
нуті в текст закону, – говорить пан 
Токарчук.

19 грудня, об 11 годині в «Укра-
їнському домі» в Києві відбулося 
всеукраїнське аграрне віче, на 
якому були присутні представни-
ки з більш ніж тисячі аграрних під-

приємств. Очевидці повідомили, 
що присутніми також були пред-
ставники з майже всіх політичних 
фракцій Верховної Ради. Вони по-
обіцяли внести дане питання до 
порядку денного й проголосувати 
за нього. 
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У ЖМЕРИНЦІ ПІСЛЯ СЕСІЇ
ПОБИЛИ ДЕПУТАТКУ

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА ДІТЕЙ: 
ПОРАДИ БАТьКАМ

протести

6ЯК МАЛЕНьКОМУ СЕЛУ
НЕ щЕЗНУТИ З МАПИ УКРАЇНИ?

Програма ТБ 
з 25 по 31 грудня

Заметілі та численні затори не 
стали на заваді аграріям, які 
18 грудня вийшли страйку-

вати на українські дороги, щоб 
захистити власні права. Підпри-
ємці вивезли важку техніку й 
перекрили рух на трьох трасах у 
Черкаській, Рівненській та Хмель-
ницькій областях. Вінницькі 
протестувальники добиралися до 
місця подій на власних тракторах.

– Ми проводили попереджу-
вальну акцію за скасування рішень, 
прийнятих Верховною Радою 
України 7 грудня 2017 року, в яких 
йдеться про припинення відшкоду-
вання податку на додану вартість 
(ПДВ) на експорт. Раніше під час 
експорту соняшника, сої та ріпаку 
нам повертали ПДВ після сплати, і 

ми могли купити на ті кошти техні-
ку. Згідно з новими законами, ПДВ 
повертати не будуть. Усі аграрії від-
разу втрачатимуть 20%. Це дуже 
сильно вдарить як по маленькому 
аграрному бізнесу, так і по велико-
му. Адже такі малі підприємства, як 
моє, не можуть напряму експорту-
вати за кордон, тому ми продаємо 
все трейдерам (учасникам біржової 
торгівлі – ред.), яким держава від-
шкодовувала ПДВ, – розповідає 
аграрій з Теплика Володимир То-
карчук  – Держава пропонує нам 
свою альтернативу – продавати 
товар олією, але це дуже невигід-
но, оскільки в Україні таких під-
приємств дуже мало. В аграріїв за-
лишаються лише два виходи: або 
продати товар за копійки, або за-
лишити гнити в коморі, – додає Во-
лодимир Мефодійович.

Аграрії в один голос виступа-
ють проти зазначених змін до По-
даткового кодексу України.

– У залі парламенту ці зміни 
відхиляли кілька разів, але згодом 
вони маніпулятивно були протяг-

Бершадського медколеджу 
можуть лишитися на вулиці (с.4)

цифра тижня

272 студенти 

Люди перекрили дорогу в негоду під гаслом «Захистити село»

СТРАЙК АГРАРІЇВ:
ПІДПРИЄМЦІ ВИВЕЗЛИ ВАЖКУ ТЕХНІКУ 
НА ДОРОГИ УКРАЇНИ
Мирослава СЛОБОДЯНЮК



На околицях Вінниці розта-
шовані два діючих граніт-
них кар’єри: у Сабарові та 

Стрижавці. У самій же Вінниці є 
закинуті каменоломні, де до-
бували камінь для будівництва 
житлових будинків міста.

Найбільший кар’єр в області знахо-
диться в місті Гнівань, він також є одним 
з найбільших у Європі. Мешканці міста 
потерпають від того, що їхні домівки 
розташовані поблизу цього гігантсько-
го кар’єру. Люди переконані, що кар’єр 
псує місцеву екологію та негативно впли-
ває на їхнє здоров’я, адже радіація від 
граніту, пил, вибухи, відкачування води 
з кар’єру, близьке розташування біля 
річки Південного Бугу є основними чин-
никами негативного впливу як на еколо-
гію, так і на здоров’я. Екологи кажуть, що 
наслідки від роботи гранітних кар’єрів є.

– Ми не займалися такими випадка-
ми. Але я вбачаю потенційні проблеми 
з гідрологією. Небезпечний пил через 
роботу техніки та вибухів. Тобто вплив 
може бути, якщо вітер віє в напрямку 
житлових будинків. І рух вантажівок 
через село, зазвичай, є проблемою, 
тому що має бути об’їзд, – каже еколог 
Національного екологічного центру 
України Олексій Пасюк. 

Вибухи на Гніванському кар’єрі, зі 
слів місцевих мешканців, відбуваються 
кожного вівторка. А самоскиди везуть 
камінь з кар’єру до переробного під-
приємства вздовж житлових будинків.

– Кожен кар’єр може по-різному 
впливати на конкретну ситуацію в 
районі, але як такого глобального не-
гативного екологічного впливу він не 
завдає. У граніті – природний радіа-
ційний фон. Але якщо мешканці туди 
не будуть ходити, то не буде ніякого 
негативного впливу на їхнє здоров’я, – 
каже еколог, енергоменеджер у депар-
таменті паливно-енергетичного комп-
лексу та енергозбереження Львівської 
ОДА Іванка Гаврилко. 

Вплив природного радіаційного 
фону від граніту на здоров’я людини 
може виникнути, якщо людина довгий 
час перебуває поруч з гранітом, напри-
клад, працює в кар’єрі. 

– Домівки, поруч з якими їздять 
вантажівки, можуть тріскатися. На пси-
хіку людини можуть впливати шум та 
вібрації від вибухів на кар’єрі. Щодо 
зникнення води з колодязів – усе за-
лежить від ґрунтових вод, глибини 
їхнього пролягання. Це індивідуально 
для кожної місцевості, але така загро-
за цілком можлива. Взагалі кар’єри на 
навколишнє природне середовище 
мають негативний вплив, тому що змі-
нюється структура, змінюється також 
обсяг та залягання ґрунтових вод, за-
звичай, змінюється біорізноманіття, – 
каже голова громадського формуван-
ня «Екологічний патруль» та голова 
громадської ради при державній еко-
логічній інспекції в Дніпропетровській 
області Тетяна Лампіка. 

Реальна проблема у Гнівані – знижу-
ється рівень води в криницях, а також 
взагалі зникає вода. Аналогічна про-
блема в сусідніх населених пунктах. 
Місцеві пов’язують це з тим, що вночі 
з кар’єру викачують воду в Південний 
Буг. Зі слів працівника кар’єру, можуть 

за ніч злити в річку до 22 000 кубів води. 
А це ті самі підземні води, які люди 
отримають з колодязів. Відкачування 
води є реальним фактом. З гранітного 
кар’єру йдуть труби, з яких викачана 
вода зливається в Південний Буг.

Така процедура є законною. Відкача-
ну воду зливають у ґрунт або в річку. Аль-
тернативи немає. Гіпотетичне питання 
може бути в тому, чи ця вода не забруд-
нює річку. У відкачаної води, наприклад, 
можуть бути якісь відходи від вибухових 
робіт. Щоб дізнатися, чи екологічні служ-
би перевіряли цю воду, ми направили 
запити до відповідних органів. У Дер-
жавній службі геології та надр України 
зазначили, що ніяких перевірок на Гні-
ванському кар’єрі не проводили, тому 
що з 2013 року встановлений мораторій 
на перевірку кар’єрів по Україні, який 
досі не скасували. Тобто, кожен може як 
завгодно користуватися надрами Украї-
ни й ніхто не має права перевіряти пра-
вильність цього видобутку. 

Місто Гнівань має свої свердловини, 
тобто, не лише колодязі є єдиним дже-
релом питної води у місті. За інформа-
цією Гніванської міської ради, у місті є 
шість свердловин, які знаходяться на ба-
лансі комунального підприємства «Гні-
ваньводопостач». Окрім них є свердло-

вини приватні та технічні. Що стосується 
близького розташування кар’єру біля 
річки, то це типова ситуація.

Гранітні кар’єри майже завжди розта-
шовані поблизу річок, тому що саме там 
залягає найбільше природного каменю. 
На Вінниччині десятки кар’єрів розташо-
вані так само близько біля річок, як і в 
Гнівані. Теоретично можливо допустити, 
що десь через щілину річка почне запо-
внювати кар’єр, але це на даний момент 
малоймовірно. Заповнення кар’єру в 
Гнівані водою з Південного Бугу цілком 
можливе, якщо граніт будуть добувати 
зі сторони, де тече річка. Але власники 
даного кар’єру в цьому не зацікавлені 
через шалений прибуток та можливу 
екологічну катастрофу.

Державна екологічна інспекція у 
Вінницькій області провела планову 
перевірку дотримання вимог приро-
доохоронного законодавства ВАТ «Гні-
ванський кар’єр», яке видобуває граніт 
на двох проммайданчиках (кар’єрах) – 
у селищі Гнівань та в селі Журавне.

Під час перевірки цих кар’єрів вия-
вили численні порушення. На кар’єрах 
не проводили дослідження якості води 
водного об’єкта вище та нижче скиду 
стічних вод з періодичністю один раз 
на квартал. У гранітному кар’єрі в Гні-
вані в період з 19 квітня 2016 року по 
16 червня 2016 року та в Журавнен-
ському кар’єрі в період з 19 квітня 2016 
року по 9 травня 2016 року здійсню-
валось самовільне водокористування. 
Перевищено встановлені нормативи 
забруднювальних речовин у водах, 
які підприємством скидались у водні 
об’єкти. Скид зливових та кар’єрних 
вод у поверхневі водні об’єкти здій-
снювали з порушенням. Не вели обліку 
небезпечних відходів. Не здійснювали 
утилізацію відходів. Крім того, ВАТ «Гні-
ванський кар’єр» не уклало договір з 
ліцензійною організацією для передачі 
небезпечних відходів.

За результатами перевірок трьох 
відповідальних осіб притягнули до ад-
міністративної відповідальності. 

Небажання вінничан са-
мим вирощувати про-
дукцію та влаштовува-

тись на робочі спеціальності 
– цією проблемою стурбовані 
вінницькі депутати. Саме про 
це виникла дискусія на комісії 
з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм Вінницької 
облради під час презентації 
«Програми економічного та 
соціального розвитку Вінниць-
кої області на 2018 рік». 

Директор департаменту міжнарод-
ного співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації Воло-
димир Мережко озвучив заплановані 
нові робочі місця на підприємствах, які 
запустять виробництво у 2018 році.

 – Так, іде досить агресивна 
реклама працевлаштування на 
деякі виробництва, – зауважує 
директор департаменту фінансів 
Вінницької облдержадміністра-
ції Микола Копачевський. – Але 
останнім часом складається тен-
денція, що люди не хочуть офіцій-
но працювати. Вони займаються 
своїм господарством.

– Робітничі професії втратили 
свою популярність. І це проблема для 
всієї України, – додає депутат облра-
ди Олександр Крученюк. – Цікаво, 
що люди подекуди не погоджуються 
навіть на зарплату у 8,5 тисяч. Так, 
робота важка, але й зарплатня при-
стойна. Як заступник голови ОДА, я, 
наприклад, маю десять тисяч. Тому 
треба зараз пропагувати робітничі 
професії.

Депутат Дмитро Рижмань роз-
повів також, що до нього приходять 
люди з центру зайнятості й просять 
написати відмову:

– Кажуть: «Напишіть, що я вам не 
підходжу». А я навіть ще нічого не 
запропонував. А він продовжує: «Я 
курчат закупив, мені їх треба про-
дати». Взагалі-то, треба дати можли-
вість людям працювати на своїх двох 
гектарах, на своїх паях. Щоб вони ви-
рощували там овочі та фрукти, і змо-
гли спокійно їх продавати. Тоді ми 
могли б забезпечити наші магазини 
власною продукцією, а не привозити 
її з-за кордону.

Згадали досвід селян з Чернівець-
кої області, які якраз і займаються са-
дівництвом та овочівництвом.

– Крім того, не можна в одні руки 
давати 500 тисяч гектарів оренда-

рям, – продовжує Дмитро Рижмань.  
У цьому його підтримав Олександр 

Крученюк і потиснув йому руку. А депу-
тат Сергій Стаднік зауважив, що варто 
ввести такі державні програми, які б 
заохочували власників паїв обробляти 
цих два гектари. Депутат Тарас Фурман 
наголосив на необхідності впрова-
дження економічних важелів для роз-
витку сільської місцевості.

– Мене наразі хвилюють питан-
ня тіньової зайнятості, прихованого 
безробіття та розвитку районів. І цим 
проблемам треба приділити особли-
ву увагу в програмі економічного та 
соціального розвитку області, – підсу-
мував голова комісії Геннадій Мазур. 

Наприкінці депутати «Програму 
економічного та соціального розви-
тку Вінницької області на 2018 рік» 
підтримали. 

МІСЦЕВА ВЛАДА ЕКОЛОГІЯ

«ТРЕБА ЗАОХОТИТИ ЛЮДЕЙ ВИРОЩУВАТИ 
ОВОЧІ НА ДВОХ ГЕКТАРАХ», – 

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОДИН 
З НАЙБІЛЬШИХ КАР’ЄРІВ ЄВРОПИ: 
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ДепУтати

ДоВКІЛЛя

Тетяна ЩерБаТЮК

Влад БОДНар

Гніванський кар’єр

вінницькі депутати хочуть 
розвивати мале підприємництво

у Гнівані зливають шкідливі речовини та нехтують утилізацією відходів з кар’єру



У п’ятницю, 15 грудня, у Жме-
ринській міськраді знову 
бились депутати. Внаслідок 

цього одну депутатку госпіталі-
зували, а ще двоє звернулись до 
лікарів. Про це повідомив поміч-
ник депутата Вінницької обласної 
ради Олександра Васильчука 
Юрій Слободянюк.

– Усе почалось із суперечок на 
сесії міськради через надбавки та 
премії для міського голови та секре-
таря, – розповідає він. – Зробили зау-
важення, що мер не може голосувати 
сам за себе, бо це конфлікт інтересів. 
Апарат міськради запропонував пе-
реголосувати це питання. Опозиційні 
депутати відмовились переголосува-
ти. Проте рішення ухвалили. Тоді де-
путатка Ольга Пащук почала вимага-
ти показати протоколи голосування. 
Але їй відмовили. А як тільки вона 
вийшла на двір, отримала удар у ще-
лепу від заступника міського голови 
Олександра Фурмана.

За словами Юрія Слободянюка, 
щойно Ольга Пащук впала, Олек-
сандр Фурман втік.

– Натомість на місце бійки при-
бігли інші депутати та мер, – про-
довжує помічник депутата. – Хотіли 
підняти Ольгу Василівну, але вона 
сказала, що їй дуже болить. І пово-
рухнутись зовсім не могла. Виклика-
ли «швидку», але й знеболювального 
не можна було колоти, тому що в неї 
медикаментозна алергія. Зараз вона 
в лікарні з переломом руки, струсом 
мозку, забоями грудини, щелепи та 
хребта.

Натомість Олександр Фурман ка-
тегорично заперечує, що бив Ольгу 
Пащук.

– Ніхто нікого не бив. З цього при-
воду йде слідство, і воно покаже, хто 
має рацію, а хто – ні, – зауважує він. – І 
ніхто не сперечався. Можливо, Ольга 
Василівна сама посковзнулась. Адже 
плитка була мокрою від дощу. Я піс-
ля цього всього, що відбувається, сам 
опинився в лікарні. У мене тиск різко 
піднявся.

Міський голова Анатолій Кушнір 
підтверджує, що Ольга Пащук трав-
мувалась, але не береться стверджу-
вати, як все сталось.

– Я не бачив, за яких обставин 
Ольга Василівна впала. Але знаю, що 
мого заступника взагалі не було на 
сесії, і він якраз заходив у міськраду, 
а вона виходила, – каже він. – Кажуть, 

що вона сама кинулась зі стусанами 
на Фурмана. Йому навіть довелось 
«блок» ставити руками, щоб захис-
тись. Можливо, дійсно, посковзну-
лась, коли замахувалась. Можливо, 
хтось її штовхнув. Не знаю. Річ у тому, 
що в нас ще одна депутатка постраж-
дала. Коли Ольга Василівна вимагала 
протоколи, депутатка Ірина Попік не 
дала їх. Адже був досвід, що протоко-
ли зовсім щезали. То Ірину Анатоліїв-
ну вдарили в спину. Я сказав, щоб її 
швидко вивели із сесійної зали. Вона 

теж звернулась до лікарів та написа-
ла заяву в поліцію.

У поліції лише зазначили, що три-
вають слідчі дії, задокументовуються 
всі обставини інциденту та свідчення 
очевидців і потерпілих. 

– Наразі внесені відомості в Єди-
ний реєстр досудових розслідувань 
за статтею 122 «Умисне середньої 
тяжкості ушкодження», – говорить 
начальник відділу комунікацій Го-
ловного управління Нацполіції у Ві-
нницькій області Анна Олійник. 

Журналісту вдалося додзвонитись 
до потерпілої Ольги Пащук, яка пере-
буває в лікарні.

– Вдень весь час під крапельницею 
лежала. Права рука взагалі не працює, 
бо поламана, ще й зі зміщенням, – скар-
житься вона. – Усі в шоці від вчинку Фур-
мана. Я навіть не встигла йому нічого 
сказати. А він при свідках з розмаху влу-
пив мені кулаком у щелепу. І я одразу 
впала навзнак. Вважаю, мене побили 
тому, що протягом сесії я обурювалась 
щодо премій меру та секретарю.

Нагадаємо, напружена ситуація в 
Жмеринській міськраді зберігається 
після побиття двох депутатів торік 
у вересні. 
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оператиВнІ ноВини

У КРИЖОПІЛьСьКОМУ РАЙОНІ 
ХЛОПЕЦь КИНУВСЯ ПІД ПОТЯГ 
ЧЕРЕЗ СВАРКУ З ДІВЧИНОЮ

У ТУЛьЧИНІ АВТОБУС НА СМЕРТь
ПЕРЕЇХАВ ПЕНСІОНЕРКУ 

У ДТП НА ТИВРІВщИНІ 
ЗАГИНУВ ЧОЛОВІК

НА КАЛИНІВщИНІ У ВЛАСНОМУ 
БУДИНКУ ЗГОРІЛО ТРОЄ ЛЮДЕЙ 

27-річний хлопець, якого в 
Крижопільському районі збив по-
тяг «Київ – Одеса», вчинив само-
губство. Про це повідомили у від-
ділі комунікації поліції Вінницької 
області. 

Трагедія сталася в суботу, 
16 грудня. Звести рахунки з 
життям хлопець вирішив після 
сварки зі співмешканкою. Напере-
додні подружжя розпивало 
спиртні напої. По дорозі додому 
між ними виникла сварка, під час 
якої чоловік кинувся під потяг. 

На Вінниччині внаслідок отри-
маних під час ДТП травм померла 
літня жінка. 

Як повідомляють у прес-службі 
ГУ Національної поліції у Вінниць-
кій області, смертельна автопри-
года сталася 18 грудня в Тульчині. 
46-річний водій автобусу «Бог-
дан» не зміг вчасно загальмувати 
та скоїв наїзд на пенсіонерку. 
Потерпіла загинула на місці 
пригоди. Водієві тепер загрожує 
до восьми років в’язниці. 

16 грудня в Тиврівському 
районі водій автомобіля допус-
тив наїзд на чоловіка та жінку, 
які рухалися узбіччям дороги. Від 
отриманих ушкоджень чоловік 
загинув на місці пригоди, жінка 
потрапила до лікарні. 

Аварія сталась близько дев’ятої 
ранку в селищі Сутиски. За слова-
ми начальника Гніванського 
відділення поліції Володимира 
Василика, водій автомобіля однієї 
з приватних охоронних фірм 
внаслідок аварійної ситуації, яка 
склалася на дорозі, допустив наїзд 
на двох пішоходів, які йшли 
узбіччям. Відомо, що автомобіль 
їхав на виклик. Від отриманих 
внаслідок автопригоди ушко-
джень чоловік загинув на місці 
події, травмовану жінку доставили 
до лікарні. Тепер водієві автівки 
загрожує до восьми років позбав-
лення волі. 

У селі Заливанщина Калинів-
ського району в ніч на 17 грудня 
спалахнув приватний будинок.

Як повідомили в прес-службі 
ГУ ДСНС України у Вінницькій 
області, у вогняній пастці опини-
лось троє людей. Попри те, що 
рятувальники оперативно виїхали 
на місце пожежі, півтори години 
довелось витратити на ліквідацію 
вогню на площі 100 квадратних 
метрів.

На місці пожежі вогнеборці 
виявили тіла трьох мертвих 
людей. Наразі причини займання 
з’ясовують. 
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Усе почалось із суперечок 
на сесії міськради через 

надбавки та премії для міського 
голови та секретаря

Тетяна ЩерБаТЮК
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Міський голова Анатолій Кушнір біля лежачої депутатки

СКАНДАЛ НА СЕСІЇ ЖМЕРИНСЬКОЇ
МІСЬКРАДИ ЗАКІНЧИВСЯ БІЙКОЮ: 
ДЕПУТАТКА В ЛІКАРНІ 

У Вінниці 16 грудня прой-
шов День жалоби у 
зв’язку з похованням ві-

нничанина Павла Корнелюка, 
який загинув на фронті. На всій 
території міста приспустили 
прапори України з траурною 
стрічкою. 

Павло Корнелюк загинув 13 
грудня від кулі російського снай-
пера. Дуже багато людей прийшло 
провести молодого захисника 
України в останню путь у Мироно-

сицьку церкву на вулиці Київській. 
Також попрощатися з героєм-ку-
леметником з позивним Кат при-
йшли його побратими.

До війни Павло працював у полі-
ції, у вінничанина залишились бать-
ки, брат, дружина та дворічна доне-
чка. Близькі кажуть, що Павло дуже 
мріяв про сина та дожити до того 
дня, коли закінчиться війна. Вічна 
пам’ять Герою та глибокі співчуття 
рідним! 

Vlasno.info

загибЛІ

МРІЯВ ПРО СИНА ТА
ДОЖИТИ ДО ПЕРЕМОГИ:
у Вінниці поховали загиблого на фронті воїна

сКанДаЛ



Один з медичних коледжів на Вінниччині 
можуть ліквідувати. Про це говорили дня-
ми на президії Вінницької обласної ради. 

Питання щодо припинення існування Бершад-
ського медколеджу, шляхом приєднання до Вінниць-
кого медколеджу, попередньо зняли з порядку ден-
ного на президії облради. Проте колектив коледжу 
готовий знову подолати далекий шлях з Бершаді до 
Вінниці, щоб у разі потреби виступити під час сесії об-
лради 20 грудня на свій захист.

– Ми хочемо зберегти наш навчальний заклад. 
Адже «приєднання», яке нам пропонують, не що інше, 
як схема ліквідації коледжу, – запевняє голова профко-
му коледжу Ольга Петровська. – Нам не дадуть набо-
ру – і все, коледж закриється. Не буде студентів — не 
буде навчального закладу. 

За словами завідувачки медсестринського та фель-
дшерського відділень медколеджу Ніни Німчук, в їхньо-
му коледжі працює 63 співробітники та 272 студенти.

– І 70 відсотків наших студентів — це сільська мо-
лодь. Тобто, є сподівання, що після навчання вони ні-
куди не поїдуть, а працюватимуть у своїх населених 
пунктах, – говорить вона. – Наразі всім відомо, що на 
Вінниччині дуже багато вакансій медсестер, а навча-
ють медсестер в області лише п’ять медколеджів.

Проте директор департаменту охорони здоров’я 
Вінницької облдержадміністрації Людмила Грабович 
запевняє, що ситуація з фінансуванням у медколеджі 
занадто напружена.

– Вартість навчання одного студента тут становить 
14500 гривень, – каже вона. – За два роки кількість 
студентів зменшилась у 1,6 раза. За контрактною фор-
мою навчання — на три десятих. Водночас вартість на-
вчання студентів за контрактною формою навчання є 
найвищою серед п’яти коледжів. І діти туди не йдуть 

Мешканці села Кочурів Гай-
синського району забили 
на сполох: понад місяць 

до них не їздить автобус. Отже, 
добиратись на роботу до райцен-
тру їм доводиться пішки. Про це 
ми дізналися від місцевої меш-
канки Оксани Немировської. 

 – Та навіть купити щось людям, і 
то треба їхати в Гайсин, бо в нас ні ма-
газину, ні аптеки немає, – скаржиться 
жінка. – Раніше маршрутка ходила 
кожні 30-40 хвилин, і проблем не 
було. А тепер треба таксі викликати. 
У нас є десять дітей дошкільного віку, 
то вже півтора місяця вдома сидять. 
Адже від нашої зупинки до найближ-
чої зупинки маршрутки в Гайсині тре-
ба долати три кілометри.

Голова Гайсинської райради Гри-
горій Боровий зауважує, що із села 
їздить шкільний автобус і ніхто не 
забороняє батькам з дошкільнятами 
сідати в нього. 

– А загалом щодо маршрутки – 
ситуацію ми знаємо. Річ у тому, що 
на даний маршрут перевізник не 
може знайти водія, – каже він. – Я 
вже особисто в центр зайнятості 

звертався. Там сказали, що наразі 
немає водія з відповідною катего-
рією. З перевізником і вдруге роз-
мовляв. То він бідкається, що марш-
рут нерентабельний. 

Приватний перевізник Леонід 
Чайковський підтверджує, що річ на-
віть не у водієві. Мовляв, за великою 
потребою його можна було б знайти:

– Але водії відмовляються їздити на 
Кочурів, бо їм немає виторгу. Зараз со-

лярка дуже дорога, тож водій за день 
може тільки вартість пального «від-
бити». Зрозуміло, що це їм невигідно. 
Тому там за два місяці й змінилось чо-
тири водії. Треба оголошувати конкурс 
серед перевізників. Хай би голова сіль-
ради написала звернення до райдер-
жадміністрації про це. 

Село Кочурів входить до складу 
Кунянської сільської ради, а її голо-
ва Світлана Кондратюк готова підго-

тувати клопотання до РДА стосовно 
оголошення конкурсу. 

– Дійсно, шкода людей. Бо в них 
у селі немає навіть, де хліба купити. 
Зрозуміло, що село маленьке, там 
живе 192 людини, але треба дати 
можливість їм почуватися комфорт-
но, – зазначає вона. – Крім того, буду 
зустрічатись з перевізниками й про-
ситиму, щоб просто продовжили 
міський маршрут до села Кочурів. 
Він же впритул підходить до Гайси-
на. Вони ж усе одно по місту ходять, 
люди їздять. І мешканців Кочурова 
теж потрібно доставляти по місту, а 
не лише на кінцеву зупинку.

Сподівається на позитивне вирі-
шення питання й мешканець Кочу-
рова Олег Кривіцький, донька якого 
займається в спортивній секції в Гай-
сині:

– Катя з тренування повертається 
пізно, о 20-й годині. То чим їй доби-
ратись, якщо шкільний автобус по-
вертається в село о 14.30? Вона що-
дня займається волейболом і гарні 
результати показує. А тепер що їй 
сказати? Щоб кидала спорт?

Наразі питання щодо маршруту 
автобуса вирішується. Vlasno.info та 
газета «Правди сила» слідкуватимуть 
за подальшим перебігом подій. 
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МОЄ ПРАВО ОСВІТА

«НЕМАЄ НАВІТЬ, ДЕ ХЛІБА КУПИТИ», – У СЕЛО 
БІЛЯ ГАЙСИНА ПРИПИНИВ ЇЗДИТИ АВТОБУС

«СПОЧАТКУ ПРИЄДНАЮТЬ, А ПОТІМ ЛІКВІДУЮТЬ»,– 
НА ВІННИЧЧИНІ РИЗИКУЮТЬ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ
РОБОТИ ВИКЛАДАЧІ-МЕДИКИ 
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Перевізники вважають, що маршрут до Кочурова – нерентабельний  

навчатися на контракт. Ми звертались до районного 
керівництва, щоб хоч гуртожитки утримували з місце-
вого бюджету, але реакції поки що немає. На жаль, на 
медицину замало виділяється коштів. На третинний 
рівень, наприклад, підняли рівень фінансування лише 
на 4,9 відсотка. Чим ми будемо платити зарплату на 
третинному рівні, я не знаю.

Також пані Грабович наголосила, оскільки студенти 
на контрактну форму навчання в Бершадський мед-
коледж не йдуть, прийняли рішення не набирати туди 
контрактників, мовляв, інакше буде хаос.

Натомість депутат облради Владислав Рой припус-
тив, що проблеми коледжу стались через неефективне 
керівництво:

– У такому випадку, чому людина не звільнена, не 
оголошена їй догана? А зараз замість того, щоб зміни-
ти керівника, коледж хочуть приєднати. Ми знаємо, 
що це шлях до ліквідації.  Пропонуєте наступного року 
не набирати студентів? Значить, дітям з віддалених 
Бершадського та Чечельницького районів їздити у Ві-
нницю? Я пропоную створити комісію, поспілкуватися 
з викладачами, районною владою, громадою. Перед 
тим як щось «рубати», треба порадитись з громадою. 
Бо в нас усе робиться не для людей, а проти людей. 

На це Людмила Грабович відповіла, що з районною 
владою неодноразово спілкувались, але не було при-
йнято ніяких рішень. Між тим, кількість контрактників 
зменшується у всіх  коледжах.

– Ми чомусь постійно говоримо про гроші, – за-
уважує депутат облради Олександр Корнійчук. – А по-
говорімо про села Бершадського, Чечельницького, 
Тростянецького районів і навіть села Кіровоградської 
області. Бо навчаються там студенти з цих населених 
пунктів. Якщо сьогодні діти поїдуть навчатися у Вінни-
цю, то вони ніколи не повернуться в Шляхову, у Лисіїв-
ку або Джулинку, щоб працювати там фельдшерами. 
Крім того, чомусь ніхто не порушував питання щодо 
фінансової підтримки коледжу з боку спонсорів, фер-
мерів та підприємців.

Депутати на президії проголосували за те, щоб не 
включати питання щодо Бершадського медколеджу в 
порядок денний сесії облради. Крім того, голова об-
лради Анатолій Олійник наголосив, що отримав бага-
то звернень щодо цього коледжу. Тому питання потріб-
но доопрацювати. 



Насправді ймовірність ура-
ження дитини електричним 
струмом у домашніх умовах 

не дуже велика. Але електричні 
прилади можуть бути небезпечни-
ми в іншому плані. Ігри зі справни-
ми або старими електроприладами 
можуть призвести до опіків і навіть 
до пожежі. Найчастіше ви самі 
можете зрозуміти, чи несуть ваші 
електроприлади, а також розетки 
небезпеку, просто глянувши на них. 
При цьому звертайте особливу ува-
гу на потертості або підпалини.

Нагрівальні прилади, такі, як елек-
троплити й електрочайники, як пра-
вило, використовують набагато більше 
енергії, ніж телевізори або настільні лам-
пи. Тому, якщо ми вмикаємо в одну роз-
етку одночасно багато потужних прила-
дів, це може призвести до пожежі.

Є кілька порад, які допоможуть за-
побігти пожежам, пов’язаним з елек-
троприладами:

• Вимикайте всі електричні при-
строї, які можуть нагріватись, як-от 
випрямляч для волосся або праску, 
відразу ж, як тільки ви закінчили ними 
користуватись. Таким чином ви уник-
нете ризику виникнення пожежі.

• Періодично оглядайте ваші при-
лади й розетки, щоб переконатися, що 
вони придатні для роботи. Підпалини 
на розетках або потертість дротів озна-
чатимуть наявність проблем, які треба 
негайно усунути.

• В одне гніздо розетки дозволено 
вмикати тільки один пристрій. Розга-
лужувачі типу трійника можуть допо-
могти вам запустити кілька пристроїв 
відразу, але при цьому вони можуть 
бути небезпечними. Намагайтесь не 
перевантажувати розетки, особливо 
енергомісткими приладами, такими, 
як чайник і праска.

• Вимикайте електроприлади перш 
ніж лягати спати. Чи знаєте ви, що заряд-
ний пристрій для мобільного телефону 
може перегрітись і спалахнути, якщо 
його залишити в мережі надовго? Якщо 
електричний пристрій не розрахований 
на цілодобову роботу, наприклад, як 
розрахований на це холодильник, ви-
мкніть його й від’єднайте від мережі.

МАЛЮКИ ДО 3-Х РОКІВ
Вони досить дорослі, щоб зрозу-

міти прості інструкції, але поки що не 
дуже розуміють сенс слова «небезпе-
ка», до того ж – дуже допитливі. Усе це 
означає, що ліпше тримати небезпечні 
електричні об’єкти поза досяжністю 
зовсім маленьких дітей. Ховайте при-

строї якомога далі від дітей: у шафу або 
на високу полицю, щоб вони не змогли 
дістатись до них і ввімкнути в мережу.

Щоб уникнути небажаного пово-
дження дітей з розетками та елек-
троприладами, найкраще придбати 
комплект заглушок для розеток з 
ключем, а також забрати від малюків 
небезпечні прилади.

МАЛЮКИ 3–5-ТИ РОКІВ
Коли діти дорослішають, вони по-

чинають шукати все більше й більше 
пригод. Прищеплюйте дітям позитивні 
звички. 3–5-річні малюки цілком мо-
жуть вивчити основні правила техніки 
безпеки. Навчіть їх триматись якомога 
далі від розеток і не бавитися з техні-
кою. Іноді вони можуть і про щось за-
бути, але це не означає, що ваші уроки 
не знадобляться їм у майбутньому.

Вода й електрика несумісні, хоча 
багато батьків не поспішають розпо-
відати про це дітям. Якщо ви розка-
жете малюкам, звідки чекати небез-
пеки, вони будуть менш схильними 
робити помилки.

ДІТИ 5–7 РОКІВ
На дітей віком 5–7-и років можна 

покласти трохи більшу відповідаль-
ність. Уроки безпеки можуть бути ціка-
вими й веселими як для них, так і для 
вас, і допоможуть розвивати пам’ять.  

Хоча дітей 5–7-ти років можна 
починати вчити доглядати за своїми 
молодшими братами й сестрами – у 
цьому віці вони ще не зовсім готові 
до такої відповідальності, особливо 
якщо в кімнаті є електроприлади.

Іграшки, в яких використовуєть-
ся електрика, спочатку спроектовані 
так, щоб убезпечити від ураження 
електричним струмом. Однак варто 
нагадати дітям про правильне вико-
ристання таких іграшок і пояснити 
можливу небезпеку.

ДІТИ 8–11 РОКІВ
У цьому віці всі діти повинні бути 

готовими до більшої відповідальнос-
ті. Більшість з них можуть самостійно 
вирішити, є ситуація безпечною чи ні.

Навчайте дітей поводитися з техні-
кою. Старші діти можуть використову-
вати побутову техніку самостійно. 
Чому б не попросити їх підігріти щось у 
мікрохвильовій печі, приготувати тос-
ти або навіть просту їжу? Якщо вони 
зможуть зробити це безпечно під 
пильним наглядом, то знатимуть, як 
зробити це безпечно самостійно. 

Якщо після фарбування, колір 
волосся вийшов темнішим, 
ніж хочеться, потрібно по-

мити голову кефіром з козячого 
молока. 

– Зазвичай, я фарбую волосся 
вдома. Дуже часто колір виходить 
не такий, як хотілося б. Замість ко-
ричневого – чорний, а замість біло-
го – жовтий. У таких випадках роблю 
маску з кефіру, яка висвітлює, –  каже 
студентка Інна.

Результат від маски помітно від-
разу.

– 100 грамів козячого кефіру піді-
гріваю, щоб було тепле. Додаю по 
одній чайній ложці лимонного соку, 
меду, касторової олії та бальзаму для 
волосся. Усе ретельно змішую. Щіль-
но наношу на волосся. Надягаю по-
ліетиленовий пакет і закутую голову 
рушником. Так ходжу 30-40 хвилин. 
Усе змиваю водою. Колір відразу стає 

світлішим. Можна повторити маску 
через день, – говорить студентка.

Молоко краще брати козяче, бо в 
ньому вища жирність.

– Кефір для маски, зазвичай, беру 
домашній. Його готую завчасно. Ку-
пую на базарі літр молока й чекаю, 
поки скисне. Чим жирніше молоко, 
тим краще воно відновлює волосся 
після фарбування. Найжирніше – ко-
зяче, але якщо такого немає, можна 
брати коров’яче, –  розповідає Інна.

Професіонали радять використо-
вувати кефірні маски для зміцнення 
волосся.

– Кефір багатий на біокультури, 
тому не лише освітлює волосся, а й 
щедро живить шкіру голови. Сприяє 
поліпшенню кровообігу, зміцнює 
структуру волосся зсередини, – ствер-
джує професійний трихолог Оксана 
Дерепа. 
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ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА ДІТЕЙ: 
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Редакція дякує депутатці Ві-
нницької міської ради Ганні Да-
виденко за те, що вона передпла-
тила газету «Правди сила» для всіх 
бібліотек міста Вінниці. Цієї осені 
бібліотеки вже отримували цілих 
три місяці подаровані нею газети, 
тож можна сказати, що в Ганни Ві-
таліївни вже склалася така добра 
традиція.

– Хочу побажати вінничанам за-
вжди віднаходити правду та отри-
мувати лише чесні новини, – гово-
рить пані Ганна, а ми приєднуємося 
до побажань.

щира подяка передплатни-
ці Майї Профирівні Паламарчук, 
жительці села Оленівка Вінницько-
го району, яка написала нам лис-
та, а згодом і завітала в редакцію 
газети.

– Спочатку я купувала газету 
«Правди сила» в поштовому відді-
ленні, сплачуючи комунальні по-
слуги, а потім вирішила передпла-
тити на грудень 2017 року та весь 
2018 рік, – розповідає жінка. – Пе-
ред цим я вже передплатила дві 
інші газети, та все ж не втрималася 
й передплатила вашу – дуже цікава 
газета.

Пані Майя отримала від редак-
ції заохочувальні подарунки.



Нині в більшості сільських та 
селищних рад левова част-
ка доходу покриває лише 

поточні витрати. Коштів на місце-
вий розвиток у бюджетах або не 
вистачає, або немає взагалі. Звісно, 
децентралізація та об’єднання 
дають чимало можливостей для 
розбудови та розвитку громад, 
проте є у Вінницькій області села, 
де лише думають про об’єднання, 
але ж жити потрібно тут і за-
раз. Про те, як вдалося маленькій 
громаді не щезнути з мапи Укра-
їни, залучати грантові кошти та 
створювати робочі місця, вдало 
використовувати наявний ресурс, 
мати стратегію розвитку та бачити 
її успіх, розповів сільський голо-
ва Кривошиївської територіальної 
громади Хмільницького району 
Юрій Шевченко. До речі, Вінницька 
обласна асоціація органів місцево-
го самоврядування визнала його 
найкращим ініціативним сільським 
головою нашої області.  

– Юрію Сергійовичу, розкажіть про 
свою громаду. Чим вона особлива?

– Наша сільська рада об’єднує два 
населених пункти – село Кривошиї та 
село Колибабинці. Ми є крайньою гро-
мадою району, а населення становить 
усього 820 мешканців. Промисловості 
чи виробництва в нас немає, але є ма-
льовнича природа, родючі чорноземи 
й працьовиті люди. На перший погляд 
– нічого особливого. Таких сіл, як наше, 
є сотні в Україні. Держава на такі грома-
ди звертає увагу тільки тоді, коли їй це 
вигідно, а бюджету громади вистачає 
тільки на вирішення якихось нагаль-
них проблем, що вже й говорити про 
розвиток. Тому ми й почали самостій-
но шукати сильні сторони громади та 
можливі шляхи розвитку.

– що вдалось зробити в громаді 
за час вашого головування? Якими 
результатами пишаєтесь?

– Я на посаді сільського голови з 2010 
року. За цей час нам вдалось залучити з 
грантових джерел понад 3,5 мільйона 
гривень. Ми повністю відновили робо-
ту сільського будинку культури (раніше 
він був відсутній), реорганізували дитя-
чий садок і школу, створивши спільний 
навчально-виховний комплекс, вста-
новили дитячий майданчик, здійснили 
модернізацію й перевели об’єкти со-
ціальної та культурної інфраструктури 
на використання альтернативних видів 
палива. Цього року розпочали реаліза-
цію проекту з розвитку зеленого туриз-
му та запроваджуємо систему збору 
твердих побутових відходів у Криво-
шиївській територіальній громаді.

– Зрозуміло, що фінансова децен-
тралізація дала більше можливостей 
для розвитку громад. Але наступним 
кроком має бути об’єднання та ство-
рення ОТГ. Чи працюєте в цьому на-
прямі?

– Об’єднання – це, звісно, можли-
вість для розвитку, це додаткові суб-
венції й надходження коштів до бю-
джету. Але поки що до нас пропозиції 
об’єднуватись не надходили, а самі 
ми не ініціюємо. От як нас запросить 
хтось з інших громад – будемо розгля-
дати пропозиції й вирішувати. Зараз 
же працюємо на себе та для себе. І, як 
бачите, з усім справляємось. 

– Сьогодні кожній громаді важ-
ливо мати свою стратегію розвитку. 
Чи є така у вас?

– Так, у нас є бачення того, як гро-
мада виглядатиме в майбутньому. Ми 
вирішили робити ставку на зелений 
туризм. У нас є річка Снивода та водо-
сховище, водне плесо якого – понад де-
сять гектарів. Попід річкою плануємо 
зробити місця для відпочинку – поста-
вити альтанки, мангали. Уже придбали 
катамарани. Такий туристичний об’єкт 
стане відправною ланкою в розвитку 
зеленого туризму в громаді. Наступний 
етап – це створення інформаційної до-
шки, де наші мешканці залишатимуть 
оголошення: хто що виробляє та про-
дає (наприклад, той городину, той ков-
басу робить, той молочну продукцію). 
У рамках цього плануємо допомогти 
громадам з розвитком приватних зе-
лених садиб, розробити цікаві турис-

тичні маршрути, аби кожен житель 
нашої громади був залучений до цієї 
справи. Міські жителі втомились від 
шуму, асфальту, роботи. Вони готові 
їздити відпочивати в тихі куточки за 
місто, з гарними краєвидами та свіжим 
повітрям. До прикладу, у районі в нас 
такого місця відпочинку, як ми пропо-
нуємо, немає й досі. Та й з Вінниці до 
нас відстань невелика – 60 кілометрів.

Ще одним напрямом, над яким ми 
працюємо, є запровадження системи 
збору твердих побутових відходів у 
громаді. Його ми реалізовуємо завдя-
ки участі в 14-му обласному конкурсі 
проектів розвитку територіальних 
громад. Ми вже придбали трактор, 
причеп та необхідне обладнання до 
нього. Торік взимку нас так закидало 
снігом, що ніхто не міг ні виїхати, ні за-
їхати. Довелось чекати три дні, поки 
до нас з району приїдуть і розчистять 
дорогу. Тепер ми самі будемо про це 
турбуватись, не чекаючи ні від кого 
допомоги.

Плануємо створити комунальне 
підприємство, яке й відповідатиме за 
збір сміття, його вивезення, за бла-
гоустрій громади. Сусідні села згодні 
з нами співпрацювати, тому наш ко-
мунгосп обслуговуватиме ще сусідні 
дві громади. 

– Ваша громада досить активна 
в написанні грантових проектів. Хто 
у вас цим займається? Як залучаєте 
кошти? Як переконуєте потенційних 
грантодавців?

– За написання проектів відпові-
даю я особисто, допомагають праців-
ники сільської ради, районне керів-
ництво, область, місцеві підприємці. 
Також у нас є  громадська організація, 
яка також допомагає з написанням 
проектів та залученням коштів. Люди 
досить активні, бо вже на власні очі 
пересвідчились, що це реальний шанс 
для розв’язання тих проблем, на які 
не вистачає власних коштів.

– Яка проблема є наболілою, не-
вирішеною?

– Єдине, що зараз нас турбує, – це 
дороги. Тут вони не ремонтувались 
бозна скільки. Своїми силами нама-
гаємось їх латати та підтримувати, але 
бюджет громади маленький, тому ця 
проблема так і залишається невиріше-
ною. Та неякісні дороги не впливають 
на розвиток у громаді зеленого туриз-
му. На мою думку, якщо наш об’єкт та 
спектр послуг, які ми зможемо надава-
ти, зацікавлять туриста, то й проблема 
доріг вирішиться сама собою. 

– Які, на вашу думку, головні за-
сади успішної діяльності сільського 
голови?

– Якщо я ставлю перед собою ціль – 
намагаюсь зробити все можливе, аби 
її досягти. Як представник влади на 
селі, маю показувати приклад іншим, 
брати й робити щось сам, а не просто 
гарно говорити, переконувати чи до-
мовлятися. Вважаю, якщо люди мене 
обрали, то крім довіри на мене лягає 
ще й часточка їхньої надії на краще 
майбутнє. А це дуже важливо. 

НАШ КРАЙ

Оксана ЛиСеНКО 

Спілкувалася Вікторія СаНьКОВа
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ЯК МАЛЕНЬКОМУ СЕЛУ
НЕ ЩЕЗНУТИ З МАПИ УКРАЇНИ?

КороВайниця

Я на посаді сільського 
голови з 2010 року. За цей 
час нам вдалось залучити 
з грантових джерел понад 
3,5 млн гривень
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Розповідає 
кривошиївський 
сільський голова

Юрій Шевченко

ШАРГОРОДСЬКІ КОРОВАЇ
ПОБУВАЛИ ЗА КОРДОНОМ

Пекти обрядовий хліб – 
велика майстерність, 
мистецтво та відпові-

дальність. Це знають усі, кому 
довелось бачити, як створю-
ються обрядові хліби. Про 
тонкощі цього дійства нам 
розповіла пекарка, чудова 
коровайниця Людмила Лисен-
ко із села Мальовниче Шарго-
родського району. 

 Уже багато років вона пече 
короваї на різні фестивалі, кон-
курси, святкові заходи не тіль-
ки Шаргородського району, і 

не тільки Вінницької області. Її 
випічка встигла побувати за кор-
доном: в Італії, Білорусії та Росії. 
Також пані Людмила проводила 
майстер-клас з випічки короваїв 
у Шаргородському музеї образот-
ворчого мистецтва.

– Короваї я печу понад 15 років. 
Починалося все з того, що це була 
просто робота в сільській пекарні, 
а потім «затягнуло». Поступово я 
почала вивчати історію обрядових 
хлібів: як на кожному з них вигля-
дають квітка, колосок, стрічка, що 
вони означають. Наприклад, калач 
на Різдво найчастіше печуть з трьох 

скручених шматків тіста, і на стіл 
ставлять три калачі один на інший, 
як символ трьох свят – Різдва, Ва-
силя та Водохреща. Хліб відіграє 
важливу роль й у весільних обря-
дах. Весільний коровай печуть з 
обідком навколо хліба, що озна-
чає об’єднання сім’ї. Три скріпле-
них квітки означають майбутнє 
сім’ї, їх ставлять у центр короваю. 
Зараз на замовлення печу вдома 
або в сільській пекарні. Замовля-
ють різне: хліб, короваї, калачі, 
пиріжки, булочки, торти, паски. 
Фізично важко пекти, адже я все 
роблю руками без допомоги будь-
якої техніки. Чимало часу забирає 
оформлення короваю, – розпові-
дає пані Людмила. 

За словами майстрині, випекти 
справжній святковий хліб під силу 
не кожному, тому що в цій справі 
багато різних тонкощів. Що стосу-
ється самого випікання хліба, то ра-
ніше це був справжній ритуал з об-
рядовими діями. Зараз усе набагато 
простіше, але головне, щоб був хо-
роший настрій, адже в створення 
хліба треба вкласти душу. 

Один коровай подарували й нашiй 
газетi на рiчницюЛюдмила Лисенко



Багато сільських та міських 
громад потерпають від 
сміттєзвалищ. Причиною 

цього є несортоване сміття. Відо-
мо, що з 1 січня 2018 року набу-
ває чинності норма, встановлена 
Законом України «Про відходи», 
згідно з якою забороняється ви-
везення несортованих побуто-
вих відходів на полігони. Проте є 
об’єднані територіальні громади, 
в яких поступово налагоджується 
культура сортування сміття. Се-
ред таких і Барська ОТГ.

– Ми сміливо йдемо до екологіч-
ного майбутнього. Наразі на вулицях 
міста стоять контейнери для сорту-
вання пет-пляшок та склотари, люди 
вчаться культурі сортування сміття, 
– каже міський голова Артур Цицюр-
ський.

Цікавим є й те, що в місті працює 
волонтер з Корпусу миру Дейн Стівс, 
який разом з активістами створив та 
запустив проект зі сортування сміття.

– Перший контейнер я створював 
сам. Намалював проект контейнера 
й почав роботу. За досить короткий 
час зварив його. Пізніше разом з во-
лонтерами відвезли й встановили 
його біля міського базару. За перші 
15 днів контейнер був повним. Люди 
наповнювали його пластиком, пет-
пляшками й навіть металом, – гово-
рить місцевий активіст Роман Мо-
чарний.

З наступного року міська влада 
планує здавати сортоване сміття на 
підприємства, які приймають вторси-
ровину. Також у планах чиновників – 
налагодити співпрацю з місцевими 
ОСББ і почати заробляти кошти для 
міста, шляхом штрафування боржни-
ків, які не сплачують за вивіз відходів.

– Ми вже провели інвентариза-
цію й почали активно налагоджува-
ти систему поділу сміття. Проте для 
початку ми зайнялися боржниками, 
які за останні два роки не сплачували 
за вивіз сміття. Таких нарахували аж 
47%. З 2018 року все буде по-іншому, 
міська рада буде подавати на борж-
ників до суду та вводити штрафні 
санкції за несплату. Повірте, для місь-
кого бюджету це немаленька сума, 
лише з приватних підприємців має 

надійти 390 тисяч гривень, які ми 
витратимо на благоустрій міста, – го-
ворить начальник комунального під-
приємства «Бар-Благоустрій» Воло-
димир Калашнік. 

Засновник одного з таких підпри-
ємств працює з вторсировиною вже 

близько 20 років і може поділитись 
європейським досвідом. 

– Останнім часом з’явилося ба-
гато громадських ініціатив, які 
активно намагаються розвивати 
маленькі містечка. У Бару громад-
ськість іде в ногу з часом. Активіс-
ти пропонують свою систему збору 
сміття через роздільні контейнери 
й максимально залучають до цього 
людей. Також дуже добре, що в міс-
ті є співпраця громадськості з орга-

нами місцевого самоврядування. 
Це свідчить, що сортування сміття 
буде розвиватися в цьому місті, – 
коментує засновник підприємства 
«Еко-сервіс» Володимир Волово-
дюк. – Європа вже відмовилась від 
багатьох сміттєспалювальних за-

водів. Натомість, якщо правильно 
розділити сміття по фракціях, то 
палити не буде чого. Частина роз-
поділяється як вторинна сировина, 
будівельне сміття знову піде на ви-
робництво будматеріалів, небез-
печні відходи утилізуються зовсім 
іншим способом. Органіка йде на 
добрива. Залишається лише 10% 
сміття для спалення.

Іде в ногу з часом і «Барський 
машинобудівний завод», який три 

роки тому розпочав нове виробни-
цтво сміттєсортувальних комплексів, 
а саме – виготовлення машин для 
транспортування та сортування твер-
дих побутових відходів, потужністю 
до 50 тисяч тонн за рік. У Вінницькій 
області це єдине підприємство, яке 
на сьогодні освоїло будівництво та-
кого комплексу.

– Процес роботи нашого сміт-
тєсортувального комплексу досить 
простий: приїздить машина, яка ви-
вантажує сміття на лінію, люди вруч-
ну відбирають і ділять за кольора-
ми пластик, відділяють папір. Потім 
сміття відправляють під прес. Тесто-
вий комплекс для сортування сміття 
працює в Мурованих Курилівцях. 
Планується будуватись в Іллінцях та 
Козятині, – каже заступник голови 
правління ПРАТ «Барський машино-
будівний завод» Микола Мандрика.

Тож дія норми закону, яка бага-
тьох застане з нового року знена-
цька, барчанам не страшна: їхні від-
ходи будуть сортовані та пере-
роблені. 

ГРОМАДА«Правди сила», №51(60), 20 грудня 2017 р.

Мирослава СЛОБОДЯНЮК

БАРЧАНИ РОЗВИВАЮТЬ
КУЛЬТУРУ СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ
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сортоване сміття на підприємства, 
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еКосерВІс

У громадах області поступово налагоджується культура сортування сміття

ПЛАСТИК СКЛО
ІНШЕ

ПАПІР
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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.

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.

Безкоштовні вакансії – БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ШВАЧКИ. Проживання, проїзд – безкоштовно. 
Зарплата – 11-16 злотих/год (аванс – 200 зл./що-
тижня). З візами та біометричними паспорта-
ми – працевлаштуємо за 1 добу. Оформлення 
запрошення – 3 тижні. Тел.: 067-620-45-02 (Ігор, 
Стрий). 

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.

***
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.

***
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 .

***
Постійно купуємо металеві ангари з розбиран-

ням та без, б/в. Металеві будівлі від 75 куб. і вище. 
Тел.: 050-626-61-99 (Запоріжжя).

***
Купимо діловий метал від 5 тонн: швелери, 

двотаврові балки, куточки, труби металеві, а також 
лежалі круги ф. 14-300, листки від 10 до 80. Тел.: 
050-626-61-99 (Запоріжжя).

***
Для виготовлення мангалів не за ринковою 

ціною постійно купуємо листи г/к2, розкрій 1.25 
25 х 2.5; лист «нержавійка» технічна, дзеркало від 
0.8 до 3 мм (виготовлення мангалів та шампурів). 
Тел.: 050-626-61-99.

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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Котли твердопаливні тривалого горіння (вироб-
ничі, побутові). Тепловентилятори на дровах. Буфер-
ні ємності. Виробництво, реалізація. Монтаж 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.

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

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

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

ка, 3. Тел.: (068) 046-66-87

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
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

***
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).  

МЕДИЦИНА ТА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
Чоловічі таблетки для швидкої профілактики 

безпліддя та імпотенції: Volume Pills та «Віагра» (200 
мг) – 1000 грн (10 табл/уп.). Супертелефони на три 
сім-карти (Новорічна ціна – 2018 грн!) Сайт: http://tele.
in.ua/. Тел.: 095-38-38-182; 063-656-39-39; 096-2000-369.

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).

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Ремонт автоматичних пральних машин, по-

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

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! 

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

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

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

РІЗНЕ
Виготовлення та монтаж металопластикових 

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

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

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

913-35-20.
***

Куплю ігри «Електроніка», «Ну, постривай», 
деталі до них, бінокль, мікроскоп, годинники, му-
зичні інструменти, фарфорові та металеві стату-
етки. Тел.: 097-536-38-40, 068-452-30-86. 

Передплата Оформлення Всього до сплати

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

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

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

 Рік 178,32 грн 8,60 грн 186,92 грн

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

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
ГАЗЕТУ!

Передплатний 
індекс: 

97927
УВАГА!

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

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

Передплата на  місяць – 
10 грн 85 коп. 

*Додатково оплачують-
ся послуги «Укрпошти»: 
1 міс. – 1,48 грн.

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

Вартість передплати на газету «Правди сила» на 2018 рік:
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ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ з 25 по 31 грудня
ПОНЕДІЛОК, 25 ГРУДНЯ

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
18.05, 21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30 Нічна Різдвяна Літургія під 
проводом Святішого Отця Фран-
циска в Базиліці святого Петра
12.05 Концерт симфонічного 
оркестру K&K Philharmoniker 
(Австрія). Klavierkonzert Nr-1 
C-Dur op.7 «Larissa» , Ouverture « 
Der Priest
12.55 Різдвяне привітання і 
Апостольське благословення для 
Риму і цілого світу Святішого Отця 
Франциска з площі святого Петра 
у Римі
13.50 Х/ф «Святий Августин»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.25 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, 02.40 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с «Дика планета»
23.20 Погода
23.30 Розсекречена історія
00.30 Д/с «Орегонський путівник»
03.00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
07.05 Х/ф «Остання роль Рити» 
(16+)
09.15 Х/ф «Зимовий сон»
11.30 Х/ф «Чудо»
19.30, 05.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
20.15 Х/ф «Двигун внутрішнього 
згоряння»
00.25 Х/ф «Джекі Браун» (16+)
05.15 Мультфільми

Інтер
05.55 Мультфільм
06.10, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00, 12.25 Х/ф «Екіпаж»
13.20 Концерт Олега Вінника 
«Моя душа...»
16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 05.00 «Подробиці»
20.40 Т/с «Той, хто не спить» (16+)
00.50 Концерт «Freedom Ballet. 
Життя як танець»
03.05 «Скептик»
03.35 «Речдок»

ТК Україна
06.30 Події тижня з Олегом 
Панютою
07.45, 03.10 Зірковий шлях
09.00, 04.00 Реальна містика
11.10 Х/ф «Зведені сестри» 12+
13.20, 15.20 Т/с «Коли повертаєть-
ся минуле»
15.00, 19.00, 02.15 Сьогодні
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» 12+
19.50 Т/с «Громадянин Ніхто» 16+
00.00 Х/ф «Судна ніч» 18+
01.45 Телемагазин
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий Канал
03.00, 01.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
06.59, 09.19 Kids Time
09.20 М/ф «Лісова братва»
11.00 Х/ф «16 кварталів» 16+
13.00 Х/ф «Токарєв» 16+
14.50 Х/ф «Пророк» 16+
16.50 Хто зверху
19.00 Ревізор
21.10 Страсті за Ревізором
00.00 Х/ф «Крутий хлопець» 16+
01.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.10, 04.05 Скарб нації
05.20, 04.10 Еврика!
05.30 Служба розшуку дітей
05.35, 04.45 Т/с «Відділ 44» 16+
06.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
07.15 Факти тижня. 100 хвилин
09.20 Спорт
09.25 Я зняв!
11.25, 13.30, 00.40 Х/ф «Сім’янин»

12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «Макс Пейн» 16+
16.45 Х/ф «Джон Вік» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Т/с «Нюхач» 16+
22.30 Х/ф «Джуніор» 16+
02.50 Т/с «Слідчі» 16+
04.25 Факти

СТБ
06.05, 15.25 «Все буде добре!»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05 Х/ф «Небезпечно для 
життя!»
11.00 Х/ф «Дівчата»
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 «Енчантімалс»
12.00 Х/ф «Доктор Дуліттл 5»
14.00 Х/ф «Доктор Дуліттл 4»
15.30 Х/ф «Доктор Дуліттл 3»
17.00 Х/ф «Доктор Дуліттл»
18.30 Х/ф «Доктор Дуліттл 2»
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 Країна У
23.00 Казки У
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
02.50 Панянка-селянка
03.40 Віталька
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, 26 ГРУДНЯ

Перший національний
06.00, 19.25 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
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 Д/ф «Життя і смерть у 
Гуцулії»
10.50 Т/с «Серце океану»
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, 02.25 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50, 02.40 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Розсекречена історія
00.30 Д/с «Орегонський путівник»
03.00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 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, 05.35 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку»
12.20 Х/ф «Зимовий сон»
14.20 Х/ф «Острів везіння» (16+)
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 Х/ф «Діамантова рука»
22.15 Х/ф «Убити Білла» (18+)
00.25 Т/с «Діагноз» (16+)
01.25 Т/с «Сила кохання Феріхи»

Інтер
05.40 Мультфільм
06.10, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто не 
спить» (16+)
12.50 Х/ф «Людина-амфібія»
14.50, 03.30 «Речдок»
18.00, 04.15 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20.00, 02.25, 05.00 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Мій улюблений 
клоун»
03.05 «Скептик 2»

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, 02.55 Зірковий шлях
11.00, 03.50 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 «Громадянин Ніхто» 16+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий Канал
03.00 Зона ночі
03.20 Т/с «Татусеві дочки» 16+
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Кохання на виживання
21.00 Аферисти в мережах
23.10 Вар’яти

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Більше ніж правда
11.10, 17.30, 21.25 Т/с «Нюхач» 
16+
12.15, 13.30 Х/ф «Джуніор» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Третього не 
дано» 16+
16.45 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф «Дитсадковий поліцей-
ський»
00.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
02.30 Т/с «Слідчі» 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
05.45, 15.25 «Все буде добре!»
07.45 «Все буде смачно!»
08.45 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф - 7»
23.20 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Принц Єгипту»
12.00, 19.00, 02.50 Панянка-се-
лянка
13.00, 23.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00, 22.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00, 18.00, 20.00 Одного разу під 
Полтавою
17.30, 18.30, 21.00 Танька і Во-
лодька

00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.40 Віталька
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, 27 ГРУДНЯ

Перший національний
06.00, 19.25 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
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 Країна на смак
11.55 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
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» 20с.
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.25 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00, 23.30 Культурна афіша здо-
рової людини
20.25 Слідство. Інфо
21.50, 02.40 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.00 Розсекречена історія
03.00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 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, 05.35 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30, 10.40 «Чотири весілля»
11.40, 12.20 Х/ф «Остання роль 
Рити» (16+)
14.10 Х/ф «Діамантова рука»
16.05 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 Х/ф «Іван Васильович змі-
нює професію»
22.10 Х/ф «Убити Білла 2» (16+)
00.50 Т/с «Діагноз» (16+)
01.50 Т/с «Сила кохання Феріхи»

Інтер
05.40 Мультфільм
06.10, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто не 
спить» (16+)
12.50 Х/ф «Приходьте завтра»
14.50, 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 «Міміно»
03.20 «Скептик 2»

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, 02.55 Зірковий шлях
11.00, 03.50 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 «Громадянин Ніхто» 16+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий Канал
03.00, 02.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 22.10 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар’яти
21.00 Аферисти в мережах
23.10 Зоряні яйця
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30, 10.15 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.15, 17.25, 21.25 Т/с «Нюхач» 
16+
12.30, 13.30 Х/ф «Дитсадковий 
поліцейський»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.15 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 Х/ф «Стій! Бо моя мама 
буде стріляти»
00.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
02.00 Т/с «Слідчі» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
06.45, 15.25 «Все буде добре!»
08.45 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00 «МастерШеф - 7. Фінал. 
Оголошення переможця»
22.45 «МастерШеф - 7. Невідома 
версія»
23.10 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Розумна селянська 
донька»
12.00, 19.00, 02.50 Панянка-се-
лянка
13.00, 23.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00, 22.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00, 18.00, 20.00 Одного разу під 
Полтавою
17.30, 18.30, 21.00 Танька і Во-
лодька
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.40 Віталька
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,  28 ГРУДНЯ

Перший національний
06.00, 17.15 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30, 23.20 Погода
09.40 Країна на смак
10.50 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір’я. Долі
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.25 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, 02.40 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с «Дика планета»
23.30 Розсекречена історія
00.30 Д/с «Орегонський путівник»
03.00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 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, 05.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 Х/ф «Іван Васильович змі-
нює професію»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 Х/ф «Операція «И» та інші 
пригоди шурика»
22.10 Х/ф «Кримінальне чтиво» 
(18+)
01.10 Т/с «Діагноз» (16+)
02.10 Т/с «Сила кохання Феріхи»

Інтер
05.55 Мультфільм
06.10, 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 «Три плюс два»
14.50, 03.40 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.30, 05.10 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Рецепт її молодості»
03.10 «Скептик 2»

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, 02.55 Зірковий шлях
11.00, 03.50 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 «Громадянин Ніхто» 16+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий Канал
03.00, 02.50 Зона ночі
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» 16+
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зоряні яйця
21.00 Аферисти в мережах
23.00 Кохання на виживання
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті



ТБ11 «Правди сила», №51(60), 20 грудня 2017 р.

08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Секретний фронт
11.15, 17.35, 21.25 Т/с «Нюхач» 16+
12.25, 13.30 Х/ф «Стій! Бо моя 
мама буде стріляти»
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.55 Х/ф «Брехун, брехун»
00.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
02.10 Т/с «Слідчі» 16+
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
06.45, 15.25 «Все буде добре!»
08.45 «Битва екстрасенсів. Чоло-
віки проти жінок»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00 «Зважені та щасливі - 7. 
Фінал»
22.45 «Зважені та щасливі - 7. 
Оголошення переможця»
00.40 «Один за всіх»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Гіббі»
12.00, 19.00, 02.50 Панянка-се-
лянка
13.00, 23.00 Казки У
14.00, 22.00 Країна У. Новий рік
15.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік
17.00, 18.00, 20.00 Одного разу під 
Полтавою
17.30, 18.30, 21.00 Танька і Во-
лодька
00.00 Т/с «Баффі - винищувачка 
вампірів» 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.40 Віталька
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, 29 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 Країна на смак
10.50 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
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, 02.25 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с «Розповіді про Хансік»
19.55, 22.50 Д/с «Дика планета»
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.40 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
23.30 Розсекречена історія

00.30 Д/с «Орегонський путівник»
03.00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 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 «Чотири весілля»
10.45, 12.20 «Міняю жінку»
13.45 Х/ф «Операція «И» та інші 
пригоди шурика»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «Ліга сміху 2017»
22.20 «Вечірній Київ 2017»
00.25 Х/ф «Чотири кімнати» (18+)
02.20 Т/с «Діагноз» (16+)
05.40 Мультфільми

Інтер
05.50 Мультфільм
06.10 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.20, 12.25 Т/с «Той, хто не спить» 
(16+)
13.10 Х/ф «Карнавальна ніч»
14.50 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 01.55 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Джентльмени удачі»
22.20 Т/с «Бюро легенд 2» (16+)
02.25 Х/ф «Ніч питань»
04.00 Х/ф «Принцеса цирку»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 04.15 Сьогодні
09.30, 05.45 Зірковий шлях
11.00, 02.20, 04.55 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 Т/с «Громадянин Ніхто» 16+
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.50 Телемагазин

Новий Канал
03.00, 02.10 Зона ночі
03.25 Абзац
05.09, 06.19 Kids Time
05.10 М/с «Том і Джеррі шоу»
06.20, 21.40 Кохання на вижи-
вання
08.20 Пацанки. Нове життя
16.20, 19.00 Топ-модель по-
українськи
23.40 Х/ф «Спокуса» 16+
02.00 Служба розшуку дітей

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Інсайдер
11.15, 17.20 Т/с «Нюхач» 16+
12.25, 13.30 Х/ф «Брехун, брехун»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.15, 00.25 Скетч-шоу «На 
трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.45 Х/ф «Близнюки» 16+
02.35 Факти
02.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
04.15 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ
06.50 Х/ф «Джентльмени удачі»
08.35 Х/ф «Кавказька полонянка, 
або Нові пригоди Шурика»
10.10 Х/ф «Службовий роман»
13.25 Х/ф «Іронія долі, або З 
легкою парою!»
17.30 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
19.55 Х/ф «Шлях крізь сніги»
22.00 «Вікна. Підсумки року»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Бременські музикан-
ти»
12.00, 19.00, 02.50 Панянка-се-
лянка
13.00 Казки У
14.00 Країна У. Новий рік
15.00 Країна У
15.30 Віталька Новий рік

17.00, 18.00, 20.00 Одного 
разу під Полтавою
17.30, 18.30 Танька і Володька
21.00 Х/ф «Великий дружній 
велетень»
23.00 Х/ф «Хочу як Бріджет» 16+
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.40 Віталька
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, 30 ГРУДНЯ

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
09.30, 01.00 Погода
09.40 Країна на смак
10.30 Діти Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.55 Х/ф «Маленька Фадетта»
15.05 Д/с «Смак Дзяннаня»
15.40 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії»
19.55, 22.05 Д/с «Дика планета»
20.25 Роздягалка
21.35 Д/с «Супервідчуття»
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Надвечір’я. Долі
01.35 Світло
02.30 Фольк-music
03.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.30, 23.20 «Світське життя»
08.30 Х/ф «Дівчина з персиками» 
(12+)
12.10 Х/ф «Двигун внутрішнього 
згоряння»
16.30 «Вечірній квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.10 Х/ф «Три горішки для По-
пелюшки»
21.55 «Концерт «Monatik. Вітамін 
D»
00.20 «Світське життя. Новоріч-
ний карнавал 2017»
04.20 Х/ф «Чотири кімнати»

Інтер
06.35 Мультфільм
07.20, 20.00, 02.00, 05.25 «По-
дробиці»
08.10 «Удалий проект»
09.10 Х/ф «Три плюс два»
11.00 Х/ф «Шукайте жінку»
14.00 Х/ф «За двома зайцями»
16.10 Х/ф «Заміж у Новий рік»
18.10, 20.30 Х/ф «Службовий 
роман»
22.00 Х/ф «Наречена на замов-
лення» (16+)
00.10 Х/ф «Ніч закритих дверей» 
(16+)
02.30 Х/ф «Дівчина з гітарою»
03.55 Х/ф «Висота»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 Сьогодні
07.15, 15.20 Т/с «Громадянин 
Ніхто» 16+
16.15, 19.40 Т/с «Мама для Снігур-
ки» 12+

21.00 Новорічне Шоу Братів 
Шумахерів
01.00 Реальна містика
02.00 Телемагазин
03.10 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
05.50 Зірковий шлях

Новий Канал
03.00 Зона ночі
05.09, 06.09 Kids Time
05.10 М/с «Лунтик і його друзі»
06.10 Пацанки. Нове життя
07.10 Ревізор
09.20 Страсті за Ревізором
12.10 Топ-модель по-українськи
14.50 Вар’яти
16.50 Зоряні яйця
18.50 Х/ф «Попелюшка»
21.00 Х/ф «Історія Попелюшки»
23.00 Х/ф «Історія Попелюшки 3»
00.50 Х/ф «Спокуса» 16+

ICTV
06.00 Скарб нації
06.10 Еврика!
06.15 Факти
06.35 Більше ніж правда
08.05 Я зняв!
09.50 Дизель-шоу
11.00 Особливості національної 
роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
15.00 М/ф «Як упіймати перо 
Жар-Птиці»
16.10 М/ф «Три богатирі на дале-
ких берегах»
17.20 М/ф «Три богатирі і Шама-
ханська цариця»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.00 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк»
21.35 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк-2»
22.50 Х/ф «Тупий і ще тупіший» 
16+
00.40 Х/ф «Тупий і ще тупіший-2» 
16+
02.20 Х/ф «Близнюки» 16+
04.00 Труба містера Сосиски

СТБ
06.10 Х/ф «Джентльмени удачі»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 Х/ф «Діамантова рука»
12.20 Х/ф «Іван Васильович змі-
нює професію»
14.15 Х/ф «Операція «И» та інші 
пригоди Шурика»
16.15 Х/ф «Хата на тата»
19.00 «Х-Фактор - 8. Гала-концерт. 
Оголошення переможця»
23.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Зачарований буди-
нок»
12.15, 02.50 Віталька Новий рік
14.00 Казки У
16.00 Х/ф «Хочу як Бріджет» 16+
18.00 Х/ф «Великий дружній 
велетень»
20.00 М/ф «Святкові історії від 
Шрека, Панди та друзів з Мада-
гаскару»
22.30 Країна У. Новий рік
00.30 Х/ф «Сватання на Гонча-
рівці»
02.00 БарДак
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.50, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 00.45 Погода на 
курортах
07.30 Невигадані історії
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 
Погода в Україні
08.10 Путівник прочанина
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
09.45 Натхнення
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів

14.10, 02.15 Відкрита церква
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10, 01.15 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 00.15 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект
23.25 Національний актив
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

 
НЕДІЛЯ, 31 ГРУДНЯ

Перший національний
06.00 М/с «Легенда про Біло-
сніжку»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30, 11.50, 22.00 Погода
09.40 Х/ф «Милий друг»
12.10 Перший на селі
13.00 Фольк-music. З Новим 
роком!
15.10 Країна на смак
20.00, 03.40 Концертна програма 
«UA:МУЗИКА»
22.15 ЧереЩур (Late night show)
23.50 Новорічне привітання Пре-
зидента України
00.00 Фольк-music. Новорічний 
випуск
01.10 Концертна програма «Пісні 
від ЧереЩур»
01.45 Триб’ют-концерт гурту 
«Брати Гадюкіни» «Я вернувся 
домів»
04.30 ТНМК та Оркестр Слобо-
жанський

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.55 Мультфільми
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Світ навиворіт «
11.10 Х/ф «Дівчата»
13.10 Х/ф «Три горішки для По-
пелюшки»
15.00 Х/ф «Сам удома»
17.00 Х/ф «Сам удома - 2»
20.15, 00.00 «Новорічний вечірній 
квартал 2017»
23.55 «Новорічне привітання з 
новим 2018 роком»
00.15 «Новорічний вечірній 
квартал 2016»
03.30 «Міс Україна 2017»

Інтер
05.55 Мультфільм
06.25 Х/ф «Снігурку викликали?»
07.55 Х/ф «Карнавальна ніч»
09.20 «Готуємо разом»
10.20, 11.20 «Орел і решка. Зірки»
12.20 Х/ф «Пес Барбос і незвичай-
ний крос»
12.45 Х/ф «Самогонники»
13.00 Х/ф «Джентльмени удачі»
14.50 Х/ф «Службовий роман»
18.00, 20.30 Х/ф «Іронія долі, або 
З легкою парою!»
20.00 «Подробиці»
22.30, 00.00 «На ІНТЕРі - Головна 
ялинка країни»
23.55 Новорічне привітання 
Президента України Петра По-
рошенко
01.45 «Новорічний вогник. Повір 
у мрію»
04.20 Х/ф «За двома зайцями»

ТК Україна
06.50, 06.50, 19.00, 04.00 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00, 04.45 Великий Новорічний 
Концерт
11.10 Т/с «Мама для Снігурки» 
12+
15.00 Новорічне Шоу Братів 
Шумахерів
20.00 Велика Новорічна пригода
23.55 Привітання Президента 
України Петра Порошенка з 
Новим роком!
00.10 Концерт. Музична плат-
форма
02.10 Аліса в країні чудес. Мю-
зикл

Новий Канал
03.05 Зона ночі
06.00 Т/с «Татусеві дочки» 16+
07.00 Топ-модель по-українськи
09.49, 11.39 Kids Time
09.50 М/ф «Геркулес»
11.40 М/ф «Красуня та чудовисько»
13.40 Х/ф «Щоденники принцеси»
15.50 Х/ф «Щоденники принцеси 
2: Королівські заручини»

18.00 М/ф «Заплутана історія»
20.00 М/ф «Крижане серце»
22.00 Х/ф «Чаклунка» 16+
00.00 Зоряні яйця

ICTV
05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.55 Факти
06.25 Більше ніж правда
08.00 Я зняв!
08.50 М/ф «Пригоди Паддінгто-
на»
10.25 М/ф «Монстри проти при-
бульців»
12.00, 13.00 М/ф «Як упіймати 
перо Жар-Птиці»
12.45 Факти. День
13.25 М/ф «Три богатирі на дале-
ких берегах»
14.35 М/ф «Три богатирі і Шама-
ханська цариця»
15.55 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк»
17.30 М/ф «Іван Царевич і Сірий 
Вовк-2»
18.45 Факти тижня. 60 хвилин
19.50, 00.00 Дизель-шоу. Ново-
річний концерт
23.55 Поздоровлення Новим 
Роком Президента України Петра 
Порошенка
00.30 Х/ф «Тупий і ще тупіший» 
16+
02.15 Х/ф «Тупий і ще тупіший-2» 
16+
04.00 Труба містера Сосиски

СТБ
05.45 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.00 Х/ф «Москва сльозам не 
вірить»
14.00 Х/ф «Рецепт кохання»
17.55 Х/ф «Іронія долі, або З 
легкою парою!»
21.50, 00.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
23.50 «Новорічне приві-
тання Президента України 
П.Порошенка»
23.55 «З Новим Роком!»
01.00 «Х-Фактор - 8. Гала-концерт. 
Оголошення переможця»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Барбі. Магія дельфі-
нів»
12.00 Віталька Новий рік
14.00 Казки У
16.00 Країна У. Новий рік
18.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
02.00 #кращийконцертроку
03.30 Віталька Новий рік
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 проект
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою 



горосКопКнига тижня

жарти

погоДа У ВІнницІ

Повість 
Єв-
генії 

Кононенко 
«Носталь-
гія» – це 
осінній за-
тишок ста-
рого міста, 
заплутані 
вулиці, 
наповнені 
таємниця-
ми й місти-
кою, бу-
динки, що приховують радість 
і біль, скарби минулого та надії 
майбутнього. Загадкове вбив-
ство двадцятирічної давнини 
з’єднало двох давніх знайомих 
і подарувало новий шанс за-
бутому коханню. 

Детективна історія в поєднан-
ні зі справжніми почуттями, во-
рожіння та спогади створюють 
неповторну атмосферу чудової 
книги, де в пошуках істини спле-
лись в одне ціле дві долі. Чи від-
криють вони страшну правду? 
Чи зможуть довіритись одне од-
ному, адже в думках звучить 
стрічка з популярної в Києві піс-
ні: «Це не любов, це носталь-
гія..?» 

З моєю зарплатою я повинен 
приходити на роботу, вітатися і… 
йти.

***
– У мене кішка птахів на вулиці 

ловить, а ось домашнього папугу 
чомусь не чіпає.

– Заначка.
***

У купе їдуть три жінки та чоло-
вік. Жінки розмовляють про чоло-
віків:

– Я люблю спортсменів, – каже 
одна.

– А я – військових, – відповідає 
їй інша.

– Як на мне, то найкращі – це ін-
діанці! – говорить третя.

Чоловік злазить з верхньої по-
лиці й звертається до жінок:

– Дозвольте представитись – за-
служений майстер спорту, генерал 
Чингачгук!

***
– Найважчу роботу я завжди ро-

блю зранку. 
– Це яку ж? 
– Встаю з ліжка.  

ВІЛьНА ХВИЛИНКА 12

НОВИЙ ІНСТАГРАМ ВІННИЦЬКОЇ 
«ТІМІРЯЗЄВКИ» ЗБИРАЄ 
ВПОДОБАЙКИ ТА ПІДПИСНИКІВ

соцмережІ 

анастасія ВеЛичКО 

25–31 грудня 
ОВЕН
На вас чекає вдалий тиждень – 
кар’єрні досягнення, фінансовий 

прибуток. Головне – будьте дисципліно-
ваними та дотримуйтесь субординації, 
інакше можливі неприємності й навіть 
втрата робочого місця. 

ТЕЛЕЦь
Присвятіть тиждень викорінен-
ню власного егоїзму. Більше 

думайте про інших – можливо, вашим 
близьким знадобиться допомога. Пі-
клування про близьких стане запору-
кою вашого душевного спокою. 

БЛИЗНЮКИ
Цей тиждень варто присвятити 
зміцненню відносин зі своєю 

другою половинкою. Аби уникнути 
чвар та конфліктів, більше розмовляй-
те та вчіться знаходити компроміси. 
Лише так ви збережете стосунки. 

РАК
Цього тижня можливе кар’єрне 
зростання, збільшення прибут-

ків. Але не концентруйтесь лише на 
роботі, бо перевтома може призвести 
до серйозних хвороб. Тож не забувайте 
про відпочинок та улюблене хобі, біль-
ше часу проводьте із сім’єю – це допо-
може вам відновити енергію.

ЛЕВ
Цього тижня все залежатиме від 
вашої ініціативності – як в осо-

бистому плані, так і в професійному. На 
роботі постарайтесь проявити себе – 
не дайте конкурентам затьмарити вас. 
В особистому житті головне – вміння 
знаходити компроміс. 

ДІВА
Цього тижня можлива зустріч 
з людиною, яка переверне все 

ваше життя. Головне – не проґавте свій 
шанс та проявіть ініціативу. Сильне по-
чуття надихатиме вас на нові звершення.

ТЕРЕЗИ
Настав час для реалізації давніх 
ідей та задумів. Усі ваші почи-

нання цього тижня будуть успішними. 
Головне – не лінуйтесь та будьте ціле-
спрямованими. 

СКОРПІОН
Цього тижня варто зосеред-
итись на кар’єрі. Проявіть влас-

ну досвідченість та професіоналізм. Усі 
витрачені зусилля згодом повернуться 
вам сторицею – як у моральному, так і у 
фінансовому плані.

СТРІЛЕЦь
Цього тижня ви будете в центрі 
уваги й зможете завоювати ав-

торитет. Сміливо хизуйтесь власними 
талантами, досягненнями, інтелектом. 
Будьте ініціативними, більше спілкуй-
тесь та шукайте нові знайомства – вони 
згодом знадобляться.

КОЗЕРІГ
Цього тижня можливий кон-
флікт чи неприємна ситуація. 

Головне – тримайтесь гідно й проана-
лізуйте все, аби не повторювати власні 
помилки в майбутньому. Розраду зна-
йдете в спілкуванні з друзями.

ВОДОЛІЙ
Зайві амбіції можуть зіграти з 
вами злий жарт. Не йдіть на-

пролом, не висловлюйте претензій та 
не ставте ультиматумів – це призведе 
лише до саморуйнування. Краще при-
святіть час професійному самовдоско-
наленню.

РИБИ
Цього тижня варто вирішити 
всі фінансові питання – сплану-

вати бюджет, віддати борги. Можли-
во, саме час поговорити з керівни-
цтвом про підвищення заробітної 
плати. Зірки сприятимуть прийняттю 
вигідного для вас рішення. 
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Перевірте розв’язок задач А. Василенка опублікованих в № 48 (57) 29.11.2017 р.
Задача № 55
А) 1. Kd6! Цугцванг; 1... Kpd3/d3 2.Tf3/Kb5x;
B) 1. Ce6! Цугцванг;  1... d3 2.Tf4! d2 
3.T:c4+! Kpd3 4.Tb3x
1... Kpd3 2.Cd5! Kpc3 3.Tf4! d3/Kpd3 
4.T:c4/Tf3x;

Задача № 56
1.Ca8! Цугцванг; 1... g4 
2.b7! Kpg2 3.Th6-h1! Kpg3 
4.b8Фx;
1... Kpg4 2. Th2! Kpg3 
3.Tg2+! Kph4, Kph3 4.Th1x;

Задача № 57
I. 1.Kh4! Ce4 2.Kph6 
Kf3 3.Kph5 T:h4x;
II. 1.Tb7! Kh3 2.Kph7 
Cd5 3.Tg7 Kg5x.
– правильні мати.

Свої задачі-мініатюри надіслав 
відомий український гросмейстер 
Валепій Копил (Полтава). Завдяки 
його зусиллям, понад 10 років ви-

дається один з найкращих у світі 
журналів з шахової композиції 
«Проблеміст України». 

Микола ПархОМеНКО

ДозВІЛЛя

ШАХОВІ ЗАДАЧІ-МІНІАТЮРИ

Задача №58
В. Копил (Полтава)

мат за 2 ходи (4+3)

Задача №60
В. Копил (Полтава)

мат за 2 ходи (5+2)

 Друкуються

вперше!

Задача №59
В. Копил (Полтава)

мат за 2 ходи (4+3)

ПРОПОНУЄМО РОЗВ’ЯЗАТИ КОМПОЗИЦІЇ:

Цікаві новинки біблі-
отеки ім. Тімірязєва 
впродовж трьох місяців 

активно публікує в соцмережі 
Instagram Олена Пашкова – за-
відувачка сектору електронних 
комунікацій та баз даних.

Книжкові колажі створюють 
кожного дня. Для гарних світлин 
працівники бібліотеки прино-
сять різні природні матеріали – 
листочки з дерев, калину, квітки. 
Усе – аби створити ідеальну ком-
позицію.

– Сама полюбляю сидіти в 
Instagram та фотографувати, ро-
бити якісь колажі. Вирішила спро-
бувати зробити це й для нашої 
бібліотеки. Оскільки більшість 
пов’язують бібліотеку з нудним 
та нецікавим місцем, таким ось 
чином будемо руйнувати стерео-
типи. Pinterest та велика кількість 
різних інстаграмерів – головне 
натхнення для мене, – каже Оле-
на Пашкова. 

Зараз на сторінку в соцмере-
жі підписано майже 200 людей. 
Як зазначає пані Олена, попит на 
книжки почав збільшуватись. 

– Нещодавно, одразу після 
моєї публікації, зателефонували й 

запитали, чи є дана книга в наяв-
ності. Instagram у більшій мірі 
розрахований на студентів та мо-
лодь, котрі ще не всі перейшли на 
Facebook, – говорить бібліоте-
карка. 

Запрошуємо й вас від-
відати профіль бібліотеки – 

timiryazevka_vn.


