
Працівник поліції зі Жме-
ринки втратив око через 
напад на нього жінки, яку 

правоохоронці приїхали борони-
ти від п’яного чоловіка. 37-річ-
ного старшого сержанта поліції 
Олександра Сулиму прооперу-
вали, незабаром в Одесі йому 
планують видаляти око, оскільки 
орган зору вже не функціонує. Він 
був на посаді водія, але, бачачи 
на одне око, не зможе продовжу-
вати службу. Чоловік, швидше за 
все, не з власної волі припинить 
свою роботу в органах. Вдома в 
нього – дружина та двоє дітей: 
дев’ятирічна дівчинка та чотири-
річний хлопчик.

Першого листопада Жмеринський 
міськрайонний суд Вінницької області 
розглядав міру запобіжного заходу в 
резонансному кримінальному прова-
дженні: мешканка Жмеринки вдарила 
ногою в обличчя співробітника поліції, 

потрапивши в око. Попередні висно-
вки лікарів – чоловік не зможе бачити 
цим оком. Підозрювану суд відпустив.

Події відбувалися ввечері в неділю 
29 жовтня: на лінію «102» надійшло по-
відомлення про те, що посеред Жмерин-
ки чоловік свариться з жінкою та завдає 

їй тілесних ушкоджень. Телефонувала, як 
з’ясувалося, мешканка будинку, біля яко-
го сварилася нетвереза пара в проміжку 
часу між 20.00 та 21.00.

На місце події приїхали три співро-
бітники групи швидкого реагування 
поліції охорони. Пара, за словами пра-

воохоронців, агресивно відреагувала 
на появу людей у формі – до одного з 
них у правопорушників була особиста 
неприязнь, бо той уже не раз затриму-
вав та складав протоколи на місцевого 
дебошира.
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42 4ЧОлОВіка тульЧинСькОї 
актиВіСтки зВільнили 
Через її бОрОтьбу з курниками

ДерЖаВниЙ ВаПняк 
у мурафСькОму кар’єрі 
ПереПрОДуВали  ДОрОЖЧе

за зДОхлу рибу 
на іллінеЧЧині актиВіСти 
ВимаГатимуть кОмПенСацію

П’ЯНА ЖІНКА НОГОЮ ВДАРИЛА 
В ОКО ТА ОСЛІПИЛА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО: 
СУД ВІДПУСТИВ ПІДОЗРЮВАНУ 

резонанс

Людмила КЛіщуК

674-ріЧниЙ керіВник 
українСькОГО ВиДаВництВа 
Втік з криму ДО Вінниці

Програма тб з 13 по 19 листопада

Продовження на стор. 3

райони 

на Вінниччині понад рік 
не мають керівників (с. 2)

цифра тижня

3
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.
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Олександр Сулима

Підозрювану звільнили з-під варти прямо в залі суду



майже рік правоохорон-
цям довелось шукати 
колишнього керівника 

державного підприємства «му-
рафський кар’єр», якого під-
озрюють у відмиванні коштів 
на суму три мільйони гривень. 
Про це повідомила прес-служба 
прокуратури Вінницької області. 
Журналіст медіацентру «Власно» 
поцікавився в поінформованих 
людей стосовно ситуації з «му-
рафським кар’єром». адже про-
йшло понад два роки з моменту 
спроби рейдерського захоплення 
підприємства. Причому, місцеві 
мешканці зазначають, що «роз-
борки» на кар’єрі проходили не 
вперше. а голова мурафської 
об’єднаної громади Сергій Пар-
тека пригадує, що кілька керів-
ників взагалі незаконно займали 
свої посади. 

– Усі привозили накази з мінагро-
політики, якому підпорядковується 
це державне підприємство, про своє 
призначення. А тоді виявлялось, що 
це фальшивка. За правилами, кожно-
го керівника має представити хтось з 
району чи області, куди й направля-
ють з міністерства відповідний лист. 
А в нас за останніх п’ять років зміни-

лось чотири чи п’ять директорів. І ко-
жен щось вивозив. Один – два екска-
ватори продав за мільйон та чотири 
мільйони гривень, другий уже КамА-
Зами зайнявся. А в місцевий бюджет 
жодної копійки не дають. Кажуть, 
ми ж банкрути, – скаржиться Сергій 
Васильович. – Заборгували й у Пен-
сійний фонд, і в Податкову. Нікуди ні-
чого не платять, а вапняк вантажать і 
вивозять повним ходом.

Інформацію щодо незаконних 
призначень підтверджує й заступник 
директора «мурафського кар’єру» 
михайло Здоровань, який у свій час 
двічі очолював підприємство. 

– У 2012 році я вдруге став дирек-
тором, трохи відновив виробництво. 
Тільки-тільки щось закрутилось, при-
їжджає Василь Невмержецький з на-
казом про своє призначення. Потім 
ще Петро Жульков керував, а після 
нього – В’ячеслав Левицький. А тепе-
рішній директор Геннадій Супіханов 
призначений торік, – розповідає він. 

А згідно з даними YouControl, ке-
рівниками дП «мурафський кар’єр» 
за останніх п’ять років значаться лише 
Борис данилевич (з 17 січня 2012 року), 
михайло Здоровань (з 3 липня 2012 
року) Василь Невмержецький (з 5 груд-
ня 2012 року) та Геннадій Супіханов (з 
26 травня 2016 року).

Також є відомості про фінансовий 
стан (зі збитками) та величезну кіль-

кість судових справ, у тому числі й 
про банкрутство. 

– Єдиний вихід у цій ситуації – 
дати можливість підприємство при-
ватизувати. Тоді власник не буде за-
цікавлений у тому, щоб хтось щось 
крав та вивозив, – запевняє заступ-
ник голови Вінницької облдержад-
міністрації Андрій Гижко. – Адже 
це не стратегічне підприємство. Це 
раніше вапняк йшов на цукрові за-
води для відбілювання цукру. Але 
в сучасних умовах відійшли від цієї 
технології. Усі вапнякові кар’єри 
стали нерентабельними. 

Як повідомляє Андрій Петрович, 
на Вінниччині є три таких кар’єри: 
окрім мурафського, ще два в Піщан-
ському та могилів-Подільському ра-
йонах.

– Проте все змінилось з почат-
ком антитерористичної операції на 
Сході. Адже доступу до всіх шахт у 
нас немає, і металургійні підприєм-

ства перейшли на іншу технологію, 
почали додавати в антрацитне ву-
гілля вапнякове борошно, – продо-
вжує заступник губернатора. – Як 
результат – вапнякове борошно 
зросло в ціні. І той керівник, який 
ховався від слідства, якраз і мав 
зиск на продажі вапнякового бо-
рошна. Він з державного підприєм-
ства продавав тонну вапнякового 
борошна по шість гривень, а вже 
замовнику вапняк вантажили по 
160 гривень за тонну. І це все роби-
лось на території підприємства, усі 
документи оформлялись на місці, і 
вапняк вивозився.

Підприємство «мурафський кар’єр» 
Андрій Гижко називає проблемним. 
Адже втрутитися в його роботу вони не 
можуть через пряме підпорядкування 
міністерству. Комісії на свою територію 
вони не пускають під приводом тимча-
сової заборони перевірок. 

– Уже давно треба було оголосити 
конкурс на посаду директора, щоб 
усе було прозоро. Але у Фонді держ-
майна півроку немає керівника, і 
цим нема кому зайнятися, – зазначає 
він. – Тому на «мурафському кар’єрі» 
й трапляються «сірі схеми».

За словами михайла Здорованя, 
на кар’єрі працює близько 30 місце-
вих мешканців. Займає підприємство 
майже 16 гектарів землі на території 
мурафської ОТГ. 

ПОлітика міСцеВа ВлаДа

ЕКС-КЕРІВНИК мУРАФСЬКОГО КАР’єРУ 
ПЕРЕПРОДУВАВ ДЕРЖАВНИЙ ВАПНЯК 
мАЙЖЕ В 30 РАЗІВ ДОРОЖЧЕ 
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Тетяна щербаТюК

Тетяна щербаТюК

Посади
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мурафський кар’єр Підприємство керівництво області називає проблемним

Єдиний вихід — дати 
можливість підприємство 
приватизувати. Тоді власник 
не буде зацікавлений у тому, 
щоб хтось щось крав та вивозив

андрій Гижко:

ТРИ РАЙОНИ ВІННИЧЧИНИ ПОНАД РІК ЗАЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ КЕРІВНИКІВ

уже понад рік у липовецько-
му районі, а в Оратівському 
та тиврівському районі – 

півтора року – не призначають 
голів райдержадміністрації. Про 
це повідомив перший заступник 
Вінницької облдержадміністрації 
андрій Гижко. 

– дійсно, у цих районах немає 
керівників уже досить довго. ми по-
стійно порушуємо це питання, але 
поки що воно не вирішено, – гово-
рить він. – Звісно, важко без очіль-
ників району працювати. Адже ви-

конувачі обов’язки поточну роботу 
виконують, а ось стратегічних про-
ривів немає. Хотілося б уже працю-
вати з новими головами райдер-
жадміністрацій.

За словами Андрія Петровича, 
Національне агентство з питань дер-
жавної служби досі проводить пе-
ревірку переможців конкурсу в цих 
районах. 

– В Оратівському районі це 
пов’язано з дипломом, у Тиврівсько-
му – з неточностями в декларації. А в 
Липовецькому конкурс завершився 

півтора місяця тому, тому сподіває-
мось, що невдовзі переможець буде 
призначений на посаду, – зазначає 
Андрій Гижко. 

Цікаво, що перший конкурс на ке-
рівників райдержадміністрацій від-
бувся в 2016 році. Тоді у вересні оголо-
сили переможців. Але тільки один з 
них наразі працює на посаді – Катери-
на Кедик очолює Шаргородську РдА. 
Переможниця на посаду Тиврівської 
райдержадміністрації Валентина Ки-
рилюк працює заступником директо-
ра департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ре-
сурсів. Переможець на посаду Ві-
нницької РдА Ігор Салецький так і за-
лишився працювати начальником 
управління у справах національно-
стей та релігій Вінницької ОдА, а рай-
держадміністрацію очолив михайло 
демченко, котрий на конкурсі зайняв 
друге місце. Переможець на посаду 
Оратівської РдА Олег Чугункін досі 
працює заступником голови Оратів-
ської райради. 



– Чоловік був у стані алкогольного 
сп’яніння, підійшов до мого напарника 
Олександра та шарпнув його за фор-
мений одяг. Той хотів прибрати його 
руку, попередив, що той порушує за-
кон і йому доведеться застосовувати 
спецзасоби. Він не відреагував, – роз-
повідає капрал поліції Ельдар, який 
працював того вечора в цій групі швид-
кого реагування. – Я взяв наручники, 
ми його закували в кайданки. Жінка 
почала лаятися, вдарила мене та мого 
колегу. На неї теж одягнув наручники. 

Ельдар – один з правоохоронців, 
який чергував тієї ночі та виїздив на 
виклик. Зараз – також потерпілий у 
кримінальному провадженні. За його 
словами, після того, як на чоловіка та 
жінку надягли наручники, розпочалася 
ніби спокійна розмова, поліцейські по-
яснили парі, що їх (групу швидкого реа-
гування – авт.) викликали, бо на «102» 
зателефонували та повідомили, що чо-
ловік б’є жінку.

– Я не знаю, як так сталося: чи я їй не 
дотиснув наручник, чи як, але вона ви-
тягнула праву руку з наручника, а лівою 
замахнулася на мене та вдарила по голо-
ві наручниками, а Саші, який присів біля 
іншого правопорушника, вдарила з лівої 
ноги в око. Я побачив кров та викликав 
швидку, – розповідає Ельдар.

Жінка була взута в черевики на під-
борах: тонка шпилька потрапила про-
сто в око Олександру, який на той час 
присів, притримуючи правопорушни-
ка в кайданках.

Олександра Сулиму з травмою ока 
доставили у вінницьку «Пироговку». 
Там вісім годин тривала операція ока, 
накладали шви, бо була ще й рвана 
рана повіки. Спочатку медики працю-
вали під місцевим наркозом, потім – 
під загальним. 

Лікарі не дають оптимістичних 
прогнозів: бачити лівим оком співро-
бітник поліції вже не зможе. 28-річну 
жінку затримали 30 жовтня, тоді ж і 
відкрили кримінальне провадження за 
частиною другою статті 345 ККУ «Запо-
діяння легких або середньої тяжкості 
тілесних ушкоджень працівнику право-
охоронного органу у зв’язку з виконан-

ням ним службових обов’язків». Жінці 
оголосили про підозру. 

Першого листопада суддя Жмерин-
ського міськрайонного суду Костянтин 
Шепель розглядав клопотання слідства 
щодо обрання підозрюваній міри за-
побіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою.

Біля суду зібралися рідні та колеги 
потерпілого: люди обурені ставленням 
до правоохоронців, а в цьому випадку 
– ще й насильством. Прийшли й рідні 
підозрюваної – для підтримки. 

Адвокат наголошував, що його 
підзахисна не є небезпечною для сус-
пільства, не буде ховатися від органів 
досудового розслідування та просив 
не брати її під варту, а, скажімо, під до-
машній арешт. 

Сама підозрювана казала, що вона 
зробила це ненавмисно, що не буде 
тікати від слідства, сама ходитиме у від-
ділок тощо. 

Каменем спотикання в судовому 
засіданні стала саме важкість завда-
них тілесних ушкоджень і, відповідно, 
кваліфікація злочину. У частині другій 
статті 345 ККУ йдеться про ушкодження 
легкої чи середньої тяжкості, і згідно з 
чинним кримінальним процесуальним 
законодавством, до таких злочинів 
тримання під вартою як запобіжний 
захід не застосовується. 

У лікарському висновку йдеться 
про те, що потерпілий поліцейський 

Олександр Сулима отримав черепно-
мозкову травму, забійну рвану рану 
нижньої повіки, розрив сльозових ка-
нальців, розрив склери – усе це відно-
ситься до важкої виробничої травми. 

Але це є лише поточним діагно-
зом. для того, аби зареєструвати про-
вадження за частиною третьою статті 
345 ККУ, де мова йде про тяжке тілесне 
ушкодження, потрібен висновок суд-
медексперта. Лише це дасть можли-
вість застосувати до підозрюваної три-
мання під вартою як запобіжний захід.

– Під час досудового розслідування 
до матеріалів справи буде долучено 
медичну документацію та призначено 
судово-медичну експертизу, згідною з 
якою буде прийнято рішення, на мою 
думку, про перекваліфікацію на третю 
частину цієї ж статті, яка передбачає 
позбавлення волі до 12 років, – каже 
заступник начальника Жмеринського 
відділу поліції підполковник Володи-
мир Олексюк.

І хоча слідство надало суду довідку 
про те, що потерпілий поліцейський 
отримав важку виробничу травму та 
відповідний лікарський діагноз, слуга 
Феміди відмовив у задоволенні клопо-
тання слідства в повному обсязі та не 
застосував жодного запобіжного захо-
ду до підозрюваної – її звільнили з-під 
варти в залі суду. 

наДзВиЧаЙні ПОДіїкриміналатО«Правди сила», №45(54), 8 листопада 2017 р.

оПеративні новини

у ВлаСнОму ДОмі
В ЧерніВецькОму раЙОні
зГОріВ ЧОлОВік

інОмарка з 17-ріЧнОю
ДіВЧинОю злетіла В кюВет
ПіСля зіткнення з ПОтяГОм

ОШПарену Дитину батьки
лікуВали СамОСтіЙнО: 
ДВОріЧна ДіВЧинка ПОмерла

зарОбітЧанин ВіДСВяткуВаВ 
ПриїзД на ВінниЧЧину
СтрілянинОю

Вранці 7 листопада рятуваль-
ники Вінниччини ліквідовували 
пожежу в літній кухні в селі Бере-
зівка Чернівецького району. Під 
час ліквідації вогню в приміщенні 
виявили тіло чоловіка. 

Як повідомляють на офіційному 
сайті ГУ дСНС України у Вінницькій 
області, полум’я знищило всі домашні 
речі, згоріли й вхідні дерев’яні двері. 
Загиблому чоловіку – 56 років. 

Попередня причина пожежі, 
яку озвучують у дСНС – необереж-
ність під час паління. 

Третього листопада на залізнич-
ному переїзді в селі марківка Те-
плицького району вантажний потяг 
наїхав на легковий автомобіль. Про 
це повідомили у відділі комунікацій 
ГУ Нацполіції у Вінницькій області. 

«Водій автомобіля «Фольксва-
ген Пассат», якому наразі 26 років, 
рухався в напрямку райцентру 
Теплик із села Орлівка, де він і меш-
кає, – йдеться в повідомленні. – І на 
переїзді зіткнувся з потягом».

Автомобіль після удару знесло 
в кювет. А 17-річна пасажирка 
іномарки отримала, як зазначили 
медики, незначні травми. Її госпіта-
лізували до лікарні. Чи був водій 
«Фольксвагена» в стані алкогольно-
го сп’яніння, у поліції не інформу-
ють. Також не повідомляють і про 
попередні причини аварії.  

На Вінниччині померла дворіч-
на дівчинка. Про це повідомили 
в прес-службі ГУ Національної по-
ліції у Вінницькій області. Трагедія 
сталась у неділю, 29 жовтня, у 
мар’янівці на Крижопільщині. 

У цей день дворічна дівчинка 
разом зі старшою сестричкою 
гралася на кухні та ошпарилась 
окропом з каструлі. Батьки виріши-
ли не звертатись до лікарні, лікува-
ли дочку самостійно. Через два дні 
дівчинка померла. Її мати одразу 
викликала поліцію. Як з’ясувалось, 
малеча отримала 70% опіків тіла, 
що й стало причиною смерті.  

Третього листопада в селі 
Кошлани Оратівського району 
влаштував стрілянину мешканець 
дніпропетровської області. Про 
це повідомили в прес-службі ГУ 
Нацполіції у Вінницькій області.

«З’ясувалось, що 36-річний меш-
канець дніпропетровщини приїхав 
до села Кошлани на заробітки, – 
йдеться в повідомленні. – Першого 
ж вечора він вирішив відсвяткувати 
свій приїзд. А після цього в стані ал-
когольного сп’яніння почав стріляти 
з мисливської рушниці на вулиці. 
На щастя, постраждалих внаслідок 
стрілянини не було».

При затриманні правопорушника 
правоохоронці знайшли 12 відстріля-
них гільз та перевірили документи на 
зброю. Виявилось, що всі документи 
в порядку. Причини пострілів 
з’ясувати не вдалось, адже зловмис-
ник не міг цього пояснити. Випадок 
розглядають як хуліганство.  
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Пам’ятниКи

Продовження. Початок на стор.1

Людмила КЛіщуК
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П’ЯНА ЖІНКА НОГОЮ ВДАРИЛА 
В ОКО ТА ОСЛІПИЛА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО: 
СУД ВІДПУСТИВ ПІДОЗРЮВАНУ 

У ЖмЕРИНЦІ ВІДКРИЛИ ПАм’ЯТНИК УСІм 
ПОЛЕГЛИм ЗА УКРАїНУ 
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біля суду зібралися рідні та колеги потерпілого, а також родичі підозрюваної

Пам’ятник у вигляді хреста

на території української церкви в Жмеринці поста-
вили перший пам’ятник, присвячений усім солда-
там, які полягли за україну з часів Першої світової 

війни й до сьогодні. Вперше за сто років священики з 
католицької та православної церков провели поминальну 
суботу, на якій поіменно згадали всіх загиблих земляків.

– Жмеринка стала першим містом у Вінницький області, 
де з’явився пам’ятний хрест «Загиблим воїнам за Україну». 
Цей пам’ятник привезли й встановили за сприяння «Наці-
онального корпусу». Він уособлює в собі пам’ять про всіх 
наших земляків, які полягли у війнах, відстоюючи нашу кра-
їну, – розповідає представник Національного корпусу в Жме-
ринці Сергій Швець.

На відкриття пам’ятника прийшло багато жмеринчан, які 
хотіли долучитись до пам’ятного заходу. 

Мирослава СЛободянюК



Після масової загибелі риби 
в річці Соб, яка сталася в 
іллінецькому районі 15 

вересня, досі не відомо точно, що 
стало причиною мору. Ситуація 
повторюється приблизно в той 
самий час з року в рік, на жаль, 
вона повторилася й у жовтні. 

«цукрОВиЙ заВОД ПрОмиВає 
СиСтему Й СкиДає бруД», – 

актиВіСти
мешканці сіл, де сталася катастро-

фа, чималу долю провини поклада-
ють на Іллінецький цукровий завод. 

депутат Іллінецької районної ра-
ди Леонід Янюк, який мешкає в Парі-
ївці, став одним з найперших свідків 
мору риби: 

– Перед пуском заводу завжди 
промивають системи. Скидають во-
ни той бруд, який накопичився, за-
звичай, за тиждень до початку робо-
ти заводу. минулого року була схожа 
ситуація, я інтенсивно займався ви-
вченням та висвітленням цього пи-
тання. Уже 15 вересня я помітив, що 
масово почала спливати риба.

Обидва населені пункти, де спосте-
рігався мор риби, розташовані нижче 
Іллінців, коло річки Соб, яка є прито-
кою Південного Бугу. За словами Яню-
ка, майже вся вода в тих місцях, осо-
бливо в період після посухи, проходить 
через завод, який її забирає, потім про-
миває й скидає не охолоджену як слід і 
не збагачену киснем. 

«у наС є СиСтема забОру ВОДи 
Й ДОзВіл», – ДиректОр

цукрОзаВОДу
директор ТОВ «Іллінецький цу-

кровий завод» Віктор юр повідо-
мив, що підприємство запустило по-
тужності восьмого вересня. Проте 

він наголосив, що обвинувачення на 
адресу цукрового заводу є безпід-
ставними й бездоказовими:

– Коли запускається завод, нія-
ких викидів, ніяких промивок не 
робиться, – заперечує Віктор Воло-
димирович. – Підприємство проми-
вається після зупинки. А всі викиди 
викачуються на поля фільтрації. У 
нас є система забору води, є дозвіл. 
Вона проходить усі цикли, тому на-
грівається, і далі через систему аера-
ції, де вода збагачується киснем, від-
правляється до водойм загального 
користування. 

Також пан юр наголосив на тому, 
що коло місця, де завод скидає воду, 
завжди знаходяться рибалки. У тому 
місці, за його словами, мор риби 
якраз не був чомусь помічений.

– Критичного перевищення тем-
ператури в тому місці не спостеріга-
ється. Так, безумовно там темпера-
тура вища, ніж у місці, де загинула 
риба. Але чому тоді, якщо припусти-

ти викид досить теплої води, дохла 
риба знаходилася не коло нашого за-
воду, а значно далі, ще й має темний 
колір? Окрім цього, риба, яка загину-
ла, була досить великою, навряд чи 
вона могла загинути від теплої води, 
яка шкідлива передусім для малої 
риби, – поділився власними мірку-
ваннями директор заводу. 

Окрім цього Віктор юр звернув 
увагу на те, що в районі водойм зна-
ходиться чимало інших об’єктів, зо-
крема очисних споруд. 

екСПертиза не ВияВила 
тОкСиЧних реЧОВин

Після того, як факт гибелі риби 
був виявлений, на місця відразу при-
були представники держекоінспек-
ції та держпродспоживслужби у Ві-
нницькій області. Відвідали вони й 
Іллінецький цукровий завод. З метою 
з’ясувати причини гибелі, експерти 
взяли проби води й самої риби, які 
доставили до лабораторії.

оплачується за подвійним тарифом. Але 
жоден у суботу не з’явився.

Також Оксана Базелюк зауважує, 
що її чоловіка намагались забрати на 
контрактну службу проти його волі. 

– Постійно телефонували на роботу 
й вимагали прислати чоловіка у війсь-
ккомат. А він уже проходив медичну ко-
місію й у картці записано, що від служби 
звільнений за станом здоров’я. Якось 
передали чистий бланк, щоб він його 

заповнив і передав. З’ясувалось, що під 
одним з пунктів було зазначено «для 
військовослужбовців на контрактну 
службу». Тобто, він би цей бланк віддав 
би, і його могли б забрати на контрак-
тну службу, – обурюється жінка. 

Інна Яношівна теж підтвердила, 
що дзвінки з військкомату були. Втім, 
з якого самого приводу, вона не знає:

– можливо, хотіли забрати на 
якійсь навчання. Але я сказала, що 

своїх працівників нікуди відпускати 
не буду.

З’ясувати всі обставини з цього при-
воду Vlasno.info не вдалося. Керівник 
військово-облікового бюро Ладижин-
ської міськради Віктор Таран зауважив, 
що контрактна служба не входить в 
їхню компетенцію. А черговий у Трос-
тянецькому районному військкоматі 
обіцяв з’єднати з військкомом після 
наради, але згодом слухавку не брав. 

Ситуацію щодо тиску з боку мХП про-
коментував і директор підприємства «Ві-
нницький бройлер», що входить у «ми-
ронівський хлібопродукт», Ігор Лещенко. 
Він наголосив, що «Ладижинський завод 
залізобетонних конструкцій» не має ні-
якого відношення до їхнього підприєм-
ства. І тому вони ніяк не можуть тиснути 
на керівника. І що подібні заяви від Окса-
ни Базелюк надходять не вперше, метою 
яких є дискредитація мХП. 

Крім того, голова Тульчинської РдА 
м. Підболячний подав позов проти 
активістів, через їхнє звернення до 
Президента України, у якому вони при-
пускають, що голова лобіює інтереси 
власника ПАТ мХП юрія Косюка.

Засідання відбудеться у Вінницькому 
міському суді 9 листопада о 16.00.  Еко-
логічна спільнота вважає це тиском на 
активістів з метою залякування й про-
сить небайдужих долучитися й про-
контролювати хід цієї справи. 

мОє ПраВО

«ЗА мОЮ БОРОТЬБУ З КУРНИКАмИ 
ЗВІЛЬНИЛИ мОГО ЧОЛОВІКА» –
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Тетяна щербаТюК

богдан новаК

активістка з Тульчинського району

ЗА ЗДОхЛУ РИБУ НА ІЛЛІНЕЧЧИНІ АКТИВІСТИ
ВИмАГАТИмУТЬ КОмПЕНСАЦІЮ

Представнику європейсько-
го банку реконструкції та 
розвитку активістка із села 

заозерне тульчинського району 
Оксана базелюк скаржилась на 
тиск з боку працівників підпри-
ємства «миронівський хлібо-
продукт» (мхП). мовляв, її та її 
чоловіка погрожують звільнити. 
а через десять днів вона пові-
домила в нашу редакцію, що її 
чоловіка вже звільнили. 

– директорка заводу залізобетон-
них конструкцій зібрала всю бригаду 
й заявила, що мХП продовжує тисну-
ти на неї. мовляв, вона «відбивала-
ся», скільки могла, але тепер змушена 
його звільнити. Отак за мою постійну 
боротьбу з курниками постраждав 
мій чоловік, – розповідає Оксана Ба-
зелюк. – З’ясувалось також, що вона 
вимагає виходити на роботу в суботу, 
і що зарплата від того не збільшиться. 
Тому всі шість працівників бригади 
написали заяви на звільнення за влас-
ним бажанням.

Проте директорка «Ладижинсько-
го заводу залізобетонних конструк-
цій» Інна Гринчик стверджує, що ніх-
то на неї не може тиснути. 

– Наше підприємство є приватним. 
Тому ніхто мене не може змусити когось 
звільнити, – запевняє вона. – А люди на-
писали заяви на звільнення тому, що не 
хочуть виконувати умови роботи. Було 
прохання (не вимога) вийти на роботу в 
суботу. Іноді це трапляється за специфі-
кою роботи. Вихід на роботу у вихідний 

риба в річці Соб масово загинула у вересні
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Збитки, завдані довкіллю, оціню-
ють у 15 тисяч гривень. Частину ви-
ловленої риби місцеві мешканці зго-
дували домашнім тваринам. 

Районна комісія техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних си-
туацій також прибула на місце події, 
де її члени побачили тоді чорну воду з 
неприємним запахом та безліч риби. 
Представники комісії заборонили про-
даж риби в Іллінцях та селищі дашів. 

– Експертиза не виявила в мерт-
вій рибі якихось токсичних речовин. 
Від чого саме вона загинула, лабора-
торія, на жаль, не може перевірити, 
оскільки вода коло Паріївки та Со-
роки є проточною. Якщо припустити, 
що стався технічний масований ви-
кид теплої води, не збагаченої кис-
нем, то довести це вже практично 
неможливо, – роз’яснює в.о. началь-
ника Іллінецького районного управ-
ління держпродспоживслужби у Ві-
нницькій області Володимир Скляр.

ріЧку СОб намаГатимутьСя 
збереГти

Заступник голови Іллінецької РдА 
та член комісії з техногенно-екологіч-
ної безпеки та надзвичайних ситуа-
цій Володимир Любаревич повідо-
мив, що після вересневого випадку 
мору риби більше не було:

– мені нічого не відомо про те, чи 
гинула риба у водоймах впродовж 
цього місяця. Наразі всі свідчення 
людей, результати досліджень та 
аналізів відповідних служб передані 
правоохоронним органам, які роз-
слідують цю ситуацію. Але річка Соб 
є об’єктом загального користування, 
тому ми намагатимемося зберегти її. 

місцеві мешканці планують ство-
рити власну громадську організацію, 
яка дбатиме про довкілля, відстоюва-
тиме їхні інтереси перед владою та 
бізнесом. 



Гель-лак – революційний 
продукт, який тільки набуває 
популярності в сфері краси. 

Покриття нігтів гель-лаком дуже 
схоже на гелеве нарощування, але 
воно не шкодить нігтям, хоча й не 
менш міцне. Щоб робити такий 
манікюр вдома, потрібно придбати 
набір інструментів та засобів:

1. УФ-лампу. Якщо ви не збираєтесь 
займатися цим професійно, то УФ-лампи 
потужністю 18 Ватт вистачить, але якщо є 
можливість, то краще брати на 36 Ватт.

2. Пилочки та бафи. Їх використову-
ють для корекції довжини нігтів та їхньої 
форми, а також для зняття блиску з по-
верхні перед покриттям.

3. Засіб для дегідратації та дезінфек-
ції. Він має антисептичний і знежирю-
вальний ефект і допомагає краще три-
матися покриттю. 

4. Одним з основних засобів, який 
потрібен для покриття нігтів гель-лаком, 
є безкислотний праймер. Він дає можли-
вість покриттю краще триматись.

5. Базове покриття. Воно захищає 
нігті від шкідливих пігментів, а також 
укріплює нігтеву пластину, оскільки біль-
шість базових покриттів у своєму складі 
містять вітамінізовані укріплювальні 
комплекси.

6. Гель-лак. Кольорова гамма гель-
лаків – різноманітна. Не варто орієнту-
ватися тільки на їхню вартість, оскільки 
стійкість залежить від базового та топо-
вого покриттів.

7. Топ (фініш-гель). Це покриття за-
кріплює гель-лак на нігтях. Топ може 
бути з липким шаром і без нього. 

8. для того, щоб менше травмувати 
нігті, потрібна спеціальна рідина, яку 
можна використовувати для зняття будь-
якого гель-лаку – remover, а також апель-
синові палички, безворсові серветки та 
фольга.  

Сучасні реалії життя зму-
шують людей економити. 
Один з елементів еко-

номії є оплата комунальних 
послуг, що включає зокрема 
й витрати на електроенергію. 
найкраще в цій ситуації лю-
дям допоможе LED-освітлення 
за допомогою світлодіодних 
лампочок. Про це нам роз-
повів виконуючий обов’язки 
директора в магазині «Світло-
град» Вадим Головатюк.

– LED-лампочки на даний мо-
мент – найсучасніша технологія 
освітлення. Вона прийшла на змі-
ну лампам розжарювання та менш 
ефективним енергозберігальним 
лампочкам. Такі лампочки воло-
діють високими технічними й спо-
живчими характеристиками, зруч-
ні в експлуатації. Лампочки LED 
складаються зі світлодіодів, тобто 
маленьких лампочок для роботи 
яких достатньо невеликої напруги. 
Тому світлодіодні лампи вдесятеро 

ефективніші, ніж лампи розжарю-
вання, а термін служби – у 25-30 
разів триваліший. Також такі лампи 
не бояться частого вмикання та ви-
микання. Світловіддача вдвічі, ніж у 
компактних люмінесцентних ламп, 
у тому числі й енергозберігальних, і 
служать вони вдвічі-втричі довше, – 
розповідає Вадим Головатюк. – 
Коли покупець купує таку лампочку 
в нашому магазині, то в залежності 
від виробника ми даємо на них га-
рантію від одного до п’яти років. 

для покупців у магазині такі лам-
почки можуть підібрати за різну 
ціну – від 30 до 60 гривень. Різниця – 
в якості лампочки та часі, який вона 
прослужить, адже гарантія заклада-
ється в собівартість.

– Економія на заміні звичайних 
лампочок на світлодіодні помітна 
не відразу, адже освітлення складає 
лише 25% суми в чеку, яку людина 
оплачує за спожиту електроенергію. 
Приблизно за рік, якщо вона працю-
ватиме в середньому півтори години 
в день, вона себе окупить, – говорить 
Головатюк.

У склад світлодіода входить крем-
ній, найбільші запаси якого знахо-

дяться в Китаї, тому всі лампочки й 
виробляються саме там. Є багато ви-
робників, які зайняли нішу виробу 
або перепродажу таких ламп, про-
те в магазині «Світлоград» зосеред-
ились на п’яти найкращих на світо-
вому ринку.

– Останнім часом усе більше й 
більше людей переходять на такі 
лампочки й, приходячи в магазин, 
вони вже точно знають, чого хочуть. 
Усе залежить лише від суми коштів, 
які людина згодна витратити на 
освітлення, – каже Вадим.

Усі світлодіодні лампи ELECTRUM 
оснащені стандартними цоколями, 
які дозволяють використовувати ці 
лампи в найпоширеніших моделях 
світильників для внутрішнього та зо-
внішнього освітлення.

– Світлодіодні лампочки мають усі 
види цоколів і підходять для всіх ви-
дів ламп. За своєю різноманітністю 
можуть світити трьома кольорами. 
Також їх можна з легкістю застосо-
вувати на великих заводах, підпри-
ємствах та для освітлення вулиць. 
Враховуючи те, що підприємець ви-
трачає набагато більше коштів на 
світло, ніж пересічний громадянин, 
то для них економія суттєва, – додає 
Вадим Олександрович. 

Енергозберігальні, або як їх ще 
називають спіральні лампочки, 
дуже забруднюють довкілля, оскіль-
ки містять у собі елементи ртуті. 
Коли людина викидає їх просто на 
смітник, безповоротно запускає ме-
ханізм забруднення тієї чи іншої те-
риторії. У магазинах «Світлоград» 
можна принести свої старі енергоз-
берігальні лампочки, де їх утилізу-
ють спеціалісти.  

Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          
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СВІТЛОДІОДНІ ЛАмПОЧКИ
СЛУГУЮТЬ ПОНАД П’ЯТЬ РОКІВ
Й ОКУПАЮТЬСЯ ЗА РІК

ЩО ВхОДИТЬ У СКЛАД НАБОРУ ДЛЯ 
ГЕЛЬ-ЛАКУ В ДОмАШНІх УмОВАх 

маніКюр

енергоефеКтивність 

Мирослава СЛободянюК

підготувала 
Мирослава СЛободянюК

підготувала 
Мирослава СЛободянюК

мІСЯЧНИЙ
КАЛЕНДАР СТРИЖОК

Жінкам, зазвичай, нудно 
залишатися в одному 
образі. тож якщо вам 

захотілось чогось нового й непо-
вторного, місячний календар на 
кожен тиждень листопаду 2017 
року завжди прийде на допомо-
гу й підкаже, який день місяця є 
сприятливим для зміни іміджу.
 

13 лиСтОПаДа
Сприятливий час для більшос-

ті перукарських процедур. Зро-
блені цього дня стрижки, укладки 
чи завивки личитимуть вам.

 14 лиСтОПаДа
Поганий час для стрижки. мі-

сячний календар рекомендує її від-
класти, інакше можлива депресія.

 
15 лиСтОПаДа

Прекрасний час для стрижки, 
особливо, якщо ви хочете активі-
зувати ріст локонів.

 16 лиСтОПаДа
Не підходить для фарбування, 

хімічної завивки. Ці процедури, 
згідно з інформацією місячного 
календаря, пройдуть невдало.

 17 лиСтОПаДа
Є хорошим днем, коли стрижка 

за місячним календарем буде вда-
лою. Якщо ви маєте слабкі, тьмяні 
й неживі кучери, саме цей день 
найсприятливіший для стрижки. 
Ваше волосся просто «оживе».

18 лиСтОПаДа
Сприятливий день для оздоров-

лення волосся та стрижки. Радимо 
забарвити локони, застосувавши 
природні рослинні барвники.

 19 лиСтОПаДа
Невдалий день для укладання та 

хімічної завивки. місячний кален-
дар пропонує відкласти ці процеду-
ри, тому що форма зачіски протри-
мається недовго.  

R на правах реклами

R

Краса



нещодавно золоте весілля 
відсвяткувала чудова пара 
зі Стрижавки зінаїда та ми-

хайло Дідики, які можуть стати 
чудовим прикладом для багатьох 
сучасних сімей. Пара пронесла 
свої почуття через все життя, за 
півстоліття вони пережили разом 
безліч хороших та не дуже мо-
ментів, але завжди підтримували 
та берегли одне одного. 

На святкуванні золотого весілля 
лунало безліч тостів та побажань. Ра-
діли їхні сини з дружинами та онуки. 
Було багато любові та романтики, 
пара знову танцювала свій перший 
весільний танець та цілувалась під 
крики «Гірко!».

– Після навчання я працювала за 
направленням акушеркою в селі мер-
винці. ще на той час воно було дуже 
маленьке, його можна було назвати 
забитим. мішу туди також відправили 
працювати завідуючим. Я до сьогодні 
пам’ятаю день нашого знайомств – 
24 березня 1964 року він зайшов у 
хвіртку нашої лікарні. ми з колегами 
прийняли його за якогось ревізора, 
який приїхав перевіряти нашу робо-
ту. Потроху ми почали з ним більше й 
більше спілкуватись, між нами почали 
зароджуватись якісь духовні почут-
тя, – розповідає пані Зінаїда. –  Потім 

у мене дуже захворіла мати й мені до-
велось їхати додому в інший район.  
Восени міша пішов у армію. А перед 
тим він приїхав до мене й просив, 
щоб я приїхала його проводжати. 
У той час було прийнято, що якщо 
дівчина проводжає хлопця, це озна-
чає близькі стосунки, а оскільки в нас 
таких стосунків не було, я не поїхала 
його проводжати. Правда, міша на 
мене й не ображався.

Усі три роки, поки михайло слу-
жив у армії, він постійно писав своїй 

коханій Зіночці. щомісяця він від-
правляв їй листи, в яких писав, на-
скільки вона йому дорога, як сильно 
він її любить, як хоче її швидше по-
бачити. михайло й до сьогодні збе-
рігає пачку листів, які отримував у 
відповідь.

– Коли вже служив третій рік, міша 
приїхав до мене у відпустку на ново-
річні свята. Пам’ятаю, як привіз мені 
червоні німецькі чоботи та статует-
ки ведмедиків. Це був символ того, 
що він – міша, а я його дочекалась, і 

тому він привіз мені ведмедиків. Тоді 
він мені запропонував, щоб ми роз-
писались, а десь восени зіграли ве-
сілля, адже якщо я чекала майже три 
роки, то ще й почекаю цих дев’ять 
місяців до весілля. Але його відпра-
вили служити в Німеччину. мене так 
здивувало, що він почав мені писати 
ще частіше. Через день я отримувала 
свіжі листи й ледь встигала йому від-
писувати. У листах я завжди отриму-
вала вирізки з німецьких газет і якусь 
особливу листівку. У мене навіть є 
альбом, в якому я зберігаю ці листів-
ки, – розповідає Зінаїда Антонівна. 

Зінаїда поїхала після весілля пра-
цювати до михайла в Німеччину, 
дуже боялась залишити рідну землю, 
та любов була сильнішою. Там вони 
прожили разом шість років, там на-
родився їхній перший син Олександр. 

– Після Німеччини ми переїхали у 
Вінницьку область – у село медвеже 
Вушко. З часом народився в нас іще 
один син Валентин, якого мені міша 
допомагав бавити. Потроху працю-
вала в дитячому садочку, а через 
13 років влаштувалась працювати в 
дитячу обласну лікарню, – каже пані 
Зінаїда. – Багато всього було в нас, 
головне не переставати щиро люби-
ти й оберігати одне одного, тоді все  
буде у всіх добре.

Вітаємо щасливе подружжя діди-
ків з їхнім золотим весіллям! Бажає-
мо здоров’я та вічного кохання. 

Василь  маркович розповідає, 
що видавництво було засно-
ване одразу, коли народився 

український флот. Основні теми, 
про які писали у флотській газеті – 
історична правда. 

– Газету видавали українською, але 
були й російськомовні статті. Чому? 
Тому що нам було потрібно, аби вони 
читали.  В основному – політичні та іс-
торичні матеріали, а також висвітлюва-
ли життя флоту, – говорить журналіст.  

Тиск з боку представників Росії на 
редакцію та видавництво, та й у цілому 
на Військово-морські сили, за словами 
Василя марковича, був завжди, осо-
бливо посилився він коли було продо-
вжено перебування в Криму Чорно-
морського флоту фактично довічно. 
З того часу активізувалась робота спец-
служб. Та основна небезпека настала 
під час окупації. 

За місяць до того, як у Севастополь 
прийшла Росія, Василя Крохмаля ско-
ротили. З початком окупації редакція 
переїхала до Одеси, а в їхнє кримське 
приміщення заселилася санепідем-
служба. Василь маркович просидів 
удома ще два роки, не займаючись пу-
блічною діяльністю. 

– Якось до мене прийшли з російської 
газети «Флаг Родины» й запропонували 
мені працювати в них. Кажуть: «Ти ж про 
Україну писав, тепер пиши про Росію». Я 
пропозицію не прийняв. Через деякий 
час мене зустрів один знайомий і поре-
комендував мені покинути межі Севас-
тополя. Я поїхав, а через три дні до моєї 
жінки прийшли й спитали, де я. Вона ска-
зала, що не знає, де я, можливо, поїхав у 
Львів. Я дійсно дуже люблю це місто, ба-
гато там бував. Але я поїхав спочатку на 
Вінниччину, потім – на Одещину, в Ізмаїл. 
Там мені запропонували роботу, і досить 
цікаву, але пропозиція йшла від Україн-
ської православної церкви московського 
патріархату, тож я відмовився, – зазна-
чив Василь маркович.

Зараз чоловік знову мешкає у Вінни-
ці. Ніколи раніше не хворів, проте не-
щодавно переніс онкологічну недугу та 
кілька операцій, довго лежав у лікарні. 

Коли виписався й пішов на поправку, 
зрозумів, що сидіти на місці не можна: 
записався в бібліотеку, почав відроджу-
вати забуту роботу – копирсатися в архі-
вах та розшукувати історичну правду. Те-
пер уже про Вінниччину. Незабаром ви 
зможете почитати його публікації на сто-
рінках сайту Vlasno.info та газети «Прав-
ди сила». Наразі чоловік орендує кімнат-
ку на Старому місті й дуже активно шукає 
собі житло. Просить небайдужих людей 
допомогти йому знайти помешкання за 
помірну ціну.

– Я ніколи не вважав, що займаюсь 
політикою. Це просто була моя робо-
та, і я її виконував. Після анексії в Кри-
му більшість установ просто змінили 
прапори й таблички на фасадах. Якщо 
вірити тому, що говорили, мовляв, 
жоден з офіцерів не продався й не пе-
рейшов у російську армію – я б так не 
сказав. Я знаю дуже багато військових 
частин, де 95-97% перейшли під пра-
пори Росії. Але потім трапилося те, 
чого вони не очікували.  Їх розкидали 
по різних напрямках по всій Росії. Але, 
якщо прийняв присягу – діватися ніку-
ди. Наприклад, мені моя старша донь-
ка, яка живе в Росії, на мій сором, ска-
зала: «Папа, ты изменил России». Хоча 

я ніякій Росії ні в чому не клявся, – каже 
Василь Крохмаль.

Особлива гордість видавництва – 
збірка резонансних та сміливих газетних 
публікацій істори-
ка, політолога та 
публіциста Ігоря 
Лосєва. Книга «Се-
вастополь – Крим – 
Україна: хроніка 
і н ф о р м а ц і й н о ї 
оборони» спричи-
нила в 2008 році 
справжній інфор-
маційний вибух на 
півострові. 

– Книга видана в двох томах на гро-
мадських засадах, гроші шукали, де мож-
на й де не можна. ми друкували наші 
матеріали в газеті, і комусь прийшла в 
голову думка: а чому б не об’єднати це 
все й зробити книжку? Так зробили ота-
ку вибірку. Російському флоту вона дуже 
не сподобалась. Туди ввійшли історичні, 
патріотичні матеріали, там не треба шу-
кати щось таке «велике», але те, що не-
щодавно одна розумна дівчинка напи-
сала «Никогда мы не будем братьями», 
то ми на цьому наголошували ще тоді. 
Про те, що ми не один народ з росіяна-
ми, що в нас є історико-культурні від-
мінності. ми публікували матеріали, 
які розвінчували міфи та показували, 
що Росія розвивалась одним шляхом, 
Україна – іншим. Зараз ця книга лиши-
лась у мене в єдиному екземплярі, ми 
їх видавали двома тиражами й усі кни-
ги десь розійшлися по країні, – каже Ва-
силь маркович. 

ЖиттєВі іСтОрії 
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ПОДРУЖЖЯ ДІДИКІВ ПОНАД ПІВСТОРІЧЧЯ
ЗБЕРІГАє ЛЮБОВНІ ЛИСТИ

«ПРО УКРАїНУ ПИСАВ – ТЕПЕР ПИШИ
ПРО РОСІЮ!», –
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Мирослава СЛободянюК

зінаїда та михайло Дідики

Василь крохмаль

ірина баСенКо

керівник українського видавництва 
втік з Криму до Вінниці

до редакції газети «Правди 
сила» завітала людина, яка 17 
років очолювала українське ви-
давництво в Криму. 74-річний 
Василь Крохмаль свого часу 
видавав газету Військово-мор-
ського флоту «Флот України». 



можливість повноцінного 
заняття спортом для мо-
лоді та дорослих є далеко 

не у всіх містах, а говорити про 
районні центри, здебільшого, і не 
доводиться. Проте мешканцям 
Шаргородського району пощас-
тило трішки більше, адже при 
їхніх школах відкрили спортивні 
секції, в яких усі охочі можуть 
освоїти мистецтво класичного та 
тайського боксу. 

Відкриття шкіл у цих районах ста-
ло можливим, зокрема, і завдяки фі-
нансуванню братів Соляників, які ви-
рішили власним коштом відродити 
мистецтво даних видів спорту на те-
ренах Шаргородського району. Уже 
понад п’ять років брати Соляники 
не лише фінансують та підтримують 
спортивні секції в Шаргороді та Рах-
нах-Лісових, але й пропагують його 
на найвищому рівні.

– ще змалечку я почав займатись 
спортом, а коли почув, що в нас у 
школі набирають охочих займатися 
боротьбою дзюдо та самбо, попро-
сив батьків записати й мене. У моїй 
родині нас троє братів і всі ми займа-
ємося спортом – розповідає Вадим 
Соляник. – За всі ці роки ми спосте-
рігали, як спорт занепадає. Нам було 
дуже важко, оскільки фінансування 
для поїздок на змагання не було, до-
водилось збирати кошти по копійці, 
аби відвідати чемпіонат України. І 
така ситуація була всюди. ми спосте-
рігали, як колосальному спортивно-
му потенціалу просто не створюють 
належних умов для розвитку.

На сьогодні Вадим та Артем Соля-
ники продовжують активно займатись 
спортом. Окрім того, Вадим Соляник є 
президентом федерації боротьби сам-
бо у Вінницькій області, а Артем Соля-
ник є президентом Вінницької федера-
ції з тайського боксу.

– Будучи студентами й спостеріга-
ючи за занепадом спорту, ми мріяли, 
аби спорт у Шаргородському районі 
розвивався. Пройшов час і ми ви-
рішили втілити свої мрії в життя. Усе 
почалося з малого – ми допомогли 
Володимиру мудрику (кандидату в 
майстри спорту з таїландського бок-
су), який на той час уже відкрив сек-
цію з даного виду спорту, покращити 
матеріально-технічну базу в залі, де 
займались дітки. далі разом з братом 
створили федерацію й почали допо-
магати їм в участі в змаганнях на різ-
них рівнях. Володимир мудрик один 
з тих небагатьох спортсменів-мрійни-
ків, який хотів, щоб у його селі дітки 
могли покинути вуличне бешкету-
вання та почали займатись спортом. 
Сам Володимир був та залишається 
надзвичайно талановитим тренером. 
для діток були створені належні умо-
ви, закуплено спортивний інвентар, – 
розповідає Вадим Соляник.

На даний момент є кілька спор-
тивних напрямків, якими займаються 
брати Соляники. У дюСШ м. Шаргород 
відкрили секцію боксу, активно розви-
вається створена команда з футболу та 

міні-футболу, продовжує розвиватись 
тайський бокс.

– Найважче було розпочати. Го-
ловною проблемою було лише одне 
питання – фінанси. для того, аби ство-
рити належні умови для занять спор-
том, одного лише інвентарю мало. 
доводилось вирішувати безліч питань, 
пов’язаних з теплом у зимовий період, 
відновленням аварійного стану кім-
нат, заміни вікон та багато іншого. Усе 
це ми вже здебільшого пройшли. По-

тім почали закуповувати професійний 
спортивний інвентар, і вже сьогодні, 
зокрема в місті Шаргороді, ми маємо 
два професійних боксерських ринги, – 
продовжує пан Вадим. 

Протягом останніх років у Шар-
городі провели кілька змагань все-
українського значення. Це турніри 
з боксу, присвячені дню Перемо-
ги, які проводяться вже втретє, та 
всеукраїнський турнір з тайського 
боксу.

– допомагати спортсменам – моє 
особисте бажання та правило! Окрім 
розвитку спорту на рідній Шаргород-
щині, активно намагаюсь допомага-
ти спортсменам і у Вінницькій облас-
ті. Питань та проблем багато: оплата 
внесків для участі у всеукраїнських 

змаганнях, організація змагань, при-
зи, кубки…. Але найважливішим та 
найпріоритетнішим для мене зали-
шається участь юних спортсменів на 
міжнародних змаганнях, – розповів 
Вадим Соляник. – ми завдячуємо 
багатьом людям за небайдужість та 
постійну підтримку спорту на Шарго-
родщині, зокрема, це такі тренери, 
як Руслан Кочкін, михайло Павлюк та 
Арабікян Багдасар. 

А результати такої всебічної робо-
ти можна побачити вже незабаром: 
11 листопада в Шаргородському ра-
йонному будинку культури відбу-
деться матчева зустріч між найкра-
щими боксерами дюШС Шаргорода 
та Черкаської області. 

наШ краЙ«Правди сила», №45(54), 8 листопада 2017 р.

Мирослава СЛободянюК

влад боднар

cПорт

туризм

БРАТИ СОЛЯНИКИ РОЗВИВАЮТЬ НА
ВІННИЧЧИНІ мИСТЕЦТВО ТАЙСЬКОГО БОКСУ
ТА ВІДКРИВАЮТЬ СПОРТИВНІ ШКОЛИ
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брати Соляники з маленькими вихованцями спортивної школи

У СЕЛІ НА ТРОСТЯНЕЧЧИНІ ЛЮДИ 
ПРАЦЮЮТЬ У ПАНСЬКОмУ мАєТКУ 

Село капустяни тростя-
нецького району відоме 
на всю Вінниччину своїм 

маєтковим комплексом родини 
Щеньовських. також недале-
ко від капустян, у селі Савинці 
зберігся унікальний дерев’яний 
млин.

Сьогодні ж ми розповімо про 
ще одну пам’ятку Капустян – будів-
лю нинішньої бібліотеки.

– ми цей миловидний рожевий 
будинок побачили з дороги, коли 
їхали з Тростянця до Вінниці. Обі-
йшли його навколо, пофотографу-
валися, побачили, що це місцева 
бібліотека та поїхали. Архітектура 
будівлі має дореволюційний по-
черк. думаю, що в будівлі цікава 
історія, – розповідає вінничанка 
Олеся.

Біля будівлі знаходиться алея ка-
штанів, яким уже понад сто років.

– Це наш місцевий клуб, де зна-
ходиться також бібліотека. Побуду-

вали приміщення на початку XX сто-
ліття. Першопочатково це був костел, 
а в радянські часи це була адмінбудів-
ля, потім – клуб. У 2002 році будинок 
перейшов у комунальну власність. 
Нещодавно тут робили ремонт. Бага-
то будівель залишилось від панських 
часів, тому люди в Капустянах працю-
ють у колишніх панських володіннях. 

Школа теж розташована в панському 
будинку, який раніше мав форму бук-
ви «П», – каже сільська голова Капус-
тян юлія дублюк. 

Будинок колишнього костелу 
збудований у стилі неоготики, який 
був популярним у ті часи. Ззовні бу-
динок схожий на спрощену версію 
маєтку в Чернятині. 



реклама 8
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рОбОта

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

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

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

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

Вахтовий метод роботи. Проїзд та проживання ко-
штом фірми. довідки: м. Умань, вул. Незалежності, 
83. Тел.: 067-845-79-65.

***
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.

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 
Чехії. робота для чоловіків та жінок. безко-
штовні консультації. Оформлення віз. До-
ставка на роботу. тел.: 067-369-82-33, 063-
218-02-33.

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

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).

***
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.

***
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 .

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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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.

***
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. 

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).

***
Холодильні  промислові камери, овочесховище, 

двері хол. камер, компресори (Нім., Іт.), конденсатори 
(Туреч., Чех.), повітроохолоджувачі (Італ., Туреч.), те-
плообмінники, сандвіч-панелі, ПВХ-завіси, автомати-
ка, фурнітура. Тел.: 067-100-200-8, 095-417-60-40, сайт: 
lsn-dnepr.com.ua.

***
Електрорадіатори Sun Wind від виробника. Ви-

ТРАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ – 20 Вт/м2. Слугуватимуть 15 
років. Гарантія 2 роки. 6 секцій – 0,8 кВт до 10 м2, 8 сек-
ція – 1 кВт до 15 м2, 10 секцій – 1,3 кВт до 20 м2. Товар 
сертифікований. Тел.: 096-477-07-76, сайт: ets-zp.com.
ua/sun-wind.

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.

нерухОміСть
Продам будинок у Новопетрівці, Бердянського 

р-ну, Запорізької обл., 96 кв. м, газ, світло, вода, гос-
подарчі будівлі, гараж, літня кухня, підвал, 29 соток, 
сад, море в 200 м. Тел.: 099-772-26-93.

меДицина
та меДиЧні ПОСлуГи

Віагра Плюс, миттєва потенція (кінський 
збудник – VigRx Plus!), 200 мг (1200 грн/10 табле-
ток) підвищують ерекцію за годину на півдня! до-
статньо половини таблетки! Наш сайт: http://tele.
in.ua/. Тел: 095-38-38-182, 096-2000-369, 063-656-
39-39 (Київ).

ПОбутОВа техніка
Ремонт автоматичних пральних машин, по-

бутових холодильників, газових плит, колонок та 
котлів, посудомийних машин, телевізорів, водона-
грівачів, 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.

***
Чоловік, 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.

транСПОрт
і транСПОртні ПОСлуГи

Поршнева група мд-Кострома, Кама, 
Конотоп, гільза, поршень, кільця поршневі, 
пальці, комплекти прокладок двигунів, кпп, 
мостів, вкладки димитровград, Тамбов, дай-
до ЗмЗ, фільтри. Оригінальні з/ч КАмАЗ, мТЗ, 
ГАЗель, юмЗ. Тел.: 067-570-22-02, 050-719-00-
74 (Київ).  

***
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.

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

запрошує жінок 18-39 років
взяти участь у програмах:

сурогатного
материнства

винагорода до

540 000 грн

донації
яйцеклітин

винагорода

20000-25000 грн

Ми гарантуємо безкоштовне медичне 
обстеження, компенсуємо витрати на проїзд.

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

Передплата Оформлення Всього до сплати

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

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

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

 Рік 178,32 грн 8,60 грн 186,92 грн

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

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

ПереДПлаЧуЙте 
Газету!

Передплатний 
індекс: 

97927
уВаГа!

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

Наша газета додала в 
сторінках, і тепер ми вихо-
димо на 12 шпальтах. 

Передплата на  місяць – 
10 грн 85 коп. 

*додатково оплачуються 
послуги «Укрпошти»: 1 міс. – 
1,48 грн.

Якщо ви передплатили, 
але не отримали вчасно нашу 
газету, телефонуйте в редак-
цію: (0432) 69-49-81, (097) 769-
85-68. ми самі зв’яжемося з 
поштою, аби з’ясувати причи-
ни затримки. 
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тб 10

ПРОГРАмА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ з 13 по 19 листопада
ПОнеДілОк, 13 лиСтОПаДа

Перший національний
06.00 м/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 доброго 
ранку, Країно!
09.30 д/ф «Вони боролись до 
загину»
10.55, 16.35, 23.20 Погода
11.05 Т/с «Епоха честі»
13.10, 14.30 Радіо. день
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена історія
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 Вікно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.35 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 до справи
19.30 #@)[]?$0 з майклом щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.20 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 д/с «дикі тварини» 6с.
23.30 д/с «Кремнієва долина»
00.55 д/с «Південна Корея сьо-
годні»
02.55 д/с «Середземномор»я»
03.55 д/с «Нью-Йорк»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00, 05.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.50 «міняю жінку»
12.20, 13.35 Т/с «Свати - 5»
14.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
20.45 Т/с «Сваты - 6»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. діти 4»
02.05 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
05.35 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 Інтером»
10.30 Х/ф «Приборкування пере-
кірливого»
13.00 Х/ф «Вокзал для двох»
16.00 «Чекай на мене»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Лінія світла» 16+
00.30 Т/с «Сільський романс»
02.55 «Скептик 3»
03.25 «удачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.35 Х/ф «Посміхнися, коли 
плачуть зірки» 16+
13.35, 15.30 Т/с «щоб побачити 
веселку» 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ» 16+
23.30 Х/ф «мумія 3: Гробниця 
Імператора драконів» 16+
01.45 Х/ф «Гроші на двох»
03.50 Реальна містика
04.45 Історія одного злочину 16+

новий канал
03.00, 02.25 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.00 м/с «Том і джеррі 
шоу»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Х/ф «Хроніки Спайдервіка»
10.50 Х/ф «Спадкоємці»
13.00 Х/ф «13-й воїн»
15.10 м/ф «Шрек назавжди»
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф «Корабель-привид» 18+
02.20 Служба розшуку дітей

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

08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. день
13.55, 16.15 Х/ф «Немає виходу» 
16+
16.25 Х/ф «Елізіум» 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 «Повітря» 18+
02.30 Т/с «Слідчі» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

Стб
06.40, 15.30 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.40 Х/ф «дівчина без адреси»
11.30 Х/ф «Крок назустріч»
13.00 «Битва екстрасенсів 17»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»
03.20 «Найкраще на ТБ»

тет
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 мультмікс
10.45 м/ф «Клуб Вінкс: Чарівна 
пригода»
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, 08.25, 02.25, 04.15 Огляд 
преси
06.45, 18.45, 02.15 місцевий час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 16.55, 
00.20 Погода на курортах
07.35 Фінансовий тиждень
07.50 Афіша
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.55 Погода 
в світі
19.30 Час можливостей
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 машина часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

ВіВтОрОк, 14 лиСтОПаДа

Перший національний
06.00 м/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 доброго 
ранку, Країно!
09.30, 10.55, 23.20 Погода
09.40 д/ф «Василь макух. Смо-
лоскип»
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 д/с «дикі тварини»
23.30 д/с «Орегонський путівник»
00.05 д/ф «Секрети Вільнюса»
02.55 д/с «Середземномор»я»
03.55 д/с «Нью-Йорк»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00, 05.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «міняю жінку»
13.00, 20.45 Т/с «Сваты - 6»
13.55 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00 «модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Три телепні» 
(16+)
01.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
04.35 Т/с «Таємниця твердині 
шифрів»

інтер
05.50 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 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
00.30 Т/с «Сільський романс»
02.55 «Скептик 3»
03.25 «удачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогодні
09.30, 04.15 Зірковий шлях
11.30, 04.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00, 05.30 Історія одного зло-
чину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ» 16+
23.30 Т/с «CSI. місце злочину» 16+
01.20 Х/ф «мумія 3: Гробниця 
Імператора драконів» 16+

новий канал
03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.00 м/с «Том і джеррі 
шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на виживання
21.00 Київ вдень та вночі
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
10.05 Більше ніж правда
11.00, 17.40, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.00, 13.15 Х/ф «Немає виходу» 
16+
12.45, 15.45 Факти. день
14.35 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20, 01.00 Т/с «Життя і пригоди 
мишка Япончика» 16+
23.15 Х/ф «Звіт з «Європи» 16+
01.55 Х/ф «Повітря» 18+
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
07.05, 15.30 «Все буде добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсів 14»
12.30 «мастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «мастерШеф - 7»
00.40 «Один за всіх»

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: Вітає-
мо у Monster High»
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, 15 лиСтОПаДа

Перший національний
06.00 м/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 доброго 
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Бодо»
10.55, 16.35, 23.15 Погода
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
00.00 д/с «Орегонський путівник»
02.55 д/с «Середземномор»я»
03.25 д/с «мистецький пульс 
Америки»
03.55 д/с «Нью-Йорк»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00, 05.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «міняю жінку»
12.50, 20.45 Т/с «Сваты - 6»

13.55 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту»
22.00, 23.35, 00.10 «міняю жінку 
- 12»
01.45 Т/с «Таємниця твердині 
шифрів»

інтер
05.55 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 Т/с «Лінія світла» 16+
13.00 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Нехай говорять» 16+
00.30 Х/ф «два Івани» 1с.
02.55 «Скептик 3»
03.25 «удачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.50 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00, 04.45 Історія одного зло-
чину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ» 16+
23.30 Т/с «CSI. місце злочину» 16+

новий канал
03.00, 02.50 Зона ночі
04.30 Абзац
06.40, 07.00 м/с «Том і джеррі 
шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар’яти
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Зоряні яйця
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.25, 10.10 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 17.40, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «Звіт з «Європи» 
16+
12.45, 15.45 Факти. день
14.30 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20, 01.30 Т/с «Життя і пригоди 
мишка Япончика» 16+
23.35 Х/ф «Такий же зрадник, як 
і ми» 16+
02.15 Т/с «морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Студія Вашингтон
04.15 Факти
04.35 Т/с «Відділ 44» 16+

Стб
06.55, 15.30 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55 «Битва екстрасенсів 14»
12.10 «мастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «мастерШеф - 7»
00.20 «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 «Осляча шкура»
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,  16 лиСтОПаДа

Перший національний
06.00 м/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 доброго 
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Бодо»
10.55, 16.35, 23.20 Погода
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 «В#УКРАЇНІ»
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 Вікно в Америку
03.10 д/ф «Василь макух. Смо-
лоскип»
03.55 д/с «Нью-Йорк»
05.00 д/ф «Секрети Вільнюса»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30, 05.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «міняю жінку»
13.00, 20.45 Т/с «Сваты - 6»
14.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «Зелені гори» (16+)
02.25 Т/с «Таємниця твердині 
шифрів»

інтер
05.55 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»
10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Нехай 
говорять» 16+
13.00 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
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20.00, 02.15, 05.10 «Подробиці»
00.30 Х/ф «два Івани»
02.55 «Скептик 3»
03.25 «удачний проект»
03.45 «Готуємо разом»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
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 Агенти справедли-
вості 16+
16.00, 04.45 Історія одного зло-
чину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ» 16+
23.30 Т/с «CSI. місце злочину» 16+

новий канал
03.00, 02.50 Зона ночі
04.30 Абзац
06.40, 07.00 м/с «Том і джеррі 
шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Суперінтуїція
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.40, 21.25 Т/с «Невиправ-
ні» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «Такий же зрад-
ник, як і ми» 16+
12.45, 15.45 Факти. день
14.55 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «майор і магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20, 01.25 Т/с «Життя і пригоди 
мишка Япончика» 16+
23.40 Х/ф «Чорні мітки» 16+
02.20 Т/с «морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

Стб
07.00, 15.30 «Все буде добре!»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Битва екстрасенсів 14»
12.15 «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 «Кіт у чоботях»
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 ПроУкраїнське
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, 17 лиСтОПаДа

Перший національний
06.00 м/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 02.25 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 доброго 
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Бодо»
10.55, 16.35 Погода
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, 01.40 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.55, 03.10 Тема дня
18.35, 02.10 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 д/с «дикі тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.50 Новини. Спорт
22.15 Черещур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф «Лагідна»
03.25 Розсекречена історія
04.15 д/ф «Таємничий Сковорода»
04.55 д/ф «марія Левитська. 
Театральний роман»
05.25 д/с «мистецький пульс 
Америки»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «міняю жінку»
13.00 Т/с «Сваты - 6»
14.00 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
20.15 «Ліга сміху. Шлях до фіналу 
2017»
22.40 «Ігри приколів»
23.40 «Вечірній Київ»
01.10 Х/ф «Зелені гори» (16+)
04.35 «Неділя з Кварталом»

інтер
05.50 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»
10.30, 12.25 Т/с «Нехай говорять» 
16+
13.00 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.10 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Німеччина 83» 16+
00.00 Х/ф «Геймер» 18+
01.55 Х/ф «Чужі тут не ходять»
04.50 «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, 03.25 Сьогодні
09.30, 05.45 Зірковий шлях
11.30, 04.10 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Лабіринти долі» 
16+
23.20 Слідами
01.50 Т/с «CSI. місце злочину» 16+

новий канал
03.00, 02.15 Зона ночі
04.30 Абзац
06.40, 07.00 м/с «Том і джеррі 
шоу»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20, 22.40 Половинки
10.20 Кохання на виживання
12.15, 21.40 Київ вдень та вночі
16.20, 19.00 Топ-модель по-
українськи

00.40 Х/ф «Останнє вигнання 
диявола» 18+
02.10 Служба розшуку дітей

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 17.40 Т/с «Невиправні» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «Чорні мітки» 
16+
12.45, 15.45 Факти. день
14.30 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
02.35 Т/с «морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.50 Т/с «Слідчі» 16+

Стб
06.10 Х/ф «Подвійне життя»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Сюрприз, сюрп-
риз!»
23.25 Х/ф «маша»

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 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф «Шпигун по сусідству»
23.00 Х/ф «де моя тачка, чувак?»
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 ЕнергоНезалежність
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, 18 лиСтОПаДа

Перший національний
06.00, 09.40 м/с «Легенда про 
Білосніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
09.30 Погода
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 Х/ф «дитячий секрет»
15.00 д/с «Смак дзяннаня»
15.30 Т/с «Оповідання ХІХ століття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 мегалот
23.30 д/с «Орегонський путівник»
00.35 д/с «мистецький пульс 
Америки»
01.35 Світло
02.30 д/ф «Після прем’єри - роз-
стріл»

03.25 д/ф «Раїса Кириченко. діа-
гноз - народна»
04.05 д/с «марк Твен»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45, 10.55, 23.10 «Світське 
життя»
11.45 «Голос. діти 4»
14.15 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
16.35 «Вечірній квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.10 «модель XL»
02.00 «Вечірній Київ»
05.00 «Ігри приколів»

інтер
06.20 мультфільм
07.00 Х/ф «два капітани»
16.00 Х/ф «Невловимі месники»
17.40, 20.30 Т/с «Жереб долі»
20.00, 02.25 «Подробиці»
22.00 Т/с «Німеччина 83» 16+
00.00 Х/ф «дорога на Арлінгтон» 
16+
02.55 Х/ф «Небезпечно для 
життя»
04.20 Х/ф «Висота»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 04.00 Сьогодні
07.15, 05.35 Зірковий шлях
08.20, 15.20 Т/с «Специ» 16+
16.00, 19.40 Т/с «Гра в любов» 12+
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20 Реальна містика
02.20, 04.40 Т/с «Лист очікування»

новий канал
03.00, 02.10 Зона ночі
05.20 Т/с «Татусеві дочки» 16+
06.09, 08.09 Kids Time
06.10 м/с «Лунтик і його друзі»
07.00 м/с «Том і джеррі шоу»
08.10 дешево і сердито
09.20 Ревізор
12.20 Страсті за Ревізором
15.10 Вар’яти
17.10 Зоряні яйця
19.00 Х/ф «Люди в чорному» 16+
21.00 Х/ф «Люди в чорному 2»
22.45 Х/ф «Зловісні мерці: Чорна 
книга» 18+
00.40 Х/ф «Останнє вигнання 
диявола» 18+

ICTV
05.00, 04.20 Скарб нації
05.10, 04.30 Еврика!
05.15, 04.40 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.15 Я зняв!
09.10, 13.00 дизель-шоу
10.45, 11.45 Особливості націо-
нальної роботи
12.45 Факти. день
14.10 Комік на мільйон
16.15 Х/ф «Згадати все» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.10 Х/ф «Битва титанів» 16+
22.05 Х/ф «Гнів титанів» 16+
00.00 Х/ф «Вбивці на заміну» 16+
01.45 Провокатор

Стб
06.10 Х/ф «Одруження Бальзамінова»
08.00 «Караоке на майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.35 «Сюрприз, сюрприз!»
13.15 «Зважені та щасливі - 7»
16.10 «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
10.45 м/с «дора і друзі. Пригоди 
в місті»
11.15 м/ф «Барбі. магія дельфінів»
12.30 Х/ф «Кіт у чоботях»
13.40, 02.00 Країна У
18.00 Х/ф «Шпигун по сусідству»
20.00 Одного разу під Полтавою
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, 19 лиСтОПаДа

Перший національний
06.00 м/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
09.30 д/с «Супервідчуття»
10.50 Х/ф «дитячий секрет»
13.00 д/с «Смак дзяннаня»
13.30 Фольк-music. діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.05 д/с «Вагасі - японські сма-
колики»
17.15 Т/с «Нові світи»
21.35 #@)[]?$0 з майклом щуром
22.15 Черещур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.20 Погода
23.30 Богатирські ігри
00.15 Роздягалка
00.40, 03.40 д/с «мистецький 
пульс Америки»
01.35 Розсекречена історія
02.25 Надвечір’я. долі
03.20 д/ф «Бути сама собі ціллю.
Ольга Кобилянська»
04.10 д/с «марк Твен»

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»
10.10 «Розсміши коміка»
11.10 «Світ навиворіт - 9»
12.15 «Світ навиворіт - 6»
13.30, 14.30, 15.50 Т/с «Сваты - 6»
16.50 «Ліга сміху. Шлях до фіналу 
2017»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. діти 4»
23.20 Х/ф «Усі в захваті від мері» 
(16+)
01.35 «Аргумент кiно»
02.15 «Світське життя»

інтер
05.50 мультфільм
06.20 Х/ф «Невловимі месники»
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, 02.00 Х/ф «Бум»
14.15, 03.45 Х/ф «Бум 2»
16.20 «місце зустрічі»
18.10 Х/ф «Службовий роман» 1с
20.00, 01.30, 05.25 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Службовий роман»
22.00 Т/с «доярка з Хацапетовки» 2с.

тк україна
06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.40 Т/с «Гра в любов» 12+
13.45 Т/с «Лабіринти долі» 16+
17.15, 21.00 Т/с «Веселка в небі»
19.00, 02.45 Події тижня з О.Панютою
20.00 Головна тема
23.15 Т/с «Сільська історія»
03.45 Т/с «Лист очікування»
05.30 Історія одного злочину 16+

новий канал
03.00 Зона ночі
05.39, 08.19 Kids Time
05.40 м/с «Лунтик і його друзі»
07.00 м/с «Том і джеррі шоу»
08.20 Топ-модель по-українськи
11.10 м/ф «мегамозок»
13.00 Х/ф «Еволюція»
15.10 Х/ф «Люди в чорному» 16+
17.10 Х/ф «Люди в чорному 2»
18.50 Х/ф «Люди в чорному 3» 16+
21.00 Х/ф «Вартові Галактики» 16+
23.20 Х/ф «Спуск» 18+
01.20 Х/ф «Зловісні мерці: Чорна 
книга» 18+

ICTV
05.10 Більше ніж правда
06.55 Т/с «Слідчі» 16+
08.20 Т/с «Відділ 44» 16+
12.10, 13.00 Х/ф «Згадати все» 16+
12.45 Факти. день
14.50 Х/ф «Битва титанів» 16+
16.50 Х/ф «Гнів титанів» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Людина зі сталі» 16+
23.35 Комік на мільйон
01.40 Х/ф «Вбивці на заміну» 16+
03.00 Провокатор

Стб
06.55 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на майдані»
11.15 «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: 
Електрично»
12.20 Х/ф «Залізний Ганс»
14.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф «де моя тачка, чувак?»
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 Х/ф «Трубач»
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 ЕнергоНезалежність
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 



кельтське свято хелловін, яке 
зараз святкують майже по 
всьому світі, почали відзна-

чати й у Вінниці, однак незвично: 
додали трішки колоритних на-
ціональних мотивів. 

день усіх святих або, як звичніше 
для всіх – свято Хелловін, хоча й не має 
нічого спільного з українською культу-
рою, усе ж в останні роки стало досить 

популярним серед української молоді. 
Прагнучи внести в чужоземне свято 
хоча б трішки національних мотивів, 
майстерня добрих справ «Берегиня» 
вирішила святкувати його дещо ори-
гінальніше, аніж усі. до того ж і назву 
свята трохи «націоналізували», пере-
йменувавши його на Хелловій.

– Ідея створення фесту полягає 
в перереформатуванні Хелловіна в 
Хелловій, створення реміксу закор-
донного свята на користь вітчизняно-
го «Вітаю Вій», за Гоголем, – розпові-

дає про ідею свята його організатор 
Владислав Луцяк. – Адже вітчизняні 
відьмочки (до речі, найгарніші в усьо-
му світі), водяники, песиголовці та 
гориничі – не менш колоритні, аніж 
фреді крюгери чи франкенштейни.

Цей захід – це не просто пере-
одягання в різних незвичайних істот, 
розфарбовування облич, оригіналь-
на випічка та смачнючі цукерки та 
покази мод, це, у першу чергу, бла-
годійний захід, на якому діти атовців 
могли абсолютно безкоштовно роз-
мальовувати печиво та взяти участь у 
конкурсах. Окрім того, у залі працю-
вали гримери, які розмальовували 
обличчя дітей.

Візитівкою свята став бій малень-
ких козаків, які боролися з нечистою 
силою та безліч локацій, де можна 
було сфотографуватись. 

горосКоП

Книга тижня

жарти

Жорстка й відверта розповідь про май-
дан, про маловідомі подвиги, про «героїв» 
антимайдану та його спонсорів. 

Події роману відбуваються на вулицях 
та площах Києва, у майданівських та анти-
майданівських наметах, готельних апарта-
ментах Відня та Парижу, владних кабінетах 
Банкової та Кремля. А за подіями, котрі ви-
рують у романі, стоять ще одні персонажі – 
політики. для них Революція – лише розмін-
на монета для досягнення власних цілей. 

майдан пройшовся по нашому житті, як каток. Він нас 
змінив. Три місяці на граніті з боями, пригодами й новими 
друзями перевернули всю Україну, увійшли вістрям у наші 
долі, життя й серця, і там залишились спогадом.

Так гостро про цей час ще ніхто не писав, як Сергій Ухачев-
ський у романі «Легенди нескореної зими». 

Він – той, хто бачив тебе без макіяжу... Той, хто бачив тебе з розтрі-
паним та брудним волоссям… Бачив тебе злою, доброю, одягненою та 
голою!.. Коли ти дивилася телевізор… Спала… Їла… Сиділа в туалеті…

Він – твій кіт. 
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13–19 листопада 
ОВен
Ризикуйте, ходіть по лезу 
ножа, будьте сміливими й за-

повзятливими. Усю енергію направте 
в творче русло. Не влазьте в борги й 
постарайтеся збалансувати бажання 
та можливості.

телець
Це тиждень кардинальних 
змін. Насамперед варто по-

збутись шкідливих звичок – від цього 
ви тільки виграєте. Також цього тиж-
ня яскраво проявляться всі плюси й 
мінуси співпраці з людьми – будьте 
дружелюбними, аби уникнути кон-
фліктів.

близнюки
Від ваших працелюбності, ці-
леспрямованості та професіо-

налізму залежатимуть ваші доходи. 
Не відмовляйтеся від додаткової ро-
боти – потягнете. Якщо не влаштовує 
кар’єрний статус, потерпіть – поки си-
туацію зрушити не вдасться.

рак
Цього тижня ви будете на піку 
популярності, не докладаю-

чи до цього жодних зусиль. Енергія, 
азарт, бажання діяти не покидати-
муть вас. А от в любовних справах усе 
буде не так однозначно – можливо, 
за прихильність вподобаної людини 
доведеться поборотися.

леВ
Цього тижня зосередьтесь на 
сімейних проблемах. домашні 

клопоти, допомога батькам, особис-
те життя – це святе. Якщо ви самотні – 
шукайте споріднену душу. Не забу-
вайте, що під лежачий камінь вода не 
тече, ви самі творець власного щастя. 
дійте!

ДіВа
Вітер змін нарешті прине-
се успіх. Не будьте занадто 

скромними, беріть від життя по 
максимуму. Але врахуйте, аби зір-
ки й надалі були прихильними до 
вас, отриманими благами ви по-
винні обов’язково поділитися з 
близькими. 

терези
Цього тижня ви відчуєте себе 
улюбленцем долі. можливі 

додаткові доходи та несподівані про-
позиції. Не забувайте приділяти увагу 
своїм близьким, адже вони – ваш на-
дійний тил.

СкОрПіОни
Якщо цього тижня виникнуть 
труднощі – зверніться за допо-

могою до близьких. Пам’ятайте: один 
у полі не воїн. Саме дружня порада 
допоможе уникнути халепи.

Стрілець
Цього тижня відбою від при-
хильників (чи прихильниць) 

не буде. Ваша харизма зачарує всіх 
навколо. Але не розслабляйтесь – по-
пулярність може минути, тож швидше 
обирайте й визначайтесь, хто вам 
справді потрібен.

кОзеріГ
Остерігайтесь конфліктів. Одне 
зайве слово, і ви можете зруйну-

вати стосунки, якими справді дорожи-
те. Будьте розсудливими, не чіпляйтеся 
за дрібні непорозуміння, ніким не мані-
пулюйте. 

ВОДОліЙ
Вам варто мобілізуватися й 
зробити кар’єрний стрибок 

(змініть місце роботи чи навіть спеці-
альність) – тільки в такому разі довго-
очікувані зміни прийдуть у ваше жит-
тя. Саме кар’єра зараз має бути для 
вас на першому місці.

риби
Якщо вас раптово осяяла пер-
спективна ідея або її підкинув 

партнер, поспішайте дати їй путівку 
в життя. щодо промаху не бійтеся, 
добре все проаналізуйте, зробіть 
практичні розрахунки й усе піде як 
по маслу. 
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