
ли й наскільки люди можуть на вас 
розраховувати в таких випадках?

– Ми приїхали ще о четвертій ран-
ку, у нас є досвід у таких справах. Сво-
го часу, коли ми ще були «АЗОВом», 
доводилося евакуйовувати людей 
з-під обстрілів на прифронтових те-
риторіях, допомагати з вивезенням 
речей. На превеликий жаль, для нас 
це робота, до якої ми звикли. До того 
ж, маємо сумний досвід – Балаклія 
Харківської області, де також була 
цього року пожежа. Ситуація показа-
ла, що влада не реагує на такі випад-
ки адекватно. Допомога людей, які 
не бояться, розуміються в медицині 
й мають транспорт, завжди буває 

необхідна. Дізнавшись про пожежу, 
ми довго не роздумували й виїхали в 
Калинівку.

– Коли ви туди прибули, чи була 
там атмосфера, стан людей набли
женими до тих прифронтових міст, 
у яких ви раніше бували?

– Я думаю, тут усе було значно 
глибше, тому що це мирне місто, 
яке не звикло до такого. У Маріуполі 
люди навіть не реагують на обстріли. 
Ідеш вулицею, поряд ідуть матусі з 
дітьми, а неподалік на околицях лу-
плять «Гради». Люди навіть не пере-
стають розмовляти, сміятися. 

Продовження на стор. 3
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Ірина БАСЕНКО

збитки від спалених боєприпасів 
на складах в Україні (с. 3)

цифра тижня

$1 млрд 700 млн 

 ціна

 2,50 грн

52 6З НОВОГО РОКУ НЕСОРТО
ВАНЕ СМІТТЯ ЗАБОРОНЕНО 
ВИВОЗИТИ НА ПОЛІГОНИ

НА ВІННИччИНІ СЕЛЯНИ
ГОТОВІ ПЕРЕКРИВАТИ ТРАСУ
чЕРЕЗ ТРІщИНИ У БУдИНКАх

СІЛьСьКИй ГОЛОВА ЗА дВА
РОКИ ПОВНІСТю НАЛАГОдИВ
БЛАГОУСТРІй СЕЛА 

7ПІВСВІТУ ЇСТь БУБЛИКИ, 
ВИГОТОВЛЕНІ НА СТАНКАх
«БАРСьКОГО МАШЗАВОдУ»

Програма ТБ 
з 11 по 17 грудня

Шановні вій-
ськові та ветера-
ни Збройних сил 
України! Дорогі ві-
нничани-учасники 
АТО! Від щирого 
серця вітаю вас з 
професійним свя-
том – Днем Зброй-
них сил України!

Незважаючи 
на досить невелику офіційну історію 
українського війська, справжній вік 
української армії налічує кілька століть, 
а її бойові традиції формувалися у важ-
ких кривавих війнах і конфліктах від 
Київської Русі до Другої світової війни.

Сьогодні ми перебуваємо на іс-
торично важливому етапі – наше по-
коління є очевидцем і безпосереднім 
учасником становлення справжнього 
українського війська, що демонструє 
героїзм, відданість народу та вірність 
присязі. Багато наших побратимів ви-
конують свій чоловічий, громадян-
ський та військовий обов’язок на Схо-
ді. Найкращі сини вітчизни полягли на 
полях боїв, захищаючи свою домівку 
та Батьківщину, і навіки залишили свій 
слід в історії нашої держави та в пам’яті 
й серцях людей.

Захист кордонів рідної землі, служба 
в лавах Збройних сил – це покликання 
та обов’язок справжніх чоловіків. Я пе-
реконаний, що українська армія, яка 
сьогодні проходить шлях реформуван-
ня, є національною гордістю та гаран-
том стабільності та безпеки України.

Бажаю всім жителям Вінниччини, 
які мають відношення до Збройних 
сил України, успіхів у вдосконаленні 
бойової та професійної майстерності, 
натхнення та віри в силу власної дер-
жави, надійного родинного тилу, бога-
тирського здоров’я та звершення всіх 
мрій і бажань.

Зичу всім нам миру та спокою на 
українській землі!

З повагою, заступник голови Ві
нницької обласної ради Ігор хміль

Привітання

«ПІСЛЯ ВИБУХІВ У КАЛИНІВЦІ 
ПОВИННІ БУЛИ СУДИТИ ЦІЛУ 
ВЛАДНУ ВЕРТИКАЛЬ», – Андрій Білецький
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 Минуло понад два місяці 

з часу пожежі на складі 
боєприпасів у Калинівці, 

та й досі в цій ситуації є багато 
«білих плям», незрозумілих збігів 
та дивовижних історій порятунку. 
Редакторка газети  «Правди сила» 
поспілкувалась з одним з учас
ників ліквідації наслідків вибухів, 
який прибув у Калинівку одним 
з перших, привіз сюди транспорт 
та людей, аби провести якісну та 
злагоджену операцію з евакуації 
населення та забезпечення по
рядку на вулицях міста. читайте 
в матеріалі: несподівані відповіді 
на питання, які турбують усіх, від 
народного депутата, лідера партії 
«Національний корпус», першого 
командира полку «АЗОВ» Андрія 
Білецького.

– Під час вибухів у Калинівці 
«Національний корпус» активно 
допомагав жителям. Ви вже вночі 
прибули туди й почали злагоджену 
роботу. Як так швидко спрацюва



Vlasno.info неодноразово ви
світлював проблему сіл, по 
вулицях яких їздить важко

ваговий транспорт. Селяни скар
жаться на руйнування будинків 
та доріг. Уже не перший рік ба
гатотоннажні фури дошкуляють 
мешканцям сіл Летківка та Севе
ринівка Тростянецького району.

– Це ж просто неможливо пере-
жити! У нас щодня «землетрус». Це 
виходить, що я будував свій будинок, 
щоб його ваговози розвалили? Якось 
спинив одного, кажу: «Не женіть так, у 
нас хати потріскались». А він: «А чого? 
Я тільки 59 тонн везу». Уявляєте? 59 
тонн, коли дорога там товщиною в 
п’ять сантиметрів, не більше, – обурю-
ється мешканець села Северинівка Ми-
хайло Корунець на прийомі в депутата 
Вінницької обласної ради від фракції 
«Об’єднання «Самопоміч», заступника 
голови облради Ігоря Хміля. – Машини 
їдуть центральною вулицею, а все на-
вколо гуде й трясеться. Бо вони ж як 
в’їжджають у село після Тростянця, «да-
ють по газах».  Хоча в нас стоїть знак 
для обмеження швидкості. 

Це підтверджує й голова Летків-
ської сільради, до якої входить село 
Северинівка, Лариса Драпак. Мов-
ляв, ніхто не зважає на цей знак.

– Ми писали звернення в поліцію, 
то знак нам поставили. Але треба ще 
й поліцейського, напевно, ставити. 
Бо це правило постійно порушують, – 
говорить вона. – Крім того, і дорога 
дуже псується. Можна було б об’їзну 
дорогу зробити, але вона може про-
йти через приватні території, де зна-
ходяться людські паї. Тому з оформ-
ленням документації та дозволів 
можуть бути проблеми.

Мешканці двох сіл зауважують, 
що активність руху вантажівок збіль-
шується з настанням сутінок.

– Оце лише стемніє, і починає одна 
машина за одною їхати. Заснути немож-
ливо, бо в хаті «землетрус», – розпо-
відає мешканець села Летківка Леонід 
Ніколайчук. – Наша дорога не пристосо-
вана до таких ваговозів. Цікаво, що ра-
ніше вони якоюсь іншою дорогою їхали, 
а з весни почали через наші села возити 
вантажі. У мене вже не тільки стіни, але 
й бетонний підмосток біля будинку й 
біля гаража лопати починає.  

Після скарг на таку ситуацію селя-
ни готові перекривати трасу ванта-
жівкам і не пускати їх у села. Мовляв, 
вони у відчаї через постійний гуркіт і 
загрозу руйнації житла. Були пропо-
зиції поставити кілька «лежачих по-
ліцейських» уздовж дороги. Проте на 
це сільська рада не має повноважень.

– Ми не маємо права рішенням 
сільради це робити, – зауважує Лари-
са Драпак. – Адже за дорогу відпові-
дає Служба автомобільних доріг. 

У Службі автомобільних доріг у 
Вінницькій області зазначили, що 
на такій дорозі «лежачі поліцейські» 
взагалі ставити заборонено.

– Це територіальна дорога дер-
жавного значення, а «лежачі полі-
цейські» можна розташовувати лише 
на вулицях, провулках та проїздах 
внутрішнього користування в межах 
населених пунктів. Тобто, поблизу 
шкіл, дитячих садків та інших закла-
дів. Але не на дорогах державного 
значення. Наприклад, на Хмель-
ницькому шосе у Вінниці теж не мож-
на ставити «лежачих поліцейських». 

Хоча там є багато закладів освіти, 
біля яких потрібно було б їх постави-
ти, – наголошує начальник Служби 
автомобільних доріг Ігор Корольчук.

Також селяни збираються зверта-
тись до керівництва агропідприємств, 
яким належать вантажівки. Хочуть, 
щоб там провели роз’яснювальну ро-
боту з водіями та попередили про від-
повідальність за порушення правил до-
рожнього руху.

– Загалом, такі питання мають 
вирішуватись на законодавчому рів-

ні, – впевнений начальник сектору 
житлово-комунального господар-
ства та інфраструктури Тростянець-
кої райдержадміністрації Михайло 
Оліянчук. – Адже це проблема не 
тільки нашого району чи нашої об-
ласті, а всієї України. Фури заван-
тажують удвічі більше нормативів. 
Одного разу ми зіштовхнулись з ре-
кордною вагою – 102 тонни замість 
дозволених сорока. То якими будуть 
ці дороги, якщо по них їде 102-тонна 
вантажівка? 

Водночас водії ваговозів скар-
жаться, що при меншій кількості ван-
тажу вони нічого не зароблятимуть. 

– Беремо більше, бо нам рахують 
заробіток за відсотками від привезе-
ного вантажу, а не за кількістю рейсів. 
За мінусом витрати пального. І чим 
менше рейсів ми зробимо, тим більше 
зекономимо пального, і отримаємо 
більший відсоток, – зізнається один з 
водіїв, який не захотів називатися.

Отже, і систему нарахування за-
робітку водіїв потрібно змінювати, – 
впевнені селяни. А Михайло Васи-
льович додає, що схожа ситуація в 
інших селах району – Оляниці, Новій 
Ободівці, Торканівці. 

– Потрібно збільшити кількість 
комплексів перевірки ваги ванта-
жівок. Знаю, що до кінця року у Ві-
нницьку область надійдуть додатково 
кілька штук. Тоді водіїв вантажівок 
можна буде за перевантаження штра-
фувати, – продовжує він. – Звісно, і по-
криття доріг повинно бути якісним, і 
відповідальність за порушення пра-
вил дорожнього руху.

В управлінні Укртрансінспекції у 
Вінницькій області наголошують, що 
річ навіть не в комплексах, а в май-
данчиках, на яких ці комплекси ма-
ють працювати.

– Габаритновагові комплекси є пе-
ресувними, тому їх можна перевозити 
з місця на місце. Проте налаштувати їх 
можна лише на спеціально відведених 
майданчиках, – каже заступник на-
чальника управління, начальник від-
ділу державного контролю та нагляду 
за безпекою на транспорті управління 
Укртрансінспекції у Вінницькій області 
Андрій Федорчук. – А такі в нас обла-
штовані лише біля повороту на Липо-
вець на Немирівській трасі, і два – на 
Могилів-Подільській трасі. Планується, 
що до кінця року в нас з’явиться ще три 
комплекси, але їх немає, де застосову-
вати.

Однак, Ігор Корольчук запевняє, 
що три майданчики вже облашто-
вані, а ще два – збираються невдовзі 
відкрити:

– Коли проводили ремонт траси 
Вінниця-Житомир, біля Калинівки 
з’явилось два таких майданчики, один 
навпроти одного. Ще один — на виїз-
ді з Краснопілки Гайсинського району. 
Також обновимо майданчик біля по-
вороту на Липовець, а об’єднана гро-
мада Іллінців взялась зробити такий 
майданчик своїм коштом.

– Цю проблему для мешканців 
Тростянецького району треба вирі-
шувати. Зараз депутати від «Самопо-
мочі» розглядають усі можливі варі-
анти: від встановлення «лежачих 
поліцейських» до фотофіксації на до-
рогах. Не думаю, що встановлені 
правила не можна змінити, якщо 
вони перешкоджають людям, а не 
машинам. Тому готуємо звернення 
до відповідних уповноважених орга-
нів, – наголосив Ігор Хміль.  
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НА ВІННИччИНІ СЕЛЯНИ гОТОВІ ПЕРЕКРИВАТИ
ТРАСУ чЕРЕз ТРІщИНИ У БУДИНКАХ
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Мешканець села Летківка показує тріщини над дверима у своєму будинку

 Вантажівки розбивають дороги та руйнують будинки в селі Летківка 

На постійний «землетрус» у будинку через рух вантажівок скаржиться мешканець 
села Северинівка Михайло Корунець на прийомі в заступника голови Вінницької 

облради Ігоря хміля

*

*матеріал іміджевого характеру

Оце лише стемніє, 
і починає одна машина 
за одною їхати. Заснути 
неможливо, бо в хаті 
«землетрус»

Мешканець села Летківка 
Леонід Ніколайчук:



Інша справа – мирний населений 
пункт. У Балаклії в людей був шок. І 
в Калинівці люди теж не зовсім ро-
зуміли, що відбувається. Було багато 
поліції, військових, але людям нічого 
не пояснювали, їх не заспокоювали, і 
це лякало.

– У вас є підсумки результатів ва
шої роботи в Калинівці? Які масш
таби допомоги «Національного 
корпусу»?

– Добрі справи немає сенсу раху-
вати детально, але ми вивезли по-
над дві сотні людей. Інколи вивозили 
цілі сім’ї, але найважча ситуація була 
з людьми літніми, з людьми, в яких 
діти десь далеко живуть. Це було най-
важче й водночас найпотрібніше.

– Нещодавно знайшли винно
го в цій ситуації – стягнули адмі
ністративний штраф з вартового, 
який нібито допустив проникнен
ня на територію складів людей, які 
принесли займисті речовини. йому 
присудили штраф у майже 2,5 ти
сячі гривень. Як ви розцінюєте такі 
висновки й такі покарання?

– Я на сто відсотків переконаний, 
як людина, яка має відношення до ві-
йни, що це був диверсійний акт. Інша 
справа, що безпорадність Служби 
безпеки, владних органів, Міністер-
ства оборони хочуть прикрити тим, 
що це не теракт, а так – нещасний 
випадок: щось десь не догледіли, 
щось кудись пронесли. За великим 
рахунком, після Балаклії та Калинів-
ки треба було судити цілу вертикаль 
у Міністерстві оборони України, але 
легше перетворити це на нещасний 
випадок і призначити штраф. Копій-
чаний штраф, порівнюючи із сотня-
ми мільйонів доларів збитків. Так не 
може бути в будь-якій нормальній 
країні. Безвідповідальність поро-
джує хаос, анархію й, зрештою, про-
сто знищує саму державу як інститут. 
Думаю, що обов’язково, раніше чи 
пізніше, ті люди, які повинні за це від-
повідати, включно з Муженком, який 
видав злочинний наказ про змен-
шення кількості охорони на об’єкті, 
повинні бути засуджені за Калинівку. 
Ми в Балаклії та Калинівці втратили 
боєприпасів на 1 мільярд 700 мільйо-
нів доларів. Це більше, ніж усі спільні 
закупівлі озброєння й боєприпасів 
Національної гвардії та Збройних 

сил за цей рік.  Це катастрофа, яка в 
матеріальному вимірі дорівнює сер-
йозній поразці – в Іловайську або Де-
бальцевому.

– А коли був такий наказ міністра 
оборони Муженка про зменшення 
кількості охорони?

– Після Балаклії РНБО ухвалило 
рішення посилити охорону всіх скла-
дів боєприпасів, включно з калинів-
ським. А Муженко своїм наказом, і 
цей наказ є в мережі, скасував це рі-
шення, залишив на посту 17 охорон-
ців і навіть зняв декілька розрахунків 
зенітників. Тож він несе безпосеред-
ню відповідальність за пожежу в Ка-
линівці.

– У Калинівці ми побачили в дії 
«Національні дружини», які працю
ють під егідою «Нацкорпусу». що це 
за організація, як вона утворилася, 
чи має стосунок до політики?

– Це не політична організація, її 
можна розцінювати як громадську 
парамілітарну організацію, створену 
для самооборони населення. Свого 
часу до мене прийшли кілька ветера-
нів «АЗОВу», десантників, і запропо-
нували зробити організацію, яка буде 
займатися напрямами, які зараз акту-
альні в країні. По-перше, боротьбою з 
вуличною злочинністю, соціальними 
«виразками», такими, як наркоприто-
ни, наркоточки, незаконні «наливай-
ки», гральні заклади тощо. По-друге, 
готувати молодь для майбутньої служ-

би в армії, для створення фактичних 
загонів територіальної оборони для 
боротьби, у першу чергу, з російським 
агресором. Вони попросили підтри-
мати, ми сформували план і створили 
такий загін. Його осередки є вже зараз 
у більшості областей України, у тому 
числі й Вінницькій. 40% його склада-
ють учорашні військові, ветерани АТО. 
Там так багато молоді, тому що ветера-
ни опікуються тим, щоб заохотити мо-
лодь до діяльності із захисту населення 
та оборони країни.

– Ви зауважили, що в «Націо
нальних дружинах» готують мо
лодь до війни з Росією. Тобто, ви 
розцінюєте, що ця війна триватиме 
багато років, аж поки нинішні діти 
виростуть? Ми не можемо споді
ватися на завершення конфлікту в 
найближчий час?

– Є давній закон людства: «Хочеш 
миру – готуйся до війни». Війна не при-
ходить на землю тих, хто сильний. На 
землю тих, хто слабкий, завжди зна-
йдуться ласі сусіди. І українсько-росій-
ські відносини протягом сотень років –  
тому стовідсотковий доказ. Ми повинні 
мати перед очима уроки історії та розу-
міти, що якщо ми не будемо сильними, 
і наш ворог не буде бачити нашої го-
товності дати відсіч, то війна в кожному 
поколінні знову та знову буде приходи-
ти на нашу землю. Якщо ми будемо 
сильними, то це єдиний варіант, коли 
війна до нас не повернеться, усі інші 
обіцянки швидкого закінчення – це де-
шевий популізм. Закінчиться війна 
тоді, коли ворог зрозуміє, що вона за-
надто дорого йому коштує. 
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У ВІННИцІ ВАНТАЖІВКА НАЇхАЛА 
НА ЖІНКУ ТА дВОх дІТЕй: 
СЕМИРІчНА дІВчИНКА 
ОПИНИЛАСЯ В РЕАНІМАцІЇ 

СІМЕйНІ «РОЗБІРКИ» 
НА ШАРГОРОдщИНІ: БРАТ 
ПОРІЗАВ БРАТА 

ГОРІЛКА ЗАТьМАРИЛА: 
ВІННИчАНИНА ПІдОЗРююТь
У ВБИВСТВІ ВЛАСНОЇ МАТЕРІ 

У Вінниці водій вантажівки на-
їхав на жінку та двох її дітей, семи 
та трьох років. Семирічну дівчин-
ку госпіталізували до реанімації. 
Про це повідомили в прес-службі 
ГУ Нацполіції у Вінницькій області. 

Подія сталася на Замості. 
Попередньо встановлено, що 
водій рухався заднім ходом та 
допустив наїзд на пішоходів. Усі 
живі, однак семирічну потерпілу 
госпіталізували до реанімацій-
ного відділення дитячої лікарні. 
Автомобіль помістили на ареш-
тмайданчик. Алкоголю чи нарко-
тичних речовин у крові водія не 
виявили. 

За фактом ДТП правоохоронці 
відкрили кримінальне прова-
дження.  

Близько першої години ночі 
4 грудня до поліції Шаргородщини 
надійшла інформація з лікарні про 
те, що каретою швидкої допомо-
ги до реанімаційного відділення 
доставили 40-річного жителя села 
Клекотина. У потерпілого лікарі 
діагностували проникаюче ножове 
поранення черевної порожнини з 
пошкодженням кишківника. 

Як розповів поліції потерпілий, 
ушкодження він отримав вночі на 
вулиці села від компанії молодиків, 
яким зробив зауваження. Під час 
опитування можливих свідків та 
сусідів потерпілого з’ясувалося, що 
ножове поранення йому завдав рід-
ний брат під час розпиття спиртних 
напоїв. Причину конфлікту ніхто з 
його учасників не пам’ятає. 

54-річного підозрюваного поліція 
затримала за місцем проживання. 
У вчиненому він зізнався. Тепер 
йому загрожує до восьми років 
позбавлення волі. Наразі вирішуєть-
ся питання про обрання йому міри 
запобіжного заходу.   

Перебуваючи в стані алкоголь-
ного сп’яніння, 28-річний мешка-
нець Вінниці завдав матері удару 
кухонним ножем. Через п’ять днів 
потерпіла померла в лікарні. 

Як повідомили в прес-службі ГУ 
НП у Вінницькій області, 23 листо-
пада до реанімаційного відділення 
міської клінічної лікарні доставили 
52-річну вінничанку з проникаючим 
ножовим пораненням. Працівни-
кам поліції та лікарям потерпіла 
розповіла, що тілесне ушкодження 
вона отримала вдома з власної 
необережності. 28 листопада жінка 
померла в лікарні. 

Слідчі з’ясували, що тілесні 
ушкодження потерпілій завдав її 
28-річний син під час суперечки. 
Чоловік у вчиненому зізнався та 
винить у всьому алкоголь. Його 
затримали в процесуальному по-
рядку.

Чоловіку  оголошено про 
підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого, частиною другою 
статті 121 ККУ «Умисне тяжке 
тілесне ушкодження, що спричи-
нило смерть потерпілого». 
Чоловікові загрожує до десяти 
років позбавлення волі.  
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Ми в Балаклії та Калинівці 
втратили боєприпасів на 
1 мільярд 700 мільйонів 
доларів. Це більше, ніж усі 
спільні закупівлі озброєння 
й боєприпасів Національної 
гвардії та Збройних сил 
за цей рік.  

«ПІСЛЯ ВИБУХІВ У КАЛИНІВЦІ 
ПОВИННІ БУЛИ СУДИТИ ЦІЛУ 
ВЛАДНУ ВЕРТИКАЛЬ», – Андрій Білецький

Продовження. Початок на стор.1

Ірина БАСЕНКО

«Національний корпус» евакуював близько 200 людей з Калинівки

«Національний корпус» одним з перших прибув рятувати калинівчан від вибухів



У вінницькому готелі «Фран
ція» 17 грудня відбудеться 
благодійний захід на під

тримку хворої дівчинки. 
13-річна Каріна Овчаренко з Не-

мирівського району потребує нашої 
допомоги. Аби дитина могла нор-
мально дихати й жити, їй необхідно 
трансплантувати серце та легені. Про 
це розповіла депутатка Немирівської 
районної ради Світлана Гончарук. 

– Я познайомилась з родиною Ка-
ріни, коли вона приїхала до нас з ма-
мою Наталією в Немирів. Мати роз-
повіла мені, що раніше вони жили в 
іншому місті. Через хворобу донечки 
продали квартиру й переїхали в Не-
мирівський район. У міську раду жін-
ка прийшла, аби попросити допомо-
ги. Саме тоді вона розповіла мені, що 
її єдиній донечці поставили страшний 
діагноз – «первинна легенева гіпер-
тензія». Вона потребує термінової 
операції з пересадки легень і серця. 
В Україні таку операцію їй зробити 
не можуть, погодились лише лікарі 
з міста Ченнаї, що в Індії. Але ця опе-
рація дуже дорога й без допомоги 
людей мати просто не зможе, – каже 
Світлана Гончарук.

Депутати змогли добитися, аби 
дівчинку відправили на лікування 
за кордон державним коштом. У 
рамках державної програми «Лі-

кування громадян України за кор-
доном» на це виділили 140 тисяч 
доларів. Ще шість тисяч доларів 
вдалося зібрати за допомогою бла-
годійного фонду «Сестри Даліли» 
та небайдужих людей. 

– Дівчинка надзвичайно жвава, зі 
всіма знаходить спільну мову. Нео-
дноразово приходила до нас в офіс 
і дарувала нам свої вишиті картини. 
Правда, у родині в них важка ситуа-
ція – дитина не бачила батька багато 
років і нам довелось оплатити йому 
дорогу, аби він приїхав й дав дозвіл 
на виїзд та лікування доньки за кор-
доном. Мати Наталя має інвалідність, 
тому з фінансами в неї скрута. Але 

вона бореться за свою донечку дуже 
сильно, – каже пані Світлана. – Завдя-
ки нашим спільним зусиллям дитина 
зараз в Індії лікується, але по факту 
зрозуміло, що всіх зібраних коштів 
недостатньо.

Намагаються зарадити горю ді-
вчинки та допомогти родині й ві-
нничани, які вирішили організувати 
благодійний захід на підтримку Карі-
ни. Відбудеться він 17 грудня в готелі 
«Франція» (вул. Соборна, 34). Захід 
складатиметься з двох частин: спо-
чатку в конференц-залі о 13:00 про-
йде телеміст Вінниця – Індія – Львів, в 
якому візьмуть участь усі волонтери, 
які допомагають Каріні, а також без-

посередньо сама хвора дівчинка. А 
вже з 14:00 у ресторані «Mont Blanc» 
відбудеться показ дизайнерського 
одягу для дітей, шоу-програма та ви-
ставлення цікавих лотів, усі зібрані 
кошти з продажу яких підуть на ліку-
вання Каріни. Вхід на захід – 300 гри-
вень.

Також усі охочі можуть долучи-
тися до допомоги, перерахувавши 
кошти на рахунок «ПриватБанку»: 
отримувач платежу КОд ОКПО 
14360570, МФО 305299, рахунок 
отримувача – 29244825509100. 
Номер картки для поповнення: 
5168757329887766 (Овчаренко На
талья Олександрівна).  

Зустріч з лідеркою білоруської опозиції Те
тяною Короткевич провела третього грудня 
депутатка Вінницької міської ради Ганна 

давиденко.
Тетяна Короткевич з 2010 року активно займа-

ється політичною діяльністю. Зокрема, як один з 
лідерів громадянської кампанії «Говори правду», 
разом з однодумцями вона організовує десятки 
заходів по всій Білорусі, спрямованих на те, щоб 
влада почула голос громадян. У 2015 році Тетяна 
Короткевич була кандидатом у президенти Респу-
бліки Білорусь. Тоді, відповідно до соціологічних 
опитувань, за неї віддали свої голоси понад 20% 
виборців. Хоча офіційні результати виявилися ін-
шими. Обидві молоді жінки-політики представля-
ють нове покоління лідерів, відданих ідеї мирних, 
демократичних змін, які спрямовані в майбутнє, 
замість того, щоб назавжди залишатися в минуло-
му негативному досвіді. Під час зустрічі Ганна Дави-
денко та Тетяна Короткевич обговорили проблеми 
політикуму та суспільств України та Білорусі, обмі-
нялися досвідом, намітили шляхи співпраці.

У Білорусі в 2018 році відбудуться вибори до міс-
цевих органів самоврядування.

– У білоруській суспільній свідомості існує по-
ширена думка: місцеві ради нічого не вирішують, 
депутати цих рад ніяких серйозних повноважень 
не мають. Дійсно, вибудувана в Білорусі політич-
на модель «заточена» на виконавчу вертикаль, 

на чолі якої знаходиться фігура президента з фак-
тично необмеженими повноваженнями, – розпо-
віла Тетяна Короткевич. – Усі інші гілки й органи 
влади розташовані під президентською вертикал-
лю. І місцеві ради депутатів мають у цій системі 
малопомітне місце. Усе це так. Однак і назвати їх 
абсолютною політичною «пустишкою» було б не-
правильно. Місцеві ради мають низку серйозних 
владних повноважень. Проблема лише в тому, що 

знаходяться зараз у цих радах «придворні» депута-
ти (директори, голови та інші регіональні началь-
ники й начальнички), які цими повноваженнями 
користуватися не бажають. Вважають за краще не 
гнівити високе начальство й слухняно голосують за 
всі спущені «згори» директиви.

Опозиціонерка наголошує, що потрібно роз-
вернути ситуацію на 180 градусів. У місцевих радах 
мають з’явитися депутати, які будуть слухати не на-
кази начальників, а голос своїх виборців. І тоді міс-
цеві ради зможуть реалізувати закладений у них 
владний потенціал в інтересах громадян.

Саме тому основною темою зустрічі стало обго-
ворення успішних прецедентів у діяльності депу-
татки Вінницької міської ради. Ганна Давиденко на 
своєму прикладі розповіла, що навіть перебуваю-
чи в опозиції до чинної корумпованої системи вла-
ди, можна відстоювати інтереси громади. Гості з 
Білорусі розповіли, як депутатка Давиденко спіль-
но з громадою розробляла нову міську програму 
з гуманного регулювання чисельності тварин, як 
вдалося спільно з громадськими активістами від-
стояти Соцьке озеро, відновити Тяжилівське озеро 
тощо. Особливе зацікавлення викликали здобутки 
з імплементації практики інклюзивної освіти. Саме 
освітній кодекс стоїть у Білорусі першим у порядку 
денному для обговорення в 2018 році. А Тетяна Ко-
роткевич, як лідер опозиційної громадської думки, 
планує внести пропозиції саме з інклюзивного на-
вчання. Саме тому такі зустрічі та співпраця мають 
перспективу. 

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                 

МІСцЕВА ВЛАдА дОПОМОГА

13-РІчНА КАРІНА з НЕмИРІВщИНИ
ПОТРЕБУє ПЕРЕСАДКИ СЕРЦЯ ТА ЛЕгЕНЬ

ВІННИЦЬКА ДЕПУТАТКА СПІВПРАЦює 
з БІЛОРУСЬКОю ОПОзИЦІОНЕРКОю
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благОдійність

Соломія рОмАНОвА

мирослава СлОБОдяНюК

Екс-кандидатка в президенти Білорусі зустрілася з Ганною Давиденко

Прийди на благодійний вечір – врятуй дитині життя
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Тетяна Короткевич і Ганна давиденко

Під час показу дизайнерського одягуКаріна зараз на лікуванні



З першого січня 2018 року набу
ває чинності норма, встанов
лена Законом України «Про 

відходи». Згідно з нею, заборо
няється вивезення несортованих 
побутових відходів на полігони. 
Про те, що такий час настане, було 
відомо ще з 2012 року, коли ухва
лили закон, але чи готові вінничани 
зараз до цього, ми запитали у влас
ника компанії «Екосервіс» Володи
мира Воловодюка.

– Яка готовність у Вінниці до цьо
го процесу?

– На мій погляд, готовність до ре-
алізації цього закону, у кращому ви-
падку – 10%.  Говорю про Вінницю та 
Вінницьку область, але це стосується 
й усієї України. У нас є величезні пло-
щі, які знаходяться під полігонами, під 
звалищами сміття. Але ніхто не запитує 
себе: «Що з ними робити?». Хоча це ко-
лосальна проблема. Кожен день туди 
вивозяться знову й знову тонни сміття. 
Тут є певна статистика: макулатури ви-
користовується 50-60%, якщо говорити 
про полімери, то в кращому випадку – 
10%, скла також 10%. У той час, коли 
в цивілізованих країнах ці показники 
становлять 90% і до 100%. Нам потріб-
но подолати цю відстань, щоб пере-
стати туди вивозити те, що можна пе-
реробити. Я, як підприємець, вважаю: 
те, що для влади є проблемою, багато 
років приносить нам гроші. Інша спра-
ва, що немає ніякого зв’язку, влада не 
хоче вести діалог і співпрацювати з та-
кими підприємцями.

– що ви пропонуєте людям?
– По-перше, у нас є мережа при-

ймальних пунктів, по-друге – там, де 
можна домовитись з представника-
ми ОСББ, працівниками навчальних 
закладів, працівниками якихось уста-
нов, ми встановлюємо контейнери 
під ПЕТ-пляшки та флакони побуто-
вої хімії, люди їх збирають і ми від 
них вивозимо. Усі байки про необхід-
ність сміттєспалювання чи відкриття 
переробних заводів – це все «лапша» 

на вуха довірливих громадян. Євро-
па вже відмовилась від багатьох сміт-
тєспалювальних заводів. Натомість, 
якщо правильно розділити сміття 
по фракціях, то палити не буде чого. 
Частина розподіляється як вторинна 
сировина, будівельне сміття знову 
піде на виробництво будматеріалів, 
небезпечні відходи утилізуються зо-
всім іншим способом. Органіка йде 
на добрива. Залишається лише 10% 
сміття для спалення.

– У нас було шість років, аби під
готуватися до заборони захоронен
ня несортованих відходів. що ми 
мали б зробити й що зробили?

– Повинна була всі ці роки вести-
ся широка й постійна інформаційна 
компанія з прикладами,  ілюстраці-
ями, бордами, фільмами, щоб люди-
ну привчити до розуміння. І люди б  
зараз усе це прекрасно робили. Там, 
де ми встановили перший контейнер 
для роздільного збору в мікрорайо-
ні Поділля, люди вже навчилися й 
давно все правильно роблять. А ще 
з боку влади – заохочення підприєм-
ців, створення мережі збуту й сорту-
вання – це те, що мало б робитися на 
рівні інших країн.

– чи дійсно запрацює ця норма 
першого січня?

– Ні, дива не станеться, ніщо не 
запрацює. Буде продовжуватись імі-
тація місцевою владою процесів. Імі-
тація того, що в нас у Вінниці є сорту-
вання сміття. Але відверто – у Вінниці 
сортування сміття немає! Я це ствер-
джую й можу довести це будь-кому.

Та ми обов’язково навчимося 
сортувати сміття. Це вимога ЄС і це 
вчить жити цивілізовано. І ми маємо 
нарешті зрозуміти, що просто пото-
немо в смітті, якщо цього не робити-
мемо.

Насправді, усе дуже просто: 
кожна людина повинна зрозуміти, 
що дотримуватись порядку вона 
має, у першу чергу, у себе вдома, 
і сортування починається саме з її 
квартири. Але тоді влада вже буде 
зобов’язана, згідно із законом, за-
пропонувати людям систему збору 
вже відсортованого сміття. Через 
контейнери, через мережу при-
ймальних пунктів.

– хто буде контролювати пра
вильне сортування?

– Швидше за все, це не буде викону-
ватись, тому що немає готовності. У нас в 
екологічній інспекції, яка, напевно, мала 
б стежити за цим процесом, працює 
близько 20 осіб. Вони навіть не встига-
ють тут, у Вінниці, прослідкувати. Що вже 
говорити про інші населені пункти? Вод-
ночас, щоб не було стільки негативу, є 
приклади громад, зокрема Липовець, 
Гнівань, Іллінці. Вони вже зробили пер-
ший крок, вони вже мають кращу готов-
ність і будуть далі розвивати це декілька 
років. Умовно кажучи, тридцять років – 
це одне покоління, за цей час ми вже 
мали збагнути й припинити це робити. 
Але тим часом у Людавці вже риють 
нову яму для звалища, до нас уже прихо-
дили активісти й говорили про це. Якщо 
говорити про сучасні технології, у цивілі-
зованих країнах ЄС тридцять років тому 
відмовились від захоронення сміття. 
Нам не потрібно проходити цей шлях 
спочатку, потрібно нарешті почати пра-
цювати в правильному напрямі. 
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з НОВОгО РОКУ НЕСОРТОВАНЕ СмІТТЯ 
зАБОРОНЕНО ВИВОзИТИ НА ПОЛІгОНИ
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щоб знизити кількість 
травм і зробити пере
сування по тротуарах 

міста комфортнішим, кому
нальні служби використовують 
особливі хімічні реагенти, які в 
народі називають «сіллю». Така 
міра рятує від ожеледиці, ось 
тільки хімічні речовини псують 
поверхню взуття, залишаючи на 
ній виражені білі розводи.

Після висихання взуття на ньому 
чітко помітними стають неприємні білі 
плями, змити які водою не виходить. 
У цьому випадку допоможе рицина чи 
звичайна рослинна олія:

– сухе взуття ретельно протріть чи-
стою ганчіркою, змоченою в теплій 
воді. Відтерши плями, витріть поверх-
ню сухою тканиною;

– на ватний диск нанесіть рицинову 
олію та обробіть нею поверхню взуття;

– через кілька годин взуття зно-
ву набуде нормального вигляду, по-
збувшись білих розводів. Якщо цьо-
го не сталося, повторіть процедуру 
кілька разів.

Можна спробувати ще один спосіб 
виведення солі зі взуття – суміш оцту та 
крему:

– перш за все, приберіть залишки 
солі з поверхні взуттєвою щіткою. Осо-
бливо ретельно обробіть шви;

– змочіть ганчірку в розчині столо-
вого оцту та протріть плями на взутті;

– коли розводи зникнуть, протріть 
взуття м’якою тканиною й облиште 
його на півгодини;

– сухе взуття до блиску натріть 
кремом. Якщо в деяких місцях під 
час процедури знову проступила сіль, 
можна протерти його нашатирним 
спиртом;

– відполіроване взуття знову змас-
тіть взуттєвим кремом і залиште на 
кілька годин. Після цього знову відпо-
ліруйте його чистим сукном.

Ось ще один спосіб, як прибрати 
сіль зі взуття:

– взуття протріть вологою ткани-
ною й поставте сушитись подалі від 
опалювальних приладів;

– приготуйте суміш з касторової олії 
та риб’ячого жиру в пропорції 1:3. Ін-
гредієнти змішайте та підігрійте на во-
дяній бані;

– готову суміш нанесіть на взуття. 
Через кілька годин плями зникнуть.

Окрему нішу займає очищення від 
хімічних реагентів замшевого взуття, 
оскільки замша не витримує солі й по-
чинає буквально облазити в місцях за-
бруднення.

Очищувати таке взуття потрібно за 
допомогою щітки та пару:

– всередину взуття покладіть зім’яті  
газети, після чого просушіть його, але 
подалі від опалювальних приладів;

– сухе взуття очистьте за допомогою 
щітки: спочатку вздовж ворсу, потім 
– проти. Замість щітки можна скорис-
татись і підручними засобами, напри-
клад, ластиком чи наждачкою;

– якщо білі розводи повністю не 
зникли, спробуйте відмити їх слабким 
розчином нашатирю й мильної води;

– після цього потримайте взуття 
протягом трьох-п’яти хвилин над па-
ром, таким чином, оновлюючи ворс. 
Після завершення процедури необ-
хідно причесати ворс в одному на-
прямку.

Якщо ж реагент встиг просочитись у 
взуття, єдиний вихід – пофарбувати 
його. 

ШКІРУ мОжНА ОчИСТИТИ
мЕДОВО-ВУгІЛЬНОю мАСКОю

Аби шкіра обличчя була світ
лішою та м’якшою, без чор
них цяток і прищів, двічі на 

тиждень потрібно робити маски з 
активованого вугілля та меду.

Для однієї порції маски потрібні 
дві таблетки вугілля та чайна ложка 
меду. 

У невеликій мисці потрібно 
розім’яти в порошок дві таблетки 
активованого вугілля. Поступово до-
дати одну чайну ложку звичайного 
дитячого крему й меду. Після цього 
поставити тарілочку на водяну баню 
й помішувати, доки маса не стане од-
норідною. Пальцями нанести на об-
личчя й шию, оминаючи губи й ділян-
ки під очима. Потримати 20 хвилин. 
Потім змити все настоєм ромашки. 

Вугілля досить часто додають до 
масок косметологи. Найчастіше це 

маски для зняття запалень або очи-
щення шкіри. 

– Після масок з додаванням акти-
вованого вугілля шкіра стає не такою 
жирною, чорні цятки зникають, а 
прищі та вугрові висипи підсушують-
ся. Ефект від таких масок приходить 
пізніше, ніж від професійних, але ре-
зультат довготриваліший, – каже кос-
метолог Анастасія Крамар.

За матеріалами gazeta.ua

ЯК ОчИСТИТИ ВзУТТЯ
ВІД СОЛІ ВзИмКУ?



П’ятого грудня в Україні на державно
му рівні відзначають день волонтера. 
Історії людей, які віддали роки свого 

життя війні, аби в наших містах і селах був 
мир, часом вражають до глибини душі. час
то волонтери, які роками їздять на передову, 
самі беруть до рук зброю та йдуть у ряди до
бровольців. Або ж навпаки — добровольці, які 
з різних причин більше не можуть воювати, 
стають волонтерами. Сьогоднішня історія – 
про надзвичайну людину Івана Ребаря.

Село Тягун Іллінецького району Іван Ребар очо-
лив після повернення із зони АТО. Віднедавна він 
також виконує обов’язки старости. За два роки пе-
ребування на керівних посадах Іван Ребар вивів Тя-
гун на високий рівень. Чоловік мріє, щоб його село 
було не гіршим за європейські, і з кожним днем вті-
лює цю мрію в життя. 

– До Майдану я був аграрієм, мав шматок поля, 
техніку, з робітниками сіяли й збирали пшеницю. 
Взимку не було роботи, а друзі весь час говорили, що 
в Києві робиться просто жах. Потім побачив Майдан 
своїми очима, побачив своїми очима кров, людей, в 
очах яких «палав» вогонь боротьби за краще майбут-
нє. Мав із собою трохи їжі, роздав і поїхав додому, де 
сидіти спокійно вже не зміг. Вирішив, що треба їхати 
– захищати дітей. В один з «найпекельніших» днів 
отримав поранення голови, ледве пояснив дружині, 
звідки в мене шрами, – розповідає Іван Ребар. – Ба-
гато побратимів тоді поховали, тому довести почате 
до кінця стало вже справою честі. Після подій у Кри-

му, коли стало відомо про ситуацію на Сході, відразу 
записався добровольцем і пробув рік на передовій. 
Там у нас був один бронежилет і автомат на всіх, який 
одягав той, хто чергував.

ПРОдАВ БІЗНЕС І ПІШОВ НА ВІйНУ
Коли почалась війна, Іван Ребар продав увесь 

бізнес і всі сили спрямував на захист Батьківщини. 
Вдома в нього залишилась дружина й троє синів, 
які виживали на зарплату дружини й завдяки сіль-
ському господарству. 

– Коли офіційно вступив у батальйон «Донбас», во-
лонтери з Іллінців нам багато допомагали. Перед всту-
пом у батальйон дружина думала, що я буду волонте-
ром, і тільки тоді, коли я запросив її на присягу, вона 
зрозуміла, що я пішов воювати. Приблизно рік був на 
передовій, поступово разом з побратимами пройшли 
по всій лінії фронту. 200 метрів нам не вдалось дійти, 
щоб потрапити в Іловайськ – ми зустріли ворога, від 
якого я отримав бойову кулю в ногу. Поранення було 
настільки серйозним, що я самостійно не міг ні рухати 
нею, ні спинити кровотечу. Знепритомнів. На базі мені 
трохи підлатали ноги й дали із собою гранату й дві пач-
ки цигарок. Здаватись я не мав намірів. Якби мене взя-
ли в полон, то загинули б усі, – каже АТОвець. 

дЕВ’ЯТь ОПЕРАцІй ТА ПІВТОРА РОКУ ЛІКУВАННЯ
Івана Ребаря все ж вдалось доставити на мирну 

територію, де йому надали всю необхідну допомо-
гу. Дев’ять операцій йому довелось перенести, аби 
ногу по кісточці склали докупи.  

– Після лікування в Дніпропетровську мені вда-
лось потрапити під державну програму й отрима-
ти спеціалізоване лікування в Естонії. Саме завдя-
ки старанням естонських лікарів я можу ходити. 
Там мені поставили спеціальний апарат, який сам 
контролював витяжки, розтяжки. Його вартість – 
11 тисяч євро, – говорить Ребар. – За півтора року 
лікування я почав ходити, не проходячи жодної ре-
абілітації. Мене стимулювало те, що є три хлопчи-
ки, заради яких я не маю права падати духом. 

Завдяки лікуванню й сильному бажанню чоло-
вік потроху піднявся на ноги, щоправда, його й досі 
турбують оніміння й прокручування ноги на зміну 
погоди. До того ж, поранена нога стала коротшою 
за здорову й тепер він мусить ходити з ціпком. 

АТОВЕць — СІЛьСьКИй ГОЛОВА

– Коли приїхав у 2015 році в село, почув, що ско-
ро будуть вибори. Вирішив не сидіти на місці й по-
дав свою кандидатуру, отримав довіру від людей і 
став сільським головою. З перших місяців роботи 
почав займатись благоустроєм села, налагоджував 
контакти з підприємцями, фермерами й аграрія-
ми. Так спільними силами прибрали всю терито-
рію, на вулицях провели електрику з економними 
лампочками та незалежним регулюванням світла. 
Також відновили будинки культури й повисипали 
всі дороги. Уже готовий проект на весну з асфаль-
тування центральної вулиці, – ділиться досвідом 
сільський голова. 

Нещодавно Тягунська сільська рада об’єдналась 
з Іллінцями й Іван Ребар став виконуючим обов’я-
зки старости.

– Я намагаюсь не оминати увагою й екологіч-
ний чинник. По всьому селі встановили спеціальні 

урни для збору й сортування пластику й скла. Ми їх 
сортуємо по пакетах і здаємо на спеціальне підпри-
ємство, яке нам платить за нього гроші. За виручені 
кошти купуємо бензин для мотокіс. Також витрача-
ємо гроші на благоустрій села. Хочу, щоб моє село 
було не гіршим за села в Європі, – додає сільський 
голова.

Окрім роботи Іван Ребар активно займається 
волонтерством – їздить з друзями на передову, до-
ставляючи необхідні речі. Наступна поїздка запла-
нована на 10 грудня. Усі охочі можуть долучитися 
до збору допомоги.  

Редакція медіацентру «Власно» пишається 
нашими волонтерами. Ми зичимо вам міцного 
здоров’я, родинного щастя та найскорішого миру 
в нашій країні. Ми знаємо, що після перемоги в 
цій війні, ви все одно будете волонтерами – ви 
опікуватиметесь знедоленими, збиратимете 
кошти на лікування хворих дітей чи допомага
тимете бездомним тваринам. Без роботи точно 
не лишитеся, бо людям, які відкрили своє серце 
безкорисливим добрим справам, завжди є кого 
рятувати. дякуємо вам!

ПЕРСОНА

мирослава СлОБОдяНюК

в
О

л
О

н
те

р
и

В ІЛЛІНЕЦЬКОмУ РАйОНІ СІЛЬСЬКИй 
гОЛОВА зА ДВА РОКИ ПОВНІСТю 
НАЛАгОДИВ БЛАгОУСТРІй СЕЛА 
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Іван Ребар

Вдома на АТОвця чекали троє синів

дружина Івана Ребаря стала для нього 
надійним тилом



ПАТ «Барський машинобудівний за
вод» – одне з провідних підприємств, 
що випускає технологічне обладнання 

для різних галузей промисловості. Сьогодні 
підприємство – відомий бренд у країнах СНд
і центральної Європи. Саме на цьому підпри
ємстві виробляють спеціальні станки для ви
готовлення бубликів, аналогів яких немає на 
світовому ринку.

– Більш ніж у 50 країнах світу готують бублики 
на станках, зроблених спеціалістами «Барського 
машинобудівного заводу», які ми випускаємо ще з 
50-х років минулого сторіччя. Абсолютно всі укра-
їнські підприємства, які виготовляють бублики чи 
сушки, працюють на станках, які виготовлені на 
наших машинах, адже в Україні та в Європі немає 
аналогів, – розповідає заступник голови правління 
ПАТ «Барський машзавод» Микола Мандрика. 

Машина для виробництва бубликів не 
прив’язана до певної рецептури чи особливостей у 
виготовленні. Вона створює форму, тому в кожній 
країні на неї є попит. 

– Наші машини ми продаємо за кордон. Ми їх 
продавали в Ізраїль, США, Грецію, Польщу, Руму-
нію, їх перераховувати можна безкінечно, адже всі 
країни колишнього СРСР їдять бублики, виготовле-
ні на наших станках. Також у нас є клієнти в Європі, 
а віднедавна – і в Туреччині, –  говорить Микола 
Іванович. 

Завод бере на себе відповідальність за все піс-
лягарантійне обслуговування. Працівники обслу-
говують абсолютно всі машини для виготовлення 
бубликів, випущені на заводі, навіть найстаріші. 

– У нас немає незадоволених клієнтів, оскільки 
ми виготовляємо також усі необхідні запчастини. 
Машини дуже гарної якості й не мають якихось 
надскладних технологій у ремонті. За наявності по-
трібної запчастини механік на підприємстві може з 
легкістю її замінити, – каже Мандрика.

Досить часто на завод звертаються підприємці, 
які хочуть відкрити справу з виробництва бубли-
ків. Лише торік 30 новеньких машин виготовили 
спеціально для заводу в Черкаській області. 

– Машини універсальні й усе залежить тільки 
від змінного вузла. Скажімо, одну годину людина 
може готувати великі бублики, а потім перестави-
ти вузлик і штампувати маленькі. З роками в нас, 
звісно, зросла кількість різновидів таких машин, і 
на сьогодні ми випускаємо чотири найновіших мо-
делі. Кожна з них має свої особливості, залежно від 
потреб покупців, – додає заступник голови прав-
ління заводу.

Особливістю є й те, що на підприємстві є свій 
власний експериментальний цех, на якому за-
мовник може спробувати машину в роботі. Не-
обхідно лише привезти із собою все необхідне 
для виготовлення, після чого запустити машину 
за своїм рецептом.

МАШИНА дІЛИЛьНОРОЗКАТУВАЛьНА
дЛЯ БУБЛИчНИх ВИРОБІВ Ж7хФМ

Машина ділильно-розкатувальна для бублич-
них виробів Ж7-ХФМ – універсальна машина, при-
значена для ділення та формування бубличних 
виробів з подальшим укладанням цих виробів на 
антиадгезійну стрічку конвеєра. 

Вона працює на п’яти пневмоциліндрах, які 
забезпечують рух поршнів, кільцевих ножів і роз-
катувального механізму. У рух нагнітальні валки 
й конвеєр запускає мотор-редуктор з можливіс-

тю безступінчастого регулювання. Усі рухи, згідно 
з циклограмою, забезпечуються контролером.

МОдЕРНІЗОВАНА УНІВЕРСАЛьНА
дІЛИЛьНОЗАКАТУВАЛьНА МАШИНА

дЛЯ БУБЛИчНИх ВИРОБІВ Б458д
Машина призначена для виготовлення бублич-

них виробів великого асортименту. У модернізо-
ваній машині розподілені навантаження на осі 
подавальних валків, поліпшена конструкція ста-
нин, привод перенесений всередину машини, для 
регулювання по висоті встановлені регулювальні 
опори, підшипники ковзання замінені на кулькові, 
зовнішній вигляд відповідає сучасним технічним та 
естетичним вимогам. Відповідні зміни дозволили 
поліпшити умови роботи й експлуатації, збільшити 
термін служби робочих деталей, швидко встанов-
лювати машину в робочу лінію, поліпшити показ-
ники надійності та довговічності, спростити нала-
годжувальні роботи та обслуговування.

МАШИНА УНІВЕРСАЛьНА 
 дІЛИЛьНОРОЗКАТУВАЛьНА

дЛЯ БУБЛИчНИх ВИРОБІВ Ж7дРМ
Для виробництва бубличних виробів ПАТ «Бар-

ський машинобудівний завод» з 2016 року запустив у 
серійне виробництво машину ділильно-розкатуваль-
ну Ж7-ДРМ-1. Такий крок став відповіддю на нові рин-
кові запити, а також на активний розвиток малих під-
приємств. Головною перевагою Ж7-ДРМ-1 є компактні 
розміри. Зменшення розмірів, ваги, а також спрощен-
ня кінематики завдяки поділу приводів дозволили 
зробити машину доступнішою для малих підприємств. 
Завдяки зниженню рівня шуму машини робота праців-
ників стане комфортнішою. Також це мінімізує вплив 
на довкілля. Використання лінійних підшипників і по-
діл приводів дозволило збільшити надійність, стабіль-
ність роботи й значно зменшити навантаження на ви-
конавчі елементи машини. Машина може формувати 
заготовки бубличних виробів по всій номенклатурі 
вже наявних змінних вузлів, а також на бажання клієн-
та підприємство може розробити нові види змінних 
вузлів та нові типи тестових заготовок. 

НАШ КРАй «Правди сила», №49(58),  6 грудня 2017 р.
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ПІВСВІТУ ЇСТЬ БУБЛИКИ, ВИгОТОВЛЕНІ 
НА СТАНКАХ «БАРСЬКОгО мАШзАВОДУ»
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РЕКЛАМА 8

РОБОТА

Медіацентр «ВЛАСНО» пропонує: виготовлення 
та розповсюдження тематичних і святкових спецви
пусків  для конференцій, презентацій, днів відкритих 
дверей, виставок,  промопрезентацій тощо.  Тел.: 
0931501730, (068) 9780407. Сайт: www.vlasno.
info. email: 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.

Терміново! На постійну роботу потрібні чо-
ловіки від 23 до 45 років. Зарплата  5000 грн. ро-
бота в м.Вінниця на виробництві.  Звертатись за 
телефонами: (067) 993-71-83, (063) 302-82-82 або 
за адресою: вул.Фрунзе. 4.

Пропонуємо роботу охоронника. З/п 7000/
міс. Вахтовий метод роботи. Проїзд та прожи-
вання коштом фірми. Довідки: м. Умань, вул. Не-
залежності, 83. Тел.: 067-845-79-65.

***
На роботу в теплиці в м. Київ потрібні відпові-

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

Потрібні (трудовий стаж не менше 5 років. 
Обов’язково – запис у трудовій книжці за останні 5 
років з відповідної професії): машиністи бульдозе-
ра КОМАЦУ Д-65, Д-375, машиністи навантажува-
ча Wa-420, 470, машиністи автокрану, машиністи 
БелАЗу. Водії автомобіля КамАЗ, категорії B, C, E. 
Токарі, мотористи, гірничі майстри на гірничі роз-
робки, гірничі інженери-геологи, маркшейдери, 
кухарі, дизелісти-електрики, агрегатники, прохід-
ники, електрослюсарі, газоелектрозварники, про-
давці, техперсонал, перукарі, офіціанти, бармени. 
Тел.: 050-685-84-15, (05665)-611-81 (Запоріжжя).

100% легальне працевлаштування в 
чехії. Робота для чоловіків та жінок. Безко
штовні консультації. Оформлення віз. до
ставка на роботу. Тел.: 0673698233, 063
2180233.

 
На роботу до Люксембурга та Іспанії потрібні 

чоловіки, жінки та сімейні пари! Заробітна плата 
від 8 євро/год. Легальне працевлаштування, допо-
мога в отриманні ПМП. Тел: 097-003-98-77.

Охоронній компанії «G4S» потрібні охорон
ники на вахту по регіонах України. Графік робо
ти: 15/15, 30/15, зміни по 12 годин. Офіційне 
працевлаштування, безкоштовне житло, форма, 
харчування. Зарплата без затримок! Тел.: 095
2261010, 0972261010, 0932261010.

На роботу в ковбасний цех потрібні різно-
роби: вагар, оператор термокамер (коптиль-
ник). Тел.: 067-978-26-65, 096-459-87-13.

На постійну роботу в туристичний комплекс 
у м. Львів потрібні: кондитери, кухарі, помічни-
ки кухаря. Ми гарантуємо проживання, гідну 
оплату, хороші умови праці. Звертайтеся за но-
мером телефону: 098-691-41-79.

Інформація про роботу в Польщі: бетонярі, 
гіпсокартонники, плиточники, різнороби. З/п 
від 90 грн/год. А також працівниці для викладен-
ня товару, прибирання офісів, будинків, готелів, 
з/п від 75 грн. Допомога з оформл. документів. 
Тел. +48609207386 (Микола), +38 (066) 647-31-60 
(Viber).

РОБОТА В НІМЕЧЧИНІ, ЛИТВІ, ПОЛЬЩІ. Єв-
ропейські контракти. Заводи, комбінати. Для 
чоловіків і жінок. Проживання надає робото-
давець. Робочі візи. СПД «Івасишина». 100% 
гарантія. Ліц. ДЦЗ АЕ №291646. Київ, вул. Па-
тріса Лумумби, 4/6, оф.507-Б. Тел.: 067-967-36-
58, 066-519-16-80.

Інформація про роботу в Польщі: бетонярі, 
гіпсокартонники, плиточники, різнороби. З/п 
від 90 грн/год. А також працівниці для викладен-
ня товару, прибирання офісів, будинків, готелів, 

з/п від 75 грн. Допомога з оформл. документів. 
Тел. +48609207386 (Микола), +38 (066) 647-31-60 
(Viber).

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.: 
0503466068.

***
Колекціонер придбає: військову форму 

СРСР, чоботи хромові, бурки, нагороди, значки, 
янтар, зуби кашалота, бивень, сервізи, килими 
НДР, книги, картини, статуетки фарфорові, го-
динники, самовари, фотоапарати, срібло, біно-
клі, коньяк, іграшки (СРСР). Тел.: 068-334-52-54.

***
Куплю орден Леніна з документами (11 000 

грн) та інші ордени та медалі. Тел./viber: 095-
396-11-68.

БУдІВНИцТВО, БУдМАТЕРІАЛИ
Офіційний дилер турецької компанії «Klade» 

в Україні ТОВ «Klade-Vostok» реалізує дрібним та 
великим гуртом 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).

1. Нерухомість
Буд. у м.Миколаїв 2-пов. 9 сот.  70000 у.о. 093-017-30-45
Кв-ра в м.Южноукраїнськ догов. (066) 186-75-18
Нерухомість у м.Миколаїв догов. (067) 27 29 012
Подоб.!Київ.обл.м.Б.Церква.VIP. 2-кім. 550 грн 097-125-12-00

Подобово!Київ.обл.м.Б.Церква. 1-кім. 330, 400 
грн

097-125-12-00

Прод.будинок с.Пчани Львівська обл. догов. 067-147-66-98

2. Сировина, матеріали
Агроконтинент:посевні матер., ЗЗР догов. 067-520-77-06
Вікна. Двері. м.Миколаїв догов. (0512) 58-00-35
Купуємо брухт чорних та кольорових  (0472) 56-04-14
Купуємо відходи кабельного ПВХ  (050) 078-73-33
Купуємо відходи шин та чорної гуми  (050) 078-73-33
Купуємо лом різних поліетиленових  (050) 078-73-33

3. Будівельні матеріали
LED-освітлення 33 грн (061)2260303
Металочерепиця, бітумна черепиця догов. (050) 341-87-56
Натяжні стелі безшовні, від виробн.  (067) 473-55-11
Пінопласт від виробн.  (093) 373-94-22
Профіль CD, UD,CW,UW для гіпсу догов. (061)2891106
Профнастил догов. 067-404-10-10
Профнастил виготовляємо догов. 067-447-85-77
Тротуарна плитка від виробника догов. 096-169-83-23

5. Прилади, устаткування
Запчастини до імп.газових котлів  (050) 464-06-04
Кисневі балони, ємності азотні догов. (050)5142144 
Конфорки ЕКЧ-145;180;220 від 176 грн (0472) 63-07-08
Машину БР72 для різки паперу догов. (098)775-86-53

Мобільний стенд X-banner 80х180 від 360 грн (067)6111480
Нутроміри, індикатори,квадранти КО6 куплю 067-908-32-29
Плотер догов. (098)775-86-53
Плотер широкоформатний догов. (098)775-86-53
Прес позолотний ПЗ1-М догов. (098)775-86-53
Рекламні павуки гуртом та вроздріб (067)6111480
Ремонт електр. плат, газ. котлів  (050) 464-06-04
Спецвзуття, абразиви, госптовари догов. (061)2260303
Фрези модульні дискові куплю 067-908-32-29

6. Транспорт, запчастини
Автовикуп. Миколаїв, Херсон догов. (066) 788-89-94
Автомобільний GPS трекер д/контролю від 970 грн 067-111-56-11
Вантажоперевезення по Україні догов. (097) 7775819
Газ на авто. Гарантія догов. (099)5260112 
Газобалонне облад-я avtogbo.in.ua догов. (099)5260112
Запчастини на всі іномарки 096-638-69-69
Навантажувачі Balkonkor,3/2  (0472) 33-11-27

8. Товари домашнього вжитку
Тканина конопляна від виробника  (093) 946-24-80

9. Продукти харчування, напої
Постійно закуповуємо соняшник догов. 050-362-08-18

10. Тара, упаковка
Візитки,флаєри,календарі, буклети 03245-4-13-54
Пакети, мішки, посуд одноразовий догов. (061)2221988
Скотч, стретч плівка, сітка, стрічка догов. (061)2891911

11. Послуги
Web бюро,створ. сайтів, SMM,SEO догов. (067)6111480
Додрукарські види робіт догов. (050) 312-14-91
Дошка оголошень Запоріжжя zdo.zp.ua

Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex догов. (067)6111480
Літературне редагування догов. (050) 312-14-91
Набір текстів, книг догов. (050) 312-14-91
Підготовка книг до друку догов. (044) 482-01-12
Покрівельні матеріали догов. (050)3418756
Радіореклама в торгових центрах догов. (066)3384713
Реклама в ЗМІ України догов. (0472) 54-67-12
Реклама в ЗМІ Черкаського регіону догов. (0472) 54-67-11
Реклама в м. Стрий, Львівська обл. 03245-4-00-71

Реклама в пресі по всій Україні (066)3384713

Створення та просування сайтів догов. (067)0105060
Юридична допомога по кредитах (067)9756964

12. Різне
Видавництво повного циклу догов. (050) 312-14-91
Видання книг, газет, журналів догов. (044) 482-01-12

Запорізька дошка оголошень zdo.zp.ua
Мобільні виставкові стенди, stend.zp.ua (067)6111480
Сайт fortuna-gazeta.com.ua - оновлений
Цуценята йоркширського тер’єра 1600 грн (095)1148580
Цуценята лабрадора-ретривера 1500 грн (073)4040778
Цуценята померанського шпиця 1600 грн (097)8974367
Цуценята померанського шпиця 1600 грн (095)1148580
Цуценята сибірського хаскі 1500 грн (097)6523815

Довідки щодо розміщення 
прайс-рядків та рекламних 

блоків телефоном: 
(044) 482-08-62,

ел. ад.: 482086@ukr.net

У рамках всеукраїнського медіапроекту «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 

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

Автоцивілка. Зелена карта. Медичне страху-
вання при виїзді за кордон (туристичне та на ро-
боту). МОЖЛИВА ДОСТАВКА. Працюємо: пн – сб. 
Деталі за тел.: 098-695-30-90.

***
Тротуарна плитка. Тел.: 097-688-63-57, 098-

913-35-20.
***

Куплю ігри «Електроніка», «Ну, постри
вай», деталі до них, бінокль, мікроскоп, го
динники, музичні інструменти, фарфорові та 
металеві статуетки. Тел.: 0975363840, 068
4523086. 

УСТАТКУВАННЯ, ПРИЛАдИ, СИРОВАРИ
Куплю фризер. Фризер для морозива. Тел.: 

066-339-36-34.  
***

Котли твердопаливні «Кобзар» надійні, сучас-
ні, прості у використанні.Сталь-4 мм, термомеха-
нічний регулятор тяги, площа обігріву 100-300 м2. 
Власне виробництво, «Канівський механічний за-
вод». Сайт: www.frezer.com.ua, тел.:  096-105-91-78,  
04736-31-062 .

***
Котли твердопаливні тривалого горіння (ви-

робничі, побутові). Тепловентилятори на дровах. 
Буферні ємності. Виробництво, реалізація. Мон-
таж систем опалення. Тел.: 096-396-64-82, 095-764-
93-09 (Київ).

СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ симісторні! Укр. вир-
ва. Проф. комплексний захист техніки від проблем 
в електромережі. Гарантія – 3 р. Найкраще спів-
відношення ЦІНА-ЯКІСТЬ! Оплата після доставки! 
Детально: stabilizator.dp.ua, stabilizators.dp.ua. Тел.: 
067-492-83-71, 050-101-11-84 (Київ).

НЕРУхОМІСТь 
Продається хата в м. Тульчин, вул. С. Наливай-

ка, 3. Тел.: (068) 046-66-87

СІЛьСьКЕ ГОСПОдАРСТВО 
Техніка від виробника! Виробляємо: сіялку 

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

ПОСЛУГИ
дам грошей в борг. Тел.:  0973398876 

(Володимир Іванович, Запоріжжя). Не є бан
ківською установою.

***
Юридичні консультації з проблемних креди-

тів! Реальна допомога кредитним боржникам! 
Швидко! Якісно! Недорого! Телефонуйте просто 
зараз! Тел.: 067-975-69-64, 050-534-45-59.

***
дам грошей в борг. Тел.:  0677002981 

(Андрієнко Віктор Павлович, Запоріжжя). Не є 
банківською установою.

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

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
Поршнева група МД-Кострома, Кама, Коно-

топ, гільза, поршень, кільця поршневі, пальці, 
комплекти прокладок двигунів, КПП, мостів, 
вкладки Димитровград, Тамбов, Дайдо ЗМЗ, 
фільтри. Оригінальні з/ч КАМАЗ, МТЗ, ГАЗель, 
ЮМЗ. Тел.: 067-570-22-02, 050-719-00-74 (Київ).  

Запчастини гуртом та вроздріб на всі іно
марки. ціни від виробника. AUDI, BMW, VW, 
FIAT, FORD, HONDA, MAZDA, OPEL, TOYOTA 
та інші іномарки. Тел.: 0966386969, 095
6386969, 0736386969, сайт: souz.kh.ua.

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

ПЕРЕдПЛАчУйТЕ
ГАЗЕТУ!

Передплатний 
індекс: 

97927
УВАГА!

Передплатіть газету 
«Правди сила» до кінця 
року. Ви можете виріза-
ти купон на передплату 
просто з газети. Уважно 
заповніть усі вільні поля, 
вкажіть точну адресу. Ку-
пон віддайте листоноші 
або віднесіть у відділення 
«Укрпошти», оплативши 
передплату. 

Наша газета додала в 
сторінках, і тепер ми ви-
ходимо на 12 шпальтах. 

Передплата на  місяць 
– 10 грн 85 коп. 

*Додатково оплачують-
ся 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 при-
чини затримки. 

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.

МОБІЛьНІ ВИСТАВКОВІ СТЕНдИ 
(X-банер). 60х160 см, 80х180 см, 

120х200 см – від 290 грн. Шукаємо 
представників у регіонах. 

Тел.: 0676111480, 
сайт: stend.zp.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
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ТБ 10

ПРОгРАмА ТЕЛЕПЕРЕДАч з 11 по 17 грудня
ПОНЕдІЛОК, 11 ГРУдНЯ

Перший національний
06.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини
15.15, 23.30 Розсекречена історія
16.35, 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 05.40 Вікно в Америку
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дика планета»
00.30 Д/с «Орегонський путівник»
02.50 Біатлон. Кубок світу. Іi етап. 
Естафета 4х7,5 км. Чоловіки
04.20 Біатлон. Кубок світу. Іi етап. 
Естафета 4х6 км. Жінки

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, 05.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Міняю жінку»
13.50 Т/с «Слуга народу»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз» (16+)
22.50 «Гроші»
00.10 «Голос. Діти 4»
04.30 Т/с «Сила кохання Феріхи»

Інтер
05.50 «Мультфільм»
06.20, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00 Х/ф «Зимова вишня»
11.50 Х/ф «Торкнутися неба» 16+
14.10 Х/ф «Бебі-бум» 16+
16.10 «Чекай на мене».
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.45, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не спить» 16+
00.50 Х/ф «Гувернантка» 16+
03.20 «Скептик»
03.50 «Речдок»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 01.30 Сьогодні
09.30, 02.20 Зірковий шлях
11.00 Х/ф «Забудь мене, мамо» 
12+
13.00, 15.30 Т/с «Подаруй мені 
життя»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Х/ф «Примарний патруль» 
16+
03.15 Реальна містика
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий Канал
03.00 Профілактика
06.00 Абзац
07.00, 08.45 Х/ф «Медальйон» 16+
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.45 М/ф «Веселі ніжки»
10.50 Х/ф «Вертикальна межа»
13.10 Х/ф «Подорож до центру 
землі»
15.10 Х/ф «Подорож 2: Таємничий 
острів»
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за Ревізором
23.45 Х/ф «Епідемія» 16+
01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Зона ночі

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
10.15, 13.25 Секретний фронт. 
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День

13.50, 16.15 Х/ф «Падіння Олімпу» 
16+
16.30 Х/ф «Падіння Лондону» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Нюхач» 16+
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф «Священник» 18+
02.25 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.05 Т/с «Слідчі» 16+
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
06.00 «ВусоЛапоХвіст»
07.05, 15.25 «Все буде добре!»
09.05 Х/ф «Шкільний вальс»
11.05 Х/ф «Медовий місяць»
13.00 «Битва екстрасенсів 17»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»
02.30 «Найкраще на ТБ»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 М/ф «Школа монстрів: 
Великий монстровий риф»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.25, 02.25, 04.15 Огляд 
преси
06.45, 18.40, 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, 12 ГРУдНЯ

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, 04.00 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
11.00, 23.20 Погода
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.15 М/с «Чорний Джек»
17.50, 03.15 Новини. Світ
18.20, 21.30, 03.30, 04.45 Тема дня
18.35, 03.45 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «Столика Японія»
20.25 Наші гроші
21.50, 04.25 Новини. Спорт

22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Футбол. Клубний Чемпіонат 
Світу-2017. Півфінал
01.20 Футбол. Клубний Чемпіонат 
Світу-2017. Матч за 5-те
05.05 Д/с «Середземномор’я»

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, 05.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30, 10.55, 12.20 «Чотири 
весілля»
12.45 «Міняю жінку «
14.20 Т/с «Слуга народу»
15.25 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз»
22.00 «Модель Xl»
23.45, 00.10 Х/ф «Фейкові копи» 
(18+)
02.05 Т/с «Сила кохання Феріхи»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто не 
спить» 16+
12.50 «Орел і Решка. Навколосвіт-
ня подорож»
13.50 «Життя на межі»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Ти - мені, я - тобі»
03.20 «Скептик»

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
11.00, 03.15 Реальна містика
13.10, 15.30, 04.45 Агенти спра-
ведливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Т/с «Csi. Місце злочину» 16+
01.20 Х/ф «Примарний патруль» 
16+

Новий Канал
03.00, 02.00 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
07.00, 08.20 Х/ф «Медальйон» 16+
08.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на виживання
22.00 Вар’яти

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с «Нюхач» 
16+
12.10, 13.25 Х/ф «Васабі» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.55, 16.15 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30, 02.05 Т/с «Винищувачі. 
Останній бій» 16+
23.45 Х/ф «Блейд» 16+
02.55 Т/с «Морська поліція. Лос-
Анджелес» 16+
03.35 Т/с «Слідчі» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
06.35, 15.25 «Все буде добре!»
08.35 «Все буде смачно!»
10.25 «Битва екстрасенсів 13»
12.50 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
23.20 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Рапунцель»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.40, 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, 13 ГРУдНЯ

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, 02.00 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
11.00, 16.35, 23.15 Погода
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.15 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.30, 02.30 Тема дня
18.35, 01.45 Новини. Культура
19.00, 23.30 Футбол. Клубний 
Чемпіонат Світу-2017. Півфінал
21.50, 02.45 Новини. Спорт
22.15, 03.05 Світло
23.25 Мегалот
04.10 Розсекречена історія
05.05 Д/с «Середземномор’я»

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, 05.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 
весілля»
12.50 «Міняю жінку «
14.20 Т/с «Слуга народу»
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз» (16+)
22.00, 23.35, 00.10 «Міняю жінку 
- 12»
01.45 Т/с «Сила кохання Феріхи»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто не 
спить» 16+
12.50 «Орел і Решка. Навколосвіт-
ня подорож»
13.50 «Життя на межі»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Грачі»
03.20 «Скептик»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.10 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00, 03.10 Реальна містика
13.10, 15.30, 04.45 Агенти спра-
ведливості 16+
16.00 Історія одного злочину 
16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Т/с «Csi. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.45 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
07.00, 08.20 Х/ф «Медальйон» 16+
08.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар’яти
22.00 Зіркові яйця
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 10.05 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05, 17.25, 21.30 Т/с «Нюхач» 
16+
12.05, 13.25 Х/ф «Американські 
дракони» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 Скетч-шоу «На трьох»
14.55, 16.15 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30, 02.05 Т/с «Винищувачі. 
Останній бій» 16+
23.55 Х/ф «Блейд-2» 16+
03.00 Т/с «Морська поліція. 
Новий Орлеан» 16+
03.35 Т/с «Слідчі» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
07.05, 15.25 «Все буде добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсів 13»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
23.55 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Румпельштільцхен»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25, 23.30 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полта-
вою
22.00 Танька і Володька
23.00 Казки У
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.40, 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,  14 ГРУдНЯ

Перший національний
06.00, 17.15 М/с «Чорний Джек»
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 «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
11.00, 23.20 Погода
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.10, 02.50 Біатлон. Кубок світу. Іii 
етап. Спринт 7,5 км. Жінки
16.35 Біатлон. Кубок світу. Яскраві 
моменти
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25, 00.25 Д/с «Столика Японія»
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Культурна афіша здорової 
людини
23.30, 04.10 Розсекречена історія
05.05 Д/с «Середземномор’я»
05.30 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, 00.30, 05.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля «
10.45 «Чотири весілля»
12.20, 13.50 «Міняю жінку»
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз» (16+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «В ритмі беззаконня» 
(16+)
04.30 Т/с «Сила кохання Феріхи»

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто не 
спить» 16+
12.50 «Орел і Решка. Навколосвіт-
ня подорож»
13.50 «Життя на межі»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Чаша терпіння»
03.20 «Скептик»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
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07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.10 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00, 03.10 Реальна містика
13.10, 15.30, 04.45 Агенти спра-
ведливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Т/с «Csi. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 01.35 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
07.00, 08.20 Х/ф «Медальйон» 16+
08.20 Т/с «Друзі»
11.40 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 20.50 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зіркові яйця
21.50 Кохання на виживання
23.45 Суперінтуїція
01.30 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 17.20, 21.25 Т/с «Нюхач» 
16+
12.10, 13.25 Х/ф «Клуб шпигунів» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.50, 16.15 Т/с «Майор і магія» 
16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30, 01.50 Т/с «Винищувачі. 
Останній бій» 16+
23.45 Х/ф «Блейд-3. Трійця» 16+
02.45 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
03.20 Т/с «Слідчі» 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
06.50, 15.25 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
09.50 «Битва екстрасенсів 13»
12.00 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі 
- 7»
00.00 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Хоробрий кравчик»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.15, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.40, 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, 15 ГРУдНЯ

Перший національний
06.00, 17.15 М/с «Чорний Джек»
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 «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
11.00 Погода
11.10 Т/с «Дівчата війни»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
15.10, 02.50 Біатлон. Кубок світу. 
Іii етап. Спринт 10 км. Чоловіки
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Дикі тварини»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф «Присмерк»
00.30 Д/с «Орегонський путівник»
04.15 Розсекречена історія
05.05 Надвечір’я. Долі

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 «
10.45 «Чотири весілля»
12.20, 13.50 «Міняю жінку - 10»
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «Ліга сміху 2017»
22.20 «Вечірній Київ 2017»
00.15 Х/ф «Ми купили зоопарк»
04.25 Х/ф «В ритмі беззаконня» 
(16+)

Інтер
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00, 12.25 Т/с «Той, хто не 
спить» 16+
12.50 «Орел і Решка. Навколосвіт-
ня подорож»
13.50 «Життя на межі»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 04.10 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Бюро легенд» 16+
02.25 Х/ф «Платон Ангел»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.20 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
11.00, 04.05 Реальна містика
13.10, 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 «Ще один шанс»
23.20 Слідами
01.50 Т/с «Csi. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
03.15 Абзац
05.10, 06.05 Х/ф «Медальйон» 16+
05.10 М/с «Том і Джеррі шоу»
06.10, 21.40 Кохання на вижи-
вання
08.10 Пацанки. Нове життя
16.30, 19.00 Топ-модель по-
українськи
23.30 Х/ф «Кінозірка в погонах»
01.30 Х/ф «Байбаймен» 16+

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.05, 17.25 Т/с «Нюхач» 16+
12.10, 13.25 Х/ф «Машина часу»

12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 00.10 Скетч-шоу «На трьох»
14.55, 16.15 Т/с «Майор і магія» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.45 Х/ф «Блейд» 16+
02.50 Факти
03.10 Х/ф «Клуб шпигунів» 16+
04.35 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ
07.35 Х/ф «Любов і голуби»
09.40 Х/ф «Пізнє каяття»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.35 Х/ф «Щастя за угодою»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Найкращий друг 
шпигуна»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.00 М/ф «Ріо»
23.00 Х/ф «Кохання на острові»
00.30 Х/ф «Хор. Живий концерт»
02.50 Теорія зради
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.40, 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, 16 ГРУдНЯ

Перший національний
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 15.25 Погода
09.40 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
10.25 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.45 Лайфхак українською
11.55 Хто в домі хазяїн?
12.40, 03.05 Біатлон. Кубок світу. 
Іii етап. Гонка переслідування 10 
км. Жінки
14.00 Д/с «Дика планета»
15.40, 03.45 Біатлон. Кубок світу. 
Іii етап. Гонка переслідування 12.5 
км. Чоловіки
16.40, 23.30 Футбол. Клубний 
Чемпіонат Світу-2017. Матч за 
3-тє місце
18.20 Роздягалка
18.55, 01.10 Футбол. Клубний 
Чемпіонат Світу-2017. Фінал
20.50, 03.00 Яскраві моменти 
чеміпіонату
21.35, 04.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
05.30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

1+1
06.00, 23.25 «Світське життя»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Голос. Діти 4»
12.00 Т/с «Діагноз» (16+)
16.30, 21.15 «Вечірній квартал 
2017»

18.30 «Розсміши коміка 2017»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 «Українські сенсації»
00.25 «Модель Xl»
02.15 Х/ф «Ми купили зоопарк»

Інтер
05.50 Мультфільм
06.20 «Чекай на мене»
07.55 Х/ф «Сім няньок»
09.20, 03.30 Х/ф «Покровські 
ворота»
12.10 Х/ф «Закоханий за власним 
бажанням»
14.00 Х/ф «Альпініст» 16+
16.00 Х/ф «Гроші для дочки»
17.45 Концерт «Таїсія Повалій. 
Україна. Голос. Душа»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Час будувати»
22.30 «Великий бокс. Денис Бе-
ринчик - Аллан Валлеспин, Олег 
Малиновський - Девід Берна»
02.40 Х/ф «Наречений з того 
світу»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий шлях
08.10, 15.20 Т/с «Квіти дощу»
16.10, 19.40 Т/с «Перехрестя»
21.00 Х/ф «Будинок для двох»
23.00 Т/с «Герократія» 16+
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «Csi. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
06.00, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
07.00, 08.40 Х/ф «Медальйон» 16+
08.40 Дешево і сердито
10.00 Ревізор
12.20 Страсті за Ревізором
14.30 Вар’яти
16.30 Зіркові яйця
18.20 Х/ф «Скарб нації»
21.00 Х/ф «Скарб нації 2: Книга 
таємниць» 16+
23.20 Х/ф «Хто я» 18+
01.30 Х/ф «Епідемія» 16+

ICTV
05.00, 04.40 Скарб нації
05.10, 04.45 Еврика!
05.20, 04.55 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.15, 14.05 Дизель-шоу
10.45 Особливості національної 
роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
16.50 Х/ф «Машина часу»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «На межі майбутнього» 
16+
22.30 Х/ф «У пастці часу» 16+
00.40 Х/ф «Блейд-2» 16+
02.40 Провокатор

СТБ
06.20 Х/ф «Непоправний брехун, 
або Казка з хорошим кінцем»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 Х/ф «Щастя за угодою»
14.10 «Зважені та щасливі - 7»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.10, 23.25 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
22.20 «Х-Фактор - 8. Підсумки 
голосування»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 М/ф «Школа монстрів: Ві-
таємо у Monster High»
12.20 М/ф «Мураха Z»
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У Кіно
18.00 М/ф «Ріо»
20.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом

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
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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, 11.35, 23.20 Погода
09.40 Х/ф «Маленька Фадетта»
12.10 Перший на селі
12.40, 01.35 Біатлон. Кубок світу. 
Іii етап. Мас-старт 12,5 км. Жінки
13.35 Фольк-music. Діти
14.20 Фольк-music
15.25, 02.20 Біатлон. Кубок світу. 
Іii етап. Мас-стар 15 км. Чоловіки
16.50 Т/с «Серце океану»
19.05 Х/ф «Насмішка»
21.35 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Орегонський путівник»
03.15 Надвечір’я. Долі
04.05 Розсекречена історія
05.05 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

1+1
06.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка»
10.50 «Світ навиворіт - 9»
11.55 «Світ навиворіт - 6»
13.00 Т/с «Слуга народу»
17.10 «Ліга сміху»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.30 «Вечірній Київ 2017»
01.25 «Аргумент кiно»
02.05 «Світське життя»

Інтер
05.35, 20.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф «Кухарка»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Зірки»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження»
12.00 «Орел і Решка. Ювілейний «
13.00 Х/ф «Туз» 16+
14.50 «Місце зустрічі»
16.20 «Час будувати»
18.20, 20.30 Т/с «Східні солодощі» 
12+
23.10 Х/ф «Навіщо ти пішов» 16+
01.05 Х/ф «Двоє під дощем» 16+

ТК Україна
06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.40 Т/с «Перехрестя»
13.30 Т/с «Ще один шанс»
17.00, 21.00 Т/с «Все ще буде» 12+
19.00, 03.45 Події тижня з Олегом 
Панютою
20.00 Головна тема

23.20 Т/с «Анютине щастя»
03.00 Реальна містика
04.45 Історія одного злочину 16+

Новий Канал
03.25 Зона ночі
06.20 Топ-модель по-українськи
09.10, 11.00, 11.00 Х/ф «Медаль-
йон» 16+
09.10 
13.00 Х/ф «Скарб нації»
15.40 Х/ф «Скарб нації 2: Книга 
таємниць» 16+
18.00 Х/ф «Код да Вінчі» 16+
21.00 Х/ф «Ангели і демони» 16+
23.50 Х/ф «Ватиканські записи» 18+
01.40 Х/ф «Хто я» 18+

ICTV
05.20 Більше ніж правда
07.00 Т/с «Слідчі» 16+
08.30 Т/с «Відділ 44» 16+
11.25, 13.00 Скетч-шоу «На трьох»
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф «У пастці часу» 16+
16.35 Х/ф «На межі майбутнього» 
16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Примарний гонщик» 
16+
22.55 Х/ф «Примарний гонщик-2. 
Дух помсти» 16+
00.45 Х/ф «Блейд-3. Трійця» 16+
02.40 Провокатор

СТБ
05.55 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 Х/ф «Кавказька полонянка, 
або Нові пригоди Шурика»
13.00 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х-Фактор - 8»
00.50 «Х-Фактор - 8. Підсумки 
голосування»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 Х/ф «Рапунцель»
12.20 Х/ф «Найкращий друг 
шпигуна»
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00 Танька і Володька
22.30 Х/ф «Кохання на острові»
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
02.00 Панянка-селянка
02.50 Теорія зради
03.40 Віталька
05.20 Казка з татом

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  



Танцювальному колективу 
JasminIn Motion зі Жмеринки 
наприкінці листопада випо

внилось п’ять років.
Про успіхи та яскраві моменти 

життя в колективі розповіла нам 
його учасниця та наша дописувачка 
Елена Швець:

 «Згадую той перший день, коли я 
вперше переступила поріг нашої танцю-
вальної студії... Світла, сонячна кімната, 
навкруги дзеркала, кількадесят дівча-
ток старанно повторюють східні рухи за 
прекрасною жінкою-хореографом... За-
тамувавши подих, вперше спробувала 
повторити чудернацькі «качалочки» і 
«хвильки». Можу уявити, на що це було 
схоже... Але наш хореограф раз у раз з 
безмежною терплячістю та розумінням 
підказувала й показувала, як потрібно 
робити правильно. І так багато-багато 
разів, поки в нас щось стало виходити... 
Лариса Бабак – душа нашого колективу, 
його серце та розум. Понад сотня кра-
сунь-вихованок – найкраще цьому під-
твердження!».

Колектив JasmininMotion – яскра-
вий, фантазійний, талановитий і різ-
нобічний. Дівчата є переможницями 

багатьох конкурсів не тільки зі схід-
них танців, а й зі сучасної хореогра-
фії. Кубок світу в Одесі, artDance2017 
у Дніпрі, Кубок Західної України в 
Хмельницьку, Кубок Центральної 
України у Вінниці й ще дуже багато 
перемог у конкурсах і чемпіонатах 
мають красуні з цього колективу.

День народження колектив від-
святкував  виступами учнів та вчи-
тельки, розіграшем призів та смач-
ним тортом.

Ми вітаємо колектив Jasminin 
Motion та бажаємо вам процвітання, 
нових здобутків та перемог, неймо-
вірних подорожей і вражень!  

гОрОсКОПКнига тижня

жартиПОгОда У вінниці

Книжка 
«Вог
ня

на зима» 
Андрія 
Кокотюхи 
«пахне» 
димом па
лаючих шин 
і «обпікає» 
вогнем очі, 
з її сторінок 
«чути» грю
кіт бруківки й скажений ритм 
серцебиття. Тут люблять, 
борються й страждають по
справжньому.

 Бізнесмен, студент, прода-
вець косметики, «тітушка» та 
беркутівець… Усі вони прості 
українці й, за збігом обставин, 
усі вони опинилися у вирі «вог-
няної» зими... Вони взяли на 
себе тягар і тактики, і стратегії 
цієї революції. У них щирі емо-
ції, відверті слова, прямі дії. Усіх 
їх єднає межа «неповернення», 
адже ті, хто вижив, уже ніколи не 
будуть такими, як раніше. Тіль-
ки так зміг перемогти Майдан. 
Тільки так зможе народитися 
нова Україна.

Події зими 2013–2014 років 
змінили життя країни та життя 
кожного українця. В історії нашої 
держави вони залишаться під 
назвою Революція Гідності.  

Медовий місяць після весілля 
минув. Молода дружина телефо-
нує до мами вся в сльозах:

– Мамо! Я просто не знаю, що 
робити! У нас тут така сімейна сце-
на сталася – просто жах!

– Спокійно, донечко, спокійно! 
Заспокойся й не хвилюйся! У кожній 
сім’ї час від часу виникають перші су-
перечки, конфлікти, сварки…

– Та я це все, мамо, розумію. А з 
трупом що робити?! 

***
– Софочко, і шо показало УЗД? 
– Воно показало, шо таки буде 

весілля!
***

Хитра дружина наївного чоло-
віка переконала його, що той, хто 
головний у домі, той миє посуд.

***
У нас, вантажників, роздільне 

харчування.
Вантажиш картоплю – їси кар-

топлю.
Вантажиш сир – їси сир.
Вантажиш цеглу – розвантажу-

вальний день.  
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ОВЕН
Цього тижня ви будете дещо 
апатичними та млявими. Щоб 

дарма не витрачати енергію, зірки 
радять уникати сварок та конфліктів. 
А от відновити життєві сили вам допо-
може улюблене хобі.

ТЕЛЕць
Цього тижня на вас чекають 
нові знайомства, які надалі мо-

жуть знадобитись. Зірки радять вам 
приділити особливу увагу фінансовим 
питанням: проаналізуйте свої витра-
ти, розплануйте бюджет на наступний 
місяць.

БЛИЗНюКИ
Цього тижня побороти лінь вам 
вдасться, заручившись допомо-

гою близьких людей. Будьте готовими 
до конфліктів зі своєю другою поло-
винкою, вирішити які допоможе лише 
вміння йти на компроміс.

РАК
Цього тижня безлад не спри-
ятиме вашій продуктивності. 

Тому для початку приведіть до ладу 
своє робоче місце. Усі ваші починан-
ня увінчаються успіхом, тож не бійтесь 
братися за найскладніші та найризи-
кованіші справи. Також на вас чекають 
нові знайомства, які несподівано пе-
реростуть у міцну багаторічну дружбу.

ЛЕВ
Цього тижня похвала з уст ко-
лег примножить вашу життє-

ву енергію. Приділіть особливу увагу 
здоров’ю: змініть раціон, займіться 
спортом, відвідайте лікаря. А от Ле-
вам-одинакам зірки радять сміливо 
заводити нові знайомства, адже саме 
в цей період ви зустрінете свою другу 
половинку.

дІВА
Вам варто утриматися від від-
вертих розмов з колегами, адже 

будь-яке необережне слово недобро-
зичливці можуть використати проти 
вас. Також цього тижня варто бути 
уважнішими в грошових питаннях.

ТЕРЕЗИ
Цей тиждень буде дуже вдалим 
у професійному  плані. Не ви-

ключено, що вас підвищать або дору-
чать виконувати завдання, про яке ви 
мріяли. Однак зірки радять адекватно 
оцінювати свої можливості, щоб у го-
нитві за професійними досягненнями 
не підірвати здоров’я.

СКОРПІОН
Тримайтеся осторонь авантюр 
та ризикованих справ, щоб не 

наражатися на проблеми із законом. 
Наприкінці тижня зірки прогнозують 
вам неочікувану зустріч з давніми дру-
зями чи далекими родичами.

СТРІЛЕць
Цей тиждень стане для вас дуже 
вдалим для вирішення робочих 

завдань та налагодження особистих 
контактів. Енергію для нових звер-
шень шукайте в спілкуванні з рідними. 

КОЗЕРІГ
Цього тижня вашої допомо-
ги потребуватимуть рідні та 

близькі. Не відмовляйте їм у цьому. 
Самотнім Козерогам  не варто намага-
тися зав’язати новий роман, оскільки 
вдалими ці стосунки не будуть.

ВОдОЛІй
Якщо захочеться змін – при-
красьте свою робочу зону кві-

тами чи іншим елементом декору. Це 
стимулюватиме вас до роботи. Також 
зірки рекомендують наполегливо 
працювати, адже всі старання повер-
нуться сторицею. Наприкінці тижня 
чекайте на приємну звістку, яка змі-
нить ваше життя.

РИБИ
Цього тижня вас надихатимуть 
кіноперсонажі – присвятіть кіль-

ка вечорів улюбленим фільмам. Також 
зірки радять раціональніше витрачати 
кошти й утриматися від великих поку-
пок. Сімейним Рибам потрібно більше 
уваги приділяти своїм близьким, щоб 
не зіпсувати стосунки з ними.  
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Обсяг: 12 шпальт

Тираж: 
5000 примірників
Замовлення №21436

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


