
Вінничани поки єдині з 
мешканців українських міст 
долучилися до столичної 

акції щодо вбивства Ірини Ноз-
дровської. У вівторок, 2 січня, під 
Головним управлінням Нацполі-
ції у Вінницькій області відбувся 
пікет – одночасно з аналогічною 
акцією в Києві. 

Кілька десятків активістів та не-
байдужих людей вимагали в пра-
воохоронців негайно розслідувати 
вбивство правозахисниці Ірини Ноз-
дровської, тіло якої знайшли непо-
далік Вишгорода 1 січня. Свої вимоги 
прийшли передати обласному керів-
ництву, аби донести власну позицію. 

– У народі є повір’я: як Новий рік 
зустрінеш – так його й проведеш. Ми 
почали рік зі вбивства. Сьогодні вбива-
ють активістів, журналістів та юристів, 
а завтра почнуть вбивати суддів, які 
ухвалюватимуть законні рішення! – го-
ворить юрист Вадим Шмагалов.

Учасник Майдану, лікар-реабілі-
толог та спортсмен Микола Рудик по-
рівняв убивство юристки із загибел-
лю Георгія Гонгадзе.

– Ми втрачаємо найкращих лю-
дей. Ірину вбили, познущавшись, як 
було з Георгієм Гонгадзе! Це повер-
нення «кучмізму», – говорить пан 
Микола.

На плакатах, які тримали акти-
вісти був напис: «Убивць Ірини Ноз-
дровської за ґрати!». Також у руках 
люди тримали її портрети. Пізніше ці 
портрети розмістили на вході до бу-
дівлі ГУ НП та запалили свічки.  

Активісти заохочували громадян не 
бути байдужими та збирали підписи під 
зверненням до керівника обласної полі-
ції Юрія Педоса, керівника обласної про-
куратури В’ячеслава Соколового, голови 
Вінницької обласної ради Анатолія Олій-
ника та голови ОДА Валерія Коровія. 

У ньому, зокрема, вимагають 
вжити всіх можливих законних за-
ходів у межах повноважень службо-
вих осіб для  розслідування вбивства 
Ноздровської, активізувати опера-
тивно-розшукову діяльність на тери-
торії Вінницької області та щопоне-
ділка о 10:00 публічно звітувати про 
дії, вчинені в рамках розслідування.

Активісти зареєстрували звернен-
ня в ГУ НП та обіцяють щопонеділка 
виходити на Театральну, 12, щоб за-
слуховувати звіт правоохоронців.

Нагадаємо, юристка Ірина Ноз-
дровська домоглася покарання для 
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Дмитра Россошанського – племінни-
ка екс-голови Вишгородського ра-
йонного суду, який збив її сестру Світ-
лану у вересні 2015 року. Попри те, 
що є докази наркотичного сп’яніння 
молодика та те, що жінка рухалася 
пішохідним переходом, покарати 
горе-водія виявилося майже нездій-
сненним завданням. 

Проте Ірина Ноздровська, яка 
присвятила цій справі два останні 
роки свого життя, усе ж таки домо-
глася справедливості – Дмитра Россо-
шанського ув’язнили на сім років. 

28 грудня відбулося останнє за-
сідання Апеляційного суду, під час 
якого злочинця хотіли відпустити під 
амністію. Та пані Ірині вдалося пере-
конати суд, що він заслуговує на по-
карання, тож вбивцю залишили за 
ґратами. 

Однак уже на другий день правоза-
хисниця зникла. 30 грудня її оголосили 
в розшук, а 1 січня знайшли тіло. Жінка 
лежала роздягнена в місцевій водоймі. 

Народна депутатка Ірина Суслова, 
яка останні кілька місяців теж вклю-
чалась у справу, яку вела Ноздров-
ська, розповіла журналістам «Прав-
ди сили», що загибла неодноразово 
отримувала погрози. 

– Знаючи її, можу сказати, що Ірина 
буквально жила цим судовим проце-
сом і метою її життя останнім часом було 
саме добитися покарання для вбивці, –  
говорить Ірина Суслова. – Вона неодно-
разово заявляла про погрози. Її 18-річну 
доньку також нещодавно побили не-
відомі, але належної реакції правоохо-
ронців на це не було. Тому зараз необ-
хідно вимагати не лише якнайшвидшого 
розкриття вбивства, а й притягнення до 
відповідальності тих процесуальних ке-
рівників, які вчасно не відреагували на 
заяви Ірини про погрози. 

Тим часом, у Києві під час акції роз-
лючені люди вимагали звільнення на-
чальника обласного управління поліції 
та ледь не штурмували будівлю.  

Резонанс

з дня народження В’ячеслава 
Чорновола відзначили вінницькі 
рухівці (с.5)

цифРа тижня

80 років  

Вінничани донесли свою позицію до керівництва області

«УБИВСТВО ІРИНИ НОЗДРОВСЬКОЇ МОЖНА 
ПОРІВНЯТИ З УБИВСТВОМ ГОНГАДЗЕ», –
вінницькі активісти пікетували управління Нацполіції

Продовження на стор. 4
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Під час сесії Вінницької місь-
кої ради 21 грудня близько 
200 селян вийшли на мир-

ний пікет під її стіни із закликом 
про припинення будь-яких дій, 
що можуть викликати екологічну 
катастрофу та нанести непоправ-
ної шкоди довкіллю.

Мітингувальники закликали  місь-
ку владу утриматись від будівництва 
полігону для знищення твердих по-
бутових відходів на території лісових 
угідь Людавської сільської ради. 

Так, у жовтні 2017 року будівель-
ний підрядник Вінницької міської 
ради почав промислову вирубку 
людавського лісу. За свідченнями 
очевидців, площа вирубки наразі 
сягнула понад шість гектарів. За ін-
формацією місцевих жителів, будів-
ництво вказаного комплексу може 
призвести не лише до масового зни-
щення зелених насаджень, але й до 
забруднення річки Рівець, що є при-
токою Південного Бугу. 

– Земельна ділянка площею 148 
гектарів, на якій здійснюють будів-
ництво, раніше належала військовій 
частині. На території частини стояли 
мобільні балістичні ракетні установ-
ки групи повітряної безпеки. Після 
того, як військову частину розфор-
мували в 2009 році, її землею заціка-

вилась Вінницька міська рада. У 2010 
році ми дали міській раді відсіч, і бу-
дівництво не розпочали. Але наразі 
Вінницька міська рада знову активі-
зувала свої незаконні спроби, попри 
висновки природоохоронної про-
куратури. Ми боремось за здорове 
майбутнє наших дітей і відступати не 

збираємось, – каже голова ініціатив-
ної групи Леонід. 

За інсайдерською інформацією, на-
разі представники забудовника спиля-
ли близько 360 дерев з товщиною стов-
бура понад 32 сантиметри, і викопали 
кілька ям для невідомих цілей, глиби-
ною близько десяти метрів. 

У селі миколаївка Козятин-
ського району майже кожен 
житель знає чеську мову. а 

все тому, що це єдиний населе-
ний пункт в області, де компактно 
проживають ті, чиї предки при-
їхали сюди з Чехії.

Усього в селі проживає 621 особа, з 
них близько двохсот мають чеське ко-
ріння. Уже понад століття миколаївські 
чехи бережуть свою культуру, націо-
нальні звичаї та традиції, вчать мову, 
займаються фольклором.

– Перші переселенці з Чехії прибули 
в село ще в 1874 році. Їх нараховувало-
ся 204 особи. Відтоді вони проживають 
у Миколаївці, – розповідає директор-
ка місцевої школи Лариса Лановик. – 
У школі є Музей чеської культури та 
побуту, працює бібліотека чеської лі-
тератури. Також при школі діє факуль-
татив з вивчення чеської мови. Відвід-
ують його переважно діти з чеських 
родин, проте є й українці, яким цікава 
культура сусідньої держави.

У громаді діє національно-культур-
не товариство «Голендерські чехи», яке 
є одним з найбільших в Україні. Товари-
ство бере активну участь у проведенні 
в області Дня чеської мови, фестива-
лю творчих колективів національних 
меншин та етнічних груп Вінниччини 

«Подільські барви». А також святкових 
концертів та інших культурно-мистець-
ких заходів району та області.  

– За ініціативи товариства, у вересні 
цього року в нашій громаді пройшов 
Всеукраїнський фольклорний фести-
валь чехів України, який зібрав етніч-
них чехів, учасників та гостей чеських 

культурно-освітніх товариств зі всієї 
України. А нещодавно, напередод-
ні Різдва, ми організували й провели 
святковий захід, влаштували вертеп і 
співали чеських колядок, – розповідає 
пані Лариса. 

Гордістю й окрасою «української Че-
хії» є фольклорний ансамбль «Студан-

ка» (у перекладі з чеської – «кринич-
ка»), колектив якого бере участь як в 
українських, так і в міжнародних твор-
чих фестивалях, та займає призові міс-
ця. Лариса Ярославівна каже, що чехи 
всіляко підтримують своїх побратимів 
та навіть допомагають з поверненням 
на землю дідів-прадідів.

– Велику підтримку надає чеське 
посольство. Вони допомагають нам з 
екскурсійними й пізнавальними по-
їздками, культурними обмінами, освіт-
німи програмами. Ось нещодавно ми 
ремонтували дитячий садочок, то по-
сольство Чехії допомогло нам з кошта-
ми. Також посольство турбується про 
родини, які хочуть повернутися назад у 
Чехію: допомагає з оформленням всіх 
необхідних документів та «карт побу-
ту». На жаль, останніми роками охочих 
виїхати стає все більше, – розповідає 
Лариса Ярославівна.

Сільський голова Володимир Кри-
чишин також наголосив на тому, що 
все більше мешканців Миколаївки ви-
їжджають на постійне проживання до 
Чехії.

– Молодь їде навчатися в чеські уні-
верситети, а назад уже не повертаєть-
ся. Так і з родинами: хто молодший, ви-
їжджає, бо ж бачить там перспективи. 
Громаді ж чехи дуже багато допомага-
ють, підтримують та сприяють нашому 
розвитку, – прокоментував сільський 
голова. 

СЕЛЯНИ З ЛЮДАВКИ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ 
ВІННИЦЬКОГО СМІТТЯ В ЇХНЬОМУ ЛІСІ

МАйЖЕ ВСЕ СЕЛО В КОЗЯТИНСЬКОМУ
РАйОНІ  СПІЛКУєТЬСЯ чЕСЬКОЮ МОВОЮ

Влад БОдНАр

Вікторія САНьКОВА

ПРотести

на селі

Наразі представники забудовника 
спиляли близько 360 дерев 
з товщиною стовбура понад 
32 см, і викопали кілька ям 

для невідомих цілей, 
глибиною близько 10 м

Під час сесії міськради її пікетували селяни

миколаївці на виставці



Громадська вбиральня на 
автовокзалі в місті шарго-
род Вінницької області ви-

кликає неоднозначні реакції у 
відвідувачів. Вони скаржаться 
не тільки на бруд і запах, але 
й на те, що потрапити у вби-
ральню дуже важко, особливо 
після дощів. адже на підході 
до вбиральні стоять величезні 
калюжі, а навколо них – боло-
то. цю інформацію підтвер-
див керівник шаргородського 
комунального підприємства 
«Комунсервіс» микола Ве-
децький.

– Туалет розташований у низо-
вині, і туди вода ледь не зі всього 
Шаргорода стікається, – говорить 
він. – Через те й викачувати його тре-
ба частіше. Вбиральню прибирають 
кожного дня.

Проте мешканці району та самого 
міста, яким доводиться потрапляти до 
цього туалету, припускають, що його 
зовсім не прибирають. Адже там на-
копичилось досить багато бруду й сміт-
тя. А депутат Шаргородської міськради 
Вадим Печенюк зауважує, що ще два 
роки тому порушували питання сто-
совно цього туалету перед міським го-
ловою. Але досі питання не вирішили.

– Торік ми зробили фотографії все-
редині. То там навіть черв’яків бачили. 
Вчора хоч цього не було. Але туалет 
дуже брудний. Туди гидко заходити, і 
всі люди, які туди потрапляють, просто 
жахаються, як можна до такого стану 
довести громадську вбиральню, – роз-
повідає він. – Це ж автовокзал, через 
наше місто проїжджають люди не тіль-
ки з області, а й зі всієї України. І що 
вони бачать? «Гостинний» Шаргород. 
Це дуже прикро.

Шаргородський міський голова 
Ігор Винокур запевняє, що історії про 
жахливий стан вбиральні – то справа 
рук його опонентів.

– Наймають людей, які строчать 
скарги в усі інстанції та ще й жур-
налістам фото шлють, – каже він. – 
А насправді всі знають, що в нас вже 
заплановано побудувати платний 
туалет неподалік автовокзалу. Один 
підприємець збирається зводити 
торговий комплекс і там буде туалет. 
За ним будуть дивитись, прибирати. 
Туди буде приємно заходити. Звіс-
но, безкоштовна вбиральня теж за-
лишиться. А люди вже обиратимуть, 
куди їм краще йти.

Проте  Микола Ведецький заува-
жив, що в разі введення в експлуата-
цію платного туалету, безкоштовний 
закриють. 

– Тому й немає сенсу витрачати 
бюджетні кошти на облаштування 
доріжок до туалету. Наші люди все 
одно й на доріжку накидають сміт-
тя, – зітхає він. – Біотуалети були по-
ставили, то їх не тільки били, а ще й 
перекидали. 

Про вандалів розповідає й місь-
кий голова:

– Дійсно, можна було б і біотуа-
лети поставити, а ту вбиральню за-
крити. Але ж є ризик, що й без біо-
туалетів залишимось. Ми їх шість 
штук закупили на масові заходи. 

Взагалі, усі мери намагаються по-
збутися громадських вбиралень 
та криниць. Бо це суцільний голо-
вний біль. А в нас аж чотири гро-
мадських вбиральні – на виїзді зі 
Шаргорода, за прокуратурою, біля 
автовокзалу та біля міськради. То 
за прокуратурою до туалету хтось 
від свиней помиї виносить. Про 
платний туалет ми говорили з під-
приємцем ще влітку, але чомусь 
досі його немає. 

Тож пасажири автовокзалу зму-
шені відвідувати туалет, який знахо-
диться в жахливому стані. Редакція 
буде й надалі стежити за розвитком 
ситуації навколо громадських вбира-
лень у Шаргороді. 
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смерТь У ВоГНІ: У селІ 
На ТиВрІВщиНІ зГорІла люДиНа 

У ВІННицІ маТи ПоБила Та
ВиГНала з ДомУ рІДНоГо сиНа

У шКолІ В БершаДсьКомУ 
райоНІ ЧолоВІК оГолиВся
ПереД ПершоКласНицями 

Ввечері 1 січня в селі Тростя-
нець Тиврівського району заго-
рівся житловий будинок. Під час 
пожежі загинув 33-річний мешка-
нець будинку. Про це повідомили 
в прес-центрі ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області.

Прибувши на місце події, 
пожежники районної Державної по-
жежно-рятувальної частини 
з’ясували, що загоряння виникло в 
одній з кімнат будинку на площі 20 
кв.м. Ліквідовували полум’я четверо 
рятувальників на одній пожежній 
машині. Близько 21.00 бійці ДСНС 
пожежу загасили, але господаря 
будинку врятувати не вдалось. 
Імовірна причина надзвичайної 
події – необережне поводження 
з вогнем при експлуатації пічного 
опалення. 

У Вінниці 37-річна жінка реме-
нем від сумки побила свого мало-
літнього сина та вигнала його з 
дому. 

28 грудня до поліції надійшло 
повідомлення від соціального пси-
холога однієї з вінницьких шкіл 
про те, що до неї за допомогою 
звернувся першокласник. Дитина 
розповіла, що її побила та вигнала 
з дому мама. Оглянувши хлоп-
чика, педагог викликала швидку 
допомогу та поліцію, оскільки 
все тіло дитини було в численних 
саднах та подряпинах. Як розпо-
віли в ГУ Нацполіції у Вінницькій 
області, каретою швидкої до-
помоги хлопчика доставили в 
лікарню. Крім тілесних ушкоджень 
у дитини діагностували гостру рес-
піраторну вірусну інфекцію та під-
вищену температуру. Поки лікарі 
оглядали дитину, правоохоронці 
з’ясовували обставини інциденту 
з його матір’ю. Факт побиття жін-
ка заперечує. За її словами, син 
пішов на прогулянку, після чого 
повернувся з травмами.

Зараз поліція з’ясовує обстави-
ни побиття дитини, опитують 
сусідів, вчителів та товаришів 
хлопчика. Призначили низку 
експертиз. 

27 грудня, близько 11.00, до 
поліції від адміністрації однієї зі 
шкіл Бершадського району надій-
шло повідомлення про те, що в 
приміщенні навчального закладу 
вчителі затримали невідомого 
чоловіка. Він зайшов у школу й, 
наблизившись до дівчат-першо-
класниць, розстібнув дублянку, 
під якою не виявилося ніякого 
одягу. Про це діти відразу роз-
повіли вчителям, які миттєво 
відреагували на подію. Педагоги 
затримали правопорушника та 
зателефонували в поліцію. Як 
розповів начальник Бершад-
ського відділу поліції В’ячеслав 
Лялюцький, затриманим виявив-
ся 47-річний вінничанин. Раніше 
в поле зору поліції він не потра-
пляв. За його словами, він має 
дружину та доньку, які тимчасово 
проживають за кордоном. Свій 
вчинок правопорушник пояснити 
не може. 

Наразі він знаходиться в СІЗО. 
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НА ВІННИччИНІ ГРОМАДСЬКА
ВБИРАЛЬНЯ ЖАХАє ПРИЇЖДЖИХ
ТА МІСЦЕВИХ

БлагоустРій

водії

Тетяна ЩЕрБАТЮК 

Вікторія дмиТруК
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З 1 СІчНЯ ЇЗДИТИ НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ 
ШВИДШЕ 50 КМ/ГОД – ЗАБОРОНЕНО 

Туалет у шаргороді

з 1 січня дозволена швидкість 
руху в населених пунктах – 
50 км/год, замість 60 км/

год. Відповідну постанову №883 
«Про внесення змін до Правил 
дорожнього руху» Кабмін ухва-
лив 10 листопада 2017 року. 

Обмеження швидкості до 50 км/
год встановлюватимуть не на всіх ді-
лянках міст та селищ. 

«Є пункт 12.8 правил дорожньо-
го руху, який передбачає, що в кон-
кретно визначених місцях органи 
місцевого самоврядування за пого-
дженням з поліцією можуть вста-

новлювати інші знаки. І там швид-
кість буде вища, як наприклад на 
проспекті Бажана чи Перемоги 
(у Києві – ред.)», – розповів перший 
заступник начальника департамен-
ту патрульної поліції України Олек-
сій Білошицький. 



У мешканців двох будинків на вули-
ці шевченка в місті Бершадь Ві-
нницької області восени відрізали 

опалення, щоб переобладнати його під 
електроопалення. Проте робота затяг-
нулась і запустити електроопалення в 
будинках не встигли. Про це повідомила 
мешканка одного з будинків христина 
Гнатишина.

– Крім того, нам і субсидії не дали на опа-
лення. Кажуть, у вас тепер електричне й тому 
треба всі документи переоформляти. А як же 
мені сплатити за все без субсидії? Електро-
камін «жере» багато електрики, на папери 
теж потрібно багато коштів, ще й субсидії не 
дали, – скаржиться жінка. – Під’єднати котел 
до системи опалення й мови бути не може. Бо 
на все це тисячі підуть. Нам із сином поки що 

й каміна вистачить в однокімнатній квартирі. 
І за трифазний лічильник більше тисячі пішло, 
і то з мене в РЕМі взяли трохи  менше. Куди не 
кинься – гроші потрібні. І без субсидії ніяк не 
обійтись.

Втім, Бершадський міський голова Михайло 
Кольченко вже за два тижні після звернення жін-
ки зауважив, що субсидії вже оформили.

– Затримка з подачею тепла була із суто 
технічних причин. У мене вже й подяка ось на 
столі лежить від жителів будинку, – говорить 
він. – Адже РЕМ технічні умови виготовляв не 
на кожну квартиру, а на весь будинок, тому 
вийшло набагато дешевше. Також з’ясувалось, 
що не вистачає потужностей на електроопа-
лення, тому встановили підсилювальну під-
станцію. Крім того, замінили електроопори та 
обновили електрокабелі. Усі роботи проводи-
ли коштом міського бюджету. Лише в кварти-
рах власники встановлюють обладнання влас-
ним коштом.

Христина Корніївна підтвердила, що субсидію 
дали. Проте вона не впевнена, що цієї суми буде 
достатньо, щоб покрити всі витрати на електро-
енергію. 

– Порахувала, що десь треба буде 90 гривень 
доплачувати за світло, бо субсидія складає 466 
гривень, – каже вона. – І за жовтень, і листопад, 
напевно, треба буде платити всю суму, бо субси-
дію призначили з грудня. Ще треба буде уточнити 
цю інформацію. 

мешканці Тростянеччини 
скаржаться на вели-
чезні суми в платіжках 

за електроенергію. мовляв, їм 
доводиться платити більше, ніж 
вони насправді використовують 
електрики. Варто зазначити, що 
така ситуація не лише в Тростя-
нецькому районі, але й в багатьох 
інших.

– Приходять нам квитанції, де по-
стійно пишуть не такі показники, які в 
нас насправді, – запевняє мешканець 
села Гордіївка Іван Тисячний. – Не 
знаю, нащо нам приписують ті зайві 
кіловати. Щомісяця «нагорає» майже 
та сама сума, а вони постійно запису-
ють іншу, трохи більшу. Один раз по-
їхав у той РЕМ, то перерахували. Ви-
правдовувались, що комп’ютер дав 
збій. 

Директор структурного підрозділу  
«Тростянецькі електромережі» ПАТ 
«Вінобленерго» Андрій Шимко пояс-
нює, що збої техніки, дійсно, трапля-
ються. 

– Тоді ми повністю перерахову-
ємо суми, – наголошує він. – Також 
збої трапляються, коли проводиться 
планова заміна лічильників. Звісно, 
орієнтуватися потрібно на фактичні 
показники. І якщо в платіжці вони за-
вищені, ми все виправляємо. У решті 
випадків машина автоматично на-
раховує суму й бере до уваги дані за 
попередній місяць. Однак, буває, що 
люди не хочуть переплачувати 10-20 
кіловатів, бо до 100 кіловатів вони 
платять 90 копійок за кіловат, а за по-
над 100 кіловатів – по 1,68 гривні. Ка-

жуть, не пишіть нам більше, ми їх зе-
кономимо до кінця місяця. Це якщо 
показники знімають до 10-15 числа. 

Проте Іван Олексійович ствер-
джує, що в них за місяць постійно 
виходить  менше кіловатів, ніж їм 
приписують. І не розуміє логіки на-
рахування цих сум. 

– Щоб не було розбіжностей, 
можна зареєструватись на сайті «Ві-
нобленерго» в персональному ка-
бінеті. І туди записувати показники 
наприкінці місяця, тоді не буде ні-
яких невідповідностей, – зауважує 
Андрій Миколайович. – Лише треба 
пам’ятати, що інспектори все одно 
перевірятимуть, скільки насправді 
«нагоріло», і якщо люди не допису-
ватимуть кіловати, тоді рахунок буде 
набагато більший.

Ситуацію стосовно неправильних 
нарахувань відчув на собі голова Ві-
нницької обласної організації Союзу 
юристів України Олексій Гончар.

– Я платив за все згідно з квитан-
ціями, а потім з’ясувалось, що є пе-
реплата в 900 гривень. Мені сказали 
не платити, поки не «закриється» 
вся сума, – розповідає він. – Але ж 

трапляється, що люди не звертають 
уваги на те, що їм нарахували біль-
шу суму, або платять, щоб ні з ким 
не сваритись. Напевно, цим користу-
ються в обленерго. Адже навіть при 
нижчих показниках наступного міся-
ця вони вже отримують вдвічі більшу 
суму. Буває також, що ніхто не вима-
гає перерахунку. 

За словами Олексія Васильовича, 
пов’язані переплати також з тим, що 
в електромережах рекомендують 
робити проплати наперед. І тому в 
платіжках має зазначатись фактична 

до оплати ціна, а також рекомендо-
вана, тобто, не обов’язкова. 

– Крім того, є інформація, що в та-
риф включили вартість модернізації 
застарілого обладнання, – продо-
вжує Олексій Гончар. – Втім, ніхто ре-
конструкцію не провів. І зараз знову 
проводять оцінку майна об’єктів об-
ленерго, щоб знову підняти ціни. 
Тому раджу людям звертатись в 
Управління захисту прав споживачів. 
Або ж подавати позови до суду, якщо 
їм неправильно нараховують суми в 
платіжках. 
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Комунальні Послуги

У БАГАТОПОВЕРХІВЦІ В БЕРШАДІ
НЕ ВСТИГЛИ УВІМКНУТИ ТЕПЛО
ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

ПлатіжКи

У ТРОСТЯНЕЦЬКОМУ РАйОНІ
ЗА ЕЛЕКТРИКУ НАРАХОВУЮТЬ
ЗАйВІ КІЛОВАТИ
Тетяна ЩЕрБАТЮК

Тетяна ЩЕрБАТЮК

Є інформація, що в тариф
включили вартість модернізації
застарілого обладнання. Втім,
ніхто реконструкцію не провів.
І зараз знову проводять оцінку
майна об’єктів обленерго, щоб
знову підняти ціни

олексій ГоНЧар:



загальний термін політичного 
ув’язнення лідера Народно-
го руху України В’ячеслава 

Чорновола, згідно з його автобі-
ографією, склав 15 років. Части-
ну з них він провів у в’язниці на 
Вінниччині – у колонії в Піщан-
ському районі. Потім було ще два 
судових вироків та ув’язнення в 
якутії, голодування, катування, 
сфальсифіковані справи, перебу-
вання в камері смертників.

Про це розповіли під час круг-
лого столу, який у Вінниці провели 
представники «Народного руху». 
24 грудня виповнилося 80 років з дня 
народження провідника Народного 
руху України, громадського та полі-
тичного діяча, народного депутата 
та кандидата в президенти Украї-
ни В’ячеслава Чорновола. Саме він 
першим вніс український прапор у 
сесійну залу Верховної Ради, саме 
він очолював демонстрації, на яких 
українці виборювали незалежність, 
саме завдяки його праці та праці Руху 
відбувся референдум за державний 
суверенітет, який підтримали 92% 
громадян. Про те, що Чорновіл на-
родився в знаковий для України рік – 
1937, саме тоді, коли над Україною 
заніс руку «червоний кат», наголо-
сив у своїй промові голова обласної 
організації «Народний рух України» 
Сергій Свитко. 

– Це був період великого терору. 
Саме в 37-му році було знищено та 
ув’язнено тисячі представників україн-
ської інтелігенції, видатних людей. Але 
сакральне значення року народження 
Чорновола полягає в тому, що якраз у 
ці часи терору народився хлопчик, до-
лею якого було зруйнувати велику ім-
перію зла, – сказав Сергій Свитко. 

Він зачитав автобіографію В’яче-
слава Чорновола та наголосив, що 
найкраще про себе В’ячеслав Макси-
мович сказав сам. 

«Коли приїздив під час навчання 
в університеті на канікули додому, 
пропонував батькам поспілкуватися 
на вільнодумні теми, і їх це дуже ля-
кало», – писав Чорновіл. 

Після виступу пана В’ячеслава 
8 серпня 1965 року на відкритті пам’я-

тника Шевченку в селі Шешори на 
Івано-Франківщині з антикомуніс-
тичною промовою, його звільнили з 
роботи, почали викликати на допити, 
проводити обшуки. Згодом за свої пу-
блікації в газеті «Друг читача», за віль-
нодумні дослідження на теми радян-
ського терору, він вперше потрапив 
за ґрати, а потім – знову й знову. Під 
час заслання в Якутії був ініціатором 
створення Української Гельсінської 
спілки, учасником та організатором 
проукраїнських мітингів та демон-
страцій. 

«Пригадую демонстрацію 17 ве-
ресня 1989 року у Львові, коли, ма-
буть, близько 200 тисяч людей ішло 
від Порохової вежі до собору святого 
Юра, не зламавши ні однієї билинки. 
Ми всі тоді були просякнуті єдиною 
ідеєю, зараз ці крила опустилися, лі-
дерів заїдають амбіції», – писав Чор-
новіл про часи становлення незалеж-
ності України. 

На початку 90-х він був депутатом 
Львівської обласної ради, головою 
облради та обласного виконкому, 
народним депутатом, балотувався в 
президенти та був основним конку-
рентом Леоніда Кравчука, набравши 
24% голосів. 

– Якби він став тоді президентом 
України, він би ніколи не продався, 
не зрадив і знайшов би вихід з будь-
якого становища. Ця людина – геній 
української нації, – сказав вінницький 
соратник Чорновола, правозахисник 
Валерій Палій. 

Професор, доктор історичних 
наук Олексій Струкевич зауважив, 
що попри розмови, незалежність 
нам не далась безкоштовно: 

– За цей успіх у 1991 році запла-
тили кров’ю борці української на-
ціональної революції 1917-1921 
року, і за нього заплатив уже потім і 
В’ячеслав Максимович. 

Під час круглого столу також 
виступали діти – члени літератур-
но-мистецької студії «Срібний пе-
редзвін», та барди. Свій вірш про 
Чорновола прочитала й вінниць-
ка поетеса, депутатка Вінницької 
обласної ради Жанна Дмитренко. 
Вона також розповіла про те, як 
свого часу зустріла політика: 

– Якось мені пощастило стати 
учасницею першого Форуму інтелі-
генції в Києві. Там я придбала такий 
альбом із зображенням різних істо-
ричних подій і постатей, і побачивши 
В’ячеслава Чорновола, попросила 
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аби віддячити всім активним 
та творчим містянам, у Бару 
провели День артиста.  Та-

кого свята в календарі немає, тому 
барчани вирішили бути першими, 
хто розпочне його відзначати. 

–  Ідея проведення такого свята 
з’явилася в нашої спеціалістки з питань 
культури та туризму соціально-гумані-
тарного відділу Барської міської ради 
Ірини Дєдової, яка постійно організо-
вує та проводить масу міських заходів. 
Свято було вигадане, у першу чергу, 
для того, щоб віддячити всім артистам 
та людям, які допомагали нам у про-
веденні міських заходів протягом двох 
попередніх років. Вони багато часу 
проводять на репетиціях перед висту-
пами на багатьох міських концертах, 
даруючи людям позитивні емоції. Тому 
влаштувати для них День артиста було 
цілком доречним, – розповідає співор-
ганізатор заходу Роман Григор’єв.

Концертна програма була дуже 
насиченою: артисти співали автор-
ські пісні, показували яскраві хо-
реографічні постановки й веселі 

гумористичні номери. Усі артисти 
отримали почесні грамоти.

– Щодо отримання грамоти, то 
мені абсолютно байдуже, а от від 
того, що про мене згадали й оголоси-
ли, було дійсно дуже приємно. Захід 
був дуже класним і потрібним, адже 
артисти з часом «вигорають». Вони, 
як і всі, потребують особливої уваги, 
бо артистам після виступу поаплоду-
ють і забудуть. А тут про кожного зга-
дали й зарядили на нові звершення, – 
розповідає звукорежисер Олександр 
Дєдов. – Я працюю в міському Будин-
ку культури, де займаюсь звукоопе-

раторством та звукозаписом. Граю 
на різних струнних інструментах, але 
найдосконаліше – на гітарі. 

На свято зібрався повний зал міс-
тян. Усі присутні отримали масу задо-
волення й багато позитивних емоцій.

– Мене дуже тішить, що окрім важ-
ливого історичного минулого, наше 
місто має й  багатобарвне сьогоден-
ня. Хоча Бар – маленьке та затишне 
містечко, проте воно, безперечно, 
може претендувати на звання по-
дільської артистичної столиці, адже 
де ще можна знайти таку концен-
трацію талантів на один квадратний 

метр? – усміхнено ділиться емоціями 
жителька міста Бар Інна Ткачук. 

Організатори планують зробити 
День артиста традиційним міським 
святом.

– Цього року свято пройшло про-
сто чудово. Його відвідало багато лю-
дей, які отримали масу задоволення 
від концерту. Чимало з учасників та 
нагороджених були приємно здиво-
вані, що свято проводиться саме для 
них і за це були неймовірно вдячні. 
Тому ми плануємо надалі зробити 
День артиста традиційним. Кожного 
року форма проведення та концепція 
свята буде оновлюватися, – каже Ро-
ман Григор’єв.

Також організатори поділились з 
нами, що наступного року планують 
провести загальноміські святкування 
Масляної в селі Антонівка, що вхо-
дить до Барської ОТГ. Окрім цього, 
хочуть організувати обласний фести-
валь українського весілля, святкуван-
ня Дня міста та вже другий міжнарод-
ний фестиваль-ярмарок AppleБар.

Варто згадати, що барська грома-
да – дуже активна. Барчани організо-
вують багато цікавих заходів, які ми 
постійно відвідуємо й висвітлюємо.  

На концерті виступали юні артисти
День артиста хочуть перетворити 

на добру традицію

У БАРУ ЗАПОчАТКУВАЛИ НОВЕ СВЯТО – ДЕНЬ АРТИСТА
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мирослава СлОБОдяНЮК

Ірина БАСЕНКО

В’ЯчЕСЛАВ чОРНОВІЛ ПЕРЕБУВАВ 
У ПОЛІТИчНОМУ УВ’ЯЗНЕННІ 
НА ВІННИччИНІ
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Голова обласної організації «Народний рух України» сергій свитко На круглий стіл запросили дітей та студентів

його поставити автограф у альбомі. 
А він каже: «Ваші вінничани мене не 
дуже люблять». Я здивувалась, адже 
знала, що його багато хто підтримує, 
а вже коли йшли вибори, я зрозумі-
ла, що й тоді були фальсифікації. Тоді 
особливо потужно проголосував за 
нього завод ЖБК, і люди казали, що 
були здивовані результатами, адже 
голосів виявилось дуже мало. Вдруге 
ми вже не зустрілися – я потрапила на 
його похорон. Тоді на нього не пус-
кали, людей перевіряли, з’ясовували 
на вокзалах, хто, куди та для чого їде. 
Я пам’ятаю, як приїхала до Львова, 
як стояла в соборі, де його відспіву-
вали, бачила багатьох людей. Та по-
тім у мене зламався підбор і я так і не 
дійшла тоді до кладовища, – розпові-
ла Жанна Дмитренко. 

Під час круглого столу виступали 
колишні й теперішні очільники осе-
редку, робили спільні фото прихиль-
ники Чорновола, а також роздавали 
тематичну газету. Сергій Свитко на-
голосив, що нині питання розсліду-
вання справи Чорновола не цікавить 
владу, а заходи щодо відзначення 
його 80-річчя мало висвітлюються в 
пресі. Але наша редакція й надалі ви-
світлюватиме подібні патріотичні за-
ходи, аби наші читачі могли дізнава-
тися про важливі для України 
історичні події. 



Новорічні ялинки в різних 
містах України дуже від-
різняються. сьогодні ми 

розкажемо про святкові дерева в 
різних обласних центрах України. 

льВІВ
Відкриття новорічної ялинки в міс-

ті Львів відбулося на площі перед 
оперним театром 17 грудня. 18-ме-
трову красуню місто отримало в по-
дарунок від мешканки області Любові 
Паврозник. Цього року ялинка ви-

глядає по-новому – у європейському 
стилі. Новорічне дерево прикрасили 
монохромними іграшками та 8-кіло-
метровою гірляндою-ілюмінацією. 

КиїВ
Головну ялинку Києва доставили 

безкоштовно тягачем КрАЗ з Іва-
но-Франківської області. Новорічна 
красуня – це 28-метрове дерево рід-
кісного сорту «біла ялиця». Ялинку 
прикрасили новітньою гірляндою 
Neo-Neon, яка змінювала свій ко-
лір щодня, а в новорічну ніч засяяла 
всіма кольорами. З 19 грудня по 14 
січня жителі та гості столиці святку-
ють «НеоРік на Софії». Організатори 
проекту запевняють, що цього року 
Київ буде особливо барвистим, тіль-
ки на Софіївській площі буде сяяти 
близько 110 кілометрів гірлянд. Од-
ним з елементів свята є привезене з 
Франції оглядове колесо, діаметром 
43 метри. Його встановили на Контр-
актовій площі. Крім цього, близько 

25 унікальних арт-об’єктів з різних 
куточків Європи представлені у скве-
рі на Володимирському проїзді. Для 
всіх охочих функціонує 80-метрова 
гірка на Михайлівській площі.

харКІВ
Найвища ялинка в країні стоїть у 

парку культури та відпочинку в Хар-
кові. Новорічне дерево монтували 
майже місяць та використали 11 тонн 
металу та дві тонни штучної хвої. Щоб 
прикрасити 36-метрову красуню ви-
користали 40 кілометрів електрич-
них дротів та 60 тисяч лампочок. Ор-
ганізатори свята обіцяють новорічну 
казку і дорослим, і малим, тематич-

ний ярмарок та будиночок Діда Мо-
роза. Протягом усіх новорічних свят 
будуть проводити цікаві ігри та квес-
ти, буде працювати творча майстер-
ня та школа рукоділля. 

лУцьК
Уже кілька років у Луцьку тради-

ційно прикрасили одразу три ялин-
ки, які ростуть поруч. У 2018 році в 
місті встановили унікальну ялинку, 

яка складається з прикріплених до 
каркасу металевих куль. Після виста-
ви «Ой, хто чекає Миколайчика», 19 
грудня офіційно засвітили 14-метро-
ву ялинку. На прикраси новорічних 
дерев виділили майже півмільйона 
гривень. 

ІВаНо-ФраНКІВсьК
Єдина в Україні прикрашена 3-D 

ілюмінацією ялинка стоїть в Івано-
Франківську. Площа, де встановили 
ялинку, прикрашена фігурами каз-

кових героїв та фотозонами з тема-
тичними композиціями. Традиційно, 
прикрасять центральні вулиці й живі 
ялинки на Вічевому майдані та площі 
Ринок. На енергоощадну ілюмінацію 
для головної ялинки міста витратили 
два мільйони гривень. 

ВІННиця
Однією з найкрасивіших ялинок 

цього року стала вінницька. Попри 
те, що торік ялинку повністю оно-
вили, цього року її склали з нового 
каркасу та прикрасили чотирма тися-
чами новорічних іграшок. Світиться 
ялинка двома кольорами – срібним 
та червоним. Уже традиційно висота 
дерева – 24 метрів. Щодня тут прово-

дять концерти та розваги, а також у 
місті функціонує резиденція святого 
Миколая та Діда Мороза. Новоріч-
ний настрій створюють гірлянди на 
вулицях та ілюмінація громадського 
транспорту. 

КрамаТорсьК
Головна ялинка Донеччини вже 

традиційно знаходиться в Крама-
торську. Уже кілька років поспіль 

дерево штучне, прикрашене різно-
кольоровими кулями та яскравими 
гірляндами. 

Крім ялинки на площі вста-
новлюють святкову ілюмінацію, 
а цього року додатково з’явилася 
велика куля, до якої можна навіть 
потрапити всередину й зробити 
фото на пам’ять. Кажуть, у мо-
мент, коли запалюються вогники 
на кулі, треба зайти всередину й 
загадати бажання. 

Найбільше бажання донеччан, як і 
всіх українців – щоб настав мир, а 
наша країна стала сильною та процві-
тала. Тому приєднуємось до таких по-
бажань і ми, редакція газети «Прав-
ди сила». Щасливого нового року! 

НоВий рІК 6

Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          

марія мАлІНОВСьКА cвятКування

«БАРчАНКА» ВІТАє З НОВИМ
РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ

НОВОРІчНІ ЯЛИНКИ
В РІЗНИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

ПРивітання

Новорічні та різдвяні  свята – це час радісних і дивовижних змін. У цей 
період прийнято підбивати підсумки, оцінювати здійснені справи, наміча-
ти плани на майбутнє й обов’язково мріяти, адже все, чого від щирого сер-
ця бажаєте у святкові дні, обов’язково здійснюється.

Шановні колеги, друзі, клієнти, ТМ «Барчанка» вітає вас усіх із настан-
ням таких чудових свят, як Новий рік та Різдво Христове.

Бажаємо вам, вашим колективам і родинам бути здоровими й щасли-
вими, багатими й веселими, життєрадісними й усміхненими. 

Щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли. Віримо, 
що в 2018-му ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. 

Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю й теплом, домівки повняться 
добром, радістю та Божим благословенням, а очі світяться щастям.

з найкращими побажаннями, ваша «Барчанка»



1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

СІЧЕНЬ

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

ТРАВЕНЬ

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

ВЕРЕСЕНЬ

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

ЛИПЕНЬ

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

ЛИСТОПАД

1 2 3
4 5 6 7 8 0

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

ЧЕРВЕНЬ

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

ЖОВТЕНЬ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

СЕРПЕНЬ

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

ГРУДЕНЬ

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

БЕРЕЗЕНЬ

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

ЛЮТИЙ

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Н д

КВІТЕНЬ

2018

передплатний індекс

97927

vlasno.info



1. Для посадки мандарина вам 
буде необхідне насіння, а точніше 
кісточки, які можна добути власно-
руч, придбавши в магазині кілька 
стиглих мандаринів. Кісточок має 
бути багато (мінімум 5 – 10), оскільки 
не всі зможуть прорости.

2. Далі необхідно, щоб кісточки 
проклюнулися або набрякли. Для 
цього їх потрібно загорнути в марлю 
й легенько змочувати водою кілька 
днів.

3. Оптимальним ґрунтом для по-
садки буде куплена в квітковому ма-
газині спеціальна земля для цитрусо-
вих, але мандаринам може підійти 
будь-яка легка суміш. Наприклад, 
суміш з рівних частин дернової та 
листової землі, гнойового перегною 
та компосту вашому мандарину, на-
певно, сподобається. Суміш на осно-
ві торфу не варто ні робити, ні купу-
вати. Не забувайте про необхідність 
дренажу.

Для появи сходів мандарину по-
трібен час. Перші помітні сходи 
з’являються лише після закінчення 
двох-трьох тижнів, а іноді навіть ці-
лого місяця.

4. Мандарин росте дуже повільно, 
причому іноді ще й припиняє рости. 
Але якщо ви не втратите надії та ен-
тузіазму й належно доглядатимете 
його, він виросте на славу.

5. Звичайно, мандарин невиба-
гливе в догляді дерево (не тільки 

серед цитрусових, а й серед усіх 
інших рослин), але певні правила 
догляду все ж є. Найважливіша умо-
ва – велика кількість сонячного світ-
ла. Для світлолюбного мандарина 
необхідно інтенсивне освітлення 
12 годин на добу протягом усього 
року.

6. Також потрібно слідкувати 
за вологістю. Влітку мандарин по-
трібно добре поливати, але тільки 
не заливати, а взимку полив треба 
скоротити, але стежити, щоб ґрунт 
не пересихав. Крім цього, щодня 
листочки мандарина потрібно об-
прискувати фільтрованою або ж 
кип’яченою чистою водою, щоб 
компенсувалася сухість повітря. 
Можна навіть розташувати побли-
зу мандарина маленький кімнат-
ний фонтан, щоб він зволожував 
повітря додатково.

7. У міру зростання мандаринове 
дерево потрібно пересаджувати в 
більші горщики. Найкраще робити 
це наприкінці зими – на початку вес-
ни. Треба взяти горщик з діаметром 
на 3-5 см більшим, ніж попередній. 
Пересаджують мандаринове дерево 
методом перевалки, максимально 
зберігаючи стару земляну грудку, 
щоб не пошкодити кореневу систему 
рослини.

8. Через кілька тижнів після пе-
ресадки в дерева повинен початися 
період активного росту. Такі періо-

садівництво
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КорисНІ ПораДи 8

Вінницькі родини запро-
шують на різдвяну вечірку. 
Kolyadki`Party – святковий 

захід, який відбудеться в торго-
вельно-розважальному цен-
трі «анастасія» (Вінниця, вул. 
Пирогова, 39). На гостей чека-
ють конкурси, розваги, покази 
колекцій одягу, майстер-класи, 
призи та різні смаколики.

– У такий спосіб ініціативна 
група, до якої входять п’ять гро-
мадських організацій, підтримує 
волонтерський рух «Об’єднання 
волонтерів Вінниччини», ГО «Вій-
ськово-польовий арт Україна» та 

розвивають освітні неформальні 
проекти Treelifeschool, – гово-
рить співорганізатор свята Вла-
дислав Луцяк.

Також організатори наголо-
шують, що саме цим заходом за-
кладуть підґрунтя для відкриття 
мистецької студії, у якій будуть за-
йматися з дітками учасників АТО.

Запрошуються також партне-
ри для участі в цьому й майбутніх 
проектах.  

Захід відбудеться 6 січня з 
14:00 о 17:00. Тел. +380960983524.

анонс

У ВІННИЦІ ВЛАШТУЮТЬ 
РІЗДВЯНУ СІМЕйНУ ВЕчІРКУТетяна ЩЕрБАТЮК

Подібні свята для діток проходять не вперше

www.facebook.com/events/138559076855037

ЯК ВИРОСТИТИ
ДОМАШНІй МАНДАРИН

ди повторюватимуться кілька разів 
протягом весняно-літнього сезону. У 
цей період потрібно раз на один-два 
тижні підгодовувати мандарин міне-
ральними й органічними добрива-
ми. Замість добрива можна додавати 
чайну заварку, яку потрібно прико-
пати в ґрунт.

9. Мандарини, вирощені в до-
машніх умовах, виростають лише 

до 1,5 м. Це мініатюрні деревця, що 
відмінно вписуються в будь-який 
інтер’єр, навіть не маючи плодів. 
А коли дерево цвіте або плодоно-
сить – від нього не можна відвести 
погляду. 

Підготувала 
мирослава СлОБОдяНЮК
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роБоТа

медіацентр «ВласНо» пропонує: ви-
готовлення та розповсюдження тематичних 
і святкових спецвипусків  для конференцій, 
презентацій, днів відкритих дверей, виста-
вок,  промо-презентацій тощо.  Тел.: 093-
150-17-30, (068) 978-04-07. сайт: www.
vlasno.info. e-mail: vlasno.reklama@gmail.com

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

100% легальне працевлаштування в 
Чехії. робота для чоловіків та жінок. Без-
коштовні консультації. оформлення віз. 
Доставка на роботу. Тел.: 067-369-82-33, 
063-218-02-33.

***
охоронній компанії «G4S» потрібні 

охоронники на вахту по регіонах Укра-
їни. Графік роботи: 15/15, 30/15, зміни 
по 12 годин. офіційне працевлашту-
вання, безкоштовне житло, форма, хар-
чування. зарплата без затримок! Тел.: 
095-226-10-10, 097-226-10-10, 093-
226-10-10.

Безкоштовні вакансії – БУДІВЕЛЬНИКИ, 
ШВАЧКИ. Проживання, проїзд – безкоштов-
но. Зарплата – 11-16 злотих/год (аванс – 200 
зл./щотижня). З візами та біометричними 
паспортами – працевлаштуємо за 1 добу. 
Оформлення запрошення – 3 тижні. Тел.: 
067-620-45-02.

На роботу в ковбасний цех потрібні різ-
нороби: вагар, оператор термокамер (коп-
тильник). Тел.: 067-978-26-65, 096-459-87-13.

***
ТЕРМІНОВО МЕХАНІЗАТОРИ (ТРАКТО-

РИСТИ) УЛИТВУ. Видобуток торфу, досвід 
роботи понад два роки механізатором, 
оплата – 800-1200 євро. Проживання, ро-
бочий одяг – безкоштовно. Працевла-
штування за литовською робочою візою. 
Оплата – 800-1200 євро. Тел.: 096-433-49-78, 
095-856-73-73 (Оксана).

Водії категорії D потрібні для роботи на 
маршрутах по м. Києву. Житлом забезпечу-
ємо. З/п 800 грн/зміна. Тел.: 067-600-01-61, 
050-900-34-44.

Запрошуємо водіїв, механіків, будівель-
ників, зварювальників, різноробів, нянь, 
хатніх робітниць у США, Канаду. Термінове 
оформлення біометричного паспорта. Ліц. 
МСПУ АВ №585042 ТОВ «Європейський хол-
динг», вул. Басейна 3-а, оф. 62, м. Київ. Тел.: 
096-603-57-70.

***
Литовська транспортна компанія за-

прошує водіїв-дальнобійників автовоза з 
досвідом та без досвіду роботи, механіків. 
Термінове оформлення закордонного пас-
порта, чіпу. Ліц. МСПУ АВ №585042 ТОВ «Єв-
ропейський холдинг», вул. Басейна 3-а, оф. 
62, м. Київ. Тел.: 067-232-69-04.

***
Продавці в продуктовий магазин у 

місто Київ. робота потижнева. На час ро-
боти забезпечуємо нічлігом. заробітна 
плата – від 2500 на тиждень. Бажано до-
свід роботи. Тел.: 067-988-62-29.

аНТиКВарІаТ, КошТоВНосТІ
Куплю натуральне янтарне намисто 

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

***
Куплю 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» реа-
лізує дрібним та великим гуртом продукцію 
турецької фірми: труби поліпропіленові, фі-
тинги, вентилі, крани. Повний асортимент 
продукції, новинки. Доставка по всій Укра-
їні. Тел.: 063-680-98-89, 068-258-90-18, 066-
109-11-59 (Олена).

НерУхомІсТь 
Продається хата в м. Тульчин, вул. С. На-

ливайка, 3. Тел.: (068) 046-66-87
***

Прод. земельна ділянка 10 соток у с. Мита 
Сколівського району Львівської обл., уро-
чище «Лази» (неподалік гірськолижного ку-
рорту «Тисовець»). Є проект індивідуально-
го житл. будинку, будівельний паспорт зем. 
діл. для забудови, архітектурно-буд. частина, 
генплан та креслення. Тел.: 095-764-31-48.

ПослУГи
Консультація та допомога дистанційно 

у складних сімейних обставинах, вирішен-
ня шлюбних негараздів. Допомога в бізнесі, 
кар’єрі, особистому житті, на удачу. Допо-
можу повернути кохану людину – збережу 
сімейне вогнище. Поставлю захист. Тел.: 
068-938-91-99 (Харків).

УсТаТКУВаННя, ПрилаДи, 
сироВари

Куплю фризер. Фризер для морозива. 
Тел.: 066-339-36-34.  

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

рІзНе
Куплю ігри «електроніка», «Ну, постри-

вай», деталі до них, бінокль, мікроскоп, 
годинники, музичні інструменти, фарфо-
рові та металеві статуетки. Тел.: 097-536-
38-40, 068-452-30-86. 

***
Виготовлення та монтаж металоплас-

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

***
Автоцивілка. Зелена карта. Медичне 

страхування при виїзді за кордон (турис-
тичне та на роботу). МОЖЛИВА ДОСТАВКА. 
Працюємо: пн – сб. Деталі за тел.: 098-695-
30-90.

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

098-913-35-20. 

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

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».

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

Пропонуємо вам оформити передплату нашої газети 
в будь-якому поштовому відділенні або через листоношу.

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

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

ПереДПлаЧУйТе ГазеТУ!

Передплатний індекс: 
97927

УВаГа!
Ви можете вирізати купон на передплату просто з газети. Уважно запо-

вніть усі вільні поля, вкажіть точну адресу. Купон віддайте листоноші або 
віднесіть у відділення «Укрпошти», оплативши передплату. 

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



Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           Читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                 

ТБ 10

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАч з 8 по 14 січня
ПоНеДІлоК, 8 сІЧНя

Перший національний
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30 Д/с «Розповіді про Хансік»
07.45 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
08.40 Х/ф «Доньки Єви»
09.30 Х/ф «Пророк Моісей»
09.30 Д/ф «Таємниці акул»
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.10, 18.10 Погода
12.25 Д/ц «Смаки Культур»
13.00 Фольк-music
14.30 Х/ф «Йосип прекрасний. 
Намісник фараона»
18.25 Х/ф «Дивна подорож Мері 
Брайант»
20.25 Д/ц «Незвичайні культури»
21.00, 01.10 Новини
21.30, 01.35 Біатлон. Яскраві 
моменти
21.50 ЧереЩур
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Супервідчуття»
01.50 Д/с «Зустріч Лувру та Забо-
роненого міста»
02.35 Д/ф «Таємничий Сковоро-
да»
03.20 Д/с «Середземномор’я»
03.50 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
04.05 Х/с «Чудернацьке кохання»

1+1
07.00, 19.30, 05.45 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
07.45 Х/ф «Від тюрми й від суми» 
(16+)
09.25 Х/ф «Гріхи наші» (16+)
11.10, 05.00 Т/с «Родичі» (12+)
20.15 М/ф «Льодовиковий 
період»
21.50 Бен Стіллер у комедії «Ніч 
у музеї»
23.55 Х/ф «Хоробре серце»

Інтер
05.50 Мультфільм
06.30 Х/ф «Ялинка, кролик і 
папуга»
08.20 «Готуємо разом»
09.30 «Орел і Решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «Дівчата»
12.30 Х/ф «Королева бензоко-
лонки»
14.00 Х/ф «Іван Васильович змі-
нює професію»
16.00 Концерт «Вернісаж Іллі 
Рєзника»
18.00, 04.10 «Стосується кожного»
20.00, 02.05 «Подробиці»
20.30 Т/с «Мереживо долі» 16+
22.30 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
00.20 Х/ф «Вишенька на ново-
річному торті» 16+
02.40 Х/ф «Ця весела планета»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 Сьогодні
07.30, 02.40 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Жінки в коханні» 12+
12.30, 15.15 Т/с «Дружини на стеж-
ці війни» 12+
16.40, 19.40 Т/с «Назавжди»
21.00 Т/с «На лінії життя» 16+
23.00 Х/ф «Облівіон» 16+
01.30 Телемагазин
03.10 Реальна містика
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.50 Абзац
06.45, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06.59, 08.49 Kids Time
08.50 М/ф «Ретчет та Кланк: 
Галактичні рейнджери»
10.30 Х/ф «Перевізник: Спадщи-
на» 16+
12.20 Х/ф «Таксі 3»
14.10 Від пацанки до панянки
19.15 Ревізор
22.00 Т/с «На південь від пекла» 
18+
01.20 Х/ф «Ласкаво просимо, або 
Сусідам вхід заборонено»

ICTV
05.25, 04.00 Скарб нації
05.35, 04.10 Еврика!
05.45 Служба розшуку дітей
05.50, 04.20 Факти
06.15, 00.50 Т/с «Бібліотекари»
10.20, 12.05, 13.35, 15.20, 17.00, 
04.45 Т/с «Бібліотекари-2»
18.45 Факти. Вечір
19.10, 20.20, 21.50 Дизель-шоу
22.50 Комік на мільйон

02.20 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+

сТБ
05.50 Т/с «Коли ми вдома»
08.40 Х/ф «Вечори на хуторі 
поблизу Диканьки (Ніч перед 
Різдвом)»
09.55 Х/ф «За два кілометри до 
Нового року»
11.50 Х/ф «40+ або Геометрія 
почуттів»
15.35, 23.45 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
17.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.05, 22.20 «Україна має талант! 
Діти-2»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Школа монстрів: 
Електрично»
12.00 Віталька. Новий рік
17.00 М/ф «Різдвяні історії від 
Шрека, Панди та друзів з Мада-
гаскару»
19.30 Казки У Кіно
20.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Казки У
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 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, 9 сІЧНя

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 Д/ф «Уламки спогадів»
10.35, 22.10, 03.40 Погода
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с «1000 днів для планети»
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Біатлон. Яскраві 
моменти
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Супервідчуття»
02.50 Д/ф «Сімдесятники. Сергій 
Параджанов»
03.50 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
04.05 Х/с «Чудернацьке кохання»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.30 

ТСН: «Телевізійна служба новин»
09.30 М/ф «Маша і ведмідь»
10.00 «Чотири весілля»
11.10, 12.20, 13.25 «Світ нави-
воріт»
14.30 М/ф «Льодовиковий 
період»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 М/ф «Льодовиковий період 
- 2: Глобальне потепління»
22.00 Х/ф «Готель Ґранд Буда-
пешт» (16+)
23.50 Т/с «Родичі» (12+)

Інтер
05.40, 20.00, 02.10 «Подробиці»
06.10 Мультфільм
06.45 Х/ф «Миленький ти мій»
08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.20, 20.30 Т/с «Мереживо долі» 
16+
13.15 Мюзикл «Три мушкетери»
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
22.30 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
00.20 Х/ф «Сімейний каламбур, 
або Хто кому хто»
04.00 «Стосується кожного»

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, 21.00 Т/с «На лінії життя» 
16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий Канал
03.05 Служба розшуку дітей
03.10, 02.25 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39, 07.39 Kids Time
06.40 М/с «Лунтик і його друзі»
07.40 Серця трьох
10.15 Х/ф «Таймлесс. Рубінова 
книга» 16+
12.45 Х/ф «Таймлесс 2: Сапфірова 
книга» 16+
15.00 Х/ф «Таймлесс 3: Смарагдо-
ва книга» 12+
17.10 Х/ф «Шість днів, сім ночей» 
16+
19.10 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Щелепи» 16+
23.30 Т/с «На південь від пекла» 
18+
00.20 Х/ф «Дівчина з Джерсі»

ICTV
08.20 Х/ф «Божевільня» 16+
10.05 Х/ф «Бадьорість духу» 16+
12.00 Х/ф «Троє амігос»
14.00 Х/ф «Відчайдушні шахраї»
16.05, 17.20, 19.10, 20.20, 21.30 
Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір
22.35 Комік на мільйон
00.30, 01.25, 02.05, 04.45 Т/с «Біблі-
отекари-2»
02.45 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Факти

сТБ
05.15, 17.45 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Х/ф «Поділись щастям 
своїм»
11.45 «Холостяк - 6»
15.35, 23.40 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.05, 22.20 «Україна має талант! 
Діти-2»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Шлях до Ельдорадо»
12.00 Віталька. Новий рік
13.00 Рятівники
15.00 Готель Галіція
17.30, 23.00 Казки У
18.00 Одного разу в Одесі

19.00 Казки У Кіно
20.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У. Новий рік
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 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, 10 сІЧНя

Перший національний
06.00 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, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.35, 17.30, 22.10 Погода
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
11.20 Д/с «Дива Китаю «
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15, 02.50 Біатлон. Кубок світу. 
V етап. Індивідуальна гонка 20км. 
Чоловіки
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ц «Пліч-о-пліч»
20.25 Роздягалка
21.50, 02.35 Біатлон. Яскраві 
моменти
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Супервідчуття»
04.45 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
05.00 Х/с «Чудернацьке кохання»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.40 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
09.30, 10.35 «Чотири весілля»
11.45, 12.55 «Міняю жінку»
14.10 М/ф «Льодовиковий період 
- 2: Глобальне потепління»
15.50 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 М/ф «Льодовиковий період 
- 3. Ера динозаврів»
22.00 М/ф «Льодовиковий період: 
Різдвяна пригода»
22.20 Х/ф «Вихід: Боги та царі» 
(16+)
01.15 Т/с «Родичі» (12+)

Інтер
05.30, 20.00, 02.10 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф «Казка про жінку та 
чоловіка»
08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.20, 20.30 Т/с «Мереживо долі» 
16+

13.15 Мюзикл «За двома зайця-
ми»
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
22.30 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
00.20 Х/ф «Сім днів до весілля»
04.00 «Стосується кожного»

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, 21.00 Т/с «На лінії життя» 
16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий Канал
03.00, 02.30 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06.59, 09.09 Kids Time
09.10 Серця трьох
11.30 Д/ф «Мавпяче царство»
13.10 Х/ф «Копальні царя Со-
ломона»
15.10 Х/ф «Аллан Квотермейн. 
У пошуках золотого міста»
17.10 Х/ф «Знахар»
19.15 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Синя безодня» 16+
23.50 Т/с «На південь від пекла» 
18+
00.40 Х/ф «Швидкість: Автобус 
657» 16+
02.25 Служба розшуку дітей

ICTV
08.25 Х/ф «Троє амігос»
10.35 Х/ф «Відчайдушні шахраї»
12.40 Х/ф «Якось порушивши 
закон» 16+
14.20 Х/ф «Божевільня» 16+
16.05, 17.15, 19.10, 20.20, 21.30 
Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір
22.30 Комік на мільйон
00.30, 01.15, 01.50 Т/с «Бібліоте-
кари-2»
02.35 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.45 Т/с «Бібліотекари-3»

сТБ
07.20 «Холостяк - 6»
15.35, 23.45 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
17.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.20 «Україна має талант! 
Діти-2»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Снігова королева»
12.00 Віталька. Новий рік
13.00 Рятівники
15.00 Готель Галіція
17.30, 23.00 Казки У
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Казки У Кіно
20.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У. Новий рік
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 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,  11 сІЧНя

Перший національний
06.00 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, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.35, 17.30, 22.10 Погода
10.50 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Роздягалка
15.15, 02.50 Біатлон. Кубок світу. 
V етап. Індивідуальна гонка 15км. 
Жінки
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф «Нічого, окрім брехні: 
боротьба з фейками»
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Біатлон. Яскраві 
моменти
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Супервідчуття»
04.40 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
05.00 Х/с «Чудернацьке кохання»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.40 
ТСН: «Телевізійна служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.45 «Міняю жінку»
12.00 Бен Стіллер у комедії «Ніч 
у музеї»
14.00 М/ф «Льодовиковий період 
- 3. Ера динозаврів»
15.45 М/ф «Льодовиковий період: 
Різдвяна пригода»
16.05 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 М/ф «Льодовиковий період 
4: Континентальний дрейф»
22.00 М/ф «Льодовиковий період. 
Великодній спешл»
22.20, 03.45 Х/ф «Новорічний 
корпоратив» (16+)
00.20 «Вечірній Київ»

Інтер
05.40, 20.00, 02.10 «Подробиці»
06.10 Мультфільм
06.30 Х/ф «Сімейний каламбур, 
або Хто кому хто»
08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.20, 20.30 Т/с «Мереживо долі» 
16+
13.15 Мюзикл «Вечори на хуторі 
біля Диканьки»
15.15, 16.10, 17.00, 02.40 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
22.30 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
00.20 Х/ф «Чоловік повинен 
платити!»
04.10 «Стосується кожного»

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, 21.00 Т/с «На лінії життя» 
16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
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19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий Канал
03.00, 02.55 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Серця трьох
11.00 Х/ф «Шість днів, сім ночей» 
16+
13.00 Х/ф «Леді-яструб»
15.20 Х/ф «Нові пригоди Алад-
діна»
17.20 Х/ф «Шалена парочка» 12+
19.10 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Глибоке синє море» 16+
00.00 Т/с «На південь від пекла» 
18+
00.50 Х/ф «Таймлесс 3. Смарагдо-
ва книга» 12+
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
08.20 Х/ф «Бадьорість духу» 16+
10.15 Х/ф «Золоте дитя»
12.05 Х/ф «Пригоди Плуто Неша»
13.50 Х/ф «Поїздка в Америку»
16.00, 17.10, 19.10, 20.25, 21.20 
Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір
22.15 Комік на мільйон
00.00, 00.50 Т/с «Бібліотекари-2»
01.35 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
02.55 Х/ф «Злочинний талант» - 1 
серія
04.20 Скарб нації
04.30 Еврика!
04.40 Служба розшуку дітей
04.45 Факти

СТб
07.55 «Холостяк - 6»
15.35, 23.10 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
17.45 Т/с «Коли ми вдома»
20.00, 22.20 «Україна має талант! 
Діти-2»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Стоптані туфельки»
12.00 Віталька Новий рік
13.00 Рятівники
15.00 Готель Галіція
17.30, 23.00 Казки У
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Казки У Кіно
20.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У. Новий рік
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 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, 12 СіЧНя

Перший національний
06.00 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, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.35, 15.15, 17.30, 22.10, 01.00 
Погода
10.50 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
15.25, 02.50 Біатлон. Кубок 
світу. V етап. Естафета 4х7.5км. 
Чоловіки
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50, 02.35 Біатлон. Яскраві 
моменти
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Дика планета»
04.40 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
05.00 Х/с «Чудернацьке кохання»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»
09.30, 10.45 «Чотири весілля»
11.50 «Міняю жінку»
13.05 М/ф «Льодовиковий період 
4: Континентальний дрейф»
14.50 М/ф «Льодовиковий пері-
од. Великодній спешл»
15.10 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «Ліга сміху 2017»
00.20 Х/ф «Ржевський проти На-
полеона» (16+)
02.00 «Вечірній Київ»

інтер
05.40, 20.00, 02.20 «Подробиці»
06.10 Мультфільм
06.30 Х/ф «Сім днів до весілля»
08.20 «Готуємо разом»
09.20 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.20 Т/с «Мереживо долі» 16+
13.15 Мюзикл «Божевільний 
день, або Одруження Фігаро»
16.10, 17.00 «Речдок»
18.00 «Стосується кожного»
20.30 Х/ф «Діамантова рука»
22.40 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським»
00.30 Х/ф «Якщо б я була чолові-
ком» 16+
02.50 Х/ф «Чоловік повинен 
платити!»
04.15 Х/ф «Де ти, Багіра?»
05.25 Мюзикл «Вечори на хуторі 
біля Диканьки»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
11.00, 04.00 Реальна містика
13.10, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00 Т/с «На лінії життя» 16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 23.30 Т/с «Криве дзеркало 
душі» 16+
01.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 02.45 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Лунтик і його друзі»
08.00 Серця трьох
10.00 Х/ф «Знахар»
12.10 Х/ф «Віднесені вітром»
16.30 Х/ф «Ідальго»
19.15 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Глибинний підйом» 
16+
00.00 Т/с «На південь від пекла» 
18+
01.00 Х/ф «Шалена парочка» 12+
02.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.10 Т/с «Бібліотекари-3»
09.00 Х/ф «Золоте дитя»
10.45 Х/ф «Пригоди Плуто Неша»
12.25 Х/ф «За бортом»
14.35 Х/ф «Якось порушивши 
закон» 16+
16.25, 17.55, 19.10, 20.20, 21.15 
Дизель-шоу
18.45 Факти. Вечір

22.15 Комік на мільйон
00.40, 01.25 Т/с «Бібліотекари-2»
02.10 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
03.30 Х/ф «Злочинний талант» - 2 
серія

СТб
05.45, 17.45, 23.10 Т/с «Коли ми 
вдома»
08.45 Х/ф «Суєта суєт»
10.30 Х/ф «Коли його зовсім не 
чекаєш»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «»Україна має талант! 
Діти-2»
22.20 «Україна має талант! Діти-
2»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Красуня й чудовисько»
12.00 Віталька. Один НЕ вдома
13.00 Рятівники
15.00 Готель Галіція
17.30 Казки У
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Казки У Кіно
20.00 Танька і Володька
21.00 Х/ф «Ми купили зоопарк»
23.00 Х/ф «Запалювання» 16+
00.30 Х/ф Небилиці про Івана
02.00 Панянка-селянка
02.50 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, 13 СіЧНя

Перший національний
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
09.30, 13.00 Х/ф «Пророк Моісей»
09.30, 17.25 Д/ф «Таємниці акул»
10.40, 01.00 Погода
11.00 Фольк-music. Діти
12.00 Д/с «Скарби та смертельні 
таємниці морів»
15.05 Біатлон. Яскраві моменти
15.25, 01.35 Біатлон. Кубок світу. V 
етап. Естафета 4х6км. Жінки
18.25 Х/ф «Змова проти корони»
20.25 Д/ц «Незвичайні культури»
21.35, 03.25 Д/с «Зустріч Лувру та 
Забороненого міста»
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Дика планета»
03.00 Д/ф «Щедрик перпетум 
мобіле»
04.10 Д/с «Середземномор’я»
04.45 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
05.05 Надвечір’я. Долі

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.50, 00.15 «Світське життя»
10.50 Х/ф «Готель Ґранд Буда-
пешт» (16+)
12.40 Х/ф «Ржевський проти На-
полеона» (16+)
14.20, 16.40 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»

20.15 «Новорічний вечірній 
квартал 2017»
01.15 «Viva! найкрасивіші»
02.50 М/ф «Маша і ведмідь»

інтер
07.10 «Мультфільм»
07.50 «Подорожі в часі»
08.20, 02.40 Х/ф «Чародії»
11.30 Х/ф «Д’Артаньян і три 
мушкетери»
17.00 Х/ф «Діамантова рука»
19.00, 20.30 «На Інтері - Головна 
ялинка країни»
20.00, 02.25, 05.05 «Подробиці»
22.40 Т/с «Домохазяїн» 12+

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 Сьогодні
07.15, 05.00 Зірковий шлях
08.50 Х/ф «Анжеліка, маркіза 
янголів»
11.00 Х/ф «Чарівна Анжеліка»
13.10, 15.20 Т/с «Криве дзеркало 
душі» 16+
17.20, 19.40 Т/с «Забута жінка» 
16+
22.00 Т/с «В очікуванні кохання» 
16+
00.15 Реальна містика
03.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.00, 02.50 Зона ночі
05.59, 07.39 Kids Time
06.00 М/с «Лунтик і його друзі»
07.40 Ревізор
10.15 Суперінтуїція
17.10 М/ф «Синбад: Легенда семи 
морів»
18.50 Х/ф «Конго» 16+
21.00 Х/ф «Скарб Амазонки» 16+
23.00 Х/ф «У лабіринті грізлі» 16+
00.50 Х/ф «Нові пригоди Алад-
діна»

ICTV
05.05, 04.45 Скарб нації
05.15, 04.55 Еврика!
05.25 Факти
05.50 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу
10.45 Особливості національної 
роботи
12.40 Скетч-шоу «На трьох»
14.20 Х/ф «За бортом»
16.35 Х/ф «Поїздка в Америку»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Халк» 16+
21.50 Х/ф «Інший світ» 16+
00.00 Х/ф «Інший світ. Повстання 
ліканів» 18+
01.35 Х/ф «Інший світ. Пробу-
дження» 18+
02.50 Провокатор

СТб
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Україна має талант! Діти-
2»
19.00 Х/ф «Тато напрокат»
23.10 Х/ф «Справжнє кохання»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Дюймовочка»
12.20 Х/ф «Снігова королева»
14.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф «Ми купили зоопарк»
20.00 Країна У. Новий рік
22.00 Танька і Володька
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.50, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 00.45 Погода на 
курортах
07.30 Невигадані історії
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 
Погода в Україні
08.10 Путівник прочанина
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
09.45 Натхнення
10.10 Модне здоров’я

10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів
14.10, 02.15 Відкрита церква
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.10 Акцент
16.30 В кабінетах
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, 14 СіЧНя

Перший національний
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 
Новини
09.30, 09.30 Х/ф «Пророк Моісей»
11.15 Фольк-music. Діти
12.10 Перший на селі
12.55, 01.00 Погода
13.10, 01.40 Біатлон. Кубок світу. V 
етап. Мас-стар 15км. Чоловіки
14.20 Фольк-music
15.35, 02.25 Біатлон. Кубок світу. V 
етап. Мас-стар 12.5км. Жінки
16.50 Д/с «Дива Китаю «
17.25 Д/ф «Таємниці акул»
18.25 Х/ф «Змова проти корони»
20.25 Д/ц «Незвичайні культури»
21.35, 03.25 Д/с «Зустріч Лувру та 
Забороненого міста»
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Дика планета»
04.15 Д/с «Середземномор’я»
04.40 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
05.00 Д/ф «Секрети Вільнюса»

1+1
06.15, 19.30, 05.40 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
07.10 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40, 03.10 М/ф «Маша і вед-
мідь»
10.15 «Розсміши коміка 2017»
11.15 «Світ навиворіт - 6»
13.00, 14.05 «Світ навиворіт - 5: 
Індонезія»
15.10 «Ліга сміху 2017»
20.15 Х/ф «Планета мавп: Рево-
люція» (16+)
22.50 Х/ф «Війна богів» (16+)
00.50 «Концерт Потапа і Насті. 
Золоті кити»
02.10 «Світське життя»

інтер
05.30 «Мультфільм»
06.25 Х/ф «Дівчина з маяка»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження»
12.00 Х/ф «Фантомас»
14.10 «На Інтері - Головна ялинка 
країни»
17.10, 20.30 Т/с «Заборонене 
кохання» 16+
20.00, 02.40 «Подробиці»
00.00 Мюзикл «Божевільний 
день, або Одруження Фігаро»

ТК Україна
06.30, 19.00, 01.50, 04.10 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
08.15 Х/ф «Анжеліка і король»
10.20 Х/ф «Неприборкана Анже-
ліка»
12.10 Х/ф «Анжеліка і султан»
14.10 Т/с «Забута жінка» 16+
17.50, 19.40 Т/с «Даша»
22.15 Т/с «Темні води» 16+
02.30 Т/с «В очікуванні кохання» 
16+
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий Канал
03.00, 02.55 Зона ночі
06.00 Стендап-Шоу
06.49, 09.15 Kids Time
06.50 М/с «Лунтик і його друзі»

07.40 М/ф «Ретчет та Кланк: 
Галактичні рейнджери»
09.20 М/ф «Синбад: Легенда семи 
морів»
11.00 Х/ф «Щелепи» 16+
12.50 Х/ф «Глибинний підйом» 
16+
14.50 Х/ф «Конго» 16+
17.00 Х/ф «Скарб Амазонки» 16+
19.00 Х/ф «Крокодил Данді» 16+
21.00 Х/ф «Крокодил Данді 2» 16+
23.10 Х/ф «Глибоке синє море» 
16+
01.10 Х/ф «Синя безодня» 16+

ICTV
05.05 Факти
05.30 Більше ніж правда
07.05 Т/с «Відділ 44» 16+
08.50 Х/ф «Мисливці за приви-
дами» 16+
11.50 Х/ф «Мисливці за приви-
дами-2» 16+
13.50 Х/ф «Інший світ» 16+
16.00 Х/ф «Халк» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Неймовірний Халк» 
16+
21.10 Х/ф «Інший світ. Еволюція» 
16+
23.10 Х/ф «Інший світ. Пробу-
дження» 18+
00.45 Х/ф «Інший світ. Повстання 
ліканів» 18+
02.15 Провокатор

СТб
07.05, 23.00 Х/ф «Кольє для Сніго-
вої Баби»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.55 «Україна має талант! Діти-
2»
14.50 Х/ф «Тато напрокат»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТЕТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
11.40 Х/ф «Стоптані туфельки»
12.50 Х/ф «Кудлатий спецназ»
14.30, 16.00, 17.30, 19.00 Одного 
разу під Полтавою
15.00, 16.30, 18.00 Одного разу в 
Одесі
15.30, 17.00, 18.30, 19.30 Танька і 
Володька
20.00 Країна У. Новий рік
22.00 Х/ф «Запалювання» 16+
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.20 Погода в світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Час новин
07.10, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 00.55 Погода на 
курортах
07.30 Відкрита церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.15 Автопілот-тест
08.20 Технопарк
08.25, 03.15 Феєрія мандрів
08.45 Натхнення
09.10 Гра інтересів
10.05 Кордон держави
10.20 Будемо жити
10.30 Драйв
10.35 Капітал
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.05 Модне здоров’я
13.25 ЕнергоНезалежність
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 00.20, 01.15 Невигадані 
історії
20.05, 02.15, 05.15 Машина часу
21.40, 03.00 Час-Time
22.30 Документальний 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 



останнім часом Вінницька об-
ласть славиться народженням 
трійнят, зачатих природним 

шляхом. Наприклад, протягом 2017 
року тільки у Вінницькій обласній 
лікарні імені Пирогова трьом роди-
нам пощастило поповнитись одразу 
на трьох новонароджених.   одна з 
таких родин – 30-річний олександр 
та 27-річна світлана Дубові із села 
соболівка Теплицького району. Два 
місяці тому в їхній родині з’явилося 
троє первістків: Демид, аврора та 
Домініка.

– З чоловіком уже разом десять 
років. Познайомилися, коли я на-
вчалась в університеті на факультеті 
іноземних мов. Через два тижні він 
повів мене знайомити зі своїми бать-
ками, і після того ми вирішили жити 
разом. Усе завжди робимо разом: 
на роботі й вдома. Удвох поїхали на 
заробітки за кордон, де він зробив 
мені пропозицію, і вже шість років 
ми офіційно чоловік та дружина, – ді-
литься спогадами Світлана Дубова.

Про те, що в жінки буде трійня, вона 
дізналась на шостому місяці вагітності. 
Лікарка відразу й сама не могла в це 
повірити, думала, що зламався апарат.

– Діток дуже хотіли, бажали, але 
трійнят не очікували, оскільки ні в 
мене, ні в чоловіка в родині не було 
навіть двійнят. Відверто скажу, що най-
більше радів чоловік, я боялась, як 
воно все буде, а він багато читав про 
дітей і вигадував імена. Усіх діток на-
зивав він, я з радістю погоджувалась, – 
каже Світлана. – Попри всі острахи 
лікарів, вагітність у мене проходила 
дуже добре, лише було важко фізично 
в останні тижні перед самими полога-
ми, тому я лягла на збереження.

У пологовому відділенні лікарні 
ім. М. Пирогова за допомогою кеса-
ревого розтину на світ з’явились діти. 
Першим – Демидик, його вага була 
2260 грамів, після нього – Аврорка з 
вагою 1400 грамів, і останньою діста-
ли Домініку, яка важила 1800 грамів.

–  Якщо жінка вагітна трійнею, за-
звичай, діти розташовані в непра-
вильному положенні. Тому лікарі, як 
правило, приймають рішення оперу-
вати, аби зберегти здоров’я дітям та 
матері, – пояснює лікар-акушер пери-
натального центру Вінницької лікарні 
імені Пирогова Дмитро Боцюра.

Попри те, що чоловік на постійних 
заробітках, оскільки прогодувати ба-
гатодітну родину дуже важко, проте 
в останній місяць вагітності та на по-
логах був поряд з дружиною й у всьо-
му їй допомагав. Після виписки купив 
їй величезного плюшевого ведмеди-
ка, як подяку за малюків.

– Зараз трішки важкувато, тому що 
чоловік на заробітках. Я відчуваю, як 
він сумує. Постійно просить показати 
їх, коли спілкуємось по «скайпу». Вони 
шукають його оченятами на екрані й 
ворушать ручками. Картина просто не-
ймовірна. Тому ми всі з захопленням 
чекаємо Різдва, яке будемо зустрічати 
всією родиною, – каже мати трійнят.

На жаль, мати Олександра не до-
чекалась онуків, померла за кілька 
місяців до народження малюків. Про-
те батьки Світлани намагаються дати 
діткам максимум любові та уваги.

– Це мої перші онучата, нашій ра-
дості просто немає меж. Донька, коли 
дізналась, що має трійню, дуже хви-
лювалась і навіть плакала, але я її по-
стійно заспокоювала й казала, що ми 
всі – родина, і будемо робити все ра-
зом та, звісно, вибавимо малюків, – 
каже бабуся трійнят пані Людмила. 
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новоРічні анеКдоти

Єврейська сім’я перед Новим 
роком:

– Абраме, запросімо сусідів на 
свято.

– Навіщо?
– Буде весело.
– Саро, я не розумію, чому тебе 

веселить, коли чужі люди прихо-
дять і їдять нашу їжу.

***
Сенсація! Вперше на новорічне 

свято Дід Мороз прийде не тільки 
з онучкою, але й з дружиною. Зу-
стрічайте! Снігуронька, Дід Мороз 
і Відморожена Баба!

***
– Люба, цього року я викинув 

ялинку, навіть не чекаючи твого на-
гадування. Що, несподівано, так?

– Дурню, ми ж штучну купили!
***

Дві блондинки святкують Но-
вий рік:

 – Слухай, а торік Новий рік 
у п’ятницю був!

 – Ху, добре, що не 13-го…
***

– Приїжджай у гості!
– Та ну, знову нап’ємся...
– Ну і що?
– Вмієш ти вмовляти! Їду.

***
– Вчора з дівчиною познайо-

мився!
– Телефончик взяв?
– Так, дивись, який новорочений.

***
  – Тату, вгадай, який потяг най-

більше спізнюється?
 – Який, синку?
 – Той, який ти обіцяв мені пода-

рувати ще на минулий Новий рік. 
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НА ВІННИччИНІ ПЕРВІСТКИ-
ТРІйНЯТА ПЕРЕДАЮТЬ «ПРИВІТ» 
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8–14 cічня 
оВеН
Зірки гарантують легке життя, 
повністю позбавивши вас від 

складних ситуацій і зіткнень з неприєм-
ними особистостями. Свята пройдуть в 
оточенні близьких друзів і безлічі нових 
знайомих, серед яких можете знайти 
свою другу половинку. 

Телець
Зірки на вашому боці. Удача буде 
супроводжувати вас упродовж 

усього тижня. Звичайно, це не озна-
чає, що варто пірнати у вир з головою, 
пустившись у ризиковані авантюри. Сі-
мейним представникам знаку рекомен-
дується внести в спільне життя трохи 
більше романтики, щоб нагадати другій 
половинці про свої почуття.

БлизНюКи
Настає один з найнезвичайні-
ших і найдинамічніших тиж-

нів. Астрологи пророкують вам нові 
знайомства, цікаві проекти й далекі 
поїздки. Усі витрачені зусилля оку-
пляться сторицею. Та не очікуйте, що 
всі дивіденди ви отримаєте миттєво – 
доведеться трохи почекати.

раК
Вам доведеться зробити непро-
стий вибір, який може суттєво 

вплинути на вашу долю. Вільним Ракам 
варто подумати, що буде в пріоритеті 
протягом найближчих кількох років – 
сім’я чи кар’єра. Усі крапки над «і» в цьо-
му питанні треба розставити вже цього 
тижня.

леВ
Ви відчуєте небувалий прилив сил 
і енергії. Не проґавте цей подару-

нок зірок – більша частина матеріальних 
і моральних надбань залежатиме лише 
від вас. Чим більше докладете зусиль, 
тим більше дивідендів отримаєте.

ДІВа
Цей тиждень принесе із собою 
кілька шансів для того, щоб за-

класти надійну основу на майбутнє. Не 
впустіть їх. Зірки до вас дуже прихильні, 
тож сміливо реалізовуйте найсміливіші 
мрії.

Терези
Цей тиждень стане для вас нео-
днозначним періодом, який 

може принести як хороше, так і погане. 
Астрологи рекомендують вам двічі по-
думати, перш ніж зважитися на якийсь 
серйозний крок. Найправильнішим рі-
шенням буде взяти невелику відпустку 
й відправитися на відпочинок, щоб пе-
речекати непевні часи. 

сКорПІоН
Вас чекає нелегкий період. До-
ведеться докласти багато зусиль, 

щоб вийти з перемогою з важкої життє-
вої ситуації. Вам може здатися, ніби рід-
ні, друзі та колеги намагаються вивести 
вас із себе недоречними зауваження-
ми. Проте не опускайтеся до банальних 
сварок, а спокійно й врівноважено по-
ясніть причини ваших слів і вчинків. 

сТрІлець
Доля подарує вам багато шан-
сів, якими обов’язково варто 

скористатися, щоб зміцнити своє мате-
ріальне становище. На роботі все буде 
настільки чудово, що ваша успішність 
може викликати заздрість у деяких чле-
нів колективу.

КозерІГ
На початку тижня вас чекають 
веселі розваги, дружні вечірки 

та застілля. Однак пам’ятайте, що свята 
мають властивість закінчуватися. Тож 
доведеться плідно попрацювати, щоб 
не викликати гнів начальства.

ВоДолІй
На вас чекає дуже успішний 
тиждень. Положення Сатурна 

та Сонця забезпечить вам небувалий 
прилив життєвих сил. Тож намагайтесь 
максимально реалізуватись як на робо-
ті, так і в особистому житті.

риБи
На вас чекає дуже спокійний 
тиждень, без нових подій і по-

трясінь. Більшу частину часу можете 
присвятити улюбленим книгам та 
серіалам. Авралів на роботі не пе-
редбачається – неспішно «підтяг-
ніть» хвости та займіться поточними 
справами. 

«Правди сила». 
Громадська газета Вінниччини.
Виходить щосереди. 
Видається українською мовою.
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Cвітлана Дубова з дітьми

родина Дубових

Книга тижня

роман 
вінни-
чанки 

Вікторії 
Гранецької 
«щасливий» 
– це невига-
дана історія 
боротьби. 

Боротьби 
з долею, не-
справедливіс-
тю та смертю. 
Молоду родину чекають численні 
випробування: відстань і віра, 
людські забобони й байдужість, 
помилки, що можуть коштувати 
життя, неперервний бій з хворо-
бами, врешті-решт, буремні події 
Майдану. Лише кохання може до-
помогти та врятувати, не дати 
опустити руки та втратити надію. 
Воно стане містком через прірву 
відчаю й побудує сходинки до но-
вого майбутнього. 

«ЩАСЛИВИй» 
ВІКТОРІЇ ГРАНЕЦЬКОЇ

Партнер рубрики: 
Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва

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


