
ЧЕТВЕР�3�CІЧНЯ�2019�РОКУ¹¹¹¹¹11111 ( ( ( ( (11311131113111311131)))))

З Новим роком! Щасливого Різдва!
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«СВІТ�ЗРОЗУМІВ,�ЩО�УКРАЇНА�–
ДЕРЖАВА� З� КОЛОСАЛЬНИМ� ПОТЕНЦІАЛОМ»

-� Петре� Петрович�,� здається,� зовсім� нещодавно� ми
з� Вами� спіл��валися� –� аналіз�вали-план�вали� на� рі�
2018-й,�а�він�от�вже�добі��фініш�.�Цей�рі��б�в�для���-
раїнців� та� У�раїни� чер�овим� ро�ом� випроб�вання� на
міцність�д�х��в��сіх�йо�о�проявах.�Тож�нам�з�Вами�є�про
що�по�оворити.�Сперш��попрош��Вас�визначити�події,
я�і�стали�зна�овими���2018-м�.

-�Події�в�нашій�Неньці-У�раїні�відб�ваються�досить�швид�о-
плинно,�в�цьом��році�б�ло�ба�ато��зна�ових�для�нашої�держа-
ви�подій.�Під��інець�ро���сталися�події,�я�і�підтвердж�ють�пра-
вильність�обрано�о���рс��та�підтрим���держави�У�раїни.�Маю
на��вазі�по�одження�з�МВФ�про�надання�ново�о�транш�,�а�ще
створення�єдиної�помісної�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви.
Ба�ато�хто�ще�не�всти��те��свідомити�і�зроз�міти,�але�ми�ста-
ли�творцями�і�свід�ами�історичної�події:�більше�300�ро�ів���-
раїнці�ш��али�вихід�на�власн��помісн��авто�ефальн��цер�в�.�І
ця�подія��відб�лася!
До�зна�ових�подій�можна�віднести�і�те,�що�Європарламент

розбло��вав�статтю�щодо�впровадження�У�раїною�У�оди�про
асоціацію�з�ЄС,�з�ідно�я�ої�У�раїна�має�право�за�власним�ба-
жанням,�при�дотриманні�визначених�принципів�та�цінностей,
подати�заяв���на�членство�в�ЄС.�НАТО�дало�нам�зроз�міти,
що�на�нас�че�ає,�незалежно�від�сит�ації,�в�я�ій�ми�опинилися.
Бо�ми�позиціон�вали�себе�я��держава,�я�а�вміє�тримати��дар,
я��держава,�я�а�спроможна�себе�захищати.�В�цілом��світ�зро-
з�мів,�що�У�раїна�–�держава�з���олосальним�е�ономічним�по-
тенціалом�і�страте�ічною�позицією�для�всьо�о�світ�.
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Підсумки року:
БУДІВНИЦТВО
БАСЕЙНУ НА
ЗАВЕРШЕННІВітаючи	один	одноо	з	Новим	ро�ом,	поряд	з	побажаннями		мир�

і	злаоди	ми	зичимо	достат��,	і	від	�ожноо	ро��,	що	настає,
очі��ємо,	що	саме	в	цьом�	плані	він	б�де	�ращим,	ніж	попередній,
хоч	і	роз�міємо,	що	прийдешнє	–	лише	наслідо�	мин�лоо.	Те,	я�	і	з
чим	з�стрічаємо	 рі�	 новий,	сл�жить	 най�ращим	 по�азни�ом	 тоо,
я�им	б�в	той,	що	залишився	позад�,	попри	наші	�явлення	про	ньо-
о,	часто	сповнені	не	зовсім	справедливих	нарі�ань.	
Для	при�лад�,	за	перевіреними		даними,	У	НАШОМУ	НЕВЕЛИЧКОМУ

МІСТІ	У	ПЕРЕДНОВОРІЧНІ	ДНІ	ЛИШЕ	У	П’ЯТИ	МАГАЗИНАХ	БУЛО		ЗА-
КУПЛЕНО	ТОВАРІВ	БІЛЬШЕ,	ЯК	НА	42	МІЛЬЙОНИ	ГРИВЕНЬ.	ЦЕ	ЛИШЕ
У	П’ЯТИ,	 А	БУЛИ	Ж	 ІЩЕ	Й	 ІНШІ	ЗАКЛАДИ	ТОРГІВЛІ,	РИНОК!	А	 	 В
НОВОРІЧНУ	НІЧ	НЕБО	НАД	МОГИЛЕВОМ-ПОДІЛЬСЬКИМ	ЗАГРАЛО
ФЕЄРВЕРКАМИ	НА	15	МІЛЬЙОНІВ.	УЯВІТЬ	СОБІ:	15	МІЛЬЙОНІВ	ГРИ-
ВЕНЬ	МОГИЛІВЧАНИ	ВИПАЛИЛИ	В	НЕБО!..	
Отже,	не	та�	вже	й	поано	ми	жили	�	2018-м�,	я�	д�мали,	а	значить,-

	можемо	сподіватися,	що	і	в	новом�	році	все	б�де	аразд.	В	�ся�ом�
випад��	до	виборів.	Я�	б�де	далі	–	залежить	від	нас	самих,	від	нашої
національної	 самосвідомості	 та	 ромадянсь�ої	 позиції,	 �міння	 ба-
чити	і	відч�вати,	аналіз�вати	й	робити	виснов�и.
З	 настанням	 новоо	 ро��	в	 У�раїні	набрала	 обертів	 передвиборча

�ампанія.	31	р�дня,	за	�іль�а	хвилин	до	опівночі,	вона	вже	т�пцюва-
лася	в	нетерплячці,	 пран�чи	�вірватися	в	 інформаційний	простір,	 і
зробила	це	в�стами	шо�мена		Володимира	Зеленсь�оо,	 я�ий	зая-
вив	про	вис�нення	своєї	 �андидат�ри	на	пост	президента	У�раїни.
Те,	що	заява	прозв�чала	разом	із	вітаннями	в	момент	настання	но-
воо	ро��,	�оли	зазвичай	�раїн�	вітає	діючий	президент,	навряд	чи-
	добавило	 плюсів	 �	 рейтин�	Зеленсь�оо,	одна�,	 він	 а�тор,	 і	при-
міряти	на	себе	чиюсь	роль	для	ньоо	звично.	Я�що	не	б�ти,	то	хоч
зірати…
ДОБРА	НАМ	І	ПОМІРКОВАНОСТІ	У	НОВОМУ	РОЦІ!

Алла�Шим	о

Âñòóïàþ÷èÂñòóïàþ÷èÂñòóïàþ÷èÂñòóïàþ÷èÂñòóïàþ÷è
ó ð³ê íîâèéó ð³ê íîâèéó ð³ê íîâèéó ð³ê íîâèéó ð³ê íîâèé...............
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Міський голова
ПЕТРО  БРОВКО:

   ´Ми не повинні робити
речі, за які

буде соромно століттями!ª

Міський голова
ПЕТРО  БРОВКО:

   ´Ми не повинні робити
речі, за які

буде соромно століттями!ª
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-�Ви�та���ордо�та�патетично�це�промовили!
-�Бо�я�пишаюся�тим,�що�я�–���раїнець.�Завжди�про�це��аж��і��пра�н�,�щоби�це

робили�всі.�Не�ць��вали�самі�себе�і�своїх,�а��ордо�несли�себе,�я��вели���націю.

-�За�цей�рі��відч�ли�змін��ментальності���раїнців?�Чи�стали�вони�ста-
витися�до�незалежності�я��до�святості,�чи�приймають�досі�я��данин�?�І
ще:� за� ці� ро�и� люди� стали� більше� відч�вати� себе� значимими� в
с�спільстві,�що�їхній��олос�чо�ось�та�и�варт�є?
-�Помітно,�що�в�останні�4�ро�и�відсото��патріотичних���раїнців�зріс�втричі.�На

сьо�одні�ми�маємо�пра�тично�75�%�людей,�я�і�роз�міють,�що�потрібно��раще
жити���власній�державі,�з�власною�мовою�і�власними�приниципами,�з�власним
�ерівництвом�і�виріш�вати�власні�проблеми.�Запотіле�люстер�о�ми�протерли,
і�вже�можемо�побачити,�хто�є�хто.

-�Одним�із�при�ладів�прое�ції�люстер-
�а�на�"хто�є�хто"�є�створення�помісної
цер�ви.� У� нашом�� місті� переважна
більшість� храмів� Мос�овсь�о�о� патрі-
архат�.� Хто� повинен� зробити� перший
�ро�,�я��відб�ватиметься�процес���нас?
-�В�нашом��місті�процес�відб�ватиметься

цивілізованим�демо�ратичним�шляхом.�Не
революційним!�Ш�ода,�що�дехто� не� зро-
з�мів�сит�ації� і�под�мав,�що�десь�хтось�в
�о�ось�щось�відбере.�Що���прихожан�нічо-
�о�не�зміниться,�о�рім�юридичної�адреси.
Ми�просто�повинні�зб�д�вати�власн��цер-
�овн�� ієрархію�–�ми� на� те� засл��ов�ємо,
бо�наша�цер�ва�вчетверо�старша�від�тієї,
під�я�ою�ми�б�ли.�Вселенсь�ий�патріарх�по-
вірив� в� ��раїнців,� в� те,�що� вони�мож�ть
відродити� свою� патріархальність.�Ми� це
зробили,�а��ромадяни�зроз�міють,�що���нас
є�наша�помісна�цер�ва,�на�терені�рідної�їм
У�раїни.� І� б�де� все� добре.� Люди�мають
зорієнт�ватися.�Це�звичайний�процес,�я�ий
вже�почався.

-�Процес�б�де�непростим.
-�Він�не�б�де�та�им,�я�им�йо�о�малюють.

Ба�ато�хто�заважає�йом�,�завдаючи�ш�оди
��раїнцям.� Уявіть� собі:� тіль�и� в� ніч� перед
Собором�600�тисяч�фей�ів�б�ло�за�ин�то
російсь�ими�ха�ерами�в�мережі!�Я�д�же�да-
ле�ий�від�соціальних�мереж�і�радж��це�зро-
бити��сім,�я�що�вони�бажають�жити�влас-
ною�свідомістю� і� �ер�ватися�власним�ро-
з�мом.

-�Ви�вірите�в�Бо�а?
-�Вірю,�що�є�Небесна�сила,�я�а�впливає

на�наше�життя,�допома�ає,�направляє.�На
моє�тверде�пере�онання,�цер�ва�повинна
об’єдн�вати,� заспо�оювати,� розвертати
людей�один�до�одно�о,�а�не��алічити�свідомість,�стравлювати.�Роль�б�дь-я�ої
д�ховної� інстит�ції� надзвичайно� вели�а,� особливо� в� період,� �оли� �� нас� йде
війна,�є�зовнішня�за�роза.�Водночас�нам�потрібно�розібратися�в�щирості�то�о,
до��о�о�ми�приходимо.�Це��оловне,�що�нам�потрібно�зробити.�Подивіться,�чи
щиро�вам�це�проповід�ють,�чи�засл��ов�ють�вони�на�те,�щоби�щиро�припада-
ти�перед�ними�на��оліно.

-�Б�ли���Вашом��житті�при�лади,�я�і�сл�жили�підтвердженням�д�м�и
про�існ�вання�Бо�а?
-�Та�.�І�це�відб�вається�чи�не�щоденно.�Я�що�ти�зробиш�я�ийсь�добрий�вчи-

но��–�отримаєш�віддач��в�іншом�.�Цей�процес�ре��люється�зверх�.

«НА�ДИВАНІ�НЕ�БУВАЄ�ПАТРІОТИЗМУ»

-�Не�пам’ятаю,�хто��азав�з�відомих,�але�ця�цитата�мені�подобається:
«Справжній�патріот�—�це�людина,� я�а,� заплативши�штраф�за�непра-
вильн��пар�ов��,�радіє,�що�система�діє�ефе�тивно».�У�нас�по�и�ще�та�:
лаять�систем�,��ни�ають�сплати�подат�ів,�виплач�ють�зарплат��в��он-
вертах,� але� водночас� ходять� �� вишиван�ах� та� при�ладають� р���� на
серце,��оли�л�нає��імн.�Це�не�той�патріотизм,�я�ий�має�б�ти,�він�фаль-
шивий.
-�Не� тіль�и� це,� а�ще�й� ви����ємо� �анебні� слова�щодо� інших,� немов� �сі� їм

зобов’язані.�Це�не�патріотизм,�це�–�бажання�ввести�в�оман��оточ�ючих,�жити
за� рах�но�� тих,� хто� нав�оло,� при� цьом�� не� бер�чи� �часті� в�житті� держави,
міста.�На�дивані�не�б�ває�патріотизм�.�Це�однозначно!�І�час�це�підтвердж�є.

-�Ви�–�місь�ий��олова,�представни��і�народ�,�і�держави.�Все,�що�за-
раз�діється�в�політичном��житті��раїни�Вам�подобається?�Певно,�є�те,
що�напр�ж�є?
-�Надзвичайно�напр�ж�є�те,�що�ми,���раїнці,�ч�бимося�між�собою.�Драт�ють

(я�роз�мію,�що�це�замовне)�рейтин�и�поп�лярності,�що�поширюються...�Не-
вже�ми�не�роз�міємо,�що�цю�сторін���ми�вже�пере�ортали?�Ви�хочете�знов�
до�цьо�о� поверн�тися?� У� нас� немає� на� це� час�� і�можливостей.�Ми�повинні
р�хатися.�Р�хатися�з�приростом�більше�3%�валово�о�національно�о�прод��т�.
Це�дає�шанс� нам� стати� європейсь�ою� �раїною,� де� �ожен�б�де� захищений.
Та�,� �� нас� є�море� проблем,� але� від� то�о,�що�ми�рвемо� на�шматоч�и� один
одно�о,� проблеми� не� вирішаться.� І� я� хотів� би,�щоб� ��раїнці� зроз�міли,�що
поп�лізм�–�та�ий�же�жахливий�воро�,�я��і�Російсь�а�Федерація.

-�Наст�пний�рі��–�рі��виборів.�Мене�починає�вже�лихоманити,�а�Вас?
-�Знаєте,�я�все�життя�мріяв�(я�все�ж�пять�с�ли�ань�місь�ий��олова!)�дожити

до�то�о�момент�,�щоби�ми�не�хвилювалися�за�вибори.�А��оли�перестанемо
хвилюватися?�Тоді,��оли�прізвище�наст�пно�о�очільни�а�не�зможе�змінити�с�ть
і�напрям�и�розвит���держави.�Нам�ще�трішеч�и�треба�дійти�до�цьо�о�момен-
т�,��оли�прізвище�не�б�де��рати�ролі.�Том��що�б�де�с�спільство�і�інші�ор�ани
державної�влади,�де�просто�б�де�ви�онавець�посадових�обов’яз�ів.�В�У�раїні
вже�є�певний�запас�міцності,�але�він�д�же-д�же�малий.�Хочеться�ще�пройти
цей�надс�ладний�2019-й�рі�,�аби�ми�знов��ж�б�ли�впевнені,�що�р�хаємося�в
потрібном��р�слі.

/Продовження.�Почато��на�1-й�стор./

-�Ми�з�Вами�це�побачимо?
-�Побачимо.�Чом�сь�мені�здається,�що�в���раїнців�вистачить��л�зд��зроз�міти

в�чом��істина,�і�ми�відділимо�м�х�від��отлет.

«МІСТО�КРОКУЄ�ВПЕРЕД»

-�Місто�наше�змінюється,�стає�дедалі��расивішим,��омфортним,�і�це
не� може� не� тішити� навіть� с�ворих� с�епти�ів.� При�метно,� що� раніше,
�оли� люди� хотіли� сфото�раф�ватися,� то� ш��али� �расив�� панорам�.� А
зараз�є�чимало�ч�дових�ло�ацій.�Це�підтвердж�ють�світлини�мо�илів-
чан,� я�ими�рясніють�соцмережі.�В� та�ом��оновленні�Ви�–�ло�омотив,
хедлайнер.�І�це�треба�визнати.
-�Справді,�ми�ба�ато�чо�о�зробили�в�цьом��році�(і�не�лише�в�цьом�)�в�бла�о�с-

трої�міста.�Єдине,�що� �ліматичні� �мови
вносили� свої� �оре�тиви� в� наші� плани.
Місто�стає��ращим,�світлішим�і�ми�про-
довжимо�над�цим�працювати.

-�Підходимо�до�«золото�о�стандар-
т�»�подібно�о�формат��інтерв’ю:�по-
діліться�з�мо�илівчанами�планами�на
рі��2019-й.
-�Вони�пере����ються�з�планами�2018-

�о�–�пра�немо�допрацювати�все,�що�роз-
почали.�Заверш�ємо�об’є�ти,�продовжи-
мо�працювати�над�доро�ами,�інфрастр��-
т�рою�міста�в�цілом�.�Сит�ація�зі�страхо-
вою� медициною� поле�шиться,� �оли� в
2019-м�� запрацює�др��ий�рівень�меди-
цини.�Витрати�на��тримання�медичної��а-
л�зі�зм�сили�нас��приз�пинити�дея�і�наші
заплановані� інфрастр��т�рні� прое�ти.
Хоч�,�аби��ромадяни�зроз�міли,�що�наша
лі�арня� обсл��ов�є� 6� районів�Вінниччи-
ни,�а��трим�ємо�її�ми�одні�–�з�одно�о�лише
бюджет��міста�Мо�илева-Подільсь�о�о!
Це� певна� соціальна� несправедливість,
але�що�є,�те�є.�Не�дивлячись�на�це,�ми
�орді�тим,�що���нас�є�та�а�лі�арня,�і�б�-
демо�робити�все,�аби�вона�б�ла�най�ра-
щою���Вінниць�ій�області.�Б�демо�зал�-
чати�молодих�фахівців,�сімейні�пари.�Цьо-
�о�ро���на�базі�ОЛІЛ�ми�від�рили�центр
�емодіаліз�.�Люди,�я�і� їздили�по�2�рази
до�Вінниці,�зараз�мають�можливість�от-
римати�цю�надзвичайно�важлив��проце-
д�р����нас.�Подібних�центрів�є�два�на�всю
Вінниччин�,���Вінниці�працюють�4�та�их
апарати,�а���нас�-�6!��Натепер�проводимо
ремонт����ардіоло�ічном��центрі�–�д�же
важливій�стр��т�рі�с�часної�медицини.�Я�
для� людини� �оловним� ор�аном� є� наше
серце,�та��і�цей�центр�–�для�медицини.

Без�мовно,�місто� �ро��є� вперед.�Введено� в� е�спл�атацію� спортивний�май-
данчи�,�працюємо�над�стадіоном�на�перспе�тив�,�над�розширенням�спортив-
них�напрям�ів�нашої�ДЮСШ.�Вже�ви�онані��сі�найважчі�вн�трішні�роботи�в�пла-
вальном��басейні,�в�одном��приміщенні�б�де�фа�тично�два�басейни:�для�до-
рослих,� і�для�малечі.�Завершили�ремонт�х�дожньої�ш�оли,�зробили�два�ч�до-
вих�вистав�ових�зали.�Діти�вже�навчаються�не���воло�ом��приміщенні,�а��світлом�
і��арном�,�ще�й�історичном�!�Ба�ато�чо�о�вже�зроблено.

-� Щойно� місь�а� рада� затвердила� місь�ий� бюджет.� Оцініть� йо�о� та
відповідні�можливості�в�реалізації�зад�мано�о.
-�В�бюджеті�на�2019�рі��немає�я�ихось�вели�их�планів.�Головним�завданням

на�рі��наст�пний�(повторюсь)�б�де�завершити�все,�що�розпочали.�Ми�не�стоїмо
на�місці,�а�р�хаємося.�Я�що�ожеледиця�–�тихіше�їдемо,�я�що�с�хо�–�швидше,
працюємо� �альмами.

«У�НАС�Є�ВСІ�НЕОБХІДНІ�ПЕРСПЕКТИВИ,�АБИ�СТАТИ
ПОТУЖНОЮ�ДЕРЖАВОЮ»

-�Знаю,�що�з�стріч�ново�о�ро���Ви�сприймаєте�я��звичайн��змін��чер-
�ової� �алендарної� дати.� Попри� те,� все� ж� створюєте� в� місті� свят�ов�
атмосфер��Ново�о�ро���та�Різдва.
-�Свят�ов��атмосфер��створюємо�для�то�о,�щоби�с�азати,�що�прожили�рі�� і

давайте�під�от�ємося�морально�до�з�стрічі�ново�о�ро��.�Я��рез�льтат�отих�365
днів,�аби�озирн�тися,�що�заб�в,�а�що�з�собою�взяти,�чи�на�що�зверн�ти��ва��.
Том��ці�свята�потрібні,�але�я�не�надаю�їм�та�о�о�значення,�я��релі�ійним.�Кален-
дарна�дата�–�я��перебі�ла�12-та��одина,� і�все.�Головне�для�людей�–�релі�ійні
свята,�я�-от�Різдво�Христове.

-�Що�Ви�че�аєте�від��20-ть�19-ть?
-�Спо�ою�і�мир��перш�за�все.�Хоч�,�щоби�зроз�міли:�не�залежить�від�Прези-

дента,�я�� �оловно�оманд�вача,� чи�прем’єра�б�де���нас�мир,�чи�ні.�Це�–� �ло-
бальна�проблема,�створена�надзвичайно�ди�ою�та�а�ресивною�державою.�Та�,
треба�робити�все,�аби�швидше�настав�мир�–�це�надзвичайно�важливо.�Але�ми
не�повинні�робити�речі,�за�я�і�б�де�соромно�століттями.�Я��те�вже�відб�валося
в�нашій�історії.�Ми�повинні�б�ти�наполе�ливими,�терпеливими,�перестати�б�ти
поп�лістами,�повинні� з��рт�втися�нав�оло�людей�з�лідерсь�ими�я�остями,� і� з
ними�р�хатися�далі.�Хоч��цьо�о�побажати��сім�нам.�Бажаю�пройти�цей�с�лад-
ний�2019�рі�,� –� рі�� виборів,�щоби�ми�не� наробили�д�рниць.� У�раїна�має� всі
необхідні�перспе�тиви,�аби�стати�пот�жною�державою.�Пере�онаний,�що�вона
та�ою�і�б�де!

-�Психоло�и�радять,�аби�побажання�здійснилося,�треба�йо�о��оворити
не�в�майб�тньом��часі,�а��в�до�онаном�.�Тож,�перефраз�ючи�Вас,�підс�-
м�ю:� в� наст�пном�� році� ми� живемо� в� мирі� та� зла�оді,� в� щасливій� та
заможній�державі�У�раїні!
-�Я�пере�онаний�на�всі�100%,�що�це�б�де�та�.�Житимемо���вільній�незалежній

нашій�У�раїні.�Відновимо�стат�с-�во,�повернемо�всі�наші�території,�відновимо
ті��ш�одження,�я�і�отримали���раїнці.�Мирно�о,�спо�ійно�о��сім���раїнцям�Но-
во�о�ро��!�Слава�У�раїні!

Спіл��валася�Тетяна�Фомен�о

Міський голова ПЕТРО  БРОВКО:
   ´Ми не повинні робити речі, за які

буде соромно століттями!ª
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Підсумки року:
будівництво
басейну на
завершенні

/Продовження.�Почато��на�1-й�стор./

2018-ий�рі��Мо�илів-Подільсь�ий�завершив�з�ч�довим�подар�н�ом
під�ялин���–�левов��част���найс�ладніших�робіт�плавально�о�басей-
н�� ви�онано!� У� зазначені�місь�ою� владою� терміни,� а� �оловне,� -� � з
дотриманням�с�часних�норм�б�дівництва,�е�спл�атації��та�санітарних
правил!�Я�що�напочат���план�вали�одн��чаш��в�басейні,�то�за�ідеєю

місь�о�о��олови�прое�т�доповнили�ще�однією�-��міні-басейном�для�наймолод-
ших.�«Я�вдячний�б�дівельни�ам�та�освітянам,�я�і�з�та�им�роз�мінням�та�відпо-
відальністю� �віднеслися�до�дано�о�масштабно�о�прое�т�,� -� зазначає�місь�ий
�олова�Петро�Бров�о.�–�В�ладають�д�ш��в�йо�о�б�дівництво,�бо�роз�міють,�що
це,�в�перш��чер��,�для�дітей,�що�об’є�т�принесе�радість�та��ористь��сім�мо-

Підсумки року:
будівництво
басейну на
завершенні

�илівчанам.�В�процесі�б�дівництва�басейн��ми�вдос�оналювали�прое�т,�зо�ре-
ма�зробили�додат�ов��чаш��для�малю�ів,�я�і�там�з�радістю�б�д�ть�чалапатися.
Ба�ато�чо�о�іншо�о�додали,�через�що�маємо�в��інцевом��рез�льтаті��с�часний
об’є�т,�де�дотримані��сі�технічні�вимо�и.�Не�дивлячись�на�те,�що�цей�фінансо-
вий�рі��б�в�доволі�с�ладним,�ми�ви�онали�все,�що�план�вали».
Людина,�що� хлюпається� в� басейні� та� насолодж�ється� поч�ттям� ле��ості� та

свіжості,�часом�і�не�підозрює,�я�а�вели�а�робота�здійснюється���водоймі,�в�я�ій
їй�та��подобається�трен�ватися�або,�навпа�и,�ніжитися.�Що�десь�–�там,�в�я�и-
хось�підсобних�приміщеннях�або�зовсім�поряд�відб�ваються�безперервні�про-
цеси�очищення,� піді�рів�,�фільтрації,� дезінфе�ції,� вентиляції…�Басейн,� неначе
живий� ор�анізм,� постійно� «живиться»,� «переробляє»,� «виводить»,� «самоочи-
щ�ється»�тощо.�Зап�стити�цей�с�ладний�механізм�місь�а�влада�план�є�наст�п-
но�о�ро��,�проте�точн��дат��дедлайн��не�в�аз�є,�при�том��зазначаючи,�що�об’є�т
б�де�зданий�в�е�сп�латацію���визначений�термін.�У�2019-м��б�дівництво�пала-
вально�о�басейн�� вийде� на�фінішн�� прям�,� облаштов�ватим�ть� технічні� при-
міщення,�д�шові,�роздя�альні�та�всю�інфрастр��т�р�,�завдя�и�я�ій�він�ф�н�ціо-
н�ватиме.
«В�цьом��році�ми�ви�онали�найс�ладніші�ділян�и�робіт,�під�чималим�шаром

бетон��сховані�всі�мережі,�там�стіль�и�тр�б,�що�зараз�навіть�с�ладно�порах�ва-
ти,�-�розповідає�підрядни�,��ерівни��ПП�«Селена»�Оле�сандр�Лебідь.-�Бо�все�ж
потрібно�ви�он�вати�за�с�часними�нормами.�Для�нашої�б�дівельної�ор�анізації
басейн�-�новий�фронт�робіт,�але�ці�авий�та�потрібний�міст�.�І�приємно�від�то�о,
що�принесе�величезн���ористь�та�насолод��мо�илівчанам».

Тетяна�Фомен�о

Автопар	�надзвичайни	ів�Мо)илева-Подільсь	о)о
поповнив�с/часний�пожежно-рят/вальний�автомобіль
на�базі�шасі�MAЗ.��29�)р/дня�мо)илів-подільсь	і�ря-
т/вальни	и� отримали� нов/�пожежн/� машин/,� я	а
тепер�сл/житиме�на�бла)о�жителям�міста�та�райо-
н/.�Її�за	/плено�державною�сл/жбою�з�надзвичай-
них�сит/ацій�за�	ошти�державно)о�бюджет/.

ÄËß  ÇÀÃÀËÜÍÎ¯  ÑÏÐÀÂÈÄËß  ÇÀÃÀËÜÍÎ¯  ÑÏÐÀÂÈÄËß  ÇÀÃÀËÜÍÎ¯  ÑÏÐÀÂÈÄËß  ÇÀÃÀËÜÍÎ¯  ÑÏÐÀÂÈÄËß  ÇÀÃÀËÜÍÎ¯  ÑÏÐÀÂÈ

Новий	 транспортний	 засіб	 районном�
	підрозділ�	ДСНС	передав	перший	заст�п-

ни�	 начальни�а	 оловноо	 �правління	 держав-
ної	сл�жби	надзвичайних	сит�ацій	�	Вінниць�ій
області	Оле	Андр�щен�о	разом	з	місь�им	о-
ловою	Петром	Бров�ом	та	деп�татом	обласної
ради	Геннадієм	 Ваца�ом.	Ключі	 від	 новень�ої
спецавтів�и	вр�чили	начальни��	районноо	се�-
тора	 �	місті	Моилеві-Подільсь�ом�	 та	 районі
ГУ	ДСНС	Валерію	К�сня��.
Ця	спецмашина	дасть	можливість	рят�вальни-

�ам	більш	 я�існо	 й	 ефе�тивно	 ви�он�вати	 по-

ставлені� завдання�при�лі�відації� різних�надзвичай-
них� сит�ацій.� Автомобіль� с�часний,� ��омпле�това-
ний�аварійно-рят�вальним�обладнанням,�пот�жним
водяним�насосом.�Можливості�цистерни�та�її�ємність
збільшені�вдвічі.�Є�піді�рів�для�води,�що�дає�мож-
ливість�ви�ористов�вати�її�взим��.�Витрати�пально�о
вдвічі�менші,�ніж���старих�моделях.�Варто�зазначи-
ти,�що�це�перше�оновлення�за�ро�и�незалежності,
востаннє� надзвичайни�и� отрим�вали� техні���в�
1991�році�–�це�б�в�ЗІЛ�130.

Разом� з� пов-
ністю���омпле�-
тованим� транс-
портом� �� рят�-
вальни�ів,� ви-
ни�ла� і� пробле-
ма:� автомобіль
зависо�ий� для
�аражно�о� бо�-
с�.�Місь�а�влада
пообіцяла� над-
звичайни�ам
допомо�ти���ви-
рішенні�цієї�про-
блеми.

Бо)дана
Кол/паєва

             У новий рік з подарунком:
рятувальники отримали нове пожежне авто
             У новий рік з подарунком:
рятувальники отримали нове пожежне авто

ПОДІЇ� ТИЖНЯ
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Від�оли	 Святий	Ми�о-
лай	 відвоював	 зайняті
�олись	 Дідом	Морозом
позиції,	 свят��вати	 на-
стання	 ново�о	 ро��	 ми
починаємо	з	19	�р�дня.
З	цьо�о	час�	починають-
ся	дитячі	ран�и	�	ш�іль-
них	та	дош�ільних	дитя-
чих	за�ладах,	що	є	спра-
вою	звичною,	а	ось	свя-
то	для	дітей	на	підпри-
ємстві	 трапляється	 не
завжди,	 я�що	це	 тіль�и
не	МКП	«Комбінат	�ом�-
нальних	 підприємств»,
де	 дире�тор	 Геннадій
Гаврильчен�о	 вважає
своїм	 обов’яз�ом	 пода-
р�вати	 свято	 співробіт-
ни�ам	та	їхнім	сім’ям.	

Новорічне свято для колег
Оранізов�вати	свя-

	 та	 для	працівни-
�ів	–	�	традиціях	�ерів-
ництва	�омбінат�	�ом�-
нальних	 підприємств.	
Тож	і	переддень	новоо
ро��	 на	 підприємстві
б�в	веселим	і	радісним,
особливо	 для	 наймо-
лодших	 членів	 їхніх	 сі-
мей.	Біля	свят�ово	при-
браної	ялин�и	відб�ва-
лося	 �аз�ове	 дійство,
малих	і	дорослих	розва-

Алла�Шим	о

Фестиваль народної казки
ЗАВЕРШЕННЯ�2018-ГО�РОКУ�УПРАВЛІННЯ�ОСВІТИ��ВІДЗНАЧИЛО
��ФЕСТИВАЛЕМ�НАРОДНОЇ�КАЗКИ:�НА�СЦЕНІ�БУДИНКУ�ШКОЛЯРА

ПРЕДСТАВИЛИ�ТЕАТРАЛІЗОВАНІ�ДІЙСТВА�ЗА�МОТИВАМИ
�УКРАЇНСЬКИХ�КАЗОК�ШКОЛИ�МІСТА.

жали� Король� та� Королева,�Дід�Мороз� та
Сні��ронь�а,�інші��аз�ові�персонажі.�Діти�чи-
тали�вірші,�танцювали�під�запальн��м�зи��,
брали� �часть�в� і�рах� та� �он��рсах,� водили
хороводи��і,�звичайно�ж,��раділи�подар�н�ам.
Дире�тор�підприємства�Геннадій�Гавриль-

чен�о,� вітаючи� �оле�� з�прийдешнім�Новим
ро�ом,� подя��вав� за� працю,� завдя�и� я�ій
сьо�одні� підприємство�може� похвалитися
дося�неннями,�і�побажав�всіля�их��араздів:
доброб�т�,�мир�,�справдження�мрій.

Ніщо� та	� не� рад/є,� не� приносить� та	о)о� задоволення,� я	� дитяча
творчість,� особливо,� 	оли� це� театральне� дійство.�Цьо)оріч�мистецт-
вом�перевтілення�/чні�місь	их�ш	іл�рад/вали�не�раз.�Нещодавно�тіль	и
завершився�фестиваль� заходів� із� зар/біжної� літерат/ри,� серед� я	их
)оловне�місце�займала� інсценізація�творів,�і�вже�знов/�сцена�втішає
захоплюючою�)рою�юних�дар/вань.�

Напередодні	Новоо	ро��	вихованці	середніх	заальноосвітніх	за�ладів	міста
	 демонстр�вали		свої	 а�торсь�і	 здібності	�	 поєднанні	 з	 во�альними	 та

хореорафічними	�	виставі-�азці.	Дея�і	з	них,	що	б�ло	відмічено	начальни�ом
�правління	освіти	Володимиром	Коноваловим	під	час	наородження	�часни�ів
фестивалю,	 відійшли	 від	 �ласичної	 �аз�и	 та	 представили	 її	 с�часн�	 інтер-
претацію.
Фестиваль	проходив	вд�е,	і	всі,	хто	мав	змо�	порівняти	вистави	продемон-

стровані	�	мин�лом�	році	з	цьоорічними,	відмітили	зростання	а�торсь�ої	та
постановочної		майстерністі.	На	цьом�,	зо�рема,	за�цент�вав	�ва�	заст�пни�
місь�оо	олови	з	питань	діяльності	ви�онавчих	оранів	Віталій	Криан,	ви�о-
н�ючи	місію	наородження.	Вр�чаючи	рамо-
ти	та	призи	від	місь�оо	олови	Петра	Бров-
�а,	Віталій	Іванович	висловив	своє	захоплен-
ня	а�торсь�ою	рою,	�остюмами	та	де�ора-
ціями	–	все	це,	без	перебільшення,	б�ло	без-
доанним.		Тож	творчість		ш�олярів		відміче-
но	не	лише	�чними		оплес�ами	та	сповне-
ними	захоплення	ви��ами	лядачів,	що,	зви-
чайно,	є		свідченням	висо�ої	оцін�и	роботи
а�торсь�оо	 �оле�тив�,	 –	юні	 а�тори	 отри-
мали	наороди	за	ви�онавсь��	майстерність,
а�торсь�і,	 во�альні	 та	 хореорафічні	 здіб-
ності.	Та�ож	відзначено	навчальні	за�лади	–
за	розвито�	та	пропаанд�	національної	��ль-
т�ри,	 поп�ляризацію	 надбань	 ��раїнсь�оо
фоль�лор�.
О�рім	 цінних	 призів	 	 від	місь�оо	 олови,

діти	 отримали	 солод�і	 подар�н�и	 від	 деп�-
тата	Вінниць�ої	 обласної	 ради,	 засновни�а
Кондитерсь�оо	Дом�	«Ваца�»	Геннадія	Ваца�а.
Фестиваль	народної	 �аз�и	–	дієвий	засіб	 зал�чення	дітей	до	світ�	мистец-

тва,	 х�дожно-естетичноо	та	морально-етичноо	виховання
Алла�Шим	о

Фестиваль народної казки
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����������ОКСАНУ
ІВАНІВНУ

САЛІКОВСЬКУ!
Мат�сю�ріднень���ми�раді�вітати
У�день�ювілейний,�що�врешті�прийшов.
Для�нас�ти,�мат�сю,�най�ращая�мати,
Твоя�материнсь�а�нас��ріє�любов,
і�ми�із�тобою�завжди�нерозл�чні,
Мат�ся�до�серця�всіх�нас�при�орне,
І�б�де�хай�в�тебе�все�бла�опол�чно,
Для�нас�ти��сіх,�мов�те�сонце�ясне!
і�хай�же�здоров’я�міцне�твоє�б�де,

�І�радістю�щирою�сповняться�дні,
Невтомно�хай�серце

ст��оче����р�дях,
На�втіх�,�на�радість�всієї�сім’ї’.
Хай�Бо��же�достато��тобі�посилає,
Хай�світло�сіяє�завжди�й�повся�час,
Во�онь�же�в�печі�та�нехай�не�з�асає,
Ти,�мамоч�о,�б�дь!

Ти�живи�для�всіх�нас!

Люблячі�донь	и
Наталя,� Тетяна,
зяті� Михайло
та�Сер)ій,
����он/ч	и
Оля,�Катя,

�Аня, Алла

Ïðàêòè÷íî óâåñü ñâ³ò æèâå çà Ãðèãîð³àíñüêèì êàëåíäàðåì, ÿêèé âèçíàëè
á³ëüø òî÷íèì ³ äîö³ëüí³øèì í³æ Þë³àíñüêèé. Àëå äåÿê³ êðà¿íè ³ ðåë³ã³éí³ òå÷³¿
³ äîñ³ æèâóòü çà îñòàíí³ì. Â Óêðà¿í³ âæå ìàéæå ñòîë³òòÿ ñâÿòêóþòü Ð³çäâî
ñüîìîãî ñ³÷íÿ çà ñòàðèì çðàçêîì, à â ªâðîï³, íàïðèêëàä, 25 ãðóäíÿ. ×îìó äîñ³
³ñíóº öÿ ïëóòàíèíà ç êàëåíäàðÿìè òà ÷èì âîíè âçàãàë³ â³äð³çíÿþòüñÿ, íàì
äîïîìîãëè ðîç³áðàòèñÿ â³ííèöüê³ ³ñòîðèêè.

ІСТОРІЯ�ЮЛІАНСЬКОГО�КАЛЕНДАРЯ
Юліансь	ий�	алендар�б�в�запроваджений���46�році�до�н.е.�за� ініціативи�Юлія
Цезаря,�я	ий�б�в�першим�	онс�лом�в�Римі.�Він�зверн�вся�до�але	сандрійсь	о�о
астронома�Созі�ена,�щоби�той�адапт�вав�римсь	��	алендарн��систем��до�є�и-
петсь	о�о� сонячно�о� 	алендаря.� "Римсь�ий	 �алендар	б�в	д�же	невпоряд�ова-
ний,� –� розповідає� ви	ладач�ВДПУ�Анатолій
Войнаровсь	ий.�–�І,	до	то�о	ж,	Цезар	б�в	вер-
ховним	понтифі�ом,	 я�ий	 �ожно�о	раз�	 зм�-
шений	б�в	призначати	почато�	ново�о	ро��.
У	римлян	новий	рі�	починався	з	першо�о	мар-
ті�са� (марта	–	ред.)".�Але�Цезар�дав�розпо-
рядження�перенести�почато	�ново�о�ро	��на
январь,�том��що�я	раз���цей�час�сенат�затверд-
ж�вав�бюджет�і�війсь	ові�походи.�І�том��вирі-
шили,�що�цей�місяць�б�де�наба�ато�доречні-
шим.�Та	�запровадили�перш��	алендарн��си-
стем�.�В� ній� існ�вало�12�місяців.� Тривалість
звичайно�о�ро	��б�ла�365�днів,�а�подовжено-
�о�–�366.�"Юлій	Цезар	за	обрах�н�ами	Созі�е-
на,	очевидно,	знав,	що	існ�є	певна	похиб�а,
–�розповів�пан�Войнаровсь	ий.�–	Астрономіч-
ний	сонячний	рі�	тривав	365	діб,	5	�один,	48
хвилин	 і	6	се��нд,	але	більшість	дослідни�ів
не	 зважили	на	цю	особливість,	 я�а	для	 них
б�ла	недостатньо	серйозною,	і	том�	о�р��ли-
ли	 тривалість	 ро��	 до	 366	 діб	 висо�осно�о
ро��.	У	325	році	н.	е.	б�ло	прийняте	рішення

Çàãàäêè Þë³àíñüêîãîÇàãàäêè Þë³àíñüêîãîÇàãàäêè Þë³àíñüêîãîÇàãàäêè Þë³àíñüêîãîÇàãàäêè Þë³àíñüêîãî
          ³ Ãðèãîð³àíñüêîãî³ Ãðèãîð³àíñüêîãî³ Ãðèãîð³àíñüêîãî³ Ãðèãîð³àíñüêîãî³ Ãðèãîð³àíñüêîãî

êàëåíäàð³âêàëåíäàð³âêàëåíäàð³âêàëåíäàð³âêàëåíäàð³â всім	християнам	взяти	за	основ�	Юліансь�ий	�алендар.	Ним	�орист�валися	до
16	сторіччя".

ЗАПОЧАТКУВАННЯ�ГРИГОРІАНСЬКОГО�КАЛЕНДАРЯ�
Тіль	и�в�середині�16�сторіччя�Папою�Римсь	им�Гри�орієм�XIII�б�ло�помічено�не-
співпадіння,�а�точніше�відставання�Юліансь	о�о�	алендаря�від�астрономічних�явищ
на�10�днів.�Кожен�з�цих�додат	ових�10�днів�набі�ав�за�128�ро	ів�за�рах�но	�дода-
вання�хвилин� і�се	�нд,�я	і� і�нор�валися�при�визначенні�висо	осних�ро	ів.�Саме
завдя	и�Папі�в�Католиць	ій�Цер	ві�вирішили�лі	від�вати�цю�різницю�ось�я	им�чи-
ном:�одраз��ж�після�четверто�о�жовтня�1582�ро	��настало�15�жовтня.�Отож�ці�10
діб,�я	і�на	опичилися,�б�ли�лі	відовані.

ЯК�ВИЗНАЧАЛИ�ВИСОКОСНИЙ�РІК?
Щоб�надалі�не�доп�с	ати�появи�та	ої�істотної�різниці,�почали�	ожний�рі	�з�двома
н�лями,� я	им� за	інч�валося� сторіччя,� дві� перші� цифри�ділити�на� чотири.�Я	що
ділилося�без�залиш	��–�рі	�залишався�висо	осним.�Я	що�б�ла�остача�–�та	ий�рі	
вважали�простим.�Напри	лад,��зяти�1700�рі	:�17�без�остачі�не�ділиться,�тож�та	ий

рі	�важається�простим.�За�400�ро	ів�(з�1600�до�2000)�та	им�чи-
ном�не�врахов�валися�три�висо	осних�ро	и�(1700,�1800�та�1900).
Тож�три�доби�прибиралися,�й�це�с�ттєво�зменшило�різницю�в
часі.� Тепер� зайва�доба� за� Гри�оріансь	им� 	алендарем�набі�ає
лише�раз���3323�ро	и,�а�не���128�ро	ів.�А�різниця�між�Юліансь	им
та�Гри�оріансь	им�	алендарем�нині�с	ладає13�діб.

ЧОМУ�КАТОЛИКИ�СВЯТКУЮТЬ�РІЗДВО�25�ГРУДНЯ,
А�ПРАВОСЛАВНІ�7�СІЧНЯ?

22��р�дня�–�день�зимово�о�сонцестояння�і�він�вважається�най-
	оротшим.�Наст�пні�дати�–�23,�24��р�дня�–�дні�приблизно�одна-
	ової�тривалості,�а�вже�25��р�дня�до�світло�о�час��доби�додаєть-
ся�перша�хвилина.�Сонце�на�хвилин��раніше�сходить.�Язични	и
свят	�вали�цю�дат��я	�перемо���добра�над�злом,�тепла�над�хо-
лодом.�День�починає�збільш�ватися,�світ�відродж�ється.�У�хрис-
тиянсь	ій�традиції�25��р�дня�пов’язане�з�Різдвом,�народженням
Іс�са�Христа.�Тримаючись�за�Юліансь	ий�	алендар,�виходить,�що
ми� (православні)� проґавлюємо�цей�момент� і� свят	�ємо� тіль	и
7�січня,�	оли�вже�два�тижні,�я	�день�подовжений.�
У�нас�цер	ва�живе�за�старим�стилем,�том��різниця�між�реаль-
ними�астрономічними�процесами�становить�13�днів.�Гри�оріансь-
	ий�	алендар�ближчий�до�астрономічних�явищ,�ніж�Юліансь	ий,�і
свят	�вання�визначених�дат�за�ним�є�ло�ічнішим�і�аде	ватнішим.�

�З�історії

Вітаємо�м�др��жін��,��рамотно�о
фахівця,�д�ш���оле�тив�

���РАЇСУ
АНДРІЇВНУ
��КУЛИК
����зі�славним�ювілеєм!
Правління� та� �весь� �оле�тив� Мо�илів-

Подільсь�о�о�районно�о�споживчо�о�товари-
ства� сердечно� бажає�Вам,�шановна�Раїсо
Андріївно,� міцно�о� здоров’я,� вели�о�о
людсь�о�о�щастя,� неричерпної� енер�ії.
Шановна� Раїсо� Андріївно!� Ви� зробили
неоціненний�внесо��в�розвито��спожив-
чої� �ооперації� район�.� Ваша� відпо-
відальність,�порядність,�принесла�Вам
засл�жений�авторитет�в��оле�тиві.
Від� �сієї� д�ші� бажаємо� сімейно�о

доброб�т�,�спо�ою�і�зла�оди,�вірних
др�зів�і�любові�від�близь�их.
Хай�зб�ваються�всі�Ваші�мрії

та� сподівання,� береже
Вас� Бо�� на� мно�ії� літа,
а�життя�б�де�щедрим�і
ба�атим�на�добро!

�����������Добро�о,�т�рботливо�о,�най�ращо�о���світі
�����чолові�а,�бать�а�та�дід�ся

ВОЛОДИМИРА
ДМИТРОВИЧА�ЯНЧУКА
�����вітаємо�з�55-річним�ювілеєм!

���������Тебе,�ріднень�ий,�раді�ми�вітати�
I�в�б�дні,�і�в�свят�ові�дні,
Бо�ти���нас�один-єдиний,�
I��ращо�о�немає�на�землі.�

Прийми�вітання�наші�й�побажання
У�цей�свят�овий�день.
Та�о�о�чолові�а�й�бать�а

просто�щастя�мати,
Та�о�о�дід�ся�потрібно�шан�вати!

Та�ож�бажаємо�добра�й��дачі�без�лі��,
Міцно�о�здоров’я,�дов�о�о�ві��,

Хай�Мати�Божа�охороняє,
Зла�од��й�любов���дім�посилає!

З� любов’ю� др�жина� Світлана,� син
Анатолій,�донь�а�Альона,�зять�Анатолій,
невіст�а�Яна,�он��и�Дініс�та�Іван�а

7�січня�свят��ватиме�ювілейний�День�народження
шановна�вчитель�а,��арна�людина,�чарівна�жін�а

���ЛАРИСА
АНАТОЛІЇВНА
�СЛУЖАЛЮК

Сердечно�вітаємо�Вас,
доро)а�вчитель+о!

Я�би�зібрати�всі�слова�земні,
Ми�вибрали�б�прості�і�невисо�і:
Щоб�ваші�дні�трояндами�цвіли,
А�на�д�ші�б�в�завжди�мир�і�спо�ій.
Бажаєм�добра�на�життєвій�стежині�
І�при�орщі�повні�здоров’я�й��раси,
І�світлої�долі,�завжди�молодої�-
І�в�нинішній�день,�і�в�майб�тні�часи!
Достат���—���б�дні,
В�свята�—�подар�н�ів,
Ч�дових�подій,�доброти,�поціл�н�ів!
На�дов�ий�ві�,�на�мно�ії�літа,
На�шан��від�людей,�тепло�родинне,
Стелися,�доле,��різь��се�життя
Лише�добром

для�доброї�людини!
��������З�любов’ю�та�пошаною
�����������������/чні�4-А�	лас/,
������������������������бать	и

Щиросердно
 вітаємо
 з
 Днем
 народження
люб�
 мат�сю,
 т�рботлив�
 доро��
 баб�сю

����������ОКСАНУ
ІВАНІВНУ

САЛІКОВСЬКУ!

Вітаємо�м�др��жін��,��рамотно�о
фахівця,�д�ш���оле�тив�

���РАЇСУ
АНДРІЇВНУ
��КУЛИК
����зі�славним�ювілеєм!
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�����чолові�а,�бать�а�та�дід�ся
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�����вітаємо�з�55-річним�ювілеєм!

7�січня�свят��ватиме�ювілейний�День�народження
шановна�вчитель�а,��арна�людина,�чарівна�жін�а

���ЛАРИСА
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1.�Мета�проведення�робіт:�проведення�	он	�рс��з�відбо-
р��с�б’є	тів�оціночної�діяльності� �� сфері�оцін	и�земель�для
проведення�незалежної�оцін	и�земель
2.�Дані�про�земельні�ділян*и:
2.1.Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівниц-
тва� та� обсл��ов�вання�б�дівель� тор�івлі,� площею�–�0,0011
�а,�	адастровий�№�0510400000:�00:004:0316,�місце�розта-
ш�вання:� Вінниць	а� область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,� в�л.
Ставись	а,�40/45;
2.2.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівниц-
тва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0020��а,
	адастровий�№�0510400000:�00:004:1261,�місце�розташ�ван-
ня:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Ставись-
	а,�46т;
2.3.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівниц-
тва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0030��а,
	адастровий�№�0510400000:�00:004:1262,�місце�розташ�ван-
ня:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Ставись-
	а,�46-л;
2.4.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівниц-
тва� та� обсл��ов�вання�б�дівель� тор�івлі,� площею�0,0030�а,
	адастровий�№�0510400000:�00:011:0522,�місце�розташ�ван-
ня:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�просп.�Неза-
лежності,�303д;
2.5.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівниц-
тва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0094��а,
	адастровий�№�0510400000:�00:009:0692,�місце�розташ�ван-
ня:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Са�ай-
дачно�о,�9а;
2.6.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівниц-
тва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0120��а,
	адастровий�№�0510400000:�00:004:1265,�місце�розташ�ван-
ня:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Ставись-
	а,�35б;
2.7.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівниц-
тва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0056��а,
	адастровий�№�0510400000:�00:004:0459,�місце�розташ�ван-
ня:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Ставись-
	а,�24а;
2.8.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівництва
та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0040��а,�	адас-
тровий�№�0510400000:00:004:1243,�місце�розташ�вання:�Вінниць-
	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Ставись	а,�46-н;
2.9.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівництва
та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0246��а,�	ада-
стровий�№�0510400000:00:004:1240,�місце� розташ�вання:
Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Столярна,�1а;
2.10.�Земельна�ділян	а� 	ом�нальної� власності,� для�б�дів-
ництва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0040
�а,�	адастровий�№�0510400000:00:004:0237,�місце�розташ�-
вання:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Ста-
вись	а,�54а;
2.11.�Земельна�ділян	а� 	ом�нальної� власності,� для�б�дів-
ництва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0534
�а,�	адастровий�№�0510400000:00:004:9178,�місце�розташ�-
вання:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Ста-
вись	а,�38;
2.12.�Земельна�ділян	а� 	ом�нальної� власності,� для�б�дів-
ництва� та� обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин	�,� �осподарсь-
	их�б�дівель�та�спор�д,�площею�–�0,0679��а,�	адастровий�№
0510400000:00:011:0376,�місце�розташ�вання:�Вінниць	а�об-
ласть,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Спортивній,�14;
2.13.�Земельна�ділян	а� 	ом�нальної� власності,� для�б�дів-

ОГОЛОШЕНО� КОНКУРС� З� ВІДБОРУ
СУБ’ЄКТІВ� ОЦІНОЧНОЇ� ДІЯЛЬНОСТІ� У
СФЕРІ� ОЦІНКИ� ЗЕМЕЛЬ� ДЛЯ� ПРОВЕ-
ДЕННЯ�НЕЗАЛЕЖНОЇ�ОЦІНКИ�ЗЕМЕЛЬ

ництва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0005
�а,�	адастровий�№�0510400000:00:004:1196,�місце�розташ�-
вання:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�в�л.�Рин-
	ова,70а�;
2.14.�Земельна�ділян	а�	ом�нальної�власності,�для�б�дівниц-
тва�та�обсл��ов�вання�б�дівель�тор�івлі,�площею�–�0,0006��а,
	адастровий�№�0510400000:00:004:1195,�місце�розташ�ван-
ня:�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,� в�л.�Рин	о-
ва,70б�;
3.� Умови� *он*-рс-:�Кон	�рсна�до	�ментація�подається�в
запечатаном��	онверті,�на�я	ом�,�	рім�поштових�ре	візитів�ро-
биться�відміт	а�«На�	он	�рс»�із�зазначенням�дати�проведення
	он	�рс�.
У�	онверті�мають�міститися�підтвердні�до	�менти�з� їх�опи-
сом�та�о	ремий�запечатаний�	онверт�з�	он	�рсною�пропози-
цією.�Кон	�рсна�пропозиція�претендентів�подається�в�запе-
чатаном��	онверті�і�має�містити�пропозицію�щодо�ціни�ви	о-
нання�робіт,� а� та	ож�стро	� ви	онання�робіт� (�� 	алендарних
днях),
Прийняття�заяв�припиняється�за�чотири�робочі�дні�(в	люч-
но)�до�дати�проведення�	он	�рс�.�Уразі�неповноти,�невідпов-
ідності�наданих�підтвердних�до	�ментів�або�несвоєчасності�їх
подання�претендент�до��часті���	он	�рсі�не�доп�с	ається.
4.�Перелі*�підтвердних�до*-ментів,�я*і�подаються�на

*он*-рс�з�відбор-�ви*онавців:�заява�про��часть���	он	�рсі
з�відбор��с�б’є	тів�оціночної�діяльності�за�встановленою�фор-
мою;�	опії��становчо�о�до	�мента�претендента�та�довід	и�про
присвоєння�йом��ідентифі	аційно�о�	од��з�ідно�з�ЄДРПОУ�(для
претендента�–�юридичної�особи);�	опії�	валіфі	аційних�до	�-
ментів�оцінювачів,�я	і�працюють���штатном��с	ладі�і�я	их�б�де
зал�чено�до�проведення�оцін	и�та�підписання�звіт��про�оцін	�
майна;�письмові�з�оди�оцінювачів,�я	их�б�де�додат	ово�зал�-
чено�претендентом�до�проведення�робіт� з� оцін	и�майна� та
підписання�звіт��про�оцін	��майна,�завірені�їхніми�особисти-
ми�підписами,� а� та	ож� 	опії� 	валіфі	аційних�до	�ментів�оці-
нювачів;�	опія�сертифі	ата�с�б’є	та�оціночної�діяльності,�ви-
дано�о� претендент��Фондом� державно�о� майна� У	раїни;
інформація�про�претендента�(до	�мент,�я	ий�містить�відомості
про�претендента�щодо�йо�о�досвід�� роботи,� 	валіфі	ації� та
особисто�о�досвід��роботи�оцінювачів,�я	і�працюють���йо�о
штатном��с	ладі�та�додат	ово�зал�чаються�ним,�з�незалежної
оцін	и�майна,���том��числі�подібно�о�майна�тощо);��з�ода�на
оброб	��персональних�даних.
Кон	�рсна�пропозиція� претендентів� подається� в� запечата-
ном��	онверті�і�має�містити:�пропозицію�щодо�ціни�ви	онання
робіт;�пропозицію�щодо�стро	��ви	онання�робіт�(��	алендар-
них�днях),�я	що�він�не�визначений�в�інформації�про�проведен-
ня�	он	�рс�.
5.�Стро*�подання�*он*-рсної�до*-ментації:�до�14�січня
2019�ро	��(в	лючно).
6.� Поштова� адреса,� за� я*ою� подаються� до*-менти:
24000,�Вінниць	а�область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�пл.�Шев-
чен	а,�6/16,�Мо�илів-Подільсь	а�місь	а�рада.
7.�Інформація�про�проведення�*он*-рс-:�	он	�рс�відб�-
деться�16�січня�2019�ро	��о�10.00�за�адресою:�24000,�Вінниць	а
область,�м.�Мо�илів-Подільсь	ий,�пл.�Шевчен	а,�6/16,�Мо�илів-
Подільсь	а�місь	а�рада.
8.�Відомості�про�місцезнаходження�*омісії,�*онта*тні

телефони:� 24000,� Вінниць	а� область,� м.� Мо�илів-По-
дільсь	ий,� пл.�Шевчен	а,� 6/16,�Мо�илів-Подільсь	а�місь	а
рада.�Телефон�для�довідо	:�(04337)�6-65-88.

Ми*ола��Гоц-ля*,�се*ретар�місь*ої�ради,
в.о.�першоAо�заст-пни*а�місь*оAо�Aолови

Врахов/ючи�за	онодавчі�зміни�/�житлово-	о-
м/нальній�сфері�та�зважаючи�на�вимо)и�чинної
нормативно-правової�бази�з�питань�соціально-
)о�захист/�населення,�доводимо�до�відома�)олів
ОСББ/ЖБК:
До�10�червня�2018�ро���на�за�онодавчом��рівні�б�ло

визначено�посл����з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та
приб�дин�ових�територій.�З�ідно�з�вимо�ами�п�н�-
т��1�постанови�КМУ��від�13.11.2013�№�860�«Про�на-
дання�піль��І�та�с�бсидій�для�відш�од�вання�витрат
на� �тримання�б�дин�ів� і� спор�д� та� приб�дин�ових
територій� меш�анцям� житлових� б�дин�ів,� �� я�их
створено�об’єднання� співвласни�ів� ба�ато�вартир-
но�о� б�дин��� (житлово-б�дівельні� �ооперативи)»
передбачалося,�що�для� надання� піль�� та� с�бсидій
для�відш�од�вання�витрат�на� �тримання�б�дин�ів� і
спор�д�та�приб�дин�ових�територій�меш�анцям�жит-
лових�б�дин�ів,���я�их�створено�ОСББ�(ЖБК)�засто-
сов�ється�розмір�внес�ів,�що�спрямов�ються�на��т-
римання�б�дин�ів� і�спор�д�та�приб�дин�ових�тери-
торій� (з� розрах�н��� на� 1� �в.�метр� за�альної� площі
�вартири),� визначений� за�альними� зборами�ОСББ
(ЖБК),�але�не�більше�найвищо�о�тариф��на�посл��и
з� �тримання� б�дин�ів� і� спор�д� та� приб�дин�ових
територій,� встановлено�о� відповідним� ор�аном
місцево�о�самовряд�вання�для�б�дин�ів�та�ої�самої
поверховості,�а���разі�їх�відс�тності�-�не�більше�най-
вищо�о�тариф��на�та�і�посл��и,�встановлено�о�ор-
�аном�місцево�о� самовряд�вання.
10.06.2018�введено�в�дію�За�он�У�раїни�від�9�лис-

топада� 2017� ро���№2189-VIII� «Про�житлово-�ом�-
нальні�посл��и»�(далі�-�За�он)�в�частині�ре��люван-
ня� посл��и� з� �правління� ба�ато�вартирним� б�-
дин�ом.При�цьом��За�он�У�раїни�від�24.06.2004�№
1875� «Про�житлово-�ом�нальні� посл��и»� визнано
та�им,�що�втратив� чинність� з� 10.06.2018� в� частині

ДО�УВАГИ�ГОЛІВ�ОСББ/ЖБК�МІСТА�ЩОДО�ЗАСТОСУВАННЯ�ВНЕСКІВ
���НА�УПРАВЛІННЯ�БАГАТОКВАРТИРНИМ�БУДИНКОМ�З�01.01.2019�р.

норм,�що�ре��люють� надання� посл��� з� �тримання
б�дин�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій.
З�ідно�із�статтею�5�За�он��№2189-VIII�до�житлово-

�ом�нальних�посл���віднесено�житлов��посл����-�по-
сл����з��правління�ба�ато�вартирним�б�дин�ом).
Відповідно�до�вимо��цьо�о�За�он�,�а�та�ож�За�он�

У�раїни�«Про�особливості�здійснення�права�власності
��ба�ато�вартирном��б�дин��»�наразі�в�У�раїні�відб�-
ватиметься�перехід�від�посл���з��тримання�б�дин�ів
і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій�до�посл���з��п-
равління�ба�ато�вартирним�б�дин�ом.
Статтею�22�ЗУ�«Про�об’єднання�співвласни�ів�ба-

�ато�вартирно�о�б�дин��»� визначено,�що� з�метою
надання�населенню,�що�проживає�в�ба�ато�вартир-
них�б�дин�ах,�в�я�их�створено�об’єднання,�піль��та
с�бсидій� для� відш�од�вання� витрат� на� �правління
ба�ато�вартирним�б�дин�ом� внес�и� і� платежі� виз-
начаються� �� розмірах,� затверджених� за�альними
зборами�об’єднання,�але�не�більше�встановлено�о
за�онодавством��ранично�о�розмір��витрат.
У�зв’яз���з�цим,�Кабінетом�Міністрів�У�раїни�при-

йнято�постанов��від�26.07.2018�№�606�«Про�визнан-
ня�та�ою,�що�втратила�чинність,�постанови�Кабінет�
Міністрів�У�раїни�від�13�листопада�2013�р.�№�860».
Зазначена�постанова�Кабінет��Міністрів�У�раїни�на-

бирає�чинності�з�1�січня�2019�ро��.
У�зв’яз���із�цим�передбачається,�що�соціальний�за-

хист�населення,�що�проживає�в�б�дин�ах,�де�ство-
рено�ОСББ�та�ЖБК�(надання�піль��та�житлових�с�б-
сидій)�здійснюватиметься�виходячи�з�витрат�на��п-
равління�ба�ато�вартирним�б�дин�ом!
Звертаємо��ва��,�що�з�1�травня�2018�ро���набрала

чинності�постанова�КМУ�від�27.04.2018�№�329�«Про
внесення�змін�до�дея�их�постанов�Кабінет��Міністрів
У�раїни� та� визнання� та�ою,�що� втратила� чинність,
постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�28��р�дня

2016�р.�№�1022»,�я�ою�внесено�зміни�до�постанови
Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�6�серпня�2014�р.�№409
«Про�встановлення�державних�соціальних�стандартів
�� сфері� житлово-�ом�нально�о� обсл��ов�вання»,
визначивши�для��ромадян,�я�і�отрим�ють�піль�и�чи
с�бсидії� на� оплат�� житлово-�ом�нальних� посл��,
соціальн��норм��житла�та�соціальний�норматив�оп-
лати�житлової�посл��и�-�посл��и�з��правління�ба�а-
то�вартирним�б�дин�ом,�а�та�ож�витрат�на��правл-
іння�ба�ато�вартирним�б�дин�ом�-�для��ромадян,�що
проживають���б�дин�ах,�де�створено�ОСББ/ЖБК.
З�ідно�з�форм�лою,�передбаченою���підп�н�ті�9�п�н-

�т��3�постанови�КМУ�від�6.08.2014�№�409,�соціаль-
ний�норматив�витрат�на��правління�ба�ато�вартир-
ним� б�дин�ом� (�раничний� розмір)� станом� на
1.12.2018�становить�5,69��рн./м2.
Врахов�ючи�зазначене,�для��ромадян,�що�прожи-

вають� �� б�дин�ах,� де� створено�ОСББ/ЖБК,� піль�и
та�с�бсидії�для�відш�од�вання�витрат�на��правління
ба�ато�вартирним�б�дин�ом�мають�надаватися�ви-
ходячи�із�соціальної�норми�житла�та�соціально�о�нор-
матив��витрат�на��правління�ба�ато�вартирним�б�-
дин�ом� (�ранично�о�розмір�),� встановлених� поста-
новою�Кабмін��У�раїни�від�6�серпня�2014�р.�№�409.
Отже,�з�метою�забезпечення�соціально�о�захист�

населення,�ОСББ/ЖБК,� я�і� наразі� ви�ористов�ють
для�розрах�н�ів�з�меш�анцями�відповідних�б�дин�ів
внес�и�на��тримання�б�дин���і�приб�дин�ової�тери-
торії� мають� забезпечити� їх� пере�ляд� (визначивши
внес�и�на��правління�ба�ато�вартирним�б�дин�ом)
врахов�ючи� вимо�и� за�онодавства� та� нормативно-
правової�бази!
Прийняття�рішень�про�встановлення�внес�ів�на��п-

равління�ба�ато�вартирним�б�дин�ом�здійснюється
відповідно�до�вимо��чинно�о�за�онодавства.

Управління�ЖКГ�місь	ої�ради

ДО�УВАГИ�ГОЛІВ�ОСББ/ЖБК�МІСТА�ЩОДО�ЗАСТОСУВАННЯ�ВНЕСКІВ
���НА�УПРАВЛІННЯ�БАГАТОКВАРТИРНИМ�БУДИНКОМ�З�01.01.2019�р.

Заборонено�про-
даж� ал+о)ольних
напоїв� з� 22-ї� по
9:00,�+рім�вихідних
Кер�ючись�п.44�ст.26�За�он��У�раї-

ни� «Про�місцеве� самовряд�вання� в
У�раїні»,� ст.15-3� За�он�� У�раїни� «
Про�державне�ре��лювання� вироб-
ництва�і�обі���спирт��етилово�о,��о-
ньячно�о� і� плодово�о,� ал�о�ольних
напоїв�та�тютюнових�виробів»�31�се-
сією�Мо�илів-Подільсь�ої� місь�ої
ради�7�с�ли�ання��прийнято�рішен-
ня��№793�від�20.12.2018�ро���«Про
заборон/�продаж/�пива�(�	рім�бе-
зал	о)ольно)о),� ал	о)ольних,
слабоал	о)ольних� напоїв,� вин
столових��с/б’є	тами�)осподарю-
вання�(�	рім�за	ладів�ресторан-
но)о� )осподарства)� на� території
міста�Мо)илева-Подільсь	о)о».
1.Дане�рішення�забороняє�продаж

пива� (�рім�безал�о�ольно�о),� ал�о-
�ольних,� слабоал�о�ольних� напоїв,
вин�столових�с�б’є�тами��осподарю-
вання� (�рім� за�ладів� ресторанно�о
�осподарства)� на� території� міста
Мо�илева-Подільсь�о�о�/�період�з
22.00� )одини� до� 09.00� )одини
щодня,�	рім�вихідних�та�свят	о-
вих�днів.
2.Чинність� цьо�о� рішення� поши-

рюється� на� всіх� с�б’є�тів� �оспода-
рювання�на�території�міста�Мо�иле-
ва-Подільсь�о�о,�я�і�мають�ліцензію
на� право� роздрібної� тор�івлі� ал�о-
�ольними�напоями�і�здійснюють�тор-
�івлю�ними.
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Управління� праці� та� соціально�о
захист��населення�Мо�илів-Поділь-
сь�ої�місь�ої�ради�приймає�пропо-
зиції�від�аптечних�за�ладів�міста��на
��ладення�до�оворів�щодо� відш�о-
д�вання��оштів�з�місь�о�о�бюджет�
на�забезпечення�в�2019�році�виро-
бами� медично�о� призначення� та
спеціальними�засобами�для�до�ля-
д��осіб�з�інвалідністю,�а�та�ож��ме-
ди�аментами� �ромадян,� я�і� по-
страждали�внаслідо��Чорнобильсь-
�ої��атастрофи.
Пропозиції� надати� до� 20.01.
2019�ро��
За�додат�овою�інформацією��звер-
татися�в��правління�праці�та�соціаль-
но�о� захист�� населення�Мо�илів-
Подільсь�ої��місь�ої��ради��за��адре-
сою:�в�л.�В.Ст�са,�56��аб.�№�3
або�за�тел.:�6-51-63.
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7� СІЧНЯ� ПОНЕДIЛОК
НОВИЙ� КАНАЛ
03:00�Зона�ночi
04:15�Абзац
06:10�Х/ф�“Паст�а�для
бать�iв”
08:45�Х/ф�“Двоє:�Я�й�моя�тiнь”
10:50�Х/ф�“Д�же�по анi
мат�сi”�16+
12:50�Х/ф�“Д�же�по анi�мат�сi
2”�16+
15:00�Х/ф�“Титани�”
19:00�Х/ф�“Змiшанi”�16+
21:20�Х/ф�“Оптом�дешевше”
23:15�Х/ф�“Оптом�дешевше�2”
01:10�Х/ф�“Вели�ий�Гетсбi”
16+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00,10:00�РIЗДВЯНI
БОГОСЛУЖIННЯ
08:00�М/с�“Ведмедi-с�сiди”
08:30�Х/ф�“Панi�Завiрюха”
13:05�Концертна�про рама
“Хор�Ластiв�а”
13:55�Концертна�про рама
“Коло�мрiй”
14:55�Х/ф�“Святе�сiмейство”
12+
18:55�Рiздвяний��онцерт
20:00�Концертна�про рама
21:00,23:30,02:00,05:00
Новини
21:25,02:20�UA:Спорт.�Яс�равi
моменти�ро��
21:45�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт�”
22:50�Д/ц�“Неповторна
природа”
00:00�Телепродаж�Тюсо
02:35,04:05,05:20�По ода
02:40�Б��о олi�и
ICTV
06:05�С�арб�нацiї
06:15�Еври�а!
06:25�Сл�жба�розш����дiтей
06:35�Фа�ти
07:00,00:40�Т/с�“Мар�+Натал-
�а”�16+
07:55,19:10�Т/с�“Папань�и”
16+
18:45�Фа�ти.�Вечiр
22:50�Х/ф�“Пес:�Новорiчне
диво”�16+
02:15�Се�ретний�фронт
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,19:00�Сьо однi
07:20�Зiр�овий�шлях
10:00,05:20�Реальна�мiсти�а
12:50�Т/с�“Сестра���спадо�”
12+
16:50,20:00�Т/с�“Поверни�моє
життя”�12+
22:10�Т/с�“Вино рад”�12+
01:55�Х/ф�“В�очi��ваннi
�оханняi”�16+
03:40�Х/ф�“Мамина�любов”
16+
ІНТЕР
02:00,04:25,20:00�“Подробицi”
02:30,03:40�“Орел�i�Реш�а.
Шопiн ”
03:45,04:20,18:00�То�-шо�
“Стос�ється��ожно о”
04:55�“Top�Shop”
05:50�Д/п�“Час�Рiздва”
07:00�“Гот�ємо�разом”
08:00�Д/п�“Вiд�Рiздва�до
Хрещення”
08:50�“Слово�Предстоятеля”
09:00�“Пряма�трансляцiя
Рiздвяної�лiт�р iї”
11:10�Х/ф�“Дванадцять
мiсяцiв”
14:00�Х/ф�“Розсiяний”�(16+)
15:50�Х/ф�“Красот�а�на�всю
 олов�”�(12+)
20:30�Т/с�“Мереживо�долi”
(16+)
22:30�Концерт�“Алла�П� ачо-
ва.�Рiздвянi�з�стрiчi”
00:10�Х/ф�“Каз�а�про�жiн���та
чоловi�а”
КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30,05:35�ТСН:
“Телевiзiйна�сл�жба�новин”
06:55�“#Шо�Юри”
11:10�Х/ф�“Ч�до”
19:00�М/ф�“Льодови�овий
перiод:�Рiздвяна�при ода”
20:15�М/ф�“Льодови�овий
перiод�-�2:� лобальне
потеплiння”
22:00�М/ф�“Льодови�овий
перiод”
23:40�Х/ф�“Радни�”�(18+)
01:55�Х/ф�“100�мiльйонiв
євро”�(16+)

8� СІЧНЯ� ВIВТОРОК
НОВИЙ� КАНАЛ
03:35�Сл�жба�розш����дiтей
03:40,01:30�Зона�ночi
05:05�Абзац
06:59,09:05�Kids�Time
07:00�М/ф�“Веселi�нiж�и”
09:10�Київ�вдень�та�вночi�16+
17:05�С�перiнт�їцiя�12+
19:00�Хто�зверх�?�12+
21:00�Варьяти�12+
22:30�Х/ф�“Ш�ола�Авалон”
00:30�Т/с�“Гра�престолiв”�18+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�приро-
ди”
06:30�Д/ц�“Спiльноти�тварин”
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,18:00
,21:00,�23:30,02:00,05:00
Новини
07:10�Додоли�и
07:35�М/с�“Тач�и�проти”
08:10�Хто�в�домi�хазяїн?
08:40�Лайфха����раїнсь�ою
09:10�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино�”
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:30�Д/ц�“Аромати�Кол�мбiї”
12:00�Д/ц�“Сма��сир�”
12:30�Енеїда
13:15,14:30,04:10� :РадiоДень
13:40,19:00,05:25�Спiльно
14:05�Д/с�“Вели�е�фотополю-

вання�Да а�Гарднера”
15:20�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�UA:�Фоль�
18:20,02:35�Тема�дня
19:30�Д/ц�“Ме аполiси”
20:00�Д/ц�“I ри�iмператорiв”
21:25,02:20�UA:Спорт
21:40�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт�”
22:50�Шахтарсь�а�змiна
00:00�Телепродаж�Тюсо
ICTV
04:55�Фа�ти
05:20�Я�зняв!
06:00,00:50�Т/с�“Мар�+Натал-
�а”�16+
06:50�Т/с�“Вiчнiсть”�16+
11:00�Т/с�“Бiблiоте�арi”�16+
13:35�Х/ф�“Ной”
16:10�Х/ф�“Сiм’янин”
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:20�Надзвичайнi�новини
20:05�Х/ф�“Нестримнi”�16+
22:00�Дизель-шо��12+
02:30�С�етч-шо��“На�трьох”
16+
02:55�Вижити�з�Голтiсом
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
09:30,03:20�Зiр�овий�шлях
11:20,04:40�Реальна�мiсти�а
13:20,15:30�Т/с�“Чер овий
лi�ар”�12+
16:00�Iсторiя�одно о�злочин�
16+
18:00�Т/с�“Таємницi”�12+
19:50�То�-шо��“Говорить
У�раїна”
21:00�Т/с�“Мiж�любов’ю�та
ненавистю”�16+
23:30,02:00�Т/с�“20�ро�iв�без
�охання”�16+
01:30�Телема азин
ІНТЕР
05:25,22:20�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь�им”
07:00,08:00,09:00,12:00
“Новини”
07:10,08:10,09:20�Рано��з
Iнтером
09:50�Х/ф�“Ма�с”
12:25�Х/ф�“007.�До�тор�Но�”
14:50,15:45,16:45,01:05
“Вещдо�”
17:40�Новини
18:00,03:45�То�-шо��“Сто-
с�ється��ожно о”
20:00,02:00,04:25�“Подробицi”
20:30�Т/с�“Мереживо�долi”
(16+)
00:10�Х/ф�“Я�-�охоронець”
(16+)
02:30�“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�,05:35�ТСН:�“Телевiзiйна
сл�жба�новин”
09:30,11:20,12:20� “Одр�ження
наослiп”
13:10�“Мiняю�жiн��”
14:45�“Сiмейнi�мелодрами”
15:45�Т/с�“Моє�ч�же�життя”
(12+)
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�володар�а”
20:15�М/ф�“Льодови�овий
перiод�-�3.�Ера�динозаврiв”
22:00�М/ф�“Льодови�овий
перiод�-�2:� лобальне
потеплiння”
23:50�Х/ф�“Ч�до”

9�СІЧНЯ�СЕРЕДА
НОВИЙ� КАНАЛ
03:00,02:25�Зона�ночi
04:30�Абзац
06:24,08:24�Kids�Time
06:25�М/ф�“Веселi�нiж�и�2”
08:25�Т/с�“Мелiса�та�Джой”
11:00�Х/ф�“Паст�а�для
привида”
13:00�Х/ф�“Ш�ола�Авалон”
15:00�Х/ф�“Хронi�и�Нарнiї:
Володар�зорi”
17:10�С�перiнт�їцiя�12+
19:00�Хто�зверх�?�12+
21:00�Варьяти�12+
22:45�Х/ф�“Мiссiс�Да�тфайр”
01:15�Т/с�“Гра�престолiв”�18+
02:20�Сл�жба�розш����дiтей
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�приро-
ди”
06:30�Д/ц�“Спiльноти�тварин”
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,
18:00,�21:00,
23:30,02:00,05:00�Новини
07:10�Додоли�и
07:35�М/с�“Тач�и�проти”
08:10�Хто�в�домi�хазяїн?
08:40�Лайфха����раїнсь�ою
09:10�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино�”
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:30�Д/ц�“Аромати�Грецiї”
12:30�Енеїда
13:15,04:10� :РадiоДень
13:40,05:25�Спiльно
14:05�Д/с�“Вели�е�фотополю-
вання�Да а�Гарднера”
14:30�52�вi�енди
15:20�Т/с�“Галерея�Вельвет”
12+
16:55�Сильна�доля
18:20,02:35�Тема�дня
19:00,04:30�Своя�земля
19:30�Д/ц�“Ме аполiси”
20:00�Д/ц�“I ри�iмператорiв”
21:25,02:20�UA:Спорт
21:40�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт�”
22:50�Шахтарсь�а�змiна
00:00�Телепродаж�Тюсо
ICTV
05:15�С�арб�нацiї

05:25�Еври�а!
05:30�Сл�жба�розш����дiтей
05:35�Ст�дiя�Вашин тон
05:40�Фа�ти
06:05,00:45�Т/с�“Мар�+Натал-
�а”�16+
07:00�Т/с�“Вiчнiсть”�16+
12:00�Т/с�“Бiблiоте�арi”�16+
15:20�Х/ф�“Кмiтливi�Брюс�i
Ллойд�проти�ЦРУ”
16:50�Х/ф�“Нестримнi”�16+
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:20�Надзвичайнi�новини
20:05�Х/ф�“Нестримнi-2”�16+
22:00�Дизель-шо��12+
02:30�С�етч-шо��“На�трьох”
16+
02:50�Вижити�з�Голтiсом
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
09:30,04:10�Зiр�овий�шлях
11:20,04:40�Реальна�мiсти�а
13:20,15:30�Т/с�“Чер овий
лi�ар”�12+
16:00�Iсторiя�одно о�злочин�
16+
18:00�Т/с�“Таємницi”�12+
19:50�То�-шо��“Говорить
У�раїна”
21:00�Т/с�“Мiж�любов’ю�та
ненавистю”�16+
23:30,02:00�Т/с�“20�ро�iв�без
�охання”�16+
01:30�Телема азин
ІНТЕР
05:25,22:20�“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”
10:00�Х/ф�“Ма�с�2.�Герой
Бiло о�Дом�”
12:25�Х/ф�“007.�Iз�Росiї�з
любов’ю”�(16+)
14:50,15:45,16:45,01:05
“Вещдо�”
18:00,03:45�То�-шо��“Сто-
с�ється��ожно о”
20:00,02:00,04:25�“Подробицi”
20:30�Т/с�“Мереживо�долi”
(16+)
00:15�Т/с�“Я�-�охоронець”
(16+)
02:30�“Орел�i�Реш�а.�Шопiн ”
КАНАЛ� 1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,
19:30,05:35�ТСН:�“Телевiзiйна
сл�жба�новин”
06:30,07:10,08:10,09:10
“Снiдано��з�1+1”
09:30,11:20,12:20� “Одр�ження
наослiп”
13:10�“Мiняю�жiн��”
14:45�“Сiмейнi�мелодрами”
15:45�Т/с�“Моє�ч�же�життя”
(12+)
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�володар�а”
20:15�М/ф�“Льодови�овий
перiод�4:�Континентальний
дрейф”
22:00�М/ф�“Льодови�овий
перiод�-�3.�Ера�динозаврiв”
23:45�Х/ф�“Ч�до”

10� СІЧНЯ� ЧЕТВЕР
НОВИЙ� КАНАЛ
03:00,02:05�Зона�ночi
04:25�Абзац
06:19,07:59�Kids�Time
06:20�М/ф�“Зачарований
принц”
08:00�Т/с�“Мелiса�та�Джой”
10:50�Х/ф�“Мiссiс�Да�тфайр”
13:20�Х/ф�“Чер овий�тато”
15:00�Х/ф�“Н��що,�приїхали?”
17:00�С�перiнт�їцiя�12+
19:00�Хто�зверх�?�12+
21:00�Варьяти�12+
23:00�Х/ф�“Тернер�i�Х�ч”
01:00�Т/с�“Гра�престолiв”�18+
02:00�Сл�жба�розш����дiтей
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�приро-
ди”
06:30�Д/ц�“Спiльноти�тварин”
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,18:00,
21:00,23:30,03:15,05:00
Новини
07:10�Додоли�и
07:35�М/с�“Тач�и�проти”
08:10�Хто�в�домi�хазяїн?
08:40�Лайфха����раїнсь�ою
09:10�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино�”
09:40�Т/с�“Елiза”�12+
11:30�Д/ц�“Аромати�Грецiї”
12:30�Енеїда
13:15,14:30� :РадiоДень
13:40,05:25�Спiльно
14:05�Д/с�“Вели�е�фотополю-
вання�Да а�Гарднера”
15:15,16:50,23:20,04:25,05:20
По ода
15:25,02:00�Бiатлон.�К�бо�
свiт�.�IV�етап.�Спринт�7,5��м.
Жiн�и
16:55�Промiнь�живий
18:20,03:35�Тема�дня
19:00�#ВУКРАЇНI
19:30�Д/ц�“Ме аполiси”
20:00�Д/ц�“I ри�iмператорiв”
21:25,04:05�UA:Спорт
21:40�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт�”
22:50�Шахтарсь�а�змiна
00:00�Телепродаж�Тюсо
ICTV
05:10�С�арб�нацiї
05:20�Еври�а!
05:30�Ст�дiя�Вашин тон
05:35�Фа�ти
06:00�Т/с�“Вiчнiсть”�16+
11:50�Т/с�“Бiблiоте�арi”�16+
15:05�Х/ф�“Подвiйнi
неприємностi”
16:50�Х/ф�“Нестримнi-2”�16+

18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:15�Надзвичайнi�новини
20:05�Х/ф�“Нестримнi-3”�16+
22:30�Дизель-шо��12+
01:05�Т/с�“Мар�+Натал�а”�16+
02:00�Се�ретний�фронт
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
09:30,04:15�Зiр�овий�шлях
11:20,04:40�Реальна�мiсти�а
13:20,15:30�Т/с�“Чер овий
лi�ар”�12+
16:00�Iсторiя�одно о�злочин�
16+
18:00�Т/с�“Таємницi”�12+
19:50�То�-шо��“Говорить
У�раїна”
21:00�Т/с�“Мiж�любов’ю�та
ненавистю”�16+
23:30�СБУ�vs�ФСБ
00:35,02:05�Т/с�“20�ро�iв�без
�охання”�16+
01:35�Телема азин
ІНТЕР
05:25,22:20�“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”
10:00�Х/ф�“Майно�з�хвостом”
(12+)
12:25�Х/ф�“007.�Голдфiн ер”
14:50,15:45,16:45,01:10
“Вещдо�”
18:00,03:45�То�-шо��“Сто-
с�ється��ожно о”
20:00,02:05,04:30�“Подробицi”
20:30�Т/с�“Мереживо�долi”
(16+)
00:10�Т/с�“Я�-�охоронець”
(16+)
02:35�“Орел�i�Реш�а.�Шопiн ”
КАНАЛ� 1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,
19:30,05:35�ТСН:�“Телевiзiйна
сл�жба�новин”
06:30,07:10,08:10,09:10
“Снiдано��з�1+1”
09:30,11:20,12:20� “Одр�ження
наослiп”
13:10�“Мiняю�жiн���6”
14:45�“Сiмейнi�мелодрами”
15:45�Т/с�“Моє�ч�же�життя”
(12+)
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�володар�а”
20:15�М/ф�“Льодови�овий
перiод�5.�К�рс�на�зiт�нення”
22:00�М/ф�“Льодови�овий
перiод.�Вели�однiй�спешл”
22:20�М/ф�“Льодови�овий
перiод�4:�Континентальний
дрейф”
00:05�Х/ф�“Порочнi�i ри”�(18+)
02:00�Х/ф�“Чорне�Рiздво”
(12+)

11� СІЧНЯ� П’ЯТНИЦЯ
НОВИЙ� КАНАЛ
03:00�Зона�ночi
04:25�Абзац
06:14,07:29�Kids�Time
06:15�М/с�“Л�нi�Тюнз�шо�”
07:30�С�перiнт�їцiя�12+
13:05,19:00�Хто�зверх�?�12+
21:00�Варьяти�12+
23:00�Х/ф�“Змiшанi”�16+
01:10�Т/с�“Гра�престолiв”�18+
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�приро-
ди”
06:30�Д/ц�“Спiльноти�тварин”
07:00,08:00,09:00,15:00,18:00,
21:00,�23:30,05:30�Новини
07:10�Додоли�и
07:35�М/с�“Тач�и�проти”
08:10�Хто�в�домi�хазяїн?
08:35,22:30�Лайфха����раїнсь-
�ою
09:10,10:50,13:55,15:15,23:20
По ода
09:20�Д/ц�“Бюджетний
вiдпочино�”
09:50�Т/с�“Елiза”�12+
11:00,03:20�С�елетон.�К�бо�
свiт�
12:10�Лайфха����раїнсь�ою�(�
перервi)
12:30�По ода�(��перервi)
14:05,22:50�Д/ц�“Неповторна
природа”
14:30�:РадiоДень
15:25,02:00�Бiатлон.�К�бо�
свiт�.�IV�етап.�Спринт�10��м.
Чоловi�и
16:55�Енеїда
18:20�Тема�дня
19:00�Перший�на�селi
19:30�Д/ц�“Ме аполiси”
20:00�Д/ц�“I ри�iмператорiв”
21:25�UA:Спорт
21:55�Перша�шпальта
00:00�Телепродаж�Тюсо
ICTV
05:25�Т/с�“Вiчнiсть”�16+
11:55�Т/с�“Бiблiоте�арi”�16+
14:20�Х/ф�“Зоона лядач”
16:15�Х/ф�“Нестримнi-3”�16+
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:20�Надзвичайнi�новини
20:05�Х/ф�“Джон�Рембо
(Рембо-4)”�16+
21:45�Дизель-шо��12+
00:25�Т/с�“Мар�+Натал�а”�16+
01:20�С�етч-шо��“На�трьох”
16+
02:40�Се�ретний�фронт
ТРК� “УКРАїНА”
06:00,09:30�Зiр�овий�шлях
06:30,07:10,08:15�Рано��з
У�раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
23:00,�03:35�Сьо однi
11:20,04:25�Реальна�мiсти�а
13:20,15:30�Т/с�“Чер овий
лi�ар”�12+
16:00�Iсторiя�одно о�злочин�

16+
18:00�Т/с�“Таємницi”�12+
19:50�То�-шо��“Говорить
У�раїна”
22:00,23:30�Т/с�“Мiж�любов’ю
та�ненавистю”�16+
00:30,02:05�Т/с�“20�ро�iв�без
�охання”�16+
01:35�Телема азин
ІНТЕР
05:30�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь�им”
07:00,08:00,09:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20�“Рано��з
Iнтером”
10:00�Х/ф�“Малыш�Спир�”
11:45,12:25�Х/ф�“007.�К�ляста
блис�ав�а”
12:00�“Новини”
14:50,01:10�“Вещдо�”
18:00�То�-шо��“Стос�ється
�ожно о”
20:00,03:30�“Подробицi”
20:30�Х/ф�“Знайомтесь,�Джо
Бле�”�(16+)
00:10�“Я�-�охоронець”�(16+)
04:00�“Орел�i�Реш�а.�Шопiн ”
КАНАЛ� 1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,
16:45,�19:30�ТСН:�“Телевiзiйна
сл�жба�новин”
06:30,07:10,08:10,09:10
“Снiдано��з�1+1”
09:30,11:15,12:20� “Одр�ження
наослiп”
13:10�“Мiняю�жiн��”
14:45�“Сiмейнi�мелодрами”
15:45�Т/с�“Моє�ч�же�життя”
(12+)
17:10�Т/с�“Величне�столiття.
Нова�володар�а”
20:15,22:30�“Лi а�смiх��2018”
00:45�Х/ф�“Отримайте�ба аж”
(12+)

12�СІЧНЯ�СУБОТА
НОВИЙ� КАНАЛ
03:20�Сл�жба�розш����дiтей
03:25,01:15�Зона�ночi
06:00�М/с�“Л�нти��i�йо о
др�зi”
07:04,09:54�Kids�Time
07:05�М/с�“Том�i�Джеррi�шо�”
09:55�Варьяти�12+
17:00�М/ф�“Тарзан”
19:00�Х/ф�“С�арб�Амазон�и”
16+
21:00�Х/ф�“Роман�з��аменем”
23:10�Х/ф�“Перлiна�Нiл�”
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�приро-
ди”
06:30�Д/ц�“Спiльноти�тварин”
07:00,08:00,09:00,21:00,23:30,
02:45,04:30�Новини
07:10�Додоли�и
07:35�М/с�“Тач�и�проти”
08:10,11:30�Хто�в�домi�хазяїн?
08:40,10:00�Лайфха����раїнсь-
�ою
09:15�М/с�“Ведмедi-с�сiди”
10:15�Д/ц�“Елементи”
12:00�Сильна�доля
13:05�Д/ц�“Неповторна
природа”
13:40,22:30�Бiатлон.�К�бо�
свiт�.�IV�етап.�Гон�а
переслiд�вання�10��м.�Жiн�и
14:50�По�обiдi�шо�
15:55,02:00�Бiатлон.�К�бо�
свiт�.�IV�етап.�Гон�а
переслiд�вання�12,5��м.
Чоловi�и
16:55�Т/с�“Iспансь�а�ле енда”
12+
19:55�Д/с�“Дивовижнi�мiста
свiт�”
21:25�Промiнь�живий
00:00�Телепродаж�Тюсо
03:30�С�ладна�розмова
ICTV
04:30�Фа�ти
06:35�Х/ф�“Зоона лядач”
08:20�Дизель-шо��12+
13:05�Х/ф�“Санта�i��омпанiя”
15:00�Х/ф�“Дияволиця”
16:55�Х/ф�“Бандит�и”
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:15�Надзвичайнi�новини.
Пiдс�м�и
20:05�Х/ф�“Кiн �Кон ”�16+
23:45�Х/ф�“Джон�Рембо
(Рембо-4)”�16+
01:20�С�етч-шо��“На�трьох”
16+
02:20�Громадянсь�а�оборона
ТРК� “УКРАїНА”
07:00,15:00,19:00,03:45
Сьо однi
07:15�Зiр�овий�шлях
08:45,15:20�Т/с�“Мiж�любов’ю
та�ненавистю”�16+
17:00,20:00�Т/с�“Рiдна��ров”
12+
22:00�Т/с�“Я�тебе�нi�ом��не
вiддам”�16+
01:45�Телема азин
02:15�Х/ф�“Вiддам�др�жин��в
хорошi�р��и”�16+
ІНТЕР
05:40,20:00,02:50�“Подробицi”
06:20�“Орел�i�Реш�а.�Переза-
вантаження.�3�сезон”
07:20�То�-шо��“Стос�ється
�ожно о”
09:20�“Слово�Предстоятеля”
09:30�Х/ф�“Снi ова��оролева”
11:15�Х/ф�“Старий�Новий�Рi�”
14:10�Х/ф�“Не�мож��с�азати
“прощавай””
16:00�Т/с�“Абатство�Да�нтон”
(16+)
18:00�Т/с�“Знайомство�з
бать�ами”
20:30�Х/ф�“007.�СПЕКТР”
(16+)
23:30�Концерт�“Злата�О нєвiч.
Моя�iсторiя”
01:20�Х/ф�“Весiльний�подар�-
но�”

КАНАЛ� 1+1
06:00,19:30�ТСН:�“Телевiзiйна
сл�жба�новин”
07:00�“Грошi�2018”
08:00�“Снiдано�.�Вихiдний”
10:00,10:35�“Їмо�за�100”
11:15�“Свiтсь�е�життя
дайджест”
12:15�Х/ф�“С�бота”�(12+)
16:30�“Вечiрнiй��вартал”
18:30�“Розсмiши��омi�а�2018”
20:15�“Новорiчний�вечiрнiй
�вартал”
00:05�“Свiтсь�е�життя�.
Дайджест�2019”
01:10�“Лi а�смiх��2018”

13�СІЧНЯ�НЕДIЛЯ
НОВИЙ� КАНАЛ
03:00�Зона�ночi
05:10�Стендап-шо�
06:09,07:29�Kids�Time
06:10�М/с�“Том�i�Джеррi�шо�”
07:30�Х/ф�“Оптом�дешевше”
09:25�Х/ф�“Оптом�дешевше�2”
11:20�Х/ф�“С�арб�Амазон�и”
16+
13:30�Х/ф�“Iндiана�Джонс:�У
пош��ах�втрачено о��овче а”
16:00�Х/ф�“Iндiана�Джонс�та
храм�Долi”
18:30�Х/ф�“Iндiана�Джонс�та
останнiй�хрестовий�похiд”
21:00�Х/ф�“Iндiана�Джонс�i
Королiвство�Кришталево о
черепа”
23:20�Х/ф�“Дж�н лi”�16+
01:35�Х/ф�“Паст�а�для
привида”
UЛ:ПЕРШИЙ
06:00�Д/ц�“Свiт�ди�ої�приро-
ди”
06:30�Д/ц�“Спiльноти�тварин”
07:00,08:00,09:00,21:00,03:30
Новини
07:10�Додоли�и
07:35�М/с�“Тач�и�проти”
08:10�Хто�в�домi�хазяїн?
08:40�Лайфха����раїнсь�ою
09:10,18:05,04:20,05:45
По ода
09:20�Х/ф�“Старий�добрий
день�подя�и”
11:00�Д/ц�“С�пер�Ч�ття”
11:30�Д/ц�“Браво,�шеф”
12:40,22:25�Бiатлон.�К�бо�
свiт�.�IV�етап.�Естафета�4х6
�м.�Жiн�и
14:15�#ВУКРАЇНI
14:50�Перший�на�селi
15:25,02:00�Бiатлон.�К�бо�
свiт�.�IV�етап.�Естафета�4х7.5
�м.�Чоловi�и
17:00�UA:Фоль�
18:20�Т/с�“Iспансь�а�ле енда”
12+
19:55,21:25�Концертна
про рама�“Новий�рi��на
С�спiльном�”
00:00�Телепродаж�Тюсо
ICTV
05:00�Фа�ти
05:25�Я�зняв!
07:05�Х/ф�“Сiм’янин”
09:25�Х/ф�“Санта�i��омпанiя”
11:20�Х/ф�“Дияволиця”
13:15�Х/ф�“Бандит�и”
15:05�Х/ф�“Кiн �Кон ”�16+
18:45�Фа�ти.�Вечiр
19:10�Х/ф�“Неймовiрний�Хал�”
16+
21:15�Х/ф�“Хал�”�16+
00:00�Комi��на�мiльйон.
Найсмiшнiше
ТРК� “УКРАїНА”
06:00,19:00�Сьо однi
07:00�Зiр�овий�шлях
09:45�Т/с�“Поверни�моє
життя”�12+
14:00�Т/с�“Рiдна��ров”�12+
18:00,20:00�Новорiчний
�онцерт.�Фантастична�нiч�на
�аналi�“У�раїна”
22:45�Х/ф�“Iван�о”
00:35,02:10�Iсторiя�одно о
злочин��16+
01:40�Телема азин
ІНТЕР
05:45�М�льтфiльм
06:15�Х/ф�“Старий�Новий�Рi�”
09:00�“Гот�ємо�разом”
10:00�“Орел�i�реш�а.�Морсь-
�ий�сезон”
11:00�“Орел�i�Реш�а.�Переза-
вантаження.�3�сезон”
12:00�Т/с�“Знайомство�з
бать�ами”�За�лючна
14:00�Х/ф�“007.�СПЕКТР”
(16+)
17:00�Т/с�“Вели�а�малень�а
брехня”�(16+)
20:00,02:45�“Подробицi”
20:30�“На�Интере�-�Главная
ел�а�страны”
23:20�Х/ф�“Дов е�падiння”
(16+)
01:15�Х/ф�“Вишень�а�на
новорiчном��тортi”�(16+)
КАНАЛ� 1+1
06:00�ТСН:�“Телевiзiйна
сл�жба�новин”
07:00�“У�раїнсь�i�сенсацiї”
08:00�“Снiдано�.�Вихiдний”
09:00�Лотерея�“Лото-забава”
09:45�М/ф�“Маша�i�ведмiдь”
10:05,11:10,12:20�“Свiт
навиворiт�-�10:�Бразилiя”
13:25,03:45�М/ф�“Пташиний
�льот”
15:10�М/ф�“Льодови�овий
перiод�5.�К�рс�на�зiт�нення”
17:00�М/ф�“Льодови�овий
перiод.�Вели�однiй�спешл”
17:35�Х/ф�“Операцiя�“И”�та
iншi�при оди�Ш�ри�а”
19:30,05:00�“ТСН-Тиждень”
21:00�Х/ф�“Захисни�”�(16+)
22:50�Х/ф�“Ефе�т��олiбрi”
(16+)
00:50�Х/ф�“Пришестя�дияво-
ла”
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во�зал�,	можливість	продаж�.
Тел.:	(097)	729-36-91

-���зв’яз���з�розширенням�ви-
робництва�Кондитерсь�ий�Дім
"Ваца�"�запрош�є�на�постійн�
робот�� працівни�ів:� �онди-
терів,�вантажни�ів,�б�дівель-
ни�ів�та�різноробочих.
Тел.:�(096)�686-05-87,�або�за
адресою:� м.Мо%илів-Поділь-
сь�ий,�в�л.�Вірменсь�а,�4.

-	 потрібні	 працівни�и	 (дівчата)
ві�ом	від	18	до	45	ро�ів.	Вимо�и:
одна	 зі	 знанням	 ПК	 (знання
інтернета),	 інша	 зі	 знанням
німець�ої	мови.
Тел.:	(068)	759-49-67
Вайбер:	+38	(068)	214-37-76
Ватсап:	 +4917663096687

-�потрібні�на�робот��%азоеле�-
трозварювальни�и�та�монтаж-
ни�и�метало�онстр��цій.
Тел.:�(097)�231-28-57

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

-	На	постійн�	робот�	в	ресторан
"ГРААЛЬ"	потрібні	помічни�	��ха-
ря	та	офіціант
Тел.:	 (097)993-58-19

ВВАЖАТИ�НЕДІЙСНИМИ:
-	 втрачений	 Державний	 а�т	 на

земельн�	 ділян��	 (серія	 АБ
№683765)	 на	 прізвище	 К�ци�а
Гри�орія	 Петровича;

-	 пенсійне	 посвідчення	 на	 прі-
звище	Кож�хар	Надії	Я�івни;

-	війсь�овий	�вито�	на	прізвище
Со�ола	Ми�оли	Івановича;

-	посвідчення	�часни�а	бойових
дій	на	прізвище	Данилю�а	Сер-
�ія	Васильовича;

-	війсь�овий	�вито�		на	прізви-
ще	Па�стована	Юрія	Геор�ійови-
ча.

-	 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

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

-	4-�імн.	�вартира		на	3-м�	пов.
9-ти	пов.	б�дин��	в	�іровсь�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

-	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�о-
вірна.
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	ремон-
т�.	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

-	 простора	 3-�імн.	 �вартира	 в
центрі	міста	з	�сіма	зр�чностя-
ми.	 Є	 індивід�альне	 опалення,
�імнати	розміжні.
Тел.:	(067)	704-78-63

-	 1-�імн.	 �вартира	 в	 центрі
міста.
Тел.:	(098)	153-55-50	Валентин

-	 2-�імн.	 �вартира	 в	 центрі
міста.
Тел.:	(098)	153-55-50	Валентин

-	пр-ся	приватне	�осподарство
в	межах	міста	за�.пл.	ділян�и	4
�а.,	б�дино�	пл.	55	м2.	Є	всі	�о-
м�ні�ації.	Ціна	728	000	�рн.
Тел.:	(097)	17-771-71

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

-	 термінова	 оренда	 ма�азин�
(пл.	 50-200	 м 2)	 біля	 авто-
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Без�оштовні��онс�льтації,

достав�а�на�робот�,

оформлення� віз.

Тел.:�(067)�369-82-33,
(063)� 218-02-33

ОРЕНДА

КУТЯ�З�ШОКОЛАДОМ�І�ХАЛВОЮ
Щоб�при	от�вати�та���незвичайн����тю,�нам

знадобляться:
200� �рам� пшениці,� 50� �рам� родзино�,� 50� �� во-

лось�их� �оріхів,� 20� �� ма��,� 3-4� ст.л.� �звар,� мед,
50���халви�і�стіль�и�ж�чорно�о�шо�олад�.

При�от�вання:
Спеціальн��пшеницю�для���ті�замочити�на�ніч,�а
потім� відварити�до� �отовності.�Ма�� запарити� і
розтерти�до��творення�ма�ово�о�молоч�а.�Горі-
хи�порізати�шматоч�ами�і�підсмажити�на�пательні
3-4�хвилини.�Родзин�и�помити,�запарити�і�обс�-
шити.�З’єднати� холодн��пшеницю,�ма�,� �оріхи,
родзин�и,�мед.�Додати��звар��стіль�и,�щоб��т-
ворилася� �онсистенція,� я�а� вам� подобається.

Халв��і�шо�олад�по-
різати�невелич�ими�шматоч�ами,�а��ратно�вмішати�����тю.�Смач-
но�о!

«ЕКСПРЕС�КУТЯ»�З�ПШОНЯНОЇ�КАШІ
Ін	рідієнти:��Каша�пшоняна�(зварена�на�воді)�1�с�лян�а,�ма�ова

маса�3�ст.л.,�мед�2�ст.л.,��рець�і��оріхи�1/3�с�лян�и.
При�от�вання:
При�от�вати�пшонян���аш��на�воді� з�ідно� інст��ції�на��па�овці
(перший�раз�обов’яз�ово�промити��р�п���ип’ят�ом).�До�звареної,
охолодженої��аші�додати�мед�за�сма�ом�(врах�вати,�що�далі�до-
даватимо�солод���мас��ма�ов�).�Волось�і� �оріхи�подрібнити� та
обсмажити�на�с�хій�с�орорідці.�Додати�до��аші.�У�мисці�вимішати
�аш��з�медом,��оріхами�та�ма�овою�масою.�Ви�ласти�наш��е�сп-
рес-��тю�з�пшоняної��аші�на�Різдво�на�тарілоч��,�я�ви�ористала
спеціальне��ільце,�при�расити��оріш�ами,�с�хофр��тами�або�ц�-
�атами.

БОБАЛЬКИ�–�ЦІКАВА�КУТЯ
Бобаль�и.�Та���ці�ав����тю��от�ють�в�дея�их�низинних�районах
За�арпаття.�Бобаль�и�подають�та�ож�на�Ві�ілію�в�Словаччині.�Стра-

ва�на�ад�є�традиційн����тю,�бо�містить�ма�,�мед,�пшеницю���ви�ляді�борошна.�Але�сма��—
інший.�Бобаль�ам�за�арпатці�припис�ють�надприродні�властивості.�Вони�є�символом�об’єднан-
ня�род�.�Здатні�хвороби�від�аняти,�надавати�людині�сили�та�збері�ати�мир���сім’ї.�Їдять�їх�із
молитвою�і�на�Різдво,�і�на�Щедрий�вечір,�і�перед�Водохрещам.

Ін	рідієнти:�Тісто:�вода�250��.,�дріжджі�25��.,�бо-
рошно�пшеничне�500��.,�ц��ор�80��.,�сіль�5��.

Заправ�а:�ма��100��.,�мед�60��.
Розраховано�на�10�порцій.
При�от�вання:�Для�при�от�вання�бобальо��теп-
л��вод��розмішати�з�ц��ром�і�дріжджами.�Додати
борошно�і�замісити�тісто.�Поставити�в�тепле�місце
на�1��один�.�Далі�набирати�тісто�частинами,�домі-
шати�за�потребою�трохи�борошна.�Роз�ачати�із�тіста
вали�и�і�розрізати�їх�на�невели�і�шматоч�и.�Помісти-
ти�шматоч�и�тіста�на�де�о,�дати�підрости�25�хви-
лин�і�спе�ти���д�ховці�при�180!.�Бобаль�и�виходять
тверд�ватими�і�том��їх�потрібно�ще�зварити.�За�и-
п’ятити�вод��і�в�о�ропі�зварити�спечені�бобаль�и�в
др�шля���3-4�се��нди.�Відцідити.�Або�можна�про-
сто�с�ропити�бобаль�и�зверх���арячою�солод�ою
водою.�Тим�часом�ма��запарити,�розтерти�до��т-
ворення�молоч�а,�додати�мед.�Помістити��арячі�бобаль�и����либо���мис���і�залити�ма�овою
заправ�ою.�Дати�настоятись.�Де�оли��арячі�бобаль�и�поливають�ще�олією,�а�тоді�заправля-
ють�меленими��оріхами,�ма�ом.

Äî ðiçäâÿíîãî ñòîëóÄî ðiçäâÿíîãî ñòîëóÄî ðiçäâÿíîãî ñòîëóÄî ðiçäâÿíîãî ñòîëóÄî ðiçäâÿíîãî ñòîëóÄî ðiçäâÿíîãî ñòîëóÄî ðiçäâÿíîãî ñòîëóÄî ðiçäâÿíîãî ñòîëóÄî ðiçäâÿíîãî ñòîëó

ХОЛОДЕЦЬ� ОРИГІНАЛЬНИЙ
При�от�йте� холодець� за� �любленим�ре-
цептом.
Додайте� в� б�льйон� розведений� по� ін-
стр��ції�желатин�-�щоб�напевно�добре�зас-
ти�ло.
В�літров��пласти�ов��пляш���(або�іншо�о
відповідно�о�розмір�)�за�ладіть��дрібно�на-
різані�тверді�частини�холодцю,�потім�залий-
те��б�льйон.
Заливати�треба�не�під��орлеч�о�пляш�и,
а� трохи� менше.� Тоді� після� засти�ання
верхня�частина�вміст��пляш�и�б�де�плос-
�ою.�Вона�стане�черевцем�порося,�і�він�б�де
стій�о�лежати�на�блюді.
За�рийте��риш���і�в��оризонтальном��по-
ложенні� помістити� пляш��� в� холодильни�
до�повно�о�засти�ання� (не�менше�4-6� �о-
дин).
Перед�подачею�на�стіл�а��ратно�розріжте
пляш����острим�ножем,�вийміть�і�ви�ладіть
холодець�на�блюдо�з�салатною�зеленню.
З��овбаси�або�шин�и�зробіть�в�ш�а,�п’я-
тачо�,�хвости�,�я��по�азано�на�фото.�Очі�і
ніздрі�зробити�з�б�тонів��возди�и.
Холодець� подають� на� стіл� з� столовим
хріном.

МОЖНА�ПРИГОТУВАТИ�У�ВІГЛЯДІ
ПІВНИКА�ТА�КУРОЧКИ

Перед�залив�ою�желе�шматоч�и�відваре-
ної� ��р�и� ре�оменд�ється� обсмажити� на
рослинном��маслі� або� на� с�міші� рослин-
но�о�і�верш�ово�о�масел�(1:1)�до��отовності
та�отримання�зле��а�піджаристо�о��ольо-
р�.�Чи�можна�при�от�вати���д�ховці.

Смачно�о!

З�ЯКИМИ�СЮРПРИЗАМИ
ГОТУЮТЬ�ВАРЕНИКИ

НА�СВЯТВЕЧІР��І�ЩО�ВОНИ
СИМВОЛІЗУЮТЬ?

Існ�є�та�а�традиція�—�<от�вати
варени�и�«із�передбаченнями»��
новом�� році.� Хтось� <от�є� їх� на
старий� Новий� Рі�,� а� хтось� на
Святий�вечір�6�січня.
У�вели���мис���варени�ів��лад�ть
де�іль�а� із� “сюрпризом”,� �ожен� з
я�их�має�різне�значення.�Я�ий�тра-
питься�вам���тарілці�—�та�а�доля� і
че�ає�в�наст�пном��році.
Нит��� �лад�ть�до�доро�и.�Вишню
—�до�везіння.�Горох�—�домашній�за-
тишо�.�Горіх�—�здоров’я.�Греч�а�—
доброб�т�або� �арні�новини.�Зерно
—�ба�атство.�Родзин�и�—�спо��са.
Червоний�перець�—�несподіван�а,
можливо�неприємна.�Рис�—�добро-
б�т�в�домі.�Часни��—�до�ви�ідно�о
шлюб�.�Хліб�—�весь�рі��б�де�хоро-
шим.� Сіль�—� символіз�є� сльози.
Ц��ор�—�солод�е�життя.�Мор�ва�—
нові� знайомства.�Сир�—�до� нових
др�зів.� Квасоля�—� поповнення� в
родині.� Г�дзи��—�обнов�а.�Ябл��о
—�вина�орода�за�старання.�Ма��—
до�щастя.�Існ�є�безліч�варіантів�до-
повнень,� я�і�мають� своє� передба-
чення� і� в� різних� областях� �раїни
вони�мож�ть�різнитись�між�собою.
Головне,� попередити� всіх� за� сто-
лом,�що�варени�и�не�прості�—�аби,
напри�лад,� ��дзи�� не� про�ноз�вав
зламаний�з�б.

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.�№�25016

Умовн.�др��.�ар�.�1.�На�лад�1555�прим.

Ціна�до�овірна

Газет��зверстано�ПП�"Реда�ція��азети�"Краяни"Щотижнева��азета.
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