
Одразу чотири свята, надто 
важливих та шанованих 
в Україні – День Захисни-

ка України, День українського 
козацтва, День створення УПА 
та свято Покрови – стали при-
водом до проведення 14 жовтня 
у Вінниці мистецького свята «Ми 
славу козацьку несем у віки». 

Розпочали концерт з вітальних слів 
отамана Вінницького козацького полку 
імені Івана Богуна Володимира Воло-
водюка, заступника начальника управ-
ління культури та мистецтв Вінницької 
облдержадміністрації Валентини Тро-
ян та директорки Вінницького облас-
ного центру народної творчості Тетяни 
Цвігун. Саме вони й стали співорганіза-
торами цього мистецького проекту.

А концертну програму відкрила спі-
вачка Гордана зі своєю донькою Зорес-
лавою. Вони так проникливо співали, 
що дехто з глядачів не зміг приховати 
сліз. До слова, маленька артистка тро-
хи захворіла й час від часу кашляла на 
сцені. Але виступ не припинила й вміло 
брала найвищі ноти в журливих піснях. 

– Виступ неможливо відкласти, коли 
він запланований на певний день. Ні-
чого, ось зараз чаю поп’ю й буде кра-
ще, – зауважила Зореслава, тримаючи 
пластикову склянку з гарячим напоєм.

Частували гарячим чаєм усіх охо-
чих, адже після обіду на вулиці стало 
набагато прохолодніше. Проте вінни-
чани зігрівались не тільки чаєм. Вони 
залюбки танцювали під улюблені на-
родні пісні та авторські композиції, які 
виконували найкращі чоловічі козаць-
кі гурти з 13-х районів області. 

Кульмінацією свята стала посвята ві-
нничан у козаки. Цікаво, що серед по-
свячених була й одна жінка – головна 

редакторка нашої газети Ірина Басен-
ко.  Саме вона першою проговорюва-
ла клятву, яку деякі глядачі стиха назва-
ли «страшною», адже серед іншого там 
були слова: «Якщо я порушу клятву, хай 
моє тіло не прийме свята українська 
земля». 

– Я впевнена, що таку клятву гово-
рити не страшно, якщо ти живеш за 
принципами, які прописані в козацькій 
клятві, – переконує щойно посвячена 

козачка. – Збираюсь і надалі працюва-
ти й творити на благо України, займа-
тись національно-патріотичним вихо-
ванням, сприяти розвитку української 
культури, мови, зберігати надбання 
української історії. Також хочу залучи-
ти більше молоді до козацтва. А щоб 
усі козаки будь-якої миті могли стати 
на захист України, будемо проводити 
вишколи та навчально-військову під-
готовку.

Насамкінець виступили маленькі, 
але вправні козачата зі школи бойового 
гопака «Козаки Вінця». Вони підкорили 
всіх, хто споглядав за їхнім енергійним 
виступом. Хлопці демонстрували вправи 
на силу, вправність та швидкість реакції, 
чим і заслужили гучні овації від глядачів.

Після концерту частина учасників 
відправилась покладати квіти до 
пам’ятника січовим стрільцям та вої-
нам УПА. 
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Тарасу Шевченку відкрили 
на Вінниччині (с. 2)

цифра тижня
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32 4 У КАЛИНІВЦІ
ЗАбОРОНИЛИ ЗАПУсКАТИ
ФЕЄРВЕРКИ

ПРАВООХОРОНЦІ 
РОЗсЛІДУЮТЬ ЖИТЛОВУ 
АФЕРУ НА ВІННИЧЧИНІ

ЩО ГОТУЄ ДЛя 
УКРАЇНЦІВ НОВЕ ТРУДОВЕ
ЗАКОНОДАВсТВО?

Відзначення ПокроВи уВінчали 
ПосВятою В козаки та бойоВим 
гоПаком

свято

Тетяна ЩербаТюк

5яК ВОсЕНИ 
ВбЕРЕГТИся ВІД ЗАсТУДИ 
ТА ПЕРЕОХОЛОДЖЕННя

Програма Тб з 23 по 29 жовтня

Над сценою височiв пам’ятник Тарасу Шевченку

На святi вiдбулась церемонiя посвячення в козаки Гопакiвцi «Козаки Вінця» закривали концерт

-й пам’ятник 



Наприкінці вересня цьо-
го року в обласний фонд 
сприяння інвестиціям та 

розвитку приходили з обшуками 
прокурори та слідчі сбУ в рамках 
відкритого кримінального прова-
дження. Про деталі обшуків – що 
шукали, чи знайшли, і в чому під-
озрюють вінницьких посадовців – 
у нашому аналізі ухвал слідчих 
суддів Вінницького міського суду, 
які розміщені на Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень.

Кримінальне провадження заре-
єстрували в Єдиному реєстрі досудо-
вих розслідувань у середині серпня 
за двома статтями Кримінального ко-
дексу України: «Привласнення, роз-
трата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим ста-

новищем» (частина п’ята статті 191) 
та «Службове підроблення» (частина 
друга статті 366 ККУ).

обшук проводили в службовому 
приміщенні комунальної організації 
«обласний фонд сприяння інвести-
ціям та будівництву» та вилучили три 
блокноти з рукописними записами 
за 2014, 2016, 2017 роки. 

У матеріалах кримінального про-
вадження йдеться, що керівник зга-
даного фонду організував злочину 
схему заволодіння бюджетними ко-
штами, спрямованими на підтримку 
житлового будівництва у Вінницькій 

області, внаслідок чого державі за-
вдано матеріальної шкоди на суму 
близько 1 500 000 гривень. 

«З метою особистого збагачення 
запровадив механізм незаконно-
го привласнення квартир шляхом 
оформлення на підконтрольних під-
ставних осіб пільгового довгостро-
кового кредиту (на 15 років під 3%) 
для будівництва житлових будинків, 
шляхом надання недостовірних даних 
щодо наявності права на його отри-
мання та подальшої підготовки необ-
хідних документів, на підставі чого за 
рахунок коштів обласного бюджету 
за кожну особу забудовнику виплачу-
ються кошти в сумі 300 000 гривень, – 
йдеться в ухвалі слідчого судді. – Після 
набуття в приватну власність незакон-
но придбані квартири продаються за 
значно вищими цінами. отримані ко-
шти розподіляються між учасниками 
незаконного механізму».

Йдеться, попередньо, про жит-
лові будинки в селі Агрономічне Ві-
нницького району, в місті Тростянець 
та на вулиці Тимощука у Вінниці.

Слідство перевіряє всю інформа-
цію, після завершення досудового роз-
слідування буде надана об’єктивна 
оцінка щодо причетності вінницьких 
посадовців до житлової афери та за-
галом чи є склад кримінального право-
порушення в цій справі. 

Додамо, що комунальну організа-
цію «обласний фонд сприяння інвес-
тиціям та будівництву» очолює Воло-
димир Бабошин. фондом впровад-
жується регіональна програма «Влас-
ний дім», яка реалізовується у всіх ра-
йонах області, програма «Питна 
вода», Регіональна цільова програма 
будівництва (придбання) доступного 
житла у Вінницькій області тощо. 

Вінницькі депутати підтрима-
ли звернення щодо підви-
щення родючості ґрунтів. 

За нього проголосували на поза-
черговій сесії Вінницької облради 
12 жовтня. 

– Це зараз дуже велика й болю-
ча проблема. Адже ніхто не піклу-
ється про поліпшення земель, які 
обробляє, – говорить автор цього 
звернення, депутат облради Генна-
дій Мазур. – Прикро, але в Україні 
з 2006 року відсутня програма дер-
жавної підтримки якості ґрунтів. 
А колись регулярне обстеження 
ґрунтів було обов’язковим. Також 
завдяки відходам вапна з цукроза-
водів на полях зменшували кислот-
ність. Наразі взагалі не зрозуміло, 
хто буде відповідати за виснаження 
ґрунтів. Ніхто не контролює та не 
наглядає за цим. Усе пустили на са-

моплив, і це просто неприпустимо. 
Якщо зараз не подбати про чорно-
земи, яких в Україні четверта части-
на від світового запасу родючих зе-
мель, то що ми залишимо для своїх 
майбутніх поколінь?

Депутат у зверненні щодо поря-
тунку українських чорноземів напо-
лягає на розробці та прийнятті дер-
жавної довгострокової програми 
щодо збереження якості та підви-
щення родючості ґрунтів. 

МІсЦЕВА ВЛАДА

на Вінниччині розслідують 
імоВірну житлоВу аферу 
обласного фонду

ВінниЦькі деПутати Хочуть
ВрятуВати украЇнські чорноземи

В ямПолі
з’яВиться

оноВлений Парк

1501-й Пам’ятник
Великому кобзарю

Відкрили 
на Хмільниччині

Благоустрій

Пам’ятник

2

ямпільська міська рада 
повідомляє, що з метою 
облаштування зручних 

та гарних місць для відпочин-
ку громадян та покращення 
благоустрою міста розпочато 
капітальний ремонт парку на 
вулиці Незалежності. 

Цей проект реалізується за-
вдяки субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціаль-
но-економічного розвитку окре-
мих територій та співфінансу-
вання з міського бюджету. Наразі 
демонтують старі бетонні плити, 
наявне бетонне покриття та бор-
тові камені.

На початковому етапі доріжки 
в парку покриють декоративною 
плиткою, зроблять освітлення те-
риторії та встановлять підпірну 
стінку з клінкерної цегли. 

12 жовтня в селі Рибчинці Хміль-
ницького району відбулося урочисте 
відкриття пам’ятника найвідомішо-
му українському поету Тарасу Шев-
ченку. Про це повідомили в прес-
службі Хмільницької РДА.

Автор пам’ятника, скульптор 
Віктор Стукан зазначив, що зага-
лом у світі є 1500 пам’ятників Та-
расу Шевченку, сьогодні відкрито 
1501-й. 

– Тарас Шевченко без зброї за-
воював увесь світ. Жодному заво-
йовнику всіх часів немає стільки 
пам’ятників, як Тарасу Григоро-
вичу, – сказав Віктор Стукан. 

Людмила кЛіЩук 

Бюджетні кошти

Земля

Незаконно придбані квартири 
продавали за значно вищими 

цінами

Тетяна ЩербаТюк 

Повідомляйте нам про гарячі 
події, які відбуваються поряд 
з вами. спробуйте себе в ролі 

кореспондента. 

Чекаємо ваших повідомлень 
за адресою: 21 000, м. Вінниця, 

вул. Театральна,14, оф. 419. 
тел. (0432) 69-49-81, 
        (097) 769-85-68

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

будинок, в якому перепродали квартири

Влад боднар

Влад боднар

Чверть світових запасів чорнозему зосереджено в Україні



Військове шоу, влаштова-
не бійцями 8-го окремого 
полку спецпризначення 

в День захисника України біля 
адмінбудівлі «Книжка», вразило 
вінничан.

Перед початком заходу ведучий 
попереджав: «Увага, під час заходу 
буде використовуватись піротехніка 
та вихолощена зброя», що прива-
блювало все більше глядачів. Зре-
штою ïїx зібралося близько сотні. I тут 
почалося...

Умовний противник пронісся на 
автомобілі на вогневі позиції спецп-
ризначенців. Зазвучали постріли та 
вибухи. Ворог був розбитий. Та, як 
виявилося, це лише початок.

Підступний «ворог» використав 
першу атаку, щоб відволікти військо-
вих, а потім розпочав наступ з іншого 
флангу, змусивши умовних «наших» 
передислокуватись.

Вогнева підгрупа влаштувала за-
сідки. Тим часом у розбитому авто-
мобілі противника знайшли цінні 
документи. А спостерігачі виявили 
підкріплення ворога.

одну з машин, що атакувала наші 
позиції, підірвали. Так само вчинили 
й з першою автівкою, попередньо 
забравши документи та зброю. За-
вдання виконане.

А в «другому акті» показового ви-
ступу спецпризначенці демонструва-
ли рукопашний бій.

Під час виступу одна з дівчат, об-
рана серед глядачів, стрибала на ого-
леному торсі військового та кидала 
(не замахуючись) у нього ніж, який не 
міг «пробити» його «сталевий» прес.  

Крім того, військові розбили кула-
ками кілька цеглин, стрибали крізь 
вогонь та «знищили» лобами кілька 
пляшок.

Як тільки все завершилось, діти 
побігли збирати гільзи та фотографу-
ватись зі спецпризначенцями. Дорос-
лі тим часом не стримували емоцій.

– Такі молодці! Дуже гарно, що 
діти бачать, якими фізично підготов-

леними треба бути! – промовила ві-
нничанка Тетяна Герлей.

Поділилися своїми враженнями 
також військові.

– Нас запросили на свято до Вінни-
ці, ми приїхали, щоб продемонстру-
вати боєздатність нашої держави. 
Наш полк пройшов крізь найгарячіші 
точки Донбасу. Це наша робота! – 
сказав спецпризначенець Максим.

Додамо: 8-й полк спеціального 
призначення був сформований у 
2003 році. Дислокується в Хмель-
ницькому. Бере активну участь у бо-
йових діях на Донбасі. 

У День захисника України в 
селі Нижній Ольчедаїв Мо-
гилів-Подільського району 

відкрили пам’ятник загиблому 
атовцю Віктору Долінському. По-
відомлення про це розміщено на 
сторінці «Калинівського полку» 
в соцмережі Фейсбук.

В урочистостях брали участь бать-
ки, рідні, близькі, земляки, бойо-
ві побратими Віктора Долінського. 
Приїхали також військовослужбовці 
з командування військової частини 

3028 Західного оперативно-терито-
ріального об’єднання Національної 
гвардії України. 

– Віктор насправді був значно 
більше ніж просто товаришем, йому 
можна було довірити найважли-
віші речі. Віктор Долінський наза-
вжди залишиться в наших серцях та 
пам’яті, – наголосив старшина роти 
оперативного призначення (на бро-
неавтомобілях), старший прапорщик 
Микола Гаврилюк. 

Згодом рідні Віктора та його 
побратими відвідали могилу за-
гиблого. 
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до кінЦя року
В калиніВЦі

заборонили
заПускати
феЄрВерки 

оПеративні новини

ЗаБорона

ДоВІДКА
Народився Віктор Долінський 

у селі Нижній ольчедаїв Могилів-
Подільського району 8 квітня 1980 
року. А 5 травня 2014 року він геро-
їчно загинув під час проведення ан-
титерористичної операції поблизу 
міста Слов’янськ Донецької області. 
Тоді Віктор потрапив у добре спла-
новану та організовану засідку те-
рористів, опинившись у вогневому 
кільці. У військових влучила грана-
та – Віктор отримав несумісні з жит-
тям поранення.

ЛОбОВЕ ЗІТКНЕННя В ЖМЕРИНЦІ: 
УЩЕНТ РОЗбИТІ АВТІВКИ, ШЕсТЕРО 
ТРАВМОВАНИХ

НАПИЛИся Й ПОсВАРИЛИся: НА 
яМПІЛЬЩИНІ ЖІНКА ВсТРОМИЛА 
ЧОЛОВІКУ НІЖ У ГРУДИ 

Шестеро людей постраждали в 
результаті аварії в Жмеринці. Про 
це повідомили у відділі комунікації 
ГУ Нацполіції у Вінницькій області. 

– ДТП сталася близько 18.00 
позавчора, 12 жовтня. Зіткнулись 
два ВАЗи. Водій одного з них виїхав 
на зустрічну смугу й лобове зіткнен-
ня призвело до сумних наслідків: 
водії та пасажири опинились у 
лікарні, – йдеться в повідомленні. – 
21-річний водій однієї з автівок 
виявився нетверезим. 

В Ямпільському районі під час 
побутової сварки п’яна жінка встро-
мила ножа в груди чоловікові. Про 
це повідомили у відділі комунікації 
поліції Вінницької області. 

Спочатку подружжя разом 
вживало спиртні напої, потім між 
ними виникла сварка, яка пере-
росла в бійку.

– Жінка стверджує, що з допомо-
гою кухонного ножа захищалася від 
чоловіка, який її вдарив. У резуль-
таті потерпілого госпіталізували з 
проникаючим пораненням черев-
ної порожнини, – повідомляють 
у поліції. – Після інциденту жінка 
викинула знаряддя злочину в річку. 

Тепер їй загрожує до восьми 
років в’язниці. 
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Дошка на пам’ятному знаку Віктору ДолінськомуНа відкритті пам’ятника було багато дітей

Виступ 8-го полку був яскравим та небезпечним

До 31 грудня 2017 року на 
території Калинівської 
міської об’єднаної те-

риторіальної громади заборо-
нено продавати та використо-
вувати вибухові речовини та 
піротехнічні засоби. Рішення 
про це нещодавно ухвалила 
Калинівська міська рада. 

Заборона поширюється на ву-
лиці, прибудинкові території, при-
ватні садиби та громадські місця. 

Цих правил мають дотриму-
ватися також власники закладів 
громадського харчування під час 
проведення святкових заходів.

На тих, хто не дотримуватиметься 
рішення міської ради, поширювати-
меться дія статті 182 Кодексу України 
про адміністративні правопорушен-
ня «Порушення вимог законодавчих 
та інших нормативно-правових актів 
щодо захисту населення від шкідли-
вого впливу шуму чи правил додер-
жання тиші в населених пунктах і гро-
мадських місцях». Стаття передбачає 
штраф у розмірі до ста п’ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян та конфіскацію предметів 
порушення тиші. 
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Восьмирічна вінничанка Да-
ринка Мартинюк не дійшла 
першого вересня до школи 

через пухлину в головному мозку. 
буквально за кілька місяців хво-
роба скосила здорову й життєра-
дісну дитину, прикувавши її до 
лікарняного ліжка. своєю бідою 
поділився з нами батько дівчинки 
Петро Мартинюк. 

– Даринка в нас завжди була неймо-
вірно світлою та життєрадісною дити-
ною. Завжди брала участь у всіх шкільних 
заходах, любила виступати й вивчати 
іноземні мови. З першого класу ходить 
на плавання й уже має певні досягнен-
ня, – розповідає батько. – Щоб заробити 
копійчину для родини, уже кілька років 
працюю водієм-міжнародником. Бувало 
таке, що місяць й півтора не бував вдо-
ма, багато через це нервував. А Даринка 
завжди мені приносила багато радості й 
допомагала духовно.

Ще влітку в дитини почало пере-
кошуватись обличчя, мати думала, 
що то Даринка просто постояла на 
протязі.

– Наприкінці серпня я приїхав з 
відрядження, а наступного дня в ди-
тини піднялась температура до 39 
градусів. Ми відразу завезли її в лі-
карню, там лікар сказав, що то вірус 
і виписав ліки. Та кілька днів жар не 

спадав і ми знову пішли до нього, він 
виписав інші антибіотики. Та з кож-
ним днем Дарині ставало все гірше й 
гірше, температура впала до критич-
ної позначки в 35 градусів. Після цьо-
го критичного дня дитині наче става-
ло краще. Першого вересня почали 
збирати її до школи, як вона сказала, 
що її нудить і вона не може стояти на 
ніжках. Дружина терміново виклика-
ла швидку. У лікарні нам порадили 
пройти МРТ, після якого діагностува-
ли в дитини набряк головного моз-
ку, – розповідає Петро Мартинюк. 

Після обстеження у Вінниці хвору 
дівчинку направили в Інститут не-
йрохірургії в Києві, де батькам ска-

зали, що хвороба Даринки не під-
лягає оперуванню, оскільки пухлина 
знаходиться на дуже чутливій ділянці 
мозку, яка відповідає за підтримку 
більшості життєвих функцій.  

– Київські лікарі зробили всі необхід-
ні обстеження й діагностували в Дарин-
ки пухлину (гліому) стовбуру головного 
мозку. Коли ми питали їх про лікування, 
висновки були невтішні, доньці призна-
чили курс хіміотерапії. Після неї дитині 
краще не стало. Усе, що нам порадили, 
це лишень провести їй у шлунок спеці-
альний шланг, через який вводити їжу 
для підтримання життя, і чекати скорої 
смерті, – зі сльозами на очах згадує Пе-
тро. – Та ми не схотіли миритися з такою 

долею дитини й почали надсилати доку-
менти з діагнозом у всі лікарні світу, які 
мають такий профіль лікування. Довго 
не було відповіді, поки не зголосилась 
нам допомогти одна турецька лікарня. 
лікарі сказали, що погоджуються про-
оперувати донечку.

У Туреччині дівчинці мають зро-
бити операцію за допомогою спеці-
ального гамма-ножа, який проникає 
в самий центр пухлини, не чіпаючи 
нервів, які її оточують. Така операція 
може подарувати Даринці від 10 до 
15 років життя.

– Наразі через хворобу доне-
чка не може їсти, усе необхідне їй 
вводять через крапельницю. Також 
через захворювання їй паралізува-
ло праву сторону, її ручка зовсім не 
функціонує, лише злегка ворушиться 
ніжка. Пухлина з кожним днем росте, 
тому нам необхідно якомога швидше 
їхати на лікування, – каже батько.

У родини дівчинки досить скрутне 
становище, працює лише батько, 
оскільки мати на п’ятому місяці вагіт-
ності. Для того, аби розпочати ліку-
вання в Туреччині, необхідно мати 
мінімум 23 тисячі доларів, яких, на 
жаль, у родини немає. Батьки про-
сять долучитися до допомоги всіх не-
байдужих людей, аби продовжити 
життя донечці. Усі охочі можуть пере-
рахувати кошти на картку «Приват-
банку»: 5168742204686335 (Мар-
тинюк Петро Володимирович). 

З наступного року українці, 
швидше за все, працювати-
муть по-іншому: незабаром 

Кабмін голосуватиме за зміни до 
Кодексу законів про працю під 
номером 1658. Що ж готують для 
українців такі нововведення?

ПРИЙОМ НА РОбОТУ
У нових правилах прийому на 

роботу йдеться про те, що робото-
давець не має права вимагати відо-
мостей про партійну, релігійну та 
національну приналежність. окрім 
того, він не має права вимагати доку-
ментів про місце реєстрації та інших 
документів, не передбачених зако-
нодавством. Не має місця в новому 
законодавстві й дискримінації: ні 
гендерній, ні віковій, ні расовій. Тоб-
то ваша стать, вік чи колір шкіри не 
можуть бути підставою для того, щоб 
вас не взяли на роботу.

окрім того, позитивним пунктом 
у проекті закону є можливість пра-
цювати вдома, коли це дозволяє про-
фесія. Відтепер на це можуть бути за-
конні підстави. Якщо вас беруть на 
роботу на випробувальний термін, 
то він не може тривати понад три 
місяці, а якщо у вас робоча спеціаль-
ність – понад місяць. 

Якщо працівник не пройшов ви-
пробувального терміну, то робо-
тодавець має його попередити за 
три дні до звільнення. Та якщо ви 
неповнолітні або демобілізовані з 
військової служби, або вагітні, або 
маєте дитину віком до трьох років, 
або ви виграли конкурс на заміщен-
ня вакантної посади, або ж це ваша 
перша робота після навчання, то на 
випробувальний термін вас не ма-
ють права брати, мають брати одра-
зу на роботу. 

Є й суттєвий плюс для роботодав-
ців, не дуже зручний для працівників, 
оскільки за ними можуть стежити: ро-
ботодавець може слідкувати за робо-
тою підлеглих за допомогою аудіо- та 
відеоспостереження, але перед цим 
має попередити про це працівників. 

РОбОЧИЙ ПРОЦЕс 
Досить неоднозначною буде й кіль-

кість вихідних, оскільки вони колива-
тимуться кожного року. День усіх жінок 
(8 березня) та День Перемоги (9 трав-
ня) можуть стати робочими днями, а 
не вихідними, окрім того, планують 
зробити робочим і 2 травня. Усі святко-
ві дні, які припадають на вихідні та ра-
ніше переносились на будні, зараз пе-
реноситись не будуть, якщо приймуть 
нову редакцію. 

Та є й приємності – відпустку збіль-
шать аж на чотири дні: 28 замість 24.

окрім того, роботодавець може 
сам регулювати та коригувати робочий 

процес та абсолютно законно скорочу-
вати робочий день, якщо цього вима-
гають умови праці, а також робити так 
звані «сієсти», тобто більшу кількість 
перерв під час роботи зі складними 
умовами праці: при високій темпера-
турі повітря або ж навпаки низькій. 

У декретну відпустку можуть йти й 
татусі, щоправда, лише на два тижні од-
разу після народження малюка.

ЗВІЛЬНЕННя ТА сКОРОЧЕННя
Та, як не дивно, з’явилося більше при-

водів для звільнення, тому працівникам 
потрібно бути уважними до правил по-
водження на роботі. Звільнити можуть 
за те, що працівник «порушує нормаль-
ну роботу особи», при чому не вказано, 
яка робота вважається нормальною. 
окрім того, звільнити можуть через не-
задовільний стан здоров’я, зокрема че-
рез відмову від щеплення та медичного 
огляду, незадовільну кваліфікацію, яку 
перевіряють за допомогою атестації, 
втрату права на керування транспорт-
ними засобами або іншими дозволами, 
які необхідні для роботи, втрату працез-
датності та обман (коли працівник за-
певнив у своїх уміннях при прийомі на 
роботу, але роботодавець виявив, що це 
був обман). 

Та передбачає закон і захист пра-
цівника. Зокрема, коли відбувається 
скорочення штату працівників, робо-
тодавець має попереджати тих, хто 
підпадає під скорочення, за два міся-
ці письмово. При цьому цей праців-
ник може шукати роботу та ходити на 
співбесіди в робочий час і це не буде 
впливати на зарплату. Не можна ско-

рочувати людину, якщо до пенсії їй за-
лишилось не більше трьох років. 

Працівник також повинен поперед-
жати про своє звільнення, але за три 
дні. Роботодавець має прийняти заяву, 
а працівник, якщо передумав, протя-
гом трьох днів після подання може її 
забрати. 

НАЙбІЛЬШЕ ТРИВОЖИТЬ
ВІДЕОсПОсТЕРЕЖЕННя 
ТА ПІДсЛУХОВУВАННя

Кореспондентка «Власно» запитала 
у вінничан, що вони думають з приво-
ду всіх цих нововведень. Думки не були 
однозначними, оскільки закон має як 
багато переваг, так і багато недоліків та 
неточностей. Зокрема, людей найбіль-
ше тривожить те, що за ними можуть 
стежити та підслуховувати. 

– Це просто якась дурість. особливо 
те, що стосується відеоспостереження, – 
наголошує вінничанка Аліна Сидорук. 

Також вінничан насторожує й ве-
лика кількість підстав для звільнення, 
зокрема невизначеність поняття «нор-
мальної роботи особи», через пору-
шення якої можуть звільнити. 

– Звичайно, я проти того, що для 
працівника невигідно, проти звільнен-
ня через незадовільний стан здоров’я й 
відеокамер. Нагадує роман орвелла 
«1984», коли за людьми скрізь стежили 
та прослуховували. Потрібні й чіткіші 
формулювання визначень, бо незрозу-
міло, що входить у поняття «незадо-
вільний стан здоров’я» чи «порушує 
нормальну роботу», – зауважує вчи-
телька однієї з вінницьких шкіл Анна 
Коваль. 
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МОЄ ПРАВО ДОПОМОГА

Що готуЄ для украЇнЦіВ оноВлене
трудоВе законодаВстВо

Шанс на життя 8-річній даринЦі, яку раПтоВо 
скосила ХВороба, дали туреЦькі лікарі
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Даринка росла активною 
та здоровою дівчинкою Даринка потребує негайної операції



При застуді оптимальний рі-
вень води для гарячих вод-
них процедур – по коліна, 

щоб гомілки були повністю у воді. 
Отже, краще використовувати не 
тазик, а, скажімо, широке відро 
чи ванну.

Підготуйте чайник або глечик 
з гарячою водою (наповніть його 
окропом), посудину, де будете пари-
ти ноги, рушник і теплі вовняні шкар-
петки.

Для початку налийте в посудину 
просто теплу воду, температурою 38-
39 градусів. Хвилини через дві долийте 
трохи окропу, щоб вода стала гарячою, 
ще через дві-три хвилини – ще трохи 
окропу і так далі. Ваші ноги будуть по-
ступово звикати, а підвищення темпе-
ратури води буде малопомітним.

Тривалість процедури – 10-15 хви-
лин.

Тепер витріть насухо ноги й одяг-
ніть теплі шкарпетки. Краще, якщо 
після процедури ви ляжете в ліжко.

якщо необхідно посилити ліку-
вальний ефект від гарячих ножних 
ванн, використовуйте добавки.

Гірчиця. Сухий гірчичний по-
рошок додають у воду для гарячих 
ножних ванн при простудних захво-
рюваннях. Такою процедурою мож-
на замінити дві інші – накладання 
гірчичників і розпарювання. Гірчиця, 
подразнюючи шкіру, сприяє додат-
ковому приливу крові до ніг і підви-
щує імунітет. Звичайне дозування 
гірчиці – одна столова ложка сухого 
порошку на літр води (дітям і людям 
з чутливою шкірою – вдвічі менше).

Марганцівка. Використовується 
для зняття запалення й швидкого за-
гоєння невеликих ранок на ногах. 
Розчин марганцівки для процедури 
повинен бути насичено-рожевим, 
але не темно-бордовим. Будьте гото-
вими до того, що ділянки ніг, які були 
занурені в розчин, набудуть легкого 
коричневого відтінку. Не лякайтеся – 
забарвлення повністю зникне за дві-
три доби.

Ефірні олії. Це чудова добавка 
при застуді. І річ тут не в тому, що олії 
всмоктуються через шкіру, а в тому, 
що ефект від такої процедури буде 
подвійним – ви будете парити ноги 
й одночасно проводити інгаляції. 
Пара, змішана з лікувальним скла-

дом олій, проникне в дихальні шля-
хи, розширить бронхи й полегшить 
відходження в’язкого мокротиння. З 
цією метою, зазвичай, використову-
ють ялицеву, евкаліптову або кедро-
ву олію.

Відвари трав, додані у воду для га-
рячої ножної ванночки, також дозво-
лять вам одночасно провести інгаля-
цію. Додавайте у воду відвари тих же 
трав, які зазвичай використовуються 
для інгаляцій при кашлі – шавлії, ка-
лендули, звіробою, ромашки.

Парте ноги правильно й нехай 
ваші хвороби випаруються разом з 
парою! 

В Україну прийшла справ-
жня осінь, а це означає, що 
температура на стовпчиках 

термометрів буде знижуватись, 
до цього додадуться ще й затяжні 
дощі. Така погода є найсприятли-
вішою для розвитку простудних 
захворювань. Для наших читачів 
ми підготували топ-10 порад від 
британських вчених, як вберегти-
ся від застуди.

1 Частіше моргайте та носіть оку-
ляри. Холодне повітря на вулиці 

та опалення в приміщенні сушать очі, 

а це може стати причиною зниження 
імунітету. окуляри зменшують потік 
повітря біля очей і випаровування 
вологи.

2 беріть їжу лівою рукою, якщо їсте 
на вулиці. Нічого містичного, про-

сто більшість людей виконують різні 
дії саме правою рукою – відкривають 
двері, беруть гроші, вітаються. Таким 
чином, права рука, зазвичай, брудні-
ша, ніж ліва.

3 Відмовтесь від алкогольних напоїв 
на холоді. Після вживання алкого-

лю організм втрачає тепло швидше. 

4 якщо у вас є зайва вага – робіть 
щеплення від грипу. Деякі вчені 

вважають, що люди із зайвою вагою 
більше схильні хворіти на грип, тому 
мають відповідальніше ставитися до 
щеплень.

5Піші прогулянки варто здійсню-
вати не менше 40 хвилин на 

день. Прогулянки сприяють збере-
женню рухливості суглобів. Це важ-
ливо, бо похолодання може стати 
причиною болю в суглобах.

6Починайте ранок під яскравим 
світлом. Взимку всім не вистачає 

вітаміну D, який виробляється за-
вдяки сонцю. Тому, щоб замінити со-
нячне світло, науковці радять зранку 
«заряджатись» від світла звичайної 
домашньої лампи.

7 Закривайте ніс шарфом на вули-
ці. Так до дихальних шляхів потра-

плятиме менше холодного повітря.

8Раз на тиждень міняйте наволоч-
ку. Це зменшить кількість шкідли-

вих мікроорганізмів у ній.

9 На довше залишайте воду у ван-
ні. Вода зволожуватиме повітря у 

всій квартирі й протидіятиме вірусу 
грипу, адже він краще розвивається 
в сухому, холодному повітрі.

10 Користуйтесь спреєм для 
горла. Такий засіб з трипси-

ном зменшує кількість молекул ві-
русу, які потрапляють до слизової 
оболонки. 
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Щоб замінити сонячне світло, 
науковці радять зранку 

«заряджатись» від світла 
звичайної домашньої лампи

Взуття 
ПсуЄться 

з ПідоШВи: 
як уберегти 

ноги Від 
Промокання

Підготувала Мирослава Слободянюк.  джерела: ecotime.info, 24-tv.ua

З настанням сирої погоди 
особливо важливо від-
чувати себе комфортно в 

осінньому взутті: трохи змок, 
замерз – і застуда одразу ж 
дасть про себе знати. Що ж ро-
бити, аби ноги були сухими?

Вступивши навіть у неглибоку 
калюжу, ви, зазвичай, дуже швидко 
відчуєте вологу на ногах. При цьо-
му ні шкіра, ні замша хорошої якості 
так швидко пропустити воду не мо-
жуть. Найчастіше волога потрапляє 
всередину не через основний ма-
теріал, а через неякісні шви, пога-
но приклеєну підошву або дірки й 
тріщини саме внизу вашого взуття.

отож пропонуємо сьогод-
ні приділити увагу саме підошві 
черевиків, адже саме вона без-
посередньо контактує з мокрим 
асфальтом або сирою землею, і 
саме її пошкодження або погана 
якість є причиною ваших мокрих 
ніг. Щоб уникнути таких неприєм-
ностей, можна скористатися трьо-
ма основними порадами:

• неякісні шви цілком мож-
на просочити будь-яким водо-
відштовхувальним кремом або 
спреєм, а з народних засобів піді-
йде тваринний жир, віск, парафін 
або рицинова (касторова) олія. 
Правда, позбутися проблеми раз і 
назавжди таким чином не вийде, 
тож вам періодично доведеться 
оновлювати захисний шар;

• погано приклеєна підошва 
частіше зустрічається на дешевому 
взутті зі шкірозамінника, але не-
залежно від основного матеріалу, 
рішення тут тільки одне: віддерти 
підошву й заново приклеїти її, а ще 
краще – прошити її заново;

– тріщини або дірочки на взутті 
можна прооліфити – для цього вар-
то звернутись до майстра. Щоб за-
побігти виникненню проблеми, 
зробити це ліпше з іще новими че-
ревиками. Цей метод полягає в на-
ступному: підошву злегка зашкурю-
ють, щоб підсилити зчеплення 
матеріалу з поверхнею, наносять 
оліфу й дають їй повністю висохну-
ти. Радикальнішим способом бо-
ротьби з підошвою, що протікає, 
стане накладання закаблуків по-
верх рідної підошви. 



У Вінниці відбувся 15-й юві-
лейний мистецький фес-
тиваль «сурми звитяги». У 

ньому взяли участь 134 учасни-
ків віком від 10 до 25 років з 17 
районів Вінниччини. Вони співали 
пісні, грали на етнічних інстру-
ментах і читали вірші на націо-
нально-патріотичну тематику. 

З 2009 року фестиваль курує бе-
региня вінницького козацтва, голо-
ва Го «Молода Подільська Січ» Ва-
лентина Шпак-Мельник. До цього 
на Вінниччині «Сурми звитяги» роз-
вивав голова обласного товариства 
«Меморіал» Василь Гурін. Постійним 
меценатом фестивалю є отаман Ві-

нницького козацького полку ім. Івана 
Богуна Володимир Воловодюк.

– У 13 номінаціях ми відзначили 
56 лауреатів, виступи й роботи яких 
просто неможливо було оминути 
увагою, – говорить Валентина Хари-
тонівна. 

Усі учасники, переважна більшість 
з яких – діти, з превеликим задо-
воленням очікували свого виступу. 
Радо танцювали, співали й грали на 
музичних інструментах, викладалися 
для глядачів і суддів на всі 100%. Де-
які з них приїхали виступати цілими 
родинами.

– Ми приїхали на фестиваль з дуже 
мальовничого села Гармаки Барсько-
го району. У нас є свій колектив, в 
якому ми – одні з найактивніших учас-
ників, досить часто беремо участь у 

різних не лише обласних, а й всеукра-
їнських фестивалях, – каже учасник 
фестивалю, який приїхав виступати 
разом з 6-річним сином та 11-річною 
донечкою Анастасією Максим Бінь-
ковский. – Взагалі в нас дуже творча 
родина: я граю на багатьох музичних 
інструментах, донечка з першого кла-
су грає на скрипці, а син – на сопілці. 
Саме в «Сурмах звитяги» ми беремо 
регулярну участь останні кілька років. 
Донечку цьогоріч привіз сюди впер-
ше. Вона співає, я акомпаную на коб-
зі, а син дзвонить у дзвіночок. У залі 
нас підтримує мама, яка ніколи не 
пропускає виступів дітей. 

Варто зазначити, що відкривав 
фестиваль музичний колектив з Шар-
города, учасники якого є учнями єди-
ної в Україні школи дзвонарів. Хлопці 

від 12 до 18 років дзвінко грали на 
привезених із собою дзвонах.

– Дзвін завжди супроводжував ко-
заків: від самого народження, коли їх 
вперше заносили в церкву хрестити, 
і коли відправляли на «покій». Дуже 
шкода, що в Україні призабули мис-
тецтво гри на дзвонах і наша школа 
єдина, яка її відновлює, – ділиться 
думками керівник колективу дзво-
нарів олександр Євдокімов. – Нас 
досить часто запрошують на різно-
манітні фестивалі й конкурси, в яких 
ми з превеликим задоволенням бе-
ремо участь. Сьогодні взяли із собою 
середню дзвіницю, кожен дзвін якої 
має свій власний звук та характер. 

На другому поверсі Будинку офі-
церів організували виставку художніх 
конкурсних робіт на патріотичну те-
матику, а в одній з аудиторій на пер-
шому поверсі журі слухали й обирали 
найкращих читців серед 30 учасни-
ків, які читали тематичні поезії.

– Уже третій рік поспіль я є одним з 
членів журі, які обирають найкращих 
читців. Також кожного року я приводжу 
своїх вихованців, разом з якими готую 
виступи. Два минулих роки мої вихован-
ці, які виступали з моїми авторськими 
творами, стали переможцями не лише 
на всеобласному рівні конкурсу, а й на 
всеукраїнському, – каже член журі, ви-
кладачка Барського гуманітарно-педаго-
гічного коледжу Таїсія Галузінська. – Вар-
то зазначити, що цьогоріч рівень читців 
був дуже високим. Кожен виступ був по-
особливому унікальним, тож обирати 
найкращих було досить важко. 

Переможці поїдуть на фінал 
«Сурм звитяги» до львова, де знову 
позмагаються за першість у своїх но-
мінаціях. 

У День захисника України біля 
вінницької вежі в «бою» зі-
йшлися чотири бутафорські 

армії. Під час масштабної вій-
ськової реконструкції за участі іс-
торичного клубу та акторів театру 
імені садовського було відтворе-
но буремні події 1919 року.

… осінь 1919-го. Провінційне по-
дільське містечко знаходиться під 
контролем військ УНР та доброволь-
ців Української галицької армії. Місцеві 
мешканці намагаються вести звичай-
ний спосіб життя на фоні спричиненої 
війною розрухи та борються з епіде-
мією тифу. Вулицями гуляють робітни-
ки та інтелігенти, солдати та вишукані 

дами. У шпиталі лежать хворі на тиф, їх 
доглядають сестри милосердя.

Раптом на околицях міста опини-
лися більшовики, майже весь гарнізон 
рушив зустрічати противника. Населе-
ний пункт залишився практично без 

захисту, і з інших околиць на нього по-
чали наступ білогвардійці Збройних 
сил Півдня Росії. Місто охопили вибухи, 
постріли та паніка. Перед обличчям су-
противника, що кількісно переважав, 
українські війська не встояли.

У подільському містечку віднови-
лися дореволюційні порядки, роз-
почався білий терор. Його зупинила 
лише червона навала. Більшовики, 
за підтримки частини місцевих про-
летарів, вибили білогвардійців і по-
чали гоніння на інтелігенцію. Але й 
вони тривали недовго: до міста із сут-
тєвим підкріпленням повернулися 
війська УНР. За допомогою панцер-
ного автомобіля «отаман Петлюра» 
та завдяки рішучості наших вояків, до 
міста повернулася українська влада. 
У масштабній битві полягло чимало 
людей з обох боків. Але синьо-жов-
тий стяг в руках місцевого інтелігента 
ніби натякав: жертви заради свободи 
українського міста не були даремні.

– Усе було дуже реалістично! Вва-
жаю, подібні заходи сприяють збере-
женню історичної пам’яті, – поділилася 
враженнями вінничанка Ірина.

– Дійсно, такі заходи треба прово-
дити, щоб люди не забували про націо-
нально-визвольну боротьбу, – додала її 
подруга ольга. 

ІсТОРІя КУЛЬТУРА
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Мирослава СЛободянюк

Медсестри рятували поранених, 
як на справжньому полі бою

Видовища такого масштабу у Вінниці 
ще не було

Петлюрівці вели активні бої в центрі Вінниці
Під час реконструкції актори 

зображали й мирне життя містян Військово-історична реконструкція була досить реалістичною

У фестивалі брали участь великі творчі колективи Максим біньковський з родиною



Двадцятирічна вчителька 
музичного мистецтва Іларія 
Олімова відкрила власну сту-

дію в Гнівані. Після двох років у неї 
вже є понад 50 вихованців віком 
від трьох до вісімнадцяти років. 

– Я сама займаюсь вокалом з чо-
тирьох років, завжди мріяла стати ві-
домою й пов’язати своє життя саме з 
музикою. У 2013 році я стала перемож-
ницею онлайн-версії шоу «Х-фактор». 
Після телешоу співала на святах, була 
зіркою, тож всі скрізь запрошували. 
За рік така популярність минула, але в 
мені горіло бажання все більше й біль-
ше спілкуватися з людьми, дарувати їм 
свої навички й навчатися чомусь ново-
му в них. Під час нових знайомств часто 
чула від людей, що вони дуже хотіли б, 
аби їхні діти займались вокалом, але 
через малу зарплату музичну школу по-
тягнути не можуть, – розповідає Іларія. 
– Так і виникла ідея створити власну 
школу, де б дітки могли займатися во-
калом за символічну суму. Педагогічну 
освіту я маю, тому сумніву, що роблю 
все правильно, у мене не було. 

окрім того, що співачка заснувала 
студію вокалу, вона продовжує отри-
мувати вищу освіту й викладає музику 

в місцевій школі. Дівчина отримала 
підтримку від дирекції міського будин-
ку культури, яка безкоштовно надала їй 
приміщення, де вона може займатися 
з дітками.

– Два роки тому, як тільки я подала 
оголошення про те, що буду набирати 
групу, то отримала дуже багато заявок, а 
вже першого вересня мала повноцінний 
клас з 20 учнів. На сьогодні в моїй студії 
навчається вже понад 50 дітей віком від 
трьох до 18 років. Я їх ділю на групи, з 
якими займають тричі на тиждень, – ді-
литься своїми емоціями дівчина.

Наймолодшим вихованцям Іларії 
по три рочки, цього року вона вирі-
шила створити з ними спеціальний ан-
самбль, з яким виступатиме на міських 
заходах і новорічних святах. 

– Минулого року до мене привели 
дуже талановиту дівчинку чотирьох роч-
ків, яка вразила мене своєю цілеспрямо-
ваністю та впертістю. Вона так старала-
ся, що я сама здивувалась. За два тижні 
вона добре вивчила пісню, а її виступ був 
настільки гарним, що протягом року жо-
ден концерт без неї не обходився. Цього 
року до мене привели ще кількох дітей, і 

я створила ансамбль з малюків від трьох 
до п’яти рочків, з якими ми повноцінно 
працюємо й готуємось до концертів, – го-
ворить олімова.

На весну Іларія готує дітей до пер-
шого музичного конкурсу.

– Постійно намагаюсь сама їздити 
на різноманітні вокальні конкурси, аби 
розвиватися й не зупинятися на досяг-
нутому, і хочу потроху возити власних 
вихованців. Вони в мене всі неймовір-
но творчі та талановиті, я хочу, щоб їх-
ній талант побачили й оцінили, – додає 
викладачка. 

НАШ КРАЙ «Правди сила», №42(51),  18 жовтня 2017 р.

Вінничанка ВиготоВляЄ картини, 
які зЦілюють та Притягують удачу 

у гніВані ПереможниЦя «Х-фактору-онлайн» 
Відкрила музичну Школу для діток 

майстриня
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Унікальне полотно для 
картин та декоративних 
іграшок з польових рома-

шок, волошок, полину та будяків 
виготовляє власноруч 64-річ-
на вінничанка Венера Гайсівна 
Рибаченко. Технологію жінка 
перейняла від ченців одного з 
духовних храмів у Індії. 

– За походженням я татарка, ро-
дом з Узбекистану. За професією – 
художниця, багато років працювала 
дизайнером, оформляла квартири, 
дитячі садочки й ресторани. В якийсь 
момент зрозуміла, що переросла це, 
і в 1990 році почала займатись духо-
вними практиками із самозцілення 
людини. Багато вивчала й з головою 
поринула в науку, – розповідає пані 
Венера. – Свого часу вийшла заміж за 
військового з Вінниці, з яким ми на 20-
му році сімейного життя, у 1994 році, 
вирішили переїхати жити в Україну. 
Потроху освоїлись, стали подорожу-
вати світом. Так опинилися в Індії, де 
я почерпнула для себе багато нового 
в плані духовного розвитку.

Найцікавіші з робіт авторки зобра-
жені на фітополотні, технологію ви-
готовлення якого вона піддивилась в 
одному з храмів, коли подорожувала 
Індією. 

– Я вмію малювати в багатьох тех-
ніках, але найбільше мені полюби-
лась техніка створення картин на фі-
тополотні, яке ми робимо власноруч. 
Влітку разом з донькою йдемо в поле 
або посадку, збираємо голівки різно-
манітних квітів. Їх ріжемо, вимочуємо 
та висушуємо. Далі додаємо ще кілька 
секретних природних речовин, роз-

катуємо й формуємо пластини, які за-
лишаємо під сонцем. Трав’яні листки 
з фітополотна мають обов’язково со-
хнути на сонці, аби сповна ввібрати 
його тепло та енергію. Вони завжди 
темно-зеленого кольору, – говорить 
Венера Гайсівна. – Спочатку такі кар-
тини ми створювали для себе, дарува-
ли друзям, пізніше почало надходити 
все більше й більше замовлень, і ми 
почали їх готувати набагато більше.

Майстерня, в якій Венера Гайсів-
на разом з донькою створюють свої 
шедеври, розташована в невеликому 
будиночку на сімейному обійсті й має 
символічну назву – «Крила ангела». 

–  Відомо, що людина народжуєть-
ся з ангелом, який її супроводжує по 
життю й завжди допомагає йти в пра-
вильному напрямку. Я вважаю, що в 

кожній хаті по всьому світі мають ви-
сіти образи ангелів-охоронців, покро-
вителів та натхненників для захисту й 
надання необхідної енергетики ро-
дині. Кожного дня мені приходять об-
рази картин, а саме духовних ангелів, 
яких я відтворюю на полотні. Ангели 
в нас є в багатьох роботах, найчастіше 
це невеличкі картини та іграшки на 
ялинку, – каже майстриня. – Картина 
чи іграшка виготовляється в кілька 
етапів. Коли мені прийшла ідея, я беру 
полотно, вирізаю й наклеюю образ 
зображення, даю йому просохнути, 
після цього розфарбовую й оформ-
ляю бісером, камінням і нитками. 
Кожен елемент несе в собі певний 
символ, який я проговорю й вкладаю 
в картину за допомогою молитви чи 
мантри. 

За словами пані Венери, дуже 
важливо не просто купити картину 
в магазині й повішати в себе вдома, 
адже кожна намальована або виши-
та картина несе в собі певний сенс та 
приховану енергетику. Неправиль-
но підібрана картина може призвес-
ти до розладів у родині, безгрошів’я 
й навіть хвороб. Створюючи свої 
картини, майстриня молиться, аби 
«вдихнути» в них добро. Каже, для 
українців найкраще підходять кар-
тини із зображенням слов’янських 
символів. 

– Зараз ми готуємо дуже цікаві 
новорічні іграшки на ялинку. Кожен 
символ, зображений на ній, є сим-
волом чи то краси, чи здоров’я, чи 
благополуччя. Ми робимо їх набора-
ми, в яких є певний набір елементів. 
обов’язково при покупці й після при-
несення в дім таких іграшок необхід-
но з ними розмовляти, закладаючи 
бажану програму. Наприклад, якщо 
це іграшки на вдачу та процвітання, 
людині треба попросити їх, щоб ра-
зом з ними в дім увійшли всі бажані 
блага, –  додає Рибаченко.

Картини вінничанки допомагають 
знайти гармонію в собі. Якщо людина 
вміє гармоніювати сама із собою, то в 
неї все добре в родині, а чим більше 
хороших родин, тим здоровіше сус-
пільство. 

– лікуватися картинами дуже про-
сто. На них необхідно дивитись і дума-
ти про все хороше, тоді людина акти-
вує енергію й лікує себе, – пояснює 
художниця. 

Мирослава СЛободянюк

Мирослава СЛободянюк

Венера Рибаченко

Iларiя Олiмова кiлька рокiв тому 
перемогла в онлайн-версiї вiдомого 

спiвочого шоу Дiти зі студiї Iларiї постiйно виступають на рiзних мiських заходах
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РЕКЛАМА 8

РОбОТА

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

 
фасувальники одягу на секонд-хенд, робота в м. 

Київ, ч/ж від 18 років, з/п від 4700 грн/тиждень, вахта 
15/15, 20/10, робочий день з 8.00 до 17.00, житлом 
забезпечуємо. Тел.: 099-253-08-92, 098-939-94-39.

Водії категорії Д для роботи на маршру-
тах міста Києва. Ремонт виконує підприємство. 
Житлом забезпечуємо. З/п 12000 грн. (095) 
603-01-05, (050) 690-97-27, (067) 600-01-61.

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

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. 

 
Автослюсар-ходовик потрібен для роботи з 

кузовами автобусів «Богдан» у м. Київ. Житлом 
забезпечуємо. З/п 10000–12000 грн (оплата що-
тижня). Тел.: (067) 600-01-61, (050) 900-34-44.

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 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).

Безкоштовні вакансії – будівництво та колія. 
Проживання, проїзд – безкоштовно. Зарплата – 
11-15 злотих/год (аванс – 200 зл./щотижня). З ві-
зами та біометричними паспортами – працевла-
штуємо за 1 добу. оформлення запрошення – 3 
тижні. Тел.: 067-620-45-02 (Ігор, Стрий).

 
100% легальне працевлаштування в Че-

хії. Робота для чоловіків та жінок. безкоштовні 
консультації. Оформлення віз. Доставка на ро-
боту.  Тел.: (067) 369-82-33, (063) 218-02-33.

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

Робота в Польщі. Працівники на картонну 
фабрику, обслуговування залізниці, зварюваль-
ники. Житло безкоштовне. ліцензія Мінсоцполі-
тики №911 від 30.05.2017 р. Тел.: 050-140-55-47, 
098-724-44-98, 050-516-69-44 (луцьк).

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., 

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

ТРАНсПОРТ 
І ТРАНсПОРТНІ ПОсЛУГИ

Поршнева група МД-Кострома, Кама, 
Конотоп, гільза, поршень, кільця поршне-
ві, пальці, комплекти прокладок двигунів, 
кпп, мостів, вкладки Димитровград, Тамбов, 
Дайдо ЗМЗ, фільтри. оригінальні з/ч КА-
МАЗ, МТЗ, ГАЗель, юМЗ. Тел.: 067-570-22-02, 
050-719-00-74 (Київ).  

РІЗНЕ
Виготовлення та монтаж  металопластикових 

вікон і дверей. Тел.: (067) 993-71-83, (063) 302-82-82.
***

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

***
Автоцивілка. Зелена карта. Медичне страхуван-

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

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).

***
Розбираємо будівельні об’єкти. З/б блоки, плити, 

цеглу, метал. Купуємо новий метал, влежаний, круги, 
листи ст 3 – 45. Тел.: 050-62-66-199 (Запоріжжя).

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.: 096-396-64-82, 095-764-93-09.

***
Купуємо діловий метал від 1 тонни. Швелери б/у 

в хорошому стані, балки двотаврові б/у в хорошому 
стані, куточки б/у в хорошому стані. Ємності від 50 
куб. Тел.: 050-62-66-199 (Запоріжжя).

***
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.: (096) 396-64-82, (095) 
764-93-09 (Київ).

сІЛЬсЬКЕ ГОсПОДАРсТВО 
Техніка від виробника! Виробляємо: сі-

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

***
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.

ПОбУТОВА ТЕХНІКА
Ремонт автоматичних пральних машин, по-

бутових холодильників, газових плит, колонок 
та котлів, посудомийних машин, телевізорів, 
водонагрівачів на дому з гарантією від 6 місяців. 
Тел.: 095-414-96-66, 097-469-03-03 (Київ).

ПОсЛУГИ
Професійний підхід до будь-яких життєвих си-

туацій. Кваліфікована допомога, консультації та за-
хист у питаннях та проблемах сім’ї, дітей, шлюбу, 
кохання, самотності, бізнесу. Великий досвід роботи 
дистанційно. Тел.: 067-303-84-78 (Харків).

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

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

ЗНАЙОМсТВА

Чоловік, 72/167/70, освіта середня, без ш/з, житлом 
і матеріально забезпечений, бажає познайомитись із 
жінкою для створення сім’ї. Тел.: 068 846-41-65.

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

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 перед-
платну кампанію на 2018 рік. Пропонуємо вам оформити передплату нашої га-
зети в будь-якому поштовому відділенні або через листоношу.

запрошує жінок 18-39 років
взяти участь у програмах:

сурогатного
материнства

винагорода до

540 000 грн

донації
яйцеклітин

винагорода

20000-25000 грн

Ми гарантуємо безкоштовне медичне 
обстеження, компенсуємо витрати на проїзд.

Ліцензія Моз україни Серія ав №554391
+38 (095) 423-16-69 +38 (097) 139-84-86

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
ГАЗЕТУ!

Передплатний 
індекс: 

97927
УВАГА!

Передплатіть газету 
«Правди сила» до кінця 
року. Ви можете вирізати 
купон на передплату про-
сто з газети. Уважно запо-
вніть усі вільні поля, вкажіть 
точну адресу. Купон віддай-
те листоноші або віднесіть 
у відділення «Укрпошти», 
оплативши передплату. 

Наша газета додала в 
сторінках, і тепер ми вихо-
димо 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 редак-
цію: (0432) 69-49-81, (097) 769-
85-68. Ми самі зв’яжемося з 
поштою, аби з’ясувати причи-
ни затримки. 



Тб 10

Програма телеПередач з 23 по 29 жовтня
ПОНЕДІЛОК, 23 ЖОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.30, 07.00, 08.20 М/с «Чорний 
пірат»
07.30, 08.00, 08.20, 08.50, 10.50, 
14.20, 16.35 Смакота
07.30 Від першої особи
08.05 ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.50 Перша шпальта
15.15, 00.05 Д/с «Історичні роз-
слідування»
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 02.20 Вікно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 01.25 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.30 The Best FIFA Football 
Awards 2017 (Трансляція)
22.55 Роздягалка
23.30 Д/с «орегонський путівник»
02.45 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.10 Д/ф «Володимир Івасюк. 
Щоб народитися знову»
04.10 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю жінку «
13.55 Т/с «Свати - 4»
14.55 Т/с «Свати - 5»
15.55 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з зірками»
01.50 Х/ф «Великий дружній 
велетень»

Інтер
05.55 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство вели... з 
леонідом Каневським 2»
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 Х/ф «Шукайте жінку»
14.15 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша»
16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.05 «Подробиці»
20.40 Т/с «Спокуса2»
00.20 Т/с «Друге життя» 12+
03.55 «Скептик 3»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 01.30 Сьогодні
09.30, 02.30 Зірковий шлях
11.45 Х/ф «Кульбаба»
13.40, 15.30 Т/с «Тато-одинак» 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні» 12+
23.30 Х/ф «Цар скорпіонів 4: Втра-
чений трон» 16+
04.00 Реальна містика
04.50 Т/с «Адвокат» 16+

Новий Канал
03.00, 02.05 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 09.49 Kids Time
07.00 М/с «лунтик і його друзі»
08.00 М/ф «Балерина»
09.50 Х/ф «Маска Зорро»
11.30 Х/ф «легенда Зорро»
14.00 Х/ф «оз: Великий і Могут-
ній»
16.50 Х/ф «Аліса в країні чудес»
19.00 Ревізор
21.50 Страсті за Ревізором
00.00 Зірки під гіпнозом
02.00 Служба розшуку дітей

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайні новини

06.25 факти тижня. 100 хвилин
08.45 факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.10 Секретний фронт. 
Дайджест
12.45, 15.45 факти. День
14.00, 16.10 Х/ф «останній ко-
роль» 16+
16.25 Х/ф «особливо небезпеч-
ний» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Невиправні» 16+
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф «Сім’янин»
02.15 Т/с «Слідчі» 16+
04.05 Скарб нації
04.10 еврика!
04.20 факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

сТб
07.10, 15.25 «Все буде добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
11.05 Х/ф «Балада про відважно-
го лицаря Айвенго»
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
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф «Барбі Дрімтопія»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.00 Країна У
14.30, 02.50 одного разу в одесі
15.30, 03.40 Віталька
19.00, 21.00 одного разу під 
Полтавою
20.00, 23.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
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, 24 ЖОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.30, 07.00, 08.20 М/с «Чорний 
пірат»
07.30, 08.00, 08.20, 08.50, 14.20, 
16.35, 23.20 Смакота
07.30 Від першої особи
08.05 ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 The Best FIFA Football 
Awards 2017
11.10 Т/с «епоха честі»
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, 02.35 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Супервідчуття»
23.30 Д/с «орегонський путівник»
00.05 Д/с «Новий орлеан»
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.20 Д/ф «Чесно жити і чесно по-
мерти. Ігуменя Йосифа Вітер»
04.10 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку «
13.55 Т/с «Свати - 5»
15.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00 «Життя без обману 2017»
23.20, 00.10 Х/ф «озброєні і не-
безпечні» (16+)
01.55 Т/с «Пончик люся» (16+)

Інтер
05.45 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство вели... з 
леонідом Каневським 2»
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 «Спокуса2» 
12+
13.00, 13.55 «Життя на грані»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.00 «Подробиці»
00.20 Т/с «Друге життя» 12+
03.50 «Скептик 3»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні» 12+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.20 Х/ф «Цар скорпіонів 4: Втра-
чений трон» 16+
04.50 Т/с «Адвокат» 16+

Новий Канал
03.00, 02.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.05 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»
12.10 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.45 Аферисти в мережах
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 13.10 Х/ф «Сім’янин»
12.45, 15.45 факти. День
14.10 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.10 Т/с «Майор і магія» 
16+
17.30, 21.25 Т/с «Невиправні» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
22.25, 01.15 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
23.25 Х/ф «Термінова доставка» 
16+
02.10 Т/с «Сьома категорія. Кінець 
світу» 16+
03.55 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
06.50, 15.25 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
09.50 «Битва екстрасенсів 15»

12.05 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.40 «один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф «листоноша Пет»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.00 Країна У
14.30, 02.50 одного разу в одесі
15.30, 03.40 Віталька
19.00, 21.00 одного разу під 
Полтавою
20.00, 23.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
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, 25 ЖОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.30, 07.00, 08.20 М/с «Чорний пірат»
07.30, 08.00, 08.20, 08.50, 10.50, 
14.20, 16.35, 23.15 Смакота
07.30 Від першої особи
08.05 ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05, 23.55 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «епоха честі»
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, 02.35 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00, 23.30 Культурна афіша здо-
рової людини
19.25 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.05 Д/с «Новий орлеан»
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.20 Д/ф «Сімдесятники. Сергій 
Параджанов»
04.10 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля»
12.20 «Міняю жінку «
13.55 Т/с «Свати - 5»
15.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»

21.00 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00, 23.30, 00.10 «Міняю жінку 
- 12»
01.10 Т/с «Пончик люся» (16+)

Інтер
05.40 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство вели... з 
леонідом Каневським 2»
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 «Спокуса2» 
12+
13.00, 13.55 «Життя на грані»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.05 «Подробиці»
00.20 Т/с «Друге життя» 12+
03.55 «Скептик 3»

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
09.30, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні» 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»
12.10 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.45 Аферисти в мережах
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зіркові яйця
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 10.00 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.00, 17.30, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «Термінова до-
ставка» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.20 Скетч-шоу «На трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25, 01.35 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
23.20 Х/ф «Конго» 16+
02.20 Т/с «Сьома категорія. Кінець 
світу» 16+
03.45 Скарб нації
03.55 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»
12.05 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.40 «один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Принцеса на горо-
шині»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.00 Країна У
14.30, 02.50 одного разу в одесі
15.30, 03.40 Віталька
19.00, 21.00 одного разу під 
Полтавою
20.00, 23.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
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,  26 ЖОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.30, 07.00, 08.20 М/с «Чорний 
пірат»
07.30, 08.00, 08.20, 08.50, 10.50, 
14.20, 16.35, 23.20 Смакота
07.30 Від першої особи
08.05 ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «епоха честі»
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, 02.35 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф
19.25, 23.30 Д/с «Вагасі - японські 
смаколики»
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Дикі тварини»
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.20 Д/ф «Раїса Кириченко. Діа-
гноз - народна»
04.10 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля «
12.20, 13.55 «Міняю жінку «
15.05 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «Радник» (18+)
04.40 Т/с «Пончик люся» (16+)

Інтер
05.45 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство вели... з 
леонідом Каневським 2»
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 «Спокуса2» 
12+
13.00, 13.55 «Життя на грані»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.20 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.05 «Подробиці»
00.20 Т/с «Друге життя» 12+
03.55 «Скептик 3»

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
09.30, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
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18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні» 12+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
04.50 Т/с «Адвокат» 16+

Новий Канал
03.00, 01.20 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки» 16+
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+
16.50 Аферисти в мережах
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
21.50 Суперінтуїція
01.15 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 17.30, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.00, 13.10 Х/ф «Конго» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.35 Скетч-шоу «На трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25, 01.50 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
23.30 Х/ф «Селфлес. Ціна без-
смертя» 16+
02.40 Т/с «Морська поліція. лос-
Анджелес» 16+
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

сТб
06.55, 15.25 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55 «Битва екстрасенсів 15»
12.20 «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»
23.30 «один за всіх»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.00 Країна У
14.30, 02.50 одного разу в одесі
15.30, 03.40 Віталька
19.00, 21.00 одного разу під 
Полтавою
20.00, 23.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
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, 27 ЖОВТНя

Перший національний
06.00 М/с «легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.30, 07.00, 08.20 М/с «Чорний 
пірат»
07.30, 08.00, 08.20, 08.50, 10.50, 
14.20, 16.35 Смакота
07.30 Від першої особи
08.05 ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.00 Т/с «епоха честі»
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, 02.35 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Супервідчуття»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф «Жива Ватра»
00.10 Д/с «орегонський путів-
ник»
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.20 Д/ф «Таємничий Сковоро-
да»
04.10 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля «
12.20, 13.55 «Міняю жінку «
15.15 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 Прем’єра! «ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.15 «Вечірній Київ»
01.15 «ліга сміху»
05.10 «Неділя з Кварталом»

Інтер
05.45 Мультфільм
06.20, 22.00 «Слідство вели... з 
леонідом Каневським 2»
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 «Спокуса2» 12+
13.00, 13.55 «Життя на грані»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 01.25, 04.15 «Подробиці 
тижня»
23.45 Х/ф «Викрадений поїзд»
03.05 «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, 03.25 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
11.30, 04.10 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Х/ф «фото на недобру 
пам’ять» 12+
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 02.25 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 08.09 Kids Time
07.00 М/с «лунтик і його друзі»
08.10, 22.40 Половинки
12.10, 21.40 Київ вдень та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
00.30 Зіркові яйця
02.20 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.05, 17.30 Т/с «Невиправні» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «Селфлес. Ціна 
безсмертя» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.55 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.10 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05, 02.25 Комік на мільйон

02.05 факти
04.10 Т/с «Слідчі» 16+

сТб
06.25 Х/ф «Бережіть чоловіків!»
08.05, 23.15 Х/ф «П»ять років та 
один день»
10.05 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-
риз!»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «П’ятеро друзів»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30, 16.50, 00.00, 02.00 Країна У
14.30, 02.50 одного разу в одесі
15.30, 03.40 Віталька
19.00 одного разу під Полтавою
20.00 Х/ф «Ніч у музеї»
22.00 Х/ф «Президент лінкольн: 
Мисливець на вампірів» 16+
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 04.15 
огляд преси
06.45, 18.45, 02.15 Місцевий час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформа-
ційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода 
в світі
18.15 Інтерв’ю з Андрієм Суслен-
ком
19.30 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина часу
02.30 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

сУбОТА, 28 ЖОВТНя

Перший національний
06.00, 07.05, 09.40 М/с «легенда 
про Білосніжку»
06.30, 08.25 М/с «Чорний пірат»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
07.30, 08.05, 08.25, 09.30 Смакота
07.30 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
10.30 Покоління Z
11.00 фольк-music. Діти
11.50 лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
13.00 Х/ф «Золото»
15.10 Д/с «Смаки Джиньяна»
15.40 Т/с «оповідання ХІХ сто-
ліття»
20.25 Роздягалка
21.35 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
01.35 Світло
02.30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.00 Д/с «Новий орлеан» 2с.
03.00 
04.10 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Життя без обману 2017»
11.00, 23.10 «Світське життя»
12.00 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
16.30 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал 2017»
00.10 «Вечірній Київ»
02.10 «ліга сміху»
05.55 «Неділя з Кварталом»

Інтер
05.55 Мультфільм
06.20 Док.проект «Визволення»
07.20 Х/ф «Алегро з вогнем»
09.10, 03.25 Х/ф «Балада про 
солдата»
11.00, 04.45 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...»
12.50 Х/ф «В бій ідуть тільки 
«старики»
14.30, 20.30 Т/с «Що робить твоя 
дружина» 12+
20.00, 02.30 «Подробиці»
22.20 Х/ф «ларго Вінч: Початок»
00.35 Х/ф «Сліпий обрій»
03.00 Х/ф «Викрадений поїзд»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 05.20 Зірковий шлях
08.40 Х/ф «Пігулка від сліз» 16+
10.40, 15.20 Т/с «Коротке слово 
«Ні» 12+
18.15, 19.40 Т/с «Щоб побачити 
веселку» 16+
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20 Реальна містика
01.20, 03.50 Т/с «Моя велика 
родина» 16+

Новий Канал
03.00, 02.00 Зона ночі
05.59, 07.59 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.50 М/с «лунтик і його друзі»
08.00 Дешево й сердито
09.30 Ревізор
12.10 Страсті за Ревізором
14.15 Зірки під гіпнозом
16.15 Зіркові яйця
18.10 Х/ф «Ной» 16+
21.00 Х/ф «Боги Єгипту» 12+
23.30 Х/ф «Книга Ілая» 16+

ICTV
05.20, 04.05 Скарб нації
05.25, 04.15 еврика!
05.35 факти
05.55, 04.20 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20, 13.55 Дизель-шоу
10.45, 11.45 особливості націо-
нальної роботи
12.45 факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
15.15 Комік на мільйон
18.45 факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Три ікси» 16+
22.35 Х/ф «Три ікси-2. Новий 
рівень» 16+
00.35 Х/ф «Залізний лицар» 16+
01.35 Провокатор
03.05 Анекдоти по-українськи

сТб
06.00 Х/ф «Скринька Марії 
Медічи»
07.55 «Караоке на Майдані»
08.55 «Все буде смачно!»
10.50 «Сюрприз, сюрприз!»
13.40 «Зважені та щасливі - 7»
16.20 «Хата на тата»
19.00 «Х-фактор - 8»
22.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.50 М/с «Дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.20 М/ф «Школа монстрів. При-
годи загону вампірів»
12.20 М/ф «Дюймовочка»
14.00, 21.15 Танька і Володька
18.00 Х/ф «Ніч у музеї»
20.00 М/ф «Порося, що кричало: 
Вовк! Вовкулака!»
20.05 М/ф «Монстри проти 
прибульців. Гарбузи-мутанти з 
космосу»
20.30 М/ф «Ніч живих морквин»
20.45 М/ф «Король Хеловіну»
22.45 Казки У Кіно
01.15 Країна У
03.00 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 лінійка документальних 
проектів
23.25 Національний актив
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

 
НЕДІЛя, 29 ЖОВТНя

Перший національний
06.00, 07.05 М/с «легенда про 
Білосніжку»
06.30, 08.25 М/с «Чорний пірат»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
07.30, 07.30, 08.05, 08.25, 16.20, 
23.20 Смакота
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
10.50 Х/ф «Золото»
13.00 Д/с «Смаки Джиньяна»
13.30 фольк-music. Діти
14.25 фольк-music
15.30 Перший на селі
16.30 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
17.30 Т/с «Бодо»
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «орегонський путівник
01.35 Надвечір’я. Долі
02.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
04.10 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 «Світ навиворіт - 9»
11.50 «Світ навиворіт - 3: Танза-
нія, ефіопія»
12.50, 13.50, 14.55, 16.00 Т/с 
«Свати - 5»
17.05 «ліга сміху 3»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Танці з зірками»
23.20 «Ігри приколів»
00.20 «Сватики «
01.20 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»

Інтер
06.10 Х/ф «В бій ідуть тільки 
«старики»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «орел і решка. Рай і 
пекло»
11.00 «орел і решка. Перезаван-
таження»
12.15 «орел і Решка. ювілейний 
2»
13.15 Т/с «Що робить твоя дружи-
на» 12+
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 03.05 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Холодне літо 53-го»
22.30 Док.проект «Анатолій Па-
панов. Від комедії до трагедії»
23.35 Х/ф «Справи сердечні»
01.30 Х/ф «Алегро з вогнем»

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.30 Х/ф «фото на недобру 
пам’ять» 12+
11.30 Т/с «Щоб побачити веселку» 
16+
15.20 Х/ф «Пігулка від сліз» 16+

17.20, 20.00 Т/м «Пограбування 
по-жіночому» 16+
19.00, 04.00 Події тижня з олегом 
Панютою
22.20 Т/с «Чужа жінка» 16+
02.15 Т/с «Жіночий лікар 3» 16+
04.50 Т/с «Жіночий лікар 3»

Новий Канал
03.00 Зона ночі
05.00 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.59, 07.10 Kids Time
06.00 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
07.15 Топ-модель по-українськи
10.00 М/ф «Упс… Ной сплив»
11.50 М/ф «Шрек 2»
13.40 Х/ф «Ной» 16+
16.30 Х/ф «Боги Єгипту» 12+
19.00 Х/ф «Помпеї» 16+
21.00 Х/ф «Король Артур»
23.20 Х/ф «Плоть + кров» 18+

ICTV
05.40 факти
06.10 Т/с «Слідчі» 16+
08.10 Т/с «Відділ 44» 16+
12.00, 13.00 Х/ф «Джуманджи» 
16+
12.45 факти. День
14.15 Х/ф «Три ікси-2. Новий 
рівень» 16+
16.15 Х/ф «Три ікси» 16+
18.45 факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Стрілець» 16+
23.10 Комік на мільйон
01.20 Х/ф «Нічне чергування» 18+
03.05 Провокатор

сТб
06.55 «Хата на тата»
08.55 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.10 «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 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.55 Х/ф «П’ятеро друзів»
12.45 Х/ф «П’ятеро друзів 2»
14.30, 19.15 одного разу під 
Полтавою
16.30 Танька і Володька
18.00 М/ф «Монстри проти 
прибульців. Гарбузи-мутанти з 
космосу»
18.25 М/ф «Порося, що кричало: 
Вовк! Вовкулака!»
18.30 М/ф «Ніч живих морк-
вин»
18.45 М/ф «Король Хеловіну»
21.15 Х/ф «Президент лінкольн: 
Мисливець на вампірів» 16+
23.15 Казки У Кіно
01.15 Країна У
03.30 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 Машина часу
21.40, 03.00 Час-Time
22.30 лінійка документальних 
проектів
23.30 фінансовий тиждень
01.00, 02.00, 04.00 Час: Важливо
01.55 огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою 



борщ, рецепт якого рекон-
струювали дослідники три-
пільської культури та якому 

вже понад шість тисяч років, 
варить для вінничан дослідник та 
етнограф Кузьма Федченко.

У рамках туристичної поїздки тур-
клубу «Бідняжка» виїжджаємо до села 
Буша  Ямпільського району, яке відоме 
тим, що знаходиться в містичному міс-
ці. Тут сходяться в єдине русло три ріки, 
тут є тисячолітній язичницький храм 
Перуна, а ще – порослий лісом та на-
вислими над рікою Бушанкою скелями 
Гайдамацький яр, в якому, за легенда-
ми, козаки сховали золото.

У рамках подорожі є один цікавий 
пункт – приготування й частування 
трипільським борщем у цьому ж таки 
Гайдамацькому яру.

Розпаливши багаття, спочатку 
кип’ятимо воду, а в меншому казані 
готуємо засмажку.

– Борщ готуємо без м’яса, тома-
тів і картоплі, –  говорить Кузьма, –  
адже пасльонові на території України 
з’явилися не так давно – років двісті 
тому. Але багато хто, куштуючи цей 
борщ, навіть не помічає відсутності 
цих інгредієнтів.

Аби компенсувати відсутність 
м’яса, у борщ кладемо квасолю, яка 
насичена білком. Перед цим цілу ніч 
її настоювали в м’ятному чаї, потім 
закип’ятили у відварі тмину, базилі-
ка, коріандру й білого перцю.

Коли квасоля прокипіла, додаємо 
січену капусту. 

У засмажку також потрапляють 
непрості овочі. Наприклад, нашинко-

вану моркву не менш як три години 
настоювали в олії, буряк маринували 
з лимонним соком.

– Відкриваю ведичний секрет: 
прянощі треба кидати на початку, у 
киплячу олію, і кип’ятити 20-30 се-
кунд, тоді вони встигнуть віддати 
весь свій аромат, – говорить автор 
цього диво-борщу.

Суміш являє собою дивну квін-
тесенцію трав і приправ. У баночці 
настояні: часник в олії, коріандр, ба-
зилік, куркума, паприка, пастернак, 
корінь петрушки, селера, чотири 
види перцю. Усього близько двадця-
ти спецій. 

Наприкінці до казана із засмаж-
кою додаємо кріп, петрушку, зелену 
цибулю, болгарський червоний пе-
рець. Коли все добре обсмажилось, 
усі компоненти борщу кидаємо у ве-
ликий казан.

Добре вкипілий борщ подали до 
столу для зголоднілих мандрівни-
ків.

– Ми були такі голодні, що здава-
лось, з’їли б весь той казан, але, на 
диво, борщ був дуже ситним і ми 
з’їли зовсім трохи. Здивувала присут-
ність селери в борщі, а от те, що там 
нема картоплі, ми навіть не зауважи-
ли й не одразу повірили, бо здавало-
ся, що відчували її смак, – поділилися 
враженнями вінничанки оля та Ма-
рина.  

гороскоПкнига тижня

жарти

Погода у вінниці

бест-
селер 
фран-

цузької 
письменниці 
Аньєс Мар-
тен-Лю-
ган – сумна 
та красива 
історія…

Рано чи 
пізно в житті 
кожної лю-
дини постає питання: для кого я 
живу? Так, саме для кого, адже 
людина живе в соціумі, вона є 
невіднятною частиною існування 
інших людей, бажають вони того 
чи ні…

А якщо втратити всіх, заради 
кого ти жив?

Знайдіть у собі сили жити далі, 
жити знову, навчіться жити! 

– Твоя дружина помітно схудла 
після відпустки. Як їй це вдалося?
– Вона сиділа на китайській дієті.
– Напевно, це нелегко?
– Ще б пак, цілий місяць їсти буль-
йон дерев’яними паличками!

***
– Кохана, з’їж шматочок тортика!
– Спасибі, зай, не хочу.
– Дивися, який він апетитний! Ну 
з’їж хоча б шматочок.
– Спасибі, я не голодна.
– Ну зовсім трішки.
– Та відвали! Я після шостої не їм!
– Жери торт, дурна, там обручка! 
одружитися з тобою хочу!

***
Мужик на «Запорожці» в’їжджає 
в «Мерс». 
«А-а, помирати, так з музикою», – 
думає, вискакує з машини, хапає 
лом і давай мочити «Мерс». Двоє 
братків вистрибують з «Мерса» 
та тікають. один іншому каже:
– А прикинь, що було б, якби ми 
в нього в’їхали!

***
На прийомі в терапевта. Пацієнт:
– лікарю, чесно кажучи, я не ві-
рив, що ліки, які ви мені виписа-
ли, допоможуть. Але допомогли. 
Ви просто чарівник.
Терапевт:
– Правду кажучи, чарівник – апте-
кар. Я вам помилково дав бланк, 
на якому ручку розписував.

***
– Вчора прокинулася, а тебе не-
має. Де ти був, любий?
– А де ти прокинулася, люба? 
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Вінничанин ВідтВориВ
реЦеПт триПільського борЩу 

Прянощі треба кидати 
на початку, у киплячу олію, 

і кип’ятити 20-30 секунд, 
тоді вони встигнуть віддати 

весь свій аромат

ірина баСенко

23–29 жовтня 
ОВЕН
Результати вашої роботи мо-
жуть відрізнятися від задума-

них. Але зупинятися, а тим більше йти 
на поступки ніяк не можна. Треба йти 
далі – це раз, «не так» зовсім не означає 
«погано» – це два. А по-третє, нехай усе 
йде, як іде. Врешті-решт ви знайдете те, 
що шукаєте, але не там, де очікували.

ТЕЛЕЦЬ
Незабаром ситуація зміниться 
на краще. Сприятливо вирі-

шаться проблеми з житлом, покра-
щаться стосунки з рідними та близь-
кими. Діти стануть вашою надійною 
опорою. Найсприятливіші дні – середа 
та субота.

бЛИЗНЮКИ 
Схоже, ви потрапили в свою 
стихію. Зірки радять не тільки 

не розслаблятися, але навіть трохи 
пришвидшитись, щоб удача не відвер-
нулася від вас. Попереду багато кро-
піткої праці, яка потребуватиме часу та 
зусиль. Цього тижня можна спокійно 
подорожувати, але варто бути обереж-
нішими з витратами.

РАК
Спроба підкорити нову верши-
ну, швидше за все, наткнеться 

на перешкоду, але не мине безслідно й 
не залишиться непоміченою. Через де-
який час її обов’язково потрібно буде 
повторити за сприятливіших умов. 
Пам’ятайте, що після невдачі не варто 
здаватися, варто знову пробувати й 
обов’язково вірити в успіх.

ЛЕВ
Цього тижня вам не потрібно 
налаштовуватись з коханою 

людиною на одну хвилю, адже ваші 
стосунки настільки гармонійні, що ви 
розумітимете один одного без слів. На-
магайтеся зберегти такий стан речей. 
А от з колегами сперечатися марно – 
просто перечекайте.

ДІВА
На вас чекають творчі дні. Про-
водьте експерименти, пізна-

вайте нове й діліться цим з друзями та 
колегами. Можливі великі прибутки. 
Їхній розмір, швидше за все, навіть пе-
ревищить ваші очікування. 

ТЕРЕЗИ
Дуже хороший тиждень для ка-
піталовкладень у нерухомість, 

купівлі-продажу, оренди земельних 
ділянок, будівельних робіт. Жінкам 
нинішня зоряна позиція обіцяє про-
цвітання батька або чоловіка. Зірки 
радять навчитися використовувати те, 
що вас обмежує, як фактор підтримки.

сКОРПІОН
На роботі проблем не очікуєть-
ся. Заспокойтеся, не метушіть-

ся, навіть якщо вам здається, що все 
не так. Просто пливіть за течією. Не-
забаром життя винесе вас туди, куди 
потрібно. Від вас потрібно лише трохи 
більше рішучості.

сТРІЛЕЦЬ
Не варто довіряти чужій думці, 
довіряйте лише фактам. Не-

доброзичливці спробують зіпсувати 
вашу репутацію. Зверніться за допомо-
гою чи порадою до близького друга.

КОЗЕРІГ
Зірки віщують позитивний на-
стрій та успіх, які супроводжу-

ватимуть вас протягом усього тижня. 
Ви зумієте закінчити всі свої справи й 
«відкриєте двері» чомусь новому й не-
ймовірно цікавому.

ВОДОЛІЙ
Ви вважаєте, що всього за пев-
них умов можна досягти, але 

поки не визначилися, чого ж саме до-
могтися вам хочеться саме зараз, і тому 
залишаєтеся на місці. Концентрація на 
майбутньому призводить до втрати 
сприйняття сьогодення. Приділіть біль-
ше уваги не стратегії, а тактиці.

РИбИ
Використовуйте здобуті нещо-
давно знання для власної виго-

ди – застосуйте їх у роботі. Так ви може-
те зробити те, що раніше було вам не 
під силу. Але для цього потрібно точно 
знати, до чого й коли докладати зусил-
ля. Не робіть поспішних висновків у 
стосунках – можете наламати дров. 
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Щотижня Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва прово-
дить на замовлення газети «Правди сила» 
маркетингове дослідження та розповідає 
про книгу, яка найбільше цікавила читачів 
бібліотеки за останні сім днів. 

Кузьма Федченко частує мандрівників борщем

Засмажку на борщ готують з не зовсім 
звичних інгредієнтів


