
Напередодні Дня козацтва 
студентів Вінницького 
транспортного коледжу 

посвятили в козаки. Очільник Ві-
нницького козацького полку імені 
Івана Богуна Володимир Волово-
дюк особисто провів церемонію 
посвяти в козачата для охочих 
хлопців та привітав усіх присутніх 
з прийдешнім Днем захисника 
України.

– Кожен хлопець від народження 
має виховуватись, як справжній чо-
ловік. Наші козацькі традиції й усе те, 
що сталося в минувшині, є невідділь-
ною частиною нас самих, і ми маємо 
постійно її розвивати. Разом з тим 
має бути ще й державна програма, 
за якою ми маємо всі працювати. У 
транспортному коледжі дуже добре 
налагоджена робота з патріотично-
го виховання молоді. Я особисто вже 
втретє проводжу для їхніх студентів 
посвяту, – розповідає Володимир Во-
ловодюк. –  Я дуже ціную те, що нас 
запросили долучитися до такого дій-
ства й ми даємо можливість багатьом 
хлопцям приєднатися до такого слав-
ного явища в Україні, як козацтво, а 

також відчути в собі козацький дух і 
в майбутньому стати справжніми ко-
заками. Сьогодні був створений той 
первинний осередок з козачат, які, 
я маю надію, виростуть у справжню 
козацьку сотню. 

Цього дня отаман посвятив у коза-
чата десять студентів віком від 15 до 16 
років. Хлопці за всіма правилами чита-
ли присягу, ставали на коліна, цілували 
шаблю та прапор. 

– Завжди відчував тягу до всього 
українського, особливо до козацтва, 
цікавився його історією й особливо бо-
йовим мистецтвом. Коли наш куратор 
сказала, що є можливість бути посвя-
ченим у козаки, я був здивованим і від-
разу погодився. З превеликим бажан-
ням чекав сьогоднішнього дня й після 
посвяти мене все ще переповнюють 
емоції, – говорить щойно посвячений 
козак, студент другого курсу В’ячеслав 
Кучерук. 

Після офіційної частини вчителі 
провели змагання між студентами й 
новопосвяченими козаками, де визна-
чали найспритніших та найсильніших. 

Вінницький козацький полк є про-
довжувачем військової традиції й спад-
коємцем того самого полку, на чолі 
якого в 1651 році обороняв та звільняв 
Вінницю Іван Богун. Саме тому він має 
його ім’я та дбає про історію та куль-

туру Подільського краю. У 2000 році 
полк очолив Володимир Воловодюк. 
Головний напрямок роботи сучасного 
полку – національно-патріотичне вихо-
вання дітей та молоді. 

За роки діяльності полк запо-
чаткував та постійно проводить 
фестиваль «Живий вогонь», є спі-
ворганізатором фестивалю «Сурми 
звитяги», підтримує та проводить за-
ходи просвітницького й культуроло-
гічного характеру, мистецькі заходи, 
благодійні акції. Полк ім. Богуна має 
активну позицію щодо збереження 
довкілля – не одну сотню дерев свого 
часу вдалося врятувати завдяки еко-
логічній варті, створеній з козаків, які 
протидіяли незаконним вирубкам та 
відстежували місця стихійних сміттєз-
валищ. 

З перших днів війни з Росією козаки 
полку записувались добровольцями в 
зону АТО, а згодом мобілізовувались 
через військкомати. Їхню службу під-
тримували в тилу інші козаки, які зби-
рали волонтерську допомогу та допо-
магали родинам побратимів.

Зараз усі козаки продовжують 
перебувати в строю та працювати 
послідовно й безкорисливо на благо 
України. 

Редакція вітає козацтво та бажає 
звитяг, перемог і наснаги. 

Громадська газета Вінниччиниwww.vlasno.info №41(50), 11 жовтня 2017 р.

Мирослава Слободянюк,
Ірина бАСЕнко

тис тонн 
цукру

вже виробили вінницькі заводи 
з цьогорічного урожаю (с. 2)
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«сЛУхАТИ» РОсЛИНИ
Й ТЕПЕР НИМИ ЛІКУЄ ЛюДЕЙ

У ПОсТРАжДАЛОЇ ВІД 
ВИБУхІВ ПІД КАЛИНІВКОю
РОДИНИ ЗАБИРАюТь ЦЕГЛУ

ТУЛьчИНсьКІ сЕЛяНИ 
13 РОКІВ НЕ МОжУТь 
ПОВЕРНУТИ сВОю ЗЕМЛю

Вінницькі студенти 
приєдналися до лаВ козацтВа

козаки

Володимир ВолоВодюк, 
отаман Вінницького козацького 
полку ім. Івана богуна

6НАЗАРІЙ ДАВИДОВсьКИЙ – 
сВящЕНИК, щО ЛАМАЄ
сТЕРЕОТИПИ 

Програма ТБ 
з 16 по 22 жовтня

Товариство, вітаю вас з 
Днем захисника України. 
Це старовинне козацьке 

свято Покрови стало для нас 
сакральною датою – Днем ко-
зацтва, днем створення Укра-
їнської повстанської армії, 
днем, коли ми вшановуємо 
героїв, що борються за нашу 
країну зараз. 

Козацтво завжди було в 
авангарді змін та визвольної 
боротьби, воно змінювало лиш 
однострої та назви, але дух – мо-
гутній та визвольний – у нас той 
самий, що й сотні років тому. Як 
би ми не називались: повстанці, 
упівці, атовці, майданівці, ми – 
захисники.

І наше сьогоднішнє свято – це 
свідок волі, яка здобувалась віка-
ми. Ми з вами стали свідками від-
родження України, її духу, та про-
вісниками волі. Тримаймо гордо 
ці знамена та удосконалюймо 
себе на славу України. Слава за-
хисникам! 

«козацтВо
за кілька століть

зМінило лиШе
одностроЇ – дуХ 
у нас такиЙ Же

ВільниЙ»

Привітання

Вінницький козацький полк 
є спадкоємцем полку, 

в якому воював Іван Богун



Родині Трафімуків із села Медвідка Вінниць-
кого району повідомили, що в них заберуть 
цеглу, яку вже доставили 30 вересня. Тоді 

йшлося про те, що їм будуть зводити новий бу-
динок. Пізніше – що відбудують веранду. Зараз 
говорять лише про відновлення даху.

– Я вже не знаю, до кого звертатись, де правди 
шукати, – скаржиться Юлія Трафімук. – Як же так 
можна змінювати свої рішення? До нас 30 верес-
ня приходив чоловік з Вінницької міської ради, 
визнав наш будинок аварійним, сказав, що по-
будують новий. І вже частину цегли привезли. 
Правда, сказав, що зведуть лише коробку й на-
криють, а внутрішні роботи ми вже самі будемо 
доробляти. Наступного дня прийшов цей самий 
чоловік і заявив, що йому не дозволяють буду-
вати нам новий будинок. Лише веранду нову 
зроблять, бо наша зовсім розвалилась. А зараз 
взагалі хочуть забрати всю цеглу. Сказали, що 
веранда в нас нормальна, і будуть тільки дах ре-

монтувати. За такою логікою завтра скажуть, що 
в нас і дах не потребує відновлення.

На сьогодні в Медвідці будують нове житло 
лише одній родині, ще одній – зводять добудову. 
Решті проводять ремонтні роботи в пошкоджених 

будинках. Це підтверджує й фахівець із цивільного 
захисту апарату Вінницької райдержадміністрації 
Олексій Ілик:

– Так, цій родині будуть повністю перекривати 
дах. А цеглу завтра заберуть, бо їм завезли її по-
милково. Бригада майстрів десятого жовтня роз-
почне в них роботи з капітального ремонту. Але 
про зведення нового будинку не йдеться. 

Юлія Трафімук зазначає, що 3 жовтня до них приїж-
джав спеціаліст з проектного інституту, обстежив буди-
нок і теж сказав, що їхнє житло в аварійному стані. 

– І після цього нам відмовляють будувати нове 
помешкання. Як же ми будемо жити з двома дітьми 
в аварійному будинку? – жінка в розпачі. Каже, що 
буде дзвонити зі скаргами на урядову «гарячу» лі-
нію. – Обіцяли ж усім допомогти після цих вибухів, 
а тепер кидають нас напризволяще.

Наразі кілька бригад працює в селі на віднов-
ленні пошкоджених будинків: перекривають дахи, 
укріплюють стіни, склять вікна, шпаклюють стіни 
та стелі. Більше двадцяти будинків уже відремонту-
вали. Проте більшість мешканців Медвідки самі за-
ймались ремонтом своїх осель. 

На Вінниччині розпочався 
сезон цукроваріння. В об-
ласті цього року працює сім 

цукрових заводів і, за словами 
очільника департаменту агро-
промислового розвитку, екології 
та природних ресурсів Вінницької 
ОДА Миколи Ткачука, наразі це 
найбільша кількість заводів серед 
усіх регіонів. 

– Усього в Україні працює 36 заво-
дів, сім з них – на Вінниччині, – каже 
посадовець. – Ми маємо той потен-
ціал, завдяки якому кожен четвертий 
кілограм цукру, виробленого в Украї-
ні, це якраз вінницький.

За його словами, площа посіву 
цукрових буряків цього року збіль-
шилась на 2,5 тис гектарів і становить 
56,7 тис гектарів. Хоча урожайність 
буряків, каже посадовець, цього року 
дещо нижча, ніж торік – 440 центне-
рів з гектара проти 480 центнерів. На 
сьогодні вінницькі заводи виробили 
вже 99 тисяч тонн цукру. 

Цукровий буряк на Вінниччині зі-
брали вже на третині засіяних площ. 
Окрім своєї сировини на вінницькі 
заводи везуть буряк і з інших облас-
тей – Хмельницької та Житомирської. 
Торік вал сировини становив 2,8 млн 
тонн, цього року його прогнозують 
на рівні 2,3 млн тонн. 

Вінницькі фермери вже за-
вершують збирання греч-
ки. як повідомив директор 

департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької ОДА Микола 
Ткачук, цього року її посіяли на 
площі 11,9 га. Торік площі посівів 
становили 10 тис га. Наразі на 
85% гречку вже зібрали й намо-
лотили 14,1 тис тонн. Урожайність 
склала 14 центнерів з гектара. 

– Ми маємо гречки в достатній кіль-
кості, і Вінниччина проблем не буде 
мати. Бо, зазвичай, з цього приводу 
виникає багато запитань. У минулі 
роки проблема була в тому, що багато 
гречки також експортувалось. У зв’язку 
з тим, що процес експорту йшов швид-
кими темпами, почала підніматися й 
ціна. Але якщо брати 2016-2017 роки, 
то в структурі посівних площ її посіви 

практично не змінились. Ми в першу 
чергу маємо задовольнити потреби Ві-
нницької області, а залишки продукції 
вже можемо надати іншим регіонам. А 
нам потрібно 6,5 тисяч тонн, – проко-
ментував Ткачук.

Варто зазначити, що торік поса-
довці Міністерства аграрної політики 
під час однієї із селекторних нарад 
обіцяли, що доплачуватимуть аграрі-
ям за збільшення площ посівів греч-
ки та жита.  

Допомогу мали надавати з розра-
хунку на один гектар. До такого кроку 
планували вдатися, оскільки в Україні 
критично зменшились площі посівів 
цих культур і спостерігався дефіцит. Як 
наслідок, ціна гречки влітку минулого 
року зросла до 40 гривень за кілограм. 

Проте дану програму так і не реа-
лізували. Як підтвердив Микола Тка-
чук, за посіяну гречку держава фер-
мерам так нічого і не доплатила. 

Бур’ян амброзія полинолис-
та заполонила приблизно 
35-40% території Віннич-

чини. За словами директора 
департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької ОДА Мико-
ли Ткачука, найбільше рослина 

прогресує в південних районах 
області: Піщанському, Крижопіль-
ському, Бершадському тощо. 

– Амброзія прогресує. Особливо на 
пустирях, покинутих вулицях. Помітна 
також у скверах, парках. І, звичайно, 
на сільськогосподарських угіддях, – на-
голосив посадовець.

Для боротьби з бур’яном цього 
року депутати прийняли спеціальну 
програму, у рамках якої з державно-
го, обласного та місцевих бюджетів 
виділятимуться кошти. Зі своєї кише-
ні мають дати грошей на боротьбу з 
рослиною й самі фермери.  

– Сьогодні, в основному, фінансу-
вання йде коштом місцевих громад. 

Державних коштів небагато – близько 
100 тисяч. Тридцять відсотків надається 
з обласного бюджету, – уточнив Ткачук. 

За його словами, фермери досить 
активно та радикально реагують на 
поширення рослини. Амброзія витя-
гує з ґрунту поживні речовини, від 
чого різко знижується урожайність 
культур. 

МІсЦЕВА ВЛАДА

коЖен ЧетВертиЙ кілоГраМ 
украЇнськоГо цукру
ВиГотоВляє ВінниЧЧина

доплати за ГреЧку Вінницькі
ФерМери так і не отриМали

аМБрозія «заХопила» третину реГіону 

у постраЖдалоЇ Від ВиБуХіВ на калиніВськоМу
арсеналі родини заБираЮть достаВлену цеГлу
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Тетяна ЩЕрбАТюк

Кажуть, що цеглу вивантажили випадково



Багатодітна родина Ліпських 
з Калинівки вже два роки 
не може відновити зруйно-

ваний пожежею будинок. Отри-
мавши від держави чотири тисячі 
гривень на відновлення й ремонт 
будівлі, сім’я перебивається по 
чужих квартирах та буквально по 
крихтах збирає кошти, аби відно-
вити житло.

– Досі трусяться руки, коли зга-
дую той зловісний день, коли наше 
життя перевернулось з ніг на голо-
ву, – говорить постраждала Вікторія 
Ліпська. – Це трапилось 16 жовтня 
2015 року. Того дня чоловік був на 
роботі, а я займалася вдома дітьми. 
Коли несподівано відчула запах 
чогось паленого, відразу взяла ді-
тей і вибігла з будинку. Не встигла 
отямитись, як будинок почав горіти 
все дужче й дужче. Рятувальників 
викликала сусідка, але вже було за-
пізно – від будинку мало що зали-
шилось. Пізніше у висновку пожеж-
ників ми прочитали, що причиною 
загоряння стала «технічна несправ-
ність проводки або дитячі пустощі». 
Та обидві причини відразу можна 
було спростувати, оскільки буди-
нок новий і проводку в ньому ми 
ставили найвищої якості, а діти весь 
час перебували біля мене.

Від самого початку трагедії до 
сьогодні родині допомагають лише 
небайдужі люди та численні волон-
терські організації. Від держави ро-
дина отримала лише чотири тисячі 
гривень, на які фактично пропонува-
лось відремонтувати будинок, в яко-
му згоріло все – від підлоги до стелі. 

– Коли ми залишились на вули-
ці в прямому сенсі голі й босі, мене 
відразу здивувало, скільки хороших 
і небайдужих людей є в моєму ото-
ченні. Дітей відразу вдягнули, також 
передали вдосталь іграшок. На робо-
ті в чоловіка нам виділили квартиру 
для тимчасового проживання, в якій 
ось уже другий рік ми мешкаємо. Та 
треба й совість мати, мені з кожним 
місяцем усе незручніше від того, що 
ми впали до людей як сніг на голо-
ву, – говорить пані Вікторія. – У чо-
ловіка із собою були всі документи, 
тому він відразу почав звертатися в 
міську та обласну ради, які нам до-
помогли купити пластикове вікно. 
В обласній раді для нас виділили три 
тисячі гривень, а в Калинівській місь-
кій – тисячу гривень. У сумі якраз за ці 
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ПІДНІМАВ сІТКУ ТА ЗНИК 
ПІД ВОДОю: ТРУП чОЛОВІКА 
ВИЛОВЛюВАЛИ ВОДОЛАЗИ 
В БЕРШАДІ 

сТРУс, чЕРЕПНО-МОЗКОВА 
ТРАВМА ТА ПЕРЕЛОМИ: 
чЕРЕЗ НЕГОДУ ВІННИчАНИН 
ПОТРАПИВ У ДТП 

ЗАсТУПИВся ЗА НЕВІсТКУ ТА 
ОТРИМАВ НІж У ГРУДИ: У жМЕРИНЦІ 
сИН ВБИВ ВЛАсНОГО БАТьКА

Тіла двох потопельників вилов-
лювали 5 жовтня на Вінниччині. 

Як повідомили в прес-службі ГУ 
ДСНС України у Вінницькій облас-
ті, один з нещасних випадків став-
ся в Бершаді. 38-річний місцевий 
житель рибалив на човні, а коли 
почав піднімати риболовні сітки, 
впав у воду та більше не випірнув. 
Його тіло водолази підняли з дна 
водойми близько 11.30. 

Тіло ще одного потопельника 
виловили в селищі Кирнасівка на 
Тульчинщині. Загиблим виявився 
40-річний місцевий житель. 

Через несприятливі погодні 
умови мешканець Вінниці по-
трапив у аварію й опинився на 
лікарняному ліжку. 

Сталась автопригода 5 жовтня, 
близько 18.00, у селі Підгороднє на 
Тернопільщині. Мешканець Вінниці 
рухався на вантажівці DAF сільською 
дорогою. Проте водій не врахував 
негоди, що не вщухала кілька днів, 
та їхав надто швидко, внаслідок 
чого автомобіль з’їхав у кювет та 
влетів у кам’яний паркан. 

Потерпілого госпіталізували із 
закритою черепно-мозковою 
травмою, струсом головного 
мозку, закритим переломом 
стегна та тазових кісток.   

Сімейна сварка в Жмеринці 
закінчилась вбивством. Інцидент, 
що призвів до смерті людини, 
стався в неділю, 8 жовтня. 

Як повідомили в прес-службі ГУ 
Національної поліції у Вінницькій 
області, між подружжям жмерин-
чан виник конфлікт, під час якого 
чоловік почав бити дружину. Жінці 
вдалось вирватись та втекти до су-
сідів, звідки вона одразу зателефо-
нувала в поліцію, повідомила про 
побиття та сказала, що боїться по-
вертатися додому, оскільки чоловік 
обіцяв її вбити. Прибувши на місце 
події, правоохоронці зауважили, 
що світло в будинку вимкнене, а 
вхідні двері замкнені. Потрапивши 
всередину, поліціянти виявили на 
ліжку однієї з кімнат труп 51-річного 
господаря будинку, свекра заявни-
ці. Як з’ясувалось, після втечі неві-
стки свекор заступився за неї, чим 
розгнівав сина й той завдав батько-
ві ножем кілька ударів у груди. Вони 
виявилися смертельними. 

Вбивцю затримали близько 
десятої години вечора на одній з 
вулиць міста. Чоловік був п’яним 
та пояснив свої дії саме впливом 
алкоголю. Тепер йому загрожує 
до 15 років в’язниці.  
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ГроШеЙ, які Влада Виділила БаГатодітніЙ
сіМ’Ї поГорільціВ з калиніВки, ВистаЧило 

лиШе на одне Вікно

на ВінниЧині ЧолоВік піШоВ 
до лісу та не поВернуВся 

Мирослава Слободянюк

ПоСтраждалі

зниклиЙ БезвіСти

Вікторія онІСІМоВА

Вікторія онІСІМоВА
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У жмеринці розшукують чо-
ловіка, який пішов до лісу 
та не повернувся. 

Як повідомили в прес-службі ГУ 
Національної поліції у Вінницькій 
області, 78-річний жмеринчанин 
Володимир Шураєв ще 2 жовтня 
вийшов з дому, пішов у бік лісового 
масиву та додому не повернувся. 

Рідні вже понад тиждень розшу-
кують зниклого. Усіх небайдужих, 
хто має будь-яку інформацію про 
місцезнаходження Володимира 
Шураєва, рідні просять зателефону-
вати за номерами: (04332)2-00-56, 
067-433-29-35 або 102.

У день зникнення на чоловікові 
була світло-сіра куртка, зелений 
светр, світло-сірі штани в смужку, 

чорні черевики та кашкет. Також 
при собі він мав синю сумку та пас-
порт. 

гроші ми можемо купити пластикове 
вікно. Ще два депутати допомогли 
тонною цементу та неповною маши-
ною піску.

У родині підростає троє малень-
ких дітей, на постійній роботі пра-
цює лише чоловік Руслан. Мати 
вдома доглядає дітей, потроху під-
заробляє консультаціями з грудного 
вигодовування та погодинно працює 
нянечкою. Оскільки як чоловік, так і 
дружина з не дуже заможних родин, 
розраховувати можуть тільки на свої 
сили. Проте житло вони все ж потро-
ху ремонтують, сподіваючись яко-
мога швидше переїхати до власного 
будинку.

– Запах дуже сильно в’ївся в стіни, 
тому без вікон та дверей хата стояла 
півроку й ми нічого не могли робити. 
Здерли всі стіни й залишки підлоги. 
Потроху відкладали зарплату й по-
ставили пластикові вікна, – говорить 
жінка.  

Вікторія Ліпська небайдужа й до 
чужого горя: коли трапилась трагедія 
в Калинівці, вона прихистила в себе 
четверо людей, які тікали від вибухів. 
Також жінка постійно їздить допома-
гати людям, будинки яких постраж-
дали. 

– Я не можу назвати себе во-
лонтером, швидше за все міні-во-
лонтерчиком. Коли вибухнув склад 
боєприпасів і стільки людей за-
лишились без даху над головою, 
просто не могла бути осторонь, 
оскільки як ніхто розуміла, що таке 
залишитись з дітьми на вулиці. Я 
зібрала знайомих, ми відвозили в 
Калинівку речі й все необхідне, що 
мали змогу купити. Мені багато лю-
дей скидали гроші на карточку, я всі 
не витратила. На залишки купила 
мийні засоби й засоби гігієни для 
жінок у «Будинок матері», – додає 
Вікторія Вікторівна. 

Наразі троє дітей родини Ліп-
ських потребують постійного до-
гляду, а в будинку ще необхідно 
встановити підлогу та пошпаклюва-
ти стіни. Усі, хто хоче допомогти цій 
неймовірно добрій та щирій роди-
ні, можуть перерахувати посильну 
суму на картку «ПриватБанку»: 
5168 7573 0727 8137 (Ліпська Ві-
кторія Вікторівна). Також будинок 
потребує хоча б якихось меблів та 
елементарної техніки, якщо в когось 
є бажання чи можливість допомогти, 
звертайтесь до Вікторії Ліпської за 
номером телефону: 067 968 00 58. 

Родина Ліпських Малеча довго звикала жити без свого дому та іграшок

Володимир Шураєв



Вінничанка Ліана Пономаренко 
навчилась лікувати рослинами 
просто «прислухаючись» до 

них. жінка із самісінького дитинства 
збирає й сушить різноманітні квіти й 
трави, готуючи з них лікувальні чаї, 
спеції, мазі та обереги. З радістю на-
вчає цього людей та допомагає дітям 
єднатися з природою й вивчати світ 
навколо. 

–  Мій батько був військовим, тому 
все дитинство я з батьками подорожу-
вала між багатьма країнами. Довгий 
період ми жили в Узбекистані, поки не 
повернулись на рідну батькову землю, 
у Вінницю. Дуже довго я не відчувала 
ніякої єдності з природою, поки не 
почала до неї «прислухатися». Напев-
но, на генетичному рівні, ще від пред-
ків мені передався такий Божий дар 
«чути» рослин і розбиратися, яка з них 
і що лікує, – розповідає Ліана. – Велику 
роль у моєму житті відіграло й те, що 
я люблю навчатись чомусь новому, по-
стійно пізнаючи якісь науки й отриму-
ючи нові знання. Певно тому маю ди-
пломи педагога, повара й спеціаліста 
з легкої промисловості. Разом з цим у 
мене також є безліч відзнак та серти-
фікатів з різних майстер-класів та на-
вчальних курсів у найрізноманітніших 
галузях. 

Жінка протягом усього життя вивчає 
трави та їх найрізноманітніші застосу-
вання. Навчилась лікувати повсякденні 
хвороби, виготовляючи цілющі чаї та 
мазі виключно з натуральних речовин. 

–  Я не з тих людей, які фанатично лі-
куються травами й відмовляються відвід-
увати лікарів. За потреби я завжди ходжу 
в лікарню й веду туди дітей, але, дякува-
ти Богу, ми ніколи не хворіли якимись 
важкими хворобами. Я гадаю, що це за-
вдяки постійній профілактиці. Адже при-
рода нам усе дає для того, щоб ми могли 
або запобігти хворобі, або вилікувати її 
на ранніх стадіях. Просто необхідно на-
вчитися прислухатися до себе, до світу 
навколо, і жити з ним у гармонії, – гово-
рить жінка. 

Чаї, придбані в аптеках, пройшли 
через велику кількість етапів збиран-
ня, обробки й пакування. Багато з них 
не один рік простоюють на полицях, 
чекаючи свого покупця. За цей час 
вони втрачають більшість своїх корис-
них властивостей та несуть лише соту 
частину того корисного, яке ми може-
мо взяти від природи. Тому необхідно 
або збирати необхідні трави самому, 
або купувати в людей на ринку чи в 
травників, які постійно оновлюють 
свої запаси. 

–  Важливо, щоб усі трави були но-
вого річного циклу. Я починаю збира-
ти трави з ранньої весни й роблю це 
до глибокої осені. Тоді взимку вони 
наповнені енергією літа й мають на-
багато більше цілющих властивостей, 
ніж торішні чи позаторішні, –  ствер-
джує Ліана. 

Організм кожної людини вимагає 
енергетичного збагачення від природи, 
тому кожному з нас необхідно якомога 
частіше гуляти в лісах чи парках, де мож-
на навчитися «слухати» все те живе, що 
нас оточує. 

–  Особливе місце в нашому житті має 
займати «щоденна трава». Ось ідете ви 
собі вулицею або лісом, і треба навчи-
тися «прислухатися»: якщо є бажання 
зірвати квітку, необхідно зірвати її й при-
нести додому. Саме цієї енергії потребує 
ваша душа на даний момент. Важливо 
зберігати такі трави протягом року, а з 
настанням нового «циклу», тобто нової 
весни – спалювати, – додає жінка. 

Умовно можна поділити трави на ті, 
які можна вживати, і ті, які варто вико-
ристовувати лише для травниць чи на-
тирання. 

– Якщо людина хоче самостійно на-
вчитися збирати трави для власного 
дому, їй просто необхідно освоїти рос-
линництво й вивчити, які рослини підхо-
дять для того, щоб їх вживали, а які лише 
є складовими лікувальних настоянок 
або мазей. Також варто прочитати тріш-
ки про рослини, оскільки на жіночий та 
чоловічий організм та чи інша рослина 
може впливати по-різному. Далі не ліну-
ватися й починаючи з ранньої весни їх 
збирати, –  каже Ліана. –  За своє життя я 
вже вивчила багато трав, які притаманні 

нашій місцевості й не тільки. Я багато по-
дорожую, нещодавно з родиною жили 
ще з ранньої весни в Чорногорії. Там я 
змогла назбирати цілющих трав із самих 
гір, які через певні особливості клімату 
не ростуть у нашій місцевості. 

Відомо, що з настанням холоду 
багато людей мучаться від осінніх де-
пресій та затяжних застуд. З нашими 
читачами Ліана поділилась найпро-
стішим рецептом чаю від симптомів 
холодної осені, інгредієнти для якого 
можна придбати майже в кожної ба-
бусі в селі. 

– З настанням осені дуже корисно 
пити іван-чай, листя суниці, чебрець, 
шавлію, м’яту та звіробій. Беремо всі ін-
гредієнти, трошки споліскуємо їх окро-
пом, після чого ставимо в чашку, залива-
ємо гарячою водою й даємо настоятись 
п’ять хвилин, –  розповідає жінка. –  Так 
просто ми маємо дуже корисний профі-
лактичний засіб для всієї родини. У ньому 
чебрець, який дуже корисний для жінок – 
допомагає привести в норму нервову 
систему та налагодити роботу гормонів. 
Я б його назвала «рослиною, яка лікує 
душу». Щоправда, є застереження для чо-
ловіків –  їм не можна пити багато м’яти й 
звіробоєм також не можна зловживати. 

Найпопулярнішими серед речей, які 
замовляють у Ліани, є ароматичні по-
душки та амулети-обереги. 

– Я займаюсь з дітками й для них 
спеціально шию ігрові пахучі подушеч-
ки. Якщо в людей виникають проблеми 
з поганим сном чи нервовістю, вони в 
мене замовляють або такі маленькі по-
душечки, або великі для сну. Сам аро-
мат як ароматерапія допомагає люди-
ні заспокоїтись, а цілюща енергетика 
трави відганяє погані думки, – говорить 
Ліана. – Також я б порадила людям при-
носити додому всі знайдені пір’їнки на 
вулиці, оскільки знайдене перо несе в 
собі дуже велику енергетику, яка допо-
магає в житті. 

Також разом з Ліаною ми виготовили 
невеличкий оберіг від злого ока. Для 
нього ми взяли маленький шматочок 
тканини, «щоденні трави» й шматочок 
червоної нитки.  

Пухлина в хребті прикувала до 
лікарняного ліжка 14-річного 
вінничанина Богдана чор-

ноліса. Завжди активний хлопець 
проходить уже другий курс хіміоте-
рапії й мріє якомога швидше стати 
на ноги. 

– Богданчик у нас друга дитина, 
він завжди ріс таким активним і само-
стійним, що ми ніколи не мали з ним 
клопоту. Два роки тому він зайнявся 
стрільбою з лука й відразу почав пока-
зувати дуже хороші результати. Цього 
року навіть на всеукраїнському кон-
курсі зайняв друге місце, – розповідає 
батько хлопця Володимир Чорноліс.

Батьки не відразу звернулись в 
лікарню, коли хлопець почав скар-
житись на біль в спині. Менш ніж за 
рік юнак виріс на 15 сантиметрів і всі 
думали, що причина болю полягає 
саме в цьому. 

– Десь півроку тому Богдан почав 
казати, що його поболює спина, та ми 
не надали цьому важливого значен-
ня. Він багато займався спортом, ніко-

ли не сидів на місці й тому в нас навіть 
не виникло думки звернутися до ліка-
рів, – згадує батько. – Останнім дзво-
ником стало те, що я сам почав помі-
чати невеличку гулю в нього на спині. 

Після приїзду додому з відпочинку 
збирались піти й показатись лікарю, 
але не судилось так, як ми хотіли – за 
кілька днів у сина відмовила нога й у 
лікарню його забрала швидка. 

У лікарні хлопця прооперували й 
відправили частинки пухлини на аналі-
зи, які мали бути готовими за тиждень. 

– Більш ніж два тижні ми чекали ана-
лізів з Вінницької обласної лікарні імені 
М. Пирогова, щоб можна було почати лі-
кування. Отримавши їх, ми просто були в 
ступорі, результати були хорошими й пух-
лини не було виявлено. Та ми засумніва-
лись і відразу відвезли дитину в онколікар-
ню, де пухлину підтвердили за півгодини. 
Там Богдан уже отримав два курси хіміо-
терапії й чекає ще чотири. Якщо всі шість 
курсів пройдуть успішно, місце, де була 
пухлина, опромінять лазером. Після всіх 
цих процедур нам необхідно буде їхати й 
оперуватися за кордоном, де Богданчику 
мають вставити в хребет спеціальний імп-
лантат, – додає Володимир. 

Наразі мати хлопчика не працює, 
а батько підзаробляє на уроках 
стрільби з лука, тож потягнути дороге 
лікування сина вони просто не мо-
жуть. Тому звертаються до всіх не-
байдужих людей за допомогою. Ко-
шти можна перерахувати на картку 
«Ощадбанку»:  5167491003708368 
(Володимир чорноліс). 
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Уже 13 років родина Олени 
та Анатолія Логвинюків із 
села Заозерне Тульчинсько-

го району ходить по колу інстан-
цій, намагаючись повернути свій 
земельний пай, який у них, як за-
певняють, просто вкрали. Однак, 
«віз і нині там» – заяви в поліцію, 
прокуратуру, сільраду, різні рівні 
виконавчої служби, Держгеока-
дастру нічого не дали. 

«ПОМИЛКОВО» ВІДДАЛИ ЗЕМЛю 
ІНШІЙ ЛюДИНІ

Усе почалось у 2004 році, коли се-
лянам видавали державні акти на зе-
мельні паї замість отриманих під час 
розпаювання сертифікатів. Батько 
Олени Семен Задорожний мав сер-
тифікат на земельну ділянку площею 
1,65 гектара. Проте державний акт 
на неї, який засвідчує право власнос-
ті, отримала зовсім інша людина – 
жителька цього ж села Дарка Король. 

– Вона в 1999 році приїхала в село 
й працювала в місцевому колгоспі за 
наймом на буряках. Познайомилася 
тут з нашим сусідом і залишилася з ним 
жити. У списках власників земельних 
сертифікатів – 433 особи з нашого села. 
Серед них і мій батько. А в списках на 
отримання державного акту замість 
нього вже Дарка Король. І тепер у неї 
на руках державний акт на землю, 
який вона отримала незаконно. А в 
нас – сертифікат на землю, яку в нас 
забрали. Ми не маємо нічого, а Дарка 
отримує зерно з батькового паю, бо 
земля в оренді у СТОВ «Світанок», – 
розповідає Олена Семенівна. 

Подружжя розповідає, що нама-
гались поговорити з жінкою, однак 
результату це не принесло. 

– Дарка нам казала: «Я нічого не 
знаю, мені дали». Там замішана вся 
земельна комісія. Дарці підробили 
документи, ніби вона колгоспниця й 
має право на пай. Хоча ми вже діс-
тали відомості, що вона працювала 
по найму. Нам десять років розка-
зували, що в Дарки земля нібито із 
земель запасу. Поки ми не дізнались 
через архіви, що вона знаходиться 
на колгоспному паї, – каже Анатолій 
Петрович.   

ДАЛИ ІНШИЙ ЗЕМЕЛьНИЙ ПАЙ
НА «МЕРТВУ ДУШУ»

Аби виправити помилку, люди 
практично одразу звернулися до ра-
йонного земельного відділу. 

– Коли зайшли до начальника із 
сертифікатом, він побілів. Він ще тоді 
розповідав, що телефонував у село й 
питався про сертифікат. Бо виготовили 
433 державні акти, а здали 432 сертифі-
кати. Але замість того, щоб виправляти 
зроблене, він розклав перед нами кар-
ту села й питається: «Де вам дати зем-
лю?» Я кажу: «Почекайте, ви в мене за-
брали землю, яку держава дала. Мені 
не треба іншої, віддайте нашу», – роз-
повідає Олена Семенівна. 

Люди впевнені: землю в батька 
забрали зовсім невипадково. Адже 
він ветеран війни і йому видали б 

іншу ділянку. Що й зробили під час 
однієї із сесій сільради. 

–  Депутати на сесії самі проголо-
сували за те, щоб нам надали землю з 
резервного фонду. Слова сказати на-
віть моєму чоловікові не дали. Хоча ми 
були проти цієї землі. Пай знаходиться 
на ділянці, яку відвели під кладовище, – 
каже жінка. – А батька схиляли написа-
ти заяву заднім числом про вихід з КСП. 

Але на виділену на сесії земельну ді-
лянку сільрада без участі родини виго-
товила технічну документацію та дер-
жавний акт на ім’я уже покійного на 

той час Семена Задорожного. За ним 
він числиться й дотепер. Сім’я Олени 
на себе цю землю не переоформлюва-
ла й не забрала державний акт. 

13 РОКІВ хОДІННя ПО КОЛУ
Семен Задорожний помер у 2005 

році. А його донька з чоловіком від-
тоді ходять по колу. До редакції «Влас-
но» подружжя принесло цілий стос 
документів за всі роки боротьби. Тут 
звернення до райдержадміністрації 
та облдержадміністрації, районного 
та обласного земельних відділів (те-
пер – Держгеокадастр – авт.), заяви в 
прокуратуру та міліцію, звернення до 
президентів, починаючи від Віктора 
Ющенка. Проте відповідь практично 
скрізь однакова: помилку визнають, 
але посилаються на те, що замість «по-
милково» забраного паю людям ви-
дали інший. Про будь-яку відповідаль-
ність за таку «помилку» ніде не йдеться. 

– Нам пропонують мінятися: ми 
віддаємо Дарці землю, яку нам дали 
із земель резерву, а вона нам віддає 
батьків пай. У міліції та прокуратурі 
кажуть: вам видали, чого ви ще хоче-
те. Але це – крадений пай, для чого 
він нам і нашим дітям? Тим більше, 
що ми на нього не погоджувалися. 

Ми навіть державного акту не забра-
ли на ці землі, вони нам не треба, – 
розповідає Олена Семенівна. 

Зверталися Логвинюки й до суду. 
Однак і там не отримали бажаного 
результату. Наразі, кажуть, залишили 
справу без розгляду. З даного приво-
ду порушувалося кілька криміналь-
них справ, але й вони закривались. 

УсЕ щО сТАЛОся – ВИПАДКОВІсТь
Геть іншої точки зору дотримується 

очільниця села Заозерне Ірина Басса-
раб. На той час, коли стався інцидент, 

вона обіймала посаду бухгалтера в СТОВ 
«Світанок». Жінка запевняє: помилка 
зі списками сталася дійсно випадково. 
Мовляв, ніхто злого умислу не мав. 

– У земельній комісії я не була, там 
працювали інші люди. Але це чисто ме-
ханічна помилка. Що тоді в селі не було 
землі? Та була! Після цього ще десятки 
людей через суд зверталися і їм нада-
вали землю. Те, що спеціально в нього 
(Семена Задорожного – авт.) забрали, а 
віддали іншим людям – це абсурд. Дар-
ка Король опинилася в списках як така, 
що недавно вступила в СТОВ. Вона ви-
йшла заміж за чоловіка, який є сусідом 
Логвинюків. І землю тоді розподіляли 
підряд: так, як люди жили на вулиці. 
Якби це було сьогодні, коли землі об-
маль, то це міг бути злочин, як кричить 
Олена. Але тоді, коли землі було вдо-
сталь, то злочину не було точно. Їм на-
дали землю в іншому місці. Яка різни-
ця, де вона? Вони ж її не обробляють. 
Тільки вона його не бере, а хоче тільки 
там, де нібито була батькова, – каже 
Ірина Олександрівна. 

Посадовиця розповідає, що звер-
талася до Дарки Король, аби виріши-
ти нарешті це питання. 

– Пропонувала обмінятися зе-
мельними ділянками. Нехай Олена 

переходить на свою ділянку, а та на 
їхню. Дарка згодна. А Олена своє: 
«Це ще один злочин». Я їм пояснюва-
ла: державний акт Дарки може скасу-
вати лише рішення суду – ні я, ні сесія 
сільради цього зробити не можемо, – 
пояснила сільська голова. 

Депутат Тульчинської райради Ва-
силь Марценюк очолював Заозерську 
сільраду з 2006 по 2010 рік. Як розпо-
віли Логвинюки, чоловік допомагав їм: 
сам звертався із заявами до прокурату-
ри та міліції. Однак і на його заяви при-
ходили відписки. Нині щодо вирішення 
також схиляється до варіанту обміну ді-
лянками між сім’ями. 

– Тут більше моральна складова 
проблеми. Можна було б зробити 
так: сільська рада надає цій Король 
Дарці ділянку для ведення особисто-
го селянського господарства, а вона 
віддає отриманий пай Логвинюкам. 
Їх усіх треба посадити за стіл пере-
говорів і вирішити питання. Інакше 
ніяк, багато часу вже пройшло, – за-
значає Марценюк.  

ДОВЕсТИ щОсь 
МАЙжЕ НЕМОжЛИВО

Юрист Сергій Корнійчук пояснює: 
через стільки років родина навряд чи 
зуміє щось довести. Як не сумно, але 
час втрачено.  

– Тут потрібно розуміти деякі речі. 
По-перше, сертифікат на землю – це ще 
не конкретна земельна ділянка. Це лише 
право власності на земельну частку паю 
на території сільради. Її межі на той час 
ще не було виділено й не можна довести, 
що саме та земельна ділянка, на яку вка-
зують ці люди, належала їхньому бать-
кові. Межі земельних ділянок в натурі 
визначалися під час виготовлення дер-
жавного акту. Тоді ж ділянкам присво-
ювався кадастровий номер. По-друге, у 
суді дуже важко довести, що їхня земля 
була саме в тому місці. Ну й уже давно 
пройшов термін позовної давності. У 
цивільних справ він становить три роки. 
Крім того, зараз існує практика Верхо-
вного Суду, в якій говориться, що люди-
на має сама проявляти інтерес до своїх 
прав і в належний термін та належним 
чином їх відстоювати. Тому важко буде 
ще й довести, що вони відстоювали свої 
права. Кримінальну справу теж, швидше 
за все, закриють за терміном давності. 
Тому я радив би цій родині погоджувати-
ся на ту земельну ділянку, яку їй надали 
замість колишньої. Зараз, навіть знову 
звернувшись до суду, результат вони мо-
жуть отримати той самий: їм запропо-
нують альтернативну ділянку. Тільки ко-
штів, часу та нервів вони на це витратять 
набагато більше, – пояснив юрист. 

Наразі сім’я Логвинюків планує 
боротися за свою землю далі. Ка-
жуть, добиватимуться того, щоб їм 
повернули пай батька.  

Тим більше, що навесні цього року 
Логвинюки отримали акт з Держгеока-
дастру, в якому підтверджується, що 
розпорядження Тульчинської райдер-
жадміністрації щодо розпаювання зе-
мель у 2004 році видано з порушенням 
вимог Указу Президента «Про порядок 
паювання земель, переданих у колек-
тивну власність сільськогосподарським 
підприємствам і організаціям».  
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на тульЧинЩині селяни 13 рокіВ
поВертаЮть сВоЮ зеМлЮ після 
«поМилки» ЧиноВникіВ 

Паї

Тамара ТИСяЧнА

До нашої редакції подружжя принесло цілий стос документів за всі 
роки боротьби. Тут звернення до райдержадміністрації та ОДА, 

районного та обласного земельних відділів, заяви в прокуратуру 
та міліцію, звернення до президентів, починаючи від Віктора Ющенка

Родина Логвинюків зібрала стоси документів у боротьбі за свою втрачену землю



сьогодні на чашку кави ми за-
просили незвичайного вінни-
чанина. Паства звикла бачити 

його в рясі та з кадилом під час від-
правлення літургії. А студенти, митці 
та друзі – у костюмі з метеликом чи 
джинсах і светрі. На інтерв’ю він уза-
галі приходить з рожевими навуш-
никами у вухах, про які під час роз-
мови скаже: «А чому ні? що в цьому 
поганого?». священик, диригент 
жіночого хору «соломія», співак, 
організатор соціальних проектів та 
історико-паломницьких мандрівок, 
дослідник історії храмів Поділля, 
викладач – усе це про 29-річного ві-
нничанина Назарія Давидовського. 

ФЛЕШМОБ НА ТЕМУ «щЕДРИКА»
Минулої зими отець Назарій став 

відомим на всю країну завдяки флеш-
мобу #Щедрик100challenge, який він 
оголосив у соцмережі на честь століття 
виконання пісні в обробці Миколи Ле-
онтовича. Хори зі всіх куточків України 
переспівували «Щедрика» й надсила-
ли Назарію відео зі своїми виступами. 
Згодом до проекту приєдналися й інші 
країни й флешмоб вийшов на міжна-
родний рівень. Загалом Назарій отри-
мав понад сотню варіантів виконання 
«Щедрика» з України й з-за кордону. 

Крім того, отець Назарій досліджує 
історію храмів Поділля й біографії свя-
щеників, веде сторінку Історичного від-
ділу Вінницької єпархії в соцмережі, де 
й публікує світлини храмів. Цього року 
організував дві історико-паломницькі 
поїздки діючими та забутими монас-
тирями Вінниччини, у тому числі й під-
земною церквою в селі Яришів Моги-
лів-Подільського району. 

«я Б НЕ ЗМІГ БУТИ
ЛИШЕ сВящЕНИКОМ»

Назарій Давидовський – священик 
у третьому поколінні: його дід теж був 
священиком, а з батьком він і до сьо-
годні править службу в одному храмі. 

– Діти завжди наслідують своїх бать-
ків. І в дитинстві я теж грався «у батюш-
ку». Брав пелюшки та одягав на спину, 
спереду рушник був як єпитрахиль, 
а брязкальця – кадилом. Але батьки 
мене ніколи не примушували стати 
священиком, – пригадує отець Назарій.

Однак зауважує: точно пам’ятає 
момент, коли прийшло бажання ста-
ти священиком і чому. 

– Я тоді навчався на першому курсі 
Київського національного університету 
культури та мистецтв за спеціальністю 
хорове диригування. У людини завжди 
відбуваються якісь зміни. І, мабуть, це 
був перехід від юнацтва до самостій-
ного життя. Дуже яскраво це пам’ятаю: 
ніби все перевернулося в душі. Вини-
кло бажання прийняти сан. Але базу-
валося воно на дуже високих, масш-
табних цілях: як краще послужити Богу, 
людям, суспільству. У служінні я бачив 
не лише момент самореалізації, а й 
можливість розкриття власної ідентич-
ності. Але не заради власних амбіцій. 
Кажуть, ти є знаряддям Божим у його 
руках, і от мені хотілося бути цим зна-
ряддям, – пояснює священик. 

І хоч на запитання, чи трапляють-
ся в його житті містичні історії, Наза-
рій відповідає «ні», однак у моменті 
його висвячення в сан усе ж є чимало 
цікавих збігів.

– Перший ступінь священства – це 
диякон. Мене рукопоклали в диякони 
29 вересня 2013 року в Спасо-Преоб-
раженському соборі Вінниці. А коли я 
прийшов додому й став переглядати 
документи, то побачив, що мого дідуся 

рівно 72 роки тому цього ж дня рукопо-
клали в священики. Я не очікував і не 
планував! А священиком я став 27 жов-
тня цього ж року, на свій День ангела. 
Рукопокладання мало бути в інший 
день, але я захворів і його перенесли. 
Тепер мені здається, що це – Божий 
промисел, – каже священик.

«ПЕРЕЛОМ» сВІДОМОсТІ
Отець Назарій розповідає, що 

прекрасно розуміє, як дехто сприй-
має священиків зі сторони: мовляв, 
вони мало працюють і багато їдять. 
На цій фразі сміється. 

– Я не скажу, що це праця, це – слу-
жіння. Але воно непросте. Одна справа, 
коли ти спілкуєшся з людьми просто так. 
А інша – коли вони приходять до тебе 
на сповідь. Це не викликає якоїсь відра-
зи, навпаки – внутрішнє співчуття до цієї 
людини. Але коли тобі 25 років, до бого-
словських знань потрібен ще й життєвий 
досвід. Для людей старшого віку ти шу-
каєш втішливих слів. І на перших етапах 
це дуже важко. Це примушує тебе дуже 
широко дивитися на світ. Людські долі – 
дуже різні, зустрічається багато полама-
них. Треба навчитися співпереживати 
людині, любити її, вміти засуджувати не 
саму людину, а її гріх, як негативний вчи-
нок, – розповідає священик.

Шлях від мирянина до священнослу-
жителя в Назарія виявився непростим. 
Передусім психологічно й морально: по-
трібно було вчитися заново сприймати 
священство, віру, молитву, релігію. 

– Мені доводиться періодично зу-
стрічатися з людьми смертельно хво-
рими на онкологію – у передсмертні 
дні та години сповідати їх. І тут теж по-
трібно навчитися по-новому вірити в 
Бога, у його промисел, у те, що ця хво-
роба саме для цієї людини і її спасіння 
щось несе. Ми не можемо до кінця 
зрозуміти своїм мисленням і своєю ло-
гікою рішення Бога, маємо лише дові-
ряти. Віра – це ще й довіра, – каже він.

Поринувши в роздуми, Назарій 
забуває про своє лате на столі. Хоча 
кава – ще одна пристрасть священи-
ка. За чашкою цього запашного на-
пою він, каже, любить вести бесіди 
зі старшими священиками: про їхні 
життя й погляди, а також про музику, 
мистецтво, релігію. 

Шукає підтримки для зміцнення 
своєї віри в тих, хто за радянських ча-
сів пройшов через гоніння. 

– Дуже цікаво саме від них почу-
ти цю мудрість. А взагалі треба фор-
мувати позитив довкола себе. Якщо 
будеш позитивним, але бачитимеш 
і недоліки, ти зможеш жити. Знаєте, 
як кажуть – рожеві окуляри розби-
ваються склом всередину. Не треба 
вводити себе в ейфорію, треба бачи-
ти все, – впевнений отець Назарій.

ПРО «ЗАВОюВАННя» ПАсТВИ
Й КОМПЛІМЕНТИ жІНКАМ 

Від наступного запитання – як на 
молодого та привабливого священи-
ка реагують у пастві, особливо жінки, 
– в очах Назарія спалахують іскорки: 
мабуть, його про це питають вперше.

– Спочатку було важко завойовува-
ти авторитет серед людей, – зізнається 
священик. – Я ж у цьому храмі на кліросі 
співав, і читав, і всі мене знали, як На-
зара, сина священика. А тут раз – і про-
сто Назар стає отцем Назарієм. У перші 
рази старші люди з хвилюванням ішли 
до мене на сповідь. Особливо я це помі-
чав у Великий піст. Бачив, що до батька 

черга на сповідь значно більша. І це був 
момент прояву довіри. Знаю, що мої па-
рафіяни спочатку думали, що молодий 
батюшка почне їм «рознос» робити, ка-
зати, що всі вони грішники. Але в мене 
ніколи такого не було. Знав, потрібен 
час, аби здобути довіру серед людей. 
І мене це навіть не гнітило. Хоча мені 
було важкувато, адже іноді під час спові-
ді ти не знаєш, що тобі скажуть і що на це 
відповісти. Але пройшов рік-два, і бачу, 
що люди до мене звикли, – усміхається 
отець Назарій.

ШІсТь ДЕсяТКІВ ДІВчАТ НА КУРсІ
– У мене майже 60 дівчат-студенток 

на курсі. І ще чимало жінок мене оточує 
в педагогічному колективі. Не знаю, але 
я ніколи не відчував, наскільки я симпа-
тичний, гарний. У хорошому сенсі відчу-
ваю добру симпатію до людини. Можу 
сказати комплімент жінці про те, що в 
неї гарний шарфик чи спідниця. Вважаю 
це нормальним і природним. Адже для 
кожної жінки важливо бути гарною, від-
чувати себе щасливою. Ми ж помічаємо 
ці речі, але чомусь стараємось про них 
не говорити, замовчуємо. А чому про 
це не сказати? І людині приємно від цьо-
го. Я б не сказав, що потерпаю від таких 
речей. Мабуть, я дистанціююсь і абстра-
гуюсь. Якщо ж говорити про студенток, 
то з ними маю бути в певній мірі навіть 

тінейджером, щоб бути на одній хвилі, – 
каже отець Назарій.

«МОЛОДІжНІ ШТУчКИ» 
сВящЕННОсЛУжИТЕЛя

Проте в такої бурхливої громад-
ської діяльності є й зворотній бік: 
отцю Назарію деколи доводиться 
чути від старших колег зауваження. 

– Може, комусь здається, що я граю 
на публіку. Деякі священики закидали 
мені: «Ну як ти можеш: у піджаку, з дівча-
тами співаєш? Ти ж батюшка, що це за 
бісовщина?» – отець Назарій робить па-
узу. – А чому не можна? Де написано, що 
не можна? Для мене це все є природним. 
Я людина, яка не може займатися суто 
однією діяльністю. Не можу всидіти на 
одному місці, для мене це все одно, що 
заіржавіти. Мені потрібні нові враження, 
спілкування, новий досвід. І це – життя. У 
церкві відчуваю себе природно. У коле-
джі я можу й посміятися, і пожартувати, і 
придумати якісь молодіжні штучки – і це 
для мене теж природно.

«Молодіжні штучки» проявляють-
ся в отця Назарія й в одязі. Розпові-
дає, що любить сучасний одяг, у тому 
числі й порвані джинси та футболки з 
яскравими принтами. 

– Я нікому не забороняю жити так, 
як він хоче, і сам маю право на власну 
самоідентичність. Не потрібно себе 
вводити в якусь заляканість. Один мій 
колега колись побачив мене, одягну-
того в червоні штанці і якусь футболку: 
«Я вами захоплююсь, ви ламаєте сте-
реотипи!». Так, їх треба ламати, пока-
зувати, що церква – не щось мертве, 
що вона жива, – каже священик. 

ВЕсь У БАТьКА 
Проте така несхожість на інших 

виникла не на порожньому місці. 
Батько Назарія – протоієрей Агафан-
гел теж свого часу ламав стереотипи. 
Тому сина підтримує.

– Мій батько теж одного разу «по-
рвав свідомість» людям. Це був 1993 
чи 1994 рік, наша державність лише за-
роджувалась. Свого часу батько вчив-
ся в консерваторії, був регентом хору. 
Яскраво пам’ятаю з дитинства, як він 
слухав американські гурти. А «розрив 
свідомості» стався, коли батька запроси-
ли до Вінниці посвятити прапор України 
в кіноконцертному залі «Райдуга». Він 
освятив прапор і тут же, у рясі, сів на сце-
ні за рояль і заспівав свою пісню. У лю-
дей був шок: батюшка в рясі за роялем, 
грає та співає. Його мати, моя бабуся, 
дуже через це переймалася, мовляв, як 
це так. І тут люди довкола неї починають 
захоплюватися ним. А вона як почула, то 
зразу: «Це мій син». Тому мій батько теж 
прогресивний. У 90-ті роки він на вірші 
багатьох наших поетів писав пісні. До нас 
завжди приходили якісь поети, компо-
зитори. Приїжджав Павло Зібров, з яким 
батько жив у одній кімнаті в гуртожитку. 
Часто пили каву, грали, співали, розмов-
ляли до ранку, – пригадує священик.

Зараз в отця Назарія теж є чимало 
задумів, які він не спішить розкрива-
ти. Має організувати ще одну істори-
ко-паломницьку поїздку до унікаль-
ного храму в один з райцентрів 
області. Готує музичний проект з ді-
джеєм. Хоче впорядкувати архівні 
світлини та документи й видати кни-
гу про храми Поділля, біографії свя-
щеників. Розмова з отцем Назарієм 
наштовхує на чимало роздумів, зо-
крема про стандарти й те, хто їх вста-
новлює, чи варто їх наслідувати та 
коли потрібно змінювати. Священик 
своїм прикладом показує, що прояв-
ляти себе, розвиватися й робити хо-
роші справи можна будь-де, будь-
коли та за будь-яких умов. 

ПЕРсОНА
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Назарій Давидовський

Назарій Давидовський диригує жіночим хором «соломія»



Тульчин сміливо можна на-
звати культурною столицею 
Вінницької області. ста-

ніслав Потоцький мав тут свою 
резиденцію, яку називали «По-
дільським Версалем». Протягом 
XVIII-XIX століть Тульчин неодно-
разово відвідували польські ко-
ролі та вельможі, а також відомі 
особи того часу – поет Олександр 
Пушкін, лідер Південного това-
риства декабристів Павло Пес-
тель та російський полководець 
Олександр суворов. 

Тож не дивно, що такі візити часто 
лишали по собі ті чи інші приурочені до 
них пам’ятки. Таким, наприклад, був 
обеліск, присвячений приїзду короля.

17 травня 1787 року останній 
польський король Станіслав Август 
Понятовський на зворотному шля-
ху з Канева заїхав у Тульчин до гра-
фа Станіслава Потоцького та про-
був тут чотири дні. Володар маєтку, 
граф Станіслав Потоцький, запро-

шував короля до себе для обопіль-
ного примирення після неприємних 
сутичок. На згадку про візит коро-
ля Потоцький подарував свободу 
мешканцям Тульчина, які прожива-
ли в радіусі 12 тисяч ліктів (близько 
8 км – прим авт.). Обеліск встано-
вили в центрі міста. Він складався з 
кам’яного п’єдесталу з витесаною з 
піщаника колоною, яка закінчува-
лась залізною кулею зі шпилем. На 
колоні зроблений напис польською 
мовою, який засвідчує, що граф 
Станіслав Потоцький подарував 
кріпакам, які мешкали в Тульчині, 

міщанські права та звільнив їх від 
кріпосної залежності.

Обеліск простояв до 1956 року. За 
клопотанням голови Тульчинського 
райвиконкому колону демонтували 
«як таку, що закриває собою пер-
спективу пам’ятника Суворову». 
Близько шести років на місці обеліс-
ку стояв електричний стовп. Потім 
обеліск просто валявся біля огорожі 
краєзнавчого музею. Зараз обеліск 
знаходиться на території Тульчин-
ського краєзнавчого музею в непо-
вному вигляді – відсутні металева 
куля та шпиль. 

Уже майже 30 років Галина 
Заєць відроджує на Віннич-
чині старовинне українське 

ремесло – рогозоплетіння. Рогоза 
в руках майстрині перетворюєть-
ся на кошики, сумочки, капелюш-
ки, обереги, іграшки, килимки та 
навіть капці. 

Галина Антонівна – керівник гурт-
ка декоративно-ужиткового мисте-
цтва, працює одночасно в двох сіль-
ських школах – у Щітках та Писарівці. 

Майстриня з усмішкою згадує про 
подорож, яка познайомила її з рого-
зоплетінням:

– Вперше я взяла рогозу в руки в 
30 років, коли в таборі в Одесі по-
знайомилася з майстром з Терно-
поля, який показав мені, як плести 
капелюха з рогози. Основне, що 
я навчилася робити – стрічка (це 
основний узор, яким можна зроби-
ти будь-який виріб).

Так, після одного уроку Галина 
Антонівна почала розробляти власні 
вироби. У той час інтернет був не та-
ким розповсюдженим, тому вчитися 
потрібно було самотужки. 

– Я собі купила корзинку нашої 
місцевої майстрині й дивилася, як 
вухо прив’язане (тобто ручка), як дно 
зроблене, наприклад, стовпчиком... І 

все, мені не потрібно було, щоб мене 
хтось вчив. Може, мені допомогло 
те, що я за освітою художник-оформ-
лювач, – каже пані Галина.

На думку майстрині, промисел за-
непав через те, що всі вироби були 
однієї моделі, здебільшого трапеціє-
подібні корзинки з обмеженою кіль-
кістю візерунків. Людей така однома-
нітність не цікавила, тому вироби зі 
шкіри та пластику витіснили рогозу. 

– Зараз я помічаю, що вироби з 
рогози повертаються. І було б добре, 
якби швидше, бо зараз таке забруд-
нення пластиком, що це жах. А виро-
би з рогози – екологічно чисті. Рогоза 
нетоксична – ні при спалюванні, ні 
при гноїнні, – каже Галина Антонівна.

Для плетіння використовують 
торішню рогозу. Тому правильна за-
готівля рогози – це один з найголо-
вніших етапів. За словами майстрині, 
заготівлю проводять з кінця серпня 

до кінця вересня. Саме в цей період 
вона найякісніша. Рогозу зрізають 
під корінь. Робоча частина – до листя. 
Потім рогозу сушать на сонці й збері-
гають на горищі до наступного року. 

Виготовлення виробів починається 
з ескізів і задумів. У Галини Антонівни 
навіть є спеціальна «папка ідей». По-
тім потрібно виготовити форму. Зазви-
чай вона виготовляється з дерев’яних 
дощечок. Торішню рогозу потрібно 
полущити, замочити чистою гарячою 
водою й вже можна починати плести. 
Працювати потрібно тільки з вологою 
рогозою. Готові вироби не потребують 
ніякої обробки, їх одразу можна вико-
ристовувати за призначенням.

– Я не додаю ніякої хімії, не фар-
бую й не вибілюю. Для оздоблення 
використовую листя рогози. Учні лю-
блять оздоблювати вироби кольоро-
вими стрічками або нитками, – роз-
повідає Галина Антонівна. 

Майстриня розробляє та виготов-
ляє різні моделі кошиків, барильця, 
сумочки з короткими й довгими руч-
ками, лапті, чоловічі та жіночі капе-
люхи з різними узорами, килимки, 
обереги, новорічні іграшки, коники, 
ляльки та навіть різдвяний вертеп.

Вартість виробу з рогози зале-
жить від складності роботи. Напри-
клад, корзинка може коштувати від 
100 гривень до 500 гривень. Біль-
шість виробів продаються на вистав-
ках. Вироби на замовлення майстри-
ня робить рідко, часу бракує. 

– Я все це роблю не для того, щоб 
якось прославитися. Я роблю це для 
того, щоб принести людям радість, 
щось цікаве запропонувати. Бізнес 
на цьому я не будую. У мене є ціль – 
щоб цей промисел не згас, – каже Га-
лина Антонівна. 
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Влад боднАр

Дореволюційний Тульчин

Вулиця суворова (Дворцова) тоді та зараз 

Галина Заєць Рогозу майстриня перетворює на дивовижні вироби Пані Галина виготовляє різні моделі кошиків
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РОБОТА

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

*** 
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.

 
Пропонуємо роботу охоронника. З/п 7000 грн/міс. 

Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання ко-

штом фірми. Довідки: м. Умань, вул. Незалежності, 
83. Тел.: 067-845-79-65.

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 відпові-
дальні працівники віком від 18 років, вахта 15/15, 
30/15. З/п від 8500 грн за вахту. Оплата щодня. Гарні 
умови для іногородніх, житло, харчування, спец. 
одяг. Тел: 097-388-46-55, 093-020-59-09.

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

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

На будівництво потрібні: фасадники, пли-
точники, гіпсокартонники, мулярі-штукатурни-
ки. Вахтовий метод роботи. Робота цілий рік. 
Проживання та харчування надаємо. Офіційне 
працевлаштування! З/п від 15000 грн. Тел.: 073-
212-38-89, 096-384-41-49 (Дмитро, Харків).

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. 
робота в м.Вінниця на виробництві.  Звертатись 
за телефонами: (067) 993-71-83, (063) 302-82-82.

РК «Діагональ» потрібні робітники сервісу та роз-
клейники. Можливе надання житла. З/п від 6000 
грн. Тел.: 505-392-77-70; 050-392-99-79; 094-886-00-
73 (Харків).

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
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***
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, культиватори. 

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

НЕРУхОМІсТь
Продам будинок у Новопетрівці Бердянського 

району Запорізької області. 96 кв. м, газ, світло, вода, 
господарські прибудови, гараж, літня кухня, підвал, 
29 соток, сад, море в 200 м. Тел.: 099-772-26-93.

ПОсЛУГИ
Дам грошей в борг. Тел.:  067-700-29-81 (Ан-

дрієнко Віктор Павлович, Запоріжжя). Не є банків-
ською установою.

***
Позика від 10 до 150 тис. грн, 15% річних, до 9 

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

ЗНАЙОМсТВА
Чоловік, 72/167/70, освіта середня, без ш/з, житлом 
і матеріально забезпечений, бажає познайомитись 
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, Ко-
нотоп, гільза, поршень, кільця поршневі, паль-
ці, 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). 

***
Продається хетчбек СЕАТ ТОЛЕДО Фольксваген 

Ауді груп 1,6 л, 102 л/с, ціна-якість нижча ринкових. 
600 доларів. Прекрасний стан. Тел.:  095-188-75-52 
(Харків).

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 страхуван-

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

Безкоштовні вакансії – будівництво та колія. Прожи-
вання, проїзд – безкоштовно. Зарплата – 11-15 зло-
тих/год (аванс – 200 зл./щотижня). З візами та біоме-
тричними паспортами працевлаштуємо за 1 добу. 
Оформлення запрошення – 3 тижні. Тел.:  067-620-
45-02 (Ігор, Стрий).

ОДяГ, ВЗУТТя, ТКАНИНИ
Одяг великих розмірів у хорошому стані, хорошої 
якості. Великий асортимент, який постійно оновлю-
ється! Куртки, пальта, плащі, кардигани, вітровки, 
светри, туніки, трикотажні сукні, штани, спідниці, 
халати. Від 150 грн. Тел.: 095-658-14-07 (Запоріжжя).

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

***
Колекціонер придбає: військову форму СРСР, 

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

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. Власне ви-
робництво, «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).

***
Куплю вимірювальний інструмент: нутроме-

три, скоби, важільні індикатори, мікрометри тощо, 
мікроскопи інструментальні, квадранти КО60, мета-
лорізальний інструмент (свердла, черв’ячні фрези, 
фрези модульні дискові, «победит»), підшипники 
тощо. Тел.: 067-908-32-29 (Харків). 

сІЛьсьКЕ ГОсПОДАРсТВО 
Техніка від виробника! Виробляємо: сіялку 

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

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

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 до кінця 2017 року!

Передплатний індекс: 97927

УВАГА!
Передплатіть газету «Правди сила» до кінця року. Ви можете вирізати ку-

пон на передплату просто з газети. Уважно заповніть усі вільні поля, вкажіть 
точну адресу. Купон віддайте листоноші або віднесіть у відділення «Укрпо-
шти», оплативши передплату. 

Наша газета додала в сторінках, і тепер ми виходимо на 12 шпальтах. 
Передплата на  місяць – 10 грн 85 коп. 

*Додатково оплачуються послуги «Укрпошти»: 1 міс. – 1,48 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!

Передплата Оформлення Всього до сплати

 Один місяць 14,86 грн 2,00 грн 16,86 грн

 Три місяці 44,58 грн 4,60 грн 49,18 грн

 Шість місяців 89,16 грн 5,60 грн 94,76 грн

 Рік 178,32 грн 8,60 грн 186,92 грн

Вартість передплати на газету «Правди сила» на 2018 рік:

Газета «Правди сила» інформує, що з 15 вересня «Укрпошта» розпочала пе-
редплатну кампанію на 2018 рік. Пропонуємо вам оформити передплату 
нашої газети в будь-якому поштовому відділенні або через листоношу.
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ТБ 10

проГраМа телепередаЧ з 16 по 22 жовтня
ПОНЕДІЛОК, 16 жОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 23.30 Д/с «Марк Твен»
07.30 Ера бізнесу
07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 17.40, 
23.20 Світ он лайн
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 Д/с «Нью-Йорк»
09.30 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»
13.50 Перша шпальта
14.30, 22.50 Д/с «Супервідчуття»
15.30, 00.20 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.15, 02.55 Вікно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.05, 21.00, 01.55 Новини
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 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
03.20 Д/ф «Сімдесятники. Сергій 
Параджанов»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00 Х/ф «Ва-банк»
08.05 Х/ф «Ва-банк 2»
10.05 «Чотири весілля»
11.10 «Танці з зірками»
13.35 Х/ф «Іван Васильович змі-
нює професію»
15.30 Х/ф «Операція «И» та інші 
пригоди Шурика»
17.30 Х/ф «Нестримні» (16+)
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 Х/ф «Аватар»
23.30 Д/ф «Невідомий батальон»
00.45 «Мультибарбара»

Інтер
05.45, 20.00, 03.10, 05.15 «По-
дробиці»
06.25 «Мультфільм»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.20 Х/ф «Недільний тато»
12.30 Х/ф «Одружений холостяк»
14.20 Х/ф «Джентльмени удачі»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.40 Т/с «Спокуса 2»
22.30 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
00.20 Т/с «25-а година» 12+
03.50 «Готуємо разом»

ТК Україна
06.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
07.00, 02.40 Зірковий шлях
09.20 Х/ф «Мрії з пластиліну»
11.20, 15.20 Т/с «Доля на ім’я 
любов» 12+
15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні
15.50 Х/ф «Весільна сукня» 12+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.50 Т/с «Свєтка» 12+
00.00 Х/ф «Цар скорпіонів 3: 
Книга мертвих» 16+
04.00 Т/с «Адвокат» 16+

Новий Канал
03.00, 02.30 Зона ночі
04.00 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 09.19 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
09.20 М/ф «Робінзон Крузо: Дуже 
населений острів»
11.10 Х/ф «Зелений ліхтар» 16+
13.40 Х/ф «Темний лицар» 16+
16.40 Х/ф «Хеллбой: Герой із 
пекла» 16+
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф «Бабадук» 18+
02.25 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайні новини
06.20 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.05, 13.15, 16.10, 21.30 Т/с «Пес-
3» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда
22.30 Х/ф «47 ронінів» 16+
01.00 Х/ф «У пеклі» 18+
02.40 Т/с «Слідчі» 16+
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

сТБ
06.10, 15.25 «Все буде добре!»
08.10 «Все буде смачно!»
09.10 Х/ф «Таємниця «Чорних 
дроздів»
11.25 Х/ф «Запасний гравець»
13.00 «Битва екстрасенсів 17»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф «Герцог»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 22.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 02.00 Казки У Кіно
19.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
20.00, 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, 17 жОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 23.30 Д/с «Марк Твен»
07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 16.35, 
23.20 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15, 02.55 Д/с «Нью-Йорк»
09.00, 22.50 Д/с «Супервідчуття»
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
16.45 Покоління Z
17.15 М/с «Книга джунглів»
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
00.35 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 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»
10.50, 12.20 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»
13.10, 14.15 Т/с «Свати - 4»
15.20 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 Х/ф «Перевізник» (16+)
22.00 «Життя без обману 2017»
23.20, 00.10 Х/ф «Нестримні»
01.40 «Мольфар»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 22.30 «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»
10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Спокуса 2»
13.00, 14.00 «Життя на грані»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 03.10, 05.15 «Подробиці»
00.20 Т/с «25-а година» 12+
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, 02.40 Сьогодні
09.15, 03.25 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Феєнорд» - «Шахтар»
00.10 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
04.50 Т/с «Адвокат» 16+

Новий Канал
03.00, 02.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.15 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки»
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 13.20 Х/ф «У пошуках при-
год» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Скетч-шоу «На трьох»
14.05, 16.10 Т/с «Янголи війни» 
16+
16.20, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Т/с «Паршиві вівці» 16+
23.30 Х/ф «Малавіта» 16+
01.50 Х/ф «Хулігани Зеленої 
вулиці» 16+
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

сТБ
06.35, 15.25 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
09.35 «Битва екстрасенсів 15»
11.55 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.00 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 М/ф «Школа монстрів: Вітає-
мо у Monster High»
12.00 Панянка-селянка

13.00, 22.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 02.00 Казки У Кіно
19.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
20.00, 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, 18 жОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Білосніжку»
06.30, 23.30 Д/с «Марк Твен»
07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 16.35, 
23.15 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15, 02.55 Д/с «Нью-Йорк»
09.00 Д/с «Супервідчуття»
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 Твій дім
16.45 М/с «Книга джунглів»
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
23.20 Мегалот
00.35 Д/с «Орегонський путівник»
03.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 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»
10.50, 12.20 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
13.05, 14.05 Т/с «Свати - 4»
15.05 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 Х/ф «Перевізник - 2»
22.00, 23.20, 00.10 «Міняю жінку 
- 12»
01.35 М/ф «Пригоди капітана 
Врунгеля»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 22.30 «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»

10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Спокуса 2»
13.00, 14.00 «Життя на грані»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 03.10, 05.15 «Подробиці»
00.20 Т/с «25-а година» 12+
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, 
23.00, 02.50 Сьогодні
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Прощаюся востаннє» 
12+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
04.50 Т/с «Адвокат» 16+

Новий Канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.15 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки»
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зоряні яйця
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 09.55 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.55, 13.20 Х/ф «Малавіта» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
14.20, 16.10 Т/с «Янголи війни» 16+
16.25, 22.25 Т/с «Паршиві вівці» 
16+
17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «Подарунок» 16+
01.50 Т/с «Категорія 6. День руйну-
вань»
04.00 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

сТБ
06.45, 15.25 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.45 «Битва екстрасенсів 15»
12.00 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
23.50 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 22.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 02.00 Казки У Кіно
19.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
20.00, 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,  19 жОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 23.30 Д/с «Марк Твен»
07.30, 07.40, 08.15, 14.20, 16.35, 
19.20, 23.20 Світ он лайн
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15, 02.55 Д/с «Нью-Йорк»
09.30 Т/с «Гранд-готель»
11.20 Т/с «Епоха честі»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
16.45 М/с «Книга джунглів»
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 «Діти Донбасу»
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»
00.35 Д/с «Орегонський путівник»
03.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.10 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 Х/ф «Озброєні і небезпечні»
22.40 «Право на владу 2017»
00.20 Х/ф «Волл-стріт»
04.40 М/ф «Пригоди капітана 
Врунгеля»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 22.30 «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»
10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Спокуса 2»
13.00, 14.00 «Життя на грані»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 03.15, 05.15 «Подробиці»
00.20 Т/с «25-а година» 12+
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, 
00.00, 02.50 Сьогодні
09.15, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 
«Динамо» (Київ) - «Янг Бойз»
00.15 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
04.50 Т/с «Адвокат» 16+

Новий Канал
03.00, 01.25 Зона ночі
03.20 Т/с «Татусеві дочки» 16+
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04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
12.15 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки»
16.50 Аферисти в мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
01.20 Служба розшуку дітей

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.55, 13.20 Х/ф «Подарунок» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
13.55, 16.10 Т/с «Янголи війни» 
16+
16.25, 22.25 Т/с «Паршиві вівці» 
16+
17.30, 21.25 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
00.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
02.40 Т/с «Категорія 6. День 
руйнувань»
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

сТБ
06.35, 15.25 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
09.20 «Битва екстрасенсів 15»
11.55 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 7»
23.15 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 Х/ф «Нове вбрання короля»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30, 03.40 Віталька
17.50, 22.00, 02.00 Казки У Кіно
19.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
20.00, 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, 20 жОВТНя

Перший національний
06.00, 08.20 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
06.30, 07.30, 07.40, 08.15, 09.30, 
14.20, 16.35 Світ он лайн
06.35, 08.40 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
07.30 Ера бізнесу

07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
09.40 Д/ф «Українська революція»
11.05 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
16.45 М/с «Книга джунглів»
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 «Дружини. П’ять випад-
кових історій жінок в армії»
22.30 Д/ф «Дев’ятнадцятирічний 
командир»
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф «Такі красиві люди»
02.55 Д/с «Нью-Йорк»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.10 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20, 13.45 «Міняю жінку»
15.10 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «Ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.15 Х/ф «Радник» (18+)
01.40 Х/ф «Екстрасенс» (16+)

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 22.00 «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»
10.30, 12.25 Т/с «Спокуса 2»
13.00, 14.00 «Життя на грані»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.00 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «В Париж!» 16+
02.15 Док.проект Україна: забута 
історія
04.40 «Чекай мене»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
09.15, 05.00 Зірковий шлях
11.30, 03.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
3» 12+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «Доктор щастя»
23.20 «Слідами 17 жовтня. 
Епілог»
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 02.40 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.00 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 08.14 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
08.15, 22.45 Половинки
12.10, 21.40 Київ вдень та вночі
16.20, 19.00 Топ-модель по-
українськи
00.45 Х/ф «Бабадук» 18+
02.35 Служба розшуку дітей

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.55, 13.20 Х/ф «Контрабанда» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу «На трьох»
13.55 Т/с «Янголи війни» 16+
15.00, 16.10 Т/с «Паршиві вівці» 
16+
17.30 Т/с «Пес-3» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Червоний дракон» 18+
02.25 Факти
02.45 Т/с «Морська поліція. Лос-

Анджелес» 16+
04.10 Т/с «Слідчі» 16+

сТБ
06.05 Х/ф «Подвійне життя»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-
риз!»
23.25 Х/ф «Дорога моя донечко»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 Х/ф «Русалонька»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30 Віталька
17.50 Казки У Кіно
19.00 Одного разу під Полта-
вою
20.00 Х/ф «Той, що біжить лабі-
ринтом» 16+
22.10 Х/ф «Невловимі» 16+
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 Щоденники Темного 16+
03.40 Це любов

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, 21 жОВТНя

Перший національний
06.00, 00.40 Д/ф «Історія без 
купюр. Холмська трагедія»
06.30 Світ он лайн
06.35 Д/ф «Бій за гору Маківка»
08.30 Д/ф «Вони боролись до 
загину»
09.30, 23.30 Д/ф «Історія однієї 
криївки»
11.10 Д/ф «Сплюндрована 
пам»ять»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
ПАМ’ЯТІ жертв масової депорта-
ції населення Західної України до 
Сибіру 1947 року
12.01 Д/ф «Хроніка Української 
повстанської Армії. 1942-1954»
14.35 Х/ф «Жива»
16.40 Х/ф «Святий Августин»
20.35 Д/ф «Діти Донбасу»
21.00, 01.10 Новини
21.35 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
01.40 Світло
02.35 Д/ф «Кенгір. Сорок днів 
свободи»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00 «Життя без обману 2017»
06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45, 05.10 М/ф «Як козаки...»
10.15 Х/ф «Аватар»
13.40 Х/ф «Великий дружній 
велетень»
15.55 Х/ф «Перевізник» (16+)
17.45 Х/ф «Перевізник - 2»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

20.15 Х/ф «Люди ікс: дні минулого 
майбутнього»
22.50, 01.25 Х/ф «Прометей» (16+)

Інтер
05.45 Мультфільм
06.15 Х/ф «Альошкіна любов»
08.00, 04.20 Х/ф «Шукаю людину»
09.50 Х/ф «Дорога моя людина»
12.00, 20.30 Т/с «Друге життя» 12+
20.00, 02.40 «Подробиці»
22.20 Х/ф «Одисея»
00.40 Х/ф «Втеча з тюрми» 18+
03.10 Х/ф «Де ти, Багіра?»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий шлях
09.30 Х/ф «Весільна сукня» 12+
11.40 Х/ф «Прощаюся востаннє» 
12+
13.45, 15.20 Х/ф «Доктор щастя»
16.15, 19.40 Т/с «Пом’якшувальні 
обставини» 16+
21.00 Х/ф «Кульбаба»
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 01.30 Зона ночі
05.59, 07.49 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.50 М/с «Лунтик і його друзі»
07.50 Дешево і сердито
09.30 Ревізор
12.00 Страсті за Ревізором
15.00 М/ф «Балерина»
16.50 М/ф «Король Лев»
18.40 Х/ф «Принц Персії» 16+
21.00 Х/ф «Джон Картер: Між 
двох світів» 16+
23.30 Х/ф «Абатуар: Лабіринт 
страху» 18+

ICTV
05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.20, 00.15 Т/с «Динотопія» 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Останній король» 16+
14.55 Х/ф «Геракл. Народження 
легенди» 16+
16.50 Х/ф «Геркулес» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Солт» 16+
22.00 Х/ф «Ганна. Досконала 
зброя» 16+

сТБ
06.05 Х/ф «Балада про відважно-
го лицаря Айвенго»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.20 Х/ф «Спокута»
13.15 «Сюрприз, сюрприз!»
16.05 «Зважені та щасливі - 7»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.30 Х/ф «П»ять років та один 
день»
23.25 Х/ф «Дорога моя донечко»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.40 М/с «Світ Вінкс»
10.30 М/с «Козаки. Футбол»
11.20 М/ф «Барбі Дрімтопія»
12.20 М/ф «Листоноша Пет»
14.00 М/с «Як козаки...»
17.00 Х/ф «Той, що біжить лабі-
ринтом» 16+
19.00 М/ф «Турбо»
20.40 Х/ф «Невловимі» 16+
22.20 Х/ф «Загублене місто»
00.10 Країна У
03.50 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. Соколо-
вою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10, 01.15 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 00.15 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект 
«Відділ кадрів»
23.25 Національний актив
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

 
НЕДІЛя, 22 жОВТНя

Перший національний
06.00, 06.40, 08.20 М/с «Легенда 
про Білосніжку»
06.30, 07.30, 07.30, 07.45, 08.15, 
09.30 Світ он лайн
07.50 Смакота
08.40 Д/с «Традиційні свята 
Мацурі»
09.40 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
11.05 Х/ф «Королівський гене-
рал»
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.25 Т/с «Бодо»
21.00, 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.10 Лайфхак українською
22.20 Д/с «Супервідчуття»
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.35 Д/с «Орегонський путівник»
01.40 Надвечір’я. Долі
02.35 Д/ф «Після прем’єри - роз-
стріл»
03.35 Д/ф «Борис Мозолевський. 
Знак Скіфії»
04.05 Т/с «Роксолана»

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»
10.50, 11.50 «Світ навиворіт - 3: 
Танзанія, Ефіопія»
12.50 Т/с «Свати - 4»
13.55, 14.55, 16.00 Т/с «Свати - 5»
17.05 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.20 «Ігри приколів»
00.20 «Слуга народу. Фільм про 
фільм»
01.10 «Аргумент кiно»
02.05 «Життя без обману 2017»

Інтер
05.50 Х/ф «Дорога моя людина»
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 Т/с «Друге життя» Заключна 
12+
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 03.35 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша»
22.15 Х/ф «Шукайте жінку»
01.20 Док.проект «Леонід Курав-
лев. Це я вдало зайшов»
02.15 Х/ф «Альошкіна любов»
04.05 Х/ф «Одисея»

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Пом’якшувальні об-
ставини» 16+
12.50 Т/с «Свєтка» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Тато-одинак» 16+
19.00, 04.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
22.00 Т/с «Сила серця» 16+

01.45 Реальна містика
02.30, 04.50 Т/с «Жіночий 
лікар 3» 16+

Новий Канал
03.00, 01.45 Зона ночі
04.50 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.00 Топ-модель по-українськи
09.45 М/ф «Король Лев»
11.40 Х/ф «Хеллбой: Герой із 
пекла» 16+
14.00 Х/ф «Принц Персії» 16+
16.10 Х/ф «Джон Картер: Між 
двох світів» 16+
18.50 Х/ф «Аліса в країні чудес»
21.00 Х/ф «Оз: Великий та Мо-
гутній»
23.50 Х/ф «Смак ночі» 18+

ICTV
05.30 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Т/с «Відділ 44» 16+
10.45 Х/ф «Геракл. Народження 
легенди» 16+
12.35, 13.00 Х/ф «Геркулес» 16+
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф «Ганна. Досконала 
зброя» 16+
16.50 Х/ф «Солт» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Особливо небезпеч-
ний» 16+
22.55 Комік на мільйон
01.00 Х/ф «Червоний дракон» 18+
03.10 Провокатор

сТБ
05.55 «Хата на тата»
08.55 «Все буде смачно!»
11.40 «Караоке на Майдані»
12.35 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.30 «Один за всіх»
22.40 «Х-Фактор - 8»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.40 М/с «Світ Вінкс»
10.45 М/ф «Турбо»
12.30 Х/ф «Русалонька»
14.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під Полтавою
23.00, 01.50 Казки У
00.00 Х/ф «Загублене місто»
03.00 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  



Вінничанка Вікторія Рихлюк 
підкорила суддів пісенного 
шоу «X-фактор» та здобула 

першу маленьку перемогу. Мину-
лої суботи дівчина спробувала свої 
сили в одному з найпопулярніших 
шоу країни. 

Вікторії всього 25 років, проте 
вона вже має двох дітей і при цьому 
встигає приділяти час не лише сім’ї, а 
й творчості – співає й сама пише пісні. 

– Я відбулась як мама, а зараз я 
хочу ще реалізуватись як артист, – за-
значила Вікторія.

Для виступу на «X-факторі» об-
рала одну з найніжніших пісень по-
пулярної співачки Гайтани – «Хто ти». 

Проникливим виконанням вінни-
чанці вдалося підкорити як глядачів, 
які аплодували стоячи, так і суддів. 

– Віко, ви чарівна. У вас такий гар-
ний тембр. Я кажу вам «так», – зазна-
чила Настя Каменських. 

– Мені дуже сподобалось. Ну прав-
да, я не міг відірватись від монітора. 

У вас така цікава зовнішність. Я кажу 
вам «так», – підтримав колегу Андрій 
Данилко. 

А от іншому вінничанину – Дми-
тру Шурову, відомому під сценічним 
псевдонімом Pianoбой, виступ зем-
лячки не припав до душі. 

– Знаєте, мені у вашому співі не 
вистачило певної «родзинки», пев-
ної впізнаваності у вокалі. Я скажу 
вам «ні», – оголосив він свій вер-
дикт. 

Отож вирішальний голос зали-
шався за Олегом Винником, якого 
захопило не лише виконання Вікторії 
Рихлюк, а й мудрість дівчини. 

– Це так круто, коли молода ді-
вчинка знає, що робить. У 25 років – 
двоє діток і мудрість у лиці. Звичайно, 
я не маю права сказати вам «ні», я 
кажу вам «так», – сказав Винник. 

Отож вболівати за землячку вінни-
чани матимуть змогу вже на другому 
етапі конкурсу – у тренувальному та-
борі. Там, до речі, виступатиме ще 
одна вінничанка – Еліна Мбані, яка під 
час ефіру позаминулого тижня отри-
мала від суддів чотири «так». 

гороСкоПкнига тижня

жарти

Погода у вінниці

Уявіть 
собі 
країну, 

яка роз-
терзана та 
змучена як 
ззовні, так і 
зсередини 
постійними 
політични-
ми чварами, 
братовбивчою війною та агре-
сією сусідів. Уявили? А, мож-
ливо, ви в такій живете? 

У далеких 90-х роках Україна 
стала вільною, незалежною дер-
жавою. Вільною… але на межі 
бідності та злиднів у великому 
світі інших незалежних держав, 
кордони яких тісно обійняли мо-
лоду країну, яка тільки стала на 
шлях самостійного вирішення 
своїх проблем.

Доросла людина дуже добре 
знає, що в кожної проблеми є 
ціна її вирішення, а яку ціну має 
заплатити Україна для вирішення 
своїх?

Роман «Зброя судного дня» 
Юрія Щербака – приклад літера-
тури, яка виконує функцію соціо-
культурного моделювання дій-
сності в аспекті аналізу минулого 
та прогнозування майбутнього. 

***
– Куме, що Ви собі дозволяєте? 

Як це так, що ви поїхали відпочи-
вати в Єгипет з моєю жінкою?

– Ой, куме, ну чого Ви кіпішуєте? 
Просто у вашої жінки був закордон-
ний паспорт, а в моєї не було.

***
– Навіщо ти в обидві сторони ди-
вишся? Тут же односторонній рух.
– Це Україна, чувак. Я б ще й на-
верх подивився!

***
Зникла собака, бультер’єр. Хто 
знайде – Царство йому Небесне.

***
Стоматолог пацієнтові:
– Зуб я вам видалив, дві години не 
їжте.
– Та я після ваших цін півмісяця їсти 
не буду!

***
Сьогодні на вулиці зустрів бабусю у 
футболці з написом «Якщо хочеш 
мене – усміхнися!»... Я ще ніколи 
не докладав стількох зусиль, щоб 
зберегти серйозне обличчя... 
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Вікторія онІСІМоВА

16–22 жовтня 
ОВЕН
Вас чекає досить спокійний пе-
ріод, але розслаблюватися не 

варто. Близькі люди й керівництво під-
тримуватимуть вас, друзі й колеги не 
підведуть. Головне вам самим не ліну-
ватись і зануритись у роботу з головою.

ТЕЛЕЦь
Постарайтеся скласти на цьому 
тижні список найближчих пла-

нів. Ви постійно забуваєте про найго-
ловніше, тож варто все впорядкувати. 
У вашому оточенні з’явиться людина, 
яка стане вам небайдужою й, можливо, 
кардинально змінить ваше життя.

БЛИЗНюКИ
Цей тиждень особливо сприят-
ливий для всіх, хто пов’язаний зі 

сферою освіти. Вдалими будуть попе-
редні домовленості та будь-яка інша ко-
мунікаційна діяльність. Вам доведеться 
докласти багато зусиль, але отримане 
задоволення від досягнення цілі пода-
рує вам прекрасний настрій. 

РАК
Ви цілком і повністю зосеред-
итесь на домашньому затишку 

та сімейних справах. Усі переживання 
будуть пов’язані з близькими людьми, у 
житті яких виникли труднощі. Та завдя-
ки вашим слушним порадам усе досить 
швидко вирішиться.

ЛЕВ
Цього тижня ви будете налашто-
вані виключно на успіх. Фортуна 

вам усміхнеться, і ось вона – довгоочі-
кувана біла смуга. Також зовсім скоро у 
вашому житті з’явиться людина – той са-
мий ідеал, на який ви так довго чекали.  

ДІВА
На початку тижня ви відчуєте за-
непад сил і обмеженість у діях. Це 

безпосередньо пов’язано зі здоров’ям, 
ймовірно саме вам доведеться бороти-
ся з вірусом грипу. Не рекомендується 
приймати якісь важливі рішення цього 
тижня й тим паче проявляти ініціативу.

ТЕРЕЗИ
Вас чекає насичений тиждень, 
сповнений непередбачуваними 

подіями, які здивують. У другій поло-
вині тижня досягнете успіхів у роботі. 
Не бійтеся пробувати щось нове – пора 
реалізовувати закладені таланти й мак-
симально розкрити свій потенціал.

сКОРПІОН
Обставини складатимуться так, 
що вам не вдасться діяти само-

стійно, без допомоги родичів. Цього 
тижня вони намагатимуться вирішува-
ти все за вас. Ситуація значною мірою 
ускладниться, оскільки вам просто ні-
куди буде подітися. З вівторка можна 
сподіватися на спад негативних емоцій, 
а вихідні дозволять вам нарешті розсла-
битися.

сТРІЛЕЦь
Початок тижня обіцяє велику 
кількість справ, які треба буде в 

терміновому порядку вирішити. Життя 
заграє новими, яскравими фарбами, 
у вас обов’язково з’являться нові зна-
йомства й активізується спілкування з 
друзями.

КОЗЕРІГ
Цього тижня постарайтеся бути 
м’якшими та романтичнішими. 

Проявіть ніжність і турботу про кохану 
людину. У середині тижня вам вдасться 
вирішити безліч проблем на роботі й зі 
спокійною душею відпочити на вихід-
них. Вирушайте в гості до батьків, щоб 
провести час у тихому сімейному колі. 

ВОДОЛІЙ
Нарешті прийдуть довгоочіку-
вані зміни, покращиться фінан-

сове становище. Бажання здійснювати-
муться без особливих зусиль з вашого 
боку. Якщо є можливість, відправляй-
тесь у подорож – відпочинок піде вам 
на користь.

РИБИ
Цей тиждень буде багатий на 
несподіванки – налаштуйтеся 

на пригоди. Проте вони заберуть ба-
гато енергії, яку обов’язково потрібно 
потім компенсувати за допомогою зу-
стрічей з друзями, переглядів цікавих 
фільмів чи програм та романтичними 
побаченнями зі своєю другою поло-
винкою. 

«зБроя 
судноГо дня» 
Юрія ЩерБака
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