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20��р�дня�відб�лось�останнє�в�цьом��році�сесійне�засідання�Мо�илів-Подільсь�ої�місь�ої�ради�7-�о�с�ли�ання.
Перед�почат�ом�робочої�частини�засідання�в��рочистій�обстановці�місь�ий��олова�вр�чив�диплом�переможця�обласно�о
�он��рс��дитячо�о�аматорсь�о�о��орот�ометражно�о��іно�«По�ляд���майб�тнє»��ерівни�ам���рт�ів�ра�ето-�та�авіамоде-
лювання�Сер�ію�Зброже���та�Оле�сандр��Водзянівсь�ом��за�зайняте�перше�місце.�Відзна���обласної�влади�за�плідн�
деп�татсь���діяльність�отримала�з�р���місь�о�о��олови�і�деп�тат�Людмила�Я��бовсь�а.�«Це�наша�спільна�відзна�а�–�я�
рез�льтат��оле�тивної�роботи�всьо�о�деп�татсь�о�о��орп�с��в�тандемі�з�місь�им��оловою.�Разом�ми�підіймаємо�стат�с
міста�до��ідних�висот»,�–�с�азала�під�час�вр�чення�Людмила�Оле�сандрівна.�Подя���«під�ялин��»�в�той�сесійний�день
отримав�і�місь�ий��олова�–�від�ор�анізаторів��он��рс��«С�рми�звитя�и»,�що�проходив���Львові,�за�особистий�внесо���
розвито����льт�ри�міста�і�підтрим���дитячих�талантів.�Її�передали�очільни���Мо�илева-Подільсь�о�о�призери��он��рс��–
вихованці�народно�о�х�дожньо�о��оле�тив��ансамбль�с�рипалів�"Еле�ія".
На�31-ій�сесії�деп�тати�прийняли��оловний��ошторис�міста�на�2019�рі�,�а�та�ож�затвердили�низ���цільових�про�рам,
з�ідно�я�их�протя�ом�ро���виділятим�ться��ошти�на��тримання�та�розвито��різних��ал�зей����ромаді.
Та�ож�цією�сесією�затверджено�план�соціально-е�ономічно�о�розвит���Мо�илева-Подільсь�о�о�на�2019�рі�,�засл�хано
інформації�про�ви�онання�різних�про�рам,�внесено�дея�і��за�онодавчо-з�мовлені�зміни�до�попередніх�рішень�місь�ради,
затверджені��адрові�питання,�низ�а�технічних�до��ментацій�та�прое�тів�земле�строю�для�жителів�нашої��ромади.
Заверш�ючи�сесійне�засідання,�місь�ий��олова�Петро�Бров�о�подя��вав�деп�татам�за�плідн��та��онстр��тивн��діяльність.
«За�наш��робот��нам�з�вами�не�соромно�дивитися�в�очі�людям»,�–�за�важив�Петро�Бров�о.�Деп�тати�обмінялися�поба-
жаннями�на�рі��наст�пний�та�зробили��оле�тивн��світлин��на�з�ад���про�чер�овий�рі��своєї�деп�татсь�ої�діяльності.
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Бо�дана�Кол�паєва

Місь�ий	 
олова
Петро	Бров�о	вр�чив	�лючі	від
житла,	придбано
о	містом	за	�ошти
державної	 с�бвенції,	 хлопцеві-сироті.

В дарунок до Нового року
ñ КВАРТИРА

В дарунок до Нового року
ñ КВАРТИРА

Двадцятирічний� Владислав� Олійни�� � 26-�о
��р�дня�отримав��лючі�та�до��мент�про

право� власності� на� одно�імнатн�� �вартир�
по�проспе�т��Незалежності.�«Держава�па-
м’ятає,�що�в�нас�є�діти,� я�им�потрібно
допомо�ти� і� підтримати,� –� передаючи
�лючі� Владислав�,� зазначив� місь�ий
�олова�Петро�Бров�о.�–�Дай�Боже,�щоб
ти�створив� там�свій� затишний� ��точо�,

��ди�б�тобі�хотілося�прийти,�а�в�подальшом��–�створити�там�свою�сім’ю».
Після�символічно�о�перерізання�стріч�и,�Владислав�вперше��війшов�до�ново-
�о� помеш�ання.� «Тепер� це� твій� дім!� Це� �ро�� в� доросле�життя,� –� за�важив
заст�пни��місь�о�о� �олови�Віталій� Кри�ан.�Розч�лений� дар�н�ом,�Владислав
висловив�вдячність,�всім,�хто�підтрим�вав�йо�о.
Заверш�ючи�2018-ий,�місь�а�влада�порад�вала�житлом�від�держави�ще�одно-
�о� сирот��–�Віталія� Гінтера.�Варто� зазначити,�що� тепер�діти,� я�им�придбали
�вартири,� є� їх� повноправними� власни�ами.�На�облі��� �� соціальній� сл�жбі�ще
5�дітей�з�числа�сиріт,�я�і�та�ож�з�одом�отримають�власне�помеш�ання.
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���ЗЕМЛЯКИ!

От�і�знов��добі��до
сво�о� завершення
чер�овий�рі�.� �2018
рі�� б�в� ро�ом� �он-
�ретних�рез�льтатів.
Родинний�пар�,�на-
бережна,� пар�� світла,
�спіхи� вихованців� ди-
тячої� шахової�ш�оли
та�спортивно�о� �л�б�
з��і�бо�син��,�нові�ро-
бочі�місця,�б�дівництво
асфальтно-бетонно�о�завод��–
це�плоди�нашої�праці,�наші��спі-
хи�в�році,�що�минає.
Ми�не�стояли�на�місці,�ми�р�халися
вперед,� творили� новий� день� –� свій,
сво�о�міста,� своєї� держави.�В� 2019-
м��ми� продовжимо�оновлення� набе-
режної�Дністра,�прист�пимо�до�б�дів-
ництва�першо�о�її�яр�с�,�місь�о�о�пля-
ж�.�Обіцяємо,�що� все�б�де� �расиво,
�омфортно,�с�часно!�Зап�стимо�нове
виробництво,� від�риємо�нові� робочі
місця,� ре�онстр�юємо� площ�� Тан-
�істів� –� продовж�ватимемо� робити
наше�місто��ращим.
�Вст�паючи� в�рі�� новий,� хоч�,� аби

він� для� всіх� б�в� вдалим,�мирним� та
щасливим.�Нехай�все,�що�ми�план�-
вали,�обов’яз�ово�зб�деться,�все,�що
хотіли� почати,� –� розпочнеться.� А
різдвяна�зір�а�подар�є�спо�ій�та�мир
нам�та�У�раїні!

Веселих�і�добрих�свят!
Деп�тат�обласної�ради

Геннадій�ВАЦАК

ДОРОГІ
МОГИЛІВЧАНИ!
ЩИРО�ВІТАЮ�ВАС
ЗІ�СВІТЛИМИ
ЗИМОВИМИ
СВЯТАМИ!

Нехай� ці� свята,� я�
світлі� во�ни�и� онов-
лення,�мрій� і� сподівань,
принес�ть� вам� і� вашим
родинам�добро,�зла�о-
д�� та� дов�оочі��ваний
мир�нашій�рідній�землі!
Рі�,� що� минає,� б�в
с�ладним� �� с�спільно-
політичном��житті.�Але�для�нас,���-
раїнців,� він� позначився� зна�овими
змінами�–��твердилась�нація���вірі�та
справах.
Дя��ю��сім,�хто�небайд�жий�до�долі
У�раїни,� хто� ціною� власно�о� життя
відстоює�перемо��,�хто�віддано�працює
і� творить� добро,� робить� світ� нав�оло
�ращим.� Тіль�и� разом�ми� –� р�шійна
сила,�здатна�на�вели�і�справи.
Бажаю,�щоб�для�нашої��раїни,�міста
і�для��ожно�о�з�вас�наст�пний�рі��б�в
щасливим�та��спішним.�Зич��всім�нам
сил,�єдності,�мир�!
Проведіть�ці�свят�ові�дні�з�доро�ими
людьми,���любові�й�родинном��затиш-
��.�Цін�йте�одне�одно�о,�б�дьте�м�д-
рими�й�милосердними,�любіть�У�раїн�.

З�Новим�ро�ом
і�Різдвом�Христовим!

Місь�ий��олова�Петро�БРОВКО

ШАНОВНІ
ВІННИЧАНИ!

Щиро�вітаю�вас�з
Новим� 2019-м� ро-
�ом�та�Різдвом�Хри-
стовим!
Відходить�в�історію

насичений�знач�щи-
ми� подіями� 2018� рі�,
я�ий�від�рив����ожном�
з�нас�нові�сили�та�пат-
ріотичні�поч�ття,�з��р-
т�вав,�дав�можливість
вистояти�і�здійснити�ба-

�ато�важливих�справ�зад-
ля�майб�тньо�о�У�раїни.�Горді-
стю�сповнює�наші� серця� � подія

першочер�ової�ва�и�–�здоб�ття�д�хов-
ної� незалежності� та� створення�нової
Православної�Цер-�ви�в�У�раїні.
Сьо�одні� Вінниччина� �спішно� впро-
вадж�є�реформи:����освітню,�медичн�,
місцево�о�самовряд�вання.
Нехай�наст�пний�2019�рі��б�де�щед-
рим�на�яс�раві�події,�ці�аві�плани,�нові
дося�нення�і�професійні�перемо�и.
Бажаю,�щоб�Різдвяні�свята�принес-
ли� вашим�родинам� Господнє�бла�о-
словення,� а� сяйво� різдвяної� ялин�и
зі�ріло�ваші�серця.
Нехай���ваших�оселях�назавжди�за-
пан�ють�достато�,�мир�та�зла�ода!

З�Новим�ро�ом
та�Різдвом�Христовим!

Голова�Вінниць�ої
обласної�державної

адміністрації
Валерій�КОРОВІЙ
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МІСЬКА�РАДА�ІНФОРМУЄ:
На�сайті�місь�ої�ради�www.mpmr.gov.ua���розділі
«Ре��ляторна�діяльність/Плани�ре��ляторних�а�тів
розміщений�«План-�рафі��під�отов�и�прое�тів�ре-
��ляторних�а�тів�на�2019�рі�»,�затверджений��рішен-

ПОДІЇ�І�ЛЮДИ

НОВОРІЧНІ�СЮРПРИЗИ

Голова� парламентсь�о�о
�омітет��з�питань�подат�о-
вої�та�митної�політи�и�Ніна
Южаніна�зареєстр�вала�за-
�онопрое�т� (№9188-1),
після� прийняття� я�о�о� в
У�раїні�дешеві�тютюнові�ви-
роби� мож�ть� зни�н�ти� з
прилав�ів�ма�азинів.
Я�що�ма�симальна�ціна�си-
�арет� б�де�менше� 135%�а�-
циз�,�то�заплатити�доведеть-
ся�на�25%�більше.�Приміром,
я�що�а�циз�на�певн���іль�ість
си�арет� становить� 1000� �ро-
шових�одиниць,�при�цьом��їх
ма�симальна� заявлена� вар-
тість�менше�1350�одиниць,�то
а�циз� збільшать� з� 1000� до
1250��рошових�одиниць.�Про-
стіше� �аж�чи,� за� дешеві� си-
�арети� доведеться� платити
більше�подат�ів,�що�відобра-
жається�на��інцевій�ціні.

ЗРОСТУТЬ�ЦІНИ
НА�ОПАЛЕННЯ

Постачальни�и�тепла�і��аря-
чої� води� вже� перерах�вали
свої� тарифи� і� навіть� всти�ли
їх�затвердити.�У�більшості�міст
ціни� зрост�ть� вже� з� 1� січня.
Та�,� �� нових�цінах� врах�вали
не�тіль�и�подорожчання��аз�,
але� і� зростання� зарплат� (в
о�ремих� постачальни�ів� за-
робітні�плати�зросли�на�40%),
інфляцію,� подорожчання� ре-
монтних�робіт�і�т.�д.�В�рез�ль-
таті� тіль�и� в� двох� областях
зростання�цін�с�лало�до�16%
–���Черні�івсь�ій�і�Донець�ій.
Варто�відзначити,�що�Нац�о-
місія� �� сферах� енер�ети�и� і
�ом�нальних�посл���(НКРЕКУ)
роз�лядала�ті�тарифи,�я�і�вже
підрах�вали� в� ре�іонах.� Там
вони� пройшли� �з�одження� з
місцевою�владою,�розрах�ва-
ли�свою�інвестиційн��про�ра-
м�,� провели� від�риті� сл�хан-
ня.� НКРЕКУ� ж� всьо�о� лише
перевіряла� і� затвердж�вала
нові�ціни.�Лідером�серед�всіх
ре�іонів�виявилася�Одеса.�Т�т
зростання� с�ладе� відраз�
30%.�Та���цін��встановили�для
“Одесь�ої� теплоеле�троцент-
ралі�№2”.� У� той� же� час�ще
один�місцевий� постачальни�
–�“Теплопостачання�Одеси”�–
зовсім� пропон�є� відраз�
підняти�ціни�на�72%�(ціна�ще
не� затверджена).

Напередодні�Дня�Свя-
то�о�Ми�олая�вінниць�і
підрозділи,�що� дисло-
��ються� в� зоні� прове-
дення�операції�об’єдна-
них�сил�на�Сході�У�ра-
їни,�отримали�подар�н-
�и�від�земля�ів,�в�том�
числі�і�від�мо�илівчан.

За� ініціативи��олови�Він-
ниць�ої� обласної� держав-
ної� адміністрації� Валерія
Коровія,� б�ло� зібрано� 20
тонн� всьо�о� необхідно�о,
це,�зо�рема,�фр��ти,�чай,
�ава,� солод�а� і� мінераль-
на� вода,� ц��ер�и,� печиво
та�інші�сма�оли�и,�а�та�ож
теплий��одя��та�інші�речі.
Все�зібране�б�ло�розпо-
ділено�між� дев’ятьма� він-
ниць�ими� підрозділами,
що� наразі� переб�вають� в
зоні� проведення� операції
об’єднаних� сил.�
Вантаж�до�бійців�достави-
ла�деле�ація�з�Вінниччини.
Достав�а� напередодні
новорічно-різдвяних� свят
��манітарної� допомо�и� на
Схід� У�раїни� для� наших
бійців,� є� �арною� тради-
цією,�я�а�засвідч�є�т�рбо-
т�� ��раїнців� про� своїх� за-
хисни�ів.

Про��рат�ра	поверн�ла	до	бюджет�	збит�и,
				завдані	вели�о�абаритним	транспортом
Кабінет�Міністрів�У�раїни�21�березня�2018�ро���прийняв�постанов��«Про�затвердження�Державної�цільової�про�ра-
ми�розвит���автомобільних�дорі��за�ально�о��орист�вання�державно�о�значення�на�2018-2022�ро�и».
Про�рама�розвит���автомобільних�дорі��передбачає�забезпечення�ефе�тивно�о�ф�н�ціон�вання�та�розвит��� існ�ючої�мережі
автомобільних�дорі��за�ально�о��орист�вання�державно�о�значення�за�маршр�тами�міжнародних�та�національних�транспортних
�оридорів,�підвищення�безпе�и�р�х�,�швид�ості,��омфортності�та�е�ономічності�авто-
перевезень�пасажирів�і�вантажів,�реформ�вання�системи�державно�о��правління�авто-
мобільними�доро�ами�за�ально�о� �орист�вання.
Мо�илів-Подільсь�а�місцева� про��рат�ра� сприяє� збереженню� та� розвит��� існ�ючої
мережі�автомобільних�дорі��місцево�о�та�державно�о�значень.
Зо�рема,�місцевою�про��рат�рою�встановлено�пор�шення�підприємцями�норматив-
них�ва�ових�параметрів�при�проїзді�автомобільними�доро�ами�за�ально�о��орист�ван-
ня,�за�що�останнім�стр��т�рними�підрозділами�Державної�сл�жби�У�раїни�з�безпе�и�на
транспорті�нараховано�збит�и.
З�метою�відш�од�вання�ш�оди,�завданої�вели�о�абаритними�транспортними�засоба-
ми,�місцевою�про��рат�рою�витреб�вано�та�опрацьовано�необхідні�до��менти�та�шля-
хом�дос�дово�о�вре��лювання�спор��вдалося�поверн�то�до�державно�о�бюджет���ош-
ти���розмірі�31,2�тис.��рн.

Бо�дан�Коц�лим,�про��рор�Мо�илів-Подільсь�ої�місцевої�про��рат�ри

Подарунки від земляків до Нового року
• ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓ   •• ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓ   •• ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓ   •• ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓ   •• ÄÎÏÎÌÎÃÀ  ÔÐÎÍÒÓ   •

• Ä• Ä• Ä• Ä• ÄËß ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÁËÀÃÀ Ëß ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÁËÀÃÀ Ëß ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÁËÀÃÀ Ëß ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÁËÀÃÀ Ëß ÇÀÃÀËÜÍÎÃÎ ÁËÀÃÀ   •  •  •  •  •

ПРО�ЦЕ�ВІН�СКАЗАВ�НА�ЗАСІДАННІ�РНБО�26-�о�ГРУДНЯ.
“Зараз� о� 14-ій� �одині� припиняється� воєнний� стан.�Це�моє
принципове�рішення.�Воно��р�нт�ється�на�аналізі�всіх�с�ладо-
вих�поточної�безпе�ової�сит�ації�в��раїні”,�–�с�азав��лава�дер-
жави.�Порошен�о��онстат�вав,�що�“сит�ація�нав�оло��раїни�не
д�же�змінилася”.
“ОБСЄ�підтвердила�дані�нашої�розвід�и,�що�в�районі�Л��ансь�а
знайдено� підтя�н�ті� системи� реа�тивно�о� во�ню� “Град”,
збільшена��іль�ість�артилерії,�не�відведені�тан�и.�Не�зменши-
лася�і�війсь�ова�прис�тність�РФ�в�Азовсь�ом��морі”,�–�с�азав
Президент.
Водночас� непродовження� воєнно�о� стан��Порошен�о� пояс-
нює�наближенням�майб�тніх�виборів�в�У�раїні.
“Хотів�би�на�олосити,�що�ні��ди�не�поділася� і�російсь�а�за-
�роза.�І�можливо,�я�б�д��з�вами�відвертий,�я�би�не�вибори,�ми
б�попросили�Верховн��Рад��продовжити�цей�воєнний�стан”,�–
заявив� президент.
“Чом��мною�приймається�рішення�не�продовж�вати�воєнний
стан.�Бо�ми�маємо�дві�за�рози:�з�одно�о�бо���за�роз��прямої
воєнної�а�ресії.�А�з� іншої�–�за�роза�наст�п��на�демо�ратичні
права�і�свободи��ромадян”,�–�зазначив�він.

			Президент	Петро	Порошен�о
заявив	про	завершення	дії	воєнно�о
	стан�	в	10	областях	У�раїни

ÂÀÆËÈÂÎÂÀÆËÈÂÎÂÀÆËÈÂÎÂÀÆËÈÂÎÂÀÆËÈÂÎ

Водночас,� за� словами�Порошен�а,
за�час�воєнно�о�стан��оборонні�мож-
ливості�ЗСУ�та�інших�підрозділів�се�-
тор��оборони�“отримали�абсолют-
но�інший�вимір”.
“Проведена� величезна�робо-
та� зі� с�орочення� термінів
бойово�о� зла�одження,�
щодо�до��омпеле�тації
за�рах�но��(резерв�)
першої� чер�и,� по-
с т ав �и � ново ї
воєнної�техні�и”,
–� розповів� �ла-
ва�держави.
Порошен�о�дор�чив�силови�ам�проінформ�вати�про�наслід�и
воєнно�о�стан�,�зо�рема�про�постав�и�ново�о� і�модернізова-
но�о�озброєння�та�воєнної�техні�и�все�с�спільство.
“Люди�повинні� знати,�що� зроблено� за�цей�місяць� і� я�� б�ли
посилені�оборонні�можливості�держави”,�–�с�азав�Порошен�о.

ням�31�сесії�місь�ої�ради�7�с�ли�ання�№�794
від�20.12.�2018�ро��.

"У�раїнсь�а�правда"

Місь�ий� �олова�Петро� Бров�о� та� ви�онавчий� �омітет
Мо�илів-Подільсь�ої�місь�ої�ради�висловлюють�щир��по-
дя��� підприємцям�міста�Геннадію� Ваца��,� Людмилі
Іжа�івсь�ій,�Василю�Колесни���за�надання�бла�одійної
допомо�и�для�ор�анізації�свята�до�Дня�Свято�о�Ми�олая.

���ДЯКУЄМО�ЗА�РОЗУМІННЯ�ТА�ПІДТРИМКУ!
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ЧЕКАЄМО�НА�ЗМІНИ

Про
нове у
новому

році
НОВІ� ПРАВИЛА

В� У�раїні� з� 1� січня� 2019
ро��� зміняться� правила
оплати�еле�троенер�ії.
Споживачі� еле�троенер�ії
б�д�ть���ладати�до�овори�на
її�постачання�та�на�розподіл.
Примітно,�1�липня�2019�ро��
в�У�раїні�має�розпочати�робо-
т�� новий� рино�� еле�тро-
енер�ії.�При�цьом��ціна�відп�с-
���еле�троенер�ії�ТЕС�та�інши-
ми� виробни�ами� б�де� ре��-
люватися�ви�лючно�рин�овим
попитом�і�пропозицією.

Стя�нення� ПДВ� б�д�ть
проводити� зі� ввезених� до
У�раїни� товарів,� вартість
я�их�перевищ�є�е�вівалент
100�євро.
Операторів�поштово�о�зв’яз-
-��� та� е�спрес-перевізни�ів
пропон�ють�визнати�подат�о-
вими� а�ентами.�Цю�норм�� є
намір� вводити� з� перехідним
періодом:� з� 1� січня� по� 30
червня�2019�ро���-�для�товарів
с�марною�вартістю� в� е�віва-
ленті� більше�150� євро,� після
за�інчення�цьо�о�термін��-�100
євро.

Про
нове у
новому

році
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ПЕНСІОНЕРИ
З�1�березня�2019�ро���за�планом�Уряд��відб�деть-
ся�автоматична�інде�сація�пенсій�для�всіх���раїнців,
я�им�призначена�пенсія�на�за�альних��мовах.�На�її
проведення� ��бюджеті� передбачено�20�млрд.� �рн.
Надалі�пенсії�б�д�ть�автоматично�перерахов�вати-
ся�щоро��.� Інде�сація� відб�ватиметься� за� новою
форм�лою:�з��рах�ванням�інфляції�та�зростання�се-
редньої�зарплати.�Це�дозволить��ни�н�ти�повернен-
ня�розрив��між�розмірами�виплат�новим�пенсіоне-
рам�і�тим,�хто�вийшов�на�пенсію�раніше.

Пенсіонери-війсь�овосл�жбовці
З�1�січня�триватиме�підвищення�пенсій��олишнім
війсь�овосл�жбовцям� –� �ряд� розтя�н�в� виплат�
підвищення�на�три�ро�и:���2018�році�війсь�овим�вип-
лач�валося� 50%�с�ми� підвищення,� з� 1� січня� 2019
ро��� вони� отрим�ватим�ть� 75%,� а� з� 1� січня� 2020
ро���–�100%.
У�2019�році�на�перерах�но��пенсій�війсь�овосл�ж-
бовцям�заплановано�5,5�млрд.��рн.

Пенсіонери-міліціонери
З�почат���2019-�о�почнеться�новий�етап�перера-
х�н���пенсій�особам�начальниць�о�о�і�рядово�о�с�ла-
д��ор�анів�вн�трішніх�справ�(міліції).�С�ми�перера-
хованих�пенсій�обчислює�Пенсійний�фонд.�Та�,�з�1
січня�міліціонери� отрим�ватим�ть� додат�ово� 50%
різниці�між�місячним�розміром�підвищеної�пенсії�та
пенсії,�я���вони�отрим�вали�з�1�січня�2016�ро���до
31��р�дня�2017�ро��.

СУБСИДІАНТИ
У�2019�році�на��ом�нальні�с�бсидії�в�бюджеті�пе-
редбачено�55,1�млрд.��рн.�З�них�35,1�млрд.��рн.�–
на�виплат��с�бсидій,�оформлених���2018�році.�Пра-
вила�їх�надання�не�змінюються.
20�млрд��рн,�запланова-
на� на� монетизацію� с�б-
сидій�–�їх�виплат��“живи-
ми”� �рошима.�Монетиза-
ція�відб�ватиметься�через
Ощадбан�� і� тор�неться
нових� отрим�вачів� с�б-
сидій,� я�і� оформлять� їх� �
2019�році.
Створюється� о�ремий
спеціальний� рах�но�,� з
я�о�о�можна� пере�азати� �ошти� лише� на� рах�н�и,
зазначені�під�час�звернення�за�с�бсидією.
Після�то�о,�я��людина�сплатила�свою�частин��ра-
х�н��� і�за�інчився�опалювальний�сезон,�людям�пе-
ре�аз�ють�зе�ономлені��роші�на�звичайні�рах�н�и,�і
люди�мож�ть� їх� ви�ористов�вати� на� власний�роз-
с�д.

НАЙМАНІ�ПРАЦІВНИКИ
З�1�січня�мінімальна�зарплата�зросте�до�4�173��рн.
Це�означає,�що�автоматично�“підтя�неться”�і�рівень
зарплат���раїнців.�Середньомісячна�зарплата�може
зрости�до�10�100��рн.�У�реальном��вимірі�зростан-
ня�становитиме�до�7%.

ПОЛІЦЕЙСЬКІ,�НАЦГВАРДІЙЦІ
ТА�ПРИКОРДОННИКИ

У�2019�році�мінімальний�рівень��рошово�о�забез-
печення� нац�вардійців,� рят�вальни�ів,� при�ордон-
ни�ів�та�поліцейсь�их�підвищиться�на�22-25%.
Для�нац�вардійців� та�при�ордонни�ів� він� виросте
із� 7� тис.� �рн.� до� 9,5� тис.� �рн.,� рят�вальни�ів� –� із
7�тис.��рн.�до�9�тис.��рн.
Мінімальний�розмір� �рошово�о� забезпечення�по-
ліцейсь�о�о�патр�льної�сл�жби���Києві�збільшиться
з� 10,3� тис.� �рн.� до� 13� тис.� �рн.,� в�Одесь�ій,� За-
порізь�ій,�Дніпропетровсь�ій,�Хар�івсь�ій,�Львівсь�ій,
Київсь�ій� областях� та�районах,� приле�лих�до� зони
Операції� об’єднаних� сил,� –� з� 8-10,4� тис.� �рн.� до
12,3�тис.� �рн.�В� інших�областях�–�з�8�тис.� �рн.�до
10,4�тис.��рн.
З�2019�ро���для�поліцейсь�их�та�рят�вальни�ів�б�-
д�ть�запроваджені�дві�про�рами,�я�і�виріш�ють�про-
блем��житла:��омпенсація�оренди,�придбання�жит-
ла�на��мовах�фінансово�о�лізин��.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ
У� 2019� році� видат�и� для�Міністерства� оборони
збільшаться�на�18%�порівняно�з�попереднім�ро�ом
до�102,5�млрд.��рн.�або�2,6%�ВВП.
У�відомстві�повідомили,�що�завдя�и�цьом��війсь�о-
восл�жбовцям�план�ють�підвищити��рошове�забез-
печення�мінім�м�на�30%.�Йо�о�розмір�для�війсь�о-
восл�жбовця�за��онтра�том�становитиме�не�менше
10�тис.��рн.
Заплановано� та�ож� збільшення�фінанс�вання� на
оснащення� війсь�� с�часними� зраз�ами�озброєння
та�воєнної�техні�и.

ФЕРМЕРИ
У� 2019� році� а�раріям� виділять� з� бюджет�� на
1�млрд.��рн.�менше��оштів,�ніж���попередньом��році.
За�алом��� �ошторисі� �раїни�на�а�рарні�про�рами
передбачено�5,7�млрд.� �рн.�Збережені�всі�основні
напрями�державної�підтрим�и,�але�з�певним�пере-
розподілом� �оштів.
Про�рама� підтрим�и� тваринництва� с�ороч�ється
до�3,5�млн.��рн.�Тепер�виробни�и�тваринниць�ої�про-
д��ції�б�д�ть�зм�шені��он��р�вати�за�ці��ошти�з�оліє-

е�стра�ційними�заводами�та�елева-
торами,�я�і�теж�мож�ть�претенд�ва-
ти�на�державні��роші.
Ще�одним�нововведенням�для�а�-
ровиробни�ів�стане�можливість�от-
рим�вати� державн�� підтрим��� при
��плівлі�ва�онів-зерновозів.�Проте�це�матиме�сенс
лише�для� а�рохолдин�ів,� ос�іль�и�малі� та� середні
виробни�и�не�мож�ть�придбати�поїзд�з�54�ва�она-
ми-зерновозами.�Один�ва�он��ошт�є�близь�о�50�тис.
дол.
Пощастило�фермерам,� я�і� захоплюються� “зеле-
ною”�енер�ети�ою�і�мріють�про�перероб���біомаси.
У�бюджеті�передбачені��ошти�на��омпенсацію�вар-
тості� обладнання� для� виробництва� біоетанол�� та
еле�троенер�ії� з�біомаси.�Правда,�обладнання�до-
ведеться���п�вати���вітчизняних�виробни�ів.
Нові�фермерсь�і� �осподарства� �� 2019� році� змо-
ж�ть�отрим�вати�державн��підтрим���на�1��а�ріллі.

СТУДЕНТИ
За�онодавство� визначає� два� основні� типи� сти-
пендій�–�а�адемічні�та�соціальні.�На�виплат��а�аде-
мічних���бюджеті-2019�заплановано�3,4�млрд.��рн.,
що�на�236�млн.��рн.�більше,�ніж���2018�році.
За� даними�МОН,� на� стипендії� �� за�ладах� вищої
освіти,�я�і�фінанс�ються�Міністерством�освіти�і�на-
��и,��ряд�витратить�340,1�млн.��рн.
Та�ож� �� державном��бюджеті� передбачені� �ошти
на�виплат��стипендій�ст�дентам�за�ладів�вищої�ос-
віти,� я�і� підвідомчі� іншим�міністерствам�–�МОЗ� та
Міністерств�� ��льт�ри.
На� соціальні� стипендії� заплановано� виділити
680,5�млн.��рн.�—�на�8%�більше,�ніж���2018�році.
Народні� обранці� перед�мали� пере�ладати� �три-
мання�за�ладів�третьо�о-четверто�о�рівнів�а�реди-
тації�(інстит�тів�та��ніверситетів)�на�місцеві�ор�ани
влади.�Їх�фінанс�ватиме�державний�бюджет�–�на�це
додат�ово�передбачено�400�млн.��рн.

ВЧИТЕЛІ�ТА�ШКОЛЯРІ
На�про�рам��“Нова���раїнсь�а�ш�ола”�бюджет�ви-
діляє�1,4�млрд.��рн.,�я��і���2018�році.
У�2019�році�Міністерство�освіти�план�є�затверди-
ти�новий�державний�стандарт� та�освітні� про�рами
для�базової�ш�оли�–�5-9��ласи.
Крім�цьо�о,�зміниться�форм�ла�розрах�н���освіт-
ньої�с�бвенції,�для�міст�обласно�о�значення�напов-
нюваність� становитиме� 25� �чнів,� для� обласних
центрів�–�27,�для�районів�та�ОТГ�форм�ла�прив’я-
з�ється�до�відсот�а�сільсь�о�о�населення�і�щільності
�чнів�на��вадратний��ілометр.
У�Міносвіти�вважають,�що�новий�підхід�дозволить
�ромадам�отрим�вати�більше��оштів.
Та�ож���бюджеті�передбачений�рес�рс�на�розподіл
�ласів�на��р�пи,�я�що����ласі�понад�27��чнів.�Раніше
�ошти�на�це�не�виділялися.�Розподіл�відб�ватиметь-
ся� на� �ро�ах� праці,� ��раїнсь�ої�мови� та� іноземних
мов.�Міста�мають�право�виділяти�на�це�додат�овий
рес�рс.

ТАЛАНОВИТА�МОЛОДЬ
У� бюджеті-2019� з’явилася� нова� стаття� видат�ів:
Мінфін�спрям�є�1�млрд.��рн.���новий�фонд�прези-
дента�на�підтрим���освітніх�та�на��ових�про�рам�для
молоді,�йо�о�Петро�Порошен�о�створив���листопаді
2018�ро��.�На��ошти�фонд��змож�ть�розрахов�вати
ст�денти,�я�і�навчаються�на�ма�істрів,�молоді�до�-
тори�філософії�та�до�тори�на��.�Та�ож�рес�рс�з�пре-
зидентсь�о�о�фонд�� може� б�ти� спрямований� на
оплат�� �часті� ��раїнсь�их� талановитих� людей� �
міжнародних�на��ово-пра�тичних�семінарах�та��он-
ференціях.

МОЛОДІ�БАТЬКИ
З�1�січня�2019�ро���почне�діяти�нова�соціальна�про-
�рама�“М�ніципальна�няня”.
Уряд�відш�одов�ватиме�бать�ам�посл��и�з�до�ляд�

за� дитиною� до� трьох
ро�ів.�Розмір�відш�од�-
вання� –� прожит�овий
мі-нім�м�на�дітей�ві�ом
до�шести�ро�ів.�З�1�січня
прожит�овий� мінім�м
становитиме�1�626��рн.,
з�1�липня�–�1�699��рн.,�з
1��р�дня�–�1�779��рн.
Право�на�та���допомо-
���матим�ть�не�лише���-
раїнці,� а� й� іноземці� та
особи� без� �ромадян-

ства,� я�і� жив�ть� в� У�раїні.� � Допомо��� не� змож�ть
отримати�бать�и-вихователі�дитячих�б�дин�ів�сімей-
но�о� тип�� та� прийомні� бать�и,� я�і� отрим�ють� інші
види�соціальних�допомо�.
Та�ож�з�1�січня�молоді�бать�и�за�державний��ошт
змож�ть� пройти�медичне� обстеження� на� TORCH-
інфе�цію.

МЕДИКИ
У�2019�році�всі��ом�нальні�за�лади�первинної�лан-
�и�повинні�підписати��онтра�т�з�Національною�сл�ж-
бою�здоров’я.�Ці�за�лади�матим�ть�фінансов��сво-
бод�,�ті,�я�і�працюватим�ть�ефе�тивно,�матим�ть�ре-
с�рс�для�підвищення�зарплати�своїм�меди�ам.
Зміни� ��фінанс�ванні� амб�латорної� спеціалізова-

ної� медичної� допомо�и� поч-
н�ться� з� липня� 2019� ро��� із
старт�� про�рами� “Без�оштов-
на� діа�ности�а”.� З� цьо�о� час�
Національна� сл�жба� здоров’я
почне� оплач�вати� аналізи� та
діа�ностичні�посл��и�з�про�ра-
ми�за�принципом�“�роші�йд�ть
за� пацієнтом”� �� �ом�нальних
полі�ліні�ах� та� полі�лінічних

відділеннях�при�лі�арнях,�а�та�ож���приватних�діа�-
ностичних�центрах�та�лабораторіях.�На�цю�про�ра-
м��в�державном��бюджеті� за�ладено�2�млрд.� �рн.
За�альний� бюджет�фінанс�вання� первинної� лан�и
медицини�на�2019�рі��–�15,2�млрд.��рн.
Ці��роші�б�д�ть�отрим�вати�за�лади�амб�латорної
допомо�и,�я�і�приєднаються�до�про�рами,���лавши
��од�� з�НСЗУ.�Обов’яз�овою� �мовою�для� �часті� �
про�рамі�“Без�оштовна�діа�ности�а”�є�перетворен-
ня�медза�ладів�з�бюджетних��станов�на��ом�нальні
не�омерційні� підприємства.
Зміна�стат�с��дає�медза�ладам��сі�можливості,�я�і
мають�звичайні�підприємства:�власні�рах�н�и�в�бан-
�ах,��н�ч�і�зарплати,�свобод��ор�анізації�роботи�за
принципом�ефе�тивності,� а� не�бюджетних� норма-
тивів.

ПАЦІЄНТИ
На� охорон�� здоров’я� �� бюджеті� за�ладено
98,08�млрд.� �рн.� 55,69�млрд.� �рн.�–�медична�с�б-
венція�з�державно�о�бюджет��місцевим�бюджетам.
Ці�видат�и�за�ладені�на�рівні�2018�ро��.
На�фінанс�вання�е�стреної�медичної�допомо�и�че-
рез�механізм�с�бвенції�передбачено�6�млрд��рн.�Крім
то�о,� вперше� за�ладено� �ошти� на� її� розвито�� –
близь�о�1�млрд.� �рн.�Б�де� ��плений�новий� транс-
порт� з� обладнанням,� для� працівни�ів� ор�аніз�ють
навчання�с�часним�техні�ам�рят�вання�життя,�зро-
ст�ть�зарплати�працівни�ів,�я�і�пройд�ть�навчання�і
підвищать�свою��валіфі�ацію.�Ці�зміни�почн�ться��
Донець�ій,�Одесь�ій,� Тернопільсь�ій,�Полтавсь�ій,
Вінниць�ій�областях�та���Києві.
Крім� то�о,� �ряд� передбачив� �� бюджеті� �ошти� на
створення�об’єднаних�диспетчерсь�их�сл�жб�в�об-
ластях,�де�вони�ще�не�створені.�Інші�ре�іони�отри-
мають��ошти�на�модернізацію�своїх�ОДС.
На�про�рам��лі��вання��ромадян�за��ордоном�за-
�лали�689,95�млн.��рн.�Про�рама”Дост�пні�лі�и”�далі
в�пріоритеті�–�на�це�передбачено�1�млрд.��рн.
Та�ож�збільшилося�фінанс�вання�міжнародних�за-
��півель�лі�ів�до�6,58�млрд.��рн.

ФАНАТИ�ЕЛЕКТРОКАРІВ
В�бюджетн�� ніч� деп�тати� продовжили� звільнення
еле�тромобілів� від� сплати� подат��� на� додан�
вартість�до�2022�ро��.
Лож�а�дьо�тю�–��хва-
лені�напередодні�за�о-
ни� про� “євробляхи”
містять� норм�,� я�а� по-
верн�ла� сплат�� а�циз�
при� ввезенні� еле�тро-
�арів,� тоді� я�� �� 2018
році�“зелені”�авто�мож-
на� б�ло� ввезти� без
сплати�ПДВ�та�а�циз�.
Втім,�врахов�ючи�вартість�авто,�с�м��а�циз��можна
назвати�символічною�–�1�євро�за�1��Вт�ємності�а��-
м�лятора.�Це�означає,�що�а�циз�на�Tesla�станови-
тиме�100�євро,�на�Nissan�Leaf�–�35-40�євро.
Ще�чотири�ро�и���раїнці�матим�ть�змо�����п�вати
е�оло�ічно�чистий�транспорт�наба�ато�дешевше,�ніж
��2017�році,�е�ономія�становитиме�15-17%.�Напри-
�лад,�я�що�від�рин�ової�вартості�найбільш�поп�ляр-
но�о�в�У�раїні�Nissan�Leaf,�14�тис.�євро,�відняти�с�а-
сований�ПДВ,� вийде� 11� 666� євро.� Та�им� чином,
зниж�а�на�вживаний�Leaf�становить�16%�або�майже
2,5�тис.�євро.
До�за�он��б�ла�внесена�норма�про�подат�ов��піль��
на� імпорт�обладання�для�еле�тростанцій�з�віднов-
лювальних�джерел�енер�ії.

ВОДІЇ
На�дорожнє��осподарство�в�бюджеті�на�прийдешній
рі��знов��виділена�ре�ордна�с�ма�–�понад�55�млрд.
�рн.�З�цієї�с�ми�майже�14�млрд.��рн.�під�ть�на�місцеві
доро�и�між�райцентрами.
В�“У�равтодорі”�порах�вали,�що�для��апітально�о
ремонт��всіх�дорі���раїни�необхідно�2�трлн.��рн.

КУРЦІ
Неприємні�новини�для�любителів�тютюн�:�си�аре-
ти�б�д�ть�дорожчати.�Ймовірно,��же�з�перших�днів
2019�ро��.�Причина�–�заплановане�в�бюджеті��ра-
їни�підвищення�а�цизів.�А�цизи�на�тютюн�зростати-
м�ть�та�:�з�1�січня�–�на�20%�–�я��заплановано�По-
дат�овим��оде�сом,�з�1�липня�–�ще�на�9%�–�я��інде�-
сація�на�інфляцію.
Я�що�виробни�и�повністю�“пере�лад�ть”�підвищен-
ня� а�цизів� на� споживачів,� си�арети�подорожчають
на� 5� �рн.� за� пач��� після� першо�о� підвищення� а�-
цизів�і�ще�на�2-3��рн.�–�після�др��о�о.
Си�арети�мож�ть�та�ож�подорожчати�через�зрос-
тання�цін�на�сировин�,�напівфабри�ати�та�еле�тро-
енер�ію,� збільшення� зарплат� і� девальвацію� націо-
нальної� валюти.

Галина�Калачова,�О�сана�Пирожо�,
Ми�ола�Топалов,�Аліна�Поля�ова,

Яніна�Корнієн�о,�"Е�ономічна�правда"

Уже�через�два�тижні��раїна�почне�життя�за�новим��ошторисом.�Я��бюджет�на
наст�пний�рі��вплине�на�життя�о�ремих��ате�орій���раїнців?�Що�для�них�при�о-
т�вали�деп�тати?�Хто�з�них���ви�раші,�а��ом��пощастило�менше?
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CВЯТКОВИЙ� ГРУДЕНЬ

Андріївсь�і�вечорниці�пройшли�і�в�НВК�№3.

Д і в ч а т а
ліпили�ва-

рени�и,��от�ва-
ли��алит�.�Гос-
подиня� розпо-
відала� їм� про
те,� я�і� �олись
б�ли�ворожіння
і�я��можна�б�ло
дізнатися� про
свою�долю.�Дів-
чата� ворожили
на�полінцях,�на
таріл�ах,�на�ти-
нові,�чобіт�и��и-
дали.� Пізніше
до�них�підійшли
хлопці.�Родзин-

�ою�свята�б�ло���сання��алити,�том��обирали�пана�Калитинсь�о�о�та�пана�Ко-
цюбинсь�о�о.�Цей� обряд� проходив� ці�аво.� Хлопці� з� азартом� підстриб�вали,
щоб� від��сити� �оржа,� а� дівчата� їх� смішили,� я�ий� хлопець� розсміється,� то�о
вимащ�ють�сажею.�Врешті-решт�Калит��розділили�на�шмат�и�та�роздали�всім
�остям.

О�рім� то�о,� на� заході� зв�чали� пісні� ��ви�онанні��часни�ів�м�зично�о� ансам-
блю�під��ерівництвом�Ві�торії�С�мчен�о�«А��оваль�на�то��»,�«Та��осив�бать�о»,
«Вечір»�та�Артема�Швеця�«Очі�волош�ові»,�проводилися�різноманітні��он��рси.
Чарівне� ворожіння,� запальні� ��раїнсь�і� пісні,� смачна� �алита� –� все� дар�вало
радість.�Приємні�враження�та��арний�настрій�винесли� із�зали��часни�и�свята
та��лядачі.

Альона�Кордонсь�а,�вчитель���раїнсь�ої�мови�та�літерат�ри,
Ві�торія�С�мчен�о,�м�зичний��ерівни�

12��р�дня�до�Гімназії�завітала�збері�ач�фондів�місь�о�о��раєзнавчо�о
м�зею�Таміла�Панасю��–�талановитий��раєзнавець,�я�а�разом�з��чите-
лем�та��чнями�8-А��лас��допомо�ла�відтворити�подільсь�і�вечорниці�«На
Андрія».

Гімназисти�мали�змо���не�лише�поч�ти�ці�авин�и�про�подільсь�і�посидень-
��и,�а�й�познайомитися�ближче� із�поезіями�Таміли�Воломирівни.�Завдя�и

та�ом��творчом��тандем���чні�наче�машиною�час��перенеслись���мин�ле,�відч�ли
атмосфер��зимових�вечорів�сторічної�давності.�Діти�вивчили�пісні�та�при�аз�и,
повідали�про�при�мети�цьо�о�свята.�Дівчата�ворожили,�з�ад�ючи�розповіді�своїх
баб�сь� та� прабаб�сь.� Хлопці� жарт�вали,� роз�ад�вали� за�ад�и.� Сміх,� жарти,
веселий�настрій�–�це�д�х�вечорниць.

Мирослава�Пшеничню�

Андріївські вечорниці
В�освітніх�заладах�Мо�илева-Подільсьо�о�до�свята�Андрія�Первозванно�о�пройшли�заходи,�що�мали�на�меті
відродження�традицій�та�звичаїв�народ".�Андріївсьі�вечорниці�відродж"вали�в�НВК�№3�та�Гімназії,�в�останній

–�із�зал"ченням�працівниів�Мо�илів-Подільсьо�о�раєзнавчо�о�м"зею.
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Святий Миколаю,
ми тебе чекаємо!
Святий Миколаю,
ми тебе чекаємо!

Учні�10-Б��лас��та�11��лас��Гімназії,�члени
народознавчо�о��л�б��"Кринич�а",�відвідали

й�привітали�малеч��дитячо�о�ле�енево�о�санаторію��та�реабілітацій-
но�о�центр��«Промінь».

Діти� побачили� невели��� вистав�� за� �частю� старшо�ласни�ів.� Малю�и� за-
�люб�и�роз�а-

з�вали� Ми�олаю
вірші,�співали�пісні,
захоплено� вітали
Чорти�а,�я�ий�заві-
тав� до� них.� Дітям
б�ло� вр�чено� со-
лод�і� подар�н�и,
одя�� і� вз�ття,� зі-
брані� �імназиста-
ми.� А� ще� хотілося
б�побажати�їм�здо-
ров’я� та� люблячих
бать�ів,� а� вихова-
телям�мир��та�бла-
�опол�ччя���новом�
році.

Наталя
Андр�ш�о,

�ерівни���л�б�
«Кринич�а»

При�рочили�Дню
Свято�о�Ми�олая
бла�одійн�� а�цію
ст�денти� ДВНЗ
«Мо�илів-Поділь-
сь�ий� монтажно-
е�ономічний� �о-
ледж».

З�ці�авою�розва-
жальною� про-

�рамою,�подар�н�а-

ми�та�солодощами
юна�и� та�дівчата�в
мас�арадних� �ос-
тюмах� завітали� до
пацієнтів� дитячо�о
ле�енево�о� т�бса-
натрію,� чим� пора-
д�вали�малеч�.
Кожні� та�і� відві-
дини� –� справжнє
свято�для�малю�ів,
водо�рай� пре�рас-
них�поч�ттів�та��емо-
цій.� Хай� же� свята
трапляються�часто!

Наш��ор.
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ОВЕН
В�цьом��році�вам
доведеться�працю-
вати�на�ма�сим�м.
Завзятість� і� напо-
ле�ливість�допомо-
ж�ть� �� дося�ненні
�ар’єрної� мрії.� В� бе-
резні� мож�ть� вини�н�ти� тр�д-
нощі,�том��най�ращим�рішенням
б�де�відпочино�.�Нама�айтеся�не
доп�с�ати� помило�,� бо� вони� за
собою� тя�н�ть� низ��� запитань.
До� осені� ваші� плани� почн�ть
здійснюватися.
ТЕЛЕЦЬ
За�Тельцями�за�ріп-
лений� стат�с� відпо-
відально�о�працівни-
�а.� У� зимовий� час
можна�б�д�вати�пла-
ни� під�орення� вер-
шин.� До� �вітня� цю
ідею�варто�приводити
��ви�онання.�Поставтеся�з�твор-
чим�підходом�до�б�дь-я�о�о�про-
е�т�,�і�на�вас�обов’яз�ово�зверне
�ва����ерівництво.�У�червні�наста-
не�час�діяти.
БЛИЗНЮКИ
Ваша�здатність�пе-
ре�он�вати�людей
стане� в� на�оді.� У
вас�є�шанс�на�по-
чат��� ро��� отри-
мати� надбав��� до
зарплати,� том�� не
сидіть� с�лавши� р��и� і
на�ад�йте� про� свої� дося�нення
протя�ом�мин�ло�о�ро��.�Прояв-
ляйте� ініціатив�� і� під�ріплюйте� її
діями.�До�осені�не�бійтеся�вияв-
ляти� більш�� наполе�ливість� �
плані�своїх�ідей.
РАК
Розробіть�план�для
дося�нення� своєї
цілі,� проте� пам’я-
тайте:� перед� ма-
рафоном�потрібно
відпочити,� а� потім
р�хатися.� Це� �раще
зробити� в� лютом�.� Не
нама�айтеся� діяти� поодинці,
зберіть� �оманд�� однод�мців� і
працюйти� на� рез�льтат.�Не� від-
вертайтеся�від�д�мо���оле�,�вони
вам�мож�ть�допомо�ти�в� травні.
По�можливості�б�д�йте�свої�пла-
ни�разом�з�др�зями.
ЛЕВ
Подр�жіться�зі�свої-
ми� товаришами,� і
вони�не�раз�вам�до-
помож�ть� �� роботі.
У��вітні�непо�ано�по-
чати�виріш�вати�пи-
тання,�я�і�з’явилися
в� �оле�тиві.� Від� ва-
ших�м�дрих�рішень�за-
лежатиме��спіх��оманди.�Керів-
ництво�розрахов�є�на�ваш��са-
мовідданість� і� точний� розрах�-
но����прое�тах.�Дійте�спо�ійно�і
ріш�че,�адже�в��інці�ро���на�вас
очі��є� вели�а� �он�а� творення
ново�о.
ДІВА
Не� підпадайте� під
р�тин��протя�ом�ро-
��.� Вам� потрібно
зробити� �либо�ий
вдих� і� взятися� за
нов�� справ�.� Керів-
ництво��отове�вас�за-
охоч�вати,� але� тіль�и� в
том�� випад��,� я�що� побачить
�інцевий� підс�мо�.�Нама�айтеся
в�роботі�ви�роїти�трохи�час��для
відпочин��,�аби�морально�не�ви-
�оріти.�На�почат���ро�����вас�на-
мічається� �рандіозний� прое�т,
я�ий�від�вас�вима�ає�ба�ато�сил,
інтеле�т�� і� час�.� Не� звертайте

�ва���на�дрібниці.
ВАГИ
Навчіться� долати
бар’єри� і� не� заб�-
вайте�ввести�в�свій
розпорядо��дня��о-
ловний�п�н�т�–�спо-
�ій.� А�тивіз�йте� всі
свої�сили�і�ви�он�й-
те� справи� по�мірі� їх
надходження.� Не� в�лю-
чайтеся�на�роботі�в�інтри�и�і�не�ста-
нете� їх� �оловним� зар�чни�ом.� Із
створено�о� �онфлі�т�� нама�айтеся
винести� свої� �ро�и.�Сміливо� йдіть
на��омпроміси�і�не�бійтеся�брати�ба-
�ато�роботи�до�почат���ро��.
СКОРПІОН
Не�з’ясов�йте�стос�н-
�и�на�своєм��робочо-
м�� місці.� Вони� мо-
ж�ть�серйозно�впли-
н�ти�на�д�м���вашо-
�о� �ерівництва.� Не
нама�айтеся�прово��-
вати�своїх��оле����то-
м�,�в�чом��вони�впевнені
на�100%.�Вліт���всі�ваші�дії�прине-
с�ть�плоди�і�б�д�ть�вина�ороджені.
Не�с�мнівайтеся�в�правильності�об-
рано�о�шлях�,� рез�льтат� ви� поба-
чите�незабаром.
СТРІЛЕЦЬ
Старання� ваші� при-
вед�ть��оле��до�д�м-
�и,�що�все���вас�ви-
ходить��лад�о.�Місяць
травень�–��арний�час
для� здійснення� пла-
нів.�Зробіть�став���на
дисциплін�,�і��спіх�вас
не� зм�сить� дов�о� че�а-
ти.� Постарайтеся� провести� меж�
між�роботою� і� особистим�життям.
Я�що�цьо�о�не�зробите,�вважайте,
що�працювали�марно.
КОЗЕРІГ
Не� зниж�йте� свою
а�тивність�при�б�дь-
я�их� обставин� і� на-
віть� тоді,� �оли� на-
чальство� не� надто
вірить���ваші�сили.�В
червні� вас� б�д�ть
відвід�вати� �реативні
ідеї,�але�до�цьо�о�час��їм�необхідно
створити�потрібний��р�нт.�Розрахо-
в�йте�на�рез�льтат�на��інець�ро��,
а�по�и�не�відмовляйте�собі�в�прояві
ініціативи.
ВОДОЛІЙ
Цей� рі�� ознаменова-
ний�для�вас�змінами
в� �ар’єрі.� Існ�ючі
обов’яз�и�вас�давно
обтяж�ють,� том�� до
весни�з’явиться�мож-
ливість� перейти� на
інше� місце� роботи.
Вільне�плавання�теж�по-
сл�жить� відмінним� варіантом� для
підтвердження� власної� значимості.
Мотив�йте�себе�при��ожном��зр�ч-
ном��випад���і�беріться�за�нові�про-
е�ти� сміливо.�Від� бадьорості� д�х�
залежить�перспе�тива�в��ар’єрі.
РИБИ
Почато�� ро��� дасть
вам� старт� та� чіт��
мет�.�Вас�че�ають�хо-
роші�зміни�на��ар’єр-
ном��шлях�,�том��с�о-
ристайтеся� пропози-
цією�в�лютом��місяці.
Навчіться� терпінню� і
не� бійтеся� понаднормових� ро-
біт.�Вони�принес�ть�не�тіль�и�при-
б�то�,�але�і�поб�д�ють�надійн��плат-
форм��для�подальшо�о�забезпечен-
ня��лієнтами.�Я�що�з’явиться�мож-
ливість� ново�о� працевлашт�вання,
то� не� ля�айтеся� цієї� процед�ри,
воно�принесе�вам�нові�зв’яз�и�і��о-
рисні� знайомства.

ÃîðîñêîïÃîðîñêîïÃîðîñêîïÃîðîñêîïÃîðîñêîï

ШАНОВНІ�ЖИТЕЛІ�МІСТА�МОГИЛЕВА-ПОДІЛЬСЬКОГО,�МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ�РАДИ�ВЕТЕРАНІВ�УКРАЇНИ�ВІД�ЩИРОГО�СЕРЦЯ
ВІТАЄ�ВАС�З�НОВИМ�РОКОМ�ТА�РІЗДВОМ�ХРИСТОВИМ.
Ми�з�стрічаємо�2019�рі��з�надією�на��ращі�часи,�з�вірою���щасли-
ве�майб�тнє.
Хай�рі��прийдешній�обдар�є�вас�добрим�здоров'ям,�новими�здо-

б�т�ами,�достат�ом�та�бла�опол�ччям,�світлими�радісними�дня-
ми,�а�доля�б�де�прихильною,�освітлює�д�ш��добром,�милосер-
дям�та�любов'ю.
Нехай�чарівні�дзвони�і�різдвяні��оляд�и�наповнять�ваш��оселю

сміхом�і�радістю,�принес�ть��сім�мир,�добро�і�зла�од�.
Бла�опол�ччя�вам,�міцно�о�здоров'я,�щедрої�долі,�дов�их�літ�життя.
Нехай��ожен�день�2019�ро���додає�вам�нових�сил,�натхнення,�та�оп-

тимізм�,�надихає�на�нові� звершення,�приносить�щедрий�достато�� та
доброб�т.
Михайло�Хр�стовсь�ий,��олова�місь�ої�ор�анізації�ветеранів�У�раїни

ДОРОГІ�УКРАЇНЦІ!
НаближаєтьсяНовийрі�тасвітлеРіздвоХристове.Цієїпорими,я��ди-
тинстві,че�аємовідч�ттящастятаприйдешньо"одива…Щосьмаєвідб�ти-
ся:хорошеінесподіване,те,чо"озавждихотілося…
Аджевсіпри�рощійне"араздилишаються�мин�лом�,непростом�році,а

поперед��нас–лишесвітладо-
ро"а,�дачай�спіх.
Іхаймиподе��дийсамінед�же
віримо � власні сподівання, вони
всеоднод�жеважливі.Вмітиба-
жати–цецілемистецтво.Боа�-
тивнебажаннядає т� величезн� і
невпинн� �оле�тивн� енер"ію,що
з"одомвтілюєтьсяврез�льтат.
Хай не б�де війни, хай прийде
мирна ��раїнсь�� землю, хайми
б�деможитивдостат��,хайб�де
любов�родинах,хайрост�тьіна-
вчаються наші діти, хай здорові
б�д�тьбать�и…Минепросимоне-
здійсненно"о.Намвсьо"олишехо-
четься жити достойно � своєм�
власном�домі.
Хайвтомлена,зм�ченайзморе-
нанашаріднаУ�раїназаживета�,
я� і належить пре�расном�, пра-
цьовитом�, заможном� �раю. Хай
набереться сил свята ��раїнсь�а
земля та й нам дасть сил�, нат-
хнення, �дач�.
Ми на це засл�"ов�ємо. Народ,
я�ийвистояв�найс�ладнішічасиі
в найважч� пор�.Народ, я�ий не
зламався, не здався, не оп�стив
р��.Народ,я�ийзбері"себеісвою

�раїн�попривсіви�ли�иісторії–цевели�ийнарод.Ценарод,щомаєпра-
вонащастя!
Миточно–достойні.Мипростозаб�ли,я�то–б�тищасливими.Ясвято
вірю,щомипроцез"адаємо.
Доро"імої!Ябажаювамщастя �Новом�році! Хай зб�ваються заповітні
мрії,хайлюбов,добротадостато�прийд�ть��ожендім,��ожн�родин�.
Хайб�деба"атимвашноворічнийіРіздвянийстіл.Хайвсеб�дедобре!
ЗісвятомВас!
ЗРіздвомХристовим!
ЗНовимро�ом!

З�пова�ою,�Юлія�Тимошен�о

Вітаємо	чарівн�	жін��,
професіонала	 своєї	 справи

ОЛЕНУ
ІВАНІВНУ
ДЕРКАЧ

з	Днем	народження!
Та�а�знаменна�дата�–�55!�Сьо�одні�ми
дивимося�на�Вас�і�не�перестаємо�див�-
ватися�і�захоплюватися�–�я��спол�чені
в�цій�жінці�яс�равий�талант,�жіночність,
незалежність�і�сила!�Ви�є�і�завжди�б�ли
для� своїх� близь�их� доро�ов�азною
зір�ою,�я�а�допома�ає�впевнено�йти
по�дорозі�життя.�Для��оле��–�м�дрим,
та�товним� товаришем� і� відмінним
професіоналом.
Хочемо�побажати�Вам�в�та�ий
знаменний�день�сімейно�о�ща-
стя,� посмішо�� і� бла�опол�ччя,
молодості� і� здоров‘я� на� дов�і
ро�и!�Нехай�ця�дата�принесе
Вам�радість�і��дач�,�надію�на
�раще,�мир�і�спо�ій���Ваш��ро-
дин�,�і�нехай�жіноч��чарівність
ні�оли�не�по�идає�Вас!�Без-
межних��спіхів���всьом�!
������Коле�тив�Мо�илів-
Подільсь�о�о�техноло�о-
���е�ономічно�о��оледж�
�������Вінниць�о�о�НАУ�та
���профспіл�овий��омітет
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15� �р�дня� СК� "Спарта�-Ваца�"� взяв� �часть
зраз����двох�т�рнірах�одночасно.

Збірна� Вінниц�ої� області� в� м.Об�хові� на� К�б��
�Київсь�ої�області� ISKA�в�с�ладі�СК�"Спарта�-

Ваца�"�та�СК�"Славіс"���розділі�К-1лайт�зайняла�за-
�ально�омандне� перше� місце� при� 11-ти� перших
7-и�др��их�та�3-ох�третіх,�а�та�ож��оманда�СК�"Спар-
та�-Ваца�"� на� К�б��� Вінниць�ої� області� ISKA� в� м.
Жмерин�а� зайняла�за�ально�омандне�третє� місце
при�4-ох�перших�3-ох�др��их�та�4-ох�третіх.

Кращими�в��оманді�б�ли�визнані�Демід�Карін,�На-
зар�Джо�а�та�Леонід�Сівніць�ий.

Дорогою спортивних досягнень

21-23��р�дня�проходили
фінальні�зма�ання�все��-
раїнсь�ої� �і�бо�серсь�ої
серії� версії� WKA� �� місті
Києві.

У� фінальних� зма�аннях
� � взяли� �часть� більше

300� бійців.� Хлопці� зі� СК
"Спарта�-Ваца�"� здоб�ли
дві� бронзи,� два� срібла� та
шість�золотих�на�ород.

За�виснов�ами�всіх�єтапів
т�рнір�� �ращими� бійцями
серії�в�нашій��оманді�визна- Наш��ор.

ли�Деміда�Каріна�та�Назара�Джо��,�я�і�перемо-
�али���всіх�трьох�зма�аннях.
Команда� "Спарта�-Ваца�"� завершила�
2018�зма�альний�рі��та�бажає�всім�жителям
міста�над�Дністром�здоров’я,�добра�та�мир�
в�наст�паючом��Новом��2019�році.

ДОПОМОЖІТЬ

ВСТАНОВИТИ	ОСОБУ!
Головним	
правлінням	Національної	поліції	
	Вінниць�ій	області	вста-
новлюється	 особа	 невідомо�о	 тр
па	 чоловічої	 статі,	 я�ий	 8.12.2018
по�інчив	життя	само�
бством,	�ин
вшись	під	потя�	на	1078	�ілометрі
станції	«Вінниця».
Йо�о�при�мети:	на	ви�ляд	близь�о	25-35	ро�ів,	х
дорлявої	стат
ри,
волосся	 темно�о	 �ольор
	 хвилясте	 середньої	 довжини,	 очі	 сіро-бла-
�итно�о	�ольор
,	брови	д
�оподібні.
Особливі� при�мети:� на	 �р
дях� наявні	ба�ато	родимо�	різно�о	роз-
мір
.
Б�в� одя�нений:�шап�а	 сіро�о	 �ольор
,	 �
рт�а	 балонова	 темно-синьо�о	 �ольор
	 на	 зам�
,	 �офта
чорно�о	�ольор
	на	зам�
,	светр	чорно�о	�ольор
	з	V-подібним	вирізом	на	шиї,	ф
тбол�а	світло-сіро�о
�ольор
,	ш�арпет�и	сіро�о	�ольор
,	ремінь,	спортивні	штани	синьо�о	�ольор
	та	підштани�и.
При�собі�мав:�нав
шни�и	та	портмоне	�оричнево�о	�ольор
.
Конта�тні�телефони:	чер�овий	ГУНП	(0432)	594022,	594023,	ОДС	УКР	ГУНП	594099,	594155,	Ліво-
бережне	ВП,	чер�овий:	(0432)	594123	або	за	тел.:	102	в	найближчий	відділ	поліції.

НЕ�ЗАЛИШАЙТЕСЬ�БАЙДУЖИМИ!
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ПРО	БОКС
У	Мо�илів-Подільсь�ій	ДЮСШ	пройшов	від�ри-
тий	чемпіонат	міста	з	бо�с�.
У� зма�аннях� взяли� �часть� �оманди�міста� «Ш�ола
р��опашно�о�бою»�(Б�дино����льт�ри),�«У-Вей»,�СК
«Спарта�-Ваца�»,�вихованці�ДЮСШ,�а�та�ож��оман-
да�з�міста�Ата�и�(Молдова).
На� бо�серсь�ом�� ринзі� відб�лося� 22� без�омпро-
місних� поєдин�и.�Ба�ато� з� бо�серів� вперше� взяли
�часть���зма�аннях,�але�проявили�справжню�м�жність
та�волю�до�перемо�и.
У�ході�протистоянь�золото�вибороли�Лора�Шип��
(20���.),�Мар��Пер�івсь�ий,�Оле�сандр�Вонсович�(21
��.),� Всеволод�М�раховсь�ий� (54� ��.)� –� вихованці
«Ш�оли�р��опашно�о�бою»,�що�діє�при�Б�дин�����ль-
т�ри;�Оле�сій�Гончар���(30���.),�Іван�Лісни��(32���.),
Сер�ій�Бральч���(34���.),�Оле�сій�Сов�о�(36���.),�Ле-
онід�Сівніць�ий�(44���.)�–�представни�и�спортивно-
�о��л�б��«Спарта��Ваца�».�Гарний�рез�льтат�проде-
монстр�вали� вихованці�ДЮСШ�–�Ростислав� Горо-
динсь�ий� (32��.),� Тимофій� Телішевсь�ий� (34� ��.),
Данило�Созансь�ий�(36���.),�Юрій�Воробйов�(44���.),
Василь�Кричишин�(46���.).�В�отре�відзначився�май-
стерністю�Владислав� Барча�� (69� ��.),� цьо�о� раз�
боєць� за�інчив� поєдино�� достро�ово� в� 1� ра�нді.
Крап���зма�ань�поставив�Бо�дан�Сваричевсь�ий�(81
��.),�но�а�т�вавши�сво�о�опонента�в�2�ра�нді.

Дорогою спортивних досягнень

Спортсмени�отримали�на�ороди.

Наближається�свято�Ново�о�ро��,�незабаром�майже����ожній�домівці
засіяє�новорічна�ялин�а,�адже�саме�вона,�вічнозелена��рас�ня,�є�сим-
волом�Ново�о�ро��.�А�чи��ожен�знає,�я��правильно�встановити�чи�при-
�расити�її?
Мо�илів-Подільсь�ий�районний�се�тор� Головно�о� �правлін-ня�ДСНС
У�раїни���Вінниць�ій�області�на�ад�є�правила�встановлення�новорічної
ялин�и:

-�ялин�а�повинна�встановлюватися�на�стій�ій�основі;
-�ялин���не�слід�встановлювати�в�проходах,�біля�виходів,�на�шля-
хах�ева��ації;
-� ілюмінація� повинна� б�ти� ви�онана� з� додержанням� правил
�лашт�вання� еле�тро�станово�;
-���разі�ви�ористання�еле�тричної�освітлювальної�мережі�без
пониж�ючо�о�трансформатора�на�ялинці�мож�ть�застосов�-
ватись��ірлянди�тіль�и�з�послідовним��вім�ненням�лампочо�
напр��ою�до�12�В;�пот�жність�лампочо��не�повинна�пере-
вищ�вати�25�Вт;�еле�тропровод�а�до�лампочо��ялин�ової
ілюмінації� повинна�б�ти� ви�онана� �н�ч�ими�проводами� з
мідними�жилами;�під�лючення��ірлянд�до�мережі�повинно
ви�он�ватись�тіль�и�за�допомо�ою�штепсельних�з’єднань;
-���разі�виявленні�несправності�в� ілюмінації�(на�рів�про-
водів,� блимання� лампочо�,� іс�ріння� тощо)� вона� повинна
б�ти�терміново�вим�нена;
-� не� дозволяється� при�рашати� ялин��� цел�лоїдними

і�раш�ами,� а� та�ож�марлею� і� ватою,� не�просоченими�во�незахисною�речови-
ною,�застосов�вати�для�ілюмінації�ялин�и�свіч�и.�Мас�арадні��остюми�для�дітей
повинні�відповідати�вимо�ам�ГОСТ�25779-90.
Мо�илів-Подільсьий�районний�сетор�вітає�всіх�з�наст�паючим�Новим
роом�та�Різдвяними�святами.�Нехай�свят�вання���ваших�родинах�б�де
безпечним�та�щасливим.

О.�Возню�,�інженер�з�пожежно-рят�вальних�робіт,
�апітан�сл�жби�цивільно�о�захист�

Зима�–�пора�не�лише�епідемії��острих�респіраторних�захворювань,�але
й�сплес���травматизм�.

Забої,�переломи�під час� падіння� в� ожеледицю� –� звичайна� справа.� Але� на-
��слід�ом�навіть�незначно�о�падіння�може�виявитися�важ�а�травма�–�с�лад-

ний�перелом�(пош�одження�хребта,��істо��таз�,�ший�и�сте�на).�Б�дьте�особли-
во�обережні�під�час�ожеледиці!

Я��не�травм�ватися�в�ожеледицю:
Ходіть�повільно;�дивіться,���ди�ст�паєте.
Нама�айтеся� тримати� тіло� верти�ально,�щоб�не� зр�ш�вати�центр� ва�и,� но�и
тримайте�ширше�для�більшої�стій�ості.
Найнебезпечніші� місця� –� трот�ари,� майданчи�и� перед� с�пермар�етами� та
офісами�(територію�вимощено�слизь�ою�плит�ою),�обминайте�або�перес�вай-
теся�ними�з�обережністю.
Справжні� «�ілери»� під� час� ожеледиці� –�жіноче� вз�ття� на� підборах-шпиль�ах,
том�,�любі�пані,�носіть�зр�чне�та�нетравматичне�вз�ття.
Не� слід� з� наміром� �овзати� по� льод�� –� при�цьом�� підвищ�ється� обмерзання
підошви�вз�ття�і�р�хатися�стане�ще�небезпечніше.

Я��падати�не�можна:
на�витя�н�т��р����–�це�за�рож�є�переломами�в�лі�тьовом��с��лобі�або�зап’ясті;
на�лі�оть�(�оли�р��а�зі�н�та�в�лі�ті)�–�це�надзвичайне�навантаження�на��лючи-

цю,�в�я�ій�можливий�перелом;
на��оліно�–�падіння�веде�до�травми��олінної�чашеч�и;

на� сідниці� –� за�рож�є� �омпресійною� травмою
хребта;

на� спин�,� � з� �даром�о� землю�потилицею�–
стр�с�мозо�.
Я�що�ви�все-та�и�впали�і�забилися�–�звер-
ніться�до�лі�аря.��Уни�айте�самолі��вання!
Лише�ретельне�обстеження�дасть� змо��
встановити�точний�діа�ноз� і�призначити
правильне� лі��вання.
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UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с� “Ведмедi-с	сiди”
06:30�Додоли�и
08:05�М/ф�“Паст�а�для��отiв”
09:45�Хто�в�домi�хазяїн?
10:10,10:25�Лайфха�� 	�раїнсь-
�ою
10:50�Д/ц�“Аромати�Кол	мбiї”
11:20�Д/ц�“Сма��сир	”
11:50�Енеїда
13:00,21:00�Новини
13:15�Д/с� “Вели�е�фотополю-
вання�Да'а�Гарднера”
14:30�UA:Фоль�.�Новорiчний
�онцерт
15:40�По�обiдi�шо	
16:55�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт	”
18:00�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
22:05�UA:Спорт
22:50,00:00,04:10� Концертна
про'рама�“Новий�рi��на
С	спiльном	”
23:50�Новорiчне� привiтання
Президента� У�раїни
01:00�М	зи�а-2019.�Новорiчний
�онцерт
ICTV
03:50�Я�зняв!
06:05�Х/ф�“Снi'ова��оролева”
09:20�Х/ф�“Подвiйнi
неприємностi”
10:55�Х/ф�“При'оди
Паддiн'тона”
12:30�Т/с�“Пес”�16+
19:00�Х/ф�“Пес:�Новорiчне
диво”�16+
20:50�Дизель-шо	:�Новорiчний
�онцерт� 12+
23:55�Поздоровлення�з�Новим
Ро�ом�Президента� У�раїни
Петра�Порошен�а
00:00�Дизель-шо	:�У�новорiчн	
нiч�12+
ТРК� “УКРАїНА”
06:30�Сьо'однi.�Пiдс	м�и�з
Оле'ом�Панютою
07:30�Зiр�овий�шлях
08:30�Т/с�“Сма��щастя”�12+
12:20,15:15�Вели�а�Новорiчна
при'ода
15:00�Сьо'однi
16:00�Новорiчне�Шо	�Братiв
Ш	махерiв
20:00�Новорiчний� �онцерт.
Фантастична�нiч�на��аналi
“У�раїна”
23:55�Привiтання�Президента
У�раїни�Петра�Порошен�а�з
Новим�ро�ом!
00:00�Концерт.�Най�раща�пiсня
ро�	
02:00�Концерт�Ма�са�Барсь�их
“7”
ІНТЕР
02:50�Х/ф�“Ялин�а,��роли��i
пап	'а”
04:15�“Орел�i�реш�а.�Морсь�ий
сезон�2”
05:05�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� 3� сезон”
06:00� “М	льтфiльм”
07:00�Х/ф�“Крас	ня�та�ч	до-
вись�о”
09:00� “Гот	ємо�разом”
10:10�Х/ф�“Карнавальна�нiч”
11:40�Х/ф�“Моя�жахлива�няня”
13:30�Х/ф�“Моя�жахлива�няня�2”
15:30�Х/ф�“Вiдп	ст�а�за
обмiном”
18:00�Мюзи�л�“Вечора�на�х	торi
бiля�Ди�ань�и”
20:00� “Подробицi”
20:30�Х/ф�“Операцiя�“И”�та�iншi
при'оди�Ш	ри�а”
22:30,00:00�“На�Iнтерi�-�Головна
ялин�а� �раїни”
23:50� “Новорiчне� привiтання
Президента� У�раїни�Петра
Порошен�а”
КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30� ТСН:� “Телевiзiйна
сл	жба� новин”
07:00�Х/ф�“Дiвчата”
09:00�Х/ф�“Дiамантова�р	�а”
11:00�Х/ф�“Ш	�аю�жiн�	�з
дитиною”� (16+)
14:50�Х/ф�“Сам�	дома”
16:55�Х/ф�“Сам�	дома�-�2”
20:19,00:00� “Новорiчний
Вечiрнiй� �вартал�2018”
23:55� “Новорiчне�привiтання�з
Новим�2019�ро�ом”
00:30� “Новорiчний�Вечiрнiй
�вартал� 2017”
04:15� “Концерт�Dzidzio� “Super-
Puper”
СТБ
05:00�Все�б	де�добре!
07:00,01:55�Т/с�“Коли�ми
вдома.�Нова� iсторiя”
09:00�Хата�на�тата�12+
11:50�Х/ф�“Новорiчний�ян'ол”
13:50�Т/с�“Списо��бажань”�16+
18:05�Х/ф�“Операцiя�“И”�та�iншi
при'оди�Ш	ри�а”
20:00�Х/ф�“Джентльмени�	дачi”
21:50�Х/ф�“Дiамантова�р	�а”
23:50�Новорiчне� привiтання
Президента� У�раїни�П.Поро-
шен�а
23:55�З�Новим�Ро�ом!
00:00�Х/ф�“Iван�Васильович

змiнює� професiю”

1�СІЧНЯ�ВIВТОРОК
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�М/с� “Ведмедi-с	сiди”
06:30�Додоли�и
08:05�М/с�“Тач�и�проти”
08:25�Х/ф�“Принц�за�сiмома
морями”
10:00�Концертна� про'рама
“Коло�мрiй”
11:10�Д/ц�“Аромати�Кол	мбiї”
11:45�Д/ц�“Сма��сир	”
12:20�Д/ц�“Браво,�шеф”
13:40�Д/с� “Вели�е�фотополю-
вання�Да'а�Гарднера”
14:55�По�обiдi�шо	
16:05�UA:Фоль�.�Новорiчний
�онцерт
17:15,21:40�Д/с� “Дивовижнi
мiста�свiт	”
18:25�Д/ц� “Ме'аполiси”
18:55�Концертна� про'рама
“Новий�рi��на�С	спiльном	”
21:00,23:30,02:00,05:00�Новини
21:25,02:20�UA:Спорт.�Яс�равi
моменти� ро�	
22:50�Шахтарсь�а� змiна
23:20,02:35,05:50�По'ода
00:00� Телепродаж�Тюсо
02:40�Концертна�про'рама�з
Б	дин�	� зв	�озапис	� У�раїнсь-
�о'о�радiо.�Хорея�Козаць�а
ICTV
05:40�Я�зняв!
06:35�Т/с�“Мар�+Натал�а”�16+
08:20�Х/ф�“Мерлiн”
11:40�Дизель-шо	�12+
16:10�Х/ф�“Пес:�Новорiчне
диво”�16+
18:00�Х/ф�“Та�сi”�16+
19:45�Х/ф�“Та�сi-2”�16+
21:15�Х/ф�“Та�сi-3”�16+
22:55�Х/ф�“Та�сi-4”�16+
00:30�Комi��на�мiльйон.
Най�ращi�жарти
ТРК� “УКРАїНА”
06:00,05:20�Зiр�овий�шлях
09:30�М/ф�“Iлля�М	ромець�i
Соловей�Розбiйни�”� 16+
11:00�Новорiчне�Шо	�Братiв
Ш	махерiв
15:00�Новорiчний� �онцерт.
Фантастична�нiч�на��аналi
“У�раїна”
19:00,02:00�Сьо'однi
20:00�Х/ф�“Родина�напро�ат”
22:00�Т/с�“Я��охаю�сво'о
чоловi�а”� 16+
02:50�Реальна�мiсти�а
ІНТЕР
03:25�Мюзи�л�“Вечора�на�х	торi
бiля�Ди�ань�и”
05:00� “М	льтфiльм”
05:50�Х/ф�“Моя�жахлива�няня”
07:30�Х/ф�“Моя�жахлива�няня�2”
09:30�Х/ф�“Вiдп	ст�а�за
обмiном”
12:10�Х/ф�“007:�Казино�Рояль”
16+
15:00�“На�Iнтерi�-�Головна
ялин�а� �раїни”
17:45�Х/ф�“Анжелi�а�-�мар�iза
ян'олiв”
20:00� “Подробицi”
20:30�Х/ф�“Iван�Васильович
змiнює� професiю”
22:20� “Новорiчний� во'ни�.
Залишаємось� зим	вати”
01:10�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� Амери�а”
КАНАЛ� 1+1
07:05,01:55� “Мiс�У�раїна�2018”
08:25� “Новорiчний� �арнавал
Свiтсь�о'о�життя”
10:55� “Свiтсь�е�життя.
Новорiчний� �арнавал”
13:10�“Лi'а�смiх	�2018”
15:10� “Новорiчний�Вечiрнiй
�вартал� 2018”
19:30�ТСН:� “Телевiзiйна�сл	жба
новин”
20:15�Комедiя� “С�ажене
весiлля”� (12+)
22:10�Т/с�“Свiн'ери”�(16+)
00:00�Мар�о�Джалiнi�в
мелодрамi� “Iдеальнi
незнайомцi”� (16+)
05:30�М	льтфiльми
СТБ
06:20,00:00�Т/с�“Коли�ми
вдома.�Нова� iсторiя”
09:20�Зваженi�та�щасливi.
Фiнал.�О'олошення� переожця
12+
12:45�МастерШеф�12+
18:00�Х/ф�“Шахраї”
20:00�Х/ф�“Панi�по�оїв�а”
22:05�Х/ф�“Шлях��рiзь�снi'и”
12+

2�СІЧНЯ�СЕРЕДА
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�природи”
06:30�Додоли�и
07:00�М/с�“Тач�и�проти”
07:20�М/с� “Ведмедi-с	сiди”
07:50�Д/ц� “Цi�аво.com”
08:15�Х/ф�“Ганс�Рьо�лє�i�чорт”
09:45�Т/с�“Елiза”�12+
11:40�Д/ц�“Аромати�Кол	мбiї”
12:10�Д/ц�“Сма��сир	”
12:40�Енеїда
13:15,04:10� :РадiоДень
13:40,16:00�Лайфха�� 	�раїнсь-

�ою
14:00�Д/с� “Вели�е�фотополю-
вання�Да'а�Гарднера”
15:00�UA:Фоль�
16:10�По�обiдi�шо	
17:20�Сильна�доля
18:20�Т/с�“Iмперiя”�16+
20:00,22:50�Шахтарсь�а� змiна
21:00,23:30,02:00,05:00�Новини
21:25,02:20�UA:Спорт.�Яс�равi
моменти� ро�	
21:40�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт	”
23:20,02:35,04:05,05:50�По'ода
00:00� Телепродаж�Тюсо
ICTV
05:30�Х/ф�“Країна�мавп”
07:00�Х/ф�“При'оди
Паддiн'тона”
08:45�Т/с�“Вiчнiсть”�16+
11:55�Т/с�“Бiблiоте�арi”�16+
15:15�Х/ф�“Мас�а”�16+
17:00�Х/ф�“Син�Мас�и”
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:15�М/ф�“Три�бо'атирi�i
Шамахансь�а� цариця”
20:45�М/ф�“Три�бо'атирi�на
дале�их� бере'ах”
21:55�Дизель-шо	�12+
00:35�С�етч-шо	�“На�трьох”�16+
02:15�Перший�раз�за��ордоном
03:00�Х/ф�“Бережiть�жiно�”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,19:00,01:00�Сьо'однi
07:30,05:15�Зiр�овий�шлях
09:00�Реальна�мiсти�а
15:00�Т/с�“Виходьте�без
дзвiн�а”� 16+
19:50�Х/ф�“Зорянi�вiйни.�Епiзод
I:�Прихована�за'роза”
22:20�Х/ф�“Зорянi�вiйни.�Епiзод
VI:�Повернення�джедая”
01:50� Телема'азин
ІНТЕР
02:55,05:45,20:00� “Подробицi”
03:25�“На�Iнтерi�-�Головна
ялин�а� �раїни”
05:40� “М	льтфiльм”
06:15� “Гот	ємо�разом”
07:15�Х/ф�“Я��про'	ляти�ш�ол	
з��ористю”
09:30�Х/ф�“Белль�i�Себастьян”
11:30�Х/ф�“Анжелi�а�-�мар�iза
ян'олiв”
13:50�Т/с�“Абатство�Да	нтон”
16+
16:10�Х/ф�“Iван�Васильович
змiнює� професiю”
18:00�Х/ф� “Пре�расна�Анжелi�а”
20:30�Х/ф�“Дiамантова�р	�а”
22:30� “Новорiчний�во'ни�.�Повiр
	�мрiю”
01:50�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� Амери�а”
КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30� ТСН:� “Телевiзiйна
сл	жба� новин”
06:55,08:55,10:55� “Король
десертiв”
12:45� “Новорiчний�Вечiрнiй
�вартал”
17:30�Х/ф�“Сам�	дома�-�3”
20:15�Х/ф�“Сам�	дома�-�4”
22:00�“Концерт�Дана�Балана�-
Allegro� Ventigo”
00:00�Комедiя� “С�ажене
весiлля”� (12+)
01:55�“Концерт�Dzidzio� “Super-
Puper”
СТБ
06:00�Х/ф�“Шахраї”
08:00�Битва�е�страсенсiв�16+

3�СІЧНЯ�ЧЕТВЕР
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�природи”
06:30�Додоли�и
07:00�М/с�“Тач�и�проти”
07:20�М/с� “Ведмедi-с	сiди”
07:50�Д/ц� “Цi�аво.com”
08:15�М/ф�“Саффi”
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:40�Д/ц�“Аромати�Кол	мбiї”
12:10�Д/ц�“Сма��сир	”
12:40�Енеїда
13:15,04:10� :РадiоДень
13:40,16:00�Лайфха�� 	�раїнсь-
�ою
14:00�Д/с� “Вели�е�фотополю-
вання�Да'а�Гарднера”
15:00�UA:Фоль�
16:15�По�обiдi�шо	
17:20�Промiнь�живий
18:20�Т/с�“Iмперiя”�16+
20:00,22:50�Шахтарсь�а� змiна
21:00,23:30,02:00,05:00�Новини
21:25,02:20�UA:Спорт.�Яс�равi
моменти� ро�	
21:40�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт	”
23:20,02:35,04:05,05:50�По'ода
00:00� Телепродаж�Тюсо
02:40�Б	�о'олi�и
ICTV
05:10�С�арб�нацiї
05:20�Еври�а!
05:25�Фа�ти
05:55�Я�зняв!
07:15�Т/с�“Вiчнiсть”�16+
12:05�Т/с�“Бiблiоте�арi”�16+
15:25�Х/ф�“Та�сi”�16+
17:00�Х/ф�“Та�сi-2”�16+
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:15�М/ф�“Iван�Княжен�о�i
Сiрий�Вов�”

20:50�М/ф�“Iван�Княжен�о�i
Сiрий�Вов�-2”
22:10�Дизель-шо	�12+
00:45�С�етч-шо	�“На�трьох”�16+
02:20�Перший�раз�за��ордоном
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,19:00,01:10�Сьо'однi
07:20,05:45�Зiр�овий�шлях
09:00�Реальна�мiсти�а
15:00�Т/с�“Виходьте�без
дзвiн�а”� 16+
19:50�Х/ф�“Зорянi�вiйни.�Епiзод
II:�Ата�а��лонiв”
22:30�Х/ф�“Зорянi�вiйни.�Епiзод
V:�Iмперiя�завдає�	дар�	
вiдповiдь”
02:00� Телема'азин
02:30�Т/с�“Серце�слiдчо'о”�12+
ІНТЕР
06:00� “М	льтфiльм”
06:30�“Марафон.�Диво�почи-
нається”
10:10�Х/ф�“Белль�i�Себастьян:
При'оди� тривають”
12:00�Х/ф� “Пре�расна�Анжелi�а”
14:00�Т/с�“Абатство�Да	нтон”
16+
16:00�Х/ф�“Дiамантова�р	�а”
18:00�Х/ф�“Анжелi�а�i��ороль”
20:30�Х/ф�“Я��все�запл	тано”
16+
23:00�“Че�ай�мене�в�Новий�рi�”
01:40�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� Амери�а”
КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30� ТСН:� “Телевiзiйна
сл	жба� новин”
06:55,09:00,10:45� “Король
десертiв”
12:45� “Новорiчний�Вечiрнiй
�вартал”
17:40�Едвард�Еснер�	��омедiї
“Сам�	дома�5”
20:15�Х/ф�“Три�'орiш�и�для
Попелюш�и”
22:05�“Концерт� Iрини�Федеши-
ної�-�Бiлi�троянди”
23:55�Т/с�“Свiн'ери”�(16+)
01:45� “Концерт� “Monatik.
Вiтамiн�D”
05:25�М	льтфiльми
СТБ
05:40�Х/ф�“Панi�по�оїв�а”
07:50�Битва�е�страсенсiв�16+

4� СІЧНЯ� П’ЯТНИЦЯ
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�природи”
06:30�Додоли�и
07:00�М/с�“Тач�и�проти”
07:20�М/с� “Ведмедi-с	сiди”
07:50�Д/ц� “Цi�аво.com”
08:15�Х/ф�“Розбiйни�и
мимоволi”
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:40�Д/ц�“Аромати�Кол	мбiї”
12:10�Д/ц�“Сма��сир	”
12:40�Енеїда
13:15� :РадiоДень
13:40,16:20,23:05�Лайфха�
	�раїнсь�ою
14:00�Д/с� “Вели�е�фотополю-
вання�Да'а�Гарднера”
15:00,02:55�С�елетон.� К	бо�
свiт	
16:10,23:20,02:45,05:50�По'ода
17:50�Д/ц� “Ме'аполiси”
18:25�Т/с�“Iмперiя”�16+
20:00�Шахтарсь�а� змiна
21:00,23:30,02:00,05:00�Новини
21:25,02:20�UA:Спорт.�Яс�равi
моменти� ро�	
21:55�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт	”
00:00� Телепродаж�Тюсо
ICTV
05:15�Фа�ти
05:45�Я�зняв!
07:15�Т/с�“Вiчнiсть”�16+
10:30�Т/с�“Бiблiоте�арi”�16+
15:30�Х/ф�“Та�сi-3”�16+
17:00�Х/ф�“Та�сi-4”�16+
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:15�М/ф�“Олеш�о�Попович�i
Т	'арин-змiй”
20:45�М/ф�“Добриня�Ми�итович
i�Змiй�Горинович”
21:55�Дизель-шо	�12+
00:25�С�етч-шо	�“На�трьох”�16+
02:00�Перший�раз�за��ордоном
03:40�Х/ф�“Данило�-��нязь
Галиць�ий”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,19:00,02:00�Сьо'однi
07:20,04:20�Зiр�овий�шлях
09:00�Реальна�мiсти�а
15:00�Т/с�“Виходьте�без
дзвiн�а”� 16+
19:50�Х/ф�“Зорянi�вiйни.�Епiзод
III:�Помста�ситхiв”
22:30�Х/ф�“Зорянi�вiйни.�Епiзод
I:�Прихована�за'роза”
01:30� Телема'азин
02:50�Х/ф�“Снi'	ронь�а�для
доросло'о� сина”
ІНТЕР
06:10� “Речдо�”
08:50� То�-шо	� “Стос	ється
�ожно'о”
10:45�Х/ф�“Белль�i�Себастьян:
Др	зi� навi�”
12:30�Х/ф�“Анжелi�а�i��ороль”
14:30�Т/с�“Абатство�Да	нтон”
16+
16:30�Х/ф�“Дiвчата”

18:15�Х/ф� “Неприбор�ана
Анжелi�а”
20:30�Х/ф�“Анжелi�а�i�с	лтан”
22:30�“Нiч�вели�их�сподiвань”
01:50�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� Амери�а”
КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30� ТСН:� “Телевiзiйна
сл	жба� новин”
06:45,08:50� “Король�десертiв”
10:50�“I'ри�при�олiв�2018”
17:40�Х/ф�“Три�'орiш�и�для
Попелюш�и”
20:15�“Лi'а�смiх	�2018”
22:15� “#Г	днайтшо	�Валерiя
Жид�ова� 2018”
01:25� “Розсмiши� �омi�а”
СТБ
06:00�Т/с�“Коли�ми�вдома.�Нова
iсторiя”
08:50�Битва�е�страсенсiв�16+

5�СІЧНЯ�СУБОТА
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,22:25�Д/ц�“Свiт�ди�ої
природи”
06:30�Додоли�и
07:00�М/с�“Тач�и�проти”
07:20,09:40�М/с� “Ведмедi-
с	сiди”
07:50�Д/ц� “Цi�аво.com”
08:15�Х/ф� “Пiдмiнена� �оролева”
10:05�Лайфха�� 	�раїнсь�ою
10:20�Д/ц� “Елементи”
11:25,02:20,04:20,05:50�По'ода
11:30�Хто�в�домi�хазяїн?
12:05�Сильна�доля
13:05�Х/ф�“Змова�проти
�орони”16+
15:00�По�обiдi�шо	
16:05�Спiльно
16:35�Д/ц� “Ме'аполiси”
17:10�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
20:00�Д/с
“Найе�стремальнiший”
21:00,23:30,02:00,04:30�Новини
21:25�Промiнь�живий
00:00� Телепродаж�Тюсо
02:30�Розсе�речена� iсторiя
ICTV
05:15�С�арб�нацiї
05:25�Еври�а!
05:35�Фа�ти
06:05�Я�зняв!
07:00�Х/ф�“Мерлiн”
10:30�Х/ф�“Ной”
13:00�Х/ф�“Приб	льцi”
14:55�Х/ф� “Приб	льцi-2:
Коридори� час	”
17:05�Х/ф�“Приб	льцi�в
Америцi”
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:15�Х/ф� “Особливо�небезпеч-
ний”�16+
21:15�Х/ф�“Мiстер�i�мiсiс�Смiт”
16+
23:20�Х/ф�“Кмiтливi�Брюс�i
Ллойд�проти�ЦРУ”
00:45�Х/ф�“Капiтан�Немо”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,19:00,03:00�Сьо'однi
07:20,05:20�Зiр�овий�шлях
10:00�Х/ф�“Родина�напро�ат”
12:00�Х/ф�“До�тор�Щастя”�12+
14:10,19:50�Т/с� “Балерина”�12+
23:15�Х/ф�“Новорiчна�др	жина”
16+
01:10�Т/с�“Я��охаю�сво'о
чоловi�а”�1-2�с.�16+
ІНТЕР
04:15�“Че�ай�мене�в�Новий�рi�”
06:30� “М	льтфiльм”
07:00� “Речдо�”
08:45�Д/п�“Жовтi�жилети”
09:50� “Слово�Предстоятеля”
10:00�Х/ф�“Дiвчата”
12:00�Х/ф� “Неприбор�ана
Анжелi�а”
13:30�Х/ф�“Анжелi�а�i�с	лтан”
15:30�Т/с�“Абатство�Да	нтон”
16+
18:00�Х/ф�“Красот�а�на�всю
'олов	”� 16+
20:00� “Подробицi”
20:30�Х/ф�“007:�Квант�Милосер-
дя”�16+
22:45� “Ювiлейний� �онцерт
Стаса�Михайлова�“20�ро�iв�в
дорозi”
00:30�Х/ф�“Сiмейний��аламб	р,
або�Хто��ом	�хто”
КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30� ТСН:� “Телевiзiйна
сл	жба� новин”
07:00�“Грошi�“
08:00� “Снiдано�.�Вихiдний”
10:00�“Їмо�за�100”
10:40� “Свiтсь�е�життя”
11:40� “Новорiчний� �арнавал
Свiтсь�о'о�життя”
14:05� “Свiтсь�е�життя.
Новорiчний� �арнавал”
16:30� “Вечiрнiй� �вартал”
18:30� “Розсмiши��омi�а�2018”
20:15� “Новорiчний�Вечiрнiй
�вартал”
00:15�“Свiтсь�е�життя�“
01:20� “#Г	днайтшо	�Валерiя
Жид�ова� 2018”
СТБ
06:15,10:00�Хата�на�тата�12+
08:05�Карао�е�на�Майданi
09:05�Все�б	де�смачно!
19:00�Х/ф�“Охоронець”�16+

21:40�Х/ф�“Кейт�та�Лео”
00:00�Х/ф�“Шлях��рiзь�снi'и”
12+

6�СІЧНЯ�НЕДIЛЯ
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�природи”
06:30�Додоли�и
07:00�М/с�“Тач�и�проти”
07:20�М/с� “Ведмедi-с	сiди”
07:50�Д/ц� “Цi�аво.com”
08:15�Х/ф�“Король�Дроздобо-
род”
09:40�Д/с�“Останнiй�шанс
побачити”
12:00�Енеїда
13:00�Лайфха�� 	�раїнсь�ою
13:15,22:40�Д/ц� “Неповторна
природа”
13:45,02:20,04:20,05:50�По'ода
13:55�#ВУКРАЇНI
14:30,03:55�Своя� земля
15:00�UA:Фоль�.� Рiздвяний
�онцерт
16:00� “Кардинал�Любомир
Г	зар”
17:00�РIЗДВЯНI
БОГОСЛУЖIННЯ
19:55�Рiздвяний� �онцерт
21:00,23:30,02:00,04:30�Новини
21:30�Концертна� про'рама
Марiї�Б	рма�и�“Нове�та
	люблене”
00:00� Телепродаж�Тюсо
02:30�Розсе�речена� iсторiя
ICTV
05:00�Еври�а!
05:05�Фа�ти
05:40�Х/ф�“Снi'ова��оролева”
08:55�Х/ф�“Приб	льцi”
10:50�Х/ф� “Приб	льцi-2:
Коридори� час	”
13:00�Х/ф�“Приб	льцi�в
Америцi”
14:40�Х/ф� “Особливо�небезпеч-
ний”�16+
16:30�Х/ф�“Мiстер�i�мiсiс�Смiт”
16+
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:15�Х/ф�“Пес:�Новорiчне
диво”�16+
21:15�Дизель-шо	�12+
01:35�Х/ф�“Се�ретний�фарва-
тер”.�1-4�серiї
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,02:10�Сьо'однi
07:20,05:50�Зiр�овий�шлях
10:30,13:10�Т/с� “Вино'рад”�12+
13:00,15:00,17:00,19:00
Сьо'однi.�Спецiальний�вип	с��зi
Стамб	ла
14:30,15:10�Х/ф� “До�тор
Щастя”�12+
17:10,19:50�Т/с�“Сестра�	
спадо�”� 12+
22:10�Х/ф�“В�очi�	ваннi
�охання”� 16+
00:20�Х/ф�“Мамина�любов”�16+
02:50�Х/ф�“Новорiчна�др	жина”
16+
ІНТЕР
02:15�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� Амери�а”
03:50,20:00� “Подробицi”
04:20�“Нiч�вели�их�сподiвань”
06:40� “М	льтфiльм”
07:30�Х/ф�“Вечори�на�х	торi
бiля�Ди�ань�и”
09:00� “Гот	ємо�разом”
10:00�“Орел�i�реш�а.�Морсь�ий
сезон�2”
11:00�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження.� 3� сезон”
12:10�“Орел�i�реш�а.�Переза-
вантаження”�Най�раще
13:00�Х/ф�“007:�Квант�Милосер-
дя”
15:00�Т/с�“Абатство�Да	нтон”
12+
17:00� “Пряма� трансляцiя
Рiздвяно'о� бо'осл	жiння”
19:00,20:30�Х/ф�“007:�Коорди-
нати�“С�айфолл”�16+
22:20�Х/ф�“Пiвзахисни�”�12+
00:10�Х/ф�“Замiж�	�Новий�рi�”
КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30� ТСН:� “Телевiзiйна
сл	жба� новин”
07:00� “У�раїнсь�i� сенсацiї”
08:00� “Снiдано�.�Вихiдний”
09:00� “Лото-Забава”
09:45�М/ф�“Маша�i�ведмiдь”
09:55,02:10�Х/ф�“Сiсi�-�пре�рас-
на� iмператриця”� (16+)
13:55�Х/ф�“100�мiльйонiв�євро”
(16+)
15:45�Х/ф�“Сот�а”�(16+)
17:40�Х/ф�“Сам�	дома�-�4”
20:15�М/ф� “Льодови�овий
перiод”
21:50�М/ф� “Льодови�овий
перiод:� Рiздвяна� при'ода”
22:15� “Королева�ночi.�Концерт
Олi�Поля�ової”
00:15�“Лi'а�смiх	�2018”
СТБ
05:50,01:00�Т/с�“Коли�ми
вдома.�Нова� iсторiя”
06:50,10:45�Хата�на�тата�12+
08:45�Все�б	де�смачно!
09:45�Карао�е�на�Майданi
19:00�Х/ф�“К	черява�Сью”
21:05�Х/ф�“Лас�аво�промимо,
або�с	сiдам�вхiд�заборонено”
23:00�Х/ф�“Бр	днi�танцi”
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-�3-�імн.��вартира�на�3-м��пов.�по
в�л.� Дністровсь�ій.� Зроблено� ре-
монт,�є�інд.�опалення,��апітальний
�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

-� 2-�імн.� �вартира� на� 1-м�� пов.
2-пов.� б�дин��� в� центрі� міста� по
в�л.� Київсь�ій.� Без� ремонт�,� нав-
проти� б�дин��� ��льт�ри.
Тел.:� (067)� 66-24-424

-� 1-�імн.� �вартира� �� відмінном�
стані�в�центрі�міста.
Тел.:� (097)� 775-78-39

-� 1-�імн.� �вартира� по� в�л.
Грець�ій,18,� �в.� 22.
Тел.:� (097)� 287-79-94

-� недоро�о� �імната� в� ��ртожит��
по�в�л.�Грець�ій,�22.
Тел.:� (099)� 14-10-997

-� терміново� 2-�імн.� �вартира� на
5-м��пов.�в�119�р-ні.�Ціна�до�овір-
на.
Тел.:� (096)� 208-35-25

-� дві� 2-�імн.� �вартири� в� 119-м�
р-ні.
Тел.:� (097)� 281-91-20

-� 3-�імн.� �вартира� по� в�л.� Тель-
ню�а.� Вели�а,� потреб�є� ремонт�.
Є�сарай,�підвал,�зем.�ділян�а.
Тел.:� (097)� 578-56-05

-�2-�імн.��вартир��пл.�47�м2�(сп�с�
8-�о�Березня).�Ціна��336�000��рн.
Тел.:� (097)� 17-771-71

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

-� пр-ся� два� а�варі�ми� в� повній

-�новий�б	дино��в�центрі�міста
без� вн	трішніх� робіт.�Можли-
вий� обмін.� Роз�лян	� б	дь-я�і
варіанти.
Тел.:�(098)�11-88-818

-� 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

-�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

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

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

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

-�б�дино��по�пр-т��Героїв,�17,�а.
пл.� 106,7� м2.� Є� всі� зр�чності,� �а-
раж,� �оспприб�дови,� зем.� ді-
лян�а.
Тел.:� (097)� 578-56-05

-�ч�довий�б�дино��по�в�л.�М.Р�-
ден�о,� 29,� пл.� 160� м2.� С�часне
план�вання,� всі� зр�чності,� �араж,
зем.�ділян�а�7,5�сот.
Тел.:� (097)� 578-56-05

-� добротний� 2-поверховий� � б�-
дино�� в� с.� Серебрії� пл.� 160� м2,
зем.�ділян�а�8�сот.
Ціна�700�000��рн.
Тел.:� (097)� 17-771-71

-� 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
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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

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.�№�24968

Умовн.�др��.�ар�.�1.�На�лад�1105�прим.

Ціна�до�овірна
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(на�території�міжрайбази).
Тел.:�(098)�085-33-32
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Мо�илів-Подільсьа�філія�Вінницьо�о�реабілітаційно�о�цен-
тр��для�дітей�з�особливими�потребами�висловлює�подя��спон-
сорам� і� бла�одійниам�Аліні� Паст�ща,� Ірині� Кожаєвій,
приордонном��за�он�,�Гімназії,�медоледж�,�ДНЗ�№2
«Гармонія»,�ДНЗ�№5�«Сонечо»,�КП�"ПТРЦ�«Краяни»�за
допомо��,�ч�дові�подар�ни,�ор�анізацію�ясравих�свят�та�по-
стійн��підтрим��дітей�центр�.�Щиро�вітаючи�з�наст�паючим
Новим�ро�ом�бажаємо� вам,� аби� доля�щедро� обдаров�вала
всіля�ими�земними�бла�ами,�а�др�зі�та�ділові�партнери�ні�оли
не�розчаров�вали.
Успіхів,�нових�звершень�та�здійснення�найзаповітніших�мрій!

З�пова�ою�та�вдячністю�олетив�та�діти
центр��реабілітації�«Промінь»

Мо�илів-Подільсьий� місьий� територіальний� центр� со-
ціально�о�обсл��ов�вання�висловлює�щир���подя��підпри-
ємцям-бла�одійниам.�Дя�ємо�ерівниам�ма�азинів,�ре-
сторанів,�афе,�яі�надали�допомо���до�Міжнародно�о��дня
людей�з�інвалідністю,�а�таож�протя�ом�2018�ро��надава-
ли�прод�ти�харч�вання�та��арячі�обіди�нашим�підопічним
–�одиноим�пенсіонерам�та�інвалідам�–
І.Рат�шня
��(«Шо
олад»),�А.�Бров
о�(«Петро-Палац»),
М.Федоровій�(«Грааль»),�В.Яц�рі�(«Південний»),�С.Ши-
ряєвій�(«Гран-Прі»),�Г.�Ульянчен
о�(«Подолян
а»),�А.Бо-
$ородічен
�� («Набережне»,� «Дорожне»),� Ю.Бешлезі
(«Шатро»),�С.Мос
овч�
��(«Грош-ЕКПСРЕС»),�Д.Бабад-
жанян�� («Восто
� �� Давида»),� О.К�зьмен
�� («Робін-
Бобін»)

та�щиро�вітає�з�наст�паючим�Новим�ро
ом
�та�Різдвом�Христовим!

Бажаємо�Вашим�родинам� сімейно�о� доброб�т�,� радісних
дитячих��смішо�,�здоров’я,�любові,�мир��i�процвітання.
Нехай�Новий�Рі���війде���Ваші�оселі�добрим�і�радісним,�при-
несе�зла�од��i�остато�,�натхнення�на�нові�ва�омі�здоб�т�и.

З�пова�ою��олетив�територіально�о�центр�
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ШАНОВНІ�МОГИЛІВЧАНИ!

При�онс�льтативно-діа�ностичній�полілініці�КНП�«Мо�илів-
Подільсьа�ОЛІЛ»�ф�нціон�є�абінет�«Довіра».�Метою�діяль-
ності�абінет��«Довіра»�є�надання�с�часної�лі�вально-діа�но-
стичної,� онс�льтативної� допомо�и� хворим� на�СНІД� та�ВІЛ-
інфіованим,� профілатиа� та� боротьба� з� ВІЛ-інфецією/
СНІДом,�форм�вання���населення�здорово�о�способ��життя.
Ящо���Вас�винила�потреба�більше�дізнатися�про�ВІЛ/СНІД,

або�бажання�обстежитися�на�ВІЛ,�звертайтеся�в�абінет�«До-
віра»� за� адресою:� в�л.Полтавсьа� 89/2,� або� за� телефоном:
096-870-07-34.�Обстеження�проводиться�безоштовно,� доб-
ровільно� на� �мовах� анонімності.� Інформація� про�рез�льтати
тест�вання�є�онфіденційною.
Чеаємо�на�Вас�в�робочі�дні�з�9:00��од.�до�15:00��од,�рім

с�боти�та�неділі.

Адміністрація�КНП�«Мо�илів-Подільсьа�ОЛІЛ

�омпле�таціїзде�оративнимири-
бами таводоочисноюсистемою.
Тел.: (067)41-66-725

-пр-сяприватизованазем.ділян-
�а зі с�ладсь�имиприміщеннями
таб�дин�ом0,32 �а в р-ніСЗШ
№5,пов�л.Полтавсь�ій.
Тел.: (067) 92-55-888

-пр-сяцир��ляр�анедоро�о.
Тел.: (067)129-04-52

-пр-сяприватне�осподарствов
межахмістаза�.пл.ділян�и4�а.,
б�дино� пл. 55м2. Є всі �ом�ні-
�ації.Ціна728000�рн.
Тел.: (097)17-771-71

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

- зд-ся приміщення в оренд� в
центріміста пл. 70м2 з від�ри-
тоютерасоюпл.30м2.
Тел.: (097)70-1111-0

-зд-сяприміщеннявцентріміста
пл.60м2.Єподвір’я.
Тел.: (067)790-60-44

- термінова оренда ма�азин�
(пл.50-200м2)біляавтово�зал�,
можливість продаж�.
Тел.: (097)729-36-91

-винайм�житло.Чистот� тапо-
рядність �арант�ю.
Тел.: (097)45-097-30

-орендама�азин�(пл.50-200м2)
біляавтово�зал�,можливістьпро-
даж�.
Тел.: (097)728-36-91

-���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.
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Кохан��др�жин�,� доро�� мат�сю,
т�рботлив�� люб�� баб�сю

ВАЛЕНТИНУ	РОМАНІВНУ
ÊÎÐÄÎÍÊÎÐÄÎÍÊÎÐÄÎÍÊÎÐÄÎÍÊÎÐÄÎÍ

сердечно� вітаємо
з�Днем�народження!

Мин�ли,�наче�мить,�десят�и�літ,
Вони�-�я��дощи��по�тонень�ій�шибці,
Вони�-�я��ніжний�ябл�невий�цвіт,
Вони�-�я��тон�і�стр�ни�в�першій�с�рипці.
Тож��хай�той�цвіт�пові��не�обліта,
Нехай�стр�на�співає,�а�не�рветься,
Хай�доля�не�с��питься�на�літа,
Хай�Божа�бла�одать�пан�є�в�серці.
Нехай�життя��віт�є�б�йним�цвітом,

І�День�народження
приходить�знов�і�знов,
А�доля�хай�дар�є

з��ожним�ро�ом
Міцне�здоров’я,

щастя�і�любов!
Чолові�,� діти,� он�и
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