
У народі ходять уже ледь не 
анекдоти щодо переліку спо-
живчого кошика середньо-

статистичного українця, ухваленого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2016 року. 
Споживчий кошик включає пере-
лік необхідного одягу й продуктів, 
яких має вистачити для комфорт-
ного життя людини.

Кореспонденти вирішили про-
вести власний редакційний експе-
римент, чи відповідає цей перелік 
дійсній фінансовій спроможності 
громадян. Ми сходили на ринок за 
продуктами з 61-річною Тетяною 
Костенюк із села Деребчин Шар-
городського району, яка маючи 32 
роки професійного стажу, мусить 
виживати на пенсію в 1470 гривень. 
Для жінки справжнім відкриттям ста-
ла інформація про об’єм споживчого 
кошика, який визначили в Кабміні.

– Народилась я в Деребчині, у бать-
ківській хаті й коло рідної землі прожи-
ла все життя. Вивчилась на зоотехніка 
й працювала на фермі спочатку поміч-
ником, а пізніше – головним зоотехні-
ком. Завжди працювала на державу 
й заробила собі мінімальну пенсію. 
Поки був чоловік, то тримали велике 
господарство – свиней, курей, кролів, 
корів, індиків і навіть коней. Поки було 
здоров’я, потреби в грошах не відчува-
ли, але як в хату прийшли хвороби, так 
усе й покосилось. Чоловік більш як три 
роки хворів на рак. Усе продали, коли 
його лікували, але не врятували. Самій 
тримати навіть одну корову було дуже 
важко. Від нервів і сама почала хворі-
ти – як не серце, то шлунок, – розпові-
дає Тетяна Прокопівна.

На ліКи йде третиНа пеНСії
Зі щойно отриманою пенсією пані 

Тетяна відправилась на ринок за по-
купками. Супроводжували її й ми, од-
разу попросивши скупитись так, щоб 

вистачило на місяць. Найперше попря-
мували до виїзної аптеки, де жінка від-
разу залишила 540 гривень. 

– Маю гіпертонічну хворобу, тому 
кожен свій ранок починаю з ліків. Дер-
жава безкоштовні виділяє тільки ві-
тчизняні, мені вони не підходять, тому 
доводиться купувати закордонні. Часто 
болить печінка, тому купую краплі ще 
й для неї. Від того, що п’ю багато ліків, 
доводиться пити ще щось для шлунку. 
Так і назбирується більш як на п’ятсот 
гривень. Хотіла колись зекономити, 
та погано робиться й без них не можу. 
Живу тепер прив’язаною до пігулок, – 
говорить жінка.

пеНСії виСтачає лише 
На НайНеобхідНіше

Далі ми відправились у м’ясний 
павільйон, де ціни, м’яко кажучи, за-
хмарні. Купили кілограм сала, два 

кілограми яловичини та два кілогра-
ми мороженої мойви (рибу купували 
найдешевшу). Ледве вклалися в 470 
гривень. Після цього пішли купувати 
крупи: кілограм гречки, кілограм рису, 
кілограм гороху та кілограм ячменю. 
Також купили два кілограми макаро-
нів. Ще взяли пляшку нерафінованої 
олії, шматочок масла, кілограм цукру, 
пачку солі та дві пачки недорогого чаю. 
Знову дістаємо з гаманця 500 гривень. 
Розуміємо, що грошей з пенсії вже не 
залишилось, тож на хліб чи молоко в 
нас коштів уже немає. Що ж до купле-
них продуктів – не факт, що їх виста-
чить на місяць. 

– У нас середа – це базарний день. 
Усі виходять за покупками, адже в ма-
газинах не завжди є все необхідне, і, 
як правило, там набагато дорожче, – 
каже Тетяна Прокопівна. – Бачите, 
пенсії вже й не залишилось, а ще треба 

купити хліба буханку й у сусідки літр 
молока, бо без булки й кефіру буду 
голодна. Зазвичай, я на ринку не ску-
повуюсь так зразу, ділю пенсію на два 
рази, щоб ще вистачило на хліб та пе-
чиво. Уже давно не купую спецій, бо 
дуже дорогі, обходжусь сіллю й зрідка 
посипаю страву перцем. 

чи дійСНо КабіНет МіНіСтрів 
врахУвав УСі потреби гроМадяН?

Взимку жінці видалили жовчний 
міхур і прооперували грижу, тому 
навіть на городі вона працювати не 
може. Доводиться наймати людей, 
які б принесли води або порались на 
городі. Обійстя постійно занепадає 
без чоловічих рук і також потребує 
допомоги сторонніх людей, а то все 
гроші, які «об’єктивні» спеціалісти 
Кабінету Міністрів чомусь не враху-
вали. 

– Взимку після операцій нічого ро-
бити не могла, але в селі це питання 
другорядне. Маю город, а значить тре-
ба його чимось засадити. Порадилась з 
дітьми, вони дали гроші, то я найняла 
людей, які мені засадили город. Якщо 
все підрахувати, то цьогоріч мені город 
вийшов «золотим» – тільки людям за 
роботу віддала 3250 гривень. Зате в 
льосі маю картоплю, а на грядці – помі-
дори, огірки й цибулю. Хоч це не купую 
на ринку. Трохи закручу в банки й вже 
взимку точно з голоду не помру, – го-
ворить  пані Тетяна. – Також мене дуже 
виручає, що маю власних курей. Влітку 
можу підзаробити сотню гривень на 
яйцях. Зазвичай, за зароблені гроші 
купую собі мед або сметану, сир чи мо-
локо. 

де взяти Кошти 
На КоМУНальНі поСлУги?

Вдома у жінки немає газопостачан-
ня, тому раз на рік вона купує машину 
дров.

– Разом зі зростанням долара зрос-
тають ціни на світло, воду й дрова. Тре-
ба десь взяти три тисячі гривень, щоб 
купити машину дров, ще треба найня-
ти людей, які їх поріжуть, порубають і 
складуть. На це все піде ще дві тисячі 
гривень. Ще кожного місяця за субсиді-
єю плачу 100 гривень за світло й 50 гри-
вень – за воду, – каже жінка. 
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43 5оСвітНій еКСпериМеНт: 
УчНі граютьСя та роблять 
КоМпліМеНти

Найбільше діляНоК
атовЦяМ виділили
в ладижиНі

яК вироСтити оргаНічНі 
овочі без хіМії – 
поради

«Влада просто хоче нас принизити», – 
Споживчий кошик

6Село з чотирМа
МешКаНЦяМи відНовлюють
На оратівщиНі

програма тб
з 25.09 по 01.10

селяни обурені споживчим кошиком українця
Мирослава СЛОБОДЯНЮК

тетяна Костенюк мусить виживати на мізерну пенсію



КабіНет МіНіСтрів УКраїНи вважає, 
що УКраїНКа два роКи НоСить шіСть пар 
трУСів і чотири роКи – два бюСтгальтери
Окремим пунктом споживчого кошика укра-

їнця є одяг. Особливо нашу увагу привернув 
пункт з білизною: «труси жіночі – шість штук на 
два роки», «бюстгальтер – дві штуки на чотири 
роки». Ще до переліку входять дві пари бавов-
няних колготок і шість пар капронових, які ма-
ють прослужити українці не менше двох років. 
До цього всього варто додати, що шкарпетки для 
жінок зовсім не передбачені. Виходячи із заро-
бітків і витрат жінки на продукти, одяг їй купи-
ти нема за що, проте, якщо пощастить, вона має 
носити його на диво обережно. 

– Читаю я перелік у цьому кошику й мені стає 
смішно. Як би скрутно не було, та спідню білиз-
ну треба купувати як мінімум кожні півроку. Ще 
за радянських часів у магазинах продавався та-
кий набір «Нєдєлька», який був у кожної жінки 
й дівчини. Мені здається, коли вони затверджу-
вали перелік необхідного в списку, то просто 
хотіли нас принизити або посміятися над нами. 
Скрутно стало жити останні кілька років. Еле-
ментарні гумові калоші зараз коштують 170 
гривень, а таких треба тільки на осінь дві пари. 
Одяг уже сама собі не купую давно, адже ви-
кроїти навіть ту саму 1000 гривень на куртку чи 
гарні чоботи немає з чого, – обурюється пенсі-
онерка. – але мені трохи й пощастило – з одя-
гом, як і з продуктами та з витратами на медич-
ні огляди мені допомагають діти. Вони час від 

часу привозять мені передачі. але я не часто 
в них щось прошу, бо знаю, що вони теж ледь 
кінці з кінцями зводять, не маючи свого житла 
та великих заробітків. Радує, що не одинока, а 
то б померла з голоду.

Підсумовуючи вищесказане, робимо висновок, 
що затверджуючи набори продуктів харчування, 
непродовольчих товарів та послуг для основних 
соціальних і демографічних груп населення, Кабі-
нет Міністрів України не врахував елементарних 
потреб пересічних українців. адже за кошти, які 
мають найменш захищені групи населення, не 
можливо придбати навіть необхідної кількості 
продуктів харчування, не кажучи вже про одяг, бі-
лизну чи засоби гігієни. 

Наші гроші 2

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Споживчий кошик
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ЧОЛОВІК ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ
ГАРДЕРОБ УКРАЇНСЬКОГО ЧОЛОВІКА НА 2017 РІК ОЧИМА КАБМІНУ

 ЧОЛОВІК НЕПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ

 ЖІНКА ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ
ГАРДЕРОБ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ НА 2017 РІК ОЧИМА КАБМІНУ

 ЖІНКА НЕПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ

1 куртка на 3 роки

1 пальто на 5 років

1 шапка на 6 років

1 шапка на 4 роки

1 шарф на 4 роки

1 шарф на 6 років

1 шарф на 6 років

1 шапка на 6 років

1 шапка на 5 років

1 шарф на 5 років

1 костюм на 5 років

6 сорочок на 4 роки

6 трусів на 1,5 роки

2 майки на 1 рік

1 майка на 2 роки
1 майка на 2 роки

2 майки на 1 рік
3 сорочки на 5 років

1 джинси на 3 роки

1 пара капців на 2 роки
1 пара капців на 2 роки

2 пари туфлів на 5 років

2 пари черевиків на 5 років 1 пара черевиків на 5 років

1 пара черевиків на 2 роки 1 пара черевиків на 3,5 роки

1 пара чобіт на 3 роки

1 сукня на 3,5 роки 1 сукня на 4 роки

1 пара чобіт на 5 років

1 пальто на 7 років

2 бюстгалтери на 1 рік

1 штани на 4 роки

6 трусів на 1 рік

2 бюстгалтери на 4 роки

6 трусів на 2 роки

1 костюм на 3,5 роки 1 костюм на 4 роки

1 куртка на 5 років

1 пара туфель на 2 роки 1 пара туфель на 2,5 роки

1 куртка на 8 років

1 пальто на 8 років

2 пари туфлів на 4 роки

1 джемпер на 3 роки

1 джемпер на 3 роки

1 джемпер на 6 років

1 джемпер на 6 років

1 джинси на 5 років

1 костюм на 7 років

1 пальто на 8 років

1 куртка на 5 років

4 трусів на 2 роки

10 пар шкарпеток на 1 рік 10 пар шкарпеток на 2 роки
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1 пара капців на 2 роки
1 пара капців на 2 роки
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«Влада просто хоче нас принизити», – 
селяни обурені споживчим кошиком українця



ладижинські атовці отримали 
на цей час 109 дозволів на ви-
готовлення проектів із земле-

устрою щодо відведення земельних 
ділянок загальною площею 10,9 га. 
про це йдеться у відповіді на запит, 
отриманій кореспондентом Vlasno.
info від ладижинської міськради.

Протягом 2014-2017 років до Лади-
жинської міської ради звернулося 164 
учасники бойових дій із заявами щодо 
внесення їх до списку на отримання віль-
ної земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд. Від почат-
ку цього року таких нарахувалося лише 
13 осіб. 

Учасникам аТО сесіями наразі за-
тверджено 109 дозволів на виготовлення 
проектів для будівництва та обслугову-
вання житлових споруд та присадибних 
ділянок, а 44 проекти із землеустрою 
вже остаточно затвердили. Чимало зе-
мель міська рада виділила атовцям у ра-
йоні вулиці Механізаторів у східній час-
тині Ладижина.

– По вулиці Механізаторів ми протя-
гом останніх років затвердили чимало 
проектів із землеустрою. Досить мальов-
нича місцевість недалеко від Південного 
Бугу, хоч і не зовсім близько до центру, – 
говорить головний спеціаліст земель-
ного відділу Ладижинської міської ради 
Ірина Лапінська. 

Проте надалі ділянки під забудову бу-
дуть надавати в протилежній – південно-
західній частині Ладижина. Нещодавно 
міськрада затвердила детальний план 
території в районі вулиці Пасічна біля лі-
сопаркової зони на північ від річки Сіль-
ниця. 

– На останній сесії ми затвердили 
план, який розробляли саме з метою за-
безпечити максимальну кількість наших 
атовців земельними ділянками, – продо-
вжує роз’яснювати Лапінська. – Це був 
тривалий процес, але залишилося лише 
дочекатися роботи геодезистів. Як тіль-
ки це буде зроблено, ми плануємо за-
твердити проекти. 

Голова громадської організації «Спіл-
ка учасників аТО міста Ладижина» Олег 
Зеленюк розповідає, що він з побра-
тимами вже близько року очікує, коли 
міськрада остаточно ухвалить обіцяні 
рішення. Очільник спілки стверджує, що 
про позитивне рішення сесії він уже чув: 

– Чекаємо вже рік. Звісно, ми розу-
міємо, що існує дуже багато паперової, 
як то кажуть, роботи. але намагаємося 
також не сидіти на місці. Приходимо на 
засідання комісії, підтримуємо зв’язок зі 
спеціалістами земельного відділу. Наразі 
вже добилися ділянок по вулиці Меха-
нізаторів. Тепер чекаємо обіцяного по 
Пасічній. Звісно, що будуватися одразу 
на новій землі збираються далеко не всі 
хлопці. 

Загальну кількість атовців у місті важ-
ко підрахувати. Пан Зеленюк пояснює, 
що попри активних членів організації, 
які не сидять на місці, є чимало військо-

вих, що не мали поки що можливості 
подати навіть заявку на отримання ді-
лянки: 

– Багато хто досі на Донбасі. Є такі, що 
мають контракт і не перебувають безпо-
середньо в зоні аТО, але й у межах нашої 
області чи міста з’являються нечасто. В 
усіх різна доля і відслідковувати дії кож-
ного неможливо. Хоча є приклади того, 
що подекуди хлопці просто повертають-
ся, закриваються в чотирьох стінах і такі 
речі їх взагалі не цікавлять. Нагадаємо, 
що за минулий рік на Вінниччині майже 
три тисячі гектарів зарезервували для 
учасників аТО. 

Серед вінницьких міст обласного 
значення Ладижин займає перше міс-
це за кількістю виділених земельних 
ділянок атовцям. Наприклад, Жме-
ринська міська рада протягом тих са-
мих 2014-2017 років затвердила 23 
проекти щодо відведення земельних 
ділянок по 0,06 га для оформлення 
власності військовослужбовцям зі ста-
тусом учасника аТО. Звернень за цей 
час надійшло 294. У Могилеві-Поділь-
ському на 398 поданих заяв від атов-
ців припадає 95 отриманих ділянок 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд. 
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На полі в СКибиНЦях гвиНт
вертольота вбив МешКаНЦя
КиївщиНи

На віННиччиНі праЦівНиЦя
«ощадбаНКУ» привлаСНювала
Кошти вКладНиКів

«зУбр» та іНоМарКа
зіштовхНУлиСь 
На КозятиНщиНі:
загиНУло двоє людей 

Мешканець Київщини трагічно 
загинув у Вінницькій області. Про 
це повідомили в прес-службі ГУ 
Національної поліції у Вінницькій 
області. 

Нещасний випадок стався 
13 вересня в селі Скибинці По-
гребищенського району. У цей 
день над сільським полем верто-
літ розприскував хімікати. Коли 
гелікоптер заправляли водою, до 
нього підійшов 40-річний агро-
ном місцевого підприємства й 
опинився під заднім гвинтом, що 
працював. Від отриманих травм 
потерпілий мешканець Київщини 
загинув на місці. 

Наразі правоохоронці при-
значили низку експертиз, за 
результатами яких хочуть вста-
новити всі обставини події. 
Якщо встановлять порушення 
правил безпеки руху чи експлуа-
тації гелікоптера та осіб, причет-
них до цього, їм загрожує до 
десяти років в’язниці. 

Кошти клієнтів «Ощадбанку» 
привласнювала собі його праців-
ниця. Про це повідомили в прес-
службі прокуратури Вінницької 
області.

 Калинівська місцева проку-
ратура встановила, що тепер уже 
колишня працівниця «Держав-
ного ощадного банку України» 
протягом чотирьох місяців (з 
лютого по травень 2017 року) 
привласнювала кошти вкладни-
ків. Зловмисниця, користуючись 
службовим становищем, втруча-
лась у роботу автоматизованої 
системи «БаРС» та здійснювала 
безпідставні видаткові касові 
операції. Таким чином їй вдалось 
покласти у власну кишеню 16 ти-
сяч 515 гривень. 

Наразі справу передали до 
суду. Підозрюваній загрожує 
штраф, виправні роботи або 
ув’язнення терміном до чотирьох 
років. Додамо, що наразі зло-
вмисниця всі вкрадені гроші 
повернула. 

ДТП за участі іномарки та мото-
блоку забрало життя двох меш-
канців Вінниччини. 

Як повідомили в прес-службі 
ГУ Національної поліції у Вінниць-
кій області, автопригода сталась 
12 вересня, близько восьмої годи-
ни вечора, біля села Катеринівка 
Козятинського району. 

Іномарка Skoda Felicia, за 
кермом якої перебував 28-річ-
ний водій, врізалась у мотоблок 
«Зубр», який їхав у попутному 
напрямку. Від отриманих внаслі-
док аварії травм на місці загину-
ли 61-річний пасажир та 54-річ-
на пасажирка мотоблоку, а його 
водія каретою швидкої достави-
ли в лікарню. Стан потерпілого 
наразі важкий. Водій іномарки 
не постраждав.

Усі обставини дорожньо-тран-
спортної пригоди з’ясовують 
правоохоронці. 
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наЙБІлЬШе зеМелЬних дІлЯноК 
атоВЦЯМ ВидІлили В ладиЖинІ
Богдан НОваК

УчаСники ато

війСьковоСлУжбовціекологія

Протягом 2014-2017 рр. до 
Ладижинської міськради 

звернулося 164 учасники АТО 
із заявами щодо отримання 

земельної ділянки 
для будівництва житла

вікторія ОНіСіМОва

вікторія ОНіСіМОва

Людмила КЛіщуК
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МаЙЖе три тисЯчІ ВІнниЦЬКих
ВІЙсЬКоВослУЖБоВЦІВ стоЯтЬ 
У черзІ на Житло

У ВодоЙМах
на ІллІнеччинІ 

МасоВо
заГинУла риБа

Нещодавно в Міністерстві 
оборони України анон-
сували будівництво сотні 

гуртожитків для контрактників. 
Кореспондентка Vlasno.info ви-
рішила запитати у квартирно-
експлуатаційному відділі міста 
вінниці про те, якою є ситуація із 
забезпеченням житлом військо-
вослужбовців на вінниччині.

– Станом на перше липня 2017 
року (квартирна черга формується 
двічі на рік станом на перше січ-
ня та перше липня) в списках вій-
ськовослужбовців, які потребують 
поліпшення житлових умов по Ві-
нницькій області, – 2888 сімей вій-
ськовослужбовців ЗСУ та військо-

вослужбовців, звільнених у запас 
або у відставку, – йдеться у відповіді 
КЕВ міста Вінниці на інформацій-
ний запит Vlasno.info. – Останнє 
надходження житла до КЕВ від Мі-
ністерства оборони України відбу-
лось у 2009 році.

У гуртожитках наразі проживає 
232 родини військовослужбовців. У 
службових квартирах на території 
області – 247 військових (Вінниць-
кий, Гайсинський, Барський, Моги-
лів-Подільський гарнізони). У квар-
тирно-експлуатаційному відділі 
зазначають, що житло для військо-
вослужбовців Вінниччини не над-
ходило з 2014 року. 

У двох населених пунктах 
іллінецького району масово 
загинула риба. про це по-

відомили в прес-службі держеко-
інспекції у вінницькій області. 

Випадки екоінспектори зафіксу-
вали у двох селах – Паріївці та Соро-
ках. Наразі працівники відділу інстру-
ментально-лабораторного контролю 
Держекоінспекції відібрали проби 
води з місцевих водойм, аби встано-
вити причини загибелі риби. Також 
екологи встановлюють завдані до-
вкіллю збитки. 

Про результати досліджень екоін-
спектори обіцяють повідомити зго-
дом. 



званий Свентокшиський маршрут. 
Свентокшиський маршрут у давни-
ну – це старовинне село, де можна 
побачити, як жили люди раніше, та 
спробувати різні види праці: гончар-
ство, токарство, хліборобство та інші, 
які були актуальні та потрібні багато 
століть тому. Ще в нас був день, коли ми 
ходили по самому Кельце. Тепер чи не 
в кожного на фото є старовинні вулиці, 
будинки та вежа з великим годинни-
ком. Самі жителі кажуть, що це їхній Біг 
Бен. З радістю ми пішли й на прийом 
до мера Кельце Войцеха Любарського 
та голови Свентокшиського воєвод-
ства адама Маршалика. Вони радо по-
спілкувалися з нами, а також заспівали 
українських пісень. Особливо гарно 
вдалася «Червона  рута». а ще розпо-
віли цікаву легенду. За переказами, 
у давнину, коли було якесь релігійне 
свято, місцеві відьми виходили на гору, 
яка зараз називається Свентокшись-
кою, і починали співати, танцювати та 
поклонятись вогню. Ось так і з’явився 
туристичний символ воєводства із зо-
браженням відьми на мітлі.

Також усім сподобалась екскурсія 
гарним містом Сандомир. У місті збе-
реглося понад сто архітектурних 
пам’яток різних епох. Там просто 
надзвичайна атмосфера: будинки з 
великими колонами, статуї та ворота, 
які раніше були входом у місто... Усім 

дуже запам’ятався цей день. Наші во-
жаті, Оля та агнешка, розповіли нам 
про національні страви. За їхніми 
словами, вареники та банош (тушко-
вана капуста з м’ясом) – це польські 
страви. Ми хотіли сперечатись, але 
зрозуміли – це ще раз довело наше 
спільне історичне минуле. Кожна 
хвилина нашого перебування в Поль-

щі була наповнена неймовірними 
враженнями, новими відкриттями. 
Чудова поїздка у Польщу назавжди 
залишиться в нашій пам’яті. Я споді-
ваюсь, що коли до нас приїдуть діти з 
Польщі, з таким же захватом будуть 
розповідати про Україну! 

Новий державний освітній 
стандарт апробовують у 12 
вінницьких школах. чотири 

з них беруть участь у пілотному 
проекті Міністерства освіти та на-
уки України, ще вісім — в облас-
ному експерименті.

В обласному департаменті освіти 
повідомили, що до пілотного про-
екту МОНу відібрали агрономіч-
ненську загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів Вінницького району, ЗОШ 
І-ІІІ ступенів смт Сутиски Тиврівського 
району, Калинівську загальноосвіт-
ню школу І-ІІІ ступенів №2 – гімназію 
та спецшколу І ступеню з поглибле-
ним вивченням іноземних мов №25 
у м. Вінниці.

У кожному з цих закладів навча-
ються за новим стандартом два пер-
ші роки навчання. Серед критеріїв, 
за якими відбирали учасників про-
екту на державному рівні, – належне 
організаційно-технічне та матеріаль-
не забезпечення, наповнюваність 
класів і вік вчителя. Брали в проект 
лише освітян віком до 50 років.

За словами заступника директо-
ра департаменту освіти Вінницької 
облдержадміністрації Олени Чорної, 
заявки для участі школи подавали са-
мостійно на офіційний сайт Міністер-
ства освіти.

Для участі в обласному експери-
менті відібрали школу №2 у смт Стри-
жавка Вінницького району, школу №2 
у селі Городківка Крижопільського 

району, теплицьку школу №1, школу 
в Рахнах-Лісових Шаргородського ра-
йону, жмеринську школу-ліцей, шко-
лу-гімназію №2 у місті Іллінці, школу 
№12 у Вінниці та школу в Оратові.

Про особливості навчального 
процесу в пілотних класах розповіла 
заступник директора з навчально-
виховної роботи агрономічненської 
школи Інна Ковалько.

– Кожен день ми починаємо з 
ранкової зустрічі, – розказує Інна Бо-
рисівна. – Діти вітають один одного, 
роблять компліменти. Так, поступо-
во, налаштовуються на навчання. 
У різних ігрових завданнях почина-
ють працювати.

Навчання в таких класах відбува-
ється у формі бінарних (наприклад, 
мова + читання — авт.) та інтегрова-

них курсів, коли кілька уроків на одну 
тему поєднують у спільний тема-
тичний курс. Навчання відбувається 
переважно в ігровій формі, види ді-
яльності постійно чергуються, засто-
совують фізкультхвилинки та групо-
ву роботу.

– У такій формі дітям набагато лег-
ше адаптуватися до навчання в шко-
лі, – зауважує Інна Ковалько.

За її словами, на шкільному ко-
ридорі для першокласників обла-
штували центр відпочинку, ігрову 
кімнату, поклали килимок, на яко-
му діти, як і вдома, можуть погра-
тись улюбленими іграшками під час 
відпочинку.

Центри відпочинку чи тиші, як 
їх ще тут називають, є й у навчаль-
них кабінетах. Тут дитина може 
сісти чи прилягти на диванчик і 
про щось помріяти чи почитати 
книжку.

Для творчих діток у класах обла-
штували мистецькі центри. Тут діти 
можуть, наприклад, розфарбувати 
камінчики чи кубики, скласти паз-
ли. У центрі досліджень для дітей 
встановили мікроскопи й глобуси. 
Тут із задоволенням проведуть час 
маленькі науковці. Для батьків у 
кабінетах розмістили центр пові-
домлень. Тут вони можуть знайти 
всю актуальну інформацію про на-
вчальний процес, побачити, що ро-
била дитина на уроці.

За словами Інни Ковалько, до 
школи учні перших класів ходять 
без портфелів. Домашні завдання 
їм не задають. а всі необхідні речі 
діти зберігають у спеціальних ко-
мірках, облаштованих у класах. Тут 
діти можуть залишити свої підруч-
ники, олівці, інше навчальне при-
ладдя.

Заступник директора зізнається, 
перелаштуватися на таке навчання 
молодим вчителям легше. Тому й від-
бирали до проекту педагогів до 
50 років. 
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оСвіта діти

У пІлотних ШКолах ВІнниЦЬКІ 
МалЮКи ГраЮтЬсЯ та роБлЯтЬ 
КоМплІМенти
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нам пишУть

Тетяна КуЦ

У вінницькій області в експерименті беруть участь 12 шкіл

дІти ВІнниЦЬКих атоВЦІВ спІВали 
з МероМ КелЬЦе «черВонУ рУтУ»

Мер Кельце войцех любарский отримав подяку від жмеринської спілки 
ветеранів та учасників ато

Діти учасників АТО з Вінниччини за 
сприяння Вінницької ОДА та Почес-
ного консульства республіки Поль-
ща наприкінці серпня відвідали 
місто-побратим Вінниці – польське 
Кельце та подорожували сусідньою 
країною протягом тижня. Учасниця 
поїздки, наша 13-річна допису-
вачка Елена Швець зі Жмеринки, у 
рамках проекту «Громадська журна-
лістика» написала в газету «Правди 
сила» про те, як пройшла подорож.

Елена ШвЕЦь

разом з двома десятками ві-
нницьких дітей мені випала 
чудова можливість поїхати 

на відпочинок до прекрасної та 
гостинної країни – польщі.

З перших днів Польща захопила 
красою своєї природи, архітектури та 
інших пам’яток мистецтва. Спільне іс-
торичне минуле, напевно, наклало 
свій відбиток на традиції, життя, по-
гляди та побут наших країн. Найяскра-
віше враження – це замки та палаци. 
Вони як коштовні перлини розкидані 
по всій країні. Кожне воєводство дуже 
пишається своїми замками. В одному з 
них ми побували – це колишній палац 
Краківських єпископів, а зараз – наці-
ональний музей в Кельце. Кажуть, що 
це найкращий архітектурний об’єкт, 
який зберігся з прадавніх часів. Мало в 
яких замках усе залишається таким, як 
з часу заснування, але цей палац є точ-
но таким, як і 400 років тому. Про нього 
можна розповідати дуже багато.

Ви коли-небудь мандрували у дав-
нину? Ні? Тоді я вам розповім про так 



переважна більшість поділь-
ських фермерів та агроно-
мів у гонитві за прибутком 

дедалі більше використовують 
хімічні препарати. від незнання 
й багато людей у селах, виса-
джуючи овочі чи фрукти на своїх 
городах, не гребують тим, щоб 
обробити їх хімією. захистивши 
свій врожай від шкідників, люди 
забувають, що цим самим на-
носять велику шкоду довкіллю та 
своєму здоров’ю.

– Хімічні речовини, якими люди 
обробляють овочі чи фрукти перед 
висадженням або в процесі їхнього 
дозрівання, дуже часто містять бага-
то нітратів, гербіцидів та важких ме-
талів. Усі ці фактори роблять той чи 
інший продукт неякісним. а щоден-
не вживання неякісних, а подекуди й 
шкідливих продуктів може розвину-
ти в людини безліч хвороб. Скажімо, 
за кордоном агрономи ще з 1980-х 
років відмовились від хімії й почали 
вирощувати на своїх полях органічні 
продукти, – розповідає консультант 
з аграрних питань Олександр Бойко.

вигідНе СУСідСтво
Вінницький агроном Олександр 

Джига розповів, як за допомогою ор-
ганіки й вивчення досвіду іноземних 
колег можна зібрати вдома щедрий 
врожай органічних овочів і захисти-
ти їх від шкідників.

–  Останні кілька років займаюсь 
овочами. Перше, що вирішив побу-
дувати – це теплицю аркового типу, 
покриту спеціальною французькою 
двошаровою плівкою, яку не треба 
знімати протягом десяти років. Така 
теплиця дуже добре захищена від 
вітру й витримує до 150 кг наванта-
ження. Навіть найсильніші завірюхи 
такій теплиці не страшні. У ній можна 
вирощувати безліч овочів. Позами-
нулого року я вирощував тут перці, 
минулого – помідори, цього року ви-
рішив висадити огірки. І, звісно, усе 
без хімії, оскільки з цієї теплиці овочі 
їдять мої діти, батьки, а їхнє здоров’я 
для мене завжди запорука всього. 
а щедрий врожай того чи іншого 

продукту можна зібрати, не вдаю-
чись до генної модифікації чи витрав-
ки рослини тим чи іншим хімічним 
препаратом. Лише необхідно трохи 
поцікавитись і почитати, у природі 
все давно придумано до нас. Також 
уже десятки років агрономи вивча-
ють рослини й знають безліч навіть 
найпростіших секретів отримання 
гарного врожаю без хімічних доба-

вок, –  пояснює Джига. –  Наприклад, 
можна мікоризувати огірки органіч-
ним препаратом на основі чорного 
трюфелю. Він природно стимулює 
рослину краще рости. Також дуже 
важливо знати про сусідство рослин, 
які позитивно впливають один на 
одного. Скажімо, у цій теплиці я по-
садив горіхи, вони мають властивість 
віднаджувати кліщів на огірках. І так 

практично зі всіма культурами ово-
чів – у кожної рослини є «друзі» та 
«антагоністи».

яК правильНо еКоНоМити 
На оргаНічНих поживНих 

речовиНах
Органічна продукція вдвічі-втричі 

дорожча за неорганічну й тому на-
віть та невелика кількість фермерів, 
які вирішили зайнятися вирощен-
ням такої продукції, експортують її 
за кордон або працюють на пряму з 
ресторанами чи базами курортного 
відпочинку. У народі існує такий міф: 
якщо вирощувати органічні рослини, 
то в них необхідно вкласти в сім разів 
більше, ніж в оброблене хімією. але 
світові науковці розробили безліч 
винаходів, які допоможуть вирости-
ти корисну продукцію з мінімальни-
ми затратами.

–  Багато їжджу на різні виставки 
й форуми. На одному з них побачив 
унікальний компресор, який може 
розмножувати мікроорганізми, тоб-
то органічні речовини. Вивчив його 
будову, купив усе необхідне й зробив 
агрегат за американською ліцензією. 
Результат не змусив себе довго чекати 
– уже з першого його запуску в дію я 
отримав суттєву економію. За допо-
могою цієї машини можна розмножи-
ти всі можливі корисні мікроорганіз-
ми. Тобто біооферментовані добрива 
(живі бактерії), які підживлюють рос-
лини, допомагають їм швидше рос-
ти, які коштують у магазинах досить 
дорого, я розмножую тепер вдома. 
Купую концентрати спеціальних біо-
добавок, у цьому апараті створюю 
для них потрібні умови й починаю 
розмножувати. За дві доби я п’ять лі-
трів розмножую до тисячі літрів, цим 
самим я економлю до 150 тисяч гри-
вень на добавках. Такі добавки дуже 
корисні для рослин, оскільки вони на-
сичені безліччю корисних речовин. 
Після обробки рослини таким препа-
ратом ґрунт не зношується й що б ви 
не посадили наступного року, врожай 
буде також дуже гарним, – ділиться 
досвідом Олександр.

овочі, яКі МожНа вироСтити 
без СоНЦя

За допомогою спеціальних натрі-
євих світильників овочі можна виро-
щувати навіть без сонячного світла.

– У теплиці я використовую натріє-
ві лампи, які розроблені спеціально 
для рослин. Одна така лампа спожи-
ває 600 Вт електроенергії, тобто в 
15 разів менше, ніж звичайна кімнат-
на лампочка. Ще є світлодіодні лам-
почки з фітоспектром з кількох кольо-
рів: червоного, рожевого, синього, 
фіолетового, голубого. Кольори піді-
брані спеціально, адже саме їх спожи-
ває листок. Завдяки такому освітлен-
ню рослина набуває природного 
кольору й не потребує сонячного 
освітлення, – говорить агроном. 
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КУлЬтиВУВати орГанІКУ просто:
кориСні поради

ініціативи

За кордоном агрономи 
ще з 1980-х років 
відмовились від хімії й 
почали вирощувати на 
своїх полях органічні 
продукти

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

теплиця покрита французькою двошаровою плiвкою, якої вистачає на 10 рокiв

Машина для розмноження органічних бактерій допоможе зекономити до 150 грн за добу

як виростити овочі без хімії та світла

«сМІттЄВоГо» ФаКУлЬтатиВУ хочУтЬ 
У ШКолах УКраЇни ВІнниЦЬКІ депУтати

ретельніше займатися 
еколого-патріотичним 
вихованням у школах до-

цільним вважають у вінницькій 
обласній раді. Саме тому вже на 
наступному пленарному засі-
данні сесії депутати, можливо, 
голосуватимуть за відповідне 
звернення до міністра освіти та 
науки України лілії гриневич. 
про це йшлося на постійній 
комісії обласної ради з питань 

Людмила КЛіщуК освіти, культури, сім’ї та молоді, 
спорту та туризму, духовності та 
історичної спадщини.

Депутатське звернення до Лілії 
Гриневич ініціював Михайло Кре-
менюк, який є заступником голо-
ви обласної ради. Тема звернення 
стосуватиметься культури пово-
дження з твердими побутовими 
відходами. 

– Пропонується ввести в шкіль-
ну програму факультатив, де учням 
розповідатимуть про поводження 
з відходами, – сказав на комісії Ми-
хайло Кременюк. – Відповідні зміни 

варто внести й у навчальні програ-
ми з біології та природознавства. 
Результатом таких змін буде попу-
ляризація сортування сміття та по-
водження з відходами на рівні дер-
жави, а ще – у рамках патріотичного 
виховання молоді.

На комісії також зазначили, що 
варто внести зміни й до програми 
національно-патріотичного вихо-
вання щодо екологічного аспекту. 

Члени комісії проголосували за 
таке питання в порядку денному, а 
вже на сесії всі депутати області го-
лосуватимуть за це звернення. 



У селі затоки барського райо-
ну живе унікальний майстер 
володимир заєць, який з по-

валених природою дерев виготов-
ляє справжні витвори мистецтва. 
з-під умілої руки майстра звичайні 
дерев’яні колоди перетворюються 
на комедійних персонажів, відо-
мих людей чи героїв мультфільмів.  

– Тут народився, тут і живу. За про-
фесією я художник, з дитинства дуже 
люблю малювати, особливо пейзажі. 
Певний період з дружиною жили у Ві-
нниці, але все ж вирішили, що хочемо 
жити в селі, у батьківській хаті. Гляньте, 
тут простір, тут свобода. Я виходжу з 
хати, а переді мною не балкони, не сірі 
багатоповерхівки, а поле, яке кожної 
пори року різне, – розповідає пан Во-
лодимир. 

леНіН, брежНєв і КіКіМора
Останні десять років майстер за-

ймається переважно скульптурами, 
які вже встигли роз’їхатись по всій 
Україні. Гуляючи містом Бар, скульпту-
ри майстра можна побачити дуже час-
то. Не оминув увагою митець і власне 
подвір’я, кожен куточок якого нагадує 
завмерлі сцени з якогось комедійного 
фільму: Ленін з Брежнєвим обіймають-
ся, Кікімора порається на городі, Козак 
поливає квіти та їсть вареники, і ще ба-
гато цікавих образів та епізодів.    

–  Знаєте, зараз є стільки художніх 
методик і технологій, що навчитися 
малювати, я думаю, може кожен, а ось 
скульптура – то інше. І до душі вона мені 
якось ближча, та й попитом більшим 
користується, – говорить майстер. – Пер-
шою моєю роботою була русалка на 
замовлення. Власник одного з міських 
ресторанів захотів, щоб в нього на тери-
торії стояла русалка. Я подумав, чому б і 
ні, треба спробувати. Вона була з цілого 
набору матеріалів, десь більше місяця я 
її вирізав. Багатьом вона тоді сподоба-
лась, багато в кого було безліч з нею фо-
тографій. Після неї почав більше читати, 
з кожним роком вдосконалювати власні 
вміння й працювати на замовлення. 

НайКращі обличчя 
виходять з липи

Точної кількості власноруч виго-
товлених робіт скульптор не знає, 
оскільки не веде обліку. Каже, що має 
їх близько 150.

–  Природа все створює задовго до 
мене. Буває, гуляю лісом, бачу – впало де-
рево, а сама форма дерева нагадує мені 
слона. Вдома я його повирізав і скуль-
птура готова. Трохи важче робити певне 

замовлення – на нього йде більше часу, 
оскільки, по суті, зі шматка дерева треба 
зробити щось путнє, – каже Заєць. – На ро-
боту в середньому витрачаю більше тиж-
ня. Найбільше часу йде на руки та облич-
чя, оскільки вони всі унікальні. Найкраще 
подобається працювати з липою, вона 
найпіддатливіша й довгий час не псується, 
якщо за нею правильно доглядати. 

Якщо скульптура буде стояти в 
приміщенні за сталої температури, то 
збережеться на десятки років. 

п’ять реКордів МайСтра
–  Люблю щось організовувати, вла-

штовувати якісь цікаві масові заходи, 
спілкуватися й навчати людей. Певно 
через це вже й встановив п’ять рекор-
дів України.  Спочатку ми малювали з 
дітьми найдовший малюнок в Україні, 
пізніше виготовили найбільшу ложку, 
розписану петриківським розписом. Я 
виготовив найвищий вказівний знак з 
найбільшою кількістю напрямків (понад 
50), його відкривали досить яскраво й 
навіть занесли в «Книгу рекордів Украї-
ни», – додає чоловік. – Найбільше пиша-
юсь скульптурою Тараса Шевченка, яку 
вирізали дев’ять тисяч людей. Головною 
ідеєю було виготовити скульптуру рука-
ми якомога більшої кількості людей. Усі 
охочі могли взяти собі на згадку шмато-

чок дерева й носити як осиковий оберіг 
від нечистої сили. 

МаНеКеНи-приМаНКи
для бійЦів ато

Останні кілька років чоловік без-
коштовно виготовляє манекени-при-
манки для солдатів аТО, які на пере-
довій використовують як приманку 
для ворога. Коли починалась війна, 
вони дуже часто, відвертаючи увагу, 
рятували життя військових.

– Спочатку роблю каркас з металево-
го дроту, потім нагріваю пластикові 
пляшки, щоб створити об’єм для форму-
вання рук і ніг. Замість тулуба беру мішок, 
наповнюю його пінопластом. У мене є 
дуже багато планів – хотів би підняти їм 
трохи настрій, виготовити й передати 
кілька комічних карикатур, які б їх хоч 
трохи веселили, – каже пан Володимир. 

Скульптури радянських вождівволодимир заєць Манекени-приманки для бійців ато

Наш Край
м
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й
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р

сКУлЬптор з БарсЬКоГо раЙонУ
за допоМоГоЮ дереВа «оЖиВлЯЄ» 
радЯнсЬКих аКторІВ та полІтиКІВ
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Мирослава СЛОБОДЯНЮК

Олена ШМигЕЛьСьКа

тУризм

село з чотирМа МеШКанЦЯМи на ВІнниччинІ 
ВІдноВлЮЄ перспеКтиВниЙ дІдУсЬ

У мальовничому селі дівочина оратівського 
району сьогодні офіційно проживає четверо 
людей: троє пенсіонерів, один з яких інва-

лід другої групи, його дружина (теж пенсіонер-
ка), а ще перспективний та ініціативний молодий 
дідусь валерій владиченко. пан валерій приїхав 
у село кілька років тому з міста тетіїв Київської об-
ласті й вирішив тут залишитись.

Мало того – збудував у Дівочині сучасний двоповер-
ховий будинок і має ще багато планів щодо відновлення 
села, яке було засноване в 1910 році як маленький хутір. 
За часів колективізації тут створили колгосп та почали за-
лучати до роботи молодь. Першими відгукнулись молоді 
дівчата, їх тоді в селі було вдвічі більше, ніж представників 
сильної статті. Тож назва села пішла від слова «дівчина».

Цікавий факт: якщо подивитись, як виглядає село на 
Google-карті, то його форма – це англійська літера V, яка 
трохи нахилена вліво. З іншого боку – саме таку форму 
має знак жіночого начала в найдавніших символах люд-
ства, тільки без верхньої суцільної лінії.

– Колись Дівочина (наголос на першому складі – прим. 
авт.) була дуже мальовничим та перспективним се-
лом, – розповідає голова Сабарівської сільради, до якої 
крім села Сабарівка входить і Дівочина, Петро Шевчук. – 
Надзвичайно гарне географічне розташування: серед 
полів, поблизу сіл, природа неймовірна. Було воно сво-
го часу прогресивним: люди працювали в колгоспі, діти 

ходили до чотирирічки, молодь – до клубу, старенькі – 
до церкви... а тепер занепадає.

Дівочина межує з Черкаською областю відстань – усього 
два кілометри. До найближчого ж села Сабарівки – чотири. 
Тому місцеві, зазвичай, до магазину ходили в сусідню об-
ласть. Дорога до села від Сабарівки має тверде покриття. 
Магазину в Дівочині зараз немає. Будинок культури руйну-
ється. Одне слово – село в занепаді. Лише будинок підпри-
ємця Валерія Владиченко височіє як справжній замок.

– Молодий і перспективний дідусь (а 44-річний під-
приємець уже має трьох онуків – прим. авт.) не на жарт 
взявся відновити село, – каже сільголова. – Звісно, почав 
із себе, свого помешкання. Каже, що хоче, щоб у село 
повернулась молодь. Планів у нього багато. 

Колись дівочина була перспективним селом, 
а зараз – занепадає

Сцена з «Кавказької полонянки» 
з євгеном Моргуновим  



У суботу, 16 вересня, прохо-
див чемпіонат з повільного 
куріння люльки «Кубок по-

ділля», який зібрав 45 учасників. 
така подія на вінниччині відбу-
лась уже вп’яте.

Організатором змагань виступив 
«Вінницький клуб шанувальників 
люльки», який зібрав усіх охочих 
взяти участь у змаганні на території 
комплексу для відпочинку «Батерф-
ляй».

Деякі учасники вже неодноразо-
во брали участь у «Кубку Поділля». 
Наприклад, учасник чемпіонату Єв-
геній фазанюк, який близько семи 
років палить люльку.

– Вперше спробував влітку 2010 
року. Спочатку в справі паління 
люльки я був не надто досвідченим, 
але згодом почав брати участь у чем-
піонатах, – говорить чоловік. – Осо-
бисто я не колекціоную люльки. Маю 
наразі близько 25 і всі вони є робо-
чими. На використання люльки того 
чи іншого виду здебільшого впливає 
вид нарізки тютюну, погода, настрій, 
компанія або напій, який супрово-
джує процес паління.

Правила змагань нескладні: учас-
никам видається по три грами тютю-
ну, однотипна нова люлька, тампер у 
вигляді дерев’яного циліндра, яким 
шанувальники люльки пересувати-
муть вогонь, а також два сірники в 
коробці. 

Цікаво, що тому, у кого люлька 
гасне першою, символічно під час на-
городи мають вручити якийсь пред-
мет, в якому будуть усі зайві сірники. 

Усі вікна й двері щільно закрива-
ються, починаються змагання. До 
цього учасники мали час роздушити 
виданий тютюн, який вони як їм за-
манеться подрібнили й вмістили до 
люльки. Його залишки судді мали 
згодом забрати. 

Є правило: щоб нічого не сприяло 
гасінню або розпалюванню люльки, 
у приміщенні не має бути протягу. 
Тобто півсотні людей сидять трива-
лий час у досить тісній кімнаті, пус-
кають дим і намагаються підтримати 
вогонь рухом тампера. а це завдання 
не з легких. Судді в цей час слідкують, 
щоб не було грубих порушень.  

– Я представляю тут Львівський 
клуб, – пояснює Людмила Коваль, 
якій доручили цього разу суддівські 
функції. – Нас, жінок серед львівських 
курців люльки загалом близько деся-
тої частини.

Кожен раз, як хтось вибуває, учас-
ники стукають тампером об столи. За 
півгодини це стає масовим явищем. 
Водночас маємо можливість поспіл-
куватися з організатором та очільни-
ком «Вінницького клубу шанувальни-
ків люльки» Валерієм Гунасом.  

– Ми вже вп’яте проводимо по-
дібні змагання на Вінниччини. Наші 
умови прості: внесок для учасників 
складає 40 доларів. У це входить не 
лише вартість люльки й незабутніх 
емоцій, а й банкету й оренди примі-
щення, – говорить Гунас. – Клуб має 
шість постійних членів та близько 
трьох кандидатів. На його засіданнях 
може зібратися загалом до 12 людей, 
щоб покурити люльку. Здебільшого 

всі з них вінничани, окрім того, ви-
падкові люди до нас не потрапляють. 

За словами інших членів клубу, 
сам формат зустрічей відбувається 
в медитативній формі обговорення 
тієї чи іншої новини або якоїсь важ-
ливої події.  

Непомітно минає час і більшість 
учасників вибувають. Їхні люльки або 
прогоріли через незвичність цього 
типу змагання, або потухли з тієї чи 
іншої причини. Втім, як зауважують 
самі учасники, змагання лише привід 
побачитися зі старими друзями й за-
вести нові знайомства.  

У підсумку перше місце займає Кос-
тянтин Шекіта з результатом 1 година 
34 хвилини. Друге належить Юрію Ма-

позМаГатисЯ В палІннІ лЮлЬКи
на ВІнниччинУ з’ЇхалисЯ КУрЦІ 
зІ ВсІЄЇ УКраЇни

дозвілля«Правди сила», №38(47),  20 вересня 2017 р.

Богдан НОваК 
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дорському, якого суперник по люльці 
обійшов трохи більше ніж на десяток 
хвилин. Обидва чоловіки – кияни. Ко-
жен представляє окремий столичний 
клуб. Серед команд перше місце також 
обійняли гості з Києва – команда «Ти-
гри» показала результат у 4:04:03. 

Пан Шекіта ділиться враженнями, 
водночас розминає ноги, п’є воду 
та жаліється на неприємні відчуття в 
роті. Окрім того, що він бере участь у 
чемпіонаті, чоловік відомий на світо-
вому рівні як неперевершений май-
стер з виготовлення люльок.  

Матеріал, з яким працює пан Кос-
тянтин, має назву бріар і виготовля-
ється з кореня еріки деревовидної, 
родини вересових. Як професіональ-

ний люльковий майстер чоловік пра-
цює з 2004 року, хоча люльки виго-
товляти почав ще з 1990-х. 

– Звісно, приємно бути перемож-
цем, але інші курці старалися не мен-
ше за мене. Трималися, як то кажуть, 
до останнього, – говорить Шекіта, 
який палити люльку почав лише в 
2007 році. – Якщо не палити, як я це 
робив раніше, через спортивне ди-
тинство зокрема, то поступово втра-
чається розуміння якісних параме-
трів виготовлення люльки. Стосовно 
ж моєї роботи, то я бачу, що серед нас 
тут зібралися дуже індивідуальні май-
стри зі специфічним стилем. Можна 
коло коробки з бріаром посадити 
чотирьох майстрів і кожен обирати-
ме для себе зовсім різні бруски за ма-
люнком, заглибленнями, формою. 

Окрім нього на чемпіонат завітало 
ще троє майстрів. але не всі вони бра-
ли участь у змаганнях, наприклад, 
Олександр Жуков з Маріуполя просто 
споглядав та палив. Як майстер він спе-
ціалізується на виготовленні глиняних 
люльок. Кожен з майстрів в якості по-
дарунку отримав по бруску бріару. Та-
кож з призами допомогли спонсори 
чемпіонату, які надали безліч різнома-
нітних видів тютюну. 

люльки на будь-який смакУчасники змагань курять люльки

Киянин Костянтин шекіта
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Курці люльки з Вінниці, 
Хмельницького, Львова, Одеси, 

Маріуполя, Києва, Черкас і навіть 
із Білорусі затягувались димком 

на Вінниччині

вадим шмагалов
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робота

Медіа-центр «влаСНо» пропонує: виготовлення та 
розповсюдження тематичних і святкових спецвипусків  
для конференцій, презентацій, днів відкритих дверей, 
виставок,  промо-презентацій тощо.  тел.: 093-150-
17-30, (068) 978-04-07. Сайт: www.vlasno.info. e-mail: 
vlasno.reklama@gmail.com

У м. Київ на роботу на склад ковбасних виробів 
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.                

***
Успішна клінінгова компанія пропонує роботу з 

прибирання супермаркетів, фітнес-клубів, кінотеа-
трів. запрошуємо співробітників з будь-якого регіону 
України. Стабільна робота, своєчасна висока оплата 

(4500-8000 грн), безкоштовний спецодяг. допомога з 
житлом. тел.: 068-983-85-36, 099-218-96-56 (олена 
олександрівна).

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

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

***
Пропонуємо роботу охоронника. З/п 7000/міс. Вах-

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

Офіційна робота в Європі для спеціалістів та різно-
робів (Польща, Латвія, Чехія, фінляндія тощо). Прожи-
вання безкоштовне. З/п 14000 – 52000 грн. Оформлення 

віз. Освіта за кордоном. Ліц. аЕ637118, ГСЗ, 16.03.15. 
Сайт: www.befind.com.ua. Тел.: 097-939-14-31, 066-273-
10-11, 093-790-14-91 (Київ).

***
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 за-
безпечуємо. Тел.: 099-253-08-92, 098-939-94-39.

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).

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.

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.

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.

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».

Повідомлення приймаються тільки на купоні. 5 ãðí – просте оголошення,
10 ãðí – виділене, 25 ãðí – у рамці, 50 ãðí – фотооголошення.

Ðóáðèêà                                               Êiëüêiñòü ïóáëiêàöié

Áàíêiâñüêi ðåêâiçèòè: Ãðîìàäñüêà îðãàíiçàöiÿ «Ìåäià-öåíòð «Âëàñíî». 
Ï/ð 26009055317270, «ÏðèâàòÁàíê», ÌÔÎ 302689, CÄÐÏÎÓ 39514329
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Запрошуємо на роботу до 
м. Києва та області бригади 
каменярів, різноробів, моно-
літників. Житлом забезпечу-
ємо безкоштовно. Контракт. 
Тел.: 050-203-43-78 (Іван).

***
Ми пропонуємо роботу 

у місті Одеса для активних та 
відповідальних співробітниць, 
які хочуть заробляти від 60 000 
грн на місяць. Зарплата випла-
чується щодня. Гнучкий гра-
фік, дружній колектив. Тел.: 
096-515-15-67, 063-644-18-29.

автослюсар-ходовик, 
пневматик потрібний на по-
стійну роботу в м. Київ. Жит-
ло та харчування надаємо. 
З/п 10000 – 12000 грн (оплата 
щотижня). Тел.: 050-690-97-
27,095-603-01-05.

Підприємству в Київській 
області (12 км від Києва) по-
трібні: двоє різноробів робо-
чих спеціальностей столяра 
– робота простої складності, 
автомеханік – дизельні дви-
гуни, кузовні роботи, по-
фарбування. Проживання 
– хороший гуртожиток, без-
коштовно. Тел.: 067-232-73-11 
(Ігор Юрійович).

потрібні домробітники 
(сімейна пара) для догляду 
за будинком та прибудинко-
вою ділянкою (Київська обл., 
обухівський район). житло 
надаємо. досвід роботи від трьох років в одного 
господаря. г/р 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).

Чехія. Робота для жінок, чоловіків, сімейних пар, 
з польськими візами, легалізація. Заробітна платня – 
27000 грн. Оформлення терміново паспорту. E-mail: 
robotaeuro@gmail.com. ТОВ «Європейський Хол-
динг» Ліц. МСПУ аВ № 585042, вул. Басейна 3-а, оф. 
62, Київ. Тел.: 067-232-69-04.

***
100% легальне працевлаштування в чехії. 

робота для чоловіків та жінок. безкоштовні кон-
сультації.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-
ном: (067) 993-71-83, (063) 302-82-82.

аНтиКваріат, КоштовНоСті
Куплю натуральне янтарне намисто від 500 до 

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

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

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

***
Колекціонер придбає: військову форму СРСР, 

чоботи хромові, бурки, нагороди, значки, янтар, 
зуби кашалота, бивень, сервізи, килими НДР, книги, 
картини, статуетки фарфорові, годинники, 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 ре-
гулятор тяги, площа обігріву 100-300 м2. Власне вироб-
ництво, «Канівський механічний завод». Сайт: www.
frezer.com.ua, тел.: 096-105-91-78, (04736) 310-62.

***
Трубогиби, комплекти обладнання для виробництва 

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

Куплю лічильники Гейгера, рентген-трубки. Радіо-
лампи ГУ, ГІ, бн, бж, бп, індикаторні ІН18, ІН16 (-14, -12, -8). 
Контактори ТКС, ТКД, КМ, ДМР, ТаТ, Реле КНЕ, РНЕ, ТКЕ. Ва-
куумні конденсатори КП1-4, КП1-8, КП1-12. Куплю дорого 

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

як вироби. Тел.: 097-990-28-
07 (Київ).

СільСьКе
гоСподарСтво

Техніка від виробни-
ка! 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).

поСлУги
Кредити! Приватна 

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

***
Кредит або кредитна 

карта до 300000 грн! ді-
знайся, який банк дасть! 
гарантія підбору! тел.: 
0-800-754-750 – без-
коштовно з будь-якого 
номеру без вихідних і 
перерв з 8.00 до 22.00! 
швидкий підбір онлайн: 
www.nashibanki.com.ua.

***
дам грошей у борг. тел.: 097-
960-14-79 (дмитро). Не є 
банківською установою.
***

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

траНСпорт
і траНСпортНі поСлУги

Поршнева група МД-Кострома, Кама, Конотоп, 
гільза, поршень, кільця поршневі, пальці, комплекти 
прокладок двигунів, кпп, мостів, вкладки Димитров-
град, Тамбов, Дайдо ЗМЗ, фільтри. Оригінальні з/ч 
КаМаЗ, МТЗ, ГаЗель, ЮМЗ. Тел.: 067-570-22-02, 050-
719-00-74 (Київ).

зНайоМСтва
Міжнародне шлюбне агентство Marry Ukrainian Lady 

із СШа шукає дівчат від 18 до 55 років, які хочуть познайо-
митися з американськими чоловіками для створення сім’ї 
в іншій країні. Тел.: 066-424-06-55, 050-33-777-19.

***
Клуб знайомств, а/с 21, м. Тульчин, 23600. Тел.: (097) 

881-80-23.
***

Чоловік 33/160/73, освіта середня, житлом і матераль-
но забезпечений, хоче познайомитися з жінкою для ство-
рення сім’ї. Тел.: (068) 956-45-74.

***
Жінка 55/160/64, освіта середня спеціальна, без шкід-

ливих звичок, бажає створити сім’ю з чоловіком 55-62 ро-
ків.  Тел.: (098) 262-84-36.

***
Чоловік 39/174/87, освіта середня, житлом і матераль-

но забезпечений, бажає познайомитися з жінкою для 
створення сім’ї. Тел.: (098) 855-17-56.

***
Чоловік 57/170/85, освіта середня технічна, бажає по-

знайомитися з жінкою для створення сім’ї. Тел.: (068) 502-
25-19.

***
Чоловік 37/176/75, освіта середня, житлом і матераль-

но забезпечений, бажає створити сім’ю з жінкою 25-40 ро-
ків. Тел.: (068) 568-33-91.

Чоловік 38/170/70, освіта середня спеціальна, без 
шкідливих звичок,  бажає створити сім’ю з жінкою віком 
28-43 років. Тел.: (097) 864-46-70.

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 страхування 
при виїзді за кордон ( туристичне та на роботу). МОЖ-
ЛИВа ДОСТаВКа. Працюємо Пн.- Сб. Деталі за тел.: 
098 695 30 90.

***
Втрачене посвідчення дитини багатодітної сім’ї 

на ім’я Ткачук Іван Олександрович вважати недій-
сним.  

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

передплачУйте газетУ на іі півріччя 2017 року!

передплатний індекс: 97927

Увага!
Розпочато передплату на газету «Правди сила» на друге півріччя 2017 року. 

Ви можете вирізати купон на передплату просто з газети. Уважно заповніть 
усі вільні поля, вкажіть точну адресу. Купон віддайте листоноші або віднесіть у 
відділення «Укрпошти», оплативши передплату. 

Хоча наша газета й додала в сторінках, і тепер ми виходимо на 12 шпальтах, 
редакційна вартість її до кінця року не змінюється. 

Передплата на півроку, починаючи з липня, коштуватиме 65 грн 90 коп. На 
три місяці – 32 грн 55 коп., на місяць – 10 грн 85 коп. 

*Додатково оплачуються послуги «Укрпошти»: 1 міс. – 1,48 грн, 3 міс. – 3,38 грн, 
6 міс. – 4,10 грн.

Якщо ви передплатили, але не отримали вчасно нашу газету, телефонуйте 
в редакцію: (0432) 69-49-81, (097) 769-85-68. Ми самі зв’яжемося з поштою, аби 
з’ясувати причини затримки. 

передплатіть газетУ «правди Сила» оНлайН!
Усього за кілька хвилин без поштових комісій та з гарантованою достав-

кою! Передплатити газету можна на сайті vlasno.info. Для цього Вам потрібен 
лише доступ до інтернету (навіть зі смартфона) та банківська картка. 

Знайдіть на сайті кнопку передплати ОНЛаЙН або перейдіть за посилан-
ням: vlasno.info/liqpay-ps/

Далі потрібно виконати інструкцію.
Після заповнення форми, ми одразу ж отримаємо повідомлення про те, 

що в нас з’явився новий передплатник, і занесемо Вашу адресу в нашу базу 
даних. Після цього ми самостійно оформимо передплату на пошті. При цьому 
передплатник звільняється від сплати поштового збору – ми беремо його на 
себе. 

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

Будьте прогресивними та сучасними – передплачуйте газету онлайн!



тб 10

проГраМа телепередач з 25.09 по 1.10
поНеділоК, 25 вереСНя

перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 08.55, 
14.45 Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.30 Ера бізнесу
07.35 агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 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
15.35 Д/с «аболіціоністи»
16.45, 00.35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17.20 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
17.45, 02.35 Вікно в америку
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
америки»
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30 Д/с «Розкриття америки»
02.55 Д/с «Увесь цей джаз»
03.55 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор»я»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.45, 15.00 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 «Субота» (12+)
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з зірками»
01.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
04.35 «Мольфар»

інтер
05.30, 20.00, 02.00, 05.00 «По-
дробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Мінливість долі»
11.15, 12.25 Х/ф «Це мій собака» 
16+
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.40 Т/с «Я - охоронець» 16+
00.35 Т/с «Кохання за законом» 
Другий сезон 16+
02.40 «Скептик»
03.05 «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, 01.30 Сьогодні
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.15, 15.30 Т/с «Відчайдушний 
домогосподар»
16.00, 04.30 Т/с «адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45, 02.25 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2» 12+
23.30 Х/ф «Doom» 18+
03.30 Зірковий шлях

Новий Канал
03.00, 02.05 Зона ночі
03.10 абзац
04.59, 06.14 Kids Time
05.00 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
Штани»
06.15 Х/ф «Перший лицар»
09.00 Х/ф «Хоббіт: Пустка Смауга»
12.20 Х/ф «Хоббіт: Битва п’яти 
армій»
15.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Ревізор
21.45 Х/ф «Друзі по сексу» 16+
00.00 Х/ф «Заплати привиду» 16+
02.00 Служба розшуку дітей

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайні новини
06.25 факти тижня. 100 хвилин
08.45 факти. Ранок
09.10 Спорт

09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.15 антизомбі
11.15 Секретний фронт. Дайджест
12.45, 15.45 факти. День
13.20 Секретний фронт
14.00, 16.10 Х/ф «Відкрийте, по-
ліція! - 3»
16.35 Х/ф «Кур’єр» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
22.30 Свобода слова
00.55 Т/с «Пелагія і білий бульдог» 
16+
04.25 факти
04.45 Дивитись усім!

Стб
06.35, 15.25 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
10.35 Х/ф «Домробітниця»
12.25 Х/ф «Дружина за контр-
актом»
14.25, 01.45 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 23.00 «Хата на тата»
22.30 «Invictus - Ігри нескорених»

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 «Біла змія»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 Країна У
17.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
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, 02.25, 04.15 Огляд 
преси
06.45, 18.45, 02.15 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 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина часу
02.30 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

вівтороК, 26 вереСНя

перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 08.55, 
14.45, 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
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 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 «Кардинал Любо-
мир Гузар»
14.00 Розсекречена історія
15.20 фольк-music
16.40, 00.35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17.15 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня

19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
америки»
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
23.30, 02.35 Д/с «Розкриття 
америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор»я»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Субота» (12+)
22.00 «Життя без обману 2017»
23.15 Джордж Клуні в драмі «На-
щадки» (16+)
00.10 Джордж Клуні в драмі «На-
щадки» (12+)
01.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
04.35 «Мольфар»

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «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 «Я - охоро-
нець» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.00, 05.00 «Подробиці»
00.35 Т/с «Кохання за законом» 
Другий сезон 16+
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тК Україна
06.00, 16.00, 05.20 Т/с «адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 02.45 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий 
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.30 футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄфа «Манчестер Сіті» - «Шах-
тар»
00.10 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
03.30 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

Новий Канал
03.00, 02.00 Зона ночі
03.45 абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
Штани»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.15 Т/с «СашаТаня» 16+
12.15 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Зірки під гіпнозом

ICTV
05.30, 20.20 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05, 13.20 Х/ф «Привид» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.30, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
23.25 Х/ф «Тремтіння землі» 16+
01.30 Т/с «Пелагія і білий бульдог» 
16+
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 факти
04.50 Дивитись усім!

Стб
07.20, 15.25 «Все буде добре!»
09.20 «Все буде смачно!»
10.15 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 23.00 «МастерШеф - 7»
22.30 «Invictus - Ігри нескорених»
00.55 «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 «Принци повітря»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 Країна У
17.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
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, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.45, 02.15 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 Час. Підсумки дня
22.15 агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина часу
02.30 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

Середа, 27 вереСНя

перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 08.55, 
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
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 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»
16.40, 00.35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17.15 Хочу бути
17.35 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
америки»
19.55 Д/с «Орегонський путівник» 
13с.
20.30 Слідство. Інфо
21.30, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата війни»
22.40 Мегалот
23.30, 02.35 Д/с «Розкриття 
америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор»я»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
14.55 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)

20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Субота» (12+)
22.00, 23.15, 00.10 «Міняю жінку 
- 12»
01.00 Т/с «Пончик Люся» (16+)
01.55 «Мольфар»

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «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 «Я - охоро-
нець» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.00, 05.10 «Подробиці»
00.35 Т/с «Кохання за законом» 
Другий сезон 16+
02.40 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тК Україна
06.00, 16.00, 05.20 Т/с «адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий 
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

Новий Канал
03.00, 01.25 Зона ночі
03.45 абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
Штани»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.15 Т/с «СашаТаня» 16+
12.15 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зіркові яйця
01.20 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 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 «Тремтіння 
землі» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.30, 22.30 Т/с «Винищувачі» 16+
17.25, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф «Тремтіння землі - 2. 
Повторний удар» 16+
01.35 Т/с «Динотопія. Нові при-
годи»
04.15 Студія Вашингтон
04.20 факти
04.45 Дивитись усім!

Стб
06.45, 15.25 «Все буде добре!»
08.45 «Битва екстрасенсів 16»
11.05 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 23.00 «МастерШеф - 7»
22.30 «Invictus - Ігри нескорених»
00.50 «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 «Найкращий друг 
шпигуна»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 Країна У
17.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
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, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.45, 02.15 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 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина часу
02.30 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

четвер, 28 вереСНя

перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 анонс дня
06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 08.55, 
14.45, 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
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00 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
16.40, 00.35 Д/с «Порятунок 
ферми»
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
18.15, 01.10 Новини. Світ
18.45, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 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, 02.35 Д/с «Розкриття 
америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор»я»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Субота» (12+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 «Гроші»
02.05 Т/с «Пончик Люся» (16+)
04.35 «Мольфар»

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «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 «Я - охоро-
нець» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.00, 05.05 «Подробиці»
00.35 Т/с «Кохання за законом» 
Другий сезон 16+
02.40 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»
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тК Україна
06.00, 16.00, 05.20 Т/с «адвокат» 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
00.00, 02.50 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий 
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 футбол. Ліга Європи УЄфа 
«Партизан» - «Динамо» (Київ)
00.15 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

Новий Канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.45 абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
Штани»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
09.50 Т/с «СашаТаня» 16+
12.15 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 13.20 Х/ф «Тремтіння землі 
- 2. Повторний удар» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.30, 22.25 Т/с «Винищувачі» 16+
17.30, 21.25 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Тремтіння землі - 3. 
Повернення у Перфекшн» 16+
01.30 Т/с «Динотопія. Нові при-
годи»
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 факти
04.45 Дивитись усім!

Стб
07.05, 15.25 «Все буде добре!»
09.05 «Битва екстрасенсів 16»
11.20 «МастерШеф - 5»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 23.00 «Зважені та щасливі 
- 7»
22.30 «Invictus - Ігри нескорених»
00.00 «Один за всіх»
01.10 «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 «Легенда Лонгвуда»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 20.00, 02.50 Країна У
17.50, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
18.50, 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
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, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.45, 02.15 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 Час. Підсумки дня
22.15 акцент
23.10 «За Чай.com»

00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина часу
02.30 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

п’ятНиЦя, 29 вереСНя

перший національний
06.00, 19.55 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 анонс дня
06.35 Д/ф «Примара Бабиного 
Яру»
07.30, 07.40, 08.15, 16.30 Світ он 
лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20, 14.15 Д/ф «ангел помсти»
08.55 Д/ф «Олександра Шулежко. 
Доля праведниці»
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
14.05 Бабин Яр. Без права на 
існування
14.40 Д/ф «Київ. Початок війни»
15.20 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
16.40, 00.35 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, 22.45, 02.05 Тема дня
19.00, 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с «Мистецький пульс 
америки»
20.30 Борхес
21.25, 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с «Дівчата 
війни»(заключна серія)
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
02.35 Д/с «Розкриття америки»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор»я»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «Ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.15 «Вечірній Київ «
01.10 «Ліга сміху»
05.45 «Ескімоска - 2: пригоди в 
арктиці»

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 «Я - охоронець» 
16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.10 «Подробиці тижня»
22.00 Д/п «778 днів без своїх»
23.00 Х/ф «Двадцять днів без 
війни»
01.00 Х/ф «Дівчинка з міста»
02.25 Д/п «Підроблена історія»
04.50 «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 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий 
сезон
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя 2» 12+
23.20 Слідами
00.00 Т/с «Вікно життя 2»
02.00 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+
04.10 Реальна містика
05.40 Зірковий шлях

Новий Канал
03.00, 02.50 Зона ночі
04.25 абзац
06.19, 07.39 Kids Time
06.20 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
Штани»

07.40, 22.50 Половинки
12.00, 21.40 Київ вдень та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
02.45 Служба розшуку дітей

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 «Тремтіння землі 
- 3. Повернення у Перфекшн» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.50 Скетч-шоу «На трьох»
14.20, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.35 Т/с «Винищувачі» 16+
17.30 Т/с «Штрафбат» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон
01.50 Т/с «Динотопія. Нові при-
годи»
04.30 факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

Стб
07.00 Х/ф «Сестронька»
08.55, 23.30 Х/ф «Домоправи-
тель»
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, 23.00 «Сюрприз, сюрп-
риз!»
22.30 «Invictus - Ігри нескорених»
01.30 «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 скейтборду: 
Найбільш вертикальний примат»
12.25 Панянка-селянка
13.25 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.50 Країна У
17.50 Одного разу під Полтавою
18.50, 23.50 Танька і Володька
20.00 М/ф «Пінгвіни Мадагаска-
ру»
21.50 Х/ф «Сусіди на стрьомі» 16+
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, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.45, 02.15 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 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина часу
02.30 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

СУбота, 30 вереСНя

перший національний
06.00 Д/с «Орегонський путівник»
06.30 анонс дня
06.35, 07.30, 07.55, 08.00, 08.15, 
08.55, 12.05, 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»
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.45 Мері Поппінс
11.00 фольк-music. Діти
12.15, 01.30 Театральні сезони

12.45 Т/с «Дівчата війни» (закл)
17.40 Богатирські ігри
18.20 Український корт
19.00 Х/ф «Насмішка»
21.00, 01.10 Новини
21.25 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
22.25 Книга.ua
22.50 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с «аболіціоністи»
00.35 Д/с «Мистецький пульс 
америки»
01.55 Надвечір’я. Долі
02.50 Д/ф «Рейх: крах чорних 
селекціонерів»
03.40 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Середземномор»я»

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Життя без обману 2017»
11.00, 23.10 «Світське життя»
12.00 Т/с «Субота» (12+)
16.05, 21.15 «Вечірній квартал 
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
00.10 «Вечірній Київ «
02.05 «Ліга сміху 1»

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.15 Х/ф «Дорога Олена Сергі-
ївна»
08.10, 03.50 Х/ф «Здрастуй і про-
щавай»
10.00, 05.20 Д/п «Кумири. Олег 
Єфремов»
11.00 Х/ф «Бережись автомобіля»
13.00 Т/с «Кохання за законом». 
Другий сезон 16+
20.00, 01.15 «Подробиці»
20.30 «Творчий вечір алли Пуга-
чової»
23.45 «Великий бокс. Майріс 
Брієдіс - Майк Перес»
01.50 Х/ф «Мить кохання»

тК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий шлях
08.00, 15.20 Т/с «Вікно життя 2» 
12+
16.20, 19.40 Т/с «Зійде світанок»
21.10 Х/ф «Рідна людина»
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «Закон і порядок: Зло-
чинні наміри» 16+

Новий Канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.01 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
Штани»
07.30 Т/с «Татусеві дочки» 16+
10.00 Ревізор
12.45 Зірки під гіпнозом
14.45 Зіркові яйця
16.45 М/ф «Корпорація монстрів»
18.45 Х/ф «Людина-мураха» 16+
21.00 Х/ф «Залізна людина» 16+
23.50 Х/ф «На межі» 16+
01.50 Зона ночі

ICTV
06.20 Дивитись усім!
07.20 Без гальм
08.20 М і Ж
09.20 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.40 Комік на мільйон
16.15 Х/ф «Містер і місіс Сміт» 16+
18.45 факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Останній мисливець 
на відьом» 16+
22.10 Х/ф «Мисливці на відьом» 16+
23.55 Х/ф «Швидше кулі» 18+
01.45 Т/с «Морська поліція. Лос-
анджелес» 16+
03.05 Провокатор
04.55 факти

Стб
06.15 Х/ф «Лабіринти кохання»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Сюрприз, сюрприз!»
13.15 «Зважені та щасливі - 7»
16.15 «Хата на тата»
19.00 «Х-фактор - 8»
22.00 «Invictus - Ігри нескорених»
22.15 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
10.50 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.20 Х/ф «Легенда Лонгвуда»
13.00 М/ф «Мураха Z»
14.30 Готель Галіція
18.00 М/ф «Пінгвіни Мадагаска-
ру»

19.40 Країна У
22.20 Одного разу в Одесі
01.30 Х/ф «Відьма»
03.20 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, 1 жовтНя

перший національний
06.00, 05.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.30 анонс дня
06.35, 07.30, 07.30, 07.45, 08.15 
Світ он лайн
06.40 М/с «Піп відкриває світ»
07.50 Смакота
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Садові скарби»
09.30 Д/с «Дика планета»
10.15 Х/ф «Насмішка»
12.10, 13.20 фольк-music
14.30 Т/с «Гранд-готель»
20.25 Перша шпальта
21.00, 01.10 Новини
21.30 Д/с «Супервідчуття»
22.00 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
22.55 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Д/с «Мистецький пульс 
америки»
01.35 Український корт
02.10 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
03.40 Т/с «Чорна Рада»

1+1
06.05 ТСН
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 2017»
10.50 «Світ навиворіт - 9»
11.50 «Світ навиворіт - 3»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«Свати - 4»
17.00 «Ліга сміху 3»
19.30, 04.55 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.20 «Ігри приколів»
00.20 «Мультибарбара»
01.20 «аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»

інтер
06.10 Х/ф «Бережись автомобіля»
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 алли Пуга-
чової»
16.30 Х/ф «Продається кішка»
18.30 «Круче всех»
20.00, 02.35 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Маша»

22.30 Т/с «Рідкісна група крові» 
16+

тК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Свекруха або невістка
09.40 Х/ф «Рідна людина»
11.30 Т/с «Зійде світанок»
15.30 Х/ф «Маша і ведмідь» 16+
17.10, 20.00 Т/с «Осіння мелодія 
кохання» 16+
19.00, 04.10 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.50 Т/с «Поговори зі мною про 
кохання»
01.30 Реальна містика
02.25, 05.00 Т/с «Жіночий лікар 
3» 16+

Новий Канал
03.00, 02.05 Зона ночі
04.39, 05.55 Kids Time
04.40 М/с «Губка Боб і Прямокутні 
Штани»
06.00 Х/ф «Перший лицар»
08.45 Топ-модель по-українськи
11.15 М/ф «Корпорація мон-
стрів»
13.10 Х/ф «Людина-мураха» 16+
15.25 Х/ф «Залізна людина» 16+
18.15 Х/ф «Залізна людина 2» 16+
21.00 Х/ф «Залізна людина 3» 16+
00.00 Х/ф «Друзі по сексу» 16+

ICTV
05.20 Т/с «Слідчі» 16+
08.10 Т/с «Відділ 44» 16+
12.05, 13.00 Х/ф «Мисливці на 
відьом» 16+
12.45 факти. День
14.15 Х/ф «Останній мисливець 
на відьом» 16+
16.05 Дизель-шоу
18.45 факти тижня. 100 хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.15 Х/ф «Містер і місіс Сміт» 
16+
00.45 Х/ф «Швидше кулі» 18+
02.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
анджелес» 16+
03.50 Провокатор

Стб
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.10 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «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
10.55 М/ф «Мураха Z»
14.00 Рятівники
19.55 Одного разу під Полтавою
23.00 Х/ф «Сусіди на стрьомі» 16+
01.00 Країна У
02.55 Віталька

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в америку
06.20, 10.55 Погода в світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Час новин
07.10, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 00.55 Погода на 
курортах
07.30 Відкрита церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.15 Мотор
08.20 автопілот-тест
08.25 Технопарк
08.30, 03.15 феєрія мандрів
09.10 Гра інтересів
10.10 Кордон держави
10.25 Будемо жити
10.40 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні аТО
12.50 Legal Up BUSINESS
13.10 Модне здоров’я
13.30 Час інтерв’ю
14.10 агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах
16.30 акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 00.20, 01.15 Невигадані 
історії
20.05, 02.15, 05.15 Машина часу
21.40, 03.00 Час-Time
22.30 Документальний проект 
«Відділ кадрів»
23.30 фінансовий тиждень
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою  



гороСкопкнига тижня

погода У вінниці

Сучас-
ний 
світ з 

елемента-
ми місти-
ки – уже 
зрозуміло, 
що ця 
книга про 
жіноче 
життя, 
круговерть 
пригод і 
буденно-
сті. 

Хто може підказати, як жити 
чи діяти в тій чи іншій ситуації? 
Звичайно ж, внутрішній голос чи 
інтуїція, а якщо дати їм ще й ім’я, 
то взагалі легко жити далі в будь-
якому випадку, на них завжди 
можна покластися. а як вам при-
види, що борються за історичний 
спадок, впливаючи на дії людей, 
маючи реальні мотиви, але зо-
всім різні?

Усе це в одній книзі Варвари 
Юрченко «Озеро у спадок»! 

жарти

Іспит, студентка не може від-
повісти на жодне питання. За 
дверима стоїть юрба й думає, як 
її виручити. Нарешті в аудиторію 
вривається хлопець і кричить:

– Іванова, у тебе син народився!
Викладач її, звичайно, вітає, 

ставить оцінку, розписується, і тут 
розуміє, що щось не так... 

вільНа хвилиНКа 12

КниГи В БанЦІ, з ароМатоМ
МорЯ та сМаКоМ ЯБлУК – 

б
iб

л
iо

те
к
и

25 вересня – 1 жовтня 
овеН
Перша половина тижня обіцяє 
пройти в любові, злагоді та вза-

єморозумінні. Саме в цей період ви змо-
жете закласти основу для свого фінансо-
вого злету. Проте можливі різкі зміни в 
настрої або емоційні зриви. Постарай-
теся не замикатися в собі. Ви повинні 
приділити увагу здоров’ю близьких, а 
особливо – дітей. 

телеЦь
Сприятливий тиждень для спілку-
вання з партнерами, вирішення 

особистих проблем, фізичних наванта-
жень. Зірки радять відмовитися від стан-
дартного підходу до будь-якої справи 
та проявити винахідливість і фантазію. 
Можливі значні події в особистому житті.

близНюКи
Планети до Близнюків цього тиж-
ня будуть налаштовані сприятли-

во. В особистому житті настане слушна 
мить, яку потрібно використати, аби 
зміцнити стосунки. Цілеспрямованість, 
рішучість і емоційність посприяють пози-
тивним змінам у стосунках з давнім парт-
нером або новим знайомствам.

раК
Зірки готові допомогти вам у 
спробі досягти найчестолюбні-

ших задумів і цілей. Особливо цей тиж-
день сприятливий для укладення угод 
або комерційних операцій. Не виклю-
чено, що жінок чекає сюрприз, приємна 
новина або подарунок від близької лю-
дини.

лев
До Левів творчих професій при-
йде натхнення, однак для само-

реалізації необхідні усамітнення й за-
ступництво вищих сил. Для досягнення 
поставленої мети Левам-комерсантам 
доведеться об’єднати свої сили з новими 
партнерами. У відносинах з близькими 
людьми буде повне взаєморозуміння.

діва
Цього тижня може відбутися де-
яка переоцінка цінностей, і це 

відіб’ється на вашому іміджі та манері 
поведінки. Якщо ви все ж вирішите при-
ділити більше уваги коханим, лише по-
кращите ваші стосунки.

терези
Зірки застерігають від несподіва-
них проблем в особистому жит-

ті – сварок через ревнощі або недобро-
зичливого ставлення з боку партнерів 
або сусідів. Постарайтеся критично по-
ставитися до власних недоліків і не ста-
вити до партнера завищених вимог. Не 
починайте нових справ, не займайтеся 
фізичними навантаженнями. Слідкуйте 
за здоров’ям та зверніть увагу на відно-
сини з дітьми.

СКорпіоН
Сприятливий період, однак не 
слід займатися ризикованими 

справами або пускатися в явні авантюри. 
Хороший тиждень для заняття спортом, 
фізичних вправ, спілкування, укладення 
шлюбу, зачаття. Ближче до вихідних на 
вас очікує несподівана звістка.

СтрілеЦь
Сприятливий період для початку 
нової справи. Цього тижня у вас 

з’явиться можливість проявити всі свої 
здібності та таланти. Однак ті, хто об-
мірковує новий діловий проект, повинні 
заручитися підтримкою партнерів або 
схваленням впливових покровителів. 
Приймаючи рішення, будьте обережні. 
Намагайтеся не згадувати про минулі 
сварки, непорозуміння, чвари.

Козеріг
Сприятливий тиждень, який обі-
цяє підтримку вищих сил, по-

кровителів, партнерів. Зросте життєвий 
потенціал, у всьому щаститиме. Без осо-
бливих зусиль ви зможете здійснити без-
ліч вигідних ділових операцій або доби-
тися прихильності людини, яка вас давно 
цікавить.

водолій
Зірки дають вам шанс карди-
нально змінити своє життя. Роз-

почніть із зачіски й гардеробу. Деякі 
Водолії можуть отримати звістку від 
далеких родичів або друзів, про яких 
давно забули.

риби
Цього тижня не варто дослухати-
ся до інших, краще довіртесь сво-

їй інтуїції. Це допоможе прийняти пра-
вильне рішення й уникнути помилок. Від 
другої половинки почуєте важливу нови-
ну, яка вас порадує. 

«озеро У спадоК» 
ВарВари ЮрченКо
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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. 

бібліотекарі Вінниччини презентували 
власні видання

Книга може бути не лише стан-
дартного вигляду й форми, 
а книжкові картотеки, дай-

джести та проспекти –  і поготів. 
бібліотекарі вінниччини довели це, 
ставши учасниками конкурсу «чи-
тацькі студії-2017» від вінницької 
обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. тімірязєва.

Зроблені власноруч книги прибу-
ли до Вінниці на виставку.

– Ми вражені, якою сучасні бібліо-
текарі бачать книгу, як з матеріалів, які 
ми бачимо щодня, можна зробити такі 
дивовижні книги. Ми навіть уявити не 
могли, що книги можуть бути такими, – 
говорить директорка ВОУНБ ім. Тіміря-
зєва Наталія Морозова.

Дуже оригінально виглядають ре-
цепти консервації, закатані в скляні 
банки з етикетками-обкладинками. 
Цікавий вигляд має й саморобний 
довідник «Яблука в саду» – книжці, 
яка розповідає про сорти яблук, на-
дали форму цього фрукта.  

а картотека жіночих романів захо-
вана за бальними вбраннями танцю-
вальних пар: тут під тонким фатином 
можна знайти перелік та анотації най-
відоміших книг українських авторів.

Книга лікарських рослин загорну-
та у вишиване полотно, а всередині 
біля кожної статті – гербарій зі справ-
жніх рослин.

Не можна оминути увагою й «чай-
ний сервіз» – рекомендаційний дай-
джест-путівник книгами Дари Корній. 
Чашки та чайник зроблені з газет, а па-
кетиками чаю в них слугують цитати з 
книжок цієї української письменниці із 
зображенням їхніх обкладинок.

Загалом на конкурсі були представ-
лені як традиційні книги, так і альбоми, 
і зшиті на швидкозшивачі екземпляри.  
Є навіть цілі галявини казок, а також ка-
вові та книжкові будиночки.

Перемогли в конкурсі в різних номі-
націях: Ольга Захарчук – бібліограф КЗ 

перевірте розв’язок задач, опублікованих у №35(44) від 30.08.17 

Літера «п» (Правди)
1.фc5! Загроза 2.фb5х;
1... Ка7/Кd4  2. ф:а5х;

Літера «С» (Сила)
1. фg7! Цугцванг;
1…Kр:a6/Kрc5 2.фb7 /фd4; 

             Знак «!» 
1.Kрh4! Цугцванг;
1…Kрf6/ Kрh6 2.фe6/фh5

така книга може прикрасити інтер’єр рецепти консервацій закатали в банки

«яблука в саду»

У шаховій композиції є роз-
діл казкових задач. до нього 
відносяться задачі на «зво-

ротній мат», у яких починають 
ходити білі й змушують чорних 
дати їм мат.

Три оригінальні шахові задачі-мі-
ніатюри надіслав  до шахової рубри-

ки відомий український проблеміст, 
екс-чемпіон світу в командній пер-
шості зі складання шахових компози-
цій, міжнародний гросмейстер з ша-
хової композиції Іван Сорока з міста 
Львів. Спробуйте розв’язати їх і ви. 

Микола ПархОМЕНКО

дозвілля

ШахоВІ задачІ-МІнІатЮри

 друкуються

вперше!

задача №43
і. Сорока S = 8 (5+2)

задача №44
і. Сорока S = 9 (4+3)

задача №45.
Сорока S = 10 (5+2)

«Жмеринська ЦРБ ім. В. П. Вовкодава» 
(артбук «Від родини йде життя дитини, 
від роду йде життя народу»), Лариса 
Опаряк – бібліотекар абонементу Мо-
гилів-Подільської РБ (бібліографічний 
покажчик «Смачні книжки, або що 
їдять герої сучасної літератури»), Ва-
лентина андріяш – бібліотекар Леонів-
ського сільського філіалу Крижопіль-
ської ЦБа (артбук-дайджест «Роман-
тична мелодія жіночого роману…»), 
Віра Мимоход – бібліограф Погреби-
щенської ЦРБ (видання «Україно коха-
на, позбирай нас зі світу…»). 

ірина БаСЕНКО


