
Перший у новому році пікет 
під стінами Вінницької об-
ласної ради та ОДА 16 січня 

об’єднав три громади з різними 
проблемами. У руках мітингарі, 
попри 10-градусний мороз, три-
мали плакати з гаслами: «Не гу-
біть наше майбутнє», «Ми за еко-
логію Людавки», «Вихід з ВНАУ», 
«Де людям пасти худобу?», 
«Віддайте наше пасовище». Такі 
різноформатні заклики поясню-
ються тим, що цієї зими в кількох 
громадах і колективах зчинилися 
скандали, які й об’єднали людей.

СМіТТєПерерОбНий зАВОД
чи чергОВий ПОЛігОН

ПОбУДУюТь У ЛюДАВці?
Мешканці села Людавка Жмерин-

ського району вийшли на протест, 
оскільки не погоджуються з рішенням 
Вінницької міської ради, яка запланувала 
там зробити місце для переробки сміття. 
Зокрема, ще торік департамент кому-

нального господарства та благоустрою 
оголосив відкриті торги з будівництва 
комплексу зі знешкодження побутових 
відходів. На це планують витратити по-
над 62 мільйони гривень. На території 
майбутнього полігону звалять щонай-
менше 200 дерев з діаметром стовбуру 
до й понад 32 см. Після чого ґрунт роз-
рівняють, будівлю ангару демонтують, 
реконструюють адмінбудівлю, вздовж 
полігону прокладуть дорогу, проведуть 
освітлення, зведуть гараж для спецтехні-

ки, побудують дренажну систему тощо. 
Роботи з будівництва комплексу зі зне-
шкодження побутових відходів плану-
ють провести протягом 2017-2021 років. 
Поряд з цим місцем розташоване село 
Людавка, де проживає близько 600 осіб, 
з них сто – діти до 18 років. Полігон побу-
дують на колишніх землях Міноборони, 
де дислокувалась військова частина №82.

Перед громадянами на пікеті висту-
пив представник інтересів мітингарів, 
правозахисник Олексій Мусіровський: 

– Громадські обговорення не про-
водили. Це підтвердять усі, хто тут є. 
Влада запевняє, що там буде сміттє-
переробний завод, але тендер прово-
дять на спорудження полігону. 

Люди кажуть, що не хочуть мати в 
себе під боком другу Стадницю, адже 
якщо проект перетворить ліс на сміт-
тєзвалище, у селі неможливо буде 
жити.
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Переважна більшість пра-
цівників бюджетної сфери 
отримують зарплату або 

трохи більшу мінімальної, або 
понад шість тисяч гривень. Про 
це під час прес-конференції за-
значив директор департаменту 
фінансів Вінницької облдержад-
міністрації Микола копачевський.

– На неповну ставку працюють 
11,5 тисячі бюджетників. Отже, отри-
мують зарплату меншу мінімальної, 
тобто, до 3200 гривень, – говорить 
він. – Від 3200 до 4000 гривень отри-
мують 26,6 тисячі працівників, міні-
мальну заробітну плату – 16,7 тисячі 
працівників бюджетних закладів,  від 
4000 до 5000 гривень – 15 тисяч бю-
джетників, від п’яти до шести тисяч 
гривень – 10,5 тисячі працівників, 
понад шість тисяч гривень – близько 
23,1 тисячі бюджетників. Причому 
14,6 тисячі фахівців, які отримують 
велику зарплатню, є освітянами, а 
4,5 тисячі – медиками.

Загалом у бюджетній сфері зарпла-
та розподілилась таким чином: освітя-

ни торік отримали  3211,6, медики  – 
1707,9 мільйона гривень, працівники 
культури – 318,7 мільйона гривень, 
працівники закладів соціального за-
хисту – 200,4 мільйона гривень.

– Таким чином, найбільшу зарпла-
ту мають освітяни та медики. Проте 
існує досить істотна різниця в оплаті 
праці випускників вишів, які щойно 

влаштувались на роботу, тому не ма-
ють категорії, стажу та інших надба-
вок. Тому в нас є певні напрацюван-
ня щодо вирішення цього питання, і 
відповідні пропозиції ми адресували 
уряду. Щоб у молодих лікарів та вчи-
телів була мотивація до роботи на 
першому робочому місці, – сказав 
директор департаменту.  

Торік Вінниччина отримала 
суттєвий трансфер на ре-
монт доріг місцевого зна-

чення. Про це повідомив ди-
ректор департаменту фінансів 
Вінницької облдержадміністрації 
Микола копачевський.

– Ця сума складає 623 мільйони 
гривень. З цих грошей десять відсо-
тків іде на комунальні дороги, тобто 
вулиці міст, селищ та містечок. Ще 
50 відсотків розподіляють на кон-
курсних засадах. Спеціальна комісія 
розглядає проекти та визначається 
з переможцями, – говорить він. – Не 
буде такого району, де б не прово-
дився ремонт. Зараз потрібно по-
думати про ключові розв’язки. Щоб 

нормально могли їздити дорогами 
машини швидкої допомоги, шкільні 
автобуси тощо. 

А дорогами державного значен-
ня займається Служба автомобіль-
них доріг. 

– Облавтодор отримав майже пів-
тора мільярда гривень на ремонт доріг 
державного значення. І ми бачили ці 
траси відремонтованими, – продовжує 
директор департаменту. – Цього року 
планується виділення також достатньо 
великих коштів на ремонт доріг.

За інформацією Служби автомо-
більних доріг, відремонтували ділян-
ки доріг на трасах Стрий – Терно-
піль – Кіровоград – Знам’янка, 
Житомир – Могилів-Подільський, 
Південний обхід Вінниці та Куна – 
Кунка.  

МіСцеВА ВЛАДА

ПОНАД 23 ТИсЯЧІ ВІННИцьКИХ 
БЮДЖЕТНИКІВ мАЮТь ЗАРПЛАТУ 
В ПОНАД ШІсТь ТИсЯЧ 

ФУТБОЛьНЕ ПОЛЕ
ЗА ПІВмІЛьЙОНА 

тендер

2

У селі кустівці хмільницько-
го району незабаром має 
з’явитися нове міні-поле для 

футболу. за його будівництво за-
платили наперед фірмі без ліцензії.

Відповідний тендер відбувся 18 
грудня. Така інформація з’явилася 
на сайті публічних закупівель 
Prozorro. Очікувана вартість будів-
ництва – 492 тисячі 648 гривень. До-
говір про будівництво уклали з това-
риством, яке, втім, згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних та 
фізичних осіб, не має відповідних 
КВЕДів, які б дозволяли йому буду-
вати архітектурні об’єкти. Крім того, 
у підприємства-переможця відсутня 
ліцензія для здійснення будівельних 
робіт (згідно з Держреєстром буді-
вельних ліцензій). Втім, це не зава-
дило підряднику отримати кошти за 
виконання роботи наперед, попри 
те, що постановою Кабміну не пе-
редбачено стовідсоткове попере-
днє фінансування такого типу робіт. 
Наступного ж дня після проведення 
тендеру (19 грудня 2017 р.) кошти 
надійшли на рахунок підприємства 
в повному обсязі. Інформація про 
це є на порталі використання публіч-
них коштів E-data. Будівельні ж ро-
боти в Кустівцях поки що не розпо-
чали.  
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ДИТЯЧИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕсТР
ЗАсПІВАє КОЛЯДКИ ДЛЯ
ПОРАНЕНИХ ВІЙсьКОВИХ

анонс

Для бійців, які отримали по-
ранення на фронті й наразі 
проходять лікування та ре-

абілітацію у Вінницькому військо-
во-медичному клінічному центрі, 
волонтери організовують різдвя-
ний концерт. як розповіла волон-
терка Ольга Шевчук, концерт з 
різдвяними піснями та колядками 
готує браїлівський зразковий 
дитячий духовий оркестр. 

– Колектив вражає. Вони висту-
пали на фестивалі «Сурми Поділля», 
а зараз їх зможуть почути всі бійці 
та інші люди, які перебувають у вій-
ськово-медичному центрі, – гово-

рить Ольга Петрівна. – Запрошуємо 
також небайдужих вінничан, які мо-
жуть принести в лікувальний заклад 
книги, набори для творчості, фарби, 
адже ми будемо займатися творчіс-
тю з бійцями, які по кілька тижнів не 
покидають лікарняних стін. Також 
плануємо зробити виставку картин 
у холі дев’ятиповерхового корпусу, 
тож звертаємось до художників з 
проханням – за можливості надати 
картини для експозиції. 

Вхід на концерт буде вільним, 
відбудеться він 23 січня о 15:00 у 
приміщенні клубу ВМКЦ.  

Духовий колектив з браїлова

НА 623 мІЛьЙОНИ ВІДРЕмОНТУВАЛИ 
мІсцЕВИХ ДОРІГ НА ВІННИЧЧИНІ



чи ДАДУТь АгрАрНиМ кОЛеДЖАМ
ВийТи зі СкЛАДУ ВНАУ, 

чи ПереТВОряТь їх НА зВичАйНі 
фАкУЛьТеТи?

Окрім селян з Людавки, на пікеті 
були й представники Чернятинського та 
Брацлавського аграрних коледжів, які, 
за їхніми словами, потрапили під репре-
сії керівництва Вінницького національ-
ного аграрного університету за спробу 
вийти зі складу ВНАУ.

Під час мирного зібрання висунули 
вимогу до Вінницької обласної ради про 
всебічну підтримку нею вимог коледжів 
у відокремленні від Вінницького націо-
нального аграрного університету.

Педагоги кажуть, що ВНАУ планує ре-
організувати їхні коледжі у факультети 
університету. Як результат, сюди можна 
буде вступити тільки абітурієнтам після 
11 класів освіти та тим, що здали ЗНО. 
Учні після закінчення тільки дев’яти кла-
сів не зможуть тут навчатись. Окрім того, 
за словами учителів з Чернятинського ко-
леджу, після винесення даного питання 
на комісію з питань освіти, культури, сім’ї 
та молоді, спорту й туризму, духовності 
та наукової спадщини Вінницької об-
ласної ради, в їхньому закладі почались 
аудиторські перевірки, ініційовані керів-
ництвом ВНАУ, що не мають відношення 
до процесу відокремлення коледжу від 
університету і його переходу в окрему 
юридичну особу. За результатами переві-
рок звільнили директора, відсторонили 
головного бухгалтера, не продовжили 
договір із завучем коледжу. Такі дії керів-
ництва ВНАУ напередодні акредитації 
навчальних заходів можуть призвести до 
того, що вони не зможуть пройти її.

 – Єдина наша вимога до обласної ради 
– це проведення позачергової сесії. Ми 
зверталися до Міністерства освіти та науки 
та до інших компетентних органів як з при-
воду відокремлення коледжів від ВНАУ, так 
і з приводу того, щоб припинили репресії 
відносно колективів Чернятинського та 
Брацлавського коледжів та надали їм мож-
ливість самореалізуватися, або якщо не 
має такого механізму, на думку ВНАУ чи 
Міністерства, нам надали таку відповідь, – 
говорить правозахисник Олексій Мусі-
ровський. – Створення на базі коледжів 
факультетів ВНАУ – це скорочення близько 
50% працівників, тому що факультет не 
потребує настільки широкої бази. Абіту-
рієнти після закінчення дев’яти класів не 
зможуть вступити в ці навчальні заклади, а 
абітурієнтів після 11 класів в училищах на-
вчається тільки 10-15%.

ОбЛАСНА ВЛАДА НічОгО Не ВиріШУє
У підсумку представники громад за-

читали звернення до керівництва облас-
ної ради та облдержадміністрації з вимо-
гою скликати позачергову сесію, на якій 
розглянуть ці питання. Присутні проголо-
сували за це звернення, після чого його 
занесли в приймальню облради, де заре-
єстрували. Також з мітингарями зустрівся 

заступник голови обласної державної 
адміністрації Василь Броварник. Під час 
30-хвилинної дискусії позиція облдер-
жадміністрації проявилася чітко: попри 
порушення законодавства, про які заяв-
ляв Олексій Мусіровський, сміттєзвали-
щу бути, а замість громадських слухань 
у п’ятницю громаді покажуть проект 
сміттєпереробного заводу, який плану-
ють побудувати біля села Людавка. Після 
цього до громади викликали заступника 
директора департаменту освіти й на-
уки облдержадміністрації Валерія Бачин-
ського, щоб той роз’яснив ситуацію щодо 
коледжів та ВНАУ. Після тривалої розмо-
ви Валерій Григорович запевнив, що по-
сприяє у вирішенні цього питання, але це 
має відбуватись на рівні Міністерства.

Також організували зустріч ініціатив-
ної групи двох училищ із заступником 
директора департаменту освіти та науки 
Вінницької облдержадміністрації Валері-
єм Бачинським.

– Ми розуміємо, що дане питання не є 
компетенцією обласної ради або облдер-
жадміністрації, це питання Міністерства 
освіти та науки. Але нам дуже потрібно 
було заручитися підтримкою облради в 
даному питанні, про що нам і повідомив 
Валерій Бачинський, – говорить голо-
ва первинної профспілкової організації 
Брацлавського агроекономічного коле-
джу ВНАУ Людмила Борисівна Шмалюк. 
– Він повідомив нам, що обласна рада 
тримає «руку на пульсі» в цьому питанні, 
а також вони надіслали лист-звернення в 
Міністерство освіти та науки.

ДО МіТиНгУ ПриєДНАЛиСь і СеЛяНи, 
У яких зАбрАЛи ПАСОВище
Крім цих двох питань, протестували 

й мешканці Вінницького району, у яких 
днями забрали громадське пасовище. 
Вночі 11 січня люди перекрили міжна-
родну трасу біля села Писарівка.

– Без нашого відома й без погоджен-
ня сільської ради ще в 2013 році Держ-
геокадастр віддав цю землю якимось 
тринадцятьом особам. Ми навіть не 
здогадувались весь цей час, спокійно 
пасли там худобу, аж поки туди не поча-
ли заїжджати трактори. Ми їх спочатку 
відганяли. А потім почали позиватись 
до суду. Заяву в нас приймати не хотіли, 
коли побачили імена тих «нових власни-
ків», тому що частина з них – депутати й 
високопосадовці, – коментує депутатка 
Гуменської сільської ради, жителька села 
Михайлівка Людмила Янчицька.

11 січня на поле о 17.00 заїхали трак-
тори й почали орати землю. Громади 
сусідніх сіл зібрались захищати свою 
землю, адже рішення суду не дозволяє 
проводити там будь-які роботи чи ко-
мусь їх передавати.

З вимогою звернути на це увагу та 
почути їх люди й приходили на пікет під 
ОДА, проте до керівництва області не хо-
дили.   

На Вінниччині 23-річна жінка 
народила вдома немовля, 
бо чоловік не зміг додзво-

нитися до лікарів. Про це повідо-
мляє Vlasno.info з посиланням на 
ТСН. Медики виїхали до пацієнт-
ки вже після дзвінка з поліції, а 
оформили жінку як таку, що на-
родила в пологовому будинку. 

– Разів 13 я набирав швидку й за-
вжди потрапляв у Ладижинську лі-
карню. Я вже кричав у телефон, – зі-
знається чоловік породіллі Віктор Гук.

За словами чоловіка, його дружи-
на вдень була в лікаря, але оскільки 
жодних натяків на пологи не було, то 
повернулася додому. Там подружжя 
склало сумку з потрібними в полого-
вому будинку речами, однак вона не 
знадобилася. Перейми почалися вно-

чі, тож Віктор побіг до сусіда за маши-
ною, але малятко народилося вдома. 

– Чую, у мене дитина лізе. Я ж її 
там не лишу, не буду тримати, я її на 
руки хапаю й кладу на ліжко. Що було 
під руками – я її обмотала, перевер-
нула. Для мене головне, щоб вона за-
кричала, – розповіла породілля. 

Коли батько примчав до хати й на 
порозі почув дитячий крик, у паніці 
почав дзвонити до поліції. 

– У мене серце хотіло вже виско-
чити. Телефоную на «102» і прошу, 
щоб з’єднали з Немирівською лікар-
нею. Я тільки переживав, щоб ніякої 
кровотечі не відкрилося, бо ми б не 
врятували, – пояснив Віктор Гук. 

Очікуючи лікарів, він встиг перерізати 
та перев’язати пуповину, а потім посадив 
дружину з немовлям в авто й поїхав до 
пологового. Уже в дорозі йому зателефо-
нували зі швидкої: «То що: за вами виїж-
джати чи ви самі привезете?». Попри те, 
що до лікарів пані Людмила потрапила 
вже з немовлям, в її медичній картці за-
писали, що жінка народила під наглядом 
медиків. Обурений бездіяльністю лікарів 
батько Софійки звернувся до журналістів 
і вже від них керівник немирівської швид-
кої допомоги дізнався про цю історію. 

– Я вперше чую про цю ситуацію, – 
заявив він. А фельдшер швидкої до-
помоги, якого викликали для пояс-
нень, усе спростовував. 

– Породіллю привіз без дитини. Огля-
дав, усе нормально було, пологи були, – 
стверджував Володимир Польовий. 

Ситуація прояснилася лише після 
дзвінка диспетчеру, який приймав 
виклик від поліції. Тож після резонан-
су обласне медичне керівництво по-
чало перевірку. 

– Буде проведене розслідування. Ви-
значимо, чому не могли додзвонитися, 
чому так вчинив фельдшер. Будемо роз-
биратися. Звичайно, вони будуть покара-
ні, – заявив заступник головного лікаря з 
медичної роботи центру екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф 
у Вінницькій області Стас Скоробогач.    
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НА гАйСиНщиНі ВОДій збиВ 
ЖіНкУ НА СМерТь ТА ВТік 
з МіСця ПригОДи 

У ВіННиці АДВОкАТ ОТриМАВ 
15 ТиСяч ДОЛАріВ хАбАрА 

НА ТеПЛиччиНі рециДиВіСТ 
ВиНіС з кОМОри ПеНСіОНерки
ПіВТОННи зерНА 

Поліція розслідує обставини 
дорожньо-транспортної пригоди в 
Гайсинському районі, в якій загину-
ла жінка. Як повідомили в прес-
службі ГУ Національної поліції у 
Вінницькій області, 10 січня, 
близько шостої години вечора, 
поблизу с. Степанівка, сталася 
аварія за участі невстановленого 
автомобіля, в якій загинула жінка-
пішохід. На місці події правоохо-
ронці провели першочергові слідчі 
дії. Наразі намагаються встановити 
особу загиблої жінки, якій на 
вигляд 30-40 років, а також розшу-
кати автомобіль, який вчинив 
смертельну ДТП. Поліція встанов-
лює очевидців та свідків аварії. 
Прохання до громадян, які володі-
ють інформацією щодо автомобіля, 
який став учасником аварії, та щодо 
загиблої особи, повідомити за 
номерами телефонів: 0674318276, 
0674434005,  (0432) 59-44-60, 
59-44-63 або 102.  

Вінницькі правоохоронці 
викрили та затримали адвоката, 
який вимагав та отримав непра-
вомірну вигоду в розмірі 15 
тисяч доларів США. Саме стільки 
він вимагав за сприяння в 
непритягненні особи до кримі-
нальної відповідальності. Як 
повідомили в прес-службі 
прокуратури Вінницької області, 
наразі проводять першочергові 
слідчі та процесуальні дії, спря-
мовані на об’єктивне встанов-
лення обставин кримінального 
правопорушення, у тому числі, 
низку оглядів та обшуків, допи-
тують заявника та свідків. Також 
вирішують питання щодо пові-
домлення особі про підозру у 
вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого 
частиною третьою статті 368 
ККУ, та обрання останньому 
запобіжного заходу. За вчинене 
кримінальне правопорушення 
хабарнику загрожує від п’яти до 
десяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю 
терміном до трьох років, з 
конфіскацією майна.  

У Теплицькому районі в 
пенсіонерки вкрали півтонни 
зерна. Як повідомили в прес-
службі ГУ Національної поліції у 
Вінницькі області, із заявою до 
них звернулася 86-річна житель-
ка села Росоша. Жінка розповіла, 
що з її господарського приміщен-
ня невідомий чоловік, погрожую-
чи насиллям, виніс понад десять 
мішків зерна пшениці та кукуру-
дзи. Особу зловмисника досить 
швидко вдалось встановити. Ним 
виявився 32-річний місцевий 
житель, який неодноразово 
потрапляв у поле зору поліцей-
ських за вчинення аналогічних 
злочинів. Як з’ясувалося, рециди-
віст продав зерно односельчани-
ну за 700 гривень. Викрадене 
збіжжя вже передали власниці. 
Злодія судитимуть за статтею 
«Грабіж».   
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НА ВІННИЧЧИНІ ЖІНКА 
НАРОДИЛА ВДОмА, 
БО ШВИДКА ПІсЛЯ 
13 ВИКЛИКІВ ТАК 

І НЕ ПРИїХАЛА
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реЗонанс

Пані Людмила народила здорову донечку
п

р
о
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у місто з’їхались протестувати 
громади з різних районів

Ірина Басенко,
Максим Задорожний, дмитро Тур

ПОТРІЙНИЙ ПІКЕТ 
ВІННИцьКОї ОДА:



Жахливі умови праці, не-
дотримання стандартів 
та санітарних вимог на 

хлібозаводі «козятинхліб» про-
демонстрував вінничанин на сво-
їх світлинах у соціальній мережі 
фейсбук. 

На фото видно зношене облад-
нання в плісняві та іржі, аварійні ту-
алети та душові. Крім того, на світли-
нах зображений хліб, який випікають 
у таких умовах – із «сюрпризами» 
всередині, а також умови, в яких хліб 
перевозять до магазинів і торгових 
точок. 

Володимир Мельник пропрацю-
вав слюсарем на хлібзаводі майже 
два роки. А фото вирішив оприлюд-
нити вже після того, як звільнився. 

– На опублікованих фото ви мо-
жете самі все побачити. Там жах-
ливе недотримання санітарних та 
гігієнічних умов. Я особисто гово-
рив про це керівництву, директору 
зокрема. Та жодних заходів так і не 
прийняли, – говорить Володимир 
Мельник. – Скарги я ніякої нікуди 
не подавав, нікуди не звертався, 
бо в цьому немає сенсу. Перевіряти 

дотримання вимог на заводі ніхто 
не буде. Завдяки тим фотографіям 
ви й так бачите реальний стан ви-
робництва козятинського хліба. А 
висновки робіть самі. 

Пан Володимир розповів, що така 
ситуація на заводі склалась відтоді, як 
змінилося керівництво. За його сло-
вами, новий директор зовсім не дбає 
про людей та про своїх споживачів. 
Мовляв, для нього головне – прибу-
ток. 

Однак керівництво «Козятинхлі-
ба» іншої думки. Директор хлібоза-

воду Володимир Куценко каже, що 
причина ситуації – особистий кон-
флікт з колишнім працівником. 

– Володимира звільнили 28 квіт-
ня 2017 року за невиконання своїх 
обов’язків, – наголошує він. – До ро-
боти на заводі він понад 16 років офі-

ційно ніде не працював. Взяли його 
на роботу, бо ж розраховували на 
його порядність та людяність. Проте 
Володимир до наших зауважень та 
порад не прислухався, через що по-
стійно виникали конфлікти. А фото, 
які він опублікував у мережі, не від-
повідають дійсності, – розповідає ди-
ректор «Козятинхліба». – У 2016 році 
ми робили ремонт, замінили деяке 
обладнання, зробили адмінпримі-
щення у вигляді прозорого офісу, ду-
шові та туалетні кімнати. Та вбираль-
ня, що на фото, це наш об’єкт, проте 

вона знаходиться на вулиці й нею 
ніхто не користується. 

Директор хлібзаводу прокомен-
тував також зображення батону зі 
сторонніми предметами. 

– У нас обладнання – сито діаме-
тром 2 мм. Скажіть, як може через 
нього пролетіти той великий гвинт? 
Крім цього, є магніти, які також за-
бирають усе зайве, – продовжує ди-
ректор. – Ми пройшли сертифікацію, 
виготовляємо в середньому 12-14 
тонн продукції за добу. І за весь пері-
од жодної скарги на наш продукт від 
споживачів не надійшло. У 2016 році 
ми відремонтували й бокс для авті-
вок, що перевозять хліб. Наші водії 
відповідають за належний стан ав-
томобілів. Отож те, що показано на 
фото Володимира Мельника, зовсім 
не відповідає дійсності. 

Що стосується умов праці, то ди-
ректор запевняє, що на виробництві 
дотримуються всіх вимог законодав-
ства: вчасно виплачують заробітну 
плату, видають спецодяг. Працює й 
профспілка. 

– Мінімальна заробітна плата на 
заводі зараз у прибиральниці – 3750, 
решта ж працівників отримують у 

рази більше. У нас немає скарг від 
працівників на неналежні умови 
праці, а всі поточні питання вирішу-
ються спільно й без конфліктів, – до-
дає директор «Козятинхліба». 

ПАТ «Козятинхліб» є постачальни-
ком хлібобулочних виробів до однієї 
з найбільших торгових мереж Вінни-
ці. Більшість вінничан купують хліб 
саме цього виробника. 

– Козятинський хліб купую до-
сить часто. Мій улюблений – «Пан-
ський». Жодного разу щось підозрі-
ле в хлібові мені не траплялось. А 
щодо фото думаю, що це неправда. 
Якби дійсно хліб вироблявся в та-
ких умовах, наслідки ми вже могли 
б бачити чи чути. Були б якісь скар-
ги, отруєння, реакція громадськос-
ті. Тому козятинський хліб купува-
тиму й надалі, – каже вінничанка 
Ганна Дяченко. 

А вінничанин Сергій, навпаки, 
припиняє купувати хліб від цього хлі-
бозаводу: 

– Та тут і так усе ясно. Якщо фото 
відповідають дійсності, то такий хліб 
їсти я не хочу через ризик захворю-
вань (таких як сальмонельоз чи кар-
топляну хворобу). Крім того, просто 
бридко, якщо уявити, що шматки тієї 
незрозумілої субстанції можуть по-
трапити в тісто і я їх з’їм. 

В управлінні Держпраці пояснили, 
що перевіряти підприємства вони 
можуть тоді, коли будуть на те відпо-
відні скарги працівників. Протягом 
2017 року до управління не надійшло 
жодної скарги стосовно ПАТ «Козя-
тинхліб». 

– Востаннє ми перевіряли ПАТ 
«Козятинхліб» у травні 2016 року, – 
говорить заступник начальника 
управління Держпраці у Вінницькій 
області Юрій Ковальчук. – Торік ви-
йшла нова форма документації щодо 
перевірок, а оприлюднили її лише в 
грудні. Крім того, продовжує діяти 
мораторій на перевірки. Тобто ми не 
можемо позапланово перевіряти 
підприємства. Тільки якщо праців-
ник, чиї права порушені, напише за-
яву щодо неналежних умов праці, ми 
можемо завітати з перевіркою. Про-
те таких заяв не було. 

будівництво нового примі-
щення школи на Шаргород-
щині розпочало 1991 року 

місцеве сільгоспформування. 
1998 року його призупинили, а 
2011 року, за ініціативи обласно-
го керівництва, після численних 
звернень мешканців села, будів-
ництво відновили.

Ситуація з будівництвом  школи 
в селі Зведенівка Шаргородського 
району тривалий час не давала ре-
зультату. Попри пряме доручення гу-
бернатора області, яке слідувало за 
депутатським зверненням Вадима 
Соляника, попередній підрядник так 
і не закінчив роботу, за яку обладмі-
ністрація повністю з ним розрахува-
лась. Недоліки досі не усунули.

– Наразі школа так і не збудована. 
Територія неупорядкована, не наве-

дений благоустрій, не закінчено ого-
родження шкільної ділянки. Всереди-
ні школа, можна вважати, що готова. 
Там запалена котельня, яка гріє всю 
школу. Проводку доводять до кінця, – 
коментує сільський голова Зведе-
нівки Віктор Боднар. – Сільська рада 
будувала огорожу, хотіли пришвид-
шити закінчення будівництва, але 
не вийшло. Ще є багато невирішених 
питань. Впродовж цього року мають 
виділити великі кошти на закінчення 
благоустрою території. 

Віктор Дем’янович розповідає, що 
на будівництво 2017 року виділили 
три мільйони гривень, вони начебто 
всі освоєнні в повному об’ємі.

– Усі кошти, які були надані на 2017 
рік, освоєні. Майже всі внутрішні ро-
боти виконано спільними зусиллями 
разом з педагогічним і батьківським 
колективами. Найбільше роботи за-
лишилося на зовнішній частині. Усі 
роботи, які були заплановані на 2017 

рік, виконані, – повідомляє началь-
ник відділу освіти Шаргородської РДА 
Володимир Кутнік.

Володимир Олексійович запев-
няє, що за всіма попередніми розра-

хунками, якщо 2018 року виділять 
чотири мільйони гривень, то малень-
кі жителі села Зведенівка вже 1 ве-
ресня 2018 року підуть на уроки до 
нової школи. 
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виробництво

«ЖАХЛИВІ ФОТО ХЛІБОЗАВОДУ НЕ ВІДПОВІДАЮТь
ДІЙсНОсТІ», – ДИРЕКТОР «КОЗЯТИНХЛІБА» 
Вікторія санькоВа

оксана Лисенко
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зведенівська школа

фото, нібито з хлібзаводу

Перевіряти підприємства Держпраці може тоді, 
коли будуть на те відповідні скарги працівників. 

Протягом 2017 року до управління не надійшло жодної скарги 
стосовно ПАТ «Козятинхліб»



Уже понад рік мешканці села 
Оляниця Тростянецького ра-
йону чекають на відкриття 

об’їзної дороги. Адже зараз весь 
важковаговий транспорт руха-
ється центральною дорогою села. 
Від цього тріщать будинки селян, 
і вони вже неодноразово зверта-
лись до всіх інстанцій щодо цієї 
проблеми. і навіть організовували 
акцію протесту та перекривали 
дорогу з цього приводу.

– Залишилось облаштувати ме-
трів 10-15 метрів того переїзду, а 
справа ніяк не посувається. Одеська 
залізниця чомусь не збирається нічо-
го робити, хоча давно обіцяла, – го-
ворить місцевий мешканець Павло 
Ляховченко. – Об’їзну побудували за-
гальною довжиною кілометрів у три. 
Вона починається від села Лукашівка, 

потім проходить через ліс, через са-
док, і знову до траси, але вже позаду 
нашого села. 

За словами Павла Івановича, на 
переїзді обов’язково потрібно поста-
вити будку, адже всі вантажні потяги 
на Вапнярку їдуть цією залізницею. 

– А це безпека руху. Проте будку 
поставити можна дуже швидко, па-
ралельно з роботами на переїзді. Тут 
навіть стовпи для освітлення постави-
ли. Усі чекають, що залізниця нарешті 
доробить переїзд. Але вже й Новий 
рік минув, а все на тому самому міс-
ці, – зауважує чоловік. – І через село 
машини «Вінницької птахофабрики» 
продовжують возити тих курей. Бу-
ває запах такий, що втриматися не 
можна. І будинки розтрясаються, як 
і раніше. 

Голова Оляницької сільради Воло-
димир Олійник наголошує, що ком-
панія «Миронівський хлібопродукт» 
(«Вінницька птахофабрика» є підроз-

ділом МХП) власним коштом побуду-
вала об’їзну дорогу після численних 
скарг місцевих мешканців. 

– Вклали в дорогу 18 мільйонів. 
А разом з облаштуванням переїзду 
цифра сягне 25 мільйонів, – зазначає 
він. – Дійсно, Одеська залізниця чо-
мусь нічого не робить, і ніхто не знає, 
чому. Понад рік тому співпраця із за-
лізницею була. Тоді вони зробили за-
уваження, що видимість погана, тому 
дорогу на кілька метрів пересунули 
вбік. А чому тепер не можуть зроби-
ти цей переїзд, невідомо. Проблема 
в тому, що роботи на переїзді можуть 
проводитись тільки представниками 
залізниці, інакше б усе давно було 
зроблене. 

Vlasno.info направив два запити 
з цієї проблематики на адресу ПАТ 
«Одеська залізниця», регіональної 
філії «Укрзалізниці». Проте в обох 
випадках представники «Одеської 
залізниці» не вказали чітко ні причин 

затягування робіт на переїзді побли-
зу Оляниці, ні конкретних термінів 
виконання робіт. У відповіді на пер-
ший запит вони посилались на від-
сутність суспільного інтересу щодо 
запитуваної інформації. А у відповіді 
на другий запит лише зазначили, що 
«Одеська залізниця» надала МХП 
технічні умови для розробки техніч-
ної документації на облаштування 
залізничного переїзду незагального 
користування перегону Ладижин – 
Демківка. Писати громаді звернення 
до Одеської залізниці та Міністер-
ства інфраструктури радить началь-
ник сектору житлово-комунально-
го господарства та інфраструктури 
Тростянецької райдержадміністрації 
Михайло Оліянчук. Щоб або обла-
штували переїзд, або ж пояснили, 
чому цього не роблять. 

– Напевно, така ситуація склалась 
через якісь бюрократичні «прово-
лочки», – припускає він. 

У Теплицькій зОШ і-ііі сту-
пенів №1 відкрили спе-
ціальний клас для дітей 

з інвалідністю. Наразі в школі 
навчаються 17 таких діток. Тому 
торік школа взяла участь у 14-
му обласному конкурсі проектів 
розвитку територіальних гро-
мад, завдяки чому отримала 
кошти на оснащення спеціалізо-
ваної сенсорної кімнати. Дирек-
торка школи Людмила Пшенич-
на розповідає:

– У нашій школі навчаються ді-
тки, які мають інвалідність, тому ми 
вирішили взяти участь в обласному 
проекті «Світ дитини з обмеженими 
можливостями». Разом з психолога-
ми та спеціалістами підбирали спеці-
альну кольорову гаму для різних  ви-
дів відчуттів особливих дітей. Також 
закупили спеціальні меблі, сухий 
басейн та різноманітні розвивальні 
та навчальні ігри. Особливу увагу 
надали спеціальному освітленню 
для дітей з вадами зору, аби діти від-
чували себе абсолютно комфортно.  
27 грудня відкрили сенсорну кімна-
ту, в якій уже перед канікулами на-
віть встигла побувати одна дівчин-
ка з четвертого класу, – розповідає 
Людмила Сергіївна. – Цей клас у нас 
поки «пілотний», тому для роботи з 
дітьми залучений лише один спеціа-
ліст-логопед з відповідною освітою 
й досвідом роботи з особливими 
дітками. Проте до першого вересня 
ми плануємо розширити колектив і 
запустити повноцінну роботу класу.

Вартість сенсорної кімнати обі-
йшлася школі в 140 тисяч гривень, з 
яких 57 тисяч виділили після пере-
моги в конкурсі. Ще 50 тисяч виділи-
ла Теплицька районна рада, 20 ти-
сяч – спонсори, 10 тисяч – Теплицька 
селищна рада, три тисячі – Сокирян-
ська сільська рада.

– У нашому районі понад 160 ді-
ток, які потребують особливого пі-
клування. Я особливо переймаюсь 
тим, щоб кожен з них міг отримувати 
освіту. У цей клас зможуть приїзди-
ти для навчання дітки зі всього ра-
йону, а пізніше ми хочемо відкрити 

такі класи у всіх опорних школах ра-
йону, – говорить голова Теплицької 
РДА Людмила Марцин. – Теплицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 є однією з най-
кращих у районі та входить у десят-
ку найкращих шкіл зі складання ЗНО 
в області, тому вирішили, що саме 
вона має стати першою, у якій запра-
цює сенсорна кімната для особливих 
діток. Також такі класи просто жит-
тєво необхідні для батьків, діти яких 
мають інвалідність, оскільки вони не 
завжди вміють надати кваліфіковану 
допомогу. А головною метою ство-
рення цього класу є розширення й 
розвиток світогляду дітей з особли-
вими фізичними потребами, вдоско-
налення сенсорного й пізнавального 
розвитків, нормалізація психічного 
стану за допомогою спеціалістів.

Раніше деякі діти з особливими 
потребами навчались у звичайних 
класах, а деякі зовсім не мали змоги 
навчатись у школі.

–  У мене двоє діток з інвалідніс-
тю. У старшої донечки – ДЦП, у мо-
лодшої – катаракта на обох оченят-
ках. Зарплати чоловіка катастро-
фічно не вистачає навіть на лікуван-
ня, не те, щоб возити дітей кудись в 
обласні центри. Тому для мене й ще 
багатьох батьків створення такого 
класу на базі школи є дуже важли-
вим. Адже в райцентрі немає жод-
ного реабілітаційного центру, де 
дітки з інвалідністю могли б отри-
мати спеціалізовану освіту, – каже 
мешканка Теплика Інна Воловодів-
ська. – Моя старша донечка Каріна 
вже навіть змогла позайматися в 
цьому класі. їй настільки сподоба-
лось, що вона аж плакала, коли ді-
зналась, що під час канікул не змо-
же туди ходити. 
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У ТЕПЛИКУ ВІДКРИЛИ 
сПЕцІАЛьНИЙ КЛАс ДЛЯ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІсТЮ 

соціальне середовище

дороги

«ЧЕРЕЗ НЕДОРОБЛЕНИЙ ПЕРЕїЗД ФУРИ 
ПРОДОВЖУЮТь РОЗТРЯсАТИ НАШІ БУДИНКИ», –

Мирослава сЛоБодянюк

Тетяна ЩерБаТюк

Сенсорна кімната для дітей з інвалідністю

мешканці села 
на Тростянеччині



Незабаром в одній з 
об’єднаних громад Вінниць-
кої області відбудеться Свято 

трудової слави. На ньому меш-
канці громади вітатимуть своїх 
односельців з виходом на пенсію. 
Про це розповів директор будинку 
культури села краснопілка гайсин-
ського району Валентин косенко.

– У нас уже склалася традиція – що-
року вітати своїх новоспечених пенсіо-
нерів. З 1985 року ми проводимо в січні 
Свято трудової слави. І всіх, хто в попе-
редньому році став пенсіонером, уро-
чисто випроводжаємо на пенсію, – го-
ворить він. – Цьогоріч свято відбудеться 
27 січня. Влаштуємо концерт та приємні 
сюрпризи для чотирьох наших ветера-
нів праці. Раніше людей середнього віку 
в нас було більше, і, відповідно, більше 
селян виходило на пенсію. Останнім ча-
сом, на жаль, така тенденція, що люди 
виїжджають із села. Скоро одні пенсі-
онери залишаться. Хоча в нас велике 
село, на 1300 мешканців.

До урочистостей на честь пенсіоне-
рів долучаються всі творчі колективи. 
А їх у Краснопілці є тринадцять.

– І всі вони чинні, а не просто на 
папері записані. Один колектив про-
сто унікальний: це народний аматор-
ський ансамбль пісні й танцю, якому 
торік виповнилось 110 років! У ньому 
є хорова група з 29 осіб, танцюваль-
на – з 12 осіб, та ще п’ятеро грають в 
оркестрі (акордеон, дві домри, клар-
нет та сопілка), – розповідає Валентин 
Дмитрович. – Також дев’ятеро осіб 
співають у чоловічому вокальному ан-
самблі, 17 – у жіночому, 10 – у дитячо-
му вокальному ансамблі «Мрія». 

За словами директора Будинку 
культури, деякі ансамблі відвідують ті 
самі селяни, що записані й в інші ко-
лективи.

– Але це не суперечить існуванню 
колективів та не заважає їхнім висту-
пам, – запевняє він. – У гурток худож-
нього читання ходять і дорослі,  і діти. 
Там ми готуємо ведучих наших свят. 
Також є драматичний колектив з 13 лю-
дей. З цим колективом ми щороку готу-
ємо прем’єру вистави до 8 березня. Є  в 

нас єдиний на район вокально-інстру-
ментальний ансамбль. Чому єдиний? 
Бо коли сказали приїхати в райцентр на 
огляд, ми були одні. Зараз там три чо-
ловіки: клавішні, саксофон, гітара. А ко-
лись ще й на ударних грав чоловік, на-
разі він другий строк в АТО перебуває.

Мають краснопільчани й свій ду-
ховий оркестр, в якому грає десятеро 
осіб. А ще – вокальне жіноче тріо, во-
кальний ансамбль «Джерело» та ди-
тячий танцювальний колектив (12 ді-
тей).

– Крім того, нам сказали створити 
й обрядовий колектив, який супро-

воджує урочистий розпис молодят. Я 
цей колектив не вважаю самостійним, 
тому що фактично весь його склад – це 
частина ансамблю пісні та танцю, – за-
уважує Валентин Косенко. – Усі наші 
колективи постійно збираються на 
репетиції й постійно виступають на 
різних заходах. Наприклад, вокальний 
жіночий ансамбль щойно відвідав уро-
чистості з нагоди 80-річчя Василя Стуса 
в селі Рахнівка нашого району. 

Голова Краснопільської ОТГ Кате-
рина Романенко зауважує, що в їхній 
громаді всі з нетерпінням чекають на 
це свято. 

– У селі Нараївка (входить до скла-
ду Краснопільської ОТГ, Катерина Рома-
ненко – екс-сільська голова Нараївки – 
ред.) ми теж проводили таке свято, 
але не з таким розмахом, – зізнається 
вона. 

Валентин Дмитрович припускає, 
що наступного року в Краснопільській 
ОТГ вітатимуть усіх пенсіонерів об’єд-
наної громади. Мовляв, вони офіцій-
но стали ОТГ лише восени, а готува-
лись вітати тільки мешканців Красно-
пілки.  

У місті бар на Вінниччи-
ні відбувся традиційний 
фестиваль колядок «різд-

вяні дзвіночки», у якому взяли 
участь співочі колективи з цер-
ков усього району.

Учасники з більш ніж 35 сіл пере-
співували колядки, яким уже понад сто 

років. Про це розповів співорганіза-
тор та співведучий фестивалю Роман 
Григор’єв.

– Бар – перший з райцентрів, у 
якому відбувається фестиваль. Участь 
у заході беруть хорові колективи всіх 
наших храмів. Причому вікових об-
межень немає, – розповідає Роман.

Метою «Різдвяних дзвіночків» є 
сприяння відродженню української 
духовності та збереження народно-
релігійних традицій.

– Наш фестиваль навіть можна 
розглядати, як джерело для етногра-
фічних досліджень, адже щороку захід 
приносить у цьому плані щедрі плоди: 

кУЛьТУрА

творЧі колективи
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В ОТГ ВІННИцьКОї ОБЛАсТІ НА ПЕНсІЮ 
ВИПРОВОДЖАЮТь ПІД 110-РІЧНИЙ АНсАмБЛь
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Мирослава сЛоБодянюк

Тетяна ЩерБаТюк

У мІсТІ БАР ПЕРЕсПІВАЛИ
сТОРІЧНІ КОЛЯДКИ

Свято в бару створило всім різдвяний настрій

фестиваль різдвяної колядки прикрасили собою діткиПротоієрей Василій гундртайло та ансамбль «чарівниця»

колективи із сіл та міста знаходять та 
відновлюють старовинні колядки, які 
притаманні Подільському регіону,  – 
додає Роман Григор’єв.

Концертна програма була дуже на-
сиченою: свої особливі колядки дідусі 
й бабусі переспівували разом з пред-
ставниками молодого покоління. Це до-
дало виступам особливої піднесеності 
та водночас сімейного затишку. Зал був 
вщент заповнений і глядачі з радістю 
підспівували, коли чули знайомі мотиви. 
Запам’ятався всім виступ колективу «Ча-
рівниця» із села Мигалівці. Маючи зван-
ня народного, вони навіть придумали 
власний стиль виступу: на всіх концертах 
тримаються за руки. Таким чином під-
тримують одне одного та передають 
свій настрій.

–  Маю 25-річний досвід священика. 
Звісно, одним з найулюбленіших свят 
є Різдво. А дух різдвяної колядки єднає 
всіх. Щороку беремо участь у цьому фес-
тивалі. Я особисто заздалегідь шукаю 
якісь унікальні колядки, а потім разом з 
ансамблем розучуємо їх, – говорить на-
стоятель Спасо-Преображенського хра-
му села Мигалівці та храму Воздвижен-
ня Хреста Господнього села Семенки,  
протоієрей Василь Гундертайло.

– Різдвяні свята дуже важливі для 
мене як для міського голови, так і для 
сім’янина, адже це свято єднання всіх 
людей навколо. Я дуже радий, що саме 
в нашому місті продовжується традиція 
святкування фестивалю колядки, до якої 
може долучитись кожен охочий, – додає 
міський голова Артур Цицюрський.

Пройшов захід за підтримки благо-
чинного Барського району архіман-
дрита Серафима, безпосереднім орга-
нізатором став протоієрей Ростислав 
Рябий. Активно допомагала в прове-
денні й недільна школа, що існує при 
соборі, зокрема керівник театральної 
студії «Добре слово» Ірина Дєдова, яка 
є незмінною ведучою фестивалю. З ві-
тальним словом до всіх присутніх звер-
нувся керуючий Вінницькою єпархією 
митрополит Симеон, який зранку цьо-
го дня очолив у кафедральному соборі 
Успіння Пресвятої Богородиці м. Бар 
святкову божественну літургію. 

Дитячий вокальний ансамбль «Мрія»



Неперевершеним веселим 
дійством стало Всеукраїн-
ське свято сатири й гумору 

імені Степана руданського, що 
відбулося в калинівці Вінницької 
області. з гаслом гумористичного 
свята «Україна сміється – отже, 
не здається!» погодились усі, 
кому цими вихідними пощастило 
побувати в подільській столиці 
гумору. 

– Такої невимушеної, дружньої 
атмосфери давно не відчував. Свято 
просто на одному подиху промайну-
ло. А позитивних вражень вистачить 
на цілий рік, – зізнається пан Леонід, 
що приїхав до Калинівки з Рівнен-
ської області.

У цьому переконані й місцеві меш-
канці, адже для кожного учасника та 
гостя тут знайшлися розваги до душі. 
Хлопці та чоловіки випробовували 
свою силу в гирьовому спорті та арм-
рестлінгу, а також брали участь у най-
веселішій розвазі дня – намагалися 
голяка дістати призи зі стовпа. Най-
зухваліші не побоялись ні морозу, ні 
слизького 10-метрового стовпа. На-
ввипередки намагались видертись на 
самий вершечок, де їх чекали омріяні 
призи. Комусь дісталась мультиварка, 
комусь – м’ясорубка, комусь – телеві-
зор, а комусь – мішок цукру.

Інші силові змагання також зібра-
ли чимало публіки. Глядачі вигуками 
підтримували улюбленого учасника 
та підбадьорювали його.

– Раз, два, три, – рахували вголос 
вболівальники, коли Віктор Риндюк 

піднімав 32-кілограмову гирю. На 
останньому, 30-му разі, усі зааплоду-
вали. Саме пан Віктор здобув пере-
могу в цьому турнірі.

Конкурс з армрестлінгу прово-
дили в кілька етапів, визначаючи 
переможця, срібного й бронзово-
го чемпіонів. У нелегкій боротьбі 
перше місце посів 21-річний Євген 
Бадрак, друге – 22-річний Влад Лу-
кіянчук, а третє – 19-річний Віталій 
Гончар.

Водночас на сцені не припиняли 
виступати артисти та творчі колек-
тиви. Під запальні мелодії глядачі за-
любки пританцьовували.

Для дітей було теж чимало розваг. 
Хтось катався на каруселі, їздив на 
квадроциклах тощо. Охочі могли та-
кож сісти в справжню карету, запря-
жену двома кіньми.

Сільські громади району обла-
штували свої світлиці та запрошу-
вали всіх на гостини. Продавці яток 
пропонували найрізноманітніший 
товар. Проте найпопулярнішими 
залишались намети, в яких торгу-
вали смаколиками. У них було все: 
від солодощів до шашлику та риб-
ної юшки.

На окремій локації можна було 
подивитись на рідкісні види домаш-
ніх птахів та тварин. А також придба-
ти їх.

– Відвідати свято Руданського 
стало для мене традицією. Уже 
вп’яте я приїжджаю сюди, щоб за-
нуритись у безтурботні весело-
щі, – ділиться враженнями вінни-
чанка Людмила Мельник. – Адже 
нам так не вистачає в житті радос-
ті та щастя. 

ДОзВіЛЛя«Правди сила», №3(64), 17 січня 2018 р.

Тетяна ЩерБаТюк
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як вибрати одяг, який відпо-
відатиме всім нашим ба-
жанням взимку? А що нам, 

дівчатам, треба в першу чергу? 
щоб було тепло, зручно й краси-
во. У цьому випадку ідеальним 
варіантом є пуховик.

Ще нещодавно такий тип зи-
мового одягу був не дуже попу-
лярним. Але завдяки всесвітньо 
відомим стилістам, які подарували 
йому нові кольори й фасони, пу-
ховик зараз можна знайти в шафі 
практично кожної жінки.

Та попри комфортність цієї зи-
мової куртки, є один суттєвий мі-
нус: прання пуховика в домашніх 
умовах може стати суттєвою про-
блемою. Чим же пуховик відрізня-
ється від інших речей, випрати які 
в пральній машинці зовсім неваж-
ко?

Річ у тому, що тут наповнюва-
чем є пух і пір’я. Під впливом води 
й мийних засобів під час прання в 
автоматичному режимі пух може 
збитися внизу окремих секцій 
куртки. Виправити таку прикру не-
приємність після прання практич-
но неможливо.

Тому давайте навчимося, як 
правильно прати пуховик у ма-
шинці. Приділимо трохи уваги руч-
ному пранню.

рУчНе ПрАННя ПУхОВикА
Звичайно, ручне прання багато 

в чому поступається машинному. 
По-перше, ви витратите набагато 
більше часу. По-друге, сил теж піде 
багато, особливо на те, щоб не до-
пустити збивання пуху в одному 
місці.

Але певні переваги все ж є. На-
приклад, ви тільки сьогодні одягли 
чистеньку курточку з пуху й ви-
рушили на роботу. І от халепа: в 
автобусі вам чимось забруднили 
куртку, але тільки в одному місці. 
Ну не прати ж її тепер повністю! А 
випрати частково в машинці не ви-
йде.

У таких випадках вам потрібно 
лише трохи теплої води й делікат-
ні мийні засоби. Усе, що ви маєте 
зробити – це замити верхню тка-
нину пуховика. При цьому абсо-
лютно не намокне пух, оскільки 
зовнішня тканина – водостійка, і 
волога просто не встигне дістатися 
до пуху.

Прати руками доводиться й у 
тому випадку, якщо машинки про-
сто немає або вона зламалася. Ви-
робники пуховиків рекомендують 
прати такі вироби без попере-
днього замочування й у трохи те-
плій воді. У жодному разі не вико-
ристовуйте відбілювальні засоби 
й пральні порошки! Якщо забруд-
нення дуже складне, краще купіть 
спеціальний засіб для виведення 
плям на дитячих речах або рідке 
мило.

Після ручного прання потрібно 
акуратно відтиснути пуховик. Під 
час цієї процедури намагайтеся не 
пошкодити внутрішню структуру, 
інакше пух може збитися в одному 
місці. А потім розподілити його по 
куртці буде дуже складно.

як ПрАТи ПУхОВик
У ПрАЛьНій МАШиНці

Якщо ви вирішили випрати ваш 
улюблений пуховик у машинці, то 
для початку ознайомтеся з деяки-
ми особливостями цієї процедури:

 1. Обирайте найделікатніший 
режим. Невисокі обороти не бу-
дуть переганяти пух з однієї час-
тини куртки в іншу, тож потім вам 

не потрібно буде витрачати багато 
часу на повернення вашому пухо-
вику першопочаткового вигляду.

2. Перед тим, як покласти пухо-
вик у барабан, перевірте всі кише-
ні на наявність сторонніх предме-
тів. Не забудьте також застебнути 
всі блискавки й ґудзики.

3. Поцікавтеся в магазині, чи 
немає в них спеціальних засобів 
для догляду за куртками на пуху. 
Використання таких засобів зна-
чно полегшить вам завдання й 
збільшить шанси на успішне завер-
шення очищення.

4. Прати пуховик варто при 
температурі не більше 30 градусів. 
Тоді ви не порушите внутрішню 
структуру куртки.

5. Швидкість віджимання теж 
повинна бути мінімальною, а кра-
ще відіжміть куртку вручну.

Отже, ми з вами вивчили осно-
вні правила прання пуховика в ма-
шинці. Тепер перейдемо безпосе-
редньо до процесу.

ПіДгОТОВчий еТАП ПрАННя 
ПУхОВикА В МАШиНці

Для початку уважно огляньте 
куртку на наявність плям. Якщо 
такі є, замийте тканину за допомо-
гою звичайного мила й води. Після 
цього бажано вивернути куртку – у 
такому разі ймовірність зіпсувати 
річ стає мізерно малою.

У жодному разі не варто прати 
два й більше пуховиків одночасно. 
У цьому випадку після закінчення 
прання ви ризикуєте отримати дві 
зіпсовані речі.

Причина банальна – у барабані 
явно не вистачить місця для повно-
цінного прання двох речей, тому 

вони будуть збиватися в купу й де-
формувати одна одну.

Отже, ми завершили етап підго-
товки й поклали пуховик у машин-
ку. А що робити потім? Як правиль-
но висушити пуховик? Чи можна 
просто повісити його на мотузку й 
залишити до повного висихання?

як ВиСУШиТи ПУхОВик
Якщо ви думаєте, що після пран-

ня пуховик можна залишити висі-
ти на мотузці, то ви дуже помиляє-
теся! Якщо він буде просто сохнути 
у вертикальному положенні, то пух 
знову ж таки зіб’ється внизу. Отож, 
завершальним етапом є не прання 
пуховика в машинці, а саме сушін-
ня. Неправильне сушіння точно так 
само може безнадійно зіпсувати 
ваш улюблений одяг.

Як же правильно висушити пу-
ховик? Для початку виверніть його 
на лицьовий бік і розстебніть усі 
ґудзики та застібки. Покладіть 
куртку горизонтально й постарай-
теся руками розподілити пух, що 
збився (якщо такий є). Після цього 
надіньте пуховик на вішак і пові-
сьте сушитися. Не забувайте періо-
дично струшувати його, розганяю-
чи пух по всій куртці.

Ще одне застереження: якщо 
зовнішня тканина пуховика вже 
висохла, не потрібно поспішати 
й ховати його в шафу. Швидше за 
все, всередині пух трохи вологий, 
тож нехай ще трохи повисить і ви-
сохне остаточно.

Для успішного завершення фі-
нального етапу прання пуховика 
в пральній машинці можете ви-
користати ще одну маленьку хи-
трість. Візьміть кілька тенісних 
м’ячиків, покладіть їх разом із су-
хим пуховиком у пральну машинку 
й увімкніть віджимання.

Кульки будуть збивати пух всере-
дині куртки, після чого вона буде ви-
глядати пухнастішою. Така процеду-
ра в жодному разі не порушить 
структуру пуховика, тому він, безу-
мовно, збереже свій вигляд. 
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ЯК ПРАТИ ПУХОВИК
ваш дім

Поради із сайту: 
natalka.pp.ua/prannya-puxovika

ДОВІДКА

1.  Сушити його понад дві доби. Якщо пересушити пуховик, то пір’я та пух 
стануть ламкими й пізніше вилазитимуть з куртки.

2. Не можна сушити куртку на пуху в горизонтальному положенні, викорис-
товуючи при цьому рушник або будь-яку іншу тканину. Таке сушіння може при-
звести до того, що наповнювач згниє, відповідно, річ доведеться викинути.

3. Категорично не рекомендується сушити куртку на пуху біля батареї або під 
прямими сонячними променями.

ПіД чАС СУШіННя ПУхОВикА кАТегОричНО зАбОрОНеНО:
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рОбОТА

На СТО потрібні спеціалісти, автослю-
сарі і різноробочі. Тел.: (096) 577-72-08.

***
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.

НерУхОМіСТь 
Продається хата в м. Тульчин, вул. С. 

Наливайка, 3. Тел.: (068) 046-66-87

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

різНе
куплю ігри «електроніка», «Ну, по-

стривай», деталі до них, бінокль, мікро-
скоп, годинники, музичні інструменти, 
фарфорові та металеві статуетки. Тел.: 
097-536-38-40, 068-452-30-86. 

***
Втрачене свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу daEWO LanOs, реє-
страційний номер АВ 5744 АТ, прохання по-
вернути за винагороду. Тел.: (096) 093-79-66.

***
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

Вартість передплати на газету «Правди сила» на 2018 рік:
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Тб 10

ПРОГРАмА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ з 22 по 28 січня
ПОНеДіЛОк, 22 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, 14.20, 16.30, 00.05, 01.00 
Погода
09.40 Д/ф «Легіон. Хроніка Україн-
ської Галицької армії «
10.55 Д/ф «Українська Гельсінська 
спілка-вектор визначено»
12.00 Д/ф «Дебальцеве»
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55 Перша шпальта
15.15, 05.10 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
19.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Інтермаріум
23.25 Д/с «Зустріч Лувру та Заборо-
неного міста»
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.45 Д/ф «Українські шерифи»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.35 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 
весілля»
12.55, 14.10 «Міняю жінку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+) (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Школа» (16+)
22.15 «Гроші»
23.30, 01.35 Х/ф «Кохання-зітхання»
05.15 Мультфільми

інтер
05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство вели... з Лео-
нідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.15 Х/ф «Найчарівніша та най-
привабливіша»
12.25 Т/с «Нехай говорять» 16+
16.05 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Мереживо долі» 16+
00.25 Х/ф «Дорога моя людина»
03.15 «Речдок»
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, 03.30 Зірковий шлях
11.40, 03.50 Реальна містика
13.50, 15.30 Т/с «Чужа доля» 12+
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 «Водний світ»
01.50 Телемагазин
04.45 Агенти справедливості 16+

Новий канал
03.00, 02.55 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40, 07.00 М/с «Дракони: Перего-
ни безстрашних»
06.59, 07.59 kids Time
08.00 Х/ф «Мушкетери» 16+
10.00 Х/ф «Геркулес» 16+
12.00 Від пацанки до панянки
15.50 Таємний агент
17.00 Таємний агент. Пост-шоу
19.00 Ревізор
22.00 Cтрасти за Ревізором
00.30 Х/ф «Костянтин» 18+
02.50 Служба розшуку дітей

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 04.50 Т/с «Відділ 44» 16+
05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.35 факти тижня. 100 хвилин
08.45 факти. Ранок

09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.10 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
11.50, 13.15 Х/ф «Подарунок» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.20, 16.15 Х/ф «Кінг Конг» 16+
18.45, 21.00 факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Скетч-шоу «На трьох»
22.25 Свобода слова
00.30 Х/ф «Живеш тільки двічі»
02.30 Краще не повторюй
04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 факти

СТб
05.25, 18.00, 23.10 Т/с «Коли ми 
вдома»
06.50 «Все буде смачно!»
08.45 Х/ф «Не можу сказати «про-
щавай»
10.35 Х/ф «Щастя за рецептом»
12.40 «Холостяк - 7»
15.25 «Містичні історії-6 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.50, 22.40, 01.05 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Долина папороті: 
Тропічний ліс»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00, 19.00 Одного разу під 
Полтавою
18.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.00 Країна У
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 По-
года 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, 04.20 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

ВіВТОрОк, 23 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, 10.40, 11.50, 14.20, 16.30, 
01.00 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл Сма-
ки 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 Арірант. 
Оповідь»
00.15 Д/с «Дива Китаю «
00.40 Д/с «Дика планета»
02.50 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.45 Д/ф «Наївне малярство»
04.35 Д/ф «Віденськими стежками. 
Івана франка»
05.05 Розсекречена історія

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.35 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 
весілля»
12.45, 14.00 «Міняю жінку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15, 21.10 Т/с «Школа» (16+)
22.10 «Інспектор. Міста»
23.45, 01.40 Х/ф «Кохання-зітхан-
ня - 2»
05.15 Мультфільми

інтер
05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство вели... з Лео-
нідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.05, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.40 Т/с «Червона королева»
14.50, 15.50, 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 «У зоні особливої уваги»
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, 02.00 Сьогодні
09.30, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 03.50 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справед-
ливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії життя» 
16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.30 Т/с «CsI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий канал
03.00 Зона ночі
04.50 Абзац
06.39, 08.30 kids Time
06.40 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
08.40 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.40 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Мачо і Ботан» 18+
00.00 Х/ф «Запит у друзі» 18+
02.00 Х/ф «Нічого собі поїздочка» 
16+

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Живеш тільки 
двічі»
12.45, 15.45 факти. День
14.50, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.15, 21.25 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 факти. Вечір
23.30 Х/ф «Діаманти назавжди» 
16+
01.45 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТб
06.10, 18.00, 23.10 Т/с «Коли ми 
вдома»
07.00 «Все буде смачно!»

07.55 «Холостяк - 7»
15.25 «Містичні історії-6 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.50, 22.40, 01.05 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Потрійні неприємності»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00, 19.00 Одного разу під 
Полтавою
18.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.00 Країна У
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 По-
года 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, 04.20 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

СереДА, 24 СічНя

Перший національний
06.00, 16.45 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30 Біблейська Колекція.Худож-
ній фільм «Пророк Ієремія.»
09.30, 10.40, 16.30 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50, 23.20 Біатлон. Чемпіонат 
Європи. Індивідуальна гонка 
чоловіки 20км
13.10 РадіоДень
13.55 Наші гроші
14.25, 02.50 Біатлон. Чемпіонат 
Європи. Індивідуальна гонка 
жінки 15км
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Документальний цикл «Пліч-
о-пліч»
20.25 Роздягалка
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
04.25 Д/ф «Грушевський. Галицька 
весна української ідеї»
04.55 Розсекречена історія

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
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, 14.05 «Міняю жінку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» (12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Школа» (16+)
22.15 «Одруження наосліп 4»
23.45, 01.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
05.00 Мультфільми

інтер
05.45 Мультфільм
06.10, 22.30 «Слідство вели... з Лео-
нідом Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.05, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.40 Т/с «Червона королева»
14.50, 15.50, 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 «Хід у відповідь»
02.50 «Скептик 2»
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, 02.00 Сьогодні
09.30, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 03.50 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справед-
ливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії життя» 
16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.30 Т/с «CsI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий канал
03.50, 02.20 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59, 08.20 kids Time
07.00 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
08.30 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.00 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Мачо і Ботан 2» 16+
00.10 Х/ф «Мачо і Ботан» 18+
02.15 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Діаманти наза-
вжди» 16+
12.45, 15.45 факти. День
14.55, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.15, 21.25 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «Живи і дай померти 
іншим» 16+
01.45 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТб
06.00 «Все буде смачно!»
06.55 «Холостяк - 7»
15.25 «Містичні історії-6 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00, 23.10 Т/с «Коли ми вдома»
19.50, 22.40, 01.05 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «йоринда і йорингель»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00, 19.00 Одного разу під 
Полтавою
18.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.00 Країна У
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 По-
года 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, 04.20 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

чеТВер,  25 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 Біблейська Колекція.Худож-
ній фільм «Пророк Ієремія.»
09.30, 10.40, 11.50, 14.20, 16.30 
Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл Сма-
ки Культур
13.10, 14.30 РадіоДень
13.55, 00.10 Роздягалка
15.15 Надвечір’я. Долі
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 Обсерваторія «Білий 
Слон»
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 Арірант. 
Оповідь»
23.45 Д/с «Музична одісея Арірант. 
Шоу»
00.40 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.50 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.45 Д/ф «Іван Боберський. Де 
сила, там воля вітає»
04.25 Д/ф «Данило Галицький. 
Таємниці однієї перемоги»
04.55 Розсекречена історія

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.40 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири 
весілля»
12.35, 14.00 «Міняю жінку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» (12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» (12+)
20.15, 21.15 Т/с «Школа» (16+)
22.15 «Міняю жінку - 13»
23.15, 01.15 Х/ф «фальшиві за-
ручини»
04.55 Мультфільми

інтер
05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство вели... з Лео-
нідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.05, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.40 Т/с «Червона королева»
14.50, 15.50, 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 «Без особливого 
ризику»
02.50 «Скептик 2»
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, 02.00 Сьогодні
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09.30, 02.55 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 03.50 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти справед-
ливості 16+
15.50, 21.00 Т/с «На лінії життя» 16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.30 Т/с «CsI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

Новий канал
03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.50, 07.00 М/с «Дракони: Пере-
гони безстрашних»
06.59, 08.15 kids Time
08.20 Серця трьох
10.20 Ревізор
13.20 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.40 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Вовк з Уолл-Стріт» 18+
01.30 Х/ф «Мачо і Ботан 2» 16+

ICTV
05.35 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 «Живи і дай по-
мерти іншим» 16+
12.45, 15.45 факти. День
15.00, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.20, 21.25 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф «Людина із золотим 
пістолетом»
01.50 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
03.10 Краще не повторюй
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

СТб
05.55, 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 «Все буде смачно!»
09.45 «Холостяк - 7»
15.25 «Містичні історії-6 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.50, 22.40 «Х-фактор - 8»

ТеТ
06.00, 05.05 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 Х/ф «Диявол с трьома зо-
лотими волосинами»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30, 02.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00, 19.00 Одного разу під Полтавою
18.00 Країна У. Новий рік
20.00 Танька і Володька
21.00 Казки У Кіно
22.00 Готель Галіція
23.00 Країна У
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 По-
года 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, 04.20 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

П’яТНиця, 26 СічНя

Перший національний
06.00, 16.45 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
18.05, 21.00, 01.55 Новини
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30, 10.40, 11.45, 13.30, 16.30 
Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55, 02.50 Біатлон. Чемпіонат 
Європи. Спринт чоловіки 10км
13.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
14.30 РадіоДень
14.55, 04.20 Біатлон. Чемпіонат 
Європи. Спринт жінки 7.5км
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 «Просто уяви»
00.10 Д/ф «Чесно жити і чесно по-
мерти. Ігуменя йосифа Вітер»
00.55, 05.30 Бабин Яр. Без права 
на існування
05.45 Д/ф «Олександра Шулежко. 
Доля праведниці»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 
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, 13.50 «Міняю жінку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.00 «Ліга сміху 2017»
00.00 Х/ф «Мій найкращий ворог»
02.05 Х/ф «Екстрасенс»
05.35 Мультфільми

інтер
05.55 Мультфільм
06.10, 22.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.05, 12.25 Т/с «Мереживо долі» 
16+
12.40 Т/с «Червона королева»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.15 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «З пекла у пекло» 16+
02.00 Х/ф «Юденкрайз, або Вічне 
колесо»
04.55 «Topshop»
05.25 Х/ф «Я кохаю» 16+

Тк Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
15.50 Т/с «На лінії життя» 16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Моє нове життя»
23.20 Слідами іншого батальйону 
«Донбас»
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CsI. Місце злочину» 16+

Новий канал
03.50, 02.50 Служба розшуку дітей
03.55, 02.55 Зона ночі
05.25 Абзац
07.19, 08.49 kids Time
07.20 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
08.50 Серця трьох
10.50 Ревізор
13.50 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
00.10 Х/ф «Втікач» 16+

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05, 20.20 Антизомбі
12.05, 13.15 Х/ф «Людина із зо-
лотим пістолетом»

12.45, 15.45 факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.35 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Шпигун, який кохав 
мене»
02.15 факти
02.35 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
03.25 Х/ф «Секретний ешелон»»

СТб
06.00, 18.00, 00.25 Т/с «Коли ми 
вдома»
07.55 Х/ф «Молода дружина»
09.55 Х/ф «П’ята група крові»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.50, 22.40, 01.15 «Х-фактор-8»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Карибське золото»
11.10 Т/c «Усі жінки - відьми»
12.00 Панянка-селянка
13.00, 17.30 Казки У Кіно
14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.30 Віталька
16.00 Рятівники
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Містер Пібоді та 
Шерман»
22.30 Х/ф «Джек - переможець 
велетнів» 18+
00.00 Х/ф «Мисливці за хмарами» 
16+
01.30 Х/ф «Вінчання зі смертю»
02.45 Щоденники Темного

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 По-
года 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, 04.20 феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

СУбОТА, 27 СічНя

Перший національний
06.00 Д/ф «Олександра Шулежко. 
Доля праведниці»
06.30 Докудрама «Мисливці на 
нацистів»
09.20 Бабин Яр. Без права на 
існування
09.40 Д/ф «Примара Бабиного Яру»
11.00 Д/ф «Іспит на людяність»
12.00 Біблейська Колекція. Худож-
ній фільм «Пророк Ієремія.»
12.00 
13.55, 00.15 Біатлон. Чемпіонат 
Європи. Гонка переслідування 
чоловіки 12.5км
15.00, 17.10 Д/с «Дика планета»
15.55, 01.40 Біатлон. Чемпіонат 
Європи. Гонка переслідування 
жінки 10км
16.55, 00.55 Погода
18.35 Х/ф «Старий добрий день 
подяки»
20.25 «Гордість світу»
21.00, 01.10 Новини
21.35, 05.10 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/ф «Легіон. Хроніка Україн-
ської Галицької армії «
02.20 Д/ф «Українська револю-
ція» .
03.20 Д/с «Орегонський путівник»
03.50 Д/ф «Вони боролись до 
загину» 1с.
04.20 Надвечір’я. Долі

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06.45 «Гроші «
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Інспектор. Міста»
11.30 Х/ф «Сісі - прекрасна імпера-
триця» (16+)
15.40 Х/ф «Не можу забути тебе» 
(12+)
20.15 Х/ф «Випадкових зустрічей 
не буває» (16+)
00.15 «Вечірній Київ»
02.25 Х/ф «Мій найкращий ворог» 
(16+)

інтер
06.35 Мультфільм
07.20 «Чекай мене»
08.50 «Подорожі в часі»
09.30, 03.40 Х/ф «Господар тайги»
11.00 Х/ф «Вертикаль»
12.45 Х/ф «Балада про доблесного 
лицаря Айвенго»
14.30, 20.30 Х/ф «Місце зустрічі 
змінити не можна»
20.00 «Подробиці»
22.15 «Великий бокс. Олександр 
Усик - Майріс Брієдіс»
01.45 Х/ф «Лівша» 16+
05.00 «Topshop»

Тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 Сьогодні
07.15, 04.30 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Моє нове життя»
13.00, 15.20 Т/с «Обраниця» 16+
17.45, 19.40 Т/с «Поранене серце»
22.10 Т/с «Один єдиний і наза-
вжди» 16+
01.50 Телемагазин
03.00 Т/с «20 років без кохання» 16+

Новий канал
03.00, 01.10 Зона ночі
06.00 М/с «Лунтик і його друзі»
06.20 Ревізор
09.20 Страсті за Ревізором
11.50 Х/ф «Втікач» 16+
14.20 Х/ф «Трейсери»
16.10 Х/ф «Карате-пацан» 16+
19.00 Х/ф «Останній володар 
стихій» 16+
21.00 Х/ф «Я номер чотири» 16+
23.00 Х/ф «Будинок воскових 
фігур» 18+

ICTV
05.40 Скарб нації
05.50 Еврика!
06.00 факти
06.20 Більше ніж правда
07.30 Т/с «Відділ 44» 16+
10.50, 13.00, 03.10 Х/ф «Постання 
світу»
12.45 факти. День
13.15 Х/ф «Патріот» 16+
16.10 Х/ф «І цілого світу замало» 
16+
18.45 факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл» 16+
22.45 Х/ф «Ліцензія на вбивство»
01.15 Х/ф «Із Росії з любов’ю» 16+

СТб
06.05 Х/ф «Спокута»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55, 00.45 «Х-фактор-8»
19.00 Х/ф «Добігти до себе»
22.50 Х/ф «Мріяти не шкідливо»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф «Мавпи в космосі - 2: 
Удар у відповідь»
12.00 Х/ф «Диявол с трьома зо-
лотими волосинами»
13.00 Х/ф «Ромео та Джульєта»
15.00 Х/ф «Три горішки для По-
пелюшки»
16.30 М/с «Пригоди Котигорошка 
та його друзів»
17.30 М/ф «Турбо»
19.00 М/ф «Як приборкати дра-
кона-2»
20.30 Х/ф «Крадійка книжок»
22.30 Х/ф «Мисливці за хмарами» 
16+
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 По-
года в Україні
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
09.45 Натхнення
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер
11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30, 04.15 феєрія мандрів
14.10, 02.15 Відкрита церква
14.35 Навчайся з нами
15.15 фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.10 Акцент
16.30 В кабінетах
17.10, 01.15 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25 фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 00.15 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний проект
23.25 Національний актив
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

 
НеДіЛя, 28 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 Біблейська Колекція.Худож-
ній фільм «Пророк Ієремія.»
11.35 Д/ф «Обсерваторія «Білий 
Слон»
12.10 Перший на селі
12.40, 20.10 Незвичайні культури. 
Документальний цикл
13.55, 23.05 Біатлон. Чемпіонат Єв-
ропи. Одиночна змішана естафета
14.55 фольк-music
15.55, 23.50 Біатлон. Чемпіонат 
Європи. Змішана естафета 2x6 + 
2x7.5
17.45 Т/с «Імперія»
20.25 «Гордість світу»
21.35 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
22.15 Д/с «Зустріч Лувру та Заборо-
неного міста»
01.40 Д/ф «Бій за гору Маківка»
03.45 Д/ф «Вони боролись до 
загину» 2с.
04.15 Світло
05.10 Розсекречена історія

1+1
06.10 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07.05 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Битва громад»
10.55, 11.55, 13.05, 14.10 «Світ на-
виворіт - 5: Індонезія»
15.30 «Ліга сміху 2017»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
23.10 Х/ф «Домашняя работа» 
(16+)
00.50 Х/ф «Екстрасенс» (16+)
04.20 Мультфільми

інтер
05.30, 20.00, 02.25 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.25 «Великий бокс. Олександр 
Усик - Майріс Брієдіс»
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 проти Скот-
ланд-Ярда»
14.00 Т/с «Генеральська невістка»
17.50, 20.30 Т/с «Червона коро-
лева»
22.55 Х/ф «Варенька»
00.50 Х/ф «Мої зірки прекрасні» 16+

Тк Україна
06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Обраниця» 16+
13.20 Т/с «Поранене серце»
17.10, 21.00 Т/с «Півкроку до сім’ї» 
12+
19.00, 05.30 Події тижня з Олегом 
Панютою
20.00 Головна тема
22.50 Х/ф «Шукаю тебе» 16+
00.45 Реальна містика

01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «20 років без кохання» 16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
04.40 Стендап-шоу
05.30, 06.50 М/с «Дракони: Пере-
гони безстрашних»
06.49, 07.49 kids Time
07.50 Х/ф «Карате-пацан» 16+
10.20 Х/ф «Дев’ять ярдів» 16+
12.20 Х/ф «Дев’ять ярдів. Частина 
2» 16+
14.10 Х/ф «Останній володар 
стихій» 16+
16.10 Х/ф «Я номер чотири» 16+
18.20 Х/ф «Земля майбутнього: 
Світ за межами» 16+
21.00 Х/ф «Знаряддя смерті: Місто 
кісток» 16+
23.30 Х/ф «Березневі коти» 16+
01.20 Х/ф «Трейсери»

ICTV
05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.50 факти
06.15 Більше ніж правда
08.00 Х/ф «Патріот» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Із Росії з 
любов’ю» 16+
12.45 факти. День
13.25 Х/ф «Ліцензія на вбивство»
16.00 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл» 16+
18.45 факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Помри, але не зараз»
23.10 Х/ф «І цілого світу замало» 
16+
01.35 Х/ф «Доктор Ноу»
03.20 Х/ф «Постання світу»

СТб
07.05 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдані»
10.55, 00.55 «Х-фактор-8»
15.05 Х/ф «Добігти до себе»
19.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»
23.00 Х/ф «Я щаслива»

ТеТ
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Турбо»
11.30 Рятівники
16.30 М/ф «Як приборкати дра-
кона - 2»
18.00 М/ф «Містер Пібоді та 
Шерман»
19.30 Танька і Володька
22.00 Х/ф «Крадійка книжок»
00.00 Х/ф «Вільям і Кейт» 16+
01.30 Теорія зради
02.30 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, 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 По-
года 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»
18.00 Час. Підсумки тижня з Віталі-
єм Гайдукевичем
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
04.15 Кіно з Я. Соколовою 



гороскопкнига тижня

жарти

історія 
України 
наповне-

на бороть-
бою, болем 
та надією. 
буремні 
часи зміню-
вали долю 
людей, 
викривали 
всі вади й 
перевіряли на міцність силу 
духу й моралі.

Козацький дух зберігся в ба-
гатьох поколіннях нащадків 
славних українських лицарів. Він 
палав у грудях під час найваж-
чих випробувань на початку XX 
століття. З року в рік на сторінках 
книг талановитих українських 
письменників ми відкриваємо 
для себе історичну правду нашої 
Батьківщини через призму люд-
ських доль.

Вона кохала його більше за жит-
тя, і серце, здавалось, розвіється сі-
рим попелом, згорівши від болю 
зради. Нова зустріч стала випробу-
ванням. Війна поміняла їх місцями. 
Тепер він благає про допомогу, але 
чи повірить вона?  

Агент, що продає пилососи, 
входить у квартиру, демонстра-
тивно розсипає в коридорі при-
несене із собою сміття й каже 
господині:

– Якщо мій пилосос не збере 
все це сміття до останньої крихти, 
то я готовий усе це з’їсти! 

Господиня дивиться на це все, 
повертається й іде всередину квар-
тири. Агент здивовано:

– Куди ви, пані?
– За ложкою. У нас вже третій 

день світла немає.
 ***

Двоє колег сидять у кав’ярні й 
філософствують про жінок, хто яку 
собі в жінки візьме. Один каже: 

– Чуєш, Петре, я якщо надумаю 
женитися, то візьму собі жінку кра-
сиву, мудру, вірну й файну госпо-
диню. 

– Ого! А ти собі подумав, як з 
чотирма собі раду даси?

***
– Ти навіщо Діда Мороза за бо-

роду смикнув?
– Хотів перевірити – справжня 

чи ні.
– Ну і як?
– Справжня виявилася. Ніяк не 

збагну, що тепер з нею робити?  

ВіЛьНА хВиЛиНкА 12

22–28 січня 
ОВеН
Левову частину часу поглине 
робота, якою ви самі себе за-

вантажили. Треба переробити безліч 
справ і завершити всі проекти: щось 
купити, щось приготувати, подарува-
ти… Але результат того вартий – на-
прикінці тижня ви отримаєте масу по-
зитивних емоцій!

ТеЛець
Досить незвичний для вас час, 
коли на першому місці почуття, 

а не логіка, факти й підрахунки. Бажа-
но у всьому довіряти власним відчут-
тям та інтуїції. Сміливо експеримен-
туйте та не бійтесь змін.

бЛизНюки
Не робіть ставку на інтелект і 
холодний розрахунок. Відкри-

тість, щирість і товариськість – це те, 
що допоможе вам цього тижня досяг-
нути цілей. Не нехтуйте спілкуванням з 
рідними та колегами.

рАк
На вас чекає активний тиж-
день. Зростуть одночасно ваші 

запити й вимоги стосовно себе, а та-
кож претензії до інших. У вихідні мож-
на чекати підтримки та турботливого 
ставлення з боку родичів. 

ЛеВ
Постарайтесь менше часу ви-
трачати на оточення, а більше 

присвятити собі. Ви це заслужили, та й 
давно треба заспокоїтись, розвіятись, 
відволіктися від домашніх клопотів. 

ДіВА
Цей тиждень подарує вам ду-
шевну гармонію й нові надії. 

Події здатні освіжити у вашій пам’яті 
приємні моменти, заново дати імпульс 
взаємним почуттям. У романтичних 
союзах може посилитися прагнення 
до чогось більшого.

Терези
Деякі погляди на життя можуть 
змінитися, тому не лякайтеся 

нових проблем, спробуйте піднятися 
над ситуацією, лише тоді побачите чу-
дову перспективу. А поки присвятіть 
вихідні рідним.

СкОрПіОН
Внутрішня рівновага й позитив-
ний настрій сприяють підви-

щенню працездатності. Сконцентруй-
теся на найважливіших питаннях, не 
хапайтесь за все одразу, щоб потім не 
розчаруватися.

СТріЛець
Ви попрацювали на славу, тому 
вільного часу стане набагато 

більше, ніж зазвичай. Можливі неочі-
кувані гості, доведеться пробігтися по 
магазинах чи ринках.

кОзеріг
Результат проблеми, що вини-
кла на роботі чи в громадській 

діяльності, буде залежати тільки від 
вас. Тільки ваша розсудливість і стри-
маність допоможуть залагодити мож-
ливий конфлікт з керівництвом.

ВОДОЛій
Краще не планувати на цей пе-
ріод серйозних справ. Вихідні 

дні обіцяють щось цінніше – дружнє та 
неформальне спілкування з важливи-
ми для вас людьми. Не посваріться з 
батьками або з дітьми. 

риби
Тиждень обіцяє бути емоційно 
насиченим і багатим на різні ці-

каві та незвичні для вас події. Ваші 
прагнення підтримають рідні та друзі. 
Будьте уважнішими до близьких лю-
дей, намагайтесь підтримувати з ними 
дружні стосунки.  
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Перевірте розв’язок задач, опублікованих 
у №51 від 20 грудня 2017 р.

Задача №58:
1. E8Q? waiting
1. …h5 [a] 2. r:h5 [a]# 
1. … h6!

1. re6? [2. kf5, kg5#]
1. … Bf7 2.k:f7#
1. … h6/h5 [a] 2. kg6 [B] #
1. … B:e6!

1. rg5! [2. kf5#]
1. …Be6 2. k:e6#
1. … h6/h5 [a] 2. kg6 [B]#

Задача №60:

1. sb6 [C] ?+ kb [a]  2. Q:f7 
[a]#
1. … kd8!

1. Qg3& [2. Qc7#] 1. … k:d7 
2. Qc7#
1. … kb7 [a]  2. Qb8 [B]#
1. … kd8!

1. Q:f7 [a] ! 1. … kd8 2. Qe8#
1. … kb7 [a]  2. sb6 [C]#

Зміна матів на захист «а»

Задача №59:
1. Qb1? d5 [a]  2. Qb8 [B]#
1. … kd5 [b] 2. Qb5 [C]#     
1. …kf4!

1. Qc3? d5 [a]  2. Qc7 [a]#
1. … kd5 [b]  2. Qc3-a5 
[d]# 1. … kf4!

1. Qf1? d5 [a]  2. Qf6 [E]#  
1. … kd5 [b]!

1. Qd2! d5 [a]  2. Qh2 [F]#
1. … kd5 [b]  2. Qd2-a5 
[d]#
Тема Загоруйко в міні-
атюрі.

«ГОЛГОФА КОЗАцьКИХ 
НАЩАДКІВ. ТЕРНОВИЙ 
ВІНОК» ГАННИ ТКАЧЕНКО 

Партнер рубрики: 
Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Тімірязєва

«Правди сила». 
Громадська газета Вінниччини.
Виходить щосереди. 
Видається українською мовою.
Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 
Серія ВЦ №958-316Р від 24.10.2016.
Засновник: ГО «Медіа центр «Власно».

Адреса:
21000, м. Вінниця, 
вул. Театральна. 14, оф. 419
Контакти редакції:
сайт: www.vlasno.info
тел. (0432) 69-49-81
е-mail: pravdy.syla@gmail.com

Відповідальний 
за випуск, головний 
редактор: Ірина Басенко

Дизайн 
та верстка:  
Ярослава Шибіко

Літературний 
редактор:  
Вікторія Онісімова

*За зміст та достовірність інформації в рекламних публікаціях 
несе відповідальність рекламодавець
*Листування з читачами відбувається тільки на сторінках видання
*Рукописи не рецензуються і не повертаються
*Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати матеріали авторів
*Передрук матеріалів без погодження з редакцією забороняється
*Усі права на власні фото- та друковані матеріали належать видавцю

Номер віддруковано у друкарні 
ТОВ «Регіна ЛТД», м. Вінниця, 
вул. Пугачова,1. Тел. (097)156-39-13
е-mail: druk33@ukr.net

Друк офсетний
формат: 
3 друк. лист.
Обсяг: 12 шпальт

Тираж: 
5000 примірників
Замовлення №21825

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

погода у вінниці

Ïîíåäiëîê

    -2     +1 -9     -6 -5    -5 -9     -8  -7     +1 -2     -1 -5     -2

22 ci÷íÿ 23 ci÷íÿ 24 ci÷íÿ 25 ci÷íÿ 26 ci÷íÿ 27 ci÷íÿ 28 ci÷íÿ
Âiâòîðîê Ñåðåäà ×åòâåð Ï’ÿòíèöÿ Ñóáîòà Íåäiëÿ

задача №61
Мат за 2 ходи (5+2) h = 2

задача №63
Мат за 2 ходи (4+2) h = 2

Свої задачі-мініатюри на коопе-
ративний мат надіслав відомий 
український гросмейстер Валерій 
Копил (Полтава). Завдяки його зу-
силлям, понад 10 років видається 

один з найкращих у світі журналів 
з шахової композиції «Пробле-
міст України». 

Микола ПархоМенко

спорт

ШАХОВІ ЗАДАЧІ-мІНІАТЮРИ

 Друкуються

вперше!

задача №62 
Мат за 2 ходи (3+4) h = 2

НА сІЛьсьКОмУ КОНцЕРТІ 
ЗІБРАЛИ ШІсТь ТИсЯЧ ЗАДЛЯ 
ОДУЖАННЯ ХЛОПЧИКА

У селі козлівка Шаргородсько-
го району команда молодих 
активістів організувала бла-

годійний концерт для місцевого 
хлопчика. захід відбувся в рамках 
всеукраїнської акції «Відповідаль-
ність починається з мене». На ньому 
збирали кошти для Владика бере-
зюка, який хворіє на рак печінки.

Під час концерту вітав зі святами міс-
цевий ансамбль «Наповнені любов’ю», 
учасники якого своєю енергійністю та 
пластичністю «запалили» всіх присут-
ніх. На захід запросили також молодий 
та амбітний рок-гурт «Комікси» із села 
Мурафа. Виконавці своїми авторськи-
ми піснями буквально «підірвали» зал 
з перших секунд виступу. Але концерт 
складався не лише з танцювальних і пі-
сенних номерів, звучала й поезія з вуст 
наймолодших учасників заходу. Завдя-
ки чудовим виступам артистів глядачі 
були в захваті від концерту.

Варто зазначити, що в залі вільних 
місць не було, а серед глядачів були 
різні покоління – від дошкільнят до 
людей поважного віку. 

На благодійний захід завітали де-
путат Вінницької обласної ради Вадим 

Соляник та директор товариства «Хлі-
бороб» Тетяна Кокиза. Вони мораль-
но підтримували бабусю Владика пані 
Галину під час концерту, адже жінка не 
могла стримувати сліз, а також переда-
ли для хлопчика подарунки.

Наприкінці концерту спільно зі-
брали кошти в розмірі 6000 гривень, 
які відразу передали бабусі хворого 
хлопчика. Наразі Влад проходить лі-
кування в онкологічному відділенні 
Вінницької обласної дитячої лікарні.

На згадку про благодійний захід 
всім глядачам вручили браслети, 
які організатори (громадська орга-
нізація sharkingdom) виготовили 
власноруч. 

Vlasno.info


