
Синоптики прогнозують цьо-
горіч найхолоднішу зиму за 
останні сто років, а чиновни-

ки – найвищу ціну на газ, перева-
гами якого не так давно встигли 
насолодитися жителі більшості сіл 
Вінницької області. Попри зруч-
ність та менші затрати фізичної 
сили, люди починають потроху 
відмовлятися від газу, повертаю-
чись до старих грубок та встанов-
люючи твердопаливні котли. 

– Газ провели тільки вісім років 
тому, дуже з ним було добре як взим-

ку грітися, так і влітку варити їсти. 
Але минулої зими ціни на нього були 
захмарні та й про якість газу ще мож-
на було б посперечатися. Включаєш 
конфорку – він ледь горить, а лічиль-
ник то крутиться. Зрозуміли ми, що 
зиму з таким «добром» не перези-
муємо, полізли на гору чистити коми-
нок і купили дров. Газом користува-
лись тільки для приготування їжі. Нам 
ще пощастило, що ми не стали вики-
дати грубу, деяким сусідам довелося 
влітку ставити її заново, – ділиться на-
болілим жителька Шаргородського 
району Оксана Пузир. 

По всіх районах Вінницької області 
за останні три роки майже втричі зріс 
продаж деревини в сільській та при-
міській місцевостях. З початку війни на 
сході України люди стали все частіше 
переходити на альтернативні види уте-
плення своїх домівок і з кожним роком 
усе активніше запасаються дровами.

–  У зв’язку із постійним зростанням 
цін на газ та енергоносії, люди дійшли 
такого висновку, що на сьогодні дереви-
ною набагато вигідніше опалювати при-
міщення. Відколи в країні почалась не-
стабільна ситуація на сході, люди почали 
все більше замовляти й закупляти дрова. 
Більш ніж втричі зріз попит на опалення 
в цьому році в порівнянні з минулими 
роками, –  розповідає генеральний ди-
ректор комунального підприємства «Ві-
ноблагроліс» Анатолій Іванець.

Хто має ПраВо рубати ліС?
Усі ми знаємо, що не кожен укра-

їнець може спокійно піти до лісу й са-
мостійно запастись навіть деревиною 
від зачистки лісу на зиму, аби не за-
мерзнути лютими морозами. Згідно 
з чинним законодавством, право на 
вирубку лісів надається тільки постій-
ним користувачам, яким ліс наданий 
у постійне користування. У Вінницькій 

області є кілька таких користувачів: 
управління лісового та мисливського 
господарства, «Віноблагроліс», облав-
тодор, підприємства «Укрзалізниці», 
військові частини та сільськогосподар-
ські підприємства навколо дослідниць-
ких станцій. 

– Вони мають право постійного ко-
ристування лісом для ведення лісового 
господарства, яке включає в себе й за-
готівлю деревини. Заготівля деревини 
відбувається згідно з розрахунковими 
науково-обґрунтованими об’ємами 
деревини, які дозволено зрубати. Вони 
не повинні перевищувати рівень се-
редньорічного приросту в цьому окру-
зі. Тобто дозволено рубати не більше 
ніж 50 % від приросту молодих дерев, – 
каже Іванець. –  Як вирубка, так і роз-
чистка лісу відбувається контрольова-
но, абихто не може прийти й почати 
щось робити в лісі.
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ВіД ЧоГо ЗалЕЖитЬ
ЦіНа На ДроВа?

Вигідніше дрова купува-
ти ще з літа, оскільки тоді на 
деревину менший попит і 
споживач може собі вибра-
ти кращу за якістю й сухішу. 
Відомо, що чим краще вису-
шена деревина, тим більше 
тепла вона виділяє.

– Різна деревина має різ-
ну вартість. Є Закон України 
«Про ціни й ціноутворення», 
який каже, що ціна на дере-
вину формується на підставі 
собівартості її заготівлі, рен-
табельності підприємства 
та коефіцієнту попиту цієї 
деревини. Також ціна може 
залежати від району, в якому 
виросла деревина, оскільки 
райони є з більшою лісистіс-
тю й меншою. Але ціна ко-
ливатиметься тільки в меж-
ах 10-20 гривень, – говорить 
Анатолій Васильович. – У се-

редньому ціна на 1 кубічний 
метр твердої деревини, тоб-
то дуба, ясена чи клена, без 
доставки становитиме 450 
гривень.  

Є підприємці, які мають 
власний транспорт і можуть 
привозити дрова невелики-
ми партіями на кожне сіль-
ське подвір’я. Але вони не 
завжди добросовісні, зна-
ючи, що бабця в селі не буде 
перемірювати їх рулеткою, 
можуть трохи не докинути. У 
таких випадках людям варто 
розраховувати лише на чес-
ність підприємця.   

– Я закупляю дрова на дер-
жавному лісогосподарському 
підприємстві. Кожен підпри-
ємець має зиск на різниці 
від перепродажу дров. Ціна 
залежить від походження та 

якості деревини. Найкраще 
для тепла підходить дуб, ясен 
та клен. Їхня вартість коли-
вається від 1000 до 1200 гри-
вень, оскільки в закупці вони 
майже по 800 гривень. Але 
ніхто таку деревину на дрова 
не закупляє, натомість купу-
ють так звану «сміттєву» де-
ревину – граб та сосну. Вони 
досить поширені на території 
Вінницької області й метр та-
кої деревини коштує в район-
ні 450 гривень, – розповідає 
приватний підприємець Пе-
тро Онищенко. 

Бізнес з торгівлі дереви-
ною з кожним роком стає все 
вигіднішим, оскільки в по-
шуку альтернативи між груб-
кою та газом багато людей 
встановлюють в будинках 
твердопаливні котли. 

– Усе більшого попиту се-
ред населення набувають 
твердопаливні котли, які мож-
на опалювати як деревиною, 
так і тирсовими брикетами. 
Такий котел коштує відносно 
недорого, залежно від по-
тужності – від семи до двохсот 
тисяч гривень. Його можна 
прилаштувати до батарей у 
будинку, і за його допомогою 
опалювати відразу всі кімна-
ти, –  додає Онищенко. 

ЯК отримати СубСиДію 
На КраПЕлЬНиЙ ГаЗ
Чи тВЕрДЕ ПалиВо?

Люди, які не користуються 
газом, можуть отримати субси-
дію на крапельний, або як його 
ще називають у народі «балон-
ний» газ та на тверде паливо, 
тобто на дрова чи вугілля. 

– Для призначення житло-
вої субсидії громадяни пови-
нні бути, насамперед, зареє-
стровані, або проживати 
відповідно до договору орен-
ди житла. Крім того, вони не 
повинні мати газового опа-
лення. В управління необхідно 
надати свої дані й вказати, 
яким видом палива ви корис-
туєтесь. Далі управління ро-
бить запити по управліннях та 
згідно з доходами й кількістю 
осіб, які проживають у будин-
ку, вираховують, скільки бало-
нів газу або тонн вугілля вам 
необхідна. Потім беруться до-
ходи людей та вираховується 
сума субсидії. Люди отриму-
ють на руки готівку й для себе 
можуть вирішити, на що їх ви-
тратити, – повідомляє голо-
вний спеціаліст відділу адрес-
них допомог департаменту 
соціальної та молодіжної полі-
тики Вінницької ОДА Інеса 
Михайлівська. 

Заступнику міського 
голови Калинівки 
з питань житлово-

комунального госпо-
дарства олегу білоусу 
через два місяці після 
зайняття посади при-
значили максимально 
можливу зарплату, по-
відомляє Vlasno.info з 
посиланням на сторінку 
районного видання 
«Прапор перемоги» в 
соцмережі Фейсбук. 

Отже, з 1 жовтня зарп-
латний фонд заступника 
мера складатиме 14 610 
гривень. На руки «чисти-
ми» Білоус отримуватиме 
11 760 гривень. Така сума 
вийшла, оскільки посадов-
цю встановили надбавку за 
інтенсивність у розмірі 50% 
та премію в розмірі 100% 
від нарахованої заробітної 
плати. Окрім цього, Білоусу 
виплатять премію в розмірі 
середньомісячної зарпла-
ти до Дня місцевого само-
врядування. Таку ж суму 
він отримає як матеріальну 
допомогу на оздоровлення 
та вирішення соціально-по-
бутових питань.

Втім така зарплата за 
недовгий час перебування 
на службі Білоуса обурила 
деяких депутатів Калинів-
ської об’єднаної громади. 
Ба більше: за минулий рік 
Білоус задекларував май-
же мільйонний дохід від 
підприємницької діяльнос-
ті – 963 637 гривень. Відтак 
під час засідання комісії та 
безпосередньо на сесії до 
посадовця було багато пи-
тань. 

На захист свого заступ-
ника став міський голова 
Анатолій Шамалюк: мов-
ляв, Білоус добре справ-
ляється зі своєю роботою 
й місто щодня змінюється 
на краще. 

Сам посадовець так 
прокоментував підвищен-
ня свої зарплати: 

– Для моєї роботи по-
трібен автомобіль, а авто-
мобіль – це витрати, тому 
я попросив доплату, – по-
яснив Білоус депутатам під 
час сесії. На пояснення по-
садовця відреагував один 
з працівників водоканалу. 
Мовляв, він їздить у спра-
ва на велосипеді й скрізь 
встигає. На що Білоус від-
повів: 

– Якщо ви їздите на ве-
лосипеді – це ваші пробле-
ми, але питання міста на 
велосипеді не вирішиш, – 
сказав він.

Однак, посварившись 
та посперечавшись, рішен-
ня все-таки підтримали. За 
нього проголосували 15 
депутатів. Підвищену зарп-
лату Олег Білоус отримува-
тиме вже з 1 жовтня цього 
року. 

Для кращого розви-
тку відносин між 
латвією та Віннич-

чиною, в обласному цен-
трі менше ніж за рік може 
з’явитися нове консуль-
ство. Про це повідомив 
посол латвії юріс Пойканс 
під час візиту до Вінниці.

– У вас гарна економічна 
база, а ще є багато універси-
тетів, включно з тим, що пере-

їхав з окупованих територій, – 
зауважив посол стосовно 
Вінниччини. – Відносини між 
Латвією та Україною добре 
розвиваються, але ми хочемо 
їх ще більше скріпити. Думаю, 
що відкриття почесного кон-
сульства у Вінниці наші зв’язки 
лише поліпшить. 

На сьогодні латвійські 
консульства існують у Черні-
гові, Одесі та Львові. Відноси-
ни з цими регіонами стали, 
за словами дипломата, зна-

чно активнішими. Відкриття 
консульства у Вінниці носи-
тиме не лише економічний, 
а й освітній, науковий та ту-
ристичний характер.

Також посол наголосив 
на тому, що в березні пла-
нується візит Володимира 
Гройсмана до Латвії. У свою 
чергу керівництво держави 
робитиме все можливе, щоб 
поєднати цю подію з бізнес-
форумом, на який планують 
запросити разом з україн-

ською делегацією також ві-
нницьких підприємців. 

– Ми теж аграрна країна 
з потужними традиціями. 
Поки що ті українські това-
ри, які я бачу на полицях 
українських магазинів – це 
швидше результат дії Угоди 
про Асоціацію з ЄС. Але ми 
бачимо гарну можливість 
підвищити експорт, який з 
України до Латвії за остан-
ні роки зріс на 40%. Окрім 
цього, наша держава має 
потужні портові можливості 
та виходи на скандинавські 
країни, що також може бути 
корисним для українського 
бізнесу, – зазначив Юріс По-
йканс. 

Також латвійська сторона 
запропонувала власний до-
свід у реформуванні лісово-
го та деревообробного гос-
подарства. 

ПолітиКа міСЦЕВа ВлаДа

поСол латвіЇ ХоЧе відкрити
у вінниЦі Ще одне конСульСтво
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Перші особи Вінниччини зустрілися з латвійськими делегатами

у Вінницю завітав посол латвії юріс Пойканс
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Ми бачимо гарну 
можливість 
підвищити експорт, 
який з України до 
Латвії за останні роки 
зріс на 40%

юріс Пойканс:



у жовтні стартує черговий 
призов. Протягом двох мі-
сяців Збройні сили україни 

поповняться понад 10 тисячами 
солдатів. 

Відповідно до рішення Кабміну, 
на цьогорічну осінню призовну кам-
панію з держбюджету виділять 34,4 
млн грн. Усього на строкову службу 
планують призвати близько 10 460 
осіб. Як запевняють у Генеральному 
штабі ЗСУ, призовники не братимуть 
участі в антитерористичній операції. 

Під призов підпадають чоловіки 
віком від 20 до 27 років, які рані-
ше не служили в армії та не мають 
права на звільнення чи відстрочки 
від військової служби. Уникнути 
строкової служби мають право осо-
би, непридатні за станом здоров’я, 
особи, старші 27 років та ті, хто 
отримав військове звання на вій-
ськових кафедрах у вищих навчаль-
них закладах. 

Призовники з вищою освітою слу-
житимуть 12 місяців, без – 18. 

За неявку за повісткою до війсь-
ккомату передбачений штраф, а за 
ухилення від призову – до трьох ро-
ків позбавлення волі. 

Додамо, що під час осінньої при-
зовної кампанії до лав українського 
війська призвуть понад півтисячі 
мешканців Вінниччини. 

Стихія 21 вересня на Ві-
нниччині наробила великої 
шкоди. Град розміром з 

куряче яйце засипав п’ять ра-
йонів області – Крижопільський, 
Погребищенський, тульчинський, 
Козятинський та частково Неми-
рівський. Найбільше постраждали 
населені пункти Крижопільського 
району, а саме: Красносілка, Голу-
бече, тернівка, Сонячне, Залісся, 
Вигода, а також сам райцентр 
Крижопіль. Про це повідомив 
заступник голови Крижопільської 
райдержадміністрації Валентин 
Пастушенко. 

– За попередніми даними, у Крас-
носілці 256 дворів потребують від-
новлення, там необхідно замінити 
20,5 тисяч шиферин, у Голубечому – 
12,5 тисяч, у Тернівці – тисячу. Решта 
сіл невеликі, там трохи менше треба 
шиферу, – зазначає він.  

Діловод Крижопільської РДА Те-
тяна Снігур зауважує, що від граду 
постраждали майже половина всіх 
будинків у райцентрі.

– За все своє життя, а мені вже 
майже 60 років, такого граду я не ба-
чила, – запевняє вона. – Стояла про-
сто крижана стіна. А потім ще дощ 
злив, то вода наче в мисці стояла. 

Голова Голубецької сільради Олег 
Коваль розповів, що град також зни-
щив городину та обірвав дроти на 
електроопорах.

– Хмара набігла моментально. 
Град пішов зненацька, п’ять хвилин 
і все, закінчився. Але дуже наробив 
біди, – розповідає він. – Пробивав 
дахи, вікна, навіть подвійні склопаке-
ти. У садках пооббивав груші, яблука, 
виноград. У кого на городах зали-
шились помідори та огірки, то вже 
їх немає. Також люди скаржились, 
що побило птицю – у кого гусенята, 
курчата на вулиці були. Хтось навіть 

казав, що кота вбило градом. Жахіт-
тя робилось. Добре, хоч люди не по-
страждали.

Великі збитки підтверджує й голо-
ва Красносільської сільради Валенти-
на Чепелюк. Мовляв, зачепило 173 
будинки, господарчі будівлі та інше. 

– Такого страхіття мені ще не дово-
дилось бачити. Ми якраз їхали в село 
на робочій машині. То скло побило 

в машині на раз, – зізнається вона. – 
А ми бачили, що градини іноді леті-
ли, як яблука. А в Заліссі казали, що 
взагалі, як півцеглини крига падала 
з неба. Побило нам усі ліхтарі на ву-
лицях, чашки на електроопорах, до 
яких дроти чіпляються. Наскрізь про-
бивало навіть подвійні вікна. У сіль-
раді теж усі вікна побило. Від гарбузів 
на городах тільки каша залишилась. І 
птицю побило. А ще розказували, що 
декому натовкло льодом по голові. 
Правда, до лікарів не звертались. 

22 вересня в Крижополі зібрали 
також позачергову сесію селищної 
ради. Вирішили збільшити загаль-
ну суму резервного фонду. Перший 
транш виділених на стихію коштів 
склав вісім мільйонів гривень. 

Як повідомив заступник очільни-
ка Вінницької ОДА Андрій Гижко, за-
галом у п’яти районах області по-
страждали 2735 домоволодінь у 20 
населених пунктах. За попередніми 
підрахунками, аномальна стихія за-
вдала збитків на 17,5 млн гривень – і 
це лише кошти, потрібні на віднов-
лення дірявих шиферних покрівель 
та вибитих шибок. Найбільше потрі-
бен саме шифер. Для відновлення 
дахів у постраждалих районах знадо-
биться близько 141 тисячі шиферних 
листків. 
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попробивало даХи, потовкло 
городину та вбило кота – 
вінниЧЧину ЗаСипало градом

ОПератиВні нОВини

На ШарГороДЩиНі у ВоГНі
ЗаГиНуло ДВоє ПЕНСіоНЕріВ

у ЖаХлиВіЙ ДтП На КалиНіВЩиНі
ЗаГиНуВ СВЯЩЕНиК

білЯ ВіННиЦЬКоГо ВоКЗалу
маШиНа ПЕрЕЇХала ШЕСтиріЧНу
ДитиНу

У селі Рахни-Лісові Шаргород-
ського району у вогні загинуло 
двоє пенсіонерів. Про це повідо-
мили в прес-службі ГУ ДСНС Украї-
ни у Вінницькій області. 

Інформація про те, що в одному 
з господарств горить літня кухня, 
надійшло до рятувальників близько 
7-ї ранку 24 вересня. Коли вогне-
борці приїхали на місце, вогонь 
охопив усю кухню, площею 24 
квадратних метри. Під час ліквідації 
пожежі рятувальники виявили в 
приміщенні два тіла. Загиблими ви-
явились 60-річний власник будинку 
та його 52-річна співмешканка.

Попередньою причиною по-
жежі вогнеборці називають нео-
бережність під час паління. 

Загалом, як повідомляють у 
ДСНС у Вінницькій області, від 
початку року на Вінниччині 
сталося 2005 пожеж. У них загину-
ло 50 осіб і ще 27 – постраждало. 

22 вересня поблизу села Саль-
ник Калинівського району знову 
сталась смертельна ДТП. Майже 
на тому самому місці 3 серпня вже 
розбилась автівка з чотирма мо-
лодими людьми в салоні. Тоді всі 
загинули. Цього разу в автомобі-
лях були лише водії. Один загинув 
на місці пригоди.

– Зіткнулись ВАЗ-2109 та «Шко-
да», – розповідає Ірина Доброволь-
ська з відділу комунікацій Головного 
управління Національної поліції у 
Вінницькій області. – За попередні-
ми даними, водій-киянин «Шкоди» 
не впорався з керуванням, виїхав 
на зустрічну смугу. Відбулось лобове 
зіткнення з «дев’яткою». У результа-
ті ДТП водій ВАЗу загинув на місці 
пригоди. Це вінничанин, священик. 
Водія «Шкоди» госпіталізували. 

Шестирічний хлопчик по-
трапив під колеса автомобіля 
у Вінниці. Про це повідомили в 
прес-службі ГУ Національної по-
ліції у Вінницькій області. 

За словами правоохоронців, 
21 вересня, близько сьомої годи-
ни вечора жінка з шестирічним 

сином переходили дорогу по «зе-
брі» біля центрального автовок-
залу. Саме там їх збили «Жигулі», 
якими кермував 39-річний водій. 

Обох потерпілих госпіталізува-
ли. Жінку після огляду медиками 
відпустили, дитина ж перебуває 
в щелепно-лицьовому відділенні 
обласної дитячої лікарні. 

Водієві легковика за порушення 
правил безпеки дорожнього руху 
загрожує до трьох років в’язниці. 
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понад 10 тиСяЧ украЇнЦів
Заберуть у віЙСько 

Тамара ТИСЯЧНа

Тетяна ЩерБаТЮК 

Тетяна ЩерБаТЮК 
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Дiрки в дахах вiд граду



Вірус Коксакі, який привезли 
в україну з туреччини, ві-
нницькі лікарі не виділяють 

в окрему категорію, а лікують як 
і будь-яке інше інфекційне за-
хворювання.

Ознака вірусу – пухирці на кінцівках, 
навколо рота, зрідка – на передпліччі та 
статевих органах та підвищення темпе-
ратури тіла до 40 градусів. Найстрашні-
ше те, що інкубаційний період у хвороби 
– від двох до десяти днів, а часом може 
тривати й до місяця. Починається все з 
погіршення самопочуття, болю в м’язах 
та різкого підвищення температури. Піз-
ніше з’являються пухирці з рідиною, які 
викликають больові відчуття. Можливе 
збільшення лімфатичних вузлів.

Супроводжується хвороба пору-
шенням функцій кишечника – запо-
ром, зрідка діареєю. Вірус небезпеч-

ний своїми наслідками, адже може 
призвести до серйозного менінгіту – 
стрімкого ураження оболонок голов-
ного мозку, яке характеризується се-
розним запальним процесом.

– Захворювання має різні прояви 
та залежить від індивідуальних осо-
бливостей організму, – розповідає 
професор, завідувач кафедри дитячих 
інфекційних хвороб Вінницького на-
ціонального медичного університету 
імені М. І.Пирогова Ірина Незгода. 

Вірус передається фекально-
оральним та зрідка повітряно-кра-
пельним шляхом. Найчастіше він 
вражає дітей, але дорослих вірус теж 
не оминає. Заразитися можна через 
продукти харчування, брудну питну 
воду, стічні води, слину, людські екс-
кременти та брудні руки, тому варто 
стежити за гігієною.

– Є в нас багато випадків захворю-
вання: і завозні (з Туреччини), і коли вже 
заразилися тут, – розповіла пані Ірина.

Лікують захворювання симптома-
тично: терапію проводять відповідно 
до клінічної форми, лікарі підбира-
ють індивідуальний підхід.

– Дивимося по ситуації – чи збива-
ти температуру, чи призначати інфу-
зійну терапію, специфічного лікуван-
ня немає, – зазначила професор.  
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ЗДороВ’Я оСВіта

переСадка 70% шкіри 
та ампутаЦія кінЦівок 
Загрожує 22-ріЧному 
ХлопЦю піСля Заробітків
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шКілЬні реалії

Тетяна ЩерБаТЮК

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

За словами лікарів, інфекцією менінгокока зазвичай хворіють 
маленькі діти й дорослим вона не притаманна, тому невідомо, 

як організм відреагує

інфекція менінгокока за кілька 
тижнів «скосила» 22-річно-
го богдана Ясінського з міста 

бар. Хлопець  майже тиждень 
бореться за своє життя в реані-
мації районної лікарні й чекає, 
коли його зможуть прийняти в 
обласній. Через інфекцію йому 
мають пересадити 70% шкіри, 
також можлива ампутація кін-
цівок ніг та рук, які вже майже 
відмерли. Про це розповіла 
вбита горем мати хворого хлоп-
ця тетяна миханько.

– Богданчик завжди був дуже хо-
рошою дитиною, має багато друзів, 
завжди всім допомагав і ніколи ні в 
чому не відмовляв. Після закінчення 
школи пішов навчатися в будівель-

ний ліцей, потім навчався в Жмерин-
ці на провідника. На жаль, роботи 
не знайшов, грошей як таких ми не 
мали, тому він вирішив поїхати на 
заробітки. Майже три роки їздив за 
кордоном, заробляв гроші, мріяв ку-
пити власне житло й поступово побу-
дувати власну родину, – крізь сльози 
розповідає Тетяна Миханько.

Першого вересня хлопець при-
їхав додому після піврічних заро-
бітків і зліг.

– Першого вересня він приїхав 
додому, усе було нормально, а вже 
13-го числа в нього піднялась тем-
пература й до ранку почалась ну-
дота. Його зі «швидкої» поклали 
відразу в інфекційне відділення. 
Наступного дня ніхто не знав, що 
з ним роботи, оскільки по всьому 
тілу в нього почались проявлятись 
крововиливи. Він несамовито кри-
чав, лікарі йому кололи знеболю-
вальні, бо він уже не міг терпіти 
болю. Коли перевели в реаніма-
ційне відділення, то на життя йому 
зовсім не давали шансів. Лікарі ка-

зали, якщо він проживе 48 годин, 
то це буде нам у радість, – говорить 
мати. – Пізніше лікарі пояснили, що 
такою хворобою зазвичай хворі-
ють маленькі діти й дорослим вона 
не притаманна, тому невідомо, як 
організм відреагує.

Ні їсти, ні сидіти через постійний 
пекучий біль хлопець не може. Щоб 
прийти в себе й промовити хоч 
кілька слів, йому доводиться по-
стійно приймати знеболювальне.

– Я дуже сварилась з лікарями, 
щоб його забрали на лікування в 
обласну лікарню, оскільки медики 
до останнього не могли назначити 
лікування. Але нам постійно від-
мовляли – казали, що він не тран-
спортабельний, тому вони нічого 
зробити не можуть. А руки та ніжки 
поступово стають усе чорнішими й 
чорнішими, – каже пані Тетяна. – Лі-

карі пояснили мені, що він просто 
на заробітках працював з токсич-
ними препаратами й до того ж ба-
гато працював. У нього дуже сильно 
впав імунітет, тож від найменшої ін-
фекції він заразився.

Наразі хлопець потребує пере-
садки 70% шкіри, також є загроза 
ампутації кінцівок рук та ніг. Це все 
дуже дорогі операції. Усі заробле-
ні кошти поступово витрачаються 
на його лікування, а взяти більше 
ніде. Два роки тому мати хлопця 
потрапила під скорочення, батько 
також без роботи, перебиваються 
випадковими заробітками. Уся ро-
дина Богдана просить небайдужих 
людей про допомогу.

Охочі можуть перерахувати кошти 
на картку «Приватбанку»: 4149 4996 
4193 1819 (Ясінський богдан євге-
нович), або поспілкуватись й особис-
то допомогти чи провідати хворого. 
Докладнішу інформацію про стан та 
потреби хлопця можна дізнатись у 
його матері за номером телефону:  
0676954699 (тетяна миханько).  

Дивна хвороба скосила богдана раптово

в якому раЙоні вінниЧЧини
наЙроЗумніші школярі

Найкращий середній бал за 
підсумками проведення зо-
внішнього незалежного оці-

нювання (ЗНо) у Вінницькій облас-
ті має юрковецька середня школа, 
що в Немирівському районі. 

Такі дані оприлюднив освітній 
портал Освіта.ua. В Юрковецькій 
школі ЗНО здавали три учні, зага-
лом пройшли 11 тестів, отримали 
рейтинговий бал 138,8. На другому 
місці в рейтингу опинилась середня 
школа в селі Летківка Тростянецького 

району. Там 19 тестів складали шість 
учнів, і школа отримала рейтинговий 
бал 137,2. Третє місце з рейтинговим 
балом 134,5 посіла гімназія №1 міста 
Хмільник, де ЗНО здавали 26 учнів і 
пройшли сто тестів.

Vlasno.info вирішив дослідити й 
рейтинг районів області. Для цього 
підрахував середній бал по всіх шко-
лах району. Виявилось, що найви-
щий середній бал 107,4 у рейтингу 
отримав Тростянецький район. Дру-
ге місце зайняв Крижопільський ра-
йон із середнім балом 105,9, а третє – 
Тульчинський район, який має 
середній бал 103,2.  

ВiрУс

віруС кокСакі діСтавСя
вінниЧЧини: туреЧЧина
«вилаЗить» боком 

Ольга БуНИЧ

ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÀÉÎÍ²Â Â²ÍÍÈÖÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ² ÇÀ Ï²ÄÑÓÌÊÀÌÈ ÇÍÎ
Òðîñòÿíåöüêèé

Êðèæîï³ëüñüêèé
Òóëü÷èíñüêèé
Æìåðèíñüêèé

Òåïëèöüêèé
Íåìèð³âñüêèé

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé
Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêèé

Òîìàøï³ëüñêèé
Òèâð³âñüêèé

Áàðñüêèé
²ëë³íåöüêèé

Õì³ëüíèöüêèé
Ãàéñèíñüêèé

Êàëèí³âñüêèé
Êîçÿòèíñüêèé
Áåðøàäñüêèé
Ëèïîâåöüêèé

Â³ííèöüêèé
×åðí³âåöüêèé

Ïîãðåáèùåíñüêèé
Îðàò³âñüêèé

Øàðãîðîäñüêèé
×å÷åëüíèöüêèé

Ë³òèíñüêèé
ßìï³ëüñêèé
Ï³ùàíñüêèé

107,4
105,9

103,2
103

102,4
102,3
102,1
101,9

99,8
99,7

98,9
98,7

98
97,9

97,3
97,3

96,4
96,4
96,2

95,7
95,4

94,9
91,6
91,3

89,6
85,8

83,7



Справжній український пода-
рунок підготувала вінницька 
дизайнерка для дружини 

всесвітньо відомого мотивуваль-
ного спікера Ніка Вуйчича. Під 
час його візиту до Києва Світлана 
теренчук передала для дружини 
Вуйчича вишиванку. Про це на-
писала сама дизайнерка на своїй 
сторінці в соцмережі Facebook.

Для Канае Міяхари мисткиня під-
готувала елегантну червоно-чорну 

традиційну українську сорочку з жов-
тою, чорною та червоною вишивкою.

Нік Вуйчич народився з рідкісною 
патологією – без рук та ніг. Та це не за-
вадило йому жити повноцінним жит-
тям – він навчився ходити, плавати, 
кататися на скейтборді, писати, пра-
цювати за комп’ютером, отримав дві 
вищі освіти. Вуйчич є автором бага-
тьох бестселерів, в яких ділиться влас-
ним досвідом, мотивує та надихає чи-
тачів ніколи не здаватися. У 2010 році 
одружився з Канаею Міяхарою. У по-
дружжя є двоє дітей, наразі вони чека-
ють на появу близнюків. 

у броварні в місті бар пивова-
рі можуть приготувати пиво 
навіть для найвибагливі-

ших гурманів. Напій із запахом 
тропічних фруктів, какао, ванілі 
й навіть вистояного хересу вже 
полюбився багатьом любителям 
пива. Про це розповів пивовар 
євгеній Вальчук. 

–  Серед моїх друзів пиво завжди 
було одним з найулюбленіших на-
поїв. Ми часто відвідували різні фес-
тивалі й знаходили масу знайомих, 
які ділились досвідом пивоваріння. 
Коли почали більше цікавитись цим 
питанням, виявилось, що у Вінниць-
кій області як такої пивоварні, яка б 
готувала справжнє пиво без жодних 
штучних домішок, немає. Так два 
роки тому й виникла ідея створити 
«Барську броварню». З друзями зі-
брались, купили всю необхідну тех-
ніку, продукти, і вирішили приготу-
вати наше власне пиво. Перша наша 
варка була наприкінці червня 2015 
року, – розповідає Євгеній Вальчук. 

Найголовніше в приготуванні 
пива – це чистота, оскільки «молоде» 
пиво дуже вразливе до всіх зовнішніх 
факторів. Якщо приготувати його не 
в належних умовах, за кілька днів уся 
готова продукція може просто скис-
нути й стати непридатною для спо-
живання. 

–  Наразі ми в пошуку ідеального 
рецепта, жодне наше пиво не схоже на 
попереднє, оскільки всі рецепти приго-
тування пива ми створюємо самі. Звіс-
но, є певна база, від якої не можна від-
ходити: вода, солод, дріжджі й хміль. 
Але над рештою цікавих компонентів 
ми постійно працюємо. Постійно ство-
рюємо щось цікаве й унікальне. Вітчиз-
няні інгредієнти, на жаль, не дуже якіс-
ні, тому все замовляємо з-за кордону. 
Звісно, у процесі були помилки, але ми 
постійно над ними працюємо й з кож-
ним разом у нас виходить усе краще й 
краще, – говорить пивовар. 

Від моменту як пивовари почина-
ють готувати пиво й до часу його по-
вноцінного споживання має пройти 
не менш як місяць. 

–  Сьогодні ми приготуємо пиво 
«Чотири солоди». Спочатку наливає-
мо необхідну кількість води й чекаємо, 
поки вона нагріється до 67 градусів. 
Потім за рецептом беремо солод чо-
тирьох різних видів, додаємо до води 
й варимо за цієї ж температури. Потім 
від води відділяємо солод, уже чисту рі-
дину кип’ятимо годину, додаємо хміль 

і готуємо ще одну годину за такої ж тем-
ператури. Далі його охолоджуємо, до-
даємо дріжджі й ставимо в темну бочку 
на тиждень. Через тиждень ми його 
переливаємо в таку ж саму чисту бочку, 
очищаючи від осаду. Чекаємо ще тиж-
день. За два тижні вже маємо «зелене» 
пиво, яке ще не має газів та справж-
нього пивного аромату. Тоді ми його 

розливаємо по пляшках. Для того, щоб 
воно не мало гіркоти й мало справжній 
дозрілий смак, йому необхідно ще мі-
сяць вистоятись у пляшках, – говорить 
пан Євген. –  Щоб надати пиву унікаль-
ного аромату чи якогось післясмаку, у 
процесі просто необхідно додати де-
кілька інгредієнтів. Вони можуть бути 
абсолютно різні – від цедри цитрусів 
до найгостріших спецій, какао та навіть 
шматочків дошок від бочки, де було 
вино херес.

Великі заводи з виготовлення 
склотари не хочуть працювати з ма-
ленькими замовленнями, тому пиво-
варам доводиться скупляти вже ви-
користані пляшки. 

– Поки триває варка пива, ми зо-
всім не вживаємо пива. Але двічі 
на тиждень до нас проходять друзі, 
з якими ми відкриваємо декілька 
пляшечок. До речі, пляшки ми не ку-
пуємо, а використовуємо вторинну 
сировину. Уже використані пляшки 
ми миємо, дезінфікуємо й заливаємо 
свіженьке пиво, –  додає чоловік.  

Від однієї варки виходить близько 
20 літрів пива.  

–  У широкий продаж пиво не йде, 
оскільки ми не виготовляємо його 
настільки багато, щоб продавати в 
магазинах чи на ринку. Як правило, 
до нас приходять друзі, знайомі й 
усе приготоване та вистояне  пиво 
розходиться досить швидко. Також 
часто його в нас беруть на подарун-
ки друзям. Також є люди з Вінницької 
області, які колись куштували пиво, 
воно їм полюбилось, тож вони час 
від часу, будучи в Бару, заїжджають 
до нас і беруть кілька ящиків, – каже 
Вальчук. 

Я не любителька пива, але навіть 
для мене Євгенію вдалось підібрати 
ідеальний смак та аромат. Він спочат-
ку розпитав про мої вподобання, по-
тім відкрив кілька пляшок і влашту-
вав для мене справжню дегустацію. З 
пивних кухлів доносились найрізно-
манітніші аромати, я багато нюхала й 
відпивала по ковтку. Справжнім зди-
вуванням для мене було, що одне з 
них мені дійсно дуже сподобалось. 
Це пиво із солодкуватим смаком, лег-
кою гіркуватістю опісля й банановим 
ароматом. 
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пиво З ароматами бананів, кави та 
ванілі можна Скуштувати в міСті бар

ВирОБництВО

МаЙстри

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

вікторія ОНіСіМОва

євген Вальчук провів майстер-клас з пивоваріння

Пивовар готує пиво «Чотири солоди»

вінниЦька диЗаЙнерка виготовила вишиванку
для дружини легендарного ніка вуЙЧиЧа 



сембургу, Німеччини та Франції, а 
згодом – німецький гурт Das Hobos. 
Джаз-ф’южн у виконанні кварте-
ту припав до душі глядачам, вони 
забажали послухати на біс. А Das 
Hobos приголомшив вінничан «за-
лізничною» тематикою. Німецькі 
музиканти на повну використовують 
електроніку, створюючи ефект при-
сутності на залізниці. А вміле поєд-
нання вокалу, губної гармоніки (Лео 
Хопфінгер), ударних (Том Сімонетті), 
гітари (Френк Нагель) та електроніки 
створювало неперевершені компо-
зиції, які самі музиканти називають 
«музикою урбаністичних лінощів». 
Також Лео Хопфінгер усіх здивував, 
зігравши на гітарі, виготовленій з ко-
робки з-під сигар. 

НорДиЧНиЙ ДЖаЗ
НаЙВіДоміШоГо ПіаНіСта НорВЕГіЇ

Якщо початок фестивалю приніс 
чимало авангарду, новацій та імпро-
візацій, то організатори не залишили 
поза увагою публіку, яка очікувала на 
незабутні враження й на другий день 
фестивалю – 24 вересня. 

Норвежець Ян Гуннар Хофф, який 
вийшов на сцену першим, просто за-
чарував зал північною мелодикою 
власних «історій». Саме назву «Stories» 
носить остання платівка найвідомішо-
го піаніста Норвегії. Чимало музичних 
історій маестро присвятив арктичній 
чистоті норвезької природи. 

Проте відчувався певний смуток, 
який Хофф виливав у музику. Не див-
но, адже одну з композицій музикант 
присвятив засновнику Одеського джа-
зового фестивалю Юрію Кузнецову, 
який помер навесні минулого року.

ВіртуоЗНЕ аВСтро-СлоВаЦЬКЕ
тріо ЙорГа лЯЙХтФріДа

Але варто було наступним вико-
навцям вийти на сцену, як меланхо-
лія миттю розвіялася. Тріо Йорга Ляй-
хтфріда вперше відвідало Україну.

Грають музиканти в теперішньому 
складі не так давно, навіть окремим 
композиціям досі не встигли дати на-
зви. Але зал відразу почув, що кожен 
з учасників австро-словацького тріо, 
попри молодий вік, майстерно воло-
діє власним інструментом.

Не менш віртуозно видавав соло «во-
лодар» контрабасу – Штефан Бартус.

Але згодом підняв зал і змусив 
плескати донесхочу також бара-
банщик-віртуоз Хуберт Брундлмаєр, 
який тривалий час незмінно сидить 

за установкою попри тимчасові замі-
ни в складі Тріо. 

СЕКСтЕт ФраНЦуЗіВ
«роЗтаНЦюВаВ» уВЕСЬ Зал

Коли невелика перерва для вінни-
чан скінчилася, зі сцени зник рояль. 
Натомість глядачів ведучі вже встигли 
схвилювати звісткою про те, що на-
ступні зірки Batunga & The Subprimes, 
родом з Парижа, виконуватимуть 
афро-фанк.

Коли шестеро запальних фран-
цузів вийшли на сцену, публіка не 
відразу зрозуміла, що їх очікує. Але 
запальні звуки саксофона, туби й 
тромбону встигли швидко розвору-
шити навіть запеклих меланхоліків.

Час від часу музики міняли на сце-
ні один одного, виконували трива-
лі соло, а потім раптово рушили на 
глядачів. Це дозволяло радіокеро-
ване обладнання інструментів, тому 
чергову композицію Batunga & The 
Subprimes виконували вже між гля-
дацькими рядами.

Голова Вінницької ОДА Валерій 
Коровій, на запрошення якого до Ві-
нниці й прибув гурт, жартома зазна-
чив, що таку запальну музику варто 
вмикати перед сесіями облради, аби 
депутати «випустили пар».

«ЧорНиЙ» ДЖаЗ іЗ СШа
ВіД СаЙруСа ЧЕСтНата

Згодом, коли публіка трохи від-
почила, на сцені знов з’явився ро-
яль. Як чехівська рушниця на по-
чатку п’єси, яка мала вистрілити, 
музичний інструмент свідчив про 
те, що фінал фестивалю не зали-
шить нікого байдужим. І справді, 
щойно на сцену піднявся славетний 
американський піаніст Сайрус Чест-
нат та його музиканти, зал вибух-
нув оплесками. А потім знов і знов. 
Спочатку – як почув перші ноти, а 
потім – коли дійшло знов до бара-
банного соло. Також Сайрус анон-
сував проведення майстер-класу 
для всіх охочих у понеділок вранці 
в приміщенні училища культури 
ім. Леонтовича.

Неочікуваним завершенням заходу 
стала також нагорода, яку отримала від 
міністра культури України продюсерка 
джазового фестивалю Ірина Френкель. 

І вже після концерту на глядачів 
очікував вже традиційний «кавовий» 
розіграш сертифікатів та музичних 
дисків, а у вухах відвідувачів продо-
вжував лунати осінній джаз. Ірина 
Френкель поділилася секретом, що 
вже достеменно знає програму на-
ступного, 22-го фестивалю, адже всі 
охочі вже подали свої заявки на на-
ступний рік. Тож Вінниця чекатиме 
новий JazzFest з нетерпінням.

Феєрично минув  Vinnytsia 
JazzFest-2017. уже 21-й 
за рахунком фестиваль 

джазової музики організато-
ри назвали «фартовим». Його 
глядачів весь час супроводжу-
вали сюрпризи. Спочатку право 
відкрити фестиваль 23 вересня 
отримали юні глядачі, на кріслах 
яких були наклеєні наліпки яблу-
ка й груші, потім усі, хто купував 
каву протягом фестивалю, могли 
виграти в лотерею диски музи-
кантів. також цього разу всі охочі 
могли посмакувати «джазовою» 
кавою не лише у фойє, але й у 
глядацькому залі. адже джаз – це 
насамперед свобода та демокра-
тичність. 

баНДура В ДЖаЗі ВіД KoloYolo
Одразу після відкриття фестивалю 

вінничан зачарували своїм виступом 
музиканти з гурту KoloYolo. Вони ви-
знані справжніми новаторами, адже 
в руках вокалістки Ольги Гончаренко 
бандура перетворилась з народного 
на джазовий інструмент. Ольга зізна-
лась, що бандуру потрібно спеціаль-
но налаштовувати, щоб вона звучала 
басами. Проте разом з ударником 
Аліком Фантаєвим вони створили на 
сцені незабутні композиції за допо-
могою барабанів, гітари та бандури. 
А «кришталевий» голос Ольги, як від-
мітили глядачі, звучав ніби ще один 
музичний інструмент. 

ШамаНСЬКиЙ ДЖаЗ
литоВСЬКоГо тріо

У другому відділенні глядачів 
«накрило» неповторними імпрові-
заціями у виконанні легендарного 
тріо Володимира Тарасова з Литви. 
Як запевняли вінничани після кон-
церту, «на сцені була не музика, на 
сцені було життя». Тарасов постійно 
змінював барабанні палички різ-
ного розміру та форми, підігрував 
на перкусії та залучав авангардні 
інструменти. Людас Мацкунас грав 
на кларнеті та саксофоні, Євгеніюс 
Каневічюс – на гітарі та застосовував 
електроніку. Проте не всі глядачі оці-
нили та сприйняли «шаманський» 
джаз литовців. Наголошували на 
тому, що їм до вподоби класичний 
джаз. Але більшість вінничан вигуку-
вали «Браво!».

«ЗаліЗНиЧНі» мотиВи Das Hobos 
та ЗаПалЬНиЙ КВартЕт 

міШЕлЯ маЙСа

Другий концерт того вечора став 
інтернаціональним. Спочатку зал 
«заряджав» квартет Мішеля Майса, 
в якому зібрались музиканти з Люк-

КулЬтура

Тетяна ЩерБаТЮК,
Богдан НОваК,
ірина БаСеНКО

ф
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вінниЦькиЙ джаЗФеСт
об’єднав аФрику

та арктику в муЗиЦі
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український гурт KoloYolo

Стефан Голдбах – басист квартету 
мiшеля майса

batunga & the subprimes

Сайрус Честнат

ПриВітання

ігор ХМіЛь,
заступник 
голови 
вінницької 
обласної ради

берегині Й Стражі Світового 
книжкового Скарбу

Наближається свято, яке 
точно викличе теплі спо-
гади в багатьох з нас, адже 

всі ми так чи інакше є читачами 
бібліотек. Хтось – у процесі на-
вчання, для когось бібліотека – це 
розрада, комусь вона допомагає 

30 вересня – День бібліотек 
знайти невідомі раніше джерела 
знань. 

 А для тисяч наших земляків – це 
ще й другий дім, адже робота біблі-
отекаря потребує багато часу, а за 
книжками працівники цих закладів 
часто доглядають, немов за рідни-
ми дітьми. Усі берегині та стражі  
знань і світового книжкового скар-
бу тримають на своїх плечах сотні 
тонн мудрості, закладеної в книгах. 
Ви знаєте достеменно кожну палі-
турку й кожну закладку в улюбле-
них книгах ваших читачів, ви – ніби 
давні знайомі кожного автора. Не-
хай ваша робота буде гідно оціне-
на, а читачі – завжди вдячними та 
дбайливими. Здоров’я вам і радос-
ті в житті! 



На чемпіонаті, який про-
ходив у луцьку з 14 по 23 
вересня, троє вінничан по-

сіли призові місця в триборстві. 
Спортсмени в різних вагових ка-
тегоріях присідали, робили жим 
лежачи та станову тягу. 

Наймолодшою учасницею з Вінни-
ці була Ірина Бондар. 18-річна дівчина 
виступала на чемпіонаті України впер-
ше, але вже змогла вибороти бронзу. 
У сумі вона підняла 267,5 кг у ваговій 
категорії до 72 кг. Тренер дівчини Іван 
Бондарчук захоплюється силою та 
впертістю юної спортсменки та зазна-
чає, що вражений її результатами.

– Незважаючи на моє хвилюван-
ня, емоції просто зашкалюють. Усе-та-
ки перші змагання, на яких не можна 
помилитися. Дуже хвилювалася, щоб 
не підвести тренера, адже він багато 

вклав зусиль у мої тренування. Завдя-
ки його підтримці я не боялась вийти 
на поміст. Чемпіонат України дав мені 
зрозуміти, що потрібно досягати своєї 
цілі, боротися за призові місця, нічого 
не боятися, – ділиться враженнями від 
перших всеукраїнських змагань Ірина 
Бондар.

Найбільшу вагу 
серед жінок по-
долала 32-річна 
вінничанка Вікто-
рія Поліщук. Вчи-
телька недільної 
школи, яка дуже 
любить дітей та 
успішно навчає 
восьмикласників, 
після роботи за-
ймається не зовсім 
жіночим спортом – 

пауерліфтингом. Протягом 17 років 
три рази на тиждень вона йде до спор-
тивного залу та тренується. Там вона 

Села Правилівка, що в ора-
тівському районі, уже давно 
немає на мапі, але його зна-

ють не лише на Вінниччині, а й у 
багатьох областях україни. бо тут 
народилася відома телеведуча, 
заслужена журналістка україни 
Ганна Секрет. 

Завдяки друзям та багатьом небай-
дужим людям їй вдалося зробити біля 
батьківської хати «Театр на городі», де 
щорічно збираються на різні заходи 
аматори сцени й професійні артисти.

Зокрема, щороку 21 вересня тут 
влаштовують Всеукраїнський фести-
валь борщу. Минулого тижня він тут 
пройшов удесяте. 43 колективи з Ві-
нницької, а також Житомирської, Ки-
ївської, Кіровоградської та Хмель-
ницької областей привезли свої 
борщі, якими ласували члени журі та 
глядачі під акомпанемент переваж-

но народних аматорських колекти-
вів. Переможця цього разу не було. 
Відзнаки отримали всі учасники. А 
ще відбулась презентація книги Во-
лодимира Марищука та Ганни Секрет 
«На борщах зростає Україна» – дуже 
яскравої та змістовної. 

КулЬтура СПорт ГромаДа«Правди сила», №39(48),  27 вересня 2017 р.

Юлія ТОМаЩуК
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вінниЦька СпортСменка
Стала наЙСильнішою
пауерліФтеркою в украЇні

мешканеЦь Сабарова 
Став першим 
передплатником нашоЇ
гаЗети на 2018 рік

СільСькі бібліотеки 
тиврівЩини отримали 
ріЧні передплати на гаЗету

у правилівЦі вСя украЇна Їла борЩ
сПадЩина 

ПередПлатниКи
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Ольга БуНИЧ

Першим, хто передплатив га-
зету «Правди сила» на 2018 рік, 
став 75-річний  Євген Дем’янович 
Міньковський, який мешкає у ві-
нницькому мікрорайоні Сабарів, 
про який ми неодноразово пи-
сали. Родом чоловік з Піщансько-
го району, після служби в армії 
в 1964 році переїхав до Вінниці. 
Працював далекобійником. Інко-
ли рейси тривали понад тиждень, 
і це тільки в один бік. Потім пра-
цював слюсарем на підприємстві, 
зараз на пенсії, виховує онуків та 
не стоїть осторонь важливих для 
своєї громади подій.

– Наразі боремося разом з усіма 
сабарівчанами з незаконним кладо-
вищем, яке в нас будує мерія, – гово-
рить Євген Дем’янович. – Дякуємо 
вашій редакції за допомогу, що під-
тримуєте нас своїми публікаціями. 
Саме тому я вирішив передплатити 
газету «Правди сила» до кінця 2017 
року та на перше півріччя наступно-
го року. Буду обов’язково агітувати 
сусідів, родичів та співробітників, 
щоб передплатили вашу газету. 

Акція «Передплати газету бі-
бліотеці» поширилася й на райони 
нашої області. З нового року газету 
«Правди сила» отримуватимуть усі 
бібліотеки Тиврівського району. 
Такий подарунок їм зробив з на-
годи Всеукраїнського дня бібліотек 
депутат Тиврівської районної ради 
Борис Швець.

– У сільських бібліотек часто не-
має можливості отримувати свіжу 
пресу, адже зараз за них при роз-
поділі бюджету думають ледь не в 
останню чергу, – говорить депутат. – 
Тому я вирішив долучитися до цієї 
благодійної акції та з власної кишені 
профінансувати передплату, адже 
«Правди сила» – газета, яка розпо-
відає правду про життя навіть най-
віддаленіших куточків нашої області.

Запрошуємо долучатися до та-
кої акції й інші райони. 

євген Дем’янович міньковський

ірина бондар В’ячеслав Котощук

вже не вчителька, а багаторазова чем-
піонка кубків та чемпіонатів України, 
до того ж, ще й чотириразова рекор-
дсменка України в становій тязі. 

На п’ятому чемпіонаті України з 
класичного пауерліфтингу вона знову 
стала найкращою та здобула золото, 
піднявши в сумі 440 кг, проте до май-
стра спорту України їй не вистачило 
всього 20 кг. Спортсменка завдячує 
своїй перемозі тренерам Петру Нагор-
ному та Івану Бондарчуку, які постійно 
підтримують усіх спортсменів. 

– Я вже не вперше на ззмаганнях – 
усіх знаю, і всі мене знають, тому 
дуже підтримують, навіть суперни-
ки підтримують. Хотіли, щоб я вста-
новила черговий рекорд України, 
але цього року не вийшло. До цього 
я вже встановила чотири рекорди в 
становій тязі 163, 175, 180 і 185 кіло-
грамів. Цього року планувала взяти 
190, але в мене не вийшло, – розпо-
відає золота призерка та вихованка 
Міської дитячо-юнацької спортивної 
школи №5 Вікторія Поліщук.  

Ще одну бронзу для вінницької ко-
манди здобув уже чоловік – В’ячеслав 
Котощук. 20-річний спортсмен, канди-
дат в майстри спорту, який виступав у 
суперважкій вазі, у сумі триборства під-
няв 720 кг: хлопець присів з вагою на 
плечах у 265 кг, віджав від грудей 209, а 
станову тягу зробив у 250 кг.

– Цьогоріч у класичному пауер-
ліфтингу вінницькі жінки виявились 
сильнішими, аніж чоловіки, – жартує 
тренер-викладач з пауерліфтингу 
Іван Бондарчук і додає, – це, звичай-
но, жарт, просто в чоловіків більша 
конкуренція. 

Тренер також зазначає, що 
В’ячеслав теж дуже добре себе пока-
зав, і що з кожним роком вінничани 
показують кращі результати та біль-
ше цікавляться спортом. 

Ганна Секрет

борщi привезли з кiлькох областей україни

борис Швець
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рЕКлама 8

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

***
 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.

***
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.

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.

Пропонуємо роботу охоронника. З/п 7000/міс. Вахтовий 
метод роботи. Проїзд та проживання коштом фірми. Довід-
ки: м. Умань, вул. Незалежності, 83. Тел.: 067-845-79-65.

Водії категорії Д для роботи на маршрутах міста 
Києва. ремонт виконує підприємство. Житлом за-
безпечуємо. З/п 10000-12000 грн. (050)9003444, 
(050) 690-97-27.

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 до м. Києва та області бри-

гади каменярів, різноробів, монолітників. Житлом за-
безпечуємо безкоштовно. Тел.: 050-203-43-78 (Іван).

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.

На виробництво тротуарної плитки, бордю-
рів та іншої бетонної продукції потрібні будівель-
ні спеціалісти: робітники на пресах, робітники на 
складування продукції. умови роботи: офіційне 
оформлення, стабільна, конкурентоспроможна 

зарплата, безкоштовний гуртожиток. тел.: 097-
686-86-33 (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.

***
Запрошуємо на роботу до м. Києва та облас-

ті бригади каменярів, різноробів, монолітників. 
Житлом забезпечуємо безкоштовно. Контракт. 
Тел.: 050-203-43-78 (Іван).

Безкоштовні вакансії – будівництво та колія. 
Проживання, проїзд – безкоштовно. Зарплата – 10-
15 злотих/год. (аванс – 200 зл./щотижня). З візами та 
біометричними паспортами – працевлаштуємо за 1 
добу. Оформлення запрошення – 3 тижні. Тел.: 067-
620-45-02 (Ігор, Стрий).

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

НаШу ГаЗЕту моЖНа 
ПриДбати у м. ВіННиЦі:

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

ПуНКти ПриЙому 
оГолоШЕНЬ у ГаЗЕту:

• ТЦ «Універмаг»;
• ТЦ «Дастор»;
• ТРЦ «Мегамолл».

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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Зварювальник-рихтувальник потрібен для робо-
ти з кузовами автобусів «Богдан» у м. Київ. Навички 
муляра. Житло та харчування коштом підприємства. 
З/п 12000 грн (оплата щотижня). Тел.: 050-690-97-27.

На роботу в теплиці в м. Київ потрібні відпо-
відальні працівники віком від 18 років, вахта 15/15, 
30/15. З/п від 8500 грн за вахту. Оплата щодня. Гар-
ні умови для іногородніх, житло, харчування, спец. 
одяг. Тел: 097-388-46-55, 093-020-59-09.

***
Клінінгова компанія пропонує роботу в Києві 

з прибирання супермаркетів, фітнес-клубів, кіно-
театрів. Запрошуємо працівників з будь-якого ре-
гіону україни. Стабільна робота, своєчасна оплата 
(4500–8000 грн), безкоштовний спецодяг. Допома-
гаємо з житлом. тел.: 068-983-85-36, 099-218-96-
56 (олена олександрівна).

Робота пилорамником у Київській області. З/п 
від 8000 грн. Надається житло. Можливий вахтовий 
метод. Тел.: 067-747-33-70, 099-185-44-82 (Володимир 
Миколайович).

Для роботи в м. Харкові потрібні швачки (сукні, 
блузи, спорт). Зарплата – 10-20 тисяч грн/міс. Робота 
цілий рік. Надаємо безкоштовне житло. Тел.: 067-804-
19-23, 050-614-27-34.

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

бота для чоловіків та жінок. безкоштовні консульта-
ції. оформлення віз. Доставка на роботу. тел.: 067-
369-82-33, 063-218-02-33.

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

Зварювальники в Естонію. Працевлаштування 
офіційне та безкоштовне. Житло, спецодяг та проїзд 
з України в Естонію за коштом роботодавця. З/п від 
38000 грн, інформація та консультація. Тел.: 073-714-
88-37; 068-718-36-18.

***
Слюсар-збиральник в Естонію. Працевлашту-

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

***
Фасадники (утеплення пінопластом) в Естонію. 

Працевлаштування офіційне та безкоштовне. Житло, 
спецодяг та проїзд з України в Естонію коштом робо-
тодавця. З/п 9-10 євро за кв. м, інформація та консуль-
тація. Тел.: 073-714-88-37; 068-718-36-18.

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.

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

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

***
Котли твердопаливні тривалого горіння (виробничі, 

побутові). Тепловентилятори на дровах. Буферні ємності. 
Виробництво, реалізація. Монтаж опалювальних систем. 
Тел.: 066-600-87-84, 068-045-07-64 (Київ).

СілЬСЬКЕ ГоСПоДарСтВо 
Техніка від виробника! Виробляємо: сіялку СУПН, 

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

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

Фермерське господарство в Івано-Франківській 
обл, Снятинський р-н с. Тростянець продає овець гіс-
сарської породи, козликів зааненської породи. Коз-
лики 1300 грн. Тел.: 097-786-28-10.

***
Продам фермерське господарство в Івано-Фран-

ківській обл. Нову ферму дерев’яну, французький 
проект 1200 кв, 8 га землі, чорнозем, світло 10 кВт. Ві-
део та повна інформація на сайті: www.zelena-ferma.
com. Тел.: 068-488-80-04.

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

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

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

***
Консультація та дистанційна допомога в складних сімейних 
обставинах, розв’язання шлюбних відносин. Допомога в 
особистому житті, кар’єрі, особистому житті, на удачу. Допо-
можу повернути кохану людину — збережу сімейне вогни-
ще. Поставлю захист. тел.: 068-938-91-99.

***
Куплю вимірювальний інструмент: нутроміри, скоби, важіль-
ні індикатори, мікрометри і т. д., мікроскопи інструменталь-
ні, квадранти КО60, металорізальний інструмент (свердла, 
черв’ячні фрези, фрези модульні дискові, «побєдит»), під-
шипники і т. д. Тел.: 067-908-32-29 (Харків).

***
Поверну успіх та удачу в житті. Консультації та допомога в 
проблемах: особистого життя, бізнесу, кар’єри, людських 
заздрощах. Позбавлю від самотності, суперників, поверну 
кохану людину, збережу сімейне вогнище. Допомога дистан-
ційно. Тел.: 068-370-61-05, 073-223-29-83 (Людмила).

***
Допомога та вирішення всіх проблем: бізнес, кар’єра, осо-
бисте життя, людські заздрощі. Допомога в позбавленні 
від самотності та суперників. Допоможу повернути кохану 
людину. Результатом будете задоволені. Тел.: 098-951-05-83 
(Катерина).

***
Присяжна перекладачка в Німеччині. уКраЇНСЬКа, ро-
СіЙСЬКа, НімЕЦЬКа мови. усні та письмові переклади по 
Iso-нормі. Переклад будь-яких документів, дипломів для 
визнання, роботи чи навчання в Німеччині. Переклади 
офіційно визнаються органами та установами на території 
всієї Німеччини. Ваші документи Ви можете надіслати по-
штою: ÜbersetzungsbÜro Reitz-Krasko, am Westheck 96,44309 
Dortmund, Deutschland, по E-Mail: reitz.krasko@gmail.com, 
по skype: malexandra80, чи привезти їх особисто. безко-
штовна оцінка вартості. Whatsapp/Viber: +4915773181356.

мЕДиЦиНа та мЕДиЧНі ПоСлуГи
Нова, створена вченими України, ЖИВА речовина для від-
новлення здоров’я. Пропонуємо співпрацю. Сайт: Rak.zp.ua. 
Т.: 050-560-65-34, 067-612-80-85.

***
«Віагра Плюс». Миттєва потенція. 200 мг (75 грн/таблетка — 
від 10 штук). Жіночі збуджувачі. Порошковий мінокседил від 
облисіння: 5 грам на 100 мл шампуню — 100 грн! Наш сайт: 
tele.in.ua. Тел.: 095-38-38-182, 096-2000-369, 063-656-39-39.

оДЯГ, ВЗуттЯ, тКаНиНи
Продаж якісних товарів секонд-хенд оптом (від 20 кг), вели-
кий асортимент, оригінал та сортований, доступні ціни. До-
ставка «Новою поштою» в будь-який регіон України, безко-
штовна. Кожен тиждень проходять акції. Ви оплачуєте товар 
тільки після отримання. Тел.: 095-586-33-66, 096-104-50-95 
(Валентина).

ЗНаЙомСтВа
Клуб знайомств, а/с 21, м. Тульчин, 23600. Тел.: 097-881-80-23.

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).

Продам двигуни Д-240, Д-243, а-01, ЯмЗ-
236, ЯмЗ-238, ЯмЗ-240, СмД-14, СмД-60, СмД-
22 та інші після капремонту. Гарантія. Доставка по 
всій україні. тел.: 067-723-07-13, 066-299-68-82 
(Харків).

ріЗНЕ
Виготовлення та монтаж металопластикових ві-

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

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

***
Автоцивілка. Зелена карта. Медичне страхуван-

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

***
у Немирівському районі продається кобила 

10 років. тел. 067-18-18-698.  

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!
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тб 10

програма телепередаЧ з 2 по 8 жовтня
ПоНЕДілоК, 2 ЖоВтНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Садові скарби»
12.25, 22.15 Д/с «Супервідчуття»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 Перша шпальта
14.50, 15.30, 17.35, 23.20 Світ он 
лайн
15.35 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
16.50 Хто в домі хазяїн?
17.15, 02.50 Вікно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
19.35 Д/ф «Срібна Земля. Хроніка 
Карпатської України. 1919-1939»
21.50, 02.35 Новини. Спорт
23.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
03.15 Книга ЮА
03.45 Т/с «Чорна Рада»
05.30 Д/с «Орегонський путівник»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.45, 14.45 Т/с «Свати-4»
15.45 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, 02.05 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.20, 14.00, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 Х/ф «Чого хочуть чоловіки»
11.10, 12.25 Х/ф «Продається 
кішка»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.40 Т/с «Я – охоронець» 16+
00.35 Т/с «Кохання за законом» 
16+
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тК україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні
09.15, 05.00 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
12.00, 15.30 Т/с «Осіння мелодія 
кохання» 16+
16.00, 05.45 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Вікно життя-2» 12+
23.30 Х/ф «Цар скорпіонів» 16+
01.30 Профілактика!!!

Новий Канал
03.00, 01.55 Зона ночі
04.00 Абзац
05.49, 07.39 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.40 Х/ф «Макс Пейн» 16+
09.50 Х/ф «Залізна людина 2» 16+
12.20 Х/ф «Залізна людина 3» 16+
15.15 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Ревізор
21.50 Х/ф «Якось у Вегасі» 16+
23.50 Х/ф «Кодекс злодія» 16+
01.50 Служба розшуку дітей

ICtV
05.40, 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.05 Антизомбі
11.05, 13.20, 16.10 Т/с «Пес» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-3» 16+
22.30 Свобода слова
00.55 Т/с «Динотопія. Нові при-
годи»
02.30, 04.40 Дивитись усім!
03.15 Провокатор
04.20 Факти

Стб
06.30, 15.25 «Все буде добре!»
08.30 «Все буде смачно!»
09.25 Х/ф «Сестронька»
11.20 Х/ф «Лабіринти кохання»
13.00 «Битва екстрасенсів 17»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»
03.10 «Найкраще на ТБ»

тЕт
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і Володька
18.55, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00 Казки У Кіно
23.00 Розсміши коміка
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, 3 ЖоВтНЯ

Перший національний
06.00 Д/с «Садові скарби»
06.30 Д/с «Бог в Америці»
07.30, 07.40, 08.15, 08.50, 14.50, 
23.20 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.25 М/с «Чорний пірат»
09.00, 22.45 Д/с «Супервідчуття»
09.30 Д/ф «Срібна Земля. Хроніка 
Карпатської України. 1919-1939»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 Д/с «Орегонський путівник»
15.15 Фольк-music
16.40 М/с «Книга джунглів»
17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 
ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Складна Розмова
23.30 Д/с «Латиноамериканська 
музика»

02.55 Д/ф «Секрети Вільнюса»
03.55 Т/с «Чорна Рада»
04.55 Т/с «Роксолана» 1с.

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.50 «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, 00.10 Джанкарло Еспозіто у 
драмі «Робіть ваші ставки!» (16+)
01.25 Т/с «Пончик Люся» (16+)
02.25 «Мольфар»

інтер
05.10, 20.00, 02.05 «Подробиці»
05.50 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 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»
00.35 Т/с «Кохання за законом» 16+
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тК україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
09.15, 03.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 04.00 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+
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 «CSI. Місце злочину» 16+
01.20 Х/ф «Цар скорпіонів» 16+

Новий Канал
03.00, 02.20 Зона ночі
03.50 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.15 Т/с «СашаТаня» 16+
12.10 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
11.10, 13.20 Х/ф «Придурки»16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Скетч-шоу «На трьох»
14.15, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.40, 22.30 Т/с «Балада про бом-
бера» 16+
17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Тремтіння землі-4. 
Легенда починається» 16+
01.45 Т/с «Динотопія. Нові пригоди»
03.10, 04.40 Дивитись усім!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

Стб
06.50, 15.25 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
10.45 «МастерШеф-5»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф-7»
00.05 «Один за всіх»

тЕт
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом

06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Король скейтборду: 
Найбільш вертикальний примат»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і Володька
18.55, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00, 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі – винищувачка 
вампірів» 16+

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, 4 ЖоВтНЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30 Д/с «Бог в Америці»
07.30, 07.40, 08.15, 14.50, 16.30, 
23.15 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 Наші гроші
15.15 Д/с «Нью-Йорк»
16.40 М/с «Книга джунглів»
17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 
ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Культурна афіша здорової 
людини
19.25 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Латиноамериканська 
музика»
02.55 Д/с «Латиноамериканська 
музика» 1с.
03.55 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку»
13.50 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Свати-4»
16.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Субота» (12+)
22.00, 23.30, 00.10 «Міняю жінку- 
12»
01.20 Т/с «Пончик Люся» (16+)
02.20 «Мольфар»

інтер
05.10, 20.00, 02.00 «Подробиці»
05.50 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 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»
00.30 Т/с «Кохання за законом» 
16+
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тК україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
09.15, 03.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 04.00 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+
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 «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.15 Т/с «СашаТаня» 16+
12.10 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
01.40 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 зем-
лі-4. Легенда починається» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Скетч-шоу «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.35, 22.35 Т/с «Балада про бом-
бера» 16+
17.25, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «Тремтіння землі-5. 
Кровна рідня» 16+
01.40 Т/с «Динотопія. Нові при-
годи»
03.05, 04.45 Дивитись усім!
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

Стб
06.50, 15.25 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
09.45 «МастерШеф-5»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф-7»
00.05 «Один за всіх»

тЕт
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Шість лебедів»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і Володька
18.55, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00, 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі – винищувачка 
вампірів» 16+

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,  5 ЖоВтНЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30 Д/с «Бог в Америці»
07.30, 07.40, 08.15, 14.50, 16.30, 
23.20 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
16.40 М/с «Книга джунглів»
17.10, 00.30 Д/с «Порятунок 
ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Христина. Кримське 
соло»
19.25 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Супервідчуття»
23.30, 02.55 Д/с «Латиноамери-
канська музика»
03.55 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 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+)

інтер
05.10, 20.00, 02.05 «Подробиці»
05.50 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.40 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з ІНТЕРом»
09.20 «Давай одружимося»
11.15, 12.25, 20.40 Т/с «Я – охоро-
нець» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
00.35 Т/с «Кохання за законом» 
16+
02.45 «Скептик»
03.10 «уДачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тК україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
09.15, 03.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
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11.40, 04.00 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+
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 «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
09.50 Т/с «СашаТаня» 16+
12.10 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
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Х/ф «Тремтіння зем-
лі-5. Кровна рідня» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «Спецзагін 
«Шторм» 16+
16.35, 22.35 Т/с «Балада про бом-
бера» 16+
17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Горець» 16+
02.00 Т/с «Динотопія. Нові при-
годи»
02.45, 04.40 Дивитись усім!
03.30 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

Стб
07.00, 15.25 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 7»
23.45 «Один за всіх»

тЕт
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Вільям і Кейт» 16+
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 19.55, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і Володька
18.55, 20.55 Одного разу під 
Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00, 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с «Баффі – винищувач-
ка вампірів» 16+

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, 6 ЖоВтНЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30 Д/с «Бог в Америці»
07.30, 07.40, 08.15, 14.50, 16.30 
Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.30 Т/с «Гранд готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.25 Радіо. День
13.50 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
15.15 Світло
16.40 М/с «Книга джунглів»
17.10 Д/с «Порятунок ферми»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/с «Супервідчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/ф «Генічеськ»
22.45 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф «Рідні»
02.55 Д/с «Латиноамериканська 
музика»
03.55 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 11.00 «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»
01.15 «Ліга сміху»
05.30 «Мультибарбара»

інтер
05.10 «Подробиці»
05.50 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»
11.10, 12.25 Т/с «Я – охоронець» 16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «З життя начальника 
карного розшуку»
23.55 Х/ф «Без особливого 
ризику»
01.30 Х/ф «Вавілон ХХ»
04.40 «Чекай мене»

тК україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 03.10 Сьогодні
09.15, 05.30 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 03.55 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС-
2018. Косово – Україна
00.10 Слідами
00.50 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 02.20 Зона ночі
03.10 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.00 Абзац
05.49, 07.44 Kids Time
05.50 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07.45, 22.40 Половинки
11.50, 21.40 Київ вдень та вночі
16.10, 19.00 Топ-модель по-
українськи
02.15 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
11.05, 13.20 Х/ф «Горець» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Т/с «Спецзагін «Шторм» 16+
15.00, 16.10 Т/с «На безіменній 
висоті» 16+

16.35 Т/с «Балада про бомбера» 
16+
17.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу
00.00 Комік на мільйон
01.45 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.00 Д/ф «Війна на нульовому 
кілометрі»
03.45 Провокатор

Стб
05.40, 23.25 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе»
07.40 Х/фь «Кохання на два по-
люси»
09.35 Х/ф «Дурна кров»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-
риз!»

тЕт
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Потрійні неприєм-
ності»
12.25 Панянка-селянка
13.25, 16.50, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 00.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під Полтавою
20.00 М/ф «Як приборкати дра-
кона - 2»
21.50 Х/ф «Новітній заповіт» 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, 7 ЖоВтНЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30, 02.30 Д/с «Бог в Аме-
риці»
07.30, 07.55, 08.00, 08.15, 09.30, 
23.15 Світ он лайн
07.30 На слуху
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.40 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Хто в домі хазяїн?
12.20 Лайфхак українською
12.45 Х/ф «Марія-Антуанетта»
14.40 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
16.45 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»
20.30 Д/ф «Христина. Кримське 
соло»
21.00, 01.10 Новини
21.35 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
22.40 Д/ф «Українська рапсодія»
23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Нью-Йорк»
00.30 Д/с «Порятунок ферми»
01.35 Світло
05.30 Д/с «Орегонський путівник»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.55 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Життя без обману 2017»
11.15, 23.10 «Світське життя»
12.15 Т/с «Субота» (12+)
16.35, 21.15 «Вечірній квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
00.10 «Мультибарбара»
04.40 «Вечірній Київ»

інтер
05.45 Мультфільм
06.10 Х/ф «Два Федори»
08.00, 04.25 Х/ф «Пічки-лавочки»
10.00, 03.35 Док.проект «Василь 
Шукшин. Самородок»
11.00 Х/ф «Калина червона»
13.10 Х/ф «Вони воювали за 
Батьківщину»
16.20 Т/с «Тільки про кохання»
20.00, 03.05 «Подробиці»
20.30 Творчий вечір Валерія 
Леонтьєва
23.15 Х/ф «Осінні турботи» 16+
01.00 Х/ф «Харві Мілк» 16+

тК україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий шлях
08.50, 15.20 Т/с «Вікно життя 2» 12+
17.10, 19.40 Т/с «Всупереч усьому»
22.00 Х/ф «Олександра» 16+
00.00 Т/с «Герократія» 16+
01.20 Реальна містика
03.50 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
05.29, 06.59 Kids Time
05.30 М/с «Пригоди Кота в чоботях»
07.00 Т/с «Татусеві дочки» 16+
09.50 Ревізор
12.40 Зірки під гіпнозом
14.40 Зіркові яйця
16.40 М/ф «Університет монстрів»
18.45 Х/ф «Тор» 16+
21.00 Х/ф «Тор 2: Царство темря-
ви» 16+
23.10 Х/ф «Кодекс злодія» 16+
01.10 Х/ф «Хто я» 18+

ICtV
05.00, 04.30 Факти
05.20 Т/с «Відділ 44» 16+
07.05 Дивитись усім!
08.05 Без гальм
08.30 Краще не повторюй!
09.05 М і Ж
09.30 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.50 Комік на мільйон
16.25 Х/ф «Термінатор» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Термінатор-2. Судний 
день» 16+
23.25 Х/ф «Ковбої проти при-
бульців» 16+
01.35 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
02.55 Провокатор
04.55 Т/с «Слідчі» 16+

Стб
06.05 Х/ф «Я подарую собі диво»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Сюрприз, сюрприз!»
13.10 «Зважені та щасливі-7»
16.10 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»

тЕт
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.50 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.20 Х/ф «Шість лебедів»
13.00 М/ф «Принц Єгипту»
14.30 Рятівники
18.00 М/ф «Як приборкати дра-
кона - 2»
19.40 Танька і Володька
00.00 Х/ф «Новітній заповіт» 16+
02.00 Казки У
02.50 Країна У
03.40 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, 8 ЖоВтНЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30, 02.30 Д/с «Бог в Америці»
07.30, 07.30, 07.45, 08.15, 09.30, 
16.20, 20.45, 23.20 Світ он лайн
07.50 Смакота
08.20 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
09.40 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
10.55 Х/ф «Марія-Антуанетта»
13.00 Як дивитися кіно
13.30 Фольк-music.Діти
14.20 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.25 Т/с «Гранд готель»
21.00, 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Супервідчуття»
22.45 Книга ЮА
23.10 Лайфхак українською
23.30 Д/с «Вагасі – японські сма-
колики»
00.15, 05.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
01.35 Надвечір’я. Долі

1+1
06.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 2017»
10.50 «Світ навиворіт-9»
11.55 «Світ навиворіт-3: Танзанія, 
Ефіопія»
13.00, 14.00, 15.00, 16.05 Т/с 
«Свати - 4»
17.05 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.20 «Ігри приколів»
00.20, 04.10 «Мультибарбара»
01.20 «Аргумент кiно»

інтер
06.00 Х/ф «Калина червона»
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 Творчий вечір Валерія 
Леонтьєва
14.20 Т/с «Тільки про кохання»
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 01.50, 05.05 «Подробиці»
20.30 Т/с «Любка»
00.05, 03.45 Х/ф «Він, вона і я»
02.25 Х/ф «Осінні турботи» 16+

тК україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.15 Х/ф «Олександра» 16+
11.20 Т/с «Всупереч усьому»

15.15 Х/ф «Хочу заміж» 16+
17.15, 20.00 Т/с «Будинок на 
холодному ключі» 16+
19.00, 04.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
22.15 Т/с «Сонячне затемнення»
01.50 Реальна містика
02.30, 04.50 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+

Новий Канал
03.10, 01.50 Зона ночі
05.44, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.00 Топ-модель по-українськи
09.50 М/ф «Університет монстрів»
11.50 Х/ф «Макс Пейн» 16+
14.00 Х/ф «Тор» 16+
16.10 Х/ф «Тор 2: Царство темря-
ви» 16+
18.20 Х/ф «Перший месник» 16+
21.00 Х/ф «Перший месник: Інша 
війна» 16+
23.50 Х/ф «Якось у Вегасі» 16+

ICtV
07.30 Т/с «Відділ 44» 16+
10.25 Х/ф «Термінатор» 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Термінатор-2. Судний 
день» 16+
16.00 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.15 Х/ф «Термінатор-3. Повстан-
ня машин» 16+
00.30 Х/ф «Хулігани» 16+
02.10 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.30 Провокатор

Стб
06.55 «Хата на тата»
08.55 «Все буде смачно!»
11.10 «Караоке на Майдані»
12.05 «МастерШеф-7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.30 «Один за всіх»
22.30 «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 «Принц Єгипту»
12.25 Х/ф «Потрійні неприємності»
14.00 Рятівники
18.00 Країна У
22.50 Танька і Володька
00.00 Казки У
02.20 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»
04.20 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  



талановита вінничанка Світ-
лана Недорізанюк дає «дру-
ге життя» вінтажним речам, 

реставруючи та оздоблюючи їх 
сучасними принтами. Дівчина з 
раннього дитинства займається 
малюванням, тому зараз з лег-
кістю може оздобити найрізно-
манітніші сумки, рукавиці, паски, 
посуд і навіть взуття. 

– Тяга до мистецтва в мене була ще 
з раннього дитинства. Мама в мене 
художниця, певно то вона прищепила 
мені цю любов до фарб, віддавши в сім 
років до художньої студії. Там я до деся-
ти років займалася петриківським роз-
писом, пізніше ми почали освоювати 
техніку розпису по шкіряних тканинах. 
Цей стиль став мені дуже близьким і я 
почала вдосконалювати свої навички. 
Починала малювати спочатку на тка-
нині, пізніше перейшла на гаманці та 
сумки, – розповідає Світлана.

Найбільше майстриня любить 
працювати з вінтажними сумками, 
які мають не лише стильний вигляд, 
а й цікаву історію. Зазвичай дівчина 
купує їх у секонд-хендах або в стоко-
вих магазинах за кордоном. 

– Свою першу оздоблену сумку я 
знайшла на горищі в батьківському 
домі. Це була невеличка шкіряна су-
мочка моєї мами, яку вона років 20 
тому дуже любила носити. Напевно, 
зі всіх робіт найбільше я старалась 

саме над нею, оскільки дуже хотіла 
зробити приємність для мами. Ве-
ликі жар-птиці, яскраві крила та ві-
зерунки дійсно дали цій сумці «друге 
життя» й вона стала нашим з мамою 
улюбленим аксесуаром, – згадує ді-
вчина. – А от минулого місяця до 
мене звернулась дівчина із Севасто-
поля, яка попросила відреставрувати 
радянську медичну валізку її дідуся, 
який усе життя пропрацював ліка-

рем. Ця річ була особливою для цієї 
дівчини, тому я дуже старалась і зро-
била з неї сучасну сумочку. 

Оформлення аксесуарів – це дуже 
кропітка й довга робота, яка потре-
бує особливого духовного настрою 
та бажання. Мінімум три дні йде на 
виконання роботи. 

– Усе залежить від складності ескі-
зу. Якщо це великий малюнок з ідеєю, 
яку треба повністю перенести, звер-
таючи увагу на деталі, то така робота 

може зайняти цілий тиждень, – каже 
Світлана. – Фарби я купую спеціальні 
для шкіри й тільки з-за кордону, які 
не стираються. Кожен мазок унікаль-
ний і його не можна стерти. Також 
фарби водонепроникні, тому можна 
не боятися попасти під дощ чи сніг з 
таким аксесуаром. 

Окрім оздоблювання аксесуарів 
Світлана займається розписом тарі-
лок, прикрас і навіть виливанням та 
вирізьблюванням воскових свічок.  

тисячі кни-
жок, опо-
відань, пі-

сень та віршів 
присвячені 
жіночому жит-
тю та її долі, 
але скільки не 
пиши – кожне 
оповідання 
унікальне!

Як і саме життя. Та чи можна 
вважати свій життєвий шлях не-
повторним, коли історія твоєї ро-
дини повторюється з покоління 
в покоління? Наприклад: мати 
мала проблеми з чоловіком алко-
голіком, а потім такі ж проблеми 
виникли у вже дорослої доньки?..

Книжка «Маринчина лялька» 
Зінаїди Луценко розповість нам 
про жорстокість війни, яку знову 
доводиться переживати родині 
через майже століття, домашні 
клопоти та сварки, обговорен-
ня життя сусідів, але все це задля 
свого унікального життя.

Авторка є лауреаткою бага-
тьох літературних конкурсів, се-
ред яких і міжнародного конкур-
су романів, п’єс, кіносценаріїв, 
пісенної лірики та творів для ді-
тей «Коронація слова».

Приємного читання! 

гОрОсКОПКнига тижня

жарти

– Кохана, чому, коли я співаю, 
ти підходиш до вікна?

– Щоб люди не подумали, що я 
тебе б’ю.

***
Приходить чоловік до лікаря й 

починає скаржитися, що в нього 
болить між лопатками.

– Курите?
– Уже десять років як кинув.
– П’єте?
– Ні, ні краплі!
– Жінками захоплюєтеся?
– Ні!
– А, ну тоді це крила ріжуться.

***
Адміністратора готелю «Кос-

мос» звали Ніна Петрівна, а пріз-
вище її було Лось. І кожен день усі 
свої дзвінки вона починала фра-
зою: «Добрий день, це вас турбує 
«Лось» із «Космосу»!

***
На уроці християнської етики.
– Петрику, хто все бачить, усе 

чує й усе знає?
– Наша сусідка. 
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З-під пенЗля вінниЧанки 
виХодять Сумки, СХожі 
на муЗеЙні екСпонати
Мирослава СЛОБОДЯНЮК

2–8 жовтня 
оВЕН
Цього тижня розкриються ці-
каві перспективи й несподівані 

можливості, обумовлені появою но-
вих знайомих. Зараз для вас буде дуже 
корисною подорож. Саме зміна об-
становки заспокоїть нерви. Мандрів-
ка обіцяє не тільки певну вигоду, але 
також допоможе зміцнити здоров’я й 
подарує цікаву зустріч.

тЕлЕЦЬ
Зірки цього тижня допоможуть 
налаштуватись на досягнення 

мети одним ривком. Можете сміливо 
вирушати в подорож. Однак як у рід-
них місцях, так і далеко за їхніми меж-
ами варто проявити розумну заощад-
ливість і не кидати грошей на вітер.

блиЗНюКи
Цей тиждень стане періодом 
для самовираження й розкрит-

тя творчого потенціалу. Візьміться, 
наприклад, за організацію дитячого 
свята й постарайтеся зробити його не-
забутнім для всіх присутніх.

раК
Сприятливий тиждень для 
початку нової справи. У вас 

з’явиться можливість блиснути талан-
тами, проявити всі свої здібності. Од-
нак ті, хто обмірковує новий діловий 
проект, повинні заручитися підтрим-
кою партнерів. Приймаючи рішення, 
будьте обережними.

лЕВ
Повністю присвятіть себе ро-
боті, оскільки сприятливе роз-

ташування зірок обіцяє принести 
швидкий результат у всіх починаннях. 
Цілеспрямована діяльність успішно за-
вершиться довгоочікуваною звісткою 
або зустріччю з партнером.

ДіВа
Ваша працездатність цього 
тижня принесе свої плоди. Та-
кож вас чекає успіх у всьому, що 

пов’язане з освітою, хобі, а також з ви-
хованням дітей.

тЕрЕЗи
Цей тиждень буде результатив-
ним у вирішенні юридичних 

питань. У другій половині тижня на-
магайся не допускати конфлікту з ко-
легами. Важливо зберегти репутацію 
та авторитет. Ввечері варто сходити 
кудись з друзями, щоб зняти напругу.

СКорПіоН
Використовуйте свою зовніш-
ність, щоб завоювати довіру 

партнерів. У другій половині тижня 
отримаєте вигідну пропозицію. На 
роботі можете сміливо просити під-
вищення зарплатні. Не забувайте 
про відпочинок – більше гуляйте на 
свіжому повітрі, щоб відновити сили.

СтрілЕЦЬ
Цього тижня вас чекають зу-
стрічі з друзями та знайомими. 

Товариськість дозволить вам стати не-
замінним учасником дружніх посиде-
ньок, під час яких відбудуться знайом-
ства з цікавими особистостями.

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

розраховувати на обіцяну допомогу у 
вирішенні важливого питання. Робіть 
усе самостійно, намагайтесь діяти рі-
шуче та швидко, це принесе вам бажа-
ний результат.

ВоДоліЙ
Цей тиждень буде присвяче-
ний сімейним клопотам. Бага-

тьом Водоліям доведеться займатися 
оформленням документів, залагоджу-
вати справи дітей, батьків або інших 
домочадців. Занепокоєння принесе 
й саме житло. Друга половина тижня 
буде спокійнішою, якщо відмовитеся 
від самокопання.

риби
Цього тижня у вас зросте ко-
мунікабельність і рухливість. 

Вони сприятимуть успіху у всіх сфе-
рах діяльності. Також саме час вирі-
шити питання, які ви вже довго від-
кладаєте на потім. 

«маринЧина 
лялька» 

Зіни луЦенко

Партнер рубрики: 
Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва

«Правди сила». 
Громадська газета Вінниччини.
Виходить щосереди. 
Видається українською мовою.
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