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«С�аж��відверто:�я�задоволений�вашою�роботою,�на�я���немає�жодно�о
нарі�ання�від�людей.�А�це�ва�омий�по�азни�!»,�–�розпочав�вітальн��про-
мов��Петро�Бров�о,�звертаючись�до�прис�тніх.�Місь�ий��олова�щиро�дя-
��вав�працівни�ам,�я�і�реалізов�ють�засади�державної�соціальної�політи-
�и,�та�з�на�оди�професійно�о�свята�відзначив�подя�ами�і��рошовими�ви-
на�ородами� низ��� працівни�ів:�Людмил��Снісарч��,� �оловно�о� спеціалі-
ста�відділ��страхових�виплат,�ор�анізації�медичної�реабілітації,�Людмил�
Дейне��,� начальни�а� �правління� соціально�о� захист�� населення�місь�ої
ради,�Людмил��Ковален�о,� �оловно�о� спеціаліста� з� �адрових� питань� та
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Важ�о� переоцінити� роль�щоденної� �ро-
піт�ої�роботи,�я���ви�он�ють�соціальні�пра-
цівни�и,���них�під��онтролем�–�питання�збе-
реження�фізично о�та�психічно о�здоров’я
людей,� вони� працюють� з� одино�ими� і
літніми� людьми,� виявляють�милосердя� та
подають�р�����ожном�,� хто� опинився� в

с�ладних�життєвих�обставинах.�

З�на�оди�професійно�о�свята��пра-
цівни�ів�соціальної�сфери�вітали��
Мо�илів-Подільсь�ій� місь�ій� раді.
Подя���за�с�млінн��робот��ти�щирі
зичення�отримали�соцпрацівни�и�від
місь�о�о� �олови� Петра� Бров�а� та
йо�о�заст�пни�а�Віталія�Кри�ана.

Тетяна� Фомен�о

Шановні�працівнии��льт�ри�тааматори� народно�о� мистецтва!
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Зі
святом!
З�пова�ою�Тетяна�Фл�д,�начальни��правліннямистецьої�політии�і�рес�рсів

та��виразила�свої�враження�від�побачено�о�та�поч�то�о���Мо�илеві-По-
дільсь�ом��щодо�соціальної�адаптації��часни�ів�бойових�дій,�підтрим�и
їх�з�бо���влади�і��ромади�національний�е�сперт�ОБСЄ�з�питань�психо-
ло�ічної� реабілітації� ветеранів� війни�Людмила�Царен�о,� я�а� разом� із
�оординатором� прое�тів� ОБСЄ� в� У�раїні� Лідією�Мало��л�о� на� запит
Міністерства�соціальної�політи�и�У�раїни�впровадж�є�спільний�прое�т�з
допомо�и�населенню,�я�е�постраждало�внаслідо��збройно�о��онфлі�т�
та��ендерно�з�мовлено�о�насильства.

´Це блага вість для України
   ñ те, що ви тут робитеª ñ

звернень� �ромадян� �правління� праці� та� соціально�о� захист�� насе-
лення�місь�ої�ради,�Анастасію�Цимбалю��–�спеціаліста�І-ої��ате�орії
відділ��допомо�,�соціальних��омпенсацій�та���манітарних�питань���п-
равління�праці�та�соціально�о�захист��населення�місь�ої�ради,�соці-
альних� працівни�ів�Мо�илів-Подільсь�о�о�місь�о�о� територіально�о
центр��соціально�о�обсл��ов�вання��Наталю�Хохлов��та�Світлан��Ч�-
ма�;�Юлію�Чопен�о�–��оловно�о�б�х�алтера�сл�жби���справах�дітей,
сім’ї�та�молоді�місь�ої�ради,��Наталію�Бабій�–�начальни�а�відділ��ор�а-
нізації� працевлашт�вання� населення�Мо�илів-Подільсь�ої� місь�ра-
йонної�філії�Вінниць�о�о�обласно�о�центр��зайнятості.
Соцпрацівни�и�отрим�вали�в�той�день�низ���поздоровлень,��віти,�а
все�це�за�ріпили�світлиною�на�з�ад���про�подію.
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поліцейський пост

Не�від�ладають��
дов�ий� ящи�� на-
�альне�питання�що-
до�створення�ста-
ціонарно�о� пост�
поліції�на�в’їзді�до
Мо�илева-Поділь-
сь�о�о.�Робоча�ви-
їзна� нарада� від-
б�лася�5�листопа-
да� на� місці,� де
план�ють� облаш-
т�вати�пост.
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´Це блага вість для
України ñ те, що ви

тут робитеª
Завітали	до	Моилева-Подільсь�оо	представни�и	ОБСЄ,	аби	зняти	відео,

	я�е	б	приверн�ло	�ва�	с�спільства	до	проблеми	психолоічної	підтрим�и
людей,	я�і	пройшли	через	війн�.	Я�	зразо�	позитивноо	досвід�	 т�рботи	про
ветеранів	обрали	Моилів-Подільсь�ий,	ероєм	відео,	я�	при�лад		для	інших,		-
ветерана	війни,	волонтера	Оле�сандра	Сараб�на,	я�ий,	поверн�вшись	із	фронт�,
�спішно	адапт�вався	в	с�спільстві,	а�тивно	працює	на	�ористь	ромади,	зай-
мається	волонтерсь�ою	діяльністю.	Координатор	прое�тів	ОБСЄ	Лідія�Мало-
��л�о�зазначає:

«Та�і�люди�–�бон�с,�вони�мож�ть�сл���вати�при-
�ладом�для�інших�бійців,�для�всієї�У�раїни».

Приб�вши�до�міста,�Людмила�та�Лідія�отримали�значно�більше�очі��вано�о:
т�т,� ��Мо�илеві-Подільсь�ом�,� вони� побачили� пра�тичне� втілення� основно�о
принцип�� психоло�ічної� реабілітації:� роз�міння,� підтрим��,� т�рбот�� про� вете-
ранів�війни,�особливо�з�бо���місь�о�о��олови�Петра�Бров�а.�Поч�вши�від�Оле�-
сандра�та� інших�ветеранів��арні�від���и�про�очільни�а�міста,�побажали�з�ним
з�стрітися.� З�стріч� не
розчар�вала� –� спіл��-
вання�з�Петром�Бров-
�ом��не�лише�посл�жи-
ло� підтвердженню�ра-
ніше� поч�то�о� щодо
опі��вання� ветерана-
ми,�але�й� ��певнило�в
йо�о��щирості�та�людя-
ності.� «Ми� д�же� вра-
жені�тим,�що�роз�азав
Саша,�і�тим,�що�поба-
чили.� Тепер�ми�бачи-
мо,� що� це� місто
справді� особливе»,� –
зазначила� �Людмила
Царен�о.
Висл�хавши�про�важ-
ливість� психоло�ічної
підтрим�и� � �часни�ів
бойових�дій,�що�і�є�с�т-
тю� спільно�о� прое�т�
Мінсоцполіти�и� та
ОБСЄ,�в�рам�ах�я�о�о
відб�лася�поїзд�а� їхніх
представни�ів� до�Мо-
�илева-Подільсь�о�о,
місь�ий��олова��Петро�Бров�о�за�важив:�«Психоло�ічної�підтрим�и�ветерани
потреб�ють�тоді,��оли�вони�з�стрічаються�з�нероз�мінням,�байд�жістю�до�них�з
бо���с�спільства.�Я�що�ж�вони�знаходяться�в�середовищі�людей,�я�і�розділя-
ють�їхні�по�ляди,�роз�міють,�за�що�вони�воювали,�їм�не�потрібна�та�а�допомо-
�а.�Тож�ми�вихов�ємо�с�спільство».
Аби�виховати���с�спільства�належне��ставлення�до�тих,�хто�поверн�вся�із�фрон-
т�,�впевнений�місь�ий��олова,��ми�маємо�форм�вати�правильне�роз�міння�подій
і�для�цьо�о�«називати�речі�своїми�іменами».�«У�нас�на�майдані�Шани,�де��вічне-
но�пам’ять�за�иблих�мо�илівчан,�написано,�що�за�ин�ли�вони�не�під�час��он-
флі�т�,�а�під�час�війни�з�Росією,�я��це,�власне,�і�є.�Соромно�за�представни�а
ОБСЄ�Х��а,�я�ий�«не�побачив»�прис�тності� �російсь�их�війсь��на�сході�нашої
�раїни»,�–�не�промин�в�за�важити�очільни��міста.�–��Що�ж�до�ветеранів�–��вони
пройшли�війн�,�а�том��сильніші�за��ожно�о�з�нас.�Головне,�аби�вони�мали�мож-
ливість�реаліз�вати� �раще�в� собі� на� �ористь� �ромади,� �раїни».�На�підтверд-
ження�д�м�и,�місь�ий��олова�розповів�про�с�спільно��орисн��робот�,�я���ви�о-
н�ють���Мо�илеві-Подільсь�ом���часни�и�бойових�дій,�їхню��часть�в��ромадсь-
�их�форм�ваннях,�сл�жб��в�м�ніципальній�варті,�про�найближчі�плани�задіяти
ветеранів�в�охороні�навчальних�за�ладів�міста,�в�здійсненні�ва�ово�о��онтролю

для� вантажно�о� транспорт�,� с�п�тно
на�олосив�на�їхньом��за�остреном��по-
ч�тті� справедливості.�Підс�м�ом� с�а-
зано�о�Петром�Бров�ом�про�стос�н�и
влади,��ромади�та�ветеранів�щиро�про-
зв�чало:

� «Ми� не� маємо� з� цією
�ате�орією� �ромадян
проблем,� маємо� лише
перева�и».

«Д�же�приємне�знайомство,��враже-
на� щирим� людсь�им� ставленням
місь�о�о� �олови»,�–� від���н�лася� про
з�стріч� �оординатор� прое�т�� ОБСЄ

Лідія�Мало��л�о.�«Я�не�очі��вала,��оли
їхала� до�Мо�илева-Подільс�о�о,�що
побач��те,�про�що�стіль�и�ро�ів�роз-
�аз�ю,�–�захоплено�поділилася�Люд-
мила�Царен�о.�-�Я�ч�ла,�але�не�віри-
ла,�а�тепер�точно�знаю,�що���вашом�
місті��оловний�принцип�психоло�ічної
реабілітації��ветеранів�війни�реалізо-
ваний.�Тепер�я�всіх�змож��пере�она-
ти:�я�що�це�можливо���одном��місті,
то�можливо�в��сій�У�раїні.�Це�бла�а
вість�для�У�раїни�–�те,�що�ви�т�т�ро-
бите,�що���вас�відб�вається».

/Продовження.�Почато��на�1-й�стор./

Алла�Шим�о

Бо�дана�Кол�паєва

/Продовження.�Почато��на�1-й�стор./
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Бо�дана
Кол�паєва

Робоч�	нарад�	проводив	місь�ий	олова	за	�частю	заст�пни�а	начальни�а
	 відділ�	 державноо	 �онтролю	 та	 наляд�	 за	 безпе�ою	на	 транспорті	 �

Вінниць�ій	 області	Серія	Пол�овсь�оо,	 т.в.о	 начальни�а	 �правління	превен-
тивної	діяльності	ГУНП	�	Вінниць�ій	області	Оле�сія	Заор��а,	заст�пни�а	на-
чальни�а	Моилів-Подільсь�оо	ВП	ГУНП	Назарія	Маланч��а.
«Ми� хочемо� забезпечити� належні� �мови�для� �омфортно�о� перес�вання� іно-

земців�через�п�н�т�проп�с���і
забезпечити� відповідність� до
ви�онання� діючих� за�онів� У�-
раїни�про�транспортн��безпе-
��� і� навантаження,�щоб� збе-
ре�ти� існ�ючі� доро�и.�Ми�б�-
д�ємо�нові�доро�и�і�не�хочемо
їх� знищити,� я�� знищ�вали� до
цих�пір»,�–��омент�є�мет��на-
ради� місь�ий� �олова� Петро
Бров�о.
На� цій� ділянці� план�ють� об-
лашт�вати� п�н�т� �абаритно-
ва�ово�о��онтролю�вантажних
перевезень,�щоб��бере�ти�до-
ро�и�від�р�йн�вання�через�пе-
ренавантаження� вели�ова�о-
во�о� транспорт�.

Існ�ючі�нормативні�до��-
менти�передбачають�пере-
везення� вантажів� за�аль-
ною�масою� (разом� з�ма-
сою� транспортно�о� засо-
б�)�–�не�більше�40�тонн.

Щоб�здійснювати�необхідний� �онтроль,� свої� посл��и� �отові� надати� і�місцеві
бізнесмени:�ос�іль�и�встановлення�вимірювально�о�(зваж�вально�о)�обладнання
на�проїжджій�частині�доро�и�недоп�стиме,�ва�овий��онтроль�б�де�здійснюва-
тися� на� території� �же� облаштованої� автостоян�и�для� вантажних� автомобілів.
«Для�водіїв�т�т�є�всі��мови:�д�шова,�вбиральня,�столова,�–��зазначає�очільни�
міста�Петро�Бров�о,�–�все�для�то�о,�щоб�люди�відч�вали�себе��омфортно».
Перший��ро��до�створення�цивілізовано�о�п�н�т��надання�посл���–�зроблено.

Очі	Людмили	Федини	повняться	вдячністю	за	допомо�.	На	те,	що	волонте-
	ри	спільно	з	місь�ою	владою	виявлять	т�рбот�	до	сім’ї	заиблоо	воїна

АТО,	не	очі��вала.
Син	Людмили	Ми�олаївни,	Валерій	Федина,	захищав	�ордони	У�раїни	на	сході,

з	 війни	 він	 не	 поверн�вся.	 Тож	 тепер	 проблема	 заотівлі	 дров	до	 зимовоо
період�	повністю	ляла	на	плечі	матері,	 я�а	пі�л�ється,	о�рім	тоо,	ще	й	про
старень��	баб�сю.	 Тож	 �оли	до	б�дин��	приїхала	машина	 з	 повним	 ��зовом
дров	–	зраділи.	Ініціатива	–	місцевої	влади.	«За�розпорядженням�місь�о�о��о-
лови�Петра�Бров�а�ми�забезпечимо�сім’ю��ожно�о�за�ибло�о�захисни�а�дро-
вами�до�почат���зимово�о�період�»,�–�запевняє�І�ор�Пронь�о,�начальни���прав-
ління�місь�ої�ради�з� � � питань�надзвичайної� сит�ації,�мобілізаційної�роботи� та
взаємодії�з�правоохоронними�ор�анами.
Ор�аніз�вали�за�отівлю�дров��часни�и��ромадсь�ої�ор�анізації�«Патріот�У�ра-
їни»�Оле�сандр�Сараб�н,�Ми�ола�Лаври�,�Ма�сим�Городинсь�ий�та�Денис�Вой-
цехівсь�ий,�я�і�беззаперечно��отові�допома�ати�родинам�побратимів.�«Нас�чет-
веро�за�отовляло�ці�дрова,�–�розповідає�Оле�сандр.�–��Місь�а�рада�надала�нам
транспорт,�пальне.�Ми
самі�поїхали�в�ліс,�за-
�отовили� �с�хостою�та
привезли� до� б�дин��
матері� Валерія.� Між
іншим,�ми�всі�–���час-
ни�и�війни�з�Росією».
Та�а�допомо�а�саме�на
часі�для�пані�Людмили,
�� я�ої� при� з�адці� про
сина� темніє� по�ляд.
Вона� вдячна� всім,� хто
дол�чився�до�ор�анізації
цієї� � � допомо�и,�вдячна,
що�про�їхню�сім’ю�не�за-
б�ли.

Підставляютьплече
сім’ямза�иблихвоїнів
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ПРАВОПОРЯДОК
 ТА
 СПОКІЙ
ГРОМАДЯН
–
СПІЛЬНА
СПРАВА

2-�о�листопада���Мо�илів-Подільсь�ом��відділ���поліції�відб�лася
нарада� з�підведення�підс�м�ів�проведених�протя�ом�ро���профі-
ла�тичних�заходів.�До��часті���ній�дол�чилися�співробітни�и�се�то-
р��превенції�відділ��поліції,�відділ��дільничних�інспе�торів�при�ор-
донної�сл�жби�Мо�илів-Подільсь�о�о�при�ордонно�о�за�он��та��о-
мандири� �ромадсь�их�форм�вань� з� охорони� �ромадсь�о�о� по-
ряд���і�державно�о��ордон�.
Учасни�и� наради�об�оворили� проблемні� питання� та�шляхи� �с�-
нення�доп�щених�недолі�ів.�Серед�основних�питань,�я�і�роз�ляда-
лися,�-�нала�одження��часті�членів��ромадсь�их�форм�вань���пат-
р�люванні�в�лиць�міста�та�населених�п�н�тів�район�,�дотримання
за�онно�о�поряд���видачі��посвідчень�членам��ромадсь�их�форм�-
вань,� обмін� інформацією�між� дільничними� офіцерами� поліції� та
дільничними�інспе�торами�при�ордонної�сл�жби�з�метою�поперед-
ження,�виявлення�або�припинення�правопор�шень.
На� завершення� відмічено� �ращі� �ромадсь�і�форм�вання,� я�і� а�-
тивно�бер�ть��часть�в�охороні��ромадсь�о�о�поряд���і�державно�о
�ордон�.

КРИМІНАЛЬНІ� ПРАВОПОРУШЕННЯ
В� ЛИСТОПАДІ

Протя�ом�першо�о�тижня�листопада�Мо�илів-Подільсь�им�відділом
поліції�до�Єдино�о�облі���б�ло�внесено�71�заяв��та�повідомлення
про�вчинення��римінальних�правопор�шень�та�інші�події.�З�них�до
Єдино�о�реєстр��дос�дових�розслід�вань�б�ло�внесено�15��римі-
нальних� правопор�шень:
-�за�фа�тами�природної�смерті�–�3;
-�спричинення�тілесних��ш�оджень�–�4;
-��хилення�від�сплати�аліментів�–�1;
-��радіж�и�особисто�о�майна�–�4�(��місті�Мо�илеві-Подільсь�ом�
2,���районі�2);
-�шахрайство�–�1;
-�пор�шення�вимо��за�онодавства�про�охорон��праці�–�1;
-�неза�онне�збері�ання�нар�оти�ів�–�1.

ПОЛІЦІЯ� РОЗСЛІДУЄ
� ОБСТАВИНИ� ЗАГИБЕЛІ� ЧОЛОВІКА

2�листопада�до�Мо�илів-Подільсь�о�о�відділ��поліції�надійшло�по-
відомлення�від�лі�аря�швид�ої�медичної�допомо�и�про�те,�що�на
території�ма�азин�� в�місті�Мо�илеві-Подільсь�ом�� стався� нещас-
ний�випадо�.�Виїздом�слідчо-оперативної��р�пи�на�місце�події�б�ло
встановлено,�що�під�час�видачі�б�дівельних�матеріалів�по��пцеві,
працівни��ма�азин�� отримав� тілесні� �ш�одження,� від� я�их� помер
на�місці.
�За�даним�фа�том�розпочато��римінальне�провадження�за�ст.271
ч.2�Кримінально�о��оде�с��У�раїни.�Тривають�слідчі�дії.

Мо�илів-Подільсь�ий�відділ�поліції

Позафра�ційний�деп�тат,�лідер�партії�«Народний
�онтроль»�Дмитро�Добродомов�офіційно�залишив
�оманд��Анатолія�Грицен�а�після�то�о,�я��йо�о�пе-
редвиборчий�штаб�очолив�чиновни��із�с�мнівною
реп�тацією�–�Ві�тор�Бало�а.� Розрив� став�фіна-
лом�протистояння�між�патріотично-налаштовани-
ми�силами,�я�і�представляв�Добродомов,�та��о-
р�пційною��омандою�Ві�тора�Бало�и�в�таборі�Гри-
цен�а.

РОЗРИВ�З�ПАТРІОТАМИ

Інформація	 про	боротьб�	 всередині	штаб�	Ана-
	 толія	 Грицен�а	 з’явилася	 одраз�	 після	 появи

Ві�тора	Балои	в	�оманді	 «Громадянсь�ої	позиції».
Зо�рема,	 соратни�	Анатолія	 Грицен�а,	 позафра�-
ційний	 деп�тат	 Ві�тор	 Ч�ма�	 від�рито	 заявляв	 в
інтерв’ю	ICTV,	що	«отовий	по�ин�ти	�оманд�	Гри-
цен�а	 через	 появ�	Балои».	Втім,	 вочевидь,	 лідер
«Громадянсь�ої	позиції»	не	відреа�вав	на	слова	со-
ратни�ів,	в	рез�льтаті	чоо	про	вихід	із	�оманди	по-
відомив	Дмитро	Добродомов.
	 «Ми	 вист�пали	 за	 те,	щоб	 �сі	 свідомі	 демо�ра-

тичні	сили,	я�і	не	переб�вають	під	впливом	оліар-
хічних	�ланів,	відставили	в	сторон�	особисті	амбіції,
об’єдналися	разом,	щоб	визначити	єдиноо	�анди-
дата	 в	 президенти	 і	щоб	 в	 новій	 демо�ратичній
об’єднаній	партії	піти	на	парламентсь�і	вибори	і	от-
римати	більшість.	На	жаль,	принципи	цієї	платфор-
ми	б�ли	зр�йновані	 з	першоо	дня,	 �оли	Анатолій
Грицен�о	себе	відраз�	оолосив	�андидатом	в	пре-
зиденти,	�оли	лідери	політичних	сил	–	ми	їх	бачили
на	цій	платформі	–	вирішили,	що	їх	особисті	амбіції
важливіші,	�оли	натян�вши	мас��	нових,	вони	діють
старими	методами»,	–	заявив	Дмитро	Добродомов
на	позачеровом�	з’їзді	партії	«Народний	�онтроль»,
�омент�ючи	 рішення	щодо	 за�інчення	 співпраці	 з
Грицен�ом.

ЯНУКОВИЧ�ТА�КРИМІНАЛ

По�азово,	що	сам	Анатолій	Грицен�о	не	підтверд-
	ж�вав	тоо	фа�т�,	що	Ві�тор	Балоа	став	очіль-

ни�ом	йоо	виборчоо	штаб�.	Одна�	�олишні	сорат-
ни�и	свідчать	про	те,	що	саме	Балоа	�ер�є	пере-
двиборною	 �омпанією	 Грицен�а.	 За	 інформацією
ж�рналістсь�оо	розслід�вання	«У�раїнсь�ої	правди»,
Балоа	 забезпеч�є	 Грицен�а	 рошима	 і	 дост�пом
до	теле�аналів	в	обмін	на	досянення	власних	по-

Через Балогу від Гриценка пішов Добродомов
  ñ корупційний скандал розгораєтьсяÖ

л ітичних� інтерес ів .
С�оріш�за�все,�Грицен-
�о,� роз�міючи� певн�
«то�сичність»� Бало�и,
не�д�же�хоче�висвітлю-
вати� співпрацю� з� ним,
одна��ви�он�є�взяті� на
себе� зобов’язання� пе-
ред�Бало�ою,�надавши
останньом��право��ер�-
вати�всім.
Ні�для��о�о�не�се�рет,
що�Ві�тор�Бало�а�має
доволі�с�мнівн��реп�та-
цію.�Час�від�час��засо-
би�масової� інформації
з�ад�вали�«неофіційно-
�о� хазяїна�За�арпаття»
�� зв’яз��� із� �риміналь-
ними�справами,�вир�б-
�ою�ліс��та��онтрабан-
дою�на�За�арпатті,�а�та-
�ож� рейдерством� та
бандитизмом.� Та�ою
реп�тацією�Ві�тор�Бало�а�не�в�останню�чер���зав-
дяч�є�роботі�на�посаді�міністра�часів�президентства
Ві�тора�Ян��овича.�Зо�рема�в�2010�році,�в�інтерв’ю
«Радіо�Свобода»�Бало�а�прямо�називав�Ян��овича
«най�ращим��андидатом�в�президенти�У�раїни».

ВТРАТА�ДОВІРИ�ЛЮДЕЙ

Фа�т	тоо,	що	людина,	 я��	політичні	 е�сперти
	пов’яз�ють	з	проросійсь�ими	політи�ами	та

�риміналітетом,	нехай	і	неформально,	очолює	штаб
Анатолія	Грицен�а,	не	мола	не	ви�ли�ати	об�рен-
ня	в	йоо	соратни�ів,	що	стояли	на	Майдані.	Я�	на-
слідо�,	 це	 оберн�лося	 для	 лідера	 партії	 «Грома-
дянсь�а	позиція»	не	лише	втратою	політичних	парт-
нерів,	але	й	розчар�ванням	виборців.	Я�	при�лад,
можна	задати	про	останній	візит	Грицен�а	до	лю-
дей	на	мітин	біля	Верховної	Ради,	 �оли	мітинарі
прямо	в	очі	звин�ватили	політи�а	в	бажанні	«попіа-
ритися»	на	них	та	назвали	йоо	«бандюаном»,	про-
навши	з	а�ції	протест�.
Розчар�вання	виборців	�	Анатолії	Грицен��	підтвер-

дж�ють	 і	 останні	 соціолоічні	 дослідження.	 Ті,	 хто
раніше	 план�вав	 олос�вати	 за	 Грицен�а,	 зараз

ш��ають� собі� іншо�о� �андидата.�Основною�причи-
ною� зміни� по�лядів� люди� називають� низ��� �ор�п-
ційних�с�андалів,�пов’язаних�з�елітною�нер�хомістю
родини� лідера� «Громадянсь�ої� позиції»,� зо�рема
ши�арно�о�б�дин���в�Конча-Заспі�та�чотирьох��вар-
тир� �� центрі� Києва.� Крім�цьо�о,� ба�атьох� від� Гри-
цен�а�відверн�в�фа�т� то�о,�що�він�просив� �роші�в
Коломойсь�о�о,� про�що�стало� відомо� з� п�блі�ацій
на� ба�атьох� інформаційних� рес�рсах.� На�адаємо,
вони� ви�лали� а�діозапис�розмови,� де�Коломойсь-
�ий� ствердж�вав,�що� Грицен�о� просив� �� ньо�о� 5
мільйонів�доларів.�Внаслідо��з�аданих�обставин,��за
даними�досліджень� соціоло�ічної� �р�пи� «Рейтин�»,
підтрим�а� виборцями�Анатолія� Грицен�а� знизила-
ся�майже�вдвічі�–�з�10,7%�до�6,6%.

Оле�сандр�Малий

За� матеріалами� https://antikor.com.ua/articles/
258394-baloga_obespechit_gritsenko_denjgami_i_
dostupom_k_telekanalam__ukrainskaja_pravda
https://www.radiosvoboda.org/a/2188650.html
https://ru.korupciya.com/tyi-takaya-zhe-p-dal-kak-i-
poroshenko-mitinguyushhie-na-bankovoy-napali-na-
anatoliya-gritsenko/

ÏÎË²ÒÈÊÀÏÎË²ÒÈÊÀÏÎË²ÒÈÊÀÏÎË²ÒÈÊÀÏÎË²ÒÈÊÀ

ПРИВАТНИМПІДПРИЄМЦЯМ
З1 січня 2018 ро*+ для виход+ на пенсію за ві*ом необхідно мати 25 ро*ів
страхово�остаж+.Кожно�оро*+*іль*істьро*івстрахово�остаж+,необхіднихдля
призначенняпенсіїзаві*ом,б+депост+повозбільш+ватисянаодинрі*таз1січня
2028ро*+становитименеменше35ро*ів.
Страховий�стаж�–�це�період,�за�я�ий�сплач�вались�внес�и�на�за�альнообов’яз�ове�дер-
жавне�соціальне�страх�вання���розмірі�не�менше�мінімально�о.
З�1�січня�2017�ро����За�оном�У�раїни�№�1774-VIII�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�оно-
давчих�а�тів»��внесені�зміни�щодо�сплати�єдино�о�соціально�о�внес���фізичними�особами-
підприємцями:�приватні�підприємці�за�альної�системи�оподат��вання�незалежно�від�отри-
мання�доход��повинні�сплач�вати�єдиний�соціальний�внесо��в�розмірі�не�менше�мінімаль-
но�о�(22�відсот�и�від�мінімальної�заробітної�плати,�встановленої�за�онодавством).�Мінімальна
заробітна� плата� в� У�раїні� на� даний� час� становить� 3723� �ривні.� Та�им� чином,� приватний
підприємець�повинен�здійснювати�щомісячн��сплат��єдино�о�страхово�о�внес���в�розмірі
819,06� �ривень.
Більшість�підприємців�с�млінно�сплач�ють�йо�о,�одна��є�й�ба�ато�та�их�підприємців,�я�і
відмовляються�сплач�вати�цей�внесо�,� та�им�чином�позбавляють�себе�майб�тньої�пенсії
та�інших�соціальних��арантій.
За�даними��оловно�о��правління�Державної�фіс�альної�сл�жби���Вінниць�ій�області,�ста-
ном�на�01.10.2018�ро���в�м.�Мо�илеві�Подільсь�ом��облі�ов�ється�2,5�тис.�фізичних�осіб�–
с�б’є�тів�підприємниць�ої�діяльності.�З�них�майже�1,1�тис.�(або��ожний�др��ий�приватний
підприємець)�мають��забор�ованість�зі�сплати�єдино�о�соціально�о�внес���на�с�м���6254,6
�тис.��ривень.
�Період,�за�я�ий�наявна�забор�ованість�з�єдино�о�соціально�о�внес��,�не�б�де�зарахова-
ним�до�страхово�о�стаж��до�повно�о�по�ашення�бор��.
Щодо��точнення�поряд���сплати�та�с�м�забор�ованості�з�єдино�о�внес���фізичні�особи�–
приватні�підприємці�повинні�зверн�тися�до�ор�ан��Державної�фіс�альної�сл�жби�за�місцем
реєстрації.
Всю� інформацію�щодо�нарахованої�заробітної�плати�та�зарах�вання�періодів�роботи�до
страхово�о�стаж��можна�отримати,�зареєстр�вавшись�на�Веб-порталі�Пенсійно�о�фон-
д�� У�раїни�� (www.portal.pfu.gov.ua)� або�особисто� зверн�вшись�до�Мо�илів-Подільсь�о�о
об’єднано�о��правління�Пенсійно�о�фонд��У�раїни,�за�наявності�паспорта,�довід�и�ор�анів
подат�ової�сл�жби�про�присвоєння�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�по-
дат�ів� (ідентифі�аційний� номер)� або� свідоцтва� про� за�альнообов’яз�ове�державне� соці-
альне� страх�вання.

Мо�илів-Подільсь�е�об’єднане��правління�ПФУ

ОБЕРЕЖНО!ШАХРАЇНА«ПЕРЕВІРЦІ»
Останнім�часом�почастішали�випад�и�шахрайства�з�бо���невідомих�осіб,�я�і,�представля-
ючись�подат�івцями,�відвід�ють�роботодавців�з�метою�перевір�и�питання�ле�алізації�праці
та�заробітної�плати.�По�рож�ючи�штрафами,�для�зала�одження�перевір�и�«подат�івці»�ви-
ма�ають��роші.�Я�що�та�і�фа�ти�мають�місце,�слід�звертатися�до�Анти�ор�пційно�о�сервіс�
ДФС�У�раїни�«П�льс»�за�телефоном:�0-800-501-007�(напрямо��«4»)�та�до�правоохоронних
ор�анів.
У�зв’яз���з�цим,�звертаємо��ва��,�що�під�час�інспе�ційних�відвід�вань�ПОТРІБНО�вима�ати
��осіб,�я�і�прийшли�для�здійснення�перевір�и,�пред’явити�сл�жбові�посвідчення�і�направ-
лення� на� проведення�перевір�и� �он�ретно�о�роботодавця� та� переписати�дані� сл�жбових
посвідчень.�Я�що� в�азані� особи� відмовляються� надати� до��менти,� необхідно� ви�ли�ати
поліцію�для� з’яс�вання� їх� повноважень.� За� та�их� обставин� с�б’є�т� �осподарювання�має
право�не�доп�с�ати�осіб�до�перевір�и.

Мо�илів-Подільсь�е��правління�Головно�о��правління��ДФС

ПФУ

ОДПІ

Через Балогу від Гриценка пішов Добродомов
  ñ корупційний скандал розгараєтьсяÖ
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«Для�то�о,�щоб��ни�н�ти��рити�и,�треба�нічо-
�о�не�робити,�нічо�о�не��оворити�і�ні�им�не�б�ти».
Цей�вислів�амери�ансь�о�о�письменни�а-фан-
таста�Рональда� �Хаббарда�д�же�підходить�до
нинішньої��сит�ації.�Ті,�хто�робить�зміни�завжди
наражаються�на��рити��.

Уряд	Володимира	 Гройсмана
наважився	 на	 �ро�,	 �отрий

відтя�вав	 цілий	 рі�	 –	 він	 підняв
на	23%	ціни	на	аз.	Та�е	рішення
не	додає	поп�лярності.	Але	іншо-
о	виход�	просто	не	існ�вало.	На-
слід�и	 б�ли	 б	 �атастрофічними:
дефолт,	зортання	інвестицій,	об-
вал	ривні,	інфляція	і	«привіт»	�сім
відомі	90-ті	ро�и.
Точніше,	б�в	ще	один	варіант	ви-

рішення	проблеми	-	підняти	тари-
фи	 �двічі,	 я�	 вимаав	МВФ.	Або
взаалі	 піти	 на	 по�лон	до	Росії	 і
отримати	 нібито	 «дешевий»	 аз.
Але	дешевий	 аз,	 я�	 і	 сир	б�ває
лише	�	мишоловці.
“Росія	отова	нам	постачати	аз

або	в�ілля	за	цінами,	нижчими	від
європейсь�их?	Ч�дово,	а	навіщо?
Н�,	 резонне	ж	 запитання.	 А	 для
тоо,	щоб	 підсадити	 нас	 на	 цю
нібито	е�ономію	і	в	потрібний	мо-
мент	ви�ористати	ачо�.	Напри�-
лад,	 за�р�тити	 азовий	 вентиль
під	 час	морозів.	 Або	 припинити
відвантаження	антрацит�	під	б�дь-
я�им	приводом.	Ви	справді	хоче-
те	поратися	з	Кремлем	�	довір�	на	рин��	енеро-
носіїв?	Я	точно	не	отовий	до	та�их	відносин.	Мор-
дор	–	 воро,	 і	 від	 ньоо	 завжди	 б�д�ть	 прилітати
тіль�и	 проблеми.	 І	 їхня	 черова	 ідея	 із	 сан�ціями
щодо	У�раїни	смішить	тіль�и	том�,	що	ми	відчепи-
лися	від	них	 із	в�іллям	 і	 азом”,	–	�певнений	е�с-
перт	Кирило	Сазонов.
Попри	�дар,	завданий	війною,	попри	втрати	7%	те-

риторії	 та	 21%	е�ономічноо	 потенціал�,	 за�риття

Оле�сандр�Тимошен�о,�чолові���олишньої���раїнсь�ої�прем’єр�и�Юлії
Тимошен�о,�засн�вав���Чесь�ій�Респ�бліці��іль�а�власних�фірм.�З�ним
пов’язані� підприємниць�і� стр��т�ри,�що� співпрацюють� з� російсь�им
державним�підприємством�“Севастопольенер�о”���Севастополі.

Про	це	пише	чесь�е	видання	Parlamentnilisty	�	статті	“Це	відб�вається	в	нас,
�	нашій	�раїні:	Юлія	Тимошен�о,	її	чолові�-баатій,	таємні	сл�жби	У�раїни	в

Чехії,	 і	 сотні	 мільйонів	 зі	 Сход�”,	 повний	 пере�лад	 я�ої	 наводить	 Zik.ua:
У�раїнсь�ий	біженець,	я�ий	отримав	прит�ло�	�	Чехії,	Оле�сандр	Тимошен�о,	не
є	бізнес-новач�ом	�	Чехії.	Баато	з	�омпаній,	я�ими	володіє	Тимошен�о,	зареє-
стровані	в	офшорах	і	за	офіційними	фінансовими	до��ментами	є	збит�овими.	
Та�	Тимошен�о,	я�ий	отримав	прит�ло�	�	Чехії	в	2012	році	�	ви�лючно	�орот-

�ий	 термін,	 за	даними	двох	 наших	незалежних	джерел,	 отрим�є	 зарплатню,
напри�лад,	 від	 �іпрсь�ої	 офшорної	 �омпанії	 Diafox	 Consulting	 Limited.
За	допомоою	Чесь�о-Центральноазіатсь�ої	змішаної	торової	палати	він	вже
давно	лобіює	свої	 інтереси	серед	чесь�их	політи�ів.	За	словами	співрозмов-
ни�ів	чесь�оо	видання,	оловна	мета	бізнес-діяльності	Оле�сандра	Тимошен-
�а	-	намаання	приховати	�ошти,	отримані	від	�олишніх	політичних	спонсорів
йоо	др�жини.
Оле�сандр	Тимошен�о	почав	 свою	діяльність	 в	Чесь�ій	Респ�бліці	 в	 1990-х

ро�ах.	У	1999	і	2000	ро�ах	він	започат��вав	дві	�омпанії:	International	Industrial
Projects	і	Industrial	Projects.
Після	отримання	офіційноо	чесь�оо	прит�л��	(�	2012	році)	він	засн�вав	ще	й

�омпанію	Britico	Products,	що	співпрацює	з	Medical	Invested	Capital	True	Standing
Europe	Limited,	Ltd.
”Єдиним	власни�ом	�омпанії	Britico	Products	є	Medical	Stand	Europe	Limited,

я�а	баз�ється	в	західноафри�ансь�ій	Гвінеї.	У	2016	році	�омпанія	(Тимошен�а)
Britico	Products	по�азала	збито�	195	тисяч	�рон.	Фірма	Medical	 Invested	-	54
тисячі	 �рон.	 Тимошен�о	 та�ож	отрим�є	дохід	 від	 �іпрсь�ої	Diafox	Consulting
Limited,	 я�ій	 належить	 �ся	мережа	 ломбардів	 в	 У�раїні	 під	 назвою	 “Дешева
Готів�а”.	У	2017	році	він	отримав	2,4	мільйона	ривень	від	цієї	�омпанії”,	-	по-
відомило	джерело,	 посилаючись	 на	 зар�біжні	ЗМІ.	Джерела	ретельно	пере-
вірила	реда�ція	видання	Parlamentnilisty.	
На	диво	збит�овими	є,	за	джерелами,	і	інші	�омпанії,	пов’язані	з	Тимошен�ом.	
За	словами	джерела,	Оле�сандр	Тимошен�о	поб�д�вав	свій	бізнес	і	важливі

політичні	�онта�ти	�	Чехії	завдя�и	Їржі	Неставал�.	Разом	вони	працюють	�	Чесь�о-
Центральноазіатсь�ій	торовій	палаті,	я�а,	напри�лад,	брала	а�тивн�	�часть	�
азових	переоворах	з	�олишнім	міністром	фінансів	Властімілом	Тл�стим,	ора-
ніз�вала	і	оплач�вала	переб�вання	сім’ї	міністра	Паро�бе�а	в	Сирії	і	лобіювала
інших	політи�ів.	
Голова	Палати	Їржі	Неставал	в	мин�лом�	надавав	Тимошен��	дост�п	до	�о-

лишньоо	прем’єр-міністра	Міре�а	Тополане�а	і	йоо	політичноо	�онс�льтан-
та	Мар�а	Далі�а.
Цей	 аз	 став	фатальним	для	Оле�сандра	Тимошен�о.	 У	 2000	році	 разом	 з

бать�ом	 і	др�жиною	Юлією	йоо	звин�ватили	в	шахрайстві	при	продажі	 аз�
через	Єдині	 енеретичні	 системи	 У�раїни	 (ЄЕСУ),	 за	 я�им	 стояв	 �олишній
прем’єр-міністр	У�раїни	Павло	Лазарен�о.	Оле�сандр	Тимошен�о	б�в	одним	з
дире�торів	ЄЕСУ.	
Пізніше	Лазарен�а	заарешт�вали	 і	зас�дили	за	відмивання	рошей.	Звин�ва-

чення	ж	щодо	Оле�сандра	 Тимошен�а	 с�ас�вали	 через	 відс�тність	 до�азів.
Саме	цим	�	2012	році	чесь�е	міністерство	за�ордонних	справ	пояснювало,	чом�
Тимошен�о	отримав	прит�ло�	�	ре�ордно	�орот�ий	термін.	Адже	середній	час,
необхідний	для	отримання	прит�л��	в	Чесь�ій	Респ�бліці	за	допомоою	не�ря-
дової	оранізації	 з	надання	допомои	біженцям,	становить	від	90	до	180	днів.
Але	�	випад��	Оле�сандра	Тимошен�а	все	б�ло	зроблено	менш	ніж	за	місяць.
Марина	Мачіт�ова,	юрист	російсь�оо	походження,	я�а	допомола	Тимошен-

�ові	впоратися	з	йоо	заявою	про	надання	прит�л��,	не	бачить	в	цьом�	нічоо
незвичайноо.	За	її	словами,	запит	б�в	заснований	на	том�	фа�ті,	що	У�раїна
не	 мола	 арант�вати	 права	 на	 справедливий	 с�довий	 розляд.
Одна�	дея�і	е�сперти	вважають,	що	надання	прит�л��	б�ло	фінансово-мотиво-
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вано.�Мовляв,�Юлія�Тимошен�о�за�допомо�ою�сво�о�чолові�а�нама�алася�вря-
т�вати�хоча�б�частин��своїх��оштів�за��ордоном.

Це�твердження�ґр�нт�ється,�зо�рема,�на�том��фа�ті,�що�ні�Юлія,�ні�Оле�сандр
��своїх�подат�ових�де�лараціях���2015�і�2016�ро�ах�не�в�азали�свій�інвестицій-
ний��апітал���вищез�аданій�True�Standing�Europe�Limited.
Один� з� �рити�ів� Тимошен�о� -� Анатолій� Іриню�� здивований� тим,�що� засоби
масової�інформації�тіль�и�зараз�заці�авилися�бізнесом�Оле�сандра�Тимошен�а
за� �ордоном.�� За� йо�о� словами,� �роші� сім’ї� Тимошен�ів� прони�ли� в� Чехію� в
1990-х�ро�ах.� Іріню��ствердж�є,�що��ошти,�отримані�Юлією�Тимошен�о� і�е�с-
прем’єр-міністром�Лазарен�ом,�б�ли�пост�пово�інвестовані�в�Чехію�з�1994�ро��,
�оли�т�т�б�ла�створена�фірма�United�Energy�International�Ltd.
Сит�ацію�з�Лазарен�ом�про�омент�вав� �� своєм��профілі� Facebook� ��раїнсь-
�ий�деп�тат�Сер�ій�Лещен�о:�“Чи�знаєте�ви,�я�ий�страшний�сон�Юлії�Тимошен-
�о?�Це�повернення�Павла�Лазарен�а�з�США�в�У�раїн�.�Йо�о�стат�с�в�США�не-
відомий.�Мі�раційний�с�д�не�прийняв�рішення�щодо�надання�політично�о�при-
т�л���Лазарен�ові.�Це�означає,�що�в�б�дь-я�ий� час�с�д�може�зажадати,�щоб
Лазарен�о�по�ин�в�Спол�чені�Штати�та�йо�о�депорт�вали�в�У�раїн�”.
Спірна� історія�людей,�пов’язаних�з�Оле�сандром�Тимошен�ом�і�е�ономічною
діяльністю� підприємств� нав�оло� ньо�о� ви�ли�ає� ба�ато� запитань.
Напри�лад,� �олова�з�аданої�Чесь�о-Центральноазіатсь�ої� тор�ової�палати� Їржі
Неставал�взяв��часть���Кримсь�ій��онференції�в�листопаді�2017�ро���“Крим�в
с�часном��міжнародном�� �онте�сті”.�
Незважаючи�на�офіційн��позицію�я��Чесь�ої�Респ�блі�и,�та�� і�Європейсь�о�о
Союз�,�я�і�послідовно�роз�лядають�Крим�я��о��пован��Росією�територію�У�раї-
ни,� він� з�стрівся� в� Крим�� з� представни�ами� “о��паційної� влади”.
”Збит�овість��омпаній,�пов’язаних�з�Оле�сандром�Тимошен�ом,�йо�о�с�мнівні
зв’яз�и� і�дії�людей�пов’язаних�з�ним,�що�с�перечать�офіційній�позиції�Чесь�ої
Респ�блі�и,�-�все�це�ще�не�отримало�оцін�и�чесь�ої�влади� і�не�ви�ли�ало�ба-
жання�перевірити�бізнес�цьо�о�олі�арха�в�Чесь�ій�Респ�бліці”,�-�заявило�джере-
ло�видання.

https://zik.ua/news/2018/10/25/yuliya_tymoshenko_ii_cholovikbagatiy_
taiemni_sluzhby_ukrainy_v_chehii_i_sotni_1433965�

величезно�о� російсь�о�о� рин��,� ��раїнсь�а� е�оно-
мі�а� все� одно� демонстр�вала� відродження.� На-
справді,�ми�й�надалі�мо�ли�би�обійтися�без�запози-
чень,�я�би�не�мин�лі�бор�и,�пі��виплати�по�я�им,�при-
падає�саме�на�2019�рі�.

Відомий�е�ономіст-аналіти��Борис�К�шнір���ствер-
дж�є,�що� історія� влізання� держави� �� бор�ов�� ям�
почалась�з��ряд��Юлії�Тимошен�о.�Напри�інці�2007
ро���державний�бор��(прямий�та��арантований�дер-
жавою)� с�ладав� лише� 17,6�мільярдів� доларів.� На
�інець� 2009� ро��� держбор�� стрибн�в� до� рівня� 41
мільярдів� доларів.
«Уряд�Юлії�Тимошен�о�повісив�на�весь���раїнсь�ий

народ�додат�ових�бор�ів�на�с�м��23,4�мільярда�до-
ларів.� Потім� до� влади� прийшов� президент�Ві�тор
Ян��ович.�В�цей�час�державний�бор��збільшився�ще
на�32�млрд.�доларів,�ся�н�вши�е�вівалент��73�млрд.
доларів.�Причом�,� врахов�ючи,�що� нія�их� реформ

та�підвищення�ефе�тивності� ��-
раїнсь�ої� е�ономі�и� це� ��р�по-
вання� не� збиралось� робити,� то
набрані�бор�и�просто�рефінанс�-
вали»,� -� ствердж�є�Борис�К�ш-
нір��.
Саме� ці� додат�ові� бор�и� �
розмірі� е�вівалентном�� 55,4
мільярдів�доларів�повісили�на���-
раїнсь�ий�народ��ряд�Тимошен-
�о�та�два��ряди�президента�Ян�-
�овича.� І� повертати� ці� бор�и
доведеться� саме� ��раїнсь�ом�
народ�.
До� речі,� значна� частина� цих
бор�ів�на�опич�валась�внаслідо�
�азової� змови� Тимошен�о� та
П�тіна.�Переплати� по� ній� знач-
ною�мірою��асились�за�рах�но�
�редитів�МВФ� та� інших�міжна-
родних�донорів�У�раїни.�
Я��не�парадо�сально,�але�нині,
я�� висловився� один� із� прези-
дентів,�ті,� хто�«набрався�бор�ів,
я�� с�ч�а�блох»,� нині� най��чніше
�ричать� про� � несправедливість.
В�перших� рядах� «народних� за-
хисни�ів»�«Бать�івщина»�та�«Опо-
зиційний�бло�».

Водночас,�за�часів�сво�о�прем’єрства�Юлія�Тимо-
шен�о� не� запереч�вала� проти� співпраці� з�МВФ.
Навіть�підписала�Меморанд�м,� �отром��31�жовтня
виповнилося�10�ро�ів.�Цей�до��мент,�під�я�им�стоїть
і�підпис�Юлії�Тимошен�о,�У�раїна�ви�он�є�й�досі.�А
там�чіт�о�зазначено�зобов’язання�-�зрівняти�вн�трішні
ціни�на��аз�з�ціною�імпортно�о��аз�.�Тобто�підвищи-
ти�їх.

Ві�тор�Поліщ��,�ж�рналіст
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Творчом�	 натхненню	 Ми�оли
Олійничен�а	 можна	 позаздрити:
х�дожни�	 в�отре	 явив	 мистець-
�ом�	�ол�	Мо�илева-Подільсь�о-
�о	добір��	�артин	живопис�,	ви-
ставивши	на	о�ляд	шан�вальни�ів
аж	50	полотен.

Натхненний	мальовничими	 пейза-
							жами	нашоо	�раю,	Ми�ола	Гри-
орович	не	перестає	див�вати	майстер-
ністю.	 Кожна	 �артина	 наповнена	 лю-
бов’ю	до	життя,	подихом	природи,	вра-
жає	 розмаїттям	фарб.	 Зображене	 не
тіль�и	 мил�є	 о�о,	 а	 й	 зіріває	 д�ш�
сонячним	теплом.
Від�риття	вистав�и	відб�лось	�	Центрі

народної	творчості	31	жовтня	за	�часті
людей,	причетних	до	розвит��	��льт�-
ри	й	мистецтва	міста,	�оле	та	др�зів
митця,	 поцінов�вачів	живопис�.	 Гості
щиро	вітали	майстра,	бажали	натхнен-

ня	 і	творчої	наснаи,	висловлювали	захоплення	мистець�ою	довершеністю	�артин	 і	праце-
любством,	і	очі	х�дожни�а	ясніли	радістю:	�	мистецтві	–	йоо	життя.
Побачити�вистав���та�придбати�роботи�х�дожни�а�можна�протя�ом�місяця�в�Центрі

народної�творчості.

Íàðîäæåíà ç ëþáîâ³ òà íàòõíåííÿÍàðîäæåíà ç ëþáîâ³ òà íàòõíåííÿÍàðîäæåíà ç ëþáîâ³ òà íàòõíåííÿÍàðîäæåíà ç ëþáîâ³ òà íàòõíåííÿÍàðîäæåíà ç ëþáîâ³ òà íàòõíåííÿ
� Мистецтво

Âèñòàâêà êàðòèí Ìèêîëè Îë³éíè÷åíêà â Âèñòàâêà êàðòèí Ìèêîëè Îë³éíè÷åíêà â Âèñòàâêà êàðòèí Ìèêîëè Îë³éíè÷åíêà â Âèñòàâêà êàðòèí Ìèêîëè Îë³éíè÷åíêà â Âèñòàâêà êàðòèí Ìèêîëè Îë³éíè÷åíêà â ÖÖÖÖÖåíòð³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³åíòð³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³åíòð³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³åíòð³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³åíòð³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³

30-�о�жовтня�за�ініціативи�ГО�“Патріот�У�раїни”�та�за�підтрим�и�Мо-
�илів-Подільсь�ої�місь�ої� ради� і� приватно�о� підприємця�Лариси� Ан-
дроню��діти�з�Мо�илева-Подільсь�о�о,�чиї�бать�и�захищали�і�захища-
ють��ордони�нашої�держави�від�навали�о��панта,�відвідали�Дністровсь-
���ГАЕС�–�одн��з�найбільших���світі��ідроа��м�люючих�еле�тростанцій,
я�а�має� стати� найбільшою�в�Європі�і� 6-ою� за�масштабами�прое�т�
ГАЕС���світі.

«Дністровсь�а�ГАЕС�є�невід’ємною�с�ладовою�частиною�енер�етичної
страте�ії� держави.�З�ідно�з�почат�овим�прое�том,�Дністровсь�а�ГАЕС
має�с�ладатися�із�7-ми��ідроа�ре�атів�за�альною�пот�жністю�2268�МВт
в��енераторном��режимі�та�2947���насосном�.�Уні�альність�станції�по-
ля�ає�в�том�,�що�вона�працює�в�режимі�«насос�–�т�рбіна»�та�дозволяє
ви�ористов�вати�а��м�льован��в�нічний�час�енер�ію�для�виробництва
еле�троенер�ії�під�час�пі�ових�навантажень�на�мереж�»,�–�розповів�за-
ст�пни�� дире�тора� із� за�альних� питань�філії� «Дире�ція� з� б�дівництва
Дністровсь�ої�ГАЕС»�Василь�Дейне�а.

О�ляд� станції� розпочався� пере�лядом� панорами� верхньо�о� майданчи�а
Дністровсь�ої�ГАЕС.�Т�т�юні�е�с��рсанти�дізналися�про�історію�та�етапи�б�дів-
ництва.�Опісля�діти� поб�вали� ��машинній� залі,� на� п�льті� �правління,� а� та�ож
о�лян�ли��ідроа�ре�ати.�Гостей�станції�заці�авила�традиція�називати��ідрома-
шини�жіночими�іменами�–�«Слава»,�«Ві�торія»�та�«Надія»,�а�відта��найсміливіші
навіть�пропон�вали�ймовірні� назви�для�4-�о� �ідроа�ре�ата,�б�дівництво�я�о�о
триває.

åêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíèåêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíèåêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíèåêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíèåêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíè

Наст�пний� п�н�т� е�с-
��рсії� –� Ломачинець�е
лісництво�Со�ирянсь�о�о
район�� Чернівець�ої� об-
ласті.�Це� одне� з� най�ра-
щих� в� Чернівець�ій� об-
ласті� лісництв.� У� цьом�
без�мовна� засл��а�др�ж-
ньо�о��оле�тив�,�я�е�очо-
лює�лісничий�Андрій�Ма-
�овійч��.� З� е�оло�о-про-
світниць�ою� метою� від-

відали�м�зей�ліс�.�Є
��лісництві�й�п’яти-
�е�тарний� вольєр,
де� вільно� поч�ва-
ються� стра�си,� �о-
с�лі,� ди�і� �абани
(для� поповнення
поп�ляції���місцевих
лісах),��оні,�фазани,
лебеді,� за� я�ими
до�лядають�місцеві
лісівни�и.�Е�с��рсія
б�ла� насиченою� та
ці�авою.

åêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíèåêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíèåêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíèåêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíèåêñêóðñiÿ äëÿ äiòåé çàõèñíèêiâ óêðàiíè

Наш��ор.

Вл.�Інф.

�Світ�пізнання
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40медалей+
СК"Спарта*-Ваца*"!

�19-20�жовтня���Вінниці�за�підтрим�и�моло-
діжної� �ромадсь�ої� ор�анізації� "Славіс"�про-
ходив� др��ий� від�ритий� обласний� т�рнір� на
перехідний� ��бо�� пол�овни�а� війсь�а� Запо-
різь�о�о� Івана� Бо��на� з� �і�бо�син��� версії
ISKA/розділи�татамі.
У�зма�аннях�взяли��часть�близь�о�100-а�спорт-
сменів� з� 8-ми� �л�бів.�Випробов�вали�себе� �час-
ни�и�т�рнір��в�та�их�розділах��і�бо�син��:�К-1�лайт,

лайт-�онта�т,� поинт-хард-спарин�.�Внаслідо�� запе�лої� боротьби,� я�а� тривала
до�22:00,�� ��бо�� Івана�Бо��на� відправився�до�міста� над�Дністром,�Мо�илева-
Подільсь�о�о,� я�е� представляли� спортсмени�СК� "Спарта�-Ваца�".� За�альна
�іль�ість�медалей,�завойованих�спарта�івцями�–�40!�
На��ожних�зма�аннях�мо�илівчани�демонстр�ють�чоловічий�хара�тер�та�волю
до�перемо�и,�тож�і�перема�ають.�Молодці!

«Профіла�ти�а�захворювань�–�запор��а��спіш-
ної�роботи�меди�а»,�під�та�им��аслом����оледжі
розпочалася�предметна�де�ада�ци�л���ліні�о-
хір�р�ічних�дисциплін.

Ст�денти	 р�п	 4м/с	 В	 та	 3м/с	 Б	 взяли	 а�-
	 тивн�	�часть	 �	проведенні	 �онференції	 з

он�олоії,	присвяченій	Дню	боротьби	 із	 захво-
рюваннями	 на	 ра�	молочної	 залози.	Щорічно
20-о	жовтня	світова	спільнота	проводить	сані-
тарно-просвітниць�і	а�ції	та	заходи,	спрямовані
на	ранню	діаности��	 та	профіла�ти��	п�хлин-
них	захворювань	молочної	залози.
Конференція	�	�оледжі	проходила	під	аслом

«Дайте	шанс	на	життя».	Питання,	 висвітлені	 �
вист�пах	 ст�дентів,	 запевнили	 прис�тніх,	що
п�хлини	молочної	залози,	виявлені	на	ранніх	ста-
діях,	ціл�ом	вилі�овні	та	безпечні.	Не	менш	важ-
ливе	значення	�	ранній	діаностиці	відірає	своє-
часне	самообстеження	та	обстеження	�	лі�аря.
Ст�денти	 3-о	 ��рс�	 спеціальності	медсестри
(3м/с	Б)	продемонстр�вали	пра�тичний	тренін
самообстеження	молочної	 залози	 та	 запропо-
н�вали	прис�тнім	ст�дентам	першоо	��рс�	ал-
оритм	самообстеження.
Для	ст�дентів	3м/с	Б	�онференція	стала	про-

довженням	виховноо	тижня	«Форм�вання	здо-
ровоо	способ�	життя»,	я�ий	вони	розпочали	інфор-
маційними	п’ятихвилин�ами	�	 р�пах,	присвячени-
ми	Дню	боротьби	із	захворюваннями	на	ра�	молоч-
ної	залози.	Наст�пноо	дня	вони	взяли	�часть	�	ви-

Предметна декада в медколеджі
ховній��одині�для��чнів�11��лас��ш�оли�№4�на�дан�
темати��� з� демонстрацією�нави�ів� самообстежен-
ня�молочної� залози.� Інформація� заці�авила� �чнів.
Ст�денти� із� задоволенням� відповідали� на� постав-
лені�питання.

У� про�рам�� хір�р�ічної� де�ади� б�ло� в�лючене
від�рите�засідання�хір�р�ічно�о���рт�а,�я�е�відб�лось
24-�о�жовтня.�Г�рт�івці��вист�пили��зі��змістовними
доповідями�з� хір�р�ічної�патоло�ії�ор�анів� черевної
порожнини.�Для� прис�тніх� майб�тніх�фельдшерів

демонстр�вали�ці�аві�слайди�та�відеофра�менти��з
видами� патоло�ій� черевної� порожнини� та� їхньої
профіла�ти�и.�Ст�денти-фельдшери�4-�о���рс��П.�К�-
харч��� та�Д.�Дар’їн� провели� пра�тичний� тренін�� з
обстеження�живота�та�надання�допомо�и�при�та�их
патоло�іях.
Наст�пно�о�дня� за� �р��лим� столом� з�стрілися
ст�денти�4�фА�та�3�фА��р�п.�Тема�об�оворення
«Травми�щелепно-лицевої� ділян�и»� зі� стомато-
ло�ії�ви�ли�ала�жвавий�інтерес���прис�тніх.��Пра�-
тичний�тренін��з�надання�допомо�и�при�цих�трав-
мах� провели� ст�денти�П.К�харч��,�Н.Маслян�о,
Д.Котр�ца,� а� наведені� відеофра�менти� пере�о-
нали� ст�дентів� �� ефе�тивності� надання� допо-
мо�и.
Олімпіада�з�хір�р�ії,�проведена�ви�ладачем�В.Ко-
ролю�ом,�спон��ала�ст�дентів�до�зма�ань���вир-
ішенні�тестів�та��лінічних�задач.�У�напр�женій�бо-
ротьбі� перемо��� вибороли� ст�денти�В.�Ні�іфо-
рова�та�В.�Олонцева,�я�і�захищали�честь�4м/с�А
�р�пи.
У�рам�ах�проведення�ле�торію���читальній�залі
��ртожит���для�ст�дентів�молодших� ��рсів�про-
довжив�про�рам��тижня�ви�ладач�хір�р�ії�П.�Бес-
��псь�ий.�Він� прочитав� ці�ав�� ле�цію� з�м�льти-
медійною�презентацією� «Профіла�ти�а� травма-

тизм�».� Вист�п� б�в� насичений� ці�авими�фа�тами
статисти�и�травм�по�Вінниць�ій�області,�проявами
травм�та�наданням�допомо�и�при�них.

Ві�тор�Королю�,��олова�ци�лової��омісії
�ліні�о-хір�р�ічних�дисциплін

Б+д+ть
ябл+*а
назим+!
Дире�ція,�педа�о�ічний
та��чнівсь�ий��оле�тиви,
а�та�ож�бать�івсь�ий��о-
мітет� Карпівсь�ої� СЗШ
І-ІІ� ст�пенів� висловлю-
ють� щир�� подя��� по-
др�жжю�Оле���Віталій-
ович�� Романен��� та
Світлані�Іванівні�Рома-
нен�о�за�ч�йність�і�доб-
рот�� в� ставленні� до� ді-
тей,�а�та�ож�за�люб’яз-
но� надан�� можливість,
без�оштовно� за�отови-
ти� ябл��а� для�ш�оли� в
садах,��отрі�вони�до�ля-
дають.
Ми�роз�міємо,�с�іль�и
праці� і� �оштів� вони�до-
�лали� для� отримання
�сьо�о��рожаю.�Том��ще
раз�дя��ємо�цим��арним
людям,�за�їх��ва���і�лю-
дяність.
З�пова�ою�дире�ція,

�педа�о�ічний�та
�чнівсь�ий��оле�тиви,

а� та�ож� бать�івсь�ий
�омітет� Карпівсь�ої
СЗШ�І-ІІ�ст�пенів

3-�о� листопада� Мо-
�илів-Подільсь�ий�тех-
ноло�о-е�ономічний
�оледж�Вінниць�о�о�на-
ціонально�о� а�рарно�о
�ніверситет�� �остинно
відчинив�свої�двері�для
майб�тніх�вст�пни�ів,�їх
бать�ів�та��остей.

Порин�ти	в	атмосфе-
	р�	осені	та	подар�-

вати	 остям	 арний	 на-
стрій	допомола	оформ-
лена	фотозона	 �	 вести-
бюлі.	У	�оридорах	�олед-
ж�	 навчальні	 підрозділи
розорн�ли	 свої	 інфор-
маційні	 стенди.	 Тож	 од-
раз�	 після	 реєстрації
ості	мали	можливість	по-
спіл��ватися	 з	 ви�лада-
чами	та	отримати	відповіді	на	запитання	щодо	напрямів	підотов�и,	орані-
зації	пра�ти�,	можливостей	працевлашт�вання	за	обраним	фахом	тощо.
Урочиста	частина	розпочалась	з	вист�пів	дире�тора	�оледж�	Валентини

Казьмір	 та	 ре�тора	 Вінниць�оо	 національноо	 арарноо	 �ніверситет�
Ві�тора	Маз�ра,	я�і	наолосили,	що	навчання	в	�оледжі	–	це	перший	�ро�
для	поб�дови	 �спішної	 �ар’єри	 �	майб�тньом�	 і	 здоб�ття	престижної	 с�-
часної	спеціальності,	я�а	затреб�вана	на	с�часном�	рин��	праці.	Вони	по-
дя��вали	 абіт�рієнтам	 за	 виявлений	 інтерес	 до	 навчальноо	 за�лад�	 та
спон��али	зробити	правильний	вибір.
Змістовною	та	насиченою	для	остей	б�ла	е�с��рсія	�оледжем,	я�а	охоп-

лювала	презентації	 спеціальностей,	 майстер-�ласи,	 де�стації	 �	 спеціа-
лізованих	 лабораторіях,	 технічно	 оснащених	 а�диторіях,	 бібліотеці,

спортивній�залі,� їдальні.
З�стрічі,�проведені�в�рам�ах�Дня�від�ритих�дверей,�б�ли�ці�авими�і
�орисними.�Вст�пни�и�отримали�ба�ато�вражень,�позитивних�емоцій
та�мотивацію,�що�дасть�можливість�дол�читися�до�родини�одно�о
з� най�ращих� за�ладів�–�Мо�илів-Подільсь�о�о� техноло�о-е�о-
номічно�о� �оледж�� Вінниць�о�о� національно�о� а�рарно�о� �ні-
верситет�!
Тетяна�Асмоловсь�а,

відповідальний
се�ретар�приймаль-

ної��омісії

ДЕНЬ
ВІДКРИТИХ

ДВЕРЕЙ
Мо�илів-Подільсь�ий

медичний��оледж�за-
прош�є� на� День� від-
�ритих�дверей�10�ли-
стопада� 2018� ро��.
Почато��о�8:30.
Тел.:�6-81-47,
��������6-71-07.

Навчання в коледжі ñ надійний
старт у життя!

Наш��ор.
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8�листопада�2018�ро��ПРОГРАМА	 ТБ
2� ЛИСТОПАДА� ПОНЕДIЛОК

НОВИЙ� КАНАЛ
05:39,06:34�Kids�Time
05:40�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
06:35�М/ф�“Тарзан�i�Джейн”
08:00�Х/ф� “Робосапiен:
Перезавантаження”
09:45�Х/ф�“Моя�дiвчина-монстр”
12+
12:00�Х/ф�“Месни�и”�16+
14:50�Х/ф�“Месни�и:�Ера
Альтрона”� 16+
17:45,01:50� Таємний� а$ент
19:00�Ревiзор
22:00�Страстi�за�ревiзором
00:00�Пост�шо.�Таємний�а$ент
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с� “Ведмедi-ссiди”
06:30,07:00,08:00,09:00,09:25,
13:00,15:00,21:00,03:00�Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро$о�ран�,� Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,14:05,16:45� Телепродаж
11:55�Енеїда
13:10,14:30� :РадiоДень
13:35�Д/ц�“Гордiсть�свiт”
15:20�Чдова�$ра
15:50�Д/ц�“Це�цi�аво”
16:20�Лайфха�� �раїнсь�ою
16:55�Пообiдi�шо
18:00� Iнформацiйна� $одина
19:00�Своя�земля
19:35�Д/с�“Жива�природа”
19:50,01:25�Т/с� “За�слжбовим
обов’яз�ом”� 16+
21:25,03:20�UA:Спорт
21:45�Шахтарсь�а� змiна
22:15�Розважальна�про$рама�з
Май�лом�Щром
22:55,02:25�С�ладна�розмова
23:25�Перша�шпальта
00:00� Телепродаж� “Тюсо”
ICTV
05:35� Громадянсь�а� оборона
06:30�Фа�ти�тижня.�100�хвилин
08:45�Фа�ти.�Рано�
09:15,19:20�Надзвичайнi� новини
10:15�Антизомбi
11:15,13:20�Се�ретний�фронт
12:45,15:45�Фа�ти.�День
13:55,16:20�Х/ф�“Люди�I�с:
Остання�битва”�16+
16:40�Х/ф�“Люди�I�с:�Почато�.
Росомаха”� 16+
18:45,21:05�Фа�ти.�Вечiр
20:20�Прорвемось!
21:25�Т/с�“Пес-4”�16+
22:45�Свобода�слова
01:00�Х/ф�“Крижанi�солдати”
16+
02:40�Т/с� “Про�рори”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано�� з
У�раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00,
02:30�Сьо$однi
09:30,03:20�Зiр�овий�шлях
10:30�Све�рха�або�невiст�а
11:20�Реальна�мiсти�а
13:20,15:30,04:40�А$енти
справедливостi� 16+
16:00� Iсторiя�одно$о�злочин
16+
18:00�Т/с�“Лi�ар�Ковальч��2”
12+
19:50� То�-шо� “Говорить
У�раїна”
21:00�Т/с�“А�варелi”�12+
23:30�Х/ф�“Облiвiон”�16+
02:00� Телема$азин
ІНТЕР
03:25,02:40�“Орел� i�Реш�а.
Шопiн$”
04:45�“Top�Shop”
05:15�Д/п�“Мiсця�сили”
06:00� “Мльтфiльм”
06:15,23:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь�им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
“Новини”
07:10,08:10,09:20� “Рано�� з
Iнтером”
10:30,12:25�Х/ф� “До�тор
Жива$о”� 16+
15:50�“Че�ай�на�мене.�У�раїна”
18:00,19:00� То�-шо� “Стосєть-
ся� �ожно$о”
20:00,02:00� “Подробицi”
21:00�Т/с�“Я�подарю�тобi
свiтано�”� 12+
22:00�Т/с�“Катя”�16+
00:00�Х/ф�“А�зорi�тт�тихi...”
КАНАЛ� 1+1
06:30,07:10,08:10,09:10
“Снiдано��з�1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,
19:30,00:45,05:25� ТСН
09:30� “Чотири�весiлля”
10:45,12:20� “Одрження
наослiп”
12:45,14:35� “Мiняю�жiн�”
15:45� “Сiмейнi�мелодрами”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова� володар�а”
19:20� “Се�ретнi�матерiали”
20:35� “Чистоnews�2018”
20:45�Т/с�“Двi�матерi”�(12+)
21:45�“Мiняю�жiн��-�14”
23:40,00:50�“Танцi�з�зiр�ами”
04:30�“Свiтсь�е�життя�2018”
СТБ
05:30�Все�бде�добре!�16+
07:25�Х/ф�“Ш�iльний�вальс”
09:20�МастерШеф�12+
12:30�Битва� е�страсенсiв.
Апо�алiпсис� 16+
15:25�Все�бде�добре!
17:30,22:00�Вi�на-Новини
18:00�Один�за�всiх�16+
19:00�Т/с�“Коли�ми�вдома.�Нова
iсторiя”
20:00,22:45�Хата�на�тата�12+
02:35�Най�раще�на�ТБ

13� ЛИСТОПАДА� ВIВТОРОК
НОВИЙ� КАНАЛ
06:25,07:40�Kids�Time
06:30�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
07:45,00:00�Київ�вдень�та�вночi
16+
08:45�Т/с�“Любов�напро�ат”
09:40�Т/с� “Вiдчайдшнi
домо$осподар�и”� 16+
15:50,21:00�Пацан�и.�Нове
життя�16+
17:00,19:00�Варьяти�12+
22:10�Х/ф�“Проти�шторм”�16+
01:00�Х/ф�“Шаленi�пере$они”
18+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с� “Ведмедi-ссiди”
06:30,07:00,08:00,09:00,09:25,13:00,
15:00,21:00,03:00�Новини

06:35,07:05,08:05,09:05
Добро$о�ран�,� Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,11:50,14:05,16:45
Телепродаж
12:00�Д/ц�“Смачнi� iсторiї”
13:10,14:30� :РадiоДень
13:35�Д/ц�“Гордiсть�свiт”
15:15�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55,04:30�Фоль�-music
18:00� Iнформацiйна� $одина
19:00�Спiльно
19:35�Д/с�“Жива�природа”
19:50,01:25�Т/с� “За�слжбовим
обов’яз�ом”� 16+
21:25,03:20�UA:Спорт
21:45�Нашi�$рошi
22:15�До�75-рiччя�Мстафи
Джемiлєва.� “Мстафа”
00:00� Телепродаж� “Тюсо”
02:25�С�ладна�розмова
ICTV
04:10�С�арб�нацiї
04:20�Еври�а!
04:25�Фа�ти
04:45�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35,20:20� Громадянсь�а
оборона
06:30�Рано���вели�ом�мiстi
08:45�Фа�ти.�Рано�
09:15,19:20�Надзвичайнi� новини
10:10�Прорвемось!
11:10�Я�зняв!
12:10,13:30�Х/ф� “Крижанi
солдати”�16+
12:45,15:45�Фа�ти.�День
14:50,16:25�Т/с�“Пес”�16+
17:40�Т/с�“Мар�+Натал�а”�16+
18:45,21:05�Фа�ти.�Вечiр
21:25�Т/с�“Пес-4”�16+
22:45�С�етч-шо�“На�трьох”�16+
23:55�Х/ф�“Зоряний�десант-2.
Герой�Федерацiї”
01:45�Т/с� “Про�рори”
02:30�Т/с� “Патрль.�Самооборо-
на”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано�� з
У�раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
23:00,02:00�Сьо$однi
09:30�Зiр�овий�шлях
10:30�Све�рха�або�невiст�а
11:20,03:00�Реальна�мiсти�а
13:20,15:30,04:40�А$енти
справедливостi� 16+
16:00� Iсторiя�одно$о�злочин
16+
18:00�Т/с�“Лi�ар�Ковальч��2”
12+
19:50� То�-шо� “Говорить
У�раїна”
21:00�Т/с�“А�варелi”�12+
23:30�Т/с�“CSI:�маямi”�16+
01:30� Телема$азин
ІНТЕР
04:00,18:00,19:00� То�-шо
“Стосється� �ожно$о”
04:45�“Top�Shop”
05:15,20:00� “Подробицi”
06:00� “Мльтфiльм”
06:15,23:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь�им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20� “Рано�� з
Iнтером”
10:10,12:25�Т/с�“Паро�А$ати
Крiстi�3”
13:50� “Правила� виживання”
14:50,15:45,16:45� “Речдо�”
21:00�Т/с�“Я�подарю�тобi
свiтано�”� 12+
22:00�Т/с�“Катя”�16+
00:00�Х/ф�“А�зорi�тт�тихi...”
01:50�“Орел�i�реш�а.�Морсь�ий
сезон�2”
КАНАЛ� 1+1
06:30,07:10,08:10,09:10
“Снiдано��з�1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,
19:30,00:45,05:25� ТСН.
09:30� “Чотири�весiлля”
10:45,12:20� “Одрження
наослiп”
12:50,14:35� “Мiняю�жiн�”
15:45� “Сiмейнi�мелодрами”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова� володар�а”
19:20� “Се�ретнi�матерiали”
20:35� “Чистоnews�2018”
20:45�Т/с�“Двi�матерi”�(12+)
21:45� “Iнспе�тор.�Мiста”
23:45,00:50�Х/ф�“Iнстр�цiї�не
додаються”� (16+)
02:20�“Свiтсь�е�життя�2018”
СТБ
05:35,15:25�Все�бде�добре!
07:35�Х/ф�“Осiннiй�марафон”
09:25,20:00,22:35�МастерШеф
12+
12:50�Битва� е�страсенсiв.
Апо�алiпсис� 16+
17:30,22:00�Вi�на-Новини
18:00�Один�за�всiх�16+
19:00,23:45�Т/с�“Коли�ми
вдома.�Нова� iсторiя”

14� ЛИСТОПАДА� СЕРЕДА
НОВИЙ� КАНАЛ
06:04,07:19�Kids�Time
06:05�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
07:20,00:30�Київ�вдень�та�вночi
16+
08:20�Т/с�“Любов�напро�ат”
09:20�Т/с� “Вiдчайдшнi
домо$осподар�и”� 16+
15:45,21:00�Пацан�и.�Нове
життя�16+
17:00,19:00�Е�си�16+
22:10�Х/ф�“I�$римнв�шторм”
12+
02:55�Слжба�розш��дiтей
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с� “Ведмедi-ссiди”
06:30,07:00,08:00,09:00,09:25,
13:00,15:00,21:00,03:00�Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро$о�ран�,� Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,11:50,14:05,16:50
Телепродаж
12:00�Д/ц�“Смачнi� iсторiї”
13:10� :РадiоДень
13:35�Д/ц�“Гордiсть�свiт”
14:30�52�вi�енди
15:15�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�Сильна�доля
18:00� Iнформацiйна� $одина
19:00�Шахтарсь�а� змiна
19:35�Д/ц�“Свiт�ди�ої�природи”
20:05,01:25�Т/с� “За�слжбовим

обов’яз�ом”� 16+
21:25,03:20�UA:Спорт
21:45�С�ладна�розмова
22:15�Д/ц� “Елементи”
22:55�Схеми.�Корпцiя�в
деталях
23:25�Б�о$олi�и
00:00� Телепродаж� “Тюсо”
02:25�Нашi�$рошi
ICTV
05:35,10:15� Громадянсь�а
оборона
06:30�Рано���вели�ом�мiстi
08:45�Фа�ти.�Рано�
09:15,19:20�Надзвичайнi� новини
11:15�Я�зняв!
12:30,13:20�Х/ф� “Зоряний
десант-2.� Герой�Федерацiї”
12:45,15:45�Фа�ти.�День
14:50,16:25�Т/с�“Пес”�16+
17:40�Т/с�“Мар�+Натал�а”�16+
18:45,21:10�Фа�ти.�Вечiр
20:20�Се�ретний�фронт
21:30�Т/с�“Пес-4”�16+
22:45�С�етч-шо�“На�трьох”�16+
23:50�Х/ф�“Зоряний�десант-3.
Мародер”� 16+
01:50�Т/с� “Про�рори”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано�� з
У�раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
23:00�Сьо$однi
09:30�Зiр�овий�шлях
10:30�Све�рха�або�невiст�а
11:20,02:50�Реальна�мiсти�а
13:20,15:30,04:40�А$енти
справедливостi� 16+
16:00� Iсторiя�одно$о�злочин
16+
18:00�Т/с�“Лi�ар�Ковальч��2”
12+
19:50� То�-шо� “Говорить
У�раїна”
21:00�Т/с�“А�варелi”�12+
23:30,02:00�Т/с�“CSI:�маямi”�16+
01:30� Телема$азин
ІНТЕР
05:15,20:00� “Подробицi”
06:00� “Мльтфiльм”
06:15,23:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь�им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20� “Рано�� з
Iнтером”
10:10,12:25�Т/с�“Паро�А$ати
Крiстi�3”
13:50� “Правила� виживання”
14:50,15:45,16:45� “Речдо�”
21:00�Т/с�“Я�подарю�тобi
свiтано�”� 12+
22:00�Т/с�“Катя”�16+
00:00�Х/ф�“Полiт�фантазiї”�16+
01:55�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� 3� сезон”
02:40�“Орел�i�Реш�а.�Шопiн$”
КАНАЛ� 1+1
06:30,07:10,08:10,09:10
“Снiдано��з�1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,
19:30,00:45,05:25� ТСН.
09:30� “Чотири�весiлля”
10:40,12:20� “Одрження
наослiп”
12:55,14:20� “Мiняю�жiн�”
15:45� “Сiмейнi�мелодрами”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова� володар�а”
19:20� “Се�ретнi�матерiали”
20:35� “Чистоnews�2018”
20:45�Т/с�“Двi�матерi”�(12+)
21:45,22:45,23:45� “Свiт
навиворiт�-�10:�Бразилiя”
00:50�Т/с�“Життя�i�доля”�(16+)
СТБ
05:50�Т/с�“Коли�ми�вдома”
06:50�Все�бде�добре!
08:50,19:00,23:45�Т/с� “Коли�ми
вдома.�Нова� iсторiя”
09:55,20:00,22:35�МастерШеф
12+
12:55�Битва� е�страсенсiв.
Чоловi�и�проти�жiно��16+
15:25�Все�бде�добре!�12+
17:30,22:00�Вi�на-Новини
18:00�Один�за�всiх�16+

15� ЛИСТОПАДА� ЧЕТВЕР
НОВИЙ� КАНАЛ
06:04,07:19�Kids�Time
06:05�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
07:20,00:25�Київ�вдень�та�вночi
16+
08:20�Т/с�“Любов�напро�ат”
09:20�Т/с� “Вiдчайдшнi
домо$осподар�и”� 16+
15:45,21:00�Пацан�и.�Нове
життя�16+
17:00,19:00�Хто�зверх?�12+
22:15�Х/ф�“Хвиля”�16+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с� “Ведмедi-ссiди”
06:30,07:00,08:00,09:00,09:25,
13:00,15:00,21:00,03:00�Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро$о�ран�,� Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,11:50,14:05,16:45
Телепродаж
12:00�Д/ц�“Смачнi� iсторiї”
13:10,14:30� :РадiоДень
13:35�Д/ц�“Гордiсть�свiт”
15:15�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�Промiнь�живий
18:00� Iнформацiйна� $одина
19:00�#ВУКРАЇНI
19:35�Д/с�“Жива�природа”
20:05,01:25�Т/с� “За�слжбовим
обов’яз�ом”� 16+
21:25,03:20�UA:Спорт
21:45�Схеми.�Корпцiя�в
деталях
22:15�Д/ц� “Елементи”
22:55�Сильна�доля
00:00� Телепродаж� “Тюсо”
ICTV
05:35,20:10� Громадянсь�а
оборона
06:30�Рано���вели�ом�мiстi
08:45�Фа�ти.�Рано�
09:15,19:20�Надзвичайнi� новини
10:10�Се�ретний�фронт
11:10�Я�зняв!
12:05,13:20�Х/ф� “Зоряний
десант-3.�Мародер”�16+
12:45,15:45�Фа�ти.�День
14:50,16:25�Т/с�“Пес”�16+
17:40�Т/с�“Мар�+Натал�а”�16+
18:45,20:55�Фа�ти.�Вечiр
21:15�Т/с�“Пес-4”�16+
22:20�Новi�лiдери
00:00�Х/ф�“Нещасний�випадо�”

16+
02:00�Т/с� “Про�рори”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано�� з
У�раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00
Сьо$однi
09:30�Зiр�овий�шлях
10:30�Све�рха�або�невiст�а
11:20,02:15�Реальна�мiсти�а
13:20,15:30,04:00�А$енти
справедливостi� 16+
16:00� Iсторiя�одно$о�злочин
16+
18:00�Т/с�“Лi�ар�Ковальч��2”
12+
19:50� То�-шо� “Говорить
У�раїна”
21:00�Т/с�“А�варелi”�12+
23:20� Контролер
00:00�Т/с�“CSI:�маямi”�16+
01:45� Телема$азин
ІНТЕР
04:00,18:00,19:00� То�-шо
“Стосється� �ожно$о”
04:45�“Top�Shop”
05:15,20:00� “Подробицi”
06:00� “Мльтфiльм”
06:15,23:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь�им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20� “Рано�� з
Iнтером”
10:10,12:25�Т/с�“Паро�А$ати
Крiстi�3”
13:50� “Правила� виживання”
14:50,15:45,16:45� “Речдо�”
21:00�Т/с�“Я�подарю�тобi
свiтано�”� 12+
22:00�Т/с�“Катя”�16+
23:50�Х/ф�“Iди�i�дивись”
02:35�“Орел�i�Реш�а.�Шопiн$”
КАНАЛ� 1+1
06:30,07:10,08:10,09:10
“Снiдано��з�1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,
19:30,00:45,05:25� ТСН
09:30� “Чотири�весiлля”
10:45,12:20� “Одрження
наослiп”
12:45,14:10� “Мiняю�жiн�”
15:45� “Сiмейнi�мелодрами”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова� володар�а”
19:20� “Се�ретнi�матерiали”
20:35� “Чистоnews�2018”
20:45�Т/с�“Двi�матерi”�(12+)
21:45�“Грошi�2018”
22:30�“Право�на�влад�2018”
00:50�Т/с�“Життя�i�доля”�(16+)
СТБ
06:00�Все�бде�добре!�12+
08:05,19:00,23:50�Т/с�“Коли�ми
вдома.�Нова� iсторiя”
09:05�МастерШеф�12+
13:00�Битва� е�страсенсiв.
Чоловi�и�проти�жiно��16+
15:25�Все�бде�добре!�16+
17:30,22:00�Вi�на-Новини
18:00�Один�за�всiх�16+
20:00,22:45�Зваженi� та�щасливi
12+

16� ЛИСТОПАДА� П’ЯТНИЦЯ
НОВИЙ� КАНАЛ
05:30�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
06:45,00:50�Київ�вдень�та�вночi
16+
07:40�Ревiзор
10:40�Страстi�за�ревiзором
12:45,21:40�Пацан�и.�Нове
життя�16+
16:15,19:00� Топ-модель� 16+
22:55�Е�си�16+
01:50�Х/ф�“I�$римнв�шторм”
12+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с� “Ведмедi-ссiди”
06:30,07:00,08:00,09:00,09:25,13:00,
15:00,21:00,03:00�Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро$о�ран�,� Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,11:50,14:05,16:45
Телепродаж
12:00�Д/ц�“Смачнi� iсторiї”
12:25�Д/ц�“Сма�и��льтр”
13:10,14:30� :РадiоДень
13:35,23:25�Д/ц�“Гордiсть�свiт”
15:15�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�Енеїда
18:00� Iнформацiйна� $одина
19:00�Перший�на�селi
19:35�Д/с�“Жива�природа”
19:50,01:25�Т/с� “За�слжбовим
обов’яз�ом”� 16+
21:25,03:20�UA:Спорт
22:00�Перша�шпальта
22:30�Б�о$олi�и
23:05�Лайфха�� �раїнсь�ою
00:00� Телепродаж� “Тюсо”
02:25�Роздя$ал�а
ICTV
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35,10:10� Громадянсь�а
оборона
06:30�Рано���вели�ом�мiстi
08:45�Фа�ти.�Рано�
09:15,19:20�Надзвичайнi� новини
11:10�Я�зняв!
12:10,13:20�Х/ф� “Нещасний
випадо�”� 16+
12:45,15:45�Фа�ти.�День
14:55,16:25�Т/с�“Пес”�16+
17:40,00:20� Т/с� “Мар�+Натал�а”
16+
18:45,21:05�Фа�ти.�Вечiр
20:20�Антизомбi
21:30�Дизель-шо�12+
03:50�Т/с� “Патрль.�Самооборо-
на”
ТР� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано�� з
У�раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
23:50,03:00�Сьо$однi
09:30,05:20�Зiр�овий�шлях
10:30�Све�рха�або�невiст�а
11:20,03:40�Реальна�мiсти�а
13:25,15:30�Т/с�“Утi�ач�а”�12+
18:00�Т/с�“Лi�ар�Ковальч��2”
12+
19:50� То�-шо� “Говорить
У�раїна”
21:35�Фтбол.�Лi$а�Нацiй�УЄФА.
Словаччина� -�У�раїна
00:05�Слiдами
00:45,02:10�Т/с�“CSI:�маямi”�16+
ІНТЕР
05:15� “Подробицi”
06:00� “Мльтфiльм”
06:15,23:00�“Слiдство�вели...�з

Леонiдом�Каневсь�им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20� “Рано�� з
Iнтером”
10:10�Т/с�“Паро�А$ати�Крiстi�3”
11:10,12:25�Т/с�“Паро�А$ати
Крiстi�4”
13:50� “Правила� виживання”
14:50,15:45,16:45,03:00
“Речдо�”
20:00� “Подробицi� тижня”
22:00�Т/с�“Катя”�16+
00:50�Х/ф�“I$ри�дорослих
дiвчат”
КАНАЛ� 1+1
06:30,07:10,08:10,09:10
“Снiдано��з�1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,19:30
ТСН.
09:30� “Чотири�весiлля”
10:45,12:20� “Одрження
наослiп”
12:55,14:20� “Мiняю�жiн�”
15:45� “Сiмейнi�мелодрами”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова� володар�а”
19:20� “Се�ретнi�матерiали”
20:15�“Лi$а�смiх�2018”
22:20�“I$ри�при�олiв�2018”
23:20� “Розсмiши� �омi�а”
01:15�“Вечiрнiй�Київ”
СТБ
05:15�Х/ф�“По�ровсь�i�ворота”
08:05�Т/с�“Кандiс�Ренар”�16+
17:30,22:00�Вi�на-Новини
18:00�Один�за�всiх�16+
19:00�Т/с�“Коли�ми�вдома.�Нова
iсторiя”
20:00�Цiєї�митi�рi��потом�12+
22:45�Ультиматм�16+

17� ЛИСТОПАДА� СУБОТА
НОВИЙ� КАНАЛ
06:00�М/с�“Хай�живе��ороль
Джлiан”
08:00,12:00�Заробiтчани
13:50�Варьяти�12+
15:50�Хто�зверх?�12+
17:50�М/ф�“У�пош�ах�Жар-
птицi”
19:10�М/ф�“Ви�радена�принце-
са”
21:00�Х/ф�“Валерiан�i�мiсто
тисячi�планет”�12+
23:50�Х/ф�“Моя�дiвчина-монстр”
12+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,09:30�М/с� “Ведмедi-
ссiди”
06:30,07:10,08:10,09:10
Добро$о�ран�,� Країно!
07:00,08:00,09:00,21:00,01:10,03:00
Новини
10:00�Лайфха�� �раїнсь�ою
10:10�Д/ц�“Це�цi�аво”
11:05,11:20,11:55,14:50,16:35,16:40
Телепродаж
11:25�Хто�в�домi�хазяїн?
12:00�Сильна�доля
13:00�Х/ф�“Проро��Єремiя�-
ви�ривач� царiв”
15:00�Пообiдi�шо
16:00,19:55,03:20�По$ода
16:10�Спiльно
17:00�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
20:00,05:05� Розсе�речена
iсторiя
21:25�Промiнь�живий
22:30�Д/ц� “Неповторна
природа”
23:00,03:30�Свiтло
00:00� Телепродаж� “Тюсо”
01:35�Д/ц� “Оре$онсь�ий
птiвни�”
02:05�Д/ц�“Смачнi� iсторiї”
ICTV
05:30�Фа�ти
05:50�Бiльше�нiж�правда
07:30�Я�зняв!
09:25�Дизель-шо�12+
10:45,11:45�Особливостi
нацiональної� роботи-4
12:45�Фа�ти.�День
13:00,01:35�С�етч-шо� “На
трьох”�16+
15:20�Т/с�“Пес”�16+
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:10�Т/с�“Пес-4”�16+
20:15�Х/ф�“Росомаха”�16+
22:50�Х/ф�“Люди�I�с:�Днi
минло$о�майбтньо$о”� 16+
ТРК� “УКРАїНА”
07:00,15:00,19:00�Сьо$однi
07:15,05:30�Зiр�овий�шлях
07:45,15:20�Т/с� “А�варелi”�12+
17:00,20:00�Т/с�“Дитина�на
мiльйон”� 12+
22:00�Т/с�“Држина�з�то$о�свiт”
16+
02:00� Телема$азин
02:30�Т/с�“CSI:�маямi”�16+
ІНТЕР
05:05�“Top�Shop”
05:35�Д/п�“Ельдар�Рязанов.
Жiночi� iсторiї”
06:20� “Мльтфiльм”
06:45�“Че�ай�на�мене.�У�раїна”
08:40� “Слово�Предстоятеля”
08:45�Х/ф�“Гсарсь�а�балада”
10:45�Х/ф�“Дiвчина�без�адреси”
12:30�Х/ф�“Дайте��ни$�с�ар$”
14:10�Х/ф�“Бережись
автомобiля”
16:10�Х/ф� “Обмiняйтесь
обрч�ами”� 16+
18:00�Х/ф�“Мiй��оханий�привiд”
12+
20:00,02:10� “Подробицi”
20:30�“Кртiше�всiх.�Краще”
22:30�Концерт�“Срiбний�бал
Оле�сандра�Малiнiна”
00:15�Х/ф�“Гвернант�а”�16+
02:40�Д/п�“Iрина�Мравйова.�Не
вчiть�мене�жити!”
КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30� ТСН:� “Телевiзiйна
слжба� новин”
07:00�“Грошi�2018”
08:00� “Снiдано�.�Вихiдний”
10:00,10:35�“Їмо�за�100”
11:15,23:20� “Свiтсь�е�життя
2018”
12:20�Т/с�“Мiж�нами,�дiвчатами”
16:25,21:15� “Вечiрнiй� �вартал
2018”
18:30� “Розсмiши��омi�а�2018”
20:15� “У�раїнсь�i� сенсацiї”
00:25�“Лi$а�смiх�2018”
СТБ
05:50�Т/с�“Коли�ми�вдома”
06:50�Т/с�“Коли�ми�вдома.�Нова
iсторiя”

07:50�Карао�е�на�Майданi
08:50�Все�бде�смачно!
09:50�Битва�е�страсенсiв�16+
11:00�Х/ф�“Операцiя�“И”�та�iншi
при$оди�Шри�а”
13:00�Х/ф�“Джентльмени�дачi”
14:50� “Дiамантова�р�а”
16:55�Хата�на�тата�12+
19:00� Х-Фа�тор
22:55�Цiєї�митi�рi��потом�12+
01:00�Ультиматм�16+

18� ЛИСТОПАДА� НЕДIЛЯ
НОВИЙ� КАНАЛ
05:55�Стендап-шо
06:54,09:09�Kids�Time
06:55�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
09:10�М/ф�“Тарзан�2”
10:30�Х/ф�“Джордж�з�джн$лiв”
12:20�М/ф�“У�пош�ах�Жар-
птицi”
14:00�М/ф� “Ви�радена
принцеса”
15:40�Х/ф�“Валерiан�i�мiсто
тисячi�планет”�12+
18:30�Х/ф�“Джон�Картер”�16+
21:00�Х/ф�“Сходження�Юпiтер”
16+
23:30�Х/ф�“Атлантида”�16+
01:25�Х/ф�“Хвиля”�16+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с� “Ведмедi-ссiди”
06:30,07:10,08:10,09:10
Добро$о�ран�,� Країно!
07:00,08:00,09:00,21:00,01:10,03:00
Новини
09:30,13:20,19:55,03:20�По$ода
09:40�Х/ф�“Проро��Єремiя�-
ви�ривач� царiв”
11:20,11:50,13:25,14:55,16:35
Телепродаж
11:25�Д/ц�“Свiт�ди�ої�природи”
12:00�Енеїда
13:00�Лайфха�� �раїнсь�ою
13:50�#ВУКРАЇНI
14:20�Перший�на�селi
15:00�Фоль�-music
16:10�Шахтарсь�а� змiна
17:00�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
20:00�Д/ц�“I$ри� iмператорiв”
16+
21:25�Розважальна�про$рама�з
Май�лом�Щром
21:55�Д/ц� “Неповторна
природа”
23:00�Д/ц�“Незвичайнi��льтри”
00:00� Телепродаж� “Тюсо”
01:35�Д/ц� “Оре$онсь�ий
птiвни�”
ICTV
04:15�С�арб�нацiї
04:25�Еври�а!
04:30�Фа�ти
04:55� Iнсайдер
06:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
10:40,13:00�Х/ф�“Люди�I�с:
Перший��лас”�16+
12:45�Фа�ти.�День
13:25�Х/ф�“Росомаха”�16+
16:00�Х/ф�“Люди�I�с:�Днi
минло$о�майбтньо$о”� 16+
18:45�Фа�ти�тижня.�100�хвилин
20:35�Х/ф�“Люди�I�с:�Апо�алип-
сис”�16+
23:45�Х/ф�“Ло$ан:�Росомаха”
16+
02:15�С�етч-шо�“На�трьох”�16+
ТРК� “УКРАїНА”
06:30�Сьо$однi
07:30�Зiр�овий�шлях
08:45�Т/с�“Дитина�на�мiльйон”
12+
12:50�Т/с�“Држина�з�то$о�свiт”
16+
17:00,21:00�Т/с� “Повернення�до
себе”
19:00�Сьо$однi.�Пiдсм�и�з
Оле$ом�Панютою
20:00�Головна�тема
23:00�Х/ф�“Павтин�а�бабино$о
лiта”
00:50,02:20� Iсторiя� одно$о
злочин� 16+
01:50� Телема$азин
ІНТЕР
04:05�М/ф�“Каз�а�про�царя
Салтана”
04:55�“Top�Shop”
05:25,20:00� “Подробицi”
06:00� “Мльтфiльм”
06:25�Х/ф�“Поживемо�-
побачимо”
08:00� “Удачний�прое�т”
09:00� “Готємо�разом”
10:00�“Орел�i�реш�а.�Морсь�ий
сезон�2”
11:00�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� 3� сезон”
12:00�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження”
14:00�“Кртiше�всiх.�Краще”
16:00�Х/ф�“Мiй��оханий�привiд”
12+
18:00,20:30�Т/с� “Терор
любов’ю”
22:30�Х/ф�“Наречена�на
замовлення”� 16+
00:30� “Речдо�”
КАНАЛ� 1+1
06:00�ТСН:� “Телевiзiйна�слжба
новин”
07:00,01:40� “У�раїнсь�i� сенсацiї”
08:00� “Снiдано�.�Вихiдний”
09:00� “Лото-Забава”
09:45�М/ф�“Маша�i�ведмiдь”
10:00,11:00�“Свiт�навиворiт�-�10:
Бразилiя”
12:00,13:00,14:00,15:00� “Свiт
навиворiт�-�2:�Iндiя”
16:00�Х/ф�“Ейс�Вентра:�Коли
природа��личе”� (16+)
17:50�Х/ф�“Кохання��вели�ом
мiстi�-�3”�(16+)
19:30,04:50� “ТСН-Тиждень”
21:00�“Танцi�з�зiр�ами”
23:40� “Королева�ночi.�Концерт
Олi�Поля�ової”
04:40�Мльтфiльм
СТБ
05:45�Т/с�“Коли�ми�вдома”
06:45�Т/с�“Коли�ми�вдома.�Нова
iсторiя”
08:45�Все�бде�смачно!
10:50�Карао�е�на�Майданi
11:50�МастерШеф�12+
17:55�Слiдство�ведть�е�стра-
сенси�16+
19:00�Битва�е�страсенсiв�16+
21:00�Один�за�всiх�16+
22:15� Х-Фа�тор
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-� 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	�на�два�входи�зі�всіма
зр�чностями� по� в�л.� Острів-
сь	ій.�Є�садо	,��араж,�підвал.
Тел.:� (063)�13-24-991

-� б	дино�� 	� центрі� міста� з
євроремонтом.�Є��оспприб	-
дови,�підвал.
Тел.:(067)� 430-09-96

-� б�дино	� в� с.� Кремінном�.�Є
�оспприб�дови,�фр�	товий�сад.
Ціна� 125� тис.� �рн.�Можливий
тор�.
Тел.:� (067)� 768-09-89,�Василь

-�	омфортний�б�дино	�в�центрі
міста.�Є� всі� зр�чності,� 4� 	імн.,
літня�	�хня,��араж,�ділян	а,�аль-
тан	а,�2�входи,�затишний�двір.
Ціна� до�овірна.� Роз�лян�� різні
варіанти.
Тел.:� (098)� 533-26-75

-�б�дино	� � пл.� 120�м2� по� в�л.
Бо�дана�Хмельниць	о�о,�100.�Є
зем.�ділян	а�10�сото	.
Тел.:� (096)�31-20-655

-�б�дино	� по� пр-т�.�Незалеж-
ності,� � 76.� Є� приватизована
зем.�ділян	а,�вода,��аз,�	аналі-
зація,�два�види�опалення.
Тел.:� (095)� 87-44-895,
(097)� 50-97-537

-� б�дино	� пл.� 70�м2� по� пров.
Шевчен	а.� Без� зр�чностей,� є
зем.�ділян	а�8�сот.
Тел.:� (068)� 729-47-66,
(067)� 58-98-138

-�частина�б�дин	��пл.�74�м2� в
р-ні�СЗШ�№1.�Є�всі�зр�чності.
Тел.:� (096)� 357-36-41

-� б�дино	,� я	ий� потреб�є� ре-
монт�,� в� р-ні�шар�ородсь	о�о
мост�.
Тел.:� (096)� 357-36-41

-�два�б�дин	и�в�р-ні�маслоза-
вод�.
Тел.:� (097)�281-91-20

-� ч�довий� б�дино	� в� центрі
міста
Тел.:� (097)�281-91-20

-�б�дино	�по�в�л.�Ват�тіна,�29,
пл.� 160�м2.�С�часне� план�ван-
ня,� всі� зр�чності,� �араж,� зем.
ділян	а�7,5�сот.�Ціна�1�540�000
�рн.� Тор��доречний.
Тел.:� (097)� 578-56-05

-�добротний�б�дино	�пл.�106,7
м2�по�пр-т��Героїв,�17�че	ає�на
�осподаря!�Є�всі�зр�чності,��а-
раж,��оспприб�дови.�Ціна�1�260
000��рн.�Тор��доречний.
Тел.:� (097)� 578-56-05

-�б�дино	�в�с.�Серебрії�пл.�120
м2.�Є�зем.�ділян	а�25�сот.,�вода.
Тел.:� (096)� 73-98-732

-� б�дино	� по� пр-т��Незалеж-
ності,�205,�біля�СЗШ�№3.�Є�всі
зр�чності.
Тел.:� (067)� 580-58-08,
(067)� 939-38-15

-� терміново� та� недоро�о
4-	імн.� 	вартира� в� 119�р-ні� на
1-м�� пов.�Можливе� 	омерцій-
не� ви	ористання.
Тел.:� (097)� 967-44-95

-�дві�3-	імн.�	вартири�по�пр-т�
Незалежності.
Тел.:� (096)�939-80-51

-�4-	імн.�	вартира�на�2-м��пов.
в�	іровсь	ом��р-ні.�Є� інд.�опа-
лення� бал	он/лоджія,� �араж
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�� Чехії� для� чолові�ів� та

жіно�.

Без�оштовні��онс�льтації,

достав�а�на�робот�,

оформлення� віз.

Тел.:�(067)�369-82-33,

(063)� 218-02-33

Мо�илів-Подільсьий� он-
церн�"Камелот",�яий�спеці-
аліз�ється� на� виробництві
асфальт��та�бетон�,�о�оло-
ш�є� он�рс� на� ваансії:
механіів,� дорожніх� робіт-
ниів�та�інше.�Офіційне�пра-
цевлашт�вання,� �ідна� зар-
плата.

Тел.:�(097)�231-28-57

е-mail:е-mail:е-mail:� gazetakrayany@gmail.comgazetakrayany@gmail.comgazetakrayany@gmail.com

Віддр��овано���др��арні�ТОВ�"Ре�іна�ЛТД".

Адреса:�м.�Вінниця,�в�л.�П��ачова,�1.

�Тел.:�(097)�156-39-13.�Зам.�№�24542

Умовн.�др��.�ар�.�1.�На�лад�1035�прим.
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ЯКІСНЕ� ТА� МОДНЕ
ВЗУТЯ� ТА� ОДЯГ� З

ЄВРОПИ
в� ТРЦ� "Г�си-Лебеді"

ІІ-й�пов,�б�ти��№�123

ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎÏÐÎÏÎÍÓªÌÎÏÐÎÏÎÍÓªÌÎÏÐÎÏÎÍÓªÌÎÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ
ЯКІСНЕ� ТА� МОДНЕ
ВЗУТЯ� ТА� ОДЯГ� З

ЄВРОПИ
в� ТРЦ� "Г�си-Лебеді"

ІІ-й�пов,�б�ти��№�123

біля� б�дин��.�Не� потреб�є� ре-
монт�.
Тел.:� (097)�296-78-64

-�2-�імн.��вартира�в�с.�Серебрії.
Тел.:� (098)�43-10-966

-�3-�імн.��вартира�по�пр-т��Не-
залежності.
Тел.:� (097)� 61-42-773

-�1-�імн.��вартира�пл.�32�м2�на
1-м��пов.�в�5-пов.�б�дин��.�Гар-
ний�стан.
Тел.:� (097)�237-53-71,�Олена

-�1-�імн.��вартира�без�зр�чно-
стей�по�в�л.�Коцюбинсь�о$о.
Тел.:� (097)�297-05-50

-�3-�імн.��вартира�в��іровсь�о-
м��р-ні� по� в�л.�Ставись�ій,� 65,
�в.70.
Тел.:� (068)� 72-46-084,
(096)� 366-31-83

-� 1-�імн.� �вартира� пл.� 36,6�м2

поліпшено$о� план�вання� в
�іровсь�ом��р-ні.�Є�інд.�опален-
ня.
Тел.:� (067)�129-45-19

-�дві��вартири�в�центрі�міста.
Тел.:� (097)�281-91-20

-� 1-2-3-�імн.� �вартири� в
�іровсь�ом�� р-ні� та� центрі.� За
помірною�ціною.
Тел.:� (097)� 578-56-05

-�3-�імн.��вартира�на�3-м��пов.
по� в�л.�Дністровсь�ій.�Зробле-
но�ремонт,�є�інд.�опалення,��а-
пітальний� $араж.
Тел.:� (067)�463-81-70

-�4-�імн.��вартира�на�3-м��пов.
9-ти� пов.� б�дин��� в� �іровсь�о-
м��р-ні.
Тел.:� (096)� �186-15-58

-�3-�імн.��вартира�на�3-м��пов.
пл.� 75�м2� по� в�л.� Тельню�а,� 7,
�в.�5�(р-н�техноло$ічно$о�техні-
��м�).
Тел.:� (068)� 00-69-770

-�4-�імн.��вартира�по�ращено-
$о� план�вання� пл.� 83�м2,� ��хня
11�м2� по� пр-т�� Незалежності.
Кімнати,� санв�зол� та� ванна
розміжні.�Є�лоджія�та�бал�он.
Тел.:� (067)� 991-37-39

-� пр-ся� зем.� ділян�а� під� заб�-
дов�� по� в�л.�Острівсь�ій� (біля
"Г�си-Лебеді"),� підведено� �сі
�ом�ні�ації.�Є�стара�б�дівля.
Тел.:� (067)�266-63-96

-�надам�посл�$и�вантажних�пе-
ревезень�до�2�т.���межах�міста
та� області� автомобілем�Форд
Транзит.� Розмір� вантажно$о
відділення:� довжина� –� 3,0� м.,
висота�-�1,8�м.,�ширина�-�1,6�м.
Роз$лян�� б�дь-я�і� варіанти� за-
мовлень.
Тел.:� (097)� 376-98-08,
(093)� 441-04-41

-�пр-ся�або�обмінюється�на�б�с
приватизована� зем.� ділян�а
10� сот.,� я�а� знаходиться� біля
Парас�еївсь�ої� цер�ви.
Тел.:� (067)� 800-81-03,
(096)� 832-11-09

-� пр-ся�металевий� $араж� без
місця.
Тел.:� (067)�26-863-26

-�іноземне�підприємство�ДОРО-
ГО���п�є�дош���д�бов��обрізн�,
природної� воло$ості.� Сорт� 1-2,
товщина�30мм.
Розміри:� 30х210х2000мм;

30х210х2450мм;
30х250х2000мм;
30х250х2450мм.
Специфі�ацію� та� вимо$и� виси-
лаємо� за� запитом.� Ціна� за� м3

д�бової� обрізної� дош�и� від
42000� $рн.� Приймання� товар�
проводиться�на�виробництві�по-
��пця.� (Житомирсь�а�обл.)
Заці�авлені�на�дов$��співпрацю.
Еле�тронна� пошта:
ip.romaniv.lis@gmail.com
Тел.:�(067)�411�22�96

-� пр-ся� недоро$о� меблі� б/�:
стін�а,� ��хня,�пральна�машина.
Тел.:� 6-09-94,� (096)807-40-27

-�зд-ся�або�пр-ся�торовель-
ний�павільйон�в�р-ні�автово�-
зал�.
Тел.:�(067)�430-31-99

-� зд-ся� в� оренд�� приміщення
пл.�60�м2�навпроти�Центр��зай-
нятості� по� пр-т��Незалежності,
287,�пл.�56�м2�з�ремонтом�та�інд.
опаленням.
Тел.:� (067)� 79-32-444

-� винайм�� �вартир�,� бажано� в
центрі.
Тел.:� (096)� 762-15-39

-� термінова� оренда�ма$азин�
(пл.�50-200�м2)�біля�автово�за-
л�,�можливість� продаж�.
Тел.:� (097)� 729-36-91

-�зд-ся�приміщення�в�оренд��в
центрі�міста�пл.�70�м2�з�від�ри-
тою�терасою�пл.�30�м2.
Тел.:� (097)�70-1111-0

-� �� продовольчий�ма$азин�по-
трібні� продавці� та� вантажни�и.
Повний� соцпа�ет.� Гарні� �мови
праці.
Тел.:� (067)� 447-42-90

-�потрібні�працівни�и�на�ви-
робництво� металопласти�о-
вих� ві�он� і� дверей,� а� та�ож
монтажни�и�ві�он�і�дверей.
Тел.:��(098)�811-11-47,
(093)�811-11-47,
(078)�433-492

-� висо�ооплач�вана� робота� в
Польщі,� Чехії,� Ізраїлі� для� всіх.
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ДЕРЖАВНА	 ПРИКОРДОННА	 СЛУЖБА
УКРАЇНИ	 -	 ІНФОРМУЄ

��В�період�з�1.11�по�29.12.2018�ро���в�міжнародном��п�н�ті
проп�с��� для� автомобільно�о� спол�чення� «Мо�илів-Под-
ільсь�ий»�Вінниць�ою�митницею�ДФС�проводитиметься��апі-
тальний�ремонт�дорожньо�о�по�риття�та�систем�еле�тропос-
тачання.
Громадянам,�що�план�ють�перетинати�державний��ордон�на
даном��напрям��,�врах�вати�ймовірність�вини�нення�чер���та
за�можливістю�обрати�інші�п�н�ти�проп�с��.

Житловіс
бсидії
Звертаємо� �ва��� �ромадян�міста,� я�і� �орист�ються� с�бси-
дією�на�оплат��житлово-�ом�нальних�посл��,�що�розмір�с�б-
сидії��на�опалювальний�сезон�2018-2019�рр.�для�домо�оспо-
дарств,� я�і� ви�ористов�ють� природній� �аз/еле�тричн�� енер-
�ію�для�індивід�ально�о�опалення,�розрахов�ється�з�16�жов-
тня�по�15�
вітня.�Відповідно�і�норма�природно�о��аз�/еле�-
троенер�ії���жовтні�місяці�б�де�майже�вдвічі�меншою,�ніж�за
повний�місяць�опалення.
Управлінням� праці� та� соціально�о� захист�� населення
здійснюється�перерах�но��с�бсидій�на�опалювальний�період.
Повідомлення�про�нове�призначення��ромадяни�змож�ть�от-
римати�найближчим�часом�(орієнтовно�починаючи�з�19��лис-
топада).

Повторно� подати� заяв�� та� де�ларацію� до� ор�ан�� соці-
ально�о�захист��необхідно��ромадянам:
-я�і� не� зверталися� до� �правління� за� отриманням�житлової
с�бсидії�на�неопалювальний�період;
-���я�их�за�інчився�термін�дії�до�овор��оренди�житла;
-���с�ладі�сім’ї�я�их�відб�лися�зміни.
Усім�іншим��ате�оріям�населення�розрах�но��с�бсидії�на�зи-
мовий� період�б�де� здійснено� автоматично� (без� повторно�о
звернення).
За�більш�детальною�інформацією�просимо�звертатися
до��правління�праці�та�соціально�о�захист��населення
за�новою�адресою:�в�л.�В.�Ст�са,�56�або�на�номер�«�а-
рячої�лінії»:�6-64-02.

ДЯКУЄМО�ЗА�РОЗУМІННЯ!

Оформлення� та� проїзд� за� наш
рах�но�.
З/п�від�20�000�до�60�000�$рн.
Тел.:� (066)58-59-090,
068)58-59-090

-� �� зв’яз��� з� розширенням
виробництва� Кондитерсь�ий
Дім�"Ваца�"�запрош�є�на�по-
стійн�� робот�� працівни�ів:
�ондитерів,�вантажни�ів�–�б�-
дівельни�ів�та�різноробочих.
Тел.:�(096)�686-05-87,�або�за
адресою:� м.Моилів-Поділь-
сь�ий,�в�л.�Вірменсь�а,�4.

-� потрібен� працівни�� на� авто-
мий��.� Гідна� зарплата.
Тел.:� (067)�252-52-87,
(067)� 293-81-93

9 ëèñòîïàäà — 3 ðîêè ã³ðêî¿ ðîçëóêè, â³÷íîãî9 ëèñòîïàäà — 3 ðîêè ã³ðêî¿ ðîçëóêè, â³÷íîãî9 ëèñòîïàäà — 3 ðîêè ã³ðêî¿ ðîçëóêè, â³÷íîãî9 ëèñòîïàäà — 3 ðîêè ã³ðêî¿ ðîçëóêè, â³÷íîãî9 ëèñòîïàäà — 3 ðîêè ã³ðêî¿ ðîçëóêè, â³÷íîãî
æàëþ, ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ äîðîãî¿, äîáðî¿, ð³äíî¿æàëþ, ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ äîðîãî¿, äîáðî¿, ð³äíî¿æàëþ, ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ äîðîãî¿, äîáðî¿, ð³äíî¿æàëþ, ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ äîðîãî¿, äîáðî¿, ð³äíî¿æàëþ, ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ äîðîãî¿, äîáðî¿, ð³äíî¿

ëþäèíè — ÷îëîâ³êà, áàòüêà, ñèíà —ëþäèíè — ÷îëîâ³êà, áàòüêà, ñèíà —ëþäèíè — ÷îëîâ³êà, áàòüêà, ñèíà —ëþäèíè — ÷îëîâ³êà, áàòüêà, ñèíà —ëþäèíè — ÷îëîâ³êà, áàòüêà, ñèíà —     

ÂÀÄÈÌÀÂÀÄÈÌÀÂÀÄÈÌÀÂÀÄÈÌÀÂÀÄÈÌÀ
Â’ß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×ÀÂ’ß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×ÀÂ’ß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×ÀÂ’ß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×ÀÂ’ß×ÅÑËÀÂÎÂÈ×À

ÂËÀÑÎÂÀÂËÀÑÎÂÀÂËÀÑÎÂÀÂËÀÑÎÂÀÂËÀÑÎÂÀ
Життя� людсь�е,� мов� тонень�а� нит�а,� обри-

вається,�з�пиняючи�людин��на�життєвій�дорозі.
Пішовши�в�інший�світ,�Ти�залишив�по�собі�доб-
р��пам’ять.�Тепла�Тво о�серця�і�д�ші�вистача-
ло�для�нас��сіх.�Ми�ні�оли�не�зможемо�повіри-
ти�в�те,�що�наві�и�перестало�битися�Твоє�т�р-

ботливе�серце.�Плач�ть�за�тобою��сі�стеж-
�и,�плаче�дім,�бо�немає� осподаря.�Пам’-
ять�про�Тебе�—�чиста�і�світла�—�назавжди

залишиться� в� наших
серцях.�Царство�Не-
бесне�і�вічний�спо�ій
Твоїй�д�ші.

Ñóìóþ÷³Ñóìóþ÷³Ñóìóþ÷³Ñóìóþ÷³Ñóìóþ÷³
ð³äí³ òà áëèçüê³ð³äí³ òà áëèçüê³ð³äí³ òà áëèçüê³ð³äí³ òà áëèçüê³ð³äí³ òà áëèçüê³

-�на�робот��в�ТОВ�"Нова�Пош-
та"� в� м.�Мо$илів-Подільсь�ий
запрош�ється���р’єр�на�власно-
м��транспорті� (б�с,�пі�ап).
Тел.:� (067)�51-06-071

ВВАЖАТИ�НЕДІЙСНИМИ:
-� свідоцтво� про� право� влас-
ності� на� житло� на� прізвище
Смеречинсь�ої�Галини�Іванівни;

-� за$�блене� посвідчення� інва-
ліда�війни��на�прізвище�Войтю-
�а�Валерія�Михайловича;

-� за$�блене� посвідчення� інва-
ліда� війни� на� прізвище� Гаври-
лишина�Єв$енія� Івановича.

ДП�ТРС�«ОВІС-2»
пропон�є�посл��и

під
лючення�
абельно�о
телебачення�та�інтернет�
меш
анцям� міста� та� ра-
йон�.
Ч�т�и�про�припинення�нашої
роботи� не� відповідають�дійс-
ності.�Ми�працювали,�працює-
мо� і� надалі�б�демо�працюва-
ти�для�вас!
Довід�и�за�тел.:�6-26-62
(097)495-04-43


