
Як відомо, кожен громадянин 
України має право на отри-
мання кількох земельних 

ділянок з різним цільовим при-
значенням. Два роки тому наші 
журналісти вже перевірили, що 
отримати ділянку в місті — за-
вдання надскладне й без серйоз-
них зв’язків практично нездій-
сненне. Що ж, можливо далі від 
великих міст, у селах Вінниччини, 
отримати землю простіше? Ми 
вирішили це перевірити й  наді-
слали відповідні заяви на отри-
мання земельних ділянок у сіль-
ські ради Вінницької області.

Журналістський експеримент ви-
рішили провести в Погребищенському 
районі. Взяли цей район тому, що він від 
Вінниці знаходиться порівняно далеко, 
а отже теоретично отримати земельну 
ділянку буде простіше, ніж, наприклад, 
у Вінницькому чи Калинівському райо-
нах. Листи розіслали в сільські ради По-
гребищенського району, у підпорядку-
ванні яких населені пункти: Адамівка, 
Андрушівка, Бабинці, Бистрик, Білашки, 
Борщагівка, Булаї, Бурківці, Бухни, Ва-
сильківці, Веселівка, Вишнівка, Гопчиця, 
Григорівка, Дзюнків, Довгалівка, До-
вжок, Задорожнє, Збаражівка, Кулешів. 
Мончин, Морозівка, Надросся, Ново-
фастів, Обозівка, Озерна, Очеретня, Па-
ріївка, Погребище Перше, Погребище 
Друге, Скибинці, Сморжинці, Сніжна, 
Сопин, Спичинці, Травневе, Філютка, 
Черемошне.

Відповідно до 121 статті Земельно-
го кодексу України, кожен громадя-
нин може отримати: два гектари землі 
під особисте селянське господарство; 
12 соток для садівництва; 25 соток для 
будівництва в селах, 15 соток – у сели-
щах, 10 соток – у містах; 10 соток – для 
дачі, одну сотку – для гаража. Це аж 
ніяк не означає, що громадянин може 
отримати лише якусь одну з вищевка-
заних земельних ділянок. Йдеться про 
отримання по одній ділянці із землі різ-

ного цільового призначення. Журна-
лісти вирішили спробувати отримати 
земельну ділянку під забудову, тобто 
до 25 соток. Нижче ми розповімо про 
кожне село, яке надало нам відповідь.

АДАМіВськА сільськА рАДА
Сюди входять два населених пунк-

ти – Адамівка та Погребище Перше. 
Села мають приблизно по 600 меш-
канців у кожному. Між Адамівкою та 
Погребищем Першим проходить заліз-

ниця, з якої можна дістатися до Козяти-
на, Жашкова, Христинівки. Сільський 
голова Адамівської сільської ради Ві-
ктор Вовченко відповів нам цитатами 
зі статей Земельного кодексу України. 
Він зазначив, що згідно з частиною 
шостою статті 118 Земельного кодек-
су України, нам потрібно подати своє 
клопотання щодо виділення земельної 
ділянки у виконавчі органи влади та до 
органів місцевого самоврядування.
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Чи можна у вінницьких селах 
безкоштовно отримати землю 
під забудову: «земельний» експеримент 

у Погребищенському районі

даруємо подарунки за передплату 
газети «правди сила»!

Запрошуємо передплатити газету «Правди сила» на І півріч-
чя або на весь 2018 рік.

Оформити передплату можна в будь-якому відділенні зв’язку, че-
рез листонош, через наших представників у райцентрах, онлайн на 
сайті vlasno.info або в редакції газети.

початок проведення Днів передплатника 
«правди сила» у жовтні 2017 року: 

Усі, хто передплатить газету «Правди 
сила», гарантовано отримають подару-
нок від редакції.

Графік Днів передплатника газети 
«Правди сила» у листопаді буде надруко-
ваний у наступному номері.

27.10 – Теплик, 
30.10 – Тульчин, 
31.10 – Ямпіль.

від



До першого грудня 2018 року побли-
зу 48-го арсеналу під Калинівкою плану-
ють завершити будівництво дорожньої 
мережі охоронного периметра. Очіку-
вана вартість робіт, оголошена на сайті 
публічних закупівель Prozorro – 41 834 
277 гривень. 

Оголошення про проведення відкри-
тих торгів опублікували 23 жовтня. 

Замовляє роботи військова частина 
А1119. За визначену кількість коштів та 

У вівторок, 24 жовтня, у зоні 
АТО загинув боєць з Віннич-
чини. про це повідомили в 

прес-службі літинської рДА. 
Мешканець Літина Ярослав Бон-

дар підписав контракт із ЗСУ 21 ве-
ресня цього року. Солдат гранато-
метного відділення 24-го окремого 
штурмового батальйону 53-ї окремої 
механізованої бригади встиг прослу-
жити на Донеччині всього місяць. 

У вівторок, 24 жовтня, жит-
тя 31-річного бійця обірвалося 

під час виконання бойового за-
вдання. Із загиблим 25 жовтня 
попрощаються в бригаді, де він 
служив, а потім у закритій труні 
тіло Ярослава відправлять на Лі-
тинщину. 

На Вінниччині в бійця залиши-
лись мати та брат. Редакція газети 
«Правди сила» висловлює співчуття 
рідним та близьким загиблого Героя. 
Вічна пам’ять! 

На базі одного із цехів «45-го 
експериментального ме-
ханічного заводу» у Ві-

нниці найближчим часом стартує 
виробництво комплектуючих 
до автомобілів. Займатиметься 
цим підприємство з іноземними 
інвестиціями.

Йдеться про державне підприєм-
ство «Електричні системи» та міжна-
родну компанію «Delphi». 

– Вони розміщуються на 15 тися-
чах квадратних метрів. Це цех, який 
колись належав нашому заводу, – ко-
ментує заступник директора «45-го 

заводу» Володимир Футій. – Завер-
шується обладнання цеху, навчання 
персоналу, скоро підприємство роз-
почне роботу. Випускатимуть елек-
троджгути на двигуни брендових 
авто. Продукція виготовлятиметься, 
у тому числі, і для експорту. 

Орієнтовна кількість робочих місць 
новоствореного підприємства з іно-
земними інвестиціями – 2,5 тисячі. Обі-
цяна зарплата – сім тисяч гривень. 

Додамо, що корпорація «Delphi» – 
американська компанія, яка є най-
більшим у світі виробником авто-
комплектуючих. 

Нагадаємо, що «45-й завод» у Ві-
нниці вже кілька років планує відчу-
жити надлишкове майно. 

У цьому клопотанні треба зазначи-
ти цільове призначення земельної ді-
лянки та її орієнтовні розміри. До кло-
потання додаються графічні матеріали, 
на яких треба зазначити бажане місце 
розташування земельної ділянки.

БілАШкіВськА сільськА рАДА
Ця сільська громада об’єднує три 

села: Білашки, Вишнівка, Смаржинці. 
Це невеликі пункти з населенням у 
360, 163, 257 осіб відповідно.

– Якщо ви дійсно бажаєте отрима-
ти в нас земельну ділянку під приват-
ну забудову, то приїжджайте до нас, 
щоб особисто поспілкуватися й уже 
визначитися, що саме вам потрібно. 
Відповідно до чинного законодав-
ства, ваше клопотання про отриман-
ня земельної ділянки буде винесено 
на сесію сільської ради, – каже сіль-
ський голова Білашківської сільської 
ради Юрій Дзигар.

Письмову відповідь Юрій Дзигар 
надав детальнішу, ніж Адамівська 
сільська рада. Щоб отримати земель-
ну ділянку, яка знаходиться в межах 
цієї сільської ради, вам потрібно на-
дати:

1) Графічний матеріал того міс-
ця, де бажаєте отримати земельну 
ділянку.

2) Копію паспорта громадянина 
України та копію ідентифікаційного 
коду.

3) Інформацію про те, що на тери-
торії України ви не скористалися пра-
вом приватизації земельної ділянки.

БАБИНЕцькА сільськА рАДА
Ця сільська рада охоплює села Ба-

бинці та Бистрик. Загальна кількість 
населення – близько 1500 осіб. Щоб 
отримати тут земельну ділянку під 
забудову, вам потрібно буде пода-
ти клопотання до сільської ради про 
надання дозволу на виготовлення 

технічно документації зі встановлен-
ня меж вищезазначеної земельної 
ділянки. Також потрібно буде нада-
ти довідку, що ви ще не отримували 
безкоштовно земельну ділянку

БОрЩАГіВськА сільськА рАДА
Сюди входять два села – Бор-

щагівка та Скибинці. Разом у селах 
проживає близько 800 осіб. Ця міс-
цина відома тим, що влітку 1708 
року під час російсько-шведської 
Північної війни Петра І та Карла XII 
неподалік від села стояв військовий 
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на колишніх землЯх міноборони
у вінниці обживаєтьсЯ 
американськиЙ інвестор 

літинЧанин встиг послужити 
в ато лише місЯць і загинув

Людмила КЛіщуК

ІнВеСтицІЇ ЗагиблІ

Земля
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Чи можна у вінницьких селах 
безкоштовно отримати землю 
під забудову: «земельний» експеримент 

у Погребищенському районі

табір українського гетьмана Івана 
Мазепи. Тут привселюдно страти-
ли високопоставлених осіб того 
часу – Василя Кочубея та Івана Іс-
кру, тіла яких пізніше, за наказом 
Петра І, перепоховали на території 
Києво-Печерської лаври. Через 200 
років у центрі села їм встановили 
пам’ятний знак. Борщагівка колись 
була єврейським містечком – у 1900 
році тут жило 1853 євреї.

Щодо отримання в цій історичній 
місцевості землі, сільський голова 
Василь Горковенко в письмовій від-
повіді нам процитував Земельний 
кодекс України, як і Адамівська сіль-
ська рада.

ДЗЮНкіВськА сільськА рАДА
Ця сільська рада складається з од-

ного села – Дзюнків. Тут у 497 будин-
ках живе 1330 осіб.

– Якщо ви дійсно бажаєте в нас 
будуватися та жити, то ми тільки за 
це, тому що це буде розвивати село. 
Приїжджайте до нас, переговоримо, 
визначимося із земельною ділян-
кою й винесемо це на сесію сільської 
ради. Я  думаю ми дамо вам згоду, – 
каже сільська голова села Дзюнків 
Віра Яремчук.

ЧЕрЕМОШНЕНськА сільськА рАДА
Складається сільська рада з чоти-

рьох сіл: Черемошне, Веселівка, Куле-
шів, Степанки. Загальне населення  – 
1381 особа. Це єдина сільська рада, 
яка відмовилась надавати земельну 
ділянку, мотивуючи це тим, що в них 
ще немає генерального плану.

Як бачимо, теоретично отримати 
безкоштовно земельну ділянку на те-
ренах Погребищенського району ціл-
ком можливо. 

На базі «45-го заводу» вироблятимуть автозапчастини

У сільській місцевості вільні ділянки є

маЙже 42 мільЙони витратЯть
на дорогу довкола калинівського
арсеналу
Людмила КЛіщуК

лІкВІдацІя лиха

Вікторія онісімоВа

часу на технічній території військової час-
тини планують розробити та ущільнити 
ґрунт, облаштувати щебеневу основу під 
залізобетонні кільця тощо. Також плану-
ють зробити 26-сантиметрове цементо-
бетонне покриття. Плити, якими покри-
ватимуть дороги, мають витримувати 
автомобільне навантаження до 30 тонн. 

У кошторисній документації розраху-
вали й термін будівництва об’єкту – 255 
діб.  Орієнтовна довжина дороги – при-
близно 11,5 км.

Подавати пропозиції можна до 8 лис-
топада, аукціон стартує дев’ятого – тоді й 
розкриють усі тендерні пропозиції.  



Вінничани підтримали все-
українську акцію за «ве-
лику політичну реформу» 

під стінами Верховної ради 17 
жовтня, де загалом зібралося 
понад десять тисяч людей. про-
довжують перебувати там вони 
й досі, у таборі навіть є окремий 
«вінницький» намет. Наші жур-
налісти оперативно висвітлювали 
найпіковіші стадії жовтневого 
протесту та були присутні у вирі 
всіх подій. 

Лише автобусами з Вінниці виїха-
ло 200 активістів, а людей, які поїха-
ли власними автомобілями, підраху-
вати важко. 

На площі біля Верховної Ради до 
обіду вже зібралось понад п’ять тисяч 
людей під прапорами різних політич-
них сил. Потрапити на мітинг можна 
було лише пройшовши спеціально 
облаштовані пропускні пункти. 

фрАНцУЗИ, ГрУЗИНИ
ТА МАльТіЙськИЙ прЕЗИДЕНТ
Навколо самої Верховної Ради 

встановили залізний сітчастий дво-
метровий паркан, по периметру 
якого чергували нацгвардійці, поліці-
янти та військові. На сцені виступали 
активісти з різних міст України. 

– Ми не випустимо депутатів з 
Верховної Ради, поки вони не при-
ймуть три законопроекти, – повідо-
мив зі сцени представник «Автомай-
дану» Олег Гриценко. 

Більшість мітингувальників гово-
рили, що їх підманули три роки тому. 
У Києві знову лунали гасла «Ганьба!» 
та «Банду геть!». 

Французько-український підпри-
ємець, нащадок української родини 
Терещенків, Мішель Терещенко, у 
2015 році став громадянином Украї-
ни – паспорт отримав особисто з рук 
Президента Петра Порошенка. Сьо-
годні він обіймає посаду мера міста 
Глухів. Разом зі своєю дружиною Мі-
шель Терещенко закликав боротись 
з корупцією. 

– Треба боротись з корупцією, 
яка є скрізь. У моєму місті я це відчув 
особисто. Зараз у мене війна з місце-
вими корупціонерами, які не дають 
розвиватись нашій державі, – наголо-
сив Мішель Терещенко. 

Поки на сцені виступали акти-
вісти, за кілька метрів від Верховної 
Ради на честь президента Мальти по-
чали стріляти холостими снарядами. 
Спочатку люди здивувались і частина 

побігла дивитись, у чому справа, а 
коли пересвідчились, що небезпе-
ки немає, громада розцінила це як 
спробу залякування. 

Поки військові та поліція оточу-
вали Верховну Раду в три кільця, па-
трулювати порядок у Маріїнському 
парку вийшла кінна поліція Києва. 
На відміну від муніципальної поліції 
у Вінниці, коні були доглянутішими, а 
їхні вершники люб’язно посміхались. 
Усього нарахували десять кінних екі-
пажів.

Близько другої години дня до лю-
дей вийшов у супроводі охорони Мі-
хеїл Саакашвілі. Його промова була 
досить гучною. Люди підтримали 
його виступ і оточили з різних сторін, 
щоб захистити в разі нападу. 

«БрАМА ГАНьБИ»
БілЯ ВЕрХОВНОЇ рАДИ

Перші конфлікти сталися під час 
перерви в роботі депутатів. Активіс-
ти вирішили звернути увагу депутатів 
на проблеми, з якими люди прийшли 
на пікет. Для цього активісти вста-
новили спеціальну подвійну браму 
під центральним входом до комітету 
Верховної Ради України. 

Якщо депутати обіцяли, що при-
ймуть потрібні для українців закони, 
вони проходили б у браму «Я чую на-
род», якщо відмовлялись – йшли б у 
браму «Я мудак».

– Ми хочемо, щоб прийняли 
всього лише три закони: внесли 
зміни до виборчого законодавства, 
прийняли закони про антикоруп-
ційний суд та зняття депутатської 
недоторканості, – розповів нам ки-
ївський активіст. 

Організатори акції наголосили, 
що вона має мирний характер. І дій-
сно, поки тривала перерва, активіс-
ти лише спілкувались з нардепами 
та їхніми помічниками. Хоча народні 
обранці тікали всіма можливими ви-
ходами.

сУТИЧкИ МіЖ МіТИНГУВАльНИкАМИ
Й сИлОВИкАМИ

Коли активістам не дали занести 
намети та каремати, пікетувальни-
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У ХМільНИцькОМУ рАЙОНі
пАлАлА ШкОлА

У ТОМАШпільськОМУ рАЙОНі
п’ЯНИЙ сАДИсТ ЗАБИВ ДрУЖИНУ

На Хмільниччині загорілась 
школа. Про це повідомили в 
прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій 
області. 

Повідомлення про пожежу в 
школі в селі Курилівка рятувальни-
ки отримали 24 жовтня, близько 
дев’ятої години ранку. Прибувши 
на місце події, пожежники встано-
вили, що полум’я охопило дах шко-
ли на площі 20 квадратних метрів. 
Учителі одразу евакуювали школя-
рів, ніхто з них не постраждав. 

А о 10.31 12 пожежників ліквіду-
вали вогонь. 

Причини займання наразі 
невідомі.     

Жахливе вбивство сталося в селі 
Марківка Томашпільського району. 
34-річний місцевий житель забив 
каменем свою 39-річну співмеш-
канку. Про це повідомили в прес-
службі ГУ Нацполіції у Вінницькій 
області. 

– Близько 19-ї години подружжя 
поверталось додому. Чоловік був не-
тверезим, – йдеться в повідомленні. 
– Між ними виникла сварка, під час 
якої чоловік вдарив жінку каменем 
по потилиці кілька разів. Коли вона 
знепритомніла, намагався її привести 
до тями. Згодом відволік до струмка, 
де побачив, що дружина померла. 
Відтак звернувся до свого сусіда, щоб 
з ним закопати тіло. Але сусід зателе-
фонував у поліцію. 

Підозрюваного у вбивстві затри-
мали. З’ясувалось, що він регуляр-
но бив свою співмешканку. Проте 
жінка жодного разу не заявила на 
нього в поліцію. 

Натомість чоловік звинувачує у 
всьому, що сталось, алкоголь. За 
такий злочин його можуть позба-
вити волі на десять років.   
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вінниЧани білЯ верховноЇ 
ради обіцЯють стоЯти до
останнього 
Любов ЗаВаЛьнюК

ЗА кОЖНУ ВкрАДЕНУ кУркУ 
ВіННИЧАНИН пОВИНЕН ВНЕсТИ 
пОНАД ТрИ ТИсЯЧі ГрИВЕНь ЗАсТАВИ 

Триває слідство щодо кра-
діжки десяти курей у селі По-
бережне Вінницького району. 
Наразі зловмисника тримають 
під вартою. Також є можливість 
внесення застави. Про це повідо-
мили в прес-службі Вінницького 
міського суду.

– Підозрюваний викрав з 
домогосподарства в Побережному 
десять курей. Вартість домашньої 
птиці оцінили на ринку у 800 
гривень. А заставу для зловмисни-
ка визначили в 33 тисячі 680 
гривень, – йдеться в повідомлен-
ні. – Адже він неодноразово 
притягувався до відповідальності 
за схожі злочини.   

Тетяна щерБаТюК

Тетяна щерБаТюК

сЕЗОННИЙ БіЗНЕс: У ГНіВАНЧАНИНА 
пОсЕрЕД НОЧі пОТЯГНУлИ 
МАЙЖЕ 20 МіШкіВ ГОріХіВ

Двоє раніше судимих зловмис-
ників проникли в помешкання 
68-річного мешканця Гнівані та 
забрали звідти 18 мішків горіхів. 
22-річних злодюжок впіймали пра-
воохоронці. Про це повідомили у  
відділі комунікації ГУ Національної 
поліції у Вінницькій області. 

Злодії проникали через вікно вночі. 
Поліцейські провели низку 

розшукових заходів та затримали 
злодюжок, коли ті хотіли продати 
вкрадене. Раніше зловмисники вже 
притягалися до кримінальної 
відповідальності за майнові злочи-
ни та зберігання наркотичних 
речовин. Слідство триває, кримі-
нальне провадження відкрили за 
фактом крадіжки, поєднаної із 
проникненням у приміщення.     

Людмила КЛіщуК
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Вікторія онісімоВа
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полум’я охопило дах навчального 
закладу

Найгарячіший протестний день був 17 жовтня

Намет Вінниччини в таборі
протестувальників

ки штурмом знесли паркан. Один із 
силовиків вдарив одного з мітингу-
вальників по голові – закривавле-
ного чоловіка відтіснили в безпечну 
зону, а от поліціянту, який вдарив 
активіста, довелось ховатись за нацг-
вардійцями – розлючений натовп во-
лів, щоб їм видали нападника. 

Почалось силове протистояння. 
Активістів заливали газом, поліці-
янти та нацгвардійці намагались 
витіснити протестувальників з те-
риторії. Поліціянта-нападника по-
били: його винесли на нейтральну 
територію між поліцією та активіс-
тами. До людей вийшов нардеп Се-
мен Семенченко. Після того, як він 
поговорив з активістами та поліці-
єю, організували коридор, через 
який спочатку винесли поліціянта, 
а потім занесли намети та спаль-
ники. Наметове містечко розбили 
швидко. Організували кухню та міс-
ця для ночівлі. Другий конфлікт від-
бувся пізно ввечері. 

А вже ввечері наступного дня 
знову намагались силою розігнати 
пікетувальників. У хід пішли газ та 
стусани. Народному депутату Єгору 
Соболєву, який знаходився в зоні 
протистояння, залили очі газом. 
Як кажуть вінницькі волонтери, то 

була чергова невдала спроба за-
чистити територію та силою розі-
гнати людей. 

ВіННИЧАНИ МАЮТь сВіЙ НАМЕТ
піД ВЕрХОВНОЮ рАДОЮ

Мітингувальники продовжують 
перебувати під стінами Верховної 
Ради. Вони розбили там наметове 
містечко й не збираються розходи-
тись, поки не виконають усі їхні ви-
моги. 

Народний депутат Семен Семен-
ченко зауважує, що наметовий табір 
жодним чином не створює незруч-
ностей для киян. 

– Мені здається, що всі заяви щодо 
блокування центру роблять навмис-
но, щоб вороже налаштувати киян 
проти мітингувальників, – зауважує 
він. – Усі повинні зрозуміти, що люди 
тут стоять не просто так. Вони хочуть, 
щоб вирішились загальнодержавні 
проблеми: війна, корупція, олігархія 
тощо.

Також Семенченко наголосив, що 
в таборі немає керівників та підле-
глих, а нардепи використовуються 
для перенесення генераторів та 
дров, користуючись власною, поки 
не знятою недоторканністю, адже ін-
ших за паркан не пускають.   



Вінницькі активісти органі-
зували незабутній вихідний 
для хворої на Дцп Анжеліки 

фалейтор. професійні майстри 
салону краси «Монако» причепу-
рили дівчину до невпізнанності. 
Нова зачіска та макіяж настільки 
змінили образ Анжеліки, що її 
не впізнали навіть друзі. про це 
розповіла організаторка акції 
Мирослава слободянюк.

– Я не маю ніякої громадської ор-
ганізації, просто час від часу намагаю-
ся організовувати такі «дні радощів та 
краси» для дівчаток, які мають інвалід-
ність. Через соціальні мережі збираю 
небайдужих людей і ми всі разом ор-
ганізовуємо для дитини свято, – роз-
повідає Мирослава. – Анжеліку я вже 
знаю не перший рік, ми з нею позна-
йомились, коли я організовувала свій 
перший фотопроект для сімей, в яких 
підростає дитина з інвалідністю. Ще 
тоді я настільки подружилась з цією ді-
вчинкою, що не могла просто припи-
нити спілкування. Торік Анжеліці випо-
внилося 18 років і я зібрала знайомих, 
які б хотіли її привітати – ми організува-

ли для неї незабутні іменини. Цьогоріч 
я дізналась, що в її родині трапилось 
горе – на рак захворіла її бабуся, яка по-
тихеньку «в’яне» в маленькій однокім-
натній квартирці, де Анжеліка мешкає 
разом з мамою. Мені захотілось про-
сто витягнути дитину з такої пригніче-
ної атмосфери й подарувати їй хоча б 
один день у казці. 

Після справжнього перевтілен-
ня волонтери разом з дівчиною та 
її мамою поїхали смакувати торт до 
кав’ярні, за подарунками по мага-
зинах, у кінотеатр на комедію, а на 
завершення вирушили на професій-
ну фотосесію. У студії Анжеліка роз-
крилась, як справжня модель, багато 
позувала, попри важкість намагала-
ся стояти на ногах і сяяла «голлівуд-
ською усмішкою» від радощів.

Сама дівчина до останнього не 
знала, що для неї готують такий 
сюрприз. 

–  Прокинувшись, подивившись у ві-
кно (а там дощ), зрозуміла, що йти ніку-
ди не хочу, але мама наполягала, що нам 
треба кудись іти. Вийшла з дому я без на-
строю. Коли побачила Мирославу, теж 
нічого не запідозрила – була впевнена, 
що зустріч випадкова. Після чого почула: 
«Ну що, пішли?». Куди й для чого я зро-

зуміла не одразу, – ділиться емоціями 
Анжеліка. – Коли я побачила себе в дзер-
калі, то не вірила, що можу бути настіль-
ки гарною. У мене ще не було стільки не-
ймовірних емоцій в один день. Я відразу 
й не могла повірити, що стільки всього в 
мене трапилось в один день. Усі, хто до-
лучався, вони просто чудові. Я їм вдячна 
від усього серця. 

Інвалідність в Анжеліки була із са-
мого дитинства – коли їй виповнився 
рік, їй поставили діагноз ДЦП. Хворо-
ба не зачепила мозок, проте пошко-
дила їй хребет і ноги -- одна ніжка в 
дівчини коротша на п’ять сантиме-
трів. Про це розповіла її мама:

– Проблеми зі здоров’ям в Анжелі-
ки почались практично з народження, 
у п’ять місяців. Коли всі діти вже впев-
нено сиділи й підводились з допомо-
гою батьків, Анжеліка не могла навіть 
добре тримати голівку. З чоловіком 
багато їздили по лікарнях. Возили маля 
по всіх можливих знахарях і докторах 
наук, та нічого хорошого з цього не 
було. У рік Анжеліці поставили діагноз 
ДЦП. У чотири рочки вона почала бага-
то плакати перед сном від того, що в неї 
боліли колінця. У неї не вирівнювались 
ніжки, з того часу почались наші перші 
операції. Та я не зупинялась і не опус-
кала руки, постійно возила доньку на 
різноманітні масажі й намагалась роз-
вивати її як фізично, так і духовно. Але 
ще більші проблеми в нас почались у 
перехідному віці, тоді в неї стався вивих 
тазостегнових суглобів. 

З кожним роком дівчині стає все 
гірше й гірше. Якщо в дитинстві вона 
могла ходити, тримаючись за руку, то 
сьогодні ледве пересувається за до-
помогою ходуль й усе частіше їздить 
візком. Нещодавно мати Анжеліки 
дізналась, що в дівчини є шанс ходи-
ти самостійно, для цього необхідно 
провести кілька операцій у Харкові. 
Аби почати лікування, необхідно по-
над 50 тисяч гривень. На превеликий 
жаль, таких коштів у родини немає. 
Тому волонтери просять усіх небай-
дужих допомогти дівчинці й подару-
вати їй шанс ходити самостійно. 

Ось номер картки «ПриватБан-
ку», на яку можна перерахувати ко-
шти: 5168757308963497 (фалейтор 
Анжеліка Олександрівна). 

Наразі вже є люди, які відгукнули-
ся. Серед таких – вінницький коваль 
Роман Тринос, який запропонував 
продати викувану власноруч карту 
України. Стартова ціна – п’ять тисяч 
гривень. 

– Почувши про біду Анжеліки, від-
разу захотів долучитись до збору ко-
штів. У нас уже був досить вдалий до-
свід продажу викуваної карти України з 
благодійною метою, і я вирішив його 
повторити. Тому, хто купить цю карти-
ну, обов’язково доля подарує якусь ра-
дість, – говорить Роман Тринос. 

Щодо покупки картини або де-
тальнішої інформації звертайтесь за 
номером телефону: 0969832744.

За останні п’ять років на Ві-
нниччині батьки покинули 
більш ніж півсотні дітей. 

Згідно з інформацією, наданою 
службою в справах дітей ОДА, 
усього на Вінниччині впродовж 
останніх п’яти років залишились 
без батьківського тепла понад 
півсотні дітей. З них близько со-
рока абсолютно здорових, троє 
недоношених, семеро хворих і 
четверо з вадами розвитку. 

Переважну більшість дітей залиша-
ють ще в пологовому будинку, та тра-
пляються випадки, що малюків просто 
покидають на вулиці чи вокзалі. Лише у 
Вінниці за останні п’ять років відмови-
лись від 15 малюків, і ще від одного – у 
районі. Майже всіх дітей знайшли про-
сто на вінницьких вулицях практично 
одразу після їхнього народження. Ма-
леча була абсолютно здоровою, а по-
кидали її напризволяще переважно 
одинокі матері. 

На щастя, більшості дітей знайшли 
нові сім’ї. Проте двоє немовлят заги-
нули, а одне й досі перебуває в медза-
кладі. Та дивує те, що лише одна непо-
внолітня відмовилась від дитини, усі 
решта – дорослі, часто одружені жінки. 

На другому місці в сумній ста-
тистиці – Жмеринщина. Там від-

мовились від своїх чад сім матерів: 
частина ще в закладах, які підпо-
рядковуються Міністерству охо-
рони здоров’я, частина покинула 
дітей уже на вулиці. Батьки відмов-
лялись не лише від немовлят, а й від 
дітей до шести років. Серед них – 
четверо хворих. 

Третім районом з негативною ста-
тистикою став Гайсинський – шість ді-
тей залишились без біологічних бать-
ків, одне з немовлят було хворим. 
Четверо з дітей усиновили, одна ди-
тина знаходиться під опікою, а одне 
немовля й досі перебуває в закладі 
МОЗ. 

По чотири дитини залишили 
батьки в Тульчинському та Козятин-
ському районах, по троє – у Тиврів-
ському та Крижопільському, по дві 
дитинки – у Барському, Шаргород-
ському та Томашпільському райо-
нах, по одній – у Хмільницькому, 
Піщанському, Калинівському, Мо-
гилів-Подільському, Іллінецькому 
районах та в Ладижині. 

Загалом по Вінницькій області 18 
дітей знайшли на вулиці, по одній – у 
квартирі, яку винаймала мати, на за-
лізничному вокзалі та в релігійному 
закладі. Решту батьки залишали в за-
кладах МОЗ. 

За даними Вінницького обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді, за два останніх роки до 
них надійшло 21 повідомлення про 
жінок, які хотіли відмовитись від не-
мовлят. 11 жінок, завдяки роботі 
центру, зрозуміли свою помилку та 
не покинули дітей, а 10 – відмови-
лись від них. 
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ДОпОМОГА ДіТИ

на вінниЧЧині Щороку десЯть батьків
відмовлЯютьсЯ від своЇх дітеЙ

вінниЧани організували длЯ дівЧинки 
з дцп свЯто краси Й просЯть небаЙдужих 
подарувати ЇЙ шанс ходити 
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ольга Бунич

Анжеліці зробили професійний макіяж Волонтери та родина створювали гарний настрій для дівчинки

Благодійний лот для збору коштів 
на операцію



конфлікт між кількома людь-
ми в селі петрівка Могилів-
подільського району триває 

вже понад десять років, але на 
шпальти нашої газети потрапила 
саме його ідеологічна складова.  
На нашу пошту надійшов лист від 
пенсіонера з петрівки ігоря сави-
ча, який повідомив про конфлікт 
з працівницею рДА, звинуватив-
ши її в неповазі до проукраїн-
ського населення прикордонного 
регіону. Ми пропонуємо ситуацію 
увазі читачів. Отриманий лист 
публікуємо повністю без змін.

«Читачам газети «Правди сила» колек-
тивне звернення від Ігоря Савича, Олек-
сандра Ляшка, Анатолія Сущенка, Валерія 
Мельникова.

11 червня 2017 року біля ставка в селі 
Петрівка Могилів-Подільського району 
державний службовець, начальник відді-
лу інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю апарату Могилів-Поділь-
ської РДА Чувашова Тетяна Миколаївна, 
Олександра Ляшка, учасника бойових дій 
АТО, та Анатолія Сущенка визначила «бан-
дитами», Валерія Мельникова – «тюрем-
ником», а Ігоря Савича, оскільки він із За-
хідної України, «недобитим бандерівцем», 
якого треба добити або посадити в тюрму. 
Тетяна Чувашова свідомо висловила своє 
політичне бачення.

При Радянському Союзі вона за-
ймала посаду інструктора, секрета-
ря-завідувача шкільної та учнівської 

молоді міського комсомолу. Під час 
проведення політичних занять вона 
казала аудиторії, що бандерівці – це 
бандити й буржуазні націоналісти. Ко-
муністична ідеологія так і залишилась у 
ї ї свідомості. Для Т. Чувашової грома-
дяни України – бандити, тюремники, 
недобиті бандерівці. Така антиукраїн-
ська ідеологія посягає на суспільний 
лад, політичну систему, правопорядок, 
на права та свободи громадян мінімум 
на території району.

Державний службовець дискредитує 
та ганьбить ідеї збереження та розквіту кра-
їни, однією з початкових цілей яких є славні 
постаті українського народу. Для держави 
небезпечно, коли на державній службі пе-
ребувають громадяни з проросійською ко-
муністичною ідеологією».

Аби бути об’єктивними, ми виріши-
ли звернутися до Тетяни Чувашової та 
запитати її думку щодо цього листа.

– Річ у тому, що конфлікт між нами 
триває вже багато років. Приблизно 
десять років тому в нас у селі ставили 
дорогу, а Ігор Савич захотів, щоб цю 
дорогу підвели до його хати замість 
медпункту. Мій чоловік, як депутат 
сільської ради, почав говорити, що 
так не буде, адже до медпункту доро-
га важливіша. І після того він постійно 
пред’являє претензії до мене, до моїх 
дітей та навіть до моєї матері, яка вже 
покійна, – розповідає Тетяна Чувашо-
ва. – Я навіть не живу в цьому селі й 
намагаюсь не перетинатися з Ігорем, 
аби не створювати конфліктних си-
туацій. Натомість він постійно зачіпає 
мою родину й не дає нам спокою. Того 

дня, про який він написав, ми приїхали 
з родиною відпочити до ставка, нато-
мість отримали скандал, до нас викли-
кали поліцію, не маючи на те причин.

Сільський голова Петрівки телефо-
ном підтвердив нам, що підписався під 
листом і був свідком конфлікту на ставку.

– Конфлікт, прописаний у листі, 
дійсно був. Син Тетяни Чувашової ви-
ловлював рибу в ставку, який раніше 
орендував його батько. Ігор Михайло-
вич відразу зреагував – зателефонував 
мені й у поліцію. Я приїхав на виклик, 
де вже була пані Чувашова. Так, вона 
називала мене бандитом, – каже сіль-
ський голова села Петрівка Олександр 
Ляшко.

У райдержадміністрації про ситуацію 
теж відомо, адже пані Тетяна працює в 
РДА. Завідувач сектору з питань роботи 
з персоналом Могилів-Подільської РДА 
Євгенія Моків запевнила нас, що вони 
провели службове розслідування, під 
час якого не виявили порушень у роботі 
Тетяни Чувашової.

– Ігор Савич вже не вперше зверта-
ється до районної ради зі скаргами то на 
одних, то на інших людей. Кожного разу 
ми реагуємо на його листи й проводи-
мо службові розслідування, на всі його 
звернення відповідаємо. До Тетяни Ми-
колаївни в нас немає ніяких претензій, 
вона чудовий працівник, який сумлінно 
виконує свою роботу, – коментує Євгенія 
Моків.

Казати, хто в цій ситуації має рацію, а 
хто – ні, редакція не береться, ознайо-
мившись з думкою всіх сторін, читачі мо-
жуть зробити власні висновки. 
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«бандерівці», Чиновники та 
«заморожениЙ» сільськиЙ конфлікт 
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Намагаючись захистити 
ноги від промокання та 
якнайдовше зберегти 

гарний вигляд взуття, ми насам-
перед звертаємо увагу на во-
довідштовхувальні засоби для 
догляду за черевиками. Вони 
дозволяють не лише зберіга-
ти ноги сухими, а й захищають 
взуття від бруду.

Сьогодні пропонуємо увазі чита-
чів поради, як правильно обрати во-
довідштовхувальні засоби, аби взут-
тя шикарно виглядало за будь-якої 
погоди та не зношувалося.

ВИрОБИ Зі ШкірИ
Ринок засобів з догляду за взуттям 

переповнений водовідштовхуваль-

ними засобами для виробів з будь-
яких матеріалів. Для шкіри можна 
використовувати різноманітні спреї, 
а також спеціальні воски та креми. 
Тільки враховуйте, що емульсійний 
крем захистити від вологи не зможе: 
вам потрібно вибрати дорожчий ор-
ганічний продукт з високим вмістом 
жиру, воску та олій. Також існують 
народні засоби для захисту взуття від 
намокання. Наприклад, можна об-
робити шкіру та шви черевиків ри-
циновою (касторовою) олією. Можна 
скористатися й сумішшю з 1 ст. лож. 
скипидару, 4 ч. лож. лляної олії та 
риб’ячого жиру, 1 ч. лож. парафіну 
або воску. Також ефективна суміш з 
рицинової олії та тваринного жиру в 
співвідношенні 1:1. 

ВИрОБИ іЗ ЗАМШі  
ТА НУБУкУ

Для замші ні віск, ні крем не піді-
йдуть, а єдиний спосіб уберегти її від 
вологи – використання спеціальних 
спреїв, які роблять на основі водовід-
штовхувальних емульсій.

ВИрОБИ Зі ШкірЗАМУ ТА іНШИХ 
МАТЕріАліВ

Якщо ви маєте справу з промо-
канням не шкіряного взуття, то ніяки-
ми звичайними засобами з магазину 
тут не обійтися. Річ у тому, що засто-
совувати олії або спреї на шкірзамі 
безглуздо, оскільки він не вбирає ні 
воду, ні жир. На тканині такі засоби 
залишають плями. Виходить, що за-
хистити вас від промокання взуття 
з тканини не зможе ніщо, а ось че-
ревики зі шкірозамінника ще мож-
на врятувати. Ми згадували, що сам 
замінник шкіри не вбирає вологу, а 
отже проблема, швидше за все, по-
лягає в неякісно приклеєній, погано 
пришитій або пошкодженій підошві: 
подбайте про неї й черевики мож-
на буде ще довго носити без ризику 
промочити ноги.

Незалежно від того, яку обробку 
ви обрали для свого взуття й з яким 
матеріалом маєте справу, пам’я-
тайте, що використовувати водо-
відштовхувальні засоби можна 
лише на чистому, сухому взутті та 
не менш ніж за шість годин до ви-
ходу на вулицю. Процедуру необ-
хідно повторювати регулярно. Та-
ким чином ви збережете товарний 
вигляд взуття, а себе вбережете від 
застуди. 

мед

не в холодильнику 
Й не на сонці – де 
варто зберігати мед?

Підготувала мирослава сЛоБодянюК.  
джерело: emuna.com.ua

Зберігаючи мед вдома, 
основна умова, про яку 
потрібно подбати – це 

відсутність світла. Мед не 
можна тримати в місці, де 
на нього можуть потрапля-
ти сонячні промені, припус-
тимо, на підвіконні або на 
вулиці під сонечком. со-
нячне світло здатне знищи-
ти всі корисні властивості 
меду. Таким чином, місце 
для зберігання меду має 
бути темним.

Не варто забувати й про воло-
гість повітря. Мед зберігати най-
краще в місцях, де вологість пові-
тря не перевищує 55-70%. 

Не варто тримати мед по-
близу продуктів чи речовин 
з різкими або неприємними 
запахами, наприклад, біля со-
лоної риби або фарб. Навіть 
якщо банка з медом буде щіль-
но закрита, мед може увібрати 
в себе сторонні запахи.

Таким чином, на питання: «Де 
зберігати мед?», можна відпові-
сти, що ідеальним варіантом є 
сухе, темне, трохи прохолодне 
місце. У квартирі таким є закрита 
шафа, наприклад, на кухні. Не 
варто зберігати мед в холодиль-
нику або на морозі, оскільки це 
руйнує його структуру.  

доглЯд за взуттЯм 
з різних матеріалів
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об’єднаним
громадам
на вінниЧЧині
не вистаЧає
спеціалістів 

Об’єднаним територі-
альним громадам на 
Вінниччині не вистачає 

вузьких спеціалістів. про це 
під час прес-ланчу повідо-
мив директор Вінницького 
відокремленого підрозділу 
установи «центр розвитку міс-
цевого самоврядування» Олег 
левченко.

За його словами, одна з 
об’єднаних громад тривалий 
час не може знайти електрика 
зі всіма необхідними ліцензія-
ми. Як зазначив Олег Левчен-
ко, така ж ситуація й з іншими 
вузькими спеціалістами, зокре-
ма й з працівниками ІТ-сфери. 
Експерти з питань децентралі-
зації зауважують, для людей у 
громадах важливі не лише до-
роги, будівлі. Головне для них – 
якісні послуги. Тож об’єднаним 
громадам доведеться подбати 
й про кадри, які їх надавати-
муть. Наприклад, об’єднані 
громади Немирівщини само-
тужки платитимуть за навчання 
лікарів. Отримавши освіту, мо-
лоді кадри працюватимуть у 
громадах, які профінансували 
їхнє навчання. 

Тетяна КуЦ



Ще  в 1921 році в Червоному 
працювала школа й хата-
читальня. Майже через три 

десятиліття, невдовзі після закінчен-
ня Другої світової війни, 21 грудня 
1949 року, у селі засновують біблі-
отечний заклад нового типу – сіль-
ську книгозбірню. книжковий фонд 
стартував з півсотні екземплярів, а 
згодом сягнув показника в 2,5 тисячі.

Інвентарна книга Червонівської бі-
бліотеки розпочинається записом: «21 
грудня 1949 року №1. Панас Мирний. 
Серед степів. – Київ, 1949.» До речі, ця 
книга й нині зберігається в цій бібліотеці 
як реліквія.

Велику кількість книг для бібліотеки 
придбав власним коштом Михайло Ми-
хайлович Яцков, який і заснував Черво-
нівську бібліотеку. Поповнювати фонд 
допомагали й односельчани, які дару-
вали бібліотеці власні книги. У період з 
березня 1953 року по кінець травня 1968 
року Червонівський колгосп ім. Горького 
придбав для бібліотеки 1725 книг.

Близько трьох десятків років у цій 
бібліотеці працювала моя мати Фре-
цюк Павліна Степанівна, яка закінчила 
Тульчинське училище культури. 25 липня 
1984 року за довголітню добросовісну 
працю від імені Президії Верховної Ради 
СРСР рішенням Вінницької обласної 
ради народних депутатів вона отримала 
медаль «Ветеран праці».

Бібліотеки, передусім у сільській 
місцевості, разом з клубом, школою та 
дитячим садком є важливими заклада-
ми виховання людини, формування її 
особистості. У бібліотеці кожен житель 
громади має змогу проконсультуватись 

з приводу пошуку потрібної інформації, 
вибрати собі видання до душі, розшири-
ти світогляд і сферу інтересів. Бібліотеч-
ний працівник, у свою чергу, має бути 
людиною творчою, ініціативною, захо-
пленою своєю роботою, зацікавленою 
в тому, щоб кожен користувач отримав 
тут задоволення від знайомства з новим, 
поспілкувався духовно, відпочив душею.

Спілкуючись з односельчанами, 
я зібрав цікаві свідчення з історії цієї 
книгозбірні. Одним з таких є спогади 
жительки Надії Стратій: «Ми з Павлі-
ною Степанівною дружили все життя. 
Концерти були, були бесіди, проводи-
ли репетиції вистав, таких як «За дво-
ма зайцями» Михайла Старицького, 
«Мартин Боруля» Карпенка-Карого, 
«Фараони» О. Коломійця… Виступали 
в сусідніх селах – Каришкові та Пере-
пільчинцях. Співали й вірші розказува-
ли. Було, що приїздив до нас на заходи 
й начальник з відділу культури».

Поруч з бібліотекою були клумби з 
чорнобривцями, за якими старанно до-
глядали. Колгоспне життя вирувало, тож 
носили на поля, на ферму, на трактор-
ний стан свіжі газети та журнали, щоб у 
період обідньої перерви трудівники мо-
гли переглянути новини.

Прусак Світлана Євгенівна, 1939 року 
народження, згадує:

«Вистави та п’єси ставили, і чого тіль-
ки не було... Дуже гарно було! Я танцю-
вала тільки з Анатолієм Вербицьким. Ми 
ходили виступати на олімпіаду в старий 
клуб у Копайгород, заночували там, бо 
пішов великий дощ, а нам додому по-
трібно було пішки йти сім кілометрів. То 
був 1957 рік».

Липи біля клубу та бібліотеки по-
садив Семен Дерев’янко на прізвисько 
Божеєдиний, сам їх і доглядав. Прізвись-
ко таке отримав тому, що мав звичку 
весь час говорити: «Боже єдиний, спаси 
мене».

Проводили українські вечорниці, 
свято Івана Купала… Усе було чудово. 
Збирали частину колективу і йшли на 
ферму, тік, тракторний стан. Чи то був 
початок жнив, чи обжинки – проводили 
літературно-музичні композиції, читали 
вірші, танцювали.

Цікавими є спогади жительки Поспо-
літак Аделі Мар`янівни, 1937 року наро-
дження: «Я працювала дояркою тоді. У 
старому клубі крутили кіно. Приїздила 
машина з села Українське, ставили на ву-
лиці дизель-двигун, що виробляв елек-
трику й демонстрували фільми. Якщо 
були такі кіна, як «Тарзан», то нас малих 
пускали (квиток коштував копійки). А 
якщо показували ті, де двоє цілуються, 
нас не пускали, казали, що тільки після 18-
ти років. У старому клубі замість стільців 
стояли прості лавки. Мені запам`ятався 
концерт, коли з Вінниці приїхали банду-
ристи. Клуб – мала хатинка, був повніс-
тю набитий людьми. І сиділи, і стояли – 
яблуку не було де впасти».

У далекому 1979 році, коли завер-
шили капітальний ремонт Червонів-
ського сільського клубу, добудували 
велике, світле, сонячне приміщення 
бібліотеки. Тут на новеньких стелажах 
«комфортно» розташувалися книги 
для дітей і старшокласників, книги для 
дорослих та спеціалістів сільського гос-
подарства. Площа бібліотеки була 80 
квадратних метрів.

«Я тоді навчалась у сьомому класі 
й пам`ятаю, як з приміщення сільської 
школи, де тимчасово знаходилась біблі-
отека на період ремонту, на маленькому 
тракторі дядько Міша Паращук пере-

возив книги. Їх було багато-багато…», – 
розповідає грабівчанка Лариса Влад, 
директорка дошкільного навчального 
закладу «Бджілка». 

На посаді бібліотекаря Червонівської 
сільської бібліотеки я, автор статті Сергій 
Фрецюк, працюю з 1993 року.

Нагороднюк Марія Михайлівна, 
1960 року народження, зауважує: «Я 
пам`ятаю липень 1995 року. У село Чер-
воне з’їхалася бібліотечна спільнота ра-
йону. Тут проходив семінар «Сільська 
бібліотека: проблеми та перспективи». 
Працювала я тоді секретарем Каришків-
ської сільської ради, до якої належить і 
наше село. Цікавою була й зустріч з міс-
цевою поетесою Наталією Андрух, яка 
читала вірші про село, поле, кохання, 
розповідала про свій життєвий і творчий 
шлях. На завершення проходило літера-
турне свято «Нашому роду – нема пере-
воду!».

Після того, як директор місцевої аг-
рофірми «Вікторія» Микола Вовк пода-
рував Червонівській сільській бібліотеці 
комплект комп’ютерного обладнання, 
в її стінах з 2014 року надаються бібліо-
течні послуги з вільним доступом до ін-
тернет-мережі. Бібліотека допомагає ко-
ристувачам у пошуку інформації онлайн. 
Багато кому це допомагає більше дізна-
тися про секрети насадження та догляду 
за плодовими та квітковими рослинами. 
Більшість таких читачів – власники при-
ватних господарств, які протягом бага-
тьох років займаються вирощуванням 
та збутом своєї власної сільгосппродук-
ції. Бібліотека забезпечує   спілкування 
користувачів даної групи з іншими влас-
никами присадибних ділянок, що сприяє 
обміну досвідом.

А ще в нас є чудовий краєзнавчий та 
народознавчий куточок, де зібрані речі 
ужиткового мистецтва: колекції старо-
давньої вишивки, ткацтва, гончарства, 
картини, предмети повсякденного побу-
ту подолян. Куточок постійно поповню-
ється такими виробами. 

кУльТУрА

сергій 
ФреЦюК,
бібліотекар 
с. Грабівці 
Барського 
району

бІблІОтека

століттЯ в історіЇ 
сільськоЇ бібліотеки
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Наші дописувачі завжди радують і дивують редакцію газети «Правди сила» історіями про свої 
села. Цього разу нам написали про бібліотеку в селі Грабівці (колишнє Червоне) Барського ра-
йону. Історія цієї бібліотеки налічує майже століття. Пропонуємо вам прочитати та зануритися 
в історію сільської бібліотеки з цінними свідченнями її сучасників та майже ровесників.

Закінчити публікацію хочу рядка-
ми власного вірша:

МОЯ рОБОТА
Ні дня без книги!
Всі сьогодні знають:
Ріка бере початок з джерела.
Любов і мудрість,
Творчість та наснагу
Несуть в цікавих книгах два крила.
Я так закоханий в свою роботу,
Захоплений цікавим ремеслом,
Що навіть і не чую, як хтось каже:
«Не чоловічим зайнятий трудом».
Бібліотека була й завжди буде!
Священний храм живих, народних слів.
Шевченка люблять і читають люди,
Й усіх літературних мудреців.
І не потрібно бути розумнішим,
Щоби пізнать минувшину свою.
Живу наснагу передай ще іншим,
І мудрість, й розум, і любов свою!

Бібліотека в селі – центр культурного життя

Діти залюбки відвідують бібліотеку
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Ми звикли, що фестивалі вина, 
сиру, шоколаду, кави та іншої 
смакоти – прерогатива вели-

ких туристичних міст. Але місто Бар 
Вінницької області зруйнувало цей 
стереотип. редактору газети «правди 
сила» цими вихідними вдалося по-
бувати там на яскравому та запаш-
ному фестивалі яблук «Apple Bar».

На площі в центрі міста встановили 
сцену, на якій протягом дня виступали ху-
дожні колективи району та діти, а напри-
кінці фесту публіку «запалював» артист 
Микола Янченко. 

На території фестивалю не було ал-
коголю, проте можна було безкоштов-
но пригоститися ряжанкою та узваром 
з яблук. Сільські світлиці були схожими 
на музеї та ресторани одночасно, адже 
старовинне оздоблення, рушники та по-
суд тут перепліталися з красивими й за-
пашним стравами з яблук. Їх можна було 
скуштувати за символічну ціну: млинець – 

три гривні, оладки – дві, запечене яблуко 
з сиром – п’ять, цілий пиріг з яблук – 35 
гривень. Продавали і яблука різних сор-
тів по 2,5 – 3 гривні за штуку. Щоправда, 
красиво викладених у кошиках яблучок 
треба було ще гарно попросити.

– Ми поки не продаємо, чекаємо, хай 
начальство пройде, – говорять жінки в 
однакових зелених хустках із села Мига-
лівці, які продають власну випічку й го-
туються до виступу на сцені. Кажуть, що 
напередодні влаштували собі вечорниці, 
де й випікали всю цю красу. Борошно та 
інші продукти допоміг закупити місце-
вий фермер, який вирощує в їхньому селі 
яблука. 

Поряд з мигалівською світлицею – 
лялька-мотанка в людський зріст. 

– Це моя невістка робить такі ляльки, 
у нас якось у дитсадок цілу серію малень-
ких мотанок купили, вона ще і яблучок 
ось таких намотала, – розповідає Антоні-
на Селіфонова, завклубу села Журавлів-
ка. – Давайте я вас пригощу пиріжками, 
ви ж здалеку. 

Пані Антоніна дарує нам найкращого 
яблучного пирога й запрошує приїзди-

ти в Журавлівку. 
Неподалік коваль Роман Тринос роз-

горнув свою переносну кузню та всіх охо-
чих запрошує власноруч викувати собі 
оберіг – підкову. 

– Я собі викував ось таку – для достат-
ку, – хвалиться голова Барської районної 
ради Михайло Піддубний. – Одну чіпля-
єш на вході в хату з вулиці, ріжками вниз, 
а другу – зсередини хати над дверима, 
ріжками вгору й трохи під кутом. Щоб до-
статок збирався.

Біля мангала з шашликами зупиня-
ється поліцейський і одразу ж отримує 
запрошення сісти за стіл. 

– Мені, якщо за стіл сідати, то треба 
переодягнутися, вдягти перуку й прикле-
їти вуса, щоб ніхто не впізнав, – жартує 
правоохоронець.

Купити яблук ми все-таки встигаємо: 
чотири сорти соковитих плодів розклали 
по ящиках у світлиці фермерського гос-
подарства села Попівці.

Працівник підприємства «Перлина 
Поділля» на ім’я Олег розповідає:

– Секрет гарного яблучного уро-
жаю – це догляд і наша плодовита зем-

ля українська. У нас у господарстві в 
селі Попівці – до ста гектарів яблунь. Ці 
яблука по всій Україні роз’їжджаються, 
а торік, наскільки я знаю, їх навіть від-
правляли в Лівію. Отакі гарні сортові 
яблука продаємо цілими, а якщо трош-
ки надбиті, чи негарні – віддаємо на 
переробку. У нас є консервний завод 
у селі, там з них роблять сік і повидло. 
Те, що яблука не треба обробляти – це 
міф, треба трохи підживити, оброби-
ти.  Як і картоплю – не побризкай від 
шкідників, то нічого не буде, – говорить 
пан Олег. 

Яблучний фестиваль у місті Бар від-
бувся цьогоріч уперше, розпочався він 
ще в п’ятницю науково-практичною кон-
ференцією з питань садівництва.  

– Ми запросили на неї фахівців з ви-
рощування яблук та викладачів уман-
ського університету, аби вони розпові-
ли про нові засоби та заходи догляду за 
яблуневими садами, – говорить голова 
Барської районної ради Михайло Піддуб-
ний.

На самому ж фестивалі розгорнули 
виставку, на якій представляли різно-
го роду засоби росту, пестициди та інші 
«ліки» для дерев. 

Новий для Вінниччини фестиваль у 
Бару обіцяють продовжувати та розвива-
ти, тож наступного року готуйтеся до 
яблучного фесту заздалегідь і неодмінно 
вирушайте в це чудове місце. 

феСтиВалЬ

«Яблуку ніде впасти»: 
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Яблучні інсталяції на фестивалі плоди різних сортів продавали на фестивалі Антонівська ОТГ

на Вінниччині відбувся перший яблучний фестиваль

Відомо, що звук дзвонів має 
неймовірний енергетич-
ний та емоційний вплив на 

людину. існує багато випадків, 
коли за допомогою нього лікува-
ли та зцілювали людей. Численні 
дослідники й до сьогодні вивча-
ють оздоровчий вплив дзвону на 
людський організм.

На жаль, мистецтво дзвонарів з 
роками занепало в Україні, проте є 
люди, які всіма силами його віднов-
люють. Один з таких – Олександр 
Євдокімов, який уже понад десять 
років очолює єдину в Україні школу 
дзвонарів при Шаргородському Свя-
то-Миколаївському чоловічому мо-
настирі, у якій навчаються хлопці від 
12 до 18 років. Двічі на тиждень учні 
їздять на заняття й активно беруть 
участь у численних фестивалях, кон-
курсах та виступах по всій Україні.

– Дзвін близький українцям ще з 
прадавніх часів, він супроводжував 
людину від колиски до домовини. 
Наші пращури сповіщали дзвоном 
про напад ворогів. Коли людина наро-
джувалась, її несли хрестити в церкву, 
де дзвонили дзвони. Щонеділі дзвони 
сповіщали людям про те, що розпочи-
нається служба. І, звісно, коли люди-
на помирала, її несли на поминальну 
службу до храму, де також лунали зву-
ки дзвіниці. Дуже шкода, що в Україні 

призабули мистецтво гри на дзвонах 
й наша школа – єдина, яка його від-
новлює, – ділиться думками керівник 
колективу дзвонарів Олександр Єв-
докімов. – Я маю професійну вищу 
музичну освіту, маю хор хлопчиків, 
який уже отримав звання народного. 
Музика мені дуже близька. Коли мені 
підказали, що можна було б створити 
такий ансамбль дзвонарів, я відразу 
«загорівся» цією ідеєю.

Розпочалась школа дзвонарів з 
палкої ідеї та допомоги небайдужих 
спонсорів. Вони закупили перший 
набір дзвонів, які в 2005 році кошту-
вали 100 тисяч гривень, адже кіло-
грам лиття металу коштує 20 доларів. 

– Меценати знайшли єдину в Україні 
майстерню на Волині, де виливали дзвони, 
і замовили там шість маленьких дзвоників. 
Радощів тоді було дуже багато, і я почав 
шукати перших охочих займатися. Вчив 
дітей і сам разом з ними вчився, – розпо-
відає пан Олександр. – У школі є 20 дзвонів 
різного розміру й ваги, вони важать від 5 
до 127 кілограмів. З них можна сформу-
вати три дзвіниці. Ще хочу поділитися з 
вами гарною новиною для нашої школи – 
на Різдво нашій школі подарують ще шість 
дзвонів. Це свідчить про те, що школа роз-
вивається й з кожним роком у нас є більше 
можливостей і охочих навчатись.

Переважно учнів школи набира-
ють із сусіднього з Шаргородом села 

Клекотина. Діти входять до шкільно-
го музичного ансамблю, мають гар-
ний слух і окрім дзвонів грають та-
кож на інших музичних інструментах. 

– Двічі на тиждень, а саме в поне-
ділок та четвер, я проводжу для хлоп-
ців заняття в Клекотинській школі, 
де в них є спеціальне приміщення, 
оснащене дзвіницею. А щосуботи 
та щонеділі ми їздимо шкільним ав-
тобусом до Шаргорода, –  каже ви-
кладач. – Для того, щоб займатися в 
школі, охочим необхідно, насампе-
ред, вирости морально, оскільки не 
кожен розуміє, що звук дзвону немов 
жива матерія, щоб її створити пра-
вильно, необхідно вивчити характер 
дзвону та його «емоції». 

За рік до початку війни дзвонарі 
виступали на музичному фестивалі у 
Святогірську на запрошення управ-
ління культури та туризму Доне-
цької ОДА, де вони супроводжували 
виступи співаків на міжнародному 
музичному фестивалі. Їх там дуже 
тепло приймали й від почутого всі 
присутні були в неймовірному за-
хваті. Брали участь вони й у цього-
річному обласному етапі фестивалю 
«Сурми звитяги».

– Я мрію відновити дзвонарну 
майстерність, яка, на превеликий 
жаль, втрачена в Україні. Сподіва-
юсь, що учні, яких я встиг навчити і 
яких ще навчу, будуть розвивати це 
мистецтво, – говорить Олександр Єв-
докімов. 

Учні школи дзвонарів на фестивалі «сурми звитяги»

мирослава сЛоБодянюК

у шаргороді вже понад десЯть років 
функціонує єдина в украЇні школа дзвонарів
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рОБОТА

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

*** 
Фасувальники одягу на секонд-хенд, робота в м. 

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

***
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 від-

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

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).

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.

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).

На роботу з вільним графіком запрошу-
ються чоловіки та жінки без вікових обмежень 
(можливо без досвіду роботи). Звертатись: 
067-978-78-43.

Терміново! На постійну роботу потрібні чо-
ловіки від 23 до 45 років. Зарплата – 5000 грн. 
Робота в м. Вінниця на виробництві. Звертатись 
за телефонами: 067-993-71-83, 063-302-82-82 
або за адресою: вул. Фрунзе.

Потрібен водій автоміксера та водій довго-
метра. З/п від 10000 – 15000 грн. Вахтовий метод 
роботи. По Києві та області. Житло надаємо. 
Дзвонити Івану: 067-406-57-77.

***
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.

АНТИкВАріАТ, кОШТОВНОсТі
куплю натуральне янтарне намисто від 500 

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

***
Куплю бурштинове, коралове намисто, камін-

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

***
Колекціонер придбає: військову форму СРСР, 

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

БУДіВНИцТВО, БУДМАТЕріАлИ
Купимо ангар металевий з ділового металу, з 

ферм, металопрофілі. Будівлю під розбирання плит, 
стінових панелей, цегли, блоків. Тел.: 050-626-61-99 
(Запоріжжя).

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 зу-
пинкою);
• 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 па-
вільйон);
• 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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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.

***
куплю ігри «Електроніка», «Ну, постривай», 

деталі до них, бінокль, мікроскоп, годинники, му-
зичні інструменти, фарфорові та металеві статует-
ки. Тел.: 097-536-38-40, 068-452-30-86.

***
Агенція «Помагайко». Допоможемо виконати 

будь-яку господарську роботу. Звертайтесь: 067-978-
78-43, 098-316-02-19. Ми завжди вчасно і з гарним 
настроєм. 

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

***
УсТАТкУВАННЯ, прИлАДИ, сИрОВАрИ

Куплю фризер. Фризер для морозива. Тел.: 066-
339-36-34.  

***
Котли твердопаливні «Кобзар» надійні, сучасні, 

прості у використанні.Сталь-4 мм, термомеханічний 
регулятор тяги, площа обігріву 100-300 м2. Власне ви-
робництво, «Канівський механічний завод». Сайт: 
www.frezer.com.ua, тел.:  096-105-91-78,  04736-31-062 .

***
Куплю прутки спецсталі: ЕП33, ЕП811, ЕП637, 

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

***
Куплю вимірювальний інструмент: нутроме-

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

НЕрУХОМісТь
Продам будинок у Новопетрівці Бердянського 

р-ну Запорізької обл., 96 кв.м, світло, вода, госп. бу-
дівлі, гараж, літня кухня, підвал, 29 сотки, сад, море 
в 200 м. Тел.: 099-772-26-93.

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.

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

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

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

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

ТрАНспОрТ 
і ТрАНспОрТНі пОслУГИ

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

ріЗНЕ
Виготовлення та монтаж металопластикових ві-

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

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 передплатну кампанію на 
2018 рік. Пропонуємо вам оформити передплату 
нашої газети 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
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вніть усі вільні поля, вкажіть 
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ТБ 10

програма телепередаЧ з 30 жовтня по 5 листопада
пОНЕДілОк, 30 ЖОВТНЯ

перший національний
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда 
про Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
07.30, 08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 
16.35, 23.20 Погода
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
08.30 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Д/ф «Хроніка Української 
повстанської Армії. 1942-1954» 1с.
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Д/ф «Історичні розсліду-
вання»
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 02.50 Вікно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 ЧереЩур (Late night show)
23.30 Д/с «Орегонський путівник»
00.00, 03.10 Д/с «Історичні роз-
слідування»
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, 14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00 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 «Гроші»
23.15, 00.10 «Танці з зірками»
02.05 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
05.50 «Мультфільм»
06.20, 23.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.30, 12.25 Т/с «Ганна Герман» 
16+
13.10 Х/ф «Холодне літо 53-го»
15.10 «Речдок»
16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Я прийду сама» 16+
01.10 Т/с «Що робить твоя дружи-
на» 12+
03.45 «Готуємо разом»

Тк Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.00 Сьогодні
09.30, 03.00 Зірковий шлях
11.35 Х/ф «Фото на документи»
13.35, 15.30 Т/с «Пограбування 
по-жіночому» 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Коротке слово «Ні» 12+
23.30 Х/ф «Мумія» 16+
04.00 Реальна містика
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий канал
03.00, 02.25 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди Кота в чоботях»
06.59, 08.59 kids time
07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
08.00 М/с «Історії Тома і Джеррі»
09.00 М/ф «Упс… Ной виплив»
10.50 Х/ф «Каблучка дракона»
12.40 Х/ф «Король Артур»
15.00 Х/ф «Помпеї» 16+
17.10 Х/ф «Шрек 2»
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за Ревізором
00.20 Х/ф «Братерство по крові» 
16+
02.20 Служба розшуку дітей

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.15 Антизомбі
11.10, 13.20 Х/ф «Джуманджі»
16+
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Протистояння» 16+
15.40, 16.10 Х/ф «Стрілець» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Невиправні» 16+
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф «Залізний лицар» 18+
02.50 Т/с «Слідчі» 16+
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

сТБ
06.15, 15.25 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.15 Х/ф «Скринька Марії 
Медічи»
11.10 Х/ф «Коник-стрибунець»
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»
03.15 «Найкраще на ТБ»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф «Пригоди монстро - по-
дружок. День усіх монстрів»
11.45 М/ф «Дюймовочка»
13.00, 23.00, 02.50 Казки У Кіно
14.30 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.30 ЛавЛавcar 2
22.00 Танька і Володька
00.00 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 можливостей
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, 31 ЖОВТНЯ

перший національний
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда 
про Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 02.00 
Новини
07.30, 08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 
23.20 Погода
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
08.30 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Д/ф «Хроніка Української 
повстанської Армії. 1942-1954» 2с.
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Покоління Z
17.15 М/с «Книга джунглів»
17.50, 01.10 Новини. Світ

18.20, 21.30, 01.25, 02.45 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, 02.25 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дикі тварини»
23.30 Д/с «Орегонський путівник»
00.00 Д/с «Історичні розслідуван-
ня»
03.05 Д/ф «Українська Гельсінська 
спілка-вектор визначено»
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, 10.45 «Чотири весілля»
11.50, 12.20, 13.45 «Міняю жінку»
14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00 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 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Міцний горішок: 
Гарний день, аби померти» (16+)
01.55 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
05.50 Мультфільм
06.20, 23.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Я прийду 
сама» 16+
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
01.10 Т/с «Що робить твоя дружи-
на» 12+
03.45 «Готуємо разом»

Тк Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.30 Агенти спра-
ведливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
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 «Мумія» 16+

Новий канал
03.00, 01.50 Зона ночі
04.10 Абзац
06.10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
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»
12.20 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Кохання на виживання
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, 17.30, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.10, 13.20 Х/ф «Протистояння» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.10 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20, 01.30 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
23.15 Х/ф «Великі гроші» 16+
02.15 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

сТБ
06.45, 15.25 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.45 «Битва екстрасенсів 14»
12.00 «МастерШеф - 6»

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

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «П’ятеро друзів 2»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавcar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 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, 22.55 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, 1 лИсТОпАДА

перший національний
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда 
про Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
07.30, 08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 
16.35, 23.15 Погода
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
08.30 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 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
00.00 Д/с «Орегонський путівник»
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.15 Д/ф «Містичний пряник 
Лібермана»
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, 10.45 «Чотири весілля»
11.45, 12.20, 13.45 «Міняю жінку»
14.55 Т/с «Свати - 5»
16.00 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, 23.20, 00.10 «Міняю жінку-12»
01.15 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
05.50 Мультфільм
06.20, 23.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Я прийду 
сама» 16+
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
01.10 Т/с «Що робить твоя дружи-
на» 12+
03.45 «Готуємо разом»

Тк Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 02.40 Сьогодні
09.30, 03.25 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти спра-
ведливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів 
УЄФА «Шахтар» - «Феєнорд»
00.10 Т/с «csI. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
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»
12.20 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Вар’яти
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зоряні яйця
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 10.10 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 17.35, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.10, 13.20 Х/ф «Великі гроші» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.55 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+
23.25 Х/ф «Життя за брата» 16+
02.20 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

сТБ
07.05, 15.25 «Все буде добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсів 14»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.35 «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 «Блакитна свічка»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавcar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 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,  2 лИсТОпАДА

перший національний
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда 
про Білосніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
07.30, 08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 
16.35, 23.20 Погода
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
08.30 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 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 «Радянське»
19.15 Д/ф «Комуналка»
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»
03.15 Д/ф «Василь Стус. Феномен 
суток»
04.10 Т/с «Роксолана»
05.05 Д/с «Латиноамериканська 
музика»

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, 13.45 «Міняю жінку»
15.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «Чаттахучі»
04.35 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
05.50 Мультфільм
06.20, 23.20 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Я прийду 
сама» 16+
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.10 «Подробиці»
01.10 Т/с «Що робить твоя дружи-
на» 12+
03.45 «Готуємо разом»

Тк Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
00.00, 02.50 Сьогодні
09.30, 03.40 Зірковий шлях
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти спра-
ведливості 16+
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16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 
«Герта» - «Зоря»
00.15 Т/с «csI. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.00, 01.40 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.10 Абзац
06.00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
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»
12.20 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.50 Аферисти в мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
21.50 Суперінтуїція
01.35 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.30, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «Життя за брата» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу «На трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20, 01.10 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
23.25 Х/ф «Підривник» 16+
02.05 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 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
06.15, 15.25 «Все буде добре!»
08.15 «Все буде смачно!»
09.15 «Битва екстрасенсів 14»
11.40 «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»
23.25 «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 «Попелюшка»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавcar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-time
06.30, 07.35, 08.15, 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, 08.20, 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
08.35 Капітал
08.45 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, 3 лИсТОпАДА

перший національний
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда 
про Білосніжку»

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
07.30, 08.04, 08.20, 08.50, 10.55, 
16.35 Погода
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
08.30 М/с «Чорний пірат»
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «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»
19.55 Д/с «Дикі тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Фільм
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.15 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності - над 
Срібною землею»
04.10 Д/с «Латиноамериканська 
музика»

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 «Міняю жінку - 5»
13.45 «Міняю жінку - 4»
15.00 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «Ліга сміху 3»
22.20 «Ігри приколів»
23.20 «Вечірній Київ»
01.20 «Ліга сміху»
05.05 «Неділя з Кварталом»

інтер
05.50 Мультфільм
06.20, 22.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.25, 12.25 Т/с «Я прийду сама» 
16+
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00 «Подробиці»
23.50 Х/ф «Гу-Га»
02.20 Х/ф «Міський романс»
03.55 «Чекай на мене»
05.00 «Подробиці тижня»

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, 05.40 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 «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Каблучка з 
бірюзою»
23.20 Слідами
01.45 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 
чоботях»
06.55, 08.19 kids time
07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
08.20, 22.45 Половинки
10.20 Кохання на виживання
12.10, 21.40 Київ вдень та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
00.20 Х/ф «Братерство по крові» 
16+
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
10.10 Інсайдер
11.10, 17.30 Т/с «Невиправні» 16+
12.10, 13.25 Х/ф «Зоонаглядач»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу «На трьох»
15.10, 16.10 Т/с «Майор і магія» 
16+

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комік на мільйон
02.00 Факти
02.20 Х/ф «Підривник» 16+
03.40 Т/с «Слідчі» 16+

сТБ
06.20 Х/ф «Кохана жінка механіка 
Гаврилова»
08.05, 23.20 Х/ф «Коханий за 
наймом»
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 «Король повітря: Ліга 
чемпіонів»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавcar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
23.00 Х/ф «Едвард Руки-Ножиці»
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, 4 лИсТОпАДА

перший національний
06.00, 06.35, 07.05, 09.40 М/с «Ле-
генда про Білосніжку»
06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 09.30 
Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
08.30 М/с «Чорний пірат»
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?
12.50 Х/ф «Джейн Ейр»
15.15 Д/ф «Смаки Джиньяна»
15.45 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
01.35 Світло
02.35 Д/с «Дороги до Мемфіса»
04.10 Д/с «Латиноамериканська 
музика»

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, 21.15 «Вечірній квартал 
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»

00.10 «Модель XL»
02.00 «Вечірній Київ»
05.30 «Неділя з Кварталом»

інтер
06.55 Мультфільм
07.15, 03.25 Док.проект «Битва 
за Київ»
08.10 Х/ф «Доля людини»
10.15 Х/ф «На війні як на війні»
12.10, 04.05 Х/ф «Йшов четвертий 
рік війни»
14.00, 20.30 Т/с «Що робить твоя 
дружина» 12+
20.00, 02.50, 05.30 «Подробиці»
22.30 Х/ф «Ларго Вінч 2: Змова в 
Бірмі» 16+
00.50 Х/ф «Другий шанс» 16+

Тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 Сьогодні
07.15, 04.30 Зірковий шлях
08.00 Т/с «Коротке слово «Ні» 12+
12.00, 15.20 Т/с «Каблучка з 
бірюзою»
16.00, 19.40 Т/с «Присягаюсь 
кохати довіку»
21.00 Х/ф «Бестселер по кохан-
ню» 12+
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20, 03.00 Т/с «Моя велика 
родина» 16+

Новий канал
03.00, 02.05 Зона ночі
05.50 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
06.49, 07.49 kids time
06.50 М/с «Лунтик і його друзі»
07.50 Дешево та сердито
08.50 Ревізор
11.15 Страсті за Ревізором
14.15 Вар’яти
16.10 Зоряні яйця
18.00 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: Прокляття чорної перли-
ни» 16+
21.00 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: Скриня мерця» 16+
00.00 Х/ф «Угода з дияволом» 16+

ICTV
05.20, 04.35 Скарб нації
05.30, 04.40 Еврика!
05.35, 04.50 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25, 13.10 Дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.20 Комік на мільйон
16.25 Х/ф «Копи на підхваті» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Тихоокеанський 
рубіж» 16+
22.45 Х/ф «Глибоководний гори-
зонт» 16+
00.45 Х/ф «Лейк Плесід: Озеро 
Страху» 16+
02.05 Провокатор

сТБ
06.10 Х/ф «На вас чекає грома-
дянка Ніканорова»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Сюрприз, сюрприз!»
12.55 «Зважені та щасливі - 7»
15.50 «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 «Клуб Вінкс: Таємниця 
загубленого королівства»
13.00 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
14.40, 02.00 Країна У
17.00 Х/ф «Ніч у музеї 2»
19.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.50 Казки У Кіно
03.40 Віталька

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.50, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 00.45 Погода на 
курортах
07.30 Невигадані історії
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
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів
14.10, 02.15 Відкрита церква
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
19.15 Рекрут
19.25 Машина часу
21.00, 00.15 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект
23.25 Національний актив
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

 
НЕДілЯ, 5 лИсТОпАДА

перший національний
06.00, 06.35, 07.05 М/с «Легенда 
про Білосніжку»
06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 09.20, 
23.20 Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
08.30 М/с «Чорний пірат»
09.10 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.30 Д/с «Дика планета»
10.35 Х/ф «Джейн Ейр»
13.00 Д/ф «Смаки Джиньяна»
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.20 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
17.15 Т/с «Бодо»
20.25 Слідство. Інфо. Спецвипуск
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
01.35 Надвечір’я. Долі
02.30 Д/ф «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
04.10 Д/с «Латиноамериканська 
музика»

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»
12.55, 13.55, 15.00, 16.00 Т/с 
«Свати - 5»
17.05 «Ліга сміху 3»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.20 «Ігри приколів»
00.20 «Сватики «
01.20 «Аргумент кiно»
02.00 «Світське життя»
04.35 «Сватики 12»

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 01.00 Х/ф «Сім старих і одна 
дівчина»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження»
12.10 Т/с «Крапля світла» 16+
16.00 Т/с «Тільки не відпускай 
мене» 16+
20.00, 02.25 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Суєта суєт»
22.20 Док.проект «Галина Поль-
ських. За сімейними обставина-
ми»
23.20 Х/ф «Нічна подія»

Тк Україна
06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.10 Х/ф «Фото на документи»
11.10 Т/с «Присягаюсь кохати 
довіку»
15.10 Х/ф «Бестселер по кохан-
ню» 12+

17.10, 20.00 Т/с «Протистояння» 
12+
19.00, 04.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
22.20 Т/с «Чужа жінка» 16+
02.15, 04.50 Т/с «Лікар Ковальчук» 
12+

Новий канал
03.00 Зона ночі
05.14, 06.29 kids time
05.15 М/с «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.30 Топ-модель по-українськи
09.10 Х/ф «Сонна лощина» 16+
11.20 Х/ф «Каблучка дракона»
13.10 М/ф «Шрек 3»
15.00 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: Прокляття чорної перли-
ни» 16+
18.00 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: Скриня мерця» 16+
21.00 Х/ф «Учень чаклуна»
23.10 Х/ф «Темний ліс» 18+
01.00 Х/ф «Угода з дияволом» 16+

ICTV
05.15 Більше ніж правда
06.55 Т/с «Слідчі» 16+
09.00 Т/с «Відділ 44» 16+
11.50, 13.00 Х/ф «Зоонаглядач»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Глибоководний гори-
зонт» 16+
16.05 Х/ф «Тихоокеанський 
рубіж» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Всесвітня війна Z» 16+
22.55 Комік на мільйон
01.00 Х/ф «Незвичайна подорож» 
16+
02.40 Провокатор

сТБ
06.20 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
11.00 «Караоке на Майдані»
11.55 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х-Фактор - 8»

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
11.00 М/ф «Школа монстрів: 
Великий монстровий риф»
12.20 Х/ф «Король повітря: Ліга 
чемпіонів»
14.00 Країна У
17.00 Одного разу під Полта-
вою
22.00 Х/ф «Едвард Руки-Ножиці»
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 Х/ф «Залізна сотня»
03.40 Віталька

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.20 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
10.05 Кордон держави
10.20 Будемо жити
10.30 Драйв
10.35 Капітал
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.10 Модне здоров’я
13.30 Інтерв’ю з Андрієм Суслен-
ком
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»
19.15 Рекрут
19.25, 00.20, 01.15 Невигадані 
історії
20.05, 02.15, 05.15 Машина 
часу
21.40, 03.00 Час-time
22.30 Документальний проект
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою 



ресторанна кухня 
– завжди вишу-
кана та загадко-

ва. Ніколи не знаєш, 
чим здивують кухарі, 
а за зовнішнім вигля-
дом чи сервіруванням 
страви часто криється 
рецепт, який тримають 
у секреті століттями. 
сьогодні ми зазирнемо 
до ресторану «Млин 
фата-Моргана» та про-
демонструємо топ-5 
найоригінальніших 
страв цього закладу.

сАлАТ З ОлЕНИНИ 
В кИслО-сОлОДкОМУ

сОУсі 

Вишукана страва для 
шанувальників олени-
ни. У поєднані з міксом 
салатів, грейпфрутом, 
спеціями та сиром гор-
гондзолою можна від-
чути витончений смак 
дичини.

ТУрНЕДО З ОлЕНИНИ
В сОУсі З БілИХ ГрИБіВ

Оленина – це ніжне 
й соковите, а головне – 
екологічно чисте м’ясо. 
«Родзинку» додає соус зі 
справжніх білих грибів.

БАрАНИНА
З ОВОЧАМИ В М’ЯТНО-

МЕДОВОМУ сОУсі

М’ясо баранини ба-
гате на залізо та бідне 
на холестерин, а отже 
вкрай корисне для 
тих, хто піклується про 
здоров’я. Кисло-солод-
кий соус та різноманітні 
спеції підкреслюють со-
ковитість м’яса. 

ОсОБУкО

Традиційна страва 
італійської кухні – тушко-
вана теляча гомілка. На 
мозковій кісточці – дуже 
ароматне м’ясо. 

ЯлОВИЧі ЩОкИ
З пОлЕНТОЮ

Яловичі щоки – одна 
з фірмових страв рес-
торану. Ароматні, сма-
чні, ситні щоки є чу-
довим зразком того, 
яким має бути тушко-
ване м’ясо.   

гОрОСкОпкнига тижня

століття-
ми меш-
канці 

прикарпат-
ського села 
жили під 
гнітом поль-
ської, німець-
кої та згодом 
більшовиць-
кої окупації, 
постійно пригнічені та без 
власної землі під ногами. 

Ця історія – про прагнення до 
незалежності та самовизначення 
в тяжкі для України часи, часи війн 
та окупацій, коли кожна людина 
бореться за своє життя, свої ідеали, 
гідність, свободу, жертовно любить 
Україну та прагне її визволення.

Роман Ольги Яворської торка-
ється найглибших струн людської 
душі. 

Письменниця стала лауреатом 
спеціальної відзнаки й володар-
кою «Живописного пера» на між-
народному конкурсі «Коронація 
слова – 2014», ніби засвідчуючи 
спадкоємність боротьби українців 
різних поколінь за свою гідність і 
свободу. 

ВільНА ХВИлИНкА 12

топ-5 наЙоригінальніших 
страв ресторану 

«млин фата-моргана»
R

реСтОрани

30 жовтня – 5 листопада 
ОВЕН
Сприятливий час для того, щоб 
закохатися або зміцнити вже 

наявний романтичний зв’язок. Ви мо-
жете відчути особливий прилив кому-
нікабельності. Є ризик вийти за межі 
бюджету, тож намагайтеся не робити 
необдуманих покупок.

ТЕлЕць
У цей період зросте ваша ча-
рівність. Плідною буде і творча 

робота, і фізична праця. Головне – не 
допускати надмірного оптимізму й без-
печності в грошових питаннях. Друга 
половина тижня не підходить для важ-
ливих придбань, їх краще зробити в по-
неділок, вівторок чи середу.

БлИЗНЮкИ
Цього тижня ваша нервова сис-
тема буде особливо вразливою – 

намагайтеся на всі новини реагувати 
спокійно. Можливі травми – бережіть 
руки та плечі. Можливі захворювання 
дихальної системи.

рАк
Цього тижня багатьом Ракам до-
ведеться з головою зануритися 

в трудову діяльність. Робота в цей час 
обіцяє принести додатковий прибуток. 
Ви зможете досягнути успіху та нарешті 
порозумітися з колегами.

лЕВ
У цей час сильна тяга до різнома-
ніття може виразитися в збіль-

шенні витрат на одяг, засоби догляду за 
зовнішністю, розваги та поїздки. Заро-
бити в першій половині тижня можна 
завдяки унікальним знанням, а також 
рухливості й товариськості. 

ДіВА
Цього тижня вразливою буде 
ваша травна система, на неї 

може впливати не тільки невідповідна 
їжа, а й емоційні переживання, стреси. 
Варто також берегти серцево-судинну 
систему, уникати фізичних переванта-
жень і негативних емоцій, особливо на-
прикінці тижня.

ТЕрЕЗИ
Якщо ви займаєтеся творчістю, 
спортивною або науковою ді-

яльністю, то зараз для вас настає час 
нових здобутків. Ви з легкістю зможете 
привернути увагу до своєї персони та 
завоюєте симпатію публіки, що осо-
бливо добре для тих, чия діяльність 
пов’язана зі сценою. 

скОрпіОН
Перша половина тижня сприя-
тиме використанню вроджених 

талантів для збагачення. Особливо, 
якщо ваші вміння пов’язані зі сферою 
краси чи облаштуванням житла. У дру-
гій половині тижня можуть виникнути 
труднощі з реалізацією творчого потен-
ціалу, а втома призведе до помилок. 

сТрілЕць
Не можна перевантажувати сер-
цево-судинну систему – уникайте 

стресів, здатних негативно позначитися 
на здоров’ї. Корисні помірні фізичні на-
вантаження на свіжому повітрі, заняття 
улюбленою справою. У другій полови-
ні тижня зросте витривалість, можливі 
спортивні досягнення.

кОЗЕріГ
Багатьом представникам даного 
знаку доведеться ґрунтовно по-

працювати. Старанність і працьовитість 
принесуть свої плоди. Зараз сприятли-
вий час для лікування, відвідування лі-
каря, тим паче цього тижня ви можете 
почуватися не дуже добре. 

ВОДОліЙ
Прагнення створити в будинку 
затишок і красу може призвес-

ти до додаткових витрат або сильного 
невдоволення своїм матеріальним ста-
новищем. Зберігайте спокій, емоційні 
сплески можуть призвести до помилок, 
що ведуть до збитків.

рИБИ
Цього тижня потурбуйтесь про 
своє здоров’я: навіть якщо ви 

не хворі, профілактика не завадить. 
Позитивне ставлення до життя може 
зміцнити ваше здоров’я, адже багато 
хвороб виникають через негативні 
думки. 

«на Чужих вітрах» 
ольги ЯворськоЇ
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Щотижня Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва прово-
дить на замовлення газети «Правди сила» 
маркетингове дослідження та розповідає 
про книгу, яка найбільше цікавила читачів 
бібліотеки за останні сім днів. 

жарти

Подруга запитує блондинку:
– Чого сумна?
– У посольстві анкету не прийняли 
для візи.
– Чому?
– У самому кінці, у графі «Не запо-
внювати», я написала «Добре».

***
Три подруги біжать за поїздом, який 
відходить. Дві встигають заскочи-
ти, а третя залишається на пероні й 
заливається реготом. Черговий по 
вокзалу:
– Ну і що смішного??? 
– Так ці дві дурепи мене проводжали!

***
– Куме!
– Га?
– А що ви робите в моєму погребі?
– Та вас шукаю!
– А навіщо сало з’їли?
– Та щоб під ногами не валялося!

***
Хлопець застряг у ліфті з не дуже 
привабливою дівчиною. Вона:
– Юначе! Якщо ви спробуєте мене 
поцілувати, я буду кричати!
Він:
– Я теж.

***
Генерал заходить до казарми й каже:
– Можете мене привітати – моя дру-
жина народила трійню!
Рядові хором:
– Раді старатися, товаришу генерале! 

Успішно продовжують скла-
дати шахові задачі-мініатю-
ри проблемісти Вінниччини.

Цікаві оригінальні двоходові задачі-
мініатюри надіслали до нашої редакції 
трійка активних шахових композиторів. 

Щоб підвищити свою майстерність гри в 
шахи, спробуйте розв’язувати кожну 
двоходову задачу на діаграмі, не роз-
ставляючи шахи  на шахівниці. 

микола ПархоменКо

дОЗВІлля

шахові задаЧі-мініатюри

Задача №49 
Є. Марінов (Віннниця) 
Мат за 2 ходи (3+4)

Задача №51
М. пархоменко (Вінниця)

Мат за 2 ходи (5+2)

перевірте розв’язок задач М. пархоменка, розміщених у № 39 від 27.09.2017
Задача №46 
1.Крg6?-2. Тd8х; 1. ... Тh6+!; 1.td5-d1? th7+!
1.ch4! Загроза 2. Т:h5x; 1. ... Тf3+/t:h4 
2. cf6/t:h4x;

 Друкуються

вперше!

Задача №50
ф. панчук (Вінниця)
Мат за 2 ходи (4+3)

Задача №47
Фа5! Цугцванг; 1. … Кра8/
Крс6/Крс8 2. Фd5/Ф:а6/Фс7х;

Задача №48
Тh8! Загроза 2. Ф:h7x; 1 ... 
Кр:h8/Сg8+ 2. Фс3/Т:g8x;

R на правах реклами


