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У Гайсині сталося зухвале по-
грабування одразу трьох 
ювелірних магазинів. 9 ве-

ресня о 13:42 в приміщення мага-
зину «АТБ» зайшли молодики в 
чорному. Озброєні автоматами, 
у масках та бронежилетах, вони 
мало чим привертали до себе 
увагу, адже в холі супермаркету 
стоять три банкомати, отож люди 
в специфічній уніформі тут не 
рідкість. 

Різкий крик «Обережно! Навчан-
ня!» трохи ошелешив присутніх, та 
вже за три хвилини невідомі вте-
кли на припаркованому поруч BMW 
X5, прихопивши із собою вкрадене 
золото. З матеріалу відеоспостере-
жень видно, як дехто зі свідків зні-
має розтрощені вітрини на мобіль-
ний, хтось коментує побачене, чути 
мати й сміх. Шок буквально паралі-
зував продавчиню виробів із золота 
й срібла… Тільки за три-чотири хви-
лини, оговтавшись, вона натиснула 
на тривожну кнопку. Цього часу ви-
стачило для пограбування магази-
ну поряд з «АТБ». Приблизно через 
стільки ж часу нападники заволоді-
ли і ювелірними виробами третьої 
крамниці в ТРЦ «Європейський».  
Швидко. Чітко. Зухвало. Спланована 
злочинна акція прорахована до се-
кунд. Врахували зловмисники й те, 
що основні сили поліції були залуче-
ні до охорони правопорядку на Дні 
міста у Вінниці, куди прибули перші 
особи держави. На місце пригоди 
виїхала слідчо-оперативна група, 
нині ж справу передали до Головно-
го управління Нацполіції у Вінниць-
кій області. 

– Вживаються всі заходи для за-
тримання осіб, за усіма фактами по-
рушено три кримінальних прова-
дження за частиною четвертою статті 

187 Кримінального кодексу України 
«Розбій». Але з огляду на те, що діяли 
одні й ті ж особи, провадження можуть 
об’єднати. За цією статтею злочинцям 
загрожує до 15 років позбавлення волі 
з конфіскацією майна.  Суми збитків 
встановлюються, проводяться ревізії та 
експертизи, – говорить речниця ГУ НП 
Анна Олійник.

Тож поки що грабіжники витрача-
ють награбоване, господарі крамниць 
склять вітрини, а люди не почуваються 
безпечно. 

42 5УчИТЕЛІ П’ЯТИ ШКІЛ
ОБЛАсТІ ЗАЛИШИЛИсь 
БЕЗ УчНІВ

ВІННИЦьКИх ПРОТЕсТУ-
ВАЛьНИКІВ НА дЕНь МІсТА
ЗАчИНИЛИ В ОдА

дВА ТИжНІ ЗАЛИШИЛОсь 
НА ПОРЯТУНОК дИТИНИ
УчАсНИКА АТО

ТРИ «ЮВЕЛІРКИ» ОБЧИСТИЛИ В ГАЙСИНІ 
В ДЕНЬ ПРИЇЗДУ ПЕРШИХ ОСІБ НА ВІННИЧЧИНУ

кримінал

Лілія Шевчук, 
спецкор з Гайсинського району

7У БАРУ ВІдРОдИЛИ РОК-
ФЕсТИВАЛь ТА ВІдсВЯТКУВАЛИ
дЕНь МІсТА

Програма ТБ 
з 18 по 24 вересня

Спланована злочинна акція 
прорахована до секунд. 
Врахували зловмисники 

й те, що основні сили поліції 
були залучені до охорони 
правопорядку на Дні міста 

у Вінниці

грн
прибутку за місяць отримав 
Петро Порошенко від роботи 
свого банку (с. 2)

цифра тижня

1  223 532 



На день міста, яке відбулось 9 вересня, жителі 
мікрорайону сабарів вийшли в центр Вінниці 
на протест.

Незадовго до офіційного відкриття святкування Дня 
міста посеред Соборної – крик та штовханина людей: група 
сабарівчан намагається пройти вулицею з транспарантами 
та прапором України до міської ради, але їх зупиняє поліція. 
У центрі зібрання правозахисник Валерій Палій та заступ-
ник начальника Вінницького міського відділу поліції Сергій 
Синявський. Синявський звинувачує Палія в тому, що він 
використовує людей. Натомість Валерій Максимович за-
уважує, що поліція йде проти народу.

Сабарівчани зазначили, що вони так святкують День 
міста. Наголосили, що в суді не беруть у них заяв, що ніх-
то не допомагає жителям мікрорайону, ніхто не хоче до 
них дослухатись.

Протестувальники все ж пройшли до міськради, були 
майже біля сцени, де виступали міський голова, Прем’єр 
та Президент. Саме їм вінничани скандували «Ганьба!»

Після цього сабарівчан запросили у Вінницьку облра-
ду поспілкуватися з представником адміністрації Прези-
дента. Проте після цього з будівлі їх не випустили.

Кореспондента Vlasno.info Богдана Новака, якого 29 
серпня побили на сабарівському полі, теж покликали на зу-
стріч з головою адміністрації Президента Ігорем Райніним і 
він також виявився заблокованим у приміщенні ОДА.

– Нас тут заблокували, щоб ми не псували Президен-
тові, Прем’єру та меру Вінниці свято власною присут-
ністю, – пояснює власну версію ситуації активіст Вадим 
Шмагалов. – Під приводом того, що мають проходити 

якісь важливі особи поблизу облради, нас охорона Пре-
зидента вирішила не випускати з будівлі. Делегація вже 
давно пройшла, а нас все тримали за дверима.

Одного з вінничан похилого віку випустили після 
півгодинного стояння за зачиненими дверима, бо він 
сказав, що йому дуже погано через задуху. Інші люди 
скаржилися, що  відпросилися з роботи ненадовго й уже 
спізнюються.

Двоє полісменів, які притримували двері всередині, 
пояснювали власні дії тим, що не мають право випуска-
ти громадян, поки будівлю не минуть перші особи дер-
жави. Кілька разів один з них на прохання заблокованих 
виходив на вулицю, щоб знайти одного з керівників 
охорони та перепитати: чи можна вже пускати людей? 
Журналіста Vlasno.info за 40 хвилин відпустили, а про-
тестувальники залишались у будівлі ще приблизно дві 
години. 

У Вінниці затримали депу-
тата-хабарника. Про це в 
прес-службі прокуратури у 

Вінницькій області повідомили 
5 вересня.

Очільник постійної комісії облас-
ної ради з питань охорони навко-
лишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціональ-
ного використання надр Володимир 
Крисько попався на отриманні не-
правомірної вигоди.

«Депутат за три тисячі доларів обі-
цяв надати позитивні висновки своєї 
комісії та підготувати рішення облради 
для розробки однієї з ділянок піскови-
ків на Ямпільщині. Під час одержання 
хабара його й затримали. Слідчі дії в 
даній справі тривають: правоохоронці 
проводять обшуки та опитують свідків. 
Підозрюваному загрожує від п’яти до 
десяти років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна»,  – йдеться в повідо-
мленні прокуратури.

Міру запобіжного заходу суд мав 
обрати ще 6 вересня, однак підозрю-
ваний був у лікарні – через тиск та 
цукровий діабет. Відомо, що й у залі 
суду йому було зле: пив пігулки, лед-
ве підіймався, коли до нього звертав-
ся суд. Тож до розгляду питання по-
вернулися 8 вересня.

У залу суду його привели співро-
бітники поліції, у клітку не садили – 
стан здоров’я незадовільний.

– Ваша честь, оскільки в мого під-
захисного хворобливий стан, а в залі 
присутні засоби масової інформації, 
прошу заборонити ЗМІ перебувати 
в залі суду, а слухання провести в за-
критому режимі, – клопотала в суді 
адвокат Криська. 

Суд задовольнив клопотання – 
преса не була присутня на засідан-

ні. Криська вивели із зали. Повезли 
в лікарню на стаціонарне лікуван-
ня. Депутату важко йти, червоне 
обличчя.

Прокуратура просила суд взяти 
під варту Криська, бо він вчинив ко-
рупційний злочин. Адвокати про-
сили домашній арешт чи визначити 
розмір застави. Голова міського суду 
Андрій Михайленко ухвалив: обрати 

міру запобіжного заходу у виді три-
мання під вартою з альтернативою 
внесення застави в розмірі 80 тисяч 
гривень.

При обранні запобіжного захо-
ду суд врахував незадовільний стан 
здоров’я підозрюваного, сімейний 
та матеріальний стан та те, що він є 
державним службовцем, депутатом 
облради та вчинив корупційне пра-
вопорушення.

Заставу підозрюваний може вне-
сти протягом 60 діб. Якщо не внесе, 
то одразу після покращення його 
здоров’я підозрюваного з лікуваль-
ного закладу переведуть у слідчий 
ізолятор. 

ПОЛІТИКА МІсЦЕВА ВЛАдА

ДЕПУТАТ ОБЛРАДИ, яКОГО ВЗяЛИ
НА ХАБАРІ, ОПИНИВСя В ЛІКАРНІ
ТА ПІД ВАРТОЮ

ВИБОРИ 
У ВІННИЦЬКИХ 
ОТГ ЗМУСИЛИ 

СУД ПРАЦЮВАТИ 
ЦІЛОДОБОВО

ВиБОри

Тетяна куц
Людмила кЛіщук

2

З восьмого вересня Ві-
нницький апеляційний 
адміністративний суд 

приймає документи та справи, 
пов’язані з виборчим про-
цесом в об’єднаних територі-
альних громадах у Вінницькій, 
хмельницькій та чернівецькій 
областях, цілодобово.

Дев’ятого вересня в цих облас-
тях розпочався виборчий процес. 
Тут готуються до перших виборів 
депутатів сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територі-
альних громад і відповідних сіль-
ських, селищних, міських голів. 
У Вінницькій області депутатів 
та очільників рад обиратимуть у 
дев’яти територіальних громадах, 
у Хмельницькій – у семи, у Черні-
вецькій – у чотирьох громадах.

Відповідно до постанови Цен-
тральної виборчої комісії від 18 
серпня 2017 року №164 вибори 
призначено на неділю, 29 жовтня. 
До цього часу для працівників 
апарату суду та суддів встанов-
лено особливий режим роботи 
в позаробочий час, неробочі та 
святкові дні.

Цілодобово працюватиме Ві-
нницький апеляційний адміні-
стративний суд і в день виборів, 
і до завершення виборчого про-
цесу. 

хаБар

Депутат за три тисячі доларів 
обіцяв надати позитивні 
висновки своєї комісії та 

підготувати рішення облради 
для розробки однієї з ділянок 

пісковиків на Ямпільщині
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У вівторок, 5 вересня, Президент 
України Петро Порошенко 
задекларував дохід від про-

центів, які отримав від банку ПАТ 
«Міжнародний інвестиційний банк». 
Загальна сума доходу – 1 223 532 
гривень.

Третього серпня Петро Олексійович 
задекларував також дохід від банку ПАТ 
«Міжнародний інвестиційний банк» – 
1 231 190 гривень. Це на 7658 гривень 
більше, ніж зараз. Відповідно до аналі-
тичної системи YouControl, ПАТ «Міжна-
родний інвестиційний банк» належить 
Президенту України Петру Порошенку. 
Статутний капітал банку – 202 100 250 
гривень.

ПАТ «Міжнародний інвестиційний 
банк» належить до групи «Укрпромін-
вест», яка об’єднує понад 100 компаній в 
Україні та за кордоном. Основні активи 
групи належать фонду «Прайм Ессетс Ке-
пітал», бенефіціаром якого є Петро Поро-
шенко. До складу «Укрпромінвесту» вхо-
дять: найбільша кондитерська корпорація 
України «Рошен», агрохолдинг «Укр-
промінвест-Агро», Пісківський завод 
скловиробів, завод «Енергоавтоматика» 
та автомобільна корпорація «Богдан». 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

ЩОМІСяЦя ОТРИМУЄ 

ПОНАД МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ 

ДОХОДУ ЗІ СВОГО БАНКУ

У ВІННИЦІ НА ДЕНЬ МІСТА ПРЕЗИДЕНСЬКА ОХОРОНА 
ЗАЧИНИЛА ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ У ПРИМІЩЕННІ ОДА

влад Боднар

Президент ПрОтести

Йому залишили можливість внести 
заставу в розмірі 80 тисяч гривень

За версією слідства, депутат 
взяв 3 тисячі доларів хабара

ольга Бунич, Богдан новак

Пікет сабарівчан під міськрадою



Матір загиблого 19-річного 
вінницького добровольця 
Євгена Костюка зверну-

лася за допомогою до суду, аби 
Феміда встановила юридичний 
факт того, що її син був учасни-
ком АТО, воював у складі добро-
вольчих підрозділів, аби отриму-
вати соціальні пільги, гарантовані 
державою. 

Сьомого вересня відбулося перше 
судове засідання, на яке прийшла за-
явниця – матір загиблого, його дідусь 
Анатолій, який представляв інтереси 
заявниці, та з десяток активістів. 

Натомість одна із зацікавлених 
осіб, Державна служба України в спра-
вах ветеранів війни та учасників АТО, 
подала до суду заяву про те, аби ви-
ключити її з переліку фігурантів спра-
ви, бо вони не вирішують питання, з 
яким звернулася до суду заявниця. 

– Померла особа з об’єктивних 
причин не може набути статусу учас-
ника бойових дій і користуватися від-
повідними соціальними гарантіями, 
– йдеться у відповіді держслужби. – 
Статус учасника АТО, який би гаран-
тував додаткові майнові та немайно-
ві права, посмертно не надається.

У Міністерстві оборони відпові-
ли, що звернення до суду є перед-
часним, оскільки заявниця не звер-
талася до відомчої комісії з питань 
надання статусу учасника бойових 
дій. От тільки виникає казус: Євген 
не був «приписаний» до жодного 
відомства, тому така комісія при Мі-
ноборони, скажімо, не може вирішу-
вати питання надання чи ненадання 
статусу УБД. Євген юридично не був 
у складі Збройних сил, оскільки після 
отримання поранення (контузії), по-
вернувся до добровольців. 

– Не був у Збройних силах Украї-
ни, бо не долікувався й пішов до до-
бровольців, – розповідає його дідусь 
Анатолій. 

Мама в суді сказала, що визнання 
судом її сина учасником АТО потріб-
не, серед іншого, і для одноразової 
грошової допомоги, яка гарантується 
державою в разі загибелі військовос-
лужбовця.

У батальйоні ОУН Євген був на по-
саді стрільця, а підрозділ базувався 
в селищі Піски в Донецькій області. 
Там він був з грудня 2014-го по січень 
2015-го. Потім отримав поранення, 
лікувався в шпиталі в Дніпрі. А в бе-
резні 2015-го повернувся на позиції 
на шахту Бутівка, де й перебував у 
складі Добровольчого українсько-
го корпусу «Правий сектор». Був у 
штурмовій роті, якою керує Дмитро 
Коцюбайло – Герой України з позив-
ним «Да Вінчі».

Як докази того, що Євген таки був 
у зоні АТО, свої нотаріально підписані 
свідчення в суд надали двоє побрати-
мів загиблого. Вони наразі є військо-
вослужбовцями Збройних сил Украї-
ни та мають статус УБД. Свідками, за 
попередніми даними, можуть бути 

й військовослужбовці 128-ї окремої 
гірсько-піхотної бригади ЗСУ – з ними 
Євген спільно виконував бойові за-
вдання. 

Підтверджують те, що Євген 
перебував у зоні АТО, і довідки 
від «Правого сектору» та харак-
теристика від добробату «ОУН», 
скріншоти новин про загибель у 
ЗМІ, вирізки з газет про відкриття 
у школі, в якій він вчився, музею 
та меморіальної дошки, нагороди 
(недержавні), лікарське свідоцтво 
про смерть та довідка про смерть, 
де йдеться про те, що Євген Костюк 
помер внаслідок перелому черепа 
від вибухової хвилі. 

Справу розглядає суддя Анатолій 
Бар’як. Волонтери кажуть, що ця 
справа – унікальна в Україні, а ві-
нницький суд буде першопрохідцем, 
якщо, зібравши всі докази та належ-
но їх оцінивши, таки встановить юри-
дично, що загиблому добровольцю 
варто надати статус учасника бойо-
вих дій. 
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ВІННИЧАНИНУ-РОЗВІДНИКУ НАДАЛИ 
ЗВАННя ГЕРОя УКРАЇНИ ПОСМЕРТНО

ГерОЇ ОПератиВні нОВини

Людмила кЛіщук

НА ЛИПОВЕччИНІ чОЛОВІК
ЗАсТРЕЛИВ сУсІдА, БО
«ПРИВИдІЛОсЯ»

чОЛОВІКА ВБИЛО сТРУМОМ НА
ЦУКРОВОМУ ЗАВОдІ В ІЛЛІНЦЯх

жІНКУ ЗАТЯГНУЛО ПІд ПОТЯГ
НА ШАРГОРОдщИНІ

Безпричинну стрілянину 10 
вересня розпочав мешканець села 
Лукашова Липовецького району. По-
дробиці повідомили в прес-службі 
ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 64-річний місце-
вий житель вранці вийшов на власне 
подвір’я із зарядженою мисливською 
рушницею й без причини відкрив 
стрілянину по сусіду та двох його 
друзях, які розмовляли на іншому 
подвір’ї. Одна з випущених куль 
влучила 45-річному сусіду зловмисни-
ка просто в серце й той загинув 
миттєво. Інший потерпілий отримав 
поранення плеча та шиї та потрапив 
у хірургічне відділення місцевої 
лікарні, де йому зробили операцію. 
Третьому потерпілому пощастило 
більше – куля зрикошетила, внаслі-
док чого він отримав лише незначне 
поранення й від стаціонарного 
лікування відмовився. Правоохорон-
ці, які оперативно прибули на місце 
події, намагалися вмовити зловмис-
ника здати рушницю та добровільно 
здатися, проте чоловік поводився 
агресивно й погрожував вбити 
поліціянтів. Оперативники відволі-
кли його увагу й затримали, відібрав-
ши зброю. Як встановили згодом, на 
зберігання рушниці в нього був 
дозвіл. Пояснити причини свого 
вчинку затриманий не може, за його 
словами, йому просто щось привиді-
лось. Конфліктів з потерпілими в 
нього не було. Наразі йому призна-
чили судово-психіатричну експерти-
зу. Загрожує чоловіку до 15 років 
в’язниці. 

Сьомого вересня на Іллінець-
кому цукровому заводі стався 
нещасний випадок. Незадовго до 
обідньої перерви загинув сантех-
нік. Про це повідомили в прес-
службі Державної служби України 
з питань праці. 

У той день 55-річний сантех-
нік спаював пластикові труби в 
сокоочисному відділені підприєм-
ства. Під час виконання робіт його 
вдарило струмом. Загинув потер-
пілий миттєво. Усі обставини події 
з’ясує спеціальна комісія.

За словами працівників 
заводу, взявшись за металеву 
трубу, що проходила біля місця 
виконання ним робіт, через 
несправний паяльник чоловік 
отримав удар струмом, у результа-
ті чого й загинув.  

На Шаргородщині потяг пере-
їхав жінку. Про це повідомили в 
прес-службі ГУ Національної по-
ліції у Вінницькій області. 

Трагедія сталась у суботу, 9 
вересня, у селі Рахни-Лісові. Повідо-
мили в поліцію про труп на коліях 
місцеві мешканці. Як встановили 
правоохоронці, 46-річна жителька 
села проходила біля колій, коли там 
проїжджав потяг, що прямував з 
Києва. Повітряною хвилею жінку 
затягнуло під колеса потягу. Від 
отриманих травм потерпіла 
загинула миттєво. 
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Президент України Петро 
Порошенко надав Мак-
симу Шаповалу звання 

Героя України посмертно. Про 
це Верховний Головнокоман-
дувач ЗсУ повідомив під час 
виступу у Верховній Раді. 

Сьомого вересня воєнна роз-
відка відзначила 25-ту річницю з 
дня заснування, і саме в цей день 
генерал-майор Головного управ-
ління розвідки отримав звання 
Героя України. На жаль, посмерт-
но: Максим загинув 27 червня 
внаслідок терористичного акту 
в Солом’янському районі Києва, 
його автомобіль підірвали. Був 

МАТІР ЗАГИБЛОГО ВІННИЦЬКОГО 
ДОБРОВОЛЬЦя ДОБИВАЄТЬСя ВИЗНАННя

ЇЇ СИНА УЧАСНИКОМ АТО 

Максим Задорожний

УЧасники атО

вікторія онісіМова

вікторія онісіМова
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Максим Шаповал

Мама Євгена Костюка звернулась до суду

Людмила кЛіщук

командиром 10-го загону спецп-
ризначення ГУР Міноборони. Уро-
дженець Вінниці. Ім’я Максима 
Шаповала присвоєно Спеціально-
му резерву Головного управління 
розвідки, навічно зараховано до 
списків військової частини, якою 
він командував до своєї загибелі, 
а відомості про нього внесено в 
«Книгу слави» відомства. 

Додамо, що Максим був у складі 
миротворчого контингенту в Сьєр-
ра-Леоне (Західна Африка), перебу-
вав у лавах Управління державної 
охорони, охороняючи перших осіб 
держави, пройшов справжній шлях 
бойового офіцера. У середині серп-
ня рідні Максима Шаповала отри-
мали у Вінниці недержавну нагоро-
ду «Народний Герой України». 

Справу розглядає суддя 
Анатолій Бар’як. Волонтери 

кажуть, що ця справа – 
унікальна в Україні
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УЧИТЕЛІ П’яТИ 
ШКІЛ ОБЛАСТІ 
ЗАЛИШИЛИСЬ 

БЕЗ УЧНІВ

Шкільні реаліЇ

Тамара Тисячна

У двох школах Калинів-
ського району призупи-
нили навчання в деяких 

класах через відсутність учнів.  
Йдеться про Писарівську за-
гальноосвітню школу І-ІІІ сту-
пенів та Кожинецьку загаль-
ноосвітню школу І-ІІ ступенів. 
У першій школі немає жодно-
го учня в десятому-одинадця-
тому класах, а в другій — не-
має кого навчати з п’ятого по 
дев’ятий клас. У зв’язку з цим, 
районний відділ освіти своїм 
наказом призупинив навчан-
ня в цих класах згаданих шкіл.

Як зазначила головний спеці-
аліст відділу освіти Світлана Кара-
кай, мова про закриття чи реор-
ганізацію наразі не стоїть, а лише 
про призупинення навчання в 
старших класах Писарівської та 
середніх класах Котюжинецької 
шкіл. Втім, якщо повні класи все 
ж наберуться, навчання в них від-
новлять.

Заступниця директора депар-
таменту освіти та науки Вінниць-
кої ОДА Олена Чорна розповіла, 
що така ж ситуація спостерігаєть-
ся ще в чотирьох районах облас-
ті – Могилів-Подільському, Кри-
жопільському, Немирівському та 
Погребищенському.

– Повна картина ще неясна, 
оскільки звіти з районів ще пода-
ються, але згідно з оперативною 
інформацією, наразі ситуація 
така. Батьки, бажаючи для дітей 
кращого навчання, підвозять їх 
до інших шкіл, через що й ство-
рюється така ситуація. Наразі ви-
рішується проблема, як бути з 
учителями. А в перспективі по-
стане питання й про подальшу 
долю самих шкіл, – зазначила 
Чорна. 

У барському реабілітаційному 
центрі «Еверест» уже майже 
десять років дітей та молодь 

з інвалідністю вчать адаптуватися 
до життя. Роблять це за допо-
могою реабілітаційних програм 
психологічної підтримки й со-
ціально-середовищної орієнтації 
(психогімнастики, релаксації, 
сімейних пікніків, постійного 
вивчення простих побутових 
речей, арт-терапії тощо). соці-
альні працівники в прямому сенсі 
вкладають у діток усю свою душу 
й повністю віддають їм не лише 
робочий, а й вільний час.

–  Моя старша донечка мала важку 
форму інвалідності. За весь період її 
лікування я часто відвідувала медичні 
та соціально-психологічні центри по 
всій території України та за кордоном. 
Займаючись з нею, отримала другу 
вищу освіту психолога й постійно удо-
сконалювала свої знання, аби врятува-
ти дитину. Мене завжди стимулювало 
те, що при народженні ніхто не давав 
гарантії, що вона проживе два тижні, а 
завдяки постійним тренуванням та по-
стійному догляду донечка прожила 22 
роки, – розповідає директорка Тетяна 

Марущак. – Коли 
я отримала освіту 
психолога, поча-
ла шукати інфор-
мацію про подібні 
центри у Вінниць-
кій області. Мене 
шокувало, що їх у 
нас не було. І тоді 
я вирішила ство-
рити соціальний 

центр у Бару, аби допомогти батькам 
і діткам, які мають певні фізичні або 
психологічні вади. Разом з нашим 
«Еверестом» у 2007 році створили ще 
два центри у Вінниці. 

При створенні центру найважчим 
був саме адаптаційний період, як для 
працівників центру, так і для самих 
дітей. Багато учнів тікали з нього, їх 
доводилось повертати, несучи на ру-
ках або обіцяючи цукерки. 

–  До нас приходять діти від 7 до 
35 років. У нас є дітки на денному на-
вчанні й на амбулаторному. Батьки 
не віддають до нас свої чада на по-
стійно, а приводять їх на заняття за 
розкладом. На сьогодні в центрі на-
вчаються та проходять реабілітацію 
17 дітей. Натхнення в роботі дають 
результати, ні з чим незрівнянні по-
чуття, коли дитину привозять до нас 
на інвалідному візку, а через рік вона 
приходить до нас власними ніжка-
ми, –  говорить пані Тетяна. – Усі наші 
діти мають розумову відсталість, тому 
з ними потрібно постійно й плідно 
працювати над питаннями, які для 
нас здаються буденними. 

Найважче завжди працювати з 
батьками, вони не хочуть визнава-
ти, що їхня дитина має ті чи інші від-
хилення, і дуже пізно звертаються до 
спеціалістів, втрачаючи дорогоцін-
ний час.

– Коли в родині народжується ди-
тина з інвалідністю, батьки стають за-
комплексованими й зневіреними. 
Добре, якщо з часом вони усвідом-
люють помилку в своїх діях і почи-

нають займатися дітьми. Так можна 
добитись більшого результату. Ці діти 
по-особливому все сприймають, до 
них необхідно мати особливий підхід, 
– каже Марущак. 

Центр невеликий, проте працівни-
ки намагаються створити максималь-
но затишні та комфортні умови для 
дітей. При вході всіх зустрічає великий, 
сонячний малюнок, на стінах висять 
картини, виготовлені дитячими рука-
ми, на підвіконнях радують око вазони 
в саморобних горщиках, які діти виса-
джували разом з вихователями.  

– У нас є програма «Арт-кухня», на 
якій ми щоп’ятниці готуємо смаколики 
разом з вихованцями: діти власноруч 
печуть печиво, торти, готують салати 
й навіть вчаться робити закрутки. Їм 
дуже подобається цей процес, завдяки 
йому вони можуть навчитися готувати 
якусь елементарну їжу для себе самі. 
Також їм дуже подобається процес ре-
лаксації, під час якого ми розвиваємо в 
дітей уяву й вчимо їх запам’ятовувати: 
усі діти лягають у коло, закривають 
оченята,  ми вмикаємо спокійну музи-
ку і я читаю текст, роблячи акценти на 
деталях. Ще в нас є майстерня творчос-
ті, в якій ми виготовляємо вироби з тіс-
та, тканини, бісеру й з різних підручних 
матеріалів, – розповідає пані Тетяна. – 
Аби налагодити контакти між дітьми та 

людьми навколо, часто влаштовуємо 
прогулянки містом та сімейні пікніки. 

Мені вдалось потрапити на одне 
із занять арт-терапії, коли діти роби-
ли картини з тканини й пінопласту 
за японською технікою. Дітки були 
дуже задоволеними, з усмішкою роз-
повідали про свою роботу, про себе 
й про те, наскільки їм подобається 
створювати щось гарне.

– Я сьогодні виготовляю костел, до 
якого разом з мамою я ходжу кожної 
неділі співати й молитися. Сам під-
бираю кольори й виготовляю його 
до Дня міста на виставку, –  зашарів-
шись, каже учень закладу Максимко.

Довгий час директорка Тетяна 
Марущак працює на посаді психоло-
га, тому що людей, які б хотіли при-
йти на цю посаду, немає. 

–  Ми відчуваємо дуже сильну неста-
чу кадрів. Працівники, які навіть за 
освітою повинні були б працювати з 
такою категорією дітей або не мають 
практики, або бояться, і надовго тут не 
затримуються. Люди, які працюють у 
нас довгий час, поступово вигорають, і 
я сама рекомендую їм йти у відпустку. 
Молодих працівників усіх намагаюся 
навчати, передавати їм досвід, який 
маю, і з превеликим задоволенням 
приймаю на роботу, – говорить дирек-
торка. 

Мирослава сЛоБодянюк

АРТ-ТЕРАПІя, УРОКИ КУЛІНАРІЇ,
ОСВІТА ТА ПОБУТОВІ НАВИЧКИ –
барські діти з інвалідністю вчаться жити в «Евересті»

Лежачі вправи для релаксу

У центрі навчаються діти від 7 до 35 років
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З питань розміщення реклами 
в газеті «Правди сила» 
та на сайті Vlasno.info 

звертайтеся за телефонами:

(0432) 69-49-81
(097) 769-85-68
(093) 837-01-15



На Вінниччині орудує група 
осіб, яка займається кра-
діжками земельних паїв 

через їх переоформлення на 
підставі підроблених документів. 
Про це під час чергового засідан-
ня оперативного штабу із забез-
печення прав і свобод власників 
земель та збіжжя розповів юрист 
фірми «Правнича компанія 
«справа» Кирило Левтеров.

ВІННИЦьКИЙ РАЙОН, 
с. МІЗЯКІВсьКІ хУТОРИ

Йдеться передусім про землі в селі 
Мізяківські Хутори Вінницького райо-
ну. Там, нагадаємо, селяни розповіда-
ли, що паї без їхнього відома перереє-
стрували на іншу компанію, яка почала 
заявляти свої права на землю. Як ви-
явилося тепер, Мізяківські Хутори – не 
один епізод у діяльності рейдерів. На 
Вінниччині діє організована злочинна 
група, яка незаконно перереєстровує 
землі на інші компанії. Однак у Мізя-
ківських Хуторах справа дійшла вже 
до криміналу: 4 вересня невідомі осо-
би вночі напали на сторожів, які охо-
роняли посіви, побили їх та поранили 
ножем одного з них.

– Передувала цьому така ситуація: 
в області незаконно діє група осіб. 
Схема роботи в них однакова: вони 
створюють підприємства зі схожи-
ми назвами до назв фірм групи NCH 
(американська компанія, яка в Україні 
є основним інвестором групи компа-
ній «Агропросперіс» – авт.). У нашому 
випадку є компанія «Колорит-Агро», 
яка теж орендує землі в селі Мізяків-
ські Хутори. Рейдери створили під-
приємство «Колорит-Агрос». Вони 
підробляють документи про розі-
рвання договорів з нашою компані-
єю та переоформляють їх на себе, – 
розповідає Кирило Левтеров.

БАРсьКИЙ РАЙОН, сЕЛО ГАРМАКИ
Про таку ж схе-

му рейдерської 
атаки на своє під-
приємство розпо-
вів директор СТОВ 
«Надія», яке орен-
дує землі в селі Гар-
маки Барського ра-
йону, Володимир 
Тодорчук:

– Наш конкурент – компанія «Крає-
вид Поділля», а договори реєструються 
на фірму «Краєвид-Поділья». Тобто до-
бавили всього одну літеру. У нашому 
випадку договори оформляли на по-
мерлих, про що в мене є довідки. А в 
інших випадках підробили підписи. 
Ми опитали людей, а вони кажуть, що 
нічого не підписували. Рейдери ніби-
то від імені людей подають скаргу, що 
в пакеті документів на оренду землі 
чогось не вистачає. І реєстратор без 
нашого відома розриває договори та 
перереєстровує на них. Ми подали в 
суд на юстицію та на цих людей, – каже 
директор.

«чОРНІ» РЕЄсТРАТОРИ
За словами представників фірм, 

крім них в області під таку схему 
«віджиму» землі потрапило ще три-
чотири компанії.

– Власники підприємств між со-
бою зустрілися, побачили, що у всіх 
схожа ситуація, схожі прізвища. 
Одні й ті ж самі фігуранти. На наші 
поля вони приїжджали в чорних 
формах, заважали нашим комбай-
нам працювати. Тепер ми боїмося, 
що можемо не зібрати урожай і не 

розплатитися з людьми за землю, – 
каже юрист «Справи» Кирило Лев-
теров.

До даної схеми залучені й «чорні» 
державні реєстратори, які допома-
гають рейдерам перереєстровувати 
договори оренди землі на основі під-
робних документів. В області таких 
виявили поки що чотири. Їхні дані 
передали до правоохоронних орга-
нів. Однак, вплинути на них наразі 
практично неможливо. За словами 
начальника Головного управління 
юстиції у Вінницькій області Юрія 
Круголя, найбільше, що може зро-
бити відомство наразі – це забрати в 
них доступ до загальної бази на три 
місяці.

ПЕРЕВІРКИ З ОБЛдЕРжАдМІНІсТРАЦІЇ
Очільник антирейдерського шта-

бу Андрій Гижко, коментуючи ситу-
ацію, зазначив, що саме з компанії 
«Справа» на Вінниччині почалася іс-
торія із «сірими» реєстраторами.

– За літній період було проведено 
цілу низку перевірок. Були спроби 
й по інших підприємствах перереє-
струвати договори в інших районах. І 
за нашими даними, шість спроб було 

попереджено. Тому, що стосується 
реєстраторів – це дійсно велика про-
блема, – сказав Гижко.

За словами посадовця, дані та 
контакти всіх реєстраторів наразі пе-
редали до правоохоронних органів. 
Також голова ОДА Валерій Коровій 
підписав доручення, щоб у випадках, 
коли реєструвати договори оренди 
землі приїжджають з інших районів 
чи роблять це в неробочий час, по-
відомляти головам райдержадміні-
страцій.

ТРИ ТИсЯчІ ЗВЕРНЕНь 
ПРО РЕЙдЕРсТВО ПО ВсІЙ КРАЇНІ

Наразі справу вивчають, і нові по-
дробиці обговорять на черговому 
засіданні антирейдерського штабу. 
Нагадаємо, близько трьох тисяч осіб 
звернулись у новостворені антирей-
дерські штаби по всій Україні. Таку 
інформацію озвучили під час першо-
го засідання робочої групи по роботі 
антирейдерських аграрних штабів. 
За словами міністра економічного 
розвитку і торгівлі Степана Кубова, 
антирейдерські штаби, виключаючи 
мобільні групи, уже працюють в усіх 
областях. Саме тут фермери можуть 
отримати безкоштовні консультації 
та практичну допомогу з питань, які 
стосуються захисту від незаконного 
захоплення землі та врожаю.

– Коли аграрії потерпають від бан-
дитів, котрі зазіхають на їхню землю 
та врожай, то швидкість та якість ре-
агування – це найважливіше, – зазна-
чив Кубів.

Інформація про всі створені мо-
більні групи антирейдерських шта-
бів розміщена на сайті Мін’юсту. 
Саме там фермери можуть знайти 
адреси найближчих до них пунктів 
допомоги з питань земельного зако-
нодавства, куди можуть звернутися 
щодо незаконного переоформлен-
ня паїв, нападів чи захоплення зем-
лі, крадіжку збіжжя тощо. Також 
Мін’юст доручив правоохоронним 
органам та органам державної вла-
ди посилити відповідальність за не-
законні рейдерські дії щодо фер-
мерів. 
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НА ВІННИЧЧИНІ РЕЙДЕРСЬКА 
ГРУПА «ВІДЖИМАЄ» 
ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

БлаГОдійність

Тамара Тисячна

Андрій Гижко закликає не замовчувати факти рейдерстваЗасідання в стінах ОдА

Про факти рейдерських за-
хоплень у Вінницькій області 

потрібно повідомляти за 
телефоном:  

(0432) 61-45-03 
чи на e-mail: 

stopreader@vin.gov.ua

НА ПОРяТУНОК ОДНОРІЧНОЇ СОФІЙКИ ЛИШИЛОСЬ ДВА 
ТИЖНІ – РОДИНА АТОВЦя ЗБИРАЄ КОШТИ НА ОПЕРАЦІЮ

Термінова операція з пере-
садки печінки потрібна 
однорічній вінничанці со-

фійці Подковській. щоб вряту-
вати дівчинку є всього 13 днів. 

Батьки дівчинки залишилася сам 
на сам з хворобою: мамі всього 19 
років, тато нещодавно повернувся 
з АТО. Рік тому його побратими та 
волонтери збирали гроші на ліку-
вання дівчинки – бійці продавали 
свої бойові нагороди, зверталися до 
чиновників, податківців, прокурорів 
та високопосадовців. Тоді назбира-
ли близько ста тисяч, які витратили 
на лікування. Але зараз ідеться про 
значно більшу суму – 130 тисяч євро. 

Дитина від народження бореться 
з важкою хворобою. Обстеження, 
крапельниці, безліч пігулок – так 
проходить кожен день маленької 
Софійки. Попри переконання ліка-
рів, що дитина не доживе й до чо-

тирьох місяців, Софійка відсвяткувала 
свій перший день народження й надалі 
бореться з важкою недугою. 

– Сказали, що дитина не доживе 
до чотирьох місяців, відправили до-
дому зі словами: «Моліть Бога, щоб 
ця дитина вижила», – розповідає 
мама дівчинки Тетяна Бойко. 

Щоденне лікування – дуже дороге, 
проте навіть воно не може врятувати 
життя Софійки без операції – необхід-
но терміново трансплантувати печінку. 

– Дитина поступила в стадії хронічної 
печінкової недостатності. Зараз нам вда-

лось її стабілізувати, але це ненадовго – 
це лише короткий термін, який дає нам 
підготувати дитину до трансплантації, 
– каже завідувач другого хірургічного 
відділення Львівської міської дитячої 
клінічної лікарні, де зараз перебуває ді-
вчинка, Галина Курило. 

Операцію погодились провести 
бельгійські лікарі, донором буде 
тато Руслан Подковський. Та ціна 
трансплантації для молодої сім’ї – 
непосильна, адже коштує вона 130 
тисяч євро. Зібрати суму потрібно 
до 25 вересня, тож батьки просять 
усіх небайдужих допомогти та дати 
Софійці шанс на повноцінне життя. 

Усі, хто хоче долучитись до допомо-
ги дитині, може переказати будь-яку по-
сильну суму на картку «ПриватБанку»: 
5168 7551 0727 1377 (Тетяна Бойко – 
мама), в євро – 5168 7573 1745 3324 
(Руслан Подковський – тато). 

а
Гр

О
р
ей

д
ер

с
тВ

О

Vlasno.info



Ідея змагань серед най-
сильніших чоловіків 
Гайсинщини належить 

місцевому активісту, 
любителю спорту Віталію 
Красюку. хоча в нього 
немає гучних титулів та 
спортивних звань, але 
фізкультурою захоплю-
ється з дитинства. 

– Попри те, що в Україні 
не дуже розвинені спортивні 
бази, спортсменів у нас до-
сить багато. Метою заходу 
було показати їх і мотивувати 
молодих спортсменів-почат-
ківців. Щиро вдячний учас-
никам, тим хто допоміг в ор-
ганізації та тим, хто прийшов 
підтримати. Буду робити все 
для того, щоб «Козацькі ігри» 
стали доброю традицією в 
моєму місті, – говорить пан 
Віталій.

Також на свято завітав 
відомий богатир, чемпіон 
України зі стронгмену, ба-
гаторазовий рекордсмен 
України, один з найсильні-
ших людей нашої держави 

Віталій Міхеєв, який особис-
то судив змагання. А цікавих 
і різноманітних конкурсів 
вистачало. Силачі тягали ав-
токран вагою сім тонн, піді-
ймали на швидкість колеса 
вагою 250 тонн, змагались 
у витривалості, тримаючи 
20-кілограмовий диск у ви-
тягнутій руці, носили мета-
леві «сумки» вагою 140 кі-
лограмів тощо. Абсолютну 
перемогу здобув Богдан 
Кучерук, який зайняв перше 
місце у всіх конкурсах.

Надзвичайно приємно, 
що ініціативу спортсменів 
підтримали місцевий тан-
цювальний колектив MO-
DERN STUDIO та колектив 
GUTDANSE family з Умані, що 
в сусідній Черкащині.

Кількасот гайсинчан при-
йшли підтримати своїх земля-
ків.Також сприяв проведенню 
конкурсу та надав кошти на 
призи для переможців голова 
обласного осередку партії 
«Народний контроль» Воло-
димир Воловодюк. 

давні українські пісні, старо-
винні речі та забуті ремесла 
відроджують, зберігають та 

популяризують учасники громад-
ської організації «Етномайстерня 
«Коло». 5 вересня учасники ор-
ганізації відсвяткували рік з дня 
заснування.

Учасники етномайстерні – це дев’я-
теро осіб (шестеро дорослих і троє дітей). 
Кожен з них володіє кількома видами 
народних ремесел. Загалом же учасники 
етномайстерні опановують традиційну 
вишивку, виготовлення воскових вінків, 
старовинних прикрас, ляльок-мотанок, 
ткацтво, кераміку, писанкарство, ви-
бійку. Також відроджують давні головні 
убори подолянок. Один з них – бинда: 
стрічка, яку носили лише дівчата.

– Бинду носять тільки незаміжні 
дівчата. Це стрічка, розшита бісером, 
яку створила наша Юлія Васюк. Вона 
займається відтворенням стародав-
ніх головних уборів дівчат та весіль-
них віночків. Ось у такому вигляді ді-
вчина може вийти надвір і пишатися 
собою, – розповідає голова громад-
ської організації Наталя Сентимон.

До річниці діяльності учасниці ет-
номайстерні підготували експозицію 
зі старовинних речей, які зберігаються 
в їхніх приватних колекціях – чоловічі 
та жіночі сорочки, спідниці, домоткані 
килими та доріжки, вишиті рушники, 
кераміка. Деяким речам, запевняють 
учасниці, по сотні та більше років.

– Встановити вік і рік тут практично 
неможливо. Можливо, є старіші, але це 
вже потрібно проводити експертизу. 
Ми вирішили акцентувати увагу на тих 
речах, які потребують у нашому місті 

КУЛьТУРА дОЗВІЛЛЯ

Тамара Тисячна

юлія ТоМащук
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РАВЛИКИ, ЧОРНІ 
БУРГЕРИ ТА УСТРИЦІ –

Дивнi делiкатеси 
можна буде скуштувати 

просто неба 
у вiнницькому парку

вінничанам запропонують строкате меню

Відвідати фестиваль 
вуличної їжі запро-
шують вінничан на-

прикінці вересня. Локація – 
центральний міський парк.

Спіральні чіпси на палич-
ці, круасани та паніні, роли, 
локшина, устриці, бургери та 
ще чимало інших смаколиків 
скуштують вінничани та гості 
міста на фестивалі. Для ка-
воманів цей фестиваль буде 
особливим, адже на локації 
можна буде скуштувати каву 
різноманітних методів при-
готування та ступенів обсма-
ження.

– Про що ви зараз мрієте? 
Про чорний бургер? Про ніж-
них равликів чи мексиканське 
буріто? Космічні десерти чи 
вок-меню? Нам буде, що вам 
сказати різними кулінарними 
мовами. Повірте, – запевняють 
організатори.

Загалом очікується понад 
півсотні учасників з усієї країни. 
Крім їжі, вінничани слухати-
муть живу музику, матимуть 
змогу придбати хенд-мейд, по-
селфитися та гарно провести 
час 30 вересня та 1 жовтня. 

Людмила кЛіщук

вінничанки відроджують 
давні ремесла та колекціонують 
старовинні речі

музею народного мистецтва, бо ще 
кілька років і нам не буде чого зберіга-
ти й показувати, – каже пані Наталя.

Речі потрапляють до колекцій учас-
ниць етномайстерні різними способа-
ми – вони їх і купують, і люди приносять 
самі. Хоча, каже Наталя Альфредівна, 
сьогодні торгівля старожитностями – 
настільки прибутковий бізнес, що бу-
ває важко щось дістати.

Однак, найбільшим своїм здо-
бутком Наталя Сентимон вважає 
те, що вони знайшли одне одного – 
людей близьких за духом та пере-
конаннями. 

– Для нас було важливо донести ін-
формацію до людей. І ми за цей рік 
зрозуміли й побачили, що людей це ці-
кавить і це їм потрібно. На це є відгук і 
люди хочуть знати більше. Тобто нам є 
що робити й для кого, – каже Наталя 
Альфредівна. 

Учасники «Етномайстерні «Коло» Організація збирає речі старовини

У приватних колекціях організації – 
чимало давніх сорочок

Учасники етномайстерні вивчають 
традиційну вишивку

«КОЗАЦЬКИМИ ІГРАМИ» 
ГАЙСИНЧАНИ ВІДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Гайсинські стронгмени



гарне, є на що подивитися, майстри по-
привозили чимало гарних сувенірів, ось 
намистечко собі вже придбала, –  з по-
смішкою розповідає гостя фестивалю 
Галина Анатоліївна. 

Особливою родзинкою святку-
вань стала святкова костюмована хода 
«З любов’ю до міста». Центральною 
вулицею пройшли покровитель міста 
святий Миколай, засновниця Бару, ко-
ролева Бона Сфорца та її чоловік, король 
Сигізмунд, почесні громадяни та керів-
ництво міста, а також танцювальні та 
спортивні колективи Бару. 

– Я вперше бачу, щоб у містечках про-
водили такі паради. Також приємно зди-
вувало те, що тут День міста святкують 
майже три дні: це рок-фестиваль, лицар-
ські турніри, сувенірні ярмарки,  виступ 
оркестру,  і, навіть, парад дитячих візо-
чків. Атмосфера тут дуже файна, – зізна-
ється гість з Вінниці Володимир.

   У креативній зоні, що облаштував 
колектив газети «Правди сила» разом 
з Vlasno.info всі охочі мали змогу взяти 
участь у відеопроекті «Я люблю Бар» і 
розповісти про своє місто та його ціка-
винки. Переглянути сюжет уже можна 
на сайті  Vlasno.info.

Наприкінці святкування дня наро-
дження Бару гостей та містян вітав місце-
вий рок-гурт «Ф.О.Г.». 

свою 616-ту річницю нещодав-
но відсвяткувало стародавнє 
місто Бар. Гуляння відбували-

ся 9-19 вересня в міському парку 
відпочинку та на майдані святого 
Миколая. 

Вперше за десять років містяни по-
бачили відновлений фестиваль «Бар-
RockКо». Його проведення ініціювала 
молодіжна організація «АктивБар». 

– У 2007-му цей фестиваль заснував 
гурт «Ф.О.Г.», це було щось неймовірне. 
На стадіоні фестиваль добре тоді прошу-
мів. Але наступного року щось не скла-
лось, і ось тепер ми його відроджуємо, – 
говорить організатор фестивалю Сергій 
Мірчук. 

Цьогоріч особливою популярністю 
користувалися футболки з логотипом та 
датою фестивалю, проте ми відшукали 
на площі й людей у футболках з датою «8 
вересня 2007».

– Так, цій футболці рівно десять років, 
нас тут четверо таких «аборигенів», – го-
ворить барчанин Василь. – Тоді я ще був 
в оргкомітеті, зараз уже життя йде, є ба-
гато інших клопотів, тут є кому організо-
вувати, а я просто гість.

Фестиваль відвідало вісім рок-гуртів, 
серед яких не лише музиканти з Віннич-
чини, а й артисти з Києва, Одеси, Хмель-
ницького, Борисполя. 

Бориспільський етно-рок гурт 
«Ярра» приїхав у Бар усім своїм родин-
ним складом. 

– Ми є одна сім’я, починали висту-
пати ще з 2002 року, коли діти були ма-
ленькі. Ми їх брали із собою змалечку 
на сцену, а зараз уже вони виступають з 
нами, – говорить фронтмен гурту Роман 
Пустирев. – Донька Саша грає на колісній 
лірі та бубні, син – на флейті й сопілці.

Виконавців барчани зустрічали із за-
хватом, під запальні етнічні мелодії тан-
цювали із запалом і навіть викликали 
гурт на біс.

Відкривав фестиваль місцевий гурт 
V.O.L.T. За понад рік з часу заснування 
гурту хлопці вже встигли полюбитися 
барчанам.

– У нас є студійні записи, виступали та-
кож на інших заходах, на «Бар-фесті», – 
говорить фронтмен Дмитро Мацуляк. – 
Маємо приблизно 12 своїх пісень, з 
ними й виступаємо. 

Спеціально до «БарRockКо» місце-
ва броварня виготовила фірмове пиво 
фестивалю, яке розкупили ще до почат-
ку концерту, а останню пляшку розіграли 
на сцені. Проте на площі до глибокої ночі 
люди поводилися спокійно, охорону 
правопорядку забезпечували всього де-
сятеро поліцейських та чотири службов-
ці «Муніципальної варти». Опівночі ж 
фестиваль завершився, аби продовжи-
тися вже вранці в центральному парку. 

У парку, що знаходиться на руїнах 
легендарної Барської фортеці, на березі 
річки Рів, гостей та місцевих мешканців 
розважали майстри, які проводили різ-
номанітні майстер-класи. Вінницький 
клуб історичної реконструкції «Аркона» 
влаштував лицарський табір, де прово-
дили бої, а також майстер-клас із серед-
ньовічних танців. Кожен охочий до співів 
мав змогу взяти участь у караоке «Золо-
тий БАРитон».

– Ми не із самого Бару, а із села Ан-
тонівка. Приїхали на День міста трішки 
розвіятися. Свято влаштували дуже 
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віта оМеЛьчук, ірина Басенко

ГОСТІ З УСІЄЇ УКРАЇНИ З’ЇХАЛИСя 
НА СВяТКУВАННя ДНя МІСТА В БАР

день міста
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Фестиваль «БарRockКо» проходив на центральнiй площi Бару

день мiста почався з рок-фестивалю

На святi був цiкавий ярмарок 
народних промислiв

дмитро Мацуляк – фронтмен 
гурту V.O.L.T

Гурт «Ярра» приїхав у Бар усiм своїм 
родинним складом

Барчани демонстрували картини  
мiсцевих художникiв та старi фото

Народнi колективи залюбки ласували смачними стравамидля щасливчикiв кували монети



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

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.

***
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.

***
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.

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).

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

 
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.

 ***
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).

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

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

вальники, електрики, будівельники, різнороби). 
Жінки (швачки, покоївки, різнороби). Сімейні пари. 
З/п від 12000 грн. Наказ МСПУ № 286, 24.02.2017 р. 
Тел.: 099-527-83-28, 068-959-57-05 (Київ), сайт: rabota-
europa.com.ua.

***
Успішна клінінгова компанія пропонує роботу 

з прибирання супермаркетів, фітнес-клубів, кіно-
театрів. Запрошуємо співробітників з будь-якого 
району України. стабільна робота, своєчасна опла-
та (4500–8000 грн), безкоштовний спецодяг. допо-
магаємо з житлом. Тел.: 068-983-85-36, 099-218-
96-56 (Олена Олександрівна, Первомайськ).

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 право-
му крилі та в пункті прийому оголо-
шень);
• 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».

«МЕГАМАРКЕТ» 
запрошує на постійну роботу
Касирів з/п 7000 грн
Продавців торговельної 
зали з/п від 6000 грн 
Вантажників з/п 5500 грн
Барменів з/п 7000 грн
Кухарів з/п від 6000 грн

Прибиральниць з/п від 4800 грн
Пекарів з/п от 6000 грн
Комірників з/п від 6500 грн 
Обвальників м’яса з/п 8500 грн
Фасувальників з/п 4800 грн

Г/Р – позмінний (7/7), забезпечуємо харчуванням, спецодягом, є гуртожиток 

М  «Шулявська», вул. В. Гетьмана 6, тел. (067) 440-52-04
 М  «Вокзальна», вул. сурикова 3, тел. (067) 342-57-56
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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!

На роботу в Польщу потрібні чоловіки (зварю-
валПідприємству в Київській обл. (12 км від Києва) 
потрібні: двоє різноробів робочих спеціальностей 
столяра (робота простої складності), автомеханік (ди-
зельні двигуни, кузовні роботи, фарбування). Про-
живання – хороший гуртожиток, безкоштовно. Тел.: 
067-232-73-11 (Юрій Ігорович, Київ).

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).

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

***
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).

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.

Ми пропонуємо роботу у місті Одеса для актив-
них та відповідальних співробітниць, які хочуть заро-
бляти від 60 000 грн на місяць. Зарплата виплачується 
щодня. Гнучкий графік, дружній колектив. Тел.: 096-
515-15-67, 063-644-18-29.

Безкоштовні вакансії – будівництво та колія. Про-
живання, проїзд – безкоштовно. Зарплата – 10-15 
злотих/год. (аванс – 200 зл./щотижня). З візами та біо-
метричними паспортами – працевлаштуємо за одну 
добу. Оформлення запрошення – три тижні. Тел.: 067-
620-45-02 (Ігор, Стрий).

Запрошуємо на роботу в Лівію за контрактом 
медсестер, анестезіологів, травматологів, хірургів, 
гінекологів, акушерок, масажистів, фізіотерапевтів, 
радіолога, уролога, терапевтів, педіатрів, дермато-
лога, косметолога та ін. Ліц. МСПУ АВ№585042 ТОВ 
«Європейський Холдинг», вул. Басейна 3-а, оф. 62, 
Київ. Тел.: 096-603-57-70.

***
Латвія – гіпсокартонники, оздоблювачі, плиточні 

роботи, муляри, сантехніки, покрівники, арматур-
ники, бетонники. З/п від 1200 євро від виробітку. За 
наявності біометричного паспорта виїзд безкоштов-
ний. ТОВ «Європейський Холдинг», вул. Басейна 3-а, 
оф. 62, Київ. Ліц. МСПУ АВ № 585042. Тел.: 067-232-69-
04, сайт: robotaeuro@gmail.com.

***
100% легальне працевлаштування в Чехії. Робо-

та для чоловіків та жінок. Безкоштовні консультації. 
Оформлення віз. Доставка на роботу. Тел.: 067-369-
82-33, 063-218-02-33.

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

сІЛьсьКЕ ГОсПОдАРсТВО 
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).

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

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, 

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

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

066-339-36-34.                                   
***

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

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

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.

Електрорадіатори SUN WIND від виробника. Роз-
хід електроенергії – 20 Вт/м2. Слугують 15 років.Гаран-
тія 2 роки. Шість секцій – 0,8 кВт на 10 м2, вісім секцій – 1 
кВт на 15 м2, десять секцій – 1,3 кВт до 20 м2. Товар сер-
тифікований. Тел.: 066-710-58-67, 097-089-09-75 (Київ), 
сайт: sun-wind.in.ua.

***
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.

***
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 конденсатори КП1-4, 
КП1-8, КП1-12. Куплю дорого як вироби. Тел.: 097-
990-28-07 (Київ).

ТРАНсПОРТ І ТРАНсПОРТНІ ПОсЛУГИ
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).

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.

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

097-881-80-23.
ПОсЛУГИ

Кредити! Приватна позика! Від 10 тис. грн до 3 млн 
грн! Через нотаріальне оформлення, під 35 % 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

Позика від 10 до 150 тис. грн, 15% рiчних, до 
дев’яти років, лiцензiя НБУ №249 від 17.11.2011.зали-
шайте заявку онлайн на сайті: kredit-market.usluga.
me або тел.: 063-663-04-65,050-884-11-30,068-880-13-
02 (Харків).

***
Кредит або кредитна карта до 300000 грн! 

дізнайся, який банк дасть! Гарантія підбору! Тел.: 
0-800-754-750 – безкоштовно з будь-якого номе-
ру буз вихідних і перерв з 8.00 до 22.00! Швидкий 
підбір онлайн: www.nashibanki.com.ua.

***
Автозапчастини по оптових цінах та все не-

обхідне для автомобілів японського, німецького, 
корейського, китайського виробництва. Магазин 
souz.kh.ua – це кваліфіковані менеджери, які да-
дуть відповідь на всі питання. Тел.: 095-638-69-69, 
096-638-69-69, 073-638-69-69 (харків).

***
дам грошей у борг. Тел.: 097-960-14-79 (дмитро). 

Не є банківською установою. 

ПЕРЕдПЛАчУЙТЕ ГАЗЕТУ на ІІ півріччя 2017 року!

Передплатний індекс: 97927

Терміновий набір на експрес-підготовку персонала
на пасажирські суда, більш ніж 100 вакансій
Працевлаштування

Áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè: Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ìåä³à-öåíòð «Âëàñíî». 
Ï/ð 26009055317270, «ÏðèâàòÁàíê», ÌÔÎ 302689, ªÄÐÏÎÓ 39514329

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ò³ëüêè íà êóïîí³. 5 ãðí – ïðîñòå îãîëîøåííÿ,
10 ãðí – âèä³ëåíå, 25 ãðí – ó ðàìö³.

Ðóáðèêà                                               Ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é



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

ТБ 10

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ з 18 по 24 вересня
ПОНЕдІЛОК, 18 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 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
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
11.15 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»
17.10 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
17.40, 02.45 Вікно в Америку
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 02.10 Тема дня
19.00, 02.25 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30 Д/с «Увесь цей джаз»
03.10 Теніс. Кубок Девіса

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»
10.50, 12.20 «Міняю жінку»
13.50, 14.55 Т/с «Свати - 3»
16.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Догори дриґом» (12+)
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з зірками»
01.50 «Мольфар»

Інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20, 12.25 Т/с «Джерело щастя» 
16+
15.15 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.00, 05.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Подаруй мені неділю» 
16+
00.30 Х/ф «Тільки повернись» 16+
02.30 «Скептик»
03.00 «уДачний проект»
03.40 «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, 15.30 Т/с «Зимовий вальс» 
16+
16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45, 03.00 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Х/ф «Форсаж 6» 16+

Новий Канал
03.15, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
05.55, 07.49 kids Time
06.00 М/ф «Втеча з планети 
Земля»
07.50 Х/ф «Загублені в космосі»
10.20 Х/ф «Небесні гінці»
12.20 Х/ф «Зоряні війни: Пробу-
дження сили»
15.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево і сердито
22.00 Х/ф «Не жартуйте з Зо-
ханом» 16+
00.10 Х/ф «Йогануті» 16+
01.55 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
10.05 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
12.30, 13.20 Х/ф «Історія лицаря»
12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золота 
армія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф «Мементо» 16+
02.45, 04.45 Дивитись усім!
03.35 Провокатор
04.25 Факти

сТБ
05.35, 15.25 «Все буде добре!»
07.35 «Все буде смачно!»
09.30 Х/ф «Кохання Надії»
13.25, 01.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
19.55, 22.45 «Хата на тата»
02.55 «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 Мультмікс
10.45 Х/ф «Каштанчик: герой 
Центрального парку»
12.25, 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф «Король повітря: По-
вернення»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 02.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 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, 19 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 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
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
13.15, 23.00 Д/ф «Левко 
Лук’яненко. Йти за совістю»
14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
17.35 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 02.10 Тема дня
19.00, 02.25 Новини. Культура

19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
20.30 Наші гроші
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30, 02.45 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, 10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку «
13.45 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.40 Т/с «Свати - 3»
15.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Догори дриґом» (12+)
22.00 «Життя без обману 2017»
23.15, 00.10 Х/ф «Наїзниці та 
янголи»
01.25 «Мольфар»

Інтер
05.45 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй 
мені неділю» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.00, 05.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Так буває»
02.45 «Скептик»
03.10 «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
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 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 2»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+
02.10 Х/ф «Форсаж 6» 16+

Новий Канал
03.00, 02.00 Зона ночі
03.50 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
05.39, 06.59 kids Time
05.40 М/с «Губка Боб Прямокутні 
Штани»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
11.00 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом
00.00 Х/ф «Небесні гінці»

ICTV
05.35, 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 «Історія лицаря»
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.50, 22.25 Т/с «Винищувачі» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф «Полювання на звіра» 
16+
01.25 Т/с «Молодий Вовкодав» 
16+
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

сТБ
06.10, 15.25 «Все буде добре!»
08.10 Х/ф «Мріяти не шкідливо»
10.10 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.00 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король повітря: По-
вернення»
12.25, 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф «Король повітря: Сьома 
подача»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 02.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 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, 20 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 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
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 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, 02.10 Тема дня
19.00, 02.25 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
20.30 Слідство. Інфо
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
22.40 Мегалот
23.30, 02.45 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, 10.45 «Чотири весілля»
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» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Догори дриґом» (12+)
22.00, 23.15, 00.10 «Міняю 
жінку-12»
01.00 «Мольфар»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй 
мені неділю» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Якби я тебе кохав...» 
16+
03.00 «Скептик»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.00, 16.00, 05.20 Т/с «Адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 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»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
03.00, 01.55 Зона ночі
03.30 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
05.39, 06.59 kids Time
05.40 М/с «Губка Боб Прямокутні 
Штани»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
11.00 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Зіркові яйця
00.00 Х/ф «Палкі втікачки» 16+
01.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 10.10 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 13.20 Х/ф «Полювання на 
звіра» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.45, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.45, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «В ім’я правосуддя» 16+
01.30 Т/с «Молодий Вовкодав» 
16+
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

сТБ
06.40, 15.25 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.25 «Битва екстрасенсів 16»
11.30 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
19.55, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.05 «Один за всіх»
01.20 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король повітря: Сьома 
подача»
12.25, 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф «Король повітря: Ліга 
чемпіонів»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 02.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 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, 21 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 16.35, 
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
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05, 16.40 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 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, 22.40, 02.10 Тема дня
19.00, 02.25 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
20.30 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30, 02.45 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, 00.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля «
10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку»
13.45 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Догори дриґом» (12+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 «Гроші»
02.05 «Мольфар»

Інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Подаруй 
мені неділю» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.10, 05.15 «Подробиці»
00.30 Х/ф «Танцюй» 16+
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, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 04.30 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
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18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2»
23.30 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.30 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
05.39, 06.55 kids Time
05.40 М/с «Губка Боб Прямокутні 
Штани»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
11.00 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.15 Т/с «Не родись вродли-
ва»
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
00.00 Х/ф «Інший світ: Пробу-
дження»
01.40 Служба розшуку дітей

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 ім’я право-
суддя» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.45, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.40, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф «Годинниковий меха-
нізм» 16+
01.30 Т/с «Молодий Вовкодав» 
16+
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

сТБ
06.15, 15.25 «Все буде добре!»
08.15 «Битва екстрасенсів 16»
10.10 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
19.55, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 7»
00.00 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король повітря: Ліга 
чемпіонів»
12.25, 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф «Король повітря. Зо-
лота ліга»
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.40 Віталька
16.50, 22.00 Казки У Кіно
17.50, 20.00, 02.50 Країна У
18.50, 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 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, 22 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 15.20, 
16.35, 18.00, 22.50 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф «Книга джунглів»
09.05 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 
Новини
13.15, 23.00 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
14.00 Розсекречена історія
15.25 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
16.40 Д/с «Порятунок ферми»
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 02.10 Тема дня
19.00, 02.25 Новини. Культура
19.20, 00.35 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
20.30 Борхес
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
02.45 Д/с «Увесь цей джаз»
03.45 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку - 9»
13.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
14.45 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15, 22.50 «Ліга сміху 3»
01.25 «Вечірній Київ»
05.15 «Мольфар»

Інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25 Т/с «Подаруй мені 
неділю» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 02.30 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «Вони стояли насмерть. 
Обороні Києва присвячується»
22.40 Х/ф «У небі «Нічні відьмі»»
00.20 Х/ф «Полювання на єдино-
рога»
02.00 Д/п «Великі українці»
04.00 «Жди меня»

ТК Україна
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 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 «Берег надії» 16+
23.20 Слідами
02.00 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
03.00 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.00 Абзац
04.49, 06.09 kids Time
04.50 М/с «Губка Боб Прямокутні 
Штани»
06.10, 22.50 Половинки
11.50, 21.40 Київ вдень та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
01.00 Х/ф «Не жартуйте з Зо-
ханом» 16+

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 «Годинниковий 
механізм» 16+

12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.45 Т/с «Винищувачі» 16+
17.40 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Комік на мільйон
01.40 Т/с «Молодий Вовкодав» 
16+
03.55 Провокатор
04.40 Факти

сТБ
06.35, 23.25 Х/ф «Справжнє 
кохання»
08.45 Х/ф «Дружина за контр-
актом»
10.45 Х/ф «Дихай зі мною. Щастя 
в борг»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-
риз!»
01.50 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король повітря. Зо-
лота ліга»
12.25 Розсміши коміка
13.25 Х/ф «Хакери» 16+
15.05 Т/с «Домашній арешт»
15.40, 03.35 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50, 02.45 Країна У
18.50 Танька і Володька
20.00 М/ф «Льодовиковий період 
4: Континентальний дрейф»
21.40 Х/ф «Пипець» 16+
23.40 Х/ф «Ця незручна мить» 16+
01.40 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 Інформа-
ційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода 
в світі
18.15 Інтерв’ю з Андрієм Суслен-
ком
19.30, 01.00 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
00.25 Хроніка дня
02.15 Машина часу
03.15 Кіно з Я. Соколовою
03.35 В кабінетах
04.25, 05.25 Будемо жити
04.45 Невигадані історії
05.55 Рандеву

сУБОТА, 23 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.55, 08.00, 08.15, 
08.50, 13.40, 20.45 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 На слуху
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.30 Школа Мері Поппінс
11.45 Фольк-music
13.10, 01.30 Театральні сезони
13.50 Т/с «Дівчата війни»
17.45 Богатирські ігри
18.50 Х/ф «Милий друг»
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»
02.05 Надвечір’я. Долі
03.05 Т/с «Таксі»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 23.25 «Світське життя»
11.00 «Життя без обману 2017»
12.30 Т/с «Догори дриґом»
16.20, 21.15 «Вечірній квартал 
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
00.25, 04.35 «Вечірній Київ»

Інтер
05.50 «Мультфільм»
06.20, 02.30 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»
08.20, 04.00 Х/ф «Сім няньок»
10.00, 05.15 Д/п «Весілля в Мали-
нівці. Невигадані історії»
11.10 Х/ф «Весілля в Малинівці»
13.00 Т/с «Кохання за законом» 
Другий сезон 16+
20.00, 02.00 «Подробиці»
20.30 «Творчий вечір Ігоря Ніко-
лаєва»
00.10 Х/ф «Влітку я надаю пере-
вагу весіллю» 16+

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий шлях
08.40, 15.20 Т/с «Вікно життя 2»
17.00, 19.40 Т/с «Відчайдушний 
господар»
22.00 Х/ф «Карусель»
00.00 Т/с «Герократія» 18+
01.20 Реальна містика
03.50 Т/с «Закон і порядок: Спеці-
альний корпус» 16+

Новий Канал
03.10 Служба розшуку дітей
03.15, 02.10 Зона ночі
05.59, 07.19 kids Time
06.00 М/с «Губка Боб Прямокутні 
Штани»
07.20 Т/с «Татусеві дочки» 16+
10.50 Заробітчани
12.40 Дешево і сердито
13.45 Зірки під гіпнозом
15.50 Зіркові яйця
17.50 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк» 16+
19.40 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк 2» 16+
21.00 Х/ф «Хоббіт: Несподівана 
подорож» 12+
00.15 Х/ф «Плетена людина» 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 Скетч-шоу «На трьох»
14.15 Комік на мільйон
16.05 Х/ф «Привид» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака 
кобри» 16+
22.35 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака 
кобри-2» 16+
00.40 Х/ф «Без компромісів» 18+
02.20 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.00 Провокатор
04.35 Факти

сТБ
06.05 Х/ф «Домробітниця»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Зважені та щасливі - 7»
13.45 «Сюрприз, сюрприз!»
16.20 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.55 М/ф «Клуб Вінкс: Чарівна 
пригода»
12.35 Х/ф «Біла змія»
14.25 Готель Галіція
18.00 М/ф «Льодовиковий період 
4: Континентальний дрейф»
19.40 Танька і Володька
22.20 Х/ф «Ця незручна мить» 16+
00.20 Одного разу в Одесі
02.15 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, 24 ВЕРЕсНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 Анонс дня
06.35, 07.30, 07.30, 07.45, 08.15, 
08.50, 22.55 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.50 Смакота
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 Д/с «Розповіді про Хансік»
09.30 Х/ф «Милий друг»
11.45, 01.30 Театральні сезони
12.15 Мистецькі історії
12.30 Фольк-music
13.35 Перший на селі
14.25 Т/с «Гранд-готель»
20.30 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі - японські смаколики»
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
00.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
01.55 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
03.15 Т/с «Таксі»

1+1
06.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.20 «Розсміши коміка 2017»
11.20 «Світ навиворіт - 9»
12.20, 13.40 Т/с «Свати - 3»
14.45, 15.45 Т/с «Свати - 4»
16.50, 23.20 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
01.55 «Аргумент кiно»
04.30 «Світське життя»

Інтер
06.10 Х/ф «Весілля в Малинівці»
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 «Орел і Решка. Ювілейний 
сезон»
13.00 «Творчий вечір І.Ніколаєва»
16.40 Х/ф «Це моя собака» 16+
18.30 «Круче всех»
20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Мінливість долі»
22.30 Т/с «Рідкісна група крові» 16+

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Свекруха або невістка
09.40 Х/ф «Карусель»

11.40 Т/с «Берег надії» 16+
15.40, 20.00 Т/с «Ключі від мину-
лого» 16+
19.00, 04.15 Події тижня з Олегом 
Панютою
00.10 Реальна містика
02.45, 05.00 Т/с «Жіночий лікар 
3» 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
05.19, 06.09 kids Time
05.20 М/с «Губка Боб Прямокутні 
Штани»
06.10 Х/ф «Дублери» 16+
08.20 Топ-модель по-українськи
11.10 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк» 16+
13.00 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк 2» 16+
14.30 Х/ф «Хоббіт: Несподівана 
подорож» 12+
17.45 Х/ф «Хоббіт: Пустка Смога» 16+
21.00 Х/ф «Хоббіт: Битва п’яти 
армій» 16+
23.50 Х/ф «Заплати привиду» 16+
01.50 Х/ф «Плетена людина» 16+

ICTV
05.00 Т/с «Слідчі» 16+
07.40 Т/с «Відділ 44» 16+
11.45, 13.00 Х/ф «Джі Ай Джо. 
Атака кобри» 16+
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Джі Ай Джо. Атака 
кобри-2» 16+
16.20 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.15 Х/ф «Кур’єр» 16+
00.30 Х/ф «Без компромісів» 18+
02.10 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
02.50 Провокатор

сТБ
06.20 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
11.15 «Караоке на Майдані»
12.15 «МастерШеф - 7»
19.00, 01.55 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»
22.10 «Invictus - Ігри нескорених»
23.10 «Х-Фактор - 8»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
11.00 Х/ф «Хакери» 16+
13.00 Країна У
18.00 Х/ф «Пипець» 16+
19.55 Танька і Володька
22.35 Казки У Кіно
01.35 Х/ф «День переможених» 16+
03.05 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 ПРОукраїнське
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 



Нещодавно завершилась 
реконструкція галявини в 
центральному парку Вінни-

ці. Раніше там була так звана Алея 
закоханих, з каруселлю, лавками, 
сердечками й трояндовими клум-
бами. Та через велику кількість 
відвідувачів та їхні прагнення щось 
написати на каменях та лавках, 
вигляд вона мала досить «стомле-
ний», тож цього літа площу перед 
планетарієм реконструювали, 
встановивши там зменшені макети 
найвідоміших будівель міста. 

– Тут маленькі люди, ніби справ-
ді йдуть в театр! – вигукує маленька 
Катруся, зазираючи у вікна драматич-

ного театру, у справжньому прототи-
пі якого вона часто бувала.

Поряд – будівля готелю «Савой» 
та «урочиста» копія будівлі обласної 
ради з її класичними колонами та ку-
полоподібним дахом. 

Будинок капітана Четкова, костел 
Діви Марії Ангельської, Домініканський 
собор, Миколаївську церкву та головний 
символ Вінниці – водонапірну вежу  – 
можна роздивитися зблизька, аби ще 
краще оцінити красу цих споруд. 

Відкриття парку мініатюр приурочи-
ли до Дня міста, який святкували 9 верес-
ня. Уже першого дня біля скульптур сфо-
тографувалися тисячі людей, проте, на 
диво, там нічого не зламали й не пошко-
дили. Тож сподіваємось, що доля Алеї за-
коханих обійде стороною це місце, а мі-
ні-будинки простоять тут багато років. 

ГОрОскОПкниГа тижня

жарти

ПОГОда У Вінниці

Віра в 
себе 
й під-

тримка 
друзів – це 
найголовніші 
рушійні сили 
в житті. хай 
саме життя 
примусило 
зробити деякі 
кроки в не-
правильному 
напрямку, але ще є час змінити 
маршрут.

Дістати запилюжений диплом 
стоматолога з полиці, впустити у 
своє життя чоловіка, не побояв-
шись довіритися йому, одягти на 
себе сукню Потоцької й прожити 
роль, організувати гурток гри на 
музичних інструментах для зну-
джених заможністю американок 
і просто жити тут і тепер. Позаяк 
потрібно цінувати моменти жит-
тя, поки вони не стали спогадами. 
Не проживати, а жити. Це голо-
вний меседж книги.

Роман «Тут і тепер» – це своєрід-
ний зріз сьогодення, зроблений 
талановитою рукою справжнього 
майстра слова Ірен Роздобудько. 

Маленький Вовочка дивиться, 
як тато фарбує скло. Мама його 
повчає:

– Дивись, Вовочко, і вчися, а під-
ростеш – татові допомагатимеш…

– А що, він до того часу сам не 
дофарбує?

***
– Тобі хтось казав, яка ти кра-

сива?
– Ні, ти будеш першим.
– Ні, не буду.

***
– Милий, порадь мені щось по-

читати?
– Почитай «Отче наш», поки я 

дочитую переписку в твоєму теле-
фоні ...

***
– Лікарю, благаю, приїдьте негай-

но. У дружини приступ апендициту!
– Не хвилюйтеся. Два роки тому 

я зробив вашій дружині операцію. 
У людини не може з’явитися дру-
гий апендикс!

– Звичайно, лікарю! Але в люди-
ни може з’явитися друга дружина.

***
Мужику після установки нової 

гуми на шиномонтажі, прийшло 
SMS-повідомлення: «Васю, якщо 
ти ще живий, акуратно зупинись і 
затягни болти на колесах. А то ми 
забули». 

ВІЛьНА хВИЛИНКА 12

МАЛЕНЬКИЙ ДРАМТЕАТР
ТА МІНІ-ОБЛРАДА: 

цікаВинки

ірина Басенко

18–24 вересня 
ОВЕН
Час випустити назовні свого вну-
трішнього романтика. Вересень – 
найкрасивіший місяць осені, тож 

проведіть його на прогулянках, роман-
тичних зустрічах і в обіймах коханої лю-
дини. Подаруйте другій половинці тепло 
свого серця.

ТЕЛЕЦь
Будьте сміливішими й зробіть 
перший крок назустріч новим 

стосункам. Змініть імідж, спробуйте нові 
розваги. Цей тиждень ідеально підхо-
дить для того, щоб покращити ситуацію 
на особистому фронті.

БЛИЗНюКИ
Саме час реалізувати свої таємні 
бажання. Почати можна з таких 

приємних дрібниць, як подарунок коха-
ній людині або купівля красивої білиз-
ни. А закінчити вже чимось суттєвішим. 
Кожне реалізоване бажання подарує 
вам багато позитивних емоцій та на-
тхнення для важливих починань.

РАК
Тиждень буде багатим на знаки 
уваги від представників проти-

лежної статі. Ви відчуваєте себе як ніколи 
впевненими та сміливими. Скористайте-
ся цим у своїй кар’єрній діяльності. Адже 
впевнена людина – це успішна людина.

ЛЕВ
Пора показати себе у всій красі! 
Експериментуйте з образами, 

поновіть гардероб, удосконалюйте на-
вички спілкування з людьми. Такі зміни 
не залишаться непоміченими й незаба-
ром у вашому особистому житті все на-
лагодиться!

дІВА
Настав час проявити себе з ро-
мантичного боку. Сходіть з ва-

шою другою половинкою в парк, збе-
ріть листя та зробіть колаж з вашими 
фотографіями. Ці дрібниці зайвий раз 
доведуть, наскільки сильно ви кохаєте 
одне одного та радієте кожній хвилині 
разом. А щирі емоції – це шлях до гар-
монії у взаєминах.

ТЕРЕЗИ
Цей тиждень для вас знаменуєть-
ся везінням і допомогою від зірок 

в амурних справах. Саме настав час для 
прийняття серйозних рішень і важливих 
змін у житті. Якщо ви щасливі в стосун-
ках – подумайте про весілля. Головне – 
черпайте з любові натхнення. Воно до-
поможе вам у всіх сферах життя.

сКОРПІОН
Зірки радять слухати своє серце, 
а не друзів і знайомих. Положен-

ня небесних світил відносно Сонця роз-
криє заховану глибоко у вас інтуїцію та 
допоможе знайти свій шлях. У робочих 
та сердечних справах на вас чекає успіх.

сТРІЛЕЦь
Цей тиждень порадує вас всіля-
кими романтичними пригодами. 

Самотні представники знаку нарешті зу-
стрінуть свою другу половинку. А ті, хто 
вже в парі, зможуть освіжити взаємини 
новими враженнями. Не бійтеся експе-
риментувати: чи то нова страва для ве-
чері на двох, чи інтимна розвага з парт-
нером. Головне – це емоції.

КОЗЕРІГ
Гороскоп пророкує тиждень на-
буття енергії, нових знань, вну-

трішньої свободи. Цей період гарний 
для гармонійних подружніх відносин, 
веселощів, розкутості. Найкраще за-
йматися тільки звичною для себе спра-
вою, не відволікаючись на дрібні про-
блеми.

ВОдОЛІЙ
Зірки радять діяти рішуче та не 
зволікати. Цей місяць буде дуже 

важливим для зміцнення взаємин з ко-
ханою людиною. Проявіть мудрість і 
терпіння. Покажіть, наскільки для вас 
важлива думка другої половинки. Не 
сумнівайтеся в прийнятті важливих рі-
шень. Ваш партнер чекає від вас саме 
цього.

РИБИ
Настав той час, коли варто поду-
мати не тільки про себе, а й зга-

дати рідних людей. У кожного є бажан-
ня, які хочеться втілити в життя. 
Поцікавтеся надіями та потребами 
близьких, а потім допоможіть їх реалі-
зувати. Близькі люди оцінять вашу тур-
боту, а кохана людина побачить вас з 
нового, кращого боку. І не сумнівай-
тесь, це ще більше зміцнить ваші сто-
сунки. 
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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. 

Вінницький обласний музично-драматичний театр ім. садовського

Вінницький торговельно-економічний інститут

домініканський собор

Костел діви-Марії Ангельської

Будинок капітана четкова

у Вінниці 
«зменшили» 
найвідоміші 
споруди міста


