
На Калинівщині вже ви-
значились з переможцем 
конкурсу імені Степана 

Руданського. 
Традиційно перед святкуванням 

річниці з дня народження видатного 
українського гумориста Степана Рудан-
ського оголошують лауреатів всеукра-
їнської літературно-мистецької премії 
його імені. Цього року перше місце по-
сіли кілька авторів, які працювали над 
монографією «Степан Руданський: фе-
номен моделювання «живого» мов-
лення українців». Це Наталія Піддубна, 
Тетяна Космеда, Тетяна Осіпова. Вруча-
ти премію планують під час дводенно-
го свята гумору, що відбудеться в селі 
Хомутинці Калинівського району та в 
самій Калинівці. 

Про це повідомив голова Калинів-
ської райради Василь Поліщук. 

– Свято гумору в нас проводять з 
1981 року. І щоразу до нас у цей день 
з’їжджаються гості зі всієї України, – го-
ворить він. 

У Хомутинцях урочистості пройдуть 
13 січня. За сценарієм розпочинається все з покладання квітів до пам’ятника 

письменника, а потім – на могили його 
батьків. Потім усі прямують до музею 
Степана Руданського, де голова сіль-
ради Оксана Мудрик проводить екс-
курсію. А потім – концертна програма 
та народні гуляння. Наступного дня 
святкують у Калинівці, де «родзинкою» 
програми є боротьба за призи, що за-
кріплені на стовпі. 

– Зазвичай, усі спроби залізти на 
стовп супроводжуються жартами. Але 
сміливців очікує неабияка нагорода. 
Тому охочих показати свою силу та 
спритність вистачає, – продовжує Ва-
силь Кіндратович. – Територіальні гро-
мади зі всього району підготують світли-
ці з продукцією та виробами мистецтва. 
Триватиме виставка кролів, птиці. Та-
кож свято супроводжується виступами 

творчих колективів та іншими цікавин-
ками. Панує невимушена атмосфера. 
Веселощі гарантовані. Сподіваюсь, свя-
то не залишить байдужим нікого. 

Тож 13 та 14 січня завітайте до Хому-
тинців та Калинівки, аби завершити 
новорічні святкування на хвилі справж-
нього українського гумору, адже, як 
йдеться в гаслі свята: «Україна сміється, 
отже – не здається!». 
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розіграють у Немирівській ОТГ за 
найкращу новорічну садибу (с. 7)
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32 6ОТРУТОМОГИЛЬНИК НА 
ШАРГОРОДЩИНІ ПРОДОВЖУЄ 
ТРУЇТИ ДОВКІЛЛя

У СеЛІ НА БеРШАДЩИНІ
чОТИРИ МІСяцІ ШУКАюТЬ
СІМейНОГО ЛІКАРя

НАйВІДОМІШІ ВІННИцЬКІ
ПОДІЇ, ПРО яКІ ГОВОРИЛА
ВСя УКРАЇНА В 2017 РОцІ

«УКРАЇНА СМІЄТЬСЯ – ОТЖЕ НЕ ЗДАЄТЬСЯ!» – 
СВЯТО ГУМОРУ ПРОЙДЕ НА ВІННИЧЧИНІ

СВятО

Тетяна ЩербаТюк

8ХАТНІй КИЛИМ – 
АТРИБУТ зАТИШКУ чИ
«ПИЛОзБІРНИК»?

Програма ТБ 
з 15 по 21 січня

Свято Руданського 
в Калинівці збирає 

жартівників 
з усієї України



Мешканці села Устя Бер-
шадського району по-
терпають від відсутності 

сімейного лікаря. Уже чотири 
місяці, як вийшла на пенсію їхня 
лікарка, а заміни знайти не мо-
жуть. Про це розповіла депутат-
ка місцевої ради Ніна Швайдак.

– У нас була прекрасна лікарня, 
яка обслуговувала всі навколишні 
села. Коли почалась так звана «ре-

форма» в 2011-му, здається, році, 
то за ліки треба було платити. Тому 
люди перестали ходити до лікарні. 
Мовляв, нащо нам там бути, пігул-
ки ми й вдома можемо ковтати. 
Отак, приїхала комісія кілька разів, 
побачили, що пацієнтів мало, і за-
крили лікарню, – згадує вона. – А 
людям тепер треба в Бершадь їзди-
ти за 12 кілометрів. Крім того, там 
тепер страшенні черги. якось по-
трапила туди, то навіть на коридорі 
в терапії лежали, бо в палатах місць 
не було. Годі вже й про маленьких 

дітей говорити. Зробити щеплен-
ня – ціла проблема.

За словами Ніни Іванівни, пра-
цювала б у них лікарня, там і ще-
плення можна було б дітям робити. 
Проте голова Бершадської район-
ної ради Михайло Бурлака заува-
жує, що дільничних лікарень в їх-
ньому колишньому вигляді більше 
не буде.

– Колись у районі було сім чи ві-
сім дільничних лікарень. На їхній 
базі створені амбулаторії сімей-
ної медицини. Також дообладнані 
фельдшерські пункти, і зараз пра-
цює 17 амбулаторій. Це первинна 
ланка медицини, – розповідає він. 
– якщо громади створять потужні 
ОТГ, зможуть відновити роботи лі-
карень. Втім, дуже сумніваюсь, що 
потягнуть таке. 

З цим погоджується й головний 
лікар комунальної установи Бер-
шадського районного центру пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги Іван Пікула:

– Навіть спроможним громадам 
буде невигідно утримувати такі лі-
карні. Адже обслуговування одно-
го пацієнта буде там обходитись 
учетверо-вп’ятеро дорожче, ніж у 
районній лікарні. 

Однак Ніна Швайдак переко-
нана, що лікарня конче необхід-
на, щоб розвантажити районних 
лікарів та створити зручності для 
пацієнтів з п’яти сіл. Адже їхня ам-

булаторія крім мешканців Усті об-
слуговує жителів Осіївки, лугової, 
Малої та Великої Киріївки.

– А в нас зараз навіть сімейно-
го лікаря немає. Уже чотири місяці 
всі пороги в районі оббиваю, щоб 
дали нам лікаря, – скаржиться жін-
ка. 

як повідомляє Іван Григорович, 
схожі проблеми є в усіх селах Укра-
їни.

– Тільки в нашому районі ще в 
двох селах немає сімейних лікарів – 
в яланці та Сумівці, – зазначає він. 
– Не хочуть молоді спеціалісти йти 
в села працювати, бо мала зарпла-
та. У них немає ще стажу, категорії 
та іншого, тому отримують мінімал-
ку. їм у селах і житло дають, і тран-
спорт, і всі умови для роботи, але 
вакансій багато.

Виходом з такої ситуації голо-
вний лікар вважає підготовку влас-
них кадрів.

– Зараз у  медуніверситеті ко-
штом районного бюджету навча-
ються п’ятеро студентів. Четверо 
випускаються в 2019 році, один – у 
2023-му. Тоді можна буде заповни-
ти всі вакансії, – запевняє він. – А 
поки що місцевим радам потрібно 
запропонувати доплачувати ліка-
рям зарплату з місцевого бюдже-
ту. Щоб вони хоча б вісім чи десять 
тисяч отримували. Тоді, звісно, по-
винні погодитись працювати на 
селі. 

У Жданівській об’єднаній 
територіальній громаді 
завершують роботу над на-

писанням стратегії розвитку. Про 
це розповіла керуюча справами 
виконкому Жданівської ОТГ Лю-
бов Гамак. 

– На території об’єднаної громади 
працює цукровий завод, що належить 
до ТОВ «Цукорагропром». Це одне з 
найпотужніших підприємств з виро-
блення цукру на Вінниччині. Ще одним 
бюджетоутворювальним підприєм-
ством є ТОВ «Хмільницьке», яке займа-
ється обробкою та вирощуванням цу-
крового буряка й зернових культур. Є й 
малі суб’єкти господарювання, підпри-
ємці та фермери. Та цього недостатньо, 
аби забезпечити всіх мешканців нашої 
громади роботою. Зараз ми працює-
мо над виготовленням генерального 
плану та іншої необхідної містобудів-
ної документації, де прописуємо всі 
інвестиційні можливості громади, – 
розповідає керуюча справами ви-
конкому.

любов Гамак говорить, що офі-
ційно на обліку в центрі зайнятості 
перебуває 61 особа з їхньої громади. 
Проте за неофіційною статистикою 
безробітних значно більше. Вони 
займаються переважно вирощуван-
ням сільськогосподарської продукції, 

тримають корів, розводять свиней та 
птицю. Свою продукцію реалізову-
ють на місцевих ринках. Тому в гро-
маді планують створити такі умови, 
щоб окрім вирощування сировини, 
люди зайнялись і виробництвом го-
тових продуктів.

– Наші люди здають молоко за ко-
пійки. А ті, хто продають на ринку в 
Хмільнику, також багато з цього не 

мають. Було б добре, якби в громаді 
запрацював кооператив, і люди змо-
гли б реалізовувати вже не сировину, 
а готовий продукт: чи то сир, чи інші 
напівфабрикати, – поділилась дум-
ками мешканка села Жданівка пані 
Світлана.

Місцеві мешканці також розпові-
дають, що раніше на території села 
Качанівка, яке входить до їхньої ОТГ, 
працював великий цегельний за-
вод. Зараз деякі його приміщення 
пустують. Вони також можуть стати 
об’єктом для інвестицій і відроджен-
ня промисловості на селі. 

– Раніше мешканці й не замислю-
валися над майбутнім розвитком, бо 

ж усе, що стосувалося їхнього жит-
тя, «диктувалося зверху». Сьогодні 
ж змінюється людська свідомість, 
мешканці стають активнішими та 
зацікавленішими в подальшій своїй 
долі та долі громади, – додає любов 
Гамак. – Тому й до написання стра-
тегії розвитку вони підходять відпо-
відально. Розуміють, що це не лише 
«папірець», а майбутнє громади. 
Усі їхні побажання та бачення роз-
витку також врахували під час під-

готовки цього важливого для гро-
мади документу.

Пріоритетними напрямками стра-
тегії стали розвиток промислового й 
сільськогосподарського виробництва, 
створення сприятливого інвестиційно-
го клімату,  міжмуніципальне співробіт-
ництво та розвиток соціальної сфери. 

У Жданівській ОТГ уже працює но-
востворений Центр безпеки грома-
дян, а з нового року тут займуться й 
економічним розвитком. 

МІСцеВА ВЛАДА

У СЕлІ НА БЕРшАДщИНІ ЧОТИРИ МІСЯцІ
шУКАюТЬ СІМЕЙНОГО лІКАРЯ

У ЖДАНІВСЬКІЙ ОТГ ХМІлЬНИцЬКОГО РАЙОНУ
ХОЧУТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ РОБОТОю ВСІХ МЕшКАНцІВ

рефОрми

теритОріальні грОмади

Тетяна ЩербаТюк

Вікторія СанькоВа
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Пусті  приміщення 
цегельного заводу можуть 

стати об’єктом для інвестицій 
і відродження промисловості 

на селі 

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                 

Обговорення стратегії розвитку громади



Після дощів у селі Дружелюбівка, 
що входить до складу Калинів-
ської ОТГ Вінницької області, 

розмило греблю. Про це стало відомо 
від головного редактора газети «Пра-
пор Перемоги» Василя Бабія.

– За словами старости Дружелю-
бівки Інги Притуляк,  там є проблема з 
гідротехнічною спорудою, по якій про-
ходить дорога обласного значення Ше-
піївка – Калинівка – Чернятин. Староста 
казала, що в греблі є тріщини, і таким 
чином вода через них просочується й 
може зруйнувати греблю. Мовляв, з 
одного боку вже розмило дорогу, – го-
ворить він. – Проте наступного дня там 
усе мали виправити.

Дійсно, 5 січня греблю підсипали. 
Інга Притуляк викликала представ-
ників райавтодору, щоб ті оглянули 
греблю та дорогу, а також оцінили 

та виправили ситуацію або ж дали 
пораду, що необхідно робити далі, 
щоб уникнути руйнування греблі. Ті 
зазначили, що потрібно негайно ре-
монтувати греблю та засипати вимої-
ну водостійким матеріалом. На жаль, 
до Інги Юріївни не вдалось додзво-
нитись. Проте заступник міського го-
лови Калинівської міської об’єднаної 
громади Олександр Щьов зауважив, 
що ситуація не настільки критична.

– Інзі Юріївні варто було одразу за-
телефонувати нам, а не викликати до-
рожників. Усе одно ремонтом займа-
лись ми. Одразу направили туди 

машину відсіву й засипали проблемну 
ділянку, – запевняє він. – її хвилювання, 
що ставки переповнені й вода може й 
надалі підмивати дорогу на греблі, зро-
зумілі. Але ставки наразі всюди пере-
повнені. Адже після того, як зійшов сніг, 
пройшли дощі. Не потрібно панікува-
ти. З дорогою все буде гаразд, ми вже 
все виправили, і будемо й надалі слід-
кувати за станом греблі.  

Питання утилізації та ви-
везення хімікатів з отруто-
могильника в селі Джурин 

Шаргородського району гостро 
постало в регіоні ще в 1978 році. 
Проте впродовж сорока років 
повноцінне зачищення так і не 
провели.

Ми вже писали про отрутомо-
гильник, з якого вивозили отруйні 
хімікати ще рік тому. Наші журналісти 
знову повернулися до теми утилізації 
непридатних для використання пес-
тицидів, термін зберігання яких за-
кінчився. Вони відносяться до класу 
відходів з першим рівнем небезпеки, 
і насправді є токсичними, канцеро-
генними, а також пожежонебезпеч-
ними. Адже деякі речовини при змі-
шуванні є справжньою «нейтронною 
бомбою». Чому ж влада не звертає 
увагу на такі важливі речі та не виді-

ляє на вирішення проблеми потрібні 
кошти?

– як у нас усе було після останнього 
очищення, так все й залишилось. Поки 
люди мовчать, тому нічого цього року 
не робили. Ніяких претензій чи скарг 
від мешканців нашого села й приле-
глого Томашпільського району не було. 
Торік трішки привели до порядку те 
звалище на кошти, які нам виділили. 
З 35 мільйонів, які виділили нам на 
отрутомогильник, у нас залишилося 
89 гривень, які ми повернули назад, – 
коментує сільська голова села Джурин 
Валентина яковишена. – якби його ви-
везли раз і назавжди, було б чудово. А 
тоді лише все прибирали, а бочки за-
лишились на поверхні землі.

Валентина Іванівна розповідає, 
що коли прибирали все з ґрунту, то 
всі відходи висипали в бочки, потім їх 
кинули назад в бункери й знову при-
сипали ґрунтом. 

– Від нашого населеного пункту 
отрутомогильник знаходиться за сім-

вісім кілометрів. З односельчан ніхто 
туди не їде, тому що дуже погана до-
рога, а якщо вже туди заїжджати, то 
зі сторони Томашпільського району. 
Держава на утилізацію відходів ко-
штів не надає. якби виділили ще таку 
ж суму грошей, як і при першій зачист-
ці, та прибрали всі ті бочки, які заки-
нули назад у бункер, то тоді все було 
б добре. Територія, так би мовити, за-
крита, там стоїть шлагбаум і знаки про 
попередження небезпеки. А для того, 
щоб поставити охорону туди, про це 
не може бути й мови, хто ж захоче 
ризикувати власним здоров’ям? – ко-
ментує Валентина яковишена.

Можливо, селяни втомилися бо-
ротися  за виконання обіцянок пред-
ставниками влади, і просто не розумі-
ють всієї небезпеки, яка чатує не-
далеко від їхніх домівок.  

Наразі ситуацію з отрутомогиль-
ником не вирішили, журналісти 
Vlasno.info будуть надалі слідкувати 
за розвитком подій. 
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ОТРУТОМОГИлЬНИК 
НА шАРГОРОДщИНІ ПРОДОВЖУЄ 
ТРУЇТИ НАВКОлИшНЄ СЕРЕДОВИщЕ

ДОРОГУ НА ГРЕБлІ В СЕлІ НА ВІННИЧЧИНІ
лЕДЬ НЕ РОЗМИлО

ОператиВні нОВини

У КАЛИНІВцІ ГОРІВ ПРИВАТНИй
БУДИНОК 

НА ВІННИччИНІ ШАХРАйКИ 
ВИКРАЛИ В ПеНСІОНеРІВ 
50 000 ГРИВеНЬ 

У ВОРОНОВИцІ ПеС зНАйШОВ 
чОЛОВІКА, яКИй ВБИВ СВОю
СПІВМеШКАНКУ 

Пізно ввечері 5 січня в Калинів-
ці загорівся один з приватних жит-
лових будинків. як повідомили в 
прес-центрі ГУ ДСНС України у 
Вінницькій області, на місце події 
одразу виїхав черговий караул 
Державної пожежно-рятувальної 
частини №19 з районного центру. 
У житловому будинку горіла 
кімната площею 20 кв.м. Близько 
опівночі пожежу вдалося загаси-
ти. Вогонь пошкодив стіни та 
стелю спальної кімнати на площі 
30 кв.м. Причину пожежі наразі 
встановлюють.  

Працівники вінницької поліції 
розшукують зловмисниць, які під 
приводом перевірки газових плит 
викрадають гроші в пенсіонерів. 
Про це повідомили у відділі кому-
нікації поліції Вінницької області.

Протягом останніх двох місяців 
до вінницьких правоохоронців із 
заявами про крадіжки грошей з 
квартир звернулися четверо 
самотніх пенсіонерів. як 
з’ясувалося, дві зловмисниці 
обкрадали літніх людей за однією 
схемою. Представившись праців-
ницями газової служби, електрич-
них мереж, соціальних служб, під 
приводом перевірки газової 
плити, колонки чи лічильників, 
викрадали заощадження літніх 
господарів. Усього в чотирьох 
пенсіонерів зловмисниці викрали 
близько 50 тисяч гривень.  

У селищі Вороновиця Вінницько-
го району через побутову сварку чо-
ловік завдав смертельних ножових 
поранень своїй співмешканці.

як повідомили в прес-службі 
ГУ Національної поліції у Вінниць-
кій області, 5 січня до правоохо-
ронців надійшло повідомлення 
від жителя селища Вороновиця 
про те, що у власній квартирі він 
виявив мертвою свою матір. На 
шиї та нозі 53-річної загиблої ви-
явили ножові поранення. Опи-
тавши сина загиблої та сусідів, 
підозри щодо причетності до 
вбивства жінки впали на її 40-річ-
ного співмешканця. До гаражів, 
де переховувався зловмисник, 
оперативників привів службовий 
пес. Опору чоловік не чинив та 
зізнався в скоєному.

За словами затриманого, 
напередодні вбивства між ним та 
його співмешканкою під час розпит-
тя спиртних напоїв виник побутовий 
конфлікт, під час якого він завдав 
жінці кілька ножових поранень. 
Чоловіка затримали в процесуаль-
ному порядку за підозрою у вчинен-
ні злочину, передбаченого частиною 
першою статті 115 ККУ «Умисне 
вбивство», яка передбачає до 
15 років позбавлення волі.   
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Джуринський отрутомогильник є найбільшим в області

ДОВІДКА
Вимоїна в греблі під асфальтовим 
покриттям може призвести не 
тільки до просідання ґрунту, але й 
до раптового обвалу дороги. 
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Дорога в аварійному стані



Родина Ангеліни Колісник, 
яку називають вінницькою 
Дюймовочкою, потрапила в 

руки шахраїв. Сім’я півтора року 
збирає кошти на лікування до-
нечки від рідкісної хвороби, яка 
не дає дитині рости. часто до тих, 
хто збирає кошти на лікування, 
телефонують шахраї й дурять 
людей, виманюючи гроші. Не 
оминуло це й рідних Ангелінки. 
Про це повідомила мати дівчинки 
Любов Миколаївна.

– Коли про нас почали писати, а 
це було півтора року тому, було дуже 
багато дзвінків щодо допомоги на лі-
кування Ангелінці, – розповідає жін-
ка. – Приємно було, що стільки людей 
відгукнулись. Що всі хотіли допомогти 
донечці. Серед них були й волонтери, 
які пообіцяли приїхати. я відпросилась 
з роботи, прочекала їх, але вони так 
і не приїхали. А коли передзвонила, 
якийсь сонний голос відповів, що їм 
потрібні всі дані наші знати, щоб при-
їхати. Попросили продиктувати номер 
картки, номер і серію паспорта та но-
мер ідентифікаційного коду. Мовляв, 
вони перекинуть на картку суттєву 
суму. я все їм надала й навіть подумати 
не могла, що це шахраї телефонують.

Згодом вони ще раз зателефонува-
ли й сказали підійти любові Колісник до 
банкомата, щоб прискорити транзакцію.

– Говорили, що треба щось там на-
тиснути, – згадує жінка. – Але поки ми 
спілкувались телефоном, вони встигли 
з картки зняти 1000 гривень. Зняли б і 
решту, вісім тисяч, якби я до банкомата 

пішла. А ці ж кошти люди вже перера-
ховували для Ангелінки. я до працівни-
ці банку підійшла, кажу: так, мовляв, і 
так, треба щось понатискати, допомо-
жіть. Тоді вона мені перша й заявила, 
що це аферисти гроші хочуть забрати.

Після цього випадку в банку забло-
кували всі картки та перевипустили 
нові. І навіть прив’язали їх до нового 
телефонного номера. 

– З цього все й почалось. Телефо-
нували буцімто з банку чи кредитної 
спілки, і вимагали повернути якийсь 
кредит. Потім почали буцімто з поліції 
дзвонити, навіть на селищну раду дзво-
нили. Чоловікові казали, що я можу 
приховувати від нього, що взяла кре-
дит. І пропонували приїхати домови-
тись з якимось чоловіком із Запоріжжя, 
який взяв на мою картку кредит. Навіть 
погрожували: якщо я не з’явлюсь до 

них з паспортом, приїде наряд поліції, 
заберуть мене у відділок та прикують 
до батареї, – зітхає любов Колісник. – 
Ось таке довелось пережити. І так по-
стійно нам дзвонили, погрожували, 
шантажували. 

Колісники звернулись у поліцію. 
Там порадили поки що не брати слу-
хавку, якщо висвічується незнайомий 
номер. А тим часом вони будуть шука-
ти зловмисників. 

Ірина Добровольська з відділу ко-
мунікацій Головного управління На-
цполіції у Вінницькій області дає пора-
ди, як не потрапити в руки шахраям.

– Не можна в жодному разі повідо-
мляти стороннім особам свої особисті 
дані, коди, пін-коди та інше, – говорить 
вона. – Напевно, під час розмови лю-
бов Миколаївна все ж назвала код карт-
ки й шахраї зняли тисячу гривень через 
опцію «операція без картки». Краще 
сказати, що ви про все у відділенні бан-
ку запитаєте абощо. Зараз є лише один 
вихід – подати на них до суду. 

Отже, наразі колектори хочуть «ви-
бити» з родини Колісників кредит, 
який брали ті самі псевдоволонтери.

А тим часом до районного бюджету 
Теплика повернули кошти, які були ви-
ділені депутатами на лікування дівчин-
ки. їх повернуто як неосвоєні.

– Ми якраз знаходились у липо-
вецькій лікарні відновного лікування, 
коли нам повідомили, що потрібно зі-
брати певні документи для отримання 
цих коштів. Довелось їхати у Вінницю 
за довідкою, бо наша лікарка з Києва 
якраз перебувала у відрядженні. Але 
цю довідку забракували, тому що в ній 
не вказали кількість флаконів препара-
ту, – розповідає мама Ангелінки.

За словами любові Миколаївни, 
у Вінницькому ендокринологічному 
диспансері для Ангелінки безкоштов-
но видають спеціальні ліки для росту – 
генотропін.

– Тільки ось від цього препарату 
Ангелінка виросла за три місяці на 
півсантиметра, а від зомактона — на 
сантиметр. ефект очевидний. Ми його 
купували за свої кошти. Треба п’ять 
флаконів на місяць. Це коштувало 
13750 гривень, а зараз уже 14,5 тисячі 
гривень, – зауважує жінка. – Ми пізніше 
взяли вже довідку з кількістю флаконів. 
Щоб на півроку вистачило. І це було б 
не 200 тисяч, а десь 80 тисяч, тобто, бю-
джету дешевше все обійшлося. як ми 
в Київ і назад по ожеледиці їздили – то 
вже окрема історія. Але коли довідку 
привезли, голова райдержадміністра-
ції сказала, що в довідці кількість допи-
сана іншою ручкою. Не знаю, чому їй 
так здалося. Виходить, ми не долікува-
лись і потерпали в дорозі даремно. 

факт повернення коштів в бюджет 
підтверджує голова Теплицької РДА 
людмила Марцин. І наголошує, що 
гроші виділялись суто на лікування.

– З’ясувалось, що дитина вже отри-
мує безкоштовне лікування в ендо-
криндиспансері. І мати дівчинки при 
мені говорила з київською лікаркою 
телефоном. Та сказала, що ці ліки під-
ходять дитині. Що лікування правиль-
не, – говорить вона. – Там склад одна-
ковий. Тому недоцільно було виділяти 
ці кошти з районного бюджету, якщо в 
нас навіть немає лікарні третинного 
рівня. Ми не можемо дати гроші на 
руки. А тільки на ліки. І якщо лікування 
й так безкоштовне, для чого тоді виді-
ляти кошти? 
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РОДИНУ ВІННИцЬКОЇ ДюЙМОВОЧКИ
шАНТАЖУюТЬ НЕІСНУюЧИМ КРЕДИТОМ 
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пОтрібна дОпОмОга

Семирічний Андрійко Кла-
дов з міста Бар Вінницької 
області потребує терміно-

вого оперативного втручання. У 
дитини вроджена вада обличчя – 
повністю відсутнє піднебіння.

До шести років він харчувався 
тільки через зонд. лише пішовши в 
перший клас, навчився самостійно 
їсти та пити воду. Але для нього це 
щоразу випробування, оскільки їжа 
або вода через неправильний вдих 
може потрапити до дихальних шля-
хів. Про це розповіла мати хлопчика 
Світлана Кладова.

–  Андрійко в нас народився 
з вадами, у народі це називають 
«вовчою пащею» й «заячою гу-
бою». лікарі казали, що він не 
буде ні говорити, ні їсти. я не мо-
гла годувати його навіть груддю, 
з народження він привчений був 
їсти через зонд. Ми вкладали йому 
спеціальну трубку, через яку вли-
вали водичку й дитячі харчові сумі-
ші. як пішов у перший клас, почав 
більше їсти сам манну кашу, карто-

пляне пюре та ріденький супчик. 
Але йому це робити дуже важко, 
оскільки воно все йому потрапляє 
в легені. Він постійно мусить при-
ймати пігулки, – розповідає пані 
Світлана.

Наразі хлопчик уже переніс дві 
операції: одразу після народження 
йому зробили операцію на голосо-
вих зв’язках, а в три рочки – проопе-
рували губу.

–  На жаль, він у нас дуже за-
мкнутий. У дворі з ним ніхто не хоче 
гратися, оскільки він нормально не 
говорить і не може знайти спільну 
мову з однолітками. Нас дуже рятує 
школа, там чудова класна керівни-
ця, яка налагодила його спілкування 
з однокласниками. Він завжди йде в 
школу з особливим задоволенням, – 
додає мати. 

Андрійкові просто необхідно 
зробити операцію на піднебінні, 
тому що він росте, і з кожним роком 
операція проходитиме складніше. 
Проте якщо прооперувати його за-
раз, у нього з’явиться шанс нормаль-
но говорити та їсти.

–  Він дуже чекає цієї операції, 
майже щодня мене про це питає. 

Хоче бути нормальним, і щоб з ним 
дружило багато діток. Це його най-
головніша мрія й найзаповітніше 
бажання, – каже мама хлопчика. – 
Оперувати Андрійка погодились у 
Вінницькій дитячій обласній лікарні, 
але операцію треба зробити якомо-
га швидше.

Активну діяльність зі збору ко-
штів для Андрійка ведуть міські во-
лонтери з благодійної організації 
«фонд громади Барського району 
«Барі». 

ЧЕРЕЗ ВРОДЖЕНУ ВАДУ ХлОПЧИК
З БАРУ НЕ МОЖЕ ЇСТИ ТА ГОВОРИТИ
Мирослава СЛободянюк

Тетяна ЩербаТюк

Виділені депутатами кошти на лікування повернули назад у бюджет
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Ангелінка Колісник досі чекає 
на лікування

Андрійко Кладов потребує операції

–  Торік я познайомився зі Світ-
ланою в приміщені районної ради. 
Вона розповіла про свою пробле-
му й попросила допомоги. Звісно, 
я погодився, і ми разом з друзями, 
волонтерами та активістами поча-
ли активно долучати людей для під-
тримки хлопчика. Першим кроком 
стали публікації на нашому сайті та 
фейсбук-сторінці, другим кроком – 
організація благодійного ярмарку в 
центрі міста, – розповідає волонтер 
Роман Мочарний. – Спільно з пред-
ставниками «Станиця Бар Пласту» 
пекли печиво, продавали його з 
чаєм. Організовували цікаві рухли-
ві й розвивальні ігри, проводили 
майстер-класи. Дуже запам’ятались 
мені дві дівчинки, які вдома напе-
кли пиріжків і, продаючи їх, зібрали 
майже 400 гривень. Багато заходів 
організовували в школах. Усі зібра-
ні кошти перераховували на картку 
матері або на рахунок благодійного 
фонду.

Зі слів матері, операція коштує 
60 тисяч гривень, 20 з яких уже зі-
брали. І в батьків хлопчика наразі 
немає змоги зібрати решту необ-
хідної суми. Тож усі охочі можуть 
долучитися й допомогти Андрійко-
ві. Банківські реквізити «фонду 
громади Барського району «Барі»: 
«ПриватБанк», МФО 302689, ЄД-
РПОУ/ДРФО 39720980, рахунок 
№26001055321736. 



– Показників до кесаревого роз-
тину є дуже багато, але рішення опе-
рувати чи ні ніколи не приймається 
одноосібно. Завжди збирається кон-
силіум лікарів, які вивчають питання 
й тільки тоді вирішується доля поло-
гів, – говорить Дмитро Іванович. – 
Ми є одним з провідних стаціонарів, 
де ведуться консервативні пологи з 
жінками, у яких рубець на матці, тоб-
то, якщо були перші пологи за допо-
могою кесаревого розтину, ми даємо 
таким жінкам шанс народити другу 
дитину, або й третю, уже природним 
шляхом. Пояснюємо, що жінка яка 

має кесарів розтин, не приречена на 
операцію. Хоча в моїй практиці була 
пацієнтка, якій кесарів розтин роби-
ли п’ять разів. 

Нам вдалося побувати й на поло-
гах, де народжувала 33-річна жінка. 
Вона народила чудову здоровеньку 
дівчинку. На свої очі побачили, що 
пологовий зал досить просторий. На 
пологах присутні всі необхідні лікарі, 
які слідкують як за станом матері, так 
і за станом дитини. Медики постій-
но перевіряють серцебиття малюка, 
загальний стан породіллі й підтри-
мують психологічно. лікар постійно 

намагався вести з жінками діалог, за 
потреби тримати їх за руку, притуля-
ти до себе й пояснювати, що робити, 
як правильно дихати й куди перена-
правляти силу та енергію. Коли ма-
люки з’являлись на світ, лікарі їх від-
разу клали мамі на груди, щоб малюк 
перейняв усю флору матері. 

– Це в мене вже треті пологи. Най-
старшому сину 17 років, ще одному – 
10, а щойно я народила Анечку. Моїй 
радості немає меж. Усією сім’єю ми її 
дуже сильно чекали й усі разом приду-
мували ім’я, – витираючи сльози радос-
ті, розповідає 33-річна Вікторія Кішик із 
села липівка Томашпільського району.

Останнім часом зростає кількість 
передчасних пологів, відповідно, і 
збільшується кількість недоношених 
дітей, які мають дуже малу масу тіла. 
Без інтенсивного лікування та новіт-
нього обладнання допомогти цим ді-
тям досить важко. У вінницькому пе-
ринатальному центрі для таких діток 
є новітня необхідна апаратура та пре-
парати, а найголовніше – лікарі та мед-
сестри, які в прямому сенсі «живуть» 
цією роботою. Вони поіменно знають 
діток, які в них лежать. Власноруч пле-
туть для них спеціальні шапочки, шкар-
петки та восьминогів, аби створити 
для них умови, максимально близькі 
до природних. Саме відділення ін-
тенсивної терапії новонароджених є 
особливим місцем, адже тут рятують 
діток, які можуть важити й 600 грамів. 

– Усього робочого стажу в мене 
вже 33 роки неонатологом, а безпо-
середньо тут працюю вже 15 років. 
У нашому відділенні є найсучасніші 
апарати для недоношених діток. На 
моніторах ми бачимо всі необхідні 
показники: тиск, частоти серцевих 
скорочень тощо. лікарі можуть регу-
лювати, як правильно вентилювати 
дітей. У нас є електроенцефалограф, 
який поки що є єдиним у Вінниць-
кій області. Він дозволяє спостеріга-
ти за нервовою активністю дитини 
й виявити, чи є в дитинки судоми, і 
таким чином не дати розвиватись 
пошкодженням мозку. Також у нас 
є особливий апарат, який повністю 
контролює стан дитини та темпера-
туру, – розповідає лікарка-неонато-
лог Галина Віхор. – Недоношені дітки 
є по-справжньому особливими, бо 
потребують особливого догляду. їх 
закривають від зовнішнього світла та 
намагаються говорити пошепки біля 
них, тому що вони є дуже чутливими. 

Цікавим є й те, що лікарі намага-
ються підтримувати зв’язок з батька-
ми. Інколи так здружуються, що збе-
рігають фотографії діток у телефоні. 
Часто батьки на честь лікарів назива-
ють дітей і беруть за хрещених батьків. 

З особливим смутком та болем 
неонатологи сприймають втрати ма-
люків. Для таких випадків у лікарів є 
під рукою навіть особлива молитва, 
читаючи яку, медик хрестить малюка 
й допомагає йому відійти в потойбіч-
ний світ хрещеним. Саме через такі 
випадки й заборонено приймати 
пологи в своїх рідних, як про це нам 
розповідав лікар.

Народження дитини – це диво, а з 
підтримкою кваліфікованих та тур-
ботливих лікарів пологи лякають жі-
нок набагато менше. 
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ПОлОГИ У ВІННИцЬКОМУ
ПЕРИНАТАлЬНОМУ цЕНТРІ:

Мирослава СЛободянюк

лікарі, які тримають за руку, щасливі породіллі 
та порятунок недоношених

Дмитро Боцюра з пацієнткою

На базі перинатального 
центру лікарні ім. М. Пи-
рогова минулого року 

відкрився центр допомоги ново-
народженим «Колиски надії», де 
виходжують новонароджених 
малюків зі всієї Вінницької облас-
ті. Відділення отримало найсучас-
ніше обладнання, аналоги якого 
використовують у провідних 
клініках світу. У лікарні регулярно 
проводять тренінги, семінари та 
виїзні конференції. Нашій жур-
налістці вдалося побачити роботу 
працівників зсередини, поспіл-
куватися з породіллями й навіть 
побувати на пологах. 

– У медицині я вже працюю понад 
35 років, постійно приймаю пологи 
та оперую. До нас потрапляють най-
важчі матері з області та міста. Наше 
відділення розраховане на 50 місць 
та є два пологових зали сімейного 
типу. За весь рік було понад півтори 
тисячі пологів, – говорить завідувач 
відділення патології вагітних перина-
тального центру Юрій Банах. 

Вінницький перинатальний центр 
бере на себе основне навантаження 
пологів жінок високої групи ризику 
та передчасних пологів зі всієї облас-
ті. Про важкість та любов до роботи 
ніхто не може розповісти краще, ніж 
гінеколог-акушер Дмитро Боцюра, 
який день у день приймає пологи та 
виконує операції вже понад 20 років. 

– лікарська праця в мене «в кро-
ві». Батько все життя пропрацював 
акушером-гінекологом, мати – нео-
натологом. З дитинства знав, що буду 
лікарем, щоправда, до останнього не 
знав, яким. Проте в університеті ви-
рішив усе ж таки піти слідами батька. 
У 1994 році я закінчив університет, 
і з 1997 року працюю в цьому поло-
говому відділенні. Можу сказати, що 
за двадцять років як медицина, так і 
сама процедура пологів зробила ба-
гато кроків вперед і піднялась на не-
ймовірно високий рівень. Скажімо, 
раніше малюків відразу після наро-
дження забирали від матері, а сьо-
годні дитина весь час перебуває або 
з мамою, або з татом. Зараз жінці да-
ють право вибору, вони можуть на-
роджувати сидячи або лежачи. Є ще 
багато позитивних моментів, – роз-
повідає Дмитро Боцюра. 

Пологи обов’язково мають про-
ходити в спокійній урівноваженій 
атмосфері. Жінка має відчувати, що 
всі лікарі навколо, як і вона, очікують 
народження цієї дитини. У жодному 
разі ніхто з лікарів не має кричати чи 
негативно відноситись до породіллі, 
адже, щоб усе добре пройшло, вона 
має відчувати себе спокійно та роз-
слаблено та, найголовніше, нічого не 
боятися. У відділені дуже позитивно 
відносяться до парних пологів і на-
віть рекомендують, щоб поряд була 
людина, якій довіряє майбутня мати. 

– У нас панує особлива атмосфера 
очікування радості, комфорту, довіри 
та безпеки. Найкраще її можна до-
сягнути, якщо поряд з породіллею є 
мати, подруга або чоловік. Вони по-
особливому все сприймають і дуже 
сильно підтримують жінку, – каже Бо-
цюра. – У цій лікарні народжувала дві-
чі моя дружина. Ще й моє чергування 
припало. Але в нас прийнято, що сво-
їх ми не лікуємо, бо в разі помилки 
буде велика психологічна травма. 
Тому я стояв збоку, слідкував за всім 
і переживав абсолютно так само, як і 
всі тати, що присутні на пологах. 

лікар стверджує, що природні по-
логи, як для матері, так і для дитини є 
набагато безпечнішими, ніж кесарів 
розтин, оскільки пологи з хірургічним 
втручанням мають багато ризиків. 
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Вікторія Кішик з новонародженою дитинкою

Медики перинатального центру



На Вінниччині минулий рік 
був багатий на події, про які 
говорили у всій країні. Про-

понуємо згадати найголовніші 
події, які сталися торік. 

МІЖНАРОДНИй ОПеРНИй 
ФеСТИВАЛЬ OPERAFEST TULCHYN 

Перший міжнародний оперний 
фестиваль просто неба сколихнув усю 
Україну. Захід відбувся 4-5 червня в ста-
ровинному палаці Потоцьких у Тульчині. 
Основною метою дійства було повер-
нення колишньої слави та збір коштів 
на реконструкцію легендарного палацу. 
Також фестиваль був направлений на 
привернення уваги туристів до міста, по-
кращення інфраструктури та розвиток 
культурного дозвілля жителів області. З 
цієї нагоди зібралося понад 300 артистів, 
серед яких солісти оперної сцени Украї-
ни, Італії, Німеччини, Польщі та Чехії, а 
також маестро-диригенти із США, Німеч-
чини, Польщі та України. Глядачам пока-
зали знамениті опери: «Кармен» Жоржа 
Бізе, «Привид опери» ендрю ллойда-
Веббера, «Пробний камінь» Джоаккіно 
Россіні, «На Русалчин Великдень» нашо-
го земляка Миколи леонтовича. У рамах 
фестивалю глядачі мали змогу прослуха-
ти ексклюзивну концертну версію всес-
вітньо відомого мюзиклу «Танець вам-
пірів» Джима Стеймана. Організатори 

створили яскраві інсталяції, світлове шоу 
з «привидами» та селфі-зони. Спеціаль-
но для молоді провели розважальну ніч-
ну програму «Привиди старого замку», 
а заночувати гості могли в наметовому 
містечку просто на території палацу. 

ФеСТИВАЛЬ «ЖИВИй ВОГОНЬ» 
Уже вдев’яте 24 червня відбувся фес-

тиваль «Живий вогонь»  у Хмільнику. У 
центральному міському парку на бере-
зі Південного Бугу з 10 години ранку до 
опівночі відбувалося дійство, основною 
метою якого було видобування вогню 
без сірників. Кожен охочий мав можли-
вість взяти участь у цьому містичному 
дійстві та поборотися зі стихією. У рам-
ках фестивалю провели автентичний 
купальський обряд: запалили вісім ватр 
та пускали на воду вінки. Одночасно ді-
яли повстанська, козацька та мистецька 
галявини, відвідувачі могли взяти участь 
у майстер-класах, тренінгах з духовних 
практик та спортивних змаганнях. Но-

винкою став музей старовини просто 
неба. Під час вечірньої програми гостей 
розважали виступи фольклорних ко-
лективів та найкращих місцевих гуртів. 
Ніч усі охочі мали можливість провести 
в наметовому містечку, що перебував 
під охороною. фестиваль, як завжди, 
був безалкогольним та розрахованим 
на родинний відпочинок. Втім, обласна 
державна адміністрація, яка вперше ви-
ступила співорганізатором фестивалю в 
рамках «Програми національно-патріо-
тичного виховання», досі не повернула 
організаторам усі кошти, які були перед-
бачені бюджетом на його проведення. 

БУДІВНИцТВО КЛАДОВИЩА 
В САБАРОВІ 

Рішення вінницької міської влади 
виділити 36 га на будівництво кладови-
ща в мікрорайоні Сабарів викликало 

низку протестів та провокацій, під час 
яких постраждали активісти, поліцей-
ські та журналісти. У наметовому міс-
течку вже протягом дев’яти місяців ці-
лодобово чергують протестувальники 
та намагаються перешкодити забудові 
кладовища. За інформацією служби 
питань фінансового контролю, ТОВ 
«Шляхбуд» незаконно виграв тендер 
на будівництво, а територія, на якій 
заплановане кладовище, належить 
державному підприємству дослідного 
господарства «Бохоницьке» та інститу-
ту кормів УААН. Справу щодо забудови 
кладовища в Сабарові розглядають у 
суді та НАБУ. Проте попри масові про-
тести та мітинги активістів, будівни-
цтво та захоронення надалі тривають. 

ВИБУХИ НА КАЛИНІВСЬКОМУ
АРСеНАЛІ 

26 вересня, близько 22.00, на одному 
з найбільших складів у країні, який роз-
ташований у Сальнику під Калинівкою, 

почали вибухати боєприпаси. Усього на 
48-му арсеналі ЗСУ зберігалось 188 ти-
сяч тонн боєприпасів. Внаслідок вибухів 
евакуювали близько 30 тисяч мешкан-
ців з шести населених пунктів. Пожежу 
гасили 47 одиниць техніки. Загалом до її 
ліквідації залучили 2458 осіб, серед них 
рятувальники, працівники Національ-
ної поліції та Служби безпеки, нацгвар-
дійці та піротехніки. Також до рятуваль-
ної операції долучились волонтери. 
Уже під кінець дня 27 вересня, після 
знешкодження вибухів співробітника-
ми ДСНС, ухвалили рішення дозволити 
мешканцям з населених пунктів побли-

зу арсеналу повертатися додому. За сло-
вами головного військового прокурора 
Анатолія Матіоса, сховища боєприпасів 
у Калинівці охороняли лише 17 співро-
бітників воєнізованої охорони, а також 
не працювала пожежна сигналізація. 
У результаті розгляду протоколу про 
адміністративне порушення, керівни-
ка режимної служби оштрафували на 
2,5 тисячі гривень. Секретар комітету з 
нацбезпеки та оборони Верховної Ради 
України Іван Винник оцінив збитки від 
втрати боєприпасів у 800 мільйонів до-
ларів. На ліквідацію наслідків вибухів та 
пожежі на складах біля Калинівки Каб-
мін виділив 100 мільйонів гривень. 

зАГРОзА зНеСеННя 
ПАМ’яТНИКА ШеВчеНКУ 

Вінницька міська влада, яка рока-
ми відмовлялася встановити пам’ятник 
Кобзареві, сьогодні намагається знести 
погруддя Шевченку, самостійно встанов-
лене активістами в 2014 році. 7 жовтня 
ГО «Подільська громада» зібрала орга-
нізацію «Родини Небесної сотні» й на-
голосила, що пам’ятник героям повинен 
знаходитись саме на Майдані Небесної 
сотні. як виявилось пізніше, рідні героїв 
не знали, що на площі вже встановлене 
погруддя іншому українському борцю 
за волю – Тарасу Шевченку. Загроза зне-
сення символа революції та народної 
боротьби викликала протести майданів-
ців. Громада започаткувала щоденне чи-
тання «Кобзаря» під назвою «Заколот» 
та зібрала підписи громадських органі-
зацій, аби звернутись до міського голови 
та депутатів. У звернені запропонували 

об’єднати в одній скульптурній компо-
зиції Тараса Шевченка та героїв Небесної 
сотні. Кожен вінничанин матиме можли-
вість взяти участь у конкурсі на найкращу 
композицію та проголосувати за вподо-
баний проект. Під час читань активісти 
також зібрали кошти та відремонтували 
постамент, з якого просто під час про-
ведення віча впала плитка. З цього при-
воду активісти написали заяву в поліцію, 
адже підозрюють, що пам’ятник могли 
зіпсувати навмисно. 

ВСТАНОВЛеННя ПАМ’яТНИКА
СИМОНУ ПеТЛюРІ 

У Вінниці встановили пам’ятник 
голові директорії УНР Симону Петлюрі. 
Відкриття пам’ятника відбулось 14 жов-
тня в рамках Другого всеукраїнського 
фестивалю військово-історичної ре-
конструкції «Вінниця – столиця УНР». Ві-
нницький скульптор Володимир Оврах 
разом із синами створив бронзову 
скульптуру державного та військово-
го діяча по фотознімку 1919 року. Сам 
Петлюра сидить на лаві з картою Украї-
ни в руках, на якій відмічена Вінниця та 
Київ. Під час революції в 1917-1921 ро-
ках Симон Петлюра керував державою 
саме з Вінниці, яка тричі була столицею 
України. Тому скульптуру встановили на 
подвір’ї будівлі, де раніше знаходилась 
канцелярія головного отамана. Проте 
відкриття пам’ятника викликало обу-

рення серед представників єврейських 
спільнот. Наприклад, фотограф Зорій 
файн висловив незадоволення у формі 
вірша. Незважаючи на фотографії доку-
ментів, у яких Петлюра наказує негайно 
карати тих, хто бере участь у погромах 
євреїв, президія Ваад України зверну-
лась до мера міста Сергія Моргунова з 
проханням перенести пам’ятник Петлю-
рі з території колишнього єврейського 
кварталу. Проте історики зазначають, 
що отаман ніколи не сповідував нацист-
ських поглядів та засуджував учасників 
погромів. 

ОХОПЛеНИй ПОЛУМ’яМ
ВАГОНчИК ROSHEN

Вночі 14 листопада горів декора-
тивний вагон трамваю біля магазину 
Roshen. Організаторами підпалу стали 
напівоголені учасниці руху Femen. Ак-
цію влаштували через чергові викриття 
в «райських документах» фінансових 
афер українських можновладців, серед 
яких фігурувало й прізвище власника 
Roshen, Президента України Петра По-
рошенка. Охоплений полум’ям трамвай 
активістки «відправили в офшори», де 
немає податків, війни, злиднів та укра-
їнців. За фактом підпалу відкрили кри-
мінальне провадження, за яке передба-
чено покарання у вигляді позбавлення 
волі від трьох до семи років. 

МІЖНАРОДНИй ФеСТИВАЛЬ
ДО ДНя НАРОДЖеННя МИКОЛИ

ЛеОНТОВИчА 
Жителі та хорові колективи з різних 

куточків країни встановили рекорд Укра-
їни з виконання ста творів Миколи ле-
онтовича. У рамках всеукраїнського фес-
тивалю близько 500 хористів одночасно 
виконали «Щедрик» на Музейній площі, 
що у Вінниці. флешмоб організували 
13 грудня до 140-річчя з дня народження 
видатного композитора. Участь у дійстві 
взяли 1500 виконавців з аматорських та 
професійних колективів із семи регіо-
нів України: Вінницької, Житомирської, 
Київської, Рівненської, Чернігівської та 
Одеської областей. Під час гала-концерту 
у Вінницькому обласному академічному 
музично-драматичному театрі ім. Миколи 
Садовського відбулось вручення дипломів 
за встановлений рекорд. За рішенням ко-
місії премію імені леонтовича присудили 
київському композитору Михайлу Шведу. 

Сподіваємося, що 2018 рік принесе 
багато хороших подій та приводів для 
радості, і наступний наш рейтинг буде 
складатися лише з позитивних подій. 

ІСТОРІя

Марія МаЛіноВСька

підСумки рОку

НАЙВІДОМІшІ ВІННИцЬКІ ПОДІЇ, ПРО
ЯКІ ГОВОРИлА ВСЯ УКРАЇНА В 2017 РОцІ
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Оперний фестиваль у Тульчині 
прославив місто на всю Україну

Пожежу біля Калинівки було видно 
за багато кілометрів

Пам’ятник Симону Петлюрі у Вінниці

Люди чергують на Сабарові вже півроку

«Живий вогонь» відроджує традиції

Погруддя Тарасу Шевченку взяла 
під опіку громадськість

«Щедрик» зібрав сотні людей на флешмоб



У селі Тополівка, яка раніше 
іменувалась Скарженівкою, 
на свято Маланки сільські 

молодики переодягалися в циган 
і виходили з батогами на вули-
цю, де щедро «вгрівали» ними 
односельчан. Нам вдалось зна-
йти людей, які кілька десятиліть 
тому, попри заборони, святкували 
Маланку. Про особливості такого 
цікавого свята розповіла 68-річна 
Людмила Олексіївна Соколяк.

Напередодні святкування Ста-
рого Нового року або, як його ще 
називають, свята Василя Великого, 
українці змогли поєднати дохристи-
янський та християнський обряди. 
Вони об’єдналися в свято Маланки, 
яке відзначалось 13 січня за новим 

стилем. У церковному календарі цей 
день має назву преподобної Меланії, 
звідки й походить назва свята. Куль-
тура його святкування різнилася не 
лише в окремих областях України, а 
навіть у районах та селах. На жаль, 
за часів СРСР святкувати Маланку за-
бороняли, і до сьогодні багато тради-
цій не дійшло, навіть згадки про них 
втратились. 

– Свято Маланки починалось, 
коли наш сусід переодягався в ді-
вчину: закутувався в хустину, фарбу-
вав обличчя, а з дрантя намотував 
ляльку, яку носив, наче малюка. Він 
ходив селом, співав пісень і пропо-
відував, збираючи «на дитину» ко-
шти, цукерки або тканину, щоб його 
пеленати. Усі знали, що це початок 
розваг перед 14 січням, коли відбува-
лось справжнє розважальне дійство. 
І в ньому всі були раді взяти участь, 
навіть із сусідніх сіл приходили хлоп-
ці, – розповідає людмила Олексіїв-
на. – Неодружені молодики від 17 
до 25 років переодягались таким чи-
ном, щоб їх неможливо було впізна-
ти. З тканини робили маски, вдягали 
кожухи, підперізувались соломою й 
навіть робили із соломи горби. Нази-
вали їх «циганами», бо дуже були на 
них схожі.

Хлопці виходили надвечір на сіль-
ські вулиці й лякали перехожих, які 
намагалися від них тікати. Кого дога-
няли, починали «підковувати», доки 
ті не давали грошей чи смаколика, 
щоб відкупитися. У цій грі також мо-
гли помститися коханій, на яку обра-
жалися, чи односельцю, з яким щось 

не поділили. Робили це з допомогою 
гарапника, як в селі називали батіг. 
Били ним по плечах та ногах.

–  Рідко відкуплялися від «циган» 
грошима, частіше це були солодощі 
або горілочка. А вже як вип’ють, то 
хлопці не розбирали, кого б’ють 
(чи старого, чи малого), діставалось 
усім. Та, що цікаво, ніхто ні на кого 
не ображався, люди спеціально ви-
ходили на вулиці, отримували по 
плечах батогом, тікали по сніжних 
заметах та сміялися. На жаль, десь 
у середині 1970-х років свято втра-
тило свою актуальність і я сумніва-
юсь, що його відновлять. Дійсно, 
шкода, адже саме тоді люди вміли 
по-справжньому веселитись, – до-
дає людмила Соколяк.

Після цих веселощів майже в кож-
ній хаті ламали тини. Хлопці були 
міцними, і коли перестрибували че-

рез паркани чи спирались на них, 
тини ламались. Тому на ранок 15 січ-
ня всі господарі лагодили огорожі. 
Хлопців, як правило, ніхто не впізна-
вав, і нікого не могли звинуватити в 
ламанні парканів.

– Ніде не зустрічав такого ціка-
вого святкування Маланки. 
Пам’ятаю, як одного року спеціаль-
но приїхав у ці дні з Києва, щоб по-
дивитися й взяти участь у святі. Ви-
вернув нового кожуха, знайшов 
стару шапку та маску, взяв батога – і 
вперед.  любив стрибати через 
тини, щоб нападати на людей зне-
нацька. Вони дивувалися, падали, 
зашпортуючись, і завжди дуже смія-

лись. Трохи ганяв дівчат і навіть дав 
разок по плечах покійному їздово-
му з колгоспу. Він тоді за мною до-
бре гнався й навіть загнав мене у 
величезну купу снігу. Ще вирішив 
поганятися за сусідкою, а вона взя-
ла й сховалась. А то ще дивлюсь – 
мій батько сидить, я йому: «Бррр», 
вдарив гарапником по воротах і 
зламав шматок тину на його очах. 
Він не впізнав мене тоді, але дога-
няв добре. А я так і не зізнався, що 
то я був, – ділиться спогадами Олек-
сій Міжчишин.  

НА СеЛІ«Правди сила», №2(63), 10 січня 2018 р.

Мирослава СЛободянюк

кОнкурС традиції

ГРОМАДА В НЕМИРІВСЬКОМУ
РАЙОНІ РОЗІГРУЄ ГРОшІ

ЗА ЗВАННЯ НАЙКРАщОГО 
НОВОРІЧНОГО ДВОРУ

НА МАлАНКИ МЕшКАНцІ
СЕлА НА ТЕПлИЧЧИНІ

ВИРЯДЖАлИСЬ цИГАНАМИ
Й «ПІДКОВУВАлИ» СУСІДІВ
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Меланії, звідки й походить 
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Прикрасити подвір’я та 
будинок для себе та своїх 
сусідів, а ще й виграти  

грошовий приз – таку можли-
вість мають мешканці Кова-
лівської об’єднаної селищної 
громади, що в Немирівському 
районі. Адже в громаді виріши-
ли вперше провести конкурс на 
найкраще зовнішнє новорічно-
різдвяне оформлення свого обі-
йстя. Про це розповіла заступник 
сільського голови з гуманітарних 
питань Алла Кизлюк.

– Ми довго думали, як покращити 
благоустрій у громаді, тим самим за-
охотивши й активізувавши її мешкан-
ців. Оскільки громада сільська, люди  
забувають про зовнішній вигляд дво-
ру, турбуються лише про те, як до-
мівка виглядає зсередини. Ідею про-
ведення такого конкурсу перейняли 
в колег зі львівщини. Там подібні 
заходи неабияк популярні: люди ста-
раються зробити свій двір кращим 
від сусіднього. Наші мешканці також 
підтримали таку ініціативу. Є досить 
цікаві варіанти та креативні тематич-
ні двори, тож обирати буде з чого, – 
розповідає Алла Кизлюк.

Заявки на участь у конкурсі на 
найкращий новорічний двір при-
йматимуть до 8 січня, а нагороджен-
ня переможців відбудеться 14 січня. 
Переможців  визначить спеціальна 
комісія. її члени оглянуть усіх претен-
дентів та вирішать, кому дістанеться 
головний приз – 1000 гривень. За 
друге місце переможець отримає 
500 гривень, а за третє – 300. 

Алла Кизлюк зазначає, що 
кошти виділять з бюджету ОТГ у 
рамках затвердженої програми 
культурно-освітніх заходів. У ній 
же прописані й інші цікаві ініціати-
ви саме для жителів громади. Зо-
крема, навесні планують провести 
конкурс на найкращу клумбу, кон-
курс дитячого малюнку «Громада 
очима дітей», а на влітку прове-
дуть перший сільський ярмарок та 
фольклорний фестиваль.

– У районі схожі конкурси також 
проводять, – коментує голова Не-
мирівської райради Сергій Укрин-
ський. – Зазвичай, їх організовують 
самі органи місцевого самовряду-
вання, виділяючи на це кошти з міс-
цевого бюджету. Ми підтримуємо 
подібні ініціативи, адже це гарний 
спосіб організувати місцеве насе-
лення та покращити благоустрій у 
громадах району.  

Вікторія СанькоВа



Попри величезний вибір 
різноманітних килимових 
покриттів, традиційний ки-

лим ніколи не вийде з моди. І не-
важливо, чи це дорогий турець-
кий килим з вовни, чи старенька 
звичайна доріжка в передпокої, 
адже покликання будь-якого 
килима – зберігати в будинку ат-
мосферу затишку й комфорту.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ДОГЛяДУ
зА КИЛИМОМ

як доглядати за килимом так, щоб 
він якомога довше радував свого влас-
ника яскравістю фарб і виглядом зага-
лом? Існують нескладні правила догля-
ду за домашніми килимами:

1. Після проведення вологого при-
бирання небажано стелити килим на 
мокру підлогу.

2.  Періодично потрібно повертати 
килим, міняти його місцеположення 
так, щоб можна було запобігти появі 
потертостей у тих місцях, де на килим 
припадають найбільші механічні на-
вантаження.

3. якщо на килимі стоять важкі 
корпусні меблі, то під їхні ніжки варто 
підкласти м’які шматки гуми або ж зви-
чайну канцелярську гумку.

4.  У разі появи на килимі потертос-
тей, їх можна зашити нитками в тон ки-
лима. Це потрібно робити з вивороту, а 
петлі, які залишаться на лицьовій поверх-
ні килима, потім потрібно розрізати.

5. Для того, щоб вивести жирні пля-
ми та інші забруднення з килима, їх по-
трібно просто посипати дерев’яною 
тирсою, вимоченою в бензині.

6. Оновити первісний колір кили-
ма допоможе розчин оцту (на 1 літр 
води – 1 ложка оцту). Змоченою в цьо-
му розчині щіткою потрібно проводи-
ти вздовж ворсу.

7. І, нарешті, останнє важливе 
правило: домашній килим необхід-
но регулярно чистити, і не тільки за 
допомогою пилососа. Влітку бажано 
«провітрити» килим: винести його на 
вулицю й гарненько вибити з нього 
весь пил. Взимку можна почистити ки-
лим снігом. 

 
чИМ МОЖНА ПОчИСТИТИ КИЛИМ

У ДОМАШНІХ УМОВАХ?
Існує величезна кількість засобів 

для чищення килима в домашніх умо-
вах. Це може бути класичний метод 

чистки килима, який полягає в про-
миванні його мильною проточною 
водою. Раніше дуже часто можна було 
спостерігати, як прямо в дворах будин-
ків люди розкладали й промивали зі 
шлангів свої килими.

ОчИЩеННя КИЛИМІВ СНІГОМ
Очевидно, що цей метод можна за-

стосовувати тільки взимку. Для чищен-
ня килимів потрібно буде відшукати ді-
лянку з чистим снігом.

Килим потрібно покласти на сніг 
ворсом вниз, після чого перевернути 
на інший бік. Потім на всю площу кили-
ма потрібно рівномірно нанести сніг і 
трохи почекати, поки він вбере в себе 
пил з килима. Далі сніг потрібно ре-
тельно змести за допомогою віника.

ОчИЩеННя КИЛИМІВ СОДОю
Один з найпростіших і найбезпеч-

ніших способів почистити килим – це 

використати звичайну соду. Для приго-
тування потрібного розчину потрібно 
взяти півсклянки соди й розчинити її в 
п’яти літрах трохи підігрітої води. Роз-
чин потрібно розбризкувати рівномір-
но по всій поверхні килима (для цього 
можна використовувати, наприклад, 
пульверизатор). Коли пройде 30-40 
хвилин, килим потрібно ретельно про-
пилососити.

Крім безпосередньої функції очи-
щення, сода ще й має властивість по-
вертати килимовому покриттю його 
першопочаткове забарвлення.

ОчИЩеННя КИЛИМІВ ОцТОМ
якщо ви хочете, щоб ваш килим 

знову став яскравим і красивим, ви-
користовуйте для очищення оцтовий 
розчин. Готується він дуже просто: 
на літр теплої води потрібно взяти 
столову ложку оцту. якщо на килимі 
є сильні забруднення, то можна до-
датково додати в розчин ще й ложку 
порошку.

Змоченою в цьому розчині щіткою 
необхідно добре прочистити всю пло-
щу килима вздовж ворсу. Через півго-
дини килим потрібно акуратно про-
мокнути губкою й пропилососити.

ОчИЩеННя КИЛИМІВ 
ПОРОШКОМ

Щоб видалити з поверхні килима 
стійкі забруднення або плями, необ-
хідно використовувати порошкові 
засоби. У магазинах представлений 
великий вибір таких засобів, а вся про-
цедура очищення, зазвичай, детально 

описана в інструкції до конкретного 
засобу.

Процедура чищення килима по-
рошком – дуже проста й швидка. По-
рошок потрібно рівномірно розси-
пати по поверхні килима й ретельно 
втерти у виріб. Гранули порошку від-
разу ж почнуть вбирати в себе бруд з 
волокон. Через деякий час порошок 
потрібно буде видалити з килима за 
допомогою звичайного пилососа.

ОчИЩеННя КИЛИМІВ ПІНОю
Це ще один спосіб так званої су-

хої чистки килимових покриттів. На-
носиться піна на поверхню з відстані 
50 сантиметрів і ретельно втирається 
щіткою. Далі потрібно трохи почекати, 
поки піна повністю вбереться у ворсис-
те покриття (до двох годин), після чого 
поверхню килима можна обробити 
пилососом.

Домашні килими, як правило, за-
бруднюються досить швидко. І на-
віть якщо забруднення на перший 
погляд не видно – це зовсім не озна-
чає, що його немає. У ворсинках ки-
лима може накопичуватись пил і 
частинки бруду, що може стати чудо-
вим середовищем для розвитку 
шкідливих мікроорганізмів. Тому 
очищувати килим потрібно регуляр-
но. При цьому необов’язково звер-
татися до послуг фахівців, адже зро-
бити це можна й самостійно в 
домашніх умовах. 
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КОРИСНІ ПОРАДИ 8

ХАТНІЙ КИлИМ – АТРИБУТ ЗАТИшКУ
ЧИ «ПИлОЗБІРНИК»?

Ваш дім

Підготувала 
Мирослава СЛободянюк

У ворсинках килима може накопичуватись пил 
і частинки бруду, що може стати чудовим середовищем 

для розвитку шкідливих мікроорганізмів. 
Тому очищувати килим потрібно регулярно



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                          

РеКЛАМА«Правди сила», №2(63), 10 січня 2018 р.9

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. 
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ТБ 10

ПРОГРАМА ТЕлЕПЕРЕДАЧ з 15 по 21 січня
ПОНеДІЛОК, 15 СІчНя

Перший національний
06.00, 17.15 М/с «Чорний Джек»
14.00 Перша шпальта
14.30 РадіоДень
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини
15.15, 05.05 Розсекречена історія
16.45 Хто в домі хазяїн
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.25 Д/с «1000 днів для планети»
20.25 Д/ц «Незвичайні культури»
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Інтермаріум
23.20 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Оповідь»
23.50, 01.00, 05.00 Погода
00.00 Історія кіно
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.15 Арт-проект. RadioSymphony 
UA
04.50 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»

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, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.55 «Міняю жінку»
16.10 Т/с «я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15, 21.10, 22.15 Т/с «Школа» 
(16+)
23.15, 01.20 Х/ф «Санктум» (16+)
05.00 Мультфільми

Інтер
05.40 «Мультфільм»
06.15 «Cлідство вели... з леонідом 
Каневським 2»
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 Х/ф «Д’Артаньян і три 
мушкетери»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.20, 04.30 «Подробиці»
20.40 Т/с «Мереживо долі» 16+
22.30 «Cлідство вели... з леонідом 
Каневським»
00.25 Х/ф «Сповідь Дон Жуана» 
16+
03.00 «Речдок»
05.10 «Topshop»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
09.30, 03.20 Зірковий шлях
11.40, 04.00 Реальна містика
13.45, 15.30 Т/с «Даша»
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «На лінії життя» 16+
23.30 Х/ф «Гладіатор» 16+
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.20 Абзац
06.09, 07.09 Kids Time
06.10 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
07.10 Х/ф «Крокодил Данді» 16+
09.10 Х/ф «Крокодил Данді 2» 16+
11.20 Від пацанки до панянки
16.10 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.00 Ревізор
22.00 Х/ф «Полтергейст» 16+
00.00 Т/с «Костянтин» 18+
01.50 Х/ф «Копальні царя Со-
ломона»

ICTV
05.00, 04.35 факти
05.25, 04.55 Т/с «Відділ 44» 16+
06.10 Громадянська оборона
07.00 Секретний фронт. Дайджест
08.45 факти. Ранок
09.15 Інсайдер
10.10 Антизомбі
11.15, 13.15 Х/ф «Інший світ» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.00, 16.15 Х/ф «Інший світ. 
еволюція» 16+
16.30 Х/ф «Неймовірний Халк» 16+
18.45, 21.00 факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини

20.15 Більше ніж правда
21.20 Скетч-шоу «На трьох»
22.25 Свобода слова
00.30 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
01.25 Х/ф «Принцеса на бобах»
03.10 Краще не повторюй
04.10 Скарб нації
04.20 еврика!

СТБ
06.25, 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.55 «Все буде смачно!»
08.50 Х/ф «Суєта суєт»
10.40 Х/ф «Справжнє кохання»
12.50 «Холостяк - 6»
15.25, 23.15 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
19.55, 22.40 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.00 М/ф «Дюймовочка»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу під 
Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

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, 16 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 Х/ф «Пророк Моісей» 2 с.
09.30, 11.45, 01.00, 05.00 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55, 22.15 Складна розмова
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
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с «Спільноти тварин»
23.20 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Оповідь»
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.15 Арт-проект. RadioSymphony 
UA
04.55 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
05.05 Розсекречена історія

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, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.55 «Міняю жінку»
16.10 Т/с «я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15, 21.15, 22.15 Т/с «Школа» 
(16+)
23.15 Х/ф «Пришестя диявола» 
(18+)
01.05 Х/ф «Війна богів» (16+)
04.40 Мультфільми

Інтер
05.40 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Cлідство вели... з 
леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.50 Х/ф «Діло було в Пенькові»
14.50, 15.45, 16.45, 03.05 «Речдок»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.25, 04.35 «Подробиці»
00.25 Х/ф «любов на асфальті» 
16+
05.15 «Topshop»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 04.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30, 04.45 Реальна містика
13.30, 15.30, 05.30 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+
01.20 Х/ф «Гладіатор» 16+

Новий Канал
03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Зона ночі
05.25 Абзац
07.19, 08.49 Kids Time
07.20 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
08.50 Серця трьох
10.40 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.50 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Мобільник» 18+
00.00 Т/с «Костянтин» 18+
01.50 Х/ф «Аллан Квотермейн. 
У пошуках золотого міста»

ICTV
05.40, 20.15 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Няньки»
12.45, 15.45 факти. День
14.15, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
16.40, 21.25 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 факти. Вечір
23.40 Х/ф «Два стволи» 16+
01.30 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
02.55, 04.50 Т/с «Відділ 44» 16+
04.00 Скарб нації
04.10 еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Т/с «Слідчі» 16+

СТБ
06.10, 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 «Все буде смачно!»
08.00 «Холостяк - 6»
15.25, 23.20 «Містичні історії-5 з 
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.40 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Холодне серце»

11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу під 
Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

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, 17 СІчНя

Перший національний
06.00, 16.45 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 Х/ф «Пророк Моісей» 2 с.
09.30, 11.45, 01.00, 03.45, 05.00 
Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
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, 00.15 Роздягалка
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.20 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Оповідь»
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.15 Д/с «Орегонський путівник»
03.50 Арт-проект. RadioHor UA
04.55 Д/с «Південна Корея сьо-
годні»
05.05 Розсекречена історія

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, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.55 «Міняю жінку»
16.10 Т/с «я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15, 21.15 Т/с «Школа» (16+)
22.15, 02.10 Х/ф «Мовчання 
ягнят» (18+)
00.25 Х/ф «Хічкок» (16+)

Інтер
05.45 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Cлідство 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, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
13.00 Х/ф «якщо йдеш, то йди»
14.50, 15.45, 16.45, 03.20 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 05.20 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Дідька лисого» 16+
02.55 «Скептик»
04.50 «Topshop»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
09.30, 03.35 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 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+

Новий Канал
03.45, 02.35 Зона ночі
05.20 Абзац
07.14, 09.09 Kids Time
07.15 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
09.10 Серця трьох
11.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.50 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Відчай» 18+
00.40 Т/с «Костянтин» 18+
02.30 Служба розшуку дітей

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15 Х/ф «Няньки»
11.00, 13.15 Х/ф «Два стволи» 16+
12.45, 15.45 факти. День
13.25, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
18.45, 21.05 факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Секретний фронт
21.25 Скетч-шоу «На трьох»
22.55 Х/ф «Миротворець» 16+
01.15 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
02.35 Краще не повторюй
04.10 Скарб нації
04.20 еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
06.15, 18.00 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
07.35 «Все буде смачно!»
09.25 «Холостяк - 6»
11.55 «Холостяк - 7»
15.25, 23.40 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.40 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Принц-жабеня»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу під 
Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

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,  18 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 Х/ф «Пророк Моісей» 2 с.
09.30, 11.45, 16.55, 01.00 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55, 00.10 Роздягалка
15.10, 02.55 Біатлон. Кубок світу. 
VI етап. Спринт 7,5 км. Жінки
17.05 лайфхак українською
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 «Єдине коло»
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спільноти тварин»
23.20 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Оповідь»
00.40 Д/с «Дика планета»
04.10 Д/с «Орегонський путівник»
04.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
05.05 Розсекречена історія

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, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.55 «Міняю жінку»
16.10 Т/с «я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15, 21.15 Т/с «Школа» (16+)
22.15 Х/ф «Дюплекс» (16+)
00.00 Х/ф «Наїзниці та янголи»
01.45 Х/ф «Пришестя диявола» 
(18+)
04.55 Мультфільми

Інтер
06.00 «Мультфільм»
06.15, 22.30 «Cлідство 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, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
13.00 Х/ф «Двоє під однією па-
расьлкою»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.10, 05.15 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Випадковий запис» 
16+
02.50 «Скептик»
04.45 «Topshop»

ТК Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
09.30, 03.35 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 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+

Новий Канал
03.00 Зона ночі
04.05 Абзац
06.00, 06.50 М/с «Дракони: Пере-
гони безстрашних»
06.49, 08.40 Kids Time
08.45 Серця трьох
10.40 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.10 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Запит у друзі» 18+
23.50 Т/с «Костянтин» 18+
01.40 Х/ф «Полтергейст» 16+

ICTV
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Миротворець» 
16+
12.45, 15.45 факти. День
15.00, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.25, 21.25 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.15 Інсайдер
23.35 Х/ф «Малавіта» 16+
01.30 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
02.50 Краще не повторюй
04.00 Скарб нації
04.10 еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТБ
06.15, 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 «Все буде смачно!»
09.05 «Холостяк - 7»
15.25, 23.15 «Містичні історії-6 з 
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.40 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.05 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Везунчик»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00 Країна У. Новий рік
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00, 19.00 Одного разу під 
Полтавою
17.00 Казки У
18.00 Країна У
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.30 ООН
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

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, 19 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 Х/ф «Пророк Моісей» 2 с.
09.30, 11.45, 16.55, 01.00 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Нові світи»
11.55 Д/ц «Смаки Культур»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
15.10, 02.55 Біатлон. Кубок світу. 
VI етап. Спринт 10 км. Чоловіки
17.05 лайфхак українською
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 Новини. Спорт
22.15 Х/ф «Солдат Джанет»
23.45 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Оповідь»
00.10 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
04.15 Д/с «Орегонський путівник»
04.40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
05.05 Розсекречена історія

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.55 «Міняю жінку»
16.10 Т/с «я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «ліга сміху 2017»
00.25 Х/ф «Друзі друзів» (16+)
02.00 Х/ф «Наїзниці та янголи»
05.15 Мультфільми

Інтер
05.55 «Мультфільм»
06.10, 22.00 «Cлідство 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 «Мереживо долі» 
16+
12.50 Х/ф «Здрастуй і прощавай»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.15 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Вчитель року»
02.00 Х/ф «Випадковий запис» 
16+
04.55 «Topshop»
05.25 Х/ф «Бережи мене, мій 
талісман»

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, 05.45 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 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 «листи з минуло-
го» 12+
01.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

Новий Канал
03.40, 02.40 Служба розшуку дітей
03.45, 02.45 Зона ночі
05.15 Абзац
07.09, 08.19 Kids Time
07.10 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
08.20 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.10 Таємний агент
17.15 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «легіон» 18+
00.00 Т/с «Костянтин» 18+

ICTV
05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05, 20.15 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Малавіта» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.45, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.05 Скетч-шоу «На трьох»

18.45, 21.05 факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф «Саботаж» 16+
01.40 факти
02.00 Т/с «Морська поліція. Новий 
Орлеан» 16+
03.25 Краще не повторюй

СТБ
06.05, 18.00, 23.40 Т/с «Коли ми 
вдома»
08.00 Х/ф «Не можу сказати «про-
щавай»
09.50 Х/ф «П’ята група крові»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00, 22.40 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.25 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Дівчинка з сірниками»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00, 18.00 Країна У
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Казки У Кіно
19.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Пінгвіни Мадагаска-
ру»
22.30 Х/ф «Молодята» 16+
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак

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, 20 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, 12.00 Х/ф «Пророк Моісей» 
2 с.
09.30 М/с «Гон»
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.50 Діти Z
11.20, 15.25 Д/с «Щоденники 
комах»
13.40, 17.05, 01.00 Погода
14.10, 01.35 Біатлон. Кубок світу. 
VІ етап. Гонка переслідування 10 
км. Жінки
15.05, 00.40 Д/с «Дика планета»
15.55, 02.30 Біатлон. Кубок світу. 
VІ етап. Гонка переслідування 
12,5 км. Чоловіки
17.15 лайфхак українською
17.25 Д/ф «Таємниці акул»
18.25 Х/ф «Незаймана королева» 
1 с.
20.25 Д/ц «Незвичайні культури»
21.35, 05.05 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Оповідь»
00.10 Роздягалка
03.20 Надвечір’я. Долі
04.10 Д/с «Орегонський путівник»
04.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.50, 23.15 «Світське життя»
10.45 Х/ф «Планета мавп: Рево-
люція» (16+)

13.00, 02.00 Х/ф «Тато напрокат» 
(16+)
14.55 Х/ф «Друзі друзів» (16+)
16.30, 21.15 «Вечірній квар-
тал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
00.15 «Вечірній Київ «
05.20 Мультфільми

Інтер
06.40 «Мультфільм»
07.10 «Чекай мене»
08.45 «Подорожі в часі»
09.15, 04.00 Д/п «Шалімов. Сто 
років як один день»
10.00 Х/ф «Дорога моя людина»
12.10 Х/ф «На Вас чекає грома-
дянка Никанорова»
14.00 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша»
15.40 «Концерт Олі Полякової»
17.45, 20.30 Т/с «Червона коро-
лева»
20.00, 04.45 «Подробиці»
22.45 Т/с «Особисті обставини»
02.15 Х/ф «Вчитель року»
05.15 «Topshop»

ТК Україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.15 Сьогодні
07.10, 05.10 Зірковий шлях
10.15 Т/с «листи з минулого» 12+
14.00, 15.20 Т/с «Горобини грона 
червоні»
17.45, 19.40 Т/с «Чоловік на 
годину»
22.00 Т/с «Кохання як нещасний 
випадок» 16+
02.10 Т/с «20 років без кохання» 
16+

Новий Канал
03.00, 02.50 Зона ночі
05.49, 06.49 Kids Time
05.50 М/с «лунтик і його друзі»
06.50 Ревізор
10.00 Суперінтуїція
17.00 Х/ф «Затура»
19.00 Х/ф «Джуманджи»
21.00 Х/ф «Казки на ніч» 16+
23.00 Х/ф «Нічого собі поїздочка» 
16+
00.50 Х/ф «Мобільник» 18+

ICTV
05.40, 04.50 Скарб нації
05.50 еврика!
06.00 факти
06.20 Більше ніж правда
07.50 я зняв!
09.45 Дизель-шоу
10.50 Особливості національної 
роботи
12.45 факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
16.25 Х/ф «Погані хлопці» 16+
18.45 факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Погані хлопці-2» 16+
23.00 Х/ф «Хенкок» 16+
00.35 Х/ф «Саботаж» 16+
02.25 Провокатор

СТБ
05.50 «ВусолапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Х-фактор - 8»
19.00 Х/ф «Операція «и» та інші 
пригоди Шурика»
20.55 Х/ф «Іван Васильович змі-
нює професію»
22.50 Х/ф «Щастя за рецептом»
00.55 Т/с «Коли ми вдома»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.40 М/ф «Долина папороті: 
Тропічний ліс»
12.00 Х/ф «Принц-жабеня»
13.00 Готель Галіція
17.00 Х/ф «Молодята» 16+
19.00 Танька і Володька
20.00 Країна У. Новий рік
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Час новин
07.10, 08.50, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 00.45 Погода на 
курортах
07.30 Невигадані історії
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 Час 
бізнесу

07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 
Погода в Україні
08.10 Путівник прочанина
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
09.45 Натхнення
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.10, 03.20 Кіно з я. Соколовою
13.30, 04.15 феєрія мандрів
14.10, 02.15 Відкрита церква
14.35 Навчайся з нами
15.15 фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.10 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
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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» 
2 с.
11.35 Д/ф «Єдине коло»
12.10 Перший на селі
12.40, 20.25 Д/ц «Незвичайні 
культури»
13.25, 01.35 Біатлон. Кубок світу. 
VI етап. Мас-старт 12,5 км. Жінки
14.20, 23.10, 01.00 Погода
14.30 фольк-music
15.40, 02.30 Біатлон. Кубок 
світу. VI етап. Мас-старт 15 км. 
Чоловіки
16.55 Д/с «Дива Китаю «
17.25 Д/ф «Таємниці акул»
18.25 Х/ф «Незаймана королева» 
2с.
21.35 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.15 Д/с «Зустріч лувру та Забо-
роненого міста»
23.00 Д/с «Жива природа»
23.20 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Оповідь»
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
03.15 Світло
04.10 Д/с «Орегонський путівник»
04.35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
05.05 Розсекречена історія

1+1
06.15, 05.00 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.10, 01.55 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 2017»
10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35 
«Світ навиворіт - 5: Індонезія»
15.15 «ліга сміху 2017 «
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Не можу забути тебе»
00.55 «Світське життя»

Інтер
05.45 «Мультфільм»
06.35 Х/ф «Підкидьок»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження»
12.00 Х/ф «фантомас розбушу-
вався»
14.00 Т/с «Нехай говорять» 16+
17.45, 20.30 Т/с «Червона коро-
лева»
20.00, 02.35 «Подробиці»
22.45 Т/с «Особисті обставини»

ТК Україна
06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
10.10 Т/с «Горобини грона чер-
воні»
13.20 Т/с «Чоловік на годину»
17.00, 21.00 Т/с «Чужа доля» 12+

19.00, 05.30 Події тижня з Олегом 
Панютою
20.00 Головна тема
22.45 Х/ф «Терапія любов’ю»
00.45 Реальна містика
02.30 Т/с «20 років без кохання» 
16+

Новий Канал
03.00, 02.10 Зона ночі
06.00 Стендап-Шоу
06.49, 10.09 Kids Time
06.50 М/с «лунтик і його друзі»
08.40 М/ф «Упс. Ний відплив»
10.10 Х/ф «Хранителі скарбів» 
16+
12.10 Х/ф «Затура»
14.00 Х/ф «Джуманджи»
16.10 Х/ф «Казки на ніч» 16+
18.00 Х/ф «Мушкетери» 16+
20.00 Х/ф «Геркулес» 16+
22.00 Х/ф «Костянтин» 18+
00.15 Т/с «Костянтин» 18+

ICTV
05.00 еврика!
05.10 факти
05.40 Більше ніж правда
07.05 Т/с «Код Костянтина» 16+
08.55 Т/с «Відділ 44» 16+
11.35, 13.00 Х/ф «Погані хлопці» 
16+
12.45 факти. День
14.10 Х/ф «Погані хлопці-2» 16+
17.00 Х/ф «Хенкок» 16+
18.45 факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Кінг Конг» 16+
00.35 Х/ф «Подарунок» 16+
02.20 Провокатор

СТБ
06.00, 10.50 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
12.30 «Х-фактор - 8»
15.05 Х/ф «Операція «и» та інші 
пригоди Шурика»
17.05 Х/ф «Іван Васильович змі-
нює професію»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Везунчик»
11.40 Х/ф «Потрійні неприєм-
ності»
13.30 Танька і Володька
18.00 М/ф «Пінгвіни Мадагаска-
ру»
20.00 Казки У
00.00 Теорія зради
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

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

приВітання

Де пне-
ться до 
неба 

гора Ловач-
ка, а десь за 
нею ховаєть-
ся загадкове 
варош-місто 
Мукачево, де 
квітує затиш-
на місцина 
Небесі.

Там маленький невгамовний 
хлопчик вчиться жити й вижива-
ти, розуміти й прощати, любити 
природу й життя, не боятися біди 
та смерті, «говорити з небесами», 
«малювати музику», розпізнава-
ти правду й брехню. А допомагає 
в цьому його чудернацька сім’я.

На сторінках роману «Родаки» 
переплітається сміх крізь сльози, 
своєрідний колорит, фатум, міс-
тика, питання та відповіді. Дорос-
лі проблеми в дитячих очах ста-
ють смішними й недолугими. 
Через розповідь маленького Ми-
трика розкриваються перипетії 
життя закарпатської родини.    

Тато говорить Вовочці:
– Мені пташка нашептала, що 

ти, синку, наркотиками балуєшся.
– Це ти, тату, балуєшся, якщо 

тобі пташки шепочуть.
 ***

Хлопець з дівчиною сидять у 
ресторані. Замовили легкий салат, 
їдять. Дівчина час від часу поглядає 
на меню. Нарешті хлопець каже: 

– Ну що, може гаряче замови-
мо?

– Так, давай, – радісно киває ді-
вчина. 

– Офіціанте! Принесіть чаю, 
будь ласка!

 ***
Господиня пригощає гостей: 
– Скільки ложок цукру ви кла-

дете, зазвичай, у чай? 
– Вдома – дві, у гостях – чотири. 
– Ну що ж, почувайтесь як 

вдома.
 ***

– Мамо, я наступив тьоті на ногу 
й вибачився, а вона мені дала цу-
керку! 

– І ти подякував? 
– Ні, я наступив їй на іншу ногу!

 ***
– Ну, як минули твої новорічні 

свята? 
– як набір цукерок. Спочатку 

«Карнавальні», потім «Ведмедик 
на півночі», ну, а потім – «Біло-
чка». 
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15–21 січня 
ОВеН
Не гайте час даремно. Активний 
відпочинок на свіжому повітрі 

додасть бадьорості. З понеділка по се-
реду корисно зустрічатися з друзями 
та обговорювати плани на майбутнє. 
фінансова ситуація стабільна, але уни-
кайте великих покупок і подумайте про 
вигідні вкладення. 

ТеЛецЬ
Постарайтеся враховувати ін-
тереси близьких родичів, адже 

свята – не привід забувати про домашні 
справи. Грошові питання вирішаться в 
середу або в четвер, головне – дослу-
хайтеся до інтуїції. Вільним представни-
кам знаку зірки пророкують дивовижні 
зміни в особистому житті. 

БЛИзНюКИ
Присвятіть час собі, головне – не 
перевантажуйте організм ді-

єтами та фізичними вправами. Святкові 
застілля й без того завдали стрес орга-
нізму, тож зараз саме час трішки відпо-
чити, і почати входити в звичну колію.

РАК
Не ховайте список важливих 
справ, який ви склали перед Но-

вим роком – він стане вам у нагоді вже 
в понеділок. Але необов’язково втілю-
вати всі бажання й плани одночасно – 
будьте послідовними й не змушуйте 
себе робити те, до чого не лежить душа. 

ЛеВ
Цей тиждень пройде весело й 
продуктивно. Ви відчуєте неймо-

вірний підйом сил і будете готовими 
зробити щось особливе. Головне – три-
майте себе в руках та хоч іноді прислу-
хайтеся до порад внутрішнього голосу. 

ДІВА
У ці безтурботні січневі дні ви 
легко реалізуєте свої мрії й пла-

ни. Головне – визначитися з бажання-
ми й не йти на поводу в чужої думки. 
Намагайтеся частіше «вибиратися в 
світ» – нові знайомства можуть стати 
в нагоді.

 ТеРезИ
Постарайтеся присвятити цей 
тиждень спокійним домашнім 

справам і спілкуванню з близькими 
родичами, але не робіть нічого, що ви-
кликає дискомфорт і роздратування. 
У фінансовій сфері пощастить тим, хто 
активний і не боїться труднощів – ви 
зможете провернути кілька вигідних і 
вдалих угод.

СКОРПІОН
Будьте поблажливими до слаб-
костей інших – протягом семи 

днів дозволяється жити не за прави-
лами. Тиждень не дуже підходить для 
самітництва – намагайтеся частіше 
гуляти й проводити час з рідними та 
друзями. 

СТРІЛецЬ
Бережіть час і не витрачайте 
його на непотрібне спілкуван-

ня – підтримуйте стосунки з людьми, які 
вам цікаві, і тиждень пройде яскраво та 
весело. Зірки обіцяють несподівані по-
дарунки та знахідки. 

КОзеРІГ
Цього тижня ви перетворите-
ся на щасливчиків, яких зірки 

будуть обдаровувати подарунками. 
Ви відчуєте духовний підйом і не-
ймовірну бадьорість – постарайтеся 
поділитися позитивом з близькими 
людьми. 

ВОДОЛІй
Тиждень буде позитивним та 
гармонійним. Але не поспішай-

те з прийняттям важливих і серйоз-
них рішень – насолоджуйтеся святами 
й не забивайте голову професійними 
та фінансовими проблемами. А от сі-
мейні питання доведеться вирішувати 
в суботу.

РИБИ
Постарайтеся зустрітися з друзя-
ми, обговорити подальші пла-

ни – у деяких товаришів є досить цікаві 
ідеї для спільного бізнесу. любовна 
сфера принесе сюрпризи в четвер – 
обранець може вас здивувати.  
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Природа не перестає дивува-
ти. У перші дні нового року 
на вулиці Порика у Вінниці 

розцвіли сакури. На двох деревах 
з’явилося по кілька рожевих квіто-
чок. Одні вже цвітуть, інші – ще в 
пуп’янках. На гіллях також набухли 
бруньки, розпускаються зелені лис-
точки. І це попри те, що традиційно 
сакури у Вінниці цвітуть навесні. 

Природні аномалії мешканці 
Вінниччини спостерігають уже не 
вперше. Тиждень тому, просто в пе-

реддень Нового року, у вінницьких 
лісах розцвіли підсніжники. 

Квіткарі розповідають, що це 
вже друга зима, коли під Новий рік 
з’являються підсніжники. 

– Раніше, за тих зим, можна було 
тільки в казочці таке побачити. Ну, а 
зараз, самі бачите – реально. Під Но-
вий рік – справжні підсніжники. Усі 
дуже дивуються. Це друга зима така, 
щоб були підсніжники на Новий рік, – 
говорить продавець Ігор.   

КАЗКА ПРО 12 МІСЯцІВ: 
У Вінниці на новий рік розцвіли підсніжники та сакури

13 січня святкує 54-річчя Меланія 
федорівна Волошина із села Мар-
ківка Теплицького району. У цей 
день пані Меланію від щирого 
серця вітають чоловік Григорій, 
дочка Іллона з чоловіком леоні-
дом, онуки Каріна та ельвіра:

Нехай в цей день з твоїх очей
яскрава усмішка не сходить.
І промінь сонця кожен день
до тебе зранку хай заходить.

Ще ми бажаємо тобі,
щоби здійснились усі мрії.
Тож з днем народження тебе,
любові, щастя і надії!


