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Підозра клієнта
Днями до нашої редакції надій-

шло повідомлення про те, що фірма, 
яка займається продажем автомо-
білів у лізинг, імовірно, працює за 
шахрайською схемою. Чоловік, який 
ледь не розпрощався з грішми, захо-
тів залишитися анонімним та розпо-
вів нам свою історію. 

– У мережі інтернет я знайшов ого-
лошення про продаж нового автомо-
біля з автосалону за суму вдвічі нижчу 
від вартості авто на ринку, – повідо-
мив потерпілий. – Таку низьку ціну ді-
вчина, яка зустріла мене вже в офісі, 
обґрунтувала тим, що машина стояла 
в автосалоні з 2015 року. Крім цього, 
в Україну перестали завозити машини 
російських виробників, тому їх намага-
ються скоріше продати. 

Вінничанину надали два оригінали 
договору, кожен на 15 сторінок А4. Під 
час ознайомлення з документом його 
всіляко відволікали, говорили комплі-
менти та проводили паралельні теле-
фонні переговори, демонструючи ве-
ликий попит на авто. Після підписання 
договору потерпілому надали рекві-
зити для оплати на суму, яка дорівнює 
половині вартості авто, а саме 60 тисяч 
гривень. Консультантка переконала 
потерпілого розбити другу половину 
вартості автівки на три роки, щоб він 
не мусив сплачувати відсотки.

– Мені повідомили, що якщо я 
сплачу перший внесок завтра до 12-ї 
години, то машину зможу забрати 
вже післязавтра. Під кінець зустрічі 
я попросив копію договору, але кон-
сультантка мені відмовила. Пояснила 
це тим, що договір недійсний, доки я 
не сплачу перший внесок. Сфотогра-
фувати договір теж не дали.  

Після зустрічі чоловік запідозрив, 
що фірма намагається заволодіти його 
коштами шахрайським методом. 

Власник з УзбекистанУ
Ми вирішили знайти більше інфор-

мації про фірму ТОВ «СІГМА АВТОЛІ-
ЗИНГ», з якою уклав договір наш чи-

тач. Зазирнувши до відкритих реєстрів, 
з’ясували, що фірма була зареєстрова-
на 25.04.2017 у Києві. Засновник – Куч-
каров Каюмджан Ашрапкулович, осо-
ба з Узбекистану. Він є власником ще 16 
товариств з обмеженою відповідаль-
ністю, які займаються торгівлею одягу 
та взуттям, паливом, рудами та про-
мисловими хімічними речовинами, 
м’ясом, кормами для тварин, зерном, 
необробленим тютюном та насінням 
тощо. Деякі фірми займаються органі-
зацією будівництва, консультуванням 
з питань комерційної діяльності й ке-
рування, та навіть діяльністю у сфері 
права. Усі, окрім наймолодшої фірми, 
яка існує лише три місяці, мають судові 
практики.

Виявилось, що за вісім місяців 
діяльності й фірма «СІГМА АВТО-
ЛІЗИНГ» стала об’єктом 18 судових 
справ, як цивільних, так і кримі-
нальних. Суд ухвалив накладення 

арештів на деякі банківські рахунки 
ТОВ. Серед судових справ є й позови 
користувачів, які вимагають визна-
ти недійсними договори фінансово-
го лізингу, оскільки у фірми відсутня 
ліцензія для здійснення фінансових 
послуг щодо залучення фінансових 
активів. 

ЖУрналістський ексПеримент 
Ознайомившись зі свідченнями 

особи, яка до нас звернулась, ми ви-
рішили провести журналістський екс-

перимент. Наш журналіст прийшов 
до автолізингової компанії «СІГМА 
АВТОЛІЗИНГ», що знаходиться на ву-
лиці 600-річчя, 15, щоб перевірити 
компанію. Він назвав несправжню 
адресу та вигадане ім’я, і видав себе 
за звичайного покупця. 

– Консультантка допомогла піді-
брати автомобіль та начебто теле-
фонувала до офісу в Києві, щоб дізна-
тись, якого кольору можна замовити 
транспортний засіб конкретної фір-
ми. Не дивно, що й мені відмовили в 
копії договору, – інформує журналіст. 

Сума першого внеску нашого ав-
тотранспорту становила 40 тисяч 
гривень. Звичайно ж, гроші ми не 
платили. За словами журналіста, в 

одному з пунктів договору міс-
титься інформація про те, що 
перший внесок, незалежно від 
вказаного в квитанції призна-
чення платежу, піде на покриття 
інформаційно-консультаційних 
послуг. 

Журналісти викликали патруль-
ну поліцію та слідчо-оперативну 
групу, та склали заяву від імені 
журналіста та редакції «Власно» за 
фактом підозри в скоєнні шахрай-
ства зазначеною фірмою.

Слідчо-оперативна група по-
відомила, що за цією адресою вже 
було кілька викликів. Нам поясни-
ли, що багато людей потрапляють у 
ситуацію, коли сплачують гроші й не 
отримують машини чи інших товарів 
та послуг, тому що неуважно читають 
договір та не знають законів. 

Ми просимо звернутись до редак-
ції осіб, які постраждали від аналогіч-
них схем. 
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запуск у місті немирів япон-
ського підприємства Fujikura 
мав би стати свіжим ковтком 

повітря у сфері працевлашту-
вання в області. на підприємстві 
випускатимуть електропроводку 
для автомобілів. місцева влада 
й керівництво заводу обіцяють 
працевлаштувати близько 500 
осіб. Проте виникла інша пробле-
ма: при наявності такої кількості 
відкритих вакансій працювати 
нікому.

– Коли дізнались про інвестора 
та відкриття заводу Fujikura у Не-
мирові, районний центр зайнятості 
активно підключився до роботи, – 
розповідає керівник Немирівсько-
го районного центру зайнятості 
Людмила Мельник. – Влітку ми з 
менеджером заводу зі Львова, де 
зазначене підприємство працює 
вже кілька років, провели захід, де 
зібрали понад три сотні зацікавле-
них осіб, ознайомили їх з роботою, 
наявними на підприємстві вакан-
сіями та вимогами до них. Також 
їздили агітувати по об’єднаних те-
риторіальних громадах та селах ра-
йону. Зацікавлених чимало, проте 
є й «але». Багато хто не підходить 
за станом здоров’я, адже робота 
делікатна та вимоглива (має бути 
гарний зір, здоровий хребет та в ці-
лому витривалий організм). 

Інші відмовлялись, за словами 
керівника центру зайнятості, через 
віддаленість від місця проживання. 
А в декого не було змоги поїхати 
на дво-, тримісячне стажування до 
Львова, бо ж тут господарство та 
сім’я.

– От для прикладу: нещодавно 
до нас звернулась жінка із села 
Юрківці. Вона раніше працювала 
на фермі, наразі ферма закрилась 
і жінка шукає іншу роботу. Вона 
бажає працювати в Немирові, 
та й вакансії для неї є не лише на 
Fujikura. Але їй немає як добира-
тися до роботи. Автобус від Не-
мирова до Юрковець їздить кілька 
разів на тиждень, – зауважує пані 
Людмила. – Чи взяти Ометинці, 

які розташовані за 68 км від Неми-
рова. Там також є зареєстровані 
в центрі зайнятості, але постійної 
роботи в селі для них немає. Люди 
долучаються й до громадських ро-
біт, прибирають кладовища, допо-
магають з благоустроєм у громаді. 
Та це все тимчасові сезонні робо-
ти. Зараз тривають переговори 
з роботодавцем про можливість 
довозу людей з віддалених насе-
лених пунктів.  Сподіваємось, що 
керівництво заводу вирішить це 
питання. Бо ж охочих працювати 
багато саме у віддалених селах ра-
йону.

Та навіть не це стало головною 
причиною браку кадрів у Немиро-
ві. Чиновниця розповіла, що голов-
ною проблемою є все ж таки трудо-
ва міграція. Багато молоді виїхало 
в країни Європейського Союзу, з 
яких рекордсменом є Польща. Там 
за аналогічний обсяг виконаної ро-
боти платять у рази більше. 

 – От і виходить, що люди не за-
цікавлені йти працювати на неми-
рівський завод навіть за обіцяні сім 
тисяч гривень мінімальної зарплат-
ні щомісяця, – продовжує Людмила 
Мельник. – Протягом 2017 року до 
центру зайнятості звернулось 1557 
осіб, що на 223 менше в порівнянні 
з минулим роком. Станом на 1 січ-
ня соціальні послуги отримують 446 
осіб з усього району. Це на третину 
менше, ніж торік. Хто молодший і 
дужчий – виїжджає на заробітки за 
кордон, хто старіший – виживає з 
утримання господарства. 

 За словами пані Людмили, Не-
мирівський район чи не єдиний в 
області, де проблемою є відсутність 
робітників, а не брак вакансій. Бо 
ж роботу пропонує не лише япон-

ський інвестор. Не вистачає робіт-
ників також і на комбінаті коопе-
ративної промисловості, швачок на 
швейній фабриці «Веселка», бра-
кує механізаторів, водіїв, наван-
тажувачів, працівників у дорожні 
структури.

Економісти зауважують, що че-
рез поспішність та недосконалість 
прийнятих законів, неправильну 
цінову політику в Україні, працез-
датне населення все більше шукає 
альтернативи в країнах західного 
зарубіжжя. А ті, що залишаються 
проживати на батьківщині, боять-
ся втратити соціальні пільги та суб-
сидії.

– Наразі проблемою є мала кіль-
кість працездатного населення. За 
однакових умов праці більшість 
молодих людей обирають роботу 
в країнах Європейського Союзу, 
зокрема в Польщі. Інші, хто не має 
можливості емігрувати за кордон, 
бояться втратити субсидію, бо ж 
тоді значну частину цієї заробітної 
плати доведеться віддавати на по-
вну оплату житлово-комунальних 
послуг. Людей також не мотивує ро-
бота на стаж чи майбутню пенсію. 
Бо ж не відомо, які закони приймуть 
завтра та яких ще нововведень очі-
кувати від держави. Ситуація, що 
склалась у Немирівському районі, 
є показовим прикладом того, якою 
неправильною є тарифна й ціно-
ва політика в Україні, особливо за 
останні три-чотири роки, – проко-
ментував голова комітету еконо-
містів України Андрій Новак.

Наразі близько 200 вінничан 
проходять навчання у Львові. А 40 
працівників уже встановлюють об-
ладнання та готують до запуску за-
водські лінії.  
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чому вінничани не хочуть 
працювати за «білу зарплату» 

Гройсман назвав
сереДню зарплату

украЇнців
у 2018 році

Зарплата

2

Прем’єр-міністр Укра-
їни Володимир Грой-
сман повідомив, що в 

2018 році середня зарплата в 
Україні буде на рівні 10 тисяч 
гривень. 

– На кінець 2017 року ми ви-
йшли на середню заробітну пла-
ту в країні 7,4 тисячі гривень. За-
раз – уже понад вісім тисяч. Ми 
вважаємо, що цього року вона 
буде 10 тисяч гривень, – заявив 
прем’єр. 

Він також зазначив, що мину-
лого року доходи людей росли з 
випередженням інфляції. 

– Якщо ми скажемо, що за-
робітна плата по країні зросла 
в 2017 році на 35,7%, то мінус ін-
фляція, і ми десь маємо порядку 
18-19% зростання реальних до-
ходів, – пояснив Гройсман. 

Згідно з даними Державної 
служби статистики, середня заро-
бітна плата українців у листопаді 
2017 року збільшилася на 38,3% у 
порівнянні з аналогічним міся-
цем минулого року – до 7479 гри-
вень. За рік вона збільшилася на 
21,4%. Нагадаємо, що з 1 січня в 
Україні підвищили мінімальну за-
робітну плату – до 3723 гривень 
на місяць. У 2019 її розмір плану-
ють збільшити до 4173 гривень, 
а в 2020 році – до 4425 гривень.  

працевлаштування

Перше відділення компанії Fujikura заснували у Львові. 
Саме на ньому зараз проходять навчання 200 мешканців 

Вінниччини, які працюватимуть 
на аналогічному підприємстві в Немирові
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У Немирівському районі бракує кадрів через трудову міграцію жителів



нещодавно Вінницю сколих-
нув кричущий випадок не-
коректної поведінки пред-

ставника патрульної поліції, до 
якого звернувся вінничанин для 
з’ясування й фіксації ймовірного 
порушення правил дорожнього 
руху. 

15 січня вінничанин Євгеній Орел 
побачив автомобіль Porsche Cayenne 
білого кольору, який був припарко-
ваний на тротуарі (на проспекті Ко-
цюбинського, через дорогу від «Пе-
троцентру»). Він викликав патрульну 
поліцію, аби визначити, чи є таке 
паркування порушенням правил до-
рожнього руху. Прибувши на місце 
виклику, патрульні не з’ясовували 
правомірність паркування Porsche 

Cayenne, проте розгорілася полемі-
ка між одним з патрульних (Назарій 
Чорний) та активістом (Євген Орел), 
яка містила образи та кепкування з 
прізвища Євгена. 

У результаті – розбитий телефон, 
застосування фізичної сили й, зре-
штою, затримання активіста, який 
виявився працівником муніципаль-
ної поліції. На чоловіка склали три 
протоколи за дрібне хуліганство 
(стаття 173 КУпАП), появу в стані ал-
когольного сп’яніння в громадському 
місці (стаття 178) та злісну непокору 
поліцейському (стаття 185). Складені 
на себе матеріали Євген оскаржив 
у судовому порядку й суд скасував 
обидва протоколи (протокол про ал-
когольне сп’яніння поліція скасувала 
сама ще до суду). 

У прес-службі патрульної поліції 
Вінниці зазначили, що проведуть 
службове розслідування щодо ви-
значення правомірності дій поліцей-
ських. Відгукнулося багато активістів 
та громадських організацій, до ко-
ментування ситуації долучилися екс-
перти… Та на тлі такого загострення 
головне стало другорядним: було 
насправді порушення правил до-
рожнього руху з боку водія Porsche 
Cayenne чи ні. 

Це зобов’язані були з’ясувати 
патрульні саме тоді, коли їх викли-
кав небайдужий вінничанин. Досі 
ніхто не зорієнтував простого гро-
мадянина, що робити наступного 
разу в подібній ситуації? Чи реагу-
вати на правопорушення, чи вихо-
вувати в собі цинічну байдужість і 
позицію невтручання. Ми запита-
ли про це в начальника управлін-
ня патрульної поліції у Вінницькій 
області департаменту патрульної 
поліції Редвана Усеінова. Він зазна-
чив, що не треба по одній ситуації 
судити про все відомство й служ-
бовців Нацполіції загалом, а також 
обов’язково звертатися до поліції, 
якщо стали очевидцем правопору-
шення. 

– Варто дотримуватись коректно-
го спілкування й співпраці, залишаю-
чись у рамках правого поля, – проко-
ментував Усеінов. – Щодо ситуації з 
Чорним і громадянином України, 
моя позиція така: службове розсліду-
вання за результатами судового рі-
шення аж до звільнення.  

У ніч з 18 на 19 січня у селі лу-
ка-мелешківська патрульні 
зупинили автомобіль Skoda 

Fabia, водій якого виявився в стані 
алкогольного сп’яніння. як пові-
домляє в соцмережі Фейсбук го-
лова громадської організації «ко-
мітет безпеки руху» Володимир 
Черкас, за кермом даного авто 
був депутат Вінницької облради, 
заступник голови постійної комісії 
з питань розвитку промисловості 
та підприємництва, інвестиційної 
та регуляторної політики. 

У своєму пості Володимир Чер-
кас наголошує, що водій говорив з 
патрульними на підвищених тонах, 
махав перед їхніми очима депутат-
ською «корочкою» та представлявся, 
як «заступник голови постійної комісії 
Вінницької обласної ради», що чули 
й перехожі. У свою чергу, патрульна 
поліція надала журналісту Vlasno.info 
таку інформацію: 

– Близько третьої години в ніч 
з 18 на 19 січня в селі Лука-Мелеш-
ківська патрульні поліцейські зу-
пинили автомобіль Skoda Fabia, в 
якого не підсвічувався номерний 
знак, – говорить прес-секретар па-
трульної поліції Вінницької області 

Тетяна Фіщук. – Водія зупинили, він 
спокійно вийшов, надав необхідні 
документи, але при спілкуванні па-
трульні поліцейські помітили, що у 
водія присутні ознаки алкогольно-
го сп’яніння й тому запропонували 
йому пройти освідування на алко-
тестері «Драгер». Водій погодився в 
присутності двох свідків, і результат 
виявився трохи більше норми. Нор-
ма – 0,2 проміле, а результат водія 

– 0,38 проміле. На нього склали про-
токол за статтею 130 КУпАП. 

Журналісти намагались зв’язатись з 
депутатом-порушником за номером 
телефону, зазначеному на сайті об-
лради, але виявилось, що даний но-
мер не обслуговується оператором 
зв’язку, тому коментар його почути не 
змогли. Та готові опублікувати його, 
якщо депутат захоче прокоментувати 
інцидент.  

надзВиЧайні Подіїкриміналато«Правди сила», №4(65), 24 січня 2018 р.

оперативні новини

У шарГороді наркодилерка
робила «сХоВки» По ВсьомУ містУ 

на ВінниЧЧині ПосадоВець
дФс «здер» з ПідПриємця
Понад 12 тисяЧ ГриВень 

Через доПомоГУ Українським
ВійськоВим на сХоді
Волонтера ЖиВцем сПалили
У ВласномУ аВто 

Поліція міста Шаргорода на 
гарячому затримала 25-річну 
місцеву жительку під час продажу 
марихуани. Про це повідомили в 
прес-службі ГУ Національної по-
ліції у Вінницькій області.

«Кілька місяців тому до поліції 
надійшла оперативна інформація, 
що жителька районного центру 
займається збутом наркотиків. 
Протягом трьох місяців оператив-
ники документували злочинну 
діяльність 25-річної підозрюваної. 
15 січня під час чергового прода-
жу 50 грамів наркотичної речови-
ни жінку затримали», – розповів 
начальник шаргородської поліції 
Олександр Намакарський. 

За словами затриманої, нарко-
тики вона почала виготовляти для 
власного вживання ще влітку, а 
згодом вирішила їх продавати. 
У різних куточках міста – на зупин-
ках, біля дерев, у парканах – жінка 
робила сховки з наркотичними 
речовинами, а потім зустрічалась з 
покупцями й забирала гроші. За 
даним фактом відкрили криміналь-
не провадження за частиною 
другою статті 307 ККУ. За незакон-
ний збут наркотичних речовин 
жінці загрожує до десяти років 
ув’язнення.   

Приватний підприємець з Ві-
нниччини, аби спокійно вести свою 
законну господарську діяльність, 
мусив платити керівній особі Не-
мирівської об’єднаної державної 
податкової інспекції Головного 
управління ДФС у Вінницькій об-
ласті хабарі. Про це повідомили в 
прес-службі військової прокуратури 
Центрального регіону України.

Усього впродовж 2017–2018 
років з приватного підприємця 
«здерли» кошти в розмірі понад 
12 тисяч гривень.

Наразі правопорушника затри-
мали в порядку ст. 208 КПК України, 
вирішується питання про повідо-
млення йому про підозру, обрання 
запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, відсторонен-
ня його від посади та арешту майна. 
Досудове розслідування триває.   

На острові Гернсі, який знахо-
диться в протоці Ла-Манш, волон-
тер Микус Альпс згорів у власному 
автомобілі. Про це місцева поліція 
повідомила на своїй офіційній сто-
рінці в соцмережі Facebook. 

Литовець за походженням, 
Альпс мешкав у Гернсі, де мав не-
великий власний бізнес з утилізації 
машин. Активно допомагав укра-
їнським бійцям – привозив крам і 
вживані авто в зону АТО. Як зазна-
чили друзі загиблого в коментарі 
ТСН, саме проукраїнська позиція 
«Друг Міка» стала причиною його 
загибелі. Останнім часом Мік отри-
мував багато погроз, а перед самою 
загибеллю мав везти в Україну чер-
гову машину, і цього разу попросив 
військових зустріти його на кордоні, 
бо вже боявся за своє життя.

«Йому писали на сторінку, теле-
фонували. Говорили, що якщо не пе-
рестане допомагати українській армії 
та нам, його вб’ють», – розповів друг 
Альпса, волонтер Олег Назаренко.

Розслідування в даній справі 
триває.  
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нетверезоГо Депутата облраДи
зупинили патрульні піД вінницею 

чи варто вінничанам наДалі бути
небайДужими –

на дорогах

поліція

Максим Задорожний 

Єлизавета лисак 
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історія про грубіяна-поліцейського 
завершилась у суді

назар Чорний у суді



У місті Гайсин Вінницької 
області розгорівся кон-
флікт між міським головою 

анатолієм Гуком та депутатом 
міськради Петром спенеєм.

Понад тиждень цю подію об-
говорюють у соцмережах. Роз-
почалось усе з того, що Анатолій 
Слюсарев розмістив у себе на 
сторінці інформацію, що Петро 
Спеней вимагає в міськради 100 
тисяч гривень за дві альтанки, які 
він розмістив на території дит-
садка та в дворі житлового бу-
динку ще півроку тому. На проти-
вагу з’явились обвинувачення в 
бік міського голови. Мовляв, він 
«відмив» гроші на подарункових 
комплектах цукерок. Vlasno.info 
вирішив уточнити інформацію в 
самих учасників конфлікту та ді-
знатись про його причину.

– Так, дійсно, приходив у місь-
краду Петро Спеней та вимагав 
гроші за ці альтанки, – стверджує 
Анатолій Гук. – Спочатку всі думали, 
що то подарунок. Сам привіз з пів-
року тому, сам поставив. А тепер 
сказав, що йому треба заплатити 
100 тисяч гривень. Звісно, міськра-
да на це не піде. Такі альтанки мож-
на й дешевше купити. Хай краще 
забере їх.

Натомість Петро Спеней наголо-
шує, що це неправда:

– Я нікуди не ходив і не просив 
грошей. Я розмістив п’ять таких аль-
танок: одну в дитсадочку, одну біля 
музею героїв АТО, решту – на моє-
му окрузі. Це вже придумали щось, 
щоб мене очорнити, бо я сказав, 
що на сесії порушу питання стосов-
но новорічних подарунків. Адже ці 
цукерки купили ледь не втричі до-
рожче, ніж їхня собівартість. А про 
вимагання грошей – це голослівні 
обвинувачення. Ніяких заяв і звер-
нень я не писав. Виходить, це моє 
слово проти його слова.

Міський голова підтверджує, що 
письмових заяв не було, але навіть 
усні заяви – це вже шантаж. Щодо 
цукерок – теж немає документаль-
них підтверджень. Тому це теж не-
правдиві звинувачення.

Цікаво, що міський голова та 
депутат є однопартійцями. Тому 
Vlasno.info звернувся до голови Ві-
нницької обласної організації ВО 
«Батьківщина» Людмили Щерба-
ківської, щоб з’ясувати, як у партії 
відреагували на дану ситуацію.

– Як не дивно, я про цей кон-
флікт нічого не знаю. Прикро, що 
таке сталось. Будемо розбиратись. 
Вислухаємо обидві сторони й тоді 
вирішимо, як залагодити це питан-
ня, – зауважує вона. – Не здивуюсь, 
якщо це хтось з наших опонентів 
навмисно загострює ситуацію, щоб 
внести розбалансованість у наші 
ряди.   

Повчитися в іноземців, як 
вирішувати проблеми, що 
накопичилися в нашій дер-

жаві, мали змогу 25 українських 
громадських, бізнес- та полі-
тичних діячів. 15 січня в Харкові 
стартувала програма «академія 
лідерства для розвитку». Програ-
му організували стенфордський 
університет із сша, центр між-
народного приватного підпри-
ємництва  (CIPE) та Український 
католицький університет. на 
прикладах кейсів окремих країн 
слухачам розповідали, як вирі-
шуються ті чи інші проблеми, які є 
чи не в кожній державі. 

Як змусити банківську систему зі-
грати на подолання бідності – ось 
вам кейс Китаю. 

Як зробити, щоб розвивався не 
тільки центр, а й провінція, як зроби-
ти децентралізацію успішною – Перу 
має відповідь. 

Як побороти корупцію й поса-
дити топ-корупціонерів – Індонезії 
вдалося.

Виявляється, ті труднощі й муки, 
в яких народжує свої реформи Укра-
їна, аж ніяк не унікальні. Інші країни 
свого часу вже стикалися й боролися 
з подібним.

Кейс-навчання – інноваційний ме-
тод, що поєднує лекції від професо-
рів Стенфордського університету та 
активне обговорення яскравих при-
кладів зі світової економіки та полі-
тики. Усі кейси є реальними прикла-
дами подій, зразками вже втілених 
реформ інших держав, які сьогодні в 
Україні тільки починаються.

– Ми часто можемо навчитися з 
досвіду інших країн, користуючись 
кейсовим методом навчання, – гово-
рить професор Стенфордського цен-
тру розвитку демократії Роджер Лідз. 

– Ми аналізуємо проблеми, з якими 
стикалися інші країни на шляху розвитку, 
і які схожі на нинішні проблеми в Україні. 
Нетотожні, але схожі. Розуміючи це, май-

бутні лідери отримують новий потужний 
інструмент для вирішення цих проблем і 
прийняття рішень. Такий нестандартний 
підхід допоможе створити власну плат-
форму для змін, на які ми всі так довго 
чекаємо, – переконані організатори.

В академію з’їхались повчитися 
25 молодих лідерів, урядовців, топ-
менеджерів бізнес-проектів, гро-
мадських активістів. Це майбутні 
реформатори з України, Азербай-
джану та Йорданії, що вже зробили 
свій перший крок на шляху до змін 
та нових знань. Державні службов-
ці, представники органів місцево-
го самоврядування та підприємці. 
Єдиною вінничанкою та депутаткою 
з України, яка виграла право бути 
учасницею цієї програми, є Ганна 
Давиденко, докторка педагогічних 
наук, професорка, директорка Ві-
нницького інституту університету 
«Україна», депутатка Вінницької 
міської ради від ВО «Батьківщина». 

– Сьогодні відчувається брак 
професіоналів у багатьох сферах, і в 
тому числі в політиці. Особливо се-
ред людей, які втілюють реформи в 
Україні, – ділиться враженнями та 
отриманим досвідом Ганна Дави-
денко. – Вивчаючи успіхи інших 
країн у реформуванні їхніх еконо-
мік у запропонованих кейсах, я зро-
зуміла, як багато часу Україна ви-
трачає на створення власного 
«колеса». Усі невирішені проблеми 
України, економічні труднощі, не-
вдалі реформи – тягар, що є сумною 
новизною для наших держслужбов-
ців – шлях, уже давно пройдений і 
осмислений в інших країнах. Китай, 
Перу, Індонезія, Шрі-Ланка  вже зна-
йшли відповіді на ці питання, і, як 
результат – їм вдалося змінитись. 
Наша країна приречена на успіх і 
процвітання за умови, що рефор-
мами будуть займатися освічені 
професіонали. Вірю, що час колись 
настане. 
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місцеВа Влада здороВ’я

як боротися 
з корупцією та 
Долати біДність –
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КонфліКт

альтанки та цукерки 
розсварили в Гайсині 
міськоГо Голову та Депутата

Vlasno.info

Тетяна ЩербаТюк

вінничанка вчилася в закордонних 
колег та професорів Стенфордського 
університету

Ганна давиденко з професорами, які проводили навчання
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Про те, що жертвами кору в 
Україні стали восьмеро осіб, 
минулого тижня пролуна-

ло з трибуни парламенту від в.о. 
міністра охорони здоров’я Уляни 
супрун. Україну трясе від наслід-
ків, як запевняють епідеміологи. 

Наразі відсоток вакцинованих 
зростає, – повідомляє ТСН. За кілька 
останніх тижнів рівень щеплення під-
вищився з катастрофічних 45% до при-
йнятних 88%. Супрун вважає, що для 
того, щоб спалахи більше не повторю-
вались, треба посилити відповідаль-
ність за відмову від вакцинації, як це 
зроблено в усіх цивілізованих країнах 
світу, а також рівень вакцинації в сус-
пільстві має бути 98%.

У 2008 році в Україні від почат-
ку року на кір захворіли 1285 осіб, 
щеплення вакциною КПК отримали 
майже 95% дітей. Через два роки 
тільки половина малюків отримали 
захист і забезпечили себе стійким іму-
нітетом на все життя. Далі, поступово, 
кількість вакцинованих знизилась 
до критичних 30%. Минулого року в 
Україні було в 40 разів більше спала-
хів, ніж у 2016 році. Новопризначений 
заступник міністра охорони здоров’я 
Ольга Стефанишина не приховує, що 
чиновники закупили вдвічі більше 
вакцин, ніж потрібно на календарні 
щеплення. 

– Розпочалася така щеплювальна 
вакцинальна кампанія. Це не штучна па-
ніка, а настільки низький рівень вакци-
нації населення. Він колись мав вибухну-
ти, і вибухнути навіть раніше. Те, що ми 
протрималися так довго – це насправді 
диво якесь, – вважає Стефанишина. 

У свою чергу, дитячий імунолог 
Федір Лапій називає це не дивом, а 
наукою. Епідемію кору в Україні про-
гнозували ще три роки тому. 

– Ми казали, якщо не буде вакцина-
ції – будуть спалахи захворювань. Ми 
казали, що кір буде, швидше за все, у 
2017-2018 роках. Чому? Бо так каже на-
ука епідеміологія. Кір не визнає кордо-
нів, – додав спеціаліст. 

Міністерство охорони здоров’я 
очікує на додаткове постачання вак-
цини вже до квітня цього року. 

Додамо, що епідемія кору в Україні 
прорвалася з Румунії. За словами Су-
прун, Європа також бореться з хворо-
бою. Про це вона повідомила на своїй 
сторінці в Facebook.  

епідеМія

в украЇні віДсоток Щеплених
віД кору збільшився вДвічі
юлія Шубіна



У місті бар Вінницької області 
вже два роки функціонує 
професійний гурток авіамо-

делювання. там школярів навча-
ють майструвати повітряних зміїв 
та радіокеровані моделі літаків. 
Учасники навіть їздять на змаган-
ня й привозять звідти нагороди 
за призові місця. Про це розповів 
керівник гуртка аркадій Голубєв.

–  Авіамоделювання мені подо-
балося із самого дитинства, я вже зі 
шести років ходив у гурток. Це були 
далекі 1960-ті роки, тоді багато дітей 
відвідували всілякі технічні гуртки, 
а серед хлопців було дуже модним 
вміти щось майструвати. Викладав у 
нас уже, на жаль, покійний майстер 

спорту міжнародного класу з авіамо-
делювання Леонід Вітковський. Він 
вивчив багатьох, зокрема й тих, хто 
займався авіамоделюванням про-
фесійно. Отже, коли я повернувся до 
Бару, вирішив зібрати його учнів. З 
ними ми й відкрили гурток авіамоде-
лювання та клуб повітроплавання, – 
розповідає Аркадій Голубєв.  

Функціонує гурток під егідою Ві-
нницького обласного центру техніч-
ної творчості учнівської молоді, який 
допомагає з фінансуванням. Тому всі 
охочі відвідують його безкоштовно. 

Гурток працює п’ять днів на тиж-
день. Дві групи з конструювання по-
вітряних зміїв і одна група з авіакон-
струювання. Загалом займається 46 
дітей віком від 9 до 13 років.

Займаються тут 32 хлопчики й 14 
дівчаток. За словами пана Аркадія, 

дівчатка набагато працелюбніші й 
здібніші.

– Серед моїх гуртківців є такі ді-
вчата, які зміями літають набагато 
краще навіть, ніж я. У них настільки 
розвинуте «шосте чуття», що вони 
чують вітер набагато краще багатьох 
професіоналів, – додає Голубєв.

Діти підходять до занять з осо-
бливою наполегливістю, майже не 
пропускають їх, і вже мають у своїй 
колекції десятки повітряних зміїв та 
літаків.

– На гурток з майстрування зміїв 
почала ходити торік. У мене зразу 
все вийшло зробити, і я почала хо-
дити туди з особливим позитивним 
настроєм. Коли виготовила свого 
першого змія й запустила його, була 
неймовірно щасливою. За рік в моїй 
колекції вже є понад 20 повітряних 

зміїв. Зараз з підручних матеріалів 
можу змайструвати такого за чотири-
шість годин, –  ділиться емоціями 
дев’ятирічна Даринка Голубєва. – 
Хоча я займаюсь лише рік, півроку 
тому я вже навіть встигла побувати 
на всеукраїнських змаганнях з керу-
вання повітряними зміями, де зайня-
ла четверте місце. Моїй радості не 
було меж, адже я показала дуже гарні 
результати, ніхто із судів не вірив, що 
я займаюсь лише півроку.

На заняттях кожна дитина само-
тужки може виготовити міні-літак 
або повітряного змія, якого пізніше 
запустить у небо. Для літаків, зазви-
чай, використовують пінопласт, авіа-
модельні трубки та моторчики. Дер-
жавного фінансування замало, тому 
деколи приладдя купують діти або 
безпосередньо сам пан Аркадій. Що-
правда, у них є свої секрети економії. 
Один метр спеціалізованої труби для 
авіаконструкцій коштує від 250 гри-
вень, таких на модель іде від 5 до 7 
метрів, тому Аркадій Голубєв навчив-
ся їх замінювати трубками, які вико-
ристовують для вудок.  

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                          
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у бару Діти за чотири ГоДини можуть 
змайструвати повітряноГо змія

гуртКи

Мирослава слободянюк

цікаві подорожі, нові країни, 
вивчення іноземних мов, 
міжнародні знайомства – 

це все можна отримати й без 
величезних сум на банківському 
рахунку. таку можливість може 
отримати кожен, ставши учасни-
ком міжнародної волонтерської 
програми. У Вінниці вже створи-
ли осередок організації, котра 
займається міжнародним стажу-
ванням студентів. 

Четверо іноземних волонтерів з 
організації aiESEC з наступного тиж-
ня приступають до вчительських 
обов’язків у школах Вінниці. Кита-
янка, два волонтери з Туреччини 
та індонезієць будуть навчати дітей 
англійської мови. Перевагою такого 
неформального викладання є спілку-
вання з носіями мови, тобто з людь-
ми, які вільно володіють нею. 

Запроваджувати «нові технології» 
погодились чотири навчальних за-
клади. aiESEC – це міжнародна, непо-
літична, нерелігійна, неприбуткова 
організація, якою керують студенти й 
нещодавні випускники вишів. 

Приїхавши з Туреччини до Украї-
ни, Бурчан довго не міг адаптуватись 
до нашого клімату, адже звикнувши 
до теплої погоди, наші умови вияви-
лись справжнім випробуванням. 

– Головною відзнакою вашого 
міста є ваші люди. Вони усміхнені 

та добрі. У порівнянні з моєю краї-
ною, ціни у Вінниці набагато нижчі, 
ніж у нас. Мене це тішить. Але є й 
значні недоліки, оскільки місто зо-
всім непідготовлене для іноземців, 
усе лише українською мовою, – 
каже волонтер програми aiESEC 
Бурчан Дузгун.

Про свої враження розповіла ке-
рівниця проекту:

– Особисто я просто в захваті, 
тому що з кожним проектом я від-
криваю для себе щось абсолютно 
нове, – каже учасниця та керівниця 
проекту Олена Степова. –  Чи знали 
ви, наприклад, що в Індії є дуже попу-

лярними вистави вуличних акторів? І 
це не просто мистецькі твори – саме 
так народ висловлює свою реакцію 
на політичні або соціальні зміни в 
країні. А минулого літа мені пощасти-
ло познайомитися з акторкою такого 
театру – Кріті з Індії. 

Інша учасниця проекту, Ікрам з 
Марокко, неймовірно виконує пісні 
свого народу та пише власні тексти.

Вийти із зони комфорту та ді-
знатись про історичну спадщину 
нової країни – такими були цілі 
однієї з іноземних волонтерок з 
Китаю Міранди Лі. За її словами, 
Україна зустріла її спочатку не дуже 
дружньо:

– Одразу дались взнаки погодні 
умови, якщо з цим ще можна змири-
тись одягнувши теплі речі, то без втра-
ченого гаманця, який поцупили в аеро-
порту, було важко, оскільки опинилась 
у новій державі й одразу без грошей. 
Добре, що квиток до Вінниці заздале-
гідь був оплаченим. У Вінниці зустріли 
мене дуже тепло та приязно. Я тут лише 
два дні, тому ще не встигла обжитись 
яскравими моментами, – каже стажер-
ка Міранда Лі.  

Дешева Їжа та вкраДений Гаманець – 
враження іноземних стажерів, які 
навчатимуть маленьких вінничан

навчання

анастасія величко

керівник гуртка аркадій Голубєв самотужки виготовлених повітряних зміїв діти запускають у небо



олег мейдиЧ,
голова фракції 
Во «батьківщина»
у Вінницькій 
обласній раді

Шановні співвіт-
чизники, завдяки 
боротьбі україн-
ських патріотів 99 

років тому відбулася подія, яка ви-
рішила долю нашої з вами країни. 
Об’єднання західних та східних зе-
мель стало можливим завдяки єди-
ному пориву нашого народу, який 
хотів об’єднати Україну по обидва 
боки Дніпра. Саме такий порив 
змушує нас сьогодні захищати Укра-
їну на фронті та боротися за її очи-
щення в політичній площині. Со-
борність – одне зі святих для нас, 
українців, понять. І боротися за неї 
потрібно навіть тоді, коли її вже 
маєш. Ми зараз повинні щодня 
працювати кожен на своїй ниві, аби 
вберегти цей скарб. Докладати всіх 
зусиль, аби наша країна процвіта-
ла, була мирною, заможною та  
успішною. Вітаю вас від імені фрак-
ції ВО «Батьківщина» у Вінницькій 
обласні раді та бажаю всіх благ. 

Григорій зозУля,
голова фракції 
 «УкроП» 
у Вінницькій 
обласній раді

Шановні друзі, по-
братими, одно-
думці! День со-
борності – це не 

просто величне свято для українців. 
Це історичний приклад для насліду-
вання. Адже своєю незламністю та 
жагою до незалежності українські па-
тріоти минулого століття довели, що 
за свою країну варто боротись. Що 
ніякі перепони не зможуть нас збити 
з обраного шляху. Якщо ми вже наду-
мали зберегти єдність України, ми її 
збережемо. І ніякі зовнішні та вну-
трішні вороги не стануть цьому на за-
ваді. І зараз кожен має усвідомити 
себе справжнім українцем: таким, 
що не дасть себе образити, таким, 
який буде вимагати від влади дотри-
муватись тих цінностей, за які боро-
лись мільйони українців, таким, який 
сам буде господарем свого життя! 
Ми переможемо, тому що за нами 
сила, міць, дух нашого народу! Єд-
наймося, бо ми того варті! 

олександр 
корнійЧУк,
голова фракції 
«аграрної партії» 
у Вінницькій 
обласній раді

Дорога громадо! 
Ми відзначаємо 
День соборності 

України – подію, що майже сто років 
тому заклала основи незалежності та 
цілісності нашої держави. І, напевно, 
лише з початком військової агресії 
проти України ми усвідомили, на-
скільки дійсно важливо триматися 
разом усім регіонам України, і мов 
міцний кулак давати відсіч ворогу. 
Ми маємо незліченні скарби на на-
шій благодатній українській землі й 
повинні подбати про те, аби бути 
господарями на ній. Відповідаль-
ність за це лежить на кожному з нас. 
Я особисто та фракція «Аграрної 
партії» в обласній раді бажаємо вам 
міцного здоров’я, щастя, свободи, 
миру й глибокої віри в гідне майбут-
нє рідного краю та України! 

олександр 
крУЧенюк,
голова фракції 
«блоку Петра 
Порошенка» 
у Вінницькій 
обласній раді

Щиро вітаю всіх 
мешканців Ві-

нниччини з Днем соборності Украї-
ни. На жаль, нашу державу завжди 
хотіли роз’єднати вороги, і нам дово-
диться постійно боротися за свою не-
залежність та соборність. Варто зга-
дати, що саме в цей день чотири 
роки тому відбулося перше вбивство 
на Майдані. Тоді не стало Сергія Ніго-
яна, і це стало переломним момен-
том. Люди вирішили остаточно по-
збутися кривавого режиму, який 
продав нашу державу ворогу та по-
ставив соборність нації під удар свої-
ми брудними політтехнологіями. На-
справді ж ніякого поділу давно не 
існує, і це українці довели ще сто ро-
ків тому. Україна – велика та мужня 
держава, тому ми обов’язково пере-
можемо. Бажаю від імені «Блоку Пе-
тра Порошенка» всім мешканцям Ві-
нниччини у День соборності міцного 
здоров’я, мирного неба над головою 
та успіхів у всіх сферах вашого життя. 
Усього вам найкращого. 

з 1999 року щороку 22 січня 
в Україні відзначають день 
соборності. це був довгий і 

тернистий шлях до єднання укра-
їнських земель.

У результаті революції в Росії та 
розпаду Австро-Угорської імперії 
утворилися дві українські держави: 
Українська Народна Республіка та За-
хідно-Українська Народна Республі-
ка. Вони відрізнялися політичними, 
економічними, соціальними й між-
народними орієнтирами. 

Прагнучи отримати допомогу в 
боротьбі з поляками, які наступали 
на ЗУНР, Українська Центральна Рада 
наприкінці листопада 1918 року на-
правила до Києва до гетьмана Ско-
ропадського своїх представників, 

щоб отримати підтримку з його боку.
Попри розбіжності й власні амбіції, 

лідери двох українських держав перед 
загрозою смертельної небезпеки ді-
йшли згоди щодо об’єднання. Здійсню-
валася мрія багатьох поколінь борців 
за незалежність і соборність України.

Урочистий Акт злуки уклали 22 січ-
ня 1919 року о 12-й годині виголошен-
ням Універсалу, у якому зазначалося: 
«...Віднині воєдино зливаються століт-
тями відірвані одна від одної частини 
єдиної України, Західно-Українська На-
родна Республіка (Галичина, Буковина 
й Ужгородська Русь) і Наддніпрянська 
Велика Україна. Здійснилися віковічні 
мрії, якими жили й за які вмирали най-
кращі сини України».

Акт злуки 22 січня 1919 року має 
велике історичне значення як факт ре-
ального об’єднання українських земель 
у єдину соборну державу. А 22 січня є 
особливою датою в історії нашої країни. 
Саме цього дня майже сто років тому 
українські землі вперше після багатьох 
століть роз’єднаності поєднались в одну 
державу. Хоча незабаром їх знову си-
ломіць розділили, та цей день не стерся 
з пам’яті українців. На підтвердження 
цього  21 січня 1990 року люди утворили 
ланцюг, тримаючи в міцному рукостис-
канні одне одного. Це була одна з най-
більших у  Європі масових акцій – «Жи-
вий ланцюг» як символ єдності східних і 
західних земель України. 

Офіційно «Живий ланцюг» імену-
вався «між Львовом і Києвом», але 
починався він не у Львові. Початком 
основного «ланцюга» вважалося 

місто Стрий на Львівщині. Від нього 
простягалося ще два «ланцюги» до 
Івана-Франківська та на Закарпат-
тя. Приєднати до «ланцюга» Івано-
Франківськ було важливо, оскільки 
саме це місто було столицею ЗУНР у 
1919 році. Так живий ланцюг простя-
гався практично на 700 км. 

У Львові  акцію завершили  масо-
вим мітингом, адже учасники пере-
живали емоційне піднесення. Сміли-
во вели  розмови про незалежність 
України. Очевидно, недарма, адже вже 
за півтора року після живого ланцюга 
Україна й справді стала незалежною. 

Про те, як єднався народ України,  
знає учасник живого ланцюга 21 січ-
ня 1990 року микола Удод, громад-
ський діяч, проректор донецького 
національного університету імені 
Василя стуса, проректор, кандидат 
юридичних наук, доцент.

– Представники зі східної частини 
України не були пасивні, багато де-
легацій прибуло до Києва, щоб долу-
читися до акції. Я прибув до Києва в 
складі групи з Донеччини в  кількості  
50 осіб. Ми тримали логотипи Доне-
цька, а  розмістилися ми від станції 
метро «Шулявка» до  станції метро 
«Проспект  Перемоги».

– цікаво, що в той час люди не 
мали таких комунікацій для швидко-
го зв’язку між собою, але зібралися у 
визначений час у визначеному місці. 
як відбувалося інформування народу 
щодо акції, хто був організатором? 

– Ніщо й ніхто не могло стати на за-
ваді учасникам акції. Стаціонарні теле-
фони, телеграми, збори громадських 
організацій – це був інформаційний 
простір того часу. Про піар ще не було 
відомо, тому все було природно, щиро, 
закріплено національною ідеєю. Таке 
єднання – міцніше за скелі. Акцію пе-
ренесли на вихідний день – з 22 січня 
на неділю 21 січня. Завдяки такій зміні 
організаторам вдалося згуртувати, за 
різними підрахунками, від 500 тисяч 
до трьох мільйонів українців. Акцію 
«Українська хвиля» («Живий ланцюг») 
організував Народний Рух України.  

– Чи були провокації, протидії з 
боку тодішньої радянської влади?

– Акція «Живий ланцюг» відбувалася 
в ще тоді радянській Україні, проте дух 
незалежності завжди панував на укра-
їнських землях. Це засвідчувала велика  
кількість синьо-жовтих прапорів, які ма-
йоріли по всій протяжності «ланцюга». 
Влада поводилась толерантно. Цікаво, 
що організатори та учасники акції фак-
тично не відчули жодної протидії влади, 
хоча  було помітно, що не втрачали свою 
пильність спецслужби: вели фото- та ві-
деофіксацію шеренг задля визначення 
розташування делегацій.

***
Таке всенародне єднання стало  тра-

дицією:  щороку 22 січня люди з усіх  міст 
тримають одне одного міцно за руки, 
демонструючи таким чином ту єдність, 
яка дорогою ціною далась Україні. 

історія

Єлизавета лисак

Свято

Довжина ланцюГа 
єДнання в День соборності 

сяГала 700 кілометрів
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олексій ФУрман,
голова фракції 
Во «свобода» 
у Вінницькій 
обласній раді

Побратими! Ми з 
вами – щасливе 
покоління, яке 
отримало мож-

ливість жити в незалежній та собор-
ній Україні. Про таке ще сто років 
тому лише мріяли, та навіть у 1990-
му, коли українці утворили історич-
ний багатотисячний живий ланцюг 
єднання, наша держава ще перебу-
вала в принизливому статусі радян-
ської республіки. І от сьогодні ми 
знову зіткнулися з необхідністю від-
новлення соборності всіх наших зе-
мель. Саме тому ланцюг єднання 
треба проводити не лише з Києва 
до Львова, а ще й до Криму та Дон-
басу – на звільненій від окупанта 
українські землі. І кожен з нас що-
дня має створювати між усіма укра-
їнцями своєрідний духовний лан-
цюг єдності: добрим словом, 
допомогою, гарним відгуком, само-
пожертвою чи подякою. І головне: 
боротися та відбивати напади во-
рожої пропаганди, яка говоритиме, 
що соборність чи незалежність – за-
йві та несуттєві речі. Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода» вітає вас з 
Днем соборності та бажає наснаги 
й сил на боротьбу, і, звісно ж, пере-
моги! 

сергій криВешко,
голова фракції «радикальної партії»  у Вінницькій облраді

Дорогі українці, вінничани! Хоча минуло майже сто років від дня 
об’єднання українських земель в єдину державу, але й понині пи-
тання соборності є болючим і актуальним, адже сьогодні за ціліс-
ність України стоять та гинуть найкращі її сини. Захистивши собор-
ність України, здобуту кров’ю, ми віддамо шану українцям, які її 
здобували століттями. «Радикальна партія» завжди стояла й стоя-
тиме на тому, щоб усі наші землі були зібрані під єдиним україн-

ським крилом, ми маємо позбутися всієї нечисті, яка не дозволяє нам рухатися впе-
ред та тяжіє до темного поневоленого минулого. Україна має йти лише вперед. Разом 
з Кримом, Донбасом, окупованою частиною Луганщини ми повинні повернути всі 
наші землі. І саме для цього живемо та працюємо щодня. Будьмо єдиними! 

Вадим соляник,
голова фракції 
«об’єднання 
«самопоміч» 
у Вінницькій 
обласній раді

Шановна грома-
до! Від усієї душі 
разом з депутата-

ми «Об’єднання «Самопоміч» ві-
таю всіх українців з Днем соборнос-
ті та свободи України. Бажаю, щоб у 
нашій країні процвітав патріотизм, 
віра й надія у світле, мирне майбут-
нє. Злагоди вам у ваших домівках, а 
нашій Україні – миру й процвітання. 
У цей доленосний час активного 
становлення нашої державності ми 
не повинні бути сторонніми спосте-
рігачами, а маємо стати активними 
творцями власного майбутнього. У 
єдності наша сила, тому будьмо 
єдиними, українці! 

22 січня 1919 р., софійська площа в києві 



У селі Погоріла теплицько-
го району мешкають три 
покоління вишивальниць. 

Вони передають науку виши-
вання від матері до доньки вже 
багато років. Уся родина носить 
вишиті власноруч сорочки, а їхні 
рушники та картини прикраша-
ють музейний куточок «Погоріль-
ська світлиця». Про це розповіла 
журналістці газети вишивальниця 
Ганна дзвониська.

З давніх часів вишиванка вважа-
лася особливим одягом для україн-
ців і мала певне сакральне значен-
ня. Люди приділяли увагу не лише 
візерунку, зображеному на полот-
ні, а й тому, хто його вишивав та з 
яким настроєм. Найкращою вважа-
лась сорочка, вишита мамою для 

дитини. На жаль, у наші часи багато 
традицій втрачено, проте в родині 
Дзвонинських їх намагаються від-
новити.

– З раннього дитинства я відчувала 
в нас у хаті цю неповторну атмосферу 
вишивання, особливо взимку. Цікаво, 
що моя мати Марія Філімонівна Шев-
чук не вміла вишивати, поки її не на-
вчив вишивати чоловік, мій батько. 
Ми сідали всією родиною й вишивали 
рушники. З часом мама так захопи-
лась, що це стало її улюбленим занят-
тям. Тоді любов до вишивання прище-
пилась і мені. Спочатку сорочки для 
мене вишивала мама. Пізніше я по-
чала працювати в сільському Будинку 
культури, і вишивала їх сама. Коли ста-
ла директором клубу, виробів у мене 
стало набагато більше. Рушниками 
прикрашають зали, а вишиванки одя-
гають діти на виступи, – розповідає 
Ганна Дзвониська.

Молодша донька пані Ганни, 
13-річна Олеся Дзвониська, попри 
те, що має інвалідність (хворіє на злу-
кову хворобу кишківника від наро-
дження), активно займається виши-
ванням, працює з папером і навіть 
вчиться плести з лози. Мати щиро ра-
діє, адже бачить власне творче про-
довження у своїй донечці.

– Олеся з дитинства в нас була 
хворобливою, у три місяці їй зро-
били операцію на животику, пізні-
ше – ще три операції у Вінниці. Ми 
мусимо постійно вживати ліки та 
дотримуватися спеціальних дієт. Але 
попри це все, дитина дуже активна, 
намагається займатися танцями й 
добре навчатись, –  каже пані Ган-
на. – Донька дуже хоче робити все, 
що й мама робить. Змалечку сідала 
біля мене, і потроху почала виши-
вати: спочатку серветки, а пізніше – 
ікони. Пам’ятаю, купили швейну 

машинку, то відразу почала вчитися 
на ній щось шити. А ще дуже любить 
випікати пряники, торти. І не тільки 
для себе, а й на виставки.

Наразі в Олесі вже є понад сім кар-
тин, у кожну з яких дівчинка вклада-
ла душу. Кожну дівчинка вишиває по-
над півроку. За досить короткий час 
вона вже встигла взяти участь у кіль-
кох конкурсах та виставках.

– Першою вишила ікону Божої Ма-
тері бісером. Учила вишивати мене 
мама, нещодавно вишила для неї на 
день народження зимовий пейзаж. 
Я радію, коли людям подобаються 
мої роботи, вони завжди хвалять 
мене, бажають і надалі розвиватися. 
Це спонукає мене більше працюва-
ти, – говорить Олеся Дзвониська.

Родині Дзвониських вдалося збе-
регти старовинне ремесло та мистец-
тво. Решті мешканців Вінниччини зали-
шається наслідувати цей приклад. 

наш край«Правди сила», №4(65), 24 січня 2018 р.
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мати та донька відроджують давнє ремесло

Вишиті пані Ганною сорочки вдягають на виступи

родина дзвониських

У кожну картину олеся вкладає душу



Грошове дерево, або толстян-
ка – дуже невибаглива рос-
лина. Вона пробачає багато 

огріхів своєму господареві, але 
зловживати цим не варто.

Ось що варто знати всім тим, хто 
хоче придбати або вже став власни-
ком цієї чудової рослини.

1) ГрошоВе дереВо 
дУЖе любить сонеЧко

І в цьому немає нічого дивного, 
тому що батьківщиною толстянки 
вважають теплі країни з великою 
кількістю сонячного світла. Тому став-
те свій скарб на те підвіконня, на яке 
найчастіше заглядає сонечко. А вліт-
ку «вигулюйте» деревце на балконі. 
Ваш вихованець буде цьому дуже ра-
дий.

2) ГрошоВе дереВо не моЖна 
залиВати Водою

Надмірний полив дуже небез-
печний для деревця. Він може 
призвести до того, що у вашої тол-

стянки згниє коріння. Час від часу 
розпушуйте землю навколо дерева, 
щоб коріння могло провітрювати-
ся. Досвідчені садівники радять по-
ливати грошове дерево наступним 
чином: влітку – приблизно двічі на 
тиждень, стежачи за тим, щоб ґрунт 
був трохи вологим; взимку – раз на 
тиждень, даючи можливість ґрунту 
майже висохнути.

3) ГрошоВе дереВо Потрібно 
«ПідГодоВУВати»

Толстянку важко назвати нена-
жерою, але все ж раз на місяць, 
особливо в період вегетації, її по-
трібно підживлювати. Рідкі добри-
ва можете придбати в спеціально-
му магазині.

4) ГрошоВе дереВо не любить 
ЧастиХ Переселень

Пересаджувати толстянку варто 
не частіше одного разу на два роки. 
Хоча, якщо ви бачите, що горщик 
став для неї малим, міняйте його без 

зволікань. Не забудьте зробити на 
дні горщика хороший дренаж, щоб 
не позбавляти коріння дерева венти-
ляції. 

сіль та інші реагенти на до-
рогах взимку – це справжнє 
випробування для нашого 

взуття, а особливо страждають 
м’якенькі та пухнасті уггі. Щоб 
чобітки надовго залишалися кра-
сивими, варто правильно за ними 
доглядати.

сПеціальна Щітка
Після приходу з вулиці струсіть 

весь бруд з поверхні взуття. Для 
цього знадобиться щітка для за-

мші (вона повинна бути чистою). 
Акуратно зчистіть бруд, злегка під-
німаючи ворсинки матеріалу. Після 
цього можете перейти до очищен-
ня водою.

Вода
Уггі можна прати в пральній 

машинці, склавши їх у бавовня-
ний пакет, туго зав’язавши його й 
увімкнувши режим «вовна». Про-
те навіть при такому делікатному 
пранні є ризик деформації взуття. 

Тож краще обирайте інший спосіб – 
протирання поверхні вологою ган-
чіркою.

оцет
Оцет – найкращий засіб у бороть-

бі з плямами від солі й реагентів, 
якщо під руками немає спеціального 
крему. Отже, змішайте в рівних про-
порціях чотири столових ложки се-
мивідсоткового оцту й п’ять столових 
ложок води. Протріть чоботи, потім 
ще раз ретельно пройдіться по них 
чистою вологою ганчіркою, щоб ви-
далити розчин, і поставте сушити.

ВиВодимо Плями Від олії
Візьміть білу крейду (якщо немає, 

то підійде тальк або кукурудзяний 
крохмаль), нанесіть на пляму й зали-
ште на ніч. Вранці витрусіть залишки 
й сміливо взувайте уггі.

сУшіння
Найголовніша умова для сушін-

ня – кімнатна температура. Уггі  вар-
то тримати якомога далі від джерела 
тепла (батареї або обігрівача), інакше 
залишаться розводи. Якщо чищення 
було ґрунтовним і поверхня чобіт за-
лишилась дуже вологою, обов’язково 
помістіть всередину черевиків зім’яту 
газету або паперові рушники.

боремося із заПаХом
Хоча фахівці не рекомендують час-

то носити уггі, але як же в них зручно – 
усю зиму не хочеться з них вилазити! 
При частому носінні, звичайно, може 
з’явитися неприємний запах. Щоб по-
збутися його, можна використати спе-
ціальний спрей або взяти ложку соди, 
помістити всередину, затиснути халяву 
чобота рукою й добре струснути. Зали-
ште чоботи із содою на ніч, а потім пе-
реверніть взуття й витрусіть її. 

Підготувала 
Мирослава слободянюк
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корисні Поради 8

як правильно ДоГляДати 
за чобітками-уГГі взимку

як ДоГляДати за Грошовим Деревом, 
Щоб Гроші любили ваш Дім

вЗуття

КіМнатні роСлини

китайська 
маска краси

СеКрети КраСи

маска з меду, крохмалю 
й солі живить шкіру, 
вирівнює її тон та ви-

світлює пігментні плями.
 інгредієнти:
– 1 чайна ложка меду
   (бажано рідкого);
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 1 чайна ложка солі.

Мед і крохмаль змішайте до 
однорідної консистенції білуватого 
кольору. Додайте чайну ложку по-
дрібненої морської солі (її можна 
замінити звичайною йодованою 
сіллю). Ретельно перемішайте.

Якщо ваша шкіра занадто чут-
лива та суха, додайте в маску ще 
1 чайну ложку молока.

Маска готова, тепер нанесіть 
її на обличчя в кілька шарів, поки 
не використаєте всю приготова-
ну суміш.

Тримати на обличчі маску по-
трібно протягом 25 хвилин, після 
чого змити.

Якщо відчуєте дискомфорт, 
свербіння, сильне пощипування 
тощо, краще відразу ж змийте її 
водою – можливо, у вас алергія 
на один з компонентів.

Для оптимального результату 
косметологи рекомендують ро-
бити китайську маску краси через 
день протягом 20 днів. За цей час 
вдасться зробити 10 процедур.

Такий комплекс допоможе 
підтягнути шкіру обличчя, зроби-
ти її здоровою, гладенькою й ся-
ючою. 
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робота

Консультація по відкриттю робочих 
віз та працевлаштування за кордоном. 
Тел.: (067) 225-08-34.

***
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

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

нашУ ГазетУ моЖна 
Придбати У м. Вінниці:

• залізничний вокзал (касова зала);
• кінцева зупинка «Залізничний вок-
зал»;
• ринок «Привокзальний» (палатки 
біля входу);
• площа Перемоги (палатка за трам-
вайною зупинкою);
• вул. Академіка Янгеля, 24;
• ТЦ «Універмаг» (при вході в право-
му крилі та в пункті прийому оголо-
шень);
• лікарня ім. М. Пирогова (біля входу 
на територію);
• ринок «Урожай» (перед входом 
у м’ясний павільйон);
• ТРЦ «Мегамолл» (перший поверх);
• зупинка «проспект Юності»;
• ТЦ «Дастор» (перший поверх);
• ТСК «Магігранд» (перший поверх);
• ринок «Вишня» (перший поверх);
• ринок «Супутник» (палатка з га-
зетами);
• 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:

Газета «Правди сила» інформує, що «Укрпошта» розпочала передплатну кам-
панію на 2018 рік. Пропонуємо вам оформити передплату нашої газети в будь-
якому поштовому відділенні або через листоношу.
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проГрама телепереДач з 29 січня по 4 лютого
Понеділок, 29 сіЧня

Перший національний
06.00 Д/ф «Українська революція»
06.30 Д/ф «Вони боролись до 
загину»
07.20, 12.50, 14.20, 18.50, 03.45, 
05.50 Погода
07.30, 16.50 Д/ф «Герої України. 
Крути. Перша Незалежність»
08.45 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності - над 
Срібною землею»
09.40, 16.25 Д/ф «Крути»
10.00, 19.30, 03.55 Спецпроект « 
Бій під Крутами. 100 років»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
ПАМ-ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ
12.01 Д/ф «Аеропорт 01.10.2014р. 
Той день»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 
Новини
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15, 22.15 Розсекречена історія
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
21.50, 02.35 Новини. Спорт
23.10 Інтермаріум
00.10 Роздягалка
00.40 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.50 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.15, 05.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.50 «Міняю жінку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
22.00 «Гроші»
23.15, 00.25 «Голос країни 8»
01.45 Х/ф «Домашняя работа» 
(16+)
04.50 Мультфільми

інтер
05.10 «TopShop»
05.40 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.00 Х/ф «Вертикаль»
11.40, 12.25 Т/с «Червона коро-
лева»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.15, 04.25 «Подробиці»
20.40 Т/с «Мереживо долі» 16+
00.25 Т/с «Генеральська невістка»
03.00 «Речдок»

тк Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.50 Сьогодні
09.30, 03.30 Зірковий шлях
11.40, 03.50 Реальна містика
13.50, 15.30 Т/с «Півкроку до сім’ї» 
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 «Робін Гуд»
01.50 Телемагазин
04.45 Агенти справедливості 16+

новий канал
03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39, 07.39 kids Time
06.40 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
07.40 Х/ф «Земля майбутнього: 
Світ за межами» 16+
10.00 Від пацанки до панянки
15.50 Таємний агент
17.20 Таємний агент. Пост-шоу
19.00 Ревізор
21.30 Cтрасти за Ревізором
00.30 Х/ф «Знаряддя смерті: Місто 
кісток» 16+

ICTV
05.00, 04.50 Т/с «Відділ 44» 16+
05.45, 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.10 Х/ф «Доктор Ноу»

12.30, 13.15 Х/ф «Шпигун, який 
кохав мене»
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.15 Х/ф «Помри, але не 
зараз»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Скетч-шоу «На трьох»
22.35 Свобода слова
01.00 Х/ф «Корабель «Місячний 
гонщик» 16+
03.00 Краще не повторюй
04.15 Скарб нації
04.25 Еврика!
04.30 Факти

стб
05.40 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 «Все буде смачно!»
09.50 «Хата на тата»
11.40 Х/ф «Молода дружина»
13.40 Х/ф «Мріяти не шкідливо»
15.25 «Містичні історії-7 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
00.40 «Один за всіх»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф «Мавпи в космосі – 2: 
Удар у відповідь»
11.00, 03.00 Панянка-селянка
13.00, 17.00 Казки У Кіно
14.00 Т/с «Домашній арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки – відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 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, 04.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

ВіВторок, 30 сіЧня

Перший національний
06.00, 17.10 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, 11.45, 12.50, 14.20, 16.25, 
17.40, 20.15 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл 
Смаки Культур
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.30 Лайфхак українською
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
22.45 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
23.25 Д/с «Зустріч Лувру та Забо-
роненого міста»

00.10 Роздягалка
00.40 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.50 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.50 Д/ф «Богдан Гаврилишин.
Місія-Свобода»
04.40 Д/ф «Левко Лук’яненко. Йти 
за совістю» із циклу «Дисиденти»
05.10 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, 00.15, 05.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.50 «Міняю жінку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
22.00 «Інспектор. Міста»
23.35, 00.25, 01.35 Т/с «Як уник-
нути покарання за убивство-2» 
(18+)
04.45 Мультфільми

інтер
05.05 «TopShop»
05.35 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтер-
ом»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.50 Х/ф «Гусарська балада»
14.50, 15.45, 16.45, 03.00 «Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.20, 04.30 «Подробиці»
00.25 Т/с «Генеральська невістка»

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 спра-
ведливості 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 Служба розшуку дітей
03.05, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49, 08.39 kids Time
06.50 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
08.40 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.40 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Пункт призначення» 
16+
23.50 Х/ф «Будинок воскових 
фігур» 18+

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
10.55 Антизомбі
11.55, 13.15 Х/ф «Корабель «Мі-
сячний гонщик» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.35, 21.25 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Тільки для твоїх очей» 
16+
02.00 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
03.20 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 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 «Все буде смачно!»
08.45 «Хата на тата»
12.15 «МастерШеф - 5»

15.25 «Містичні історії-7 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговоримо про 
секс 4»
00.35 «Один за всіх «

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Три горішки для По-
пелюшки»
11.00, 03.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки – відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 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, 04.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

середа, 31 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, 11.45, 12.50, 14.20, 16.35, 
17.40, 20.15, 00.00 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл 
Смаки Культур
12.20 Документальний цикл 
Смачні історії
13.10 Радіо. День
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 Документальний цикл 
«Пліч-о-пліч»
20.25, 00.10 Роздягалка
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.15 Війна і мир
00.40 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.50 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.50 Д/ф «Українська Гельсінська 
спілка-вектор визначено»
04.40 Д/ф «Микола Руденко. Фор-
мулу життя знайдено» із циклу 
«Дисиденти»
05.10 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, 00.15, 05.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.50 «Міняю жінку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
22.00 «Одруження наосліп 4»
23.35, 00.25, 01.35 Т/с «Як уник-
нути покарання за убивство-2» 
(18+)
04.45 Мультфільми

інтер
05.10 «TopShop»
05.40 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «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»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.45 Х/ф «Смішні люди»
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 «Варенька»

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 спра-
ведливості 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, 01.45 Зона ночі
03.40 Абзац
05.40, 06.50 М/с «Дракони: Пере-
гони безстрашних»
06.49, 08.59 kids Time
09.00 Серця трьох
11.00 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
17.50 Таємний агент. Пост-шоу
19.30 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Пункт призначення 
2» 18+
23.45 Х/ф «Пункт призначення» 
16+
01.40 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 10.05 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.00 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Тільки для твоїх 
очей» 16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.35, 21.30 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Восьминіжка» 16+
02.00 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
03.20 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
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.15 «Все буде смачно!»
08.10 «Хата на тата»
11.55 «МастерШеф - 5»
15.25 «Містичні історії-7 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
19.55, 22.40 «МастерШеф»
01.05 «Один за всіх «

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Брудні танці 2: Гаван-
ські ночі»
11.00, 03.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники

17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки – відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 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, 04.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

ЧетВер,  1 лютоГо

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, 11.45, 12.50, 14.20, 16.25, 
17.40, 20.15, 00.35, 05.50 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл 
Смачні історії
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 Роздягалка
15.15 Надвечір’я. Долі
16.30 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 Дорога до Пхьончхану
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спільноти тварин»
23.15 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Шоу»
00.10 ЧереЩур
00.40 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.50 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.50 Д/ф «Августин Волошин. 
Метеорит незалежності - над 
Срібною землею»
04.40 Д/ф «Олесь Шевченко. Як на 
сповіді» із циклу «Дисиденти»
05.10 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, 00.30, 05.20 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
12.20, 13.40, 14.50 «Міняю жінку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.30, 01.35 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
22.00 «Міняю жінку - 13»
23.00 «Право на владу 2018»
00.40 Т/с «Як уникнути покарання 
за убивство-2» (18+)
04.50 Мультфільми

інтер
05.15 «TopShop»
05.45 «Мультфільм»
06.10, 22.30 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 
з Інтером»
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10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
13.00 Х/ф «Неждано-негадано»
14.50, 15.45, 16.45, 03.05 «Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.25, 04.35 «Подробиці»
00.25 Х/ф «Заграва» 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, 02.20 Сьогодні
09.30, 03.10 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 03.50 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти спра-
ведливості 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»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSi. Місце злочину» 16+
01.50 Телемагазин

новий канал
03.00, 01.40 Зона ночі
03.20 Абзац
05.10, 06.10 М/с «Дракони: Пере-
гони безстрашних»
06.09, 07.39 kids Time
07.40 Серця трьох
10.50 Ревізор
13.30 Страсті за Ревізором
16.20 Таємний агент
17.30 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Пункт призначення 
3» 16+
23.45 Х/ф «Пункт призначення 
2» 18+
01.35 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
11.00 Антизомбі
12.00, 13.15 Х/ф «Восьминіжка» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.35, 21.25 Скетч-шоу «На трьох»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.40 Х/ф «Вид на вбивство»
02.00 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
03.25 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
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55 «Хата на тата»
10.50 «МастерШеф - 5»
15.25 «Містичні історії-7 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.40 «Я соромлюсь свого 
тіла 5»
00.00 «Один за всіх»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Злодій та його учи-
тель»
11.00, 03.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
17.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 
Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Країна У. Новий рік
23.00 Країна У
00.00 Т/с «Усі жінки – відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 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, 04.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

П’ятниця, 2 лютоГо

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, 11.45, 12.50, 14.20, 16.25, 
17.40, 20.15, 00.35 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл 
Смачні історії
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
15.15 Світло
16.30 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 «Дефіцит»
23.40 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Шоу»
00.10 ЧереЩур
00.40 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.50 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
03.50 Д/ф «Уламки спогадів»
04.30 Д/ф «Крути»
04.50 Д/ф «Січ»
05.10 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, 14.50 «Міняю жінку»
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю» 
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.15 «Ліга сміху»
00.30 Х/ф «Маргарет»
04.55 «Українські сенсації»

інтер
05.15 «TopShop»
05.45 «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»
10.15, 12.25 Т/с «Мереживо долі» 
16+
12.45 Х/ф «Приборкувачка 
тигрів»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.20 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Ганнібал: Сходження» 
18+
02.10 Х/ф «Чужі тут не ходять»

тк Україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 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 «Я чекатиму на 
тебе завжди»
23.20 Слідами
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSi. Місце злочину» 16+

новий канал
03.00, 01.20 Зона ночі
03.40 Абзац
05.20, 06.15 М/с «Дракони: Пере-
гони безстрашних»
06.14, 07.44 kids Time

07.45 Серця трьох
10.30 Ревізор
13.50 Страсті за Ревізором
16.30 Таємний агент
18.00 Таємний агент. Пост-шоу
19.20 Суперінтуїція
21.00 Аферисти
22.00 Х/ф «Пункт призначення 
4» 18+
23.40 Х/ф «Пункт призначення 
3» 16+
01.15 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
10.55, 20.20 Антизомбі
11.55, 13.15 Х/ф «Вид на вбив-
ство»
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
00.05 Х/ф «Живі вогні»
02.30 Факти
02.50 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
04.10 Краще не повторюй

стб
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Х/ф «Мій лагідний та ніж-
ний звір»
09.35 Х/ф «Парфумерша»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.40 Х/ф «Список бажань»
00.40 «Один за всіх»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Один на Різдво»
11.00, 03.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
14.00 Т/с «Домашній арешт»
14.30, 03.50 Віталька
16.00 Рятівники
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Індики: назад у май-
бутнє»
22.30 Х/ф «Роман із каменем»
00.00 Т/с «Усі жінки – відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 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, 04.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

сУбота, 3 лютоГо

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, 11.50, 13.50, 19.50 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.50 Діти z
11.20 Д/с «Щоденники комах»
12.00 Х/ф «Естер прекрасна»
14.00 Х/ф «Єлизавета. Незаймана 
королева»
18.00 Х/ф «Милий друг»
20.00 «Гордість світу»
21.35, 05.10 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.20 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Шоу»
00.15 Надвечір’я. Долі
01.35 Д/ф «Секрети Вільнюса»

02.25 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.15 Д/ф «Вони боролись до 
загину»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.45 «Гроші «
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45, 23.15 «Світське життя»
10.45 «Інспектор. Міста»
12.20 Х/ф «Тато напрокат» (16+)
14.15 «Голос країни 8»
16.35, 21.15 «Вечірній квартал «
18.30 «Розсміши коміка «
20.15 «Українські сенсації»
00.15 «Вечірній Київ «
02.25 Х/ф «Маргарет» (16+)

інтер
05.00 «TopShop»
05.30 Х/ф «Червоненька квіточ-
ка»
06.50 «Мультфільм»
07.15 «Чекай мене»
08.45 «Подорожі в часі»
09.15, 02.25 Х/ф «12 стільців»
12.30 Х/ф «Не може бути!»
14.30 Х/ф «Кавказька полонянка, 
або Нові пригоди Шурика»
16.10 Концерт «Ірина Білик та 
гурт «ТІК». Кращі українські хіти»
18.00, 20.30 Т/с «Повернешся - по-
говоримо»
20.00, 01.55 «Подробиці»
22.15 Т/с «Варенька. Випробуван-
ня любові»

тк Україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 Сьогодні
07.15, 04.30 Зірковий шлях
09.20 Т/с «Я чекатиму на тебе 
завжди»
13.00, 15.20 Т/с «Тест на любов»
17.00, 19.40 Т/с «Пробач» 16+
22.10 Т/с «І падає сніг...»
01.50 Телемагазин
03.00 Т/с «CSi. Місце злочину» 16+

новий канал
03.00, 02.45 Зона ночі
05.05, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06.59, 07.59 kids Time
08.00 Ревізор
10.50 Страсті за Ревізором
13.30 Х/ф «Коти проти собак»
15.10 Х/ф «Коти проти собак: 
Помста Кітті Галор»
16.50 Х/ф «Елвін та бурундуки»
18.40 Х/ф «Час розплати» 16+
21.00 Х/ф «Зоряний десант»
23.20 Х/ф «Пункт призначення 
5» 18+
01.10 Х/ф «Пункт призначення 
4» 18+

ICTV
05.20, 04.10 Скарб нації
05.30, 04.20 Еврика!
05.35, 04.30 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу
10.50 Особливості національної 
роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
16.20 Х/ф «Завтра не помре 
ніколи» 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
23.00 Х/ф «Золоте око»
01.30 Х/ф «Куляста блискавка»
03.10 Провокатор

стб
05.50 Т/с «Коли ми вдома»
06.10 «Хата на тата»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.25 Х/ф «Список бажань»
14.35 «МастерШеф»
19.00 Х/ф «Було у батька два 
сини»
22.50 «Давай поговоримо про 
секс 4»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф «Барбі. Магія дельфі-
нів»
12.00 М/ф «Пустотливе вороня»
13.30 Віталька. Новий рік
15.00 Країна У. Новий рік
17.00, 20.00, 21.30, 23.00 Танька і 
Володька
18.00 М/ф «Індики: назад у май-
бутнє»
19.30, 21.00, 22.30 Одного разу під 
Полтавою
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу в 
Одесі
00.00 Т/с «Усі жінки – відьми»
01.00 ООН
01.30 Теорія зради
02.30 БарДак
03.00 Панянка-селянка
03.50 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

 
неділя, 4 лютоГо

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 Х/ф «Естер прекрасна»
11.25, 13.35, 17.20 Д/с «Щоденни-
ки комах»
11.40 Дорога до Пхьончхану
12.10 Перший на селі
12.40 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
14.05, 15.50, 23.10 Погода
14.30 Фольк-music
16.00 Д/с «Дива Китаю»
16.30 Документальний цикл 
«Пліч-о-пліч»
17.40 Т/с «Імперія»
20.00 «Гордість світу»
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. Шоу»
00.15 Світло
01.35 Д/с «Дика планета»
02.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!

1+1
06.10 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07.05, 02.15 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Громада на мільйон»
11.00, 11.55, 13.00, 13.55, 15.00, 
16.25 «Світ навиворіт - 5: Індо-
незія»
17.30, 23.10 «Ліга сміху «
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 8»
01.25 «Світське життя»

інтер
05.00 «TopShop»
05.30, 20.00, 01.55 «Подробиці»
06.00 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Кавказька полонянка, 
або Нові пригоди Шурика»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження 2»
12.00 Х/ф «Буркун» 12+
14.10 Х/ф «Всі можливо»
16.10, 20.30 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 2»
22.10 Т/с «Варенька. Наперекір 
долі»

тк Україна
06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.15 Т/с «Тест на любов»

12.50 Т/с «Пробач» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Виноград»
19.00, 02.45 Події тижня з Олегом 
Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 02.05 Т/с «І падає сніг...»
01.35 Телемагазин
03.30 Т/с «CSi. Місце злочину» 16+
05.45 Реальна містика

новий канал
03.00, 01.00 Зона ночі
05.40 Стендап-Шоу
06.29, 08.09 kids Time
06.30 Х/ф «Елвін та бурундуки»
08.10 Х/ф «Загублене майбутнє» 
16+
10.00 Х/ф «Район 9» 16+
12.10 Х/ф «Час розплати» 16+
14.40 Х/ф «Еон Флакс» 16+
16.20 Х/ф «Зоряний десант»
18.50 Х/ф «Руйнівник» 16+
21.00 Х/ф «Суддя Дредд»
23.00 Х/ф «Прибрати Картера» 16+
02.00 Профілактика

ICTV
05.00 Інсайдер
06.45 Т/с «Відділ 44» 16+
07.45 Х/ф «На секретній службі Її 
Величності»
10.35, 13.00 Х/ф «Живі вогні»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Золоте око»
15.55 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Квант милосердя» 16+
22.45 Х/ф «Завтра не помре 
ніколи» 16+
01.00 Х/ф «Голдфінгер»
02.55 Провокатор

стб
04.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.10, 15.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Майдані»
11.05 Х/ф «Було у батька два сини»
17.00, 23.10 «Я соромлюсь свого 
тіла 5»
19.00, 22.10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20.55 «Один за всіх»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф «Пустотливе вороня»
11.15 Х/ф «Один на Різдво»
13.00 Віталька. Один НЕ вдома
14.00 Віталька. Новий рік
14.30 Країна У. Новий рік
17.00, 20.00, 21.30, 23.00 Танька і 
Володька
18.00 Х/ф «Роман із каменем»
19.30, 21.00, 22.30 Одного разу під 
Полтавою
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу в 
Одесі
00.00 Т/с «Усі жінки – відьми»
01.00 Теорія зради
02.00 Х/ф «Прикольна казка»
03.30 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 
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
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 Ві-
талієм 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 



У день соборності України 
вінничанам презентували де-
моверсію фільмів «таємнича 

Вінниччина. репресії 30-х років». 
історії, про які не розказували в 
школі, про які замовчує весь світ, 
відзняли та представили журналіс-
ти «Власно» любов завальнюк та 
Володимир романенко.

Захід відбувся 22 січня у вінниць-
кому молодіжному центрі «Квадрат». 
Перед презентацією фільму глядачі 
стали свідками тематичного перфо-
мансу: встановлені в бункері локації 
історичного характеру створювали 
моторошну атмосферу та нагадували 
про події тих страшних часів.

На початку презентації органі-
заторка заходу запросила гостей до 
першої тематичної інсталяції. Біля бі-
лої стіни стояли людські силуети та ра-
дянська табуретка з колючим дротом.

– Це точка неповернення для міль-
йонів репресованих українців. Яким 
був шлях нашої нації в ті жахливі роки, 
від колиски й до розстрілу, вам роз-
кажуть сьогодні люди, які це пережи-
ли, – зазначила Любов Завальнюк.

На наступній локації про репре-
сії священиків та вірян нам розпо-
вів православний священик Назарій 
Давидовський. Він приміряв на себе 
образ Інокентія Тихонова, владики 
Вінницького, якого розстріляли у ві-
нницькому НКВС, та пояснив, якими 
сміливими були ті, хто не зрікся віри.

Далі глядачі дізнались історію за-
сновника краєзнавчого музею в Туль-
чині Іполіта Збаровського. Ведучий 
«Радіо Такт» Юрій Квітень розповів 
про те, що пережив за своє життя ми-
тець.

Згадуючи 30-ті роки, не можна 
було не згадати Голодомор. Завдяки 
вихованцям театральної студії «Мель-
помена» глядачі могли «перенестись» 
у ті часи та дізнатись про життя двох 

молодих дівчат з Теплицького району. 
Попри юний вік акторки змогли на-
стільки вдало розповісти історії Ганни 
та Матрони, що багатьом глядачам 
було важко стримати сльози. Актор-
ки зізнались, що готуватись до заходу 
було дуже важко.

– Під час перфомансу я ледве стри-
мувала сльози. Одна справа, коли ти 
виконуєш роль неіснуючого персона-
жу, і зовсім інша, коли ти розумієш, що 
це відбувалось у реальному житті, – 
схвильовано про свої переживання 
говорить юна акторка.

Після перфомансу гості перегля-
нули демоверсію чотирьох фільмів, 
у яких йдеться про гоніння україн-
ської літератури, репресії проти вірян, 
української інтелігенції польського по-
ходження та Голодомор.

Після презентації фільму глядачі 
ще довго обговорювали побачене 
та ділились власними історіями. Біль-
шість вінничан не знають про масові 
вбивства людей на території тепе-
рішнього вінницького парку та про 
репресії над нашими предками, хоча 
саме завдяки їм ми сьогодні можемо 
святкувати День соборності України. 

Ті часи є підтвердженням того, що 
об’єднавшись, ми подолаємо всі біди 
та переможемо ворогів.

Цього року медіацентр «Власно» 
планує випустити у світ не лише філь-
ми «Таємнича Вінниччина. Репресії 
30-х років». Тривають зйомки істо-
ричних кінострічок на тему культури, 
спорту, містобудування та легенд По-
ділля.

Захід відбувся за підтримки депар-
таменту соціальної політики та молоді 
у Вінницькій області в рамках програ-
ми патріотичного виховання. Особли-
ва подяка кафе «ТерраМаре» за під-
тримку заходу, забезпечення гостей 
смачним чаєм та печивом. 

гороСКопКнига тижня

жарти

погода у вінниці

таємниці 
має кож-
на люди-

на. Вони на-
дійно заховані 
в найтемні-
ших куточках 
душі за ґрата-
ми почуттів і 
вчинків.

Але завжди 
внадійній в’яз-
ниці знайдеться шпаринка, через 
яку вони втечуть і стануть відоми-
ми попри всі перестороги. Доро-
га поєднує долі людей, що випад-
ково стали супутниками. Журна-
лістка, оператор і двоє незнайом-
ців зустрінуть на своєму шляху 
лихо та щастя, потраплять у не-
безпечні перипетії. Кожен з них 
щось приховує від інших, але при-
мхлива доля не залишить своїх 
бранців до тих пір, поки правда 
не буде викрита. Дорога у всіх 
одна, та для когось вона стане ря-
тунком, а для когось – згубою. 

– Тату, я знати тебе не хочу!
– Ну пробач мене, донечко. Я ж 

не знав, що зошити з Барбі в 11-му 
класі не модні.

***
Програв суперечку друзям. До-

велося зловити кішку на вулиці, по-
садити її в маршрутку й із серйозним 
виразом обличчя сказати їй: «Мусю, 
як доїдеш – зателефонуй!»

***
Наркоман підходить до таксис-

та й питає:
– Мужик, ти вільний?
– Так.
– Потанцюємо?

***
Семирічний хлопчик і його чо-

тирирічна сестра їдять салат з ка-
пусти.

Хлопчик каже:
– Ми з тобою, як два козлики.
Сестра:
– Козел тут один, а я – зайчик...

***
Ідуть двоє чоловіків вулицею 

й бачать дуже вродливу жінку: 
вбрання вишукане, фігура як у 
моделі, вираз обличчя приємний. 
Один іншому:

– Глянь яка! А комусь же вона в 
печінках сидить!

***
– Ой, Оксано, ти не повіриш! 

Їхала сьогодні в метро й одразу 
троє молодих людей встали й по-
ступилися мені місцем.

– Ну і як, ти вмістилася?
***

– Мамо, мамо! Ялинка горить!
– Синку, не горить, а сяє.
– Мамо, мамо, штори сяють! 
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29 січня – 4 лютого 
оВен
Тиждень буде продуктивним. 
Ви встигнете зробити багато 

справ. На вихідних обов’язково на-
городіть себе за таку працьовитість. 
Ви потішите своє внутрішнє Я та 
отримаєте мотивацію й надалі до-
бре працювати. 

телець
Не найкращий період для при-
год і ризику. На користь піде 

домашній затишок. Ви нічого не втра-
тите, побувши в тісному колі рідних чи 
друзів. Навпаки, вкотре переконаєте-
ся, наскільки дорогі для вас ці люди. 
 

близнюки
Тиждень буде яскравим та емо-
ційним. Можливі позитивні 

зміни в кар’єрі. Головне – спокійно ста-
витися до всіх спірних чи конфліктних 
ситуацій. 
 

рак
Будьте обережними! Не дові-
ряйте свої фінансові питання 

нікому. Це зовсім не означає, що хтось 
з близького оточення хоче вас обдури-
ти, але краще бути обачливими – бе-
реженого Бог береже. 
 

леВ
Зробіть паузу в роботі. Після 
відпочинку з’являться нові ідеї. 

Не перенапружуйтеся – результати ва-
шої роботи протягом останнього часу 
вже помітило керівництво. 
 

діВа
Гарний період для спілкуван-
ня та знайомств з новими 

людьми. Ваш розум, шарм та вміння 
знайти підхід до кожної людини до-
поможуть розширити коло спілку-
вання та залучити до нього впливо-
вих людей. 
 

терези
Цього тижня може здатися, 
що життя випробовує вас на 

міцність. Не піддавайтеся емоціям. 
Сприймайте будь-яку ситуацію спокій-
но й під кінець тижня отримаєте бажа-
ні результати. 
 

скорПіон
Зміни вдома та на роботі підуть 
на користь. Головне – це не боя-

тися брати на себе відповідальність та 
проявляти ініціативу. У вирішенні на-
болілого питання допоможе відверта 
розмова.
 

стрілець
Зірки радять творчо підходити 
до будь-якої роботи. Якщо ви не 

будете обмежувати себе стереотипа-
ми, самі здивуєтеся, наскільки якісно 
виконаєте поставлене завдання. 
 

козеріГ
Не забувайте про домашні 
обов’язки. Уникайте конфліктів 

у родині. Навіть якщо ви прагнете до-
вести свою точку зору та маєте сотню 
аргументів, краще просто промовчіть, 
адже злагода – дорожча, ніж втішене 
самолюбство.
 

Водолій
Сприятливий тиждень для да-
леких поїздок, подорожей та 

відряджень. У дорозі з вами може ста-
тися якась цікава пригода. Пам’ятайте: 
випадковості – невипадкові. Тож ро-
біть висновки й ваше життя зміниться 
на краще. 
 

риби
Настав час для початку нових 
стосунків. Прислухайтеся до 

власних почуттів. Будьте впевненими 
у своїй привабливості та сміливо де-
монструйте її всім навколо. Цього тиж-
ня ви просто випромінюватимете кра-
су та чарівність.  
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ірен розДобуДько
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