
Нещодавно громада села 
Летківка Тростянецького 
району виграла суд в орен-

даря ставка. Місцеві мешканці 
збираються створити комунальне 
підприємство. 

– Питання щодо ставка пору-
шувалось давно. Адже цей ставок 
– єдиний у селі, але перебуває в 
оренді. Причому за 70 гектарів вод-
ного плеса орендар платив лише 
30 тисяч на рік. Хоча на наш запит 
у Рибнагляд відповіли, що за таку 
площу ставка треба платити 340 ти-
сяч, – говорить депутат Летківської 
сільради Руслан Мельник. – Коли 
ми про це дізнались, подали до 
суду, щоб повернути ставок у влас-
ність громади. Спочатку у Вінниці 
суд програли. А вже апеляційний у 
Рівному – виграли.

Відтоді мешканці Летківки чека-
ють, що орендар подасть касаційну 

скаргу. Лише після чергової пере-
моги в суді громада зможе офор-
мити необхідні документи.

– Збираємось зробити кому-
нальне підприємство, – продо-
вжує Руслан Анатолійович. – Буде-
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32 5ШесТиМісячНоГо 
хЛопчика депорТуВаЛи 
з росії В ШарГород

На ВіННиччиНі 
безкарНо зНищуюТь 
ЛісосМуГи

у бару ВипускаюТь 
коТЛи, На яких МожНа 
ВариТи їжу 

6боЛоТо На берШадщиНі 
«Не пускає» доШкіЛьНяТ
у диТсадок

програма Тб
з 18 по 24 грудня

мо самі розводити рибу, про-
давати, а гроші йтимуть у сільський 
бюджет. Також поставимо кіоск, в 
якому риба для місцевих буде на-
багато дешевше коштувати. А, на-
приклад, на похорони чи інші по-

треби взагалі будемо виписувати 
рибу безкоштовно. Пізніше пропи-
шемо всі моменти. Головне – ви-
грати черговий суд та зареєструвати 
комунальне підприємство або коо-
ператив. 

Тетяна ЩербаТюк 

зріс прожитковий мінімум 
(с.4)

цифра тижня

на 78 грн

Громада

у відвойованому ставку мешканці Летківки планують розводити рибу на продаж

У ТросТянецькомУ районі сільська 
громада поверТає собі сТавок Та хоче 
відкриТи власний рибгосп 



у Вінниці обговорювали осо-
бливості проведення вибо-
рів у територіальних гро-

мадах. 24 грудня 2017 року в 51 
об’єднаній територіальній грома-
ді україни відбудуться перші ви-
бори. На Вінниччині обиратимуть 
сільського голову та депутатів у 
Новогребельській територіальній 
громаді калинівського району. Тут 
уже є п’ять претендентів на поса-
ду сільського голови та 69 кан-
дидатів у місцеві депутати. по-
переду жорстка боротьба серед 
кандидатів за голоси виборців.

Та поки новий Виборчий кодекс 
не прийняли, обиратимуть за старим 
законодавством, де є маса прогалин 
та розбіжностей з іншими законодав-
чими актами. Тож як зробити, щоб 
вибори пройшли вдало й без пору-
шень, на що звертати увагу та яким 
усе ж таки має бути новий Виборчий 
кодекс, 8 грудня обговорювали пред-
ставники політичних партій, громад-
ські активісти, голови місцевих ОТГ та 
представники ЗМІ під час тематично-
го круглого столу у Вінниці.

Вибори – це Не Мода
– В Україні всі розбираються в моді 

та у виборах, – жартує народний депу-
тат України та один з авторів Вибор-
чого кодексу (законопроект №3112-1) 
Олександр Черненко. – Проте в біль-
шості випадків законодавчі ініціативи 
та поправки є абсурдними, а деякі 
важливі закони приймають з поспі-
хом та без врахування думки громад-
ськості. Складається така ситуація, що 
один законодавчий документ пере-
чить іншому. Це яскраво було видно 
під час виборів до ОТГ 29 жовтня, 
коли об’єднувалися громади суміж-
них районів. Тоді й виникло багато 
проблем, що вказали на прогалини в 
законодавстві: куди звертатись з по-
відомленнями про правопорушення, 
який район приймає та розглядає 
скарги, хто несе відповідальність.

Нардеп також підкреслив, що 
окремі проблеми існують в Украї-
ні вже впродовж кількох виборчих 
кампаній і за традицією переходять 
з одних виборів у інші. Зокрема, це 
питання професіоналізації роботи 
членів виборчих комісій, порушення 
правил агітації та підкуп виборців.

На некваліфікованості членів ви-
борчих комісій наголошував і тре-
нер-експерт з виборчого законо-
давства Всеукраїнської громадської 
організації «Комітет виборців Украї-
ни» Владислав Телень:

– Як правило, у дільничних вибор-
чих комісіях працюють жінки старшо-
го віку, оскільки на місцях немає осіб, 
які б бажали долучитися до роботи 
ДВК. Серед причин – низький рівень 
оплати праці, що не відповідає мо-
ральним та фізичним ресурсам, що 
витрачають люди, які працюють у 
комісіях. Тож уже зараз варто поду-
мати про професіоналізацію роботи 
членів комісій, оскільки скоро на міс-
цях просто не буде людей, які готові 
будуть там працювати. 

ВеЛика поЛіТика – зайВа 
На Місцях 

Голова Гніванської міської терито-
ріальної громади Володимир Куле-
шов розповів, як відбувались вибори 
в його громаді, що утворилась з на-
селених пунктів Тиврівського та Жме-
ринського районів.

– 29 жовтня в нас відбулися пер-
ші вибори. Пройшли вони без осо-
бливих правопорушень, але не-
досконалість законодавчої бази 
відчувалася, – наголосив Володи-
мир Кулешов. – Напередодні в Тив-
рівському районі провели сесію, де 
ухвалили рішення, що все, що є в 
громаді – у ній же й залишається. У 
Жмеринському районі зробили по-
іншому. Тому зараз склалась така 
ситуація, що жмеринські представ-
ники влади із села, що тепер у скла-
ді нашої ОТГ, навіть зі шкіл забира-
ють обладнання та техніку. Тому 
цей момент варто також передба-
чити в новому Виборчому кодексі, 
щоб усе, чим громада користуєть-
ся – залишалось на місцях.

Голова Гніванської ОТГ розповів та-
кож про недосконалість партійної сис-
теми виборів (згідно з новим вибор-
чим законодавством, тепер діятиме 
лише така), аргументуючи це тим, що 
люди на місцях голосують за конкрет-
них людей, за тих, кого знають, хто має 
чітку програму розвитку територій, а 
не за політичні партії. 

– Часто депутатами стають ті, хто 
не знає проблем даної громади, хто 
знаходиться далеко й не перейма-
ється тим, як тут живуть люди. Таким 
чином, ми порушуємо суть представ-
ництва народу, а народ почувається 
ошуканим і втрачає будь-яку дові-
ру до влади. Тому я за те, щоб була 
мажоритарна система виборів, щоб 
люди знали, кого вони обирають і з 
кого потім вимагати пояснень, – за-
значив Кулешов. 

Голова Глуховецької об’єднаної 
територіальної громади Олександр 
Амонс наголосив на іншій пробле-
мі – низькій політичній культурі та 
інформованості серед сільського на-
селення.

– У селі переважає населення 
старшого покоління, їм важко зро-
зуміти політичні перипетії чи склад-
ні законодавчі акти. На мою думку, 
партійність кандидата все ж таки 
важлива. Бо партії навчають своїх 
представників, організовують тре-
нінги, семінари, вчать працювати з 
людьми. Це підвищує обізнаність і 
серед населення громади, вчить вза-
ємодіяти з представниками влади та 
брати участь у вирішенні проблем 
громади, – міркує голова.

Наразі ще є час допрацювати за-
конопроект, врахувати всі недоліки 
та думку безпосередніх учасників ви-
борчого процесу. Планується, що за 
новими правилами українці почнуть 
голосувати з 2018 року. 

поЛіТика МісцеВа ВЛада

вибори по-новомУ: 
2

Вікторія СанькоВа
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На круглому столі у Вінниці обговорювали, яким має бути новий Виборчий кодекс

чи готові вінницькі об’єднані громади до нових правил

без догляду та без гос-
подаря залишились 
на Вінниччині захисні 

лісонасадження – лісо-
смуги, які дбайливо виса-
джували 50-60 років тому, 
безкарно нищать протягом 
останнього часу. у зв’язку 
з цим, заступник голови 
Вінницької облради ігор 
хміль підготував звернен-
ня до народних депутатів 
україни. щоб вони при-
йняли закон, який врегу-
лює питання збереження, 
охорони та утримання лісо-
захисних насаджень.

У зверненні йдеться про 
те, що один гектар лісосмуги 
захищає 20-30 гектарів ріллі, 
збільшення врожаю при цьому 
становить близько 15%. Там, де 
лісосмуги вироджуються, панує, 
наприклад, вітрова ерозія: ві-
три зносять родючий шар ґрун-
ту, спричиняючи пилові бурі. А 
на місці вивітреного чорнозему 
лишається гола порода.

Крім того, посилилася само-
вільна вирубка після значного 
підвищення ціни на газ. Багато 
лісосмуг перетворилися на сміт-
ники, куди люди вивозять непо-
тріб. Про санітарну чистку на-
віть не йдеться. Колись захисні 
рукотворні насадження фактич-

но перетворилися на чергове 
екологічне лихо України.

«Причина такого бідово-
го становища – відсутність 
державного регулювання 
статусу лісосмуг, які в цілому 

по Україні займають площу 
в понад 400 тисяч гектарів, – 
йдеться у зверненні. – Заради 
об’єктивності варто додати, 
що інвентаризацію лісосмуг у 
країні не здійснювали, а отже, 

дані про їхню кількість різнять-
ся між собою». 

На сьогодні лісосмуги фак-
тично є «нічийними». Вони не 
підлягали паюванню, переваж-
но рахуються, як землі запасу, 

резервного фонду та загаль-
ного користування на балансі 
місцевих рад, які не мають ані 
коштів, ані засобів, ані бажання 
доглядати за цим добром.

– Лісосмуги, які по периме-
тру захищають польову землю 
від водної чи ґрунтової ерозії, на 
мій погляд, потрібно надати в 
користування власникам землі 
або землекористувачам, які ви-
користовують ріллю для товар-
ного виробництва. Бо «безгос-
подарне» майно, як правило, з 
часом перетворюється на ріще, 
– зазначив Ігор Хміль. – Тому іні-
ціюю звернення до народних 
депутатів, аби щонайшвидше 
врегулювати це питання, щоб 
стрункі насадження на польо-
вих межах не стали розплідни-
ком сміття та хвороб для здоро-
вих дерев. Питання потребує 
термінового вирішення. 

еколоГія

на вінниччині безкарно 
зниЩУЮТь лісосмУги 

Vlasno.info

ДОВІДКА
Лісосмуги та подібні їм за-

хисні насадження суттєво впли-
вають на частку території країни, 
вкриту деревами, – це так званий 
коефіцієнт лісистості. Зокрема, у 
південних регіонах на польові, 
прибережні та придорожні лісо-
смуги припадає понад половина 
місцевих «зелених легенів». Але 
про ці легені ніхто не дбає.



уже майже 15 років мешканці села кіблич 
Гайсинського району занепокоєні можливіс-
тю екологічного лиха. адже їм у «спадок» 

дістався склад небезпечних відходів. про це нам 
стало відомо від голови кіблицької сільради ігоря 
пересунька.

– Ці відходи класифіковані, як необізнані хімічні засо-
би, – розповідає він. – На балансі ніде не стояли. Рятуваль-
ники приїжджали, десять тонн відходів вивезли, і все. А 
склад зараз руйнується й невдовзі може статись таке, що 
утилізація цих відходів стане неможливою.

Острах селян викликає те, що склад розташований у 
безпосередній близькості від села.

– До нього – метрів 500, не більше. Ще й школа непо-
далік, – говорить Ігор Володимирович.

Директор департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів Вінницької облдержадмі-
ністрації Микола Ткачук зауважує, що знає про цю ситуа-
цію. 

– На перезатарення цих відходів виділялись кошти й у 
2016-му, і в поточному році, – каже він. – Перезатарення 
– значить, проведення спеціальних аварійно-рятувальних 
робіт у засобах спецзахисту, щоб ці небезпечні відходи не 
контактували з повітрям. Щодо вивезення та утилізації, то 
тут є проблема. Річ у тому, що низка підприємств, які отри-
мали ліцензію на утилізацію відходів, насправді не мають 
матеріально-технічної бази для цього. І трапляється так, 
що їм переказують кошти, вони забирають відходи, а по-
тім їх знаходять то в лісі, то ще десь. Або доходить справа 
до знешкодження, але в результаті граничнодопустима 
концентрація не відповідає нормам.

За словами Миколи Федоровича, зараз у Житомирській 
області добудовують єдине в Україні підприємство з утиліза-
ції небезпечних відходів.

– Там встановлять піч, яка здатна спалювати як рідкі, так і 
сипучі відходи, – зауважує він. – Ось туди й повеземо всі хіміч-
ні засоби, які несуть загрозу. А їх в області – понад 800 тонн. 
Найбільший отрутомогильник, як його вже назвали, знахо-
диться в Шаргородському районі. Кошти ми зарезервували. 
Сподіваємось, невдовзі завод почне роботу й ми зможемо 
позбутись небезпечних відходів.

Отже, у мешканців Кіблича з’явилась надія, що екологічної 
катастрофи в них усе ж не буде. І невдовзі всі хімічні засоби 
вивезуть з їхнього села. 

Вінниччина знову понесла 
тяжку втрату на фронті. 8 
грудня у зоні проведення 

антитерористичної операції за-
гинув старший сержант-контр-
актник з Гайсинського району 
анатолій Твердола. про смерть 
47-річного бійця повідомили в 
прес-службі Вінницької ода.

Анатолій Твердола перебував у 
зоні бойових дій із січня 2017 року. 
Служив у 9-му батальйоні 59-ї бри-
гади Збройних сил України. Боєць 

загинув близько п’ятої години ранку 
під час обстрілу військової позиції. 
Смерть настала від вогнепальних ку-
льових поранень грудної клітини та 
спини, які виявились несумісними з 
життям. 

У загиблого залишились дружина 
та двоє синів, які проживають у селі 
Ладижинські Хутори. Редакція газе-
ти «Правди сила» висловлює щирі 
співчуття рідним та близьким заги-
блого. Вічна пам’ять Герою! 

НадзВичайНі подіїкриМіНаЛаТо«Правди сила», №50(59), 13 грудня 2017 р.

оператиВні ноВини

На чечеЛьНиччиНі Водій
«деВ’яТки» збиВ дВох
піШоходіВ На сМерТь 

ВдруГе за ҐраТи: п’яНий
жМериНчаНиН ВикраВ зіЛ

На ТоМаШпіЛьщиНі
іНозеМець ВчиНиВ розбій, 
бо проГраВ ГроШі 

У селі Демівка Чечельницького 
району водій автомобіля ВАЗ-2109 на 
смерть збив двох місцевих мешканок. 
Як повідомляє прес-служба обласної 
поліції, аварія сталась 9 грудня о 20.00 
на вулиці Кифоренка. Вчинивши 
наїзд на жінок, які йшли узбіччям 
дороги, 35-річний водій ВАЗу з місця 
пригоди втік. При виїзді із села втіка-
ча затримали місцеві жителі. Одна 
з потерпілих – 63-річна жінка – від 
отриманих ушкоджень загинула на 
місці пригоди, її 73-річна односель-
чанка померла в лікарні. 

Водія затримали в процесуально-
му порядку, йому загрожує до десяти 
років в’язниці. Чи був він у стані 
сп’яніння, встановить експертиза. 

Працівники Жмеринського від-
ділу поліції затримали 30-річного 
зловмисника, який незаконно заво-
лодів вантажівкою. Про це повідо-
мили у відділі комунікації Вінницької 
області. 

9 грудня до правоохоронців 
звернувся житель селища Браїлів і 
проінформував про те, що хтось 
викрав його вантажівку ЗІЛ. Правопо-
рушником виявився раніше судимий 
чоловік, який вийшов з в’язниці лише 
три місяці тому. Перебуваючи за 
кермом вантажівки, нетверезий 
зловмисник не впорався з керування 
та з’їхав з дороги в кювет. Чоловік 
залишив автомобіль та пішов додому. 
Злочинець розповів, що викрав 
автівку для того, щоб добратися в 
сусідній район. 

8 грудня до Томашпільського від-
ділення поліції звернулась 22-річна 
працівниця кафе й повідомила, що 
на неї напав чоловік. Окрім цього, 
злочинець викрав з каси вісім тисяч 
гривень та забрав телефон. 

Подія сталася у селищі Вапнярка. 
Як повідомляють правоохоронці, 
затримати 22-річного зловмисника 
їм вдалося аж у Ямпільському 
районі. Громадянин Молдови 
намагався перетнути кордон. Як 
з’ясувалось, він був раніше судимий 
за вчинення крадіжок. Іноземець 
зізнався, що на злочин пішов через 
програш грошей. Тепер його 
судитимуть за розбій. 
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небезпечний «спадок» непокоїТь 
селян на вінниччині

ШесТимісячного Шаргородського 
хлопчика депорТУвали з росії   
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не зУсТрів свіТанок: 
в аТо зновУ загинУв 
наШ земляк

Тетяна ЩербаТюк

перезатарення відходів

у дитячому відділені Шаргород-
ської центральної районної 
лікарні понад тиждень пере-

буває шестимісячний хлопчик на ім’я 
Віталік, від якого відмовилася його 
мати. історія дитини вражає тим, що 
малечу... депортували з росії.

Першою про ситуацію повідомила 
працівниця лікарні Олександра Грі-
щенко в соціальній мережі Facebook. 
Після того, як жінка опублікувала 
пост, їй почали писати багато одно-

думців не тільки з Вінницької області, 
але й з усієї України, які хотіли під-
тримати дитину. Наразі відомо, що 
хлопчика хочуть всиновити три сім’ї. 
Якщо це дійсно відбудеться, це буде 
найкращим подарунком на ново-
річні свята. Однак, не все так просто 
– чиновники дитину на всиновлення 
віддавати не поспішають.

Начальник служби в справах ді-
тей Вінницької облдержадміністрації 
Тетяна Дорош прокоментувала цей 
випадок так:

– Якщо йдеться про хлопчика, яко-
го разом з мамою привезли з Москви 

до Шаргородської ЦРЛ, то мови про 
усиновлення бути не може. Адже в 
Шаргородському районі в його мате-
рі, яка за національністю – українка, 
є родичі, яким за законом хлопчика 
віддадуть для виховання.

Сільська голова Івашковецької сіль-
ської ради Надія Кримчук дійсно під-
твердила інформацію про те, що мати 
хлопчика – мешканка села Івашківці, 
яка наразі знаходиться в Москві.

Олександра Гріщенко запевняє, що 
вона не волонтер, але всі, хто заціка-
вився хлопчиком, вдячні її за те, що 
вона не була байдужою до Віталіка.

– Я на днях була в лікарні й запиту-
вала медсестер, то ніхто до нього не 
приходить, нікого немає. Мама його – у 
Москві. Вона від нього відмовилась. Це 
стовідсоткова інформація. Вона в Росії 
написала відмову від сина, а тут вона 
– недійсна, – говорить Олександра Грі-
щенко. – Зараз мені відомо, що є три 
сім’ї, які хочуть його усиновити, але це 
неможливо, тому що відмови в Україні 
від нього немає. Через те, що від нього 
там відмовились, його депортували в 
Україну. Перевозили його поїздами до 
кордону, а потім – від кордону. 

Відомо, що хлопчик захворів на за-
палення легенів, але зараз його стан 
покращується. Наразі горе-матір ого-
лосили в розшук на території України. 
Дитині ж постійно потрібне харчуван-
ня – «Нутрілон» з пробіотиком для ді-
тей від шести місяців та підгузки. 

оксана ЛиСенко



прожитковий мінімум для 
працездатних осіб з 1 
грудня збільшили на 78 

гривень (або на 4,63%) – до 1762 
гривень. Відповідні фіксовані 
норми підвищення прописані в 
законі україни «про державний 
бюджет на 2018 рік». На цю суму 
за середніми ринковими цінами 
можна купити хіба що пакет мо-
лока та 400 грамів м’яса. 

Зокрема, з 1 грудня прожитковий 
мінімум на одну особу в розрахунку 
на місяць встановили в розмірі 1700 
гривень (збільшили на 76 гривень), 
на дітей у віці до 6 років – 1492 гри-
вень (збільшили на 66 гривень), на 
дітей у віці від 6 до 18 років – 1860 
гривень (збільшили на 83 гривні), 
на працездатних осіб – 1762 гривні 
(збільшили на 78 гривень), на осіб, 
що втратили працездатність, – 1373 
гривні (збільшили на 61 гривню).

Окрім того, відповідно до закону, 
переглянули й мінімальний розмір 
допомоги при вагітності та пологах. 

Так, з грудня він складе 440,5 грн. 
Нагадаємо, що у зв’язку зі зміною 
прожиткового мінімуму для осіб, що 
втратили працездатність, з грудня 
також робитимуть перерахування 
соціальної допомоги, розмір якої за-
лежить від даного мінімуму.

Підвищення буде стосуватись де-
сяти видів виплат, що також корелю-
ються зі збільшенням прожиткового 

мінімуму. За словами віце-прем’єра 
України Павла Розенка з наступного 
року підвищать рівень соціальних 
стандартів:

– Ми посилили пенсійне забезпе-
чення інвалідів. Розмір пенсії інвалідам 
уже збільшили з 1 жовтня 2017 року. 
Тим, хто отримував 949 гривень, пен-
сію збільшили на 44% – до 1373 гри-
вень, іншим категоріям інвалідів підви-

щення відбулося в середньому на 11%. 
Але люди з інвалідністю отримують со-
ціальну допомогу, яка залежить, зокре-
ма, від розміру прожиткового мініму-
му. У зв’язку з тим, що з 1 грудня цього 
року відбулось підвищення прожитко-
вого мінімуму, зростуть і відповідні со-
ціальні виплати людям з інвалідністю – 
це близько десяти видів виплат, – заявив 
посадовець.  

Громада Теплика виграла суд 
у приватного підприємства 
«Люкс» і добилась того, що 

землю в самісінькому центрі 
селища повернули у власність 
місцевої ради. піврічна судова 
тяганина нарешті закінчилась 
перемогою громади. 

Уже майже півроку журналісти 
медіацентру «Власно» слідкують за 
ситуацією, яка трапилась у селищі 
Теплик. Ще навесні до нас зверну-
лись активісти, які розповіли, що 
вже понад рік триває протистояння 
між громадою та приватним під-
приємством «Люкс» за 0,2598 гек-
тара землі в самісінькому центрі 
селища. Всупереч людському неза-
доволенню підприємство обгоро-
дило земельну ділянку парканом 
і розпочало роботу з підготовки 
території до масштабного будівни-
цтва. Останньою краплею стало те, 
що власники підприємства почали 
вирубувати на тій ділянці дерева 
без дозволу людей. Тоді громада 
вирішила взяти справу в свої руки: 
активісти влаштували суботник, на 
якому разом з небайдужими меш-
канцями Теплика власноруч за-
сипали котловани біля забудови, 
повикопували паркані рейки та 
прибрали територію. 

– Останньою краплею стало те, 
що власники підприємства почали 
вирубувати на тій ділянці дерева без 
дозволу людей. Я написав звернен-
ня в Державну екологічну інспекцію, 
на яке отримав відповідь, що згідно 
з вимогами законодавства, на день 
перевірки вони не виявили ніяких 
порушень. Вранці наступного дня ми 

прийшли на територію й виявили, 
що всю рвану плівку за ніч прибра-
ли. Тоді закачали рукави й почали 
засипати вириті під забудову ями, 
забрали паркан і прибрали терито-
рію. Також протягом суботника час 
від часу до нас навіть долучалися 
звичайні перехожі, вони допомага-
ли, – прокоментував ситуацію місце-
вий житель Олег Пуляр. 

Головним каменем спотикання 
між селищним головою Теплика 
Русланом Трамбовецьким та міс-
цевою громадою з одного боку, і 
ПП «Люкс» – з іншого, став договір 
оренди між приватним підприєм-
ством та вже покійним селищним 
головою, укладений 15 січня 2007 
року. Але до 2015 року ПП «Люкс» 
ніяк не заявляло про себе, тобто 
земельна ділянка підприємством 
не використовувалась. Власники не 
сплатили в міський бюджет ані ко-
пійки аж до жовтня 2015 року, коли 
зареєстрували свій договір оренди. 
Тоді ж сплатили 1837 гривень. Ми 
підрахували, що за сім втрачених 
років селищна громада не дораху-
валась у своєму бюджеті 39 424 гри-
вень.

Тоді міський голова Руслан Трам-
бовецький  розповів журналістам:  

– Про існування договору між се-
лищною радою та приватним під-
приємством «Люкс» не знав ні я, ні 
мій попередник. На початку 2016 
року до селищної ради прийшли 
представники з МПП «Люкс» та 
повідомили, що хочуть на власній 
землі побудувати дитяче кафе. Де-
путати були шоковані, і я вирішив 
винести це питання на сесію. Де-
путати проголосували, що дамо їм 
дозвіл на побудову тимчасової спо-
руди лише за умови, якщо вони по-
ставлять дитячий майданчик та від-
ремонтують фонтан, аби хоч якось 
компенсувати громаді те, що вона 
недоотримала за ці роки. З постав-
леним завданням вони впоралися, 
причому за досить короткий пері-
од, – коментував Руслан Трамбо-
вецький. 

Але місцева громада була неза-
доволена роботою підприємства, 
адже фонтан почав валитися, а так 
званий «дитячий майданчик» був 
майже порожнім. Тоді журналістів 
зацікавило, скільки коштував май-
данчик. Виявилось, що приватні 
підприємці не купували майданчик, 
а отримали його в подарунок від 
торгової фірми «Ласунка». Люди ви-
рішили добиватися правди в суді. 
Понад півроку тривала судова тяга-
нина, під час якої відбулося понад 
шість судових засідань між міською 
радою та ПП «Люкс», які на кінце-
вому етапі завершились перемогою 
селищної ради й громади. 

– Цю перемогу можна сміливо 
назвати людською, адже ми пере-
могли тільки завдяки тому, що за-
лучили адвоката, якого вважали за 
потрібне. Олексій Мусіровський по-

вністю виправдав наші сподівання й 
здобув перемогу. Варто зазначити, 
що за весь період цієї тяганини жо-
ден депутат ані селищної, ані район-
ної ради не проявив ніякої активнос-
ті. Ми будемо добиватися того, щоб 
на тому місці був сквер селищного 
значення. Щоб там люди могли при-
йти й відпочити, – говорить Олег Пу-
ляр.

Юрист Олексій Мусіровський за-
значає, що судовий процес був до-
сить довгим та виснажливим. 

– Спочатку ми звернулись до гос-
подарського суду, який нам відмо-
вив, посилаючись на те, що не мож-
на визнати недійсним договір, який 
не відбувся, – розповідає юрист. 
– Після того, взявши за основу це 
рішення, звернулись до окружного 
адміністративного суду з позовом 
про визнання протиправними дій 
та рішень державного реєстратора, 
який посвідчив договір, за яким ді-
лянка не використовувалась з 2007 
року. Тобто договір був незареєстро-
ваний, а державний реєстратор взяв 
на себе таку відповідальність і зареє-
стрував цей договір. Рішення окруж-
ного адміністративного суду було на 
нашу користь і вже в судовому по-
рядку було визнано, що земельна 
ділянка була захоплена незаконно, 
тож її повернули у власність селищ-
ної ради. 

Що ж далі там планує робити се-
лищна рада, ми поцікавились безпо-
середньо в самого Руслана Трамбо-
вецького. 

– З весни плануємо оновити на 
тій території благоустрій, насадимо 
нові декоративні кущі та дерева. 
Точно вже не будемо нікому віддава-
ти її в оренду, – наголосив Руслан Іва-
нович.  
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Моє праВо

У ТепликУ громада виграла сУд 
і відвоЮвала землЮ в ценТрі селиЩа
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Соціальне забезпечення

прожиТковий мінімУм для 
Українців збільШили... на пакеТ
молока Та 400 грамів м’яса

з 1 грудня 
прожитковий мінімум зросте 

на 78 гривень

юлія Шубіна

Мирослава СЛободянюк



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                          

корисНі порадидіМ«Правди сила», №39(48),  №50(59), 13 грудня 2017 р.5
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Взимку наша шкіра стає 
особливо чутливою, адже 
мороз, сніг і холодний ві-

тер впливають на неї не вельми 
позитивно. Втім, це зовсім не 
означає, що потрібно цілу зиму 
провести вдома під ковдрою. 
просто не забувайте захищати 
свою шкіру в холодну пору року.

засоби без спирТу
У холодну пору року варто від-

мовитися від усіх засобів, які містять 
спирт. Тому зверніть увагу на склад 
свого тоніка, молочка для вмиван-
ня або пінки. Якщо в них є спирт – 
будьте готовими до сухості шкіри та 
лущення. Такі засоби потрібно тер-
міново замінити на менш агресивні 
за дією.

М’який піЛіНГ
Взимку вам знадобиться м’який 

пілінг-крем або пілінг-паста, яка 
очищає верхній шар шкіри дбайли-
во й акуратно, на відміну від скрабу 
з великими абразивними частин-
ками. Через те, що шкіра майже 
щодня піддається впливу морозу, 
очищення має бути максимально 
делікатним.

захисНий креМ
У холодну пору року краще обі-

йтися без зволожувальних кремів. 
Підберіть спеціальний захисний 
крем для обличчя. Він допоможе 
створити необхідний захисний шар, 
який вбереже шкіру від низьких 
температур і крижаного вітру.

жиВиЛьНий креМ
Для щоденного використання 

обирайте якісний живильний крем, 
який чудово впорається з сухістю 
та лущенням шкіри. Пам’ятайте, 

що ваш нічний крем повинен бути 
щільнішим за текстурою, ніж ден-
ний. Крем потрібно наносити хоча 
б за 40 хвилин до виходу на вули-
цю, щоб він встиг проникнути в 
пори.

креМ дЛя зоНи НаВкоЛо очей
Ніжна шкіра навколо очей взим-

ку також потребує дбайливого до-
гляду. Використовуйте спеціальні 
креми для повік, які зволожують 
шкіру навколо очей, підтягують її, 
насичують корисними компонента-
ми й позбавляють набрякання.

баЛьзаМ дЛя Губ
Взимку крім живильного та за-

хисного кремів для обличчя, вам 
знадобиться зволожувальний баль-
зам для губ. Саме він допоможе по-
вернути вашим губам привабливий 
вигляд, уберегти їх від сухості й трі-
щин. Наносьте бальзам вранці та 
ввечері, а також перед кожним ви-
ходом на вулицю. Позбутися від лу-
щення допоможе також м’який 
скраб для губ, який очистить верх-
ній шар від ороговілих частинок.  

як захисТиТи ШкірУ обличчя взимкУ

Мирослава СЛободянюк

інформація з сайту: maximum.fm
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Люди все частіше почали 
відмовлятися від опалення 
домівок газом і використову-

вати альтернативні види опалення. 
усе більшого попиту серед насе-
лення набувають твердопаливні 
котли, які працюють як на дереви-
ні, так і на тирсових брикетах. Такі 
котли коштують недорого й підхо-
дять для встановлення у всіх видах 
квартир, будинків та підприємств, 
у яких є батареї.

Найбільший вибір таких котлів 
покупці можуть знайти на «Барсько-
му машинобудівному заводі», де ви-
пускають понад 14 видів різноманіт-
них твердопаливних котлів. 

– Такі котли на нашому підприємстві 
спеціалісти виготовляли ще за радян-
ських часів. Поступово їхня популяр-
ність впала й ми більше виготовляли 
газових та електричних. Після того, як 
у країні чотири роки тому трапилась 
ситуація з підняттям плати за газ, люди 
почали повертатися до опалення бу-
динків саме твердопаливними котла-
ми. У цей період у нас збільшилось їхнє 
виробництво, – розповідає заступник 
голови правління ПАТ «Барський маш-
завод» Микола Мандрика. 

Умовно котли можна поділити на 
промислові та побутові, які можуть 
економно обігрівати не лише будин-
ки, а й величезні підприємства, шко-
ли та лікарні. 

– Котли для опалення будинків ко-
штують відносно недорого, залежно 
від потужності – від семи до десяти ти-
сяч гривень. За допомогою таких котлів 
будинок можна опалювати дровами, 
вугіллям, брекетами. Вони дозволя-
ють повністю відмовитись від газу, –  
говорить Мандрика. – Система вста-
новлення котла – досить проста: його 
підключають до системи батарей, за 
допомогою нагріву води пара підійма-
ється, циркулює по системі та обігріває 
будинок. Тобто завдяки роботі одного 
котла можна обігрівати й підтримувати 
тепло відразу по всьому будинку.

Переважно такі котли купують 
люди, які живуть у селах або примісь-
ких районах. Для них на підприємстві 
розробили котли зі встановленою 
плитою, на якій можна підігріти або 
приготувати їжу. 

– Ми працюємо для клієнта. Ко-
жен, хто хоче встановити в себе ко-
тел, може підібрати в нас такий, який 
підійде саме для його приміщення. 
Нещодавно в нас з’явились окремі 
котли, які окрім того, що обігрівають 
будинок, ще й нагрівають воду для 
побутового споживання, – додає Ми-
кола Іванович.

«Барський машинобудівний завод»  
бере участь у національній програмі 
енергоефективності «Ощадний дім». 
Згідно з цією програмою, люди мо-
жуть отримати кредит у «Ощадбанку» 
на придбання котла з використанням 
будь-яких видів палива та енергії (за 
винятком природного газу та електро-
енергії, крім електричного теплоаку-
муляційного обігріву та гарячого водо-

постачання) з відшкодуванням від 20 
до 70 відсотків суми кредиту. 

– Наш завод має домовленість з 
«Ощадбанком» про те, що вони на-
дають кредит на придбання котла до 
трьох років. Для того, щоб його отрима-
ти, необхідні такі документи: паспорт, 
податковий номер, документ про отри-
мані доходи за шість місяців, рахунок-
фактура на товар, документ про при-
значену субсидію для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, – говорить Микола Мандрика. – 
Усі домовленості людина проводить 
безпосередньо з банком. Ми не зна-
ємо, хто з покупців бере в нас котел за 
власні кошти, а хто – за кредитні. 

Варто зазначити, що «Барський 
машинобудівний завод» постійно до-

«барський маШзавод» розробив
опалЮвальні коТли, на яких
можна гоТУваТи їжУ 

помагає людям, які цього потребу-
ють, і турбується про здоров’я своїх 
працівників та жителів району. На 
його території функціонує безко-
штовний фізкабінет, в якому лікують 
дітей з ДЦП і реабілітують солдатів 
АТО після отримання важких тілес-
них травм.   



у Владика є мрія: коли він 
виросте, він хоче стати біз-
несменом, купити велику 

машину й вилікувати всіх дітей 
на світі.

Хвороба  десятирічного Влади-
ка із села Козлівка Шаргородського 
району прийшла зненацька. Владик 
жив з бабусею, мати працювала в 
Києві, поки він не поскаржився ба-
бусі на часті болі у животі. Про діа-
гноз – рак печінки – сім’я  дізналася в 
травні цього року, і з того часу вся ро-
дина, односельчани та знайомі зби-
рають кошти на лікування Владика.

Переживши операцію в Націо-
нальному інституті хірургії та тран-
сплантології ім. О. О. Шалімова в 
Києві, зараз Владик проходить дру-
гий блок хіміотерапії. Також на ди-
тину чекає пересадка печінки, яка 
коштує 150 тисяч доларів. На даний 

час Владик проходить лікування в 
онкогематологічному відділені Ві-
нницької обласної дитячої клінічної 
лікарні.

Мати вірить, що її син одужає й 
все в них буде, як раніше.

– Це був для нас шок, але ми боре-
мось і віримо, що в нас все буде добре 
і він одужає. Дуже важко розуміти, що 

твоя дитина хвора, який біль та муки 
він переживає. Зараз лікування прохо-
дить дещо краще, тому що з метастазів, 
які в нього є в легенях, з двадцяти зали-
шилося три. Він терпить усе: уколи, кра-
пельниці, операцію, але найважче для 
нього – це наркоз. Він важко від нього 

відходить і просить, щоб йому його не 
робили. Він дуже мало їсть, схуд і через 
це на нього лікарі та медсестри кажуть 
«комашка». У лікарні він познайомився 
з хлопчиком Дмитром, який став для 

нього другом. Владик навіть попросив 
лікарів перевести їх в одну палату. Най-
більше син радіє, коли до нього телефо-
нують друзі та однокласники. Ми вдяч-
ні всім, хто нам допомагає та молиться 
за нас, – розповідає мати Катерина.

У селі Козлівка, звідки Владик ро-
дом, організація #beZkLюbY прове-
де благодійний концерт. Окрім цьо-
го, учасники ансамблю «Наповненні 
любов’ю» проведуть Коляду, а ко-
шти, які вони зберуть під час кон-
церту, передадуть на лікування Вла-
дика Березюка. 

Усі, хто має можливість допо-
могти хлопчику й дати йому шанс 
на щасливе дитинство та життя, 
можуть також долучитися до збору 
коштів, переказавши їх на картку 
«приватбанку»: 4149 4978 6123 
5101 (Галина Вікторівна Мержвін-
ська – бабуся хлопчика). Номер 
телефону матері Влада катерини 
березюк: 068-685-41-56.

пороги багатьох інстанцій 
оббили мешканці села 
Флорине бершадського ра-

йону, щоб добитись автобуса для 
дошкільнят. адже через відсут-
ність транспорту більшість діток 
не ходять до дитячого садочка.

– Найцікавіше, що автобус раніше 
ходив. І на ньому їздили як школярі, так 
і дошкільнята. По черзі хтось з батьків 
супроводжував діток, і все було пре-
красно. Усі були задоволені, – розпо-
відає  місцева мешканка Оксана Тихо-
нова. – А сільрада отримала новий 
шкільний автобус. Проте він розрахо-
ваний тільки на перевезення школярів. 
Нам кажуть, що дошкільнята в ньому 
не мають права їздити, бо він не об-
ладнаний спеціально для маленьких 
діток. Але ж раніше їздили.

Голова Флоринської сільради Сер-
гій Рожкевич зауважує, що в жодно-
му законі Україні, у жодному доку-

менті не йдеться про транспорт для 
перевезення дітей дошкільного віку. 
Тобто, як саме обладнати автобус, 
невідомо.

– І раніше таким чином перево-
зили дітей на свій страх і ризик. Не 

дай Бог з ними щось сталось б по 
дорозі, – припускає він. – Хто б тоді 
відповідав за це? За дитину відпо-
відають її батьки, і саме вони пови-
нні відводити або відвозити дитину 
в дитсадок. 

Проте батьки дошкільнят іншої 
думки. Мовляв, автобус вкрай необ-
хідний, адже по деяких вулицях у 
межах села пройти неможливо.

– Там болото по вуха, і діти прихо-
дять у дитсадок брудними. Це нікуди 
не годиться. Треба купу одягу на пе-
ревдягання із собою брати. Тому де-
які батьки взагалі перестали водити 
дітей у дитсадок, – скаржиться місце-
вий мешканець Віталій Пацюра. – У 
шкільному автобусі зараз повно віль-
них місць. Чому туди не можна наших 
дітей посадити? 

За словами сільського голови, 
вони це питання моніторили в Бер-
шадському райвно. З’ясувалось, що 
в Україні не існує автобусів для до-
шкільнат. Тож у шкільному автобу-
сі перевозити малечу заборонили. 

У свою чергу, батьки готові платити 
за маршрутку, яка б довозила дітей 
до дитсадка разом з ними.

– Це питання вже вирішується з 
директором автотранспортного під-
приємства, – запевняє заступник 
голови Бершадської райради Сер-
гій Пересунько. – Він обіцяв надати 
транспорт.

Втім Сергій Рожкевич наголошує, 
що так одразу все зробити не вдасть-
ся, тому що цей автобус наразі знахо-
диться в ремонті:

– Ближче до Нового року вони за-
пустять його на маршрут у тестовому 
режимі. І будуть дивитись, чи доціль-
но його залишати. По-перше, чи цей 
маршрут буде рентабельним. По-
друге, чи батьки погодяться за таку 
ціну щодня возити дітей. Скільки 
саме буде коштувати проїзд, переві-
зник ще не порахував. В автобусі їз-
дитиме до 20 пасажирів. В іншому ви-
падку треба буде підсипати гравієм 
одну з вулиць, щоб вони могли нею 
пройти до дитсадка. 

осВіТа діТи допоМоГа

Тетяна ЩербаТюк

оксана ЛиСенко
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рак – Ще не вирок: десяТирічний владик
з Шаргорода віриТь У своє одУжання

болоТо на берШадЩині «не пУскає» 
доШкільняТ У диТсадок

блаГодійніСть
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Після курсу хіміотерапії 
на Владика чекає пересадка 

печінки, яка коштує 
150 тисяч доларів
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через відсутність транспорту 
маленька дар’я не відвідує дитсадок

Владик березюк у лікарні



поНад 13 МіЛьйоНіВ
бюджеТНих ГриВеНь ВиЛучаТь 

з коШТорису

Понад 13 мільйонів гривень з дер-
жавного резервного бюджету планує 
витратити Калинівська райдержад-
міністрація через Prozorro на заміну 
металопластикових вікон у будинках 
села Павлівка, які постраждали від 
вибухів на 48-му арсеналі. Але ак-
тів виконаних робіт із заміни вікон 
не буде.   До речі, заміну вікон про-
водять і без дефектних актів. Більшу 
частину пластикових вікон закупили 
не напряму у виробника, а через по-
середників. А в укладених договорах 
відсутня інформація про точні роз-
міри вікон, матеріал, з якого вони 
виготовлені та інші технічні характе-
ристики, і, відповідно, незрозуміло, 
чим аргументують ціну на них. Усі ці 
факти не виключають корупційну 
складову при закупівлі склопакетів.

які уГоди укЛаЛа На закупіВЛю 
скЛопакеТіВ каЛиНіВська рда

Починаючи з 28 жовтня 2017 
року, райдержадміністрацією було 
укладено десять договорів на заку-
півлю пластикових вікон на загальну 
суму  10 647 040 гривень. На цю суму 
купили 2335 вікон.

Щоправда, під час закупівель по-
стійно вносили зміни: укладали до-
даткові угоди, зменшували суми та 
кількість вікон вчетверо, обійшли 
дефектні акти. Вікна купували ме-
трами квадратними, у загальну вар-
тість включили й кошти, потрібні для 
установки. Усі ці факти стають явни-
ми, коли аналізуєш договори купівлі-
продажу.

Спочатку керівництво РДА плану-
вало розділити всі кошти між трьома 
виробниками металопластикових 
вікон, уклавши з ними договори на 
однакові суми. Перший договір на 
4 560 000 гривень уклали 8 листопа-
да 2018 року з приватним підприєм-
ством «Глорія-В», яке зареєстроване 
в місті Вінниці за адресою: вул. Пи-
сарєва, 3. Планували закупити на цю 
суму 2000 метрів квадратних пласти-
кових вікон за ціною 2280 гривень за 
метр квадратний. А вже наступного 
дня із самого ранку з «Глорія-В» укла-
ли додаткову угоду, в якій зменшили 
суму закупівлі до 1 026 000 гривень. 
Відповідно, зменшилась і квадратура 
вікон до 450, яку перевели в кількість 
вікон – 250. Процедура закупівлі – до-
говірна, така ж, як з усіма наступними 
учасниками тендерних закупівель.

Цього ж дня уклали ще два дого-
вори на пластикові вікна на таку ж 
саму суму – 4 560 000 гривень. Їх укла-
ли з фізичною особою-підприємцем 
Олійником  Віктором Миколайови-
чем, адреса реєстрації ФОПу: місто 
Калинівка, вулиця Пархоменка, 3а. 
Основним видом діяльності ФОПу є 
не виготовлення вікон, а будівництво 
житлових і нежитлових будівель.

А щодо корупційної складової під 
час проведення закупівель вікон, то 
вона все ж може мати місце.

– Відповідно до частини четвертої 
статті 36 Закону України «Про публіч-
ні закупівлі», умови договору про 
закупівлю не повинні відрізнятися 
від змісту тендерної пропозиції за 
результатами аукціону (у тому числі 
ціни за одиницю товару) переможця 

процедури закупівлі або ціни пропо-
зиції учасника, у разі застосування 
переговорної процедури, – пояснює 
юрист, виконавчий директор ГО «Ан-
тикорупційний штаб» Сергій Мит-
калик. – Істотні умови договору про 
закупівлю не можуть змінюватися 
після його підписання до виконання 
зобов’язань сторонами в повному 
обсязі, крім випадків, коли йде змен-
шення обсягів закупівлі, зокрема з 
урахуванням фактичного обсягу ви-
датків замовника. Тобто зменшувати 
можна, але без зміни ціни за одини-
цю. А корупційна схема може бути, 

якщо перерахували кошти, а потім 
зменшили обсяги й вартість. Також 
є нюанс, що раніше була ціна за оди-
ницю, тобто за метр квадратний 
(2280 гривень з ПДВ), а тепер стала за 
кількість вікон.

Зменшивши вартість та кількість 
вікон, Калинівська РДА почала укла-
дати договори на придбання вікон з 
іншим виробниками та посередни-
ками. І знову були додаткові угоди. 
Серед тих, з ким уклали договори, є 
й ФОП Мельник Андрій Петрович, 
який зареєстрував свою діяльність за 
два тижні до тендерної процедури. 
Цей ФОП не є виробником метало-
пластикових вікон – він посередник.

– Ми працюємо з «Євровікнами». 
Постачаємо вікна з профілю Veka та 
VHS, – зазначив Андрій Мельник. 

Які саме вікна та за якою ціною 
постачав їх ФОП Мельник Андрій Пе-
трович – невідомо, оскільки кошто-
рисна документація відсутня на сайті 
державних закупівель prozorro.gov.
ua, так само як і технічна характерис-
тика предмету закупівель. 

Що ж до решти договорів, то їх 
уже укладали без додаткових угод. 
Голова Калинівської районної дер-
жавної адміністрації Володимир Гав-
рилюк зазначив, що додаткові угоди 
довелось укладати через те, що на 
рахунок не перерахували всю суму 
грошей, виділених з державного ре-
зервного фонду. 

– Причина – чисто бухгалтерська. 
Просто була проведена певна сума 
коштів, на початку це було шість 
мільйонів, а мало б прийти понад 
13 мільйонів. Ми спочатку з кожним 
з виробників укладали договори 
на суму по 4,5 мільйона. А оскільки 
грошей прийшло менше, то наступ-
ного дня ми уклали додаткові угоди, 
в яких зменшили суму та кількість ві-
кон. Зробили так, щоб усім дати ро-
боту. У нас було шість мільйонів, і ми 
додатковими угодами цю суму поді-
лили між виробниками, – каже Воло-
димир Гаврилюк.

Щодо вартості вікон та посеред-
ників, то голова РДА стверджує, що 
у вартість одного квадратного ме-
тра вікон закладена й вартість робіт 
з установки цих вікон. А в посеред-
ників, виявляється, купувати вікна 
дешевше, ніж у виробника. Також по-
середник може забезпечити більшу 
кількість бригад для виконання робіт. 

– Міністерством затверджена ціна 
в 2280 гривень за квадратний метр – 
це вже з демонтажем, установкою, 
відливом, – каже Володимир Олек-
сандрович. – На сьогодні в районі 
працюють вісім виробників метало-
пластикових вікон. Часто ціна вікон 
від виробника – дорожча, ніж ціна 
на їхні ж вікна від посередника. Єди-
на вимога – ціна за квадратний метр 
не повинна перевищувати 2280 гри-
вень. Ціна затверджена двома мініс-
терствами: економічного розвитку та 
фінансів.

реаЛьНа сиТуація щодо 
допоМоГи посТраждаЛиМ

Та МожЛиВі корупційНі схеМи
Усі умови виконання договорів 

мають бути реалізовані до 31 грудня 
цього року. Нині в Павлівці кипить 
робота зі встановлення вікон. Уже по-
міняли близько 1300 пошкоджених 
на нові металопластикові. 

– Сьогодні в селі працює шість 
ФОПів: з Вінниці, Калинівки, Тульчи-
на. У всіх них є свої бригади зі вста-

новлення: в одного – шість, в іншого 
– п’ять, у когось – три, дві. Усе зале-
жить від того, хто яку кількість вікон 
має встановити. А вже встановили 
десь 1200 – 1300 вікон, – розповідає 
сільський голова Павлівки Віктор Ко-
собуцький. – Але відповідно до тих 
заявок, що нам надали ФОПи, усього 
потрібно встановити десь 2100 вікон. 

Віктор Васильович каже, що на 
профілі вікон вказані такі виробники, 
як Veka, VHS, WINTECH та інші. Усі ві-
кна паспортизовані та відповідають 
державним стандартам. Каже, що всі 
вікна від двох виробників – «Єврові-
кон» та Viknaroff з Тернополя.

– Вікна встановлюються без де-
фектних актів, – пояснює сільський 
голова. – Нам вдалось переконати 
Київ, що дефектні акти тільки затягу-
ють процес, тому ми працюємо лише 
по заявках. 

Пересвідчитись у якості вікон та 
вартості виконаних робіт буде дуже 
важко, адже актів виконаних робіт 
не складатимуть. Закупівлю вікон, у 
вартості яких закладені й роботи з 
установки, робили за кодом еконо-
мічної класифікації видатків бюдже-
ту. Голова РДА стверджує, що ніяких 
актів виконаних робіт не буде. Мало 
того, з кошторису з ремонту та від-
новлення постраждалих житлових 
будинків вилучать вартість вікон та 
шиферу, який також купували за від-
повідним кодом.

– У постанові Кабміну №415 від 
2002 року йдеться про те, що фінан-
сування з державного резервного 
фонду йде виключно на основі ко-
шторисної документації. Постанова, 
на мою думку, потребує корегуван-
ня, – розмірковує очільник РДА. – 
Адже відповідно до неї, потрібно на 
кожен будинок, який постраждав, 
складати кошторисну документацію. 
У нас таких будинків – 1153. Кожен 
будинок має пройти обстеження 
сільською радою, потім проектні ор-
ганізації мають готувати дефектні 
акти й на основі дефектного акту го-
тувати кошториси, після виготовлен-
ня яких надаються кошти. А це – за-
тягування часу. Тому ми попросили 
не включати в кошториси шифер та 
вікна. Ми вікна просто купуємо за ко-
дом придбання, так само, як шифер. 
За кодом придбання акту виконаних 
робіт не буде. 

Зрозуміло, що у випадку з Павлів-
кою потрібно було діяти оперативно. 
А проведення тендерних торгів за-
ймає багато часу. Тому обласна комі-
сія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій 
ухвалила рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі 
(стаття 35, п.4 Закону України «Про 
публічні закупівлі»). Але ця стаття аж 
ніяк не скасовує застосування до 
учасника торгів усіх вимог, частину 
яких проігнорували. Та не є лазівкою, 
через яку протягуються корупційні 
інтереси. А щодо ціни на вікна, то 
проаналізувавши вартість вікон на 
ринку Вінниччини, бачимо, що вона 
могла б бути дещо нижчою, залежно 
від технічних та якісних характерис-
тик предмету закупівлі. І як можна 
перевірити вартість та якість викона-
них робіт без відповідних актів? 
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Починаючи з 28 жовтня 2017 року, райдержадміністрацією було 
укладено десять договорів на закупівлю пластикових вікон на 

загальну суму  10 647 040 гривень. На цю суму купили 2 335 вікон
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Вікна у павлівці все ж встановлюють

олена ШМигеЛьСька
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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,  промо-презентацій тощо.  Тел.: 
093-150-17-30, (068) 978-04-07. сайт: www.vlasno.
info. e-mail: vlasno.reklama@gmail.com

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

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

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.: 067-369-82-33, 063-
218-02-33.

 
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-
226-10-10, 097-226-10-10, 093-226-10-10.

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.

Робота за кордоном. Польща, Чехія, Ні-
меччина. Будівництво, м’ясокомбінати (кури, 
качки, індики), прибирання, ресторани (кухар, 
помічник). Водії (A, B, C, E). Візова підтримка 

(Шенген, робочі, від Воєводи). Ліц. АВ585242, 
МСПУ від 24.09.12. Тел.: 067-670-51-41, 050-831-
63-55 (Київ).

продавці в продуктовий магазин у місто 
київ. робота потижнева. На час роботи за-
безпечуємо нічлігом. заробітна плата – від 
2500 на тиждень. бажано досвід роботи. Тел.: 
067-988-62-29.

Безкоштовні вакансії – будівництво та колія. 
Проживання, проїзд – безкоштовно. Зарпла-
та – 11-16 злотих/год (аванс – 200 зл./щотижня). 
З візами та біометричними паспортами – пра-
цевлаштуємо за 1 добу. Оформлення запрошен-
ня – 3 тижні. Тел.: 067- 620-45-02 (Ігор, Стрий).

аНТикВаріаТ, коШТоВНосТі
куплю натуральне янтарне намисто від 

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

***
Колекціонер придбає: військову форму 

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

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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***
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).

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).

***
Холодильні промислові камери, овочесхови-

ща, двері хол. камер, компресори (Нім., Іт.), кон-
денсатори (Тур., Чех.), повітроохолоджувачі (Італ., 
Туреч.), теплообмінники, сендвіч-панелі, ПВХ-
завіси, автоматика, фурнітура. Тел: 067-100-200-8, 
095-417-60-40, сайт: lsn-dnepr.com.ua.

ТраНспорТ Та ТраНспорТНі посЛуГи
Пропонуємо запчастини для навантажувачів 

львівських усіх моделей. Великий асортимент, 
доступні ціни. Тел.: 097-442-30-60, ел. пошта: 
gidros80@gmail.com.

***
Куплю старовинні мотоцикли та запчастини 

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

МедициНа Та МедичНі посЛуГи
Інтернет-магазин tele.in.ua реалізує: чоловічі 

збуджувачі Vigrx Plus і «Віагру» – 200 мг за ціною 
1000 грн (10 табл./уп.), електричні машинки для за-
бивки сигарет (2000 грн), тютюн листовий кубин-
ський (500 грн/кг). Тел.: 095-383-81-82; 063-656-39-
39; 096-200-03-69.

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.:  097-339-88-76 

(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.

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

МобіЛьНі ВисТаВкоВі сТеНди 
(X-банер). 60х160 см, 80х180 см, 

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

Тел.: 067-611-14-80, 
сайт: stend.zp.ua

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

Автоцивілка. Зелена карта. Медичне стра-
хування при виїзді за кордон (туристичне та 
на роботу). 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.: 097-536-38-40, 
068-452-30-86. 

передпЛачуйТе 
ГазеТу!

передплатний індекс: 

97927

уВаГа!
Передплатіть газету «Правди сила» 

до кінця року. Ви можете вирізати купон 
на передплату просто з газети. Уважно 
заповніть усі вільні поля, вкажіть точ-
ну адресу. Купон віддайте листоноші 
або віднесіть у відділення «Укрпошти», 
оплативши передплату. 

Наша газета додала в сторінках, і те-
пер ми виходимо на 12 шпальтах. 

Передплата на  місяць – 10 грн 85 
коп. 

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

Якщо ви передплатили, але не отрима-
ли вчасно нашу газету, телефонуйте в ре-
дакцію: (0432) 69-49-81, (097) 769-85-68. Ми 
самі зв’яжемося з поштою, аби з’ясувати 
причини 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 перед-
платну кампанію на 2018 рік. Пропонуємо вам оформити передплату нашої га-
зети в будь-якому поштовому відділенні або через листоношу.

Поверну успіх та удачу в житті. Консультації 
та допомога в проблемах: особистого життя, 
бізнесу, кар’єри, людських заздрощів. Позбавлю 
від самотності, суперників, поверну коханого, 
збережу сімейне вогнище. Допомога дистанцій-
но. Тел.: 068-370-61-05, 073-223-29-83 (Людмила, 
Харків).

ENGROUP є національним консультантом на 
ринку юридичних та бухгалтерських послуг в 
Україні. Компанія працює в сфері корпоратив-
ного, зарубіжного та громадянського права, бу-
хобліку та оподаткування. Сайт: engroup-consult.
com. Тел.: 066-169- 60-57, 050-026- 49-93 (Харків).

завжди готова вам допомогти в будь-яких 
життєвих ситуаціях. Вирішення сімейних нега-
раздів. допомога за датою народження. Мож-
ливий дистанційний прийом. Тел.: 098-815-
24-70.

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).  

різНе
Виготовлення та монтаж металопластикових 

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



поНедіЛок, 18 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, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
11.10 Т/с «Дівчата війни»
12.00 Т/с «Справедливі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15, 23.30, 02.50 Розсекречена 
історія
16.30, 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20, 03.45 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»
00.35 Д/с «Орегонський путівник»
04.05 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
05.00 Т/с «Роксолана»

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, 10.45 «Чотири весілля»
11.50, 12.20, 13.35 «Міняю жінку»
14.45 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+)
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. Діти 4»
02.30 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»
10.10 Х/ф «Закоханий за власним 
бажанням»
12.25 Х/ф «Альпініст» 16+
14.20 Х/ф «Гроші для дочки»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.35, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не спить» 16+
00.50 Х/ф «Вибір моєї матусі»
03.15 «Скептик»
03.45 «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, 02.00 Сьогодні
09.30, 02.50 Зірковий шлях
11.00 Х/ф «Будинок для двох»
13.00, 15.30 Т/с «Все ще буде» 12+
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров» 12+
23.30 Х/ф «В пошуках бурштино-
вої кімнати»
04.00 Реальна містика
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий канал
03.25, 02.55 Зона ночі
05.00 Абзац
06.59, 09.19 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.20 М/ф «Веселі ніжки 2»
09.20 Х/ф «Медальйон» 16+
11.20 Х/ф «Код да Вінчі» 16+
14.10 Х/ф «Янголи та демони» 16+
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф «Сексі бойз, або Фран-
цузький пиріг» 18+
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.15 Антизомбі
11.20, 13.30 Секретний фронт. 
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф «Примарний 
гонщик» 16+
16.50 Х/ф «Примарний гонщик-2. 
Дух помсти» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше, ніж правда
21.25 Т/с «Нюхач» 16+
22.55 Свобода слова
00.45 Х/ф «Теорія змови» 16+
02.30 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
03.15 Т/с «Слідчі» 16+
04.10 Скарб націй
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

сТб
06.50, 15.25 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
10.50 Х/ф «Любов і голуби»
13.00 «Битва екстрасенсів 17»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Школа монстрів: Ві-
таємо у Понеділок 18 грудняster 
High»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00, 16.50, 22.00 Країна У
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 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, 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
07.55, 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, 19 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, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30, 23.20 Погода
09.40 Т/с «Серце океану»
11.10 Т/с «Справедливі»
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, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі

19.25 Д/с «Розповіді про Хансік»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30, 02.55 Розсекречена 
історія
00.35 Д/с «Орегонський путівник»
03.55 Т/с «Роксолана»

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, 10.40 «Чотири весілля»
11.50, 12.20, 13.35 «Міняю жінку»
14.45 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+)
22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Маргарет» (16+)
02.30 Т/с «Сила кохання Феріхи»

інтер
05.50 Мультфільм
06.20, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00 «Марафон. Диво почина-
ється»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто не 
спить» 16+
12.00, 17.40 Новини
13.00 Х/ф «Суєта суєт»
14.50, 15.45, 16.45, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.40, 05.15 «Подробиці»
00.50 Х/ф «А життя триває» 16+
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, 03.30 Зірковий шлях
11.00 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 «Чорна кров» 12+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.20 Х/ф «В пошуках бурштино-
вої кімнати»

Новий канал
03.00, 01.50 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00, 08.40 М/с «Том і 
Джеррі шоу»
06.59, 09.50 Kids Time
08.00 Kids Time Special
10.00 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на виживання
21.50 Варьяти

ICTV
05.30, 20.20 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше, ніж правда
11.00, 17.15, 21.25 Т/с «Нюхач» 
16+
12.00, 13.30 Х/ф «Теорія змови» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу «На трьох»
14.50, 16.30 Т/с «Майор і магія» 
16+
16.35 Т/с «Третього не дано» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30, 02.50 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+
23.40 Х/ф «Ворог біля воріт» 16+
02.00 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
03.55 Скарб націй
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

сТб
07.10, 15.25 «Все буде добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
11.20 Х/ф «Кавказька полонянка, 
або Нові пригоди Шурика»
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»
00.00 «Один за всіх»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Мураха Z»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00, 16.50, 22.00 Країна У
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 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, 08.25, 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, 20 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, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30, 23.15 Погода
09.40 Т/с «Серце океану»
11.10 Т/с «Справедливі»
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, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00, 23.30 Культурна афіша здо-
рової людини
19.25 Д/с «Розповіді про Хансік»
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.00, 02.55 Розсекречена історія
03.55 Т/с «Роксолана»

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, 10.45 «Чотири весілля»
11.50, 12.20, 13.35 «Міняю жінку»
14.45 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+)
22.00, 23.35, 00.10 «Міняю 
жінку - 12»
01.45 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»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто не 
спить» 16+
13.00 Х/ф «Ти - мені, я - тобі»
14.50, 15.45, 16.45, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.40, 05.15 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Такі гарні люди»
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 «Чорна кров» 12+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.00, 01.50 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
06.40, 07.00, 08.40 М/с «Том і 
Джеррі шоу»
06.59, 09.50 Kids Time
08.00 Kids Time Special
10.00 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Варьяти
22.00 Зоряні яйця
01.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 10.00 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.00, 17.25, 21.25 Т/с «Нюхач» 
16+
12.10, 13.30 Х/ф «Ворог біля 
воріт» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Т/с «Третього не 
дано» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35, 02.40 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+
23.45 Х/ф «Людина листопада» 
16+
01.50 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
03.25 Т/с «Слідчі» 16+
04.00 Скарб націй
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

сТб
07.10, 15.25 «Все буде добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
12.25 «МастерШеф - 6»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
00.05 «Один за всіх»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «П’ятеро друзів»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00, 16.50, 22.00 Країна У
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 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, 08.25, 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,  21 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, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30, 16.30, 23.20 Погода
09.40 Т/с «Серце океану»
11.10 Т/с «Справедливі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
16.45 М/с «Чорний Джек»
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 Д/с «Розповіді про Хансік»
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30, 02.55 Розсекречена історія
00.35 Д/с «Орегонський путівник»
03.55 Т/с «Роксолана»

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, 10.40 «Чотири весілля»
11.45, 12.20, 13.30 «Міняю жінку»
14.45 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+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.15, 00.10 Х/ф «Нестримні» 
(16+)
01.25 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»
10.10, 12.25 «Той, хто не спить» 
16+
13.00 Х/ф «Вийти заміж за капі-
тана»
14.50, 15.45, 16.45, 03.40 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.35, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не спить» 16+
00.50 Х/ф «Мамо, я льотчика 
люблю»
03.15 «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 «Чорна кров» 12+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

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                          

Тб 10

програма Телепередач з 18 по 24 грудня



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                          

Тб11 «Правди сила», №50(59), 13 грудня 2017 р.

Новий канал
03.00, 01.45 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
06.59, 09.40 Kids Time
09.50 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зоряні яйця
21.50 Кохання на виживання
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
11.00, 17.20, 21.25 Т/с «Нюхач» 
16+
12.10, 13.30 Х/ф «Людина листо-
пада» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу «На трьох»
15.00, 16.15 Т/с «Третього не 
дано» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30, 02.20 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» 16+
00.35 Х/ф «Колонія» 16+
03.00 Т/с «Слідчі» 16+
03.50 Скарб націй
04.00 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

сТб
06.55, 15.25 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
09.55 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
12.05 «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»
00.30 «Один за всіх»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «П’ятеро друзів 2»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00, 16.50, 22.00 Країна У
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полта-
вою
21.00 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, 22 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, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30, 16.30, 00.45 Погода
09.40 Т/с «Серце океану»
11.10 Т/с «Справедливі»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
15.15 Світло
16.45 М/с «Чорний Джек»
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 «Українські шерифи»
02.55 Розсекречена історія
03.55 Т/с «Роксолана»

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, 10.45 «Чотири весілля»
12.20, 13.55 «Міняю жінку»
15.40 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 «З новим роком, 
мами!»
02.00 Х/ф «Любовні рани» (16+)
05.30 Мульфільми

інтер
05.50 «Мультфільм»
06.20 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00, 12.25 «Той, хто не спить» 
16+
12.50 Х/ф «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 02.50 «Подробиці тижня»
22.00 Т/с «Бюро легенд 2» 16+
01.20 Х/ф «Усього один поворот»
04.30 Х/ф «Звичайне диво»

Тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогодні
09.30, 05.15 Зірковий шлях
11.00, 01.50, 04.25 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 «Зовсім інше 
життя»
23.20 Слідами

Новий канал
03.00, 02.00 Зона ночі
03.10 Абзац
04.59, 05.59 Kids Time
05.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
06.00, 21.40 Кохання на вижи-
вання
08.00 Пацанки. Нове життя
16.30, 19.00 Топ-модель по-
українськи
23.40 Х/ф «Черепи» 16+
01.55 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
11.00, 17.25 Т/с «Нюхач» 16+
12.05, 13.30 Х/ф «Таємниця орде-
на» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 00.25 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Третього не 
дано» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.50 Х/ф «Хулігани Зеленої 
вулиці» 16+
02.40 Факти
03.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+

03.40 Т/с «Слідчі» 16+
04.55 Скарб націй

сТб
08.05 Х/ф «Неймовірні пригоди 
італійців в Росії»
10.10 Х/ф «Дівчата»
12.15 Х/ф «Любов і голуби»
14.15 Х/ф «Москва сльозам не 
вірить»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.35 Х/ф «Снайперша»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Пастушка»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка-се-
лянка
13.00 ЛавЛавСar
14.00, 16.50 Країна У
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
18.25 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полта-
вою
21.00 М/ф «Ріо 2»
23.00 Х/ф «Доктор Дуліттл»
00.30 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 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, 23 ГрудНя

перший національний
06.00, 09.45 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
09.30, 23.30 Погода
10.30 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 Х/ф «Золото»
15.10 Д/фс «Смак Дзяннаня»
15.40 Т/с «Оповідання ХІХ сто-
ліття»
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.35 Д/ф «Вони боролись до 
загину»
00.35 Д/с «Орегонський путівник»
01.35 Світло
02.30 Фольк-music
03.30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.00 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45 «Гроші»
08.05 Х/ф «З новим роком, 
мами!»
09.50, 23.15 «Світське життя»
10.50 «Голос. Діти 4»
14.05 «Вечірній Київ 2017»
16.05, 21.15 «Вечірній квартал 
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»

00.15 «Модель XL»
02.00 «Вечірній Київ»
05.25 Мульфільми

інтер
06.50 «Мультфільм»
07.25 «Чекай мене»
09.00 Х/ф «31 червня»
11.50 Х/ф «Старий Новий Рік»
14.30 Х/ф «Екіпаж»
17.20 Концерт Олега Вінника 
«Моя душа...»
20.00, 05.15 «Подробиці»
20.30 «Час будувати»
22.40 Т/с «Дружина генерала»
02.35 Подробиці
03.05 Х/ф «Той самий Мюнхгау-
зен»

Тк україна
06.00 Зірковий шлях
06.40, 07.15, 15.20 Т/с «Чорна 
кров» 12+
07.00, 15.00, 19.00, 03.20 Сьогодні
16.10, 19.40 Т/с «Свій чужий син»
20.50 Х/ф «Зведені сестри» 12+
23.00 Т/с «Герократія» 16+
01.30 Реальна містика
04.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
05.10 Т/с «Татусеві дочки» 16+
05.59, 07.09 Kids Time
06.00 М/с «Лунтик і його друзі»
07.10 Дешево та сердито
08.50 Ревізор
11.30 Страсті за Ревізором
14.50 Варьяти
16.45 Зоряні яйця
18.40 Х/ф «Викрасти за 60 секунд» 
16+
21.00 Х/ф «Повітряна в’язниця» 
16+
23.20 Х/ф «Токарев» 16+
01.10 Х/ф «Черепи» 16+

ICTV
05.05, 04.20 Еврика!
05.15, 04.30 Факти
05.35 Більше, ніж правда
07.10 Я зняв!
09.10, 14.10 Дизель-шоу
10.45 Особливості національної 
роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
16.50 Х/ф «Таємниця ордена» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.10 Х/ф «13-й район. Цегляні 
маєтки» 16+
22.00 Х/ф «13-й район» 16+
23.45 Х/ф «Колонія» 16+
01.35 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
02.25 Провокатор
04.15 Скарб націй

сТб
05.45 Х/ф «Небезпечно для 
життя!»
07.40 «Караоке на Майдані»
08.40 «Все буде смачно!»
09.40 Х/ф «Снайперша»
13.20 «Зважені та щасливі - 7»
16.10 «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8»
21.50, 23.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
22.50 «Х-Фактор - 8 Підсумки 
голосування»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Енчантімалс. Рідний 
дім»
12.15 М/ф «Принц Єгипту»
14.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У
18.00 Х/ф «Доктор Дуліттл 2»
19.45 Х/ф «Доктор Дуліттл 3»
21.30 Танька і Володька
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. Соколо-
вою
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
19.25 Машина часу
21.00, 00.15 Велика полі-
тика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект
23.25 Національний актив
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

 
НедіЛя, 24 ГрудНя

перший національний
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 До-
брого ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.35 
Новини
09.30 Т/с «Супер відчуття»
10.00 Х/ф «Золото»
12.10 Перший на селі
12.40 Д/с «Смак Дзяннаня»
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.55 Д/ф «Кардинал Мар-ян 
Яворський»
16.55 Х/ф «Святий Августин»
21.35 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.15 Лайфхак українською
22.25 Нічна Різдвяна Літургія 
під проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці святого 
Петра
01.10 Світло
02.05 Надвечір’я. Долі
03.00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.00 Т/с «Роксолана»

1+1
06.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00, 10.00 «Розсміши коміка»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
11.00 «Світ навиворіт - 9»
12.15, 13.20, 14.40, 15.45 «Світ 
навиворіт - 6»
17.05 «Ліга сміху 2017»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Дівчина з персиками» 
(12+)
00.40 «Аргумент кiно»
01.25 «Світське життя»
04.25 Мульфільми

інтер
05.45 «Мультфільм»
06.20 Х/ф «Вусатий нянь»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Зірки»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження»
12.00 Х/ф «Укол парасолькою»
14.00 «Пісня року»
15.20 «Час будувати»
17.30, 20.30 Т/с «Східні солодощі» 
12+
20.00, 02.40 «Подробиці»
22.20 Концерт балету «Freedom»
01.05 Х/ф «Сині як море очі» 16+

Тк україна
06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Свій чужий син»
13.10 Т/с «Зовсім інше життя»
17.00, 21.00 Т/с «Коли повертаєть-
ся минуле»
19.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Зозуля»
02.30 Реальна містика

04.15 Історія одного злочину 
16+

Новий канал
03.10, 02.45 Зона ночі
06.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.00 Топ-модель по-українськи
10.39, 12.09 Kids Time
10.40 М/ф «Лісова братія»
12.10 Х/ф «16 кварталів» 16+
14.10 Х/ф «Викрасти за 60 секунд» 
16+
16.45 Х/ф «Повітряна в’язниця» 
16+
19.00 Х/ф «Пророк» 16+
21.00 Х/ф «Таємний агент» 12+
23.00 Х/ф «Еверлі» 18+
01.00 Х/ф «Сексі бойз або Фран-
цузький пиріг» 18+

ICTV
05.00 Більше, ніж правда
06.35 Т/с «Слідчі» 16+
08.30 Т/с «Відділ 44» 16+
11.40, 13.00 Скетч-шоу «На трьох»
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф «13-й район» 16+
16.50 Х/ф «13-й район. Цегляні 
маєтки» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Джон Вік» 16+
22.50 Х/ф «Макс Пейн» 16+
00.50 Х/ф «Хулігани Зеленої 
вулиці» 16+
02.40 Провокатор

сТб
07.00 «Хата на тата»
08.55 «Все буде смачно!»
10.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
11.15 «Караоке на Майдані»
12.10 «МастерШеф - 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х-Фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Пригоди монстро - по-
дружок. День усіх монстрів»
11.50 Х/ф «Пастушка»
13.00 Одного разу в Одесі
16.00 Казки У
18.00 М/ф «Ріо 2»
20.00 Х/ф «Доктор Дуліттл 4»
21.45 Х/ф «Доктор Дуліттл 5»
23.30 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»
19.25, 00.20, 01.15 Невигадані 
історії
20.05, 02.15, 05.15 Машина часу
21.40, 03.00 Час-Time
22.30 Документальний про-
ект
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 



ГороСкопкниГа тижня

жарти

поГода у Вінниці

Не 
обі-
цяй, 

якщо не 
впевне-
ний, що 
виконаєш 
обіцяне, 
адже біль, 
який ти 
завдаси 
іншому, 
рано чи 
пізно до 
тебе повернеться. колись і 
Вікторія зробила помилку, 
не виконавши зобов’язання 
перед подругою, що поми-
рала. Та доля завжди карає 
боржників… 

Чи можна виправити по-
милки минулого, що руйнують 
майбутнє? Як змінити долю 
улюбленого сина? Пройшовши 
через важкі життєві випробу-
вання, Вікторія знайшла відпо-
віді на ці питання, а чи знайдете 
їх ви?

Книга Світлани Талан «По-
милка» – новий роман про на-
боліле: наркоманію та СНІД, які 
знищують молоде покоління 
нашої країни, про помилки, що 
змінюють усе життя й залиша-
ються тягарем невиконаних 
обіцянок. 

– Уряд визнав, що запаси зерно-
вих з’їв хом’як!

– Тепер в уряді перевіряють: у 
кого ж відвиснуть щоки?

***
– Цей нахаба Петька запросив 

мене до себе, щоб показати свою 
колекцію марок. Краще б я туди не 
ходила! 

– Чому? Він що, до тебе чіпляв-
ся?

– У тому-то й річ, що ні. Усе пока-
зував і показував свої дурні марки.

***
– Так, синку, швиденько зібрав 

усі свої розкидані іграшки.
– Та ну, тату... Краще я в кутку 

постою...
***

Що робити, якщо хотів витерти 
своїй дівчині сльози, але випадко-
во стер брови? 

ВіЛьНа хВиЛиНка 12

на новорічномУ сТолі 
має бУТи багаТо м’яса 
й помаранчевих овочів 

СВято

18–24 грудня 
оВеН
Багато клопоту вам може прине-
сти нерухоме майно. Але у вас 

буде можливість вирішити проблеми, 
пов’язані з ним або з податками. Мож-
ливі додаткові доходи. Середина тижня 
сприятлива для великого бізнесу, масш-
табних справ.

ТеЛець
Зараз вам варто більше дбати про 
своє здоров’я. Потурання шкід-

ливим звичкам може більше нашкодити 
організму, ніж важка робота. Перенапру-
жуватись також не варто. Впорядкуйте свій 
раціон, зменшивши кількість шкідливої їжі.

бЛизНюки
Сприятливий період для медич-
них і косметичних процедур. 

Якщо ви давно планували похід до лікаря 
або косметолога, то зараз настав слушний 
час. На роботі вас очікує успіх, можлива 
премія. Також у вас може зав’язатися ро-
ман з колегою.

рак
Цього тижня вас непокоїтиме ма-
теріальний стан. Варто бути ощад-

ливішими, а якщо трапиться нагода до-
датково підзаробити – не проґавте її. Аби 
цей тиждень був сприятливим, потрібно 
докласти трохи зусиль.

ЛеВ
На вас чекає напружений тиж-
день. Можливі фізичні та психічні 

навантаження. Якщо уникнути конфлік-
тних ситуацій не вийде, змініть своє став-
лення до них. Присвятіть більше часу собі, 
а не вирішенню чужих проблем, тільки 
так ви уникнете нервового перенапру-
ження.

діВа
Ви зможете розкрити свій твор-
чий потенціал, чим здивуєте 

близьких. Для тих, хто займається наукою 
або спортом, це також сприятливий пе-
ріод. Загалом цей тиждень подарує нові 
можливості для самореалізації.

Терези
Матеріальні успіхи багато в чому 
будуть залежати від уміння на-

лагоджувати й підтримувати відноси-
ни. Навіть якщо робота не пов’язана зі 
спілкуванням. У цей період загострення 
відносин з колегами може спричинити 
проблеми, які можуть призвести до мате-
ріальних збитків. 

скорпіоН
Є ризик отримання тілесних ушко-
джень у результаті конфлікту або 

необережності в дорозі. Тому уникайте 
небезпек. У середині тижня утримайтесь 
від вживання спиртного, воно може ви-
кликати проблеми з психікою та нерво-
вою системою, погано відбитися на розу-
мових здібностях. 

сТріЛець
У цей період можливе незначне 
погіршення здоров’я – бережіть 

горло, шию, вуха. Однак для лікування цей 
час сприятливий. Якщо ви відкладали по-
хід до лікаря, то зараз дуже вдалий час для 
того, щоб його здійснити. Також вам варто 
зайнятися загартуванням організму. 

козеріГ
Вдалий час для початку бізне-
су, планування масштабних фі-

нансових заходів, вирішення питань, 
пов’язаних зі спадщиною, податками, 
страховками. Прибуток може принести 
й діяльність у сфері астрології, езотерики, 
психологічного консультування. 

ВодоЛій
Присвятіть цей тиждень зала-
годженню дрібних робочих і 

побутових справ, які ви тривалий час 
відкладали в довгий ящик. Можливе 
отримання важливої інформації. Плану-
вання дозволить швидше добитись по-
ставлених цілей.

риби
Тиждень сприятливий для вирі-
шення навіть найскладніших за-

вдань. У цьому нам допоможе власна ви-
нахідливість та інтуїція, а також підтримка 
близьких. Сприятливий період для вста-
новлення дружніх зв’язків і нових зна-
йомств. 
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Відомо, що при-
йдешній 2018 рік 
є роком жовтої 

собаки. астрологи ка-
жуть, що він принесе 
нам цілковитий спо-
кій та стабільність, а 
пріоритетами стануть 
сім’я, любов, дружба 
та вірність. а щоб усе задумане 
вдалось, господиням варто за-
вчасно продумати меню ново-
річного столу. для наших чита-
чів ми підготували кілька порад, 
як зробити його особливим і 
догодити символу прийдешньо-
го року. 

Собака – це, у першу чергу, хи-
жак, тому варто зробити акцент на 
м’ясних стравах. На столі обов’язково 
мають бути: м’ясо, овочі, фрукти та 
легкі десерти. Бажано, щоб у кольо-
ровій гамі переважали жовті та оран-
жеві кольори. Щодо спиртного, то з 
ним варто бути дуже обережними, 
оскільки собаки не люблять навіть 
запаху алкоголю.

Не поскупіться й при-
красьте незвичайним 
способом усі страви, щоб 
вони були святковими, 
викликали приємні емо-
ції та створювали ново-
річний настрій. Актуаль-
ними будуть салати у 
вигляді ялинок, ялинко-

вих прикрас, мордочки собаки, кіс-
точки тощо. Доповніть стіл фруктами, 
щоб він був барвистим і яскравим — 
це сподобається «господарю свята». 

Символ 2018 року повинен бути 
присутнім буквально скрізь: на ялин-
ці, прикрасах, настінних картинах 
і календарях, в одязі, на упаковках 
подарунків. Обставте кімнату, в якій 
прийматимете гостей і накриватиме-
те стіл, м’якими іграшками-собачка-
ми, подаруйте кожному сувенір або 
маленьку статуетку символу року.

А якщо ви не плануєте святкувати 
вдома, а хочете компанією чи роди-
ною відпочити в затишному місці, 
для вас найкраще підійде програма 
для гостей у ресторані «Млин Фата-
Моргана». 


