
За добу, поки тривали вибухи 
у військовій частині поблизу 
Калинівки, було евакуйовано, 

за різними підрахунками, близько 
30 тисяч мешканців довколишніх 
населених пунктів. Проте не всі люди 
змогли вчасно дістатися місць масо-
вої евакуації. Увесь наступний день 
волонтери відшукували молодих 
мам, людей з інвалідністю та ста-
реньких за викликами їхніх рідних, 
яких не пропускали в зону лиха.

Журналісти газети провели кілька 
годин у середу, 27 вересня, з волонте-
рами «Національного корпусу» в по-
шуках людей. Ми розкажемо вам, як 
усе відбувалося безпосередньо в епі-
центрі подій.

БлоКПости ПроПУсКали 
лише Піших

Блокпост зустрічає нас уже на виїзді 
з Вінниці. Десятки автівок не пропуска-
ють далі, адже склади досі вибухають.

– Пустіть забрати батька, він не хо-
дить, він ось тут, у кілометрі від блок-
поста живе, – емоційно говорить чо-
ловік.

Йому відповідають, що всіх забе-
руть волонтери. Під’їздить бус кольо-
ру хакі на чорних номерах з вінниць-
кими волонтерами, їх пропускають. 
Чоловік далі продовжує вмовляти. 

Поряд стоїть жінка в домашньому 
одязі та шльопанцях. 

– У мене там дача в Сальнику, там 
кози недоєні, вони ж кричать, уявляю, 
що там робиться – це ж тварини! – го-
ворить жінка та навіть погоджується 
йти пішки. Людей без автівок таки 
пропускають, вони вервечками йдуть 
до своїх обійсть.

Авто, на якому їхали ми – теж во-
лонтерське, тому нас пропустили на 
трьох блокпостах. Чергують на них пе-
реважно хмельницькі поліцейські, самі 
зізнаються – місцевих «авторитетів» 
не знають, тому винятків не роблять ні 
для кого.

Живі Коти та мертві соБаКи
Проїжджаючи центром Калинівки, 

бачимо пустку – усе навколо зачинено, 
подекуди лежать трупи собак. Хлопці 

кажуть, що їх могло вбити вибуховою 
хвилею або ж справді небезпідставни-
ми є чутки про газ.

У центрі міста в деяких крамницях 
вибиті вікна, територія біля Будинку 
побуту всіяна склом, а на літньому май-
данчику кав’ярні люди залишили, тіка-
ючи, склянки з кавою, пляшки з пивом 
і перекинуті стільці. На столі спить кіт.

Підмога Зі столиці 
та інших міст

Нас зустрічає Олександр Яремчук, 
який займався координацією бійців 
«Національного корпусу» та націо-
нальних дружин, оскільки сам є вінни-
чанином. Хлопці приїхали на підмогу з 
Києва, Житомира, Івано-Франківська, 
прибув також їхній лідер – Андрій Бі-
лецький.
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43 5виБУхами Знесло дах 
У шКолі-дитсадКУ 

КонтУЖеномУ атовцЮ 
не видаЮтЬ довідКУ 
Про БоЙовУ травмУ

лише П’Ята Частина
Пенсіонерів отримаЮтЬ 
ЗисК від ПенсіЙноЇ реФорми 

ОПЕРАЦІЯ «ЕВАКУАЦІЯ»:
ЯК ШУКАЛИ ПОСТРАЖДАЛИХ НА КАЛИНІВЩИНІ 

надзвичайна ситуація

7У містиЧномУ селі 
на ЧеЧелЬниЧЧині шУКаЮтЬ 
сКарБи ПідЗемноЇ церКви

Програма тБ 
з 9 по 15 жовтня

Увесь минулий тиждень 
Калинівка, що на Він-
ниччині, у буквальному 
сенсі «гриміла» на всю 
Україну. Перший вибух 
боєприпасів у арсеналі 
біля райцентру трапився 
у вівторок, 26 вересня, 
близько 22 години. На 
той час газету «Правди 
сила» вже було здано 
в друк. Але наші жур-
налісти невтомно пра-
цювали і вночі, і вдень, 
брали участь в евакуації 
людей, тому цей номер 
газети ми вирішили 
зробити спецвипуском 
і присвятити кілька його 
сторінок детальному ви-
світленню подій на Кали-
нівщині.

Катерина Вікторівна, 
яка вже десять років не ходить, 

колись працювала на тому 
самому арсеналі



– Приїхали десь о другій ночі, 
зараз тут близько 60-ти чоловік, 
команду парамедиків привезли, 
команду евакуаторів, – говорить Ан-
дрій Євгенович. – Є ще хлопці для 
патрулювання вулиць, адже під час 
аналогічної ситуації в Балаклії були 
випадки мародерства, зараз поки 
цього не спостерігаємо. Тут уже ба-
чимо, що злагоджено працює влада, 
чудово працюють ДСНСники, армія, 
Нацгвардія. Інша ситуація, що до сіл 
не доходить інформація, вночі та 
вранці була найбільша проблема з 
тим, що величезна кількість людей 
не  була вчасно проінформована. 
Вони знаходяться в підвалах, у по-
гребах. Це часто літні люди, тож їх 
треба забирати індивідуально. Наші 
хлопці вивезли 20 сімей за ніч.

«трохи нагадУЄ маЙдан – 
оЧі в лЮдеЙ таК само горЯтЬ»

Терміново формується бригада на 
виїзд – мають розшукати дев’ятеро 
людей, які переховуються в бом-
босховищі в селі Дорожному. Проте 
волонтери немісцеві, де воно розта-
шоване, не знають, тож доводиться 
шукати навмання. З нами їде боєць з 
позивним «Арт», який до цього вою-
вав у полку «Азов» та був учасником 
подій на Майдані.

– Сюди приїхали лише ті, кому 
не байдуже. Не лише ми, тут дуже 
багато місцевих волонтерів, просто 
люди, у яких є автівки. Атмосфера 
трохи схожа на Майдан, люди може 
й інші, але очі горять так само. Єди-
не, чим я особисто обурений, так 
це відсутністю техніки та пального з 
боку влади, – каже боєць.

Хлопці розповідають, що були цієї 
ночі в місцях, які дуже близько від 
зони вибухів.

– Забирали бабусю й дідуся в час-
тині, у самому арсеналі вранці. Ста-
ренькі ледве говорять. Ми їх вивезли 
звідти, коли там страшенно все вибу-
хало. Ще один дідусь паралізований 
відмовився їхати, бо за ним уже хтось 
виїхав. То ми позачиняли йому вікна, 
двері та залишили наш телефон, аби 
він міг зв’язатися в разі чого, – розпо-
відає напарник «Івар».

ті, хто лишивсЯ
У пошуках бомбосховища ми на-

трапили на газорозподільну станцію. 
Як виявилось, самотня будівля посе-
ред поля перебуває під наглядом од-
нієї-єдиної жінки. 

– Яка евакуація? У нас тут режим-
ний об’єкт, навпаки треба ще пильні-
ше дивитися, – говорить чергова.

Виїхавши на трасу, на межу Ві-
нницького та Калинівського райо-
нів, у село Дорожне, бачимо пост 
поліції, автобус та особисто началь-
ника поліції Вінницького району. 
Той ситуацію не коментує, лише за-
певняє: він усе контролює особис-
то, автобус готовий вивезти людей, 
чергує постійно. Поряд топчеться 
дід Вова, з сумки стирчить палка 
ковбаси для тварин.

– Я втік до Вінниці, у мене там 
квартира, а це купив їсти собакам 
і котам – іду годувати. Баба десь на 
базарі, – каже чоловік та жартома за-
прошує в гості. – У мене нічого не роз-
бомбило, так що заходьте.

Їдемо далі. На зупинці біля Сосон-
ки дві родини з дітьми чекають, коли 
їх заберуть. Від допомоги відмови-
лися, кажуть, що зараз має під’їхати 
автобус.

Зрештою по рації передали, що 
людей з бомбосховища вже евакую-
вали, а повідомлення про допомогу 
застаріло.

БаБУсЯ, ЯКУ ЗаБУли віЙсЬКові 
в Частині

Екіпаж повертається в штаб. А там 
уже нове завдання: онучка з Бару теле-
фонує, просить забрати її бабусю, яку 
перевезли в Сальник, та вітчима. Ви-
рушаємо. Дорогою бачимо вирву від 
снаряда, кілька чоловіків, що не ева-
куювалися з Сальника, розглядали її та 
давали «експертну оцінку». Ми повідо-
мили про знахідку вибухотехнікам.

Розшукавши подвір’я, з якого тре-
ба було забрати бабусю, прямуємо 
туди. Зустрічає нас чоловік на ім’я 
Микола. Вибухи, які чуються з боку 
складів, тут не такі відчутні, чоловіка 
вони не лякають і вирушати до  Ві-
нниці він не збирається. 

– Тещу забирайте, вона неходяча, 
її лишили в частині, усю ніч там під 
вибухами сиділа. Дружина з сином 
втекли в Липовець, а я тут побуду, на 
господарстві, – каже чоловік.

Катерина Вікторівна десять років 
не ходить – після травми малень-
ка, худенька жіночка пересувається 
на візку. Зараз їй 62 роки, мешкає в 
Павлівці. Колись, за її словами, вона 
десять років пропрацювала на тому 
самому арсеналі.

– Я була завідуючою забезпеченням 
цих складів, живу біля самого входу в 
частину, там від КПП до складів – трохи 
більше кілометра. Коли ввечері воно 
почало бахкати, у мене вдома був син 

та онук. Але коли виявилось, що скла-
ди горять, то під’їхали військові, хлопці 
вийшли на вулицю і їх посадили в ма-
шину, щоб евакуювати. Син кричав, 
що там мама, та його не почули. Я зали-
шилась одна, світло вимкнули, до теле-
фону дотягнутись не могла. Так і сиділа 
всю ніч, вікна від вибухів повилітали, у 
хаті холод. На ранок забрав мене зять 
із Сальника, думала що й не доживу – 
маю проблеми з серцем, – розповідає 
пані Катерина.

Катерину Вікторівну вмовили по-
їхати в лікарню. У центрі Калинівки 
волонтери приєднались до «швид-
кої», яка прямувала в лікарню з ін-
шою мешканкою.

«вихоПив сонних дітеЙ
З Постелі, а вранці в хатУ

ПотраПив снарЯд»
Водій «швидкої» на ім’я Андрій 

розповів, що також постраждав від 
вибухів. 

– Я теж з Павлівки. Вчора пригнався 
вночі зі зміни, вихопив сонних дітей з 
ліжка та відвіз їх з дружиною в Бердичів 
до кумів. А сьогодні вранці повернувся 
за документами, а на хату впав снаряд. 
Мене вибуховою хвилею відкинуло 
метрів на три. Я лежав, поки все оси-
палося, а тоді побачив, що дах  в оселі 
зруйновано. Забрав документи, щоб 
не бути бомжем, і втік. Тепер мінімум 
15 тисяч треба на відновлення хати, – 
розповідає чоловік.

Бабусю Катю госпіталізували в 
першу міську лікарню на Хмельниць-
кому шосе. Там її зустрічали ледь не 
урочисто: 

«У нас перша постраждала з Ка-
линівки», – передає чергова. Миттю 
жінку оформляють та госпіталізують, 
призначають лікування її занедба-
них суглобів та кладуть у неврологію. 
З лікаркою «швидкої» Катериною 
Марковською, яка привезла її сюди 
з другої міської лікарні, прощаються, 
мов давні подруги:

– Бувайте, тезко, лікуйтеся та жи-
віть довго, усе буде добре! – підба-
дьорила лікарка.

Катерина Петрова перебуває в лікар-
ні, ми передали всю інформацію її роди-
чам, які обіцяли про неї подбати. 
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ОПЕРАЦІЯ «ЕВАКУАЦІЯ»:
ЯК ШУКАЛИ ПОСТРАЖДАЛИХ НА КАЛИНІВЩИНІ 

Ірина БАСЕНКОКалинівські пенсіонери евакуювалися з мінімумом речей

для ліквідації лиха на Калинівщині залучили багато спецтехніки



вибухи на військовому арсе-
налі в Калинівці сколихнули 
вінниччину. Понад добу три-

вало гасіння пожежі, яка розпоча-
лась пізно ввечері 26 вересня на 
військових складах. 

Низка ЗМІ після цієї катастрофи 
поширювали інформацію, що вибу-
хи сталися, мовляв, тому, що склади 
були перевантажені боєприпасами. 
Начальник Озброєння Збройних сил 
України нашій кореспондентці цю ін-
формацію спростував. 

– На базі на момент початку поже-
жі зберігалося близько 70 тисяч тонн 
боєприпасів при паспортній ємкості 
військової частини в 140 тисяч тонн. 

База не була перевантажена, над-
лишку боєприпасів не було. У ході 
виникнення пожежі була знищена 
частина боєзапасів, які зберігалися 
лише на відкритих майданчиках. Ре-
шта – у підземних сховищах, залізо-
бетонних – залишилися неушкодже-
ними. Залишилися цілими виробничі 
приміщення для ремонту та обслу-
говування боєприпасів, – сказав на-
чальник Озброєння ЗСУ Микола 
Шевцов. 

Спростував посадовець ще три 
фейки, які поширювалися цими дня-
ми: хімічних боєприпасів немає, як 
відсутні й авіаційні засоби ураження, 
не було й транспорту, завантаженого 
напередодні боєприпасами, які ви-
бухали. Крім того Шевцов розповів, 
що свого часу, у 2012 році, прийня-
ли рішення розформувати військову 
частину. Арсенал мав зупинити своє 
існування й всі боєприпаси мали би 
бути продані, утилізовані та переве-
зені в інші місця зберігання. Фінансу-
вання протягом 2011, 2012, 2013 ро-
ків не здійснювалося. 

– Тому в 2015 році прийняли рішен-
ня скасувати розформування цієї вій-
ськової частини й почати її обладнання 
як арсеналу для зберігання боєприпа-

сів. У 2016 році сюди виділили 2 мільйо-
ни 275 тисяч, у 2017 році – 25 мільйонів 
гривень, які використаємо для забез-
печення засобів раннього виявлення 
тощо, – сказав Микола Шевцов. 

Міністерський представник роз-
повів, що протягом усього часу не-
залежності України питанням збері-
гання боєприпасів ніхто не займався: 
продажем, утилізацією тощо. Розбу-
довою місць зберігання також ніхто 
не займався. 

– Виробництва боєприпасів поки 
що немає, тому ми змушені тримати 
боєзапаси. Станом на сьогодні мож-
ливості в держави збудувати в полі 
на голому місці новий арсенал у 
стислі терміни немає, – наголосив 
Шевцов. 

У редакцію Vlasno.info звер-
нувся мешканець Жмерин-
ки сергій Бондар. Чоловік 

звільнений з військової служби за 
станом здоров’я – у серпні 2016 
року він отримав контузію в зоні 
ато. Уже кілька місяців сергій хо-
дить по всіх можливих інстанціях, 
аби отримати статус інваліда ві-
йни, однак не вистачає, каже, од-
ного папірця, у якому би йшлося 
про те, що його травма пов’язана 
із захистом Батьківщини. 

Строкову службу Сергій Бондар про-
ходив у високомобільних десантних вій-
ськах ще в 90-х роках, в одній з військо-
вих частин на Кримському півострові.

17 травня 2016 року підписав 
контракт зі Збройними силами Укра-
їни та в складі розвідувального під-
розділу дев’ятого батальйону 59-ї 
окремої механізованої бригади ЗСУ 
зайшов на позиції в зоні проведення 
антитерористичної операції на тери-
торії Луганської області. 

– 20 серпня 2016 року ми стояли 
ввечері на позиціях, – пригадує Сер-
гій. – Почали крити з мінометів та СПГ 
(гранатометів – прим. авт.). Я вибіг з 

бліндажа, але вибуховою хвилею мене 
закинуло назад. За 40-50 сантиметрів 
від голови вибухнув снаряд. Коман-
дир приїхав та відвіз мене в Попасну. 
Вісім днів побув під крапельницями та 
виїхав знову на позиції. Був головний 
біль. Прокапався вже в Часовому Яру 
й знову поїхав на позиції. Потім повер-
нулися в Кодиму на Одещину, на місце 
постійної дислокації підрозділу. 

Сергій пройшов військово-лі-
карську комісію у Вінницькому вій-
ськовому шпиталі – там визнали, що 
чоловік непридатний до військової 
служби за станом здоров’я.

В одному з лікарських висновків 
йдеться про те, що основним діагнозом 
є наслідки мінно-вибухової травми, за-
критої черепно-мозкової травми, струс 

мозку з розвитком лікворно-гіпертен-
зивного синдрому у вигляді помірного 
астено-вегетативного синдрому та вто-
ринних епілептичних нападів серед-
ньої частоти з помірним порушенням 
функції. Але потрібна довідка від вій-
ськових про обставини цієї травми. 

Саме цей папірець, за словами 
Сергія, не дозволяє йому отримати 
соціальний статус інваліда війни та 
відповідні пільги: страхування, змогу 
поїхати на санаторно-курортне ліку-
вання тощо. 

– Довідку таку мають видати в ба-
тальйоні, але в журналі підрозділу на-
писано, що того дня не було бойових 
дій на тій ділянці фронту, де ми стояли. 
Шпиталі визнають та пишуть у діагно-
зах, що була мінно-вибухова травма, – 
каже Сергій Бондар. – У довідці має 
йтися про те, що я отримав травму при 
захисті Батьківщини, а не просто при 
несенні військової служби, аби отри-
мати статус інваліда війни.

Наразі Сергій має третю групу інва-
лідності, сам виховує десятирічну доньку. 

Зв’язатися з керівництвом підрозді-
лу кореспондентці Vlasno.info поки що 
не вдалося, але ми обов’язково дізнає-
мося точку зору військового керівни-
цтва про обставини та причини ситуа-
ції, яка поки не може залагодитися. 
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ОПеративні нОвини

У селі на немирівЩині
оБЖинКи ЗаКінЧилисЬ 
стрілЯниноЮ

«елітні» наПоЇ «гараЖноЇ» 
витримКи: У мешКанцЯ 
вінниЧЧини вилУЧили тисЯЧі
літрів ПідроБленого алКоголЮ

не вПоравсЯ З КерУваннЯм
і втратив дрУЖинУ: 
на вінниЧЧині аваріЯ 
ЗаБрала ЖиттЯ лЮдини

Троє людей постраждали під час 
святкування закінчення збору вро-
жаю на Вінниччині. Про це повідо-
мили в прес-службі ГУ Національної 
поліції у Вінницькій області. 

Стріляниною закінчились 
обжинки в селі Червоне на 
Немирівщині. 1 жовтня місцеве 
сільськогосподарське підприєм-
ство влаштувало святкування на 
честь закінчення збору врожаю. 
Під час застілля 30-річний охоро-
нець підприємства, будучи 
напідпитку, затіяв сварку, а 
згодом витягнув травматичний 
пістолет та відкрив вогонь по 
присутніх. У результаті стрілянини 
поранення отримали троє лю-
дей – двоє місцевих комбайнерів, 
34 та 38 років, а також 31-річний 

тимчасово безробітний мешка-
нець Бершадщини. Усіх потерпі-
лих госпіталізували до райлікарні. 
Винуватця затримали. Зараз він 
перебуває у СІЗО. Пояснити свої 
дії чоловік не зміг. Слідство в даній 
справі триває.  

Мешканець Могилів-Поділь-
ського району незаконно зберігав 
тисячі літрів підробленого алкого-
лю під виглядом відомих брендів. 
Про це повідомили в прокуратурі 
Вінницької області. 

У гаражі зловмисника слідчі 
знайшли 2897 літрів саморобного 
алкоголю під марками «Jelzin», 
«Finlandia», «Absolut», «Smirnoff», 
«Kvint» та «Jack Daniels».

Тепер «алкогольному магнату» 
загрожує штраф від 17 до 34 тисяч 
гривень.  

У Вінницькій області на авто-
шляху Чернівці – Борівка сталася 
смертельна автомобільна пригода. 
Про це повідомили в прес-службі 
ДСНС. За інформацією «надзви-
чайників», у ДТП потрапила автівка 
«Фольксваген Т5». Водій не впорав-
ся з керуванням та з’їхав з дороги. 
Машина перекинулася, внаслідок 
чого загинула дружина водія, що 
їхала з ним разом. 

Деталі трагедії з’ясовує поліція.  
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ВІННИЦЬКИЙ РОЗВІДНИК ОТРИМАВ 
КОНТУЗІЮ  В ЗОНІ АТО, А ЙОМУ НЕ ВИДАЮТЬ 
ДОВІДКУ ПРО БОЙОВУ ТРАВМУ

ПРОТЯГОМ КІЛЬКОХ РОКІВ ДЕРЖАВА 
НЕ ВИДІЛЯЛА КОШТІВ НА ЗБЕРІГАННЯ 
БОЄПРИПАСІВ ПІД ВІННИЦЕЮ, – МІНОБОРОНИ

Олександр САШНЬОВ

учасниКи атО

Протягом усього часу 
незалежності України 
питанням зберігання 

боєприпасів ніхто 
не займався

Людмила КЛІщуК

Людмила КЛІщуК

Вікторія ОНІСІмОВА
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транспорту, завантаженого боєприпасами, у зоні ураження не було

сергій Бондар
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школу-дитсадок у селі 
медвідка вінницького 
району закрили на два 

тижні. Протягом цього часу тут 
ремонтуватимуть приміщення, 
що постраждало після вибухів. 
Кореспондентка Vlasno.info 
побувала в медвідському на-
вчально-виховному комплексі 
30 вересня та зафільмувала на-
слідки вибухів на калинівсько-
му арсеналі.

З одного боку дах на школі по-
вністю розібраний. Майстри цього 
дня зняли пошкоджений шифер та 
укріплюють крокви, щоб прибива-
ти новий. Просто перед школою в 
ряд стоїть вивантажений шифер. 
Трохи далі, на купках, складено кус-
ки зруйнованого шиферу.

– А ви подивіться, що всереди-
ні, – пропонують майстри. – Там 
теж багато роботи. Фойє НВК 
майже повністю закладене ко-
робками з домашньою консер-
вацією, сітками з овочами тощо. 
Мішки з крупами, борошном та 
цукром поставили в спортзал, 
щоб менше набирались воло-
гою. У коридорі пахне їжею – це 
ми для майстрів готуємо. Вони 
не тільки в нас працюють, але й у 
людей. Волонтери попривозили 
продукти, то варити є з чого, – го-
ворить технічний працівник шко-
ли Олександра Подчашинська. – 
Я вже тут 15 років працюю, а ще 
такого не бачила й не чула.

Показує на стелю, де є кілька 
«плям» з обсипаною штукатуркою.

– Є такі класи, де теж штукатур-
ка обсипалась. А так кругом трі-
щини пішли, – каже Олександра 
Іванівна. – Лише один клас зберігся 
цілий і то тому, що там стеля підби-
та. У кабінеті директорки замкнені 
двері розчахнуло, тепер треба ре-
монтувати. А ще металопластико-
ве вікно погнуло, не закривається 
тепер. І скло побило.

Майстри за два тижні обіцяють 
впоратись з ремонтом. А поки що 

22 школярі будуть навчатися у Ві-
нниці. 

– Сьогодні 20 наших школя-
риків приїхали в п’яту вінницьку 
школу, – розповідає директорка 
Медвідської НВК Тетяна Вигонюк. 
– Ще двоє діток мають привезти. 
Вони були в родичів, а ті вважа-
ли, що ми взагалі не будемо вчи-
тись. А 18 дошкільнят поки що 
будуть вдома.

За словами Тетяни Олексіївни, 
прийняли їх у вінницькій школі 
дуже добре. 

– Діти в захваті. Третьокласни-
ки вже отримали свої перші оди-
надцятки та десятки, – тішиться 

директорка. – Хоча вчителів було 
попереджено, що питати дітей не 
можна, тільки якщо самі будуть 
руку піднімати, адже пережили 
великий стрес. Значить, усе в по-
рядку. 

Школярам села Павлівка Кали-
нівського району подовжили кані-
кули ще на один тиждень. 

– Діткам потрібно «відійти» від 
пережитого. А ми поки що актив-
но ремонтуємо перший поверх 
школи, – зазначає голова Кали-
нівської райдержадміністрації Во-
лодимир Гаврилюк. – За тиждень, 
сподіваємось, впораємось. А по-
тім уже дороблятимемо ремонт на 
другому поверсі.

Загалом у школі навчається 397 
дітей. 

дев’ятирічний іван спірчук 
з іллінців, який у вересні 
минулого року підірвався 

на снаряді, знову потребує до-
помоги небайдужих людей. У 
дитини дуже пошкоджена рука, 
яка попри низку операцій так і не 
функціонує повноцінно. також 
сім’я дитини не має коштів, щоб 
дитина пройшла повноцінну ре-
абілітацію. Про це розповіла нам 
мати хлопчика ірина спірчук.

– Ваня з другом грались на полі й 
знайшли снаряд, який залишився в 
землі ще з часів Другої світової. Вони 
не знали, що то снаряд, подумали, 

що то якась залізяка, почали штовха-
ти її ногами й вона вибухнула. Хлоп-
чик, який був тоді з Ванею, загинув 
на місці. Мого ж сина госпіталізували 
до лікарні, – розповідає мати хворо-
го хлопчика. – Я не знала, що робити, 
постійно плакала. Усе його тіло було 
пошкоджене уламками, які потрапи-
ли навіть у сечовий міхур, кишечник 
та спинний нерв. Праву руку скла-
дали по маленьких частинках. Щоб 
дати шанс на повноцінне функціону-
вання його ручки, лікарі зробили чо-
тири операції.

На сьогодні хлопчик так і не ві-
дійшов від пережитого, у його тілі 
залишились три уламки, які про-
никли занадто глибоко, і їхнє усу-
нення могло б принести ще більшу 
шкоду його здоров’ю. Також матір 
хлопчика турбує психологічний 
стан дитини, мовляв, він став дуже 
дратівливим.

– Найбільше нас зараз турбує його 
ліва ручка. Після всіх перенесених 

операцій вона все одно не функціо-
нує, а на муки дитини вже дивитися 
немає сил. Спочатку її склали з части-
нок, а вона зрослась неправильно, і 
відразу після того, як зняли гіпс, вона 
просто тріснула. Ми вирішили відра-
зу їхати в лікарню в Київ. Там йому 
повністю пересадили нерви з ноги й 
взяли частинку з колінної чашечки на 
формування повноцінної кістки. Але 
пройшов час, а рука в дитини так і не 
функціонує, він лишень її або носить 
підв’язаною, або вона висить, – гово-
рить Ірина Спірчук.

Батько хлопчика не бажає йому 
допомагати, оскільки має іншу ро-
дину.

– Батько Вані лишив мене одну ще 
рік тому з чотирма дітьми віком від 

чотирьох до десяти років. Він не пла-
тить аліментів і каже, щоб я сама ви-
рішувала свої проблеми зі своїми ді-
тьми. І я б’юся як риба об лід, аби 
всім їм забезпечити нормальне ди-
тинство. Не можу спокійно дивитись, 
як страждає моя дитина, – плачучи 
додає Ірина. –  Іванко хоче жити по-
вноцінним життям, ходити як усі діти 
в школу самостійно, а не попід руку зі 
старшим братиком, гратися в рухливі 
ігри та жити, як і всі. Для цього йому 
необхідно зробити ще кілька опера-
цій та пройти довгий курс реабіліта-
ції, який ми, на жаль, не пройшли че-
рез брак коштів. Тому я звертаюсь до 
всіх небайдужих людей за допомо-
гою. 

Усі, хто хоче допомогти 
іванові, можуть перерахувати 

кошти на картку «ПриватБанку»: 
5168757325931220 

(Кошовий Сергій Валерійович – 
друг родини)
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освіта діти

9-РІчНОМУ ХЛОПчИКУ
НІЯК НЕ МОЖУТЬ
ВІДНОВИТИ РУКУ ПІСЛЯ
ПІДРИВУ НА СНАРЯДІ

ВИБУХАМИ ЗНЕСЛО 
ДАХ ШКОЛІ-ДИТСАДКУ 
У ВІННИЦЬКОМУ РАЙОНІ
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Усе його тіло було пошкоджене уламками, які потрапили 
навіть у сечовий міхур, кишечник та спинний нерв. 

Праву руку складали по маленьких частинках. 
Щоб дати шанс на повноцінне функціонування його ручки, 

лікарі зробили чотири операції

мирослава СЛОБОдяНюК

Тетяна щЕрБАТюК
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так хлопчик виглядав після трагедії

школа у медвідці після вибухів

дитсадОК

Лише один клас зберігся 
цілий і то тому, що там 
стеля підбита. У кабінеті 
директорки замкнені 
двері розчахнуло, тепер 
треба ремонтувати. А ще 
металопластикове вікно 
погнуло, не закривається 
тепер. І скло побило.

олександра 
ПодЧашинсЬКа:



наступ на свободу слова у 
вінниці продовжується. Ще 
досі не розслідували справи 

побиття засновника медіа-цен-
тру «власно» володимира во-
ловодюка та журналіста Богдана 
новака. досі не покарано чинов-
ників, які напали на знімальну 
групу просто в розпал мітингу на 
сабарові. аж ось з’явилися нові 
спроби «підкосити» один з неба-
гатьох опозиційних і незалежних 
медіа-ресурсів вінниччини – на 
рівному місці редакції не продо-
вжили договір оренди офісу. 

Два кабінети на Театральній, 14 
редакція орендує із самого свого за-
снування. Приміщення перебуває в 
комунальній власності територіаль-
них громад Вінницької області, тож 
усі рішення щодо оренди приймають 
депутати облради. Громадська орга-
нізація «Медіа-центр «Власно» є не-
прибутковою, сплачує за оренду та 
комунальні послуги вчасно й не має 
порушень як орендар, згідно з дого-
вором. Восьмого вересня закінчився 
термін дії договору оренди. Про це 
ще 17 липня повідомило управлін-
ня спільної комунальної власності 
листом. «У разі бажання продовжи-
ти оренду даних приміщень, про-
симо в термін до 24 липня надати в 
управління звернення...» – йшлося в 
листі. Організація виконала вимогу 
й 24 липня лист з проханням продо-
вжити оренду надіслали в УСКВ.

Цього можна було й не робити, 
адже пунктом 10.5 договору орен-

ди передбачено, що, якщо жодна зі 
сторін не заявила бажання не про-
довжувати орендних відносин, то 
договір вважається пролонгованим 
автоматично. Та попри такі умови, 
питання все ж винесли на розгляд ко-
місії комунальної власності 22 верес-
ня, на якій «за» проголосували лише 
три депутати, а решта (ті, про яких 
свого часу ми писали розслідуван-
ня) – утрималися.

Таким чином продовження орен-
ди не потрапило в перелік розпоря-
джень голови облради, прийнятих у 
міжсесійний період.

Редакцію підтримали члени інших 
депутатських комісій: з питань свобо-
ди слова, законності, бюджету. Голо-
ви цих комісій Тетяна Редько, Андрій 

Вигонюк та Геннадій Мазур допомо-
гли питанню потрапити на сесію, але 
згідно з регламентом, мало пройти 20 
днів після публікації проекту на сайті.

Та просто на цій сесії голова Ана-
толій Олійник запропонував приєд-
нати оренду для «Власно» до питан-
ня виділення КамАЗу для Обленерго. 
Навіть з другої спроби голосів не ви-
стачило – з 53 депутатів «за» проголо-
сували лише 34 народних обранців. 

Через деякий час у сесійну залу 
майже в повному складі прийшов 
колектив медіа-центру «Власно». 
Журналісти вимагали дати їм слово. 
А коли мікрофон відмовилися вми-
кати, Ольга Маліновська дістала гуч-
номовець.

– Ви не даєте нам мікрофон, але 
в нас є свій. Ми вільна преса, і ви не 
зможете нам закрити рота, – наго-
лосила вона. Та звернулась до де-
путатів: – Ви зараз знищуєте ЗМІ, 
знищуєте інформаційну армію, яка 
займається розвитком громадян-
ського суспільства та національно-па-
тріотичного виховання. 

У свою чергу голова облради зау-
важив, що дана акція – це тиск на об-
лраду, і він змушений буде закрити 
сесію. Наполягання журналістів пере-
голосувати їхнє питання закінчилось 
тим, що голова облради оголосив пе-
рерву, а відтак і закінчив сесію.

Редакція «Власно» готується пози-
ватися до суду.  

Урядовий законопроект сто-
совно реформи пенсійної 
системи №6614 прийняли в 

другому читанні депутати верхо-
вної ради у вівторок, 3 жовтня. За 
відповідний законопроект прого-
лосували 288 народних обранців, 
проти – 8, утримались – 23. не 
голосували 27 нардепів.

На думку чиновників, реформа 
зможе допомогти вирішити низку 
гострих питань, які давно відклада-
лися в довгий ящик. Зокрема, україн-
ським пенсіонерам обіцяють чергове 
підвищення пенсій.

Це нововведення, за попередньою 
інформацією, торкнеться близько 
п’ятої частини пенсіонерів Вінниччини.

Наразі на Вінниччині нарахову-
ється 438 тисяч пенсіонерів. Пенсії 
половини з них (215 тисяч) підляга-
ють осучасненню. 40% пенсіонерів 
отримають надбавку до 200 гривень. 
Від 200 до 500 гривень додатково 
отримають близько 20% пенсіоне-
рів. А найбільші суми – від 500 до 
3000 гривень надбавки – отримають 

85 тисяч пенсіонерів, а це лише п’ята 
частина від загальної кількості.

Як запевнив у своєму коментарі 
голова правління Пенсійного фонду 
України Олексій Зарудний, після при-
йняття закону Пенсійний фонд мобілі-
зується та проведе перерахунок пенсій. 
Відтак пенсіонери зможуть отримати 
оновлені пенсії вже в жовтні. Загалом 
в Україні під осучаснення пенсій підпа-
дає 9 мільйонів пенсіонерів.

Розрахунок пенсій проводиться 
автоматично, тож іти до органів Пен-
сійного фонду не потрібно.

– На всі осучаснення до кінця 
року знадобиться 40 мільярдів гри-
вень. На прикладі Вінницької облас-
ті ми бачимо, що за вісім місяців, у 
порівнянні з показниками минулого 
року, лише наш регіон надав на мі-
льярд більше єдиного соціального 
внеску в тій частині, яка йде в бю-

джет Пенсійного фонду, – пояснює 
голова правління Пенсійного фонду 
у Вінницькій області Олена Корчака. 
– Частка відрахувань з доходів осіб 
працездатного віку в області наразі 
складає 2,6 млрд грн, а загалом по 
Україні – 27,6 млрд грн.

Щойно прийнятим законом ска-
совується 15% норма, яка обмежува-
ла виплати пенсіонерам, що й досі 
працюють. Близько 16% пенсіонерів 
Вінниччини наразі працює – це 77 ти-
сяч. З них 11 тисяч мали обмеження 
у вигляді 85% від рівня нарахованої 
пенсії. По державі таких людей нара-
ховується близько мільйона.

Зазначимо, нова пенсійна рефор-
ма передбачає, що пенсія нарахову-
ватиметься українцям з 60 років при 
стажі від 25 років. Людям, які пропра-
цювали 15-25 років, заслужений від-
починок світить у 63. Для тих, хто має 
стаж до 15 років, дозволяється отри-
мувати пенсію після 65 років. А до 
2028 року для виходу на пенсію пере-
січному громадянину потрібно буде 
напрацювати 35 років стажу. Це зро-
блено для того, щоб не підвищувати 
пенсійний вік. 
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Богдан НОВАК

Пенсія
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тисК на Пресу

Ірина БАСЕНКО, 
Тетяна щЕрБАТюК

ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОї РАДИ «ДУШАТЬ» 
МЕДІА-ЦЕНТР «ВЛАСНО»

Журналісти увімкнули гучномовець
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одна з небагатьох посад, 
знання для якої здобува-
ються не в університетах, 

а безпосередньо на власному 
досвіді – це посада міського голо-
ви. аби її отримати, необхідно 
багато старатися на благо міста 
та завзято працювати. тільки так 
можна завоювати довіру людей. 
Завісу своєї робочої діяльності 
нам привідкрив мер чудового 
міста Бар артур цицюрський. 

торгівлЯ ЖУЙКами, Касетами 
та ПерУКарнЯ в материнсЬКіЙ
Квартирі – на ЧомУ ЗароБлЯв 

маЙБУтніЙ мер

– Я народився в Бару. Після школи 
відразу пішов навчатися в Барський ав-
томобільно-дорожній технікум на до-
рожнього механіка, яким так і не про-
працював жодного дня свого життя. Я 
був ще підлітком, коли в мене не стало 
батька, але завдяки його вихованню я 
завжди був самостійним. Щоправда, 
ніколи в моїй голові навіть думки не 
виникало, що я міг би стати мером, – 
говорить Цицюрський.

Після навчання чоловік пішов у 
армію, потім працював два роки на 
заводі, а пізніше влаштувався май-
стром на меблеву фабрику, де посту-
пово навчився робити високоякісні 
меблі. 

– На жаль, заробітки там були 
невеликі, тож я вирішив почати 
власний бізнес. Тоді й відкрив свій 
перший кіоск, який у народі прозва-
ли «насосом» через те, що там про-
давались гумові жуйки й музичні 
касети, –  розповідає Артур Анатолі-
йович. – З часом хотілось розвивати-
ся – так народилась ідея створити в 
місті перукарню, яка була б сучасною 
й зовсім не схожою на інші. Грошей 
на те, щоб винаймати приміщення, 
не було, тому розмістили її в маминій 
квартирі. Ідея виявилась дуже вда-

лою й перукарня стала найкращою в 
місті. У 2000 році я купив свій власний 
будинок і втілив у життя давню мрію: 
у підвалі я обладнав меблеву фабри-
ку, де почав робити меблі з найкра-
щих матеріалів. Коли став мером, від 
власного бізнесу відмовився.

на маЙдані отримав травмУ
оКа від БерКУтівсЬКоЇ гУмовоЇ

КУлі
Політика Артура Анатолійовича не 

особливо цікавила, проте проблема-
ми громади він переймався постійно, 
також його обурювало те, що звичайні 
містяни не можуть вільно перебувати 
на сесії й висвітлювати власну думку. 

– Ніколи я навіть не намагався 
влазити в політику, до одного пере-
ломного моменту. Якось у жовтні, 
перед Майданом, я вирішив ство-
рити першу громадську раду при 
органах місцевого самоврядуван-
ня. Я зібрав однодумців, багатьох 
знайомих, і ми вирішили обгово-

рити нагальні питання для містян, 
– згадує мер. – А коли вже почався 
Майдан, ми створили Раду Майда-
ну. Вперше після побиття студентів 
ми разом з другом вирішили відсто-
ювати свою позицію в місті, власно-
руч виготовили прапор Євросоюзу 
й підняли його разом з прапором 
України в центрі міста. Нас було 
двоє, але ми були солідарними з 
людьми, які стояли в Києві. Посту-
пово нас ставало більше, щонеділі 
ми проводили народне віче. 

18 грудня майбутній міський голо-
ва поїхав на Майдан у Київ. Коли він 
разом з однодумцями підіймались 
по Інститутській, то потрапили в су-
тичку з «Беркутом», під час якої пан 
Артур отримав травму ока.  

На найближчих виборах міського 
голови міста Бар Артур Анатолійович 
здобув перемогу, обігнавши свого 
опонента лише на десять голосів.

– Після того в місті було багато пери-
петій, змінювалась влада, у людській 

свідомості багато що змінилось. Я дуже 
вдячний, що люди мені довірились. 
Ніколи на це не вчився, але поступово 
вдосконалююсь і намагаюсь якомо-
га більше зробити для громади. Ще я 
дуже гордий за активних та свідомих 
містян, які мене оточують. Разом з 
ними ми – команда, і з кожним днем 
робимо наше місто кращим, –  каже 
міський голова.

навітЬ вдома телеФон місЬКого 
оЧілЬниКа не стихаЄ

Вдома на міського голову чекає 
дружина та двоє маленьких діток, 
яким він не завжди приділяє достат-
ньо уваги, адже багато вільного часу 
віддає роботі.

– Звісно, я дуже пишаюсь тим, що 
мій чоловік займає таку посаду. Але 
для мене складно, як для людини, 
адже він дуже рано йде й пізно при-
ходить, і від цього наша родина дуже 
втрачає батьківської уваги. Також мі-
нус у тому, що в нього постійно «га-
рячий телефон» – навіть вдома він 
дуже часто вирішує чиїсь проблеми. 
Але я намагаюсь стримувати себе, 
коли бачу, наскільки сильно він ста-
рається для всіх, – говорить Наталія 
Цицюрська. 

ЖУрналістКа в Кріслі 
місЬКого голови

Я й сама відчула, що означає 
бути очільником міста, провівши у 
Барській міській раді один день у 
статусі «мера». Разом з Артуром 
Анатолійовичем ми їздили в село 
Антонівка, яке нещодавно приєд-
налось до Барської об’єднаної те-
риторіальної громади. Приймали 
людей,  вислуховували й вирішува-
ли нагальні питання. Дійсно, у нас 
не було такої години, щоб ми могли 
спокійно поспілкуватись чи пере-
дихнути, адже постійно приходили 
люди, депутати, телефон розривав-
ся від дзвінків. Тому не така вже 
вона й легка ця робота, у цьому я 
переконалася особисто. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА БАРУ ПІД чАС
МАЙДАНУ ПРОВОДИВ ОДИНОчНІ ПІКЕТИ
І САМ ПОШИВ ПРАПОР ЄВРОСОЮЗУ
мирослава СЛОБОдяНюК

Журналістка газети на один день відчула себе «мером»

КУлЬтУра 

У вінниці відбудеться фестиваль 
«сурми звитяги», який уже 15 
років збирає найкращі дитячі 

колективи, виконавців, юних спі-
ваків, акторів та поетів. Фестиваль 
заснували у львові, він є всеукраїн-
ським, а вінничани проводять об-
ласний його етап з 2005 року.

Вікова категорія учасників – від 10 
до 25 років, їх ділять на три групи та 
прослуховують у номінаціях: 

• солісти-вокалісти;
• вокальні, вокально-інструмен-
тальні та вокально-хорові ансамблі;
• оркестри та інструментальні ан-
самблі;

• живописна композиція;
• графічна композиція;
• декоративно-тематична компо-
зиція;
• художнє читання;
• авторська поезія.
Переможці цих номінацій поїдуть 

на фінал «Сурм звитяги» до Львова. 
У Вінниці ж побачити таланти нашого 
краю можна буде 10 жовтня з 10:00 у 
концертному залі Будинку офіцерів.

З 2009 року фестивалем керує 
берегиня вінницького козацтва, го-
лова ГО «Молода Подільська Січ» 
Валентина Шпак-Мельник. До цього 
на Вінниччині «Сурми звитяги» роз-
вивав голова обласного товариства 
«Меморіал» Василь Гурін. Постійним 

меценатом фестивалю є отаман Ві-
нницького козацького полку ім. Івана 
Богуна Володимир Воловодюк.

– Мета фестивалю – широко пропа-
гувати серед дітей та юнацтва найкращі 
зразки мистецьких творів патріотично-
го спрямування, – говорить Валентина 
Шпак-Мельник. – Виступи учасників 
мають розкривати героїчний шлях на-
ціонально-визвольної боротьби україн-
ського народу в XX столітті, пісенну спад-
щину Січового стрілецтва, Української 
Галицької армії, Організації українських 
націоналістів, Української повстанської 
армії, а також сучасну українську моло-
діжну патріотичну пісню, що звучала під 
час Революції на граніті, Помаранчевої 
революції та на Євромайдані.

На другому поверсі Будинку офіце-
рів організують виставку художніх кон-
курсних робіт на патріотичну тематику, 
які також будуть оцінюватися.

П’ятнадцятий ювілейний фести-
валь «Сурми звитяги» будуть судити 
три склади журі: основне у великій 
залі (голова – заслужений діяч мис-
тецтв Адам Дзюба), журі з художньо-
го читання та авторської поезії (голо-
ва – поетеса Світлана Травнева), журі 
з живописних композицій (голова – 
скульптор Анатолій Бурдейний).

Члени журі – керівники відомих 
фольклорних та вокально-інструмен-
тальних колективів, поети, фолькло-
ристи, митці, майстри,  члени Спілки 
журналістів та інші. 

У ВІННИЦІ ВП’ЯТНАДЦЯТЕ ЗАЗВУчАТЬ «СУРМИ ЗВИТЯГИ»

Ірина БАСЕНКО

Патріотичний фестиваль для дітей та молоді матиме вісім номінацій та три склади журі



витинанки, розмальовки, 
гігантські панно на стінах, 
розпис на тканині, ілюстра-

ції, петриківський розпис – цим 
займається мешканка села рах-
ни-лісові шаргородського району 
наталя гуляєва-смагло. За її спи-
ною – численні конкурси, виставки, 
десятки, якщо не сотні унікальних 
робіт. Про те, як твориться мисте-
цтво, де вона цього навчилася, де 
можна зустріти її роботи – пані на-
таля розповіла нашим читачам. 

Вона – вчителька образотворчо-
го мистецтва та графічного дизайну 
в старшій школі рідного села. Перша 
персональна виставка відбулася 2000 
року в Шаргородському художньому 
музеї. Потім – у вінницькій «Тімірязєв-
ці», у світлиці Будинку народної твор-
чості, у педагогічному університеті, у 
Народному домі в Одесі тощо. 

– До речі, не посоромлюся сказати, 
що я «відкрила» витинанку для міста 
моряків та художників, – зізнається 
пані Наталя. – В Одесі взагалі не надто 
приживається декоративно-приклад-
не мистецтво. Виставку свою органі-
зувала, коли навчалася на останньому 
курсі в Південноукраїнському педа-
гогічному університеті на факультеті 
художньої графіки. А вже у 2007 році 
випустила книгу, присвячену вити-
нанці. Це науково-методичний посіб-
ник, солідна книжка, навіть після деся-
ти років її «життя» книгу не соромно 
тримати в руках.

– Я самоучка. Сама цікавилася 
всім, без інтернету, без знайомих, 
без зв’язків, без художників у роди-
ні. Нічого, що я не «заслужена» та не 
«народна», але я пишаюся тим, що 
поступово добилася певних результа-
тів та продовжую над цим працювати. 
Я й зараз освоюю все методом «тика». 
Буває, приходять і просять: зробіть, 
будь ласка, ось таке. Я відповідаю, що 
зроблю, а потім сиджу та з жахом ду-
маю: «Боже, як це зробити?» Так було 
й з настінною ліпниною, – розповідає 
пані Наталя.

Роботи майстрині є в Україні, Росії, 
Німеччині, Швейцарії, Литві. Ознайо-
митися з творами пані Наталі можна 
також на сайті «Українська витинанка». 

– А от витинанка «Коли наступить 
мир», яку я виготовила в 2016 році, 
зберігається у фондах Московського 
історико-художнього музею в Домодє-
дово. Витинанка «Моя Україна» та-
кож. Вони – на антивоєнну тематику, – 
каже пані Наталя. 

Кожне село має свою непо-
вторну історію та оповите 
цікавими, а деколи й міс-

тичними легендами та переказа-
ми. одне з таких – село Бондурів-
ка Чечельницького району. 

Для любителів подорожей Бонду-
рівка, за словами місцевих жителів, 
може бути цікава передусім непо-
вторною природою. Проте не менш 
цікавою та багатою є історія села, яке 
знаходиться за 15 кілометрів від рай-
центру. 

старовинне триПілЬсЬКе 
ПоселеннЯ

– У нас близько восьми сотень жи-
телів, але лише раз на тиждень їздить 
автобус у район. Для міського жителя 
наше село – неймовірна можливість 
побачити «законсервоване» село. У 
нас мало того, що природа унікальна 
та прекрасна, а й багата історія, – роз-
повідає вінницька етноспівачка, уро-
дженка Бондурівки Юлія Васюк.

З «офіційною» історією Бондурів-
ки можна ознайомитись, завітавши 

до музею історії села, який практич-
но власними силами організував міс-
цевий вчитель музики Василь Кова-
ленко. На території села знаходяться 
залишки трипільського поселення, 
яке датується IV-III тисячоліттям до 
нашої ери. Були знайдені рештки 
слов’янського поселення, датовано-
го II-V століттям нашої ери. А також – 
рештки козацького стану XVII-XVIII 
століття. У селі існує чимало легенд. 

легенди Й ПереКаЗи: 
церКва, Що Пішла Під ЗемлЮ

А от «неофіційна» історія Бонду-
рівки живе в легендах та переказах.

– Кажуть, наше село було дуже ба-
гатим і назване від того, що в ньому 
жило чимало бондарів. Але це пи-
тання дуже спірне, бо наше село сла-
вилось ще й бортниками. І мед тік тут 
рікою, – розповідає Юлія. – У XVI-XVII 
століттях у нас стояла трикупольна 
дерев’яна церква. Казали, вона вся 
була в золоті. І оскільки село було 
дуже багатим і великим, то було й ба-
гато прихожан. Так сталося, невідо-
мо з яких причин, але церква почала 
йти під землю. Легенда, звісно, каже, 
що земля розкололася й церква про-
валилася. Але це неправда. Церква 
дійсно йшла під землю, але дуже по-
вільно. Були зсуви піщаних ґрунтів 
і вона почала осідати. І хоч церква 

була багатою, звідти ніхто нічого не 
брав. Її охороняв один чоловік, який 
був чи то відлюдником, чи то мона-
хом. І переповідають, що на великі 
свята до сьогодні чути, як з тієї церк-
ви дзвони дзвонять і що охороняє 
цю місцину саме отой монах. Дехто 
запевняє, що й охоронця до сьогодні 
люди там бачать. 

БлУд БілЯ лисоЇ гори

Гора, де колись стояла церква, 
сьогодні називається Крутою або Ли-
сою. За словами Юлії, мешканці села 
намагаються поблизу цієї гори вночі 
не ходити. Та й удень стараються про-
йти біля неї чимшвидше. 

– Люди різне говорять про це місце. 
Бондурівка з’єднана дорогою зі стан-
цією Дохно. І там у нас ходить єдина 
вузькоколійка. І навіть коли ідуть на 
станцію, то стараються це місце про-
ходити дуже швидко. А коли смеркне, 

люди туди вже не йдуть. Кажуть, там 
часто бере блуд. Переповідають, що в 
певний час дуже багато людей ту церк-
ву хотіли розкопати, знаючи, що там 
багато скарбів. Ходить така історія, що 
один чоловік докопався до хреста. Але 
з ним щось сталося: його спаралізувало 
й він помер. Я не знаю, наскільки це 
правда, але ту гору «чорні археологи» 
скопали вздовж і впоперек. Як прийти 
на неї, то нога постійно провалюється 
в яму. Людям там ввижається дуже ба-
гато всього. Це місце вважається в нас 
дуже неоднозначним. З одного боку 
воно притягує, а з іншого – лякає. Я, на-
приклад, дуже боюсь туди ходити, – 
каже Юлія.

гора ЗагУБлених дУш
Цікава історія там трапилась і з са-

мою співачкою: 
– Одного разу до мене приїхала з 

Вінниці колега й ми пішли на ту гору, 
до джерельця. Але щось були заба-
рилися і як здійнявся на тій горі вітер 
та курява! Почався дощ, творилося 
щось незрозуміле: гримало, блиска-
ло. Але як тільки ми звідти вийшли, 
засяяло сонечко, пташки почали спі-
вати, – пригадує Юлія. 

Місцеві легенди пов’язані зі ще 
однією горою поблизу села, яка має 
назву Гобидуша. 

– Розповідають, що за кримськота-
тарських набігів дуже багато наших лю-
дей взяли в полон. І дуже багато їх на 
тій горі вирізали. Легенда каже, що 
кров з цієї гори текла рікою. Тому й 
гору так назвали, бо багато душ на ній 
згубили. Історики розповідають, що на 
території нашого села дійсно були по-
селення й були набіги, тож це може 
бути правдою, – каже співачка. 

наш КраЙ«Правди сила», №40(49),  4 жовтня 2017 р.

Тамара ТиСячНА
Людмила КЛІщуК
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У МІСТИчНОМУ СЕЛІ НА 
чЕчЕЛЬНИччИНІ ДОСІ ШУКАЮТЬ 
СКАРБИ ПІДЗЕМНОї ЦЕРКВИ

майстриня

7

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

У селі мешкає близько восьми сотень людей

тепер у Бондурівці нова церква, але любителі легенд і далі шукають стару

У Бондурівці дуже мальовничі краєвиди

ВИТИНАНКИ 
МАЙСТРИНІ З 
ШАРГОРОДЩИНИ 
«РОЗ’їХАЛИСЯ» 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ

«Золота осінь»
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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

 
Фасувальники одягу на секонд-хенд, робота в м. 

Київ, ч/ж від 18 років, з/п від 4700 грн/тиждень, вахта 

15/15, 20/10, робочий день з 8.00 до 17.00, житлом 
забезпечуємо. Тел.: 099-253-08-92, 098-939-94-39.

водії категорії д для роботи на маршру-
тах міста Києва. ремонт виконує підприємство. 
Житлом забезпечуємо. З/п 10000-12000 грн. 
(050)9003444, (050) 690-97-27.

охоронній компанії «G4S» потрібні охорон-
ники на вахту по регіонах України. графік робо-
ти: 15/15, 30/15, зміни по 12 годин. офіційне 

працевлаштування, безкоштовне житло, форма, 
харчування. 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 ко-
штом фірми. Довідки: м. Умань, вул. Незалежності, 
83. Тел.: 067-845-79-65.

***
Латвія – гіпсокартонники, оздоблювачі, пли-

точні роботи, муляри, сантехніки, покрівники, 

арматурники, бетонники. З/п від 1200 євро від 
виробітку. За наявності біометричного паспор-
та виїзд безкоштовний. ТОВ «Європейський 
Холдинг», вул. Басейна 3-а, оф. 62, Київ. Ліц. 
МСПУ АВ № 585042. Тел.: 067-232-69-04, сайт: 
robotaeuro@gmail.com.

*** 
Запрошуємо на роботу в Лівію за контрак-

том медсестер, анестезіологів, травматологів, 
хірургів, гінекологів, акушерок, масажистів, фі-
зіотерапевтів, радіолога, уролога, терапевтів, 

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 вокзал»;
• ринок «Привокзальний» (палатки біля входу);
• площа Перемоги (палатка за трамвайною зупин-
кою);
• вул. Академіка Янгеля, 24;
• ТЦ «Універмаг» (при вході в правому крилі та в 
пункті прийому оголошень);
• лікарня ім. М. Пирогова (біля входу на терито-
рію);
• ринок «Урожай» (перед входом у м’ясний павіль-
йон);
• ТРЦ «Мегамолл» (перший поверх);
• зупинка «проспект Юності»;
• ТЦ «Дастор» (перший поверх);
• ТСК «Магігранд» (перший поверх);
• ринок «Вишня» (перший поверх);
• ринок «Супутник» (палатка з газетами);
• 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



ги, 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.

БУдівництво, БУдматеріали
Офіційний дилер турецької компанії «Klade» 

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

УстатКУваннЯ, Прилади, сировари
Куплю фризер. Фризер для морозива. Тел.: 066-

339-36-34.  
***

Котли твердопаливні «Кобзар» надійні, сучасні, 
прості у використанні.Сталь-4 мм, термомеханічний 
регулятор тяги, площа обігріву 100-300 м2. Влас-
не виробництво, «Канівський механічний завод». 
Сайт: www.frezer.com.ua, тел.: 096-105-91-78, (04736) 
310-62.

Куплю прутки спецсталі: ЕП33, ЕП811, ЕП637, 
ЕП678, ЕП835,29НК, 49 КФ, ХН77 тюр, ХН 78 т. Тел.: 
050-976-25-58 (Анатолій, Запоріжжя).

***
Котли твердопаливні тривалого горіння (ви-

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

***
Фермерське господарство в Івано-Франків-

ській обл, Снятинський р-н с. Тростянець продає 
овець гіссарської породи, козликів зааненської 
породи. Козлики 1300 грн. Тел.: 097-786-28-10.

***
Продам фермерське господарство в Івано-

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

***
Сівалки, сажалки, фрези, плуги, культива-

тори. Запчастини на трактори та мотоблоки. 
Кормоподрібнювачі. Доставка по Україні. Сайт: 
agrokram.com. Тел.: 095-046-50-90, 096-046-50-90.

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 в борг. тел.:  067-700-29-81 (ан-

дрієнко віктор Павлович, Запоріжжя). не є банків-
ською установою.

***
медицина та медиЧні ПослУги

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

Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          
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педіатрів, дерматолога, косметолога та ін. Ліц. 
МСПУ АВ№585042 ТОВ «Європейський Хол-
динг», вул. Басейна 3-а, оф. 62, Київ. Тел.: 096-
603-57-70.

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

на виробництво тротуарної плитки, бор-
дюрів та іншої бетонної продукції потрібні 
будівельні спеціалісти: робітники на пресах, 
робітники на складування продукції. Умови 
роботи: офіційне оформлення, стабільна, кон-
курентоспроможна 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 пас-
порту. E-mail: robotaeuro@gmail.com. ТОВ «Євро-
пейський Холдинг» Ліц. МСПУ АВ № 585042, вул. 
Басейна 3-а, оф. 62, Київ. Тел.: 067-232-69-04.

Зварювальник-рихтувальник потрібен для 
роботи 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 від-
повідальні працівники віком від 18 років, вахта 
15/15, 30/15. З/п від 8500 грн за вахту. Оплата 
щодня. Гарні умови для іногородніх, житло, хар-
чування, спец. одяг. Тел: 097-388-46-55, 093-020-
59-09.

***
Клінінгова компанія пропонує роботу в 

Києві з прибирання супермаркетів, фітнес-
клубів, кінотеатрів. Запрошуємо працівників з 
будь-якого регіону України. стабільна робота, 
своєчасна оплата (4500–8000 грн), безкоштов-
ний спецодяг. допомагаємо з житлом. тел.: 
068-983-85-36, 099-218-96-56 (олена олек-
сандрівна).

***
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).

***
Робота в Польщі. На завод металопластико-

вих виробів потрібні чоловіки від 25 до 45 років. 
Умови роботи: графік роботи позмінний, 12 го-
дин та більше – виготовлення та збірка метало-
пластикових вікон та дверей, кріплення деталей. 
З/п 10-11 злотих + премія. Обов’язкова наявність 
польської робочої візи чи біометричного пас-
порта. Ліц. 2683200582 №736 від 06.07.2016 р. 
Тел.: 097-908-64-46 (Вікторія).

***
Польща, Чехія, Німеччина, Голландія – 90 днів 

безвіз. Візи 180/360. Веземо до місця роботи. 
Страхування. Повний супровід. Ліц. АВ585201, 
МСПУ, від 31.07.12. Тел.: 095-472-52-80, 068-831-
81-10 – VIBER.

***
100% легальне працевлаштування в Че-

хії. робота для чоловіків та жінок. Безкоштовні 
консультації. оформлення віз. доставка на ро-
боту.  тел.: (067) 369-82-33, (063) 218-02-33.

Терміново! На постійну роботу потрібні чо-
ловіки від 23 до 45 років. Зарплата  5000 грн. ро-
бота в м.Вінниця на виробництві.  Звертатись за 
телефоном (067) 993-71-83, (063) 302-82-82.

Зварювальники в Естонію. Працевлаштуван-
ня офіційне та безкоштовне.  Житло,  спецодяг та 
проїзд з Укркїни в Естонію за рах. Роботодавця, 
з/п від 38000 грн, інформація і консультація. Тел.: 
(073) 714-88-37; (068) 718-36-18.

***
Слюсар-збиральник в Естонію. Працевла-

штування офіційне та безкошт. Житло, спецодяг 
та проїзд з України в Естонію за рах. роботодав-
ця. з/п від 33000 грн інформація і консультація. 
Тел.: (073) 714-88-37; (068) 718-36-18.

***
Фасадники (утеплення пінопластом) в Есто-

нію. Працевлаштування офіційне та безкошт. 
Житло, спецодяг та проїзд з України в Естонію 
за рахунок роботодавця, з/п 9-10 євро за кв. м. 
інформація і консультація. 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, кар-
тини до 1990 року, книги, видані до 1917 року, та 
інші старовинні предмети! тел.: 050-346-60-68.

***
Куплю бурштинове, коралове намисто, камін-

ня, бивні, зуби кашалота, моржа, мамонта, моне-
ти, вази, фотоапарати вип. до 1991 р., ікони, кни-

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

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!

ЗнаЙомства
Чоловік, 72/167/70, освіта середня, без ш/з, житлом 
і матеріально забезпечений, бажає познайоми-
тись із жінкою для створення сім’ї. Т.: 068-846-42-65.

***
КЛУБ ЗНАЙОМСТВ, А/С 21, М. ТУЛЬЧИН, 23600. 
ТЕЛ.: (097) 881-80-23.

трансПорт 
і трансПортні ПослУги

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

ріЗне
Виготовлення та монтаж  металопластикових 

вікон 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 страху-
вання при виїзді за кордон ( туристичне та на ро-
боту). МОЖЛИВА ДОСТАВКА. Працюємо Пн.- Сб. 
Деталі за тел.: 098 695 30 90.

***
У немирівському районі продається кобила 

10 років. тел. (067)-18-18-698. 

запрошує жінок 18-39 років
взяти участь у програмах:

сурогатного
материнства

винагорода до

540 000 грн

донації
яйцеклітин

винагорода

20000-25000 грн

Ми гарантуємо безкоштовне медичне 
обстеження, компенсуємо витрати на проїзд.

Ліцензія Моз україни Серія ав №554391
+38 (095) 423-16-69 +38 (097) 139-84-86
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ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАч з 9 по 15 жовтня
ПонеділоК, 9 ЖовтнЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 
16.30, 17.40, 20.45, 23.20 Світ он 
лайн
06.35 Д/с «Розкриття Америки»
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, 14.30 Радіо. День
13.50 Перша шпальта
15.15, 00.20 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
16.40 Хто в домі хазяїн?
17.15, 05.40 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 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Д/ф «Генічеськ»
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Супервідчуття»
23.30 Д/с «Обличчя Америки»
02.50 Д/с «Латиноамериканська 
музика»
03.45 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 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю жінку - 7»
13.45, 14.45 Т/с «Свати - 4»
15.45 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 Т/с «Свати»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з зірками»
01.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
04.35 «Мольфар»

інтер
05.40 «Мультфільм»
06.20, 13.30, 22.45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 12.25 Т/с «Любка»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.10, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Мата Харі» 16+
00.35 Т/с «Тільки про любов»
02.55 «Скептик»
03.20 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

тК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 02.15 Сьогодні
09.15, 03.10 Зірковий шлях
11.30, 15.30 Т/с «Будинок на 
холодному ключі» 16+
16.00, 04.50 Т/с «Адвокат» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Кваліфікація ЧС-
2018. Україна - Хорватія
00.10 Х/ф «Цар скорпіонів 2: 
Сходження воїна» 16+
04.00 Реальна містика

новий Канал
03.00, 02.55 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.45 Kids Time
06.05 Х/ф «Олександр і жахливий 
день»
07.50 Х/ф «Ліга видатних джен-
тельменів» 16+
10.00 Х/ф «Перший месник» 16+
12.20 Х/ф «Перший месник: Інша 
війна» 16+
15.10 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
00.35 Х/ф «У вигнанні» 16+
02.50 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

10.15 Антизомбі
11.10, 13.20 Х/ф «Ковбої проти 
прибульців» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.10 Х/ф «Битва драконів» 
16+
16.25 Х/ф «Термінатор-3. Повстан-
ня машин» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес-3». 16+
22.30 Свобода слова
00.55 Х/ф «Хулігани» 16+
02.35, 04.45 Дивитись усім!
03.20 Провокатор
04.25 Факти

стБ
07.05, 15.25 «Все буде добре!»
09.05 Х/ф «Кохання на два по-
люси»
11.00 Х/ф «Я подарую собі диво»
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»
02.20 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
03.20 «Найкраще на ТБ»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.30 Х/ф «Вільям і Кейт» 16+
11.55 Панянка-селянка
12.55, 22.00, 02.00 Казки У
13.25, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30, 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.55, 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

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, 10 ЖовтнЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 
23.20 Світ он лайн
06.35 Д/с «Розкриття Америки»
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, 14.30 Радіо. День
13.50, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.40 Покоління Z
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
22.50 Д/с «Супервідчуття»
23.30, 02.50 Д/с «Обличчя Аме-
рики»
03.45 Т/с «Роксолана»
05.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

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, 11.00 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
14.55 Т/с «Свати - 4»
16.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 Т/с «Свати»
22.00 «Життя без обману 2017»
23.15 Х/ф «Сурогат» (18+)
00.10 Х/ф «Сурогат» (12+)
01.25 Т/с «Пончик Люся» (16+)
02.25 «Мольфар»

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Мата Харі» 
16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
00.35 Т/с «Тільки про любов»
03.00 «Скептик»
03.25 «уДачний проект»
03.55 «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, 03.20 Сьогодні
09.15, 04.00 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 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 «Балерина»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.20 Х/ф «Цар скорпіонів 2: 
Сходження воїна» 16+

новий Канал
03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
10.30 Т/с «СашаТаня»
12.10 Т/с «Моя прекрасна нянь-
ка»
15.20 Т/с «Не родись вродлива»
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом
02.15 Зона ночі

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська обо-
рона
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 «Битва драконів» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Скетч-шоу «На трьох»
14.10, 16.10 Т/с «На безіменній 
висоті» 16+
16.20, 22.35 Т/с «Балада про бом-
бера» 16+
17.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-3». 16+
23.35 Х/ф «Кривавий спорт» 16+
01.25 Т/с «Невдача Пуаро» 16+
03.10, 04.40 Дивитись усім!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

стБ
06.55, 15.25 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно! «
09.55 «Битва екстрасенсів 15»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»

00.00 «Один за всіх»
01.15 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с «Чудесна подорож Ніль-
са з дикими гусьми»
11.55 Панянка-селянка
12.55, 22.00, 02.00 Казки У
13.25, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30, 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.55, 23.00 Танька і Володька
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, 11 ЖовтнЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 
16.35, 23.20 Світ он лайн
06.35 Д/с «Розкриття Америки»
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, 14.30 Радіо. День
13.50 Наші гроші
15.15 До справи
15.50, 05.40 Д/с «Мистецький 
пульс Америки»
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, 02.50 Д/с «Обличчя Аме-
рики»
03.45 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, 11.00 «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»
20.50 Т/с «Свати»
22.00, 23.40, 00.10 «Міняю жін-
ку-12»

01.40 Т/с «Пончик Люся» (16+)
02.25 «Мольфар»

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Мата Харі» 
16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
00.35 Т/с «Тільки про любов»
03.00 «Скептик»
03.25 «уДачний проект»
03.55 «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 «Балерина»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

новий Канал
03.00, 01.35 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
09.50 Т/с «СашаТаня»
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
01.30 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 10.10 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 13.20 Х/ф «Кривавий 
спорт» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
14.20, 16.10 Т/с «На безіменній 
висоті» 16+
16.45, 22.45 Т/с «Балада про бом-
бера» 16+
17.30 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес-3». 16+
23.45 Х/ф «Патруль часу» 16+
01.40 Т/с «Невдача Пуаро» 16+
03.20, 04.45 Дивитись усім!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

стБ
07.00, 15.25 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно! «
10.00 «Битва екстрасенсів 15»
12.20 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.40 «Один за всіх»
01.55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с «Чудесна подорож Ніль-
са з дикими гусьми»
11.55 Панянка-селянка
12.55, 22.00, 02.00 Казки У
13.25, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30, 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.55, 23.00 Танька і Володька
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,  12 ЖовтнЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 09.30, 
14.20, 16.35, 23.20 Світ он лайн
06.35 Д/с «Розкриття Америки»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с «Чорний пірат»
09.40 Докудрама «Доньки Єви»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.30 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 «Дружини. П’ять випад-
кових історій жінок в армії»
19.15 Д/ф «Дев’ятнадцятирічний 
командир»
19.25 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Супервідчуття»
23.30, 02.50 Д/с «Обличчя Аме-
рики»
03.45 Т/с «Роксолана»
05.30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

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, 11.00 «Чотири весілля»
12.20, 13.50 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
20.50 Т/с «Свати - 2»
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 «Гроші»
02.05, 04.35 Т/с «Пончик Люся» 
(16+)

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 13.30, 22.45 «Слідство 
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 20.40 Т/с «Мата Харі» 
16+
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
00.35 Т/с «Тільки про любов» 
Заключна
03.00 «Скептик»
03.25 «уДачний проект»
03.55 «Готуємо разом»

тК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
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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 «Балерина»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

новий Канал
03.00, 01.55 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39, 06.55 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.00 Т/с «Щасливі разом»
09.50 Т/с «СашаТаня»
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
01.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська 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 «Патруль часу» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
14.05, 16.10 Т/с «На безіменній 
висоті» 16+
16.20 Т/с «Балада про бомбера» 
16+
17.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с «Пес-3». 16+
22.40 Х/ф «У пеклі» 18+
00.35 Т/с «Невдача Пуаро» 16+
02.30 Т/с «Слідчі» 16+
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

стБ
07.00, 15.25 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно! «
10.00 «Битва екстрасенсів 15»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00 «Зважені та щасливі - 7»
22.45 «Зважені та щасливі»
23.30 «Один за всіх»
00.55 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с «Чудесна подорож Ніль-
са з дикими гусьми»
11.55 Панянка-селянка
12.55, 22.00, 02.00 Казки У
13.25, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30, 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.55, 23.00 Танька і Володька
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 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, 13 ЖовтнЯ

Перший національний
06.00, 09.05 Д/с «Садові скарби»
06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 09.30, 
14.20, 16.35 Світ он лайн
06.35 Д/ф «Секрети Вільнюса»
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
09.40 Докудрама «Доньки Єви»
11.15 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.30 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 Твій дім
19.25 Д/с «Супервідчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/ф «Січ»
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Короткометражний фільм 
«Мандрагора»
23.50 Д/ф «Срібна земля. Хроніка 
Карпатської України. 1919-1939»
02.50 Д/с «Обличчя Америки»
03.45 Т/с «Роксолана»
05.30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

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, 13.50 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 Прем’єра! «Ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.15 «Вечірній Київ»
01.15 «Ліга сміху»
05.15 «Мультибарбара»

інтер
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.15 Х/ф «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх»
12.40 «Склад злочину»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.40 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Мата Харі» 16+
01.45 Х/ф «Дика любов»
05.20 «Чекай мене»

тК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
09.15, 05.00 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40, 03.20 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00 Х/ф «Служниця трьох панів»
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Балерина»
23.20 «Слідами 17 жовтня. Про-
лог»
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

новий Канал
03.00, 02.30 Зона ночі
04.15 Абзац
06.04, 07.59 Kids Time
06.05 М/ф «Ретчет і Кланк: Галак-
тичні рейнджери»
08.00, 22.40 Половинки
12.00, 21.40 Київ вдень та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
00.30 Х/ф «Яма» 16+
02.25 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.50 Х/ф «У пошуках пригод» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.10 Х/ф «Тринадцять 
днів» 16+

16.30 Т/с «Ангели війни» 16+
17.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Комік на мільйон
01.35 Факти
01.55 Т/с «Невдача Пуаро» 16+
03.10 Т/с «Слідчі» 16+

стБ
05.25 Х/ф «Таємниця «Чорних 
дроздів»
07.15, 23.20 Х/ф «Знак долі»
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!»
01.45 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с «Чудесна подорож Ніль-
са з дикими гусьми»
11.55 Панянка-селянка
12.55, 02.00 Казки У
13.25, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30, 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55 Одного разу під Полтавою
20.00 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
21.50 Х/ф «Факультет» 16+
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 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, 14 ЖовтнЯ

Перший національний
06.00 Д/ф «Галичина мілітарна. 
УПА: Галицькі месники»
06.30, 10.45, 13.50, 16.30, 20.45, 
23.15 Світ он лайн
06.35 Д/ф «Легіон. Хроніка Укра-
їнської Галицької армії»
07.30, 02.30 Д/ф «Дмитро Вітов-
ський. Шлях до волі»
08.45 Марафон «День захисника 
України»
09.30 Церемонія складання 
урочистої клятви ліцеїстами 
Київського військового ліцею ім. 
Івана Богуна
10.20 Д/ф «Січ»
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.20 Фольк-music. «Встань, 
козацька славо!»
14.00 Х/ф «Свята Варвара»
16.40 Д/ф «Аеропорт»
18.00 Д/ф «Рейд»
19.35 Д/ф «Дебальцеве»
21.00 Новини
21.30 Війна і мир
22.25 Церемонія складання 
урочистої клятви ліцеїстами Ки-
ївського військового ліцею імені 
Івана Богуна
23.25 Мегалот
23.30 Концертна програма «Вони 
присягнули на мир і волю»
01.10 Концертна програма «Вони 
присягнули на мир і волю» (про-
довження)
03.45 Надвечір’я. Долі

04.35 Світло
05.30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

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 Х/ф «Ва-банк»
14.35 Х/ф «Ва-банк 2»
16.35, 21.15 «Вечірній квартал 
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
00.10, 05.15 «Мультибарбара»
01.15 «Вечірній Київ»
04.50 «Ескімоска - 2: Gригоди в 
Арктиці»

інтер
06.40 Мультфільм
07.10 Х/ф «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх»
09.10, 03.50 Х/ф «Людина-амфі-
бія»
11.00, 05.20 Х/ф «Екіпаж»
14.00, 20.30 Т/с «25-та година» 12+
20.00, 02.05 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Хочеш чи ні?» 18+
00.10 Х/ф «Райський проект» 16+
02.35 Х/ф «Ми жили по сусідству»

тК Україна
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.10 
Сьогодні
07.15 Ранок з Україною. День 
захисника
09.10, 15.20 Т/с «Балерина»
18.10, 19.40 Т/с «Ноти кохання»
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
05.50 Зірковий шлях

новий Канал
03.00, 02.00 Зона ночі
05.34, 06.55 Kids Time
05.35 М/с «Пригоди кота в чоботях»
07.00 Дешево і сердито
08.30 Ревізор
11.30 Страсті за Ревізором
14.10 Зірки під гіпнозом
16.10 Зіркові яйця
18.00 Х/ф «Месники» 16+
21.00 Х/ф «Месники: Ера Альтро-
на» 16+
23.50 Х/ф «Сіністер» 18+

ICTV
05.35, 04.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.30, 13.00 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. День
14.05 Комік на мільйон
15.50 Х/ф «Тринадцять днів» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Термінатор-5. Ґенеза» 
16+
22.50 Х/ф «Термінатор-4. Нехай 
прийде спаситель» 16+
00.55 Х/ф «У пеклі» 18+
02.35 Провокатор

стБ
06.15 Х/ф «Запасний гравець»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно! «
10.15 «Зважені та щасливі - 7»
13.10 «Сюрприз, сюрприз!»
16.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
01.30 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
09.40 М/с «Світ Вінкс»
10.45 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.15 М/ф «Школа монстрів: Ві-
таємо у Monster High»
12.35 М/ф «Мавпи в космосі - 2: 
Удар у відповідь»
14.00 Танька і Володька
18.00 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
19.50 Одного разу під Полтавою
00.00 Казки У Кіно
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
09.45 Натхнення
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 Аме-
рику
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, 15 ЖовтнЯ

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.30, 07.30, 07.45, 08.15, 
09.30, 23.20 Світ он лайн
06.35, 08.20 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
07.50 Смакота
09.05 Д/с «Садові скарби»
09.40 Д/с «Дика планета»
10.25 Х/ф «Свята Варвара»
12.40 Як дивитися кіно
13.30 Фольк-music. Діти
14.20 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.15 Т/с «Гранд-готель» 
(заключні серії)
21.00, 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с «Супервідчуття»
22.45 Книга.ua
23.10 Лайфхак українською
23.30 Богатирські ігри
01.35 Д/с «Розкриття Америки»
05.05 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

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: Танза-
нія, Ефіопія»
12.55, 14.00, 15.05, 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 «Мультибарбара»
01.20 «Аргумент кiно»
04.10 «Світське життя»

інтер
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження»
12.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
13.00 Т/с «25-та година» 12+
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Джентльмени удачі»
22.20 Док.проект «Євген Леонов. 
Я король, любі мої!»
23.15 Х/ф «Американський ді-
дусь»
00.50 Х/ф «Сльози капали»

тК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
10.15 Х/ф «Служниця трьох панів»
12.10 Т/с «Ноти кохання»

16.10 Х/ф «Мрії з пластиліну»
18.00, 20.00 Т/с «Доля на ім’я 
любов» 12+
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
23.00 Музична платформа
01.00 Реальна містика
02.45 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+

новий Канал
03.00, 02.20 Зона ночі
04.55, 06.09 Kids Time
05.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.10 Топ-модель по-українськи
09.00 Х/ф «Ліга видатних джен-
тельменів» 16+
11.00 М/ф «Робінзон Крузо: Дуже 
населений острів»
13.00 Х/ф «Месники»
16.00 Х/ф «Месники: Ера Аль-
трона»
18.50 Х/ф «Зелений ліхтар» 16+
21.00 Х/ф «Темний лицар» 16+
00.00 Х/ф «Сіністер 2» 18+

ICTV
05.10 Більше ніж правда
06.55 Т/с «Слідчі» 16+
08.15 Т/с «Відділ 44» 16+
11.05, 13.00 Скетч-шоу «На трьох»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Термінатор-4. Нехай 
прийде спаситель» 16+
16.10 Х/ф «Термінатор-5. Ґенеза» 
16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «47 ронінів» 16+
22.55 Комік на мільйон
01.00 Х/ф «У пошуках пригод» 16+
02.45 Провокатор

стБ
06.10 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно! «
10.45 «Караоке на Майдані»
11.45 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.30 «Один за всіх»
22.40 «Х-Фактор - 8»
01.40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
09.40 М/с «Світ Вінкс»
10.55 М/ф «Мавпи в космосі - 2: 
Удар у відповідь»
12.25 Х/ф «Герцог»
14.00 Країна У
18.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.00 Казки У Кіно
03.40 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 Автопілот-тест
08.20 Технопарк
08.25, 03.15 Феєрія мандрів
08.45 Натхнення
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 



нумізматам сергію та наталі 
глінчевським вдалось зібрали 
повну колекцію ювілейних 

монет (усього 731), випущених за 
часів незалежної України. 

– Вартість монети визначається ро-
ком випуску, тиражем та серією. Крім 
монет у колекції є медалі та коштовні 
срібні банкноти. Нацбанк уже кілька 
років випускає монети тамподруком. 
У нас є найкоштовніша – «Перегузня», 
а також «Зозулині черевички», «Свя-

тий Миколай», «Україна починається з 
тебе», яка минулого року визнана одні-
єю з найкращих. Улюбленою монетою 
чоловіка є «Голодомор», а мені більше 
подобаються кольорові. У колекції є 
рідкісна монета «Перемога» номіна-
лом у 200 000 карбованців. Наша ко-
лекція коштує близько трьох тисяч до-
ларів, – розповідає Наталя Глінчевська.

Також у нумізматів наявні браковані 
монети, що мають більшу цінність, та мо-
нети в ролах. Вони випускалися до 2004 
року, тому вважаються раритетом.  

гОрОсКОПКнига тижня

ПОгОда у вінниці

роман «володар мух» вва-
жається одним з найваж-
ливіших творів західної 

літератури XX сторіччя. цей 
роман ознаменував «мутацію» 
в англійській літературі, яка 
досить довго була позбавлена 
бурхливих перетворень у стилі 
написання книг для дорослих.

У творі Ґолдинґа на вас чекає 
незвичайний та жорстокий сю-
жет, в якому читач спостерігатиме 
за деградацією головних героїв 
та спотворенням принципів циві-
лізованості людини. На щасливий 
кінець очікувати не варто. 

вілЬна хвилинКа 12

ПОДРУЖЖЯ ВІННИчАН ЗІБРАЛО 
ВСЮ КОЛЕКЦІЮ ЮВІЛЕЙНИХ 
МОНЕТ НЕЗАЛЕЖНОї УКРАїНИ

КОлеКції

У колекції є рідкісна монета 
«Перемога» номіналом 
у 200 000 карбованців

марина БОНдАр

9–15 жовтня 
овен
Цього тижня в кар’єрі можливі 
зрушення. Не забувайте, що нові 

обов’язки можуть означати й більшу 
відповідальність. У вихідні бажано розі-
братися з «хвостами» та дрібними недо-
робками.

телецЬ
Цей тиждень принесе сплеск на 
любовному фронті й бурю нових, 

приголомшливих емоцій. Вільні Тельці 
скористаються моментом і зав’яжуть 
роман, який загрожує перерости в щось 
більше ніж просто пристрасть. Одру-
женим Тельцям саме час внести якусь 
новизну у відносини зі своєю коханою 
людиною.

БлиЗнЮКи
Вас чекає дуже активний тиж-
день. Вам можуть запропонувати 

новий перспективний проект чи цікаву 
посаду. У вихідні можуть з’явитися нові 
друзі та свіжі ідеї. Також є ймовірність 
програти гроші в азартних іграх або до-
бровільно віддати велику суму шахраям, 
тож будьте обережними.

раК
Цей період пройде досить ста-
більно та спокійно. Усі бажання й 

задуми мають шанс на успіх, якщо вони 
не суперечать інтересам інших людей. 
Намагайтеся спокійно реагувати на кри-
тику та вчасно помічати й виправляти 
власні помилки та прорахунки.

лев
Цього тижня корисно зайнятися 
духовним розвитком і самоосві-

тою. Буде вдалим обговорення з керів-
ництвом та діловими партнерами ва-
ших ідей і пропозицій. Витратьте трохи з 
отриманого прибутку на себе – подаруй-
те собі обновку або просто що-небудь 
для душі. Відпочиньте від усіх у суботу.

діва
Впевненість у своїх силах і бажан-
ня діяти, дароване зірками, зігра-

ють вам на руку та допоможуть знайти 
другу половинку. Загалом цього тижня у 
вас буде багато шанувальників. Проте не 
заносьтесь, самовдоволення вас не при-
красить.

тереЗи
Можете сміливо покластися на 
свою інтуїцію й нарешті переста-

ти сумніватися. Найуспішнішими ініці-
ативи  будуть в питаннях, пов’язаних із 
сім’єю та нерухомістю. Ви проявите себе 
як хороший сім’янин і ощадливий госпо-
дар. У родині встановиться тепла атмос-
фера взаєморозуміння й гармонії, у цей 
період ви станете особливо близькими з 
батьками. Загалом вас чекають хороші 
перспективи.

сКорПіон
Зірки подарують вам небувалий 
шарм, перед яким ніхто не всто-

їть. Ваш любовний потенціал цього тиж-
ня досягне свого апогею. Та не кидайтесь 
з головою у вир пристрасті, краще нала-
штуйтесь на серйозні стосунки.

стрілецЬ
Небесні світила наділять вас осо-
бливою романтичною аурою. 

Саме в цей період варто зміцнювати сто-
сунки з коханою людиною, а самотнім 
Стрільцям – шукати другу половинку. 
Відкиньте сумніви, адже хтось рішучіший 
може перейти вам дорогу.

КоЗеріг
Вам пора щось змінювати у сво-
єму житті. Можливо, ви зараз 

занудьгували через нестачу емоцій. Про-
те не чекайте, що хтось змінить ваше 
життя замість вас: урізноманітніть його 
самі. Сміливо записуйтеся в секцію єди-
ноборств, опануйте силові види спорту, 
вчіться екстремальному водінню.

водоліЙ
Багатьох Водоліїв цього тижня 
чекають незабутні поїздки. Пер-

ша половина жовтня стане для вас часом 
одкровень, віщих снів, занурення в езо-
терику, освоєння таємних знань. Відкри-
ється перспектива духовного зростання. 
Хтось відправиться в далеку мандрівку, 
бажаючи побачити світ, а хтось захоче 
просто усамітнитись.

риБи
Фінанси цього тижня вас пора-
дують. Можливі щасливі знахід-

ки, виграші, вдалі угоди. На роботі вас 
чекають колосальні можливості. Але 
тільки кропітка праця, зібраність і ви-
няткова цілеспрямованість приведуть 
до перемог. 
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Щотижня Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва прово-
дить на замовлення газети «Правди сила» 
маркетингове дослідження та розповідає 
про книгу, яка найбільше цікавила читачів 
бібліотеки за останні сім днів. 

жарти

Пенсіонерка баба Валя зайшла 
в «Ощадбанк», побачила, що не-
має черги й усі шість віконець пра-
цюють, зрозуміла, що тут робити 
нічого, і пішла скандалити в полі-
клініку.

***
Їдуть на мотоциклі без коляс-

ки троє. Даішник, побачивши це, 
обурено махає палицею, намагаю-
чись зупинити. Один з мотоцикліс-
тів розводить руками та кричить:

– Ну що ми тебе, на голову по-
садимо?

***
Іде грузин по вулиці й тягне на 

шнурку барана.
– Ей, куди барана тягнеш?
– Це не баран – це хабар! Баран 

в інституті вчиться!
***

– Слухай, ти як від дружини на 
риболовлю вирватись зміг?

– Я їй ванну зробив з піною.
– І це її зупинило?
– Монтажна піна будь-кого зу-

пинить. 

Чергова підбірка оригі-
нальних задач-мініатюр 
для підвищення майстер-

ності гри в шахи. обов’язково 
розв’язуйте задачі на діагра-
мах, не розставляючи шахи на 
шахівниці. складені вами 

шахові задачі-мініатюри 
(не більше 7 фігур на діаграмі) 
направляйте в редакцію газети 
«Правди сила». найкращі з них 
будуть надруковані. 

микола ПАрхОмЕНКО

дОзвілля

ШАХОВІ ЗАДАчІ-МІНІАТЮРИ

Задача №46
мат за 2 ходи (3+4)

Задача №48
мат за 2 ходи (4+3)

Перевірте розв’язок задач івана сороки, опублікованих у газеті 
«Правди сила» № 38 (47) від 20.09.2017:

Задача №43:
1. O-O Kh4-g3 2.Lg2-h1 Kg3-h4 
3.Tf1-e1 Kh4-g3 4.Df5-h5 Kg3-f4(h4) 
5.Th2-f2 Kf4-g3 6.Dh5-e5 Kg3-g4 
7.Tf2-f4 Kg4-g3 8.Te1-f1 Bh3-h2#

 друкуються

вперше!

Задача №47
мат за 2 ходи (3+4)

Задача №44:
1.Dg7-c7 Ke8-f8 2.Ba2-a4 Kf8-e8 3.Ba4-a5 
Ke8-f8 4.Ba5-a6 Kf8-e8 5.Ba6-a7 Ke8-f8 
6.a7-a8L Kf8-e8 7.La8-c6 Ke8-f8 8.Lb1-h7 
b2-b1D 9.Dc7-g7 La1-g7#

Задача №45:
1.Lc1-f4 Kf3-g4 2.Sf1-e3 Kg4-f3 
3.Dh1-h5 Tg2-g4 4.Lf4-h2 Kf3-e3 
5.Dh5-h3 Tg4-g3 6.Dh3-e6 Ke3-d3 
7.De6-c4 Kd3-e3 8.Dc4-d4 Ke3-f3 
9.Dd4-d5 Kf3-e3 10.Lh2-g1 Tg3-g1# 

сергій та наталя глінчевські

монети незалежної України


