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32 4заГиБлий в ато
літиНЧаНиН УрЯтУвав
своЄЮ сМертЮ весь взвод 

У ладиЖиНській лікарНі 
МоЖУть закрити кілька 
відділеНь

Через що йдУть
з доМУ літНі лЮди На
віННиЧЧиНі? 

вибори у дев’яти громадах 
вінниччини: порушення та резуЛьтати

вибори

Тетяна ЩербаТюК

7соліст віННицькоГо
оркестрУ ПоЧиНав сПівати
з церкви та рок-ГУртУ

Програма тБ
з 6 по 12 листопада

Під час виборів до 
об’єднаних громад 29 жов-
тня на вінниччині зафіксу-

вали немало порушень. Про це 
розповіли на прес-конференції 
за результатами виборів. 

– Цього разу кандидати масово 
приносили на дільниці фото, плакати 
та іншу передвиборчу агітацію саме в 
день виборів. Цілий місяць нічого не 
робили, а в день виборів вирішили 
активізуватись, – розповідає голова 
Комітету виборців України Владислав 
Телень. – Також спостерігалась цікава 
«інновація» на виборах: з’явилось ба-
гато бюлетенів, заповнених однако-
во. У них навпроти одного кандидата 
стояв плюс, а напроти інших — мінус. 
І це були десятки бюлетенів. Втім у ви-
борчих комісіях визнали ці бюлетені 
дійсними. Адже з них можна чітко ви-
значити волевиявлення виборця. 

Представники громадської мережі 
ОПОРА на цих виборах відмовились 
від мобільних груп, щоб фіксувати не 
окремі випадки, а тенденції. 

– Був випадок, що в Гнівані вибо-
рець прийшов не з паспортом, а з 

ID-карткою. А там немає прописки. 
Проте ID-картка є офіційним доку-
ментом, – зазначає координаторка 
громадського спостереження ОПО-
РИ за виборами у Вінницькій області 
Наталія Величко. 

– Дійсно, ми з членами дільничних 
виборчих комісій обговорювали мож-
ливість таких випадків, і вони знали, як 
діяти в таких ситуаціях, – додає Владис-
лав Телень. – Комісія не повинна пере-
віряти місце проживання, цю інформа-
цію дає реєстр виборців. Члени комісії 
мають встановити особу виборця. І не-

важливо, вклеєна там фотографія в 45 
років чи ні. 

У Луці-Мелешківській довелось 
передруковувати бюлетені через 
відсутність прізвища однієї з канди-
даток. Владислав Телень наголошує, 
що в кандидатів була можливість 
ознайомитись зі зразками бюлетенів 
за 19 днів до виборів. І цієї помилки 
ніхто не побачив. 

Хоча до Лука-Мелешківської вибор-
чої комісії позивалось 11 кандидатів, 
яких зареєстрували 18 жовтня, тобто 
за 11 днів до виборів. 

– Це може також бути якийсь тех-
нічний брак або помилка при друці. 
Таке трапляється. Члени комісії одразу 
зв’язались з ЦВК та уточнили, як їм ді-
яти в такій ситуації. І далі виконували 
всі вказівки ЦВК, – запевняє Телень. – 
Загалом по Україні було десь сім-вісім 
випадків, коли бюлетені довелось пе-
редруковувати в день виборів. 

А ще в Іванові Калинівського райо-
ну зникла електроенергія приблизно о 
19.30. Але до початку підрахунку голо-
сів ситуацію виправили.

Продовження на стор. 2

млн грн
коштує новий садочок
у Прибузькому (с. 6)

Öифра тиÆня
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даруємо подарунки за передпЛату 

газети «правди сиЛа»!
Запрошуємо передплатити газету «Правди сила» 

на І півріччя або на весь 2018 рік.
Оформити передплату можна в будь-

якому відділенні зв’язку, через листо-
нош, через наших представників у рай-

центрах, онлайн на сайті vlasno.
info або в редакції газети.

Усі, хто передплатить га-
зету «Правди сила», гаранто-
вано отримають подарунок 
від редакції.

майже

Шістьох з дев’яти голів 
територіальних громад

за результатами виборів
обрали повторно



Попри все вибори відбулись, а їхні 
результати оголосили вже на другий 
день.

На виборах до дев’яти об’єднаних 
громад Вінницької області обрали 
трьох нових голів ОТГ. Це якщо вра-
ховувати, що балотувались чинні 
голови центрів об’єднаних громад. 
Шестеро з них залишились на поса-
дах голів уже розширених громад. 

У Брацлавській ОТГ Немирівського 
району переміг чинний голова Брац-
лавської селищної ради Віталій Мазур 
(набрав 47% голосів виборців). Хоча 
голова Комітету виборців у Вінниць-
кій області Владислав Телень і зазна-
чив на початку прес-конференції, що 

наразі два кандидати набрали одна-
кову кількість голосів і там можливі 
перевибори. 

Керівником Глуховецької ОТГ Ко-
зятинського району став чинний го-
лова Глухівців Олександр Амонс. Він 
набрав 90,2 % голосів виборців, і це, 

за словами фахівців, один з найбіль-
ших показників в Україні. 

Гніванською ОТГ, що в Тиврівсько-
му районі, керуватиме Володимир 
Кулешов, який і до цього був головою 
Гніванської міськради. Він отримав 
72% підтримки виборців.

У Краснопільській ОТГ Гайсинсько-
го району перемогла Катерина Рома-
ненко, яка до цього головувала в На-
раївській сільраді (Нараївка входить 
до складу Краснопільської ОТГ). За неї 
проголосувало майже 52% виборців. 
Шляхівецьку ОТГ Бершадського райо-
ну очолила Ніна Кравець, яка до ви-
борів працювала директором школи 
в селі Шляхова. Їй віддали голоси 53% 
виборців. Староприлуцькою ОТГ Ли-
повецького району керуватиме Ві-

ктор Любченко з результатом у понад 
60% голосів виборців. Він і до ство-
рення об’єднаної громади очолював 
Староприлуцьку сільську раду. У Росо-
шанській ОТГ Липовецького району 
перемогу здобув чинний голова сіль-
ради Росоші Володимир Сличук, яко-
го підтримали 60 % громади. Іванів-
ською ОТГ Калинівського району 
керуватиме Михайло Кулик з резуль-
татом у 57% голосів виборців. Тоді як 
чинний голова Іванівської сільради Ві-
ктор Онофрійчук набрав 39%. У Луці-
Мелешківській ОТГ переміг чинний 
голова Лука-Мелешківської сільради 
Володимир Сич, якого підтримало по-
над 68% виборців. 

Під час сесії, на якій мали прийня-
ти спірне рішення, перед депутатами 
виступив головний лікар медичного 
закладу Дмитро Альчук. Його виступ 
на своїй сторінці у Фейсбуці розмісти-
ла депутатка обласної ради Людмила 
Головашич.

Головний лікар зазначив, що пи-
тання сьогодні в стаціонарі лікарні, 
яка за результатами аудиту обласних 
спеціалістів визнана найкращою в 
області.

 – Зі 120 ліжок у нас залишаєть-
ся 22 ліжка на ці гроші. Аж два не-
зрозумілих відділення, яких немає 
в структурі МОЗ, і денний стаціо-
нар, –  звернувся Дмитро Павлович 
до депутатів. – Скажіть, як сім тисяч 
пенсіонерів, 12 тисяч диспансерних 
хворих доповзуть до цього денного 
стаціонару? Що залишається на ці 16 
мільйонів? Про який розвиток ми 
можемо говорити? По стаціонару, де 
йдуть одні скорочення, ми виходимо 
на рівень Чернівців, Оратова, Піщан-
ки, Мурованих Курилівців, де сьогод-
ні по 70-80 ліжок.

За словами головного лікаря, 
відділення реанімації планують  ре-
організувати у відділення екстреної 

медичної допомоги. Повністю пла-
нують скоротити неврологічне та 
гінекологічне відділення. У закладі 
діятиме терапія з неврологічними 
ліжками на 25 пацієнтів і хірургічне 
відділення з гінекологічними ліжка-
ми на 25 пацієнтів.

– Моя пропозиція, оскільки сьо-
годні йде реорганізація первинки 
(первинної медико-санітарної допо-
моги – авт.), створити ЦПМСД (Центр 
первинної медико-санітарної допомо-
ги – авт.), –  зазначив Альчук. –  По-
трібно дочекатися з МОЗу регулю-
вальних законів про ЦПМСД... Я за те, 
щоб створити Центр, залишити поки 
що РТМО, бо у 2018-му році реоргані-
зації вторинки (вторинної медико-са-
нітарної допомоги – авт.) не буде. 

Занепокоєні ситуацією місцеві 
мешканки. Щоб народити, жінкам у 
такому  випадку доведеться їздити 
в Тростянець, Гайсин чи Тульчин. За 
їхніми словами, при тому стані доріг, 
в якому вони сьогодні перебувають, 
це 40 хвилин – година їзди. Чи витри-
має таке випробування породілля зі 
стрімкими пологами – питання.

Vlasno.info вдалось поспілкуватись 
з головним лікарем щодо ситуації. 

– Я проти скорочення, – зауважив 
Дмитро Альчук. 

Очільник лікарні підкреслив, що 
прийняття такого рішення однознач-
но призведе до зменшення доступ-
ності медичних послуг.

– Людям доведеться їздити в за-
клад, розташований на відстані 20 
кілометрів, –  каже він.

Головний лікар також заува-
жив, скорочення персоналу лікарні 
призведе ще й до проблем із пра-
цевлаштуванням людей. Іншого 
медзакладу, де вони могли б працев-
лаштуватися за професією, у Ладижи-
ні немає. Тож людей фактично вики-
нуть на вулицю.  

Дмитро Альчук зазначає, що на-
разі питання ліквідації лікарні вза-
галі незрозуміле. Адже для чого 
ліквідовувати один з найкращих 
закладів, коли ще не створені гос-
пітальні округи, і тим самим давати 
преференції іншим п’яти районам, 
незрозуміло. 

– Ми біжимо попереду потяга. Не 
знаємо, що буде, а вже погіршуємо 
ситуацію з наданням медико-санітар-
ної допомоги, – коментує головний 
лікар. 

Політика Місцева влада

Ладижинці проти 
Ліквідації місцевої Лікарні:
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Тетяна КУЦ

вибори
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ладижинська міська лікарня

ладижинці не дали знищити 
місцеву лікарню. Питання 
ліквідації закладу та створен-

ня замість нього двох інших – ко-
мунального закладу «ладижинська 
міська лікарня» та центру первин-
ної медико-санітарної допомо-
ги – мали розглянути під час сесії 
міської ради міста ладижин. 

Проте прийняття рішення від-
термінували. Тим часом у Ладижині 
заговорили не про ліквідацію, а про 
менш ризиковану для лікарні реорга-
нізацію. 

Інформація про сумнівне рефор-
мування місцевої лікарні з’явилась 
у соціальних мережах напередодні 
сесії міської ради. Про рішення щодо 
лікарні, яке планували винести на се-
сію, написала на своїй сторінці Анна 
Юрченко. Ситуацію вона назвала 
критичною. 

Ладижинський правозахисник 
Андрій Скакодуб у соцмережі Фей-
сбук написав, що за структурою в 
новостворених закладах не буде ні 
пологового, ні гінекологічного, ні 
дитячого, ні хірургічного, ні терапев-
тичного відділень.

Скорочення кількості персоналу 
та кількості лікарняних ліжок у Лади-
жині обґрунтовують нестачею коштів 
і зменшенням медичної субвенції на 
2018 рік з 20 до 16 мільйонів гривень. 

Мешканці міста, у свою чергу, обу-
рюються щодо економії на галузі охо-
рони здоров’я  в місті з бюджетом у 
понад 200 мільйонів гривень. 

До того ж директор ТРК «Подільські 
комунікації» Ігор Шевченко на своїй 
сторінці серед іншого написав, що в 
2018 році з державного бюджету до 
Ладижина може надійти навіть біль-
ше грошей. Крім того, він зауважив, 
що вже наступного року окремо з дер-
жавного бюджету фінансуватиметься 
екстрена медична допомога. А з 2018 
року є можливість отримати додаткове 
фінансування первинної ланки – сімей-
них лікарів з розрахунку 370 гривень 
на рік на одного пацієнта. 

Аргументи проти можливого 
скорочення в Ладижинському тери-
торіальному медичному об’єднанні 
висловили й учасники мітингу, що 
відбувся в місті. 

Люди зазначають, ситуація взагалі 
незрозуміла. У свій час керівництво 
міста не підтримало медичну рефор-
му й зберегло заклад, а сьогодні на-
впаки – агітує за ліквідацію.

вибори у дев’яти громадах 
вінниччини: порушення та резуЛьтати

Тетяна ЩербаТюК



Наслідки негоди на віннич-
чині ліквідовували цього 
тижня рятувальники. 

Так, у Гайсині сильні пори-
ви вітру звалили на проїжджу 
частину дерево на вулиці 1-го 
Травня. Це на певний час пере-
городило рух автотранспорту. 
За допомогою спецобладнання 
працівники ДСНС ліквідували 
наслідки негоди. 

Також аналогічні ситуації 29-30 жов-
тня стались у селі Порик на Хмільнич-
чині, у Хмільнику, Ладижині, у селах 
Сокиринці, Вінницькі Хутори та селищі 
Стрижавка Вінницького району, у селі 
Літинські Хутори Літинського району, 
на вулицях Галицького, Стрілецькій та 
Барському шосе у Вінниці.

У Вінниці вітер повалив три зу-
пинки, а також зніс огорожу на про-
їжджу частину на вулиці Соборній. 

Також через негоду 29 жовтня без 
світла залишились оселі в 21 насе-
леному пункті п’яти районів області 
– Калинівському, Липовецькому, По-
гребищенському, Хмільницькому та 
Тульчинському.

Причиною негоди став циклон 
Герварт, що прийшов в Україну зі 
Скандинавії. А вже з 2 листопада си-
ноптики прогнозують потепління. 

Після вибухів на калинівсько-
му арсеналі минув місяць. 
Проте мешканці села Пав-

лівка й досі потерпають від на-
слідків надзвичайної події.

– Вікна закрили клейонками, по-
затуляли ковдрами, зранку до ночі 
палимо дровами, щоб тепло було, – 
розповідає місцева мешканка Марія 
Любчик. – Як у лісі живемо.

Пані Марія розповідає, що вже на-
ступного дня після акції протесту меш-

канців Павлівки біля облдержадміні-
страції до села приїхали організації, які 
почали обміряти вікна, які потрібно за-
мінити. Працюють вони в селі, за сло-
вами жінки, і досі. Вставити вікна вони 
обіцяли протягом двох тижнів.

Місцеві мешканці сподіваються, 
що обіцянку виконають. 

– Йде не на холод, – кажуть вони. 
– У Харкові вже сніг лежить. Тому від-
кладати вже нема куди.

Тим часом у селі вже роздають цемент, 
шпаклівку та гіпсокартон для проведення 
ремонтних робіт у домогосподарствах, 
які постраждали внаслідок вибухів. 

Марія Любчик розповідає, що ма-
теріали роздають на підставі списків, 
які складали дефектні комісії, які об-
ходили домогосподарства місцевих 
мешканців. 

Людям, які витратили власні або 
позичені кошти для відновлення по-
шкодженого майна, запропонували 
написати заяви. Заяви вони мають 
підтвердити чеками. Для того, аби не 
було зловживань, інформацію пере-
вірятимуть відповідні комісії. Ком-
пенсації за пошкоджені будинки ви-
платять після повного обстеження 
всіх помешкань. 
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На віННиЧЧиНі водій 
ПотраПив У «залізНУ ПасткУ» 

ПерелоМ ЧереПа та злаМаНі 
реБра: У віННиці водій 
іНоМарки ПереїХав лЮдиНУ

У теПликУ НевідоМі 
сПалили МлиН

Вивільняти водія, якого затис-
нуло в автівці, довелось козя-
тинським рятувальникам. Про 
це повідомили в прес-службі 
ГУ ДСНС України у Вінницькій 
області. 

Аварія сталась 30 жовтня, 
близько другої години ночі. За 
словами працівників ДСНС, во-
дій іномарки «Део Ланос» з’їхав 
з дороги на узбіччя, внаслідок 
чого водія затиснуло в салоні 
автівки.

На місце виїхали рятувальни-
ки, які за допомогою спеціально-
го обладнання вивільнили чолові-
ка з легковика. На щастя, він не 
постраждав. 

Під колесами автомобіля у 
Вінниці опинився пенсіонер. 
Про це повідомили в прес-
службі ГУ Нацполіції у Вінниць-
кій області. 

Аварія сталась 29 жовтня на 
Барському шосе. Іномарка «Опель 
Вектра», за кермом якої зна-
ходився 30-річний водій, збила 
75-річного чоловіка на велосипе-
ді. Потерпілий внаслідок авто-
пригоди велосипедист отримав 
перелом основи черепа, травми 
живота та переломи ребер. Чоло-
віка одразу госпіталізували. 

Водієві загрожує до трьох 
років в’язниці. 

Пожежа знищила млин на 
Вінниччині. Про це повідомили 
в прес-службі ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області. 

Близько о пів на шосту ранку 
29 жовтня пожежники отримали 
виклик у Теплик. Там загорів-
ся млин. На місце направили 
два відділення рятувальників 
з Теплика та Гайсина – усього 
12 осіб. 

Під час розвідки пожежни-
ки з’ясували, що вогонь ви-
ник у підсобці млина на площі 
125 квадратних метрів. За пів-
тори години полум’я загасили, 
проте воно встигло знищити 
шиферну покрівлю, вікна та 
двері. 

Причина загоряння – необе-
режне поводження з вогнем 
невстановленою особою. 

3

«своєю смертю врятував увесь взвод», – 

віднесені вітром огорожі та дерева, знеструмЛені 
будинки: негода на вінниччині наробиЛа шкоди

«живемо як у Лісі» – 
Тетяна КУЦ

загиблі

н
ег

о
д
а

наСлідКи лиХа

Вікторія ОнісімОВа

Вікторія ОнісімОВа
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військовий журналіст про загиблого Ярослава Бондаря з Літинщини

Ми часто не знаємо май-
же нічого про загиблих 
на фронті бійців, вони 

проходять крізь стрічки новин і 
щоденні страшні звістки, пере-
творюючись на суху статистику. 
У минулому номері газети ми 
написали замітку про загибло-
го бійця з літинщини Ярослава 
Бондаря. Після його похорону 
в мережі з’явився допис вій-
ськового журналіста Яна осоки, 
який нікого не залишить бай-
дужим. Пропонуємо прочитати 
його в оригіналі, аби дізнатися 
більше про загиблого земляка:

«Коли після поховання його по-
минали, то в кімнаті зібрались здо-
рові та дорослі чоловіки, які не могли 
стримати сліз. Вони стояли та мовчки 
плакали, не соромлячись один од-
ного, адже сльози ці були за однією 
людиною, яку любили всі, любили 
настільки, що деякі й досі не вірять, 
що цієї людини більше немає...

Ярослав Володимирович Бондар 
(позивний Фестиваль) народився 
29.12.1986 року в селі Губник Гайсин-
ського району Вінницької області.

Закінчив чотири класи Губницької 
середньої загальноосвітньої школи, по 
тому його сім’я переїхала до Літина, а 
хлопець перейшов до школи села Се-
лище. Після школи пройшов  двомісяч-
ні курси в бюро з підготовки робочих 
кадрів Вінницької філії ВАТ «Укртеле-
ком» та отримав фах «електромонтер 
лінійних опор електрозв’язку та про-
водового мовлення».

Чим захоплювався Ярослав? А 
захоплювався він життям. Він умів 
отримувати насолоду навіть у не над-
то веселі проміжки часу, він тягнувся 
до позитиву та до дій. Лежати на 
дивані – то була не його стихія, його 

характерними відмінностями були ви-
нахідливість, чесність та сміливість.

У повній мірі це проявилося, коли 
його друга, який був слабшим за нього, 
почали бити троє кремезних чоловіків. 
Ярослав, знаючи, що не потягне бійку 
проти них усіх, все одно плечем відтіс-
нив друга з небезпечної зони та при-
йняв усі удари на себе. Його тоді силь-
но побили, але він зміг захистити свого 
друга, ось який то був чоловік.

Був призваний за мобілізацією 
під час шостої хвилі. Спочатку півроку 
перебував на полігоні в Житомирі, а 
потім проходив службу в 122-му окре-
мому аеромобільному батальйоні 81-ї 
окремої аеромобільної бригади. Сім 
місяців провів у Авдіївській промзоні, а 
після того, як бригаду вивели на рота-
цію, демобілізувався.

Він пішов з війни, але війна не пішла 
з нього. Ярослав Володимирович увесь 
час, поки був вдома, не припиняв ду-
мати про тих, хто залишився на «нулі». 
Серце його не знало спокою, він по-
стійно цікавився новинами звідти, пе-
речитував усю інформацію про стан 
речей у зоні бойових дій.

Але не думайте, що він зламався 
після повернення додому, він не по-
чав пити (алкоголь він взагалі нена-
видів), а навпаки, зміцнів, став чоло-
віком з великої літери.

Дівчина Ярослава Володимирови-
ча мешкає в Житомирській області, 
і коли він приїхав до неї, то її село по-
чало нове життя. Це не гучні слова, це 
факт. Він почав боротися з пияцтвом у 
селі, боротися завзято та віддано, він 
оживив той застиглий фон депресії, 
який панував у селі. А дівчину свою він 
шалено любив, жив нею та для неї.

21.09.2017 року підписав із ЗСУ 
контракт.

Солдат, номер обслуги грана-
тометного відділення 1-го взводу 
1-ї штурмової роти 24-го окремого 
штурмового батальйону «Айдар».

Не минуло й місяця, як Ярослав 
прийшов до «Айдару». Але за той ко-
роткий час він встиг створити незабут-
ню атмосферу якоїсь чарівної веселості 
серед побратимів, постійно жартував 
та заряджав усе навколо себе елемен-
тами простої людської гармонії.

Загинув 24 жовтня близько 8:30 у 
районі Світлодарської дуги в резуль-
таті підриву на міні ОЗМ.

Я зараз напишу страшні слова – 
того ранку він своєю смертю вряту-
вав увесь взвод.

Того самого ранку хлопці повинні 
були займатися розчисткою місце-
вості неподалік своїх позицій. Вони 
ще не знали, що там заміновано, а 
коли дізнались, то Фестиваля вже з 
ними не було, адже саме на тій ділян-
ці, де були заплановані роботи, він і 
підірвався, поспішаючи на допомогу 
своїм побратимам, які теж підірва-
лись перед цим, але трохи далі.

Похований 26 жовтня в Літині. У 
нього залишились мати, брат та коха-
на дівчина».  

Ярослава Бондар

мешканці Павлівки зранку до ночі 
гріються грубами



від початку року на вінниччи-
ні більше півсотні бабусь та 
дідусів йшли з дому та забу-

вали, де живуть і хто вони такі. 

Як зазначають експерти, найчас-
тіше причиною цього є те, що люди 
відчувають себе непотрібними, за-
йвими або ж просто тягарем для 
рідних. Ці відчуття загострюються 
під впливом вікових факторів або ж 
хвороб. 

З кожним роком мозок людини 
перестає виконувати певні функції, 
втрачається пам’ять, натомість люди 
більше піддаються емоціям: їм хо-
четься поспілкуватися, щоб їх вислу-
хали, приділили їм увагу. 

Домашні сварки та негаразди літ-
ні люди сприймають на свій рахунок 
і відчувають себе непотрібними, за-
йвими, тому часто йдуть з дому, щоб 
звільнити своїх рідних від «тягаря».

Психіатри зазначають, що часто з 
дому йдуть навіть психічно здорові 
люди, яких практично «виживають» 
з власних будинків діти. Також при-
чиною можуть стати пережиті стре-
сові ситуації, хвороби, що прогресу-
ють, або ж старечий маразм. У таких 
випадках у людей з’являються суїци-
дальні нахили, втрата орієнтирів на 
місцевості або ж частково пам’яті. 

– Хворі лежать у лікарнях. Це здо-
рові йдуть з дому, коли рідні став-
ляться до них, як до прокажених, – 
зазначає головний лікар Вінницької 
обласної психоневрологічної лікарні 
ім. академіка О. І. Ющенка Вадим 
Клочко. 

За його словами, сезонності в 
таких випадках не спостерігається. 
Після того, як людину знаходять, 
деякі рідні привозять своїх «бать-

ків-втікачів» до лікарні, щоб покра-
щити психічний стан здоров’я. Після 
цього людина почуває себе краще, 
але повністю «вилікувати старість» 
та всі її симптоми не можна. Тому 
лікар закликає ставитись з розумін-
ням до того, що літні люди багато 
чого забувають з віком, не можуть 
так швидко, як раніше, все робити, 
часто самі не можуть переодягну-
тися, вмитися, поїсти. Діти повинні 
згадувати, що батьки доглядали за 
ними в дитинстві, а зараз настала 
їхня черга. Зрештою їм потрібно, 
щоб з ними просто говорили.

– Якщо людина «загубила» 
пам’ять, то може трапитись, що вона 
йде з дому, не знаючи куди, нащо та 
хто її рідні. На щастя, більшість людей 

розуміє, що це просто хворі люди й 
що їх потрібно повернути додому, – 
зауважує Вадим Клочко. 

За даними поліції, сьогодні ще 
п’ять людей залишаються в розшуку. 
Пошуки триватимуть ще протягом 
трьох років, після чого цих людей ви-
знають померлими. 

«З початку року на території Ві-
нницької області поліцейськими 
було зафіксовано 52 випадки зали-
шення свого місця проживання літ-
німи людьми, 47 з них розшукали. 
Оперативно-пошукові заходи зі 
встановлення місця перебування 
п’яти осіб продовжуються», – 
йдеться в пові домленні Головного 
управління Національної поліції у 
Вінницькій області. 

за кількістю руйнувань від 
вибухів на калинівському 
арсеналі село Павлівка по-

страждало найбільше. Населе-
ний пункт виявився найближ-
чим до епіцентру надзвичайної 
події. Попри близьке розташу-
вання до військових складів, 
жоден мешканець Павлівки в 
ніч вибухів не загинув. своїм 
порятунком мешканці села 
завдячують сільському голові 
віктору кособуцькому та за-
вгоспу Павлівської школи олегу 
довгополюку.

Сьогодні мешканці розповідають, 
що саме ці безстрашні чоловіки, ри-
зикуючи власним життям, евакуюва-
ли місцеве населення.

– Тієї ночі голова сільської ради 
своїм легковиком евакуйовував лю-
дей, – пригадує місцева мешканка 
Марія Любчик. 

Жінка розповіла, що людей, які 
живуть ближче до лісу, сільський го-
лова  почав вивозити одразу після 
перших вибухів. 

– Мізяківська, Садова, Шевченка, 
Шкільна, провулки Шкільні, – пані 

Марія перераховує вулиці, що опи-
нилися в найбільшій небезпеці, бо 
розташовані найближче до лісу. – Тієї 
ночі сільський голова наїздив близь-
ко 600 кілометрів селом. Разом із 
завгоспом він намагався якомога 
швидше вивезти людей якомога далі 
від вибухів. 

Віктору Кособуцькому дякує жінка 
й за врятованих онуків.

– Вивозили людей у кінець села, 
де стояли автобуси. А вже звідти – на 
Пиків, – пригадує Марія Любчик. – 
Тоді всі тікали. Хто велосипедом, хто 
мотоблоком. А вони свої сім’ї до ав-
тобусів довезли й покинули.

За словами Віктора Васильовича, 
евакуацією тоді займались до 12-ї го-
дини наступного дня.

– Вивозили людей, доки мене не ви-
кликали в штаб у Вінницю, – розповів 
сільський голова. – Я тоді більше доби 
не спав. Сьогодні до мене підходять 
люди, дякують, а я навіть не пам’ятаю, 
як ми їх рятували. Усе було, ніби в ре-
жимі нон-стоп. Дзвінок, заявка, що на 
такій-то вулиці треба забрати бабусю, 
дітей. Пам’ятаю, що вагітну вивозили. 
Ввечері вона народила. 

Сільський голова зазначає, виру-
чило те, що напередодні саме запра-
вив повний бак у своєму авто. 

– По 12 чоловік у машину брав, а 
потім ще й по дорозі підбирав. Ба-
гажник великий, то дітей у багажник 
садив, – каже він. 

Сільський голова зізнається, що про-
тягом місяця спить лише чотири-п’ять го-
дин на добу. Село активно відновлюють 
після вибухів, тож роботи вистачає. 

– Найголовніше, що люди залиши-
лися живі, – зазначає сьогодні він.    
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лЮди соцзаХист

«все буЛо, ніби в режимі нон-стоп», –

Літні вінничани Йдуть з дому 
від хвороб та непотрібності
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іСторії порятунКу

СтареньКі

Ольга бУнич

Тетяна КУЦ

сільський голова Павлівки вивозив дітей в багажнику 

По 12 чоловік в машину 
брав, а потім ще й по дорозі 
підбирав. Багажник великий, 
то дітей в багажник садив

віктор кособуцький:

перед виборами 
в сеЛі на вінниччині 

прописаЛи 
51 Людину 

за однією адресою

моє право

Тетяна ЩербаТюК

У селі цвіжин вінницько-
го району прописали за 
однією адресою близько 

50 людей. зважаючи на те, що 
в неділю, 29 жовтня, тут про-
йшли перші вибори до лука-
Мелешківської об’єднаної 
громади, можна припустити, 
що на такий крок пішли не 
випадково. Про це повідомив 
кандидат на голову лука-Ме-
лешківської отГ андрій сокур.

– Звісно, у цьому немає нічого 
протизаконного, – зауважує Ан-
дрій Андрійович. – Ніде не сказано 
про якийсь ліміт прописаних за од-
нією адресою людей. Проте якщо 
після виборів з’ясується, що саме 
на цю кількість голосів один з кан-
дидатів буде випереджати мене, я 
маю право подати до суду, щоб ви-
знати ці вибори недійсними.

Голова Іванівської сільської 
ради Василь Атаманюк підтвер-
джує цей факт. Мовляв, ніхто не 
може заборонити людям пропи-
суватись там, де вони хочуть. І за-
значив, що всі прописані – меш-
канці Вінницького району.

У Лука-Мелешківській сіль-
ській виборчій комісії зауважили, 
що списки їм надають у Держав-
ному реєстрі виборців. 

– Ми не перевіряємо, скільки 
там за однією адресою прописа-
но. І часу в нас немає на це, – за-
певняє голова виборчої комісії 
Юрій Шалінський. – Списки – це 
офіційний документ, за яким ми 
працюємо. Прийдуть люди на ви-
бори – ми зобов’язані забезпечи-
ти їм право проголосувати.    

Часто стареньким потрібно, щоб з ними просто говорили



одним з найголовніших еле-
ментів у кожній кімнаті 
будинку вважається люстра. 

На ринку представлено безліч різ-
номанітних за дизайном та ціною 
люстр. кореспондентка газети разом 
з виконуючим обов’язки директора 
магазину «світлоград» вадимом 
Головатюком підготували топ-5 най-
популярніших люстр серед вінничан. 

– За 12 років роботи в цьому магазині 
я бачив, як змінюються бренди, стилі та 
уподобання людей. Не зважаючи на фі-
нансовий стан в країні, покупців завжди 
є достатньо. Вони, як правило, обира-
ють якісні речі від гарних виробників. 
Насамперед усе залежить від того, куди 
обирають світильник та який у кварти-
рі інтер’єр. Спальні й вітальні – це один 
формат, а туалет чи коридор – зовсім 
інший. Також важливо звернути увагу й 
на те, що останнім часом усе більше лю-
дей роблять у квартирах дизайнерські 
ремонти, тож більшість світильників або 
люстр купують саме під них, – говорить 
Вадим Головатюк. 

світлодіодНі світильНики
Останніх кілька років найбільшою 

популярністю серед покупців корис-
туються світлодіодні світильники. 

Вони дозволяють покупцю еконо-
мити на електроенергії, мають при-
родне для людського ока освітлення. 
Також практичні й підходять під будь-
який дизайн квартири чи кімнати.

 
класиЧНі лЮстри

Старше покоління людей надають 
перевагу класичнішим варіантам 

люстр, які підходять під стиль біль-
шості квартир зі стандартним ремон-
том і слугуватимуть не один десяток 
років. 

лЮстри з кришталЮ
Не здають свої позиції за попу-

лярністю серед покупців і люстри зі 

справжнього кришталю, які хоча й 
дорогі, проте виглядають дуже гар-
но. У кожній підвісці відбивається й 
переливається світло. 

«лЮстри-каПЮшоНи»
Не менш популярними є й сучас-

ні «люстри-капюшони», які ідеально 
підходять для спалень та дитячих кім-
нат. Як правило, вони захоплюють 
людей своєю оригінальністю. 

ПідвісНі лЮстри 
в стилі лофт

Для квартир-студій, зазвичай, 
обирають люстри-підвіси в стилі 
лофт. Такі люстри виникли напри-
кінці 1940-х у Нью-Йорку, коли лю-

дям довелось поселятись у перео-
снащених із закинутих фабрик чи 
інших промислових будівель при-
міщеннях. Теперішніх покупців час-
то приваблює мінімалізм, харак-
терний для люстр цього стилю. 
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наЙпопуЛярніших 
Люстр серед вінничан 

ліКування

мирослава слОбОдянюК

Підготувала 
мирослава слОбОдянюК

Більшість світильників 
або люстр купують 

під дизайнерські ремонти

як робити 
інгаЛяцію вдома

кожен з нас час від часу 
страждає від простудних 
захворювань, особливо 

під час осінньо-зимовому пері-
оду. Хворіючи на застуду, зовсім 
не обов’язково бігати в аптеку 
й купувати безліч ліків. Усе, що 
потрібно – це зробити інгаляцію 
в домашніх умовах.

Навіщо це ПотріБНо?
Ця нескладна процедура спри-

ятливо діє на дихальні органи, що 
дозволяє швидко позбутися інфек-
ції. Трави та олії, що використову-
ють для інгаляції, проникають в 
організм через слизову оболонку 
дихальних шляхів, що значно при-
скорює процес одужання.

Правильно підібрані збори 
для виконання інгаляції сприяють 
швидкому очищенню дихальних 
шляхів.

що використовУвати 
длЯ іНГалЯції?

Інгаляції роблять з таких лікар-
ських рослин, як цвіт липи, лаван-
да, ромашка, м’ята, соснові брунь-
ки, листя евкаліпта, ялівця, шавлії 
та деяких інших.

Також використовують ефірні 
олії таких рослин, як бергамот, ев-
каліпт, аніс, сандал, кедр, ялиця, че-
брець і ялина. Інгаляція з будь-якою 
з перерахованих ефірних олій до-
зволяє швидко позбутися від вірусів 
і бактерій.

Найпростішим варіантом буде 
інгаляція содою, яка пом’якшує 
горло й дозволяє відійти мокро-
тинню.

Як ПравильНо роБити 
іНГалЯціЮ?

Ідеальний варіант – користу-
ватися спеціальним інгалятором. 
Цей пристрій дозволить виконати 
процедуру швидко та ефективно. 
Але якщо компресорний інгаля-
тор відсутній, то відмовлятись від 
лікування в домашніх умовах не 
варто.

Необхідно взяти велику ка-
струлю, насипати в неї потрібні 
інгредієнти та залити окропом. 
Далі треба взяти рушник, нахили-
ти голову над поверхнею каструлі 
й накритися.

Чайник і картонна лійка – це так 
само можливість зробити інгаля-
цію. Необхідно заварити лікуваль-
ний відвар, одягнути вузьку части-
ну лійки на ніс чайника, а в широку 
опустити ніс і рот, вдихаючи ліку-
вальну пару.

корисНі Поради
Виконувати інгаляцію необхід-

но не раніше ніж через дві години 
після їжі, щоб уникнути блювотного 
рефлексу, нудоти та печії.

У разі виникнення алергічної ре-
акції, викликати яку можуть окремі 
інгредієнти, необхідно припини-
ти процедуру. Якщо ви схильні до 
алергії, тоді для початку потрібно 
скоротити тривалість процедури до 
1-2 хвилин.

Виконувати процедуру при тем-
пературі тіла вище 37.5 градусів не 
можна, інакше можлива гарячка. 

топ-5 
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відомий український парфумер 
Богдан зубченко розпочав 
новий унікальний проект «Чим 

пахне Україна». У його планах – вті-
лити в парфумерії унікальні арома-
ти українських міст. Як проходить 
робота над проектом, який аромат 
має стати «рідним» для України, 
дізнавалась наша кореспондентка 
в засновника бренду BZ Parfums 
Богдана зубченка. 

– ви створили аромати києва, оде-
си, львова. У роботі – аромат Полтави. 
розкажіть, на що схожі аромати цих 
регіонів? з чим вони у вас асоціюють-
ся? що потрібно враховувати, щоб 
створити ці аромати?

– Головне в роботі над цим про-
ектом – вдумливе та вільне від стерео-
типів бачення образу міста. Тому Львів 
– це не аромат кави, хоч багато хто й 
не погодиться із цим. Ніяких туристич-
них штампів! Навпаки – автентичність, 
характерність, навіть інколи відновлен-
ня втрачених ароматів, що зникають 
внаслідок урбанізації чи екологічних 
проблем. Ми відкриваємо для себе 
ольфакторний (тобто, пов’язаний із 
запахами) портрет міста. Для цього ми 
спілкуємося з його мешканцями, вивча-
ємо історію. У нашій команді працюють 
парфумери, ольфактологи, біологи, 
мистецтвознавці. І ми обов’язково 
нюхаємо, вивчаємо запахи: аромати 
повітря, квітів, парків, дворів, річок та 

озер, вулиць, будинків, каменів, дерев, 
скульптур тощо. Ми прагнемо віднайти 
аромати-символи, притаманні навіть 
не місту взагалі (бо сучасне місто дуже 
різноманітне), а якійсь місцині, можли-
во вулиці чи конкретного місця. У свою 
чергу це місце та його ольфакторний 
портрет стає уособленням цілого міста. 
Наприклад, таким місцем для аромату 
Львова став Високий замок, для Києва 
– Брама Заборовського, а в Полтаві – це 
липова алея на Соборній вулиці.

– Чи маєте плани створити арома-
ти всіх регіонів України? Яким, на ваш 
погляд, може бути аромат вінниці?

– Вінниця – старовинне, красиве 
місто, до того ж дуже зелене – є чим пи-
шатися й чим надихатися. Мені було б 
цікаво відкрити для себе та інших аро-
мат Вінниці. Для початку треба зробити 
ольфакторну експедицію. 

– з чим можна порівняти створен-
ня аромату?

– Інколи це як картину писати. Мож-
на щось змінювати, шукаючи принад-
ний образ. Найлегше в процесі – ви-
стоювання, фільтрація. Найважчими є 
етапи створення образу, потім пошук 
відповідної сировини, інколи довготри-
валий етап розробки формули компо-
зиції з ідеальним балансом компонен-
тів та тестування аромату при різних 
обставинах.

– Чи пам’ятаєте свій перший аро-
мат?

 – Так, пам’ятаю. Створив його в 
1993 році. Це був парфум з трояндою в 
серці композиції. Аромат моєї улюбле-
ної чарівної квітки я оздобив коштов-
ною нотою шафрану. Це найдорожча 
пряність, що виробляється з тичинок 
крокусів. Базовою нотою аромату став 
сандал на тлі ванілі та мускусу. Це був 
квітковий східний аромат – оксамито-
вий і чуттєвий. 

– Над яким ароматом ви працюва-
ли найдовше?

– Є аромат, над яким працюю вже 
близько десяти років, але не бачу 
поки що шляху його втілення. По-
стійно повертаюсь до нього, думаю, 
шукаю необхідне. Але процес ще не 
завершений. 

– аромат України – який він? Чи 
можуть впізнати його українці? Чи 
стане він «рідним»? Які відчуття має 
викликати цей аромат? 

– Україна багатогранна та прекрас-
на. По-перше, для мене особисто Украї-
на пахне свободою. Я відчуваю сильний 
свіжий вітер, що приніс із собою арома-

ти Чорного моря й гарячих степів. По-
друге, в ароматі України багато квітів і 
плодів. У характері мелодії аромату по-
винна відчуватися мелодія української 
пісні. А ще він, на мою думку, поєднує в 
собі велику традицію та погляд у май-
бутнє. Аромат, побудований на контр-
астах – водночас волелюбний, сміливий 
і лагідний, добрий душею. Ось так я від-
чуваю.  

У селі Прибузьке вінницького 
району відкрили дитячий 
садочок майже за три міль-

йони гривень. окрім грошей з 
місцевих бюджетів власні кошти в 
садочок вклали також місцеві ме-
ценати та нардеп. Було багато ку-
льок, радості та щасливі усмішки 
батьків і дітлахів, які з превели-

ким задоволенням роздивлялися 
дві ігрові кімнати, спальні, зону 
харчування та сучасні вбиральні 
для дітлахів. 

– У самому селі дитячого садочку 
не було, батькам доводилось во-
зити своїх діток у сусідній садочок 
у Луці-Мелешківській. Ми профі-
нансували автобус, який підвозив 
їх туди зранку й забирав увечері. 
Проте всі розуміли, що це не вихід, 

адже батькам возити дітей було да-
леко. На території села є початкова 
школа, в якій були вільні приміщен-
ня. Разом із сільським головою ви-
рішили, що досить доцільно було б 
там розмістити дитячий садочок, 
куди батьки могли б приводити 
своїх нащадків, – розповідає голо-
ва Вінницької районної ради Сер-
гій Сітарський. – У даному випад-
ку ми навіть трішки зекономили, 

адже їдальня там працює одна на 
школу та садочок – у крилі, де роз-
міщений садочок, є лише кімната 
для роздачі. 

Дитячий садочок відкривали за 
спільні кошти з районного та сіль-
ського бюджетів і фонду народного 
депутата. Фактично під дитсадок 
перепланували половину будівлі 
школи. Там зробили необхідний 
ремонт та купили нове облад-
нання. Також біля школи зробили 
свердловину, аби дітки могли пити 
хорошу воду. 

– Цей дитячий садочок у При-
бузькому був просто необхідним, 
адже тут 223 двори, більшість з 
яких – це молоді сім’ї, діти яких їз-
дили в переповнений дитячий са-
дочок у Луці-Мелешківській, – гово-
рить сільський голова Володимир 
Сич. – Садочок розрахований на 
дві повноцінні групи дітей по двад-
цять чотири дітлахи. На розгляді в 
садочку вже перебуває 36 заяв від 
охочих водити дитину до цього са-
дочка. Поки що діти привчаються 
бути без матерів та бабусь, які ти-
хенько залишають їх у садочку. 

Найбільше як батькам, так і ді-
тлахам подобаються яскравий ре-
монт та новенькі ліжечка. Варто 
також зазначити, що постільна бі-
лизна та килими в кожну з ігрових 
кімнат купували коштом благодій-
ників та спонсорів.

– Моїй донечці Марійці нещодав-
но виповнилось чотири рочки. Цього 
садочка ми чекали понад рік. Коли 
його відкрили, нашій радості просто 
не було меж, адже тепер дитину нам 
не доведеться возити в сусіднє село, а 
в майбутньому вона вже протопта-
ною дорогою буде ходити в школу, – 
каже мати дівчинки, яка ходить у са-
дочок, Надія Мельник.  

діти Мистецтво

Тетяна ЩербаТюК 
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україна пахне свободою, квітами 
та маЙбутнім –

маЙже в три міЛьЙони гривень 
обіЙшовся дитячиЙ садочок 
у сеЛі прибузькому 

аромати
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Богдан Зубченко мешкає в Києві, а 
родом з Полтави. Після закінчення Пол-
тавського музичного училища за класом 
кларнета навчався на режисерському 
факультеті в Київському національному 
університеті культури та мистецтв. Не-
довго працював за першою спеціаль-
ністю в оркестрі. Згодом, не полишаючи 
роботи в царині парфумерії, 12 років 
працював на телебаченні в Полтаві та 
Києві режисером та ведучим. На почат-
ку 1990-х років зацікавився парфумері-
єю й почав збирати колекцію ароматів. 
Спочатку створював аромати для себе 
та знайомих. Згодом почав приймати 
замовлення. Стажувався в граських пар-
фумерів (у місті Грасс у французькій про-
вінції Прованс – авт.). Відтоді започаткував 
перший нішовий український бренд BZ 
Parfums, відкрив парфумерну лінію Alea, 
почав працювати для інших брендів. Ав-
тор кількох десятків композицій. Співзас-
новник Національної гільдії парфумерів, 
парфумерний критик, парфумер.

Чотирирічна Марійка Мельник 
збирається в садочок

Малеча тішиться новому дитсадку

парфумер, який створює аромати 
для українських міст

Богдан зубченко



Біля села кривохижинці 
Мурованокуриловецього 
району знайшли покинутий 

монастир. з’ясувалось, що він 
був своєрідною філією Барського 
монастиря. Про це нам розповів 
священик Назарій давидовський.

– У 1920 році через антирелігійну 
пропаганду Барський монастир закри-
ли, тому 150 черниць звідти порозхо-
дились. А біля Кривохижинців, мабуть, 
планували побудувати скит. І сюди при-
йшли 14 монахинь на чолі із Софією (Ра-
чинською), – каже він. – Три-чотири роки 

вони жили в селі – шили, вишивали, гап-
тували. Поряд є фундаменти будинків. 
Можливо, там вони й мешкали.

У деяких документах йдеться про 
те, що там почали будувати скит у 
1914 році. Перший поверх монасти-
ря займала церква, на другому роз-
ташувались келії.

– Того ж 1918-го року до села прий-
шов ієромонах Антоній (Горбатюк), 
почав там служити. Храм назвали 
на честь Покрови Богородиці, – про-
довжує розповідь священик. – А в 
1924 році радянська влада досить 

брутальним способом вигнала чер-
ниць. Вони втікали по річці Жван, за 
30-40 кілометрів зупинились, у Галай-
ківцях. Там жили в печерах. Почали 
сліпнути, але виходити боялись. 

У приміщеннях монастиря згодом 
влаштували хату-читальню. І теа-
тральний гурток тут працював.

– Загалом використовували цю 
будівлю для потреб села. Так було до 
початку Другої світової війни, коли тут 
оселились два ченці, – говорить Наза-
рій Давидовський. – Вдруге монастир 
проіснував до 1950-х років. Закривали 

монастир показово, зібрали місцевих 
мешканців. Люди плакали, коли скида-
ли хреста. Кажуть, його десь неподалік 
закопали. Наступного дня тут бачили 
розкидані книги, навстіж відкриті две-
рі. Куди зникли ченці, ніхто не знав. 
Можливо, кудись пішли, можливо, 
були заарештовані. Відтоді Кривохи-
жинський колгосп-мільйонер став за-
непадати, почались тотальні неврожаї. 
А храм перетворився на пустку.

Храм хочуть відновити.
– Зараз туди періодично приносить 

квіти й опікується територією одна жін-
ка, – зазначає Давидовський. – Свічки 
ми самі привезли туди, щоб службу від-
правити. І ключі від храму знаходяться 
в нас. Сподіваємось, що його вдасться 
відновити. Насамперед потрібно від-
ремонтувати дах, а потім перекриття 
на другому поверсі замінити.

Навколо старовинного монастиря 
є 12 унікальних джерел. За словами 
місцевих мешканців, компетент-
ні люди вже назвали цю територію 
«місцем сили».

– Коли мене вперше підвели до 
джерела, думав, там просто пуста 
ямка, настільки прозора вода там 
була, – зізнається Назарій Давидов-
ський. – Кажуть, люди сюди прихо-
дять, щоб вилікуватись від хвороб 
очей. Незабаром організовуємо па-
ломницькі тури, і однією із зупинок 
буде якраз занедбаний монастир у 
Кривохижинцях. 

соліст вінницького академіч-
ного камерного оркестру 
«арката» володимир Пол-

торацький починав свій творчий 
шлях з рок-гурту «літургія» та ви-
ступів у церковному хорі. Чоловік 
носив довге волосся, щосуботи 
грав з друзями рок та рок-н-рол, 
а щонеділі біг до церкви, адже 
тяжів до класичного співу.  

– У мене достатньо творче жит-
тя. Із самого дитинства я дуже гарно 
малював, закінчив художню школу й 
навіть працював художником. Коли 
в 22 роки повернувся з армії, у мене 
щось всередині «перемкнуло» й ми з 
друзями створили творчий рок-гурт, 
який назвали «Літургія». Писали ав-
торські пісні та музику. У той час цим 
неможливо було заробляти, тому до-
водилось їздити в Польщу, купувати 
одяг і перепродувати його у Вінни-
ці, – розповідає пан Володимир. – Усі 
рідні були дуже проти мого захоплен-
ня, просили взятися за розум. Проте 
всі дівчата навколо дуже любили не-
формальних музикантів.

Участь у рок-гурті залишилася 
яскравим спогадом співака на все жит-
тя. За всі сім років існування колективу 
він навчився шити оригінальний одяг, 
носити пишну шевелюру, яку підстриг 
тільки після закриття гурту.

– Паралельно з виступами в рок-
гурті, практично щонеділі я ходив у 
церкву, де виступав у церковному 

хорі. У середині дев’яностих років 
я вирішив набагато глибше пізнати 
класичну музику й вступив до педа-
гогічного університету на факультет 
музики. Паралельно працював там 
директором клубу. Трохи пізніше я 
одружився, і ми разом з дружиною 
поїхали до Сибіру, де я співав у орке-

стрі й займався музикою. Останнім 
часом викладав там. Але останні де-
сять років ми живемо в Україні, – го-
ворить Полторацький.

До 2010 року Володимир Полто-
рацький виступав у оркестрі Коман-
дування Повітряних сил України та 
ансамблі пісні й танцю «Крила Укра-
їни».

– Разом з ансамблем ми виступа-
ли по всій Україні та за кордоном – у 
Лівії, Німеччині, постійно виступали 
на парадах. У 2010 році нас скороти-
ли зі ста до 18 чоловік. У той період 
мене запросили на роботу у філар-
монію, – каже співак.

Серед відвідувачів філармонії з 
кожним роком усе більше й більше 
молоді. Серед них стає дійсно мод-
ним трендом слухати живу класичну 
музику.

–  Філармонія  – це таке місце, де 
зібрано багато творчих людей, які 
кожного дня зустрічаються й під-
живлюють одне одного. У кожен 
концерт ми вкладаємо весь талант і 
всю душу. Мене неймовірно радує, 
що серед слухачів стає все більше й 
більше молоді, для якої ми хочемо 
створювати програми в сучасній 
обробці, – радісно каже пан Воло-
димир. 

Наш край«Правди сила», №44(53),  1 листопада 2017 р.
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соЛіст вінницького академічного оркестру 
починав свою кар’єру з рок-гурту та церкви

ціЛюЩі джереЛа біЛя занедбаного 
монастиря на вінниччині повертають зір

туризм

Паралельно з виступами 
в рок-гурті, практично 
що неділі я ходив у церкву, де 
виступав у церковному хорі
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володимир Полторацький академічний камерний оркестр «арката»

отець Назарій давидовський вода в джерелах прозора та чиста
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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.

***
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. Зарпла-
та – 11-15 злотих/год (аванс – 200 зл./щотижня). 
З візами та біометричними паспортами – пра-
цевлаштуємо за 1 добу. Оформлення запрошен-
ня – 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.

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.

Потрібен водій автоміксера та водій довго-
міра. З/п від 10000-15000 грн. Вахтовий метод 
роботи, по Києву та області. Житло надаємо. Те-
лефонувати Івану. Тел.: 067-406-57-77.

Офіційне працевлаштування в Європі та емі-
грація до Англії. Для жителів країн СНГ: Азербай-
джану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизста-
ну, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, 
Узбекистану! �Ліц. АВ 585196 від 20,04,12. Тел.: 
097-003-98-77 (Запоріжжя).

***
ГАРАНТОВАНА ВІЗА ДО США! Заповнення ан-

кети на Green card. Повна еміграція до США для всі-
єї сім’ї! ЗАЛИШИЛОСЬ 17 місць. �Ліц. АВ 585196 від 
20,04,12. Тел.: 097-003-98-77 (Запоріжжя).

***
РОБОЧА ВІЗА ДО АВСТРАЛІЇ! Робочий контр-

акт на 6, 9, 12 місяців. Заробітна плата – 5000-
7000$. �Ліц. АВ 585196 від 20,04,12. Тел.: 097-003-
98-77 (Запоріжжя).

Запрошуємо на роботу до м. Києва та облас-
ті бригади каменярів, різноробів, монолітників. 
Житлом забезпечуємо безкоштовно. Тел.: 050-
203-43-78 (Іван).

На сезонну роботу до Іспанії потрібні чоло-
віки та сімейні пари. Заробітна плата від 6€ на 
годину. Ліц. АВ 585196 від 20,04,12. Тел.: 097-003-
98-77 (Запоріжжя).

***
Ізраїль запрошує будівельників, зварни-

ків, автомулярів, рихтувальників, монтажни-
ків металоконструкцій, підсобників, догля-
дальниць, хатніх робітниць. Робоча віза В1. 
Термінове прискорення біометричного пас-
порта. Ліц. МСПУ АВ № 585042 ТОВ «Європей-
ський Холдинг», вул. Басейна 3-а, оф. 62, Київ. 
Тел.: 067-232-69-04.

***
Для працевлаштування за кордоном (Че-

хія, Польща, Угорщина) потрібні: пакуваль-
ники, будівельники, зварювальники, водії. 
Офіційне працевлаштування від прямих робо-
тодавців. Сайт: www.workineuro.com.ua. Тел.: 
095-288-52-28, 067-240-22-28, 093-428-28-18 
(Харків).

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

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

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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Цуценята сибірської хаскі та лабрадора ретри-
вера. Від розплідника. Усі документи. Щеплення. До-
ставка по Україні. Ціна 1500 грн. Тел.: 097-652-38-15, 
073-404-07-78 (Євгеній, Харків).

ПоБУтова теХНіка
Ремонт автоматичних пральних машин, побуто-

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

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

***
Хлопець, 33/167/60, освіта середньо-спеціальна, без 
ш/з, житлом і матеріально забезпечений, хоче по-
знайомитись з жінкою для створення сім’ї. Тел.: 097-
739-26-94.

***
Хлопець, 24/175/70, освіта середньо-технічна, без 
ш/з, згоден на переїзд, матеріально забезпечений, 
хоче створити сім’ю з жінкою 24-37 років. Тел.: 098-
573-31-66.

***
Чоловік, 38/173/90, освіта середня, без ш/з, житлом 
і матеріально забезпечений, хоче познайомитись з 
дівчиною 21-36 років, для створення сім’ї. Абонент 
№ 1. Тел.: 067-238-91-62.

***
Хлопець, 54/170/60, освіта середня, згоден на пере-
їзд, без ш/з, житлом і матеріально забезпечений, 
хоче познайомитись із жінкою для створення сім’ї. 
Тел.: 068-860-29-74.

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 поршне-
ві, пальці, комплекти прокладок двигунів, 
кпп, мостів, вкладки Димитровград, Тамбов, 
Дайдо ЗМЗ, фільтри. Оригінальні з/ч КА-
МАЗ, МТЗ, ГАЗель, ЮМЗ. Тел.: 067-570-22-02, 
050-719-00-74 (Київ).  

***
Куплю старовинні мотоцикли та запчастини 

до них: М 72, М 61, М 62, К 750, «Дніпро 12», 16, 
БМВ, «Харлей», ДКВ, ТІЗ, АВО, усі моделі з веду-
чими колясками. Самовивезення. Тел: 067-887-40-
18, 066-966-35-46 (Київ).

***
запчастини гуртом та в роздріб на всі іно-

марки, ціни від виробника (AUDI, BMW, VW, 
FIAT, FORD, HONDA, MAZDA, OPEL, TOYOTA та 
інші іномарки). тел.: 096-638-69-69, 066-638-
69-69, 073-638-69-69. сайт: souz.kh.ua.

різНе
Виготовлення та монтаж металопластикових ві-

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

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

Агенція «Помагайко». Допоможемо виконати 
будь-яку господарську роботу. Звертайтесь: 067-978-
78-43, 098-316-02-19. Ми прийдемо вчасно та з гар-
ним настроєм.

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. 

Потрібні охоронники на вахту, зарплата від 
300 грн на день. тел.: 067-408-53-74 (телефо-
нувати з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю, 
Харків).

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
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, 068-258-90-18, 066-109-
11-59 (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 дорого гарний номер «Водафон», «МТС 
Україна», з кодом 050. Цікавлять лише «п’яти та шес-
тизнаки». Тел.: 050-258-73-73 (Харків).

Тороїдальні трансформатори від 10 Вт до 40 кВт 
під замовлення. Доставка. Сайт: tor-trans.com.ua. Тел.: 
057-759-50-06, 099-902-94-85, 098-025-19-19 (Харків).

***
Куплю лічильники Гейгера, рентген-трубки, радіо-

лампи ГУ, ГІ, бн, бж, бп, індикаторні ІН18, ІН16(-14,-12,-
8), контактори ТКС, ТКД, КМ, ДМР, ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, 
ТКЕ. Вакуумні конденсатори КП1-4, КП1-8, КП1-12. Ку-
плю дорого як вироби. Тел.: 097-990-28-07.

***
Котли твердопаливні тривалого горіння (вироб-

ничі, побутові). Тепловентилятори на дровах. Буферні 
місткості. Виробництво, реалізація. Монтаж систем 
опалення. Тел.: 096-396-64-82, 095-764-93-09 (Київ).

***
Економне опалення. Тепло за 20 коп./год. Еко-

номія до 70% на опаленні! Економні ел. радіатори та 
керамічні панелі з низьким споживанням ел. енергії. 
Термін експлуатації – 20 років. Не сушать повітря. Ви-
робництво України. Гар. 2 роки. Доставка. Сервіс. Тел.: 
067-523-66-14, 066-266-34-74 (Київ).

сільське ГосПодарство 
Техніка від виробника! Виробляємо: сі-

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

***
Сівалки, сажалки, фрези, плуги, культиватори. 

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

ПослУГи
дам грошей в борг. тел.:  067-700-29-81 (ан-

дрієнко віктор Павлович, запоріжжя). Не є банків-
ською установою.

***
Завжди готова допомогти вам у будь-яких жит-

тєвих ситуаціях. Рішення сімейних проблем. Допо-
мога за датою народження. Прийом можливий на 
відстані. Тел. 098-815-24-70 (Харків).

***
Наталя завжди готова вам допомогти в будь-

яких життєвих ситуаціях. Вирішення сімейних про-
блем. Прийом особистий або дистанційний. Тел.: 
099-195-95-56, 093-180-98-77 viber, whats App.

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

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

доМашНі твариНи

Цуценята йоркширського тер’єра та поме-
ранського шпіца. Чистопородні. Усі документи. 
Щеплення. Доставка по Україні. Ціна 1600 грн. 
Тел.: 097-897-43-67, 095-114-85-80 (Діана, Дмитро, 
Харків).

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

ÇÀÏÐÎØÓª Æ²ÍÎÊ 18-39 ðîê³â
âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ:

ñóðîãàòíîãî
ìàòåðèíñòâà

ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ äî

540 000 ãðí

äîíàö³¿
ÿéöåêë³òèí

ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ

20000-25000 ãðí

Ìè ãàðàíòóºìî áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå
îáñòåæåííÿ, êîìïåíñóºìî âèòðàòè íà ïðî¿çä.

Ë³öåíç³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè Ñåð³ÿ ÀÂ ¹554391
+38 (095) 423-16-69 +38 (097) 139-84-86

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

Газета «Правди сила» інформує, що з 15 вересня «Укрпошта» розпочала перед-
платну кампанію на 2018 рік. Пропонуємо вам оформити передплату нашої га-
зети в будь-якому поштовому відділенні або через листоношу.

ПередПлаЧУйте ГазетУ до кінця 2017 року!



тБ 10

програма теЛепередач з 6 по 12 листопада
ПоНеділок, 6 листоПада

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.27 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ
12.25 Д/с «Дика планета»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 02.00 
Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена історія
16.35, 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 03.00 Вікно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.45 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, 02.25 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Слідство. Інфо. Спецвипуск
23.30 Д/с «Дороги до Мемфіса»
03.20 Д/с «Середземномор»я»
03.55 Д/с «Латиноамериканська 
музика»
04.55 Д/с «Нью-Йорк»

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 «
13.45, 14.45, 20.45 Т/с «Свати - 5»
15.50 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+) (12+)
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. Діти 4»
02.05 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 22.45 «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»
10.20, 12.25 Т/с «Я прийду сама» 
16+
14.20 Х/ф «Суєта суне»
16.10 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Лінія світла» 16+
00.30 Т/с «Що робить твоя дружи-
на?» 12+
03.15 «Скептик 3»
03.35 «уДачний проект»
04.00 «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
11.10, 04.00 Реальна містика
13.10, 15.30 Т/с «Протистояння» 
12+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.30 Х/ф «Мумія 2: Повернення»
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий канал
03.00, 02.45 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/c «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 08.49 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його друзі»
07.50 М/c «Історії Тома і Джеррі»
08.50 Х/ф «Замбезія»
10.35 Х/ф «Сонна лощина» 16+
12.40 Х/ф «Крабат-учень чаклуна» 
16+
15.00 Х/ф «Шрек 3»
16.45 Х/ф «Учень чарівника»
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф «Темний ліс» 18+
02.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.15 Антизомбі

11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф «Копи на підхваті» 16+
16.10 Х/ф «Всесвітня війна Z» 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 «Незвичайна подорож» 
16+
02.30 Т/с «Слідчі» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

стБ
06.45, 15.30 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.45 Х/ф «На вас чекає грома-
дянка Ніканорова»
11.30 Х/ф «Кохана жінка механіка 
Гаврилова»
13.00 «Битва екстрасенсів 17»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.35 «Хата на тата»
02.45 «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 «Клуб Вінкс: Таємниця 
загубленого королівства»
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 ПРОФІЛАКТИКА!
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час 
новин
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
14.55, 16.55, 00.20 Погода на 
курортах
15.55, 18.55, 23.55 Погода в 
Україні
17.50 Час громади
17.55, 22.55 Погода в світі
18.45, 02.15 Місцевий час
19.30 Час можливостей
21.25, 00.15 Час бізнесу
21.40, 03.00 Час-Time
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
02.25, 04.15 Огляд преси
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

вівторок, 7 листоПада

Перший національний
06.00, 06.35, 07.05, 08.25 М/с «Ле-
генда 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, 09.30, 
10.55 Погода
07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.40 Д/ф «Легіон. Хроніка Укра-
їнської Галицької армії 1918-1919»
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, 02.35 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.50 Х/ф «Моя бабуся Фані 
Каплан»
00.40 Д/с «Орегонський путівник»

02.55 Д/с «Середземномор»я»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.55 «Чотири весілля «
12.20, 13.50 «Міняю жінку «
15.05, 20.45 Т/с «Свати - 5»
16.05 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+) (12+)
22.00 «Модель xl»
23.45, 00.10 Х/ф «Великий рік» 
(16+)
02.00 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
06.00 «Мультфільм»
06.20, 22.45 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Лінія 
світла» 16+
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці»
00.30 Т/с «Що робить твоя дружи-
на?» 12+
03.15 «Скептик 3»
03.35 «уДачний проект»
04.00 «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 «Специ»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.20 Х/ф «Мумія 2: Повернення»

Новий канал
03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/c «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.59, 08.44 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його друзі»
07.50 М/c «Історії Тома і Джеррі»
08.45 Т/с «Друзі»
12.00 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.30 Аферисти в мережах
19.00 Кохання на виживання
20.55 Київ вдень та вночі
22.00 Пацанки. Нове життя
23.00 Зірки під гіпнозом

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
11.00, 17.30, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
11.55, 13.25 Х/ф «Лейк Плесід: 
Озеро Страху» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.15 Скетч-шоу «На трьох»
15.00, 16.15 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Т/с «Життя і пригоди Мишка 
Япончика» 16+
23.20 Х/ф «Обличчя зі шрамом» 
16+
02.40 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

стБ
06.35, 15.30 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
09.30 «Битва екстрасенсів 14»
11.45 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»

20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.10 «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 «Шайбу, шайбу!»
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, 8 листоПада

Перший національний
06.00, 06.35, 07.05, 08.25 М/с «Ле-
генда 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
09.05, 00.00 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
09.30 Т/с «Бодо»
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
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
00.10 Д/с «Орегонський путівник»
02.55 Д/с «Середземномор»я»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весілля «
12.20, 13.50 «Міняю жінку «
15.00, 20.45 Т/с «Свати - 5»
16.05 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» (12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+) (12+)
22.00, 23.35, 00.10 «Міняю жінку 
- 12»
01.15 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 22.45 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Лінія 
світла» 16+
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.30, 05.15 «Подробиці»
00.30 Т/с «Що робить твоя дружи-
на?» 12+
03.10 «Скептик 3»
03.35 «уДачний проект»
04.00 «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, 03.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.50 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»
21.00 Т/с «Специ»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.00, 02.50 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його друзі»
08.00 М/c «Історії Тома і Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
11.15 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
15.45, 22.00 Пацанки. Нове життя
16.45 Аферисти в мережах
19.00 Вар’яти
21.00 Київ вдень та вночі
23.05 Зоряні яйця
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.25, 10.05 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05, 17.30, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.00, 13.25, 16.15 Х/ф «Обличчя 
зі шрамом» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25, 01.50 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
23.25 Х/ф «Море кохання» 16+
02.40 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Студія Вашингтон
04.15 Факти
04.35 Т/с «Відділ 44» 16+

стБ
06.30, 15.30 «Все буде добре!»
08.30 «Все буде смачно!»
09.30 «Битва екстрасенсів 14»
11.40 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-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 М/ф «Школа монстрів: 
Великий монстровий риф»
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,  9 листоПада

Перший національний
06.00, 06.35, 07.05, 08.25 М/с «Ле-
генда 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
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 «Живі й нескорені»
19.10 Д/ф «Пара олімпійців»
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 Радіодиктант. До Дня укра-
їнської писемності та мови
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
09.30, 10.50 «Чотири весілля «
12.20, 13.50 «Міняю жінку «
15.05, 20.45 Т/с «Свати - 5»
16.05 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від 
любові до імпічменту» (12+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «Капоте» (16+)
04.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 22.45 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Лінія 
світла» 16+
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.30, 05.15 «Подробиці»
00.30 Т/с «Що робить твоя дружи-
на?» 12+
03.10 «Скептик 3»
03.35 «уДачний проект»
04.00 «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, 03.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.50 Реальна містика
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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»
21.00 Т/с «Специ»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.00, 02.45 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його друзі»
08.00 М/c «Історії Тома і Джеррі»
09.00 Т/с «Друзі»
11.50 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.25, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.15 Аферисти в мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.55 Суперінтуїція
02.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.55, 17.30, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
11.55, 13.25 Х/ф «Море кохання» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25, 02.00 Т/с «Життя і пригоди 
Мишка Япончика» 16+
23.25 Х/ф «Взвод» 16+
02.50 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

стБ
06.45, 15.30 «Все буде добре!»
08.45 «Все буде смачно!»
09.45 «Битва екстрасенсів 14»
12.00 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 7»
23.25 «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 «Білосніжка»
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 Інформа-
ційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в світі
18.15 Про Українське
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, 10 листоПада

Перший національний
06.00, 06.35, 07.05, 08.25 М/с «Ле-
генда 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
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 «Дикі тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.15 Х/ф «Моя Бабуся - Фані 
Каплан»
02.55 Д/с «Середземномор»я»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

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, 10.50 «Чотири весілля «
12.20, 13.45 «Міняю жінку «
15.00 Т/с «Свати - 5»
16.00 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «Ліга сміху. Шлях до фіналу 
2017»
22.40 «Ігри приколів»
23.40 «Вечірній Київ»
01.40 Х/ф «Капоте» (16+)

інтер
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.15, 12.25 Т/с «Лінія світла» 16+
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.20 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Німеччина 83» 16+
00.00 Д/п «Стіна»
01.00 Х/ф «Лок» 16+
05.00 «Чекай на мене»

тк Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
09.30, 05.10 Зірковий шлях
11.30, 03.35 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.55 Футбол. Товариський матч 
Україна - Словаччина
22.00, 00.00 Т/с «Доки живу, 
люблю» 16+
23.20 Слідами

Новий канал
03.00, 01.45 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.14 Kids Time
07.00 М/c «Лунтик і його друзі»
08.15, 22.40 Половинки
10.10 Кохання на виживання
12.00, 21.40 Київ вдень та вночі
16.15, 19.00 Топ-модель по-
українськи
00.40 Т/с «Татусеві дочки» 16+
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.55, 17.30 Т/с «Невиправні» 16+
11.50, 13.25 Х/ф «Взвод» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон
02.10 Факти
02.30 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
04.30 Т/с «Слідчі» 16+

стБ
07.10 Х/ф «Крок назустріч»
08.55, 23.20 Х/ф «Не підганяй 
кохання»
11.05 Х/ф «Провідниця»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-
риз!»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Золота гуска»
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 3: Секрет 
гробниці» 16+
23.00 Х/ф «Як кохатися по-
англійськи» 16+
01.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.45, 02.15 Місцевий 
час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15 Інформа-
ційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 Погода 
в світі
18.15 Енерго Незалежність
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, 11 листоПада

Перший національний
06.00, 06.35, 07.05, 08.30, 09.40 
М/с «Легенда про Білосніжку»
06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 08.50, 
09.30 Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.55 Х/ф «Маленька Фадетта»
15.05 Д/с «Смак Дзяннаня»
15.35 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
01.35 Світло
02.30 Д/с «Кремнієва долина»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45, 05.20 «Життя без обману 
2017»
11.20, 23.10 «Світське життя»
12.20 «Модель xl»
14.15 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+) (12+)

16.35, 21.15 «Вечірній квартал 
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
00.10, 01.35 «Вечірній Київ»

інтер
06.20 Мультфільм
07.00 Х/ф «Солдат Іван Бровкін»
09.00, 02.30 Х/ф «Іван Бровкін на 
цілині»
11.00, 04.00 Х/ф «Дачна поїздка 
сержанта Цибулі»
12.20 Х/ф «Максим Перепелиця»
14.15 Т/с «Сільський романс»
17.40, 20.30 Х/ф «Два Івани»
20.00, 02.00, 05.10 «Подробиці»
22.00 Т/с «Німеччина 83» 16+
00.00 Х/ф «Області темряви» 16+

тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 Сьогодні
07.15, 05.35 Зірковий шлях
08.10, 15.20 Т/с «Специ»
16.00 Х/ф «Мільйонер»
18.10, 19.40 Т/с «Пом’якшувальні 
обставини» 16+
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20 Реальна містика
02.20, 04.40 Т/с «Лист очікування» 
16+

Новий канал
03.00, 01.40 Зона ночі
04.44, 06.29 Kids Time
04.45 Х/ф «Замбезія»
06.30 Дешево та сердито
07.50 Ревізор
10.30 Страсті за Ревізором
13.45 Вар’яти
15.40 Зоряні яйця
17.40 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: На краю світу» 16+
21.00 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: На дивних берегах» 16+
23.50 Х/ф «Корабель-привид» 18+

ICTV
05.10, 04.10 Скарб нації
05.20, 04.15 Еврика!
05.25, 04.25 Факти
05.45, 04.50 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.15, 13.15 Дизель-шоу
10.45 Особливості національної 
роботи
11.45 Особливості національної 
роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.40 Комік на мільйон
16.45 Х/ф «Я легенда» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Шалений Макс» 16+
22.35 Х/ф «Найманий вбивця» 
16+
00.30 Х/ф «Судний день» 16+
02.25 Провокатор

стБ
06.10 Х/ф «Дівчина без адреси»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
11.40 «Сюрприз, сюрприз!»
14.15 «Зважені та щасливі - 7»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.25, 23.35 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
22.35 «Х-Фактор - 8. Підсумки 
голосування»

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: Чарівна 
пригода»
13.00 Х/ф «Осляча шкура»
14.30, 02.00 Країна У
17.00 Х/ф «Ніч у музеї 3: Секрет 
гробниці» 16+
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.50 Казки У
03.40 Віталька

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.50, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 00.45 Погода на 
курортах
07.30 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, 12 листоПада

Перший національний
06.00, 06.35, 07.05, 08.30 М/с «Ле-
генда про Білосніжку»
06.30, 07.30, 08.05, 08.25, 08.50, 
09.30, 16.25, 20.45, 23.20 Погода
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
09.40 Д/с «Дика планета»
10.05 Д/с «Супервідчуття»
10.50 Х/ф «Маленька Фадетта»
13.00 Д/ф «Смак Дзяннаня»
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.35 Д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
17.35 Т/с «Бодо» (заключні серії)
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Орегонський путівник»
01.35 Надвечір’я. Долі
02.30 Д/с «Блюз. Мартін Скорсезе 
представляє»
03.55 Д/с «Нью-Йорк»

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»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Світ навиворіт - 9»
12.05, 13.20 «Світ навиворіт - 6»
14.25, 15.45 Т/с «Свати - 5»
16.50 «Ліга сміху. Шлях до фіналу 
2017»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.20 Х/ф «Три телепні» (16+)
01.10 «Аргумент кiно»
01.50 «Світське життя»

інтер
05.40 Мультфільм
06.10 Х/ф «Максим Перепелиця»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження»
12.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
13.00 Х/ф «Приборкування но-
ровливого»
14.50 Концерт «Місце зустрічі»
16.20 Т/с «Повернешся - погово-
римо»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Вокзал для двох»
23.20 Д/п «Людмила Гурченко. 
Доньки-матері»
00.20 Х/ф «Рецепт її молодості»

тк Україна
06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 Х/ф «Мільйонер»
11.10 Т/с «Пом’якшувальні об-
ставини» 16+

15.10 Х/ф «Посміхнися, коли 
плачуть зірки»
17.10, 20.00 Т/с «Щоб побачити 
веселку» 16+
19.00, 04.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
22.00 Т/с «Люба. Любов» 12+
01.20, 04.50 Т/с «Лікар Ковальчук» 
12+

Новий канал
03.00, 02.30 Зона ночі
04.44, 05.59 Kids Time
04.45 М/c «Пригоди кота в чобо-
тях»
06.00 Топ-модель по-українськи
08.45 Х/ф «Хроніки Спайдер-
віка»
10.40 Х/ф «Спадкоємці»
12.50 М/ф «Шрек назавжди»
14.45 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: На краю світу» 16+
18.00 Х/ф «Пірати Карибського 
моря: На дивних берегах» 16+
21.00 Х/ф «Александр» 16+
00.20 Х/ф «13-й воїн»

ICTV
06.15 Т/с «Слідчі» 16+
08.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.10, 13.00 Х/ф «Я легенда» 16+
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «Найманий вбивця» 
16+
16.15 Х/ф «Шалений Макс» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хви-
лин
20.35 Х/ф «Елізіум» 16+
22.55 Комік на мільйон
01.05 Х/ф «Судний день» 16+
03.00 Провокатор

стБ
06.55 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «Караоке на Майдані»
11.05 «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: Ві-
таємо у Monster High»
12.20 Х/ф «Золота гуска»
14.00 Країна У
17.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф «Як кохатися по-
англійськи» 16+
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 Х/ф «Лимерівна»
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
13.05 Модне здоров’я
13.25 Про Українське
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 



Першу в Україні пересувну 
бібліотеку, яка обслугову-
ватиме села, розробляло 

подружжя Мазурів із села за-
рванці вінницького району про-
тягом трьох років. ідея виникла 
через те, що тільки у вінницькому 
районі протягом останніх 15 років 
закрили 14 бібліотек і дорослі 
та діти залишились без джерел 
мудрості – книг. 

Хоча ідея й виникла три роки тому, 
але втілювати її в життя вдалося лише 
торік, коли з’явився транспорт – «Га-
зель», яка раніше возила районний ко-
лектив Будинку культури. Протягом року 
Мазури шукали варіанти обладнання, 
оскільки звичайні меблі не підходили: 
полички мали бути добре закріплені та 
закриватись, тому необхідні стелажі зна-
йшли на військовому заводі.

Пересувна бібліотека окрім того, що 
вміщує понад чотириста примірників 
книг та періодичних видань, обладнана 
ще й ноутбуком з вільним доступом до ін-
тернету, принтером, сканером, на якому 
можна роздрукувати необхідну інфор-
мацію.

У бібліобусі читачів записуватимуть у 
формуляри, як і в звичайній бібліотеці. 
Окрім того, відвідувачам роздаватимуть 
пам’ятки із запланованими заходами, 
щоб ніхто нічого не пропустив. 

– ОТГ повинні брати приклад, оскіль-
ки на рівні районів взагалі прецедентів 

немає в Україні. Можна позакривати бі-
бліотеки й сказати, що там все одно де-
сять бабусь залишилось, а можна облад-
нати ось такий бібліобус і приїжджати до 
тих десяти бабусь, і вони будуть відчува-
ти, що не покинуті, що про них дбають, – 
зазначає директорка Вінницької облас-
ної універсальної наукової бібліотеки 
ім. К. А. Тімірязєва Наталія Морозова.

На презентацію бібліобусу запроси-
ли й потенційних користувачів бібліоте-
ки – школярів. Уся малеча, яка прийшла 
на свято, одразу помістилася в бус. Хоча 
там було й тісно, але всі діти виходили з 
книжками та задоволені.

Маленький Славко розповідає, що 
дуже любить читати, тому йому дуже по-
трібна така бібліотека, в якій буде бага-
то нових книжок, які він ще не читав. Та 
зацікавила бібліотека не тільки менших 
школярів, але й старших. 

– Будемо користуватися бібліотекою, 
знаходити щось нове для себе, будемо 
читати книжки, які тільки вийдуть. Дуже 
корисна ця бібліотека, вона буде підвози-
ти книжки тим, у кого їх немає. І я думаю, 
що гірше нам від неї точно не буде, – роз-
повів про свої враження дев’ятикласник 
Андрій Кривошея.

З часом бібліотеку будуть удоскона-
лювати. Зараз автори проекту працюють 
над тим, щоб придбати генератор і ні від 
кого не залежати ні влітку, ні взимку. 

гороСКопКнига тиÆня

зазир-
ніть у 
чорну 

душу тем-
ного без-
смертного й 
ви побачите 
там кохан-
ня, яке вито-
чило лють.

С у т і н к и 
с п у с т и л и с я 
на світ Чотирьох Сонць, коли лихий 
Стрибог, стоячи на Дівич-горі, відда-
вав накази нищити, палити все, чим 
дорожила Птаха – на той час безпо-
радна дівчинка. Це згодом вона стане 
найсильнішою зі світлих безсмертних 
і… пробачить йому, і покохає, і при-
боркає звіра… Але чому надзвичай-
ну дитину ціною власного життя йому 
народить звичайна смертна жінка?

Слов’янська міфологія, створе-
ний автором фантастичний світ. Ві-
чні цінності й вічна боротьба між до-
бром і злом. Герої викликають 
співчуття, бажання прожити разом 
емоції, пройти випробування. Книга 
Дари Корній  «Зворотний бік темря-
ви» – про третю сіру силу, що роз’їдає 
світи, як ракова пухлина, затягуючи в 
тенета майстерними облудами й 
оманливою свободою... 

вільНа ХвилиНка 12

стеЛажі дЛя бібЛіотеки 
на коЛесах шукаЛи 
на віЙськовому заводі

бібліотеКа

Пересувна бібліотека 
вміщує понад

400 книг

Ольга бУнич

6–12 листопада 
овеН 
Орієнтуйтеся на власні розум, 
силу та можливості. Однак не 

варто тиснути на колег та близьких 
людей. Кінець тижня порадує приєм-
ними новинами. У вихідні займіться 
генеральним прибиранням.

телець 
На вас чекає напружений, але 
вдалий період. Зосередженість 

і швидкість реакції допоможуть впо-
ратися з важкими завданнями. Не роз-
повідайте нікому про свої плани й не 
конфліктуйте зі старшими.

БлизНЮки 
Для вас настане сприятливий 
час для навчання й знайомств. 

Спілкування приноситиме вам справ-
жнє задоволення. Можливе роман-
тичне знайомство в дорозі або подо-
рож з коханою людиною.

рак 
Приділіть більше уваги навчан-
ню чи кар’єрі. Цього тижня вам 

доведеться відстоювати власні інтер-
еси. В особистому житті назрівають 
позитивні зміни. Вихідні сприятимуть 
комфортному відпочинку. 

лев 
Цього тижня доведеться багато 
працювати та спілкуватися. У 

вашому житті вимальовується багато 
цікавих знайомств. Деякі з них можуть 
стати доленосними й допомогти в реа-
лізації нових ідей. 

діва 
Гарний час для вирішення про-
блем, які останнім часом не да-

вали вам спокійно спати. Однак нічого 
довгострокового поки що не плануй-
те. Вихідні присвятіть зміцненню сто-
сунків з рідними та близькими.

терези 
На вас чекає сприятливий пе-
ріод. Зірки обіцяють вигідні 

та цікаві знайомства та навіть успіх у 
роботі, якого ви не очікували. Також 
з’явиться шанс вирішити проблему, 
яка вас давно турбувала. 

скорПіоН 
На вас чекає кар’єрне зростан-
ня та пов’язані з ним службові 

та матеріальні досягнення. За витраче-
ні зусилля будете нагороджені сповна. 
У вихідні не дозволяйте іншим вико-
ристовувати себе.

стрілець 
Ви готові до всього нового та 
невідомого. Але не наробіть 

дурниць. Якщо сумніваєтесь – порадь-
теся з досвідченішими людьми. Будьте 
уважними та дисциплінованими.

козеріГ 
Готуйтеся відстоювати свої по-
зиції та погляди. На вас може 

чекати якась винагорода, публічний 
успіх, підвищення по службі або пре-
мія. Близькі люди підтримають, будьте 
лагідними з ними.

водолій 
На вас чекає спокійний тиж-
день. Однак ситуація може 

змусити змінити орієнтири та по-
ставити перед собою нові цілі. Вас 
практично у всьому супроводжува-
тиме удача. Робочі плани можуть 
реалізуватися, для цього потрібно 
проявити бажання.

риБи 
Цей тиждень для вас – суцільна 
метушня. Ви будете змушені 

багато спілкуватися, іноді з не зовсім 
приємними людьми. Не витрачайте 
багато часу на порожню балаканину. 
У вихідні змініть обстановку та свій 
імідж. 

«зворотніЙ бік 
темряви»

дари корніЙ
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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. 

діти з радістю записуються в пересувну бібліотеку

Бібліобус - унікальний проект
на всю країну

ДОВІДКА

вівторок: Тютьки – 11:00 – 12:30 
(магазин), Прибузьке – 13:00 –13:30 
(пошта), Іванівка – 14:15 – 16:30 (Бу-
динок культури).

середа: Лисогора – 10:30 – 12:00 
(ФАП), Зарванці – 12:30 – 14:30 (Буди-
нок культури); 

Четвер: Парпурівці – 11:00 – 12:30 (Бу-
динок культури); Хижинці – 13:00 – 15:00 
(«Прозорий офіс» Сокиринецької ОТГ).

П’ятниця: Переорки – 11:00-12:30 
(Будинок культури) Медвідка – 13:30-
15:00 (магазин).

Графік роБоти БіБліоБУсУ

Æарти

Україна оголосила, що відкриє 
Чорнобиль для туристів. Кажуть, це 
як «Діснейленд», тільки двометрова 
усміхнена миша – справжня.

***
– Алло, поліція? Швидко приїж-

джайте! Тут трупи! Дуже багато тру-
пів!

– Добре, ми виїжджаємо. Ска-
жіть, де ви? 

– На цвинтарі.
***

Дві жінки влаштували фотосесію. 
Роздивляюся отримані фотографії й 
обговорюють: 

– Ну й пика ... 
– Ти на мою подивися 
– Я про твою й говорила.

***
Пожежна частина. Заходить ко-

мандир підрозділу, позіхає, потягу-
ється й каже:

– Там податкова горить. Хлопці, 
ви потроху збирайтеся, а я піду нам 
кави заварю. 


