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42-3 5СеСія міСькради 
В ГайСині закінчилаСя 
Скандалом

одразу дВа коледжі 
хочуть Вийти зі Складу 
аГрарноГо уніВерСитету 

у жмеринці дитячу 
бібліотеку ВиСеляють 
заради «прозороГо офіСу»

протести

8як запікати СтраВи 
у фользі - поради

програма тб
з 5 по 11 лютого

у Вінниці продовжує розгора-
тись скандал щодо знесення 
пам’ятника відомому поету, 

борцю за свободу україни тарасу 
Шевченку.

Нагадаємо, вранці 24 січня вінни-
чани побачили, що з майдану Небес-
ної сотні зникло погруддя Кобзаря. 
Натомість стояв паркан, який охоро-
няли молодики без розпізнавальних 
знаків із собаками. Згодом місцева 
преса повідомила, що саме на цьому 
місці встановлять пам’ятник Небес-
ній сотні. Влада офіційних комента-
рів не дала. 

Вінничани звернулись у поліцію 
з вимогою розслідувати цю справу, 
адже центральна площа оснащена 
великою кількістю камер відеоспос-
тереження. Натомість поліціянти за-
певнили, що зловмисників не бачи-
ли, але будуть вживати заходів.  

Того ж дня погруддя Кобзаря зна-
йшли в музеї міської школи №22. Його 
розмістили без постаменту в кори-
дорі на табуретці. Відповідальність 
за демонтаж та передачу пам’ятника 
взяв на себе один з міських депутатів 
– «свободівець» Володимир Базелюк. 
За його словами, він вирішив подару-
вати погруддя  школі, оскільки вважає 
себе його власником. На його виготов-
лення депутат нібито здав найбільше 
коштів. Цей факт заперечують вінни-
чани, які були свідками встановлення 
пам’ятника 16 лютого 2014 року. 

За словами активстів, до бурем-
них подій на київському Майдані 
громада змогла примусити владу 
ухвалити рішення про встановлення 
монументу саме на площі Театраль-
ній, яку тоді реконструювали спеці-
ально для Шевченка. Але навіть че-
рез кілька років сам пам’ятник так і 
не встановили. Тож під час Майдану 
громада разом з народними депута-

тами встановила тимчасове погруддя 
самотужки. Проте влада міста так і не 
узаконила його, і не запропонувала 
кращий проект. Натомість розроби-
ла інший – меморіал пам’яті Героям 
Небесної сотні «Дерево свободи». 
Рішення ухвалили без громадських 
обговорень, а сам проект – без кон-
курсу.        

Місцеві активісти вважають, що 
міська влада цілеспрямовано розгор-
нула кампанію зі знищення погруддя 
Тараса Шевченка, штучно створивши 
конфлікт між патріотами.

– Шевченко та Небесна сотня – це 
святе для нас, українців! Ці два по-
няття – символи свободи нашої на-
ції, – заявляє місцевий активіст Воло-
димир Воловодюк. – Не можна було 
протиставляти такі речі. 

Громадська організація «Родини Не-
бесної сотні» звернулась до вінничан з 
відкритою заявою, в якій запропону-
вала громадськості звернутись до місь-
кої влади Вінниці з вимогою провести 
місцевий референдум задля вивчення 
дійсного співвідношення думок щодо 
встановлення пам’ятного знаку «Дере-
во свободи» та обрати його місце.

Родичі кількох  сімей Героїв Не-
бесної сотні заборонили використо-
вувати імена їхніх синів та батьків у 
композиції «Дерева свободи». 

Наприклад, Олена Котляр, на-
речена Героя Небесної сотні Олек-
сандра Капіноса, заявила: «Сам де-
монтаж народного погруддя Тараса 
Шевченка, яке встановили вінничани 
під час Революції Гідності на цій пло-
щі, є зневагою до поглядів Олексан-

дра. А встановлення на цьому місці 
ще й монумента Небесній сотні, зо-
крема й Олександру Капіносу, для 
нас є глумлінням над Олександром 
та його світоглядом». 

Міський голова ніяк не відреагував 
на заяви. Депутатка міської ради Ганна 
Давиденко була змушена звернутись 
до мера під час сесії й  ще раз озвучити 
їх. Проте міський голова на пропози-
цію відреагував негативно, при цьому 
стверджував, що таке рішення родини 
прийняли під тиском. Тому, як і плану-
валось, пам’ятник встановлять у запла-
нований термін – до третьої річниці 
Революції Гідності 20 лютого. 

До 20 лютого залишилось менш 
як місяць, та чи зможуть вирішити 
конфлікт у Вінниці, побачимо неза-
баром. 

У Вінниці Вночі знесли 
погрУд дя Тараса ШеВченка

резонанс

Ольга МалінОвська

роки
вчительського стажу має 
краєзнавець з бару микола 
йолтуховський (с.7)

цифра тижня
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раніше на цьому місці стояв пам’ятник тарасу Шевченку
погруддя тараса Шевченка зняли 

з п’єдесталу й поставили на табуретку



нещодавно ми писали, щодо зі складу 
Вінницького національного аграрного уні-
верситету планують вийти коледжі чер-

нятина та брацлава, однак керівництво Внау з 
таким рішенням незгодне. представники коле-
джів 16 січня мітингували з цього приводу під 
стінами Вінницької облдержадміністрації.

Ми вирішили ретельно вивчити питання та на-
відатися в обидва коледжі, аби дізнатися причини 
та подробиці конфлікту.

Ситуацію коментує Олексій Мусіровський, пра-
возахисник, який захищає інтереси Чернятинсько-
го коледжу: 

– У листопаді 2017 року Чернятинський коледж 
провів загальні збори трудового колективу, на яких 
порушили питання про вихід Чернятинського коле-
джу зі складу Вінницького національного аграрного 
університету цілісними майновими комплексами. 
Тобто з усією матеріально-технічною базою, з облад-
нанням, земельними ділянками та всім іншим, – гово-
рить Олексій Мусіровський. – Після цього на засіданні 
Вченої ради університету, яка відбулася 22 грудня 2017 
року, рекомендували звільнити директора Чернятин-
ського коледжу Огородніка, за «аморальну поведін-
ку», нібито за плагіат щодо 16 дипломних проектів, 
хоча саму комісію тоді очолювала особа з Національ-
ного аграрного університету, а також немає жодного 
положення, де було б зазначено, що директор несе 
персональну відповідальність за плагіат. Звіт голови 
ДЕК свідчить про про достатній рівень дипломних 
проектів. Також однією з причин звільнення назвали 
смерть 53 поросят, хоча на момент засідання Вченої 
ради вже компенсували збитки, які стягнули з винної 
особи. Основні вимоги зараз – це визначеність ВНАУ 
щодо подальшої долі Чернятинського коледжу – чи 
він стане факультетом, чи залишиться коледжем. У 
випадку, якщо заклад стане факультетом, він не змо-
же приймати дітей після 9-го класу. Твердження ВНАУ 
про те, що випускники 9-ти класів зможуть вчитися на 
факультеті – неправомірні. 

Основне, що хоче зберегти коледж – це мож-
ливість навчатися в ньому після 9-ти класів, на фа-
культет же потрібно буде вступати після 11-ти кла-
сів, склавши ЗНО. 

Ось що йдеться в законі стосовно навчання дітей:
Закон України «Про освіту». Стаття 16. «Фахова пе-

редвища освіта» п.2: 
«Фахова передвища освіта здобувається на основі 

повної або базової середньої освіти». 
Стаття 17. «Вища освіта». п.2:
«Вища освіта здобувається на основі повної за-

гальної середньої освіти».
Тобто, якщо з Чернятинського коледжу (у статусі 

«фахова передвища освіта») зроблять факультет 
(це вже «вища освіта»), то учні після 9-го класу, ма-

ючи базову середню освіту, у ньому не зможуть на-
вчатися. Колектив Чернятинського коледжу каже, 
що приблизно 80% студентів Чернятинського ко-
леджу – це саме діти, які прийшли після 9-го класу, 
і лише 20% дітей мають повну загальну середню 
освіту, закінчивши 11 класів.

22 січня 2018 року в Чернятинському коледжі про-
вели зустріч трудового колективу коледжу з комісією 
ВНАУ на чолі з президентом Вінницького національ-
ного аграрного університету Григорієм Калетніком. 
На зустрічі, яка тривала близько трьох годин, обго-
ворювали проблемні питання, які цікавили трудовий 
колектив та представників університету. 

Члени комісії на зустрічі заявили, що питання 
наразі вивчається, і те, чи стане Чернятинський 
коледж факультетом, ще остаточно не вирішили, 
керівництво шукає також альтернативні варіанти 
розв’язання проблеми.

– Ми закликаємо до конструктивного діалогу. 
Створімо робочі групи з представників універ-
ситету й коледжу, сядьмо за круглий стіл і будемо 
працювати в руслі розвитку коледжу. Ми всі заці-
кавлені в збереженні цілісності коледжу й вашого 
колективу. Ми розуміємо, що це робочі місця, – 
сказав представник комісії ВНАУ. 

Також комісія пояснила причину ідеї переве-
дення коледжу в статус факультету: 

– У законі «Про освіту» закладається профільна 
освіта для дітей школи. Ми повинні зрозуміти, чи 
зможемо ми конкурувати зі школами, і чи захочуть 
діти покидати стіни школи й іти в професійне учи-
лище, здобувати ту ж саму освіту, яку може надати 
школа, – сказала на зустрічі член комісії ВНАУ.

Представник ВНАУ в комісії говорила про третій 
пункт статті 12 Закону «Про освіту», в якому йдеть-
ся: «Повна загальна середня освіта має три рівні 
освіти: початкова освіта, тривалістю чотири роки; 
базова середня освіта, тривалістю п’ять років, про-
фільна середня освіта, тривалістю три роки».

Викладач Чернятинського коледжу Людмила 
Гук після зустрічі поділилась своїми думками:

– Враження від зустрічі двояке. З одного боку, 
ми понад дві години обговорювали ситуацію, 

яка склалася, але з іншого боку, ми так і не по-
чули чіткої відповіді на питання, які нас хвилю-
вали. 

Також Людмила Гук пояснила причини, через які 
Чернятинський коледж хоче вийти зі складу ВНАУ: 

– Ми хочемо зберегти наш коледж, який має 
понад 73 роки історії. Ми підозрюємо, що якщо ми 
не вийдемо, то можемо просто зникнути. Ми хо-
чемо бачити себе в передвищій фаховій освіті. Не 
наш основний контингент – діти після 11-го класу, 
ми навчаємо дітей саме після 9-го.

– Враження від зустрічі негативне. Вінницький 
національний аграрний університет не прислуха-
ється до думки колективу, – говорить Микола Став-
нійчук, головний рибовод Чернятинського коле-
джу ВНАУ.

У Григорія Калетніка та в представників ко-
місії коментарі після зустрічі взяти не вдалося, 
оскільки, за їхніми словами, вони не встигали на 
іншу зустріч.  

Також під час обговорення порушували питан-
ня механізму виходу Чернятинського коледжу. Річ 
у тому, що сам механізм виходу, з правової точки 
зору, є проблемним, з багатьма «підводними ка-
менями». Але прецедент виходу вже був – Іллінець-
кий коледж. Під час дискусії Григорій Калетник на-
звав вихід Іллінецького коледжу неправомірним, а 
правозахисник Олексій Мусіровський сказав, що 
немає жодного рішення суду, який би визнав цей 
вихід незаконним. 

– Зараз питання щодо створення нової юри-
дичної особи й можливого виходу з вашого 
складу за рішенням колективу вирішує міністер-
ство, а не Вінницький національний аграрний 
університет. Я прошу не перебирати на ВНАУ мі-
ністерські повноваження. Ми консультувалися 
із заступниками міністрів, ми консультувалися 
з експертами, і вони сказали, що якщо коледж 
може ввійти до складу університету окремою 
юридичною особою, то надалі існує процедура 
виходу. Вона не може бути забороненою. Осно-
вне, що ми просимо – оформте рішення Вченої 
ради про те, що ви або підтримуєте, або не під-
тримуєте вихід Чернятинського коледжу. Далі 
вже справа за міністерством, – сказав Олексій 
Мусіровський на зустрічі.

Вінницька обласна рада скерувала листи до Мі-
ністерства освіти й науки України про те, щоб вони 
надали консультації, як бути з коледжами. 

Якщо міністерство надасть механізм виходу, то 
трудові колективи будуть підтримувати ініціативу 
виходу зі складу ВНАУ. Тим більше, процедура існує 
й передбачена низкою нормативних актів, зокре-
ма ЗУ «Про реєстрацію юридичних осіб», а також 
іншими актами, які регулюють порядок передачі у 
власність державного майна.

Ми будемо стежити за ситуацією та повідомля-
ти подальші подробиці. 

оСВіта 

черняТинський коледж хоче ВідділиТися 
Від ВнаУ, аби зберегТи можлиВісТь 

наВчаТи діТей після 9-Ти класіВ
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колектив коледжу під час зборів

осВіТня биТВа:



брацлавський агроеконо-
мічний коледж аналогічно 
до чернятинського заявив 

про бажання вийти зі структу-
ри Вінницького національного 
аграрного університету (Внау). 
причиною стало бажання ке-
рівництва Внау реформувати 
коледж у факультет.

Про суть проблеми розповів 
директор Брацлавського коледжу 
ВНАУ Дмитро Рижмань:

– Питання полягає в тому, що піс-
ля виходу в світ концепції реформу-
вання освіти І-ІІ рівня акредитації 
та згідно із Законом України «Про 
Державний бюджет на 2018 рік», 
а також згідно із Законом «Про 
освіту», Вінницький національний 
аграрний університет, вивчивши ці 
закони, вирішив провести рефор-
мування наших коледжів (у тому 
числі Брацлавського та Чернятин-
ського – авт.) у факультети ВНАУ. 

Це питання винесли на ректо-
рат, а потім і на засідання Вченої 
ради ВНАУ.

– Вивчивши це питання в ко-
лективі нашого коледжу, проана-
лізувавши нові зміни в законодав-
стві, ми вирішили, що нам місця в 
складі вищих навчальних закладів 
немає, оскільки ми не зможемо 
конкурувати серед них. Найбільше 
в нас було набрано одинадцяти-
класників – 24 особи, минулого ж 
року до нас у коледж вступило тіль-
ки 15 таких студентів. А студентів-
дев’ятикласників у нас понад 80 
відсотків, – каже Дмитро Рижмань.

уСі, хто ВСтупиВ піСля 9-ти 
клаСіВ, поВинні будуть 

здати зно й можуть бути 
Виключені з коледжу

– За умови реформування на-
шого коледжу у факультет ВНАУ, 
з’явиться низка проблем, а саме: 
факультет – це підрозділ вишу й на 
основі цього ми зможемо набирати 
тільки абітурієнтів, що мають повну 
загальну середню освіту та здали 
ЗНО, а абітурієнтам з базовою се-
редньою освітою, тобто тим дітям, 
що закінчили дев’ять класів, дорога 
в наш заклад буде закрита. Також ті 
студенти, які вступили в коледж на 
базі 9-ти класів, будуть у цьому році 

здавати ЗНО, і всі, хто не здасть 
його, будуть відраховані згідно із 
Законом «Про вищу освіту». Крім 
того, нам потрібно буде скороти-
ти вчителів, які викладають у нас 
предмети за програмою 10-11 кла-
сів, оскільки їхня спеціалізація вже 
не буде потрібна в навчальному 
процесі, який буде забезпечувати 
наш заклад освіти, – говорить Дми-
тро Іванович.

профільне наВчання 
для СільСької молоді

На сьогодні постає ще одна про-
блема. Не в кожній територіальній 
громаді є можливість створити по-
вноцінні опорні школи, які надава-
ли б дітям право на професійну орі-
єнтацію, або ж, щоб діти могли піти 
й при якомусь навчальному закладі 
отримати профільне навчання. 

– А на основі наших закладів 
можна організувати для таких шкіл 
навчання дітей з профільних спе-
ціальностей. Тим більше, що в нас 
уже був такий досвід, коли ми були 
самостійними, у нас були ліцейні 
класи, в які ми набирали дітей із 
сьомого класу. Двічі на тиждень 
проводились у нас додаткові за-
няття з іноземної мови, математи-
ки та інформатики. Були такі роки, 
що ми набирали по групі, а це 25 
дітей тільки з однієї школи, – роз-
повідає директор Брацлавського 
коледжу. – Ми надаємо можливість 
дітям, сільській молоді, отрима-
ти повну загальну середню освіту 
й стати висококваліфікованими 
фахівцями, бухгалтерами або фі-
нансистами. Студент може йти 
на виробництво й у той же час за 
ступеневою підготовкою навчати-
ся в університеті. Також вагомий 
фактор – це те, що діти в нас зна-
ходяться недалеко від дому, від 
батьків. Оскільки вони приходять 
до нас з 9-ти класів, їм всього по 15 
років, цілком нормально, що бать-
ки переживають, щоб вони були 
під наглядом.

кадроВий та наукоВий 
потенціал коледжу 

проСлаВляє брацлаВ
Ще одне питання, яке випливає в 

даній ситуації – це питання, можна 

сказати, державного рівня – забез-
печення нашої держави кадрами 
всіх галузей народного господар-
ства, висококваліфікованими спе-
ціалістами, тими спеціалістами, які 
на сьогодні мають не наукові зван-
ня, а виробничі спеціальності. Дми-
тро Рижмань наголошує, що зараз 
у державі велика потреба в таких 
кадрах:

– Ми, свого часу, увійшли в 
склад університету без боргів і 
працювали тільки завдяки заро-
бленим самими нами грошам. За 
весь час, що ми перебуваємо в 
складі ВНАУ, з 2003 року по сьогод-
ні, ми не отримали жодної копійки 
на розвиток матеріально-техніч-
ної бази, ми самі себе утримуємо. 
І поки ми не входили в склад ВНАУ, 
ми не опускались нижче третього 
місця серед 143 аграрних навчаль-
них закладів. Зараз ми маємо сьо-
ме місце серед 110 закладів. Ми 
хочемо працювати так, як працю-
вали. Ми зможемо співпрацюва-
ти з усіма навчальними заклада-
ми не тільки України, а і Європи. 
Для підвищення кваліфікаційних 
знань наші студенти проходять 
практику в Польщі. Ми продовжу-
ємо працювати й у цьому напрямі. 
Наш заклад, можна сказати, є ще 
тим єдиним, що тримає Брацлав, 
як селище міського типу: не стане 
нашого коледжу, і воно може стати 
менш розвиненим селищем, з яко-
го вся молодь буде тікати в міста, 
а старші люди – просто доживати 
свій вік. 

На сьогодні коледж створює 
план з підготовки фахівців, потріб-
них для сусідніх ОТГ, співпрацює з 
центрами зайнятості, крім того, 
є можливість проводити навчання 
з підвищення кваліфікації також 
і тим людям, які вже працюють. 
Брацлавський коледж організовує 
навчання з таких важливих для бух-
галтерів програм роботи з клієнт-
ського обслуговування, як «Ме-
док», «Клієнт-Банк», «8С-Бухгалте-
рія». Саме тому коледж вважає себе 
самодостатньою освітньою одини-
цею й не бажає перетворюватися у 
факультет. 

надзВичайні подіїкриміналоСВіта «Правди сила», №5(66), 31 січня 2018 р.

оперативні новини

у дтп на жмеринЩині заГинула
людина, Ще четВеро – 
поСтраждали

у Вінниці заСтрелили
чолоВіка 

на немиріВЩині у ВлаСному
кабінеті помер очільник
СільСькоГоСподарСькоГо
підприємСтВа 

доСВідчений пілот з Вінниччини
заГинуВ на борту Гелікоптера, 
який ВпаВ у кременчуці 

П’ятеро людей постраждали в 
автопригоді в Жмеринській області. 
Одна з них загинула. Про це повідо-
мили в прес-службі ГУ Національної 
поліції у Вінницькій області. 

Аварія сталась 28 січня поблизу 
Браїлова. Попередньо встановле-
но, що 62-річний водій Ford Fiesta, 
повертаючи ліворуч, не надав 
перевагу в русі Renault Kangoo, 
що рухався головною дорогою в 
зустрічному напрямку. У результа-
ті ДТП водії та троє пасажирів 
автомобілів потрапили до район-
ної лікарні. Під час надання 
медичної допомоги в реанімації 
один з постраждалих помер. 
Винуватцю ДТП загрожує до 
восьми років в’язниці. 

Напад на бізнесмена у Вінниці 
закінчився вбивством нападника. 
Повідомлення про вбивство на ву-
лиці Пирогова, 74 з’явилось вночі 
27 січня. 

– Вночі на лінію «102» надійшов 
виклик. Заявник повідомив, що 
були постріли й, імовірно, є заги-
блий, – прокоментувала ситуацію 
речниця вінницької поліції Ірина 
Добровольська. – Після прибуття 
патрульні виявили на місці людину 
з травмами після побиття та тіло 
загиблого. За словами травмова-
ного, він –  вінницький бізнесмен, і 
на нього скоїли напад. Обороняю-
чись, він застрелив одного з трьох 
нападників. Особу вбитого встано-
вили одразу. Загиблим виявився 
47-річний киянин. Зараз тривають 
слідчі дії з виявлення інших двох. За 
даним фактом відкрито два кримі-
нальних провадження: одне – замах 
на вбивство, інше – умисне заподі-
яння надмірної шкоди при само-
обороні. 

Слідчі дії тривають. 

Трагічний випадок трапився у 
селі Ситківці Немирівського району. 
На підприємстві «Ситковецьке», 
яке займається вирощуванням 
зернових культур, 25 січня помер 
працівник. Про це повідомили в 
прес-службі Держпраці України. 

Загиблим виявився 60-річний 
директор підприємства. Свідки 
події кажуть, що директор сидів за 
своїм столом у кабінеті, аж раптом 
знепритомнів і впав. Йому виклика-
ли швидку допомогу. Прибувши на 
місце події, медики констатували 
смерть чоловіка. Наразі за даним 
фактом триває розслідування. 

25 січня в мікрорайоні Молодіж-
ний у Кременчуці впав гелікоптер. 
Усі члени екіпажу загинули. Серед 
них – мешканці Вінницької, Харків-
ської та Херсонської областей, 1964, 
1967, 1968 та 1958 років народжен-
ня. Про це повідомили в прес-
службі МВС України. За попере-
дньою версією слідства, гелікоптер 
летів на невеликій висоті й пілоти 
не помітили розтяжку телевізійної 
вежі, що й стало причиною ката-
строфи. Розслідування в даній 
справі триває. 
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У брацлаВськомУ коледжі не 
бачаТь причин для переТВорення 

закладУ У факУльТеТ ВнаУ

Максим ЗаДОрОжний
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дмитро рижмань брацлавський коледж

одразУ дВа коледжі хочУТь ВийТи 
зі складУ аграрного УніВерсиТеТУ



наприкінці сесії Гайсинської 
міськради обговорення 
пунктів порядку денно-

го переросло в суперечку та 
скандал. адже знову порушили 
питання вартості новорічних 
подарунків для дітей. на думку 
депутата міськради петра Спе-
нея, ціна цукерок у цих пакунках 
набагато менша за закупівельну. 
опонентами депутата виступили 
одразу кілька депутатів та гро-
мадських активістів, які відки-
дали обвинувачення на адресу 
міського голови анатолія Гука. 
але найбільше їх хвилював стан 
здоров’я 73-річного мера, який 
уже переніс дві операції на серці. 
про це вони наголосили журна-
лістам.

– Ось після таких скандалів нашо-
го Анатолія Ілліча може «швидка» 
забрати. Йому ж не можна нерву-
ватись, – хвилюється за мера керів-
ник центру «Патріот» Володимир 
Кривіцький. – Для чого було про ці 
подарунки тему порушувати, якщо 
це питання депутати не погодились 
включати до порядку денного?

Дійсно, для цього не вистачило 
голосів депутатів. Проте Петра Спе-
нея обурило зауваження, що він 
«вставляє палиці в колеса міському 
голові, тоді як саме при Гукові місто 
розквітло».

– Значить, депутатський запит – 
це палиці в колеса? – вигукнув депу-
тат. – Я просто вимагаю прозорості! 
Дайте відповідь на питання, скільки 
витратили грошей на новорічні по-
дарунки.

– Прозорість потрібно починати із 
себе, – зауважує Володимир Кривіць-
кий. – Розкажіть, скільки ви маєте зе-
мельних ділянок і звідки вони у вас 
взялися?

Петро Спеней відповів, що купив. 
Депутат Віталій Руденко зауважив, 
що це неправда. Депутат Спеней на-
голосив, що одну ділянку він купив у 
міського голови. Після ще декількох 
гучних реплік присутніх слово взяв 
міський голова:

– Так ось, Спеней засадив мене у 
в’язницю (проти Анатолія Гука свого 
часу було відкрите кримінальне про-
вадження щодо розтрати бюджетних 
коштів. Згодом його випустили із СІЗО,  
справу закрили – ред.), а тим часом 
«дерибанив» землю. Тепер ствер-
джує, що купив.

У залі знову піднявся галас, хтось 
вигукував, що Анатолій Ілліч стара-
ється все робити тільки для міста, а 
не для себе, тому й має таку велику 
підтримку гайсинчан (на виборах у 
2015 році Анатолій Гук, дійсно, став 

найрейтинговішим мером в Україні, 
набравши понад 91 відсоток голосів 
виборців – авт.). А Петро Григорович 
наголошував, що просто хотів отри-
мати відповідь на свій депутатський 
запит. 

У сесійний зал внесли два пода-
рунки, висипали на столі, щоб усі пе-
ресвідчились, які саме цукерки там 
знаходяться. Проте це не задовільни-
ло депутата Петра Спенея. Він ствер-
джував, що собівартість подарунка 
не перевищує 35-40 гривень. 

– Я опитав експертів, ними ви-
ступили п’ятеро продавців з базару. 
Вони порахували вартість кожної 
цукерки, що входить у цей пакунок, 
і вийшло, що вони коштують утричі 
менше, ніж презентувала міськрада. 
Не 146 гривень, а не більше сорока, – 
запевняє Петро Спеней.

Натомість Анатолій Гук уточнює, 
що 146 гривень – це ціна за кілограм 
цукерок, а в пакунку – 700 грамів. 
Тобто вартують вони приблизно 
102 гривні.

– Торік такий подарунок коштував 
90 гривень, а цьогоріч цукерки подо-
рожчали, тому й пакунок піднявся в 
ціні. Ви подивіться, тут же всі шоко-
ладні цукерки. Найдешевша, жито-
мирська «Ромашка», коштує понад 
80 гривень, – показує Анатолій Ілліч 
цукерки. – А порахувати точно вар-
тість займе багато часу, бо цукерки 
закупляли на кожен дитсадок окре-
мо. І насипом, а потім уже наповню-
вались пакунки. 

Гайсинські депутати після сесійно-
го засідання зізнались, що така гучна 
сесія в них трапилась вперше.

– Я не підтримую такі «розбор-
ки» під час сесії, – говорить депутатка  
Світлана Антонюк. 

Решта депутатів теж сподівається, 
що надалі їх чекає конструктивніша 
робота, а не з’ясовування стосунків. 

сесія міськради В гайсині 
закінчилась скандаломпонад 300 учасників ато

в хмільницькому районі 
Вінницької області отри-

мали земельні ділянки. близько 
220 атовців ще чекають на виді-
лення землі. про це повідомила 
голова хмільницької райради 
зоя бонсевич. 

– На сьогодні питання виділен-
ня земельних ділянок більш-менш 
врегульоване, – говорить вона. – 
Єдине – дуже довго оформляють 
документи. 

Два місяці тому атовці зі всієї 
області влаштували пікет з цього 
приводу під стінами облдержадмі-
ністрації. Вимагали розібратись з 

видачею ділянок, адже деякі атовці 
не могли отримати обіцяну землю. 
Також учасники АТО скаржились, 
що навіть коли всі довідки зібрані 
й подані, процес оформлення пра-
ва власності на земельну ділянку 
триває дуже довго, іноді до десяти 
місяців. 

Секретар Спілки учасників АТО 
з міста Хмільник Надія Сивоха за-
значає, що активна фаза видачі ді-
лянок почалась у грудні. 

– Якщо в сільрадах є зарезер-
вовані землі, то ніяких перешкод 
в отриманні ділянок взагалі не ви-
никає, – наголошує вона. – Із серед-
ини грудня якось активніше процес 
видачі ділянок пішов. 

– Так, дійсно, уже подав усі доку-
менти на оформлення землі. Про-

платив 1800 гривень, – зауважує 
мешканець Хмільницького району 
Валерій Доброгівський. – Але чо-
мусь зараз дають лише 1,2 гектара. 
Тоді як раніше по два атовці отри-
мували.

Голова Порицької сільської 
ради, що в Хмільницькому районі, 
Олександр Криницький зазначає, 
що проблема пошуку ділянок по-
лягає ще й у тому, що вільні ділянки 
«розкидані».

– Наразі немає в сільрадах 
вільних земель, які можна було 
б давати одним шматком, – каже 
він. – У нас, наприклад, можна роз-
дати загалом десять гектарів. Але 
ця земля не в одному місці знахо-
диться. Тому доводиться не по два 
гектари, а по півтора, а то й мен-
ше видавати. Звісно, якщо атовець 
згоден на такий варіант. 

Також Олександр Олександро-
вич розповідає, що останнім часом 
більшість атовців погоджуються 
на пропозицію взяти ділянку вже 
орендованої землі, щоб зразу ж її 
віддати тому орендарю, який її ви-
вільнив.

– Такий варіант влаштовує всіх. 
І орендодавцю добре, бо атовець 
одразу з ним договір підписує. І 
атовцю вигідно, бо він буде на 
цей пай отримувати кошти або 
зерно. Уже як захоче, – гово-
рить він. – У нас зараз є 28 осіб, 
які отримують земельні ділянки. 
Деякі з них ще служать за контр-
актом, але ми вже їм резервуємо 
землі. Тоді як тільки вони напи-
шуть заяву на отримання ділянки, 
зразу можуть оформляти.

У головному управлінні Держге-
окадастру у Вінницькій області під-
креслили, що кожен атовець має 
право претендувати на землю в 
будь-якому куточку України. Мов-
ляв, географічно ніхто не 
прив’язаний. І дозвіл на отримання 
ділянки можна отримати через 
кілька тижнів. А ось документальне 
оформлення конкретної ділянки 
займає близько шести місяців. 
Адже цим займаються землевпо-
рядні організації й зараз у них дуже 
багато роботи через велику кіль-
кість звернень. 
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«землю дУже доВго 
оформляюТь», – Учасники 

аТо на хмільниччині

петро Спеней

анатолій Гук



чоТирма рейсами заВозяТь діТей 
до Школи В селі на калиніВщині

у жмеринці до районного 
відділу культури надійшов 
«лист щастя», в якому за-

значено, що міська рада не пла-
нує продовжувати договір оренди 
приміщення з комунальним за-
кладом «жмеринська центральна 
міська бібліотека імені Володи-
мира Вовкодава» й до березня 
необхідно звільнити приміщення. 
натомість планують на цьому міс-
ці розташувати «прозорий офіс».

– Центральна міська бібліотека в 
Жмеринці існує з 1971 року, обслу-
говує в середньому 4500 осіб різного 
віку. Залучені всі категорії населення: 
юнацтво, молодь, дорослі. Діти в по-
зашкільний час мають можливість  
вдосконалюватись, розвиватись 
творчо і, найголовніше, безкоштов-
но, а це важливо для категорії сімей 
у статусі малозабезпечених. Вони 
становлять більший відсоток відвід-
увачів, бо на сьогодні це єдиний до-
ступний для них центр розвитку дітей 
у Жмеринці, – говорить директорка 
закладу Леся Шульга.

На сьогодні, за словами директор-
ки, бібліотека надає широкий спектр 
напрямів творчого розвитку для всіх 
верств населення Жмеринки. В її 
приміщенні функціонують шаховий 
клуб, міське районне літературне 
об’єднання «Гроно» (співпраця по-
етів з дітьми та дорослими), креа-
тивна студія «Дійство», мистецьке 
об’єднання прикладного мистецтва 
«Подоляни», театральна студія «Си-
ній птах». На базі закладу завжди 
безліч нового й цікавого для дітей:  
поетичні кав’ярні, майстер-класи 
прикладного мистецтва, творчі вечо-
ри, турніри з шахів тощо. 

– Заклад успішно співпрацює з усі-
ма школами, дитячими садками, цен-
тром позашкільної роботи. Спільно 
проводимо цікаві заходи, літературні 
години, вечори, вікторини, зустрічі, 
обговорення книг тощо, – говорить 
Леся Василівна.

Можливим закриттям бібліотеки 
обурені батьки дітей, самі діти та за-
галом усі відвідувачі закладу.

Зручне розташування бібліотеки 
дозволяє відвідувати її всім містянам, 

бо знаходиться вона в центрі міста, 
де є транспортна розв’язка на всі на-
прямки й гарне освітлення вулиць (це 
важливий фактор для батьків). Міська 
влада пропонує нове приміщення, 
яке розташоване не в центрі міста, у 
будівлі, в якій по сусідству займаються 
діти-спортсмени, чиї активні трену-
вання  очевидно заважатимуть дітям 
зосередитись на творчому процесі, 
наприклад, під час віршування, декла-
мування, театрального дійства тощо. 

– На сьогодні батьки можуть не 
турбуватись, як дитина добереться 
до центру міста й додому, чого не 
можна сказати про запропоноване 
міськрадою нове приміщення, – так 
коментує ситуацію батько дівчинки, 
громадський діяч Сергій Швець. – 
Стає зрозумілим, що владі не потріб-
на духовно й культурно розвинена 
молодь і народ загалом. Вона не при-

слухається до наших думок, вподо-
бань і потреб.

У своєму дописі на сторінці 
Facebook він написав:

«Влада хоче з ваших дітей зробити 
дурнів, бо дурнями легко маніпулюва-
ти. Влада свідомо йде на це. Сьогодні 
зібрано понад 1000 підписів на під-
тримку бібліотеки, але цього замало... 
Їм треба допомагати, а не виганяти. Це 
гордість Жмеринки – теперішня й май-
бутня. Є дані щодо результативності 
«прозорого офісу» (центр надання ад-
міністративних послуг). За минулий рік 
центром надано близько 13000 послуг 
різного виду, це 53 людини на день. Це 
означає, що один жмеринчанин раз на 
рік відвідав ЦНАП».

Намагаючись врятувати осередок 
культурного розвитку жителів міста, 
письменники, відвідувачі, бібліотеки 
й батьки зібрали понад 1000 підписів у 
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«Влада хоче з діТей 
зробиТи дУрніВ», –

БіБліотеКи

ШКілЬниЙ автоБУс

Тетяна ЩербаТюк

Єлизавета лисак

у Жмеринці дитячу бібліотеку виселяють заради «прозорого офісу»

зверненні до мера міста.  Звернулися за 
допомогою до громадських організацій. 
І лише тоді, коли ситуація набула розго-
лосу, місцева влада запропонувала на 
круглому столі врегулювати  питання.

На 24 січня призначили засідання 
круглого столу за участі громадськос-
ті, міського голови Жмеринки Анато-
лія Кушніра, представників районної 
та міської рад (начальника управлін-
ня культури та мистецтв  Вінницької 
ОДА Станіслава Городинського та 
президента ГО «Асоціація бібліотек 
Вінниччини» Наталії Морозової).

– На засіданні вирішили поки не 
переміщувати бібліотеку в іншу бу-
дівлю, а фінансування покласти на 
районну раду й частково на міську. 
Заплановано провести громадське 
слухання, на якому громадськість і 
влада узгоджуватимуть своє рішення 
щодо бібліотеки, – прокоментувала 
Наталія Морозова.

Про результати обговорення ми 
запитали й у директорки бібліотеки. 
Леся Василівна говорить:

– Зустріч була насиченою інфор-
маційно та емоційно. Кожна сторона 
перемовин наполегливо відстоювала 
свою думку. Оглянули приміщення, 
яке пропонує міський голова. То, ска-
жу вам, так: воно не рівноцінне тому, в 
якому сьогодні ми розташовані: у при-
міщенні немає вбиральні, третій по-
верх унеможливлює обслуговування 
категорії людей з обмеженими можли-
востями, площа втричі менша (на сьо-
годні ми використовуємо 340 метрів 
квадратних), незручна транспортна 
розв’язка. Зазначу, що ми обслуговує-
мо не лише мешканців міста, а й райо-
нів. Буде просто злочином позбавити 
таку кількість людей духовного розви-
тку й творчої реалізації особистості. 

Проте міський голова на засіданні 
круглого столу сказав, що наразі не 
може надати остаточного рішення, 
оскільки питання необхідно винести 
на обговорення з депутатами місь-
кради. Тож представники бібліотеки 
вирішили: якщо рішення міськради 
буде неприйнятним, подадуть звер-
нення на ім’я міського голови з під-
писами людей (діти-волонтери про-
довжують збирати підписи), щоб 
організувати громадське слухання.  

з нового року до школи в 
селі павлівка калинівсько-
го району дітей підвозить 

шкільний автобус. адже поде-
куди школярам доводиться до-
лати понад три кілометри. про 
це повідомив сільський голова 
павлівки Віктор кособуцький.

– Уже давно були звернення 
батьків щодо шкільного автобуса, – 
говорить він. – Але ніяк це питання 
не вирішувалось. І ось торік завдяки 
співфінансуванню в нас з’явився свій 
транспорт для школярів. По програ-
мі «Шкільний автобус» з державного 
та обласного бюджету нам виділили 
1 мільйон 100 тисяч гривень, з ра-
йонного – 400 тисяч, із сільського ми 
дали 200 тисяч. Автобус новенький, 
комфортабельний, розрахований 
на 30 місць.

У Павлівській школі навчається 
400 дітей. Підвезення потребують 
близько 130 дітей.

– Тому зранку автобус робить чо-
тири рейси: перший – о 7.25, остан-
ній – о 8.20, адже уроки розпочи-
наються о 8.30, – розповідає Віктор 
Васильович. – Після уроків у нього 
два рейси – після 5-го та 6-го уроків, 
для учнів початкових та середніх 
класів. А старші вже самі добира-
ються. Думаю, три кілометри – це не 
дуже велика відстань для них. Хоча 
зранку абсолютно всіх підвозять.

Директор школи Тетяна Шуман-
ська розповідає, що графік руху 
шкільного автобуса обговорюва-
ли з батьками та затверджували на 
шкільних зборах:  

– Кожен рейс школярів супрово-
джує вчитель, у нас є графік чергу-
вання. Коли діти приїжджають до 
школи, ідуть у свої класи. Вони вже 

всі відкриті. Є черговий педагог, який 
спостерігає за порядком. Але дітки й 
самі знають правила поведінки. Вони 
розміщуються в класах, розкладають 
свої речі, спілкуються, роблять останні 
приготування до уроків. 

За словами Тетяни Миколаївни, 
батьки й діти дуже задоволені, що 
тепер у них є шкільний автобус. Бать-
ки не хвилюються за своїх синів і до-
ньок, коли ті йдуть до школи. Адже 
раніше дорогу до школи в будь-яку 
погоду дехто зі школярів долав май-
же годину. А зараз вони вже за 10 
хвилин опиняються на місці.

Додомо, що торік у двох школах Ка-
линівського району з’явились шкільні 
автобуси. Окрім Павлівки, транспорт 
отримали й учні села Гущинці.

Голова Калинівської райради Ва-
силь Поліщук зазначає, що на цей 
рік заплановано знову закупити два 
шкільні автобуси. 



у Вінниці відбулось урочисте 
вшанування захисників до-
нецького аеропорту,  осо-

бового складу зведеного загону 
повітряних сил збройних сил 
україни «дика качка» та відзна-
чення волонтерів пам’ятними на-
городами. захід відбувся в примі-
щенні будинку офіцерів 25 січня.

– Під час заходу планували вручи-
ти 113 нагород нашим «кіборгам», 
але оскільки не всі вони змогли при-
їхати, з різних причин, то вручили 
трохи більше сорока, – говорить на-
чальник прес-центру Повітряних сил 
ЗСУ, полковник Роман юрчило. – Але 
ми можемо дати стовідсоткову га-
рантію, що всі нагороди знайдуть 
своїх власників.

Окрім бійців також отримали на-
городи 17 волонтерів, з них десятьох 
осіб нагороджено від громадської 
організації «Всеукраїнська спілка 
«Побратими України», ще сімох – від 
командування Повітряних сил.

Валянки 47-Го розміру 
та іллінецьке молоко В дапі
Серед нагороджених волонтерів 

були двоє з Іллінців. Це Анатолій Сні-
гир та В’ячеслав Сироватко. Одну з іс-
торій за їхньої участі розповів голова 
ГО «Всеукраїнська спілка «Побрати-
ми України» Роман Смішний:

– 16 грудня 2014 року наші пози-
ції підпалили. Майже все наше спо-
рядження, усі особисті речі згоріли, 
залишилося з одежі тільки те, у що 
ми були вдягнені. Нас було 19 осіб, а 
згоріло вісім автоматів та одна снай-
перська гвинтівка. Тобто в нас зали-
шився один автомат на двох. І після 
цього наші іллінецькі хлопці прорва-
лися в Піски. Я говорю «наші», тому 
що я сам також з Іллінців, але всі во-
лонтери для мене також «наші хлоп-
ці»! І Слава тоді набрав мій номер 
телефону й сказав: «Смішний, я до 

тебе зараз приїду в аеропорт». Було 
приємно! 

На той момент, як згадує Роман 
Смішний, у ДАПі було критично не-
безпечно, і волонтери туди просто не 
могли потрапити.

– Ніхто їх, звичайно, в аеропорт не 
пустив, але вони тоді привезли й мо-
локо наше іллінецьке, і валянки, і їжу, 
і одяг. Передають мені стьобані валян-
ки, 47-й розмір (зріст Романа Смішного 
202 см – авт.), з оттакими калошами 
(показує руками розмір – авт.). І покій-
ний Колюня, старшина 93-ї роти, кри-
чить мені: «Смішний, тут тобі валянки 
приїхали!». Ото я тоді хлопцям перете-
лефонував і дуже дякував, бо ні одежі 
запасної, ні взуття. Запам’яталось дуже. 
А ще оте іллінецьке молоко, 200-гра-
мові упаковки з написом: «Вінницька 
область, місто Іллінці». Я тоді всім пока-
зував, – каже Роман Вікторович. – А ще 
не можу не згадати своєї землячки Світ-
лани Мухіної. Я як ішов на війну, вона 
з дівчатами мені під мій зріст пошила 
спальника, а потім ще форму підганя-
ла, бо видали мені дуже малу, п’ятий 
розмір під мій зріст. І взагалі, якби не 
волонтери, ми б там і не втримались 
би там і два тижні. Честь і хвала всім во-
лонтерам, що допомагали й допомага-
ють до сьогоднішнього дня хлопцям на 
передовій.

«заміСть однієї деталі 
замінили піВаВтомобіля», – 

анатолій СніГир
Анатолій Снігир також сказав 

кілька слів:
– Так по житті склалося, що й Ромку 

Смішного, і юрку Мамалигу я та моя 
родина підтримували з початку боїв 
у Донецькому аеропорту. Не одні ми, 
звичайно. Усе, що їм потрібно було, 
ми купували та відсилали туди. Якраз 
після пожежі тієї, про яку розказу-
вав Ромка. У нього згорів увесь одяг 
та взуття, і ми замовляли спеціаль-
но для нього індивідуальний пошив 
бушлата та взуття. Особливо пробле-
ма була з берцями. Такого розміру 
ніде не було, ми обходили всі базари 
та магазини. Замовили Ромі та юрі 
аж у Львові індивідуальний пошив, 
– говорить Анатолій Снігир. – А ще 
історія була, як юрій Мамалига взим-
ку був у відрядженні в Житомирі й, 
приїхавши КамАЗом в Іллінці, попро-
сив мене влаштувати йому поміняти 
одну деталь. Я підійшов до директо-
ра ПП «Ремсільмаш» Вадима Стефка 
й він погодився допомогти. Вони тоді 
поміняли майже половину автомобі-
ля, включаючи коробку передач. Усе 
це, у принципі, безкоштовно. Ми тоді 
завантажили цей КамАЗ дошками, і 
передали ще і ящик з медикамента-

Волонтери

Максим ЗаДОрОжний
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ВолонТери аТо, які прориВалися 
крізь обсТріли Та Вогонь, оТримали 
нагороди Від ВійськоВих
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ми. Усе тоді передавали: і буржуйки, і 
крупи, і макарони, і шкарпетки з тру-
сами. І взагалі, що просили – те й ку-
пували та передавали.

Анатолій Снігир зауважує, що досі 
їм, як волонтерам, прикро бачити й 
не можна зрозуміти таку річ: чому на 
сьогодні на передовій не організова-
но навіть гаряче харчування бійцям. 

– У Другу світову війну, усі 
пам’ятаємо, як кухарі на плечах, під 
кулями, ризикуючи життям, тягали 
«тормозки» хлопцям на передову, а 
в нас сьогодні волонтери везуть цю 
саму їжу бійцям на нульові позиції. 
А держава не може організувати га-
рячу їжу бійцям, – закінчує, з прикріс-
тю в голосі, волонтер.

«за Сто метріВ Від маШини 
падали «Гради», – 

анатолій СироВатко
Інший іллінчанин, В’ячеслав Сиро-

ватко, розповідає:
– Мені дуже приємно, що про мене 

згадали. Такі відзнаки, що вручають 
військові, дають нам, волонтерам, на-
тхнення на подальшу роботу. Є що по-
казати дітям. У нас взагалі не було мети 
займатись волонтерством для того, 
щоб у майбутньому отримати якісь 
відзнаки або нагороди. Ми просто ро-
били те, що від нас вимагала ситуація в 
той момент часу, для того, щоб допо-
могти державі зберегти свою суверен-
ність, – говорить В’ячеслав Сироватко. 

– Ніколи не забуду ситуації, як снай-
пери по нас стріляли, як «Гради» про-
літали над автомобілями й падали 
за 100 метрів від нас, як, везучи ліс у 
Водяне, ми побачили дрона, що літав 
над нами. Хлопці попередили, що по-
трібно ховатись, бо зараз буде обстріл, 
потім передали по рації, що шум танка 
з аеропорту. Тільки сказали – над авто 
почали пролітати снаряди. Стоїш, і на 
тобі камуфляж тремтить, так низько 
пролітали снаряди. Перед нами буди-
нок розірвало. Були такі часи, що ми й 
по двічі на тиждень їздили на передо-
ву, – поділився спогадами волонтер.

Також до привітань приєдналися 
заступник голови обласної ради Ігор 
Хміль, очільник ОДА Валерій Коровій 
та керуючий справами виконкому 
міської ради Сергій Чорнолуцький. 

іллінецькі волонтери перед відправкою, купленого й відремонтованого 
своїм коштом уаза на передову



микола йолтуховський, 
76-річний краєзнавець з 
міста бар, знає напам’ять 

усі визначні місцеві дати, історію 
кожного історичного приміщення 
та роки керування всіх керівників 
міста, починаючи з найдавніших 
часів. чоловік протягом усього 
життя досліджує історію міста, й 
навіть свого часу проміняв посаду 
завуча школи на посаду секрета-
ря райкому, аби мати доступ до 
архівів, щоб зберегти для нащад-
ків правдиву історію.

– Народився я 1941 року в неве-
личкому селі Йолтухи (тепер Явту-
хи) Дережнянського району, що на 
Хмельниччині. Воно було за 20 кі-
лометрів від Бару, називалось тоді 
Барським староством. То були важкі 
часи. Відразу після того, як мати з 
батьком розписались, його забрали 
на фронт. Він попав в оточення, але 
йому вдалося вирватись. Аби не по-
трапити в полон, приїхав до моєї ма-
тері. Коли я народився, він саме був 
поруч з мамою. Проте 1944-го його 
знову забрали на фронт, де він вою-
вав до завершення війни. Часи були 
дуже важкі. Аби вижити, у 1949 році 
ми з батьком поїхали до його роди-
чів у Львів. Мати залишилась у селі, 
вийшла заміж і мала іншу родину, 
– згадує Микола Павлович. – Уже у 
Львові я пішов у перший клас, про-
вчився в школі вісім років. Пізніше 
дід захотів повернутись до рідно-
го будинку, тож ми повернулись до 
Бару, де я закінчив школу. Опісля 
вступив до Вінницького педагогіч-
ного інституту на фізико-математич-
ний факультет. Тоді такі часи були, 
що рідко кого приймали відразу до 
навчальних закладів, мене одного зі 
всіх класів взяли.

Після закінчення університету й 
проходження армійської служби Ми-
колу Павловича взяли на роботу в 
село Іванівці, де він викладав кілька 
предметів. Завдяки сумлінному ви-
конанню роботи, у 23 роки його при-
значають завучем школи. Загального 
трудового педагогічного стажу чоло-
вік має 52 роки й 9 місяців.

– У школі мені дуже подобалось 
працювати, адже спілкування з ді-
тьми завжди давало мені якусь додат-
кову енергію. Але мене не полишало 
бажання вивчати щось більше. Проте 
без партійної посади ніхто не мав до-
ступу до документів чи архівів. Якраз 
у той час мене почали агітувати стати 
секретарем райкому комсомолу і я 
скористався цим шансом. Тоді й зро-

бив собі пропуск в архів. Потім пояс-
нив, що партійна робота – то не моє, 
і мене перевели на посаду завуча, а 
пізніше – директора вечірньої школи, 
де пропрацював понад 12 років, – го-
ворить Йолтуховський. – Пізніше став 
завучем у міській школі, де працював 
32 роки.

Краєзнавець не пропускав жод-
ного моменту, аби попрацювати з 
архівами. Спочатку його головною 
метою було віднайти історію влас-
ного роду шляхетного роду Євту-
ховських. Він вивчав багато доку-
ментів і потроху формував власне 
уявлення про справжню історію 
міста Бар.

–  Перебуваючи на посаді завуча, 
періодично їздив на курси, у пере-
рвах між навчанням намагався хоч 
на годину зазирнути до архіву Ві-
нницької обласної наукової бібліоте-
ки ім. Тімірязєва, аби попрацювати з 
необхідними документами. Маючи 
всі пропуски, я мав право відкривати 
навіть заборонені історичні докумен-
ти, – згадує Микола Павлович. – Тро-
хи згодом для дітей у школі разом з 
другом-краєзнавцем видали першу 
книжку «Історія рідного краю», для 
якої його донька малювала герб 
«Бару» з його слів. Пізніше я випустив 
уже другу частину такого посібника. 
Книги роздавали по всіх місцевих 

школах. Після цього я більше почав 
цікавитись історією міста, і з кожним 
роком знаходжу все більше й більше 
цікавої інформації.

Краєзнавчі відкриття Миколи 
Йолтуховського регулярно друкують 
у районних та обласних газетах, де-
сятки його статей занесені до щоріч-
них друкованих каталогів Вінницької 
обласної наукової бібліотеки імені 
Тімірязєва, а деякі навіть виходили 
в «Сучасній енциклопедії України». 
Також він активно консультує всіх 
охочих глибше вивчати історію рід-
ного міста й видає книги, брошури 
та складає цікаві туристичні марш-
рути. А Бар завдячує йому сучасним 
гербом міста, який краєзнавець роз-
робив, врахувавши  всі історичні чин-
ники. 2007 року Микола Павлович 
отримав звання «Почесний громадя-
нин міста Бар». І попри те, що 2012-го 
він уже вийшов на пенсію, не прово-
дить жодного дня без активної до-
слідницької або консультативної ро-
боти. Також він залюбки допомагає 
всім охочим студентам або школя-
рам у вивченні історії рідного краю, а 
особливо тим, хто хоче віднайти своє 
коріння або дослідити рід.

–  Наш район має багату історію й 
безліч цікавих людей. Тому є ще без-
ліч роботи на дослідницькій ниві, 
якою я залюбки займаюсь, – усміхаю-
чись, додає краєзнавець.

Усе життя чоловіка надихають на 
роботу дружина та двоє вже дорос-
лих дітей, які його постійно підтриму-
ють і в усьому допомагають. 

іСторія«Правди сила», №5(66), 31 січня 2018 р.

Мирослава слОбОДЯнюк
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краєзнаВець з барУ задля досТУпУ 
до архіВіВ очолиВ районний комсомол
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микола йолтуховський

краєзнавець видає книги та брошури з історії бару



Вставати зранку на роботу, 
а особливо, коли за вікном 
дощ та вітер – справжнє 

страждання. це стрес і для орга-
нізму, тому він наполегливо вам 
показує, що хоче відпочити.

Однак якщо дотримуватись про-
стих правил, то організму буде лег-
ше переносити цей стрес, а ви почу-
ватиметесь краще.

Перші кілька хвилин після про-
будження дуже важливі, зробіть їх 
максимально комфортними для 
себе.

Відразу після того, як ви відкрили 
очі, подумайте про близьких людей 
і ті місця, в яких ви були щасливи-
ми. Приємні спогади покращать на-
стрій. 

Потягніться – це пробудить ваш 
організм. Зробіть кілька глибоких 
вдихів і видихів, щоб наситити кров 
киснем.

Помасажуйте потилицю, скроні, 
брови й мочки вух. Це забезпечить 
приплив крові до голови.

Потріть долоні одну об іншу. Це 
поліпшить кровообіг.

Контрастний душ чудово пробу-
джує не лише вас, але й усі процеси 
в організмі. Не потрібно одразу ж 
обливатись крижаною водою – так 
можна застудитись через різкі пере-
пади температур. Краще починати 
з ледь теплої води, поступово зни-
жуючи температуру.

Смузі з пророщених зерен пше-
ниці, яблук, шпинату, зелені, морк-
ви та апельсина підживить вас на 
цілий день та ще й зарядить гігант-
ською порцією вітамінів.

Не варто виснажувати організм 
тренуваннями. Достатньо лише 10-
15 хвилин щоденних вправ. Краще 
якомога більше ходіть пішки та від-
мовтесь від громадського транспор-
ту. Якщо це, звісно, можливо.

Перед сном варто прогулятись 
на свіжому повітрі. Така звичка 
допоможе засинати легше та спа-
ти міцніше. І як результат – зран-
ку ви почуватимете себе набагато 
краще.

Рано засинати та рано прокида-
тись – дуже корисно для організму. 
Особливо, якщо ви щодня робите 
це в один і той самий час. Старай-
тесь лягати спати не пізніше десятої 
години вечора. Адже з 22.00 до пів-
ночі триває період глибоко сну, 
коли організм повністю відновлю-
ється. 
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кориСні поради 8

Відколи фольга стала одним з 
найпоширеніших кухонних 
«аксесуарів», кулінари запі-

кають у ній усе, що тільки можна: 
рибу, птицю, овочі, м’ясо. завдя-
ки такій «помічниці» ви зможете 
урізноманітнити не тільки до-
машню вечерю, а й пікнік, поїзд-
ку на дачу чи риболовлю.

Фольга не окислюється, вона легка, 
компактна, захищає продукти від псу-
вання (має термостійку властивість), пе-
решкоджає поширенню запаху, зберігає 
вітаміни під час приготування страви. А 
ще це ідеальна «посудина», яку не по-
трібно мити. Загалом, самі лише плюси!

Їжа, приготована в цій сріблястій 
«упаковці» буде смачною та сокови-
тою, якщо знати кілька хитрощів.

Що небажано 
заГортати у фольГу 

У фольги є ціла низка переваг: вона 
стійка до впливу харчових продуктів, 
не змінює їхні смак і запах, не пропус-
кає воду, жири, гази, мікроорганізми 
й ультрафіолетове випромінювання. 
Єдиний випадок, коли фольга може 
втратити свої цінні якості – взаємодія 
з кислотами. Тому продукти та страви 
з кислим смаком довгий час тримати у 
фользі не рекомендується.

коли не Варто 
ВикориСтоВуВати фольГу

Попри всі переваги фольги, усе ж 
є один нюанс, про який забувати не 
варто. Її не можна використовувати 
в мікрохвильовці. Вона відбиватиме 
мікрохвилі, тому продукт усе одно за-
лишиться сирим. А якщо фольга буде 
знаходитися ближче, ніж на два санти-
метри від стінок мікрохвильової печі, 
можуть з’явитися іскри.

тоВЩина має значення
Коли купуєте фольгу, зверніть ува-

гу на її товщину. Матеріал товщиною 

9 мкм підходить для зберігання різних 
продуктів. Товщину 11 мкм використо-
вують для приготування страв у духо-
вці, ця фольга досить щільна. Найтов-
стіша фольга – 14 мкм – потрібна для 
запікання на грилі та для тих випадків, 
коли продукт повинен простояти в ду-
ховці досить довгий час.

Що та як запікати
Для запікання намагайтеся брати 

м’ясо без кісток. В іншому випадку по-

трібно стежити за тим, аби кісточки не 
порвали фольгу. Річкову рибу можна не 
розбирати. Овочі для запікання у фоль-
зі бажано обирати однакового розміру, 
щоб вони приготувалися одночасно.

якою Стороною:
матоВою чи блиСкучою

Досить часто в господинь вини-
кає питання про те, якою стороною 
класти фольгу на деко. Варто яко-
мога детальніше розібратися в цьо-

як запікаТи сТраВи У фользі 
КУлінарія

кілька порад, які допоможУТь 
легко прокидаТися зранкУ

проБУдження

му. Сама по собі структура тонкого 
алюмінієвого листа для випікання 
має дві сторони: блискучу й мато-
ву. Від того, якою стороною класти 
фольгу на деко, залежить результат 
приготованого продукту. Блискуча 
сторона використовуваного покрит-
тя набагато краще відбиває одержу-
ване тепло й не прилипає до страви. 
Саме тому загортати продукти варто 
так, щоб матова сторона була ззов-
ні, а блискуча контактувала з їжею.

заГортання
Щоб загорнути шматок м’яса чи 

риби у фольгу герметично, зробіть так: 
складіть лист фольги навпіл, викладіть 
страву на одну половину листа, зверху 
без натягу вільно накрийте другою по-
ловиною, загорніть краї вздовж довгої 
сторони – вийде герметичний шов. Зро-
біть ще два таких шви по боках. У вас 
вийде пакет, який потрібно акуратно 
притиснути навколо продукту, розта-
шованого в ньому. 

При нагріванні пакет буде роз-
правлятися, фольга надується, але 
при цьому герметичність не пору-
шиться. Запікаючи м’ясо або рибу, 
намагайтеся зробити так, щоб 
фольга щільно прилягала до по-
верхні продукту при запакуванні. 
При запіканні овочів, навпаки, за-
лишайте трішки повітря – таким чи-
ном, овочі добре пропаряться, але 
не засмажаться.

порядок укладання 
інГредієнтіВ

Для того, щоб м’ясо краще пропе-
клось і просякло ароматами спецій і 
овочів, зробіть на його поверхні над-
різи ножем. Кладіть на дно фольги спо-
чатку овочі, а зверху – м’ясо, посипте 
спеціями. Так головна страва не приго-
рить і максимально насититься парою 
та ароматом овочів.

Готуємо 
В «ліниВому» режимі

Оскільки фольга не дає випарува-
тися волозі, значить, допустити пере-
сушування або пригорання продукту 
майже неможливо. Оптимальна тем-
пература в духовці для приготування 
м’яса у фользі – 170 °С, птиці – 160 °С, 
риби – 145 °С. При запіканні на відкри-
тому вогні, дочекайтесь, поки вугілля 
трішки охолоне – так ви зможете за-
пекти у фользі страву, не переживаю-
чи, що вона пригорить.

як зробити рум’яну Скоринку?
Щоб на м’ясі утворилась рум’яна 

скориночка, розгорніть фольгу, коли 
страва майже готова, і запікайте ще 
5-10 хвилин. Не забувайте, що в разі 
порушення герметичності фольги на-
зовні вийде гаряча пара, тому дійте 
максимально обережно!

як дізнатиСя, Що СтраВа ГотоВа
М’ясо готове, якщо шви у фользі 

потемніють і з’явиться характер-
ний аромат смачної страви. Карто-
плю можна перевірити гострим но-
жем чи дерев’яною паличкою, при 
цьому прокол не впливатиме на 
швидкість приготування. Птиця, 
риба й бринза вважаються готови-
ми, коли фольга надувається. 

Маленькі хитрощі, які потрібно знати

Підготувала 
Мирослава слОбОДЯнюк
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робота
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.

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

різне
куплю ігри «електроніка», «ну, 

постривай», деталі до них, бінокль, 
мікроскоп, годинники, музичні ін-
струменти, фарфорові та металеві 
статуетки. тел.: 097-536-38-40, 068-
452-30-86. 

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

098-913-35-20. 

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.

безкоШтоВна доСтаВка 
бутельованої води ТМ «ЕКО», «НІЖНА», 

«РЕГІНА» по м. Вінниці та Вінницькій обл. 

Сайт: aquahause.com.ua



тб 10

програма Телепередач з 5 по 11 лютого
понеділок, 5 лютоГо

перший національний
06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новини
15.15, 05.05 Розсекречена історія
16.25, 17.40, 01.00, 03.50, 05.00 
Погода
16.30 Лайфхак українською
16.45 Хто в домі хазяїн
17.10 М/с «Чорний Джек»
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15, 04.00 Інтермаріум
23.25 Д/с «Зустріч Лувру та Забо-
роненого міста»
00.05 Д/с «Дива Китаю «
00.35 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.55 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, 00.00, 05.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку»
12.20, 13.35 Т/с «Свати - 5»
14.40 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
20.45 Т/с «Сваты - 6»
22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. Діти 4»
02.05 Т/с «Пончик Люся» (16+)

інтер
06.10, 22.35 «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 «Не може бути!»
12.25 Т/с «Повернешся - погово-
римо»
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.20, 04.35 «Подробиці»
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
00.25 Т/с «Одного разу в Ростові» 
16+
03.00 «Речдок»
05.15 «Topshop»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 05.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.40, 05.30 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Виноград»
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров» 12+
23.30 Х/ф «Ван Хелсінг» 16+
02.00 Профілактика!!!

новий канал
03.00 Профілактика
06.00 Абзац
06.59, 08.49 Kids Time
07.00 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
08.50 Від пацанки до панянки
16.50 Ревізор. Крамниці
19.00 Ревізор
21.50 Cтрасти за Ревізором
00.00 Х/ф «Суддя Дредд»
01.55 Служба розшуку дітей
02.00 Зона ночі

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 04.50 Т/с «Відділ 44» 16+
05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Під-
сумки
10.05 Х/ф «Куляста блискавка»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Х/ф «На секретній 
службі Її Величності»
16.45 Х/ф «Квант милосердя»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Поганий хороший коп» 
16+
22.35 Свобода слова
00.45 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+

01.30 Х/ф «Поїзд поза розкла-
дом»
02.50 Без гальм
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти

Стб
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 «Все буде смачно!»
09.10 «Хата на тата»
13.10 Х/ф «Мій лагідний та ніж-
ний звір»
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»
23.35 «Один за всіх 2018»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Принцеса на горо-
шині»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «»Найкращий» тиждень 
мого життя» 16+
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 БарДак

5 канал
06.00 УВАГА!!! ПРОФІЛАКТИКА!
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Час 
новин
14.15, 15.25, 16.15, 17.15, 18.15 
Інформаційний день
14.55, 16.55, 00.20 Погода на 
курортах
15.55, 18.55, 23.55 Погода в 
Україні
17.50 Час громади
17.55, 22.55 Погода в світі
18.40, 02.15 Місцевий час
19.30 Час можливостей
21.25, 00.15 Час бізнесу
21.40, 03.00 Час-Time
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
02.25, 04.15 Огляд преси
02.30, 04.20 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою

ВіВторок, 6 лютоГо

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, 16.35, 
17.40, 01.00, 03.50, 05.00 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.20 Д/с «Жива природа»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальний цикл 
Смачні історії
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.50, 01.10 Новини. Світ
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема дня
18.35, 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
20.25 Наші гроші
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.40 Д/с «Спільноти тварин»
23.15 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Шоу»
00.10 ЧереЩур (Late night show)
00.35 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.55 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.00 Інтермаріум
05.05 Розсекречена історія

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.00, 05.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»

11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.00, 20.45 Т/с «Сваты - 6»
13.55 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Три телепні» 
(16+)
01.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
04.35 Т/с «Таємниця твердині 
шифрів»

інтер
05.45 Мультфільм
06.10, 22.35 «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 «Запитайте 
в осені»
12.50 Х/ф «Дама з папугою»
14.50, 15.45, 16.40, 03.05 «Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу «Стосу-
ється кожного»
20.00, 02.25, 04.30 «Подробиці»
00.25 Т/с «Одного разу в Ростові» 
16+
05.10 «Topshop»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.00 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+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров» 12+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

новий канал
03.00 Зона ночі
03.40 Абзац
05.30, 06.50 М/с «Дракони: Пере-
гони безстрашних»
06.45, 08.09 Kids Time
08.10 Проект Перфект
09.30 Кохання на виживання
11.30 Ревізор
14.10 Страсті за Ревізором
17.10 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Шпигун по сусідству»
20.50 Х/ф «Випадковий шпигун» 
16+
22.40 Х/ф «Руйнівник» 16+
00.50 Х/ф «Район 9» 16+

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.00, 13.20 Х/ф «Голдфінгер»
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
17.35, 21.25 Т/с «Поганий хоро-
ший коп» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «Чорний янгол» 16+
01.15 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
02.40 Без гальм
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

Стб
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 «Все буде смачно!»
08.55 «Хата на тата»
11.00 «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 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція

14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «»Найкращий» тиждень 
мого життя» 16+
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 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, 7 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, 16.35, 
17.40, 01.00, 03.50, 05.00 Погода
09.40, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 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 Д/ф «Нічого, окрім брехні: 
боротьба з фейками»
20.25 Дорога до Пхьончхану
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15, 05.05 Світло
23.15 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Шоу»
00.10 ЧереЩур (Late night show)
00.35 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.55 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.00 Інтермаріум

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, 00.00, 05.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
12.50, 20.45 Т/с «Сваты - 6»
13.55 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту»
22.00, 23.35, 00.10 «Міняю жінку 
- 12»
01.45 Т/с «Таємниця твердині 
шифрів»

інтер
05.40 Мультфільм
06.10, 22.35 «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 «Запитайте 
в осені»

12.50 Х/ф «Мільйон у шлюбному 
кошику»
14.50, 15.45, 16.40, 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 «Одного разу в Ростові» 
16+
05.10 «Topshop»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.00 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+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров» 12+
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.30 Телемагазин

новий канал
03.00, 02.50 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 07.59 Kids Time
06.40 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
08.00 Проект Перфект
09.10 Кохання на виживання
11.10 Ревізор
14.30 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Відчайдушні напарни-
ки» 12+
21.10 Х/ф «Перший удар» 16+
22.50 Х/ф «Прибрати Картера» 
16+
01.00 Х/ф «Загублене майбутнє» 
16+
02.45 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська обо-
рона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05, 17.35, 21.25 Т/с «Поганий 
хороший коп» 16+
12.10, 13.15 Х/ф «Чорний янгол» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф «Немає виходу» 16+
01.25 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
02.50 Без гальм
04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

Стб
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.20 «Все буде смачно!»
08.15 «Хата на тата»
10.25 «МастерШеф - 5»
15.25 «Містичні історії-3 з Павлом 
Костіциним»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00 «МастерШеф. Кулинарний 
випускний»
22.40 «МастерШеф. Кулінарний 
випускний»
00.55 «Один за всіх»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Русалонька»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «»Найкращий» тиждень 
мого життя» 16+
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 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,  8 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, 03.50, 05.00 Погода
09.40 Д/с «1000 днів для планети»
10.50, 11.55 Т/с «Бодо»
13.10, 14.30 Радіо. День
13.55, 19.00, 23.05 Дорога до 
Пхьончхану
15.15, 05.05 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
19.50 Перша шпальта
20.25 «Схеми» з Наталією Сед-
лецькою
21.50, 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с «Спільноти тварин»
23.45 Д/с «Музична одісея Арі-
рант. Шоу»
00.15 ЧереЩур (Late night show)
00.40 Незвичайні культури. До-
кументальний цикл
02.55 Д/с «Орегонський путівник»
03.20 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.00 Інтермаріум

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, 05.30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.00, 20.45 Т/с «Сваты - 6»
14.00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
22.00 «Світ навиворіт - 9»
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «Зелені гори» (16+)
02.25 Т/с «Таємниця твердині 
шифрів»

інтер
05.40 Мультфільм
06.10, 22.35 «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 «Запитайте 
в осені»
12.50 Х/ф «Кар’єра Діми Горіна»
14.50, 15.45, 16.40, 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 «Одного разу в Ростові» 
16+
05.10 «Topshop»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 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+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чорна кров» 12+
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.50 Телемагазин
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новий канал
03.00, 02.20 Зона ночі
04.40 Абзац
06.39, 07.29 Kids Time
06.40 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
07.30 Проект Перфект
08.40 Кохання на виживання
10.45 Ревізор
14.00 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Обладунки Бога: У по-
шуках скарбів» 16+
21.10 Х/ф «Містер Крутий» 16+
23.00 Х/ф «Перший удар» 16+
00.40 Х/ф «Еон Флакс» 16+
02.15 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 17.35, 21.25 Т/с «Поганий 
хороший коп» 16+
12.05, 13.15 Х/ф «Немає виходу» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 Скетч-шоу «На трьох»
15.15, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.35 Х/ф «Підривники» 16+
01.40 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
03.05 Без гальм
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» 16+

Стб
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 «Все буде смачно!»
07.55 «Хата на тата»
11.30 «МастерШеф - 5»
15.25 «Містичні історії-3 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»
00.05 «Один за всіх»
01.05 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Нове вбрання короля»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «»Найкращий» тиждень 
мого життя» 16+
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 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, 9 лютоГо

перший національний
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
21.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!
09.30, 10.40, 11.45 Погода
09.40 Д/с «1000 днів для планети»
10.50 Т/с «Бодо»
12.10 Перший на селі
12.50, 23.00, 01.10 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. ЦЕРЕМО-
НІЯ ВІДКРИТТЯ
15.35, 21.30 Олімпійська студія
16.20, 01.40 XXIII Зимові Олімпій-
ські ігри 2018. Фігурне катання. 
Команди. Коротка програма
19.45 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фрістайл. Могул. Квалі-
фікація (жінки)
20.25 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фрістайл. Могул. Квалі-
фікація (чоловіки)
03.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. Слоупстайл. 
Кваліфікація (чоловіки)

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда-
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.00 Т/с «Сваты - 6»
14.00 Т/с «Величне століття. Роксо-
лана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
20.15 «Ліга сміху. Шлях до фіналу 
2017»
22.40 «Ігри приколів»
23.40 «Вечірній Київ»
01.10 Х/ф «Зелені гори» (16+)
04.35 «Неділя з Кварталом»

інтер
05.40 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 «Запитайте в 
осені»
12.50 Х/ф «Міський романс»
14.50, 15.45, 16.40 «Речдок»
18.00 Ток-шоу «Стосується кож-
ного»
20.00, 03.05 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Харві Мілк» 16+
02.15 Док.проект «Обережно, 
НЛО!»
04.40 «Topshop»
05.10 Х/ф «Дубравка»

тк україна
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.15 Сьогодні
09.30, 05.40 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли-
вості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Кільце з рубіном» 12+
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Коли на південь 
полетять журавлі»
23.20 Слідами
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+

новий канал
03.00, 02.10 Зона ночі
04.00 Абзац
05.50, 06.50 М/с «Дракони: Пере-
гони безстрашних»
06.49, 07.49 Kids Time
07.50 Проект Перфект
09.00 Кохання на виживання
11.00 Ревізор
14.20 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Куленепробивний» 
16+
21.00 Х/ф «Протистояння» 16+
22.50 Х/ф «Випадковий шпигун» 
16+
00.30 Х/ф «Коти проти собак»
02.05 Служба розшуку дітей

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.35 Т/с «Поганий хоро-
ший коп» 16+
12.00, 13.15 Х/ф «Підривники» 
16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 
15» 16+
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Комік на мільйон. Най-
краще
00.40 Факти
01.00 Т/с «Команда М»
01.30 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+

02.55 Без гальм
03.45 Провокатор

Стб
06.40 Х/ф «Пропоную руку і 
серце»
08.35 Х/ф «Вербна неділя»
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
історія»
20.00, 22.40 Х/ф «Кафе на Садо-
вій»
00.40 «Один за всіх»
02.00 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Стрибок вгору»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00, 02.30 Панянка-селянка
13.00 Готель Галіція
14.00, 17.00 Країна У
14.30, 03.20 Віталька
16.00 Казки У Кіно
18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Епік»
23.00 Х/ф «Перлина Нілу»
01.00 ООН
01.30 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, 10 лютоГо

перший національний
06.00, 06.30, 10.35 XXIII Зимові 
Олімпійські ігри 2018. Сно-
уборд. Слоупстайл. Кваліфікація 
(чоловіки)
07.35 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фрістайл. Могул. Квалі-
фікація (жінки)
08.15 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фрістайл. Могул. Квалі-
фікація (чоловіки)
09.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Скіатлон 7.5+7,5 км 
(жінки). Фінал
12.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Шорт-трек (чоловіки) 
1500 м. Фінал;Санний спорт. Заїзд 
1 (чоловіки)
13.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Біатлон. Спринт жінки 
7.5км
14.45, 21.30 Олімпійська студія
15.35 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Ковзанярський спорт. 
3000 м (жінки).Фінал
17.25 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Шорт-трек, естафета 
500+3000 м (жінки). Кваліфікація
19.00, 22.00 Національний відбір 
учасника від України на Між-
народний пісенний конкурс 
«Євробачення-2018». І тур
21.00 Новини
23.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Стрибки з трампліна. 
Кваліфікація (чоловіки)
01.10 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Ковзанярський спорт. 
3000 м (жінки). Фінал
03.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. Слоупстайл. 
Фінал (чоловіки)
04.40 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Гірськолижний спорт. 
Даунхілл (чоловіки). Фінал

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»

09.45, 10.55, 23.10 «Світське 
життя»
11.45 «Голос. Діти 4»
14.15 Т/с «Слуга народу. Від любо-
ві до імпічменту» (12+)
16.35 «Вечірній квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.10 «Модель XL»
02.00 «Вечірній Київ»
05.00 «Ігри приколів»

інтер
06.35 «Чекай мене»
08.00 «Подорожі в часі»
08.30 Х/ф «Вулицями комод 
водили»
10.00, 03.10 Х/ф «Доживемо до 
понеділка»
12.00 Х/ф «Вони воювали за 
Батьківщину»
15.20 Творчий вечір Костянтина 
Меладзе «Останній романтик»
18.00, 20.30 Т/с «Жереб долі»
20.00, 05.20 «Подробиці»
22.15 Док.проект «В гості до 
Вячеслава Тихонова»
23.20 Т/с «Терор любов’ю»
04.50 «Topshop»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.05 Сьогодні
07.15, 04.10 Зірковий шлях
08.15, 15.20 Т/с «Чорна кров» 12+
17.00, 19.40 Т/с «Хірургія. Терито-
рія кохання» 12+
22.00 Т/с «Принцеса і жебрачка»
01.35 Телемагазин
02.45 Т/с «CSI. Місце злочину» 
16+

новий канал
03.00, 02.40 Зона ночі
05.20, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06.59, 08.44 Kids Time
08.45 Ревізор
11.30 Страсті за Ревізором
13.50 Х/ф «Елвін і бурундуки 2»
15.30 Х/ф «Куленепробивний» 
16+
17.20 Х/ф «Шпигун по сусідству»
19.10 Х/ф «Супернянь» 16+
21.00 Х/ф «Супернянь 2» 16+
22.50 Х/ф «Шафер напрокат» 18+
01.00 Х/ф «Містер Крутий» 16+

ICTV
05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.40 Дизель-шоу
10.55 Особливості національної 
роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
17.00 Х/ф «Містер Бін в Америці»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Під-
сумки
20.05 Х/ф «Ілюзія обману» 16+
22.15 Х/ф «Ілюзія обману-2» 16+
00.35 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
02.00 Провокатор

Стб
06.00 «Хата на тата»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.30 Х/ф «Кафе на Садовій»
14.40 «МастерШеф. Кулінарний 
випускний
19.00 «Євробачення 2018»
21.50, 23.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
22.55 «Євробачення 2018. Під-
сумки голосування»
00.55 «Давай поговоримо про 
секс 4»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф «Листоноша Пет»
11.30 Х/ф «Золота зима»
13.00 Казки У
14.00 Рятівники
16.00 Т/с «»Найкращий» тиждень 
мого життя» 16+
18.00 Х/ф «Перлина Нілу»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і Во-
лодька
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу в 
Одесі
21.00, 22.30 Одного разу під 
Полтавою
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

5 канал
06.00 Час-тайм
06.20 ЕнергоНезалежність
06.45 Місцевий час
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
07.05, 08.05, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 00.50 Погода на курортах
07.10, 12.15 Сімейні зустрічі
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 Час 
бізнесу
07.55, 09.20, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.50 Погода в Україні
08.10 Невигадані історії
09.15 Мотор
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, 00.30 Будемо жити
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколовою
13.30 Феєрія мандрів
14.10, 01.10, 04.30 Відкрита 
церква
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.10 Акцент
16.30 В кабінетах
17.05, 02.10 «За Чай.com»
18.10, 00.15 Про військо
18.25 Фактор безпеки
19.25, 23.25 Машина часу
20.10, 05.15 Рандеву
21.00 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Нові Герої Донбасу
02.00, 04.00, 05.00 Час: Важливо
04.10 Діалоги з Патріархом

 
неділя, 11 лютоГо

перший національний
06.00, 06.30 XXIII Зимові Олім-
пійські ігри 2018. Гірськолижний 
спорт. Даунхілл (чоловіки). Фінал
07.05 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Сноуборд. Слоупстайл. 
Кваліфікація (жінки)
08.30, 23.05 XXIII Зимові Олім-
пійські ігри 2018. Лижі. Скіатлон 
15+15 км. (чоловіки). Фінал
10.50 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Ковзанярський спорт. 
5000 м (чоловіки). Фінал
13.05 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Біатлон. Спринт 10км 
(чоловіки)
15.05 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фрістайл. Могул. Фінал 
(жінки)
16.55, 21.30 Олімпійська студія
17.30, 01.10 XXIII Зимові Олім-
пійські ігри 2018. Санний спорт. 
Фінал. Заїзд 3 (чоловіки)
18.30, 02.05 XXIII Зимові Олім-
пійські ігри 2018. Санний спорт. 
Фінал. Заїзд 4 (чоловіки)
19.30 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фігурне катання. Ко-
манди (жінки, пари)
21.00 Новини
03.00 XXIII Зимові Олімпійські 
ігри 2018. Фігурне катання. Ко-
манди. Фінал

1+1
06.05 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка»
11.10 «Світ навиворіт - 9»
12.15 «Світ навиворіт - 6»
13.30, 14.30, 15.50 Т/с «Сваты - 6»
16.50 «Ліга сміху. Шлях до фіналу 
2017»
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.20 Х/ф «Усі в захваті від Мері» 
(16+)
01.35 «Аргумент кiно»
02.15 «Світське життя»

інтер
05.50 Мультфільм
06.40 Х/ф «Вулицями комод 
водили»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і решка. Перезаван-
таження. Америка»
12.00 Х/ф «Шалено закоханий»
14.00 Т/с «Жереб долі»
17.50, 20.30 Т/с «Доярка з Хацапе-
тівки 2»
20.00 «Подробиці»
23.30 Х/ф «Золоті небеса»
01.15 Х/ф «По сигарети» 16+

тк україна
06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Хірургія. Територія 
кохання» 12+
13.10 Т/с «Коли на південь по-
летять журавлі»
17.00, 21.00 Т/с «Дочки-мачухи»
19.00, 03.00 Події тижня з Олегом 
Панютою
20.00 Головна тема

23.10, 02.10 Т/с «Принцеса і 
жебрачка»
01.40 Телемагазин
03.50 Історія одного злочину 16+

новий канал
03.00, 02.50 Зона ночі
05.50 Стендап-Шоу
06.44, 09.14 Kids Time
06.45 М/с «Дракони: Перегони 
безстрашних»
07.40 Х/ф «Елвін і бурундуки 2»
09.15 Х/ф «Протистояння» 16+
11.00 Х/ф «Відчайдушні напарни-
ки» 12+
13.10 Х/ф «Обладунки Бога: У по-
шуках скарбів» 16+
15.30 Х/ф «Супернянь» 16+
17.10 Х/ф «Супернянь 2» 16+
19.10 Х/ф «Супералібі» 16+
21.00 Х/ф «Не гальмуй» 12+
22.50 Х/ф «Затійники» 16+
00.50 Х/ф «Шафер напрокат» 18+

ICTV
05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.30 Факти
06.00 Інсайдер
07.50 Т/с «Код Костянтина» 16+
09.40 Т/с «Відділ 44» 16+
12.20, 13.00 Х/ф «Містер Бін в 
Америці»
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Ілюзія обману» 16+
16.20 Х/ф «Ілюзія обману-2» 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Паркер» 16+
22.50 Х/ф «Без компромісів» 16+
00.40 Т/с «Морська поліція. Спец-
відділ» 16+
02.10 Провокатор

Стб
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.05 «Євробачення 2018»
15.00 «Наречена для тата»
17.00, 23.10 «Я соромлюсь свого 
тіла 5»
19.00, 22.10 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
21.00 «Один за всіх 2018»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Стрибок вгору»
11.15 Х/ф «Русалонька»
12.30 Казки У
14.00 Рятівники
16.00 Т/с «»Найкращий» тиждень 
мого життя» 16+
18.00 М/ф «Епік»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і Во-
лодька
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу в 
Одесі
21.00, 22.30 Одного разу під 
Полтавою
00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Білий птах з чорною 
ознакою»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Віталька

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.30, 20.05, 02.10, 04.40, 05.15 
Машина часу
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
07.05, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 00.50 Погода на 
курортах
07.10 Велика політика
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.05 Автопілот-тест
08.10 Технопарк
08.15, 04.20 Феєрія мандрів
08.45 Натхнення
09.10 Гра інтересів
10.05, 13.25 ЕнергоНезалежність
10.25 Кордон держави
10.45 Драйв
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.05 Модне здоров’я
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 Акцент
16.30 В кабінетах
17.10 «За Чай.com»
18.00, 01.00 Час. Підсумки тижня з 
Віталієм Гайдукевичем
19.25, 00.30 Невигадані історії
21.40, 03.00 Час-Time
22.30 Нові Герої Донбасу
23.30 Фінансовий тиждень
00.20 Будемо жити
01.50 Огляд преси
02.00, 04.00, 05.00 Час: Важливо
03.20 Кіно з Я. Соколовою 



у Вінниці 29 січня відбулась 
меморіальна смолоскипна 
хода на честь 100-річчя бою 

під крутами. акція розпочалась 
на площі європейській в напрям-
ку меморіального каменю Січо-
вим Стрільцям. 

Учасники ходи вигукували гасла: 
«Слава Україні! Героям слава», 
«Крути, Крути – не забути!» та «Ге-

роям Крут тричі слава, слава, сла-
ва!». Біля пам’ятника вінничани 
вшанували героїв хвилиною мов-
чання. Організатори нагадали, що 
1918 року в нерівному бою під Кру-
тами молоді київські курсанти та 
козаки ціною свого життя врятува-
ли українську незалежність. Зараз 
історія повторюється знову, але й 
цього разу ми переможемо росій-
ського ворога. Наприкінці акції ві-
нничани урочисто виконали гімн 
України та запалили фаєри. 

ГоросКопКниГа тижня

жарти

поГода У вінниці

присмак 
італій-
ської 

кави та україн-
ських смако-
ликів, пекуча 
задуха Генуї та 
затишна тиша 
буковинської 
садиби – усе 
це роман лесі 
олендій «Гніздо горлиці», що 
швидко отримав прихильність 
широкого кола читачів.

Тема заробітчанок близька сер-
цю багатьох українців, адже все 
більше й більше людей вирушають 
за кордон у пошуках кращої долі.

Два роки на чужині, у країні, де 
сонце обпікає, а люди вражають ін-
шим менталітетом, побутом та став-
ленням. Дарина повертається додо-
му з новим досвідом, почуттями й 
цілями, а головне – не одна. Пізнав-
ши горе та щастя, образи та поневі-
ряння, сильна жінка сміливо зустрі-
чає випробування, що готує їй 
батьківщина.   

– Що за неподобство! У ваших 
пиріжках з м’ясом немає ніякого 
м’яса!

– Не може бути!
– Може! Немає м’яса!
– Ану, відкусіть шматочок…
– Ось, бачите… немає!
– А ви ще відкусіть…
– На… і знову немає!
– А ну ще раз… Стійте! Ви про-

скочили!
 ***

– В яких органах найбільше па-
разитів?

– У державних.
 ***

Поліцейська хвиля: «Двісті ві-
сімдесят п’ятий, чи хто там у нас 
поруч з університетом, заберіть 
двох голих дівчат з плакатами біля 
входу». Через кілька секунд: «Я 
сказав двісті вісімдесят п’ятий! Інші 
20 машин – повернутися в райони 
планового патрулювання!»

 ***
Якщо в машині з буквою «У» 

ввімкнулися двірники, отже, вона 
зараз буде повертати.

 ***
Тато грається з маленькою донь-

кою. Через певний час мала від-
штовхує його й каже:

– Ну все, досить, у мене голова 
болить.

Чоловік сідає, дивиться на дру-
жину й запитує:

– Вас що, з дитинства цього на-
вчають?    
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100-річчя бою під крУТами
Вінничани ВШанУВали
смолоскипною ходою 
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Марія МалінОвська

5–11 лютого 
оВен
На вас чекає багато приємних 
подій і змін. Щоб втілити гран-

діозні плани, потрібно плідно попра-
цювати. Однак не перенапружуй-
тесь. Секрет успіху – у стриманості та 
рівновазі. 

телець
Цей тиждень дуже сприятли-
вий для подорожей. Під час по-

їздок на вас чекають нові знайомства, 
позитивні емоції та цікаві відкриття. 
Можлива зустріч, яка переверне ваше 
життя.

близнюки
Черпайте натхнення в спілку-
ванні з людьми. Це допоможе 

як в особистому житті, так і в роботі. 
Можливі пропозиції, які докорінно 
змінять життя й принесуть хороші 
дивіденди. Але стережіться колег, які 
можуть привласнити ваші заслуги й 
винагороду. 

рак
Цього тижня можливе кар’єрне 
зростання. Головне – не лінува-

тись і довести керівництву, що ви гідні 
кращого. Успіх прийде до максималь-
но впевнених у собі представників 
знаку. 

леВ
У цей період будь-яка справа 
потребує особливої уваги та 

обережності. Головне – стримуйте 
емоції, не беріться за кілька робіт од-
разу й доводьте все до кінця.

діВа
На вас чекають різкі повороти 
долі. Це стосується взаємовід-

носин і роботи. Удача супроводжува-
тиме вас не тільки на службі, а й у ко-
ханні та фінансових справах.

терези
Забудьте про сумніви, адже 
цей тиждень буде надзвичай-

но успішним. Усі втрати та перешко-
ди, з якими довелося зіштовхнутися, 
залишаться в минулому. Можливе 
підвищення на роботі або зустріч, яка 
змінить життя.

Скорпіон
На вас чекають безліч сюрпри-
зів та несподіванок. Завдяки їм 

ви відпочинете та забудете про всі не-
гаразди. Можливі кардинальні зміни 
в особистому  житті. 

Стрілець
Зірки дарують шанс, і треба ним 
скористатися. У професійному 

плані будуть вигідні пропозиції: робота 
за кордоном, далекі поїздки. З фінанса-
ми також не буде проблем, головне – 
правильно розпорядитися грошима. 

козеріГ
Потужний сплеск сексуального 
бажання урізноманітнить осо-

бисте життя й принесе гармонію. Смі-
ливість на любовному фронті додасть 
упевненості й в інших сферах. 

Водолій
Тиждень буде щедрим на яскра-
ві події: одні з новими силами 

зануряться в стару роботу, інші змінять 
місце праці. Грошей вистачить і на оно-
влення будинку, і на ведення бізнесу. 

риби
Зірки обіцяють успіх у кар’єрі 
та матеріальний добробут. 

Творчі представники знаку зможуть 
прославитися, втілити неординарну 
ідею, а керівники знайдуть спосіб по-
бороти конкурентів.  
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перевірте розв’язок задач, опублікованих у №3(64) від 17 cічня 2018 р.

задача №61:

1. K:g3  Se4+  2. Kh4  Rh7#
1. Kf3  Sg4+ 2. Ke4  Rf4#
Батарейна гра з правиль-
ними матами

задача №63:

1. Rf7+  Kb6  2. Kf8  Ra8#
1.  Kh8  Ra5  2. Rg8  Rh5#
Ефект «пішов-прийшов» в обох 
розв’язках у грі чорних, зі зміною 
черговості ходів.

задача №62:

1. Ra5  Bb5 (A)  2.  Bc5  R:b3# (B)
1. Sa5  Rb3+(B)  2.  Ka4  B:b5# (A)
Чорно-білі ефекти «пішов-прийшов» в 
синтезі з темою Чумакова. Чергування 
ходів білих. 

задача №64 
мат за 2 ходи (3+2)

задача №66
мат за 2 ходи (4+2)

Продовжуємо друкувати оригі-
нальні шахові задачі-мініатюри міс-
цевих проблемістів. Пропонуємо 
читачам газети «Правди сила» взяти 

участь у складанні та розв’язанні за-
дач-мініатюр (не більше 7 фігур на 
діаграмі). Найкращі з них будуть над-
руковані в газеті. 

Пропонуємо вам розв’язати чер-
гові композиції:

Микола ПархОМенкО

ШахоВі задачі-мініаТюри

спорт  друкуються

вперше!

задача №65 
мат за 2 ходи (3+4)

61 62 63

Смолоскипна хода пройшла вулицею Соборною


