
Громадська газета Вінниччиниwww.vlasno.info №36(45), 6 вересня 2017 р.

Ігор ХмІль,
голова Вінницької обласної
організації ПП «Об’єднання 
Самопоміч», заступник голови 
Вінницької обласної ради

бібліотек

функціонує у Вінницькій 
області (с. 6-7)

цифра тижня

926
Засновник: ІА «Медіа-центр «Власно» 

ЗНАЄШ ПРО ФАКТИ КОРУПЦІЇ - ТЕЛЕФОНУЙ (0432) 69-49-81

 Ціна

 2,50 грн

32 4«ЛядІВсьКИЙ ОТЕЛЛО» 
ПОРІЗАВ бЕНЗОПИЛОю 
сУПЕРНИКА 

У МУРОВАНИх КУРИЛІВЦях 
МАЛО сМІТТя дЛя РОбОТИ
сОРТУВАЛьНОЇ ЛІНІЇ

У ШКОЛІ НА ТЕПЛИччИНІ
ЗАЛИШИЛОся дЕсяТь 
дІТЕЙ

5бАРчАНИ П’юТь ВОдУ
З «джЕРЕЛА МОЛОдОсТІ» 
ПОЛьсьКОЇ КОРОЛЕВИ

Програма Тб
з 11 по 17 вересня

Вінниця – це душа Поділля, 
і так сталося, що саме це 
місто часто відігравало й 

продовжує відігравати історич-
ну роль у долі нашої держави. 
Вінниця – фортеця, Вінниця – 
столиця, Вінниця – найком-
фортніше місто для життя.

Ці «звання» наш обласний 
центр отримував упродовж віків і 
продовжує отримувати й зараз. Ми 
часто навіть не задумуємося, що 
маємо в руках такий скарб, як Ві-
нниця, що туристи та гості міста за-
здрять нам, не приховуючи захвату. 
Вінниця навчає наших дітей, лікує 
наших батьків, об’єднує села та міс-
течка області в одне ціле.

Усі ми – вінничани. Навіть якщо 
живемо за сотні кілометрів від об-
ласного центру, усе одно знаємо, 
що Вінниця – наша опора й головне 
місто в нашому житті. 

Дорогі земляки, зичу вам до-
бробуту, миру, здоров’я та щасли-
вих посмішок. З Днем міста, вінни-
чани! 

Навіть за сотНі 
кілометрів, усі 
ми – віННичаНи

Привітання

дар’ї – 20 років. Коли дівчинці 
було три роки, родина ви-
їхала з брацлава на Віннич-

чині до Ізраїлю. У 2016-му дар’ю 
призвали до війська – у цій країні 
всі громадяни (і чоловіки, і жінки) 
підлягають обов’язковому призову 
після досягнення ними 18-річно-
го віку. Про особливості служби в 
Збройних силах Ізраїлю розпитува-
ла наша кореспондентка.

Дар’я – у складі військово-інженер-
них військ. Спеціальність – технолог-
електронщик. У 18 років її призвали до 
війська, однак ще в школі проходила 
військові курси, де серед іншого при-
ймали й військову присягу.

Строкова служба для Дар’ї трива-
тиме один рік та вісім місяців. Після 
завершення цього терміну дівчина 
матиме вибір: або продовжити ци-

вільне життя, або підписати контракт 
та продовжити військовий шлях. 

– В ізраїльській армії немає упе-
редження щодо жінки у війську, це 
єдина армія у світі, де немає дідівщи-
ни, – розповідає бабуся Дар’ї Фаїна 
Баєк. – Якщо жінка стає командиром 
підрозділу, то вона не підходить до 
солдата на відстань ближче п’яти ме-
трів – аби не спокушати. Якщо коман-
дир крикне на солдата – він полетить 
із займаної посади. Один з девізів із-
раїльської армії: «Солдати – це діти». 
На них не можна кричати, і, тим паче, 
бити.

Щодня ізраїльським строковикам 
пропонують різноманітне меню: мо-
лочні, м’ясні, рибні, овочеві страви. 
Солдат увесь час має бути зі зброєю, 
іти додому та у військову частину – та-
кож. 

– У громадському транспорті для 
військовослужбовців – вільний про-
їзд без пред’явлення відповідних до-

кументів, а для таксиста буде за честь 
підвезти людину у формі та не взяти 
з нього коштів за це, – розповідає 
пані Фаїна. – Якщо військовий зайде 
в ресторан чи кафе – його неодмінно 
безкоштовно нагодують.

Після завершення строкової служ-
би військовослужбовцю на особис-
тий рахунок у банку кладуть певну 
суму грошей, яку він може викорис-
тати у своїх цілях, однак держава 
пропонує лише чотири варіанти ви-
користання коштів: одруження та сі-
мейне життя, навчання, придбання 
житла чи відкриття власного бізнесу. 

Дар’я ще не вирішила, якою 
стежкою піде після закінчення вій-
ськової служби: чи здобуватиме 
вищу освіту, чи продовжить службу 
вже на контрактній основі в інже-
нерних військах Ізраїлю. Однак ді-
вчина переконана в одному: до-
свід, здобутий в армії, неоціненний 
та неодмінно стане в нагоді. 

20-річНа віННичаНка слуЖить
в ізраЇльськіЙ арміЇ

вінничани

людмила КлІщуК

Вінничанка в ізраїльській армії

В ізраїльській армії немає 
упередження щодо жінки 
у війську, це єдина армія 

у світі, де немає дідівщини



На Вінниччині триває про-
цес об’єднання громад. 
деякі громади проявили 

активність і вже повністю занури-
лись у проблеми та перспективи 
новостворених ОТГ. Та більшість 
громад сумнівається в доцільнос-
ті об’єднання або ж не поспішає 
об’єднуватись.

Втім мешканці сіл, які дізнались про 
зміни до Перспективного плану, висту-
пили категорично проти. Так сталось і в 
Ямпільському районі. Наприклад, голо-
ва сільради Буші Олександр Ільницький 
повідомив, що місцеві мешканці готові 
приєднуватись лише до Ямполя, а не до 
Бабчинецької ОТГ Чернівецького райо-
ну, як це вони побачили в новому Пер-
спективному плані.

– Люди не хочуть до іншого району. 
Хоча з Бабчинецької громади нам про-

понували до них приєднатись. І на гро-
мадських слуханнях, і на зборах села 
мешканці висловились за те, щоб при-
єднуватись до Ямполя. Там і лікарня 
гарна, і всі комунальні установи, і цен-
три обслуговування, – зазначає він. – 
До Ямполя нам їхати 22 кілометри, до 
Могилів-Подільського – 40 кілометрів, 
а до Бабчинецької об’єднаної грома-
ди – 10 кілометрів, але навпростець. 
А якщо по нормальній дорозі, то лише 
через Ямпіль.

Голова Бабчинецької ОТГ Ніна 
Зварич наголошує, що пропозицію 
об’єднання з Бушею вони озву-
чували ще під час процесу свого 
об’єднання.

– А потім почалась напружена 
робота. Треба освоювати кошти, 
які нам виділили на інфраструкту-
ру. Плюс ми виграли два обласних 
проекти. Роботи дуже багато. А ще 
подали в Мінрегіон проект щодо об-
лаштування в нас Центру безпеки, – 

говорить вона. – Якось так вийшло, 
що більшість громад зараз сидять і 
практично нічого не роблять. Мож-
ливо, наступних виборів чекають.

Але голова Ямпільської райдержад-
міністрації зауважує, що об’єднання до-
бровільне, і вони не можуть змушувати 
об’єднуватись громади:

– Хоча майже всі мешканці Ямпіль-
ського району ще в 2016 році висло-
вили свою думку щодо об’єднання: 
вони хочуть створити одну ОТГ з 
центром у Ямполі. Згідно з проце-
сом об’єднання, у 2017 році сільради 
мали б проголосувати за це рішення, 
але ніхто таке рішення не ухвалив.

Уже відбулись і громадські слухан-
ня, і збори в селах. Проходять і по-
стійні консультації та бесіди в селах 
щодо переваг та недоліків об’єд-
нання, щоб люди були обізнані. Про-
те, чи буде в Ямпільському районі 
одна ОТГ або ж дві та більше, поки 
невідомо.  

ПОЛІТИКА МІсЦЕВА ВЛАдА

у муроваНих 
курилівцях Не 

вистачає сміття для 
повНоціННоЇ роботи 
сміттєсортувальНоЇ

ліНіЇ

ПідПриємства

2

Не пройшло й місяця, як 
у Мурованих Курилів-
цях урочисто відкрили 

нову сміттєсортувальну лінію. 
Проте її не запустили, а сміття 
продовжували возити на 
старе сміттєзвалище. І лише 
4 вересня лінія знову запра-
цювала. Про це повідомив го-
лова Мурованокуриловецької 
райдержадміністрації сергій 
Ладан.

– Після відкриття лінії виникли 
певні нюанси. Тому її не запустили 
на повну потужність, – говорить 
він. – Проте й зараз працювати-
ме вона лише тричі на тиждень. 
Адже такої великої кількості сміт-
тя, на яку вона розрахована, а 
це 20 тонн щодня, – неможливо 
знайти. Наразі завозиться лише 
вісім тонн. Пізніше, коли будуть 
охоплені інші населені пункти 
та райони, сортуватимуть сміття 
щодня.

За словами Сергія Вікторовича, 
зараз сміття сортують шість праців-
ників, хоча планувалось працев-
лаштувати десять осіб. Плюс два 
працівники – ті, що займаються ви-
везенням сміття.

– Вирішили запустити лінію 
навіть не на повну потужність, 
щоб її обкатати, і щоб працівники 
набували досвід. Тим часом по-
трібно закрити багато питань і з 
технікою, і з майданчиками для 
збору сміття. А для цього необ-
хідно підключати гранти, – про-
довжує очільник району. – Зараз 
у райцентрі немає сміттєвих кон-
тейнерів. Двічі на тиждень їздить 
машина та збирає відходи по ву-
лицях згідно з графіком.  

Тетяна щербаТюК

Тетяна щербаТюК

Ольга бунич
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КАРТА яМПІЛьсьКОГО РАЙОНУ

ямпільськиЙ 
раЙоН хоче бути
одНієЮ об’єдНаНоЮ 
ГромадоЮ

теплицька селиЩНа рада відсудила
своЮ землЮ у приватНоГо бізНесу

Ми вже тривалий час 
висвітлюємо ситуацію 
навколо того, що Те-

плицька селищна рада судиться 
з малим приватним підпри-
ємством «Люкс» через землю 
в центрі Теплика. Річ у тому, 
що після укладання договору 
підприємство не зареєструвало 
його, а землею продовжувало 
користуватись, не сплачуючи 
податки. Ініціювали позов до 
суду теплицькі місцеві активіс-
ти: коли в сквері почали виріза-
ти дерева, вони  стали на захист 
зелених насаджень.

Це вже друге слухання справи. 
Цього разу на суд таки прийшов 
представник сторони-відповідача 
МПП «Люкс» Сергій Горовий. Сто-
рона-позивач, в особі вінницького 
юриста Олексія Мусіровського, за-

зареєструвати договір, але зробило 
це неправомірно.

– Державний реєстратор не мав 
права реєструвати договір, оскільки 
ним не враховано положення та вне-
сення змін до законодавства України 
з 2007 по 2015 рік, додаткові угоди 
до договору не вносились, орендна 
плата не переглядалася, – зауважив 
Олексій Мусіровський.

Сторона відповідача Сергій Горовий 
звинувачував Теплицьку селищну раду в 
тому, що вона не зареєструвала договір, 
на що голова Теплицької селищної ради 
Руслан Трамбовецький відповів, що до-
говір складався в трьох екземплярах: 
один залишився в раді, а два – у МПП 
«Люкс», оскільки воно брало на себе 
зобов’язання зареєструвати договір.

Сергій Горовий зауважував, що не 
можна застосовувати законодавство 
2015 року до справи 2007-го, та наво-
див ще аргументи, які тільки підтвер-
джували неправомірність дій МПП 
«Люкс», на що звернув увагу Олексій 
Мусіровський. У результаті слухань 
суд постановив задовольнити позов 
Теплицької селищної ради та скасу-
вав державну реєстрацію, чим по-
вернув спірну ділянку в теплицькому 
сквері Теплицькій селищній раді.  

друге слухання справи щодо спірних земель у центрі Теплика

значила, що за рішенням господар-
ського суду, договір визнаний таким, 
що не відбувся, оскільки не був заре-
єстрований. Це призвело до того, що 

МПП «Люкс» не сплачувало податків 
селищній раді протягом восьми років 
за користування землею. Уже після 
восьми років МПП «Люкс» вирішило 



У Вінниці продовжують роз-
глядати справу щодо замаху 
на життя офіцера-АТОвця. 

Наприкінці липня двоє вінничан 
посеред ночі накинулись на по-
терпілого та нанесли йому п’ять 
ножових поранень. Рішенням Ві-
нницького міського суду обох під-
озрюваних взяли під варту, а вже 
31 серпня одного з них випустили 
зі слідчого ізолятора.

Наш сайт Vlasno.info отримав від 
власних джерел відео подій тієї ночі. На 
відео з камер спостереження помітно, 
що спочатку виникає штовханина, по-
тім – бійка, одного з чоловіків кидають 
на землю та вже лежачого добивають. 
Спочатку – ногами, потім у хід іде холод-
на зброя. Нападник замахується та п’ять 

разів з розгону встромляє в тіло ніж ле-
жачому. Потім обоє тікають з місця події. 
Характерно, що і під час бійки, і під час 
нападу, і під час безпосередніх ножових 
ударів повз проїхало кілька автівок, біля 
місця події проходили кілька людей – 
лише дивилися та йшли далі.

На суді слідчі судді переобирали 
міри запобіжних заходів для підозрю-
ваних – 18 та 32 років (студент та при-
ватний підприємець). Стараннями ад-
воката з-під варти звільнили студента, 
він не завдавав безпосередніх ударів 
ножем, але слідство кваліфікувало 
його як співучасника. Він також кер-

мував автівкою, бо не був у стані алко-
гольного сп’яніння, коли вони тікали 
з Вінниці. Йому інкримінують хуліган-
ство, вчинене групою осіб.

Іншого підозрюваного в замаху на 
вбивство під вартою на час слідства 
таки залишили. Він завдавав ударів 
ножем.

Потерпілий – 25-річний кадровий 
військовий одного із силових ві-
домств, мав ротації на Схід, учасник 
антитерористичної операції. Редакції 
стало відомо, що на операції, лікуван-
ня, реабілітацію вже витратив 60 ти-
сяч гривень і це ще не кінець – кошти 
будуть потрібні й у майбутньому. До-
дамо, що під час тієї нічної сутички по-
терпілий «зловив» два удари в руку – 
наскрізні поранення, два – у район 
серця, пошкоджені легені, ще один – у 
живіт. Розсічена скроня голови. Досу-
дове слідство триває.  

На день знань курсанти 
першого курсу Вищого про-
фесійного училища Львів-

ського державного університету 
безпеки життєдіяльності склали 
присягу цивільного захисту, а 
студенти - клятву. Просто в центрі 
Вінниці вони заприсяглися бути 
сумлінними, чесними та дисци-
плінованими.

Присягу цивільного захисту цьо-
горіч склали 83 курсанти. Вони на-
вчатимуться два з половиною роки. 
Клятва студента звучала з уст 90 сту-
дентів – вони вчитимуться два роки.

17-річна Тетяна Мордач  із села 
Бондурівка Чечельницького району 
каже, що вступила на рятувальницю, 
аби втілити в життя шкільну мрію – 
дівчина з восьмого класу мріє про 
обрану професію.

– Батьки дуже відговорювали, бо 
батько хотів, аби я вступила та вчила-
ся на фармацевта, – розповідає Таня, а 
про її цілеспрямованість свідчить її ко-
ротка зачіска. – Підстриглася, аби було 
зручніше виконувати поставлені за-
вдання. Ще в третьому класі обрізала 
косу, стрижка була трохи довшою, але 
коли остаточно вирішила, куди буду 
вступати, то обстриглася ще коротше. 

Один зі стимулів, чому дівчина 
прагне бути в лавах ДСНС є їхня фор-
ма одягу та техніка. 

– Я дуже люблю їздити на тракторах 
та автомобілях, я й у селі на тракторі 
ганяю, їжджу до бабусі за 15 кілометрів 
автівкою тощо, – розповідає Таня.

На запитання, чи не страшно ді-
вчині буде лізти у вогонь та в інші сти-
хії, відповідає:

– Звичайно страшно, не боять-
ся лише барани. Але треба пока-

зати, що не лише хлопці можуть 
бути рятівниками та гідними си-
нами України, а й дівчата можуть 
стати гідними представницями 
Батьківщини.  
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оПЕративні новини

У МОГИЛІВ-ПОдІЛьсьКОМУ
РАЙОНІ РЕВНИВИЙ чОЛОВІК
ПОРІЗАВ бЕНЗОПИЛОю сУПЕРНИКА

Бензопилою в обличчя отри-
мав мешканець Могилів-По-
дільського району від ревнивого 
суперника. Про це повідомили в 
прес-службі ГУ Національної по-
ліції у Вінницькій області. 

Інцидент стався в селі Лядова. 
Саме там від місцевого магазину 
карета швидкої забрала чолові-
ка з порізами обличчя та пе-
редпліччя. Як з’ясували право-
охоронці, які прибули на місце 
події, конфлікт між потерпілим 
та зловмисником виник давно. 
Через ревнощі до жінки між 
двома місцевими мешканцями 
часто виникали сварки – один 
з чоловіків дуже ревнував до 
іншого свою цивільну дружину, 
яка раніше з ним зустрічалась. 
Жінка працює в сільському 
магазині, тож побачивши в 
ньому суперника, зловмисник 
оскаженів, побіг додому, приніс 
бензопилу, завів її та завдав нею 
ударів потерпілому. Розборони-
ли чоловіків місцеві мешканці, 
які й викликали потерпілому 
швидку. 

Інцидент у поліції кваліфіку-
вали як замах на вбивство, тож 
тепер «лядівському Отелло» 
загрожує до 15 років в’язниці.  

З КРИНИЦІ В ТЕПЛИКУ
ВИЛОВИЛИ ТРУП

У Теплику втопилася жінка. 
Про це повідомили в прес-
службі ГУ ДСНС України у Ві-
нницькій області. 

Тіло жінки на дні криниці 
місцеві жителі виявили близько 
шостої години вечора четвер-
того вересня й одразу зателе-
фонували в рятувальну службу. 
Прибувши на місце події, праців-
ники ДСНС за допомогою спец-
засобів спустилися в криницю та 
витягли труп. 

Особу загиблої встанови-
ли – нею виявилася 36-річна 
місцева мешканка. Наразі всі 
обставини події з’ясовують 
правоохоронці.  
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поклялися врятувати: 
людмила КлІщуК

людмила КлІщуК

Присяга

cуди

Потерпілий – 25-річний 
кадровий військовий, учасник 

антитерористичної операції

Присягу цивільного захисту 
цьогоріч склали 83 курсанти. 

Вони навчатимуться 
два з половиною роки

Вікторія ОнІСІмОВа
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майже сотня вінничан обрали небезпечну професію

173 студенти та курсанти склали присягу цивільного захисту

Тетяна Мордач

У КАЛИНІВЦІ НЕВІдОМІ 
ПОВИРУбУВАЛИ дЕРЕВА

Незаконну вирубку дерев 
знову виявили на Вінниччині. 
Про це повідомили в прес-
службі Держекоінспекції у 
Вінницькій області. Цього разу 
такий випадок зафіксували в 
Калинівці. Під час перевірки 
екоінспектори виявили, що не-
відомі особи вирізали в місті 12 
дерев різних порід та діаметрів, 
завдавши державі збитку на 
4066 гривень.

Усі дані за даним фактом 
направили правоохоронцям 
для відкриття кримінального 
провадження та пошуку зло-
вмисників.  

били леЖачоГо та різали НоЖем: 
суд відпустив з-під варти одНоГо
з НападНиків На віННицькоГо оФіцера



Вінничани організували не-
забутнє святкування 15-го 
дня народження Тетянки 

Копакинської із села Качківка, що 
на ямпільщині. дівчинка ста-
ла героїнею однієї з публікацій 
газети «Правди сила», після чого 
наша журналістка Мирослава 
слободянюк вирішила втілити 
мрію дитини та організувати їй 
незабутній день народження з 
омріяними подарунками. Таня 
з народження має важку форму 
дЦП і практично не пересуваєть-
ся без сторонньої допомоги. Але 
попри всі проблеми зі здоров’ям, 
дівчинка вишиває дуже гарні кар-
тини, ікони та сорочки, любить 
читати та спілкуватися. 

–  Коли я познайомилась з Тетянкою, 
три години плакала від того, наскільки 
вона світла, добра та по-справжньому 
сонячна дитина, – говорить органі-
заторка благодійної акції Мирослава 
Слободянюк. – Вона жодного разу за 
дві години нашої розмови не пожалі-
лася на своє життя, а навіть навпаки, 
казала, що вона дуже щаслива, оскіль-
ки є діти  в ще гіршому стані. 

Таня живе на околиці села й страж-
дає,  що через хворобу практично не 
має друзів та спілкування.  

– Під час розмови я дізналась, що 
другого вересня вона святкує свій день 
народження й дуже мріє про те, щоб 
її привітали люди. Початково моєю 
метою було організувати свято, на яке 
б прийшло багато людей з привітан-
нями, та зібрати кошти на планшет з 
інтернетом, щоб дитина мала більше 
можливостей для спілкування. Я напи-
сала пост на своїй сторінці в соціальній 
мережі й протягом тижня відгукнулась 
велика кількість людей, і мені вдалось 
купити не лише задумане, а й набагато 
більше, – каже Мирослава.

Розпочалось свято для Тані із салону 
краси, де їй зробили зачіску. Пізніше 
переодягнули в подаровану сукню й 
дівчинка поїхала на професійну фото-
сесію від Ольги Савюк. 

– Мені ніколи не подобалась моя 
зовнішність. Пам’ятаю, познайоми-
лась із хлопчиком по листуванню, він 
також з інвалідністю, то він думав, що в 
мене багата родина, а коли я йому пе-

реслала наші фото, він мені більше не 
писав. Ніколи не могла навіть уявити, 
що можу бути настільки гарною. Мені 
хочеться дивитися на себе в дзеркало, 
хочеться милуватися собою, – усміхне-
но говорить Таня. – Така фотосесія була 
в мене вперше. Раніше мене фотогра-
фували дуже рідко й не завжди профе-
сійно, сімейних фотографій у нас взага-
лі не було. А ще мені хочеться плакати 
від того, наскільки щасливі мої батьки. 
Я вперше побачила, як вони обійма-
ються й з яким захопленням дивляться 
один на одного. 

Далі іменинниця з батьками поїха-
ли до кав’ярні «Солодка мрія», де на 
них чекали смаколики та чудовий торт 
зі свічками, які Таня задувала, загадую-
чи бажання в колі гостей. Тут на неї че-
кало багато подарунків та квітів. Феє-
ричне шоу влаштував для всіх аніматор 
з «Шаленої лабораторії». Задоволення 
отримали не лише діти, а й всі присутні. 

– Про акцію я дізнався на сторінці 
Мирослави в соціальній мережі. Якраз 
вихідний день, купив квіти й прийшов 
привітати цю комашку. Натомість по-
трапив на ціле шоу із солодощами, 
аніматорами та веселощами. Це був 
неймовірний день, я зарядився пози-
тивними емоціями не на один місяць 
наперед. На подібному благодійному 
заході був вперше, але в майбутньому 
обов’язково буду долучатись до поді-

бних дійств, – каже вінничанин Олек-
сандр Закревський.

На свято приходило дедалі більше 
небайдужих людей. Неймовірно емо-
ційно було, коли одна з найвідоміших 
вінницьких дівчаток, «Міні-міс світу» 
Анастасія Дідух разом з подарунками 
принесла для Тетянки корону малень-
кої принцеси. Пізніше з цілим оберем-
ком солодощів, квітів та подарунків 
Таня з батьками та Мирославою від-
правились на суші та в магазин за за-
купкою продуктів, де їх наздогнала 
Ольга Барабаш з величезним, м’яким 
ведмедиком.

– Я працюю адміністратором в ніч-
ному клубі «Н2О», по можливості за-
вжди долучаємось до багатьох благо-
дійних акцій. По собі знаю, що кожна 
дівчинка любить м’які іграшки й мріє 
отримати ведмедика, розмірами як 
вона. Я дуже сподіваюсь, що нам вда-
лося поліпшити настрій Тані та здійсни-
ти її невелику мрію, – говорить Ольга.

Ще одну маленьку мрію Тані здій-
снив народний депутат з її округу Юрій 
Македон, який подарував різнома-
нітні, яскраві набори та аксесуари для 
улюбленого Таніного заняття – виши-
вання. 

Тож, як бачимо, робити добро – 
легко, і якщо кожен приділить трішки 
часу та уваги, то зможе зробити щасли-
вими людей навколо. 
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ОсВІТА дІТИ 4

Соломія рОманОВа

віННичаНи орГаНізували 
НеЙмовірНе свято для дівчиНки 
з іНвалідНістЮ з ямпільЩиНи 

Тетянка з батьками
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у сільськіЙ школі 
На тепличчиНі 

залишилось усьоГо 
десять дітеЙ

шкоЛа

Ольга бунич

батьки дітей, які відвідують Ши-
манівську сільську школу в Те-
плицькому районі, стурбовані 

чутками про закриття закладу. Проте 
місцева влада цей факт заперечує.

У селі Шиманівка є всього одна 
школа, але тепер туди не зможуть хо-
дити учні середньої та старшої ланки. 
Уся проблема в жахливій демографіч-
ній ситуації, яка склалася в селі. Цього 
року в місцевій школі мало навчатися 
25 учнів, але за кілька днів до першо-
го вересня батьки забрали документи 
кількох дітей, тому школу остаточно 
вирішили реорганізувати.

Деякі батьки занепокоїлися цією 
ситуацією, вони стверджують, що по-
передили їх лише 31 серпня.

«Допоможіть нам у вирішенні 
питання про закриття Шиманівської 
ЗОШ, тому що ані педагоги, ані бать-
ки не були попереджені в законному 
порядку завчасно. Сьогодні, 31.08.17, 
приїхали голова РДА, замісник, на-
чальник відділу освіти, і сказали, що 
завтра, першого вересня, о 9:00 приїде 
автобус і відвезе старшокласників до 
школи в Соболівку», – йдеться в листі 
одного з жителів Шиманівки.

За словами голови Теплицької РДА 
Людмили Марцин, вперше про цю 
ситуацію заговорили ще в березні, 
а святкова лінійка першого вересня 
таки відбулась. До того ж наголошує, 
що школу не закривають, а реоргані-
зовують.

– Школу не закривали й закривати 
не збиралися, реорганізація – це не за-
криття. Її понизять у ступені, оскільки в 
школі навчається менше як 25 дітей. У 
березні був схід села й тоді начальник 
відділу освіти розмовляв з вчителями, 
з батьками, зі всіма присутніми щодо 
Шиманівської школи, була проробле-
на дуже велика робота, щоб макси-
мально лояльно вирішити це питан-
ня, – розповіла Людмила Іванівна. 

За словами голови РДА, є постано-
ва №911, де передбачено, що фінансу-
вання закладів освіти не буде здійсню-
ватися, якщо в школі немає 25 учнів. 
Тому ще з березня на офіційному сайті 
Теплицької районної ради висіло по-
відомлення не про закриття, а про 
реорганізацію шкіл. Тобто в школах, 
в яких стрімко знижується кількість 
учнів, просто понижується ступінь: 
тепер у Шиманівській школі навчати-
муться лише з першого по п’ятий клас.

Зараз у навчальному закладі пра-
цює шість вчителів: три вчителя почат-
кових класів і три вчителі, які суміщають 
усі предмети. Таке навчання не йде на 
користь ні учням, ні вчителям. На сьо-
годні в першому класі Шиманівської 
школи навчатимуться дві дитини, у дру-
гому – жодної, у третьому – чотири учні, 
у четвертому – жодного, у п’ятому – чо-
тири. Таким чином, у початковій школі 
навчатиметься десять дітей, а в стар-
шій – мало б бути тринадцять. Тому 
тепер троє вчителів початкових класів 
залишаються в Шиманівській школі, ще 
троє – теж працевлаштовані, але в ін-
ших закладах.

– У 45 тисяч гривень з бюджету об-
ходиться одна дитина Шиманівської 
школи, і в сім тисяч – Теплицької. Тож, 
звичайно, ми не можемо нічого зро-
бити, не можемо ремонти в школах 
зробити, бо всі кошти йдуть для того, 
щоб утримувати малокомплектні шко-
ли. Тому ми прислали автобуси, щоб 
діти змогли повноцінно навчатися в 
Соболівській школі. У Теплицькому ра-
йоні ще не закрили жодної школи, – за-
уважує Людмила Марцин. 

Вітати Тетянку прийшло багато людей
Мирослава слободянюк організувала 

родині Тетянки свято



Цілющі джерела, за допо-
могою яких омолоджу-
валась польська королева 

бона сфорца в XVI столітті, досі 
лікують мешканців невеличкого 
села Антонівка барського райо-
ну. жінки там довше виглядають 
молодшими, а чоловіки цілющою 
водою лікують хвороби шлунку. 
Ми поспілкувалися з 29-річною 
виконуючою обов’язки старости 
села Оксаною Зажирко, яка все 
життя прожила в Антонівці.

– Достовірних даних про точний 
рік створення нашого села немає. 
Лише в деяких історичних джере-
лах ми знаходили інформацію, що в 
1900  році тут вже жило 25 сімей, які 
почали будівництво церкви. Понад 
15 років її будували сільські жителі. 
На превеликий жаль, вона не збе-
реглась, але коли світить сонечко, 
можна побачити на тому місці об-
риси фундаменту. Мої предки були 
надзвичайно віруючими, бабуся роз-
повідала, що коли радянська влада 
трактором зняла перший дзвін, то її 
дідусь впав до землі, наче мертвий. 
Щоправда, коли будували сільський 
клуб, то поставили там дубові двері з 
церкви, які й збереглись до сьогодні. 
У мене є мрія збудувати на території 
села хоча б невеличку капличку, аби 
люди мали куди прийти помолитися. 
Я часто це обмірковувала й знайшла 
безліч однодумців. Скажімо, у сусід-
ньому селі священик у себе на горищі 
знайшов хрест, який був на куполі тієї 
старої церкви. Пізніше я розповіла 
про свою таку мрію міському голові 

Бару й отримала 
схвальні відгуки. 
Сподіваюсь, що 
найближчим ча-
сом у центрі села 
буде стояти ка-
пличка, – розпо-
відає Оксана За-
жирко. – Усе село 
знаходиться на 
горбочку й ото-

чене дуже гарними ставами, вода в 
яких неймовірно прозора та цілюща.  

Однією з «родзинок» села є дже-
рела, воду з яких любила пити поль-
ська королева та неаполітанська 
принцеса Бона Сфорца, яка слави-
лися своєю неймовірною красою та 

розумом. У народі ці джерела нази-
вають «джерелами Бони». Сільські 
жителі розповідають, що королева 
настільки любила цю воду, що по-
стійно пила лише її та навіть возила 
із собою під час подорожей. Вона й 
започаткувала традицію вмиватися 
цією водою на свято Купала.

–  Я дуже добре пам’ятаю, як у ніч на 
Купала з подружками опівночі ходили 
до цього джерела й вмивалися з нього. 
Дорогою нас назбирувалась ціла ком-
панія, оскільки всі знають, що в цю ніч 
вода тут якась особлива. Хочу додати, 
що в підлітковому віці в нас майже не 

було проблем зі шкірою. Ми не мали 
на личку жодного прищика, – говорить 
Оксана Володимирівна. 

Сільські жителі стверджують, що 
вода з цих джерел допомагає їм до-
вше зберегти молодість і не витрача-
ти кошти на креми та пігулки. 

–  Завжди, коли випасаємо чере-
ду, рятуємось цим джерелом. Сонце 
пекуче, вода йде літрами – з дому не 
наносишся. До того ж я підмітив, що 
домашня вода за годину на полі стає 
теплою, а ця буде до вечора в пляшці 
стояти, і хоч би їй що, як наче тільки 
набрана, – розповідає сільський жи-

тель Валерій Шивера. – Ця вода дуже 
хороша для шлунку. Якщо навіть від-
чуваємо вдома, що когось нудить або 
живіт болить, то таблеток не п’ємо, 
сідає хтось на велосипед і бере де-
кілька пляшок цієї води. Коли в кри-
ниці вода закінчується, запрягаю ко-
ней і їду сюди по воду. 

Кілька років тому цілющою водою 
зацікавились підприємці з Італії. На 
території села вони побудували ве-
личезне підприємство, яке б могло 
дати робочі місця всьому працездат-
ному місцевому населенню. 

–  Навкруги рівчачок з джерелами 
оточений неймовірно гарним кар’є-
ром, з якого за радянських часів видо-
бували каміння й будували хати та 
ферми, а за часів правління Бони з цьо-
го каміння будували відому Барську 
фортецю. Варто підмітити, що джерела 
дуже мілкі, колись їх хотіли зробити 
люди глибшими та не могли, бо там 
повністю дуже груба кам’яна плита, яку 
неможливо розбити, треба лише бур-
лити свердловину, – згадує пані Окса-
на. –  Кілька років тому до нас приїхали 
підприємці з Італії. Вони взяли аналізи 
цієї води й були дуже задоволені ре-
зультатами, після того вирішили збуду-
вати на території села величезне під-
приємство та готельний комплекс, в 
якому мали жити італійські спеціалісти. 
За кілька років воно з’явилось, але, на 
жаль, запустити його так і вдалось, 
оскільки через нестабільну ситуацію в 
країні вони не захотіли розвивати біз-
нес далі.  
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барчаНи п’Ють воду з дЖерела, яке 
давало молодість польськіЙ королеві

 туриЗм

водоЙми

У Вінницькій області є річки 
з досить цікавими на-
звами. Наприклад, річка 

Ковбасна, яка протікає в Шарго-
родському районі.

– На річці Ковбасна, у селі Ма-
льовниче, знаходиться гребля, яка 
утворює ставок площею дев’ять 
гектарів. У ставку вода добра, тому 
тут відпочивають люди та багато 
рибалок сидить. Ковбасна річка 
останні роки сохне, але на ставку 
рівень води тримається. Бере ця 
річка початок у Копистирині, проті-
кає через Мальовниче та Козлівку, 
та впадає в річку Мурашка в місті 

На віННиччиНі всихає
ковбасНа річка

мирослава СлОбОдянюК

Влад бОднар

Кілька років тому цілющою 
водою зацікавились

підприємці з Італії

По воду люди їздять сюди з давніх давен

Валерій Шиверабону сфорцу барчани дуже шанували

Шаргород, – каже сільський голова 
Козлівки Микола Завальнюк. 

Якщо подивитись на мапі, то 
Ковбасна дійсно бере початок з око-
лиць села Копистирина, як сказав 
сільський голова. 

Довжина Ковбасної річки – 14 кі-
лометрів. Похил річки – 5,8 м/км. 
Формується вона з багатьох безі-
менних струмків та двох водойм. 
Площа басейну – 45,6 квадратних 
кілометрів.  



У лютому 2017 року виповни-
лося 110 років з часу засну-
вання у Вінниці публічної 

бібліотеки ім. М. В. Гоголя, що 
нині зажила слави як Вінницька 
обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. К. А. Тімірязєва.

 Сьогодні це – головна книго-
збірня області з майже мільйонним 
фондом, щорічно послугами біблі-
отеки користуються близько 42 тис. 
осіб, які опрацьовують понад 770 
тис. документів. 

Нині в бібліотеці створені ком-
фортні умови для роботи відвідува-
чів. До їхніх послуг у всіх читальних 
залах є доступ до електронного ка-
талогу, інтернет-ресурсів і зони  wi-fi. 
Є дитяча кімната, де батьки можуть 
лишити малечу, поки працюють з лі-
тературою. Для людей з особливими 
потребами встановлено міжсходо-
вий підйомник та облаштовано сані-
тарну кімнату. У бібліотеці надають 
висококваліфіковані послуги біблі-
ографів-консультантів, є можливість 
роздруковувати й копіювати доку-
менти тощо. 

Бібліотека має власний веб-сайт 
(www.library.vn.ua), а свої рідкісні й 
цінні книги, газети та журнали оциф-
ровує для викладення в мережу. Як 
результат – база даних «З фонду рід-
кісних і цінних видань», де на сьогодні 
представлено понад 200 документів.  
У відділі краєзнавства можна позна-
йомитися зі змістом газет початку 
XX ст., що друкувалися на Поділлі.

Читачі мають змогу скористатися 
й послугами «Віртуальної довідки», 
що діє на веб-сайті та попередньо за-
мовити собі літературу. 

Широкої популярності набула 
програма «Бібліоміст», у рамках 
якої на базі бібліотеки відкрили Ре-
гіональний тренінговий центр, де 
пройшли навчання з основ роботи 
на  комп’ютерах люди старшого по-
коління, учасники АТО та члени їхніх 
родин, вимушені переселенці та інші. 
Для ознайомлення з новими техно-

логіями в  інформаційно-ресурсному 
центрі «Вікно в Америку» встановле-
но 3D сканер та навіть 3D принтер. 

Численні клуби та об’єднання пра-
цюють у бібліотеці. Серед них – на-
уково-краєзнавчий клуб «Дослідник 
краю», правовий лекторій «Феміда», 
гендерний «Я+Ти=Ми», екологічний 
«День Х», «Садівник», «Любитель-
ки оповідань Вінниці», кіноклуб «Х 
Муза». На базі бібліотеки функціонує 
Пункт доступу громадян до офіційної 
інформації органів влади та місцево-
го самоврядування, працює Школа 
медіації та права.

Тут, зокрема, вивчають іноземні 
мови. Заняття проводять волонте-
ри – носії мов: англійської, німецької, 
польської, французької. Діє Центр 
польської книги та інформації, ство-
рений за підтримки Консульства Рес-
публіки Польща в м. Вінниця.

На базі бібліотеки реалізуються 
ініціативи громадських організацій 
міста та області, зокрема спільно ор-
ганізовуються та проводяться круглі 
столи, громадські обговорення, зу-
стрічі. 

Впродовж багатьох років триває 
співпраця з вихованцями Вінницько-
го обласного центру соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей та моло-
ді з особливими потребами «Обрій» 
та іншими організаціями, що опіку-
ються інвалідами. 

Щороку працівники бібліоте-
ки відвідують Іванівську спеціальну 
загальноосвітню школу-інтернат з 
шефською допомогою. 

Обласною книгозбірнею про-
водяться літературно-мистецькі та 
творчі вечори, зустрічі, презентації, 
які відкривають широкому загалу 
її читачів нові імена поетів та пись-
менників, вшановуються відомі діячі 
культури, літератури, мистецтва, на-
уки. Незабутніми стали зустрічі з Н. 
Гнатюк, П. Перебийносом, В. Шкля-
рем, братами Капрановими, О. Поло-
жієм, А. Зінченком, Л. Лук’яненком, 
В. Білінським, П. Ющенком, Г. Фімі-
ним. 

Частими гостями бібліотеки є 
вінницькі письменники: В. Сто-
рожук, В. Мельник, Т. Яковенко, 
Ж. Дмитренко, А. Гончар, Л. Куций, 
О. Вітенко, В. Кобець; у її стінах пре-
зентували свої нові книги Н. Доляк, 
В. Крупка, С. Татчин, В. Гранецька, 
В. Гальянова та ін.

Щорічно відбуваються такі творчі 
акції, як Стусівські читання, свята до 
Міжнародного дня рідної мови, Дня 
української писемності та мови, Ки-
рило-Мефодіївські читання, заходи 
до Дня Європи, Дня міста.

Обласною науковою бібліотекою 
вперше серед книгозбірень України 
було започатковано проведення між-
народних науково-практичних кон-
ференцій з усної історії, у тому числі 
збір розповідей майданівців, бійців 
АТО та очевидців інших історичних 
подій. Матеріали, зібрані науковця-
ми, бібліотекарями, музейними, ар-
хівними працівниками, освітянами, 
краєзнавцями часто вражають своєю 
страшною, невигаданою правдою, 
якою діляться свідки сталінських ГУ-
ЛАГів, Голодоморів, Голокосту та фа-
шистських концтаборів, учасники 
Другої світової війни, остарбайтери 
та інші. Разом з офіційними джере-
лами такі спогади становлять нео-
ціненний скарб у дослідженні історії 
держави, долі конкретної людини 
та суспільства в цілому. З усіма цими 
матеріалами можна ознайомитися 
на веб-сайті бібліотеки та в наукових 
збірниках. 

Широке поле діяльності бібліоте-
ки забезпечує потужний колектив 
фахівців з великим творчим потен-
ціалом, де поєднується досвід, про-
фесіоналізм середнього та старшого 

поколінь та креативне мислення й 
сміливі дії молодих кадрів. Колектив 
обласної книгозбірні – це команда 
професіоналів чисельністю 133 пра-
цівники.

Очолює ОУНБ ім. К. А. Тімірязє-
ва Н. І. Морозова – заслужений пра-
цівник культури України, досвідче-
ний керівник, яка докладає багато 
зусиль для підтримання іміджу бі-
бліотеки як новаторського закладу, 
ніколи не зупиняється на досягну-
тому, вона завжди в пошуку нових, 
ефективних форм роботи та нових 
підходів до її виконання, тому й ко-
ристується незмінним авторитетом 
не лише на Вінниччині, але й дале-
ко за її межами. 

Урочистості «Бібліотека: 110 років 
визнання» з нагоди відзначення 110-ї 
річниці з часу заснування Вінницької 
ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулися 
2 лютого 2017 року. До 110-ї річниці 
з часу заснування закладу трудовий 
колектив бібліотеки нагороджений 
грамотою Верховної Ради України за 
вагомий внесок у збагачення куль-
турної та наукової спадщини укра-
їнського народу, формування націо-
нальних цінностей. 

Та ювілейний рік «Тімірязєвки» 
продовжується. У вересні триватиме 
місячник «Бібліотека – завжди на-
дійно, вірно та з любов’ю» до від-
значення Всеукраїнського дня біблі-
отек, який запропонує користувачам 
різноманітні творчі та літературно-
мистецькі акції, зустрічі з письмен-
никами, цікаві інтерактивні заходи. 
А науково-практична конференція 
«Бібліотека в контексті сучасності та 
конструювання майбутнього», яка 
відбудеться 12 вересня, збере в сті-
нах головної книгозбірні області бі-
бліотекарів, науковців, представни-
ків влади та громадських орга-
нізацій – усіх, хто має бажання на на-
уковому рівні обговорити різнома-
нітні питання, що стосуються сучас-
ного розвитку бібліотек та їхнього 
майбутнього. 

КУЛьТУРА

БіБЛіотЕка 

бібліотека маЙбутНьоГо: 
воуНб ім. тімірязєва  

просвітлЮє віННичаН
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наталія 
мОрОзОВа, 
директор,
заслужений 
працівник
культури україни

Основне приміщення Вінницької  ОУНб ім. К.А. Тімірязєва

Під час заходу в секторі правової 
інформації

Візит посла сША в Україні Марі Йова-
нович та зустріч з активістами громад-

ських організацій Вінниччини

Презентація книг братів Капранових



Публічні бібліотеки Віннич-
чини – це найчисленніші 
установи в сфері культури 

області, що безкоштовно надають 
доступ усім без винятку верствам 
населення до інтелектуальних 
багатств країни.  І бібліотеки Ві-
нниччини постійно розвиваються 
та мають чим похвалитися.

Пилявська сільська бібліотека 
спільно з ГО «Пилявський оберіг» 
впровадила на території села Пиляви 
спеціальний проект «Сучасна книж-
ка для дітей громади». І вже закупле-
но в бібліотеку 109 дитячих книжок 
художнього та пізнавального харак-
теру на суму 6,2 тис. грн.

Бібліотеки продовжують брати 
активну участь в інвестиційних про-
ектах міжнародних організацій. Ось 
і цього року подали заявку й вигра-
ли участь у проекті Ради міжнарод-
них наукових досліджень та обмінів 
(IREX/Україна) та Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) 
«Розробка курсу на зміцнення міс-
цевого самоврядування в Україні» 
(ПУЛЬС) барська районна, бершад-
ська районна, Томашпільська цен-
тральна районна, Вишеньківська 
сільська бібліотеки.

Іллінецька центральна район-
на бібліотека реалізовувала проект 
спільно з ГО «Асоціація бібліотек Ві-
нниччини».

У бібліотеках області впрова-
джується обслуговування в он-
лайн-режимі, надання доступу до 
віддалених ресурсів. З 2013 року 
бібліотеки Вінниччини започатку-
вали створення відеороликів-бук-
трейлерів з їх подальшим розмі-
щенням на YouTube.

Оазою забезпечення сучасними 
технічними засобами варто назвати 
Гайсинську Цбс. На сьогодні тут 28 бі-
бліотек, з яких 35 мають комп’ютерне 
обладнання, у тому числі 26 сільських. 
Гайсинська центральна бібліотечна 
система популяризує книжкові інсталя-
ції, флешмоби, інформаційні фуршети, 
піар-акції. Тож не випадково саме цю 
бібліотеку включили в програму для 
ознайомлення з її роботою директо-
рів обласних бібліотек для дітей під 
час всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Цивілізаційні ідеї Івана 
Франка й сучасні виклики перед Украї-
ною та українством. Бібліотечна реаль-
ність».

Активні бібліотеки й в плані на-
ціонально-патріотичного виховання. 

Вечір-спогад «У героїзму не буває 
віку», присвячений Героям Небес-
ної Сотні, пройшов у читальній залі 
жмеринської ЦРб ім. В. П. Вовкода-
ва. У Крижопільській центральній 
районній бібліотеці зовсім недавно 
провели вечір пам’яті «Вічна слава 
синам України, що стали героями в 
наших очах» – до вшанування героїв-
крижопільчан, які загинули під час 
виконання військового обов’язку в 
зоні АТО.  

Могилів-Подільська ЦРб про-
довжує працювати в проекті «Біблі-
отека та нові соціальні практики в 
житті місцевої громади», а саме за-
ймається роботою з багатодітними 
сім’ями, у яких виховуються при-
йомні діти.

Закономірно, що саме бібліотеки 
є майданчиками для збору, збере-
ження та розповсюдження інфор-
мації з історії, культури, сьогодення 
населених пунктів та розвитку те-

риторіальних громад. Результати ді-
яльності краєзнавців і бібліотекарів 
підсумовуються під час проведення 
міжнародних науково-практичних 
конференцій, що кожних два роки 
проводять на базі обласної книго-
збірні.

І ось цікавий приклад: бібліотечні 
працівники Мурованокуриловець-
кого району зібрали унікальні мате-
ріали з топоніміки рідного краю, які 
увійшли до збірника матеріалів Пер-
шої Мурованокуриловецької науко-
во-краєзнавчої конференції.

Бібліотеки значно розшири-
ли свої послуги завдяки проектам 
«Бібліотека Open air»  – у Немирів-
ському, Ямпільському, Крижопіль-
ському та Тростянецькому районах 
упродовж літа відбувались вистав-
ки та працювали літні читальні зали 
просто неба.

Сьогодні наші бібліотеки – це міс-
ця зустрічі не тільки з книгою, а й з 
людьми, осередок відпочинку, до-
звілля. У бібліотеках області діє 650 
клубів та об’єднань за інтересами. 
Користуються популярністю в читачів 
клуби та гуртки з вивчення інозем-
них мов, з різних видів хенд-мейду, 
літературних і краєзнавчих зустрічей 
тощо. Серед них: клуби «Надвечір’я» 
Тиманівської та «Читаємо. Майструє-
мо. Граємо» Нестерварської бібліоте-
ки-філії Тульчинської ЦБС, «Читацьке 
коло» Хмільницької районної бібліо-
теки для дорослих, літературний «Ка-
линове намисто» Калинівської ЦРБ, 
«Шаховий калейдоскоп» Піщанської 
ЦРБ, молодіжно-театральний «Зоря» 
Літинської  районної бібліотеки, «Крає-
знавець» Липовецької ЦРБ, «Золота 

осінь» Чернівецької центральної ра-
йонної бібліотеки.

Однією з важливих складових 
процесу розвитку та модернізації бі-
бліотек є ремонт та облаштування 
будівель і приміщень. Безперечним 
лідером в облаштуванні та створенні 
власного фірмового стилю бібліотек 
є Вінницька міська Цбс. Наразі три-
ває капітальний ремонт з утеплен-
ням фасаду та даху бібліотеки-філії 
№1, що на проспекті Коцюбинського, 
49. Це один з найстарших закладів 
культури в місті, який заснували ще 
в 1902 році. Завершується й ремонт у 
бібліотеці-філії № 14.

25 липня відкрила двері для від-
відувачів оновлена бібліотека смт 
Глухівці Козятинського району. До 
послуг відвідувачів – два комп’ютери, 
оснащені веб-камерами, навушника-
ми, мікрофоном, акустичними ко-
лонками, доповнені принтером, ска-
нером та ксероксом.

А от фасад Теплицької районної 
бібліотеки для дітей оновили влас-
ним коштом бібліотечного персона-
лу та спонсорів.

Процес впровадження реформи 
децентралізації, створення об’єдна-
них територіальних громад потре-
бує модернізації та осучаснення ме-
режі бібліотек. Водночас необхідно 
максимально зберегти їхні функції 
як суспільного інституту, що забезпе-
чує доступ громадян до знань, ін-
формації, культурних цінностей, ак-
тивно сприяє розвитку громади, 
розповсюдженню української мови 
та вивченню інших мов світу. Тому 
відвідуйте бібліотеки, читайте та ді-
літься  враженнями. 

КУЛьТУРА«Правди сила», №36(45),  6 вересня 2017 р.

На віННиччиНі активНо
ФуНкціоНує маЙЖе тисяча бібліотек
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У Вінницькій області бібліотечне обслуговування населення здійснюють 926 бібліотек сис-
теми Міністерства культури України, з них 89% (825 бібліотечних закладів) функціонують 
у сільській місцевості. Окрім того, з метою вирівнювання умов доступу до бібліотечних по-
слуг на території Вінницької області бібліотеками організовано 222 пункти видачі, а також 
102 клуби-бібліотеки. Щороку бібліотечними послугами користуються понад 650 тисяч чита-
чів, які опрацьовують понад 12 мільйонів документів. Бібліотечний фонд книгозбірень ста-
новить понад 14 мільйонів примірників.

80% з Них працЮЮть у сільськіЙ місцевості
наталія мОрОзОВа, 
директор, заслужений 
працівник культури україни

бiблiотеки вiдзначають нацiональнi свята

Ремонти роблять переважно завдяки 
грантам та коштам меценатiв

Виставка на честь учасникiв АТО
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РЕКЛАМА 8

РОбОТА

Медіа-центр «ВЛАсНО» пропонує: виготов-
лення та розповсюдження тематичних і святко-
вих спецвипусків  для конференцій, презентацій, 
днів відкритих дверей, виставок,  промо-пре-
зентацій тощо.  Тел.: 093-150-17-30, (068) 978-
04-07. сайт: www.vlasno.info. e-mail: vlasno.
reklama@gmail.com

У м. Київ на роботу на склад ковбасних виробів 
потрібні ч/ж від 18 років, з/п 8900 грн, щоденні ви-
плати, харчування, вахта. Іногороднім гуртожиток. 
З посередниками не працюємо. Тел.: 099-247-77-81, 
098-568-67-58.                

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

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

На постійну роботу потрібні охоронники (вах-
та). Графік: 14/7, 30/14. З/п 200-250 грн/доба, 
щотижнева 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).

***
Водії категорії д для роботи на маршрутах міс-

та Києва. З/п 600 грн/день. житлом забезпечуємо. 
Тел.: 050-690-97-27, 095-603-01-05.

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

Потрібні домробітники (сімейна пара) з до-
гляду за будинком на прибудинковою територі-
єю (Київська обл., Обухівський район). житлом 
забезпечуємо. досвід роботи від трьох років у 

одного господаря. Графік: 2/2 тижні. Тел.: 096-
119-60-39.

***
Охоронній компанії «G4S» потрібні охорон-

ники на вахту по регіонах України. Графік роботи: 
15/15, 30/15, зміни по 12 годин. Офіційне пра-
цевлаштування, безкоштовне житло, форма, хар-
чування. Зарплата без затримок! Тел.: 095-226-10-
10, 097-226-10-10, 093-226-10-10.

 
Продавець продовольчих товарів м. Київ. Гнуч-

кий графік. З/п 5500-7000 грн/міс. Оф. Працевлашту-
вання. Надаємо житло. Оплачуване стажування. Тел.: 
067-234-92-05, 093-925-49-61 (Харків).

Поверну успіх та удачу в житті. Консультації 
та допомога у всіх життєвих проблемах, у біз-
несі та кар’єрі, в особистому житті, людських 
заздрощах. Позбавлю від самотності, від супер-
ників, поверну кохану людину, збережу сімей-
не вогнище. Тел.: 068-37-06-105, 073-22-32-983 
(Людмила).

Польща, Чехія, Німеччина. Заробіток від 1300 
євро. Повний супровід: оформлення+вакансії! З біо-
метричним паспортом без візи на роботу – 90 днів. 
Виїзд з України. Тел.: 068-831-81-10, 095-472-52-80 
(Київ).

Запрошуємо співробітниць на високооплачувану 
роботу в м. Одеса. Робота для різних типажів, які ба-
жають гідно заробляти, іногороднім надаємо житло! 
Щоденний високий заробіток. Чудові умови роботи. 
Усе безпечно. Тел.: 066-788-15-05, 096-153-93-39.

Будівельній компанії в Києві потрібні: фасадни-
ки, зварювальники, покрівники, плиточники, муля-
ри, спеціалісти з бетонування підлоги, виконроби з 
досвідом роботи. Тел.: 096-085-37-57.

Запрошуємо на роботу до м. Києва та області 
бригади каменярів, різноробів, монолітників. Жит-
лом забезпечуємо безкоштовно. Тел.: 050-203-43-78 
(Іван).

Будівельній компанії потрібні: фасадники, об-
лицювальники, монтажники г/к систем, муляри-шту-
катури. Досвід роботи значення не мають. Вахтовий 
метод роботи, оплата проживання та харчування, 
офіційне працевлаштування! Тел.: 067-578-18-40, 
073-311-43-01 (Дмитро).

Потрібні охоронці в м. Київ, м. Одеси, м. Жашків 
(Черкаська область), м. Чоп (Закарпатська область). 
Вахтовий метод: 15/15, 20/10, 20/20. Зміна – 180-250 
грн, виплачується наприкінці вахти. Тел.: 066-360-81-
81, 067-232-70-96, 067-407-91-21, 067-409-86-21.

Офіційна робота в Європі для спеціалістів та 
різноробів (Польща, Латвія, Чехія, Фінляндія та ін.). 
Проживання безкоштовне. З/п 14000-52000 грн. 
Оформлення віз. Освіта за кордоном. Л. АЕ637118, 
ГСЗ,16.03.15, www.befind.com.ua. Тел.: 097-939-14-
31,066-273-10-11,093-790-14-91 (Київ).

Робота зварниками MIG MAG у Польщу. Оплата 
праці: початківці – 15 зл./год., з досвідом роботи – 
17-25 зл./год. Бажано мінімальна польська мова. Для 
початківців безкоштовне навчання на місці. Візова 
підтримка. Тел.: 098-035-76-46, 063-172-86-06, 050-
670-02-42.

Запрошуємо на роботу до м. Києва та області 
бригади каменярів, різноробів, монолітників. Жит-
лом забезпечуємо безкоштовно. Контакт. Тел.: 050-
203-43-78 (Іван).

Фасадники терміново потрібні для утеплення 
багатоповерхівок мокрим фасадом, обов’язково 
з досвідом роботи. Ціна – 110 грн/кв. м. Об’єкт зна-
ходиться в м. Київ. Тел.: 063-138-61-29, 093-943-21-84.

Пропонуємо роботу охоронниками – 7000 гри-
вень на місяць. Вахтовий метод роботи. Проїзд та 
проживання коштом фірми. Довідки: м. Умань, вул. 
Незалежності, 83. Тел.: 067-845-79-65 (Київ).

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!

Автослюсар-ходовик, пневматик потрібний на 
постійну роботу в м. Київ. Житло та харчування на-
даємо. З/п 10000 – 12000 грн (оплата щотижня). Тел.: 
050-690-97-27,095-603-01-05.

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.

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.

Зварювальники в Естонію. Працевлаштування 
офіційне та безкоштовне житло, спецодяг та про-
їзд з України в Естонію коштом роботодавця. З/п 
від 38000 грн. Інформація та консультація: 073-
714-88-37; 068-718-36-18.

***
слюсар-збиральник в Естонію. Працевлашту-

вання офіційне та безкоштовне. житло, спецодяг 
та проїзд з України в Естонію коштом роботодавця. 
З/п від 33000 грн. Інформація та консультація: 073-
714-88-37; 068-718-36-18.

***
Фасадники (утеплення пінопластом) в Естонію. 

Працевлаштування офіційне та безкоштовне. жит-
ло, спецодяг та проїзд з України в Естонію коштом 
роботодавця. З/п – 9-10 євро за кв. м. Інформація 
та консультація: 073-714-88-37; 068-718-36-18.

ОдяГ, ВЗУТТя, ТКАНИНИ

Представництво польської фірми в Україні купує 
ПУХ-ПЕРО. Запрошуємо до співпраці професійних 
збірників, м. Суми. Тел.: 066-672-88-91 (Харків).

МЕдИЦИНА ТА МЕдИчНІ ПОсЛУГИ
як стати сурогатною матір’ю для іноземної сім’ї. 

Легально. Законно. страховка. Компенсації. Вина-
города до 15000 у. од. Надаємо консультативно-ін-
формаційні послуги. Тел.: 098-297-95-40 (Київ).

***
«Віагра Плюс» (200 мг) і «Віг Ерікс Плюс» для мит-

тєвого посилення потенції! Суперціна: 1199 грн (12 
табл/уп). Наш сайт: http://tele.in.ua. Тел: 095-38-38-182, 
096-2000-369, 063-656-39-39 (Київ).

бУдІВНИЦТВО, бУдМАТЕРІАЛИ
Офіційний дилер турецької компанії «Klade» в 

Україні ТОВ «Klade-Vostok» реалізує дрібним та вели-
ким оптом продукцію турецької фірми: труби поліпро-
піленові, фітинги, вентилі, крани. Повний асортимент 
продукції, новинки. Доставка по всій Україні. Тел.: 063-
680-98-89 (Олена).

сІЛьсьКЕ ГОсПОдАРсТВО 
Картоплекопалки, косилки, граблі, ґрунтофрези, 

плуги. Запчастини на трактори та мотоблоки. Кормо-
подрібнювачі. Доставка. Сайт: agrokram.com, тел.: 098-
046-50-90.

***
Техніка від виробника! Виробляємо: сіялку 

СУПН, УПС, культиватор КРН-5.6, КГШ-4, диск. бо-
рону 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-Фран-

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

АНТИКВАРІАТ, КОШТОВНОсТІ
Куплю натуральне янтарне намисто від 500 до 

1500 грн за 1 грам, коралове намисто від 25 до 100 
грн за 1 грам. А також старовинні ікони, картини до 
1990 року, книги, видані до 1917 року, та інші ста-
ровинні предмети! Тел.: 050-346-60-68.

***
Куплю бурштинове, коралове намисто, каміння, 

бивні, зуби кашалота, моржа, мамонта, монети, вази, 
фотоапарати вип. до 1991 р., ікони, книги, самовари, 
статуетки, годинники вип. до 1917 р., картини, нагоро-
ди, вироби зі срібла. Ел. пошта: mobistyle12072017@
gmail.com, т/viber 095-396-11-68, тел.: 068-133-73-32.

***
Колекціонер придбає: військову форму СРСР, чо-

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

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

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

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

 
Позика від 10 до 150 тис. грн, 15% рiчних, до 

дев’яти років, лiцензiя НБУ №249 від 17.11.2011.за-
лишайте заявку онлайн на сайті: kredit-market.usluga.
me або тел.: 063-663-04-65,050-884-11-30,068-880-13-
02 (Харків).

УсТАТКУВАННя, ПРИЛАдИ, сИРОВАРИ
Куплю фризер. Фризер для морозива. Тел.: 

066-339-36-34.                                   
***

Куплю вимірювальний інструмент: нутроміри, 
індикатори, мікрометри тощо, мікроскопи інструмен-
тальні, квадранти KO60, металорізальний інструмент 
(свердла, черв’якові фрези, фрези модульні диско-
ві, «побєдіт»), підшипники тощо. Тел.: 067-908-32-29 
(Харків).

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, 

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

***
Трубогиби, комплекти обладнання для ви-

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

***
Викуп промислового обладнання. Крани козлові, 

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

***
Куплю лічильники Гейгера, рентген-трубки. 

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

ТРАНсПОРТ 
І ТРАНсПОРТНІ ПОсЛУГИ

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

***
Поршнева група МД-Кострома, Кама, Конотоп, 

гільза, поршень, кільця поршневі, пальці, комплекти 
прокладок двигунів, кпп, мостів, вкладки Димитров-
град, Тамбов, Дайдо ЗМЗ, фільтри. Оригінальні з/ч 
КАМАЗ, МТЗ, ГАЗель, ЮМЗ. Тел.: 067-570-22-02, 050-
719-00-74 (Київ).

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

097-881-80-23.
РІЗНЕ

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

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

35-20. 
***

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

***
Викуп пром. будівель під розбирання. Послуги 

пром. демонтажу. Ангари, склади, елеватори, комп-
лекси, фабрики, заводи, ферми. Куплю будматеріа-
ли та метал б/в (машинні норми): шифер, цеглу, пли-
ти, блоки, швелер, труби, арматуру. Тел.: 097-731- 
79-37, 063-028-11-28.  
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Тб 10

проГрама телепередач з 11 по 17 вересня
ПОНЕдІЛОК, 11 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, 10.55, 
18.00 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
08.20 Світ на Першому
08.40 Д/с «Дика планета»
09.05 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Пенсійна реформа. Спецп-
роект
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
13.15, 23.00 Перша шпальта
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с «Аболіціоністи»
16.40 Д/с «Розповіді про Хансік»
17.15 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
17.40, 02.35 Вікно в Америку
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 01.50 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
02.55 Д/ф «Секрети Вільнюса»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля - 3»
10.50, 12.20 «Міняю жінку «
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Свати - 3»
15.50 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з зірками»
01.45 «Ворожка»

Інтер
05.25, 20.00, 02.15 «Подробиці»
05.55 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.50 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Яблуневий спас»
15.15 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.40 Т/с «Заборонене кохання» 
16+
00.25 Т/с «Любов не ділиться на 
два»
02.55 «Скептик»
03.25 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.05 Сьогодні
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Х/ф «Моє кохання» 16+
13.50, 15.30 Т/с «Школа прожи-
вання» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45, 03.00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя» 12+
23.30 Х/ф «Форсаж 5» 16+
05.20 Т/с «Адвокат» 16+

Новий Канал
03.00, 01.50 Зона ночі
03.30 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.25 Абзац
05.23, 06.39 Kids Time
05.25 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
штани»
06.40 Х/ф «Джунглі: У пошуках 
Марсупіламі»
08.45 Х/ф «Пандорум» 16+
11.00, 22.00 Х/ф «Вавілон нашої 
ери» 16+
12.50 Х/ф «Робот Чаппі» 16+
15.10 Т/с «На родись вродлива»
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево та сердито

00.00 Х/ф «Чужі на районі» 18+
01.45 Служба розшуку дітей

ICTV
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
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт. Дайджест
12.00, 13.20 Х/ф «Ключ саламан-
дри» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.10 Х/ф «Таксі-3» 16+
16.55 Х/ф «Таксі-4» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф «Миротворець» 16+
02.35, 04.45 Дивитись усім!
03.25 Провокатор
04.25 Факти

сТб
07.05, 15.25 «Все буде добре!»
09.05 Х/ф «Тато напрокат»
13.30 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
19.55, 22.45 «Хата на тата»
03.15 «Найкраще на ТБ»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Король сноуборду»
12.25 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.55 Х/ф «Йоринда і Йорингель»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 03.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
23.00 Розсміши коміка
01.10 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.10 Казки У

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.25, 01.55 Огляд преси
06.45, 18.45 Місцевий час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.35 Фінансовий тиждень
07.50 Афіша
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода 
в світі
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 05.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

ВІВТОРОК, 12 ВЕРЕсНя

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30, 09.25 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 18.00 
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
08.20 Світ на Першому
08.40 Д/с «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 Д/ф «Олесь Шевчен-
ко. Як на сповіді»

14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с «Розповіді про Хансік»
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 01.50 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30, 02.35 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: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 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 «
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»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 «Життя без обману 2017»
23.15, 00.10 Х/ф «Вежа»
01.50 «Ворожка»

Інтер
05.15, 20.00, 02.15 «Подробиці»
05.55 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.50 «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»
11.25, 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»
00.25 Т/с «Любов не ділиться на 
два»
02.55 «Скептик»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 04.15 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.00 Зірковий шлях
11.30, 05.20 Реальна містика
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+
02.10 Х/ф «Форсаж 5» 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
штани»
08.00 Т/с «Щасливі разом»
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.20 Т/с «На родись вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Х/ф «Зоряні війни: Імперія 
наносить удар у відповідь»
23.45 Х/ф «Пандорум» 16+
01.50 Х/ф «Інший світ: Повстання 
ліканів» 18+

ICTV
05.30, 20.20 Гражданская оборона
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 «Ключ саламан-
дри» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «На трьох»
14.25, 16.10 Т/с «Північний вітер» 
16+
16.45, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Обитель зла-3. Вими-
рання» 16+
01.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
02.50, 04.40 Дивитись усім!
03.35 Провокатор

04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

сТб
06.45, 15.25 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
10.55 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.05 «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 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Йоринда і Йорингель»
11.55, 23.00 Розсміши коміка
12.55 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.55 Х/ф «Братик і сестричка»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 03.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.10 Казки У

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
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 05.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

сЕРЕдА, 13 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, 10.55, 
16.30, 18.00 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
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф «Книга джунглів»
09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
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»
17.15 Хочу бути
17.35 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 01.50 Тема дня
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 «Дівчата війни»
22.40 Мегалот
23.30, 02.35 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: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 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 «
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»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 «Міняю жінку - 12»
23.15, 00.10 Х/ф «Інша земля» (16+)
01.20 «Ворожка»

Інтер
05.15, 20.00, 02.15 «Подробиці»
05.55 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.50 «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»
11.25, 12.25 Т/с «Заборонене 
кохання» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.40 Т/с «Не було б щастя»
00.25 Т/с «Жереб долі»
02.55 «Скептик»
03.20 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Шахтар» - «Наполі»
00.10 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
03.15, 02.50 Зона ночі
04.45, 07.00 Абзац
05.40, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
штани»
08.00 Т/с «Щасливі разом»
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.20 Т/с «На родись вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.10 Х/ф «Зоряні війни: Повер-
нення Джедая»
00.00 Х/ф «Зоряні війни: Імперія 
наносить удар у відповідь»
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 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 «Миротворець» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «На трьох»
14.25, 16.10 Т/с «Північний вітер» 
16+
16.45, 22.20 Т/с «Винищувачі» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Обитель зла-4. Життя 
після смерті» 18+
01.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
02.45, 04.45 Дивитись усім!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

сТб
06.35, 15.25 «Все буде добре!»
08.35 «Битва екстрасенсів 16»
10.30 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.20 «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 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Братик і сестричка»
11.55, 23.00 Розсміши коміка
12.55 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.55 Х/ф «Принц-жабеня»
15.05 Т/с «Домашній арешт»

15.40, 03.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 03.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.10 Казки У

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
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 05.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

чЕТВЕР, 14 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, 10.55, 
16.30, 18.00 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
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф «Книга джунглів»
09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
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
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 01.50 Тема дня
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 «Дівчата війни»
23.30, 02.35 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: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 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 «
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.15, 00.10 Х/ф «Санктум» (16+)
01.45 «Ворожка»

Інтер
05.15, 20.00, 02.10 «Подробиці»
05.55 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.50 «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»
11.25, 12.25, 20.40 Т/с «Не було б 
щастя»
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15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
00.25 Т/с «Жереб долі»
02.50 «Скептик»
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, 
00.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 
«Зоря» - «Естерсунд»
00.15 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
04.45, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
штани»
08.00 Т/с «Щасливі разом»
12.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
15.20 Т/с «На родись вродлива»
19.00 Зіркові яйця
20.45 Х/ф «Зоряні війни: Прихова-
на загроза»
23.40 Х/ф «Зоряні війни: Повер-
нення Джедая»
02.30 Служба розшуку дітей
02.35 Зона ночі

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Х/ф «В облозі» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с «На трьох»
14.25, 16.10 Т/с «Північний вітер» 
16+
16.50, 22.25 Т/с «Винищувачі» 16+
17.50, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Обитель зла-5. Від-
плата» 18+
01.20 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
02.45, 04.40 Дивитись усім!
03.30 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

сТб
07.10, 15.25 «Все буде добре!»
09.10 «Битва екстрасенсів 16»
11.10 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі - 7»
00.00 «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 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Принц-жабеня»
11.55, 23.00 Розсміши коміка
12.55 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.55 Х/ф «Дівчинка з сірниками»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.50 Віталька
16.50, 20.55 Готель Галіція
17.50, 20.00, 03.00 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.10 Казки У

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
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Мотор
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі

19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15, 05.15 Машина часу
03.15 Феєрія мандрів
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою

П’яТНИЦя, 15 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, 18.00 
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
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф «Книга джунглів»
09.05 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.30, 19.20, 00.35 Д/с «Мистець-
кий пульс Америки»
12.00, 13.10, 15.15, 02.35 Теніс. 
Кубок Девіса. Ізраїль-Україна
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 01.50 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
20.30 Борхес
21.30, 02.05 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
22.35 Д/с «Дика планета»
23.00 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
00.20 Д/с «Південна Корея сьогодні»
05.15 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.30, 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 «
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
20.15, 23.00 «Ліга сміху 3»
01.50 «Вечірній Київ»

Інтер
05.10 «Подробиці»
05.50 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»
11.25, 12.25 Т/с «Не було б щастя»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «Крах інженера Гаріна»
02.55 Х/ф «Все перемагає кохання»
04.00 «Чекай мене»

ТК Україна
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.40 Зірковий шлях
11.30, 04.10 Реальна містика
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, 00.00 Т/с «Вікно життя» 12+
23.20 Спеціальний репортаж
02.00 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.40, 07.00 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
штани»
08.00 Половинки
10.00 Т/с «Моя прекрасна нянька»
16.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
21.40 Х/ф «Палкі втікачки» 16+
23.35 Х/ф «Воно» 18+
01.40 Х/ф «Скалка» 18+

ICTV
05.30 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок

09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф «В облозі-2. Тери-
торія темряви» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с «На трьох»
14.20 Т/с «Північний вітер» 16+
15.20, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.50 Т/с «Винищувачі» 16+
17.45 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Обитель зла-3. Вими-
рання» 16+
01.45 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
02.30 Дивитись усім!
03.05 Провокатор
04.40 Факти

сТб
05.05, 23.25 Х/ф «Неідеальна жінка»
07.00 Х/Ф «Дихай зі мною»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Тато Ден»
19.55, 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 М/ультмікс
10.45 Х/ф «Дівчинка з сірниками»
11.55 Повне перевтілення. Дім за 
тиждень
13.25 Х/ф «Холодне серце»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.45 Віталька
16.50 Готель Галіція
17.50, 01.20 Країна У
18.50 Танька і Володька
20.00 М/ф «Льодовиковий період 
3. Ера динозаврів»
21.50 Х/ф «Молодята» 16+
23.30 Х/ф «Кур’єр із раю» 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
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформа-
ційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода 
в світі
18.15 Інтерв’ю з Андрієм Сусленком
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, 16 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, 
20.45 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 На слуху
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф «Книга джунглів»
09.05 Д/с «Дика планета»
09.30 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.40 Школа Мері Поппінс
11.20 Фольк-music
12.25 Т/с «Дівчата війни»
16.00, 02.30 Теніс. Кубок Девіса. 
Ізраїль-Україна
19.00 Х/ф «Золото»
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с «Аболіціоністи»

00.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
01.30 Надвечір’я. Долі
05.15 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 23.15 «Світське життя»
11.00 «Життя без обману 2017»
12.30 Т/с «Догори дриґом»
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 2017»
00.15, 04.15 «Вечірній Київ»

Інтер
05.45 Х/ф «Пригоди Буратіно»
08.20, 11.00 Х/ф «Щит і меч»
10.00, 02.35 Док.проект «Во-
лодимир Басов. Бігун на довгі 
дистанції»
16.15 Т/с «Джерело щастя»
20.00 «Подробиці»
20.30 Творчий вечір Леоніда 
Агутіна
23.45 Великий бокс. Віктор По-
стол - Джамшидбек Наджмітдінов
03.20 Х/ф «Чарівний голос Джель-
соміно»

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 «Обираючи долю»
21.50 Т/с «Випробування вірністю» 
01.10 Реальна містика
03.40 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 02.00 Зона ночі
05.49, 07.09 Kids Time
05.50 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
штани»
07.10 Т/с «Татусеві дочки» 16+
08.00 Заробітчани
10.00 Дешево та сердито
11.00 Зірки під гіпнозом
13.15 Зіркові яйця
15.00 Х/ф «Зоряні війни: Прихова-
на загроза»
18.00 Х/ф «Зоряні війни: Атака 
клонів»
21.00 Х/ф «Зоряні війни: Помста 
сітхів»
00.00 Х/ф «Район 9» 16+

ICTV
05.00 Т/с «Відділ 44» 16+
06.30 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 М і Ж
09.25 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «На трьох»
14.40 Х/ф «В облозі» 16+
16.45 Х/ф «В облозі-2. Територія 
темряви» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Морський бій» 16+
22.45 Х/ф «Обитель зла-4. Життя 
після смерті» 18+
00.40 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
02.15 Провокатор

сТб
06.00 Х/ф «Мріяти не шкідливо»
07.55 «Караоке на Майдан»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Зважені та щасливі - 7»
13.05 «Сюрприз, сюрприз!»
16.15 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.30 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 М/ультмікс
10.45 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.10 М/ф «Клуб Вінкс: Таємниця 
загубленого королівства»
12.50 Х/ф «Каштанчик: герой 
Центрального парку»
14.25 Готель Галіція
18.00 М/ф «Льодовиковий період 
3. Ера динозаврів»
19.40 Танька і Володька
22.20 Х/ф «Кур’єр із раю» 16+
00.00 Казки У Кіно
01.05 Одного разу в Одесі
03.00 Віталька

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 05.15 Рандеву

06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.50, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 00.45 Погода на 
курортах
07.30, 14.10, 02.15 Відкрита 
церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 
Погода в Україні
08.10 Путівник прочанина
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, 01.15 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 00.15 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект 
«Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

 НЕдІЛя, 17 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, 
22.50 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.50 Смакота
08.35 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
16.00, 02.30 Теніс. Кубок Девіса. 
Ізраїль-Україна
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00, 01.30 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
05.15 Т/с «Таксі»

1+1
06.00 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
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»
23.20 Х/ф «Наїзниці та янголи»
01.05 «Аргумент кiно»
02.00 «Світське життя»
04.45 «Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці»

Інтер
05.25, 20.00, 01.50 «Подробиці»
05.55 Мультфільм
06.25 Х/ф «Кохана жінка механіка 
Гаврилова»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження»
12.00 Х/ф «Ой, мамочки!»
14.00 Творчий вечір Леоніда 
Агутіна
16.30 Х/ф «Я його зліпила» 16+
18.30 «Крутіше всіх»
20.30 Т/с «Його любов»
00.05 Х/ф «Дев’ять ознак зради»

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.50 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
14.50 Х/ф «В очікуванні весни»
17.00, 20.00 Т/с «Зимовий вальс» 16+
19.00, 05.50 Події тижня з Олегом 
Панютою

21.50 Т/с «Обираючи долю»
02.00 Реальна містика
03.30 Т/с «Черговий лікар 3» 12+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.43, 05.59 Kids Time
04.45 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
штани»
06.00 Топ-модель по-українськи
08.45 М/ф «Втеча з планети 
Земля»
10.35 Х/ф «Загублені в космосі»
13.00 Х/ф «Зоряні війни: Атака 
клонів»
16.00 Х/ф «Зоряні війни: Помста 
сітхів»
19.00 Х/ф «Зоряні війни: Пробу-
дження сили» 12+
22.00 Х/ф «Інший світ: Пробу-
дження» 18+
23.45 Х/ф «Йогануті» 16+
01.15 Х/ф «Воно» 18+

ICTV
05.00 Факти
05.30 Т/с «Слідчі» 16+
07.35 Т/с «Відділ 44» 16+
11.30, 13.00 Т/с «На трьох»
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф «Морський бій» 16+
16.05 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золота 
армія» 16+
00.35 Х/ф «Обитель зла-5. Від-
плата» 18+
02.10 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.00 Провокатор

сТб
05.05 Х/ф «Кохання Надії»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдан»
12.00 «МастерШеф - 7»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
20.55 «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 М/ультмікс
10.45 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.25 Х/ф «Холодне серце»
13.00 Країна У
18.00 Х/ф «Молодята» 16+
19.40 Танька і Володька
22.20 Казки У Кіно
01.45 Х/ф «Назар Стодоля»
03.15 Віталька

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.20, 10.55 Погода в світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 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  



Анастасії Косич усього десять 
років. Шість з них вона грає 
на бандурі. А минулого 

року рудоволоса малеча співала 
навіть у зоні проведення антите-
рористичної операції. 

Ще у дворічному віці дівчинка 
почула, як грають на бандурі рід-
ні та сказала татові, що також хоче 
грати. Коли ж їй виповнилось чоти-

ри, вона сама взяла до рук інстру-
мент та почала перебирати струни. 

– Репертуар обираю самотуж-
ки, – розповідає Настя. – Сама під-
бираю мелодію, на це треба десь 
півгодини, потім трохи часу на вдо-
сконалення. Загалом твір розучую 
два-три дні.

10-річна вінничанка, перебу-
ваючи серед учасників потягу єд-
нання «Труханівська Січ», грала на 
бандурі в східних містах України, у 
районі проведення антитерорис-
тичної операції. 

– Перша зупинка була в Полта-
ві, потім – у Бахмуті, там ми позна-

йомилися із Сашком Лірником, він 
мені ще казки по дорозі розказу-
вав. Зупинялися в Краматорську, 
Слов’янську, Дружківці, Костянти-
нівці, Кураховому, Покровську... 
В Авдіївку мене не взяли, бо там 
обстановка серйозна, – розповідає 
Настя, а про можливу небезпеку під 
час таких поїздок відповідає, що... 
любить мандрівки.

Співала для військовослужбов-
ців у військових частинах, і для ци-
вільних, і для діток у навчальних за-
кладах. 

– Один військовий навіть роз-
плакався, коли я пісню співала. 
«Дума про тата» вона зветься, – 
каже Настя.

У квітні минулого року юна му-
зикантка їздила Донецькою облас-
тю, у травні – Луганською. Там від-
відали Рубіжне, Лисичанськ, Лиман 
та Сватове. Дорога, каже, не втом-
лює, навпаки – цікаво.

– Коли проїздили блокпости, то 
автобуси зупиняли, заходили вій-
ськовослужбовці з псом, перевіря-
ли салон, – пригадує дівчинка. – 
Один з військовослужбовців поба-
чив мене й каже: «Не бійся, собач-
ка просто виконує свою роботу». 
Але потім я ще й впросила військо-
вого, аби погладити песика. А 
коли їхали в Святогірськ, кілька 
людей не взяли із собою паспор-
ти, то могли виникнути проблеми 
на блокпосту. Але їм сказали, що 
везуть із собою бандуристку ма-
леньку, я заспівала й заграла гімн 
України – хлопці були вражені та 
втішені. 

гороскоПкнига тижня

жарти

Погода у вінниці

Роман 
юрія 
Винни-

чука «Танґо 
смерті» – це 
сплетіння 
правди й 
вигадки, 
історичних 
подій і ма-
гічного реалізму. Реінкарнація 
душі в тіла нащадків...

На вулицях Львова молода 
скрипалька грає танго, яке зву-
чало перед стратою в’язнів Янів-
ського концтабору в часи Другої 
світової війни. Люди, у тіла яких 
«поселилися» душі страчених, за-
чувши цю мелодію, починають 
хворіти на роздвоєння особистос-
ті. З одного боку, вони залиша-
ються самими собою, з іншого – 
вони пригадують усі подробиці 
«свого» минулого життя.

Чудовий твір про довоєнний, 
воєнний і сучасний Львів, наси-
чений гумором і трагізмом. Це 
книга, яку мовби не читаєш, а 
живеш у ній.  

Дзвінок директору цирку:
– Вам потрібен кінь, який вміє 

розмовляти? 
Директор від жаху кидає слу-

хавку. Знову дзвінок:
– Слухай, думаєш, мені легко 

набирати номер копитом?
***

Зустрілися дві подруги: 
– Люба, ти так погладшала!
– Це я ще схудла. Ти мене місяць 

тому не бачила. Була, як ти.
***

– У 1861 році в Росії скасува-
ли кріпосне право, а в 1917 році 
скасували будь-яке право взагалі. 
А що тепер?

– Схоже, знову відновлюють 
кріпосне право.

***
– Тату, що означає наш прапор?
– Синій – небо, жовтий – поле.
– А що означає прапор моска-

лів?
– Білі квіти на червоному цвин-

тарі.
– А синій?
– А синій вони в нас вкрали.

***
Прогноз погоди 2022 року: 

«У північно-східній області Украї-
ни,  місті Москва, опадів не перед-
бачається, температура повітря 
складатиме  мінус вісім градусів  за 
Цельсієм». 
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На блокпосту в ато звучав
ГімН у викоНаННі 10-річНоЇ 
віННицькоЇ баНдуристки

відомі вінничани

Юна бандуристка, 
перебуваючи серед 

учасників потягу 
єднання «Труханівська 
Січ», грала на бандурі 

в східних містах 
України та в районі 

проведення АТО 

людмила КлІщуК

11–17 вересня 
ОВЕН
Тиждень буде нелегким, адже 
стільки всього накопичилося, а 

бажання одне – відпочити. Усе валити-
меться з рук, тому не варто починати 
ремонт або генеральне прибирання. 
Зосередьтесь на покупках необхідних 
дрібниць у господарстві.

ТЕЛЕЦь
Цього тижня варто відсторони-
тися від сімейних проблем і ду-

мок про справи. Займіться доглядом за 
домашніми рослинами або роботою 
в саду. Поведінка другої половинки не 
варта ваших переживань. Також будьте 
дуже стриманими у відносинах з партне-
рами й начальством. Бажано прислуха-
тися до порад досвідчених людей.

РАК
Цей період змусить вас поква-
питися. Не все вдасться швидко 

й з першого разу. На тижні не варто 
затівати приготування складних страв 
або консервації. Ваша внутрішня енер-
гетика цього тижня матиме руйнівну 
дію на навколишній простір. Шиття, 
в’язання чи рукоділля допоможе за-
спокоїтися.

бЛИЗНюКИ
Постарайтесь уникати розбіжнос-
тей з колегами. Суперечки мо-

жуть призвести до з’ясування стосунків. 
Вам варто поводитися спокійно й стри-
мано, щоб не зіпсувати репутацію. За-
йміться пошуком і аналізом інформації 
про конкурентів. Творче натхнення до-
зволить знайти цікаве рішення проблем.

ЛЕВ
Будьте обережними й не надто 
довіряйте колегам. Заздрість кон-

курентів може порушити ваші плани. У 
другій половині тижня вдасться схилити 
опонентів на свій бік. Колективна робо-
та дуже втомлюватиме, тож у вільний час 
старайтеся відволіктися.

дІВА
Цей тиждень буде сприятливим 
для нових знайомств, особливо 

романтичних. Також це сприятливий 
період для кар’єри. Прислухайтеся до 
себе й чиніть так, як підказує серце. 
Ваші особисті якості можуть не допо-
могти, якщо ви не підкріпите їх чимось 
істотнішим.

ТЕРЕЗИ
Ви можете відчувати труднощі в 
спілкуванні з людьми – друзями, 

близькими, колегами. Намагайся ні з 
ким не конфліктувати. Важливо зберег-
ти репутацію й авторитет.

сКОРПІОН
На вас чекає сприятливий тиж-
день. Ваш життєвий потенціал, 

особиста чарівність, а також уміння пе-
реконувати будуть на висоті. Можлива 
приваблива пропозиція, однак перш 
ніж прийняти рішення – добре подумай-
те. Ймовірні непорозуміння або розбіж-
ності як з колегами, так і з близькими 
людьми.

сТРІЛЕЦь
Будьте обережними з фінанса-
ми – один неправильний крок 

може суттєво позначитись на мате-
ріальному становищі. Не беріться за 
кілька справ одночасно – намагайся 
розподілити свої сили раціонально. З 
будь-якими сумнівами варто зверну-
тися до досвідченішої людини за по-
радою. 

КОЗЕРІГ
Цього тижня на вас чекає успіх 
у нових починаннях. Не варто 

розраховувати на обіцяну допомогу у 
вирішенні важливого питання. Робіть 
усе самостійно – лише в цьому випадку 
уникнете непотрібних проблем.

ВОдОЛІЙ
Цей тиждень принесе багато 
нових змін. Ви отримаєте шанс 

виправити всі свої помилки в особис-
тому житті. Можливо, цього тижня 
ваше завзяття принесе плоди – можли-
ва премія або цікаве відрядження. 

РИбИ
Не ідеалізуйте свого партнера, 
інакше розчарування неминуче. 

Приділяйте другій половинці більше ува-
ги, намагайтесь краще пізнати один од-
ного, у конфліктних ситуаціях старайтесь 
спокійно все обдумати та знайти комп-
роміс. 

«таНґо смерті» 
Юрія виННичука 
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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. 
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