові.

З банерами «Моргунов, при-
пини бити людей», «Хто від-
повість за побиття журналіста 
«Власно»?», «Присяжнюк, хто по-
бив Новака?» тощо й вийшов під 
стіни мерії колектив нашої редак-
ції, де працює Богдан Новак.

На стос газет журналісти роз-
лили імпровізовану «кров» – чер-
вону фарбу, яка символізувала 
те, що журналісти страждають за 
висвітлення правди.

– За 21 рік професійної діяль-
ності це перший випадок у моєму 
житті, коли побили мого безпо-
середнього колегу. Боляче, непри-
ємно, – сказала на акції головний 
редактор сайту Vlasno.info Олена 
Шмигельська. – Богдан є пересе-
ленцем з Донеччини, людина чес-
на та прекрасна, патріот, стояв на 
Майдані у Донецьку. Нині ж вико-
нував свої професійні обов’язки, 
але при цьому його били. Били ві-
нничани – отакі ми привітні до пе-
реселенців та журналістів.

Серед висунутих вимог: негайно 
знайти та покарати зловмисників.

До журналістів приєдналися 
також громадські активістки Таїса 
Гайда та Юлія Піскунова, депутат-
ка Вінницької міськради Ганна Да-
виденко, журналістка «Вінницької 
агенції журналістських розсліду-
вань» Інга Фляжнікова. 

Це вже не перший замах на сво-
боду слова у Вінниці. Нагадаємо, 
що 12 липня цього року був жор-
стоко побитий співзасновник ме-
діа-центру «Власно» Володимир 
Воловодюк. 

УСІМ ВІННИЦьКИМ БІБЛІОТЕКАМ
ПОДАРУВАЛИ ПЕРЕДПЛАТУ НА ГАЗЕТУ

аКцІя 

Тетяна ЩербаТюк

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                 
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Олег  Брижчатий

Андрій Кавунець

Недофінансування бібліотечної 
системи призвело до того, що 
багато бібліотек недоотриму-

ють періодичні видання. Відтепер 
вінничани в кожному куточку міста 
зможуть прийти в бібліотеку й по-
читати свіжі новини зі шпальт нашої 
газети.

Депутатка Вінницької міської ради 
Ганна Давиденко долучилась до нашої 
редакційної  акції й до кінця року перед-
платила газету «Правди сила» для всіх 
міських бібліотек. 

– Те, що  пише газета «Правди сила», 
має залишатись в архівах усіх бібліотек 
не лише міста, а й області. Адже саме 
редакція медіа-центру «Власно» завжди 
об’єктивно висвітлює всі новини, які по-
ступово стають історією. Вивчаючи іс-
торію сьогодення Вінниччини, майбутні 
покоління з часом будуть черпати неза-
лежну інформацію саме з її сторінок, – го-
ворить Ганна Давиденко.

А ми нагадуємо, що в області ще є 900 
бібліотек і кожен може долучитися до ак-
ції й зробити подарунок бібліотеці в рід-
ному селі чи районі. 

вимагають розслідувати 
побиття журналістів

Акція проти побиття журналіста

На газети розлили червону фарбу

Vlasno.info



Могилів-Подільському 
прикордонному загону 
присвоєно почесне ім’я 

Героя України, старшого лей-
тенанта В’ячеслава Семенова. 
Відповідний Указ підписав Прези-
дент України Петро Порошенко. 

В’ячеслав Семенов загинув 17 
лютого цього року під час оборони 
блокпоста «Балу» під Артемівськом 
Донецької області. Під час святково-
го параду з нагоди Дня Незалежнос-
ті голова Державної прикордонної 
служби України, генерал-лейтенант 
Петро Цигикал передав бойове зна-
мено Могилів-Подільського прикор-
донного загону його командиру –
полковнику Юрію Василику.

«Присвоєння ввіреному мені за-
гону імені Героя В’ячеслава Семено-
ва незримо з’єднало наш колектив 
у одну бойову родину. На сьогодні 

Могилів-Подільський прикордонний 
загін – єдиний серед органів охоро-
ни кордону, удостоєний такої високої 
честі», – зазначив Юрій Василик. 

До бойових прапорів підрозділів, 
удостоєних імен героїв, прикріпля-
ється спеціальна стрічка з присвоє-
ним почесним найменуванням. 

У День авіації України, 26 
серпня, у Вінниці відзначили 
нагородами найсумлінні-

ших офіцерів Військово-повітря-
них сил. Нагородження відбулося 
в штабі командування Повітряних 
сил ЗСУ, що дислокується в нашо-
му місті. 

Просто під час шикування, під 
мажорні мелодії військового орке-
стру, понад десять офіцерів отри-
мали грамоти та грошові премії від 
обласної адміністрації та Вінницької 
міської ради. Ще п’ятеро за Указом 
Президента були відзначені держав-
ними нагородами. Так, підполков-
ник Володимир Каратаєв одержав 
відзнаку «За участь в АТО», полков-
ник Юрій Яцюк – нагрудний «Знак 
пошани», полковники Сергій Близ-
нюк та Олексій Межинський – знак 
«За зразкову службу», а генерал-ма-
йору Кушніру за особисті службові 

заслуги подарували морський офі-
церський кортик.

– Ми всі, хто причетний до підко-
рення небес, маємо відношення до 
цього свята. Авіація України має славну 
історію: ще починаючи з Корольова та 
Сікорського ми досягли високих ре-
зультатів, – пригадав славетну історію 
вітчизняної авіації командувач Пові-
тряних сил ЗСУ, генерал-полковник 
Сергій Дроздов.

Не забули офіцери й про своїх ко-
лег, які за тих чи інших обставин заги-
нули на службі Батьківщині. Одразу 
після церемонії нагородження вони 
пройшлися Алеєю слави, аби поклас-
ти квіти до монумента полеглим вій-
ськовим льотчикам.

До слова, лише за час АТО загинуло 
сорок два військовослужбовці Повітря-
них сил. Двох з них, вінничан Костянти-
на Могилка та Дмитра Майбороду, по-
смертно нагородили званнями «Герой 
України». Їхні погруддя стоять на Алеї 
слави штабу командування, разом з мо-
нументами іншим героям авіації. 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇКРИМІНАЛАТО«Правди сила», №35(44),  30 серпня 2017 р.

ОПеративнІ нОвини

НА ТЕПЛИЧЧИНІ СИН ЗАРІЗАВ 
РІДНУ МАТІР 

ШКОЛЯРКА ВИТЯГЛА ДИТИНУ 
З РІЧКИ, А ДОРОСЛІ ПРОСТО
ДИВИЛИСЯ

ОТРУЇЛИ СОБАКУ, ЗВ’ЯЗАЛИ СВІДКА 
— ГРАБІжНИКИ ПРОНИКЛИ В ДІМ 
БІЗНЕСМЕНІВ У СТРИжАВЦІ

Власну матір вбив житель Те-
плицького району. Про це повідо-
мили в прес-службі ГУ Національ-
ної поліції у Вінницькій області.

Із заявою про вбивство 80-річ-
ної мешканки села Велика Мочул-
ка 24 серпня в поліцію звернувся 
її онук. Саме він знайшов мертву 
бабусю в її власному будинку. На 
тілі жінки були чисельні колото-
різані рани. 

Опитавши свідків, поліціянти 
швидко вийшли на слід винуват-
ця трагедії. Як з’ясувалось, на-
передодні між членами родини 
виникла сварка, внаслідок якої 
невістка та онук потерпілої пішли 
з дому, а разом з нею залишився 
53-річний син. Згодом між ними 
знову виник конфлікт, чоловік 
схопив кухонного ножа та завдав 
ним кількох ударів матері в шию 
та грудну клітину. Від отриманих 
поранень жінка померла. 

Чоловіка затримали 25 серпня 
на території однієї з лікарень 
Вінниці. У скоєному він зізнався. 
Підозрюваного затримали, йому 
призначили судово-психіатричну 
експертизу. За умисне вбивство 
йому загрожує до 15 років 
в’язниці. 

На Вінниччині 11-річна шко-
лярка врятувала шестирічну 
дівчинку, яка ледь не потонула. 
Про це повідомляє Vlasno.info з 
посиланням на ТСН.

Інцидент стався на річці Сав-
ранка, куди 11-річна Анастасія 
Муха прийшла відпочити з друзя-
ми. У цей час на кладці біля річки 
стояла шестирічна Сніжана: вона 
спостерігала, як інші купаються, 
аж раптом посковзнулась і опи-
нилась у воді. Дівчинка почала 
тонути та кликати на допомогу. 
Почувши крик, Настя одразу ки-
нулась у річку. 

– Я почула, що хтось кричить з 
води. Я стрибнула, дна не від-
чувала. Мені було страшно, бо 
дуже тягнуло донизу, – розповідає 
маленька сміливиця. 

За її словами, на березі в цей 
час відпочивали кілька дорослих 
хлопців. Та попри крики дівчаток, 
жоден з них не допоміг. 

– Вони просто сиділи й диви-
лись, як вона топиться. Я кричала 
їм: «Та стрибніть хтось!», але ніх-
то не стрибнув, – каже Настя.

На щастя, маленькій рятуваль-
ниці вдалось дістатись берега 
разом зі Сніжаною. Дівчатка не 
постраждали. 

Про героїчний вчинок 11-річної 
дівчинки розповіла бабуся врято-
ваної Сніжани. Настю нагородили 
медаллю рятувальники, які за-
значають, що маленька рятівниця 
діяла цілком професійно та гідна 
звання «Герой-рятівник року». 

Сама ж Настя наголошує, що її 
вчинок – зовсім не героїчний, а 
рятувати та надавати першу 
медичну допомогу повинні вміти 
і діти, і дорослі. 

Справжній трилер розвернув-
ся в селі Стрижавка під Вінницею: 
поки господарі-підприємці поїха-
ли на відпочинок за кордон, до 
їхнього помешкання забралися 
злодії, повідомили в прес-службі 
обласної Нацполіції.

За словами правоохоронців, 
вочевидь, зловмисники плану-
вали пограбування заздалегідь, 
адже до будинку прийшли підго-
товленими – з отруєним фаршем 
для собаки. Нейтралізувавши 
таким чином «охоронця», вони 
пробралися до будинку через 
вікно. У помешканні була лише 
одна жінка – родичка господарів, 
яка наглядала за будинком, поки 
ті були у відпустці. Від шуму вона 
прокинулася. 

Двоє зловмисників почали 
погрожувати їй ножем, зв’язали 
та стали вимагати грошей. Зро-
зумівши, що нічого від неї не 
доб’ються, вони покинули її в 
кімнаті. Поки злодії шукали гроші 
та цінності, жінці вдалося звіль-
нитися та вибратися з будинку. 
Вона побігла до сусідів, а ті ви-
кликали поліцію. 
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Грабіжники забрали із собою 
сейф господарів будинку, з яким 
правоохоронці їх невдовзі й затри-
мали. Зловмисниками виявились 
29-річний вінничанин та 27-річний 
житель Чернівецької області. Їм за-
грожує до 15 років ув’язнення 
з конфіскацією майна.  

Маленька рятiвниця

вінницькі військові льотчики відзначили 
День авіації

Вiнницькi авiатори отримали нагороди та вшанували загиблих

В’ячеслав Семенов



У Бершаді власник спор-
тивного клубу Борис 
Самбієв  вже всьоме про-

вів кінноспортивні перегони. 
Цьогоріч спробувати свої сили 
приїхали учасники з чотирьох 
областей.

– Дуже люблю коней, уже бага-
то років ними займаюсь. Відкрив 
власний кінний клуб, в якому на-
вчаю охочих їздити на конях. Та-
кож до нас часто приїжджають 
дітки, які хворіють на ДЦП, вони 
з інструктором займаються без-
коштовно. Дуже часто такі люди 
привозять нам для коней цу-
кор, – розповідає Борис Борисо-
вич. – За весь час, який займаюсь 
кіньми, познайомився з великою 
кількістю людей, які люблять цих 
тварин так само, як і я. Сім років 
тому разом з однодумцями вирі-

шили провести перші змагання. 
Вперше проводили їх у травні, на-
ступного року вирішили зробити 
змагання символічними й прово-
дити їх щороку 27 серпня, на Між-
народний день коня. Почали за-
прошувати охочих зі всієї України. 
Позаминулого року до нас при-
їхали учасники аж з 12 областей. 
Між собою ми ділимось досвідом, 
розповідаємо про цікаві новинки 
та порівнюємо результати з мину-
лими роками.

Цього року першим до фінішу 
прибіг жеребець з Вінницької об-
ласті з досить цікавою кличкою – 
Спартак. Наїзником на ньому був 
сам Борис Самбієв. 

– У нас чистокровна англій-
ська порода коней для перегонів. 
За кілька місяців перед змагання-

ми коня постійно тренуємо. По 
декілька годин ходимо, бігаємо. 
Кінь, як і я, повністю віддається 
роботі й працює на совість. Він 
певною мірою навіть відчуває 
мій характер: коли ми йдемо на 
полювання, він поводиться по-
одному, коли тренування або 
змагання – по-іншому, – говорить 
пан Борис. – Участь у цих змаган-
нях абсолютно безкоштовна, ми 
дуже відкриті для спілкування й 
нових знайомств, я дуже радий, 
коли до нас приїжджають нові 
люди. 

У Барській музичній школі вже по-
над тринадцять років діти зі всього 
району, які мають талант та бажання 
освоїти духові інструменти, навча-
ються безкоштовно. Про це розпо-

віла  директорка 
музичної школи 
Лариса Шапова-
лова.

– На посту ди-
ректора школи я з 
1999 року, до цього 
довгий час працю-
вала викладачем, 
пізніше – завучем. 

Десь з 1991 року в занепаді була вся ду-
хова музика не лише Вінниччини, а й 
всієї України. Той період був дуже важ-
ким для вчителів музики. Діти поки-
дали музичні школи, батькам не було 
чим платити за навчання, а в бюджеті 
не було коштів навіть на елементарне 
утримання музичної школи. Вчителі 
почали розбігатися, і так склалось, що 
по духових інструментах у нас зали-
шився лише один викладач – Якубчик 
Павло Олександрович, – згадує Лари-
са Шаповалова. – У 2004 році тодішній 
начальник відділу культури вирішив 
запровадити практику, щоб з учнів, 
які мали бажання навчатися гри на ду-
хових інструментах, не брати плати за 
навчання. Тоді потроху школа почала 
набирати музичні класи. Одного року 
десять чоловік, наступного року де-
сять... І з часом у нас організувався му-
зичний оркестр. Пізніше випускники 
почали приходити до нас на роботу 
й ми стали збільшувати кількість кла-
сів. На сьогодні в нас у школі є понад 
десять інструментів, а минулого року 
навіть придбали флейту. 

95 учнів до школи приїжджають 
з навколишніх сіл. Шестирічні діти з 
батьками або бабусями чи дідусями 
добираються автобусами, щоб на-
вчитися грати на тому чи іншому ін-
струменті й розвивати професійний 
слух.

– Наша  сільська земля дає не 
лише талановитих, а й неймовірно 
працьовитих дітей. За роки, які пра-
цюю в школі, я встигла підмітити, що 
учні, які приїжджають із села, набага-
то працьовитіші. Вони не лінуються 
у вихідний день встати ранесенько, 
піти на автобус і бути в школі до ве-
чора. Є дівчинка, якій дев’ять років: 

автобусом сама приїжджає й не про-
пускає жодного уроку, незважаючи 
на погоду, – говорить директорка. –  
На музичний інструмент йдуть дітки 
з п’яти років, їм дають спеціальні 
скрипки, а на стільці підставляють до-
даткові сидіння. А минулого року на 
духові інструменти привели декілька 
п’ятирічних, їм видали сопілочки, і 
вони в перший рік грали на звітному 
концерті. 

Серед випускників школи є му-
зиканти, які викладають у Київській 
консерваторії, грають у президент-
ському оркестрі й навіть викладають 
за кордоном.

–  Наш духовий оркестр їздить на 
всеукраїнські й міжнародні конкур-
си, учні постійно привозять призові 
місця, чим не можуть нас не раду-
вати. Нещодавно на заході в міській 
раді ми дали дуже гарний та симво-
лічний концерт. Спочатку скрипалі 
грали гімн Євросоюзу, а потім духо-
вий оркестр – гімн України. У цей 
момент я зрозуміла, що наша школа 
дійсно «жива», – розповідає Лариса 
Михайлівна.

На сьогодні все більше учнів на-
вчаються грати на кількох інструмен-
тах. Проте все менш популярним стає 
народний інструмент баян.

–  Чим менша дитина, тим більше 
вона хоче йти навчатися в музичну 
школу. Дуже важливо, аби батьки 
підтримували свою дитину, коли в 

підлітковому віці вона може давати 
«задню». Інколи варто навіть трішки 
змусити, щоб дитина не полишила, 
адже коли залишиш заняття, потім 
дуже важко повернутись, – додає Ша-
повалова.

Зараз у стінах школи постійно лу-
нає музика. Заклад налічує 325 учнів, 
яких навчають досвідчені та талано-
виті вчителі. Та не можна оминути 
увагою саме того Павла Якубчика, 
який не полишав школу навіть у най-
важчі часи. Навіть тоді, коли музикан-
тів, які грали на духових інструмен-
тах, вважали артистами, які грають 
лише на похоронах і весіллях. Саме 
він своєю власною поведінкою піді-
ймав авторитет духових музичних 
інструментів. 

–  Уже понад 30 років працюю в цій 
школі, граю майже на всіх духових ін-
струментах. З 12 років ходив у гурток 
при школі, де потихеньку освоїв кіль-
ка духових інструментів, – розповідає 
пан Павло. – Пізніше вступив у музич-
не училище, де вчився в одній групі 
разом із Софією Ротару. Якось на кон-
церті підходжу до неї, вітаюсь, а вона 
мені: «Паша, це ти? Ти так постарів!». 
Свої знання потроху хотів передати 
дітям, але син не захотів грати, – роз-
повідає музикант. – Школою я живу, 
музикою живу. Музика дає мені жит-
тєві сили й енергію. 
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Цього року першим 
до фінішу прибіг жеребець 

з Вінницької області 
з досить цікавою кличкою – 

Спартак 
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МУЗИЧНА ШКОЛА В БАРУ
ВИХОВУЄ МУЗИКАНТІВ

ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТСьКОГО ОРКЕСТРУ

КІннІ ПереГОни 

Духовий оркестр музичної школи

Павло Якубчик з учнем

У БЕРШАДІ ВжЕ
ВСьОМЕ ПРОЙШЛИ

КІННОСПОРТИВНІ 
ПЕРЕГОНИ



Перед першим дзвоником 
батьки часто спантеличені 
збільшенням цін на шкільне 

приладдя та намагаються макси-
мально зекономити, аби запастись 
усім необхідним. Зазвичай, під 
економію потрапляють, у першу 
чергу, шкільні портфелі. Та еко-
номлячи на них, батьки забувають 
про те, що цим самим дуже сильно 
шкодять здоров’ю своїх нащадків. 

– Минулого року збирала дитину в 
перший клас. Була шокована від цін на 
канцтовари, форму та рюкзаки. Пішла 
обирати його разом з донечкою, щоб 
вона була задоволена. Їй сподобався з 
героями мультфільму «Монстер Хай». 
Він був китайським і відносно недоро-
гим. З перших днів мене злякала вага 
рюкзака – від усіх необхідних матеріа-
лів він важив дійсно багато, тому я його 
носила доньці аж у клас протягом усьо-
го року. Незважаючи на це все, рюкзак 
зносився й порвався, радує лише те, що 
вберегла дитині спину. Цьогоріч купи-
ла один з найдорожчих ранців, проте 
кількість книжок збільшилась, і він став 
важчим. Носити його дитині в школу не 
хочу, хвилююсь за її спину, а що роби-
ти, не знаю, – розповідає вінничанка 
Тетяна Семенюк. 

За словами фахівців, у першу чергу, 
шкільні портфелі мають бути з якісного 
матеріалу. Ортопедичні рюкзаки мо-
жуть лише нашкодити хребту дитини. 

– Щоб не нашкодити своїй дитині, 
у першу чергу, треба звернути увагу, 
з якого матеріалу портфель виготов-
лений. Дуже важливо, щоб він був з 
якісного та міцного матеріалу, щоб 
його можна було підігнати під ріст ди-
тини й він не гойдався під час ходьби. 
Також батькам варто контролювати, 
що дитина носить у рюкзаку. Часто діти 
забувають, і кладуть туди багато за-
йвого. Це ніби непомітно, але дитяча 
спина це відчуває. На жаль, ми не мо-
жемо контролювати кількість книжок, 
оскільки практично кожен урок потре-
бує свого підручника. Тому я завжди 
раджу батькам телефонувати до бать-
ків дитини, яка сидить поруч, аби но-
сили підручники навпіл. Щоб шкільний 
ранець не нашкодив здоров’ю дитини, 
він має важити не більше 10% від ваги 
самої дитини: якщо першокласник ва-
жить тридцять кілограмів, то на спинку 
навантаження не може бути понад три 
кілограми. Також не варто поспішати 
купувати ортопедичні рюкзаки, адже в 
кожної дитини стан спини індивідуаль-
ний: якщо в старшому віці в учня вже є 
якісь навіть незначні порушення, такий 
рюкзак може лише нашкодити, – по-
яснює лікар вищої категорії, ортопед-
травматолог обласної дитячої поліклі-
ніки Іван Зябченко.

Відомо, що від правильної постави 
й здорового хребта залежить загаль-
не самопочуття та здоров’я дитини. 
Від викривлення хребта страждає не 
лише зовнішній вигляд, а й порушу-
ється робота серцево-судинної сис-
теми, легень, можуть з’явитися болі 
в спині, ногах, а також головний біль. 
До 16 років батьки повинні постійно 
тримати на контролі стан спини своєї 
дитини, адже за статистикою, у кож-
ному класі 60 % дітей мають хвороби 
спини. 

– Я працюю ортопедом уже досить 
довго, помітив, що останні п’ять років 
батьки почали все частіше приводити 
на прийом дітей з хворими спинами. 

Як правило, вони це помічають уже в 
підлітковому віці, коли проблеми вже 
можна побачити неозброєним оком. 
Діти стали вести менш рухливий спо-
сіб життя, постійно сидять, до того ж 
псують спину, заміняючи звичайний 
рюкзак на такий, що носиться на одно-
му плечі. Від цього за досить короткий 
термін у підлітка починає йти наванта-
ження на один бік, від чого зміщується 
лопатка й візуально це стає дуже поміт-
ним. Якщо дитину до цього турбували 
проблеми зі спиною, то навіть після 
кількох місяців носіння такої сумки всі 
проблеми дадуть про себе знати, – 
каже Іван Стахович. 

Категорично забороняється бать-
кам купувати самостійно різноманітні 
прилади й корсети для виправлення 
хребта чи постави дитини. Також не 
рекомендується виконувати ті чи інші 
фізичні вправи без попередньої кон-

сультації. У таких випадках батьки дуже 
часто лише шкодять здоров’ю дитини. 

– Якщо батьки помітили, що десь ди-
тина почала частіше горбитись або її ло-
патки не знаходяться на однаковому рів-
ні, відразу варто сходити на консультацію 
до лікаря. Адже якщо вже будуть пору-
шення постави, вони дуже швидко пере-
ходять у сколіоз, з яким боротися набага-
то складніше. На консультації лікар 
опише батькам стан спини дитини й під-
бере спеціальні вправи, які їй варто буде 
поробити. Якщо момент упущено, тоді 
вже йде спеціальний режим: дитині вар-
то спати на твердому ліжку з невисокою 
подушкою, кількість вправ збільшується 
й додаються ще курси масажу. Усе це за-
лежить від ступеня сколіозу дитини. Є 
люди, які дотягують до останнього, тоді 
лікарі рекомендують дітям носити спеці-
альні корсети, які виготовляють спеці-
ально під дитину, – розповідає лікар. 
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ЧЕРЕЗ НЕПРАВИЛьНИЙ ПОРТфЕЛь 
ДИТИНА МОжЕ ЗАХВОРІТИ
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Не варто поспішати купувати 
ортопедичні рюкзаки, адже 
в кожної дитини стан спини 
індивідуальний: якщо в 
старшому віці в учня вже 
є якісь навіть незначні 
порушення, такий рюкзак 
може лише нашкодити

Іван Зябченко, 
лікар вищої категорії, 
ортопед-травматолог 
обласної дитячої поліклініки:

ДеЛеГацІя

ДІТИ ВІННИЦьКИХ АТОВЦІВ ЗУСТРІЧАЛИ 
У ВІННИЦІ ГЕТьМАНА ЛІБЕРЕЦьКОГО КРАЮ
богдан нОВак

Делегація з Чехії приїхала на Вінниччину, щоб 
взяти участь в урочистостях під час святку-
вання Дня Незалежності України. Очільник 

Ліберецького краю республіки Мартін Пута разом з 
дружиною, а також представниками департамен-
тів регіону зустрівся з дітьми загиблих та поране-
них учасників АТО.

На початку серпня 34 дитини з Вінниччини приїхали 
до Чехії, де їм показали справжню європейську країну. 
А вже після повернення саме їм доручили першими зу-
стрітися з чеською делегацією.

– Мені найбільше сподобався візит на телевежу й до 
ІТ-парку, – розповідає Вероніка, яка вперше відвідала в 
серпні Чехію.

А Дмитро Кугай повідав, що йому дуже до смаку при-
пав краєвид чеських міст.

– Я вам вдячний за те, що зробили для нас настіль-
ки якісну програму й ми змогли побачити стільки гар-
них міст, – звернувся хлопець до гетьмана Ліберецького 
краю Мартіна Пути.

Усі витрати цього візиту на себе взяла чеська влада.
– Ми приготували для вас настільки активний відпо-

чинок, тож хочеться спитати: ви вже хоч трохи відпо-
чили? – мовив Пута до дітей. – Насправді я бажаю, щоб 
ви ще та ще поверталися до Чехії, мандрували нашою 
країною й відвідували її, коли підростете. А ще я ба-
жаю, щоб ваш кордон був настільки відкритим, як ви 
самі того бажаєте. 

Очільник Ліберецького краю Чехії зустрівся 
з вінницькими дітьми



На Вінниччині гучно відсвят-
кували День Незалежності 
не лише в обласному центрі 

та наближених містах. Дослі-
джував, як святкують вінничани 
південного сходу області най-
відоміше державне свято наш 
кореспондент.

ТЕПЛИК
У селищі Теплик з дев’ятої години ран-

ку на святкування починають з’їжджатися 
представники всього району.

На селищному стадіоні як завжди 
проводять церемонію нагородження 
найвизначніших робітників району. 
А алеєю вишикувалися представни-
ки кожної із сільських громад, щоб 
похвалитися здобутками та рівнем 
майстерності земляків.

БЕРШАДЬ
У сусідній Бершаді вирішили погу-

ляти гучніше, ніж завжди, і пройтися 
ходою до міського парку від адмінбу-
дівель.

Після покладання квітів до ко-
лишнього монумента знесеного бер-
шадчанами Леніна, люди поступово 
рушають вулицями під супровід ор-
кестру.

Наразі постамент «вождя револю-
ції» обтягнутий банером зі світлина-
ми Небесної Сотні.

Урочисті промови закінчуються, 
а до мітингу приєднується загін ряту-

вальників. Хода поступово рушає під 
звуки маршів.

Не лише звичайні громадяни ві-
тають святкову ходу. Через кожні 
сто-двісті метрів стоять полісмени, 
які хвацько прикладають долоню до 
скроні, коли їх минають колеги-пра-
воохоронці у випрасуваній формі.

Також з фасаду будівлі ході всмі-
хаються земляки, які вже ніколи не 
зможуть взяти в ній участь. Водно-
час одному із загиблих в АТО бер-
шадчан, колишньому фізрукові 
Юрію Барашенку, того ж дня в селі 
Красносілка встановили меморі-
альну дошку.

А в цей час у міському парку на 
учасників ходи чекав іграшковий 
Президент країни Петро Порошенко 

разом з відомою телеведучою Ал-
лою Мазур.

Авторку шаржових копій відомих 
співгромадян Інну Слободяник не 
вдається розшукати поруч. Зате чут-
но чимало відгуків про композиції.

– Диви, як викапаний, – тицяє 
пальцем сивий чоловік на ім’я Сте-
пан, штовхає дружину й продовжує 
ділитися враженнями. – Подивись, 
яка гарна лялька нашого Президента, 
навіть мішки під очима зробили!

ЛАДИжИН
У цей час у Ладижині День Неза-

лежності святкують разом з Днем 
міста. Не завадили відзначенню 777-ї 
річниці міста навіть дві траурні про-
цесії, які пройшлися містом вранці – в 

автокатастрофі загинули 28-річний 
Дмитро Шуліка, який працював у 
міській раді Ладижина, і дружина 
керуючого справами міської ради Ві-
ктора Терепи Лідія Терепа, яка пра-
цювала вчителькою в одній зі шкіл 
Ладижина. 

Уся центральна площа Ладижина 
опівдні виявилася заповненою людь-
ми, які сиділи за столиками на лавоч-
ках та очікували на площі Фонтанів 
виступ гурту «Гарячий шоколад» та 
співака Романа Скорпіона. Також на 
свято приїздила польська делегація з 
міста-побратима Коло. 

Але найбільший ажіотаж викли-
кали намети навпроти сцени, в яких 
з 17.00 людям мали видавати про-
дуктові курячі гриль-набори та пиво. 
Акцію завчасно анонсували в пресі 
до Дня міста.

ТРОСТЯНЕЦЬ 
У сусідньому райцентрі Тростя-

нець також святкували гучно – з гу-
ляннями та музикою. До селищного 
стадіону завітало чимало фольклор-
них гуртів.

Але справжнім раєм цей день став 
для місцевої малечі. Хоч сонце вже 
починало зникати, а святковий день 
близився до вечора, діти різного віку 
гасали зеленою травою стадіону один 
за одним під звук українських народ-
них пісень. І зупинятися та відпочивати 
ніхто, як видно, не збирався.

У Вінниці ж День Незалежності 
відзначили велопарадом  у вишиван-
ках та цілодобовим поетичним мара-
фоном під назвою «Заколот». 

СВЯТКУВАННЯ

ДЕНь НЕЗАЛЕжНОСТІ В РІЗНИХ
РАЙОНАХ ВІННИЧЧИНИ: 
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концерти, подарунки, шаржі на Президента й безкоштовне пиво
богдан нОВак

До банера зі світлинами Небесної Сотні бершадчани поклали квіти

На святкування зібралося чимало людей

Ляльки Президента та телеведучої вразили своєю 
схожістю з прототипами

У всіх містах Вінниччини пройшли святкові концерти

До Дня Незалежності вінничани вбиралися у вишиванки

У святковій ході брали участь діти
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лику магічну силу, вірили вони, мала 
так звана «непочата» вода, набрана в 
криниці до сходу сонця. У ній, настояній 
на зірницях, купали новонароджених, 
нею напували корів, щоб давали більше 
молока, а також вмивалися, щоб не бо-
ятися пристріту, лихого ока. Можливо, 
це легенда, але липа стоїть і досі. Навес-
ні пісні шпаків розносяться саме від неї, 
влітку вона радує всіх пахощами цвіту й 
так і манить напитись води.

Здається,  Тартак – звичайнісіньке  
село, яких тисячі. Ніби нічого особли-
вого, але все ж тут є на що подивитись. 
Наприклад, є музей, який створили 
самі жителі. Його присвятили Україні та 
її культурі. Бібліотекарка Надія Лівшун 
провела мені екскурсію по музею.

З порогу стає зрозуміло, що кожен 
предмет принесений сюди з великою ша-
ною та любов’ю, випадкових речей тут 
немає! Українські народні костюми, речі 

побуту та кухонне приладдя, розмаїття 
кольорів та візерунків українських хусток, 
вишивані рушники, скатертини, ціпки, ру-
банки, корита, старовинні праски. 

– На території Київської Русі корито 
відоме з X століття, про це свідчать архе-
ологічні знахідки. Використовували його 
по-різному, а взимку селянські діти ката-
лися в коритах з гірок, як на санчатах, – 
розповідає Надія Лівшун. 

Я зі здивуванням дивилася на пра-
родичку праски –  качалку, на яку на-
мотувалась білизна, і товсту плашку із 
зарубками й руків’ям, яку рухали впе-
ред-назад. Ребра цієї плашки торкались 
тканини, розминаючи й розгладжуючи 
зморшки. У різних регіонах Київської 
Русі це прасувальне знаряддя називали 
по-різному: «рубель», «пральніков», 
«праник», «гранчак», «ребрак», «роз-
кочування». Тканини тоді виготовля-
лися вручну й були такі грубі, що після 

Другого та третього вересня на території 
«Історико-меморіального комплексу 
пам’яті жертв фашизму», який знахо-

диться на ставці Гітлера «Вервольф», відбу-
деться третій військово-реконструкторський 
фестиваль «Жива історія», присвячений 
подіям Другої світової війни, які відбувались 
влітку 1944 року в Україні. 

– Цьогоріч фестиваль будемо проводити 
втретє, участь у ньому візьмуть реконструктори 
зі всієї України. Другого вересня о 13:00 буде від-
криття фестивалю, хоча буде на що подивитись 
ще із самого ранку. Кожен з відвідувачів зможе 
потрапити в своєрідний музей, де експонатами 
фактично будуть живі люди. Реконструктори бу-

дуть уособлювати собою солдатів трьох армій: 
Вермахту, УПА та Червоної армії. Вони створять 
три табори, у кожному з яких солдати житимуть 
своїм життям – готуватимуться до бою, віддава-
тимуть накази, готуватимуть їсти й таке інше. Усі 
охочі зможуть поринути в їхнє життя, фотографу-
ватися й поспілкуватись, ніби перенестися в той 
період. Також можна буде послухати екскурсію 
від працівників музею, – розповідає організатор 
фестивалю Віталій Головенько. 

На гостей фестивалю чекає велика кількість 
реконструкторів, серед яких будуть навіть пара-
шутисти, а також безліч нових експонатів, яких 
туристи ще досі не бачили. Також табір УПА пла-
нує побудувати особливу криївку.

– Наступний день буде не менш захопливим, 
буде театралізовано відтворений бій між ключо-
вими арміями Другої світової. Він не буде одно-
часним, але буде дуже цікавим, – каже пан Віталій. 

Захід повністю некомерційний, глядачам, які бажа-
ють на нього потрапити, необхідно тільки заплатити 
за вхід у музей. Щодо транспортного сполучення, то всі 
охочі зможуть доїхати до музею власним транспортом 
або маршруткою з Вінниці. Їжею потрібно запастися з 
дому, аби мати змогу перекусити на заході.

– Я б дуже сильно хотів запросити велику кіль-
кість людей, а особливо дітей, адже в підручниках 
з історії не завжди можна знайти ті чи інші факти, 
і тим більше наочно це все уявити, – додає органі-
затор. 

анонснаш край«Правди сила», №35(44),  30 серпня 2017 р.

Елена ШвЕць
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на фестивалі буде багато історичних персонажів на другий день фестивалю заплановані історичні бої

краєвиди села Тартак – надзвичайно мальовничі
У сільському музеї багато

старовинних речей

фестиваль

У сТрижавці зійдУТься Три армії дрУгої 
свіТової війни Солдати-реконструктори два дні житимуть на ставці Гітлера

Редакція газети «Правди сила» завжди рада приймати якісні матеріали від наших читачів та допи-
сувачів. Так ми познайомилися зі школяркою зі Жмеринки, 13-річною Еленою Швець, яка написа-
ла нам чудову історію про село свого краю.

Знаєте, 
мені стало 
цікаво… 

Думала, напишу 
про місце, де 
чудова природа, 
де неспішний 
плин життя, де 
мені найкраще 
засинається й де найсмачніше парне 
молоко… але ж ні! Щось відшукала 
сама, щось підказали люди, які про-
читали про своє рідне село… спіл-
кувалась із селянами, які знаходили 
багато різних старовинних речей 
та бачили на власні очі старовинну 
гробницю, яка була викопана тут. 
За їхніми словами, на території села 
Тартак Жмеринського району роз-
копано поховання мідної доби. 

Місцеві жителі розповідають, що під 
час оранки тут знайшли давню гробни-
цю, що складалася з вапнякових плит, її 
дно було викладене камінням. Всере-
дині гробниці знаходилося два скелети: 
один лежав головою на схід, другий – на 
захід. Поховання дає можливість вивчи-
ти культуру нашої України, розселення 
племен.

Село заснували в середині XvIII сто-
ліття пани, які проживали на той час на 
території Браїлова. Вони прокладали 
собі шлях на Мартинівку, осушили части-
ну річки, побудували корчму. Цей шлях 
називали Трацьким. Пані була доброю 
до простих людей, тому село швидко 
розросталось. Ще цікаво, що вона поса-
дила липу, біля якої клялись один одно-
му у вірності закохані пари. Це було об-
рядове місце – тут сходились три шляхи 
та була стара криниця зі смачнючою 
водою. З прадавніх часів тутешні люди 
воду глибоко шанували. Особливо ве-

прання стояли колом. «Прасування» не 
тільки видаляло складки, але й робило 
їх м’якшими. 

Найбільше мені сподобались два спа-
рених горщики, які називають «близня-
тами». У них носили на поле їсти. 

– Глина – це натуральний і екологічно 
чистий матеріал. Вважається, що вона 
усуває негативні емоції, – розповідає 
пані Надія. – До майстрів гончарної спра-
ви здавна пред’являлися суворі вимоги. 
Вони не повинні були сідати за гончар-
ний круг з поганими думками. Працюю-
чи з глиною, майстер вкладає в неї час-
тинку своєї душі. 

Усе побачене змушує задуматись, 
щось переосмислити... Та безмірно пи-
шатись тим, що ти українець! Що живеш 
у найкрасивішій і наймальовничішій 
країні! І маєш можливість завдяки пре-
красним людям пригорнутись до історії 
рідного краю й розповісти про це всім!  

Вiнницькi реконструктори на фестивалi «Живий вогонь»
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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.  

***
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.

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. 

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.

***
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.

***
Потрібні домробітники (сімейна пара) з догляду 

за будинком на прибудинковою територією (Київська 
обл., Обухівський район). житлом забезпечуємо. До-
свід роботи від трьох років у одного господаря. Графік: 
2/2 тижні. Тел.: 096-119-60-39.

***
На постійну роботу потрібні охоронники (вахта). 

Графік: 14/7, 30/14. З/п 200-250 грн/доба, щотижне-
ва видача авансу, безкоштовне житло та харчування. 
ТОВ «СМ «Партнери». Ліц. АЕ 292357 від 23.09.2014 р. 
Тел.: 067-933-01-70, 095-487-48-94 (Первомайськ).

***
Польща, Чехія, Німеччина. Заробіток від 1300 євро. 

Повний супровід: оформлення+вакансії! З біометрич-
ним паспортом без візи на роботу – 90 днів. Виїзд з Укра-
їни. Тел.: 068-831-81-10, 095-472-52-80 (Київ).

Продавець продовольчих товарів м. Київ. Гнучкий 
графік. З/п 5500-7000 грн/міс. Оф. Працевлаштування. 
Надаємо житло. Оплачуване стажування. Тел.: 067-234-
92-05, 093-925-49-61 (Харків).

Потрібні різальниці шампіньйона. Надаємо житло 
(кухня, гаряча вода, душ). Бажано сімейна пара, жін-
ки. Зарплата – мінімум 4000 грн. Київська область. Тел. 
067-402-14-86 (Ірина, Харків).

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).

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

культиватори КРН-5.6,КГШ-4, диск. борону АГ-2.1; 2.4; 2.7; 

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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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. Після цього ми самостійно оформимо передплату на пошті. При цьому 
передплатник звільняється від сплати поштового збору – ми беремо його на 
себе. 

Отже, Вам залишається зробити всього три кроки: 1.) оформити заявку, 
заповнивши всі дані; 2.) перейти на сторінку оплати; 3.) підтвердити оплату 
коштів за допомогою коду, що надійде в смс-повідомленні. 

Будьте прогресивними та сучасними – передплачуйте газету онлайн!

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) тощо. Тел.: 
067-780-14-39, 099-055-67-45 (Київ).

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 
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.                                   
***

Тороїдальні трансформатори від 10 Вт до 40 кВт, під 
замовлення. Доставка. Сайт: tor-trans.com.ua. Сайт: 057-
759-50-06 (Харків).

***
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. 

АНГАРИ, СКЛАДИ, ЦЕХА 
ВІД ВИРОБНИКА – 
ЗАВОДА «АНГАР»

www.angar.bz

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

Тельфери б/в, компресори, лебідки промислові, складські 
неліквіди. Тел.: 097-731-79-37, 063-028-11-28 (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).

НЕРУХОМІСТЬ
Продам або здам в оренду будинок у центрі села 

Кирнасівка Тульчинського району. Тел.: 097-497-41-16.

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. Ви-
гідно, просто та реально! Ліцензія НБУ №22 від 28.04.2002 р. 
Тел.: 066-003-55-87, 097-110-46-81.

***
Дам грошей у борг. Тел.: 097-960-14-79 (Дмитро). 

Не є банківською установою.
***

Дам грошей у борг. Андрієнко Віктор Павлович. 
Не є банківською установою. Тел.: 067-700-29-81.

***
Кредит чи кредитна карта до 300000 грн! Дізнайся, 

який банк дасть! Гарантія підбору! Тел.:0-800-754-740 
(безкоштовно з будь-якого номеру без вихідних та пе-
рерв, з 8.00 до 22.00). Швидкий підбір онлайн: www.
nashibanki.com.ua.

***
Позика від 10 до 150 тис. грн, 15% рiчних, до дев’яти 

років, лiцензiя НБУ №249 від 17.11.2011.залишайте заяв-
ку онлайн на сайті: kredit-market.usluga.me або тел.: 063-
663-04-65,050-884-11-30,068-880-13-02 (Харків).

ТРАНСПОРТ 
І ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Куплю старовинні мотоцикли та запчастини до них: 
М 72, М 61, М 62, К 750, «Дніпро» 12, 16, «БМВ», «Хар-
лей», ДКВ, ТИЗ, АВО, усі моделі з ведучими колясками. 
Самовивіз. Тел.: 067-887-40-18, 066-966-35-46 (Київ).

Поршнева група МД-Кострома, Кама, Конотоп, гіль-
за, поршень, кільця поршневі, пальці, комплекти про-
кладок двигунів, кпп, мостів, вкладки Димитровград, 
Тамбов, Дайдо ЗМЗ, фільтри. Оригінальні з/ч КАМАЗ, 
МТЗ, ГАЗель, ЮМЗ. Тел.: 067-570-22-02, 050-719-00-74 
(Київ).

РІЗНЕ
У м. Тульчині, на старому ринку, у критому павіль-

йоні працюють бутики дитячого й підліткового одягу та 
іграшки. Запрошуємо відвідати наші бутики.

***
Автоцивілка. Зелена карта. Медичне страхуван-

ня при виїзді за кордон (туристичне та на роботу). 
МОЖЛИВА ДОСТАВКА. Працюємо пн – сб. Деталі за 
тел.: 098-695-30-90.

***
Продам високоякісні меблі для торгових площ. 

Ціна договірна. Тел.: 067-974-55-61.

Викуп пром. будівель під розбирання. Послуги 
пром. демонтажу. Ангари, склади, елеватори, комп-
лекси, фабрики, 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.

***
Втрачене пенсійне посвідчення на ім’я Власик Ми-

хайло Володимирович, вважати недійсним.
***

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 
на ім’я Могила Валентина Костянтинівна, вважати не-
дійсним.

***
Втрачене посвідчення дитини багатодітної сім’ї 

на ім’я Стасюк Наталія Вольдемарівна, вважати не-
дійсним.

***
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. 

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

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

Проектування. Виготовлення. 
Монтаж

(095) 477-66-66
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ТБ 10

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ з 4 по 10 вересня
ПОНЕДІЛОК, 4 ВЕРЕСНЯ

Перший національний
06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Розсекречена історія
14.45, 17.10 Світ он лайн
15.00, 18.30, 21.00, 01.25 Новини
15.20 Д/с «Бог в Америці»
16.40 Д/с «Садові скарби»
17.20 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
17.40, 02.35 Вікно в Америку
18.15, 01.10 Новини. Світ (по-
втор)
18.45, 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
19.55 Д/с «Орегонський путівник»
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Нові світи»
23.00 Перша шпальта
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
02.55 Д/с»Традиційні свята 
Мацурі»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля -2»
10.50, 12.20 «Міняю жінку - 11»
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дриґом» (16+)
22.00 «Гроші»
23.15 «Танці з зірками»
00.10 «Танці с зірками»
01.25 «Ворожка»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.50, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Чоловік повинен 
платити!»
11.10, 12.25 Т/с «Східні солодощі» 
12+
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Заборонене кохання» 
16+
00.25 Т/с «Перша спроба» 16+
03.45 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.00 Профілактика!!!
07.00 Зірковий шлях. Новий сезон
08.45 Реальна містика
10.50 Т/с «Квіти від Лізи» 16+
14.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 
2» 16+
15.00, 19.00, 23.00, 01.30 Сьогодні
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45, 02.20 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя» 12+
23.30 Х/ф «Форсаж 4» 16+
03.30 Зірковий шлях
04.30 Т/с «Черговий лікар 3» 12+

Новий Канал
03.00 Профілактика
12.00 Х/ф «Попелюшка»
14.15 Т/с «Не родись вродлива»
18.00 Абзац
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево та сердито
22.10 Х/ф «Великий Стен» 16+
00.20 Х/ф «Закляття» 16+
02.45 Служба розшуку дітей
02.50 Зона ночі

ICTV
05.00, 02.35, 04.45 Дивитись усім!
05.40, 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
09.55 Антизомбі
10.55, 13.20 Х/ф «Чорна діра» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.10 Х/ф «Хроніки Ріддіка» 
16+
16.20 Х/ф «Ріддік» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Таємниці і брехня» 16+
22.40 Свобода слова
00.55 Х/ф «Холодне світло дня» 
16+

03.15 Провокатор
04.25 Факти

СТБ
06.00 Профілактика
12.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
15.30 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «Хата на тата»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Щоденник слабака 3. 
Собачі дні» 16+
12.20 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Х/ф «Хоробрий кравчик»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
22.00, 02.00 Казки У Кіно
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.25, 01.55 Огляд преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.35 Фінансовий тиждень
07.50 Афіша
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LiFe
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода 
у 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, 5 ВЕРЕСНЯ

Перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 09.20, 
14.45, 17.35 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/с «Дика планета»
09.00 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
13.15, 23.00 Д/ф «Микола Руден-
ко. Формулу життя знайдено»
14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с «Садові скарби»
17.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
17.40 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45, 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
20.30 Наші гроші
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Нові світи»
23.30, 02.40 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля -2»
10.55 «Чотири весілля -6»

12.20 «Міняю жінку - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дриґом» (16+)
22.00 «Життя без обману 2017»
23.15, 00.10 Х/ф «Правдива 
брехня»
02.20 «Ворожка»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Забороне-
не кохання» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Курортний роман» 
16+
03.00 «Україна вражає»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.00, 13.40, 15.30 Т/с «Черговий 
лікар 3» 12+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 03.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 
сезон
16.00 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.35 Футбол. Кваліфікація ЧМ-
2018. Ісландія - Україна
00.10 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+
02.05 Х/ф «Форсаж 4» 16+
04.35 Зірковий шлях
05.20 Реальна містика

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.39, 06.59 kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
14.30 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Ціпонька» 16+
23.10 Х/ф «Кохання та інші не-
гаразди» 16+
01.00 Х/ф «Закляття 2» 16+

ICTV
05.35, 20.20 Гражданская обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «Політ золотої 
мушки» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Т/с «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав» 16+
16.30 Т/с «Полювання на Верволь-
фа» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Таємниці і брех-
ня» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
23.25 Х/ф «Шакал» 16+
01.55 Х/ф «Холодне світло дня» 
16+
03.30, 04.50 Дивитись усім!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

СТБ
06.35, 15.30 «Все буде добре!»
08.30 «Все буде смачно!»
11.05 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
23.25 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Хоробрий кравчик»
11.50, 23.00 Розсміши коміка

12.50 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Х/ф «Пастушка»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 03.40 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 02.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00, 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 Огляд 
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LiFe
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода у 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, 6 ВЕРЕСНЯ

Перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 09.20, 
14.50 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф «Садові скарби»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
13.15, 23.00 Наші гроші
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с «Нью-Йорк»
16.30 Д/с «Садові скарби»
16.50 Д/с «Розповіді про Хансік»
17.20 Хочу бути
17.40 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45, 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
20.30 Слідство. Інфо
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Нові світи»
22.50 Мегалот
23.30, 02.40 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля -2»
10.55 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дриґом» (16+)
22.00 «Міняю жінку - 12»
23.15, 00.10 Х/ф «Як викрасти 
мільйон»
02.00 «Ворожка»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Забороне-
не кохання» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.10, 05.15 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Це я»
02.50 «Україна вражає»
03.15 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

Новий Канал
03.45 Зона ночі
05.10, 18.00 Абзац
05.59, 07.19 kids Time
06.00 М/с «Сімейка Крудс»
06.20 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.20 Т/с «Щасливі разом»
10.20 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
14.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Х/ф «Тварина»
22.45 Х/ф «Ціпонька» 16+
00.50 Х/ф «Великий Стен» 16+
02.55 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 10.05 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05, 13.20 Х/ф «Шакал» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав» 16+
16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Таємниці і брех-
ня» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф «Співучасник» 16+
01.50 Х/ф «Політ золотої мушки» 
16+
03.30, 04.45 Дивитись усім!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

СТБ
06.30, 15.30 «Все буде добре!»
08.25 «Битва екстрасенсів 16»
10.40 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
23.25 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Пастушка»
11.50, 23.00 Розсміши коміка
12.50 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Х/ф «Розумна селянська 
донька»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 03.40 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 02.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00, 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 Огляд 
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Україні
08.50 Клуб LiFe
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода у 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, 7 ВЕРЕСНЯ

Перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 09.20, 
10.55 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф «Садові скарби»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
13.15, 23.00 Слідство. Інфо
14.00 Розсекречена історія
15.20 Надвечір’я. Долі
16.30 Д/с «Садові скарби»
16.50 Д/с «Розповіді про Хансік»
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45, 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
20.30 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Нові світи»
23.30, 02.40 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля -2»
11.00 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Х/ф «Догори дриґом» (16+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.15, 00.10 Х/ф «Піраміда» (18+)
01.15 «Ворожка»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25, 20.40 Т/с «Забороне-
не кохання» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.00, 05.00 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Про нього» 16+
02.40 «Україна вражає»
03.00 «уДачний проект»
03.40 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
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Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.45, 18.00 Абзац
05.39, 06.59 kids Time
05.40 М/с «Сімейка Крудс»
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.30 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
14.30 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Зіркові яйця
21.00 Х/ф «Кілери» 16+
23.00 Х/ф «Дружина напрокат» 
16+
01.10 Х/ф «Кохання та інші не-
гаразди» 16+

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Секретний фронт
10.50, 13.20 Х/ф «Співучасник» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав» 16+
16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Таємниці і брех-
ня» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Куленепробивний» 
16+
01.35 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.30, 04.50 Дивитись усім!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

СТБ
06.35, 15.30 «Все буде добре!»
08.20 «Все буде смачно!»
09.15 «Битва екстрасенсів 16»
11.45 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «Зважені та 
щасливі - 7»
23.55 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Розумна селянська 
донька»
11.50, 23.00 Розсміши коміка
12.50 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.50 Х/ф «Стоптані туфельки»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 03.40 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 02.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00, 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 Огляд 
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Мотор
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LiFe
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода у 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, 8 ВЕРЕСНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 09.20, 
10.55, 14.50, 20.45 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф «Садові скарби»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
13.15, 23.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
16.30 Д/с «Садові скарби»
16.50 Д/с «Розповіді про Хансік»
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45, 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Пенсійна реформа. Спецп-
роект
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
22.40 Д/с «Дика планета»
23.30 Д/с «Дикі тварини»
00.20 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
02.40 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.55 «Чотири весілля -6»
12.20 «Міняю жінку - 5»
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15, 23.05 «Ліга сміху 3»
01.55 «Вечірній Київ «

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.20, 12.25 Т/с «Заборонене 
кохання» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 02.20 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Нічний випадок»
23.50 Х/ф «Будні карного роз-
шуку»
01.30 Д/п «Україна: забута історія»
04.00 «Жди меня»

ТК Україна
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.20 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя» 12+
23.20 Спеціальний репортаж
00.00 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+
04.00 Реальна містика
05.40 Зірковий шлях

Новий Канал
03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
05.00, 18.00 Абзац
05.49, 07.09 kids Time
05.50 М/с «Сімейка Крудс»
06.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.10 Половинки
09.15 Київ вдень та вночі
13.10 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
15.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
21.40 Х/ф «Скільки у тебе?» 16+
23.50 Х/ф «Вкрадене побачення» 
16+
01.40 Х/ф «Дружина напрокат» 
16+

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.05, 13.20 Х/ф «Куленепробив-
ний» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «На трьох»

14.15, 16.10 Т/с «Молодий Вовко-
дав» 16+
16.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.40 Т/с «Таємниці і брехня» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Два стволи» 16+
01.55 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.20 Дивитись усім!
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
05.35, 23.30 Х/ф «Молода дру-
жина»
07.35 Х/ф «Диши зі мною»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-
риз!»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф «Стоптані туфельки»
11.50 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.20 Х/ф «Красуня й чудовисько»
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.35, 03.35 Віталька
16.50 Готель Галіція
17.50, 01.10 Країна У
18.50, 00.10 Танька і Володька
20.00 М/ф «Льодовиковий період 
2: Глобальне потепління»
21.40 М/ф «Льодовиковий пері-
од: Різдвяна пригода»
22.10 Х/ф «Я, знову я та Ірен»

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 01.55 Огляд 
преси
06.45, 18.45 Місцевий час
06.55 Ранок із Біблією
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LiFe
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформа-
ційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода 
у 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, 9 ВЕРЕСНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путів-
ник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.55, 08.00, 08.15, 
09.20 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 На слуху
08.35 Д/с»Традиційні свята 
Мацурі»
09.30 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.45 Хочу бути
11.05 Школа Мері Поппінс
11.20 Фольк-music
12.50, 01.30 Театральні сезони
13.15 Т/с «Нові світи»
18.30 Богатирські ігри
19.15 Х/ф «Дитячий секрет»
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Скарби та смертель-
ні таємниці морів»
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с «Бог в Америці»
00.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
02.00 Надвечір’я. Долі
02.55 Д/с «Нью-Йорк»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 23.10 «Світське життя»
11.00 «Життя без обману 2017»
12.30 Х/ф «Догори дриґом» (16+)
16.25, 21.15 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
00.10 «Вечірній Київ «
02.30 Х/ф «Піраміда» (18+)
05.40 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф «Іноземка»
08.00 Х/ф «День весілля доведеть-
ся уточнити»
10.00 Д/п «Тетяна Дороніна. Не 
люблю кіно»
11.00, 02.50 Х/ф «Мачуха»
12.50, 04.15 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»
14.15 Х/ф «Золоті небеса»
16.00 Х/ф «Передбачення»
18.00, 20.30 Т/с «Жереб долі»
20.00, 02.00, 05.30 «Подробиці»
22.30 «Великий бокс. Олександр 
Усик - Марко Хук»
02.30 Д/п «Великі українці»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 05.40 Зірковий шлях
08.10, 15.20 Т/с «Вікно життя» 12+
16.45, 19.40 Т/с «Дитина на 
мільйон»
21.45 Т/с «Сила серця» 16+
01.20 Реальна містика
03.40 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Зона ночі
06.09, 07.59 kids Time
06.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
08.00 Т/с «Татусеві дочки»
09.00 Заробітчани
11.00 Дешево та сердито
12.20 Зірки під гіпнозом
14.20 Зіркові яйця
16.20 М/ф «Хороший динозавр»
18.15 Х/ф «Земля майбутнього» 
16+
21.00 Х/ф «Реальна сталь» 16+
23.30 Х/ф «Чужі на районі» 18+
01.20 Х/ф «Скільки у тебе?» 16+

ICTV
06.15 Дивитись усім!
07.10 Без гальм
08.10 М і Ж
09.10 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох»
14.45 Х/ф «Два стволи» 16+
16.50 Х/ф «Нью-йоркське таксі»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Таксі» 16+
21.55 Х/ф «Таксі-2» 16+
23.45 Х/ф «Скажені перегони» 
16+
01.30 Т/с «Слідчі» 16+
03.10 Провокатор
04.30 Факти
04.55 Т/с «Код Костянтина» 16+

СТБ
06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.05 «Судді Х - Небачені факти!»
08.05 «Караоке на Майдан»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Зважені та щасливі - 7»
13.30 «Сюрприз, сюрприз!»
16.20 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.25 Т/с «Тато Ден»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.10 Х/ф «Красуня й чудовисько»
12.40 М/ф «Шлях до Ельдорадо»
14.20 Готель Галіція
16.35, 19.50 Танька і Володька
17.55 М/ф «Льодовиковий пері-
од: Різдвяна пригода»
18.20 М/ф «Льодовиковий період 
2: Глобальне потепління»
22.25 Одного разу в Одесі
23.30 Х/ф «Я, знову я та Ірен»
01.30 Казки У
03.10 Віталька

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 00.20, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода у світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.10, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55 Погода на курортах
07.30, 14.10 Відкрита церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 
Погода в Україні
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
12.50 Legal up LiFe
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25, 02.35 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 01.30 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект 
«Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.15, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.15 В кабінетах
04.35 Час інтерв’ю

 
НЕДІЛЯ, 10 ВЕРЕСНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.30, 07.45, 08.15, 
22.55 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.50 Смакота
08.35 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
09.30 Х/ф «Дитячий секрет»
11.30, 01.30 Театральні сезони
11.55 Мистецькі історії
12.10 Фольк-music
13.30 Перший на селі
13.55 Т/с «Гранд готель»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
02.00 Надвечір’я. Долі
02.55 Д/с»Традиційні свята 
Мацурі»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00 ТСН
06.50 М/ф «Маша і ведмідь»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
09.40 «Світ навиворіт - 9»
10.55, 12.00, 13.00 Т/с «Свати - 3»
14.00, 16.45 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.00 «Міс україна 2017»
00.45 «Аргумент кiно»
01.40 «Світське життя»
04.25 «Розсміши коміка 2017»

Інтер
06.00 «Великий бокс. Олександр 
Усик - Марко Хук»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел и решка. Рай і пекло 
2»
11.00 «Орел і Решка. Перезаван-
таження»
12.00 Х/ф «Ой, мамоньки!»
14.45 Х/ф «Бережись авто-
мобіля»
16.45 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша»
18.30 «Круче всех»
20.00, 01.55 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Так буває»
22.30 Х/ф «Передбачення»
00.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки 2»

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.50 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+

14.50 Х/ф «Моє кохання» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Школа прожи-
вання» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.45 Т/с «Дитина на мільйон»
01.50 Реальна містика
03.30 Т/с «Черговий лікар 3» 12+

Новий Канал
03.20, 01.40 Зона ночі
04.49, 06.09 kids Time
04.50 М/с «Губка Боб Прямокутні 
штани»
06.10 Топ-модель по-
українськи
08.50 М/ф «Хороший динозавр»
10.45 Х/ф «Кілери» 16+
12.40 Х/ф «Тварина»
14.10 Х/ф «Земля майбутнього» 
16+
17.00 Х/ф «Реальна сталь» 16+
19.40 Х/ф «Робот Чаппі» 16+
22.00 Х/ф «Інший світ: Повстання 
ліканів» 18+
23.50 Х/ф «Заноза» 18+

ICTV
07.25 Т/с «Відділ 44» 16+
11.15, 13.00 Т/с «На трьох»
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф «Нью-йоркське таксі»
15.05 Х/ф «Таксі» 16+
16.55 Х/ф «Таксі-2» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «Таксі-3» 16+
22.20 Х/ф «Таксі-4» 16+
00.20 Х/ф «Скажені перегони» 
16+
01.55 Т/с «Слідчі» 16+
03.35 Провокатор

СТБ
07.10 Х/Ф «Будьте моїм чолові-
ком...»
08.55 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майдан»
11.05 «Хата на тата»
13.45 «МастерШеф - 7»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
21.00 «Один за всіх»
22.10 «Х-Фактор - 8»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 М/ф «Шлях до Ельдора-
до»
12.20 Х/ф «Король сноуборду»
14.00 Готель Галіція
16.15, 00.00 Країна У
21.00 Танька і Володька
22.25 Одного разу в Одесі
02.10 Х/ф «Сон»
03.40 Віталька

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.20, 10.55 Погода у 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 
Погода в Україні
08.15 Мотор
08.20 Автопілот-тест
08.25 Технопарк
08.30, 03.15 Феєрія мандрів
09.10 Гра інтересів
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
12.50 Legal up buSineSS
13.10 Модне здоров’я
13.30 Час інтерв’ю
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 00.20, 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  



Напередодні Дня Незалеж-
ності у Вінниці на майдані 
Небесної Сотні добу лунали 

вірші та проза відомих україн-
ських письменників. Вінничани вже 
втретє по-особливому відзначили 
це свято, заспівавши опівночі гімн 
України та переглядаючи архівні 
відео з історії становлення неза-
лежності на марафоні «Заколот».

– Нам хотілось якось незвичайно 
зустріти День Незалежності, – каже 
авторка проекту Ірина Басенко. – 
Я почала збирати однодумців і все 
вдалося. Торік теж проводили такий 
самий захід, я дуже вдячна Вінниць-
кому козацькому полку імені Івана 
Богуна, який постійно допомагає 
нам у його проведенні, а також Ві-
нницькій обласній бібліотеці імені 
Тімірязєва за те, що долучилися до 
організації.

У заході взяли участь читці із семи 
районів області: Козятинського, Іл-
лінецького, Тиврівського, Тульчин-
ського, Вінницького, Жмеринського 
та Липовецького. Вони приїхали на 
запрошення ГО «Молода Подільська 
Січ» та її керівниці Валентини Шпак-
Мельник. Також чудовими виступа-
ми порадували учасники театральної 
студії «Мельпомена» та представ-
ники літературно-мистецької студії 
«Срібний передзвін» під керівни-
цтвом Світлани Травневої. Також 
були письменники й видавці, які при-

їхали відвідати «Заколот» з Києва та 
Львова.

– Найбільше мене як організатора 
вразило, що коли ми лише анонсували 
проект, одразу ж зателефонував АТО-
вець Сергій Швець зі Жмеринки й ска-
зав, що приїде до нас на «Заколот» від-
значати 13-річчя доньки Еленки. І вони 
таки приїхали, привезли іменинний 
торт, дрова для бочки, всіх пригощали 
та читали вірші. Дівчинка дуже любить 
спілкуватись з цікавими людьми, мріє 
стати журналістом і попри свій юний 
вік уже дописує статті в газету «Правди 
сила», – розповідає Ірина Басенко.

Усю ніч активісти читали «Марусю 
Чурай» Ліни Костенко та грілися біля 
бочок з вогнем, до ранку ж на майда-
ні лишилося чергувати кілька учасни-
ків, які тримали естафету до дев’ятої 
години. 

ГороскопкниГа тижня

жарти

…Одного разу, 
прокинувшись, 
ти бачиш за 
вікном вогонь. 
Ти його не роз-
палював. Але 
гасити його 
доведеться й 
тобі…

…Січень 2015 року. Донбас. 
Паша, вчитель однієї зі шкіл, спо-
стерігає, як лінія фронту неухиль-
но наближається до його дому. 
Стається так, що він змушений цю 
лінію перетнути. Щоби потім по-
вернутись назад. І для цього йому 
щонайменше потрібно визначи-
тись, на чиєму боці його дім…

Про війну на сході України очима 
вчителя однієї зі шкіл на Донбасі, чий 
дім от-от опиниться на лінії фронту, 
про те, як «людина без рушниці» по-
чуває себе в умовах, коли її цінність 
зводять до статистичного «мирного 
населення», читайте в новому рома-
ні одного з найпопулярніших сучас-
них українських письменників Сер-
гія Жадана «Інтернат». 

Жінка приходить пізно ввечері.
– Де була?! – питає чоловік.
– Не хвилюйся, у подружки, – 

каже жінка. – Там чоловіків не 
було.

Згодом чоловік приходить піз-
но ввечері:

– Не хвилюйся, я також був у по-
дружки! І там також чоловіків не 
було.

***
– А скільки тобі років?
– Непристойно запитувати жін-

ку про таке.
– Гаразд, а коли твій день наро-

дження?
– Шостого березня.
– Якого року?
– Не повіриш… кожного!

***
– Ізю, ви чули, що в Ізраїлі зна-

йшли древні рукописи, які ствер-
джують, що за життя Ісус мав жінку 
й двох дітей?

– Тобто, іншими словами, він 
страждав іще більше, ніж ми вва-
жаємо?!

***
Хлопець і дівчина після бурхли-

вої ночі… Хлопець вже хоче йти, 
але раптом біля виходу бачить фо-
тографію чоловіка… Він запитує:

– Слухай, хто це?
– Давай не будемо про це…
– Ну, я ж тебе так люблю, повір 

мені, я все зрозумію…
– Ну, добре, це я в минулому. 
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Вінничани добу читали Вірші 
просто неба, зустрічали 
незалежність та сВяткуВали 
день народження

Заколот

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

4–10 вересня 
ОВеН
З перших днів вересня зануртесь 
у вир подій. Астрологи кажуть, 

що для досягнення поставлених цілей 
не варто йти напролом. Хитрість і гнуч-
кість повинні стати зброєю, яка забез-
печить перевагу на вашу користь. 

Телець
У першій половині тижня мо-
жете сміливо планувати ділові 

та особисті поїздки. Нові контакти, 
встановлені в цей період, принесуть 
у ваше життя кілька довгострокових 
проектів з відмінним фінансуванням, 
а поїздки можуть закінчитися приєм-
ними змінами в особистому житті.

БлиЗНюки
Присвятіть цей тиждень впо-
рядкуванню всіх справ, що на-

копичилися за літо. Якщо не зробити 
цього зараз, можна серйозно зіпсува-
ти собі перспективи кар’єрного зро-
стання. Атмосфера на роботі здасться 
занадто нервовою. Астрологи прогно-
зують загострення відносин з началь-
ством, так що намагайтеся зайвий раз 
не спізнюватися.

РАк
У вересні ви станете справжні-
ми щасливчиками, просто улю-

бленцями долі, не докладаючи жод-
них зусиль. Вашої енергії вистачить для 
того, щоб зрушити гори. Ефект від зро-
бленого не змусить себе довго чекати. 
Велика ймовірність, що цього тижня 
ви здобудете додаткові знання, які ста-
нуть у нагоді в професійній діяльності.

леВ
На вас чекає цілий вир приєм-
них подій. На роботі можливе 

підвищення, нехай формальне, зате 
виграшне по грошах. Ви зустрінете 
багато цікавих людей. Зазвичай міцне 
здоров’я не підведе вас, але все ж вар-
то не забувати про правильне харчу-
вання та легкі фізичні навантаження.

ДіВА
Початок осені – сприятливий 
час для самовдосконалення не 

тільки розумового, але й фізичного. 
Приведіть себе у форму за допомогою 
плавання або бігу.

ТеРеЗи
Вересень стане для вас хоро-
шим, гармонійним місяцем. А 

перший тиждень осені подарує приємні 
звістки та позитивні емоції. Також почу-
єте багато компліментів на свою адресу 
та запевнень у вашій незамінності.

СкОРпіОН
Цей тиждень стане місяцем 
зустрічей і спогадів. Зірки про-

гнозують багато зустрічей з людьми з 
минулого, давніми друзями. Ймовірна 
поява далеких родичів, про яких усі за-
були. Також боржники нарешті з вами 
розплатяться.

СТРілець
Цього тижня начальство буде 
вами задоволене – усі ваші ідеї 

та пропозиції сприймуть на ура. Також 
можлива премія. Вдома все буде спо-
кійно – близькі намагатимуться оточи-
ти вас турботою.

кОЗеРіг
Робота приноситиме вам лише 
задоволення – цього тижня всі 

проблемні моменти вирішаться швид-
ко. Проте під кінець тижня можливе 
перенавантаження, тож аби зберегти 
внутрішню гармонію, більше часу при-
свячуйте собі та не нервуйтесь.

ВОДОлій
Вам цього тижня випаде роль 
миротворця – будете мирити 

всіх і вся. За це багато рідних та знайо-
мих згодом подякують. На роботі ваша 
здатність тверезо оцінювати ситуацію 
дозволить з легкістю вирішувати склад-
ні питання та гасити конфлікти.

РиБи 
Цього тижня будьте послідовни-
ми в діях, а якщо щось пообіця-

ли – виконуйте. На роботі оцінять вашу 
старанність, тож можливий додатковий 
прибуток. Якщо відчуєте занепад сил – 
це сигнал зайнятися спортом. 
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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. 

Шахові задачі, в яких розміщен-
ня фігур на шахівниці в початковій 
позиції або в фіналі рішення зобра-
жають літери, цифри, малюнки, різ-
ні предмети тощо називаються ска-

хографічними. Задачі, які розміщені 
на цих діаграмах, присвячені газеті 
«правди сила», які спеціально для 
нашого видання розробив Микола 
пархоменко. 

перевірте розв’язок задач Володимира Чорноуса, розміщених у №33 від 16 серпня 2017 р.
Задача №37.
Кра1:а2; 1. Ф:а3х;
а3:b2; 1. Ф:b2х;

Задача №38.
g7x?; 0 ... h7:g6;
1. Cg8! g6:h5 2. g6 h4 3. g7x;

Задача №39.
0 ... b7-b6;
Крс6 (Кр:b6-пат)! 1 ... b5 2. Крb6! с4    3.Кра6 b3  4. Kb6x;
0 ... b7-b5; 1. Крb6! b4  2. Кра6 b3 3. Кb6x.

доЗВілля

шахоВі задачі-мініатюри 

Задача №40
літера «п» («правди»)

Мат за 2 ходи (5+5)

Задача №42
знак оклику (!)

мат за 2 ходи (4+2)

Задача №41
літера «С» («Сила»)
мат за 2 ходи (7+1)

 Друкуються

вперше!

працівники бібліотеки показали 
міні-виставу «Старі фотографії»


