
ЧЕТВЕР�13�ГРУДНЯ�2018�РОКУ
¹¹¹¹¹5050505050 ( ( ( ( (11281128112811281128)))))

Честь і слава

Перша� де	ада� 
р�дня� � позначена
	іль	ома�державними�святами,�серед
я	их�–�День�волонтера�та�День�Зброй-
них�сил�У	раїни.�У�п’ятницю�в�залі�за-
сідань� Мо
илів-Подільсь	ої� місь	ої
ради�вшанов�вали�людей,�чия�діяль-
ність�спрямована�на�захист�	раїни.

«Шановні� війсь�ово-
сл�жбовці,� волонтери,
патріоти,� ми�щиро� ба-
жаємо,�щоб�ці��р�дневі
свята�б�ли�для�вас�при-
ємними.�Щиро�дя��ємо
вам�за�самовідданість�і
жертовність,�за�з�силля,
я�ими�ви�тор�єте��раїні
шлях� до� перемо�и,� –
зверн�вся� до� прис�тніх
�� залі� представни�ів
ЗСУ�та�волонтерів�місь-

20-е��р�дня�о�10-ій��одині�в�залі�засідань�місь�ої
ради�відб�деться�чер�ова,�31-а�сесія�місь�ої�ради
7-�о�с�ли�ання.�На�роз�ляд�сесії�виносяться�пи-
тання:
-�Інформація�про�ви�онання�бюджет��міста�за
9�місяців�2018�р.
-�Про� стан�мобілізації� подат�ів� та� зборів� до
бюджет��міста�за�9�місяців��2018�р.
-�Про�підс�м�и�оздоровчої��ампанії�дітей���2018�р.
-�Про�хід�ви�онанння�місь�ої�про�рами�міжна-
родно�о� т�ристично�о� співробітництва� міста
Мо�илева-Подільсь�о�о�на�2017-2018�р.
-�Про�хід�ви�онання�місь�ої��омпле�сної�цільо-
вої�про�рами�підтрим�и���часни�ів�АТО,�членів
їхніх�сімей,�а�та�ож�сімей�за�иблих�під�час�подій,
я�і�відб�лися�31�серпня�2015�р.�біля�Верховної
Ради�та�інших,�хто�потреб�є�соціально�о�захис-
т��на�2018-2019�ро�и�за�2018�р.
-�Про�хід�ви�онання�місь�ої�про�рами�«На�варті

місь�о�о�поряд��»�на�2018-2020�р.�за�2018�р.
-�Про�хід�ви�онання�місь�ої�Про�рами�соціаль-
но�о�захист��та�соціальної�підтрим�и�ветеранів,
інвалідів,�одино�их�пенсіонерів,�малозабезпе-
чених�на�2018-2019�р.�за�2018�р.
-�Про�ви�онання�Компле�сної�оборонно-пра-
воохоронної� про�рами� профіла�ти�и� злочин-
ності�в�м.�Мо�илеві-Подільсь�ом��на�2016-2020
ро�и�за�2018�р.
-�Затвердження��ал�зевих�Про�рам�на�2019�р.
-�Про�Про�рам��соціально-е�ономічно�о�роз-
вит���міста�на�2019�р.
-�Про�затвердження�бюджет��міста�на�2019�р.
-�Питання�відведення�земельних�діляно�.
-�Інші�питання.
На�сесію�запрош�ються�деп�тати�місь�ої�ради,
�ерівни�и� �правлінь,� відділів,� сл�жб�місь�ої
ради,� �станов,� ор�анізацій� та� �ом�нальних
підприємств�міста.
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Члени�Мо
илів-Подільсь�ої� 
р�пи� УТОС� висловлюють� подя���місь�ом�� 
олові�Петр��Бров��� за� роз�міння� і� допомо
�,� за� добре� ставлення�до
інвалідів�по�зор��та�надан��матеріальн��допомо
��до�Дня�інвалідів.�Вели�а�подя�а�і�підприємцям:�Михайл��Санд�л��(ТОВ�“Сортер-Па�”),�Геннадію
Ваца���(КД�“Ваца�”),�Альоні�Понич�(“З�перших�р��”),�Геннадію�Гл�хманю���(“Р�та”),�І
орю�Коржи���(“С�іф”),�Оле
��Завідовсь�ом��(“Дизайн”).

Марія�Бой	о,�
олова�Мо
илів-Подільсь	ої�
р�пи�УТОС.
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Алла�Шим	о

�ий��олова�Пет-
ро�Бров�о.
За� внесо�� �

справ�� захист�
�раїни�з�на�оди
Дня� ЗСУ� місь-
�ий� очільни�
вр�чив�відзна�и
війсь�овосл�ж-
бовцям�В.Ци�а-
н о в с ь � о м � ,
В.� Дерень��,
Р.�Березю�,��о-

чальни�а� �правління
місь�ради�з�питань��над-
звичайних� сит�ацій,
оборонної,�мобіліза-
ційної� роботи� та
взаємодії� з� пра-
воохоронними
ор�анами� І�оря
Пронь�а.
Заверш�ючи�за-

хід,�Петро�Бров�о
охара�териз�вав
сит�ацію���Мо�и-

леві� в� �мовах�воєнно�о
стан�,� визнавши� її� я�
ціл�ом��онтрольован�,�а
отже,�позитивн�.

Цьо�о�ж� дня� відб�-
�лися��рочистості�з

привод��ще�одно�о�свя-
та:� професійний� день
відзначали� ті,� хто� най-
ближче� �� своїй� діяль-

ності�до�людей,�до�їхніх
щоденних�т�рбот� і�про-
блем,� чиїми� з�силлями
реаліз�ється� право� ��-
раїнців� на� �часть� в� �п-
равлінні� державними
справами�на�місцевом�
рівні�–�представни�и�ор-
�анів� місцево�о� само-
вряд�вання.� Тож� сесій-

на�зала�Мо�илів-
Подільсь�ої� мі-
сь�ої�ради,�в�я�ій
тіль�и-но�відзв�-
чали� слова� на
адрес�� наших
захисни�ів�та�во-
лонтерів,� знов�
відл�нювала� ві-
таннями,� подя-
�ами� та� поба-
жаннями,� і� най-
перше� –� з� �ст
місь�о�о� �олови
Петра� Бров�а.
«З� �ожним� ро-
�ом� змінюється
на� �раще� став-
лення�до�ор�анів
місцево�о�само-

вряд�вання,�зростає�по-
ва�а.�Всі�починають�ро-
з�міти,�що��оли��рома-
ди� ор�анізовані,

мають�мет��і�взаєморо-
з�міння,�вони�дося�ають
�спіх�.�Ми�в�цьом��плані
є� позитивним� при�ла-
дом.� Є� міста,� в� я�их
бюджет�перевищ�є�втри-
чі� бюджет� Мо�илева-
Подільсь�о�о,� але� ре-
з�льтати� відс�тні.� Нас
же�ставлять�за�при�лад,
за�що�я�вам��сім�щиро
дя��ю».�Під�час�вист�п�,
звертаючись� до� при-
с�тніх,� місь�ий� �олова
на�олосив� на� вед�чій
ролі�працівни�ів�ор�анів
місцево�о� самовряд�-
вання:� «Ви� повинні� пе-
ред�вати� �� всьом�� –� в
роботі,���власних�по�ля-
дах,� ��форм�ванні� по-
�лядів� в� людей,� я�і� вас
оточ�ють».
З�на�оди� професійно-

�о� свята� представни�и
�правлінь� та� відділів
місь�ої� ради� отримали
відзна�и.
Чер�овим� підтверд-

женням� а�тивної� праці
на�бла�о�міста,�т�рботи
про�йо�о�жителів��стало
вр�чення� місь�ом�� �о-
лові�відзна�и�від�Феде-
рації� профспіло�� У�ра-
їни� -� почесн�� �рамот�
очільни�� міста� Петро
Бров�о�отримав���номі-
нації�«Бать�івсь�а�т�рбо-
та»� за� �ращ�� ор�аніза-
цію� оздоровлення� та
відпочин���дітей� вліт��.
Відзна��� �разом�зі�сло-
вами� подя�и� Петр�
Бров���та�всьом���оле�-
тив��місь�ої�ради�вр�чи-
ла� �олова� � проф�ом�
міста� та� район��Марія
Сав�ова.

ле�тив��місь�о�о�об’єд-
нано�о� війсь�ово�о� �о-
місаріат�.�Президенсь��
відзна��� за� ��манітарн�
�часть� �� антитерорис-
тичній� операції� місь�ий
�олова�вр�чив�В.�Д�дни-
��,�В.�Бабійч��,�В.�Явор-
сь�ій.� Удостоїлися� від-
зна�и�волонтери�Л.�Те-
лішевсь�ий� та� В.� Са-
м�сь,�а�та�ож��оле�тиви
середніх� та� вищих� на-
вчальних�за�ладів�міста
-� за� а�тивн�� �часть� �
бла�очинній� а�ції
"Серце�до�серця".
З� на�оди� Дня

Збройних�сил�У�ра-
їни,� з� вели�ою
подя�ою� за
підтрим��

та� сприян-
ня� роботі
війсь�ово�о
�омісаріа-
т�,��війсь�о-

вий� �омісар�Ва-
лентин�Л�н�ол�вр�чив

на�ород�� місь�ом�� �о-
лові�Петр��Бров��.
Він� же� відзначив� на-
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Навіть�серед�опозиційно�о�політично�о�середо-
� вища,� де� прийнято�  рити �вати� президента

за� ожне�рішення��ряд�,�до�я о�о�не�має�відношен-
ня��лава�держави,�про�дося�нення�мовної�політи и
�оворять�з�пова�ою,�я �правило�нама�аючись�при-
писати� всі� перемо�и� собі.� Проте,� переб�ваючи� �
Львові� на� свят �ванні� 150-річчя� Товариства� «Про-
світа»,�сам�Петро�Порошен о�не�нама�ався�тя�н�ти
 овдр��на�себе,���всіх�випад ах�вживаючи�займен-
ни �«ми»,�а�не�«я».�Хоч�всім�прис�тнім�б�ло�зроз�-
міло,�що�навіть�за�помаранчево�о�президента�Ві то-
ра�Ющен а,�я ий�любив�в�ли и�і�вишиван �,�У ра-
їна�мала�значно�с ромніші�здоб�т и.
А�похвалитися�за�останні�5�ро ів�справді�є�чим.
До� 2014� ро �� У раїна� не� просто� б�ла� частиною

російсь о�о�інформаційно�о�та���манітарно�о�про-
стор�.�Ми�фа тично�оплач�вали�зйом и�анти� раї-
нсь их�фільмів�та�серіалів,�або�видання�анти� раї-
нсь их� нижо .�У раїнсь і��ромадяни�власним� ош-
том�підживлювали�небезпечний�міф�про�«один�на-
род».�За�даними�Нацради�з�питань��телебачення�та
радіомовлення,�тіль и�за�російсь і�серіали�� раїнсь і
ТБ- анали�сплач�вали�$300�млн.�на�рі .
Шляхом�послідовних� ро ів�на�підтрим ��розши-

рення�середовища�� раїнсь ої�мови�за�Порошен а
вдалося�зробити�те,���що�ніхто�ні оли�не�вірив.
І�от�вже�цьо�о�ро �� ожна�др��а�пісня,�що�прол�-

нала���радіоефірі�стала�не�просто�� раїнсь ою�за
походженням� автора,� а� саме� � раїномовною.� За
за оном�про� воти,���2018�р.�на�радіостанціях�� -
раїномовні�пісні�с ладають�35%,�а�ведення�ефір�
� раїнсь ою�–�60%.�Одна �пісні�рідною�мовою�ви-
явилися� настіль и� поп�лярними,�що�  воти� пере-
ви он�ються.
Ще� ращі�справи�на�телебаченні,�де�част а�� ра-

їнсь ої���найпоп�лярніший�прайм-тайм�за�рі �зрос-
ла�з�39%�до�64%,�а�російсь ої�–�впала�з�32%�до�7%.
Навіть�Інтер�та�ТРК�У раїна�почали�розповідати�но-
вини�� раїнсь ою.�Треба�на�адати,� оли� іль а�ро ів
том��Петро�Порошен о�п�блічно�зверн�вся�до�влас-
ни ів�теле аналів�із�за ли ом�самостійно�без�за о-
нодавчо�о�прим�с��збільш�вати� іль ість� � раїнсь-
 ої�мови�в�ефірі�–�йо�о�поч�ли�не�всі.�Тепер,�після
заборони�російсь их�серіалів�в�� раїнсь их�теле а-

«І�возвеличимо�на�диво�і�роз�м�наш,�і�наш�язи�…»1

Тарас���Шевчен�о.�Кобзар

Як Порошенко зміцнив позиції української
мови на радіо, ТБ, в кіно і освіті

налів�не�залишилося�вибор�,�я��перейти�на�вироб-
ництво�вітчизняно�о��інопрод��т�.�За�даними��ом-
панії�MRM,�част�а���раїнсь�их�серіалів�зросла�з�7%
в�2014�році�до�майже�39%�вже�в�2016�році.
Ще� �� 2006� році,� �оли� йшла� дис��сія� про� не-

обхідність���раїнсь�о�о�д�бляж��іноземних�фільмів,
проти�різ�о�вист�пив�власни��мережі��інотеатрів��
Дніпрі,�народний�деп�тат�Михайло�Со�олов.�Тоді�він
ля�ав� с�спільство,�що�на�фільми� ��раїнсь�ою� �ля-

дач�не�піде�і�власни�и�зазнають�збит�ів.�Нині�со-
ратни��Юлії� Тимошен�о,� я�ий� очолює� обласн�
ор�анізацію�Бать�івщини���Ми�олаєві,�давно�зви�
дивитися� іноземне��іно���раїнсь�ою�і�вже�не�ри-
зи��є�вист�пати�проти�п�блічно.
Вже��іль�а�ро�ів�за�рах�но��держави�підтрим�єть-

ся�розвито����раїнсь�о�о��іновиробництва.�У�2017
році� за� підтрим�и� �оштів� бюджет�� знято� 47

фільмів,�а�на�пере�ляд�фільмів���раїнсь�о�о�вироб-
ництва�в��інотеатрах�б�ли�продані�1,5�млн��вит�ів.
Для�порівняння�-�2011�ро���в���раїнсь�их��інотеат-
рах�по�азали�лише�один(!)�фільм���раїнсь�о�о�ви-
робництва.� В� 2018-м�� на� розвито�� ��раїнсь�о�о
�інемато�раф��за�ладено�понад�1�млрд��рн.�Петро
Оле�сійович�висловив�сподівання,�що�вже�найближ-
чим�часом���раїнсь�і��іновиробни�и�змож�ть�ство-
рювати�більше�120��інострічо��в�рі�.
«Вболіваю�за�всю�наш���іно�ал�зь,� том���ни�аю
назв,�щоб�не�ре�лам�вати��о�ось��он�ретно,�щоби
всі�б�ли�в�рівних��мовах,�–�заявив�Президент�вис-
т�паючи�перед�просвітянами���Львові.�–�Але��хоч�
зробити�винято��і�одн���артин��та�и�назвати�–�воє-
нн��драм��Ахтема�Сеїтаблаєва�«Кібор�и»,�бо�це�ре-
�ордсмен�вітчизняно�о�про�ат�».�І�справді,�“Кібор-
�и”�поставили�ре�орд���раїнсь�о�о��інопро�ат��за
всю� історію�незалежності.�Стріч�а� про� незламних
захисни�ів�Донець�о�о�аеропорт��зібрала���про�аті
понад�22�мільйони��ривень.
Разючі�зміни�відб�лися�не�лише�в��іно,�але�й�на

�нижном��рин��.�Част�а��ни�,�що�видаються���ра-
їнсь�ою�мовою,� зросла�до� 76%.�При�цьом�,� доз-
вільна� процед�ра� ввезення� �ни�� із� �раїни-а�ресо-
ра,�що�діє�вже�др��ий�рі�,�значно�знизила�обся�и
імпорт��російсь�омовної� літерат�ри.
Запровадження��вот�для���раїномовних�пісень�на

радіо,�–�сплес��поп�лярності�вітчизняних�ви�онавців,
зростання� ��раїнсь�ої� на� ТБ,� низ�а� за�онів� для
відродження�національно�о��іновиробництва�і�забо-
рона�ввезення�пропа�андистсь�их��нижо��із�Росії��-
все�це,� я�� с�азав�Порошен�о� ��Львові� –� «частина
державниць�ої� страте�ії,� я��� протя�ом� п’яти� ро�ів
послідовно��ро��за��ро�ом�втілюємо�в�життя».

Петро�Свіч	а

Саме� за� Порошена� Ураїна
о с т а т о ч н о � й � б е з п о в о р о т н о
вийшла�з�російсьо�о�мовно�о
та� інформаційно�о� простор�.

ÏÎË²ÒÈÊÀÏÎË²ÒÈÊÀÏÎË²ÒÈÊÀÏÎË²ÒÈÊÀÏÎË²ÒÈÊÀ

Подар�но	�до�Дня�Збройних� сил�У	-
раїни�бійцям�батальйон��«Донбас»�зро-
били�волонтери�
ромадсь	ої�ор
анізації
«Катарсис»,�я	і�др�
ий�рі	�поспіль�ре-
монт�ють�автомобілі,�що�сл�
�ють�на-
шим� захисни	ам.� Цьо
о� раз�� �� зон�
бойових�дій�відправили�двадцят�,�юві-
лейн��автів	�.

"Ювілейна" автівка на
 передову

Бо
дана�Кол�паєва

ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓ

Відремонтований�КІА��Sportage�попря-
�м�вав�до�бійців�93-ї�бри�ади.�Самі�во-

лонтери�роз�міють�цін��справної� техні и��
зоні�бойових�дій,�бо�ж�основ��"Катарсис�"
форм�ють�ветерани�АТО.
«Та��с�лалося,�що�до�нашої�майстерні�по-
трапляють�автів�и�з�серйозними�полом�а-
ми,�–�зазначає�Володимир�Ч�ма�,�член�ГО
«Катарсис»,�–�цей� автомобіль� надійшов� зі
зламаною� паливною� системою,� знайшли
майстра,�я�ий�нам�допомі�,�і�тепер�авто�зно-
в��стане�в�на�оді�хлопцям,�я�і�займаються
розмін�ванням,� а� справний� транспортний
засіб�д�же�важливий�для�них�і�для�їхньо�о
життя».
КІА�Sportage�проб�в� �� автомайстерні� 9

місяців,� і�ось�тепер�знов��прям�є�на
схід��раїни.�На�черзі�–�ще�одна�автів-
�а,�Suzuki�Grand�Vitara,� я�а�понад�рі�
че�ала� на�ремонт.�Завдя�и� спільним
з�силлям� мо�илів-подільсь�их� а�-
тивістів� та� небайд�жих� людей,� вда-
лося� нала�одити� паливн�� систем�
транспортно�о� засоб�,� ви�он�вати
інші�ремонтні�роботи.
Я��зазначає�Володимир,�мо�илівча-

ни�ор�анізовані�в�плані�допомо�и,�цим
вони�додають�сна�и�� і� волонтерам,� і
самим� захисни�ам,� адже� допомо�а
свідчить�про�народн��підтрим��.�Вона
та��важлива�в��мовах�збройно�о�про-
тистояння�з�воро�ом!
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6�
р�дня�����Вінниць	ій��обласній�державній�адміністрації
відб�лося�засідання�Ради�ре
іонально
о�розвит	��Віннич-
чини� за� �частю� 	ерівни	ів� області,� районів,� об’єднаних
територіальних�
ромад,��правлінь,��станов�та�ор
анізацій,

олів�деп�татсь	их�фра	цій�обласної�Ради.�Об
оворюва-
ли��дося
нення�реформи�децентралізації�в�області�за�по-
передніх�чотири�ро	и�та�перспе	тиви�розвит	��Вінниччи-
ни�на�2019-2021�ро	и.

Я �зазначив��олова�ОДА�Валерій�Ко-
ровій,�мета�зібрання�����том�,�аби

дати� старт� форм�ванню� страте�ії
розвит �� Вінниць ої� області� на
найближчих�5-10�ро ів.�"Сьо�одні
ми�об�оворюємо�середньост-
ро�ов��перспе�тив��розвит-
���ре�іон��на�наст�пні�2019-
2021�ро�и.�Це�спільна�ро-
бота��ожно�о�села,�міс-
теч�а,� район�,� тери-
торіальної� �ромади
від� я�ої� залежатиме
я�ість�життя�меш�ан-
ців� області� на� най-
ближчі� ро�и",� –� під-
�реслив� Валерій� Ко-
ровій.� За� словами
очільни�а� області� чи-
мало� вітчизняних� та
іноземних� політичних
е�спертів� називають

реформ��децентралізації�–�най�спішнішою�в�У�раїні.�«За�останні
чотири�ро�и�можливості�розвит���місцевих�бюджетів�Вінниць-
�ої�області�зросли�з�500�млн.��ривень�до�3�млрд�300�млн.��ри-
вень.�Бюджетна�децентралізація�стала�поштовхом�для��либин-
них�змін�в�цьом��напрям��.� І� сьо�одні�ми�є�свід�ами�то�о,�я�
пот�жно�розвиваються�об’єднані�територіальні��ромади�Віннич-
чини.�Нам�вдалося�реаліз�вати�низ���зна�ових�прое�тів�по��ожній
території�та�в�цілом��по�області.�Та�,�за�підтрим�и�Уряд��введе-
но�в�е�спл�атацію�хір�р�ічний��орп�с�лі�арні� імені�Пиро�ова�–
один�з�най�ращих�хір�р�ічних��омпле�сів�в�У�раїні.�Цьо�оріч�ми
завершили�три�ш�оли-дов�об�ди�в�селах�Зведенів�а,�Сосон�а
та�Михайлів�а.�Це�ті�ш�оли,�я�і�б�д�вались�десят�и�ро�ів.�О�рім
то�о,�в�області�створено�22�опорних�ш�оли.�Відб�ваються��ли-
бинні�зміни�в��ал�зі���льт�ри,�молодіжної�політи�и,�соціальної
сфери,�а�ропромислово�о�се�тор�.�Вінниччина��сьо�одні�є�ліде-
ром�в�У�раїні�по�зал�ченню�інвестиційних�рес�рсів»,�–�зазначив
посадовець,� повідомивши,�що� за� підс�м�ами� трьох� �варталів
поточно�о�ро���динамі�а�прирост�� інвестицій���Вінниць�ій�об-
ласті�с�лала�+�42%�до�період��мин�ло�о�ро��.
«Попри�те,�що�існ�є�чимало�ви�ли�ів�та�проблем,�ми�р�хаємося
вперед.�Ми�баланс�ємо�на�межі�поп�лізм��і�необхідності�прове-
дення�серйозних�змін.�Зміни�–�часто�болючі�і�непоп�лярні,�але
вони�потрібні�заради�розвит��»,�–�резюм�вав��ерівни��ре�іон�.

Ми рухаМи рухаМи рухаМи рухаМи рухаееееемося впередмося впередмося впередмося впередмося вперед
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Відповідно�до�ЗУ�“Про�охоро-
н�� дитинства”� та� постанови
Уряд��“Про�затвердження�По-
ряд���надання�стат�с��дитини,
я�а�постраждала� внаслідо�
воєнних� дій� та� збройних
�онфлі�тів”� від� 5� �вітня� 2017
ро���№�268.
Хто�є�дитиною,�я�а�постраж-
дала�внаслідо��воєнних�дій�та
збройних��онфлі�тів?
–�дитина,�я�а�внаслідо��воєн-
них� дій� чи� збройно�о� �он-
флі�т�� отримала� поранення,
�онт�зію,��аліцтво,�зазнала��на-
сильства,�б�ла�ви�радена�або
неза�онно� вивезена� за� межі
У�раїни,� зал�чалася� до� �часті
��війсь�ових�форм�ваннях�або
неза�онно� �трим�валася,� �
том��числі�в�полоні.
Навіщо�дитині�стат�с?
ЗУ� “Про�охорон��дитинства”
визначено,�що�діти,� постраж-
далі�внаслідо��воєнних�дій�чи
збройно�о��онфлі�т�,�отрим�-
ють� відповідний� стат�с� за
рішенням�ор�ан��опі�и�та�пі�л�-
вання.� У�майб�тньом��мають
з’явитись�механізми� держав-
но�о�захист��та�до�ляд��за�та-
�ими� дітьми,� за�онним� пред-
ставни�ам�постраждалої�дити-
ни�слід��подбати�про�збір�не-
обхідних�до��ментів.
Для� надання� стат�с�� за�он-
ний�представни��дитини�або��
разі,��оли�дитина�переміщ�єть-
ся�без�с�проводження�бать�ів

Відомий�ж�рналіст�Бабчен	о�пообіцяв�виїхати�з�У	раїни,�я	що�прези-
дентом�стане�вона.

Зараз�в�У раїні�запан�вало�тимчасове�затишшя,�я е�після�президентсь их
виборів� переросте� �� вели �� війн�.� Та �� заяв�� зробив� вті ач,� російсь ий

ж�рналіст�Ар адій�Бабчен о�на�«Фор�мі�Вільної�Росії»,�я ий�відб�вався���Вільнюсі.
«Вони�(росіяни�–�ред)�дійсно�че ають�приход��до�влади�президента,�я �вони

�оворять,�з�я им�змож�ть�домовлятися.�Вони�б�д�ть�че ати�до�президентсь их
і�парламентсь их�виборів�в�У раїні�і�нама�атися�роз�ойд�вати�сит�ацію�зсере-
дини»,�-�заявив�Бабчен о.
На� д�м ��Бабчен а,� прихід� до� влади� в� У раїні� «а�ента�П�тіна»� в� особі�Юлії

Тимошен о�за інчиться�вели ою�вн�трішньою�війною�і�введенням�в� раїн��ро-
сійсь их�війсь .
«Юлія�Тимошен о�–�дорівнює�Володимир�П�тін.�Я що�в�У раїні�до�влади�при-

´Юлія Тимошенко ñ дорівнює Володимир Путінª
ходить�Тимошен�о,�то,�я�д�маю,�десь�через�півтора�ро��,�а�приблизно�стіль�и
їй�потрібно�час�,�щоб�«наробити�справ»�в�У�раїні�та�почати�вн�трішню��рома-
дянсь���війн�,�Володимир�Володимирович�просто�вводить�т�ди�свою�армію�під
ви�лядом�миротворців�і��оворить:�«Дивіться,�ця��раїна�не�в�змозі�стати�держа-
вою,�давайте�вас�просто�позбавимо�цьо�о»,�-�заявив�Бабчен�о.
«Я�що�тіль�и�Юлія�Володимирівна�стає�президентом,�я�наст�пно�о�дня�сідаю

та� їд����Вільнюс,�Австрію,�Чехію,���ди�зав�одно,�том��що�особисто�для�мене
Юлія�Володимирівна�–�це�смерть.�Том�,�що��оли�вона�приходить�до�влади�–
мене� виселяють� із� �раїни,� том�,�що�між�У�раїною� та�Росією�до�цьо�о� час�� є
до�овір�про�е�страдицію�злочинців.�Том����цьом��випад���Юлія�Володимирівна
–�мій� особистий� воро�� і� воро�� всієї� У�раїни.� А� не�б�де�У�раїни�–� тоді� Третя
світова,�на�мій�по�ляд,�вона�б�де�останньою»,�-�с�азав�Бабчен�о.

За�матеріалами�Фо	�с.ua

  Як отримати статус дитини, яка постраждала
 внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?
  Як отримати статус дитини, яка постраждала
 внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?
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1� �р�дня� �� Києві� відб�лась� найважливіша
подія�ро���для���раїнсь�их�шан�вальни�ів�бра-
зильсь�о�о�джи�-джитс��—�фінал�Національ-
но�о� чемпіонат�� У�раїни� UKRAINE�NATIONAL
CHALLENGE-2018.

На�фінал� до�Києва� з’їхались� понад� півтисячі
спортсменів��більш�ніж�з�50� л�бів�з��сіх� �-

точ ів�У раїни.�За лючний�етап�чемпіонат��визна-
чив�най ращих�спортсменів�У раїни�2018�ро ��на
підставі�офіційно�о�рейтин��.�Зма�ання�проходи-
ли�в�чотирьох� ате�оріях�—�«Діти»,�«Юніори»,�«До-
рослі»,� «Майстри».�Б�ло�розі�рано�67� омпле тів
медалей.
Місто�Мо�илів-Подільсь ій� б�ло� представлено

най ращими�спортсменами�із� оманди�«СПАРТА»,
тренер�–�Спарта �Сардаров.�В�ході�проведених�по-
єдин ів,�Холодов�Оле сандр,�Коваль�Юрій�та�Сар-
даров�Спарта �-�вибороли�срібло�зма�ань,�та�на-
�ороджені��рамотами�і�медалями�за�зайняті�місця.
Вітаємо�наших�спортсменів�з��спіхом!

•ÑÏÎÐÒ ••ÑÏÎÐÒ ••ÑÏÎÐÒ ••ÑÏÎÐÒ ••ÑÏÎÐÒ •

Срібло змагань
ñ у могилівчан!Відповідно	до	За�он	У�раїни	 «Про	Держав-

ний	 бюджет	 У�раїни	 на	 2018	 рі�»	 з	 1	 �рдня
підвищено	прожит�овий	мінімм	для	осіб,	я�і
втратили	працездатність,	із	1435	до	1497	�рн.

На�облі ��в��правлінні�переб�ває���24813��пенсі
онерів,� перерах�но � пенсій� проведено�23913

особам�(92,3%).�Середній�розмір�підвищення�с ла-
дає�26��рн.65� оп.
Станом�на�1�листопада�2018�ро ��пенсію�на�рівні

1452��рн.�отрим�вали�1823�пенсіонери.��1817��пенс-
іонерів� одерж�вали� пенсію� на� рівні� 1435� �рн.� З� 1
�р�дня�пенсійні�виплати���цих� ате�орій�пенсіонерів
зрост�ть�до�1497��рн.
Звертаємо��ва�,�що�перерах�но��пенсій�проведе-
но�лише�непрацюючим�пенсіонерам�(зідно�із�за�о-
нодавством,�працюючим�пенсіонерам�перерах�но�
пенсії� �� зв’яз��� із� зміною� прожит�овоо�мінім�м�
здійснюється�після�звільнення�з�роботи).
Я�що���працюючоо�пенсіонера�пенсійна�виплата
не�досяала�1497�рн.,�йоо�пенсія��перерахована,
тобто�встановлена�на�рівні�1497�рн.
У� непрацюючих� пенсіонерів,� розмір� пенсії� я�их
більший�за�мінімальний,�б�де�перераховано�допла-
т��за�понаднормовий�стаж.
З�1�р�дня�перераховані�мінімальні�пенсії���зв’яз��
з� втратою� од�вальни�а� за� «війсь�овим»�За�оном.
Мінімальний�розмір�пенсії���та�их�осіб�не�може�б�ти
менший,�ніж�2�розміри�прожит�овоо�мінім�м�.�До�1
р�дня�та�а�пенсія�с�ладала�2904�рн.,�а�з�1�р�дня
с�ладає�–�2994�рн.�(збільшилася�на�90�рн.).
Перерах�н���підляали�та�ож�пенсії���зв’яз���із�втра-
тою�од�вальни�а,�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про
заальнообов’яз�ове�державне�пенсійне�страх�ван-
ня».�З�1�р�дня�мінімальний�розмір�пенсії�на�одноо
�триманця�не�може�б�ти�менший�за�1497�рн.;�на
двох��триманців�–�1796,40�рн.�на�трьох�і�більше��т-
риманців�–�2245,50�рн.
Перераховані�мінімальні�пенсії�непрацюючим�шах-
тарям,�на�я�их�поширюються�норми�ЗУ�«Про�підви-
щення�престижності�шахтарсь�ої�праці».�З�1.12.2018
ро���мінімальний�розмір�пенсії�шахтаря�при�наяв-
ності���ньоо�стаж��підземної�роботи�не�менше�15
ро�ів�для�чолові�ів�та�не�менше�7,5�ро�ів�для�жіно�
не�може�б�ти�меншим�за�4491�рн.,�а�до�1�р�дня
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мінімальний�розмір�пенсії�шахтаря�с�ладав�4356�рн.
(збільшився�на�135�рн.).
Перераховані�мінімальні� пенсії� інвалідам�війни� та
�часни�ам�бойових�дій.
З� 1� р�дня� їхні� пенсійні� виплати� не�мож�ть� б�ти
меншими:�для�інвалідів�війни�І�р�пи�–�4266,45�рн.
(1497�рн.� х�285�%);� �для� інвалідів�війни� ІІ� р�пи�–
3817,35�рн.�(1497�рн.�х�255�%);�для�інвалідів�війни
ІІІ�р�пи�–�3368,25�рн.�(1497�рн.�х�225�%);�для��час-
ни�ів�бойових�дій�–�2470,05�рн.�(1497�рн.�х�165�%).
У�та�ом��ж�розмірі�встановлені�мінімальні�пенсії�для
інвалідів�з�числа��часни�ів�лі�відації�наслід�ів�аварії
на�ЧАЕС.
З�1�р�дня�2018�ро���перераховані�розміри�надба-
во�� та� підвищень� до� пенсій,� я�і� визначаються� від
розмір��прожит�овоо�мінім�м�:
-�пенсії�за�особливі�засл�и�перед�У�раїною;�підви-
щення�ветеранам�війни;�підвищення�жертвам�наци-
стсь�их�переслід�вань;�надбав�а�донорам;�надбав-
�а�на��триманців�відповідно�до�«війсь�овоо»�За�о-
н�;�державна�соціальна�допомоа�на�доляд�інвалі-
дам�війни.
Не�проводився�перерах�но��з�1�р�дня�2018�ро��:
-� підвищень�дітям� війни� (розмір� підвищення�дітям
війни�с�ладав�і�б�де�с�ладати�66,43�рн.);�підвищень
членам�сімей�заиблих�війсь�овосл�жбовців� та�по-
мерлих�інвалідів�війни;�додат�ової�пенсії�чорнобиль-
цям�1-ї,�2-ї,�3-ї�та�4-ї��атеорій�та��омпенсації�за�втра-
т��од�вальни�а�вдовам�чорнобильців.� (Постанова-
ми�Кабінет��Міністрів� У�раїни� від� 28.12.2011�р.�№
1381�та�від�25.03.2014�р.�№�112�в�азаним��атеорі-
ям�ромадян�встановлено�розмір�підвищень�та�до-
дат�ової�пенсії���фі�сованом��розмірі,�а�не���відсот-
�ах�від�прожит�овоо�мінім�м�).�Тож�с�ми,�на�я�і�зро-
ст�ть�пенсії,�б�д�ть����ожноо�різні.
Перерах�но��проведено�автоматизованим�спосо-
бом,�том��звертатися�до��правління�не�потрібно.
�Виплата�перерахованих�пенсій�б�де�забезпечена
з�4��р�дня�цьоо�ро���відповідно�до�рафі�ів�випла-
ти�пенсій.�Наст�пноо�перерах�н���пенсій�слід�очі��ва-
ти���березні�2019�ро��,�тоді�б�де�проведено�ос�часнен-
ня�пенсій�за�форм�лою�-�с�мою�50%�зростання�рівня
інфляції�та�50%�зростання�середніх�зарплат�за�2018�рі�.
Мо�илів-Подільсь�е	об’єднане	правління	ПФУ
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або�осіб,� я�і� їх� замі-нюють,� її
родичі� (баба,� дід,� прабаба,
прадід,� тіт�а,� дядь�о,� по-
внолітні� брат� або� сестра),
вітчим,� мач�ха,� представни�
ор�ан��опі�и�та�пі�л�вання�по-
дають� до� сл�жби� �� справах
дітей� заяв�� про� надання� ста-
т�с�� і� засвідчені� в� �становле-
ном��поряд����опії�до��ментів:
свідоцтва�про�народження�ди-
тини�до��мента,�що�посвідч�є
особ��заявни�а;�до��мента,�що
підтвердж�є�повноваження�за-
�онно�о�представни�а�дитини
(�� разі� �оли� дитина� постійно
проживає/переб�ває���за�ладі
охорони�здоров’я,�за�ладі,��до-
��мента,�що�підтвердж�є�фа�т
переб�вання�дитини�в�та�ом�
за�ладі)�або�родинні�стос�н�и
між� дитиною� та� заявни�ом;
довід�и�про�взяття�дитини�на
облі��я��вн�трішньо�переміще-
ної� особи� або�до��мента,�що
підтвердж�є� проживання/пе-
реб�вання�дитини�в�населено-
м�� п�н�ті,� на� території� я�о�о
здійснювалася� антитерорис-
тична�операція.
У�разі�відс�тності�відомостей
про�реєстрацію�місця� прожи-
вання�дитини�до�азами�підтвер-
дження� її� місця� проживання/
переб�вання� в� населеном�
п�н�ті,� на� території� я�о�о
здійснювалася� антитерорис-
тична� операція,� мож�ть� б�ти
відомості,�я�і�містяться�в�Дер-

жавном��реєстрі�речових�прав
на�нер�хоме�майно,�або�до��-
менти� про� право� власності
бать�ів�або�дитини�на�р�хоме
чи� нер�хоме� майно,� або
свідоцтво�про�базов��за�альн�
середню� освіт�,� або� атестат
про� повн�� за�альн�� середню
освіт�,�або�до��мент�про�про-
фесійно-технічн�� освіт�,� або
табель��спішності,�або��чнівсь-
�ий��вито�,�або�медичні�до��-
менти,�або�свідоцтво�про�на-
родження�дитини.
Я�що�діти�отримали�поранен-
ня,� �онт�зію,� �аліцтво,� та�ож
подаються�випис�и�з�медичної
�арт�и�дитини�або��онс�льта-
ційно�о�виснов���спе-ціаліста,
видані�після�медично�о�обсте-
ження� та� лі��вання� дитини� в
за�ладах�охорони�здоров’я�та
на��ово-дослідних� �становах,
визначених�МОЗ,�із�зазначен-
ням� діа�ноз�� з�ідно� з�Міжна-
родною��ласифі�ацією�хвороб
та� споріднених� проблем� здо-
ров’я,� отриманих� �� період
здійснення�антитерористичної
операції.
Я�що�діти�зазнали�фізично�о,
се�с�ально�о�насильства;�б�ли
ви�радені�або�неза�онно�виве-
зені�за�межі�У�раїни;�зал�чали-
ся�до� �часті� ��діях� воєнізова-
них�чи�збройних�форм�вань;�-
неза�онно� �трим�валися,� �
том��числі�в�полоні,�та�ож�по-
даються��опії:

-� заяви� про� вчинення�щодо
дитини� �римінально�о� право-
пор�шення�або�про�зал�чення
дитини�до�провадження�я��по-
терпілої,�зареєстрованої�в��с-
тановленом��поряд�����відпо-
відних�правоохоронних�ор�ана-
х;витя���з�ЄРДР�про�від�риття
�римінально�о�провадження�за
зазначеною� заявою� про� вчи-
нення�злочин��щодо�дитини�в
зоні� воєнних� дій� та� збройних
�онфлі�тів;� � виснов��� е�спер-
та�за�рез�льтатами�с�дової�е�-
спертизи,�проведеної�в�ході�до-
с�дово�о�розслід�вання�в��ри-
мінальном��провадженні,�я�ою
встановлено�фа�ти�насильства
щодо�дитини�внаслідо��воєнних
дій�та�збройних��онфлі�тів.
Я�що�діти� зазнали� психоло-
�ічно�о�насильства,�подаються:
висново�� оцін�и� потреб� сім’ї
(особи)���соціальних�посл��ах,
під�отовлений� центром� соц-
іальних� сл�жб�для� сім’ї,� дітей
та�молоді�за�формою,�затвер-
дженою�Мінсоцполіти�и.� До
оцінювання�потреб�сім’ї� (осо-
би)�може�б�ти�зал�чений�пси-
холо�/пра�тичний� психоло�,
психотерапевт,� психіатр,�що
працює� в� іншом�� за�ладі,� �с-
танові,� ор�анізації.� На� основі
виснов��� оцін�и� потреб� сім’ї
(особи)���соціальних�посл��ах
за� з�одою� бать�ів/за�онних
представни�ів�дитина�направ-
ляється� до� відповідно�о� за-

�лад�/ор�анізації� для� реабілі-
тації�та�отримання�відповідних
соціальних� посл��;�опія� по-
свідчення� з� написом� “Посвід-
чення� члена� сім’ї� за�ибло�о”,
я�що�дитина�отримала�стат�с
відповідно�до�Поряд���надан-
ня�стат�с��особи,�на�я���поши-
рюється�чинність�ЗУ�“Про�ста-
т�с�ветеранів�війни,��арантії�їх
соціально�о� захист�”,� дея�им
�ате�оріям�осіб,�затверджено-
�о�постановою�Кабмін��від�23
вересня�2015�р.�№�740;��опія
свідоцтва�про�смерть�та��опія
до��мента,�що�підтвердж�є�за-
�ибель� особи� в� населеном�
п�н�ті,�на�території�я�о�о�здій-
снювалася� антитерористична
операція,�або��опія�до��мента,
що�підтвердж�є�смерть�особи
внаслідо��поранення,��онт�зії,
�аліцтва,�отриманих���зазначе-
ном��населеном��п�н�ті���пер-
іод� здійснення� антитерорис-
тичної�операції,���разі�за�ибелі
бать�ів� дитини� або� одно�о� з
них�-�із�числа�цивільних�осіб.
Дитина,�я�ій�виповнилося�14
ро�ів,� має� право� самостійно
зверн�тися�до�сл�жби���спра-
вах� дітей� та� подати� вищеза-
значені�до��менти.
За� �онс	льтацією� зверта-

тися� до� сл	жби� 	� справах
дітей,� сім’ї� та� молоді�Мо-
 илів-Подільсь�ої� місь�ої
ради� (пл.Шевчен�а� 6/16,
тел.�6-52-97,�6-82-64).
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�Методичний�фестиваль
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К�льт�рно-освітня�ор
анізація�"Полонія�Поділля",
я	�� с	ладають� представни	и�польсь	ої� спільно-
ти,� ор
аніз�вала� ч�довий� захід� до�Дня� Свято
о
Ми	олая,��мета�я	о
о�–�відтворити�традиції�та�зви-
чаї,�пов’язані�з�цим�святом.
«Святий�Ми�олай�–�найдобріший�Святий,�він�робив
добро�людям,�і�за�це�йо�о�шан�ють�християни��сьо�о

Фестиваль�заходів�із�зар�біжної�літерат�ри,�ініційований��правлінням�освіти�Мо�илів-Подільс�ої�місь�ої�ради,�проходив��

нашом��місті�вперше.�Впродовж�тижня�за�альноосвітні�за�лади�представляли�плоди�творчої�праці�вихованців�та�педа�о�ів

інсценізаціями�творів�зар�біжних�авторів,�літерат�рно-м�зичними��омпозиціями�тощо.�Різноманіття�та�виховання�естетичних

сма�ів��чнів�–�та��визначила�девіз�та�мет��фестивалю�методист��правління�освіти�О�сана�Станіслав.��

Від ривали�фестиваль� інсценізацією�ба-
�лади�«Король�Лір�та�йо�о�доч и»�вихо-

ванці� НВК�№4.��Ліцеїсти��майстерно� відтво-
рили��драматичний��зміст� твор�,� передали
емоції� та� поч�ття� �ероїв,� продемонстр�вали
та ож�і��хорео�рафічні�здібності.�О рім�ч�до-
вої��ри�юних�а торів,
слід� відмітити�  ос-
тюми� та� де орації,
без�я их�навіть�най-
 раща��ра�сприйма-
лася�б�не�та �яс ра-
во.� Глядачі,� серед
я их� освітяни� та
бать и�юних�а торів,
��чними� оплес ами
виразили� своє� за-
хоплення� дійством.
Поч�ття��та� емоції,
ви ли ані� побаче-
ним,�а�та ож�подя а
ор�анізаторам,��час-
ни ам�бать ам,�зна-
йшли��словесне� ви-
раження���вист�пах.

Святий Миколай відкриває двері новорічно.
  різдвяним святам

світ��–�і��атоли�и,�і�православні,
–� за�важила,� розпочинаючи
захід,� �олова� ор�анізації� Емілія
Цвєт�ова.�–� �День�Свято�о�Ми-
�олая� ніби� від�риває� двері� до
різдвяних�свят.�Я�хоч�,�щоб�для

всіх�нас�вони�пройшли�під�мирним�небом.�Не-
хай�Святий�Ми�олай� принесе� �ожном���ті� по-
дар�н�и,�на�я�і�він�очі��є».
Опісля�розпочалося�свят�ове�дійство.�У�ви�о-

нанні��часни�ів�заход��зв�чали��ці�аві�розповіді
про�свято�о�Ми�олая,�засновані�на�ле�ендах,�л�-
нали�мелодійні�пісні�на�честь�бла�одійни�а,��та-
�ож�діти�представили�ч�дов�� інсценізацію,�що
перенесла�всіх�����аз�овий�світ�дитячих�мрій�та
�явлень.

Алла�Шим	о

Завершальним� а ордом� фестивалю� стала� літерат�рно-м�зична�  омпози-
�ція�в�НВК�№5�«Звеличене�любов’ю�слово».�Зв�чними�віршами,�а торсь ою��рою,

піснями�і�танцями�діти�возвелич�вали� охання,�оспіване�митцями�всіх�часів.
Фестиваль� завершився,� подар�вавши�йо
о� �часни	ам�ба
ато� 
арних� вра-
жень,�можливість�роз	рити�творчі�здібності,�насолодитися�мистецтвом����слова,
йо
о� здатністю� за
лян�ти� �� найпотаємніші� 	�точ	и� д�ші� і� відтворити� най-

либші�поч�ття.

Ч�довим�заходом���рам ах�фестивалю�став
�ор�анізований�Гімназією�літерат�рно-м�-

зичний�салон�«З�любов’ю�в�серці».�Йо�о��час-
ни и�розповідали�про�найпре расніше�поч�т-
тя�мовою� творів� поетів� і� драмат�р�ів� від� ан-
тичних�часів�до�сьо�одення,�демонстр�ючи�лю-

бов� до� х�дожньо�о
слова,� нави и� х�дож-
ньо�о�читання�та�здіб-
ності� до� перевтілення
в�інсценізації��рив ів�з
літерат�рних� шедев-
рів.

Продовжили� низ �� за-
хоплюючих� заходів� лі-

терат�рно-м�зична�  омпо-
зиція�в�НВК�№3�«З�У раїною
в�серці»�та�літерат�рна� ав’-
ярня���СЗШ�№1.

Святий Миколай відкриває двері новорічно.
  різдвяним святам

Алла�Шим	о
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ДОРОГИЙ�АРТЕМЧИКУ!

Цей�день�має�чарівне�походження,

Бо�сьо�одні�твій�День�народження,

Бажаємо,�щоб�сонце�тебе�зі�рівало,

Люди�–�"сміш$"�тобі�дар"вали,

Природа�здоров’я�тобі�піднесла,

А�ластів$а�щастя�мішо$�принесла!

А�ще�-�романти$и,�др"жби,�$охання!

Прийми�же�від�нас�"сі�ці�вітання!

Ми�знаємо�цей�день�чарівний,

�не�звичайний,

Тож�нині�здійсняться

всі�побажання!

Баб%сі�Ліда�та�Надія,

дід%сі�Василь�та�Ми�ола

й�вся�родина

ЛЮБИЙ�СИНОЧКУ�ТА�БРАТИКУ!
Сьо�одні�День�Народження�"�Тебе!
І�ми�Тебе�вітаєм�від�д"ші,
І�віримо,�що�прийде�ян�ол�з�неба
І�принесе�з�собою�три�$лючі.
Цей�перший�$лючи$�від�любові.
Любов�від�Бо�а,�др"зів�і�бать$ів.
І�віримо,�що�д"же�с$оро,
Ти�матемеш�і�сотню�цих�$лючів.
А�др"�ий�$лючи$�є�від�щастя,
І�хоч�воно�не�$ожном"�дано,
Та�с$іль$и�б�не�б"ло�ба�атства,
А�щастя�треба�все�одно.
А�третій�$лючи$�найдорожчий,
Йо�о�до�серця�ніжно�при�орни,
Бо�третій�$лючи$�від�здоров’я,
Йо�о�найбільше�в�світі�бережи.

Мама�Алла,�бать�о�Сер0ій
та�братчи��Арсеній

Наш�славний�і�рідний,�най�ращий���світі,�
З�тобою�нам�завжди�затишно�й�світло.�
Ти��арний��осподар�і�бать�о�ч�довий,�
Дар�єш�т�рбот��та�море�любові.�
Спасибі�за�лас��,�за�р��и��мілі,�
Що�вмієш�підтримати�словом�і�ділом,�
Що�в�рідном��домі�надійно�та�щиро,�
Живи�нам�на�радість���щасті�та�мирі,�
Хай�Бо��милосердний�з�висо�о�о�неба�

Дар�є��се,�чо�о�тобі�треба,�
А�Матін�а�Божа�–�цариця�свята�–�
Дар�є�щасливі�і�дов�і�літа.

З� любов’ю� др�жина� Галина
Мар�івна,�син�Дмитро,�невіст�а

Данієла�й�он��и
����Валерія

та�Давід

Люб��мат�сю,
������т�рботлив��баб�сю�

�ЛЮБОВ
��МИКОЛАЇВНУ
�ЛОГІНОВУ
вітаємо�з�65-річчям!
Най�раща�в�світі�мамо,�
Щиро�вітаємо�тебе.�
Хай�день�народження�пре�расний�
Тобі�лиш�щастя�принесе.�
За�поміч�дя� єм,��охана,�
Ростила�нас� �доброті.�
Дов$их�літ,�чарівна�мамо,�
У�Бо$а�просим�лиш�тобі.�

Донь�а�Наталя,�он��
Діма,�донь�а�Наталя
з�чолові�ом�Денисом,
он�ч�и�Даша�та�Діана

�18��р�дня�золотий�ювілей
відзначатиме�доро�а�нанаш�а

ЛАРИСА
АНАТОЛІЇВНА
КАПАЦИН!

Хай�щастя�та�мир�зі�рівають�оселю
І��рає�здоров’я,�я��добре�вино.
Б�дь�завжди�щасливою�й�веселою,
Життя�бережи,�бо�єдине�воно.
Нехай�Тобі�завжди�всміхається�доля,
Нес�ть�тіль�и�радість�з�собою�ро�и,
Хай�щастя�й�здоров’я�не�зрадять�ні�оли,
Зб�д�ться�мрії,�бажання,�д�м�и.
Щоб�проліс�ом�ніжним�життя�Твоє��вітло,
Весною�б�яла�д�ші�доброта.
Любові,�добра�Тобі,�чисто�о�неба,
Пова�и,�пошани�й�людсь�о�о�тепла.�
З�любов’ю�та�щирими�побажаннями
фіни�Оле�,�Люба�та�їхні�діти�Владислав,
���Ма�сим,�Матвій�о

Щиро�вітаємо�з�Днем�народження
доро���вчитель��,�я�а�своє�життя

віддає�вихованню�і�навчанню
підростаючо�о�по�оління

НАТАЛЮ
ЯРОСЛАВІВНУ
�ШИБІНСЬКУ!

�����Хай�серце�зі�ріє�людсь�а�доброта.
����Утоми�не�знайте�ні�оли,�ні�в�чом�,
����Б�дьте�здорові�на�дов�і�літа.
�����А�ще�бажаєм���знаменн��дат�
�����Людсь�о�о�щастя,�зла�оди�й�тепла,
�����Най�раще�все,�що�можна�дати,
������Щоб�більше�радості�ще�доля�принесла!��
�������������������З�пова�ою
���������
чні�та�бать�и�1-В��лас


Своє�16-річчя�відзначає�доро'ий�та�любий�АРТЕМ�ШВЕЦЬ!

З�70-річчям�вітаємо
хорошо�о�чолові�а,�т�рботливо�о�бать�а

та�люблячо�о�дід�ся�

СЕМЕНА�ЯКОВИЧА
КРАСНОПОЛЬСЬКОГО!

З�70-річчям�вітаємо
хорошо�о�чолові�а,�т�рботливо�о�бать�а

та�люблячо�о�дід�ся�

СЕМЕНА�ЯКОВИЧА
КРАСНОПОЛЬСЬКОГО!

ДОРОГИЙ�АРТЕМЧИКУ!
ЛЮБИЙ�СИНОЧКУ�ТА�БРАТИКУ!

Люб��мат�сю,
������т�рботлив��баб�сю�

�ЛЮБОВ
��МИКОЛАЇВНУ
�ЛОГІНОВУ
вітаємо�з�65-річчям!

Своє�16-річчя�відзначає�доро'ий�та�любий�АРТЕМ�ШВЕЦЬ!

�18��р�дня�золотий�ювілей
відзначатиме�доро�а�нанаш�а

ЛАРИСА
АНАТОЛІЇВНА
КАПАЦИН!

З�любов’ю�та�щирими�побажаннями
фіни�Оле�,�Люба�та�їхні�діти�Владислав,
���Ма�сим,�Матвій�о

Щиро�вітаємо�з�Днем�народження
доро���вчитель��,�я�а�своє�життя

віддає�вихованню�і�навчанню
підростаючо�о�по�оління

НАТАЛЮ
ЯРОСЛАВІВНУ
�ШИБІНСЬКУ!

Срібний�призер�Чемпіонат3�світ3
Мо�илів-Подільсь ий�вихов�є��ідних�спортсменів,�я і�славлять�наше�місто

� та� представляють� У раїн�� на� світовій� арені.� Серед� та их� –�Ми ола
Шрам о,� вихованець� спортивно�о�  л�б�� «Іпполон»,� в� я ом�� хлопець� трен�-
вався�сім�ро ів,�неодноразово�здоб�вав�перемо�����т�рнірах�респ�блі ансь-
 о�о�та�міжнародно�о�рівня.�Зараз�Ма сим�трен�ється���Вінниць ом��спортив-
ном��товаристві�«Спарта »,�за�я ий��спішно�вист�пає�на�зма�аннях.
2018-й�для�мо�илівчанина�став�ро ом�здоб�т ів:�хлопець�ви�рав�чемпіонат

У раїни� серед�  адетів� з�боротьби�самбо� і
б�в�зарахований�до�збірної� оманди�У ра-
їни,�я а�брала��часть���першості�світ�.
Списо � дося�нень�Ми оли� поповнився

срібною�медаллю�Чемпіонат��світ�,�я ий�про-
ходив�3-6��р�дня���місті�Нові�Сад,�що���Сербії.
Зма�алися�спортсмени�2002-2003�ро ів�на-
родження.�Ми ола�Шрам о��спішно�провів
�сі� проміжні� з�стрічі.� У�фінальном��проти-
стоянні�зма�ався�з�російсь им�спортсменом,
я ом��і�пост�пився�перемо�ою.
Успіхів�тобі,�Ми оло,���спортивних�зма�ан-

нях,�перемо��та�значних�дося�нень.
Вл.�Інф.
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Знання�іноземних�мов�стало�необхідною�час-
�тиною�нашо�о�життя.�Все�частіше�ми�ви-

 ористов�ємо� зар�біжн�� літерат�р�,� проходи-
мо�стаж�вання�за� ордоном�чи�просто�подоро-
ж�ємо.�Тоді�рівень�володіння�мовою�має�пере-
вищ�вати� той,� що� подається� �� застарілих
ш ільних� підр�чни ах.� Наразі� цін�ється�живе
спіл �вання,�всебічний�розвито ,��міння�ви о-
ристов�вати�свої�здібності�й�таланти.
Аби�підвищити�інтерес�дітей�до�вивчення�іно-

земних�мов,�а�тим,�хто�ними�добре�володіє,�дати
можливість�проявити�себе�в� он �рсах�та�захо-
дах,���НВК�№3�останній�тиждень�листопада�б�ло
о�олошено�тижнем�ан�лійсь ої�мови.�Учні�взя-
ли�а тивн���часть,�зал�чивши�всіх:�від�наймо-
лодших�ш олярів�до�старшо ласни ів,�а�та ож
�чителів�–�всіх�до�одно�о!
Понеділо �розпочався�з��рочистої�ліній и,�я а

дала� зроз�міти,
що� тиждень� по-
перед��–�неаби-
я ий.� Вед�чі� оз-
найомили� при-
с�тніх� з� про�ра-
мою, � а � та ож
здив�вали�найці-
 авішими�фа та-
ми�про�ан�лійсь-
 �� мов�� та� Ан�-
лію.� За� ліній ою
слід�вала� вірт�-
альна� е с �рсія
по� «capital� of
Great� Britain»
Лондон�.�Не�по-
 идаючи� стін
ш оли,��чні�10-11
 ласів�ознайоми-
лися�з�йо�о�виз-
начними� місця-
ми,� історією� та
стилем�життя.�Б�ти�ма симально��важними�їх�мо-
тив�вав� он �рс�на� ращо�о�сл�хача,�що�проводив-
ся�одраз��ж�після�е с �рсії.
Вівторо �б�в�присвячений�розвит ���сно�о�мовлен-

ня.�Вчителі�ан�лійсь ої�мови�під�от�вали�інтеле т�-
альн���р��«Жива��азета»�на�тем��«Did�you�know�that?»
(«Чи�знали�ви�це?»).�Приємно�відзначити,�що�семи-
 ласни и�д�же�обізнані�в�ан�лійсь ій�мові�та�фа тах
про�життя� в� ан�ломовних�  раїнах.� Та� незважаючи
на�це,� ожен��чень�почерпн�в�щось�нове�та�ці аве
із�«живої��азети».�Серед�першач ів�б�ло�ор�анізо-

вано��он��рс�«Моя��люблена�літера»,�а�серед�ви-
�ладачів�інших�предметів�–�зма�ання�на�звання��ра-
що�о�знавця�ан�лійсь�ої�мови.�Переможцем�визна-
но�вчителя���раїнсь�ої�мови�та�літерат�ри�А.�Кор-
донсь��.

У�раїнсь�ий�воїн�здавна�б�в�символом�мир�,�захист�,�спо�ою.
Він�стояв��на�р�бежах�нашої�землі,�щоб�ми�щасливо�жили�під
синім� небом.� Том�� 6� !р�дня� в� У�раїні�щорічно� відзначається
День�Збройних�сил�У�раїни.�Відзначали��національне�свято��і�в
Мо!илів-Подільсь�ій� Гімназії.

�6��р�дня���Гімназії�б�ло�проведено�виховн���один�,�присвячен��Дню
Збройних�сил�У�раїни.�На�захід��б�ло�запрошено��часни�а�бойових�дій
Сер�ія�Камінсь�о�о.�Сер�ій��б�в�мобілізований���2015�році�до�лав�44-ої
артилерійсь�ої�бри�ади,���я�ій�воював�з�побратимами�і�мав�позивний
«Дєд».
Щастя…�Попасне…�Сєвєродонець�…

Ç  Óêðà¿íîþ â ñåðö³
•••••     ÃÅÐÎßÌ ÑËÀÂÀ •ÃÅÐÎßÌ ÑËÀÂÀ •ÃÅÐÎßÌ ÑËÀÂÀ •ÃÅÐÎßÌ ÑËÀÂÀ •ÃÅÐÎßÌ ÑËÀÂÀ •

Демобіліз�вали� йо�о� 17
�вітня�2016�ро��.�За�м�жність
та�відва���на�ороджений�ор-
деном� та�Почесною� відзна-
�ою�Президента.�Про�все�це
він�розповів��чням�5-В��лас�,

я�і��захоплено�сл�хали.
Діти�висловили��ветеран���слова�подя�и�та
привітання,�а�та�ож�подар�вали�малюно��(ав-
тор�Марія�Портна).�Поезію�прочитала�Ліліа-
на�Бєдіна,�а�вед�чими�б�ли��чні�10-х��ласів
Ві�торія�Біжан�та�Ярослав�Ши�ирявий.
��О�расою�заход��став�прапор,�переданий
молодшим�лейтенантом�Ві�тором�Біжаном
з�місця�боїв�зі�словами�подя�и�та�побажань
наших�бійців.
Бібліоте�ар�Тетяна�Стецю��розповіла�про
�ероїв,�вип�с�ни�ів�Гімназії�Владислава�Дю-
сова�та�Єв�ена�Герасевича,�я�і�віддали�своє
життя,�воюючи���добровольчих�за�онах.
Хочеться� вірити,� що� війна� незабаром
с�інчиться,� солдати� поверн�ться� додом�,
стихн�ть�виб�хи,�і���раїнці�нарешті�зажив�ть
щасливо.�А�по�и�що�ми�вихов�ємо�майб�тніх
патріотів,��ідних�нащад�ів�нашої�У�раїни.

Олеся��Біжан,��читель�Гімназії

Варто� з�адати,� що� �чням� різно�о� ві��
пропон�валися�інтеле�т-шо�,��вест-і�ри,
�он��рси� �росвордів,� пазлів,� есе,� тема-
тичних��азет�ан�лійсь�ою�мовою.

Вишень�ою� на� торті� цьо�о� тижня� став
�ала-�онцерт�за��часті�найталановитіших
особистостей�НВК�№3.�Учні�під�от�вали
сценів�и,�пісні�ан�лійсь�ою�та�франц�зь-
�ою�мовами.�П�блі���заворожила�фран-
ц�зь�а�пісня���ви�онанні�Ліліани�Ващен-
�о,� �ра� на� са�софоні� Дмитра� Ващен�а.

Справжньою�несподіван�ою�для��лядачів
б�ла� інсценізація� �аз�и� «Коза-Дереза»
франц�зь�ою�мовою���постановці��чнів�5-
7��ласів.�Та�ож�не�можна�не�з�адати��ні-
�альний� бальний� танець� Бо�дана� Зави-
довсь�о�о�та�Віти�Б�дя�,�що�вразив�і�над-
звичайною��рацією,�і��остюмами,�і�ретель-
но�підібраним�м�зичним�с�проводом.

На� та�их� піднесених� нотах� завершився
тиждень�ан�лійсь�ої�мови,�але�дале�о�не
підійшов�до��інця�неле��ий�шлях�її�вивчен-
ня,�я��і�тема�есе,�я����от�вали�до��он��р-

с��діти�«Studying�a�foreign�language�has�a�beginning
but� no� end»� («Вивчення� іноземної� мови� має� поча-
то�,�але�не�має��інця»).

В.� Д�найсь�а,� �олова� МО� вчителів
іноземних� мов� НВК� №3

ВИХОВНІ� ЗАХОДИ

Ç  Óêðà¿íîþ â ñåðö³

´Studying a foreign
language has a beginning

but no endª
(´Вивчення іноземної мови має початок, але не має кінцяª)



77777
����������������������№�50�(1128)

13�#р�дня��2018�ро��ПРОГРАМА� ТБ

17� ГРУДНЯ� ПОНЕДIЛОК
НОВИЙ� КАНАЛ
05:09,06:19�Kids�Time
05:10�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
06:20�Х/ф�“Голос�монстра”�12+
08:30�Х/ф�“Я�вбиваю�велетнiв”
12+
10:30�Х/ф�“Затра”
12:30�Х/ф�“Робот�Чаппi”�16+
15:00�Х/ф�“Трон:�Спадщина”
16+
17:40,02:30�Таємний�а#ент
19:00�Ревiзор
22:00�Страстi�за�Ревiзором
00:30�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,
15:00,18:00,21:00,03:00
Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро#о�ран(,�Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,14:10�Телепродаж
11:55�Енеїда
13:15,14:30� :РадiоДень
13:40�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино(”
15:20�Чдова�#ра
15:50�Д/ц�“Цi(аво.com”
16:20,04:10�Лайфха(�(раїнсь-
(ою
16:55�По�обiдi�шо
18:20,03:35�Тема�дня
19:00�Разом
19:35�Д/с�“Жива�природа”
19:50�Т/с�“Дiр(�Джентлi”�12+
21:25,03:20�UA:Спорт
21:45�UA:Бiатлон.�Стдiя
22:15�Розважальна�про#рама�з
Май(лом�Щром
22:45,02:30�С(ладна�розмова
23:30�Телепродаж�Тюсо
01:40�Розсе(речена�iсторiя
ICTV
04:50�Слжба�розш(�дiтей
04:55�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:40�Громадянсь(а�оборона
06:30�Фа(ти�тижня.�100�хвилин
08:45�Фа(ти.�Рано(
09:15,19:20�Надзвичайнi
новини
10:15�Се(ретний�фронт.
Дайджест
10:35,13:15�Х/ф�“Подорож�до
центр�Землi”
12:45,15:45�Фа(ти.�День
15:00,16:20�Х/ф�“Трансформе-
ри-3:�Темний�бi(�Мiсяця”�16+
18:45,21:05�Фа(ти.�Вечiр
20:15�Прорвемось!
21:25�Т/с�“Обмани�себе”�16+
22:35�Свобода�слова
00:50�Х/ф�“Чорно(нижни(”�18+
02:35�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�Зоряний�шлях.�Новий
сезон
11:20�Реальна�мiсти(а.�Новий
сезон
13:20,15:30�“Чер#овий�лi(ар”
16:00,03:30�Iсторiя�одно#о
злочин�-4�16+
18:00�Т/с�“Виходьте�без
дзвiн(а”
19:50�То(-шо�“Говорить
У(раїна”
21:00�Т/с�“Квiти�дощ”
23:30�Х/ф�“Бiлоснiж(а�й
Мисливець”
02:00�Телема#азин
ІНТЕР
02:50�Х/ф�“Зайчи(”
03:30,04:10�“Орел�i�Реш(а.
Шопiн#”
04:45�“Top�Shop”
05:15,20:00�“Подробицi”
06:00,02:35�“Мльтфiльм”
06:15,22:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь(им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
“Новини”
07:10,08:10�“Рано(�з�Iнтером”
09:20,18:00,19:00,01:50�То(-
шо�“Стосється�(ожно#о”
11:15,12:25�Х/ф�“Жандарм�на
вiдпочин(”
13:50�Х/ф�“Жандарм�i�жандар-
мет(и”
15:50�“Жди�меня.�У(раїна”
21:00�“Вещдо(.�Особый
слчай”
23:50�Х/ф�“За�сiрни(ами”
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:�“Телевiзiйна
Слжба�Новин”
09:30,11:25,12:20� “Одрження
наослiп”
13:15�“Мiняю�жiн(�-7”
14:35�“Сiмейнi�мелодрами”
15:35�Т/с�“Моє�чже�життя”
16:30�“Се(ретнi�матерiали”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�Володар(а”
20:35�“ЧистоNEWS�2018”
20:45�Т/с�“За�правом�любовi”
21:45�“Мiняю�жiн(�-�14”
23:30,00:50�Х/ф�“Шанхайсь(ий
полдень”
01:45�Мелодрама�“Артист(а”

18� ГРУДНЯ� ВIВТОРОК
НОВИЙ� КАНАЛ
04:55�Абзац
06:39,07:59�Kids�Time
06:40�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
08:00,01:00�Київ�вдень�та�вночi
16+
09:00�Т/с�“Кохання�напро(ат”
12+
10:00,22:00�Т/с�“Ча(лн(и”�16+
10:50�Т/с�“Вiдчайдшнi
домо#осподар(и”�16+
17:00,19:00�Варьяти�12+

21:00�Т/с�“Бдиночо(�на
щастя”�12+
23:00�Х/ф�“Мара”�16+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Ведмедi-ссiди”
06:30,07:00,08:00,09:00,09:25,13:00,
15:00,�18:00,21:00,03:00
Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро#о�ран(,�Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,14:10�Телепродаж
12:00�Д/ц�“Сма(и�(льтр”
13:15,14:30� :РадiоДень
13:40�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино(”
15:20�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�UA:�Фоль(
18:20,03:35�Тема�дня
19:00�Спiльно
19:35�Д/с�“Жива�природа”
19:50�Т/с�“Дiр(�Джентлi”�12+
21:25,03:20�UA:Спорт
21:45�Нашi�#рошi
22:15�Д/ц�“По#ляд�зсередини”
22:45�Перша�шпальта
23:30�Телепродаж�Тюсо
01:40�Розсе(речена�iсторiя
ICTV
04:25�Фа(ти
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35,20:15�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�Антизомбi
12:05,13:15�Х/ф�“Випробван-
ня�во#нем”
12:45,15:45�Фа(ти.�День
15:00,16:20�Т/с�“Пес”�16+
16:40,21:25�Т/с�“Обмани�себе”
16+
17:45�Т/с�“Мар(+Натал(а”�16+
18:45,21:05�Фа(ти.�Вечiр
22:25�С(етч-шо�“На�трьох”
16+
23:40�Х/ф�“Останнi�лицарi”�16+
01:45�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,
23:00,03:50�Сьо#однi
09:30�Зоряний�шлях.�Новий
сезон
11:20�Реальна�мiсти(а.�Новий
сезон
13:20,15:30�“Чер#овий�лi(ар”
16:00�Iсторiя�одно#о�злочин�-
4�16+
18:00�Т/с�“Виходьте�без
дзвiн(а”
19:50�То(-шо�“Говорить
У(раїна”
21:00�Т/с�“Квiти�дощ”
23:20�Без�панi(и
00:00,02:15�Т/с�“CSI.�Майамi”
01:45�Телема#азин
ІНТЕР
06:00�“Мльтфiльм”
06:20,22:00�“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”
10:25,12:25�Х/ф�“Жандарм�та
iнопланетяни”
12:50�Т/с�“Во#нем�i�мечем”
14:50,15:50,16:45�“Вещдо(”
18:00,19:00,01:50�То(-шо
“Стосється�(ожно#о”
20:00,05:15�“Подробицi”
21:00�“Вещдо(.�Особый
слчай”
23:50�Х/ф�“Мiмiно”
03:30�“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:�“Телевiзiйна
Слжба�Новин”
09:30,11:10,12:20� “Одрження
наослiп”
13:00�“Мiняю�жiн(”
14:30�“Сiмейнi�мелодрами”
15:30�Т/с�“Моє�чже�життя”
16:30�“Се(ретнi�матерiали”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�Володар(а”
20:35�“ЧистоNEWS�2018”
20:45�Т/с�“За�правом�любовi”
21:45,23:45,00:50� “Iнспе(тор.
Мiста”
01:40�Мелодрама�“Артист(а”

19� ГРУДНЯ� СЕРЕДА
НОВИЙ� КАНАЛ
06:09,07:29�Kids�Time
06:10�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
07:30,01:20�Київ�вдень�та�вночi
16+
08:29�Т/с�“Кохання�напро(ат”
12+
09:30,22:00�Т/с�“Ча(лн(и”�16+
10:30�Т/с�“Вiдчайдшнi
домо#осподар(и”�16+
16:00,21:00�Т/с�“Бдиночо(�на
щастя”�12+
17:00,19:00�Е(си�16+
23:00�Х/ф�“За(ляття”�16+
02:10�Слжба�розш(�дiтей
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Ведмедi-ссiди”
06:30,07:00,08:00,09:00,09:25,13:00,
15:00,18:00,21:00,03:40
Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро#о�ран(,�Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,14:10�Телепродаж
12:00�Д/ц�“Сма(и�(льтр”
13:15�:РадiоДень
13:40�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино(”
14:30�52�вi(енди

15:20�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�Концертна�про#рама
“Коло�мрiй”
18:30,01:40�Фтбол.�Клбний
чемпiонат�свiт-2018.�Пiвфiнал
20:30�Д/с�“Життя�з�левами”
21:25,04:05�UA:Спорт
21:45�С(ладна�розмова
22:15�Д/ц�“По#ляд�зсередини”
22:45�Схеми.�Корпцiя�в
деталях
23:30�Телепродаж�Тюсо
ICTV
04:25�Фа(ти
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35,10:05�Громадянсь(а
оборона
06:30�Рано(��вели(ом�мiстi
08:45�Фа(ти.�Рано(
09:15,19:20�Надзвичайнi
новини
12:05,13:20�Х/ф�“Останнi
лицарi”�16+
12:45,15:45�Фа(ти.�День
14:55,16:20�Т/с�“Пес”�16+
16:40,21:25�Т/с�“Обмани�себе”
16+
17:45�Т/с�“Мар(+Натал(а”�16+
18:45,21:05�Фа(ти.�Вечiр
20:15�Се(ретний�фронт
22:25�С(етч-шо�“На�трьох”
16+
23:40�Х/ф�“Iмперiя�вов(iв”�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�Зоряний�шлях.�Новий
сезон
11:20�Реальна�мiсти(а.�Новий
сезон
13:20,15:30�“Чер#овий�лi(ар”
16:00�Iсторiя�одно#о�злочин�-
4�16+
18:00�Т/с�“Виходьте�без
дзвiн(а”
19:50�То(-шо�“Говорить
У(раїна”
21:00�Т/с�“Квiти�дощ”
23:20�Гчна�справа
00:00,02:15�Т/с�“CSI.�Майамi”
01:45�Телема#азин
ІНТЕР
06:00,02:35�“Мльтфiльм”
06:10,22:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь(им”
07:00�“Марафон�“Диво
починається””
10:25,12:25�Х/ф�“Висадiть
бан(”
12:00,17:40�Новини
12:50�Т/с�“Во#нем�i�мечем”
14:50,15:50,16:45�“Вещдо(”
18:00,19:00,01:50�То(-шо
“Стосється�(ожно#о”
20:00,05:15�“Подробицi”
21:00�“Вещдо(.�Особый
слчай”
23:50�Х/ф�“У�зонi�особливої
ва#и”
03:30�“Орел�i�Реш(а.�Шопiн#”
04:45�“Top�Shop”
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:�“Телевiзiйна
Слжба�Новин”
09:30,11:20,12:20� “Одрження
наослiп”
13:10�“Мiняю�жiн(�-7”
14:35�“Сiмейнi�мелодрами”
15:35�Т/с�“Моє�чже�життя”
16:30�“Се(ретнi�матерiали”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�Володар(а”
20:35�“ЧистоNEWS�2018”
20:45�Т/с�“За�правом�любовi”
21:45,22:55�“Свiт�навиворiт�10:
Бразилiя”
00:05,00:50�Драма�“Белль”
02:20�“Свiтсь(е�життя�2018

20� ГРУДНЯ� ЧЕТВЕР
НОВИЙ� КАНАЛ
06:09,07:29�Kids�Time
06:10�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
07:30,02:00�Київ�вдень�та�вночi
16+
08:30�Т/с�“Кохання�напро(ат”
12+
09:30,22:10�Т/с�“Ча(лн(и”�16+
10:30�Т/с�“Вiдчайдшнi
домо#осподар(и”�16+
16:00,21:00�Т/с�“Бдиночо(�на
щастя”�12+
17:00,19:00�Хто�зверх?�12+
23:10�Х/ф�“За(ляття�2”�16+
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�Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро#о�ран(,�Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,14:10�Телепродаж
12:00�Д/ц�“Сма(и�(льтр”
13:15,14:30� :РадiоДень
13:40�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино(”
15:20�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�Промiнь�живий
18:20,01:40�Бiатлон.�Кбо(
свiт.�III�етап.�Спринт�10�(м.
Чоловi(и
19:55�#ВУКРАЇНI
20:30�Д/с�“Життя�з�левами”
21:25,03:25�UA:Спорт
21:45�Схеми.�Корпцiя�в
деталях.�Дайджест
22:15�Д/ц�“По#ляд�зсередини”
22:45�Б(о#олi(и
23:30�Телепродаж�Тюсо
ICTV
04:05�С(арб�нацiї
04:10�Еври(а!

04:20�Стдiя�Вашин#тон
04:25�Фа(ти
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35�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
12:10,13:20�Х/ф�“Я#ар”�16+
12:45,15:45�Фа(ти.�День
14:55,16:20�Т/с�“Пес”�16+
16:35,21:25�Т/с�“Обмани�себе”
16+
17:40�Т/с�“Мар(+Натал(а”�16+
18:45,21:05�Фа(ти.�Вечiр
20:15�Ба#ач-бiдня(
22:30�Д/ф�“Мiф”
23:50�Х/ф�“Ордер�на�смерть”
16+
01:35�Т/с�“Про(рори”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано(�з
У(раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00,03:50
Сьо#однi
09:30�Зоряний�шлях.�Новий
сезон
11:20�Реальна�мiсти(а.�Новий
сезон
13:20,15:30�“Чер#овий�лi(ар”
16:00�Iсторiя�одно#о�злочин�-
4�16+
18:00�Т/с�“Виходьте�без
дзвiн(а”
19:50�То(-шо�“Говорить
У(раїна”
21:00�Т/с�“Квiти�дощ”
23:20�Контролер
00:00,02:15�Т/с�“CSI.�Майамi”
01:45�Телема#азин
ІНТЕР
06:00�“Мльтфiльм”
06:20,22:00�“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”
10:15�Х/ф�“Ос(ар”
12:25�Х/ф�“Зраз(овi�родини”
(12+)
14:50,15:50,16:45�“Вещдо(”
18:00,19:00�То(-шо�“Сто-
сється�(ожно#о”
20:00,05:15�“Подробицi”
21:00�“Вещдо(.�Особый
слчай”
23:50�Х/ф�“Хiд��вiдповiдь”
01:30�Х/ф�“Справи�сердечнi”
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,
00:55,�05:25�ТСН:�“Телевiзiйна
Слжба�Новин”
09:30,11:20,12:20� “Одрження
наослiп”
13:10�“Мiняю�жiн(�-7”
14:35�“Сiмейнi�мелодрами”
15:35�Т/с�“Моє�чже�життя”
16:30�“Се(ретнi�матерiали”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�Володар(а”
20:35�“ЧистоNEWS�2018”
20:45�Т/с�“За�правом�любовi”
21:45�“Грошi�2018”
22:30�“Право�на�влад�2018”
01:00�Воєнна�драма�“Мiсто�44”

21� ГРУДНЯ� П’ЯТНИЦЯ
НОВИЙ� КАНАЛ
06:40,21:40�Т/с�“Ча(лн(и”�16+
07:40�Ревiзор
10:40�Страстi�за�Ревiзором
13:10�Т/с�“Бдиночо(�на
щастя”�12+
16:20,19:00�Топ-модель�16+
22:40�Е(си�16+
01:20�Х/ф�“Мара”�16+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Ведмедi-ссiди”
06:30,07:00,08:00,09:00,09:25,13:00,15:00,
18:00,21:00,03:00�Новини
06:35,07:05,08:05,09:05
Добро#о�ран(,�Країно!
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:25,14:10�Телепродаж
12:00�Д/ц�“Сма(и�(льтр”
13:15,14:30� :РадiоДень
13:40�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино(”
15:20�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�Енеїда
18:20,01:40�Бiатлон.�Кбо(
свiт.�III�етап.�Спринт�7.5�(м.
Жiн(и
19:50�Перший�на�селi
20:30�Д/ц�“Спiльноти�тварин”
21:25,03:20�UA:Спорт
21:55�Перша�шпальта
22:30�Б(о#олi(и
23:00,04:20�Лайфха(�(раїнсь-
(ою
23:30�Телепродаж�Тюсо
03:45�Тема�дня
ICTV
04:25�Фа(ти
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35�Громадянсь(а�оборона
06:30�Рано(��вели(ом�мiстi
08:45�Фа(ти.�Рано(
09:15,19:20�Надзвичайнi
новини
10:05�Се(ретний�фронт
10:35�Ба#ач-бiдня(
12:45,15:45�Фа(ти.�День
13:20�Х/ф�“Ордер�на�смерть”
16+
15:00,16:20�Т/с�“Пес”�16+
16:40�Т/с�“Обмани�себе”�16+
17:45,00:25�Т/с�“Мар(+Натал-
(а”�16+
18:45,21:05�Фа(ти.�Вечiр
20:15�Антизомбi
21:25�Дизель-шо�12+
03:40�Т/с�“Патрль.�Самообо-
рона”
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�Зоряний�шлях.�Новий
сезон
11:20�Реальна�мiсти(а
13:25,15:30�Т/с�“Рi(�соба(и”
18:00�Т/с�“Виходьте�без
дзвiн(а”
19:50�То(-шо�“Говорить
У(раїна”
22:00,00:00,02:30�Т/с�“Коли
повертається�минле”
23:20�Слiдами
02:00�Телема#азин
ІНТЕР
06:00�“Мльтфiльм”
06:20,22:00�“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”
10:25,12:25�Х/ф�“З�речами�на
вилiт!”�(16+)
12:50�Х/ф�“Матсин�сино(”
(16+)
14:50,15:50,16:45,01:40
“Вещдо(”
18:00�То(-шо�“Стосється
(ожно#о”
20:00�“Подробицi�тижня”
23:50�Х/ф�“Бднi�(арно#о
розш(”
03:40�Х/ф�“Шм�вiтр”
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:�“Телевiзiйна�Слжба
Новин”
09:30,11:15,12:20� “Одрження
наослiп”
13:05�“Мiняю�жiн(”
14:35�“Сiмейнi�мелодрами”
15:35�Т/с�“Моє�чже�життя”
16:30�“Се(ретнi�матерiали”
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�Володар(а”
20:25�“Лi#а�смiх�2018”
22:25,05:00�“”#�ГУДНАЙТШОУ
Валерiя�Жид(ова�2018"
23:10�“Розсмiши�(омi(а”
01:05�“Вечiрнiй�Київ”

22� ГРУДНЯ� СУБОТА
НОВИЙ� КАНАЛ
05:49,06:59�Kids�Time
05:50�М/с�“Лнти(�та�йо#о
дрзi”
07:00�Заробiтчани
13:10�Варьяти�12+
15:10�Хто�зверх?�12+
17:10�М/ф�“Angry�Birds��(iно”
19:05�Х/ф�“Пiн#вiни�мiстера
Поппера”
21:00�Х/ф�“Лицар�дня”�16+
23:20�Х/ф�“Йолопи-
розбiйни(и”�16+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,09:30�М/с�“Ведмедi-
ссiди”
06:30,07:10,08:10,09:10
Добро#о�ран(,�Країно!
07:00,08:00,09:00,21:00,03:50
Новини
10:00�Лайфха(�(раїнсь(ою
10:15�Д/ц�“Цi(аво.com”
10:45�Д/ц�“Елементи”
11:10,17:15�Телепродаж
11:35�Хто�в�домi�хазяїн?
12:05�Сильна�доля
13:00�Х/ф�“Старий�добрий
день�подя(и”
14:40,17:40�По#ода
14:50�По�обiдi�шо
15:55,02:10�Бiатлон.�Кбо(
свiт.�III�етап.�Гон(а
переслiдвання�12,5�(м.
Чоловi(и
16:45�Спiльно
17:50,03:00�Бiатлон.�Кбо(
свiт.�III�етап.�Гон(а
переслiдвання�10�(м.�Жiн(и
18:45�Фтбол.�Клбний
чемпiонат�свiт-2018.�Фiнал
20:20�Фтбол.�Клбний
чемпiонат�свiт.�Хайлайти
20:30�Д/ц�“Ме#аполiси”
21:25�Промiнь�живий
22:30�Д/ц�“Гордiсть�свiт”
22:55,04:10�Свiтло
00:00�Телепродаж�Тюсо
ICTV
05:40�Фа(ти
06:00�Бiльше�нiж�правда
07:35�Я�зняв!
09:30�Дизель-шо�12+
10:45,10:50�Особливостi
нацiональної�роботи-2
12:45�Фа(ти.�День
13:00,02:25�С(етч-шо�“На
трьох”�16+
15:00�Т/с�“Обмани�себе”�16+
18:45�Фа(ти.�Вечiр
19:10�Х/ф�“Трансформери-4:
Час�вимирання”�16+
22:15�Х/ф�“Iнферно”�16+
00:40�Х/ф�“Чорно(нижни(”�18+
ТРК� “УКРАїНА”
07:00,15:00,19:00�Сьо#однi
07:15,05:15�Зоряний�шлях
09:10,15:20�Т/с�“Квiти�дощ”
17:10,20:00�Т/с�“Дiвчат(а�мої”
22:00�Т/с�“Салямi”
01:40�Телема#азин
02:10�Т/с�“CSI.�Майамi”
ІНТЕР
06:00�“Мльтфiльм”
07:00�“Жди�меня.�У(раїна”
08:50�“Слово�Предстоятеля”
09:00�Х/ф�“Лас(аво�просимо,
або�Стороннiм�вхiд�забороне-
ний”
10:30�Х/ф�“Прибор(вач(а
ти#рiв”
12:30�Х/ф�“Сiм�старих�i�одна
дiвчина”
14:10�Х/ф�“Вiдпст(а�за�свiй
рахно(”
16:50�Х/ф�“Сєта�сєт”
18:40�“Мiсце�зстрiчi”

20:00�“Подробицi”
20:30�Д/п�“Абсолютний
чемпiон”
21:30�“Вели(ий�бо(с.�Денис
Берiнчи(�-�Росе(i�Крiстобаль”
00:30�“Вели(ий�бо(с.�Дiллiан
Уайт�-�Дере(�Чисора”
01:30�Х/ф�“Пазмансь(ий
диявол”�(16+)
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”
11:15,23:30�“Свiтсь(е�життя
2018”
12:15�Мелодрама�“Виро(
iдеальної�пари”
16:30,21:30�“Жiночий�Квартал”
18:30�“Розсмiши�(омi(а�2018”
20:15�“У(раїнсь(i�сенсацiї”
00:35�“Лi#а�смiх�2018”

23� ГРУДНЯ� НЕДIЛЯ
НОВИЙ� КАНАЛ
05:40�М/с�“Том�i�Джеррi�шо”
06:50�Х/ф�“Я�вбиваю�велетнiв”
12+
09:00�Х/ф�“Затра”
11:00�М/ф�“Angry�Birds��(iно”
12:50�М/ф�“Iнди(и:�Назад�
майбтнє”
14:30�Х/ф�“Пiн#вiни�мiстера
Поппера”
16:20�Х/ф�“Лицар�дня”�16+
18:50�Х/ф�“Отже,�вiйна”�16+
21:00�Х/ф�“За�бортом”
23:20�Х/ф�“Тисяча�слiв”�16+
01:10�Х/ф�“Йолопи-
розбiйни(и”�16+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Ведмедi-ссiди”
06:30,07:10,08:10,09:10
Добро#о�ран(,�Країно!
07:00,08:00,09:00,21:00,03:00
Новини
09:40�Каз(а�“Ганс�Рьо(лє�i
чорт”
11:05�Д/ц�“Свiт�ди(ої�природи”
11:35�Енеїда
12:40,21:55�Бiатлон.�Кбо(
свiт.�III�етап.�Мас-стар�15�(м.
Чоловi(и
13:30,17:35�Телепродаж
13:55�Лайфха(�(раїнсь(ою
14:10�#ВУКРАЇНI
14:40�Перший�на�селi
15:25,01:40�Бiатлон.�Кбо(
свiт.�III�етап.�Мас-стар�12.5
(м.�Жiн(и
16:10�UA:Бiатлон.�Стдiя
16:35�UA:�Фоль(
18:00�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
21:25�Розважальна�про#рама�з
Май(лом�Щром
22:55�Д/ц�“Гордiсть�свiт”
23:30�Телепродаж�Тюсо
02:30�Д/ц�“Оре#онсь(ий
птiвни(”
ICTV
05:15�Фа(ти
05:40�Iнсайдер
07:30�Антизомбi
09:25�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
11:10,13:00�Х/ф�“Я#ар”�16+
12:45�Фа(ти.�День
13:20�Х/ф�“Вiйна�свiтiв”�16+
15:30�Х/ф�“Трансформери-4:
Час�вимирання”�16+
18:45�Фа(ти�тижня.�100�хвилин
20:35�Х/ф�“Трансформери-5:
Останнiй�лицар”�16+
23:50�Х/ф�“Ан#ели�i�демони”
16+
02:20�С(етч-шо�“На�трьох”
16+
ТРК� “УКРАїНА”
06:30�Сьо#однi
07:30�Зоряний�шлях
09:30�Т/с�“Дiвчат(а�мої”
13:20�Т/с�“Коли�повертається
минле”
17:10,21:00�Т/с�“Принцеса-
жаба”
19:00�Сьо#однi.�Пiдсм(и�з
Оле#ом�Панютою
20:00�Головна�тема
23:00�Х/ф�“Два�(вит(и�
Венецiю”
01:00,02:30�Iсторiя�одно#о
злочин�-4�16+
ІНТЕР
06:00�“Мльтфiльм”
07:10�Х/ф�“Мiльйон��шлюбно-
м�(оши(”
09:00�“Готємо�разом”
10:00�“Орел�i�реш(а.�Морсь(ий
сезон”
11:00�“Орел�i�Реш(а.�Переза-
вантаження.�3�сезон”
12:00�“Орел�i�Реш(а.�Переза-
вантаження”
14:00�Х/ф�“Вiзьми�мене
штрмом”�(12+)
16:10�Т/с�“Побачити�о(еан”
(16+)
20:00�“Подробицi”
20:30�Х/ф�“Книж(овий�(лб”
(16+)�Прем’єра
22:30�Х/ф�“Осiннi�(лопоти”
(16+)
00:15�“Вещдо(”
КАНАЛ� 1+1
06:00�ТСН:�“Телевiзiйна
Слжба�Новин”
06:45�“У(раїнсь(i�сенсацiї”
08:00�“Снiдано(.�Вихiдний”
09:00�Лотерея�“Лото-забава”
09:45�Марiччин�(iнозал.�М/ф
“Маша�i�ведмiдь”
09:55�“Свiт�навиворiт�10:
Бразилiя”
11:05,12:05,12:55,13:55,14:50
“Свiт�навиворiт:�Камбоджа”
15:50�Комедiя�“Слжбовий
роман.�Нашi�часи”
17:40�Комедiя�“8�перших
побачень”
19:30,04:45�“ТСН-Тиждень”
21:00�Мелодрама�“Дви#н
внтрiшньо#о� з#оряння”
01:00�“Вечiрнiй�Київ”
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����������Нема�тебе,�хоч�сільи�хочеш�лич,�
�������Сама�печаль�повисла�над�землею.�

У�світі,�серед�безлічі�облич,�
Вже�не�з�стріти�посміши�твоєї.�
Не�заросте�ніоли�та�стежина,�
Що�провела�тебе�в�останню�п�ть,�
Похилиться�заж�рена�алина,�

І�добрим�словом�люди�пом’ян�ть.

Світла�і�вічна�пам’ять�про�тебе
назавжди�залишиться�в�наших�серцях.
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�вартира�в�119�р-ні�на�1-м��пов.
по�ціні�1-�імн.��вартири.
Тел.:� (097)� 967-44-95

-� 3-�імн.� �вартира� на� 3-м�� пов.
по� в�л.�Дністровсь�ій.� Зроблено
ремонт,�є�інд.�опалення,��апіталь-
ний� �араж.
Тел.:� (067)�463-81-70

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

-� терміново� 2-�імн.� �вартира� в
119�р-ні�пл.�42�м2.�Ціна�440�000,
можливий� тор�.
Тел.:� (097)�740-59-36

-�3-�імн.��вартира��в�центрі�міста.
Тел.:�(097)� �187-33-13

-� 1-�імн.� �вартира� в�м.� Вінниці
(новоб�дова),� АГВ,� чорнова,� 2/6
це�ла,� �теплений.�Ціна� 602� 000
�рн.
Тел.:� (096)�564-24-40,�Марія

-� 2-�імн.� �вартира� в�м.� Вінниці
(новоб�дова)� 3/8� пов.� пл.� 85�м2.
Є�інд.�опалення.�Ціна�700�000��рн.
Тел.:� (098)�378-22-71

-� 1-�імн.� �вартира� в�м.� Вінниці
(новоб�дова),�5/12�пов.,�45/22/10.
Ціна�555�000��рн.
Тел.:� (098)�378-22-71

-�2-�імн.��вартира�в�м.�Вінниці�в
р-ні�Б�дин���Офіцерів.�2�бал�они,
8/9� це�ла,� 54/30/8�м2.� Ціна� 800
000��рн.
Тел.:� (096)�564-24-40,�Марія

-�1-�імн.��вартира�в�м.�Вінниці�в
р-ні�Б�дин���Офіцерів,�АГВ,�меблі,
ремонт.�Ціна�1723�000��рн.
Тел.:� (096)� 625-26-52,�О�сана

-�3-�імн.��вартира�в�м.�Вінниці�в
р-ні�лі�арні�№2.�2/5�ц.�58/41/6�м2.
Ціна�770�000��рн.
Тел.:� (096)�296-41-68,�Наталія

-� 1-�імн.� �вартира� в�м.� Вінниці
(новоб�дова)� в� р-ні� Вишень�и,
чорнова�8/12�ц.�40/18/10.�Ціна�до-
�овірна
Тел.:� (067)�20-16-171,�Оле�сій

-�2-�імн.��вартири�в�м.�Вінниці�від
інвестора�в�3-х�новоб�довах.�Пла-
тите�лише�за��вартир�.
Тел.:� (097)�410-54-72,�Сер�ій

-� 1-�імн.� �вартира� в�м.� Вінниці
(новоб�дова),� в� р-ні� Т�р�іш-Сіті.
Євроремонт,� інд.� опалення,
78/12,�46/20/14.�Ціна�до�овірна.
Тел.:� (067)20-16-171,�Оле�сій

-� пр-ся� мі�роавтоб�с� "Опель
Віваро"�(пасажир)�2010�р.в.,�об’єм
2�л,�дизель.�Відмінний�стан.
Тел.:� (067)� 919-42-32

-�Почтніть�заробляти�на�енер�ії
сонця� вже� сьо�одні!� Прое�т�-
вання�та�монтаж�сонячної�еле�-
тростанції�під��люч,�допомо�а
в�оформленні�"зелено�о"�тари-
ф�.�www.eti.in.ua
Тел.:�(096)�488-83-93

-�новий�б�дино��в�центрі�міста
без� вн�трішніх� робіт.�Можли-
вий� 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.�Острівсь�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��пл.�98�м2�з��сіма�зр�ч-
ностями�в�р-ні�СЗШ�№1.�Є�лазня,
�араж,� підвал,� сараї,� металеві
вольєри.
Тел.:� (067)�790-60-44,
(067)� 784-11-40

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

-�б�дино�,�я�ий�потреб�є�ремон-
т�,� в� р-ні�шар�ородсь�о�о�мос-
т�.,�зем.�діл.
Тел.:� (096)� 357-36-41

-�б�дино��по�в�л.�В.Во�зальній,
142.�Без�зр�чностей.
Тел.:� (068)� 76-36-960

-� частина� б�дин��� в� р-ні� СЗШ
№1.
Тел.:� (096)� 357-36-41

-�б�дино��в�р-ні�шар�ородсь�о�о
мост�.
Тел.:� (096)� 357-36-41

-� пр-ся� 2-о� поверховий�б�дино�
зі� зр�чностями� в� центрі�міста� по
в�л.Гр�шевсь�о�о.�Є��араж,��оспо-
дарчі�приб�дови,�земельна�ділян-
�а�20�сот.
Тел.:�(097)�502�81�52

-�ч�довий�б�дино��по�в�л.Ват�ті-
на,� 29� площею� 160�м2.� С�часне
план�вання,� всі� зр�чності,� �араж,
зем.діл.� 7,5� сот.�Ціна�1�млн.� 540
тис.�рн.�Тор��доречний.
Тел.:�(097)�578-56-05

-�продам�ч�дов���імнат��в�центрі
міста,�за�помірн��цін�.
Тел.:�(097)�281-91-20

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

-� в� центрі�міста� продаються� дві
три�імнатні� �вартири.
Тел.:�(097)�578-56-05

-�добротний�б�дино��пл.�106,7�м2

че�ає� на� �осподаря!�П�ш�інсь�а,
17.� Всі� зр�чності,� �араж,� �осп-
б�дівлі.�Ціна�1�млн.�260�тис.� �рн.
Тор��доречний!
Тел.:�(097)�578-56-05

-�продам�ч�довий�б�дино��в�119-
м��р-ні,�та�два�б�дин�и�в�р-ні�Ост-
ров�ів.
Тел.:�(097)�281-91-20

-�б�дино���в�с.�Серебрії.
Тел.:� (096)� 914-22-50

-� 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

-�3-�імн.��вартира��пл.�88�м2�з�ре-
монтом.�по�пров.�Острівсь�ом�.
Тел.:� (067)�72-27-751

-�1-�імн.��вартира�пл.�30�м2�з�меб-
лями� на� 1-м�� пов.� по� в�л.� Дні-
стровсь�ій.�Ціна�325�000��рн.
Тел.:� (067)�41-66-725

-� терміново� та�недоро�о�4-�імн.
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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�працевлашт�-
вання,�)ідна�зарплата.
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.�№�24850

Умовн.�др��.�ар�.�1.�На�лад�1057�прим.

Ціна�до�овірна
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(на�територі�міжрайбази).
Тел.:�(098)�085-33-32
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Чотирнадцятирічна�Оль�а�Войтен�о
бореться�за�життя�з�10�ро�ів:���дівчин-
�и� �ліома� -� п�хлина� ствоб�ра� �олов-
но�о�моз��.�Перенесла�6�бло�ів�хіміо-
терапії� та�двомісячний���рс�-�проме-
невої� терапії.�Ще� потрібно� пройти� 6
бло�ів�хіміотерапії.�Лі��вання�потреб�є
вели�их��оштів,�я�их�сім’я�не�має,�том�
звертається� до� всіх� небайд�жих� лю-
дей�з�проханням�про�допомо��.
Бажаючим� дол�читися� �оштами� до
порят�н���Оль�и� повідомляємо� �арт-
�ові�рах�н�и�бать�ів:��5167�4901�7467
5018�("Ощадбан�")�на�ім’я�Наталії�Вой-
тен�о.�5168�7423�5707�6193.�("Приват-
Бан�")�на�ім’я�Віталія�Войтен�а
067�768-50-80�Наталія� Анатоліївна.

14��р�дня,�в��День�вшан�вання��часни�ів�лі�відації
наслід�ів�аварії�на�ЧАЕС,�об�11:00�відб�деться��ро-
чисте�по�ладання��вітів�до�пам’ятно�о�зна�а�за�иб-
лим�лі�відаторам�аварії.
До��часті�в�заході�запрош�ємо��часни�ів�лі�відації
аварії,��ромадсь�ість�міста.
Збір��часни�ів�вшан�вання�-�біля�місь�ої�ради.

М.Ж��отансь�ий
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-� пр-ся� два� а
варі�ми� в� повній

омпле
тації�з�де
оративними�ри-
бами� та�водоочисною�системою.
Тел.:� (067)�41-66-725

-�в�смт�Чернівцях�пр-ся�(оренда)

афе� "Атаман".�Ціна�до!овірна.
Тел.:� (097)�444-45-49

-�пр-ся�приватизована�зем.�ділян-

а� зі� с
ладсь
ими�приміщеннями
та�б�дин
ом�0,32� !а� в� р-ні�СЗШ
№5,�по�в�л.�Полтавсь
ій.
Тел.:� (067)� 92-55-888

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

-� термінова� оренда� ма!азин�
(пл.� 50-200�м2)� біля� автово
зал�,
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

-� зд-ся� приміщення� в� центрі
міста�пл.60�м2.�Є�подвір’я.
Тел.:� (067)�790-60-44

-� сім’я� винайме� 
вартир�.
Чесність� та�порядність� !арант�є-
мо.
Тел.:� (097)� 355-38-84

-� зд-ся� в� оренд��приміщення� � в
центрі�міста.
Тел.:� (097)�326-47-74

-� терміново�винайм�� 
вартир�� зі
зр�чностями.�Порядо
� !арант�ю.
Тел.:� (096)� 25-06-788

-� зд-ся� підвальне� приміщення� в
р-ні�районно!о�рин
�,�а�та
ож�при-
міщення�для�майстерні�вз�ття.
Тел.:� (097)�290-76-51

-���зв’яз���з�розширенням�ви-
робництва� Кондитерсь�ий�Дім
"Ваца�"�запрош�є�на�постійн�
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.

-� � на�б�дівництво�потрібна�б�ді-
вельна�бри!ада.
Тел.:� (096)�468-89-19

-� терміново� на� робот�� потрібні:
вантажни
и� та� продавці� товарів
продовольчої� !р�пи.
Тел.:� (067)�447-42-90

-�Мо!илів-Подільсь
е�місь
е�
ом�-
нальне�підприємство�"Комбінат�
о-
м�нальних�підприємств"�запрош�є

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ДИТЯЧИЙ�ЛЕГЕНЕВИЙ�ТУБСАНАТОРІЙ

(юридична�та�фа�тична�адреса:�24000,�Вінниць�а�обл.,�місто
Мо�илів-Подільсь�ий,�ВУЛИЦЯ�АКАДЕМІКА�ЗАБОЛОТНОГО,
б�дино��4-А)�повідомляє�про�намір�отримати�дозвіл�на�ви�и-
ди�забр�днюючих�речовин�в�атмосферне�повітря.�Вид�діяль-
ності�підприємства�–�Діяльність�лі�арняних�за�ладів.
В�рез�льтаті�роботи�проммайданчи�а�в�атмосферне�повітря
ви�идаються�та�і�забр�днюючі�речовини,�я��о�сид�в��лецю�–
0,9т/рі�,� о�сид� азот�� (�� перерах�н��� на� діо�сид� азот�
[NO+NO2])�–�0,5т/рі�,�речовини���ви�ляді�с�спендованих�твер-
дих� частино�� недиференційованих� за� с�ладом� –� 1,0т/рі�,
НМЛОС�–�1,0т/рі�,��азот�(1)�о�сид�(N2O)�–�0,05т/рі�,��метан�–
2,1т/рі��та�в��лецю�діо�сид�–�100,0�т/рі�.
Із�за�важеннями�та�пропозиціями�щодо�обся�ів�ви�идів�по
майданчи��� звертатись� ��Мо�илів-Подільсь��� місь��� рад�
(24000,�Вінниць�а�обл.,�м.�Мо�илів-Подільсь�ий,�пл.�Шевчен-
�а� 6/16,� тел.� (04337)6-52-40,�фа�с:� (04337)� 6-55-82)� протя-
�ом�30��алендарних�днів�з�момент��виход��о�олошення.

на� робот�� тра
тористів-е
с
ава-
торщи
ів�та�водіїв�
ате!орії�С.
За� інформ.� пр-т.� Незалежності
124,�тел.:�(04337)�6-70-70

-� надаю� посл�!и� по� до!ляд�� за
літніми� людьми.� Маю� вели
ий
досвід�роботи.
Тел.:� (068)� 51-94-951

ВВАЖАТИ�НЕДІЙСНИМ:

-� паспорт� !ромадянина� � У
раїни
на� прізвище� Ваца
� Оле
сандра
Віталійовича;

-�пенсійне�посвідчення�на�прізви-
ще�Коти!и�Сер!ія� Івановича.
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