
ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ - УКРАЇНИ — ДЕРЖАВНА ПА-
М'ЯТНА ДАТА, ЩО ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ЩОРІЧНО (З 2008 РОКУ) 28
ЛИПНЯ — У ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ СВЯТОГО РІВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯ-
ЗЯ ВОЛОДИМИРА, АДЖЕ САМЕ ЙОМУ, ВОЛОДИМИРУ ВЕЛИКОМУ,
ПРИПАЛО ХРЕСТИТИ КИЇВСЬКУ РУСЬ І ПРОГОЛОСИТИ ХРИСТИЯН-
СТВО ДЕРЖАВНОЮ РЕЛІГІЄЮ.

27-28 липня з на оди свята Києві проводяться рочисті заходи. В
столицю приб д ть 11 ч дотворних і он з різних точ ів У раїни.
Святині доставлено на Володимирсь ір перед почат ом традиц-
ійно о молебню до Дня Хрещення Р сі.
Участь в молебні бер ть та ож перші особи держави, народні деп -
тати та інші можновладці.
В числі заходів - Хресний хід з ч дотворними святинями. Молитов-
на хода вир шає з Володимирсь ої ір и центральними в лиця-
ми столиці в Свято-Успенсь Києво-Печерсь Лавр . По за-
вершенні Хресно о ход Предстоятель У раїнсь ої Православ-
ної Цер ви співсл жінні архієреїв УПЦ та представни ів

різних Помісних Цер ов звершить всенічне бдіння на площі
перед Успенсь им собором Києво-Печерсь ої Лаври.
28 липня відб деться Божественна літ р ія на площі
перед Успенсь им собором Києво-Печерсь ої
Лаври. Під час бо осл жіння віряни в ло-
няться ч дотворним і онам.

988 ро Київсь а Р сь стала православною
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під патронатом місь о о олови
Петра Бров а,

за підтрим и Кондитерсь о о Дом “Ва-
ца ”.

Місце проведення: НВК №4
(в л.Київсь а, 38/2)

Офіційне від риття зма ань:
29 липня,10:00, НВК №4
Запрош ємо шахістів

та любителів шахів на т рнір
інтеле т алів.

До Дня хрещення Р сі

ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ - УКРАЇНИ — ДЕРЖАВНА ПА-
М'ЯТНА ДАТА, ЩО ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ЩОРІЧНО (З 2008 РОКУ) 28
ЛИПНЯ — У ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ СВЯТОГО РІВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯ-
ЗЯ ВОЛОДИМИРА, АДЖЕ САМЕ ЙОМУ, ВОЛОДИМИРУ ВЕЛИКОМУ,
ПРИПАЛО ХРЕСТИТИ КИЇВСЬКУ РУСЬ І ПРОГОЛОСИТИ ХРИСТИЯН-
СТВО ДЕРЖАВНОЮ РЕЛІГІЄЮ.

27-28 липня з на оди свята Києві проводяться рочисті заходи. В
столицю приб д ть 11 ч дотворних і он з різних точ ів У раїни.
Святині доставлять на Володимирсь ір перед почат ом тради-
ційно о молебню до Дня Хрещення Р сі.
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ТАК ПІДСУМУВАВ ЗВІТ НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
МІСЬКОЇ РАДИ НАТАЛІ ДЕЙНЕГИ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ЗА ПЕРЕШЕ ПІВРІЧЧЯ МІСЬКИЙ ГОЛОВА ПЕТРО БРОВКО.
Висново с ромний, адже не б ло б перебільшенням с азати, що ми в аван-
арді - за словами начальни а фін правління, підтвердженими он ретними
цифрами, процентний по азни переви онання бюджет Мо илеві-Подільсь о-
м найвищий серед інших міст області. Всьо о бюджет міста ви онано на
102,0%, власні доходи – на 112,9%, пе-
реви онання становить 4365,8 тис.
рн., подато на доходи фізичних осіб
ви онано на 121% (переви онання -
4061,0 тис. рн.).
Переви онання має місце і в надход-
женнях від єдино о подат ,плати за
землю, надання адміністративних по-
сл .
Доповіла Наталя Дейне а та ож про
видат и з бюджет – на освіт (32705,1
тис. рн.), охорон здоров’я (23 583,3
тис. рн.), соціальний захист населен-
ня (45562,5 тис. рн.), житлово- ом -
нальне осподарство (2868,7 тис. рн.)
та інші.
Звіт вав на засіданні ви он ом і не-
щодавно призначений начальни МКП
«Житлово ом н осп» Оле сандр Пан-
ратов. Попри перелі зроблено о, е-
рівни за важив, що підприємство про-
тя ом шести місяців поточно о ро не
мало забор ованості з виплати заро-
бітної плати та з оплати енер оносіїв,
більше то о – за перше півріччя отри-

Приймаємо рішення
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мано приб т и. Місь ий олова схвально сприйняв інформацію, подя вав за
хорош робот .

Дещо ірша сит ація в МКП «Водо анал» -зростання цін на енер оносії, па-
ливно-мастильні матеріали та омпле т ючі випереджало ріст тарифів. Ті, що
діють сьо одні, затверджені березні, а в сил вст пили лише з 1 травня, тож
підприємство має ще певн забор ованість перед бюджетом, проте про нози
оптимістичні: «Нові тарифи сприяють зменшенню збит ів, на інець ро вийде-

мо на приб то », - запевнив начальни
підприємства Василь Чепелю .
О рім звітів, на роз ляд ви онавчо о
омітет б ло винесено ще чимало пи-
тань, зо рема щодо оренди нер хомо-
о майна, надання дозволів на ви отов-
лення прое тно- ошторисної до мен-
тації, позбавлення бать івсь их прав
тощо.
В перелі питань та прийнятих рішень

хочеться особливо виділити рішення
про надання дозвол на ви отовлення
прое тноно- ошторисної до ментації
на б дівництво станції сорт вання твер-
дих поб тових відходів - прод тивні-
стю 20 тонн на один . Спор дж вати-
меться підприємство на території Се-
ребрійсь ої сільсь ої ради. «З’явилися
ошти на е оло ічні прое ти, тож має-
мо ви ористати їх раціонально», - про-
омент вав надання дозвол місь ий
олова. Та ий же дозвіл надано КУ «Мо-
илів-Подільсь а о р жна лі арня інтен-
сивно о лі вання» на апітальний ре-
монт інженерних мереж».

Алла Шим о

З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ДНЯ
ЗАСНУВАННЯ МОГИЛЕВА-
ПОДІЛЬСЬКОГО ОГОЛО-
ШУЄТЬСЯ ФОТОКОНКУРС
«МІСТО НОВОГО ДНЯ», ЯКИЙ
ПРОХОДИТЬ ПІД ПАТРОНА-
ТОМ ДЕПУТАТА ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ ГЕННАДІЯ
ВАЦАКА. ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР – ПРЕСТЕЛЕРА-
ДІОЦЕНТР «КРАЯНИ».

Мо илів-Подільсь ий – мальовни-
че місто з ба атові овою історією та
льт рою, я е заворож є своєю не-

повторністю. Одним зі способів пе-
редати цю рас є фото рафія, в я ій
можна за арб вати ні альні місця
рідно о міста, йо о мин ле і сьо о-
дення. Фото он рс дасть мож-
ливість ожном , незалежно від то о,
чи професійний фото раф, чи про-
сто любитель, я ий захоплюється
расою сво о рідно о міста, по аза-
ти, що воно тебе найпре расніше.

УМОВИ НА 2-Й СТОР.

МІСТО
НОВОГО
ДНЯ
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МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: дати змо а тив-
ним та творчим людям роз рити через фото своє
бачення міста Мо илева-Подільсь о о - част и У -
раїни, я європейсь ої держави; роз риття за допо-
мо ою фото рафії ці авих і привабливих місць міста.
На он рс мож ть подаватись творчі роботи – фо-
то рафії, що ви онані реативний та новаторсь ий
спосіб, я і відповідають темі та відображатим ть ба-
чення автором сво о міста.
Два прості ро и для часті:
1. Подати заяв часни а на еле тронн адрес
fomenko03081964@gmail.com з поміт ою “Кон рс».
2. Надіслати світлини в еле тронном ви ляді на
еле тронн адрес fomenko03081964@gmail.com з
поміт ою “Кон рс».

ФОТОКОНКУРС МАЄ НОМІНАЦІЇ:
* «МійМо илів-Подільсь ий» - раєвиди міста, аріхте т рних памято та об’є тів.
* « Я - раїнець» - патріотична темати а.
* «Приз лядаць их симпатій»
Кон рс триватиме з 12 липня по 12 серпня цьо о ро . Реєстрація часни ів
за тел. (067) 94-274-94. Ма симальна iль iсть робiт одно о aвтора — 5 (п’ять).
Умови часті фoто он рсі:
До частi он рсi доп с aються роботи з роздільною здатністю (я ість) знім а
не менше 300 пі селів/дюйм. Цифрові файли повинні б ти форматі JPEG,
300dpi, (розміри 20х30, 30х40), ма сим м 15 Мб/фото.
Назви файлів повинні містити прізвище автора та назв фото рафії. У відісла-
них листах має б ти обов’яз ова познач а: «На фото он рс «Місто ново о дня».
Фото рафії, я і не відповідають вищезазначеним вимо ам, роз лядатися не

б д ть.
Кожен часни / часниця в разі обрання йо о світлини , надає авторсь і права

на п блі ацію та часть виставці. Ор анізатор вистав и залишає
за собою право не доп с ати до часті (в том числі й до п блі ації
на сторінці в мережі) світлини, я і мають дис римінаційний хара -
тер, пор ш ють права, містять елементи порно рафії, пропа ють
сепаратизм, ворожнеч тощо.
ВАЖЛИВО! До он рс приймаються ви лючно авторсь і фото-

роботи. Я що часни оп блі є ч жі світлини, взяті з Інтернет , то
ор анізатори залишають за собою право не доп стити та о о ав-
тора до часті в он рсі.
РОБОТИ ВІДБИРАТИМУТЬСЯ ЗА ТАКИМИ КРИТЕРІЯМИ:
- творчий підхід;
- повнота роз риття теми он рс ;
- дотримання всіх вимо оформлення;
- охайність та майстерність ви онання роботи
Протя ом он рс світлини ви ладатим ться на офіційном

сайті деп тата Вінниць ої облради Геннадія Ваца а http://
vatsak.mogpod.com/, сторінці деп тата ФБ https://

www.facebook.com/, сайті «ПТРЦ «Краяни» http://krayanymogpod.com/index/
php. Визначатим ть переможців е спертне ж рі та інтернет олос ванням.
Переможцем стане той, чиї роботи отримають найвищий бал від ж рі, матиме
найбільше пере лядів, вподобань та чиєю роботою поділиться найбільша
іль ість людей. Переможці он рс б д ть відзначені на рочистостях до
Дня незалежності та Дня міста.
Е спозиція робіт часни ів б де презентована на святі до Дня незалежності,
на сторін ах азети «Краяни»,представлена протя ом місяця в залах Б дин
народної творчості, війде до фотоальбом про Мо илів-Подільсь ий.
ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ ОТРИМАЄ:
 Головний приз фото он рс - рошов вина ород .
 Cертифі ат переможця он рс “Місто ново о дня”.
 Сертифі ат від ресторан ..

Інтерв’ю в азеті «Краяни» та на місцевом теле аналі.
Всi чaсни и пiдс м oвої вистaв и oн рс бyд ть вiдзначені диплoмaми
чaсни iв.
ЯКЩО ТИ ТАЛАНОВИТИЙ ФОТОГРАФ АБО ПРОСТО ЩИРО ЗАХОПЛЮЄ-
ШСЯ КРАСОЮ СВОГО МІСТА - ДОЛУЧАЙСЯ ДО НАШОГО КОНКУРСУ ТА
ВИГРАЙ ЧУДОВІ ПОДАРУНКИ. ЯКЩО ТИ КРЕАТИВНА ЛЮДИНА, ВМІЄШ
ФОТОГРАФУВАТИ, ТО ЦЕЙ КОНКУРС САМЕ ДЛЯ ТЕБЕ.
БАЖАЄМО ВСІМ НАТХНЕННЯ, ВДАЛИХ КАДРІВ І НЕХАЙ ПЕРЕМОЖЕ
НАЙКРАЩИЙ!

Кабінет міністрів У раїни, 19 липня, відзвіт вав про рез льтати роботи
за перше півріччя і оприлюднив пріоритети на наст пні шість місяців.
Головна мета роботи ряд Володимира Гройсмана залишається не-
змінною – трансформ вати е ономічні спіхи в підвищення я ості життя
раїнсь их ромадян. Підґр нтя для проведення масштабних соціаль-

них реформ вже створене. Уперше ряд Володимира Гройсмана під о-
т вав середньостро овий план дій, я ий містить он ретні пропозиції
щодо реформ вання е ономі и та соціальної сфер і бюджетн де лара-
цію, я а дозволить ефе тивно план вати апітальні державні видат и.

Вцьом році ряд за ріпив і по ращив мин лорічні е ономічні дося нення:
ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЧНІ – БЕРЕЗНІ ЗРІС НА 21,4%, ЗА 5

МІСЯЦІВ ЕКСПОРТ ЗРІС НА 25,9% ПРОТИ «МІНУС» 11,5% У АНАЛОГІЧНОМУ
ПЕРІОДІ МИНУЛОГО РОКУ. ЯК РЕЗУЛЬТАТ - У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ ПЕРЕВИКО-
НАННЯ БЮДЖЕТУ СКЛАЛО 29 МЛРД. ГРН. ПРОТИ ДЕФІЦИТУ 35,7 МЛРД. ГРН
У СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2016. СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА ЗА ПЕРШІ П’ЯТЬ МІСЯЦІВ РОКУ
ЗБІЛЬШИЛАСЯ НА 36,8% ДО 6494 ГРН.
Надалі ціллю Уряд №1 залишається подальше е ономічне зростання. Задля
цьо о Уряд по ращ є мови ведення бізнес .
У мин лом році Кабінет міністрів розпочав масштабн дере ляційн рефор-
м . У мин лом році б ло с асовано більше 360 застарілих нормативних а тів.
Напри інці травня цьо о ро ряд зареєстр вав Верховній раді за онопрое т
(№6480), я ий пропон є визнати недійсними всі нормативні а ти, я і хвалюва-
лись ще за радянсь их часів. Зараз триває робота над створенням п блічної
автоматизованої бази перевіро .
Одне з найбільших дося нень – зап с з 1 вітня автоматично о відш од ван-
ня ПДВ. Це дозволить лі від вати ор пцію при поверненні цьо о подат з
бюджет . Завдя и спішним ро ам боротьбі з ор пцією, том числі на
митниці, зростають бюджетні надходження. НАДХОДЖЕННЯМИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ СКЛАЛИ 143, 5 МЛРД.
ГРН., ЩО НА 37,3 % (АБО НА 39 МЛРД. ГРН.) БІЛЬШЕ ЗА АНАЛОГІЧНИЙ ПЕ-
РІОД МИНУЛОГО РОКУ.
Поле ш ють мови ведення бізнес й інші рядові рішення. Уніфі овано про-
цед р подання до ментів в еле тронній формі до ор ан ліценз вання, хва-
лено рішення про від риття п блічно о дост п до інформації про містоб дівн
до ментацію через новий веб-сервіс на сайті Мінре іон .
Уряд створює нові стим ли для зал чення інвестицій, ініціюючи прозо-
рий і чесний продаж державних підприємств. 4 липня Кабінет міністрів хвалив
за онопрое т «Про приватизацію державно о майна», я ий форм є с часне
правове середовище для зал чення інвестицій. Головна мета за он – чесний
і прозорий продаж державно о майна, я ий стане інстр ментом зал чення ре-
альних інвесторів в У раїн .
Уперше в історії б ла проведена інвентаризація держпідприємств. Тіль и цен-
тральним ор анам ви онавчої влади належить близь о 3500 держпідприємств
с марною вартістю а тивів 1 704 млрд рн. Приміром, Польщі та их підприємств
в 10 разів менше. Після оцін и портфелів держ омпаній визначено, я і з них
мають залишитися в державні власності, я і мають б ти виставлені на продаж.
Уряд підтрим є страте ічні для е ономі и ал зі, впровадж ючи нов стра-
те ію бюджетно о план вання. Одна з них – підтрим а а ропромислово о ом-
пле с . Се тор АПК (разом з перероб ою) забезпеч є 17% ВВП. Том державні
інвестиції в цей се тор є в рай важливими для розвит е ономі и в цілом .
Зо рема, в цьом році на здешевлення редитів в АПК б де направлено 300
млн рн., ще 550 млн під ть на част ов омпенсацію за півлі с/х техні и
вітчизняно о виробництва. А росе тор залишається перспе тивним і для інве-
сторів. ТАК, У СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2017 Р. ДО 2016 Р. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В
СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ЗРОСЛИ НА 57,9 % (БЛИЗЬКО
10,9 МЛРД ГРН). АГРАРНИЙ ЕКСПОРТ ЗА СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2017 Р. ЗБІЛЬШИВ-
СЯ НА 31,4 % ( ДО $7,5 МЛРД ).
Уряд розпочав масштабне відновлення інфрастр т ри. Відновлення дорі
– в пріоритеті. Підтримані парламентом рядові зміни до бюджет -2017 перед-
бачають збільшення фінанс вання дорожньо о осподарства на 3,25 млрд. рн.
Додат ове фінанс вання надходить від ДФС. Зо рема, завдя и переви онанню
план в рам ах митно о е сперимент за перше півріччя на доро и перерахо-
вано 7,4 млрд рн. ЗАВДЯКИ СТАБІЛЬНОМУ ФІНАНСУВАННЮ ВЖЕ ВИКОНАНО
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА 372 КМ ДОРІГ, ЛІКВІДОВАНО 5960 ТИС.
КВ. М ЯМКОВОСТІ.
У раїна а тивно відновлює аеропортов інфрастр т р . Зо рема, розширено
ео рафію польотів через місцеві аеропорти (Львів, Вінниця, Івано-Фран івсь ,
Херсон). За п’ять місяців цьо о ро обся и пасажирсь их перевезень ра-
їнсь их авіа омпаній зросли на 42,5 % (3471,1 тис. осіб).
Уряд б д є енер онезалежн держав , поставивши на меті амбіційне зав-
дання – до 2020 р зробити наш держав енер онезалежною. До нашої цілі -
2020 наближає нас робота ПАТ «У р азвидоб вання», я е стабільно нарощ є
обся и раїнсь о о видоб т аз . Завдя и встановленню єдиної ціни на аз
підприємство отримало додат ові ошти на ремонт і введення в е спл атацію
нових свердловин, розвід вальне б ріння, модернізацію інфрастр т ри.
ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 Р. ВИДОБУТО 9,7 МЛРД КУБ. М ГАЗУ, ЩО НА 3,8% АБО
0,36 МЛРД КУБ. М БІЛЬШЕ, НІЖ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ 2016 Р.
Одночасно ряд підтрим є прое ти, я і дозволяють с оротити споживання
енер орес рсів. Та , в цьом році на «теплі редити» виділено 730 млн рн.

Кро и до зростання
УПЕРШЕ УРЯД УКРАЇНИ ПІДГОТУВАВ СЕ-
РЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН ДІЙ ТА БЮД-
ЖЕТНУ ДЕКЛАРАЦІЮ

ÓÐßÄÎÂ² ÍÎÂÈÍÈÓÐßÄÎÂ² ÍÎÂÈÍÈÓÐßÄÎÂ² ÍÎÂÈÍÈÓÐßÄÎÂ² ÍÎÂÈÍÈÓÐßÄÎÂ² ÍÎÂÈÍÈ

Відомості про об’є ти оцін и ом нальної власності
територіальної ромади міста Мо илева-Подільсь о-
о:
- нежитлове приміщення за альною площею 103,9
в.м, вб доване на першом поверсі б дин за
адресою: Вінниць а обл., м. Мо илів – Подільсь ий,
площа Шевчен а, б дино 5/14;
- атер КС-100Д.
Замовни оцін и - правління з питань е ономі и,
інвестицій та євроінте рації Мо илів-Подільсь ої
місь ої ради.
Мета оцін и – визначення рин ової вартості ом -
нально о майна з метою приватизації шляхом про-
даж на а ціоні.
Умови та вимо и до часни ів он рс :
- найнижча ціна ви онання робіт з оцін и майна;
- стро ви онання робіт– не більше 5 алендарних

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
днів;
-досвід часни а он рс з оцін и подібно о май-
на;
-наявність підтвердних до ментів.
До менти, що подаються для часті он рсі:
-підтвердні до менти часни а:заява про часть
он рсі з відбор с б’є тів оціночної діяльності;

опія становчо о до мента часни а; опія серти-
фі ата с б’є та оціночної діяльності, видано о
Фондом державно о майна У раїни; опія Свідоцт-
ва про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів
-інформація про часни а (до мент, я ий містить
відомості про досвід часни а он рс з оцін и по-
дібно о майна);
- он рсна пропозиція в запечатаном онверті (
повинна містити пропозицію щодо ціни ви онан-
ня робіт та стро ви онання робіт з оцін и майна (

алендарних днях).
Кон рсна пропозиція тадо менти на часть
в он рсі подаються часни ом до 10 серпня
2017 ро в правління з питань е ономі и, інве-
стицій та євроінте рації Мо илів-Подільсь ої місь ої
ради ( аб.24) за адресою: м.Мо илів-Подільсь ий,
пл.Шевчен а,6/16.
Кон рс б де проведено 14 серпня 2017 ро
об 11 одині за адресою: м.Мо илів-Подільсь ий,
площаШевчен а, 6/16, абінет се ретаря Мо илів-
Подільсь ої місь ої ради ( ІІІ поверх).
Кон рсна омісія знаходиться за адресою:м.Мо-
илів-Подільсь ий, площаШевчен а,6/16. (04337) 6-
66-25».

Се ретар місь ої ради, в.о. першо о
заст пни а місь о о олови Ми ола Гоц ля

ÄÎ ÓÂÀÃÈÄÎ ÓÂÀÃÈÄÎ ÓÂÀÃÈÄÎ ÓÂÀÃÈÄÎ ÓÂÀÃÈ

На Вінниччині заборонили ре лам щодо
пасажирсь их перевезень до населених

п н тів Російсь ої Федерації

Та е рішення прийняла Вінниць а обласна Рада на
21 -ій сесії 7- о с ли ання за № 430 .
Відповідно до прийнято о до мент , на території

Вінниць ої області розміщення б дь-я ий спосіб
ре лами щодо пасажирсь их перевезень до насе-
лених п н тів Російсь ої Федерації на стаціонарних
ре ламних засобах, шляхопроводах, з пин ах ро-
мадсь о о транспорт та на зовнішній поверхні б -
дин ів, спор д, на транспорті сіх форм власності
заборонено.

ÍÎÂÈÍÀÍÎÂÈÍÀÍÎÂÈÍÀÍÎÂÈÍÀÍÎÂÈÍÀ
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Верховна Рада У раїни внесла в порядо денний
рядовий варіант пенсійної реформи та 13 липня
2017 ро прийняла її в першом читанні.
За онопрое т “Про внесення змін до дея их за о-

нодавчих а тів У раїни щодо підвищення пенсій”
(№ 6614) пропон є зміни до 32 за онодавчих а тів.
За он має наб ти чинності з 1 жовтня 2017 ро —
част ово, а 1 січня 2018 ро — повном обсязі.
     Основні зміни, я і найбільше вплин ть на

пенсійні виплати:
Перерах но раніше призначених пенсій з 1 жовт-
ня 2017 ро з ви ористанням :
     середньої заробітної плати за останні три ро и

(2014-2016) розмірі 3764,4 рн;
     вартість одно о ро стаж , я ий застосов ють

для обчислення пенсій, знижено з 1,35% до 1%;
     стаж 30 ро ів для жіно і 35 ро ів для чолові ів

для обчислення;
     пенсії в мінімальном розмірі (для пенсій, при-

значених до 01.10.2011 р., - за стаж відповідно
20/25 ро ів);
     по азни а прожит ово о мінім м для непра-

цездатних ромадян, встановлено о на 01.12.2017р.
(1373 рн.), замість та о о по азни а станом на
01.10.2017р. (1312 рн.).
     Різні правила призначення пенсій за ві ом

на перехідний період 2017-2019рр.:
2017 рі
     із застос ванням середньої зарплати за 2014-

2016 ро и розмірі 3764,4 рн і вартості одно о ро
страхово о стаж — 1,35%;
2018 рі
     із застос ванням середньої зарплати за 2016 і

2017 ро и та вартості одно о ро стаж — 1%,
починаючи з 2019 ро :

     із засто-
с ванням се-
редньої зар-
плати за ос-
танні три ро и
та вартості
одно о ро
стаж — 1%.

     Мінімальний розмір пенсії за ві ом вста-
новлюється:
     на рівні прожит ово о мінім м для непраце-

здатних ромадян за наявності стаж 30 ро ів для
жіно та 35 ро ів для чолові ів ( для пенсій, призна-
чених до 01.10.2011 ро , за наявності стаж , відпо-
відно, 20/25 ро ів);
     з 1 січня 2018 ро на рівні 40% від мінімальної

заробітної плати, але не менше за розмір прожит-
ово о мінім м , за наявності стаж 30 ро ів для
жіно та 35 ро ів для чолові ів після дося нення 65
ро ів;
     разі відс тності повно о стаж виплач ється

пропорційно менший розмір пенсії;
Запровадження н ч о о « оридор » пенсійно о ві
( 60-63-65 ро ів) для призначення пенсії за ві ом:
     За наявності стаж на 01.01.2018 ро 25 ро ів

– призначати пенсію в 60 ро ів. Необхідно о стаж
щоро збільш вати на 12 місяців до дося нення 35
ро ів 2028- о;
     За наявності стаж на 01.01.2018 ро від 15 до

25 ро ів – 63 ро и. Діапазон необхідно о стаж
щоро збільш вати на 12 місяців до дося нення діа-
пазон від 25 до 35 ро ів 2028- о;
     За наявності стаж на 01.01.2019 ро – 15

ро ів,, але менше, ніж 16 ро ів, що давали б право
на пенсію в 63 ро и, - призначати пенсію в 65 ро ів.
Діапазон необхідно о стаж щоро збільш вати на
1 рі . Тобто з 2028 ро призначати пенсії в 65 ро ів
особам, я і матим ть 15 – 25 ро ів стаж .
Особам, я і не матим ть 15 ро ів стаж , признача-
ти державн соціальн допомо після дося нення
ними 65 ро ів.
Щорічна (опосеред ована) інде сація пенсій з 2021
ро відб ватиметься шляхом збільшення (перера-
х н ) середньої зарплати, з я ої обчислено пенсію,

А т альні новини
за онодавства

За онодавчі ініціативиЗа онодавчі ініціативи
пенсійної реформи

на 50% зростання середньої зарплати за три попе-
редні ро и і на 50% зростання інде с споживчих
цін за попередній рі . У 2019-2020 ро ах інде сацію
пенсії здійснювати за о ремим рішенням Кабінет
Міністрів У раїни.
     Інші запропоновані зміни:

Надати можливість пити до 24 місяців стаж
( разі півлі стаж до 12 місяців мінімальний стра-
ховий внесо збільш вати на оефіцієнт 2, а в разі
півлі від 13 до 24 місяців страхово о стаж – на

1,5).Тривалість плено о стаж врахов вати лише
для визначення права на пенсію ( для підвищення
розмір пенсії не врахов вати).
     С ас вати призначення пенсій за висл ро ів

(за певним винят ом, зо рема для осіб, я і мають
необхідн висл ро ів станом на 1 жовтня 2017
ро )
     Збере ти право на достро овий вихід на пен-

сію для: матерів, я і виховали п’ятеро дітей або
інвалідів з дитинства ( 50 ро ів); війсь ових – час-
ни ів бойових дій (55 ро ів); ліліп тів та диспропор-
ційних арли ів (40/45 ро ів); чорнобильців (зі зни-
женням пенсійно о ві ).
     З пинити зменшення розмір пенсій жін ам,

я і с ористалися виходом на пенсію в 55 ро ів, із
час дося нення ними пенсійно о ві , визначено о
за оном для відповідної ате орії.
     Спеціальні пенсії автоматично переводити на

пенсії, обчисленні на за альних підставах, я що
розмір та ої пенсії б де вищим. На перехідний пе-
ріод збері ати право на спеціальні пенсії для осіб,
я і наб ли необхідний стаж на 01.05.2016р.
     Відновити з 1 жовтня 2017 ро виплат пенсій

пенсіонерам, що працюють, повном розмірі.
Механізм відш од вання роботодавцями виплаче-
ної с ми піль ових пенсій для о ремих ате орій осіб
замінити на сплат підвищеної став и єдино о со-
ціально о внес в розмірі 37% і 29% (замість 22%).
     Ма симальн величин бази нарах вання єди-

но о соціально о внес встановити на рівні 15
розмірів мінімальної заробітної плати (48000 рн.),
замість нинішніх 25 розмірів прожит ово о мінім м
для працездатних осіб (42100 рн.).

Перший заст пни начальни а правління
М. Стецю

МКП «Житлово ом н осп»
В серпні 2017 ро б де проводитись планова перевір а вентдим аналів в
житлових б дин ах за адресою: просп. Незалежності 289, 293; в л. Шевчен-
а 12; в л. У.Кармелю а 33; в л. Ставись а 48, 58, 69, 71, 73, 75.
Прохання всіх меш анців даних б дин ів всебічно сприяти фахівцям в про-
веденні перевір и вентдим аналів.
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Про реєстрацію подат ових на ладних / розрах н ів ори вання в Єдином
реєстрі подат ових на ладних або про відмов в та ій реєстрації з 01.07.2017р.
З 01.07.2017 ро повноцінно запрацювала Постанова КМУ від 29 березня
2017 р. N 190 та відповідно п н т 201.16 статті 201 Подат ово о оде с У раї-
ни, з ідно чо о Кабінет Міністрів У раїни постановив, що омісія Державної
фіс альної сл жби приймає рішення про реєстрацію подат ової на ладної /
розрах н ори вання в Єдином реєстрі подат ових на ладних або про відмо-
в в та ій реєстрації на підставі отриманих від платни а подат на додан
вартість письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної по-
дат овій на ладній / розрах н ори вання, та/або опій до ментів, я і плат-
ни подат має право подати до ор ан Державної фіс альної сл жби протя-
ом 365 алендарних днів, що настають за датою вини нення подат ово о зо-
бов’язання, відображено о подат овій на ладній / розрах н ори вання.
Критерії оцін и ст пеня ризи осподарсь их операцій та порядо прийняття
рішення омісією ДФС У раїни про реєстрацію (або відмов реєстрації) ПН-
РК в ЄРПН, затверджено та ож Постановою Кабмін . Це, ненадання платни ом
подат письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної
подат овій на ладній / розрах н ори вання, до я ої/я о о застосована про-
цед ра з пинення реєстрації з ідно з п н том 201.16 статті 201 Коде с ; нена-
дання платни ом подат опій до ментів відповідно до підп н т “в” підп н т
201.16.1 п н т 201.16 статті 201 Коде с ; надання платни ом подат опій
до ментів, я і с ладені з пор шенням за онодавства та/або не є достатніми
для прийняття омісією ДФС рішення про реєстрацію подат ової на ладної /
розрах н ори вання. Відповідно до На аз Міністерства Фінансів У раїни
№ 566 від 13.06.2017р. затверджено Порядо роботи омісії ДФС У раїни, я а
приймає рішення про реєстрацію подат ової на ладної / розрах н ори -
вання в Єдином реєстрі подат ових на ладних або відмов в та ій реєстрації».
Відповідно На аз Міністерства Фінансів У раїни № 567 від13.06.2017р. зат-
верджено Критерії оцін и ст пеня ризи ів, достатніх для з пинення реєстрації
подат ової на ладної / розрах н ори вання в Єдином реєстрі подат ових
на ладних та Вичерпно о перелі до ментів, достатніх для прийняття рішен-
ня про реєстрацію подат ової на ладної / розрах н ори вання в Єдином
реєстрі подат ових на ладних. На азом ДФС У раїни від 26.06.2017 №450
затверджено Ре ламент омісії ДФС, я а приймає рішення про реєстрацію по-
дат ової на ладної/ розрах н ори вання в Єдином реєстрі подат ових на-
ладних або відмов в та ій реєстрації».

Відповідно до Постанови КМУ від 21.02.2017 №179 «Про затвердження По-
ряд ведення та форми Реєстр отрим вачів бюджетної дотації, а та ож по-
ряд надання відповідної інформації Державною фіс альною сл жбою та Дер-
жавною азначейсь ою сл жбою» та від 08.02.2017 №83 «Про затвердження
Поряд розподіл бюджетної дотації для розвит сільсь о осподарсь их то-
варовиробни ів та стим лювання виробництва сільсь о осподарсь ої прод ції
2017 році» станом на 01.07.2017р. платни ами подано заяви про внесення до

реєстр отрим вачів бюджетної дотації. Бюджетні дотації не отрим вали, по-
с іль и за рез льтатами де лар вання подат на додан вартість не вини ало
позитивно о значення між с мою подат ово о зобов’язання та подат ово о
редит (ряд.18) де ларації по ПДВ.
Про порядо обчислення плати за землю сільсь о осподарсь их товарови-
робни ів. Відповідно до ст. 286.1. Подат ово о оде с У раїни підставою для
нарах вання земельно о подат є дані державно о земельно о адастр . Цен-
тральні ор ани ви онавчої влади, що реаліз ють державн політи сфері зе-
мельних відносин та сфері державної реєстрації речових прав на нер хоме
майно, сфері б дівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наст пно о місяця,
а та ож за запитом відповідно о онтролюючо о ор ан за місцезнаходженням
земельної ділян и подають інформацію, необхідн для обчислення і справлян-
ня плати за землю, поряд , встановленом Кабінетом Міністрів У раїни. За
нововідведені земельні ділян и або за ново ладеними до оворами оренди землі
платни плати за землю подає подат ов де ларацію протя ом 20 алендарних
днів місяця, що настає за звітним, відповідно до ст. 286.4ПКУ. У разі зміни
протя ом ро об’є та та/або бази оподат вання платни плати за землю подає
подат ов де ларацію протя ом 20 алендарних днів місяця, що настає за міся-
цем, я ом відб лися та і зміни.
Се тор ор анізації роботи Мо илів-Подільсь ої ОДПІ ГУ ДФС Вінниць ій об-
ласті

Мо илів-Подільсь а дільниця ПАТ «Вінниця аз»
З ідно планових ремонтно-профіла тичних робіт по Мо илів-Подільсь ій
дільниці ПАТ «Вінниця аз» з 31.07.2017 ро по 11.08.2017 ро б де припи-
нено азопостачання по в лиці Острівсь ій.
Відновлення азопостачання в житлові б дин и, б де проводитись при мові
прис тності власни ів ( вартиронаймачів) даних житлових б дин ів та 100%
розрах н за спожитий природний аз.

З почат ом антитерористичної операції на Сході У раїни остро постало
питання щодо неза онно о обі зброї, боєприпасів та виб хових речовин
на мирній території нашої держави. Проблема неза онно о поводження зі
зброєю переб ває на особливом онтролі правоохоронних ор анів, адже
її неза онний обі наб в досить значних масштабів. Вели а іль ість зброї
потрапляє в У раїн з тимчасово о пованої території. Неза онне повод-
ження зі зброєю, бойовими припасами або виб ховими речовинами є ри-
мінально- аране діяння, за я е передбачена римінальна відповідальність
з ідно ст. 263 Кримінально о оде с У раїни.
Кожно о дня правоохоронні ор ани з різних областей звіт ють про вил -
чен зброю, я а неза онно збері ається в ромадян. Зо рема, тіль и про-

тя ом першо о півріччя 2017 ро на території м. Мо илева-Подільсь о о Мо-
илів-Подільсь о о, Томашпільсь о о, Чернівець о о та Ямпільсь о о районів
працівни ами поліції під час відпрацювання, а та ож ході проведення сан ціо-

нованих обш ів ромадян вил чалась зброя та бойові припаси,
я а в них переб вала без передбачено о за оном дозвол . За ож-
ним та им фа том вил чення, розпочато римінальне проваджен-
ня, за озна ами злочин , передбачено о ч. 1 ст. 263 КК У раїни.
За наслід ами розслід вання римінальних проваджень в азаної
ате орії Мо илів-Подільсь ою місцевою про рат рою до с д с е-
ровано 9 обвин вальних а тів, відносно 9 осіб. За рез льтатами

с дово о роз ляд відносно 8 осіб с дом вже винесено обвин вальні виро и.
У зв’яз з вели ою іль істю неза онної зброї на території У раїни Націо-
нальною поліцією У раїни ре лярно проводяться місячни и добровільної здачі
зброї. Громадяни, я і добровільно зверн ться до поліції з метою здачі зброї,
боєприпасів, виб хових матеріалів та спеціальних засобів, що збері аються
ними неза онно, з ідно з вимо ами статті 263 КК У раїни звільняються від ри-
мінальної відповідальності.
За носіння, збері ання, придбання, передач чи зб т во непальної зброї ( рім
лад оствольної мисливсь ої), бойових припасів і виб хових речовин чи при-
строїв, без передбачено о за оном дозвол , ромадянам за рож є по арання
ви ляді позбавлення волі на стро від 3 до 7 ро ів позбавлення волі.

Про рор Мо илів-Подільсь ої
місцевої про рат ри Ві тор Данилю

Неза онне поводжен-
ня зі зброєю
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З вересня 2015 ро , відповідним На азом МВС У раїни запровадже-
но Порядо обчислення стро ів тимчасово о переб вання іноземних ро-
мадян на території У раїни. У відповідності до ньо о, ромадяни держав
з безвізовим поряд ом в’їзд мож ть тимчасово переб вати в У раїні не
більше, ніж 90 днів продовж 180 днів, я що інший стро не визначений
міжнародними до оворами.

Під час в’їзд іноземця на територію У раїни через п н т проп с , обчис
лення дозволено о стро переб вання здійснює посадова особа Державної

при ордонної сл жби. Іноземець не пор ш є зазначений стро разі, я що в
межах 180-денно о період він переб вав в У раїні не більше 90 днів. У разі
виявлення перевищення іноземцем дозволено о стро переб вання посадо-
вою особою Держпри ордонсл жби приймається рішення про притя нення до
адмінвідповідальності.
З метою недоп щення пор шення стро ів переб вання на території У раїни
та вини нення нестандартних сит ацій, при ордонни и пропон ють ожном
іноземном ромадянин важно оре вати термін сво о переб вання в У -
раїні та заздале ідь план вати відвід вання нашої раїни.
На адаємо, що нормативно-правовими а тами, я і ре ламент ють порядо
перетинання ДКУ іноземцями, їх переб вання та продовження стро переб -
вання на території У раїни є: статті 4 За онів У раїни «Про правовий стат с
іноземців та осіб без ромадянства» та «Про іммі рацію». Стосовно продовжен-
ня стро переб вання та продовження або ж с орочення стро тимчасово о
переб вання іноземців та осіб без ромадянства на території У раїни, йо о по-
рядо затверджено відповідною Постановою КМУ від 15.02.2012 ро за№ 150.

Не прийшла би на наш землю нео оло-
шена війна, старші лейтенанти Оле -

сандр Дзюбелю та В’ячеслав Семенов 23
липня, свят вали б родинном олі свій
День народження: Оле сандр відзначав би
27 ро ів, В’ячеслав виповнилося б 48. В цей
пам’ятний день ерівництво при ордонно о
за он та бойові товариші поле лих офіцерів
відвідають їхні родини та віддад ть данин
їхній світлій пам’яті.
Обидва воїни захищали територіальн
цілісність У раїни на Донбасі. Першим відб в
зон бойових дій Оле сандр Дзюбелю . На

оборон при ордонно о п н т проп с
«Довжансь ий», що на Л анщині, офіцер
приб в с ладі оперативної мобільної за-
стави напри інці червня 2014- о. А вже за
місяць, 27 липня, під час масовано о об-
стріл позицій при ордонни ів, що тривав
шість один, за ин в.
В’ячеслав Семенов б в призваний до Мо-
илів-Подільсь о о при ордонно о за он в
ході першої хвилі мобілізації в серпні 2014
ро . У с ладі оперативно-бойової при ор-
донної омендат ри захищав рідн землю на
Донеччині – оманд вав ле ендарним бло
– постом «Бал », що неподалі Дебальцево-

Їхнє життя пройшло не дарма

о. 17 люто о 2015 ро , під час однієї з ата
бойови ів неза онних збройних форм вань,
офіцер полі смертю хоробрих, при ривши со-
бою бойових товаришів.
Доля відміряла захисни ам Бать івщини -
при ордонни ам Оле сандр Дзюбелю та
В’ячеслав Семенов орот е, але яс раве,
життя. Це б ли сміливі та відважні воїни, вмілі
омандири, я их не зля али тр днощі. Вони
йшли вперед і вели за собою людей, воювали
за мир та свято вірили Перемо . Проте без-
жалісна смерть чом сь забирає ращих. Пев-
но том , що вони її не боялись. Не відсидж -
валися в абінетах, не ховалися від небезпе и
по за ордонах, а м жньо пішли на захист рідної
землі, пле аючи надію на щасливе, ясне жит-
тя…
23 липня, день народження відважних воїнів-
при ордонни ів-офіцерів Оле сандра Дзюбе-
лю а та В’ячеслава Семенова, з адаймо їх доб-
рим словом.
Одвічна пам’ять нашим патріотам,
Нез асна слава доблесним бійцям!
Ми знаємо: ерої не вмирають -
Їм жити вічно в наших д шах та серцях!

Прес-се ретар при ордонно о за он
Людмила Катеринич

Спортсмени Мо илів-Подільсь о о при ордонно о за он посіли ІІ-е
почесне місце Чемпіонаті Держпри ордонсл жби з ніверсально о
бою

Зма ання проходили на базі Національної а адемії Державної при ордонної
сл жби У раїни. За стат с най ращих особистом та омандном залі

зма алися понад 100 спортсменів та 24 оманди При ордонно о Відомства.
Мо илів-Подільсь ий при ордонний за ін представляли четверо бійців - стар-
ший лейтенант Оле сій Ц р ан, старші прапорщи и Ві тор Гриценю та Оле
Одобець ий, а та ож сержант Ма сим Сова.
Спортивн майстерність та бойовий арт оманди Мо илів-Подільсь о о за о-
н , отра по азала відмінні рез льтаті під час подолання см и переш од та
р опашно о бою, висо о оцінило омпетентне ж рі. Тож ході зма ань серед

оманд р пи «В» мо илів-подільсь і при ордонни и вибороли др сходин
переможно о п’єдистал та отримали Почесн рамот чемпіонат .
Щиро вітаємо спортсменів-при ордонни ів і бажаємо спіхів та нових спортив-
них перемо !

Проходячи повз Меморіал за иблим воїнам, встановлений на території війсь ово о містеч а Мо илів-Подільсь о о при ордонно о за он , по ля-
дом щораз тор аєшся фото рафій семи ероїв-при ордонни ів, я і за ин ли, м жньо боронячи державний р біж на Сході У раїни. Серед них два
офіцери – Герой У раїни В’ячеслав Семенов та Оле сандр Дзюбелю , достоєний ордена «За м жність» ІІІ ст пеня (посмертно). Подви воїнів-
при ордонни ів вічнено і на їх малій бать івщині: ромади міста Жмерин и та селища Нова Ушиця на честь ероїв встановили меморіальні дош и
й стели, назвали в лиці…

З почат ом російсь ої а ресії, оли У раїна
втратила онтроль над частиною сво о ордо-
н , наша держава б ла зм шена передивитись
стандарти при ордонної безпе и.

У ріплюючись технічно, адрово та інфрастр -
т рно, раїнсь а влада прийшла до рішення про

необхідність біометрично о онтролю для іноземців.
Тож задля протидії тероризм з наст пно о ро всі
ромадяни інших держав повинні б д ть здавати біо-
метричні дані для в’їзд в У раїн . Центр ромадсь-
о о моніторин та онтролю проаналіз вав, я нові
вимо и вплин ть на іноземців, охочих відвідати наш
раїн .
Європейсь і стандарти безпе и
На почат липня Рада національної безпе и і обо-
рони У раїни під олов ванням Президента Петра
Порошен а роз лян ла питання посилення онтро-
лю за перетином державно о ордон .

З ідно з хваленим рішенням, же з 1- о січня 2018
ро для сіх іноземців, я і перетинають раїнсь-
ий ордон, запровадж ється біометричний онт-
роль. Відповідно до цієї дати, сі раїнсь і п н ти
проп с – аеропорти, автомобільні та залізничні
переходи – повинні б ти обладнані необхідною апа-
рат рою для зчит вання біометрії.
«Мова йде про посилення онтролю за в’їздом,
виїздом та переб ванням ромадян інших держав
на території У раїни. Ми маємо зняти всі біомет-
ричні дані, в лючно і відбит и пальців, і цифров
фото рафію. Це значно посилить можливості для
боротьби з тероризмом», – на олош є Президент.
Основна мета збор біометричних даних – знати,
хто приїздить до У раїни, де переб ває і чи може
б ти джерелом небезпе и.Тож із наст пно о ро
іноземці, я і не мають біометричних паспортів, по-
винні б д ть залишати свої дані на ордоні. Е с-

перти запевняють, що рішення РНБО ви ли ане ба-
жанням безпечити власн територію від можли-
вих терористів та прово аторів з Росії.
О рім то о, біометричний онтроль на ордоні є
звичною пра ти ою європейсь их держав, що до-
зволяє зміцнити ордони. Ще в 2012 році в ЄС за-
провадили лобальн ініціатив «роз мний ордон»,
обладнавши всі при ордонні п н ти біометрични-
ми зчит вачами.
Збір біометричних даних дозволяє раїнам об-
мінюватись інформацією щодо терористичних
ор анізацій та бойови ів-терористів. Добропоряд-
ним ромадянам біометричний онтроль нічим не
за рож є. На даний момент Інтерпол має біомет-
ричні дані (відбит и пальців, ДНК, с ани сіт ів и
о а) понад 9 тисяч іноземних терористів. За слова-
ми Генсе а ор анізації Юр ена Што а, ця інформа-
ція допома ає знайти і притя н ти до відповідаль-
ності бойови ів, оли вони повертаються додом .-
Тож запровадження біометрично о онтролю в У -
раїні є вимо ою захист . Особливо в мовах війни,
оли надійність раїнсь о о ордон є запор ою
безпе и я нашої держави, та і Європи в цілом .
«Для нас важливо сьо одні облашт вати держав-
ний ордон на заході за європейсь ими стандар-
тами – зр чний та надійний. Тоді я східний ордон
має статифортецею, неприст пною для тих, хто має
протиза онні наміри», – під реслює заст пни ла-
ви МВС Вадим Троян.

Альтернатива візовом
режим з Росією

Навіщо У раїна запровадж є біометричний онтроль
для іноземців?

Центр ромадсь о о моніторин та онтролю

Іноземцям- ро-
мадянам держав
з безвізовим

поряд ом в’їзд

Вітаємо
з спіхом!
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Це - миловидне село Липчани, що знаходиться на
березі Дністра. Та ий ви ляд мало воно в 19 столітті,
та им йо о побачив х дожни .

Лядівсь ий с ельний монастир сьо одні є одним
із найпоп лярніших т ристичних місць Вінниччини.
Тоді с елі б ли «лисі» без дерев, а сьо одні повні-
стю поросли деревами та щами.

По с сідств з селом Лядово роз ин лось селище
Яришів. Сво о час т т б ло містеч о.
Наполеон Орда велично зобразив на своїй равюрі
три па орби, я і височіють над селищем.

Маєто Міхала Чаць о о - пам’ят а архіте т ри 18
століття Серебринцях. Збері ся до нашо о час .
Краєвид дещо змінився.

У селі Сліди на вершині па орба, що на березі річ и
Дерли б в палац Горсь их.

Палац Красовсь их селі Немії збері ся й до сьо-
одні. Йо о ще називають « вадратною хатин ою».
Тепер там розміщено начальний за лад.

Бронниця на малюн , я і в дійсності, ви лядає,
я село десь ірсь ом масиві Альп.

БІЛОРУСЬКИЙ ХУДОЖНИК І МАНДРІВНИК НАПОЛЕОН ОРДА (1807-1883 РР.)
ПРИСВЯТИВ СВОЄ ЖИТТЯ ЗБЕРЕЖЕННЮ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ БІЛОРУСЬКОГО,
ПОЛЬСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДІВ. ВІН НЕ РЕСТАВРУВАВ, НЕ ВІДБУДОВУВАВ –
ВІН МАЛЮВАВ, В ТАКИЙ СПОСІБ ЗБЕРІГАЮЧИ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПО-

КОЛІНЬ. НА БАГАТЬОХ З ЙОГО РОБІТ МОЖНА ПОБАЧИТИ ІСТОРИЧНІ КРАЄВИДИ, АРХІТЕК-
ТУРНІ СПОРУДИ, В ТОМУ ЧИСЛІ Й УКРАЇНИ, ЯКІ ВРАЗИЛИ ХУДОЖНИКА ПІД ЧАС МАНДРІВ.
ДО ВАШОЇ УВАГИ МАЛЮНКИ НАПОЛЕОНА ОРДИ, НА ЯКИХ ЗОБРАЖЕНО МОГИЛІВ-ПО-
ДІЛЬЩИНУ. ТАКОЮ ВОНА ПОСТАЛА В ТВОРЧІЙ УЯВІ МИТЦЯ.

ТАК ВИГЛЯДАЛА МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬЩИНА У ХІХ СТОЛІТТІ

Це та ож Бронниць ий раєвид. Бронниць а ора,
зображена з іншо о бо . На передньом плані -
цер ва, я а не збере лася до цьо о час .

А це - невелич е село Гр ш а.
Наполеон Орда, зачарований ч довим раєвидом,
зобразив ставо та маєто на йо о березі.

Ще одне село, я е зообразив х дожни , – це Яр -
а. Село розташоване посеред с елястих па орбів
на лівом березі річ и Дністер. Автор передав сю
рас долини.

НАПОЛЕОН ОРДА ПОБУВАВ В БАГАТЬОХ
КРАЇНАХ СВІТУ. ПОДОРОЖУЮЧИ, ХУДОЖ-
НИК СТВОРИВ ПОНАД 2000 МАЛЮНКІВ, НА
ЯКИХ ВІДОБРАЗИВ ПОБАЧЕНЕ, ТЕ, ЩО
СПРАВИЛО ОСОБЛИВЕ ВРАЖЕННЯ І СПРИ-
ЯЛО ФОРМУВАННЮ УЯВЛЕНЬ ПРО КРАЇНУ,
ЇЇ ЖИТЕЛІВ.
ПОНАД 1000 РОБІТ ХУДОЖНИКА ЗБЕРЕГЛО-
СЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗЕЯХ КРАКОВА ТА
ВАРШАВИ, А ТАКОЖ ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА НАЦІО-
НАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ.

В п блі ації ви ористано матеріал Влада
Боднаря lasno.info : posterrr.livejournal.com
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«Спарта -Ваца »
арт є чемпіонів

СПОРТИВНИЙ МОГИЛІВ

«Спарта -Ваца »
арт є чемпіонів

- Бойові мистецтва все більше наб вають поп ляр-
ності. І нехай с епти и твердять, що в час висо их
техноло ій, балістичних ра ет та омп’ютерних
вір сів все виріш ється не в поєдин ах віч-на-віч, а
в абінетах та штабах, захоплення бойовими мис-
тецтвами тіль и росте. Кі бо син - досить моло-
дий, але висо оефе тивний вид єдиноборств та, не-
зважаючи на молодість, найдос оналіший. За орот-
ий стро наші спортсмени-почат івці дося ають по-
мітних спіхів, стають чемпіонами. Спорт вихов є в
них бійцівсь ий хара тер, завдя и трен ванням ди-
тина зміцнюється фізично, наб ває впевненості
власних силах та цілеспрямованості, - зазначає Ген-
надій Анатолійович, я ий сам а тивно займається
спортом і роз міє йо о важливість в становленні мо-
лодих.
Спортивний л б «Спарта - Ваца » - л б з вели-
ими амбіціями та вели им бажанням виховати з
дітей чемпіонів, прищепити бажання здорово о спо-
соб життя і ідної поведін и в с спільстві. Адже
тіль и здорова нація здатна б д вати здорове с -
спільство. Кі бо син - той вид спорт , отрий ч -
дово підходить всім, без винят , незалежно від статі,
ві та рівня під отов и. Я підтвердження цієї тези
- в о орті чемпіонів сильної статі, я их виховав
«Спарта -Ваца », є й дівчина - Валерія Заводій - ше-
стиразовий чемпіон У раїни з і бо син .
Правильна страте ія та чіт о визначений рс ще з

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «СПАРТАК-ВАЦАК» ЗА 8 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДГО-
ТУВАВ 26 ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНИ З КІКБОКСИНГУ.
БРЮС ЛІ, ЧАК НОРРІС, ДЖЕКІ ЧАН, СТІВЕН СІГАЛ, ЖАН КЛОД ВАН ДАМ... НЕМАЄ ХЛОПЦЯ,
КОТРИЙ НЕ ПРАГНУВ БУТИ СХОЖИМ НА МУЖНІХ КІНОГЕРОЇВ. ВТІЛИТИ ДИТЯЧУ МРІЮ І СТАТИ
СПРАВЖНІМИ, СИЛЬНИМИ ЧОЛОВІКАМИ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКІ ХЛОПЧАКИ МОЖУТЬ В
СПОРТИВНОМУ КЛУБІ З КІКБОК-СИНГУ «СПАРТАК-ВАЦАК», ЯКИЙ УСПІШНО ПРАЦЮЄ В МІСТІ
ВЖЕ ВІСІМ РОКІВ. САМЕ КІК-БОКСИНГ Є ТІЄЮ ПЛАТФОРМОЮ, ЯК ВВАЖАЄ ЗАСНОВНИК
СПОРТИВНОГО КЛУБУ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З КІКБОКСИНГУ, ДЕПУТАТ ВІННИЦЬ-
КОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ГЕННАДІЙ ВАЦАК, ЯКА ЗДАТНА ВИХОВАТИ ЧОЛОВІКІВ.

почат засн вання
визначили подальш
р е з л ь т а т и в н
діяльність л б .
- Мета, я а б ла по-
ставлена перед
нами президентом
л б Геннадієм Ва-
ца ом, - не просто
навчити дітей техніці
та правил і бо син-
, а шліф вати отри-

мані вміння та навич-
и реальній про-
фесійній боротьбі.
Саме там форм єть-
ся спортивний хист
та вдос оналюються
вміння, - пояснює
спіх л б йо о о-
ловний тренер Єв ен
Вандьо.
З момент засн -
вання спортивний
л б з і бо син
«Спарта - Ваца »
виховав 26 одних
лише чемпіонів У раї-
ни. І це лише за 8
ро ів діяльності! В
цьом році шестеро
спортсменів л б
війшли до с лад

збірної У раїни з і бо син , отримали право захи-
щати держав на міжнародном рівні.
Нині о ремі з них продовж ють б ти в спорті та
передають свої вміння іншим. Зо рема, неоднора-
зовий призер престижних т рнірів з і бо син
Андрій Кри ливий очолив новий л б, заснований
Геннадієм Ваца ом - «Ваца ММА» (від автора: ММА
- вид спорт і ате орія
бойових мистецтв, що
в лючає в себе різно-
манітні засоби і способи
ведення оборони й напа-
д в р опашном бою).
- Уніфі овані і ефе тивні
змішані бойові мистецтва
стають дедалі поп лярні-
шими в с часном світі, в
том числі й в У раїні.
Особлив поп лярність
мають зма ання з ММА -
бої змішано о стилю, чи
«бої без правил». ММА -
вид спорт для справжніх
чолові ів! Зараз ми на-
брали доросл р п
спортсменів, я і оволоді-
ватим ть навич ами цьо-
о бойово о мистецтва, -

розповідає чемпіон Вінниччини з ММА 2017 ро ,
володар першо о розряд з р опашно о бою і тре-
нер ново о л б Андрій Кри ливий.
— ММА — найоптимальніший вид спорт . Принцип
ММА — «Виживає найсильніший» , а найсильнішими
стають саме завдя и трен ванням. Прийшовши до
л б , ожен отрим є перш та най оловніш пере-
мо — перемо над собою. Наше завдання —
спортивне виховання молодих спортсменів, отових
вист пати на т рнірах з онта тних видів єдино-
борств. Ми та ож раді бачити в л бі людей, отрі
бажають навчитись основам ММА. Рівень під отов-
и немає значення. Головне — почати. -Приходьте і
проб йте! — додає йо о одно л бни , та ож вихо-
ванець «Спарта -Ваца », а нині — майстер спорт з
ММА, володар К б а У раїни 2015 ро , срібний при-
зер чемпіонат Європи з ніверсально о бою, чем-
піон Вінниць ої області 2015 ро з і бо син , ММА,
фрі-файт Оле сандр Олійни .
За плечима президента л б «Спарта -Ваца » та
Вінниць ої обласної федерації з і бо син , деп -
тата обласної Ради Геннадія Ваца а спортивна ар’-
єра, тож він добре роз міється на том , що важливо
для спортсмена. Він і сам є при ладом для наслід -
вання, переб ває в ч довій фізичній формі, про що
ілюстр ють йо о світлини на Фейсб ці. Власном
асл : «Ні дня без трен вань!» Геннадій Анатолійо-
вич жодно о раз не зрадив. Та а життєва позиція
та особистісне самовдос- оналення і визначає один
із пріоритетів деп татсь ої діяльності — фізичне ви-

ховання підростаючо о по оління.
Завдяч ючи фінансовій підтримці
Геннадія Ваца а, в Мо илеві-По-
дільсь ом спортивне життя отри-
мало стрім ий старт: створюються
л би, а їхні вихованці професійно
зростають, бер чи а тивн часть в
зма аннях та т рнірах.
Меценат зосередився не лише на
роз-вит бойових мистецтв, а й по-
п ляризації інтеле т альних видів
спорт , від ривши в Мо илеві-По-
дільсь ом дитяч шахов ш ол .
Лише за рі своєї діяльності під її
е ідою в місті б ли проведені
місь ий, ре іональний та все ра-
їнсь ий т рніри, напри інці липня
місь а шахова ш ола «Ваца » пла-
н є проведення міжнародних зма-
ань з шахів.
- А тивний і здоровий спосіб жит-
тя, захоплення спортом — озна и
спішної с часної людини. І т т не

важливо, я им з видів ти віддаєш перева-
. Хтось полюбляє спорт, що вима ає за-

стос вання фізичної сили, а хтось робить
став на інтеле т. Том , попри спішне
існ вання л б з і бо син та шахової
ш оли, від рили ще й л б для більш до-
рослих — «Ваца ММА». ММА — це прямий
шлях до фізичної дос оналості, сили та
здоров’я. Цей вид спорт є ще й одним з
найбільш видовищних, за-хоплення, я е
можна отримати від ньо о, важ о з чимось
порівняти, — відзначає Геннадій Ваца .
Вихов ючи чемпіонів не на словах чи в
статистичних звітах, а на ділі, підтрим ю-
чи розвито фізичної льт ри та спорт ,
деп тат Геннадій Ваца де лар є здоро-
вий спосіб життя я один з оловних пріо-
ритетів молоді. Час, я ий витрачають мо-
лоді люди на робот над собою, він вва-
жає найважливішою інвестицією, отра
здатна до орінно змінити життя в майб т-
ньом , дає можливість ожном проявити
себе та реаліз вати. В здоровом тілі —
здоровий д х — це правильна мотивація,
щоб почати займатися спортом вже тепер.

Тетяна Фомен о
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Нажиттєвом шлях ожної людини в той
чи інший час з стрічаються люди, отрі

в сил різних обставин залишаються поряд
на все життя. В моєм житті це сталось в
1979 році, оли я, за направленням обл-
здороввідділ , став членом оле тив педа-
о ічних працівни ів Мо илів-Подільсь о о
медично о чилища, я е на той час очолю-
вав молодий, енер ійний, цілеспрямований
і та товний Василь Васильович Ми олю .
Мені пощастило працювати з ним в одном
оле тиві, під йо о ерівництвом п’ять ро ів.
Це б ли ро и навчання, професійно о зро-
ст . Саме в цей період Василь Васильович
розпочав переоснащення навчальної бази,
ввів абінетн систем навчання, б ло по-
б довано новий навчальний орп с та
збільшено онтин ент ст дентів і ви ладачів.
Звичайно, з йо о підходом до вирішення
ба атьох питань, широтою мислення, нова-
торсь ими ідеями, я им потрібен б в
простір та можливості їх реалізації, він не
мі дов о залишатись в стінах мед чилища,
том восени 1984 ро Василь Васильович
б в призначений оловним лі аремМо илів-
Подільсь ої ЦРЛ, я очолює понині.
На новом місці роботи повністю прояви-
лись йо о ращі я ості осподарни а, лі а-
ря, ор анізатора та надійно о товариша. За
ро и йо о ерівництва не раз змінювалась
назва та підпоряд вання лі арні, але від
то о вона ставала все ращою та ращою.
Кращою в плані підбор та розстанов и
адрів, ращою в плані матеріально о за-
безпечення, ращою в естетичном офор-
мленні. За ожною зміною на раще відч -
вається прис тність ерівни а, ор анізато-
ра та людини з вели ої б ви.
Я радий з то о, що я серед др зів Василя
Васильовича, поряд з та ими людьми, я
Степан Мар овсь ий, Оле сандр Швець,
ВолодимирМироню , Оле сандр Приходсь-
ий та ба ато - ба ато інших достойних лю-
дей.

Вітаю зі славним ювілеєм
від себе особисто та від
імені членів моєї сім’ї та

всіх др зів
шановано о

Василя Васильовича
Ми олю а

з Днем народження!

Бажаю невичерпної енер ії, сил та здоро-
в’я в подальшій роботі. Нехай плани та за-
д ми б д ть повністю реалізовані і стан ть
о расою нашої лі арні, а нащад и, з ад ю-
чи, мо ли с азати: це б ло зроблено завдя-
и Ми олю Василю Васильович , засл -
женом лі арю У раїни.
З ювілеєм, др же!

В.М.Кордон, засл жений працівни
охорони здоров’я У раїни,

дире тор Мо илів-Подільсь о о ме-
дично о оледж

Коле тив Мо илів-Подільсь ої
о р жної лі арні інтенсивно о

лі вання вітає

Василя Васильовича
Ми олю а
з Днем народження!

Від сьо о серця бажаємо Вам, шановний іменинни ,
міцно о здоров’я та життєвої насна и, професійних спіхів
та особистих творчих дося нень, зла оди та доброб т
Вашій оселі! Нехай Ваших зад мах завжди б де м дрість,
сл жбових справах - підтрим а однод мців, в серці -

добре і сонячно від людсь ої вдячності.

Б ти хорошим ерівни ом дано не ожном , але нашом оле -
тив д же пощастило! Це справжній талант — б ти та им про-

фесіоналом своєї справи.
Ми олю Василь Васильович народився 26.07.1947р. в с.Ксаве-
рів а Вінниць о о район Вінниць ої області.
Після за інчення ш оли 1965 р. пост пив на лі вальний фа ль-
тет Вінниць о о медично о ніверситет ім.М.І.Пиро ова, я ий за-
інчив 1971 році, навчався в інтернат рі на базі Вінниць о о об-
ласно о ш ірвендиспансер за спеціальністю «Дерматовенероло-
ія». Працював лі арем-дерматовенероло ом в Дзержинсь ій ра-
йонній лі арні Житомирсь ої області. З серпня 1972 р. працював
лі арем дерматовенероло омМо илів-Подільсь о ош ірвендиспан-
сер .
В 1976 році призначений дире тором Мо илів-Подільсь о о ме-
дично о чилища. Ор анізаторсь і здібності молодо о ерівни а,
ініціативність, наполе ливість дозволили значно по ращити мате-
ріально-технічн баз чилища, впровадити новітні техноло ії в ч-
бовий процес і підвищити за альний рівень професійної під отов и
ст дентів. У 1984 році В. Ми олю переведений на посад оловно-
о лі аря Мо илів-Подільсь ої ЦРЛ, а в 2003 році – оловно о лі аря
Мо илів-Подільсь о о місь о о територіально о медично о об’-
єднання, 2013 році – оловно о лі аря Мо илів-Подільсь ої о -
р жної лі арні інтенсивно о лі вання.
Досвідчений ор анізатор, висо опрофесіональний лі ар, добрий
пра ти і осподарни - ці риси я най раще поєдн ються в особі
ерівни а ОЛІЛ. Під йо о ерівництвом пройшла реор анізація си-
стеми охорони здоров’я міста та район , я а підняла на вищий
я існий рівень медичне обсл ов вання населення. За йо о ініціа-
тиви створені одні із перших в області сімейні лі арсь і амб ла-
торії, впроваджені новітні омп’ютерні техноло ії, телемедицина, за-
проваджені малоінвазивні оперативні втр чання.
Мо илів-Подільсь а ОЛІЛ атестована на вищ ате орію, отрима-
ла Сертифі ат системи правління я істю відповідно ДСТУ ISO 9001,
сертифі ована на відповідність стат с «Лі арня доброзичлива до
дитини».
Вимо ливий професіонал, принциповий ерівни , Василь Ми о-
лю з мів створити оле тив однод мців, я ий протя ом останніх
ро ів за рез льтатами діяльності і рівнем медично о обсл ов ван-
ня населення займає чільні місця серед районів області.
У азом Президента У раїни від 04.11.1998 р. Василю Васильови-
ч присвоєно звання «Засл жений лі ар У раїни». За с млінне став-
лення до ви онання сл жбових обов’яз ів неодноразово на ород-
жений Почесними рамотами МОЗ У раїни, ДОЗ Вінниць ої ОДА,
місь ої Ради, РДА та районної Ради.

Головний лі ар ОЛІЛ – людина висо их моральних я остей.
І співробітни и, і пацієнти поважають йо о за ч йність і доб-
рот . А оловна йо о риса – новаторсь і по ляди на розвито
охорони здоров’я, він завжди пра не запровадити все нове
та про ресивне і цим самим поставити на вищий рівень діа -
ностичний та лі вальний процес.

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

З Днем народження,
шановний

Василю Васильович !
Б ти оловним лі арем – мистецтво
і щоденна ропіт а робота. Ваше
вміння знаходити спільн мов з
підле лими, виріш вати с ладні про-
блеми та дося ати поставленої мети
по аз є, що Ви - м дрий ерівни . Ви
- я досвідчений апітан, що стоїть
біля шт рвал вашо о оле тив – о-
рабля. Доля на ородила Вас острим
роз мом, лідерсь ими я остями і пре-
расним талантом ерівни а. Бажає-
мо збере ти і примнож вати ці я ості.
Нехай завжди Вас с проводж є да-
ча, постійно зі ріває тепло людсь ої
вдячності, а б дні і свята наповнюють-
ся любов’ю рідних та близь их.

Мин ле, наче мить, десят и літ,
Вини – я дощи по тонень ій

шибці,
Вони – я ніжний ябл невий цвіт,
Вони – я тон і стр ни в першій

с рипці.
Тож нехай той цвіт пові не обліта.

Коле тив КУ «Мо илів-
Подільсь ий МЦ ПМСД»

Шановний

Василю Васильович !
Прийміть щирі вітання та
най ращі побажання з
на оди Вашо о Ювілею!

Зичимо Вам міцно о здоров’я, неви-
черпної енер ії, бла опол ччя.
Добра та мир Вам і Вашим близь им.
Нехай добрий настрій, бадьорість,
доброб т б д ть завжди с п тни ами
Вашом житті.
Нехай дар є доля сотню літ щасті,
радості, любові та надії!

З пова ою від імені оле тив
КУ “Мо илів-Подільсь а місь а

стоматоло ічна полі ліні а”
Г.Г.Со оловсь а

З на оди славно о ювілею
Мо илів-Подільсь а місь а
рада, ви онавчий омітет

місь ої ради щиро вітають з
Днем народження оловно о

лі аря КУ «Мо илів- По-
дільсь а о р жна лі арня
інтенсивно о лі вання»
Ми олю а Василя
Васильовича.

Зичимо Вам міцно о здоров’я, осо-
бисто о щастя, зла оди, ч дово о на-
строю, родинно о затиш та сімей-
но о доброб т .
Бажаємо Вам сили д х і приплив
бадьорості на ожен день. Щоб дача
ні оли не по идала відповідальних і
важливих справах. Натхнення Вам і
відмінно о стан д ші!

З пова ою місь ий олова
Петро Бров о
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31 липня ПОНЕДIЛОК
БіГУДі-ТБ
06:00 Країна м льтфiльмiв
07:00,11:00,01:50 Посмiхнiться,
вам це личить
07:30 Крас ня за 12 один
09:30 Телема азин
12:00 Клiнi а
12:30,01:00 Пробач мене, моє
охання
13:20,19:00,22:50 Ворож а
14:20,20:00 Т/с “Моя охана
Дiла”
15:20,20:50 Сiмейнi мелодрами
00:00 Т/с “Щоденни и
темно о” (16+)
ТВ-3
06:00 М/ф
09:30 Т/с “Слiпа”. Клеймо
вiд ин тостi. (12+)
10:00 Т/с “Слiпа”. Ще один дiд.
(12+)
10:30 Д/ф “Ворож а”. Кл бо
змiй. (12+)
11:00 Д/ф “Ворож а”. Обiйми
оханця. (12+)
11:30 Не бреши менi.
Справжнiй чоловi . (12+)
12:30 Не бреши менi. Стро i
бать и. (12+)
13:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Помста а т сом.
(16+)
14:00 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Грошова жаба.
(16+)
14:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Про лятий
фiтнес. (16+)
15:00 Мiстичнi iсторiї. (16+)
16:00 Д/ф “Ворож а”. Напере-
они зi смертю. (12+)
16:30 Д/ф “Ворож а”.
Небезпечнi i ри зi смертю.
(12+)
17:00 Д/ф “Ворож а”. Мал ша.
(12+)
17:35 Т/с “Слiпа”. Моло о.
(12+)
18:10 Т/с “Слiпа”. Материнсь а
любов. (12+)
18:45,19:30,20:30 Т/с
“Напарницi”. (12+)
21:15,22:15 Т/с “Менталiст”. (12+)
23:00 Х/ф “Врата”. (12+)
00:45 Т/с “Твiн Пi с”. (16+)
02:00,03:00,03:45,04:30,05:15
Т/с “C.S.I.: Мiсце злочин ”.
(16+)
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,19:55 Д/с “Оре онсь ий
п тiвни ”
06:30,14:00,17:35 По ода
06:40 М/с “Мандрiвни и в часi”
07:05 М/с “Кни а дж н лiв”
07:30 Д/ф “Жiн и в Литовсь iй
iсторiї”
08:05 Д/с “Iсторичнi
розслiд вання”
09:00 Д/с “Садовi с арби”
09:30 Д/с “Ди i тварини”
10:00,21:50 Всесвiтнi i ри-
2017. Церемонiя за риття
11:20 Т/с “Епоха честi”
13:00,15:00,18:30,21:00 Новини
13:15,23:00 Перша шпальта
14:05,01:55 Т/с “Лiнiя захист ”
15:35 Д/с “Бо в Америцi”
16:40 Д/с “Порят но ферми”
17:40 Вi но в Амери
18:15,01:10 Новини. Свiт
18:45,01:25 Про оловне
19:00,01:40 Новини. К льт ра
19:20 Д/с “Мистець ий п льс
Амери и”
20:30 Вересень
21:30 Всесвiтнi i ри-2017.
Яс равi моменти
23:30 Чоловiчий л б. К бо
У раїни з фрi-файт
02:35 Т/с “Та сi”
04:05 Т/с “Ро солана”
НОВИЙ КАНАЛ
03:00,02:50 Зона ночi
03:40 Т/с “Тат севi доч и” 16+
05:29,06:45 Kids Time
05:30 М/с “Сiмей а Кр дс”
05:50 М/с “При оди Кота в
чоботях”
06:50 Х/ф “В личнi танцi”
08:50 Х/ф “В личнi танцi 2”
10:30 Х/ф “В личнi танцi: Всi
зiр и”
12:30 Х/ф “Лас аво просимо
до раю!” 16+
14:40 Х/ф “Лас аво просимо
до раю! 2: Риф” 16+
16:30 Т/с “Не родись вродлива”
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за Ревiзором
01:00 Х/ф “Райсь е озеро” 18+
02:45 Сл жба розш дiтей
K2
06:30 Телетор iвля
07:30 Психосомати а
08:30 Ш ола до тора Кома-
ровсь о о
10:10,16:30,20:00 Удачний
прое т
10:50,17:20 Квадратний метр
11:50 Дiм на заздрiсть сiм
13:00,23:10 Пе ельнi отелi
14:00 Гордон Рамзi от є
вдома
14:50 Х/ф “Прощення”
18:10 Квартирне питання
21:20 Таємницi тiла
22:00 Правила життя
00:10 Паралельний свiт
01:10 Позаочi
03:00 Колiр ночi
K1
05:10 “Рецепти щастя. Нова
iсторiя”
06:00 “Спецiя”
06:30 “TOP SHOP”

07:50 “Чи знаєте ви, що...”
08:25 “М льтфiльми”
10:00,16:20 “ФайнаЮ райна”
10:30,00:10 “Розсмiши омi а”
11:25,19:00 “Нав оло М”
12:25,01:50 “Орел i Реш а.
Шопiн ”
14:25,20:00 “Орел i Реш а. На
раю свiт ”
15:25,21:00 “Орел i Реш а.
Ювiлейний сезон”
18:00 “Орел i Реш а. Шопiн
2016”
22:00 Х/ф “Жiн и”
02:30 “Нiчне життя”
2+2
06:00 М льтфiльми
08:00,18:30 “Спец ор”
08:30,18:55 “ДжеДАI”
09:00 “Вiн, Вона i телевiзор”
14:55 Т/с “Олiмп” (16+)
16:45 Х/ф “Андроїд-
полiцейсь ий” (16+)
19:25 Х/ф “Чорна обра” (16+)
21:05 Х/ф “Щоденни и
месни а” (16+)
23:10 Т/с “Iнспе тор Але с” (5
сезон)
00:00 “Територiя обман ”
02:00 Х/ф “Страченi свiтан и”
03:30 “Облом.UA.”
НЛО.ТV
07:00 “Р йнiвни и мiфiв”
09:00 М/с “Сiмпсони” - 20 (16+)
11:20 Мамахохотала-шо .-6
(16+)
12:20 Т/с “Сишиш-шо . Бар”
(16+)
14:00 Т/с “Я арт вався стайл
- 2” (16+)
15:00 Т/с “Сишиш-шо - 2”
(16+)
17:10 Т/с “Унiвер” (16+)
19:45 Т/с “Унiвер. Нова
обща а” (16+)
22:00 Мамахохотала-шо .- 7
(16+)
23:10 Comedy Club в Юрмалi
(16+)
00:10 Т/с “Айтiшни и - 2” (16+)
01:05 Т/с “У дев’ятом номерi”
02:10,05:10 ОТТАК МАСТАК!
03:00 Роздовбаї
04:10 Чистоплюї (16+)
ТОНіС
06:05 “Форм ла Пр ста. Андрiй
Демиден о”
06:40,17:40,04:30 “Цивiлiзацiя
Incognita”
07:00,14:00,18:00 “Алло,
лi арю!”
09:50 Життя в цифрi
10:50 Завтра-сьо однi
14:55 “Вiдл ння”
15:25 Єврома с
16:30 Мюзи л “Порадни для
тих, что хоче одр житися”
19:00 В остях Дмитра
Гордона. Сер iй Соловйов
20:00 Природа сьо однi
21:00 Михайло Поплавсь ий:
PR-прое т “Спiваючий ре тор”
22:00,04:45 DW-Вiзер но дня
22:10 С первiдч ття
22:50 Повiтрянi воїни
00:00 “Нiч чорних равато ”
18+
01:45 “Життя на Вершинi” 18+
02:50 “Пiсля опiвночi” 18+
03:50 “Свiтсь i хронi и”
04:15 “К мири”
05:00 “Джаз- оло”
ICTV
05:15 Сл жба розш дiтей
05:20,04:55 Дивитись сiм!
06:10 Громадянсь а оборона
07:05,04:30 Фа ти
07:45,19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Фа ти. Рано
09:15 Надзвичайнi новини.
Пiдс м и
10:10 Антизомбi
11:10,13:20 Х/ф “Г дзонсь ий
ястр б” 16+
12:45,15:45 Фа ти. День
13:45,16:10 Х/ф “РобоКоп” 16+
16:20 Х/ф “Мер рiй
небезпецi” 16+
18:45,21:00 Фа ти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с “Операцiя “Гор она”
16+
22:15 Х/ф “Мiсто рiхiв” 18+
00:45 Х/ф “Операцiя “Вiдплата”
18+
02:20 Без альм
03:05 Прово атор
ТРК “УКРАїНА”
06:50,07:15,08:15 Рано з
У раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00,02:00
Сьо однi
09:15,03:50 Зiр овий шлях
11:00 Т/с “Не оханий” 16+
14:40,15:30 Т/с “Мати i мач ха”
19:45,02:50 То -шо “Говорить
У раїна”
21:00 Т/с “Коловорот” 12+
23:30 Х/ф “Рiзни и” 18+
05:20 Т/с “Чер овий лi ар”
ІНТЕР
06:00 “М льтфiльм”
06:20,13:10 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00 Новини
07:10,08:10 “Рано з IНТЕРом”
09:20,12:25 Х/ф “Вони
воювали за Бать iвщин ”
15:50 “Жди меня”
18:00,19:00,04:30 То -шо
“Стос ється ожно о”
20:00,02:15,05:15 “Подробицi”
20:40 Т/с “Райсь i ябл ч а.
Життя триває”

23:20 Т/с “I все-та и я
охаю...”
02:55 “Подорожi в часi”
03:20 “ Дачний прое т”
03:55 “Гот ємо разом”
НТН
04:05 Х/ф “Тримайся, оза !”
05:10 Х/ф “Звин вач ється
весiлля”
06:25 Т/с “Охоронець - 3”
(16+)
09:55,19:30 Т/с “К ла iн та
партнери”
11:55 “Страх твоєм домi”
13:35,15:05,21:30 Т/с “Елемен-
тарно - 4” (16+)
14:45,19:00,23:15,02:35
“Свiдо ”
15:30 Т/с “Розвiдни и” (16+)
23:45 Т/с “Кримiналiст” (16+)
01:45 Т/с “Полiцiя маямi” (16+)
03:05 “Випад овий свiдо ”
03:20 “Речовий до аз”
КАНАЛ 1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,19:30
ТСН: “Телевiзiйна сл жба
новин”
06:45,07:10,08:10 “Снiдано з
1+1”
09:10 “Чотири весiлля - 4”
10:40 “Мiняю жiн - 3”
12:00 Х/ф “Трава пiд снi ом”
15:50 Т/с “Величне столiття.
Ро солана”
20:15,21:15,22:10 Т/с “Цент-
ральна лi арня” (16+)
23:10,02:00 Х/ф “Битва пiд
червоною с елею” (16+)
СТБ
06:05,16:00 “Все б де добре!”
08:00 “Полювання”
09:05 Х/ф “На мост ”
11:00 “У раїна має талант!
Дiти-2”
13:50 “Битва е страсенсiв.
Чоловi и проти жiно ”
18:00,22:00 “Вi на-Новини”
18:40,00:55 “Слiдство вед ть
е страсенси”
20:35,22:35 “Хата на тата”
ТЕТ
06:00,05:40 Кориснi пiд аз и
06:20 Каз а з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байди iв а
07:20 М льтмi с
10:30 Х/ф “Про рибал та
йо о др жин ”
11:40 Х/ф “Дiвчин а з
сiрни ами”
12:50 ЛавЛавСar
13:50,19:55 Одно о раз пiд
Полтавою
14:55 Готель Галiцiя
15:20 Т/с “Домашнiй арешт”
15:55,03:25 Вiталь а
17:50,22:00,02:35 Країна У
18:50 Каз и У Кiно
20:55,01:45 Одно о раз в
Одесi
23:00 Панян а-селян а
00:00 Т/с “Червонi браслети”
16+
00:55 Т/с “Баффi - винищ вач-
а вампiрiв” 16+
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,07:40,08:40,09:30
М льтфiльми
07:10,09:00 “Top Shop”
07:50 “Своя роль”
10:10 “Лiтнiй жарт з...”
11:10 Х/ф “Нi п х , нi пера”
12:25 Х/с “Iнспе тор Лосєв”
16:25 Х/ф “Непоправний
брех н”
17:55 Х/ф “Вiрнi др зi”
19:40 Х/с “Комiсар Ре с”
21:30,01:45 Х/с “П аро А ати
Кристi”
23:20 “Моя правда”
00:10 “Смiхопанорама”
03:15 Кiноляпи
04:05 Са ндтре и
04:50 Кiнотрейлери
ВДТ–6 “ВІНТЕРА” (ВіННИ-
ЦЯ)
07:00 Панорама тижня
07:55,16:15 Новий день.
Iнформацiя й розва и
09:05,18:20 Вiзер но дня
09:15 Вiче
09:40 Е освiт
10:05 За альнодержавне
мовлення по обмiн з фiлiями
НТКУ. Київ: “Остання бари а-
да”
11:05 Теореми б тя
11:20 Краяни “Вито и”
11:50 Безпе а життя “Мить
iстини”
12:05 Навi атор Вiнниця
12:20 Молодiжний МIХ. До 16-
и... й старшим
12:45 Сл жба розш дiтей
12:50,16:00 ТНВ - Е спрес.
С рдопере лад
13:05 Е ватор дня - понедiло .
Просвiта, соцiально-
е ономiчний розвито
14:00 М зичний свiт.
С часнiсть раїнсь ої пiснi
14:30 Вiд ласи и до джаз .
Тема
14:45 Б дьмо знайомi. Цi авi
особистостi
15:35 Дитячий е ран. А чом ?
17:25,19:55,22:55 ТНВ: подiї
дня. Е спрес - вип с
17:30 Свят ємо разом
17:55 Унi альна У раїна
18:30,20:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини
18:50 Бло соцiальної
iнформацiї
18:55 Об’є тивно про... “Лiнiя

здоров’я +”
20:05 Гранi. Соцiальне життя
ромади
20:45 Про ноз по оди
20:55 Овертайм. Спортивний
тижневи
21:10 Дитячий е ран. М/ф
“Мандрiв а аз ою”
21:25 Ре лама
21:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини - пiдс м и
22:00 Крап а. Аналiти а за
тиждень
22:10 Громадсь е ТБ Донець-
а. “Тиждень Донбас ”
22:30 Європейсь ий тижневи
“Глобал 3000”
СТС
06:00 М/с “Смiшари и” 0+
06:05 М/ф “Жа чий Мада ас-
ар” 6+
06:40 Х/ф “Арт р i вiйна двох
свiтiв” 0+
08:30 М/с “Сiмей а Кр дс.
Почато ” 6+
09:00,23:00,00:30 “Уральсь i
пельменi. Улюблене” 16+
09:40 Х/ф “Володар стихiй” 0+
11:40 Х/ф “Каз и на нiч” 12+
13:30 Т/с “К хня” 12+
15:00 Т/с “Вiсiмдесятi” 16+
17:00 Т/с “Воронiни” 16+
20:00 Т/с “Щоденни лi аря
Зайцевої” 16+
21:00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”
12+
23:30 Т/с “До и цвiте папо-
роть” 16+
01:00 Х/ф “Троє в аное” 16+
02:50 Х/ф “Пав тиння Шарлот-
ти” 0+
04:35 Х/ф “Родина” 16+
05:25 “Єралаш” 0+
05:45 “М зи а на СТС” 16+
ЄВРОСПОРТ
04:00,07:30,13:30,15:15,20:25,01:00
Ф тбол. Чемпiонат Європи.
Жiн и. Нiдерланди. 1/4 фiнал
05:30,08:30 Чемпiонат свiт з
водних видiв спорт . Плавання.
Б дапешт
06:30,09:30,12:15 Велоспорт.
“Т р Польщi”. 2-й етап
10:30 Велоспорт. “Класи а
Сан-Себастьяна”
17:00,22:00 Чемпiонат свiт з
водних видiв спорт . Стриб и
вод . Б дапешт. 27 м. Чоловi и
18:00,00:05 Чемпiонат свiт з
водних видiв спорт . Плавання.
Б дапешт. О ляд
19:00,02:30 Велоспорт. “Т р
Польщi”. 3-й етап
22:45 Ф тбол. Чемпiонат MLS.
О ляд
23:15 Ф тбол. Тележ рнал
“ФIФА”
23:45 Тележ рнал WATTS

1 серпня ВIВТОРОК
БіГУДі-ТБ
06:00 Країна м льтфiльмiв
07:00,11:00,01:50 Посмiхнiться,
вам це личить
07:30 Крас ня за 12 один
09:30 Телема азин
12:00 Клiнi а
12:30,01:00 Пробач мене, моє
охання
13:20,19:00,22:50 Ворож а
14:20,20:00 Т/с “Моя охана
Дiла”
15:20,20:50 Сiмейнi мелодра-
ми
00:00 Т/с “Щоденни и
темно о” (16+)
ТВ-3
06:00 М/ф
09:30 Т/с “Слiпа”. Двоє. (12+)
10:00 Т/с “Слiпа”. Урожайний
рi . (12+)
10:30 Д/ф “Ворож а”. Сльози
дiвчин и. (12+)
11:00 Д/ф “Ворож а”. Хто її
любить. (12+)
11:30 Не бреши менi. Старий
др . (12+)
12:30 Не бреши менi.
Справжнiй чоловi . (12+)
13:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Недобажала.
(16+)
14:00 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Бiлий ш м. (16+)
14:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Обережно, дверi
за риваються. (16+)
15:00 Мiстичнi iсторiї. (16+)
16:00 Д/ф “Ворож а”.
Ш iряни . (12+)
16:30 Д/ф “Ворож а”. Аромат
iацинта. (12+)
17:00 Д/ф “Ворож а”. Вiно на
збiччi. (12+)
17:35 Т/с “Слiпа”. Iдеальний
шлюб. (12+)
18:10 Т/с “Слiпа”. У ода. (12+)
18:45,19:30,20:30 Т/с
“Напарницi”. (12+)
21:15,22:15 Т/с “Менталiст”.
(12+)
23:00 Х/ф “Смертельна он а”.
(16+)
01:00,02:00,02:45,03:30,04:30
Т/с “Пляжний оп”. (16+)
05:15 Таємнi зна и. Мерилiн
Монро. Немає права на щастя.
(12+)
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,19:55 Д/с “Оре онсь ий
п тiвни ”
06:30 М/с “Мандрiвни и в часi”
07:15,17:40 М/с “Кни а
дж н лiв”
08:05 Д/с “Iсторичнi

розслiд вання”
09:00,16:40 Д/с “Порят но
ферми”
09:30 Д/с “Ди i тварини”
11:05,14:00,17:35,22:40 По ода
11:20 Т/с “Епоха честi”
13:00,15:00,18:30,21:00 Новини
13:15,23:00 Вересень
14:05,01:55 Т/с “Лiнiя захист ”
15:35 Фоль -music
18:15,01:10 Новини. Свiт
18:45,01:25 Про оловне
19:00,01:40 Новини. К льт ра
19:20 Д/с “Мистець ий п льс
Амери и”
20:30 Нашi рошi
21:30 Всесвiтнi i ри-2017.
Яс равi моменти
21:50 Т/с “Справедливi”
22:50,03:55 Д/с “Пiвденна
Корея сьо однi”
23:30 Чоловiчий л б. К бо
У раїни з фрi-файт
00:35 У раїнсь ий орт
02:35 Т/с “Та сi”
04:05 Т/с “Ро солана”
НОВИЙ КАНАЛ
03:00,02:20 Зона ночi
04:10 Т/с “Тат севi доч и” 16+
05:59,07:10 Kids Time
06:00 М/с “Сiмей а Кр дс”
06:20 М/с “При оди Кота в
чоботях”
07:15,19:00 Вiд пацан и до
панян и
09:10 Т/с “Щасливi разом”
16:30 Т/с “Не родись вродли-
ва”
20:50 Х/ф “С пернова” 16+
22:40 Х/ф “Монстро” 16+
00:00 Х/ф “Золото д рнiв” 16+
K2
06:30 Телетор iвля
07:30 Психосомати а
08:30 Ш ола до тора Кома-
ровсь о о
10:10,16:30,20:00 Удачний
прое т
10:50,17:20 Квадратний метр
11:50 Дiм на заздрiсть сiм
13:00,23:10 Пе ельнi отелi
14:00 Гордон Рамзi от є
вдома
14:50,22:00 Правила життя
15:40,00:10 Паралельний свiт
18:10 Квартирне питання
21:20 Таємницi тiла
01:10 Позаочi
03:00 Колiр ночi
K1
05:10 “Рецепти щастя. Нова
iсторiя”
06:00 “Спецiя”
06:30 “TOP SHOP”
07:50 “Чи знаєте ви, що...”
08:25 “М льтфiльми”
10:00 “Файна Ю райна”
10:30 “Розсмiши омi а”
11:25,19:00 “Нав оло М”
12:25 “Орел i Реш а. Шопiн ”
14:25,20:00 “Орел i Реш а. На
раю свiт ”
15:25 “Орел i Реш а.
Ювiлейний сезон”
16:20,23:00 Т/с “До тор Ха с”
(16+)
18:00 “Орел i Реш а. Шопiн
2016”
21:00 “Орел i Реш а.
Ювiлейний 2”
22:00 “КВН на БIС”
00:45 Т/с “Ти - моє життя”
02:10 “Нiчне життя”
2+2
06:00 М льтфiльми
08:00,18:30 “Спец ор”
08:30,18:55 “ДжеДАI”
09:00 Д/п “Помста природи”
11:00 “Вiн, Вона i телевiзор”
14:55 Т/с “Олiмп” (16+)
16:45 Х/ф “Амери ансь ий
сам рай” (16+)
19:25 Х//ф “Бандит и”
21:05 Х/ф “Лiфт” (16+)
22:45 Х/ф “Кирило i Мефодiй:
Апостоли слов’ян” (16+)
00:45 “Територiя обман ”
01:45 Х/ф “Лiсова пiсня”
03:15 “Облом.UA.”
НЛО.ТV
06:55 “Р йнiвни и мiфiв”
09:00 М/с “Сiмпсони” - 20
(16+)
10:45 М/с “Сiмпсони” - 21
(16+)
11:25 Мамахохотала-шо .-6
(16+)
12:25 Т/с “Сишиш-шо . Бар”
(16+)
14:00 Т/с “Я арт вався стайл
- 2” (16+)
15:00 Т/с “Сишиш-шо - 2”
(16+)
16:50 Т/с “Унiвер” (16+)
19:30 Т/с “Унiвер. Нова
обща а” (16+)
22:00 Мамахохотала-шо .- 7
(16+)
23:00 Comedy Club в Юрмалi
(16+)
00:05 Т/с “Айтiшни и - 2” (16+)
01:00 Т/с “У дев’ятом номерi”
02:05,05:00 ОТТАК МАСТАК!
02:55 Роздовбаї
04:05 Чистоплюї (16+)
ТОНіС
06:00 “Форм ла Пр ста. Iво
Боб л”
06:50,22:00,04:50 DW-
Вiзер но дня
07:00,14:00,18:00 “Алло,
лi арю!”
09:50 “Б дьте здоровi!”
10:40 “Моднi iсторiї з О саною
Новиць ою”

15:00 “Соцiальний стат с”
15:40,20:10 Природа сьо однi
16:35,22:20 С первiдч ття
17:00,22:50 Повiтрянi воїни
19:00 В остях Дмитра
Гордона. Сер iй Соловйов
21:15,04:20 “Вiдл ння”
01:10 “Нiч чорних равато ”
18+
02:15 “Життя на Вершинi” 18+
03:40 “Свiтсь i хронi и”
04:10 “К мири”
05:05 “Джаз- оло”
ICTV
05:30,20:20 Громадянсь а
оборона
06:30 Рано вели ом мiстi
08:45 Фа ти. Рано
09:15,19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:05,13:20 Х/ф “С пернова”
16+
12:45,15:45 Фа ти. День
13:30 Т/с “Ви радення бо инi”
16+
15:25,16:10 Т/с “Небо во нi”
16+
17:50,21:25 Т/с “Операцiя
“Гор она” 16+
18:45,21:05 Фа ти. Вечiр
22:20 Х/ф “Мiсто рiхiв-2.
Жiн а, за я можна вбити”
16+
00:35 Х/ф “Мiсто рiхiв” 18+
02:35 Х/ф “Операцiя “Вiдплата”
18+
04:25 Сл жба розш дiтей
04:30 Ст дiя Вашин тон
04:35 Фа ти
04:55 Дивитись сiм!
ТРК “УКРАїНА”
06:10,12:50 Т/с “Чер овий
лi ар”
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00,03:50
Сьо однi
07:15,08:15 Рано з У раїною
09:15 Зiр овий шлях
10:50,04:40 Реальна мiсти а
14:45,15:30 Т/с “Жiночий лi ар
2” 16+
19:45 То -шо “Говорить
У раїна”
21:00 Т/с “Коловорот” 12+
23:30 Т/с “За он i порядо :
Злочиннi намiри” 16+
02:00 Х/ф “Рiзни и” 18+
ІНТЕР
06:00 “М льтфiльм”
06:20,14:30 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00 Новини
07:10,08:10 “Рано з IНТЕРом”
09:20 “Давай одр жимося”
11:20,12:25,20:40 Т/с “Райсь i
ябл ч а. Життя триває”
17:10 “Речдо ”
18:00,19:00,04:30 То -шо
“Стос ється ожно о”
20:00,02:20,05:15 “Подробицi”
23:20 Т/с “I все-та и я
охаю...”
03:00 “Подорожi в часi”
03:25 “ Дачний прое т”
03:55 “Гот ємо разом”
НТН
04:10,03:50 “Ле енди бан-
дитсь ої Одеси”
04:55 “Правда життя.
Професiї”
05:25 Х/ф “Знов невловимi”
07:55,09:00,19:30 Т/с “К ла iн
та партнери”
08:30 Ран овий “Свiдо ”
10:30,17:25 Т/с “Дете тиви”
(16+)
12:00 “Страх твоєм домi”
13:45,15:05,21:30 Т/с “Елемен-
тарно - 4” (16+)
14:45,19:00,23:15,02:35
“Свiдо ”
15:40 Т/с “Болота” (16+)
23:45 Т/с “Кримiналiст” (16+)
01:45 Т/с “Полiцiя маямi” (16+)
03:05 “Випад овий свiдо ”
03:20 “Речовий до аз”
КАНАЛ 1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,19:30
ТСН: “Телевiзiйна сл жба
новин”
06:45,07:10,08:10 “Снiдано з
1+1”
09:10 “Чотири весiлля - 4”
10:40 “Мiняю жiн - 3”
12:00 “Мiняю жiн - 2”
13:20,14:20,15:20,20:15,21:15,22:10
Т/с “Центральна лi арня” (16+)
16:20 Т/с “Величне столiття.
Ро солана”
23:10 Х/ф “Хоробре серце”
02:30 “Ес iмос а - 2: при оди в
Ар тицi”
СТБ
06:20,16:00 “Все б де добре!”
08:20 “Все б де смачно!”
09:15 “У раїна має талант!
Дiти-2”
12:00 “Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним”
13:50 “Битва е страсенсiв.
Чоловi и проти жiно ”
18:00,22:00 “Вi на-Новини”
18:40,00:05 “Слiдство вед ть
е страсенси”
20:35,22:45 “Ва iтна 16”
23:05 “Донь и-матерi”
ТЕТ
06:00,05:40 Кориснi пiд аз и
06:20 Каз а з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байди iв а
07:20 М льтмi с
10:30 Х/ф “Р салонь а”
11:40 Х/ф “Злодiй та йо о
читель”
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12:50 ЛавЛавСar
13:50,19:55 Одно о раз пiд
Полтавою
14:55 Готель Галiцiя
15:20 Т/с “Домашнiй арешт”
15:55,03:25 Вiталь а
17:50,22:00,02:35 Країна У
18:50 Каз и У Кiно
20:55,01:45 Одно о раз в
Одесi
23:00 Панян а-селян а
00:00 Т/с “Червонi браслети”
16+
00:55 Т/с “Баффi - винищ вач-
а вампiрiв” 16+
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,07:40,08:40,09:30
М льтфiльми
07:10,09:00 “Top Shop”
07:50,23:20 “Моя правда”
10:15 “Лiтнiй жарт з...”
11:15 Х/ф “Перше побачення”
13:00 Х/ф “Божевiльний день”
14:15,19:40 Х/с “Комiсар Ре с”
16:05 Х/ф “Доля людини”
18:00 Х/ф “Бездо ляднiсть”
21:30,01:45 Х/с “П аро А ати
Кристi”
00:10 “Смiхопанорама”
03:15 Кiноляпи
04:00 Са ндтре и
04:55 Кiнотрейлери
ВДТ–6 “ВІНТЕРА” (ВіННИ-
ЦЯ)
07:00,21:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини - пiдс м и
07:30,20:45 Про ноз по оди
07:45,16:15 Новий день.
Iнформацiя й розва и
08:55,11:50,18:20 Вiзер но
дня
09:05 Е ономiчний вiсни
09:30 1000 й 1 т р
10:00 Пiзнавальна про рама
10:30 Людина i час. “Тiль и
жiн а”
11:00 Європейсь ий тижневи
“Глобал 3000”
11:25 Лiнiя здоров’я
12:05 Нова енци лопедiя
Подiлля
12:10 Овертайм. Спортивний
тижневи
12:25 Гранi. Соцiальне життя
ромади
12:50,16:00 ТНВ - Е спрес.
С рдопере лад
13:05 Е ватор дня-вiвторо .
Просвiта, с спiльство,
соцiальна сфера
14:00 М зичний свiт.
С часнiсть раїнсь ої пiснi
14:30 Об’є тивно про. “Лiнiя
здоров’я +”
15:20 Крап а. Аналiти а за
тиждень
15:35 Дитячий е ран.
Вi онеч о
17:25,22:55 ТНВ: подiї дня.
Е спрес - вип с
17:30 Свят ємо разом
17:55 За альнодержавне
мовлення по обмiн з Фiлiями.
Запорiжжя: “Час змiн”
18:30,20:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини
18:50 Бло соцiальної
iнформацiї
18:55 Полiтрада. Про
полiти м областi
20:05 Удосвiта.
Життєдiяльнiсть на селi
20:55 Маю право. Грамотнiсть
правознавствi

21:10 Дитячий е ран. М/ф
“Мандрiв а аз ою”
22:00 Земля Подiльс а
22:30 Європа-ТV: “Завтра -
сьо однi”
СТС
06:00 М/с “Смiшари и” 0+
06:30 М/с “Фi си и” 0+
07:00,08:30 М/с “Сiмей а
Кр дс. Почато ” 6+
07:25 М/с “Три оти” 0+
07:40 М/с “Дра они. Захисни-
и Ол ха” 6+
09:00,23:10,00:30 “Уральсь i
пельменi. Улюблене” 16+
10:00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”
12+
12:00 Т/с “Мат сi” 16+
13:00 Т/с “К хня” 12+
15:00 Т/с “Вiсiмдесятi” 16+
17:00 Т/с “Воронiни” 16+
20:00 Т/с “Щоденни лi аря
Зайцевої” 16+
21:00 Х/ф “Дiтсад овсь ий
полiцейсь ий” 0+
23:30 Т/с “До и цвiте папо-
роть” 16+
01:00 Х/ф “Пер ар а i
ч довись о” 0+
03:05 Х/ф “Не люблю день
за оханих” 16+
05:00 Х/ф “Родина” 16+
05:50 “М зи а на СТС” 16+
ЄВРОСПОРТ
04:00 Ф тбол. Чемпiонат
Європи. Жiн и. Нiдерланди. 1/
4 фiнал
05:30,01:30 Чемпiонат свiт з
водних видiв спорт . Плавання.
Б дапешт. О ляд
06:30,09:30,12:15 Велоспорт.
“Т р Польщi”. 3-й етап
07:30,17:00 Ф тбол. Чемпiонат
MLS. О ляд
08:00 Ф тбол. Тележ рнал
“ФIФА”
08:30,16:00 Ле а атлети а.
Чемпiонат свiт -2015. Пе iн
10:30,15:00 Ле а атлети а.
EAA Meetings. Люцерн
11:30 Чемпiонат свiт з водних

видiв спорт . Стриб и вод .
Б дапешт. 27 м. Чоловi и
13:30,17:30 Велоспорт. “Т р
Юти”. 1-й етап
18:30 Тележ рнал “Най раще з
iнно о спорт ”
19:00,02:30 Велоспорт. “Т р
Польщi”. 4-й етап
20:15,01:00 Тележ рнал WATTS
20:35,00:05 Автопере они.
Форм ла E. Монреаль. О ляд
21:30 Автопере они. Серiя
Blancpain Endurance. Спа.
О ляд
22:30 Мотопере они. FIM
Endurance. С з а. О ляд
23:00 Автопере они. С пер -
бо Porsche. Б дапешт. О ляд
23:30 Автопере они. “Форм -
ла-3”. Спа. О ляд

2 серпня СЕРЕДА
БіГУДі-ТБ
06:00 Країна м льтфiльмiв
07:00,11:00,01:50 Посмiхнiться,
вам це личить
07:30 Крас ня за 12 один
09:30 Телема азин
12:00 Клiнi а
12:30,01:00 Пробач мене, моє
охання
13:20,19:00,22:50 Ворож а
14:20,20:00 Т/с “Моя охана
Дiла”
15:20,20:50 Сiмейнi мелодра-
ми
00:00 Т/с “Щоденни и
темно о” (16+)
ТВ-3
06:00 М/ф
09:30 Т/с “Слiпа”. Нещастя на
щастя. (12+)
10:00 Т/с “Слiпа”. Грязн ля.
(12+)
10:30 Д/ф “Ворож а”. Попере
орла. (12+)
11:00 Д/ф “Ворож а”. Ран о-
вий чоловi . (12+)
11:30 Не бреши менi. Стро i
бать и. (12+)
12:30 Не бреши менi. Началь-
ниця. (12+)
13:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Номер №13.
(16+)
14:00 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Пожежа. (16+)
14:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Машина поза
часом. (16+)
15:00 Мiстичнi iсторiї. (16+)
16:00 Д/ф “Ворож а”. Не ходи
т ди. (12+)
16:30 Д/ф “Ворож а”. Др
родини. (12+)
17:00 Д/ф “Ворож а”. Бл аю-
ча. (12+)
17:35 Т/с “Слiпа”. Сестрич а.
(12+)
18:10 Т/с “Слiпа”. Казанова. (12+)
18:45,19:30,20:30 Т/с
“Напарницi”. (12+)
21:15,22:15 Т/с “Менталiст”.
(12+)
23:00 Х/ф “За ляття”. (16+)
01:15,02:15,03:00 Т/с “Чер о-
вий ан ел”. (16+)
04:00 Т/с “Твiн Пi с”. (16+)
05:15 Таємнi зна и. Ле енда
про себе сам . Ко о Шанель.
(12+)
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,19:55 Д/с “Оре онсь ий
п тiвни ”
06:30 М/с “Мандрiвни и в часi”
07:15,17:40 М/с “Кни а
дж н лiв”
08:05 Д/с “Iсторичнi
розслiд вання”
09:00,16:45 Д/с “Порят но
ферми”
09:30 Д/с “Ди i тварини”
11:05,14:00 По ода
11:20 Т/с “Епоха честi”
13:00,15:00,18:30,21:00 Новини
13:15,23:00 Нашi рошi
14:05,01:55 Т/с “Лiнiя захист ”
15:35 Свiтло
17:20 Хоч б ти
18:15,01:10 Новини. Свiт
18:45,01:25 Про оловне
19:00,01:40 Новини. К льт ра
19:20 Д/с “Мистець ий п льс
Амери и”
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Всесвiтнi i ри-2017.
Яс равi моменти
21:50 Т/с “Справедливi”
22:40 Ме алот
22:50,03:55 Д/с “Пiвденна
Корея сьо однi”
23:30 Чоловiчий л б. К бо
У раїни з фрi-файт
02:35 Т/с “Та сi”
04:05 Т/с “Ро солана”
НОВИЙ КАНАЛ
03:00 Зона ночi
03:30,09:10 Т/с “Тат севi
доч и” 16+
05:59,07:19 Kids Time
06:00 М/с “Сiмей а Кр дс”
06:30 М/с “При оди Кота в
чоботях”
07:20,19:00 Вiд пацан и до
панян и
16:30 Т/с “Не родись вродли-
ва”
21:00 Х/ф “Зоряна брама”
23:30 Х/ф “Вi iн и” 16+
01:30 Х/ф “100 ф тiв” 18+
K2
06:30 Телетор iвля
07:30 Психосомати а
08:30 Ш ола до тора Кома-
ровсь о о

10:10,16:30,20:00 Удачний
прое т
10:50,17:20 Квадратний метр
11:50 Дiм на заздрiсть сiм
13:00,23:10 Пе ельнi отелi
14:00 Гордон Рамзi от є
вдома
14:50,22:00 Правила життя
15:40,00:10 Паралельний свiт
18:10 Квартирне питання
21:20 Таємницi тiла
01:10 Позаочi
03:00 Колiр ночi
K1
05:10 “Рецепти щастя. Нова
iсторiя”
06:00 “Спецiя”
06:30 “TOP SHOP”
07:50 “Чи знаєте ви, що...”
08:25 “М льтфiльми”
10:00 “Файна Ю райна”
10:30 “Розсмiши омi а”
11:25,19:00 “Нав оло М”
12:25 “Орел i Реш а. Шопiн ”
14:25,20:00 “Орел i Реш а. На
раю свiт ”
15:25,21:00 “Орел i Реш а.
Ювiлейний 2”
16:20,23:00 Т/с “До тор Ха с”
(16+)
18:00 “Орел i Реш а. Шопiн
2016”
22:00 “КВН на БIС”
00:45 Т/с “Ти - моє життя”
02:10 “Нiчне життя”
2+2
06:00 М льтфiльми
08:00,18:30 “Спец ор”
08:30,18:55 “ДжеДАI”
09:00,00:00 “Територiя обман ”
11:00 “Вiн, Вона i телевiзор”
15:40 Т/с “Олiмп” (16+)
16:35 Х/ф “Дюна” (16+)
19:20 Х/ф “Ата а Юрсь о о
перiод ” (16+)
20:55 Лi а чемпiонiв УЄФА. 3-й
валiфi ацiйний ра нд “Ян
Бойз” - “Динамо”
23:00 “ПРОФУТБОЛ”
02:00 Х/ф “Камiнна д ша”
03:35 “Облом.UA.”
НЛО.ТV
07:00 “Р йнiвни и мiфiв”
09:00 М/с “Сiмпсони” - 20
(16+)
09:20 М/с “Сiмпсони” - 21 (16+)
11:20 Мамахохотала-шо .-6
(16+)
12:20 Т/с “Сишиш-шо . Бар”
(16+)
14:00 Т/с “Я арт вався стайл
- 2” (16+)
15:00 Т/с “Сишиш-шо - 2” (16+)
17:00 Т/с “Унiвер” (16+)
19:30 Т/с “Унiвер. Нова
обща а” (16+)
22:00 Мамахохотала-шо .- 7
(16+)
23:00 Comedy Club в Юрмалi
(16+)
00:00 Т/с “Айтiшни и” -3 (16+)
01:00 Т/с “У дев’ятом номерi”
02:00,04:50 ОТТАК МАСТАК!
02:45 Роздовбаї
04:00 Чистоплюї (16+)
ТОНіС
06:00 “Форм ла Пр ста.
Ми ола Сивий”
06:50,22:00,05:00 DW-
Вiзер но дня
07:00,14:00,18:00 “Алло,
лi арю!”
09:45,21:15,04:20 “Цивiлiзацiя
Incognita”
10:45 “Зимою i лiтом мандр є-
мо свiтом”
15:00 “Вiдл ння”
15:40,20:00 Природа сьо однi
16:35,22:20 С первiдч ття
17:00,22:50 Повiтрянi воїни
19:00 В остях Дмитра
Гордона. Сер iй Соловйов
21:30,04:35 Глобал - 3000
23:50 “Натхнення”
01:15 “Нiч чорних равато ”
18+
02:45 “Життя на Вершинi” 18+
03:45 “Свiтсь i хронi и”
04:10 “К мири”
05:10 “Джаз- оло”
ICTV
05:35,10:10 Громадянсь а
оборона
06:30 Рано вели ом мiстi
08:45 Фа ти. Рано
09:15,19:20 Надзвичайнi
новини
11:05,13:20 Х/ф “С пернова”
16+
12:45,15:45 Фа ти. День
13:30,16:10 Т/с “Небо во нi”
16+
17:45,21:25 Т/с “Операцiя
“Гор она” 16+
18:45,21:05 Фа ти. Вечiр
20:20 Се ретний фронт
22:25 Х/ф “Кри ни” 16+
00:45 Х/ф “Мiсто рiхiв-2.
Жiн а, за я можна вбити”
16+
02:25 Без альм
03:10 Прово атор
04:20 Ст дiя Вашин тон
04:25 Фа ти
04:45 Дивитись сiм!
ТРК “УКРАїНА”
06:10,12:50,05:20 Т/с “Чер о-
вий лi ар”
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00,02:40
Сьо однi
07:15,08:15 Рано з У раїною
09:15,03:30 Зiр овий шлях
10:50,04:30 Реальна мiсти а
14:45,15:30 Т/с “Жiночий лi ар
2” 16+

19:45 То -шо “Говорить
У раїна”
21:00 Т/с “Коловорот” 12+
23:30 Т/с “За он i порядо :
Злочиннi намiри” 16+
ІНТЕР
06:00 “М льтфiльм”
06:20,14:30 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00 Новини
07:10,08:10 “Рано з IНТЕРом”
09:20 “Давай одр жимося”
11:20,12:25,20:40 Т/с “Райсь i
ябл ч а. Життя триває”
17:10 “Речдо ”
18:00,19:00,04:30 То -шо
“Стос ється ожно о”
20:00,02:15,05:15 “Подробицi”
23:20 Т/с “I все-та и я
охаю...”
02:55 “Подорожi в часi”
03:20 “ Дачний прое т”
03:55 “Гот ємо разом”
НТН
04:45 Х/ф “Сiмнадцятий
трансатлантичний”
06:10 Х/ф “Матрос Чижи ”
07:50,09:00,19:30 Т/с “К ла iн
та партнери”
08:30 Ран овий “Свiдо ”
10:35,17:30 Т/с “Дете тиви”
(16+)
12:00 “Страх твоєм домi”
13:45,15:05,21:30 Т/с “Елемен-
тарно - 4” (16+)
14:45,19:00,23:15,02:35
“Свiдо ”
15:40 Т/с “Болота” (16+)
23:45 Т/с “Кримiналiст” (16+)
01:50 Т/с “Полiцiя маямi” (16+)
03:05 “Випад овий свiдо ”
03:10 “Речовий до аз”
КАНАЛ 1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,19:30
ТСН: “Телевiзiйна сл жба
новин”
06:45,07:10,08:10 “Снiдано з
1+1”
09:10 “Чотири весiлля - 4”
10:40,12:00 “Мiняю жiн - 2”
13:20,14:20,15:20,20:15,21:15,22:10
Т/с “Центральна лi арня” (16+)
16:20 Т/с “Величне столiття.
Ро солана”
23:10,01:30 Х/ф “Справжня
ле енда” (18+)
05:20 “Ес iмос а - 2: при оди в
Ар тицi”
СТБ
06:45,16:00 “Все б де добре!”
08:45 “У раїна має талант!
Дiти-2”
11:20 “Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним”
13:10 “Битва е страсенсiв.
Апо алiпсис”
18:00,22:00 “Вi на-Новини”
18:40 “Слiдство вед ть
е страсенси”
20:40,22:35 “Кохана, ми
вбиваємо дiтей”
ТЕТ
06:00,05:40 Кориснi пiд аз и
06:20 Каз а з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байди iв а
07:20 М льтмi с
10:30 Х/ф “Нове вбрання
ороля”
11:40 Х/ф “Про рибал та
йо о др жин ”
12:50 ЛавЛавСar
13:50,19:55 Одно о раз пiд
Полтавою
14:55 Готель Галiцiя
15:20 Т/с “Домашнiй арешт”
15:55,03:25 Вiталь а
17:50,22:00,02:35 Країна У
18:50,01:45 Каз и У Кiно
20:55 Тань а i Володь а
23:00 Панян а-селян а
00:00 Т/с “Червонi браслети”
16+
00:55 Т/с “Баффi - винищ вач-
а вампiрiв” 16+
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,07:40,08:40,09:30
М льтфiльми
07:10,09:00 “Top Shop”
07:50,23:20 “Моя правда”
10:55 “Лiтнiй жарт з...”
11:55 Х/ф “Сiм няньо ”
13:10 Х/ф “Нi п х , нi пера”
14:25,19:40 Х/с “Комiсар Ре с”
16:15 Х/ф “П’ять хвилин
страх ”
18:00 Х/ф “Небезпечнi др зi”
21:30,01:45 Х/с “П аро А ати
Кристi”
00:10 “Смiхопанорама”
03:25 Кiноляпи
04:10 Са ндтре и
04:55 Кiнотрейлери
ВДТ–6 “ВІНТЕРА” (ВіННИ-
ЦЯ)
07:00,21:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини - пiдс м и
07:30 Про ноз по оди
07:45,16:15 Новий день.
Iнформацiя й розва и
08:55,11:50,18:20 Вiзер но
дня
09:05 Вiд ласи и до джаз
09:30 Краяни “Вито и”
10:00 Пiзнавальна про рама
10:30 Молодiжний МIХ
11:00 Європа-ТV: “Завтра -
сьо однi”
11:25 За альнодержавне
мовлення по обмiн з Фiлiями
НТКУ. Чер ась а: “Дiловий
ритм”
12:05 Маю право. Грамотнiсть
правознавствi

12:20 Удосвiта.

Життєдiяльнiсть на селi
12:45 Сл жба розш дiтей
12:50,16:00 ТНВ - Е спрес.
С рдопере лад
13:05 Е ватор дня - середа.
Iнфрастр т ра, транспорт,
адмiн станови
14:00 М зичний свiт.
С часнiсть раїнсь ої пiснi
14:30 Полiтрада. Про
полiти м областi
15:35 А чом ?
17:25,19:55,22:55 ТНВ: подiї
дня. Е спрес - вип с
17:30 Свят ємо разом
17:55 Земля Подiльсь а
18:30,20:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини
18:50 Бло соцiальної
iнформацiї
18:55 Позицiя: ромадсь ий вимiр
20:05 Класна робота.
Освiтянсь а ал зь областi
20:45 Бастiони. Вiйсь ово-
патрiотичний прое т
21:20 Мовознай
22:00 Територiя спорт
22:15 За альнодержавне
мовлення по обмiн з НТКУ.
Перший.UA: “Нотат и на
лоб сi”
22:30 Європейсь ий тижневи
“ЄвроМАКС”
СТС
06:00 М/с “Смiшари и” 0+
06:30 М/с “Фi си и” 0+
07:00,08:30 М/с “Сiмей а
Кр дс. Почато ” 6+
07:25 М/с “Три оти” 0+
07:40 М/с “Дра они. Захисни-
и Ол ха” 6+
09:00,23:15,00:30 “Уральсь i
пельменi. Улюблене” 16+
09:40 Х/ф “Дiтсад овсь ий
полiцейсь ий” 0+
12:00 Т/с “Мат сi” 16+
13:00 Т/с “К хня” 12+
15:00 Т/с “Вiсiмдесятi” 16+
17:00 Т/с “Воронiни” 16+
20:00 Т/с “Щоденни лi аря
Зайцевої” 16+
21:00 Х/ф “Поїзд а в Амери ”
16+
23:30 Т/с “До и цвiте папо-
роть” 16+
01:00 Х/ф “Кон о” 0+
03:00 Х/ф “У онщи ...
мимоволi!” 16+
04:30 Х/ф “Родина” 16+
05:20 “Єралаш” 0+
05:40 “М зи а на СТС” 16+
Є
03:45 Тележ рнал WATTS
04:00,07:30,20:00,00:30
Чемпiонат свiт з водних видiв
спорт . Плавання. Б дапешт.
О ляд
05:00 Ле а атлети а. EAA
Meetings. Люцерн
06:00,11:30,16:00 Ф тбол.
Чемпiонат MLS. О ляд
06:30,09:30,12:00 Велоспорт.
“Т р Польщi”. 4-й етап
08:30,00:00 Ф тбол. Тележ р-
нал “ФIФА”
09:00 Автопере они. “Форм -
ла-3”. Спа. О ляд
10:30,23:00 Автопере они.
Форм ла E. Монреаль. О ляд
13:15,17:45 Велоспорт. “Т р
Юти”. 2-й етап
15:00,19:00,01:30 Ле а
атлети а. Чемпiонат свiт -
2015. Пе iн
16:30,02:30 Велоспорт. “Т р
Польщi”. 5-й етап
21:00 Олiмпiйсь i i ри. Зал
Слави. Рио-2016
22:00 Олiмпiйсь i i ри.
Тележ рнал “On the line”

3 серпня ЧЕТВЕР
БіГУДі-ТБ
06:00 Країна м льтфiльмiв
07:00,11:00,01:50 Посмiхнiться,
вам це личить
07:30 Крас ня за 12 один
09:30 Телема азин
12:00 Клiнi а
12:30,01:00 Пробач мене, моє
охання
13:20,19:00,22:50 Ворож а
14:20,20:00 Т/с “Моя охана
Дiла”
15:20,20:50 Сiмейнi мелодрами
00:00 Т/с “Щоденни и
темно о” (16+)
ТВ-3
06:00 М/ф
09:30 Т/с “Слiпа”. Зоз ля. (12+)
10:00 Т/с “Слiпа”. Додат овий
час. (12+)
10:30 Д/ф “Ворож а”. Авто-
мий а. (12+)
11:00 Д/ф “Ворож а”. Нема
чим дихати. (12+)
11:30 Не бреши менi. Зни лi
рошi. (12+)
12:30 Не бреши менi. Старий
др . (12+)
13:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Сонний паралiч.
(16+)
14:00 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Гастарбайтерша
й мандра ора. (16+)
14:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Примара в
майстернi. (16+)
15:00 Мiстичнi iсторiї. (16+)
16:00 Д/ф “Ворож а”. Я тебе
ненавидж . (12+)
16:30 Д/ф “Ворож а”. Холод
нерозмiнний. (12+)
17:00 Д/ф “Ворож а”. Дитя

розбрат . (12+)
17:35 Т/с “Слiпа”. Чоловiча
сила. (12+)
18:10 Т/с “Слiпа”. День
народження. (12+)
18:45,19:30,20:30 Т/с
“Напарницi”. (12+)
21:15,22:15 Т/с “Менталiст”.
(12+)
23:00 Х/ф “Останнi одинни и
Землi”. (16+)
00:45,01:45,02:30,03:30 Т/с
“Ви ли ”. (16+)
04:30 Таємнi зна и. Ева Бра н.
Др жина на доб . (12+)
05:30 Таємнi зна и. Останнiй
полiт зрадни а Бать iвщини.
(12+)
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,19:55 Д/с “Оре онсь ий
п тiвни ”
06:30 М/с “Мандрiвни и в часi”
07:15 М/с “Кни а дж н лiв”
08:05 Д/с “Iсторичнi
розслiд вання”
09:00,16:45 Д/с “Порят но
ферми”
09:30 Д/с “Ди i тварини”
11:05,14:00,22:40 По ода
11:20 Т/с “Епоха честi”
13:00,15:00,18:30,21:00 Новини
13:15,23:00 Слiдство. Iнфо
14:05,01:55 Т/с “Лiнiя захист ”
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:20 Ш ола Мерi Поппiнс
17:40 М/с “Ле енда про
Бiлоснiж ”
18:15,01:10 Новини. Свiт
18:45,01:25 Про оловне
19:00,01:40 Новини. К льт ра
19:20 Д/с “Мистець ий п льс
Амери и”
20:30 “Схеми” з Наталiєю
Седлець ою
21:30 Всесвiтнi i ри-2017.
Яс равi моменти
21:50 Т/с “Справедливi”
22:50,03:55 Д/с “Пiвденна
Корея сьо однi”
23:30 Чоловiчий л б. К бо
У раїни з фрi-файт
02:35 Т/с “Та сi”
04:05 Т/с “Ро солана”
НОВИЙ КАНАЛ
03:20,02:55 Сл жба розш
дiтей
03:25 Зона ночi
05:00 Т/с “Тат севi доч и” 16+
05:59,07:13 Kids Time
06:00 М/с “Сiмей а Кр дс”
06:20 М/с “При оди Кота в
чоботях”
07:15,19:00 Вiд пацан и до
панян и
09:10 Т/с “Щасливi разом”
16:30 Т/с “Не родись вродлива”
21:00 Х/ф “Зоряний десант”
23:20 Х/ф “С ал а” 18+
01:10 Х/ф “С пернова” 16+
K2
06:30 Телетор iвля
07:30 Психосомати а
08:30 Ш ола до тора Кома-
ровсь о о
10:10,16:30,20:00 Удачний
прое т
10:50,17:20 Квадратний метр
11:50 Дiм на заздрiсть сiм
13:00,23:10 Пе ельнi отелi
14:00 Гордон Рамзi от є
вдома
14:50,22:00 Правила життя
15:40,00:10 Паралельний свiт
18:10 Квартирне питання
21:20 Таємницi тiла
01:10 Позаочi
03:00 Колiр ночi
K1
05:10 “Рецепти щастя. Нова
iсторiя”
06:00 “Спецiя”
06:30 “TOP SHOP”
07:50 “Чи знаєте ви, що...”
08:25 “М льтфiльми”
10:00 “Файна Ю райна”
10:30 “Розсмiши омi а”
11:25,19:00 “Нав оло М”
12:25 “Орел i Реш а. Шопiн ”
14:25,20:00 “Орел i Реш а. На
раю свiт ”
15:25,21:00 “Орел i Реш а.
Ювiлейний 2”
16:20,23:00 Т/с “До тор Ха с”
(16+)
18:00 “Орел i Реш а. Шопiн
2016”
22:00 “КВН на БIС”
00:45 Т/с “Ти - моє життя”
02:10 “Нiчне життя”
2+2
06:00 М льтфiльми
08:00,18:30 “Спец ор”
08:30,18:55 “ДжеДАI”
09:00 “Територiя обман ”
11:00,22:45 “Вiн, Вона i
телевiзор”
14:40 Х/ф “Дюна” (16+)
19:25 Х/ф “Та тичний напад”
(16+)
21:05 Х/ф “Природжений
онщи ” (16+)
23:45 Х/ф “Кирило i Мефодiй:
Апостоли слов’ян” (16+)
01:45 Х/ф “Ле енда про
ня иню Оль ”
02:50 “Облом.UA.”
НЛО.ТV
07:00 “Р йнiвни и мiфiв”
09:00 М/с “Сiмпсони” - 21
(16+)
11:25 Мамахохотала-шо .-6
(16+)
12:30 Т/с “Сишиш-шо . Бар”
(16+)
14:00 Т/с “Я арт вався стайл
- 2” (16+)
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15:00 Т/с “Сишиш-шо - 2” (16+)
17:00 Т/с “Унiвер” (16+)
19:40 Т/с “Унiвер. Нова
обща а” (16+)
22:00 Мамахохотала-шо .- 7
(16+)
23:00 Comedy Club в Юрмалi
(16+)
00:00 Т/с “Айтiшни и” -3 (16+)
00:50 Т/с “У дев’ятом номерi”
01:50,04:55 ОТТАК МАСТАК!
02:45 Роздовбаї
04:00 Чистоплюї (16+)
ТОНіС
06:00 “Форм ли Пр ста.
Анатолiй Матвiйч ”
06:50,22:00,05:30 DW-
Вiзер но дня
07:00,14:00,18:00 “Алло,
лi арю!”
09:50 “Ландшафтнi ри”
10:40 “Зимою i лiтом мандр є-
мо свiтом”
13:35,22:25 С первiдч ття
15:00 “Соцiальний стат с”
15:40,20:05 Природа сьо однi
17:00,23:00 Повiтрянi воїни
19:00 В остях Дмитра
Гордона. Вiра Васильєва
21:10,04:40 “Цивiлiзацiя
Incognita”
21:20,04:55 “Вiдл ння”
01:10 “Нiч чорних равато ”
18+
02:20 “Життя на Вершинi” 18+
03:50 “Свiтсь i хронi и”
04:20 “Моднi iсторiї з О саною
Новиць ою”
05:40 “Джаз- оло”
ICTV
05:35 Громадянсь а оборона
06:30 Рано вели ом мiстi
08:45 Фа ти. Рано
09:15,19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Се ретний фронт
10:45 Х/ф “Повiнь”
12:45,15:45 Фа ти. День
13:20,16:10 Т/с “Небо во нi”
16+
17:45,21:30 Т/с “Операцiя
“Гор она” 16+
18:45,21:10 Фа ти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф “Кри ни-2.
Полювання” 18+
00:35 Х/ф “Кри ни” 16+
02:25 Без альм
03:15 Прово атор
04:15 Сл жба розш дiтей
04:20 Ст дiя Вашин тон
04:25 Фа ти
04:45 Дивитись сiм!
ТРК “УКРАїНА”
06:10,12:50,05:20 Т/с “Чер о-
вий лi ар”
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00,02:40
Сьо однi
07:15,08:15 Рано з У раїною
09:15,03:30 Зiр овий шлях
10:50,04:30 Реальна мiсти а
14:45,15:30 Т/с “Жiночий лi ар
2” 16+
19:45 То -шо “Говорить
У раїна”
21:00 Т/с “Коловорот” 12+
23:30 Т/с “За он i порядо :
Злочиннi намiри” 16+
ІНТЕР
06:00 “М льтфiльм”
06:20,14:30 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00 Новини
07:10,08:10 “Рано з IНТЕРом”
09:20 “Давай одр жимося”
11:20,12:25,20:40 Т/с “Райсь i
ябл ч а. Життя триває”
17:10 “Речдо ”
18:00,19:00,04:20 То -шо
“Стос ється ожно о”
20:00,02:20,05:05 “Подробицi”
23:20 Т/с “I все-та и я
охаю...”
03:00 “ Дачний прое т”
03:40 “Гот ємо разом”
НТН
04:10,03:50 “Ле енди бан-
дитсь ої Одеси”
05:00 Х/ф “Олеся”
06:30 Х/ф “Розвiдни и”
07:55,09:00 Т/с “К ла iн та
партнери”
08:30 Ран овий “Свiдо ”
10:35,17:25 Т/с “Дете тиви”
(16+)
12:00 “Страх твоєм домi”
13:45,15:05,21:30 Т/с “Елемен-
тарно - 4” (16+)
14:45,19:00,23:15,02:35
“Свiдо ”
15:40 Т/с “Болота” (16+)
19:30 Т/с “К ла iн та партнери”
(16+)
23:45 Т/с “Кримiналiст” (16+)
01:45 Т/с “Полiцiя маямi” (16+)
03:05 “Випад овий свiдо ”
03:15 “Речовий до аз”
КАНАЛ 1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,19:30
ТСН: “Телевiзiйна сл жба
новин”
06:45,07:10,08:10 “Снiдано з
1+1”
09:10 “Чотири весiлля”
10:40,12:00 “Мiняю жiн - 2”
13:20,14:20,15:20,20:15,21:15,22:10
Т/с “Центральна лi арня” (16+)
16:20 Т/с “Величне столiття.
Ро солана”
23:10,01:55 Х/ф “Царство
небесне” (16+)
СТБ
06:40,16:00 “Все б де добре!”
08:40 “У раїна має талант!
Дiти-2”

11:15 “Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним”
13:05 “Битва е страсенсiв.
Апо алiпсис”
18:00,22:00 “Вi на-Новини”
18:40 “Слiдство вед ть
е страсенси”
20:40,22:35 “Я соромлюсь
сво о тiла 3”
ТЕТ
06:00,05:40 Кориснi пiд аз и
06:20 Каз а з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байди iв а
07:20 М льтмi с
10:30 Х/ф “Принцеса на
орошинi”
11:40 Х/ф “Брати i сестрич а”
12:50 ЛавЛавСar
13:50,19:55 Одно о раз пiд
Полтавою
14:55 Одно о раз в Одесi
15:20 Т/с “Домашнiй арешт”
15:55,03:25 Вiталь а
17:50,22:00,02:35 Країна У
18:50,01:45 Каз и У Кiно
20:55 Тань а i Володь а
23:00 Панян а-селян а
00:00 Т/с “Червонi браслети”
16+
00:55 Т/с “Баффi - винищ вач-
а вампiрiв” 16+
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,07:40,08:40 М льтфiльми
07:10,09:00 “Top Shop”
07:50,23:20 “Моя правда”
09:30 “Осiннiй жарт з...”
10:15 Х/ф “Бережiть чоловi iв!”
11:50 Х/ф “Божевiльний день”
13:05 Х/ф “Сiм няньо ”
14:30,19:40 Х/с “Комiсар Ре с”
16:20 Х/ф “Ви п”
18:05 Х/ф “П’ять хвилин
страх ”
21:30,01:45 Х/с “П аро А ати
Кристi”
00:10 “Смiхопанорама”
03:15 Кiноляпи
04:05 Са ндтре и
04:50 Кiнотрейлери
ВДТ–6 “ВІНТЕРА” (ВіННИ-
ЦЯ)
07:00,21:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини - пiдс м и
07:30,20:45 Про ноз по оди
07:45,16:15 Новий день.
Iнформацiя й розва и
08:55,11:50,18:20 Вiзер но
дня
09:05 Дивоцвiти
10:00 За альнодержавне
мовлення по обмiн .
Чернiвець а фiлiя. “Зелений
б м”
10:30 Вiд ласи и до джаз .
Тема
10:45 Перевiзни
11:00 Територiя спорт
11:15 За альнодержавне
мовлення по обмiн з НТКУ.
Перший.UA: “Нотат и на
лоб сi”
11:25 Бастiони. Вiйсь ово-
патрiотичний прое т
12:05 Європейсь а молодiж а
“Життя цифрi”
12:20 Сл жба розш дiтей
12:25 Класна робота.
Освiтянсь а ал зь областi
12:50,16:00 ТНВ - Е спрес.
С рдопере лад
13:05 Е ватор дня - четвер.
Освiта, на а, iсторiя й
льтороло iя раю,

особистостi
14:00 М зичний свiт.
С часнiсть раїнсь ої пiснi
14:30 Позицiя: ромадсь ий
вимiр
15:20 Споживач. На захистi
ваших прав
15:35 За альнодержавне
мовлення по обмiн з Фiлiями
НТКУ. Запорiжя: “Ч десний
анал”
17:25,19:55,22:55 ТНВ: подiї
дня. Е спрес - вип с
17:30 Свят ємо разом
17:55 За альнодержавне
мовлення по обмiн з фiлiями
НТКУ. Київсь а: “Стоп
ор пцiя”
18:30,20:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини
18:50 Бло соцiальної
iнформацiї
18:55 Особлива д м а
20:05 Доро ами реформ.
Розвито областi
20:55 У раїнсь ий рес рс.
Е ономi а ромад
21:10 Дитячий е ран. М/ф
“Мандрiв а аз ою”
22:00 Вiнниця в часi.
Життєдiяльнiсть обл.центр
22:30 Європейсь ий тиж-
день:”У фо сi Європа”
СТС
06:00 М/с “Смiшари и” 0+
06:30 М/с “Фi си и” 0+
07:00,08:30 М/с “Сiмей а
Кр дс. Почато ” 6+
07:25 М/с “Три оти” 0+
07:40 М/с “Дра они. Захисни-
и Ол ха” 6+
09:00,23:00,00:30 “Уральсь i
пельменi. Улюблене” 16+
09:40 Х/ф “Поїзд а в Амери-
”16+

12:00 Т/с “Мат сi” 16+
13:00 Т/с “К хня” 12+
15:00 Т/с “Вiсiмдесятi” 16+
17:00 Т/с “Воронiни” 16+
20:00 Т/с “Щоденни лi аря
Зайцевої” 16+

21:00 Х/ф “Бр днi танцi” 12+
23:30 Т/с “До и цвiте папо-
роть” 16+
01:00 Х/ф “Крiзь обрiй” 18+
02:50 Х/ф “Зевс i Ро санна” 6+
04:40 Х/ф “Родина” 16+
05:30 “Єралаш” 0+
05:50 “М зи а на СТС” 16+
ЄВРОСПОРТ
03:45 Тележ рнал WATTS
04:00 Ф тбол. Зiр и MLS -
“Реал” (Мадрид)
06:00,09:00,13:00,21:00
Ф тбол. Тележ рнал “ФIФА”
06:30,09:30 Велоспорт. “Т р
Польщi”. 5-й етап
07:30 Ле а атлети а.
Чемпiонат свiт -2015. Пе iн
08:30,10:30 Ф тбол. Чемпiонат
MLS. О ляд
11:00 Олiмпiйсь i i ри. Зал
Слави. Рио-2016
12:00 Олiмпiйсь i i ри.
Тележ рнал “On the line”
13:30 Велоспорт. “Т р Юти”. 3-
й етап
15:00,23:50 Автопере они.
Форм ла E. Монреаль. О ляд
16:00,17:15 Ф тбол. Чемпiонат
Європи. Жiн и. Нiдерланди. 1/
4 фiнал
18:30,21:30 Ф тбол. Чемпiонат
Європи. Жiн и. Нiдерланди. 1/
2 фiнал
00:45,02:30 Велоспорт. “Т р
Польщi”. 6-й етап
01:45 Ле а атлети а. EAA
Meetings. Люцерн

4 серпня П’ЯТНИЦЯ
БіГУДі-ТБ
06:00 Країна м льтфiльмiв
07:00,11:00 Посмiхнiться, вам
це личить
07:30 Крас ня за 12 один
09:30 Телема азин
12:00 Клiнi а
12:30,01:00 Пробач мене, моє
охання
13:20,19:00,22:50 Ворож а
14:20,20:00 Т/с “Моя охана
Дiла”
15:20,20:50,01:50 Сiмейнi
мелодрами
00:00 Т/с “Щоденни и
темно о” (16+)
ТВ-3
06:00 М/ф
09:30 Т/с “Слiпа”. Свiтло, що
мерхне. (12+)
10:00 Т/с “Слiпа”. Гербарiй.
(12+)
10:30 Д/ф “Ворож а”. Хоч
тво о чоловi а. (12+)
11:00 Д/ф “Ворож а”. Б ет
для охан и. (12+)
11:30 Не бреши менi.
Справжнiй чоловi . (12+)
12:30 Не бреши менi. Два
життя. (12+)
13:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Голос iз дитин-
ства. (16+)
14:00 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. Баб ся й
домови . (16+)
14:30 Д/ф “Мисливцi за
примарами”. За ад а старо о
ма нiтофона. (16+)
15:00 Мiстичнi iсторiї. (16+)
16:00 Д/ф “Ворож а”. Поховай
свiй страх. (12+)
16:30 Д/ф “Ворож а”. Папина
доч а. (12+)
17:00 Д/ф “Ворож а”. Лiй а
смертi. (12+)
17:35 Т/с “Слiпа”. Ти тiль и
мiй. (12+)
18:00 Щоденни е страсенса з
Т. Ларiною. (16+)
19:00 Людина-невидим а. (12+)
20:00 Х/ф “Втеча iз Шо шен-
а”. (16+)
22:45 Х/ф “Голлiв дсь i опи”.
(12+)
01:00 Х/ф “Сл жителi за он ”.
(16+)
03:30 Таємнi зна и. Вiра
Холодна. Розплата за слав .
(12+)
04:30 Таємнi зна и. Головна
радiж а радянсь ої епохи.
“Єван елiст Л а”. (12+)
05:15 Таємнi зна и. Брильянто-
ва мафiя СРСР. (12+)
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,19:55 Д/с “Оре онсь ий
п тiвни ”
06:30 М/с “Мандрiвни и в часi”
07:15 М/с “Кни а дж н лiв”
08:05 Д/с “Iсторичнi
розслiд вання”
09:00,16:45 Д/с “Порят но
ферми”
09:30,23:30 Д/с “Ди i тварини”
11:05,14:00 По ода
11:20 Т/с “Епоха честi”
13:00,15:00,18:30,21:00 Новини
13:15,23:00 “Схеми” з
Наталiєю Седлець ою
14:05,01:55 Т/с “Лiнiя захист ”
15:35 Д/с “Ва асi - японсь i
солодощi”
17:20 Хто в домi хазяїн?
17:40 М/с “Ле енда про
Бiлоснiж ”
18:15,01:10 Новини. Свiт
18:45,01:25 Про оловне
19:00,01:40 Новини. К льт ра
19:20 Д/с “Мистець ий п льс
Амери и”
20:30 Борхес
21:30 Всесвiтнi i ри-2017.
Яс равi моменти
21:50 Бо атирсь i i ри

22:50,03:55 Д/с “Пiвденна
Корея сьо однi”
02:35 Т/с “Та сi”
04:10 Вi но в Амери
04:30 Свiтло
05:30 Д/ф “Командарм”
НОВИЙ КАНАЛ
03:00,02:00 Зона ночi
04:30 Т/с “Тат севi доч и” 16+
05:49,07:39 Kids Time
05:50 М/с “Сiмей а Кр дс”
06:10 М/с “При оди Кота в
чоботях”
07:40 Київ вдень та вночi
13:10 Серця трьох
17:00 Вiд пацан и до панян и
21:20 Абзац. Спешл
22:20 Х/ф “Сомнiя: Перш, нiж я
про ин сь” 16+
00:20 Х/ф “С ал а” 18+
K2
06:30 Телетор iвля
07:30 Психосомати а
08:30 Ш ола до тора Кома-
ровсь о о
10:10,16:30,20:00 Удачний
прое т
10:50,17:20 Квадратний метр
11:50 Дiм на заздрiсть сiм
13:00,23:10 Пе ельнi отелi
14:00 Гордон Рамзi от є
вдома
14:50,22:00 Правила життя
15:40,00:10 Паралельний свiт
18:10 Квартирне питання
21:20 Таємницi тiла
01:10,01:40 Позаочi
03:00 Колiр ночi
K1
05:10 “Рецепти щастя”
06:00 “Спецiя”
06:30 “TOP SHOP”
07:50 “Чи знаєте ви, що...”
08:25 “М льтфiльми”
10:00,16:20 “ФайнаЮ райна”
10:30 “Розсмiши омi а”
11:25 “Нав оло М”
12:25 “Орел i Реш а. Шопiн ”
14:25,20:00 “Орел i Реш а. На
раю свiт ”
15:25,21:00 “Орел i Реш а.
Ювiлейний 2”
18:00 “Орел i Реш а. Шопiн
2016”
19:00 “Орел i Реш а”
22:00 “КВН на БIС”
22:25 “Вечiрнiй вартал”
00:00 Х/ф “2199: Космiчна
Одiссея” (16+)
02:25 “Нiчне життя”
2+2
06:00 М льтфiльми
08:00,18:30 “Спец ор”
08:30,18:55 “ДжеДАI”
09:00 “Територiя обман ”
11:00 “Вiн, Вона i телевiзор”
16:45 Х/ф “Та тичний напад”
(16+)
19:25 Х/ф “Природжений
онщи ” (16+)
21:00 Х/ф “Амери анець” (16+)
23:00 Прем’єра! “Змiшанi
єдиноборства. UFC.”
01:20 “Нишпор и”
01:55 Х/ф “Ле енда про
ня иню Оль ”
03:05 Д/п “Помста природи”
НЛО.ТV
07:00 “Р йнiвни и мiфiв”
09:00 М/с “Сiмпсони” - 21
(16+)
11:30 Мамахохотала-шо .-6
(16+)
12:30 Т/с “Сишиш-шо . Бар”
(16+)
14:00 Т/с “Сишиш-шо - 2” (16+)
16:50 Т/с “Унiвер” (16+)
19:30 Т/с “Унiвер. Нова
обща а” (16+)
22:00 Мамахохотала-шо .- 7
(16+)
23:00 Comedy Club в Юрмалi
(16+)
00:00 Т/с “Запис и юно о
лi аря” (16+)
01:45 Шлях до Незалежностi
ТОНіС
06:05 “Форм ла Пр ста.
Михайло Сидоржевсь ий”
06:50,22:00,05:30 DW-
Вiзер но дня
07:00,14:00,18:00 “Алло,
лi арю!”
10:35,04:30 “Моднi iсторiї з
О саною Новиць ою”
11:00 “Б дьте здоровi!”
15:00,21:20,05:00 “Вiдл ння”
15:35,20:00 Природа сьо однi
16:35 С первiдч ття
17:00 Повiтрянi воїни
19:00 В остях Дмитра
Гордона. Вiра Васильєва
21:00 “Цивiлiзацiя Incognita”
22:25 Вi но в Европ Михайла
Поплавсь о о
22:50 Концерт Геннадiя
Татарчен а “Та i знайомi
мелодiї”
23:55 “В’ячеслав Х рсен о.
Полiт бiло о ж равля”
01:05 “Вечiр памятi Вачеслава
Х рсен а”
03:20 “Азб а життя Ми оли
Сиво о”
05:40 “Джаз- оло”
ICTV
05:35 Громадянсь а оборона
06:30 Рано вели ом мiстi
08:45 Фа ти. Рано
09:15,19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Iнсайдер
10:55,13:20 Х/ф “Повiнь”
12:45,15:45 Фа ти. День
13:30,16:10 Т/с “Небо во нi” 16+

17:45 Т/с “Операцiя “Гор она”
16+
18:45,21:05 Фа ти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Т/с “На трьох”
23:45 Х/ф “Доч а енерала” 16+
01:50 Х/ф “С пернова” 16+
04:40 Фа ти
ТРК “УКРАїНА”
06:10,12:50 Т/с “Чер овий
лi ар”
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00,03:10
Сьо однi
07:15,08:15 Рано з У раїною
09:15,05:30 Зiр овий шлях
10:50,04:00 Реальна мiсти а
14:45,15:30 Т/с “Жiночий лi ар
2” 16+
19:45 То -шо “Говорить
У раїна”
21:00 Т/с “Коловорот” 12+
23:30 Т/с “За он i порядо :
Злочиннi намiри” 16+
ІНТЕР
06:00,05:40 “М льтфiльм”
06:20,14:30 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00 Новини
07:10,08:10 “Рано з IНТЕРом”
09:20 “Давай одр жимося”
11:20,12:25 Т/с “Райсь i
ябл ч а. Життя триває”
17:10 “Речдо ”
18:00 То -шо “Стос ється
ожно о”
20:00,05:00 “Подробицi”
20:40 Х/ф “Знахар а” 16+
00:55 Х/ф “Тiнi заб тих
пред iв”
02:35 Д/п “Зам и За арпаття”
03:15 “Жди меня”
НТН
05:05 Х/ф “Не б ло б щастя...”
06:10 Х/ф “С єта с єт”
07:50,09:00,19:30 Т/с “К ла iн
та партнери” (16+)
08:30 Ран овий “Свiдо ”
10:30,17:25 Т/с “Дете тиви”
(16+)
12:00 “Страх твоєм домi”
13:45,15:05,21:30 Т/с “Елемен-
тарно - 4” (16+)
14:45,19:00,23:15,02:25
“Свiдо ”
15:40 Т/с “Болота” (16+)
23:45 Т/с “Кримiналiст” (16+)
01:45 Т/с “Полiцiя маямi” (16+)
02:55 “Випад овий свiдо ”
03:00 “Речовий до аз”
03:55 “Ле енди бандитсь ої
Одеси”
КАНАЛ 1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,19:30
ТСН: “Телевiзiйна сл жба
новин”
06:45,07:10,08:10 “Снiдано з
1+1”
09:10 “Чотири весiлля”
10:40,12:10 “Мiняю жiн - 2”
13:30,14:30,15:30 Т/с “Цент-
ральна лi арня” (16+)
16:30 Т/с “Величне столiття.
Ро солана”
20:15 “Лi а смiх 2”
22:10 “Розсмiши омi а. Дiти”
00:00 Х/ф “Громобiй”
01:45 Х/ф “Чаттах чi” (16+)
05:05 М льтфiльми “Я
оза и...”
СТБ
06:45 “Хата на тата”
08:35 Х/ф “Маша”
10:20 Х/ф “Холодне серце”
18:00,22:00 “Вi на-Новини”
18:30 Х/ф “Коли цвiте б зо ”
20:30 “Кохання пiд на лядом”
22:45 Х/ф “Кохання пiд
на лядом”
23:00 “Слiдство вед ть
е страсенси”
ТЕТ
06:00,05:40 Кориснi пiд аз и
06:20 Каз а з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байди iв а
07:20 М льтмi с
10:00 Х/ф “Ра-Один”
12:50 ЛавЛавСar
13:50 Одно о раз пiд Полта-
вою
14:55 Одно о раз в Одесi
15:20 Т/с “Домашнiй арешт”
15:55 Вiталь а
17:50 Країна У
18:50 Каз и У Кiно
20:00 М/ф “Родина Кр дс”
21:50 Х/ф “Шеф”
23:30 Х/ф “Залишенi” 16+
01:30 Щоденни и Темно о 16+
03:40 Це любов
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,07:40,08:40,09:30
М льтфiльми
07:10,09:00 “Top Shop”
07:50 “Моя правда”
10:25 “Осiннiй жарт з...”
11:20 Х/ф “Нежданно-
не аданно”
13:00 Х/ф “Бережiть чоловi iв!”
14:25,19:40 Х/с “Комiсар Ре с”
16:15 Х/ф “Небезпечнi др зi”
18:05 Х/ф “Перехоплення”
21:30,02:30 Х/с “П аро А ати
Кристi”
23:20 Х/ф “Ви п”
01:00 Х/ф “Спе отне лiто в
Каб лi”
04:00 Кiноляпи
04:35 Са ндтре и
05:10 Кiнотрейлери
ВДТ–6 “ВІНТЕРА” (ВіННИ-
ЦЯ)
07:00,21:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини - пiдс м и
07:30 Про ноз по оди

07:45,16:15 Новий день.
Iнформацiя й розва и
08:55,11:55,18:20 Вiзер но
дня
09:05 Б дьмо знайомi
10:00 Добрi справи
10:30 Європейсь а молодiж а
“Життя цифрi”
10:45 У раїнсь ий рес рс.
Е ономi а ромад
11:00 Європейсь ий тижневи
“ЄвроМАКС”
11:30 Вiнниця в часi.
Життєдiяльнiсть обл.центр
12:05 Безпе а життя “Мить
iстини” (МНС iнформ є)
12:20 Доро ами реформ.
Розвито областi
12:50,16:00 ТНВ - Е спрес.
С рдопере лад
13:05 Е ватор дня-п’ятниця.
К льт ра, м зи а, мистецтво,
життя творчих ромад.
Проямоефiрна про рама
14:00 М зичний свiт.
С часнiсть раїнсь ої пiснi
14:30 Особлива д м а
15:20 В хатi й хвостатi
15:35 Дитячий е ран.
Вi онеч о
17:25,19:55,22:55 ТНВ: подiї
дня. Е спрес - вип с
17:30 Свят ємо разом
17:55 За альнодержавне
мовлення по обмiн з Фiлiями.
Днiпровсь а: “Абет а здоров’я”
18:30,20:30 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини
18:55 Дiало и
20:05 Вiче. Самовряд вання,
розвито ОТГ
20:50 Теореми б ття. Сьо о-
дення й iсторiя
21:05 Дитячий е ран. М/ф
“Мандрiв а аз ою”
21:20 Мовознай
22:00 До менталiсти а
Вiнниччини
22:25 Пдiс м овий о ляд
мiжнародних подiй
СТС
06:00 М/с “Смiшари и” 0+
06:30 М/с “Фi си и” 0+
07:00,08:30 М/с “Сiмей а
Кр дс. Почато ” 6+
07:25 М/с “Три оти” 0+
07:40 М/с “Дра они. Захисни-
и Ол ха” 6+
09:00,19:00 “Уральсь i
пельменi. Улюблене” 16+
10:00 Х/ф “Бр днi танцi” 12+
12:00 Т/с “Мат сi” 16+
13:00 Т/с “К хня” 12+
15:00 Т/с “Вiсiмдесятi” 16+
17:00 Т/с “Воронiни” 16+
19:30 Шо “Уральсь их
пельменiв” 16+
21:00 Х/ф “П’ятий елемент”
12+
23:30 Х/ф “Район №9” 16+
01:35 Х/ф “Тр днощi пере ла-
д ” 16+
03:30 Х/ф “Паралельний свiт” 0+
05:25 “Єралаш” 0+
05:45 “М зи а на СТС” 16+
ЄВРОСПОРТ
03:30 Тележ рнал WATTS
04:00,07:30,08:30,16:00
Ф тбол. Чемпiонат Європи.
Жiн и. Нiдерланди. 1/2 фiнал
05:30,18:45 Ле а атлети а.
Чемпiонат свiт -2015. Пе iн
06:30,09:30 Велоспорт. “Т р
Польщi”. 6-й етап
10:30 Автопере они. “Форм -
ла-3”. Спа. О ляд
11:00 Олiмпiйсь i i ри. Зал
Слави. Рио-2016
12:00 Олiмпiйсь i i ри.
Тележ рнал “On the line”
13:00 Ф тбол. Лi а Чемпiонiв.
Жереб вання
13:30 Ф тбол. Чемпiонат MLS.
О ляд
14:00 Ф тбол. Лi а Європи.
Жереб вання
14:30 Велоспорт. “Т р Юти”. 4-
й етап
17:15 Ф тбол. Зiр и MLS -
“Реал” (Мадрид)
19:45,01:30 Ле а атлети а.
Чемпiонат свiт . Лондон.
Перший день
00:00 Ралi. ERC. Польща.
Перший день
00:35,02:30 Велоспорт. “Т р
Польщi”. 7-й етап

5 серпня СУБОТА
БіГУДі-ТБ
06:00 Країна м льтфiльмiв
07:30 Крас ня за 12 один
09:30 Телема азин
11:00 Клiнi а
12:30,01:00 Пробач мене, моє
охання
13:20,19:00,22:50 Ворож а
14:20,20:00 Т/с “Моя охана
Дiла”
15:20,20:50 Сiмейнi мелодра-
ми
00:00 Т/с “Щоденни и
темно о” (16+)
01:50 Посмiхнiться, вам це
личить
ТВ-3
06:00,10:00 М/ф
09:30 Ш ола до тора Кома-
ровсь о о. (12+)
11:45 Х/ф “Голлiв дсь i опи”.
(12+)
14:00 Х/ф “Кiмната страх ”.
(16+)
16:15 Х/ф “Втеча iз Шо шен-
а”. (16+)
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19:00 Х/ф “Командос”. (16+)
20:45 Х/ф “Солдат”. (16+)
22:30 Х/ф “Примари Марса”. (16+)
00:30 Х/ф “Операцiя
“Вiдплата”. (16+)
02:15 Х/ф “Останнi одини
Землi”. (16+)
04:00 Таємнi зна и. По раб -
вання пiд прися ою. (12+)
05:00 Таємнi зна и. Ви раден-
ня посмiш и Мони Лiзи. (12+)
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00 Д/ф “Командарм”
06:30 Д/ф “Операцiя “Тютюн”
07:30 Д/ф “Кардинал Мар’ян
Яворсь ий”
08:30 Д/ф “Абет а життя
Гри орiя Епi а”
09:00 Д/ф “Пiсля прем’єри -
розстрiл”
10:10 Д/ф “Ав стин Волошин.
Метеорит незалежностi - над
Срiбною землею”
11:10 Д/ф “Ле iон. Хронi а
УГА”
12:25 Т/с “Справедливi”
15:30 Д/ф “Чесно жити i чесно
померти. I меня Йосифа
Вiтер”
16:40 Д/ф “Василь Ст с.
Феномен с то ”
17:40,23:30 Д/ф “Кен iр. 40
днiв свободи”
19:20 Х/ф “Марiя-Ант анетта”
21:00,01:10 Новини
21:30 Розсе речена iсторiя
22:20 Д/ф “Василь Симонен о.
Тиша i рiм”
22:45 Ме алот
23:00 Борхес
01:35 Д/с “Бо в Америцi”
02:35 Т/с “Та сi”
04:05 Т/с “Ро солана”
НОВИЙ КАНАЛ
03:00,02:20 Зона ночi
05:00 Т/с “Тат севi доч и” 16+
05:49,07:09 Kids Time
05:50 М/с “При оди Кота в
чоботях”
07:10 Ревiзор
10:15 Страстi за Ревiзором
13:00 Х/ф “Зоряна брама”
15:50 Х/ф “Зоряний десант”
18:15 Х/ф “Дивер ент” 16+
21:00 Х/ф “Iнс р ент” 16+
23:10 Х/ф “13 привидiв” 18+
01:00 Х/ф “Сомнiя: Перш, нiж я
про ин сь” 16+
K2
06:30 Телетор iвля
07:30 Спецiя
08:30 М льтфiльми
10:40,16:20 Дiм на заздрiсть
сiм
11:40,17:10 Квартирне питання
13:30,20:00 Удачний прое т
21:40 Хоч вiдп ст
23:00 Таємницi тiла
00:10 Паралельний свiт
01:10 Вiйна статей
01:40 Позаочi
03:00 Колiр ночi
K1
06:30 “TOP SHOP”
07:50 “Чи знаєте ви, що...”
08:25 “М льтфiльми”
10:00 Х/ф “Любий Джон” (16+)
12:10 Т/с “H2O: Просто додай
води”
13:45 “Орел i Реш а.
Нав олосвiтня подорож”
22:00 “Орел i Реш а.
Ювiлейний сезон”
00:00 “Вечiрнiй вартал”
01:35 “Нiчне життя”
2+2
06:00 М льтфiльми
08:00 Прем’єра! “Зловмисни и”
11:00 Д/п “Помста природи”
12:30 Прем’єра! “Цiл ом
таємно”
14:35 Д/п “Непрощенi. Симон
Петлюра”
15:40 Д/п “Непрощенi. Нестор
Махно”
16:50 Х/ф “40 днiв та ночей” (16+)
18:30 Х/ф “Кi бо сер-2:
Доро а назад” (16+)
20:15 Х/ф “Кi бо сер-3:
Мистецтво вiйни” (16+)
22:10 Х/ф “Глибинна бомба” (18+)
23:55 “Цiл ом таємно”
01:05 “Територiя обман ”
02:05 Х/ф “Все перема ає
любов”
03:15 “Облом.UA.”
05:00 Прем’єра! “Змiшанi
єдиноборства. UFC.” Пряма
трансляцiя з Мехi о . Головний
двобiй: PETTIS VS. MORENO
НЛО.ТV
06:00 “Р йнiвни и мiфiв”
13:40,18:20 Х/ф “Кiн Кон ” (16+)
16:15 Х/ф “Кiн Кон живий”
(16+)
22:00 Х/ф “47 ронiнiв” (16+)
00:15 Х/ф “Схован а” (16+)
02:10,05:30 ОТТАК МАСТАК!
03:00 Роздовбаї
04:15 Чистоплюї (16+)
ТОНіС
06:05 Х/ф “Мрiя”
09:50 “Шеф- хар раїни” з
Михайлом Поплавсь им
10:25 Життя в цифрi
11:25 Завтра-сьо однi
13:50 “Iпостасi спорт ”
15:30 “Соцiальний стат с”
16:05 Олiмпiйсь i iсторiї
16:40 “Вiдл ння” i “Я в полiти и
пiшов”
18:00 “Жертви радянсь ої
естради. 1 ч. Вадим М лер-
ман”
19:10 “Жертви радянсь ої

естради. 2 ч. Валерiй Обо-
дзинсь ий”
20:20 Андрей Демиден о. Нас
выбрало время
20:50 Концерт пам’ятi Ми оли
Моз ово о
01:10 “Нiч чорних равато ”
18+
02:45 “Життя на Вершинi” 18+
03:50 “Свiтсь i хронi и”
04:15 “Цивiлiзацiя Incognita”
04:30 “Моднi iсторiї з О саною
Новиць ою”
05:00 “Джаз- оло”
ICTV
05:00 Т/с “Код Костянтина” 16+
06:35 Т/с “Вiддiл 44” 16+
09:15,13:00 Х/ф “Повiнь”
12:45 Фа ти. День
13:40 Х/ф “Доч а енерала” 16+
15:55 Х/ф “Аполлон 13”
18:45 Фа ти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдс м и
20:05 Х/ф “Лють” 16+
22:50 Х/ф “Орлиний зiр” 16+
01:00 Х/ф “Кри ни-2.
Полювання” 18+
02:35 Т/с “Лас-Ве ас” 16+
04:00 Прово атор
04:50 Фа ти
ТРК “УКРАїНА”
07:00,15:00,19:00,03:00
Сьо однi
07:15,05:45 Зiр овий шлях
08:20,15:20 Т/с “Коловорот”
12+
18:00,19:30 Т/с “Брид е
аченя”
22:10 Х/ф “Мама виходить
замiж”
00:10 Реальна мiсти а
03:30 Т/с “За он i порядо :
Злочиннi намiри” 16+
ІНТЕР
06:20 Х/ф “Бiлий Бiм Чорне
В хо”
10:00,02:25 Х/ф “Балада про
доблесно о лицаря Айвен о”
12:00 Х/ф “Знахар а” 16+
16:00,20:30 Т/с “I все-та и я
охаю...”
20:00,03:50 “Подробицi”
22:30 Х/ф “Щасливий марш-
р т”
00:20 Х/ф “Соломон Кейн” 16+
04:20 Х/ф “Гаджьо” 16+
05:00 “Вели ий бо с. Василь
Ломачен о - Мi ель Маррiа а”
НТН
05:00,03:15 “Правда життя.
Професiї”
06:00 Х/ф “Iнспе тор Лосєв”
09:50 Х/ф “Тривожна недiля”
11:30 “Речовий до аз”
14:15 “С лад злочин ”
15:45 “Переломнi 80-тi”
17:20 “Вещдо ”
19:00,02:50 “Свiдо ”
19:30 Х/ф “Час рiхiв”
21:20 Х/ф “Соломон Кейн”
(16+)
23:15 Х/ф “Грiн о” (18+)
01:05 Т/с “Полiцiя маямi” (16+)
КАНАЛ 1+1
06:20,19:30 ТСН: “Телевiзiйна
сл жба новин”
07:15 “Грошi”
08:45,20:15 Х/ф “Життя пiсля
життя”
01:10 “Вечiрнiй Київ”
04:45 “Ес iмос а - 2: при оди в
Ар тицi”
05:20 Х/ф “Громобiй”
СТБ
06:15 “Все б де добре!”
08:05 “Карао е на Майданi”
09:00 “Все б де смачно!”
09:55 “Кохана, ми вбиваємо
дiтей”
13:35 “Ва iтна 16”
15:15 Х/ф “Коли цвiте б зо ”
17:05 Х/ф “Кохання пiд
на лядом”
19:00 Х/ф “Бiля рiч и два
бере и-2”
22:50 Х/ф “Не мож с азати
“прощавай”
ТЕТ
06:00,05:40 Кориснi пiд аз и
06:20 Каз а з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байди iв а
07:20 М льтмi с
10:05 М/с “Дора i др зi.
При оди в мiстi”
10:35 Т/с “Снi ова оролева”
14:00 М/ф “Оз: Нашестя
летючих мавп”
15:40 М/с “При оди Коти о-
рош а та йо о др зiв”
17:00 Х/ф “Вез нчи ”
18:40 М/ф “Родина Кр дс”
20:25 М/ф “Т рбо”
22:10 Х/ф “Залишенi” 16+
00:25 Х/ф “Iсторiї нашо о
охання”
02:25 Х/ф “Геть сором!”
04:05 Вiталь а
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,07:40,08:40,09:30
М льтфiльми
07:10,09:00 “Top Shop”
07:50 “Своя роль”
10:45,22:15 “Моя правда”
11:35 Х/с “Небезпечний
поворот”
15:10 Х/ф “Таємниця “Черних
дроздiв”
17:00 Х/ф “Повернення
“Свято о Л и”
18:50 Х/ф “Чорний принц”
20:30 Х/ф “Версiя пол овни а
Зорiна”
23:05 Х/ф “Вiнчання зi смертю”

00:30 Х/ф “Бла i намiри”
02:00 Х/ф “Сватання на
Гончарiвцi”
03:20 Кiноляпи
04:05 Са ндтре и
04:55 Кiнотрейлери
ВДТ–6 “ВІНТЕРА” (ВіННИ-
ЦЯ)
07:00 До менталiсти а
Вiнниччини
07:30 М зичний свiт.
С часнiсть раїнсь ої пiснi
08:00 Телевiзiйнi новини
Вiнниччини - пiдс м и
08:30 По ода вихiдно о дня
08:40 Об’є тивно про
09:35 Дитинство Вiнниччини:
“Дитячий анал”
10:05 За альнодержавне
мовлення по обмiн з фiлiями
НТКУ. “В сатi й хвостатi”;
“К лiнарiя вiд Андрiя”
10:30 Пiзнавальна про рама
11:05 Бастiони
11:30 Гранi
11:55 Нова енци лопедiя
Подiлля
12:00 Вiнниця в часi
12:30 Удосвiта
12:55 Класна робота
13:25 Дiало и
14:20 Овертайм
14:45 Вiче. Самовряд вання,
розвито ОТГ
15:15 Теореми б ття. Сьо о-
дення й iсторiя
15:30 Європейсь ий тиждень:
“У фо сi Європа”
15:55 Дитячий е ран. А чом ?
16:20 Вiд ласи и до джаз .
М зичний прое т
16:50 Е освiт. Стан нав олиш-
ньо о середовища
17:15 Навi атор Вiнниця. Назви
та iсторiї в лиць
17:30 Свят ємо разом
18:20 1000 й 1 т р. Подорожi й
т ризм
18:45 Е ономiчний вiсни .
Розвит овий простiр
19:15 Перевiзни . Авто,
ло iсти а, iнфрастр тра
19:30 Вiзер но дня
19:40,22:00 Бло соцiальної
iнформацiї
19:45 Людина i час “Тiль и жiн а”
20:15 Лiнiя здоров’я. Свiт
медицини областi
20:45 Iмiдж. Найцi авiшi
презентацiї
21:10 Дивоцвiти. К льт ра й
традицiї раїнства
22:05 Панорама тижня.
Пiдс м и семи днiв
СТС
06:00 М/с “Смiшари и” 0+
06:30 М/с “Фi си и” 0+
07:00 М/с “Сiмей а Кр дс.
Почато ” 6+
07:25 М/с “Дра они. Захисни-
и Ол ха” 6+
07:50 М/с “Три оти” 0+
08:05 М/с “Хай живе ороль
Дж лiан!” 6+
09:30 Шо “Уральсь их
пельменiв” 16+
10:30 “Всти н ти за 24
одини”16+
11:30 М/ф “К н -Ф панда.
Неймовiрнi таємницi” 6+
12:00 Х/ф “Приб льцi:
оридори час ” 12+
14:15,03:20 Х/ф “Приб льцi в
Америцi” 0+
16:00 “Уральсь i пельменi.
Улюблене” 16+
16:45 Х/ф “Стiй! А то мама
б де стрiляти” 16+
18:30 Х/ф “П’ятий елемент” 12+
21:00 Х/ф “План втечi” 16+
23:10 Х/ф “Повiтряний
маршал” 16+
01:25 Х/ф “Бар “Брид ий
ойот” 16+
05:00 Т/с “С пер ерл” 16+
ЄВРОСПОРТ
03:30 Ф тбол. Тележ рнал
“ФIФА”
04:00,17:00,18:15 Ф тбол.
Чемпiонат Європи. Жiн и.
Нiдерланди. 1/2 фiнал
05:00,07:30,11:00,19:15 Ле а
атлети а. Чемпiонат свiт .
Лондон. Перший день
06:30,09:30,16:00 Велоспорт.
“Т р Польщi”. 7-й етап
09:00 Ралi. ERC. Польща.
Перший день
10:15,15:15 Велоспорт. “Т р
Юти”. 5-й етап
12:00,20:45,02:30 Ле а
атлети а. Чемпiонат свiт .
Лондон. Др ий день
00:00 Ралi. ERC. Польща.
О ляд
00:30 Кiнний спорт. Global
Champions Tour. Лондон
01:45 Тележ рнал WATTS

6 серпня НЕДIЛЯ
БіГУДі-ТБ
06:00 Країна м льтфiльмiв
07:00,11:00,01:50 Посмiхнiться,
вам це личить
07:30 Крас ня за 12 один
09:30 Телема азин
12:00 Клiнi а
12:30,01:00 Пробач мене, моє
охання
13:20,19:00,22:50 Ворож а
14:20,20:00 Т/с “Моя охана
Дiла”
15:20,20:50 Сiмейнi мелодрами
00:00 Т/с “Щоденни и
темно о” (16+)

ТВ-3
06:00,08:30 М/ф
08:00 Ш ола до тора Кома-
ровсь о о. (12+)
10:30,11:15,12:15,13:00 Т/с
“C.S.I.: Мiсце злочин ”. (16+)
13:45 Х/ф “Операцiя
“Вiдплата”. (16+)
15:30 Х/ф “Командос”. (16+)
17:15 Х/ф “Солдат”. (16+)
19:00 Х/ф “Сл жителi за он ”.
(16+)
21:30 Х/ф “16 варталiв”. (12+)
23:30 Х/ф “Кiмната страх ”.
(16+)
01:45 Х/ф “Аппал за”. (16+)
04:00 Таємнi зна и. Стрибо
цiною в пiвтора мiльйона. (12+)
05:00 Таємнi зна и. Учитель i
вбивця в однiй особi. (12+)
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00 Д/с “Оре онсь ий
п тiвни ”
06:30 М/с “Мандрiвни и в часi”
07:15 М/с “Кни а дж н лiв”
08:05 Д/с “Iсторичнi
розслiд вання”
09:00 Д/с “Порят но ферми”
09:30 Х/ф “Мадам Нобель”
11:20 Театральнi сезони
12:05 Мистець i iсторiї
12:20 Фоль -music
13:30 Перший на селi
13:55 Т/с “Гранд-отель”
19:55 Д/с “Садовi с арби”
20:30 Перша шпальта
21:00,01:10 Новини
21:30 Д/с “С первiдч ття”
21:55 Д/с “Ва асi - японсь i
солодощi”
23:00 Кни а.ua
23:30 Бо атирсь i i ри
00:20 Д/ф “Чесно жити i чесно
померти. I меня Йосифа
Вiтер”
01:35 Надвечiр’я. Долi
02:35 Т/с “Та сi”
04:05 Т/с “Ро солана”
05:00 Операцiя “Тютюн”
НОВИЙ КАНАЛ
03:00,02:50 Зона ночi
05:29,06:49 Kids Time
05:30 М/с “При оди Кота в
чоботях”
06:50 Х/ф “Таймлесс. Р бiнова
ни а” 16+
09:10 Х/ф “Сапфiрова ни а”
16+
11:40 Х/ф “Смара дова ни а”
12+
13:50 Х/ф “Дивер ент” 16+
16:30 Х/ф “Iнс р ент” 16+
18:45 Х/ф “Дивер ент, частина
3: Вiддана” 16+
21:00 Х/ф “Я номер чотири”
16+
23:10 Х/ф “100 ф тiв” 18+
01:10 Х/ф “13 привидiв” 18+
K2
06:30 Телетор iвля
07:30 Спецiя
08:30 М льтфiльми
10:40,16:20 Дiм на заздрiсть
сiм
11:40,17:10 Квартирне питання
13:30,20:00 Удачний прое т
21:40 Хоч вiдп ст
23:00 Таємницi тiла
00:10 Паралельний свiт
01:10 Вiйна статей
01:40 Позаочi
03:00 Колiр ночi
K1
05:10 “Рецепти щастя”
06:00 “Спецiя”
06:30 “TOP SHOP”
07:50 “Чи знаєте ви, що...”
08:25 “М льтфiльми”
09:10 Т/с “H2O: Просто додай
води”
10:45 Х/ф “Любий Джон” (16+)
12:50 “Орел i Реш а.
Нав олосвiтня подорож”
21:00 “Орел i Реш а.
Ювiлейний сезон”
23:00 Х/ф “Шалене весiллля”
(16+)
00:50 “Розсмiши омi а”
02:30 “Нiчне життя”
2+2
06:00 Прем’єра! “Змiшанi
єдиноборства. UFC.” Пряма
трансляцiя з Мехi о . Головний
двобiй: PETTIS VS. MORENO
08:00 “Вiн, Вона i телевiзор”
15:30 Х/ф “Амери анець” (16+)
17:30 Х//ф “Напролом” (16+)
19:20 4 т р ЧУ з ф тбол
“Зоря” - “Олiмпi ”
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:15 “Змiшанi єдиноборства.
UFC.” Головний двобiй: PETTIS
VS. MORENO
01:45 Х/ф “Мос аль-чарiвни ”
03:00 “Облом.UA.”
НЛО.ТV
06:10 “Р йнiвни и мiфiв”
08:00 М/с “Сiмпсони” - 20
(16+)
08:20 М/с “Сiмпсони” - 21
(16+)
11:50 Х/ф “47 ронiнiв” (16+)
14:00 Х/ф “Кiн Кон ” (16+)
17:45 Мамахохотала. Най ра-
ще (16+)
19:50 Comedy Woman (16+)
23:30 Про Кiно на НЛО:
“Ди ни” (18+)
02:05,05:20 ОТТАК МАСТАК!
03:15 Роздовбаї
04:30 Чистоплюї -(16+)
ТОНіС
06:00 Х/ф “Оповiдь про землю
Сибiрсь ”
07:50 “Натхнення”

09:50 Природа сьо однi
11:40 “Зимою i лiтом мандр є-
мо свiтом”
13:50 “Б дьте здоровi!”
14:15,04:45 “Моднi iсторiї з
О саною Новиць ою”
15:30 “Соцiальний стат с”
16:15 А стичний онцерт
Вi тора Павлi а “Unplugged”
17:00 “Шеф- хар раїни” з
Михайлом Поплавсь им
17:40 “Euroshow Михайла
Поплавсь о о”
18:25 Єврома с
19:00 “Цивiлiзацiя Incognita”
19:20,04:25 “К мири”
19:40,04:00 “Свiтсь i хронi и”
20:10 С первiдч ття
21:00 Творчий вечiр Вадима
Крищен а “ Нехай б де воля
Твоя...”
01:10 “Нiч чорних равато ”
18+
02:25 “Життя на Вершинi” 18+
04:35 “Ландшафтнi ри”
05:05 “Джаз- оло”
ICTV
05:20,03:30 Т/с “Код Костянти-
на” 16+
07:00 Т/с “Вiддiл 44” 16+
10:50,13:00 Х/ф “Аполлон 13”
12:45 Фа ти. День
13:50 Х/ф “Орлиний зiр” 16+
16:05 Х/ф “Лють” 16+
18:45 Фа ти. Вечiр
19:10 Х/ф “Шт рм Бiло о
дом ” 16+
21:50 Х/ф “РобоКоп” 16+
00:20 Х/ф “Привид б дин на
па орбi” 16+
02:10 Т/с “Лас-Ве ас” 16+
ТРК “УКРАїНА”
06:10,06:50,19:00 Сьо однi
07:20 Зiр овий шлях
08:20 Х/ф “Мама виходить
замiж”
10:20 Т/с “Брид е аченя”
14:00 Т/с “Б д вiрною
др жиною” 16+
17:50,19:30 Т/с “Др ий подих”
12+
22:30 Т/с “Б дино без виход ”
02:05 Реальна мiсти а
03:50 Т/с “Чер овий лi ар”
ІНТЕР
08:00 “ Дачний прое т”
09:00 “Гот ємо разом”
10:00 “Орел i Реш а. Рай i
пе ло”
11:00 “Орел i Реш а. Переза-
вантаження”
12:00 Х/ф “Митниця дає
добро” 16+
14:00 “Вели ий бо с. Василь
Ломачен о - Мi ель Маррiа а”
16:00,20:30 Т/с “I все-та и я
охаю...”
20:00,01:45 “Подробицi”
22:00 Х/ф “Арфа для оханої”
16+
23:45 Х/ф “Любов на асфальтi”
16+
НТН
04:15 Х/ф “Тихi бере и”
05:35 Х/ф “Пострiл спин ”
07:10 Т/с “Охоронець - 3”
(16+)
10:55 Х/ф “Час рiхiв”
12:40 Х/ф “К бансь i оза и”
14:40 “Ле енди арно о
розш ”
15:50 “С лад злочин ”
17:20 “Вещдо ”
19:00 Т/с “Розвiдни и” (16+)
22:30 Х/ф “Втеча з в’язницi”
(18+)
00:25 Х/ф “Соломон Кейн”
(16+)
02:15 “Таємницi римiнально о
свiт ”
КАНАЛ 1+1
07:05,19:30 ТСН: “Телевiзiйна
сл жба новин”
08:00 “У раїнсь i сенсацiї”
09:00 “Лото-забава”
09:40 М/ф “Маша i ведмiдь”
09:50,10:45,11:40,12:40,13:30,14:20,15:20,16:20
“Свiт навиворiт - 4: В’єтнам”
17:35 “Лi а смiх 2”
20:15 Х/ф “Ш аю жiн з
дитиною” (16+)
00:00 Х/ф “Хронi а” (16+)
01:40 “Розсмiши омi а. Дiти”
05:15 “Ес iмос а - 2: при оди в
Ар тицi”
СТБ
06:00 “Все б де добре!”
07:05 “Хата на тата”
09:00 “Все б де смачно!”
11:35 “Карао е на Майданi”
12:30 “Полювання”
13:35 Х/ф “Не мож с азати
“прощавай”
15:10 Х/ф “Бiля рiч и два
бере и-2”
19:00 “Слiдство вед ть
е страсенси”
22:40 “Я соромлюсь сво о тiла
3”
ТЕТ
06:00,05:40 Кориснi пiд аз и
06:20 Каз а з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байди iв а
07:20 М льтмi с
09:45 М/ф “Оз: Нашестя
летючих мавп”
11:25 Х/ф “Ра-Один”
14:15 Х/ф “Вез нчи ”
15:55 М/ф “Т рбо”
17:45 Тань а i Володь а
19:50 Одно о раз пiд Полтавою
22:00 Каз и У Кiно
00:00 Х/ф “Шеф”
02:40 Х/ф “Iсторiї нашо о

охання”
04:20 Вiталь а
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,07:40,08:40 М льтфiльми
07:10,09:00 “Top Shop”
07:50 “Своя роль”
09:30 “Жванець ий. Одиссея
одесита”
10:25 Х/ф “Повернення
“Свято о Л и”
12:15 Х/ф “Чорний принц”
14:05 Х/ф “Версiя пол овни а
Зорiна”
15:50 Х/ф “Бла итна стрiла”
17:30 Х/ф “Де 0-42?”
19:05 Х/ф “У вадратi 45”
20:20 Х/ф “Застава в орах”
22:15 “Моя правда”
23:05 Х/ф “Бла i намiри”
00:30 Х/ф “Вiнчання зi смертю”
02:00 Х/ф “Веселi Жабо ричи”
03:05 Кiноляпи
04:05 Са ндтре и
04:50 Кiнотрейлери
ВДТ–6 “ВІНТЕРА” (ВіННИ-
ЦЯ)
07:00 Е освiт. Стан нав олиш-
ньо о середовища
07:30,22:30 М зичний свiт.
С часнiсть раїнсь ої пiснi
08:05 Доро ами реформ
08:30 Бло соцiальної
iнформацiї
08:35 Нова енци лопедiя
Подiлля
08:40 Позицiя
09:35 Дитинство Вiнниччини:
“Дитячий анал”
10:05 Сад. Город. Квiтни
10:30 По ода вихiдно о дня
10:35 У раїнсь ий рес рс
10:50 Вiд ласи и до джаз .
М зичний прое т
11:20 Дивоцвiти. К льт ра й
традицiї раїнства
12:15 Е ономiчний вiсни .
Розвит овий простiр
12:40 Маю право
12:55 Спецпрое т
13:20 Особлива д м а
14:15 Навi атор Вiнниця. Назви
та iсторiї в лиць
14:30 Людина i час “Тiль и
жiн а”
14:55 Перевiзни . Авто,
ло iсти а, iнфрастр тра
15:10 1000 й 1 т р. Подорожi й
т ризм
15:35 Дитячий е ран.
Вi онеч о
16:05 Пдiс м овий о ляд
мiжнародних подiй
16:30 Панорама тижня.
Пiдс м и семи днiв
17:20 Споживач. На захистi
ваших прав
17:30 Свят ємо разом
18:05 Територiя спорт
18:10 Лiнiя здоров’я. Свiт
медицини областi
18:40 Вiд ласи и до джаз .
Тема
19:00 Д/с “Унi альна У раїна”
19:20 Краяни “Дале i й
близь i”
19:50 Безпе а життя “Без
прото ол ”
20:10 Земля Подiльсь а
20:35 Молодiжний МIХ. До 16-
и... й старшим
21:05 Iмiдж. Найцi авiшi
презентацiї
21:30 Б дьмо знайомi. Цi авi
особистостi
22:20 Фонд ТРК. Нова
енци лопедiя Подiлля
СТС
06:00 М/ф “7-й ном” 6+
07:25,08:05 М/с “Хай живе
ороль Дж лiан!” 6+
07:50 М/с “Три оти” 0+
09:00 М/ф “Божевiльнi
мiньйони” 6+
09:15 Х/ф “Елвiн i б р нд и”
0+
11:00 Х/ф “Елвiн i б р нд и-2”
0+
12:40 Х/ф “Елвiн i б р нд и-3”
0+
14:20 Х/ф “Стiй! А то мама
б де стрiляти” 16+
16:00 “Уральсь i пельменi.
Улюблене” 16+
16:35 Х/ф “План втечi” 16+
18:45 Х/ф “Повiтряний
маршал” 16+
21:00 Х/ф “По раб вання по-
iталiйсь и” 12+
23:05 Х/ф “Ре р т” 16+
01:25 Х/ф “Район №9” 16+
03:30 Х/ф “Сiмейний вi -енд”
16+
05:30 “М зи а на СТС” 16+
ЄВРОСПОРТ
04:00,04:30,00:30 Ф тбол.
Тележ рнал “ФIФА”
05:00,07:30,11:00 Ле а
атлети а. Чемпiонат свiт .
Лондон. Др ий день
06:30,15:45,16:45 Ф тбол.
Чемпiонат Європи. Жiн и.
Нiдерланди. 1/2 фiнал
09:00 Ралi. ERC. Польща.
О ляд
09:30 Велоспорт. “Т р Юти”. 6-
й етап
12:00,20:35 Ле а атлети а.
Чемпiонат свiт . Лондон.
Третiй день
17:45 Ф тбол. Чемпiонат
Європи. Жiн и. Нiдерланди.
Фiнал
00:15 Тележ рнал WATTS
01:00 Ф тбол. Чемпiонат MLS.
23-й т р. “Нью-Йор Сiтi” -
“Нью-Йор Ред Б ллз”
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Найдорожч , найрідніш , найдобріш ,
наймиліш др жин , мам сю і баб сю

Солодч
Галин Петрівн

вітаємо з Днем народження!

Ш млять літа, я на вітр тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,
Ми Вам бажаєм, щоб б ло доволі
І щастя, і веселощів в д ші.
Нехай здоров’я завжди добрим б де,
Щоб роботі ладилося все,
І за діла хороші хай шан ють люди,
А в дім хай доля затишо несе.

з любов’ю чолові Ми ола,
доч а Леся з чолові ом

Ма симом, син
Ві тор з др жиною
Анжелою та он ом

Артем ою.

Тел.: (098) 82-88-788

- Вам потрібна робота? Приходьте до
нас. У нас є для Вас робота продавця,
денна, з/п 200 рн. пов-ний соцпа ет.
Тел.: (096) 570-10-00

- приватне підприємство по вироб-
ництв метало онстр цій та машино-
б д вання запрош є на постійн робо-
т інженера - онстр тора з досвідом
роботи в машиноб дівній ал зі. Обо-
в’яз ове знання еле тронно о прое т -
вання в системі САПР (SOLID WORK.
Компас- 3D, Autodesk Inventor). Офі-
ційне працевлашт вання. Висо а з/п за
домовленістю після проходження
співбесіди. Василь Сер ійович.
Тел.: (067) 431-78-48

- підприємств по за отівлі вторсиро-
вини і переробці деревини потрібні на
постійн робот : за отівельни втор-
сировини, водій, заточни пил, пра-
цівни и на пилорам , різноробочі.
Зарплата від 3000 рн., офіційне пра-

цевлашт вання.Михайло Віталійович.
Тел.: (096) 420-93-35

- потрібна швея з досвідом роботи з
три отажем.
Тел.: (098) 00-28-432

- зд-ся в оренд робоче місце пер -
аря та осметоло а.
Тел.: (067) 126-44-56

- на робот на підприємство з ви о-
товлення металопласти ових онст-
р цій потрібні працівни и та монтаж-
ни и онстр цій.
Тел.:(098) 81-111-47, (093) 81-111-47

- на пе арню потрібен працівни .
Тел.: (067) 910-66-92

- на робот в омпанію Нова Пошта
потрібен водій з власним авто (б с).
Тел.: (067) 510-60-71

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
- втрачене посвідчення вдови інвалі-

да війни на прізвище Поперечної Оль-
и Володимирівни.

- свідоцтво про спадщин на прізви-
ще Гайч а Василя Єв еновича.

- ни а доходів на прізвище Ш т е-
вича Дениса Володимировича.

- атестат про повн за альн серед-
ню освіт та додато до атестата серія-
ОДАВ№008276 на прізвище Бровінсь-
о о Оле сандра Анатолійовича

Тел.: (097) 69-26-535

- 3-и імн. вартира по в л. Тельню а.
Є інд опалення, араж, сарай, підвал.
Тел.: (097) 313-57-12, (093) 502-08-60,

(066) 444-92-04

- терміново 2-о імн. вартира (пл.
45 м2) в 119-м р-ні.
Тел.: (096) 83-74-431

- сім’я винайме 3-и імн. вартир на
І-м поверсі з оплатою 2500 рн. + о-
м нал а.
Тел.: (063) 605-80-70, (068) 11-29-640

- пр-ся земельна ділян а пл. 15 сот. в
с. Немії по в л. Річ овій, 57, зі сторою
заб довою.
Тел.: (096) 454-34-40

- пр-ся дитяче ліжеч о для новонарод-
жено о з ш хлядою та маятни ом ( олір
- слонова іст а).
Тел.: (067) 94-274-94

- пр-ся дитяча ванноч а для пання
102 см (синьо о ольор ).
Тел.: (067) 94-274-94

- прод. тор овий іос на промтовар-
ном рин .
Тел.: (097) 935-68-17, (068) 818-33-77

- пр-ся швейна машин а, зволож вач
повітря для імнат, спортивні палиці
с андинавсь ої ходьби.
Тел.: (096) 48-14-957

- пр-ся приміщення (пл.46 м2) омер-
ційно о призначення в центрі міста.
Можливий обмін чи оренда.
Тел.: (096) 36-89-116

- пр-ся ворота для аража (3.0х2.3 м)
Тел.: (068) 763-69-65

- продам ВУАЗ 452
Тел.: (096) 363-88-16

- на робот запрош ється охоронець
(на став).
Тел.:(097)487-16-22, (067)302-95-40

- на робот потрібні хар та помічни
харя.
Тел.: (067) 430-08-66

- EVROTUR запрош є на робот в
Польщ : малярів по вн трішньом оздоб-
ленню. З/п від 18 000 рн.

Тел.: (068) 717-78-94

- б дино по в л. Стариць о о, 13.
Можливий продаж в розстроч .
Тел.: (098) 82-88-788

- б дино в центрі міста (р-н СЗШ№1)
пл. 120 м2 зі всіма зр чностями. Є два
види опалення, араж, приват. зем.
ділян а 10 сот.
Тел.: (097) 729-36-91

- терміново б дино в с. Серебрії по
в л. Соборній, 4. Є літня хня, підвал,
осприб дови, зем. ділян а 22 сот. Є аз,
телефон.
Тел.: (096) 800-85-04

- б дино в с.Серебрії по в л.
Зарічній,43.
Тел.: (067) 93-29-471, (067) 399-44-34

- б дино по в л. Баранова.
Тел.: (068) 564-15-38,
(066) 957-32-09

- б дино по пров. Ш ільном . Є аз,
вода, літня хня.
Тел.: (098) 37-58-636

- половина б дин (пл. 43,1 м2) по в л.
В. Во зальній 3 в. 2. Є зем. ділян а 4,5
сот. Є аз, вода, світло, літня хня.
Тел.: (067) 919-82-30, (063) 147-03-18

- б дино (пл. 70 м2) без зр чностей
над заправ ою ОККО.
Тел.: (068) 097-67-27

- б дино в с. Бандишівці.
Тел.: (097) 28-22-993

- б дино по в л. Завойсь о о.
Тел.: (096) 69-77-690

- терміново частина б дин без зр ч-
ностей.
Тел.: (097) 30-22-859

- б дино (пл. 50 м2) в с. Кремінне.
Перша лінія від р. Дністер. Придатний
для проживання і відпочин .
Тел.: (067) 126-44-56

- б дино по пров. О. Пчіл и
(р-н СЗШ №1). Є 4 імн., веран-
да, оридор, хня, т алет, ам’
яний араж з підвалом, прива-
тизована зем. ділян а 6 сот., а-
зове та еле тричне опалення.
Тел.: 6-49-41, (097)327-11-73

- терміново 4-х імн. вартира на
3-м пов. в іровсь ом р-ні з новим ре-
монтом та меблями. Ламінат, пласти ові
ві на, лічильни и. Бал он та лоджія за-
с лені.
Тел.: (096) 983-79-23

- 3-и імн. вартира на 5-м пов.
9-ти пов. б дин (67/35/10) по в л.
Ставись ій, 46. Ціна 600 000 рн.
Тел.: (096) 38-82-099

- 3-и імн. вартира пл. 75 м2 на Со-
нячном . Зроблено част овий ремонт. Є
всі зр чності.
Тел.: (097) 431-48-85

- 2-о імн. вартира в іровсь ом р-ні.
Тел.: (096) 673-41-21

- 4-х імн. вартира пл. 87 м2 в іровсь-
ом р-ні. Є інд. опалення, євроремонт,
вб довані меблі.
Тел.: (067) 431-09-24

- 2-о імн. вартира в іровсь ом р-ні
з євроремонтом.
Тел.: (067) 680-71-05

- 2-о імн. вартира в центрі міста з
оспприб довою.
Тел.: (098) 73-72-504

- пр-ся або обмінюється на одно імнат-
н чи дво імнатн вартир половина б -
дин по в л Дорошен а зі всіма зр чно-

стями та приватизованою зем. ділян ою.
Тел.: (097) 799-86-47

- 3-и імн. вартира (пл. 63 м2) по в л.
О. Пчіл и, 9/20.
Тел.: (067) 28-14-479

- 2-о імн. вартира зі всіма зр чнос-
тями в с. Серебрії.
Тел.: (068) 67-57-422

- 3-и імн. вартира в іровсь ом р-ні
з інд. опаленням.
Тел.: (067) 712-08-57

- терміново 2-о імн. вартира в
Кіровсь ом р-ні.
Тел.: (098) 66-79-176

- 2-о імн. вартира (пл. 46 м2) по в л.
Вірменсь ій.
Тел.: (066) 30-45-120

- 2-о імн. вартира на 5-м пов. в
іровсь ом р-ні.
Тел.: (097) 351-34-33

- 4-и імн. вартира на 1-м пов. в 119
р-ні з Євроремонтом.
Тел.: (097) 503-93-08

- 3-и імн. вартира в іровсь ом р-ні
на 3-м пов.. Є інд. опалення.
Тел.: (097) 561-16-48

- 3-и імн. в. пл. 75 м2 по в л. Олени
Пчіл и, 11/1.
Тел.: (068) 59-53-772

- 2-о імн вартира в 119 р-ні.
Тел.: (097) 661-32-05

- 1-о імн. вартира по пров. Олени
Пчіл и, 8.
Тел.: (068) 269-67-47

- 1-о імн. вартира (пл. 36,3 м2) на 9-
м пов. по в л. 8 Березня.
Тел.: (093) 48-39-496

- 3-и імн. вартира по в л.
Дністровсь ій на 4-м пов. в 5-ти пов.
б дин .
Тел.: (098) 93-60-703

- 3-и імн. вартира (пл. 61,5 м2) на 9-
м пов. в іровсь ом р-ні.
Тел.: (096) 366-31-83

- 2-о імн. вартира в центрі міста.
Зроблено ремонт. Є інд. опалення, а-
раж, підвал.
Тел.: (068) 012-79-70, (068) 012-79-59

- 3-о імн. вартира на 2-м пов. по
в л. Вірменсь ій.
Тел.: (068) 630-02-01

- 3-и імн. вартира (пл. 66 м2) в центрі
міста на 4-м пов. 10-ти пов. б дин з
двома бал онами, пар етною підло ою.
Тел.: (067) 244-00-91

- 3-и імн. вартира (пл. 60,2 м2) на 1-
м пов. в іровсь ом р-ні. Є інд опа-
лення.
Тел.: (063) 374-14-70

- 3-и імн. вартира в іровсь ом р-ні.

Тел.: (097) 917-35-30
- 2-о імн. вартира без ремонт пл.

50 м2 по в л. Ставись ій,46.
Тел.: (067) 252-52-87

- терміново 3-и імн. вартира в 119
р-ні. Є араж та два підвали.
Тел.: (096) 466-38-81

- 2-о імн. вартира пл. 49,5 м2 на 1-
м пов. 4-х пов. б дин (біля техноло-
ічно о техні м ), можлива доб дова.
Не в лова. Санв зол с місний, є ла-
дова, підвал пл. 25 м2.
Тел.: (097) 28-888-28

- 1-о імн. вартира в одноповерховом
б дин без вартплати в р-ні СЗШ №3.
Тел.: (096) 224-86-04

- терміново, недоро о вартира по в л.
Дністровсь ій на 5-м пов. У лова без
ремонт .
Тел.: (066) 194-23-33, (097) 582-14-08

- 1-о імн. вартир (пл. 32 м2) на 5-
м пов. в центрі міста.
Тел.: (096) 93-93-675

- 2-о імн. вартира в іровсь ом
р-ні; 1-о імн. вартир по в л. Го оля;
2-о імн. вартир без зр чностей.

- новий б дино в центрі міста без
вн трішніх робіт. Можливий обмін.
Роз лян б дь-я і варіанти.
Тел.: (098) 118-88-18

- б дино в центрі міста з євроре-
монтом. Є араж, осприб дови,
підвал.
Тел.:(067) 430-09-96

- б дино в с. Серебрії пл. 80 м2. Є
літня хня, зем. ділян а 10 сот.
Тел.: (068) 28-75-703

- пр-ся зем. ділян а в с. Немії. пл.
12 сот. На ділянці є недоб дований
б дино .
Тел.: (097) 291-43-42

- б дино в с. С ботівці. Є оспприб -
дови.
Тел.: (096) 462-78-50, (067) 793-31-76

- терміново та недоро о б дино по
в л. Б.Хмельниць о о, 100
Тел.: (096) 45-83-808

- б дино в центрі міста (р-н СЗШ№1)
пл. 120 м2 зі всіма зр чностями. Є два
види опалення, араж, приватизована
земельна ділян а 10 сот.
Тел. (097) 729-36-91

- б дино біля СЗШ № 5.
Тел.: (097) 31-52-129

- б дино по пр-т Героїв, 34 (в л.
П ш інсь ій). Є вода, аз, араж, літня
хня, альтан а, осподарчі приб дови,

зем. діл. 8 сот.
Тел.: (067) 30-70-119

- половина б дин (2 імнати) по в л.
В. Ст са (м-н "Дизайн").
Тел.: (098) 73-72-504

- б дино по 3-м пров. В. Во зальном .
Тел.: (097) 430-44-05

- б дино в с. Серебрії по в л. Зарічній, 43.
Тел.: (067) 93-29-471, (067) 399-44-34

- б дино (пл. 53 м2) з ремонтом та
зр чностями по пров. Шевчен а, 21.
Тел.: (096) 84-021-03, (097) 264-30-85

- пр-ся або обмінюється осподарство
в с. Гр шці. Роз лян б дь-я і пропозиції.
Тел.: (096) 534-75-78

- терміново 2-о пов. б дино біля ста-
діон «Олімп».
Тел.: (097) 148-41-74

- частина б дин зі всіма зр чностя-
ми біля центр зайнятості.
Тел.: (067) 420-94-08

- б дино по в л. Острівсь ій біля р-н
«Грааль».
Тел.: (096) 517-44-71

- половина б дин пл. 64 м2 по пр-т
Героїв (в л. П ш інсь а), 19. Є аз, вода,
араж, сарай, зем. ділян а 5 сот.
Тел.: (096) 37-58-178

- терміново б дино по в л. У.Карме-
лю а, 13. Є всі зр чності.
Тел.: (050) 31-32-347

- б дино по пров.Шевчен а, 9. Є зем.
ділян а 11 сот.
Тел.: (096) 093-45-64, (097) 742-11-05

- полов. б дин по пров.Шевчен а, 11.
Тел.: (096) 093-45-66

- частина б дин навпроти т б -
лі арні.
Тел.: (096) 939-53-39

- б дино в смт Вендичанах по в л.
50 ро ів Жовтневої Революції.
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Віддр овано др арні ТОВ "Ре іна ЛТД".
Адреса: м. Вінниця, в л. П ачова, 1.
Тел.: (097) 156-39-13. Зам. № 20249

Умовн. др . ар . 1. На лад 1065 прим.
Ціна до овірна
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На Київ: відправлення з Мо илева-Подільсь о о о 18.45 (ч/з
смт Чернівці, Вінницю, Житомир). Приб ття о 5.00.
На Мо илів-Подільсь ий: відправлення з Києва о 20.50.
Приб ття о 6.35.

Замовлення вит ів за тел.:
(096) 504-26-26, (097) 997-21-20
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Найдорожч , найрідніш , найдобріш ,
наймиліш др жин , мам сю і баб сю

Солодч
Галин Петрівн

вітаємо з Днем народження!

Ш млять літа, я на вітр тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,
Ми Вам бажаєм, щоб б ло доволі
І щастя, і веселощів в д ші.
Нехай здоров’я завжди добрим б де,
Щоб роботі ладилося все,
І за діла хороші хай шан ють люди,
А в дім хай доля затишо несе.

з любов’ю чолові Ми ола,
доч а Леся з чолові ом

Ма симом, син
Ві тор з др жиною
Анжелою та он ом

Артем ою.

Запрош ємо до співпраці потенційних менеджерів з про-
даж пива, я і проживають чи працюють в певних житлових
масивах (дачних ділян ах).
За іль а днів на базі в м. Києві допоможемо вивчити всі
технічні нюанси.
Оплата різноваріантна: став а+%; % від продаж ; інші ва-
ріанти за домовленістю.

Че аємо на Ваше резюме з фото!
Ел. адреса: podbor-personal@vobu.com.ua

Терміново на робот
потрібні працівни и

в Польщ .

Тел.: (097) 719-61-61 (Ірина)
Viber: (098) 811-36-35,

(+48) 882-157-274


