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У�Мо�илеві-Подільсь�ом��цін�ють��ероїчний�внесо��своїх�земля�ів,�я�і�зі�зброєю�в�р��ах�відсто-
ювали�цілісність��раїни�на�сході.�Том��підтрим�а�бійців�на�особистом���онтролі�місь�ої�влади,
зо�рема,� вирішення�проблеми�забезпечення� їх�житлом.�Цьо�о� тижня�місь�ою�радою�прийнято
рішення�про�виділення��оштів�на�придбання�житла��часниці�АТО�Антоніні�Б�рмістрен�о.

Державна	с�бвенція	для	�часниці	бойових	дій	Антоніни,	я�а	має	інвалідність	ІІ-ої	�р�пи,	615	242	�ривні.
��«У�Мо�илеві-Подільсь�ом�,�одном��з�неба�атьох�міст,��часни�ів�АТО,�я�і�отримали�інвалідність�і�потре-

б�вали�по�ращення�житлових��мов,�стовідсот�ово�забезпечено�за�рах�но��бюджет�»,�–�зазначає�мер�Мои-
лева-Подільсь�оо� Петро
Бров�о� і� додає:� –�Для� нас
честь,�що� ��Мо�илеві-По-
дільсь�ом��є�та�і��ідні�люди,
я�і�захищали��раїн�.�Тоня�є
при�ладом�для�інших,�вона
жін�а-воїн,�мати,�сама�вихо-
в�валася���ба�атодітній�сім’ї
(хвала�бать�ам�за�патріотич-
не�виховання),�її�м�жності�та
стій�ості�можна�позаздрити.
Ми� сьо�одні� подбали� про
забезпечення�її�житлом,�ви-
діливши� �омпенсацію� на
придбання�помеш�ання».
Заалом,�Антоніна��же�п’я-

та� з� �часни�ів�бойових�дій,
я�і� отримали� інвалідність� і
потреб�вали� по�ращення
�мов�проживання,�і��ом���на
це�виділено��ошти�з�держ-
бюджет�.

Меш�анці
в�лиці
Гірної
хлібом-сіллю
дя��вали
місь�ом�
�олові
Петр�
Бров��
та
народном�
деп�тат�
Геннадію
Ваца��
за
відремонтован�
в�лицю.
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 ПЕТРО
БРОВКО:
Ледве	доче�авшись	 послаб-

	лення	�арантин�,	меш�анці
ба�атостраждальної	в�лиці	Гірної
прийшли	в	мерію,	аби	подя��ва-
ти	 бла�одійни�ам	Петр�	Бров��
та	Геннадію	Ваца��	за	свою	від-
ремонтован�	в�лицю.	Прийшли	із
вдячністю	та	з	хлібом-сіллю.
Від	 імені	 всіх	 вдяч-

них	жителів	Гірної	ви-
словити	 подя��	 при-
йшла	деле�ація	з	дво-
ма	 запашними	 �ара-
ваями,	їх	вр�чили	дів-
чат�а	 �	 національних
�остюмах.	«Вияв��на-
шої� подя�и� немає
меж� за� т�� �рас�,� я��
ви� зробили� для� нас,
–� с�азала,� звертаю-
чись�до�Петра�Бров-
�а� та� Геннадія�Ваца-
�а,�Євенія�Ковальсь-
�а.�–�Завдяч�ючи�та-
�им� людям� на� нашій
в�лиці�проведено��аз,
вод�,�а�тепер�вона�ще
й�тішить�нас�новень-
�им� асфальтом.� Дя-
��ємо�за�те,�що�дбає-
те� про� �омфортне
життя�всіх�жителів�на-
шо�о�міста!�Дай�Бо�
вам� рясних� бла�о-
словінь� �� всіх� ваших
добрих� починаннях,
том��що�перед�людь-
ми�і�перед�Бо�ом�над-
важливі��ва�а�і�т�рбо-
та�про�ближньо�о.�У�вас�ця�т�р-
бота�йде�червоною�нит�ою�через
все�ваше�життя.�Дай�Бо�,�аби�все
до�вас�поверн�лося�сторицею».

Розч�лені�владні�м�жі�пообіця-
ли�і�надалі�продовж�вати�дбати
про�місто,�аби��ожен�з�йоо�жи-
телів�пишався,�що�в�ньом��живе.
�«Ваш��в�лицю�я�пам’ятаю�зма-
леч��,�на�ній��атався�з��ір�и�на
санчатах,�–� зазначив� Геннадій
Ваца�.�–�Д�же�приємно�робити

те,�що�принесе�чимало��ористі
меш�анцям� район�.� Ми� ще
більше�б�демо�робити�все�для
то�о,� аби� наше� місто� та� наш

�рай�ставав�ще��ращим!».
«Нам� д�же� приємно,�що� хтось
наш��робот��помічає�і�дя��є�за�те,
що�робимо.�Це,�з�одно�о�бо��,�наш
обов’язо�,� а� з� іншо�о� –� тішить,
�оли�твою�робот��цін�ють.�Спіль-
ними� з�силлями� працюємо� для
то�о,� аби� �ожен� мо�илівчанин

пишався�тим,�що�він�з�Мо�илева-
Подільсь�о�о!»,�–�підс�м�вав�Пет-
ро�Бров�о.
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Місь�а�рада,�ви�онавчий��омітетМісь�а рада, ви�онавчий �омітет
щиро�вітають�з�Днем�народження

се�ретаря�місь�ої�ради

МИКОЛУ� ВОЛОДИМИРОВИЧА
ГОЦУЛЯКА!

Прийміть,� шановний�Ми�оло� Володимирович�,
найщиріші� побажання�міцно�о� здоров’я,�безмеж-
но�о�людсь�о�о�щастя,� сімей-
но�о�доброб�т�.
Нехай� �ожен� новий
день� б�де�щедрим� на
�спіхи� та� перемо�и,
ба�атим� на� радісні
звіст�и,�приємні�події,
особисті�дося�нення�і
бла�ородні�справи!
Хай� і� надалі� б�де
плідною�Ваша�праця,�а
мрії� втілюються� �� життя
та�приносять�бажан��радість
і�задоволення.
З�пова�ою�місь�ий��оловa

Петро�Бров�о

Бо�дана�Кол�паєва

Автопар�� м�ніципальної� варти� поповнився
новим�автомобілем�Рено�Дастер,� я�ий� стане
на�сл�жбі�місь�ій��ромаді�з�охорони��ромадсь-
�о�о�поряд��.

Рішення	виділити	автомобіль	Мо�илів-Подільсь�а
місь�а	рада	прийняла	на	45-ій	сесії	19	березня

в	 рам�ах	 ви�онання	 про�рами	 «На	 варті	місь�о�о
поряд��».	Процед�ра	 придбання	 проходила	 через
офіційний	майданчи�	 тендерів	 державної	 системи
«Прозорро».
І	от,	20	травня,	нова	технічна	одиниця	вже	приб�-

ла	до	Мо�илева-Подільсь�о�о.	Ключі	від	неї	вр�чив
місь�ий	 �олова	Петро	Бров�о	 перед	 строєм	м�ні-
ципальних	 вартових.	 «Мені� приємно,�що�мо�илів-
чани�довіряють�вам� та�схвально�від����ються�про
робот��м�нціципальної�варти,�–�вітаючи�з�оновлен-
ням�автопар��,�зверн�вся�до�вартових�Петро�Бров-
�о.�–�Деп�тати�місь�ої�ради�дали�висо���оцін���вашій
роботі,�по�одившись�виділити��ошти�для�придбан-
ня�та�о�о�серйозно�о�автомобіля.�Це�с�часне�авто,
я�е� дасть�можливість� реа��вати� на� всі� події,�що
відб�ватим�ться�на�терені�Мо�илева-Подільсь�о�о.
Бажаю�нашим�вартовим�і�надалі�б�ти�та�ою�відпо-
відальною�сл�жбою,�я�ою�вони�є�на�сьо�одні».

� � Заалом� на� сл�жбі� �� м�ніципальної� варти� є
4� транспортні� одиниці:� 2� ле�ових� автомобіля� та
2�мотоци�ла.�«М�ніципальна�варта�постійно���р�сі,
щодень� 10� працівни�ів� патр�люють�місто.� Техні�а
підібрана�та�им�чином,�що�вони�мож�ть�заїхати�на
б�дь-я����ірсь���в�лицю.�Ми�дя��ємо�фізичній�особі-
підприємцю�Андрію�Лесні��,�я�ий�надав��ошти�на
облашт�вання�транспортно�о�засоб��проблис�ови-
ми�маяч�ами�та�спеціальними�зна�ами�м�ніципаль-
ної�варти�Мо�илів-Подільсь�ої�місь�ої�ради»,�–�за-
значив� начальни�� сл�жби�Павло�Войціх� та� додав,
що� �сі� вартові� озброєні� засобами�особистоо� за-
хист��–�тобто�мають�все
належне� для� ви�онання
поставлених� завдань.
М�ніципальна� варта

щодень� оберіає� спо�ій

моилівчан� при� тісній� співпраці� з� поліцією,� забез-
печ�є�правопорядо����п�блічних�місцях.�Тепер�вони
стан�ть�ще�мобільнішими�та,�відповідно,�оператив-
нішими.
Одраз�� після� офіційної� церемонії� передачі� тех-

засоб�,�місь�і�вартові��вир�шили�на�чер�вання�Мо-
илевом-Подільсь�им.
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На�час��арантин����Мо�илеві-По-
дільсь�ом��не�залишилися�без��ва-
�и� інваліди� по� сл�х��Мо�илів-По-
дільсь�о�о�ТО�УТОГ�Вінниць�ої�об-
ласті.

Я�	вияв	підтрим�и	�	цей	непростий
	період,	місь�им	�оловою	Петром

Бров�ом	та	народним	деп�татом	У�ра-
їни	 Геннадієм	 Ваца�ом	 б�ла	 надана
бла�одійна	допомо�а	�	ви�ляді	прод��-
тових	 наборів.	 За	що	 люди	 з	 вадами
сл�х�	 міста	Мо�илева-Подільсь�о�о
вдячні	�сім,	хто	дол�чився	до	та�ої	бла-
�очинної	справи:	місь�ом���олові�Пет-
р��Бров��,�народном��деп�тат��У�ра-
їни�Геннадію�Ваца��,�місь�ом��терито-

ріальном�� центр�
соціально�о� об-
сл��ов�вання� на-
селення� (дире�-
тор�а�М.� Амель-
чен�о)� та� пере-
�ладачці�жестової
мови� Світлані
Піч��р.
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Допомога потребуючим

Нещодавно	 мо-
�илівчан�а	Віра

Оле�сіївна	Шин�а-
рьова	 відзначала
свій	ювілей	–	90	ро-
�ів!	 Поздоровити	 з
цим	 пре�расним
святом	до	ювіляр�и
завітали	 �ер�ючий
справами	ви�он�ом�
місь�ої	 ради	Р�слан
Горбатю�	 разом	 з
ви�он�ючою	 обо-
в’яз�и	 заст�пни�а
місь�о�о	 �олови
Ін�ою	Щерба�овою,
а	та�ож	представни-
�и	місь�ої	ради	вете-
ранів	У�раїни.
Від	 імені	 місь�о�о

�олови	Петра	Бров�а	та	народно�о	деп�тата	Геннадія	Ваца�а	�ості	бажали	дов-
�ожительці	міцно�о	здоров’я,	сили	д�х�,	пошани	від	людей.	А	та�ож	Вірі	Оле�сіївні
вр�чили	подар�н�и:	прод��товий	набір,	подя��,	торт	та	матеріальн�	допомо��.
Пані	Віра,	в	свою	чер��,	приємно	здив�вала	�остей,	�	поважні	90!	вона	читає

вірші	Шевчен�а	напам’ять.	От	і	�остям	заде�лам�вала	«Заповіт»	та	подя��вала
за	�ва��	до	неї	та	привітання.

Вiра Шинкарьова в свої
читає "Кобзаря"
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Вiра Шинкарьова в свої
читає "Кобзаря"

Наш��ор.

ÍÅÂÄÀËÀ ÑÏÐÎÁÀ Ï²ÄÊÓÏÈÒÈ
ÌÎÃÈË²Â-ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÕ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊ²Â
У� п�н�ті� проп�с��� «Мо�илів-Подільсь�ий»,� іноземець� нама�ався�шля-
хом�під��п��при�ордонни�ів�потрапити�в�У�раїн�.�Мо�илів-Подільсь�им
при�ордонни�ам�він�пропон�вав�ха-
бар���розмірі�50�тис.�р�блів.
“Громадянин�Молдови�приб�в� �� п�н�т
проп�с���15�травня�та�запропон�вав�при-
�ордонни�ам�Мо�илів-Подільсь�о�о�за�о-
н��хабар,�аби,�не�зважаючи�на��арантин,
йо�о�безпереш�одно�проп�стили�в�У�ра-
їн�.�Та���“посл���”�він�оцінив���50�тисяч
російсь�их�р�блів”,�–�інформ�є�Моилів-
Подільсь�ий�при�ордонний�заін.
Від�запропонованих��оштів�при�ордон-

ни�и� відмовилися,� а� правопор�шни��
доведеться�відповідати�зідно�з�чинним
за�онодавством�У�раїни.�
Після�с�ладання�відповід-

них�матеріалів� �риміналь-
ноо� правопор�шення,�що
передбачено� ст.369� ККУ
(пропозиція,� обіцян�а� або
надання�неправомірної�ви-
оди�сл�жбовій�особі),�ро-
мадянина�Молдови� б�де
передано�с�міжній�стороні.

“Ми�не�л��авили�з�тобою...”�В�30-ті�ро�овини�створення�Мо�илів-Подільсь�ої
місь�районної�ор�анізації�Народно�о�Р�х��У�раїни�мені�при�адалися�саме�ці
щирі�Тарасові�слова.
Та�,���дале�ом��вже�1990-м���р�па�небайд�жих�і�патріотичних�людей�зібра-
лися�за�по�ли�ом�молодих�і��арячих�сердець,�щоб��ин�ти�ви�ли��про�нившій
і�ворожій��ом�ністичній�системі.�Б�ли�це�різні�люди:�вчителі,�інженери,�лі�арі,
війсь�ові,�підприємці,�робітни�и,�селяни,�ж�рналісти�і�т.д.�Але�їх��сіх�об’єд-
нала�одна�мета:�визволити�У�раїн��з-під��ом�ністично�о��ніт�,�аж�до�виход�
з�СРСР�і�створення�У�раїнсь�ої�Держави!
Мо��тні�і��арячі�р�хівсь�і�мітин�и�збирали�тисячі�та�их�же�небайд�жих.�Ма-
сами�ширилася�вели�а�Ідея�створення�власної�Держави!�Мета�б�ла�спільно
дося�н�та���1991-м��році.
Історія�становлення�Держа-
ви�–�неймовірно�важ�а,�зва-
жаючи� на� ві�овічне�рабство,
відс�тність�державно�о�мис-
лення� �� �ерманичів,� прита-
манні� дов�ом�� рабств�� с�то
моральні� людсь�і� вади.� Я�
�ір�о� пророчив� Бать�о� Р�х�
В’ячеслав�Чорновіл,�що�дове-
деться� дов�их� 40� біблійних
ро�ів�виходити�У�раїні�з�раб-
ства.� Правд�� �азав�Проро�,
за�що�і�вбила�йо�о�нова,�вже
пост�ом�ністично-�риміналь-
но-олі�архічна�система.
Ця� злочинна� система,� що
вийшла�з��адючо�о� імперсь-
�о-більшовиць�о�о���бла,�на�жаль,�за�ро�и�незалежності�розцвіла�б�йним
отр�йним�цвітом�і�донині�існ�є�на�здоровом�,�хоч�і�зраненом�,�тілі�У�раїни.
Та�ще�й�вічний�воро��не�спить,�а�бачить�нас�знов����“єдінай�і�нєдєлімай”!
Наші� політичні� е�сперимен-
ти�з�президентами�тіль�и�на
р����йом�,�це�очевидно.�М�-
сить,� на�інець,� �свідомити
�ожен�Патріот,�що�тіль�и�Пат-
ріоти�врят�ють�У�раїн��і�при-
вед�ть�її�до�Про�рес�!
Народний�Р�х� дося��Мети,
але�не�дося��Влади.�І�це�ста-
ло�фатальним!� По-різном�,
природньо,� с�лалися� і� люд-
сь�і�долі�мо�илівсь�их�р�хів-
ців.�Я��писав�Поет:�”Иных��ж
нет,�а�те�–�далече!”.�Та�при-
ходячи�до�пам’ятної�дош�и�з
іменами� Героїв� то�о� час�,
ловлю�себе�на�д�мці:�про�о-
лос�й� ��1991�році� ��раїнсь-
�ий� народ� за� президента
Чорновола,�а�не�за�вихідця�з�рабсь�о�о�мин�ло�о,�я��би�все�б�ло� іна�ше!
Б�ли�б�ми�давно���Європі,�під�захистом�НАТО,��і�жодне��ремлівсь�е�“х...ло”
навіть�не�осмілилось��ав�н�ти���наш�бі�!�Але�б�ло�б...
На�жаль,� історичні� помил�и� вже� в�отре�нам�доро�о� �ошт�ють!�По�и�що,
”маємо�те,�що�маємо!”.�І�майб�тнє�наше�ні�на�Заході,�ні�на�Сході,�а�тіль�и�в
наших�р��ах!�У�раїнці,�д�маймо,�нам�пора!�А�мо�илівсь�і�р�хівці�“чесно�йшли,
��нас�нема�зерна�неправди�за�собою!”.�Слава�У�раїні!”
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20-�о� ТРАВНЯ� ВИПОВНЮЄТЬСЯ
30� РОКІВ� З� ДНЯ� СТВОРЕННЯ�МО-
ГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ� МІСЬКРАЙОН-
НОЇ� ОРГАНІЗАЦІЇ� НАРОДНОГО� РУХУ
УКРАЇНИ.
МОГИЛІВЧАНИ�ЗАВЖДИ�БУЛИ�ОД-
НИМИ�З�ПЕРШИХ�У�ПАТРІОТИЧНИХ
РУХАХ,� ПЕРШИМИ� НА� ВІННИЧЧИНІ
ПІДНЯЛИ�ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ�СТЯГ.
З�НАГОДИ�РІЧНИЦІ,�СВОЇМИ�ДУМКА-
МИ�ДІЛИТЬСЯ�ОДИН�ІЗ�РУХІВЦІВ�ВА-
СИЛЬ�МАКСИМОВ.
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Мо�илів-Подільсь�ий�місь�районний�с�д�призначив�по�арання�29-річно-
м��підс�дном�,�я�ий�на�почат���ро���наніс�смертельні� тілесні� �ш�од-
ження�60�–�річном��односельцю.
Конфлі�т�між� чолові�ами

вини�� близь�о� півдня� на
одній�з�в�лиць�села� і�про-
довжився� ввечері� під� час
спільноо�застілля.�4�січня
до� поліції� надійшло� по-
відомлення�від�жителя�села
К��ав�а,�що���йоо�б�дин��
помер� 60-річний� односе-
лець.
Під�час�розслід�вання��ри-

мінальноо� провадження� слід-
ством�встановлено,�що�третьоо�січня
��потерпілоо�на�в�лиці�села�вини��словес-
ний��онфлі�т�з�29-річним�підс�дним.�Ввечері�мо-
лодший�з�чолові�ів�прийшов���б�дино��заявни�а,�де�він
з�потерпілим�розпивали�спиртні�напої,�та�почав�наносити�численні��дари�р��а-
ми�та�ноами�старшом��чолові�ові.
Проведеними�е�спертизами�встановлено,�що�потерпілий�помер�від�больово-

о�шо��.�Підс�дноо�оперативни�и�затримали���районном��центрі,��оли�він�на
та�сі��намаався��по�ин�ти�населений�п�н�т.
С�д�визнав�зловмисни�а�винним���вчиненні�злочин�,�передбаченоо�ч.2�ст.121

Кримінальноо��оде�с��У�раїни�(�мисне�тяж�е�тілесне��ш�одження),�та�призна-
чив�йом��по�арання���виляді�восьми�ро�ів�позбавлення�волі.
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З�22�травня�У�раїна�б�де�переходити�до�адаптивно�о��аран-
тин�,�я�ий�передбачає�поетапне�пом’я�шення��арантинних�об-
межень.

Про	це	заявив	Прем’-
	 	 	 	 	 	 єр-міністр	 У�раїни
Денис	Шми�аль:� “Вже� з
22�травня�б�де�роз�лян�-
то� питання� переход�� до
др��о�о�етап���арантин�,
я�ий� в�лючає� низ��� по-
м’я�шень.�Ми�дозволимо
р�х�місь�о�о�і�примісь�о-
�о�наземно�о�транспорт�,
ми�дозволимо�проведен-
ня� спортивних� зма�ань
без� �лядачів,� ми� та�ож
дозволимо� робот�� �о-
телів,�о�рім�хостелів,�але
не� робот�� ресторанів� і
басейнів����отелях.�Та�ож�б�де�надана�можливість�проведення�сл�жб
��храмах�з�розрах�н���одна�людина�на�10�м2”.
Перевозити� пасажирів� в� автотранспорті� можна� за� �мови
дотримання�ре�омендацій:�
-�автоперевізни�и�повинні�визначити�відповідальн��особ�,�я�а�ви-

мірюватиме�температ�р��всім�працівни�ам�перед�почат�ом�зміни;�
-�водії�та��онд��тори�впродовж��сьоо�рейс��мають�переб�вати�в

респіраторах�або�мас�ах;�
-�перевозити�пасажирів�без�респіратора�чи�мас�и�заборонено;��

-� перевезення�пасажирів� здійснюється� в�межах� �іль�ості�місць�для� сидіння,
передбачених�технічною�хара�теристи�ою�транспортноо�засоб��aбo�визначе-
ної�в�реєстраційних�до��ментах,�я�що�інше�не�встановлено�правилами��аран-
тин�;�
-�я�що�пасажирсь�е�перевезення�відб�вається�в�область,�де��арантин�не�по-

слаблено,� то� пасажирів�можна� перевозити� в�межах� 50%�місць� для� сидіння,
передбачених�технічною�хара�теристи�ою�транспортноо�засоб��aбо�визначе-
ної�в�реєстраційних�до��ментах.�При�цьом��місце�поряд�із�пасажиром,�сперед�
та�позад��має�б�ти�вільне;�
-� перед� �ожним�рейсом� �� транспортном�� засобі� потрібно� провести� волое

прибирання,�зо�рема�обробити�місця��онта�т��р���(пор�чні,�сидіння);�
-�за�можливості�біля�вхідних�дверей�розмістити�антисепти�и.

ЯК БУДЕМО ВИХОДИТИ З КАРАНТИНУ
КАРАНТИН�В�УКРАЇНІ�ПРОДОВЖИЛИ�ДО�22�ЧЕРВНЯ,�А�ЙОГО�ПОМ’ЯКШЕННЯ�ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ�У
КІЛЬКА�ЕТАПІВ.�УЖЕ�З�22�ТРАВНЯ�КОЖЕН�РЕГІОН�УКРАЇНИ�БУДЕ�ПРИЙМАТИ�РІШЕННЯ�ЩОДО�ПО-
М’ЯКШЕННЯ�КАРАНТИНУ,� ҐРУНТУЮЧИСЬ�НА�КІЛЬКОСТІ�ЗАПОВНЕНИХ�ЛІЖОК�У�ЛІКАРНЯХ,�ЯКІ�ВИ-
ЗНАЧЕНІ�ДЛЯ�ЛІКУВАННЯ�ХВОРИХ�НА�COVID-19,�РІВЕНЬ�ЗАХВОРЮВАНОСТІ�ЗА�ОСТАННІ�7�ДНІВ�НА
100�ТИСЯЧ�НАСЕЛЕННЯ�ТА�КІЛЬКОСТІ�ПРОВЕДЕНИХ�ТЕСТУВАНЬ.�ЕТАПИ�ВВОДИТИМУТЬ�ВІДПОВІДНО
22�ТРАВНЯ,�1�ТА�10�ЧЕРВНЯ.�ДЕЯКІ�З�ПОМ’ЯКШЕНЬ�ЗАПРАЦЮТЬ�ВЖЕ�ЗАВТРА.

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОШИРЕННЯ
COVID/19 СТАНОМ НА 21.05
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Робота� п�н�тів� проп�с��� на
�ордоні�з�Росією�та�Білор�ссю
залишиться�обмеженою.�Відпо-
відне�рішення�прийняли�на�за-
сіданні�Кабінет��міністрів.
Зо�рема,� проє�т� розпорядження

представив� міністр� вн�трішніх
справ�Арсен�Ава�ов:�“Проє�том�пе-
редбачається� відновити� р�х� в� 66
п�н�тах� проп�с�ах� на� �ордоні� з
Євросоюзом�і�респ�блі�ою�Молдо-
ва.�Реалізація�проє�т��–�відновити
повноцінний�при�ордонний�р�х�на
�ордоні� з� Польщею,� У�орщиною,
Словаччиною,�Р�м�нією�та�Молдо-
вою”.
При�цьом��залишаються�тимчасово�за�ритими�п�н�ти�проп�с���на��ордоні�з

Росією�і�Білор�ссю�в�зв’яз���з�епідемічною�сит�ацією.
Я��заявив�прем’єр-міністр�Денис�Шмиаль,�до�15�червня�немає�сенс��зап�с-

�ати�рейсові�перельоти�і�від�ривати�аеропорти.�За�йоо�словами,��ряд�повер-
неться�до�цьоо�питання�вже���др�ій�половині�червня,��оли�ряд�європейсь�их
�раїн�зніме�свої�обмеження.

На	Вінниччині	зафі�совано	вже	788	інфі�ованих	�оронавір�сом.	За	останню
	доб�	в	області	підтвердили	22	нових	випад�и.	

Заражені	55	дітей	(Вінниця	–	35,	Гайсин	–	4,	Вінниць�ий	–	5,	Липовець�ий	–	2,
Барсь�ий	–	2,	Жмеринсь�ий	–	1,	Калинівсь�ий	–	1,	Літинсь�ий	–	1,	Мо�илів-
Подільсь�ий	–	1,	Чернівці	–	1,	Томашпільсь�ий	–	1,	Тростянець�ий	–	1).
Зареєстровано	13	летальних	випад�ів:	м.	Вінниця	–	6,	Вінниць�ий	район	–	3,

Калинівсь�ий	–	2,	Козятинсь�ий	–	1,	Літинсь�ий	–	1.
У	 во�нищах	б�ло	обстежено	1172	осіб	 з	 підозрою	на	 захворювання,	 14380

�онта�тних,	з	профіла�тичною	метою	б�ло	обстежено	30	осіб,	я�і	переб�вали	в
обсервації.
На	даний	час	в	лабораторіях	обласно�о	лабораторно�о	Центр�	є	в	наявності

діа�ностичних	тест-систем	для	дослідження	матеріалів	методом	ПЛР	на	11	800
осіб.

У	Мо�илеві-Подільсь�ом�	 цифра	 хворих	 на	 �оронавір�с	 залишається	 ста-
	 лою	–	 3	 випад�и,	 двоє	 вже	од�жали,	що	підтвердили	повторні	 лабора-

торні	 дослідження.
Зафі�сований	ріст	 випад�ів	 зараження	 на	Covid-19	 �	Мо�илів-Подільсь�ом�

районі.	Виявлено	5	випад�ів	�	К��авці,	1	�	Вендичанах	та	1	�	С��а�ах,	а	з	тим,
відповідно,	і	їхнє	�оло	�онта�тних	осіб,	я�е	ся�ає	сотні.	Всі	з	них	дорослі,	але	є
один	 підліто�	 16-ти	 ро�ів	 (с.	 С��а�и).	 У	 ба�атьох	 хвороба	 проходила	майже
безсимптомно,	�	найважчом�	стані	переб�ває	священносл�житель	Мос�овсь-
�о�о	патріархат�	з	С��а�.

ПО УКРАЇНІ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
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В�У�раїні�від�риють�пляжний�сезон�на�річ�ах�і�на�морсь�ом���збережжі.
Правил�дистанції�та�санітарних�норм�потрібно�б�де�дотрим�ватись.
Про�це�під�час�брифін��повідомив�оловний�санітарний�лі�ар�У�раїни�Ві�тор

Ляш�о:�«Ми�провели�певні��онс�льтації�з�інстит�том�епідеміоло�ії�і�інфе�ційних
хвороб�НАН.�Фахівці�підтвердили,�що�морсь�а�сіль�з��льтрафіолетом�знищ�є
зб�дни���оронавір�сної�хвороби.�Том��б�де�дозволено�від�рити�пляжний�се-
зон�в�У�раїні,�я�� і�в� інших��раїнах�світ�.�Незважаючи�на�те,�що�в�прісній�воді
зб�дни��має�можливість�виживати,�за�даними�на��овців,�в�річ�ах�з�проточною
водою�інфі��ватись�досить�с�ладно.�Це�може�б�ти�тіль�и�при�близь�ом���он-
та�ті».
«Річ�овий»�пляжний�сезон�та�ож�дозволено.
Ре�омендації�для�відвід�вання�пляжів:
-�не�потрібно�відвід�вати�пляжі�людям�старшим�60�ро�ів�та�тим,�хто�має�хронічні

захворювання;
-�треба�б�де�дотрим�ватись�дистанції�від�інших�людей�не�менше�2�метрів;
-�дотрим�ватись�правил�особистої�іієни.
Обсл�ов�ючий�персонал�на�пляжах�б�де�в�медичних�мас�ах.

Â ÓÊÐÀ¯Í² ÄÎÇÂÎËßÒÜ ÏËßÆÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

Із�22�травня�відновлять�робот���отелі�(о�рім�хостелів).�Од-
на�� працівни�и� та� люди,� я�і� ��них� з�пинятим�ться,� повинні
дотрим�ватися�певних�обмежень.
Ре�омендації�для�роботи��отелів�наст�пні:
–�обмежити� переб�вання� відвід�вачів� ��вестибюлі� за�лад�� до�не

більше,�ніж�однієї�людини�на�10��вадратних�метрів;
–�відвід�вачі�та�люди,�я�і�проживають���отелях,�зобов’язані�носи-

ти�респіратор�aбo�мас��;
–� наразі� заборонено� �орист�ватися� �онференц-залами,�фітнес-

та�спа-центрами;
–�харч�вання�в�отелях�може�б�ти�оранізоване�шляхом�достав�и

їжі�в�номери�за�попереднім�замовленням�aбo�в�ресторанах�отелів,
одна��тіль�и�на�літніх�майданчи�ах.�Обов’яз�овим�залишається�до-
тримання�дистанції���щонайменше�1,5�метра�між�столами�й�розмі-
щення�ма�симально�чотирьох��лієнтів�за�одним�столом�(без�врах�-
вання�дітей�ві�ом�до�14�ро�ів);
–�тимчасове�відсторонення�від�роботи�людей�з�р�пи�ризи��,�тоб-

то�людей�ві�ом�від�60�ро�ів�та�тих,����оо�є�хронічні�захворювання.
Та�ож�в�У�раїні�план�ють�від�риття�тренажерних�залів,�фітнес-�л�бів

та�спортивних�майданчи�ів.�Всім�відвід�вачам�працівни�и�спортив-
них� �омпле�сів� вимірюватим�ть� температ�р�.�Проведення� занять
для�р�п�понад�10�осіб�та�дітей�ві�ом�до�14-ти�ро�ів�б�де�забороне-
но.�Та�ож�на�цьом��етапі�пом’я�шення��арантин��ще�не�працювати-
м�ть�басейни,�спа-зони�та�фітнес-бари.
Повний�перелі��вимо�оп�блі��вали�на�сайті�Міністерства�охорони

здоров’я.
Я��зазначають�в�Міністерстві,�обсл�ов�вання�в�спортивних�(тре-

нажерних)� залах,�фітнес-�л�бах� та� спортивних�майданчи�ах� для� �омандних
(парних)�занять�(о�рім�занять�національних�збірних)�здійснюватиметься�з��ра-
х�ванням� тимчасових�ре�омендацій.
Крім� тоо,� з�22� травня�можна�б�де� знов�� проводити� спортивні� змаання� (з

обмеженням�до�100�осіб� і�без� лядачів)� та�цер�овні� сл�жби� (не�більше�ніж� 1
особа�на�10��вадратних�метрів).
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БЕРДИЧІВ
Ще�5� травня� 1920� р.� вони

мали�робоч�� з�стріч� на� во�-
залі���Бердичеві.�Пілс�дсь�ий
приб�в� тоді� першим,� за� ним
невдовзі� приїхав� з�Вінниці� й
Петлюра.� Корот�а� розмова
відб�валась� �� потязі� поль-
сь�оо� лідера.� Її� очевидцем
б�в�польсь�ий�письменни�,�а
тоді� начальни�� Бюро� преси
Верховноо� оловно�оманд�-
вання� �апітан�Юлі�ш�Каден-
Бандровсь�ий,� я�ий� писав:
«Вони�витя�н�ли�один�до�од-
но�о�р��и.�Нахилили��олови�і
поціл�валися.�Мені�задалося,
що� �� цьом�� поціл�н��,� я�� на
ч�тливіших� ва�ах� повис� жах
всієї� �рові� отаманів� і� іх� по-
мічни�ів,�весь�біль�дов�отри-
валої� боротьби,� біль� дорі�� і
бездоріжжя,� пожеж� і� зни-
щень,� домовленостей� і� роз-
�олів».� Кадена-Бандровсь�о-
о�більше�ці�авили�хара�тери
ероїв,�їхні�емоції�і�поч�ття,�я�і
читалися� �� виразах� облич,
ході� і�жестах.�Перебі� і�зміст
самої�розмови�Пілс�дсь�оо�і
Петлюри,� бодай� �� заальних
рисах,� на� жаль,� залишився
поза� �ваою� письменни�а,
тож�він�нічоо�про�неї�не�по-
відомляє.� Натомість� відомо,
що� на� ній� обоворювалась
низ�а� важливих� для� У�раїни
проблем,� зо�рема,� арарне
питання�(збереження�вели�о-
о� землеволодіння),� рошові
справи�(співвідношення���ра-
їнсь�ої�і�польсь�ої�валют),�е�с-
пл�атація� залізниць,� питання
про� націоналізацію� і� соціалі-
зацію�майна�(повернення�не-
за�онно� ре�візованоо� ра-
дянсь�ою� владою� майна),
відновлення� ��раїнсь�ої� ад-
міністрації�на�місцях,�встанов-
лення� тимчасовоо� �ордон�
між�УНР�і�Польщею�тощо.�Крім
тоо,� піднімалось� питання� і
про�те,�я��б�ти�і�що�робити�з
аличанами,� я�і� перейшли� зі
зброєю� від� “червоних”� на
польсь�ий� бі�;� заонами� ��-
раїнсь�их�повстанців;�полоне-
ними� червоноармійцями-��-
раїнцями.�Та�ож�б�ло�домов-
лено�про�наст�пн�,�офіційн��і
�рочист�� з�стріч� Петлюри� й
Пілс�дсь�оо,� �отра� мала
відб�тись�до�16�травня�в�люч-
но.�На�її�оранізацію���раїнсь-
�ий��ряд�виділив�700�тис.�ри-
вень.� Церемоніал� цієї� події
мали�розробити�міністри�Во-
лодимир�Сальсь�ий�і�Іван�Оі-
єн�о� спільно� з� �ер�ючим
справами�Дире�торії.
Після� �орот�ої� розмови� на

бердичівсь�ом�� во�залі� Си-
мон�Петлюра� (без�Пілс�дсь-
�оо)� поїхав� до� �азарм� на
Лисій� Горі,� де� �вартир�вала
тоді� 6-а� стрілець�а� дивізія
Армії�УНР,�я�ій�він�вр�чив�бой-
овий�прапор.�Потім�Петлюра,
ймовірно,�поїхав�до�Козятина,
де�йоо��рочисто�вітала�міс-
цева� ромадсь�ість,� потім�—
на� станцію� Кожан�а,� де� з�-
стрівся�з�адміністрацією�і�ро-
бітни�ами�ц��ровоо� завод�,
після� чоо� поверн�вся� до
Вінниці.�Там�6�травня�Голов-
ний� Отаман� з�стрівся� з� мі-
ністрами�юстиції�і�в.о.�за�ор-
донних�справ�Андрієм�Лівиць-
�им,� в.о.�шляхів�Серієм�Ти-
мошен�ом�і�земельних�справ
Станіславом�Стемповсь�им,
вочевидь� обоворивши� ре-
з�льтати�нещодавньої�з�стрічі
з�Пілс�дсь�им.�Вже�наст�пно-
о�дня,�7�травня,�Петлюра�ви-

їхав� з� Вінниці� до� Кам’янця-
Подільсь�оо.
Пілс�дсь�ий�після�з�стрічі� з

Головним�Отаманом� затри-
мався�на�дея�ий�час���Берди-
чеві� і� провів� нарад�� в�штабі
2-ої� Армії.� За� словами� її� �о-
манд�вача� енерала� Антоні
Лістовсь�оо,� оворячи� про
��раїнсь�і� справи,� Пілс�дсь-
�ий� прямо� заявив� наст�пне:
«Польща�не�потреб�є�цих�зе-
мель…� Іншо�о� не� має� –� я�
спроб�вати� створити� само-
стійн��У�раїн�.�На�жаль,�Пет-
люра� не� віді�рає� т�т� жодної
ролі.�Т�т�він�тіль�и�знаряддя,
не�більше.�Коли�не�вдасться
т�т�нічо�о�зробити,�залишимо
цей�хаос�власній�долі…�А�далі
по�аже�майб�тнє».�Після�цьо-
о�Пілс�дсь�ий�поїхав�до�Жи-
томира,� ��ди� перемістився
йоо�штаб.
Можливо�невдовзі�відб�лась

ще�одна��орот�а�з�стріч�обох
лідерів.�Про�неї�6�травня�1920
ро��� писав� Пілс�дсь�ий� �
листі�до�своєї�др�жини�Оле�-
сандри:� «Завтра� відвідаю
�лав�� нової� держави�Петлю-
р�,� б�д�� йо�о� просити� діяти
швидше».
С�оріш�за� все,�що� та�а� �о-

рот�а� з�стріч� справді� мола
мати�місце�десь�на�шлях��по-
вернення�Петлюри� з�Вінниці
до� Кам’янця.� Я�� би� там� не
б�ло,�але�8�травня���Кам’янці-
Подільсь�ом��відб�лось�засі-
дання���раїнсь�оо��ряд�,�на
я�ом��не�тіль�и�обоворюва-
лись� питання,� пор�шені� під
час� бердичівсь�ої� з�стрічі
Петлюри� з�Пілс�дсь�им,� але
й� б�ли� �хвалені� �он�ретні
рішення.

ВІННИЦЯ
Під� час� �орот�ої� з�стрічі� на

во�залі���Бердичеві�5�травня
1920�р.�Пілс�дсь�ий�і�Петлю-
ра� домовились� з�стрітись
вдр�е.�Цьоо� раз�� це�мала
б�ти�вже�не�робоча�розмова
��поїзді,�а�офіційний�візит�о-
лови� Польсь�ої� держави� до
Вінниці,�тоді�фа�тично�тимча-
сової�столиці�УНР,�де�переб�-
вали� олова�У�раїнсь�ої� дер-
жави�і�У�раїнсь�ий��ряд.�Б�ло
вирішено,�що� цей� візит�має
відб�тись�найближчим�часом,
але�не�пізніше�16�травня.
Пілс�дсь�ий�не�поспішав�на

з�стріч,�б�д�чи�зайнятим�пе-
ред�сім�справами�на�фронті.
6� травня� він� переніс� свою
став���до�Житомира,�8�трав-
ня�на��орот�ий�час�приїхав�до
Києва,� 15� травня� приб�в� до
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Жмерин�и,� де� розміщ�вався
штаб�6-ої�Армії�енерала�Вац-
лава� Іваш�евича.
Петлюра�після�Бердичева�на

�орот�ий� час� поверн�вся� до
Вінниці,� звід�и� виїхав�до�Ка-
м’янця-Подільсь�оо.� Т�т� він
провів�важливі� �рядові�нара-
ди.�9�травня�він�б�в��же���Мо-
илеві-Подільсь�ом�,� де� з�-
стрівся� з� оловою�Ради�На-
родних�Міністрів� УНР� Іса�ом
Мазепою� і� відвідав� 2-�� стрі-
лець��� дивізію� пол�овни�а
Оле�сандра� Удовичен�а.� 10
травня�Головний�Отаман�ра-
зом�з�прем’єром�приб�ли�до
Ямполя,� де� з�стрілись� з� �о-
манд�вачем�Дієвої� армії� УНР
енералом�Михайлом�Омеля-
новичем-Павлен�ом� і� б�ли
прис�тні�на�параді�війсь�ових
частин,� �отрі� нещодавно� по-
верн�лися� з�Першоо�Зимо-
воо�поход�,�п’ятимісячноо�і
виснажливоо� партизансь�о-
о� рейд�� тилами� «білих»� і
«червоних»�вороів.�Наст�пно-
о�дня�Петлюра�і�Мазепа�при-
їхали�до�Вінниці.
Збираючись�на�з�стріч�з�Пет-

люрою,�Пілс�дсь�ий�12� трав-
ня���листі�своєм��вірном��со-
ратни��,� тоді� віце-міністр�
війсь�ових� справ,� Казимир�
Сосн�овсь�ом��писав:� «16-�о
б�д����Вінниці,�де�б�д��бачи-
тись�з�Петлюрою�і�довідаюсь,
в�я�ом��тепер�стані�переб�ває
��раїнсь�ий��ряд,�чи�він�здат-
ний�до�праці,�чи�ще�ні».
Пілс�дсь�ий�приб�в�до�Він-

ниці�поїздом�об�11:00�16�трав-
ня�1920�р.�На�во�залі�йоо�з�-
стрічав�сам�Головний�Отаман
Симон�Петлюра.
О�13:00���помеш�анні�Голов-

ноо� Отамана� розпочалася
з�стріч�Пілс�дсь�оо�з�Петлю-
рою�та�прем’єром�Мазепою.
За�споадами�останньоо�він
оворив� про� недоп�стимість
втр�чання�поля�ів���вн�трішні
справи�УНР,�зо�рема,�нав’я-
з�вання� своїх� представни�ів
на�міністерсь�і�посади,�натя-
�аючи� на� Станіслава� Стем-
повсь�оо,� �отрий� нещодав-
но� очолив� земельне� відом-
ство.�Та�е�призначення�спри-
ймалось� ��раїнсь�им� селян-
ством�я��неативний�синал,
що� свідчив� про� збереження
вели�оо� землеволодіння.
Та�ож�Мазепа�вр�чив�польсь-
�ом�� �ерманич�� Прое�т� до-
мовленості� про� «�норм�ван-
ня�польсь�о-��раїнсь�их� від-
носин»,� �� я�ом�� містились
та�і�основні�вимои:

1)�польсь�а�війсь�ова�влада,
переб�ваючи�на�території�У�-
раїни,� �� відносинах� з�місце-
вим� населенням� �ер�ється
лише�за�онами�УНР;
2)�поля�и�не��творюють�жод-

них�оранів�цивільноо��прав-
ління�в�У�раїні;
3)���тих�районах,�де�вже�ф�н�-

ціон�є�польсь�а�цивільна�ад-
міністрація�(західні�повіти�Во-
лині�і�Поділля),�вона�може�ви-

давати� свої� розпорядження
тіль�и� за� попереднім� поод-
женням�з�владою�УНР;
4)� всі� поштово-телерафні

�станови� з� �сім�майном� по-
вертаються�під��онтроль�УНР;
5)�залізниці�передаються�під

��раїнсь�е� �ер�ванням,� за
ви�люченням� війсь�ових� пе-
ревезень.
Водночас�Петлюра,�я��Вер-

ховний� оловно�оманд�вач
Армії� УНР,�підняв�перед�Піл-
с�дсь�им� питання� про� не-
обхідність�звільнення�з�поль-
сь�оо�полон��всіх�воя�ів-а-
личан,� �отрі� висловлювати-
м�ть�бажання�сл�жити�в�Армії
УНР.
Я��свідчить�Мазепа,�Пілс�д-

сь�ий�прийняв� ��раїнсь�і� ви-
мои,� заявивши,�що� «він� все
радо�приймає»,�а�призначен-
ня� міністрів� є� «нашою� вн�-
трішньою� справою».�Щодо
звільнення�аличан�Пілс�дсь-
�ий� побіцяв� відп�стити� �сіх
добровольців.
Треба��азати,�що�польсь�ий

лідер� част�ово� дотримався
слова.� Недовзі� відб�лась
зміна���раїнсь�оо��ряд��і�по-
ля�� Стемповсь�ий� втратив
посад�� міністра� земельних
справ.�У�новом���абінеті�В’я-
чеслава� Про�оповича� її� за-
йняв�той�самий�Іса��Мазепа,
�отрий�залишив�прем’єрсь�е
�рісло.�Водночас� поля�и� ви-
п�стили�з�полон��воя�ів-али-
чан,�я�і�отові�б�ли�воювати�в
лавах�Армії�УНР.�Власне�вони
стали�основними��адрами�для
форм�вання� новоо� з’єднан-
ня� –� 5-ої� Херсонсь�ої� стрі-
лець�ої�дивізії.
Що�ж�до�інших�питань,�то�т�т

Пілс�дсь�ий� мав� дещо� від-
мінні� плани.�Ще� 12� травня,
тобто�за�чотири�дні�до�візит�,
він� на�азав� створити�Коман-
д�вання�етапів�Війсь�а�Поль-
сь�оо�в�У�раїні,�підпоряд�о-
ване�безпосередньо�йом��я�
Верховном��оловно�оманд�-
вач�.� Команд�вання� етапів,
серед�іншоо,�мало:�е�спл�а-
т�вати� ��раїнсь��� територію
для�польсь�их�потреб;�з�міс-
цевих� рес�рсів� постачати
польсь�і�війсь�а�в�У�раїні�всім
необхідним;� допомаати� і
водночас��онтролювати�ство-
рення� ��раїнсь�ої� державної
адміністрації;�співпрацювати�з
владою�УНР� �� справі� орані-
зації���раїнсь�оо�війсь�а.�Та-
�им� чином,� передача� ��-

раїнсь�ій� стороні� реальноо
�правління�стратеічно�важли-
вими� ал�зями� осподарства
мала�відб�ватись�пост�пово�і
під�пильним�польсь�им��онт-
ролем.
Після� ділової� з�стрічі� Піл-

с�дсь�ий�і�Петлюра�поїхали�на
�рочистий�обід� ��приміщенні
вінниць�ої�місь�ої�влади.�Уро-
чистий�обід�на�правах�оспо-
даря�від�рив�Петлюра�слова-

ми� про� спільн�� боротьб�� за
незалежність.�Після�ньоо�о-
ворив�ість.�Пілс�дсь�ий�с�а-
зав:�«Вільна�Польща�не�може
б�ти� справді� вільною,� до�и
нав�оло�неї�й�досі�пан�є��ас-
ло�рабсь�о�о�при�нічення�волі
народів�силою�терор�.�Поль-
ща,� здоб�вши� найбільший
с�арб�на�землі,�тобто�свобо-
д�,�вирішила�від�ин�ти�все�те,
що�свободі� за�рож�є� я�омо-
�а�далі�від�своїх��ордонів.�І�в
блис���наших�ба�нетів�і�наших
шабель,�ви�не�повинні�бачи-
ти�ново�о�нав’яз�вання�ч�жої
волі.� Хоч�,� аби� ви� бачили� в
ньом��відблис��вашої�свобо-
ди.�Отаман�ваш���пре�расній
відозві� обіцяв� я�найшвидше
с�ли�ати�вільний�сейм���віль-
ній�У�раїні.�Я�б�д��щасливий,
�оли�не�я,�малий�сл��а�сво�о
народ�,�а�представни�и�поль-
сь�о�о� і� ��раїнсь�о�о� сеймів
встановлять�спільн��платфор-
м�� пороз�міння».�Свою�про-
мов��від�імені�Польщі�маршал
Пілс�дсь�ий� завершив� ви�-
�ом� «Хай� живе� вільна� У�ра-
їна!».
Водночас,�відповідаючи�тоо

ж�дня� на� питання� �ореспон-
дента� британсь�ої� азети
«Дейлі�телераф»�Пілс�дсь�ий
продемонстр�вав� значно
менше�оптимізм��і�висловив-
ся�про���раїнсь�і�справи�з�ха-
ра�терною�для�ньоо�відвер-
тістю�і�простотою.�«Це�–�е�с-
перимент,�–�заявив�маршал.
–�Справа�поля�ає���том�,�що
я,� та��би�мовити,� є� тим,� хто
втя�н�в�Польщ����це�починан-
ня,�а�том��мож��с�азати,�що
зараз�я�даю���раїнцям�мож-
ливість.�Я�що�їм�вдасться,�то
вдасться,�а�не�доб’ються��с-
піх�,�то�й�не�матим�ть�йо�о.�Є
два�методи,�аби�навчити�лю-
дей�плавати.�Я�волію�спосіб,
�оли�людей��идають����либо-
���вод��і�зм�ш�ють�їх�плисти.
Це�я,�власне,�і�роблю�з���ра-
їнцями».
Ввечері�16�травня�офіційний

візит� Пілс�дсь�оо� б�ло� за-
вершено.�Він�поїхав�до�Рівно-
о,�а�потім�до�польсь�ої�сто-
лиці,� ��ди� приб�в� 18� травня
я��переможець� і�трі�мфатор.
Петлюра�ж�на�дея�ий�час�за-
лишився� �� Вінниці,� а� потім
�рочисто� приб�в� до� столиці
��раїнсь�ої.
В� подальшом�� лідери� двох

держав� з�стрічатим�ться�ще
�іль�а�разів.

П�блі�ацію�під�отовлено�за�матеріалами�оп�блі�ованими�на�Facebook-сторінці�"Історія�–�Мо�илів-Подільсь�ий"
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У�ДЕНЬ�ВИШИВАНКИ�ТА�ДЕНЬ�РОДОВОДУ�ЖИТЕЛІ�СЕЛА
КРЕМІННОГО�ЗІБРАЛИСЯ�НА�ПРОТЕСТ�(ДОТРИМУЮЧИСЬ
УСІХ�ПРАВИЛ�КАРАНТИНУ).�ДОВЕДЕНІ�ДО�ВІДЧАЮ,�СТУР-
Б О В А Н І � М А Й Б У Т Н І М � С В О Г О � С Е Л А � Т А � Д О Л Е Ю � С В О Ї Х
ДІТЕЙ,�НЕБАЙДУЖІ�ГРОМАДЯНИ�ВИЙШЛИ�НА�ПІКЕТ�ПРО-
ТИ� ПРИМУСОВОГО� ПРИЄДНАННЯ� ЇХНЬОГО� НАСЕЛЕНОГО
ПУНКТУ� ДО� ЯРИШІВСЬКОЇ� ОТГ.

Більше	90%	жителів	�ромади	села	Кремінно�о	вист�пають	проти	та�о�о	при-
		м�сово�о	приєднання.	Проводилося	опит�вання	та	об�оворення	даної	про-

блеми,	на	39-ій	сесії	7-�о	с�ли-
�ання	сільсь�ої	ради	від	26	ве-
ресня	2019	ро��	місцевими	де-
п�татами	б�ло	�хвалено	рішен-
ня	№261	"Про	підтрим��	ство-
рення	 єдиної	 об’єднаної	 тери-
торіальної	 �ромади",	 тоді
підтримали	ідею	приєднання	до
Мо�илів-Подільсь�ої	ОТГ,	 але	
д�м��	�ромади	б�ло	проі�норо-
вано.	
Виходить,	що	знов�	за	нас	все

виріш�ють,	що	 За�он	 У�раїни
"Про	добровільне		 об’єднання	
територіальних	 �ромад"	 зали-
шається	лише	на	папері	і	хтось
�раще	за	нас	знає	наші	пробле-
ми	і	тр�днощі.	Маб�ть,	знають,
що	 �	 нашом�	селі	 вже	9	ро�ів
здійснюється	 підвіз	 діто�	 до
ш�іл	 та	 дитячих	 садоч�ів	 с�-
сідніх	сіл	Серебрії	та	Немії.	Це
найзр�чніший	 вихід	 із	 сит�ації
що	 с�лалася,	 час�	 займає	 не-
ба�ато	і	доро�а	без	�р�тих	під-
йомів	та	сп�с�ів.	Натомість	про-
пон�ють	вдвічі	 довший	 та	 не-
безпечний	шлях.	Ви	би	возили
своїх	дітей	та�ою	доро�ою,	а	ще
�	зимовий	період?	Бать�и	дітей
дош�ільно�о	і	ш�ільно�о	ві��,	�а-
те�орично	вист�пають	проти	прим�с�	приєднатися	до	Яришева.
Транспортне	з’єднання	для	жителів,	�	я�их	немає	власно�о	–	ще	одна	�остра

проблема.	Не	д�маємо,	що	вона	по�ращиться,	я�що	до	маршр�т�	Кремінне	–
Мо�илів-Подільсь�ий	додасться	маршр�т	Кремінне	–	Яришів.	Обирали	селяни
і	сімейно�о	лі�аря,	врахов�ючи	витрати	час�	на	доро��,	професіоналізм.	Том�
більшість	де�ларацій	підписано	�	Серебрійсь�ій	амб�латорії	за�альної	пра�ти-
�и	сімейної	медицини.	Хто	рах�вав	с�іль�и	час�	потрібно	б�де	швид�ій	допо-
мозі,	щоб	дістатися	до	нашо�о	села?
Нас	заспо�оюють,	�аж�ть,	не	переживайте,	б�дете	вчитися	там,	де	і	навчає-

теся,	лі��ватися,	там,	де	і	лі��єтеся,	працювати	(�	місті),	там,	де	працюєте.	А	�
нас	питання:	для	чо�о	тоді	нам	та�е	об’єднання?	Чом�	ніхто	не	врах�вав	нашої
д�м�и?	У	За�оні	мова	йде	про	те,	що	я�ість	та	дост�пність	посл��,	я�і	надають-
ся	 об’єднаною	 територіальною	 �ромадою,	 не	мож�ть	 б�ти	 нижчими,	 ніж	 до
об’єднання.	Тепер,	ми	вважаємо,	що	ця	норма	пор�шена.

А	перспе�тива	та�о�о	об’єднання	я�а?	Відс�тність	робочих	місць,	лише	тим-
часові	 сезонні	 заробіт�и,	відс�тність	 інфрастр��т�ри,	 дорі�,	 транспортно�о
з’єднання,	с�часної	лі�арні,	дитячо�о	садоч�а…	Та�,	нам	с�аж�ть,	що	все	поб�-
д�ється,	відремонт�ється,	виділятим�ться	�ошти	на	місця,	але	це	знов�	десят-
�и	ро�ів.	За	цей	 час	наше	невелич�е	село	б�де	доживати	свої	 дні,	 том�	що	
та�а	 перспе�тива	 не	 залишить	 вибор�	молоді,	 дітям.	І	 вже	День	 вишиван�и,
День	родовод�	б�д�ть	свят��вати	десь	�	Польщі	чи	Порт��алії.	А	чи	б�д�ть	відзна-
чати	��раїнсь�е	свято?
Сподіваємося,	що	поч�ють,	зроз�міють	наш�	сит�ацію,	врах�ють	інтереси	жи-

телів	 Кремінно�о	автори	«перспе�тивних	 планів»,	 чиновни�и	 та	 деп�тати.	Да-
д�ть	шанс	на	життя	невелич�ом�	мальовничом�	сел�,	що	на	березі	Дністра	 і
йо�о	історія,	я�а	бере	почато�	здавна,	продовжиться.	І	б�д�ть	свят��вати	наші
діти	і	День	вишиван�и,	і	День	родовод�	та	шан�ватим�ть	інші	свята	й	традиції.
Бо	село	–	то	д�ша	У�раїни.	

Жителі Кремінного
проти приєднання
до Яришівської ОТГ
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Один�зі�сміттєвих�ба-
�ів� �� Мо�илеві-По-
дільсь�ом�� зламали
вандали.� С�оріш� за
все,�та�е�трапляється
частіше,� �� наш� об’-
є�тив�потрапив�тіль�и
цей��онтейнер.�У�ньо-
м�,�маб�ть,�підпалили
сміття,�ос�іль�и�сміт-
тяр�а�поплавилася.

Сміттєве	питання	а�-
	 т�альне	 завжди,

�оли	 люди	 потрох�
вчаться	 хоча	б	доноси-
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Ірина�Тих�н�та�всі�небайд�жі�жителі�села�Кремінно�о

Неценз�рна� лай-
�а,� ні�нейми,� зві-
рята,�персонажі�та
"�ласи�и"�–�та�им
постав�на�рано��21
травня� Майдан
Шани�–�місце�вша-
н�вання�пам’яті�за-
�иблих�мо�илівчан,
наших� з� вами� с�-
часни�ів.

Я�	видно	 із	 ма-
	люн�ів,	все	це

зроблене	 дитячими
р��ами,	 ба	 навіть
ні�и	 свої	 та	 імена	 з
прізвищама	"юні	х�-
дожни�и"	позалиша-
ли	 по	 всій	 площі
своїх	діянь.

То	 ж	 хто	 вони?	 Альона,
Рості�	 (с�перРості�),	Ма�с,
Лєра,	 Настя...	 Знайти	 їх	 за
залишеними	на	Майдані	ні�а-
ми	б�ло	надзвичайно	ле��о.
Орієнтовно	 всім	 їм	 по	 12

ро�ів,	 може	 вони	 не	 лише
др�зі,	а	й	одно�ласни�и.
А	тепер	питання:	 "Навіщо	 і

чом�	 вони	 перетворили	 па-
м’ятне	 для	 всіх	 мо�илівчан
місце	на	розважальний	май-
данчи�?	Це	 недолі�	 бать�ів-
сь�о�о	виховання	 чи	освітня
про�алина,	 бо	ж	 не	мож�ть
вони	не	знати,	що	ЦЕ	за	міс-

ти�відходи�до�сміттєвих�ба�ів,��же
мовч��про�сорт�вання,�є�ті,��ом�
маб�ть�забра�ло�сміття�дов�ола.
Адже�воно�та��при�рашає��збіч-
чя�дорі,�трот�ари,�а�після�силь-
ноо�вітр��і�дерева...�Об�рює!!!
Чи� та�� вед�ть� себе� європейці,

до� рівня� життя� я�их�ми� сильно
пранемо?!
І�чом��продовж�ють���Моилеві-

Подільсь�ом�� не� цін�вати� ч�ж�
працю�і�поводити�себе�я��свині?!

Тетяна�Фомен�о

Бо�дана�Кол�паєва

це�і�я��себе�ТУТ�поводити?
Питання�від�рите�для�них

самих,�але�в�азані�проали-
ни� ТРЕБА� ВИПРАВЛЯТИ!
Д�маю,� я�би� ці� діти� знали
подетально,�що�ЦЕ�за�місце
і�ЧИЇ� там�портрети,�певно,
зад�малися� і�з�пинилися.
Саме�та�ою:�мовчазною�та

пошанованою�має�б�ти�ре-
а�ція� на�Майдані�Шани� –
дитячим�п�стощам�та�роз-
ваам�т�т�не�місце.
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25� травня� ПОНЕДIЛОК
НОВИЙ� КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М/с�“Майлз�iз�майб�тньо�о”
07:20�Варьяти�12+
08:10�Improv�Live�Show�12+
10:00�Х/ф�“Хвиля”�16+
12:00�Х/ф�“Землетр�с”�16+
14:00�Х/ф�“Розлам�Сан-Андреас”
16+
16:00�Х/ф�“2012”�16+
19:00�Вiд�пацан и�до�панян и�16+
21:30�Х/ф�“Я �ви расти�хмарочос”
16+
23:20�Х/ф�“Сховище”�16+
01:10�Т/с�“За��бленi”�16+
02:05�Сл�жба�розш� ��дiтей
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05�Добро�о�ран �,
Країно!
07:00,08:00,08:55,13:00,15:00,18:00,
21:00,23:30,02:20,05:20�Новини
09:00�Т/с�“Полдар ”�16+
10:00�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
У раїнсь а�мова
10:35�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Ал�ебра
11:05,12:15�Все� раїнсь а�ш ола
онлайн.�Р�хан а
11:10�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Фiзи а
11:45�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Iсторiя�У раїни
12:20�Д/ц�“Боротьба�за�виживання”
13:10,15:10,00:30,02:50� “На
Карантинi”:�марафон
16:20�Телепродаж
16:50�Д/ц�“С�пер-Ч�ття”
17:30�Д/ц�“Ди i�тварини”
18:20�Тема�дня
19:20�Д/ц�“Свiт�ди ої�природи”
19:55�Д/ц�“Особливий�за�iн”
21:25,23:55,02:40,05:40�UA:Спорт
21:35�С�спiльно-полiтичне�то -шо�
“Зворотний�вiдлi ”
00:00,03:50�Бюджетни и
02:10,05:50�По�ода
ICTV
04:50�С арб�нацiї
04:55�Еври а!
05:05�Сл�жба�розш� ��дiтей
05:10�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:55�Громадянсь а�оборона
06:45�Фа ти�тижня
08:45�Фа ти.�Рано 
09:10,19:20�Надзвичайнi�новини
10:25�Х/ф�“Пе�ас�проти�Химери”
16+
12:00,13:20�Х/ф�“Обд�рити��сiх”
12:45,15:45�Фа ти.�День
14:15,16:20�Х/ф�“З�бна�фея”
16:40�Х/ф�“Рят�вальни и�Малiб�”
16+
18:45,21:00�Фа ти.�Вечiр
20:05,21:20�Х/ф�“Стирач”�16+
22:35�Свобода�слова
23:55�Х/ф�“Операцiя�“Вiдплата”�18+
01:35�Х/ф�“Пе ло”�16+
03:15�Я�зняв!
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
10:30�Реальна�мiсти а
13:30,15:30�Т/с�“Фiлiн”�16+
16:00�Iсторiя�одно�о�злочин��16+
20:10�То -шо��“Говорить�У раїна”
21:00,23:30�Т/с�“А варелi”�12+
00:20,02:00�Т/с�“День�сонця”�12+
01:30�Телема�азин
04:45�А�енти�справедливостi�16+
ІНТЕР
05:00�“Телема�азин”
05:30,22:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20�“Рано �з�Iнтером”
10:00,18:00,19:00,02:00�То -шо�
“Стос�ється� ожно�о”
11:50,12:25�Т/с�“Любов�не�дiлиться
на�два”
15:50�“Че ай�на�мене.�У раїна”
20:00�“Подробицi”
21:00�“Речдо .�Особливий�випадо .
Злочинець�мимоволi”
23:50�Т/с�“Головний� алiбр”
00:55�Т/с�“Її�чоловi и”�12+
НТН
06:00�М/ф�“Таємниця�третьої
планети”
08:10,16:50,20:50,02:50� “Випад о-
вий�свiдо ”
09:15�Х/ф�“Беремо�все�на�себе”
10:50�Х/ф�“А цiя”
12:30,16:30,19:00,22:00,02:20
“Свiдо ”
12:50�“Таємницi�свiт�”
14:20�“Таємницi� римiнально�о
свiт�”
15:20�“Правда�життя.�Професiйнi
бай и”
18:20�“Свiдо .�А�енти”
19:30�“Ле�енди� арно�о�розш� �”
22:30�Х/ф�“Далi�нi �ди”
00:25�“С лад�злочин�”
01:20,03:15�“Речовий�до аз”
03:55�“Правда�життя”
1+1
06:30,07:10,08:10,09:10�“Снiдано �з
1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,19:30,05:20
ТСН:�“Телевiзiйна�сл�жба�новин”
09:25,10:20�“Життя�вiдомих�людей
2020”
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,03:15
“Любий,�ми�переїжджаємо”
13:45�“Одр�ження�наослiп�6”
15:40�“Свiт�навиворiт�6”
17:10�Т/с�“Вiтер� охання”�(12+)
19:00�“Се ретнi�матерiали�2020”
20:45�Т/с�“Сидорен и-Cидорен и”
(12+)
22:45�“Грошi�2020”
00:00�“Д�бiнiзми�2020”

00:20�Т/с�“Я ��ни н�ти�по арання
за�вбивство-3”�(18+)
СТБ
07:00�“Все�б�де�добре!”
08:45�“МастерШеф.�К�лiнарний
вип�с ний”�12+
11:55,14:50�Т/с�“Коли�ми�вдома”
12:35,15:40�Т/с�“Коли�ми�вдома.
Нова�iсторiя”
14:30,17:30,22:00� “Вi на-Новини”
18:15�“С�перМама”
19:10�“Один�за�всiх”�16+
20:15,22:40�Т/с�“Я �дов�о�я�на�тебе
че ала”�12+
22:55�Т/с�“Майор�i�ма�iя”�16+
00:45�Х/ф�“Iдеальний��олос”�16+
TV1000� ACTION� EAST
06:00,17:20�Х/ф�“Шаленi”.�(16+)
08:05�Комедiя�“Starперцi”.�(16+)
10:10�Комедiя�“Реальнi�хлопцi”.
(16+)
11:50�Трилер�“Транссибiрсь ий
е спрес”.�(16+)
13:45�Х/ф�“Газетяр”.�(18+)
15:35�Трилер�“Кiлер�Джо”.�(18+)
19:05�Бойови �“Залiзний�лицар”.
(18+)
21:10�Х/ф�“Пастир”.�(16+)
22:40�Жахи�“Паранормальне”.�(18+)
00:35�Трилер�“Iмiтатор”.�(16+)
02:55�Трилер�“Влада�страх�”.�(16+)
УКРАїНА� 24
00:00,04:00,06:00�СЬОГОДНI
Дайджест
01:00�Головна�тема
05:00�Контролер
07:00,23:00�Г�чна�справа
08:30,09:40,10:40�СЬОГОДНI�Рано 
09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,
15:30,16:30,17:30,18:30,19:30,20:30
СЬОГОДНI�Новини
11:00,11:40,15:00,15:40�СЬОГОДНI
Live
12:40,13:40,14:40�СЬОГОДНI�День
16:00,16:40,17:40�СЬОГОДНI
Ввечерi
18:00,18:35�У раїна�з�Ти�раном
Мартиросяном
19:35�У раїна�з�Ти�раном�Мартиро-
сяном”
20:00,20:40�У раїна�Сьо�однi�з
Вiолеттою�Ло��новою
21:00�Час�Голованова
2+2
06:00,18:15�“Спец ор”
06:30,18:45�“ДжеДАI”
07:00�Т/с�“Опер�за�ви ли ом-2”
(16+)
09:50�“За��блений�свiт”
14:40�Х/ф�“Вцiлiла”�(16+)
16:15�Х/ф�“Людина�листопада”
(16+)
19:15�Т/с�“Опер�за�ви ли ом-3”
(16+)
20:15�Т/с�“Ментiвсь i�вiйни.�Київ”
(16+)
22:05�Т/с�“CSI:�Мiсце�злочин�-11”
(16+)
23:50�Х/ф�“Са�а:�Про ляття�тiнi”
(18+)
01:45�“Облом.UA.”�(16+)
04:55�Т/с�“Дiлян а�лейтенанта
Кач�ри.�Фiльм�3.�“Смертельний
танець”�(16+)

26�травня�ВIВТОРОК
НОВИЙ� КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М/с�“Майлз�iз�майб�тньо�о”
07:20�Варьяти�12+
09:30�Т/с�“Грiмм”�16+
12:00�Х/ф�“Дося�ни��спiх�”
13:50�Х/ф�“Мiсс�К�ля”�16+
15:50�Хто�зверх�?�12+
17:20,19:00�Хто�проти�блондино 
12+
20:50�Х/ф�“Фо �с”�16+
22:50�Х/ф�“Небезпечний�бiзнес”
16+
00:50�Т/с�“За��бленi”�16+
02:00�Зона�ночi
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05�Добро�о�ран �,
Країно!
07:00,08:00,08:55,13:00,15:00,18:00,
21:00,23:15,02:20,05:20�Новини
09:00�Т/с�“Полдар ”�16+
10:00�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
У раїнсь а�лiтерат�ра
10:35�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Фiзи а
11:05,12:15�Все� раїнсь а�ш ола
онлайн.�Р�хан а
11:10�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Iсторiя�У раїни
11:45�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Бiоло�iя
12:20�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Гео�рафiя
13:10,15:10,00:30,03:00� “На
Карантинi”:�марафон
16:20�Телепродаж
16:50�Схеми.�Кор�пцiя�в�деталях
17:30�Д/ц�“Ди i�тварини”
18:20�Тема�дня
19:20�Д/ц�“Свiт�ди ої�природи”
19:55�Д/ц�“Особливий�за�iн”
21:35,23:55,02:50,05:50�UA:Спорт
21:45�Нашi��рошi
22:15�Святi�та��рiшнi
00:00�Перша�шпальта
02:10�По�ода
ICTV
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35,20:15�Громадянсь а�оборона
06:30�Рано ���вели ом��мiстi
08:45�Фа ти.�Рано 
09:15,19:20�Надзвичайнi�новини
10:20�Х/ф�“Термiнова�достав а”�16+
11:55,13:20�Х/ф�“Ви онавець”�16+
12:45,15:45�Фа ти.�День
14:10,16:20�Х/ф�“Вiдчайд�шний”
16+
16:40�Х/ф�“Ромео�повинен�помер-
ти”�16+
18:45,21:00�Фа ти.�Вечiр
21:20�Т/с�“Конта т”�16+

23:15�Х/ф�“Щось�(1982)”�18+
01:05�Х/ф�“Операцiя�“Вiдплата”�18+
02:35�Т/с�“У�полi�зор�”�16+
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано �з�У раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
23:00,03:55�Сьо�однi
09:30,04:15�Зiр овий�шлях
10:30�Реальна�мiсти а
13:30,15:30�Т/с�“Фiлiн”�16+
16:00�Iсторiя�одно�о�злочин��16+
20:10�То -шо��“Говорить�У раїна”
21:00�Т/с�“А варелi”�12+
23:20�Контролер
00:00,02:00�Т/с�“Вiдчинене�вi но”
12+
01:30�Телема�азин
ІНТЕР
05:30,22:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20�“Рано �з�Iнтером”
10:00�“Корисна�про�рама”
11:05�Т/с�“Мене�звати�Меле ”�12+
12:25�Т/с�“Не�вiдп�с ай�мою�р� �”
12+
13:50,14:45,15:40� “Речдо ”
16:35�“Речдо .�Особливий�випадо .
Ч�же�добро”
18:00,19:00,02:05�То -шо��“Сто-
с�ється� ожно�о”
20:00�“Подробицi”
21:00�“Речдо .�Особливий�випадо .
Злочинець�мимоволi”
23:45�Т/с�“Головний� алiбр”
01:05�Т/с�“Її�чоловi и”�12+
НТН
06:20�М/ф�“Чиполлiно”
07:55,16:50,20:50,02:25� “Випад о-
вий�свiдо ”
08:30,12:30,16:30,19:00,22:00,01:55
“Свiдо ”
09:00�Х/ф�“Правда�лейтенанта
Климова”
10:45�Х/ф�“Бiлi�вов и”
12:50�“Свiдо .�А�енти”
14:15�“Таємницi� римiнально�о
свiт�”
15:20�“Правда�життя.�Професiйнi
бай и”
18:20�“Б�дьте�здоровi”
19:30�“Ле�енди� арно�о�розш� �”
22:30�Х/ф�“SuperАлiбi”�(16+)
00:15�“С лад�злочин�”
01:05,03:20�“Речовий�до аз”
1+1
06:30,07:10,08:10,09:10�“Снiдано �з
1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,19:30,05:20
ТСН:�“Телевiзiйна�сл�жба�новин”
09:25,10:20�“Життя�вiдомих�людей
2020”
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,03:50
“Любий,�ми�переїжджаємо”
13:45�“Одр�ження�наослiп�6”
15:35�“Свiт�навиворiт�6”
17:10�Т/с�“Вiтер� охання”�(12+)
19:00�“Се ретнi�матерiали�2020”
20:45�Т/с�“Сидорен и-Cидорен и”
(12+)
22:45�Х/ф�“Прометей”�(16+)
01:00�Т/с�“Я ��ни н�ти�по арання
за�вбивство-3”�(18+)
СТБ
05:15,20:15,22:40�Т/с�“Я �дов�о�я�на
тебе�че ала”�12+
07:00�“Все�б�де�добре!”
08:45�“МастерШеф.�К�лiнарний
вип�с ний”�12+
12:00,14:50�Т/с�“Коли�ми�вдома”
12:35,15:40�Т/с�“Коли�ми�вдома.
Нова�iсторiя”
14:30,17:30,22:00� “Вi на-Новини”
18:15�“С�перМама”
19:10�“Один�за�всiх”�16+
22:55�Т/с�“Майор�i�ма�iя”�16+
00:45�Х/ф�“Iдеальний��олос�2”�16+
TV1000� ACTION� EAST
07:10�Жахи�“Паранормальне”.�(18+)
09:15�Х/ф�“Пастир”.�(16+)
10:45�Бойови �“Залiзний�лицар”.
(18+)
12:50�Трилер�“Iмiтатор”.�(16+)
14:55�Х/ф�“Посил а”.�(12+)
16:50�Трилер�“Влада�страх�”.�(16+)
18:55�Драма�“Ле�енда”.�(18+)
21:10�Драма�“Франц�зь ий�тран-
зит”.�(18+)
23:30�Трилер�“Безсонна�нiч”.�(16+)
01:20�Бойови �“План�втечi”.�(16+)
03:15�Х/ф�“Тюря�а”.�(16+)
УКРАїНА� 24
00:00,03:00�СЬОГОДНI�Дайджест
01:00�Головна�тема
04:00,21:00�Час�Голованова
06:00,20:00,20:40�У раїна�Сьо�однi
з�Вiолеттою�Ло��новою
07:00,23:00�Г�чна�справа
08:30,09:40,10:40�СЬОГОДНI�Рано 
09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,
14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30,
20:30�СЬОГОДНI�Новини
11:00,11:40,15:00,15:40�СЬОГОДНI
Live
12:40,13:40,14:40�СЬОГОДНI�День
16:00,16:40,17:40�СЬОГОДНI
Ввечерi
18:00,18:35,19:35�У раїна�з�Ти�ра-
ном�Мартиросяном
2+2
06:00,18:15�“Спец ор”
06:30,18:45�“ДжеДАI”
07:00�Х/ф�“Чорний�орел”�(16+)
08:45�“Помста�природи”
09:00,17:20�“За��блений�свiт”
13:55�Х/ф�“Унiверсальний�солдат-3:
Новий�почато ”�(16+)
15:45�Х/ф�“За�наний”�(16+)
19:15�Т/с�“Опер�за�ви ли ом-3”
(16+)
20:10�Т/с�“Ментiвсь i�вiйни.�Київ”
(16+)
22:15�Т/с�“CSI:�Мiсце�злочин�-11”
(16+)
00:00�Т/с�“CSI:�Мiсце�злочин�-10”
(16+)
01:45�“Облом.UA.”�(16+)

04:55�Т/с�“Дiлян а�лейтенанта
Кач�ри.�Фiльм�3.�“Смертельний
танець”�(16+)

27� травня� СЕРЕДА
НОВИЙ� КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М/с�“Майлз�iз�майб�тньо�о”
07:20�Варьяти�12+
09:30�Т/с�“Грiмм”�16+
11:10�Х/ф�“А вамарин”
13:10�Х/ф�“Вона�-�чоловi ”�16+
15:00,19:00�Хто�зверх�?�12+
20:50�Х/ф�“11�др�зiв�О�шена”
23:00�Х/ф�“Вез�нчи �Ло�ан”�12+
01:10�Т/с�“За��бленi”�16+
02:05�Сл�жба�розш� ��дiтей
02:10�Зона�ночi
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05�Добро�о�ран �,
Країно!
07:00,08:00,08:55,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,02:20,05:20
Новини
09:00�Т/с�“Полдар ”�16+
10:00�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Ан�лiйсь а�мова
10:35�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Геометрiя
11:05,12:15�Все� раїнсь а�ш ола
онлайн.�Р�хан а
11:10�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Хiмiя
11:45�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Гео�рафiя
12:20�Д/ц�“Боротьба�за�виживання”
13:10,15:10,00:30,03:00� “На
Карантинi”:�марафон
16:20�Телепродаж
16:50�Нашi��рошi
17:30�Д/ц�“Ди i�тварини”
18:20�Тема�дня
19:20�Д/ц�“Свiт�ди ої�природи”
19:55�Д/ц�“Особливий�за�iн”
21:35,23:55,02:50,05:50�UA:Спорт
21:45�Розважальна�про�рама�з
Май лом�Щ�ром�16+
22:15,04:25�Т/с�“Епоха�честi”
00:00�Спiльно
02:10�По�ода
ICTV
05:40,10:05�Громадянсь а�оборона
06:30�Рано ���вели ом��мiстi
08:45�Фа ти.�Рано 
09:15,19:20�Надзвичайнi�новини
11:35,13:20�Х/ф�“Каратель”�16+
12:45,15:45�Фа ти.�День
13:40�Х/ф�“Пе�ас�проти�Химери”
16+
15:15,16:20�Х/ф�“Жанна�д’Ар ”
18:45,21:00�Фа ти.�Вечiр
20:15�Се ретний�фронт
21:20�Т/с�“Конта т”�16+
23:15�Х/ф�“Щось�(2011)”�16+
00:55�Х/ф�“Щось�(1982)”�18+
02:45�Т/с�“У�полi�зор�”�16+
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
09:30,02:30�Зiр овий�шлях
10:30,03:10�Реальна�мiсти а
13:30,15:30�Т/с�“Фiлiн”�16+
16:00�Iсторiя�одно�о�злочин��16+
20:10�То -шо��“Говорить�У раїна”
21:00�Т/с�“А варелi”�12+
23:20�Зiр овий�шлях.�Вечiр
00:00,02:00�Х/ф�“Виховання�та
ви��л�соба �i�чоловi iв”�12+
01:30�Телема�азин
04:45�А�енти�справедливостi�16+
ІНТЕР
05:25,22:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20�“Рано �з�Iнтером”
10:00�“Корисна�про�рама”
11:05�Т/с�“Мене�звати�Меле ”�12+
12:25�Т/с�“Не�вiдп�с ай�мою�р� �”
12+
13:50,14:45,15:40� “Речдо ”
16:35�“Речдо .�Особливий�випадо .
Ч�же�добро”
18:00,19:00,02:15�То -шо��“Сто-
с�ється� ожно�о”
20:00�“Подробицi”
21:00�“Речдо .�Особливий�випадо .
Злочинець�мимоволi”
23:50�Т/с�“Головний� алiбр”
01:10�Т/с�“Її�чоловi и”�12+
НТН
06:10�М/ф�“Бременсь i�м�зи анти”
07:55,16:50,20:50,02:30� “Випад о-
вий�свiдо ”
08:30,12:30,16:30,19:00,22:00,02:00
“Свiдо ”
09:00�Х/ф�“У�старих�ритмах”
10:40�Х/ф�“Далi�нi �ди”
12:50�“Б�дьте�здоровi”
14:15�“Таємницi� римiнально�о
свiт�”
15:20�“Правда�життя.�Професiйнi
бай и”
18:20�“Вартiсть�життя”
19:30�“Ле�енди� арно�о�розш� �”
22:30�Х/ф�“База�“Клейтон”�(16+)
00:25�“С лад�злочин�”
01:15,03:05�“Речовий�до аз”
04:05�“Правда�життя”
1+1
06:30,07:10,08:10,09:10�“Снiдано �з
1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,19:30,05:20
ТСН:�“Телевiзiйна�сл�жба�новин”
09:25,10:20�“Життя�вiдомих�людей
2020”
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,03:30
“Любий,�ми�переїжджаємо”
13:45�“Одр�ження�наослiп�6”
15:30�“Свiт�навиворiт�6”
17:10�Т/с�“Вiтер� охання”�(12+)
19:00�“Се ретнi�матерiали�2020”
20:45�Т/с�“Сидорен и-Cидорен и”
(12+)
22:45�Х/ф�“Кон�о”�(16+)
00:40�Т/с�“Я ��ни н�ти�по арання

за�вбивство-3”�(18+)
СТБ
05:15,20:15,22:40�Т/с�“Я �дов�о�я�на
тебе�че ала”�12+
07:00�“Все�б�де�добре!”
08:45�“МастерШеф.�К�лiнарний
вип�с ний”�12+
11:35,14:50�Т/с�“Коли�ми�вдома”
12:35,15:40�Т/с�“Коли�ми�вдома.
Нова�iсторiя”
14:30,17:30,22:00� “Вi на-Новини”
18:15�“С�перМама”
19:10�“Один�за�всiх”�16+
22:55�Т/с�“Майор�i�ма�iя”�16+
00:45�Х/ф�“Iдеальний��олос�3”�12+
TV1000� ACTION� EAST
07:10�Драма�“Франц�зь ий�тран-
зит”.�(18+)
09:35�Трилер�“Безсонна�нiч”.�(16+)
11:25�Драма�“Ле�енда”.�(18+)
13:45�Бойови �“План�втечi”.�(16+)
15:35�Х/ф�“Тюря�а”.�(16+)
17:30�Драма�“Гонщи ”.�(16+)
19:30�Трилер�“Перевiзни :�Спадщи-
на”.�(16+)
21:10�Бойови �“Шанхайсь ий
перевiзни ”.�(18+)
22:50�Трилер�“Небезпечний
 вартал”.�(16+)
00:30�Бойови �“Хлопчи и-нальотчи-
 и”.�(16+)
02:15�Х/ф�“Посил а”.�(12+)
УКРАїНА� 24
00:00,03:00�СЬОГОДНI�Дайджест
01:00�Головна�тема
04:00,21:00�Час�Голованова
06:00,20:00,20:40�У раїна�Сьо�однi
з�Вiолеттою�Ло��новою
07:00�Контролер
08:30,09:40,10:40�СЬОГОДНI�Рано 
09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,
14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,
19:30,20:30�СЬОГОДНI�Новини
11:00,11:40,15:00,15:40�СЬОГОДНI
Live
12:40,13:40,14:40�СЬОГОДНI�День
16:00,16:40,17:40�СЬОГОДНI
Ввечерi
18:00,18:35,19:35�У раїна�з�Ти�ра-
ном�Мартиросяном
23:00�Г�чна�справа
2+2
06:30,18:45�“ДжеДАI”
07:00�Х/ф�“Вища�сила”�(16+)
08:45,17:20�“За��блений�свiт”
13:45�Х/ф�“Майор�Пейн”�(16+)
15:25�Х/ф�“К-9”�(16+)
19:15�Т/с�“Опер�за�ви ли ом-3”�(16+)
20:15�Т/с�“Ментiвсь i�вiйни.�Київ”
(16+)
22:15�Т/с�“CSI:�Мiсце�злочин�-11”
(16+)
23:55�Т/с�“CSI:�Мiсце�злочин�-10”
(16+)
01:40�“Облом.UA.”�(16+)
04:55�Т/с�“Дiлян а�лейтенанта
Кач�ри.�Фiльм�3.�“Смертельний
танець”�(16+)

28�травня�ЧЕТВЕР
НОВИЙ� КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М/с�“Майлз�iз�майб�тньо�о”
07:20�Варьяти�12+
09:30�Т/с�“Грiмм”�16+
12:00�Х/ф�“Дiти�шпи��нiв”
13:40�Х/ф�“Дiти�шпи��нiв:�Кiнець
�ри”
15:10�Х/ф�“Фо �с”�16+
17:10,19:00�Хто�зверх�?�12+
20:50�Х/ф�“12�др�зiв�О�шена”
23:00�Х/ф�“Про��лян а�висотою”
01:20�Т/с�“За��бленi”�16+
02:10�Сл�жба�розш� ��дiтей
02:15�Зона�ночi
UA:ПЕРШИЙ
06:30,07:05,08:05�Добро�о�ран �,
Країно!
07:00,08:00,08:55,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,02:20,05:20
Новини
09:00�Божественна�лiт�р�iя�в�день
свята�Вознесiння�Господньо�о��
Свято-Михайлiвсь ом��  афедраль-
ном��соборi�Православної�Цер ви
У раїни
11:00�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
У раїнсь а�мова
11:30�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Фiзи а
12:00�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Ан�лiйсь а�мова
12:30�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Всесвiтня� iсторiя
13:10,15:10,00:30,03:00� “На
Карантинi”:�марафон
16:20�Телепродаж
16:50�Розважальна�про�рама�з
Май лом�Щ�ром�16+
17:30�Д/ц�“Ди i�тварини”
18:20�Тема�дня
19:20�Д/ц�“Свiт�ди ої�природи”
19:55�Д/ц�“Особливий�за�iн”
21:35,23:55,02:50,05:50�UA:Спорт
21:45,03:55�Схеми.�Кор�пцiя�в
деталях
22:15,04:25�Т/с�“Епоха�честi”
00:00�#ВУКРАЇНI
02:10�По�ода
ICTV
06:30�Рано ���вели ом��мiстi
08:45�Фа ти.�Рано 
09:15,19:20�Надзвичайнi�новини
10:05�Се ретний�фронт
11:30,13:20�Х/ф�“Ромео�повинен
померти”�16+
12:45,15:45�Фа ти.�День
14:10,16:20�Х/ф�“Вiдш од�вання
збит iв”�16+
16:40�Х/ф�“Стирач”�16+
18:45,21:00�Фа ти.�Вечiр
20:15�Анти-зомбi
21:20�Т/с�“Конта т”�16+
23:15�Х/ф�“Дра �ла”�12+
01:30�Х/ф�“Щось�(2011)”�16+
03:00�Т/с�“У�полi�зор�”�16+
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано �з�У раїною



77777
����������������������№�21�(1203)

21�травня�2020�ро��ПРОГРАМА� ТБ
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,23:00
Сьо�однi
09:30�Зiр овий�шлях
10:30,03:50�Реальна�мiсти а
13:30,15:30�Т/с�“Фiлiн”�16+
16:00�Iсторiя�одно�о�злочин��16+
20:10�То -шо��“Говорить�У раїна”
21:00�Т/с�“А варелi”�12+
23:20�Слiдами
00:00,02:00�Т/с�“Др�жина�за
обмiном”�12+
01:30�Телема�азин
ІНТЕР
05:25,22:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20�“Рано �з�Iнтером”
10:00�“Корисна�про�рама”
11:05�Т/с�“Мене�звати�Меле ”�12+
12:25�Т/с�“Не�вiдп�с ай�мою�р� �”
12+
13:50,14:45,15:40� “Речдо ”
16:35�“Речдо .�Особливий�випадо .
Ч�же�добро”
18:00,19:00,01:55�То -шо��“Сто-
с�ється� ожно�о”
20:00�“Подробицi”
21:00�“Речдо .�Особливий�випадо .
Злочинець�мимоволi”
23:45�Т/с�“Головний� алiбр”
00:50�Т/с�“Її�чоловi и”�12+
НТН
06:10�М/ф�“Сiрий�вов �&�Червона
Шапоч а”
06:35�М/ф�“Рi  i-Тi  i-Тавi”
07:55,16:50,20:50,03:00� “Випад о-
вий�свiдо ”
08:30,12:30,16:30,19:00,22:00,02:25
“Свiдо ”
09:00�Х/ф�“За�вiтриною��нiверма��”
10:50�Х/ф�“SuperАлiбi”�(16+)
12:50�“Вартiсть�життя”
14:15�“Таємницi� римiнально�о
свiт�”
15:20�“Правда�життя.�Професiйнi
бай и”
18:20,04:00�“Правда�життя”
19:30�“Ле�енди� арно�о�розш� �”
22:30�Х/ф�“Мiсто�поро �”�(16+)
00:45�“С лад�злочин�”
01:30,03:15�“Речовий�до аз”
1+1
06:30,07:10,08:10,09:10�“Снiдано �з
1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,19:30,05:20
ТСН:�“Телевiзiйна�сл�жба�новин”
09:25,10:20�“Життя�вiдомих�людей
2020”
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10,03:50
“Любий,�ми�переїжджаємо”
13:45�“Одр�ження�наослiп�6”
15:25�“Свiт�навиворiт�6”
17:10�Т/с�“Вiтер� охання”�(12+)
19:00�“Се ретнi�матерiали�2020”
20:35�“Чистоnews�2020”
20:45�Т/с�“Сидорен и-Cидорен и”
(12+)
22:30�“Право�на�влад��2020”
00:45�Т/с�“Я ��ни н�ти�по арання
за�вбивство-3”�(18+)
02:45�“Грошi�2020”
СТБ
05:15,20:15,22:40�Т/с�“Я �дов�о�я�на
тебе�че ала”�12+
07:00�“Все�б�де�добре!”
08:45�“МастерШеф.�К�лiнарний
вип�с ний”�12+
11:50,14:50�Т/с�“Коли�ми�вдома”
12:35,15:40�Т/с�“Коли�ми�вдома.
Нова�iсторiя”
14:30,17:30,22:00� “Вi на-Новини”
18:15�“С�перМама”
19:10�“Один�за�всiх”�16+
22:55�Т/с�“Майор�i�ма�iя”�16+
00:45�Х/ф�“Кохання�та�iншi
неприємностi”�16+
TV1000� ACTION� EAST
06:00,15:05�Х/ф�“Три�дев’ят и”.
(18+)
07:55�Бойови �“Шанхайсь ий
перевiзни ”.�(18+)
09:35�Трилер�“Перевiзни :�Спадщи-
на”.�(16+)
11:10�Бойови �“План�втечi”.�(16+)
13:10�Трилер�“Убити��iнця”.�(18+)
17:00�Бойови �“Хлопчи и-нальотчи-
 и”.�(16+)
18:55�Бойови �“Шт�рм�Бiло�о
дом�”.�(16+)
21:10�Бойови �“Падiння�Олiмп�”.
(16+)
23:10�Бойови �“Падiння�Лондона”.
(18+)
00:50�Комедiя�“Starперцi”.�(16+)
02:35�Комедiя�“Реальнi�хлопцi”.
(16+)
УКРАїНА� 24
00:00,03:00,23:40�СЬОГОДНI
Дайджест
01:00�Головна�тема
04:00,21:00�Час�Голованова
06:00,20:00,20:40�У раїна�Сьо�однi
з�Вiолеттою�Ло��новою
07:00�Контролер
08:30,09:40,10:40�СЬОГОДНI�Рано 
09:30,10:30,11:30,12:30,
13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,
19:30,20:30�СЬОГОДНI�Новини
11:00,11:40,15:00,15:40�СЬОГОДНI
Live
12:40,13:40,14:40�СЬОГОДНI�День
16:00,16:40,17:40�СЬОГОДНI
Ввечерi
18:00,18:35,19:35�У раїна�з�Ти�ра-
ном�Мартиросяном
23:00�Вечiр�з�Янiною�Со оловою
23:20�Без� рават и
2+2
06:30,18:45�“ДжеДАI”
07:00�Х/ф�“Горець-2”�(16+)
08:40�“Помста�природи”
08:55�“Рiшала”
10:55,17:20�“За��блений�свiт”
13:50�Х/ф�“Трi�онал:�Боротьба�за
справедливiсть”�(16+)
15:45�Х/ф�“Ата а�на� оролев�”�(16+)
19:15�Т/с�“Опер�за�ви ли ом-3”

(16+)
20:10�Т/с�“Ментiвсь i�вiйни.�Київ”
(16+)
22:10�Т/с�“CSI:�Мiсце�злочин�-11”
(16+)
23:50�Т/с�“CSI:�Мiсце�злочин�-10”
(16+)
01:35�“Облом.UA.”�(16+)
04:55�Т/с�“Дiлян а�лейтенанта
Кач�ри.�Фiльм�3.�“Смертельний
танець”�(16+)
29�травня�П’ЯТНИЦЯ
НОВИЙ� КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М/с�“Майлз�iз�майб�тньо�о”
07:20�Варьяти�12+
10:00�Половин и�16+
12:10�Топ-модель�по-� раїнсь и
16+
16:50�Х/ф�“11�др�зiв�О�шена”
19:00�Х/ф�“12�др�зiв�О�шена”
21:20�Х/ф�“13�др�зiв�О�шена”
23:40�Х/ф�“Мистецтво�обман�”�16+
01:40�Т/с�“За��бленi”�16+
02:25�Сл�жба�розш� ��дiтей
02:30�Зона�ночi
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05�Добро�о�ран �,
Країно!
07:00,08:00,08:55,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,02:20,05:20
Новини
09:00�Т/с�“Полдар ”�16+
10:00�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
У раїнсь а�лiтерат�ра
10:35�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Ад�ебра
11:05,12:15�Все� раїнсь а�ш ола
онлайн.�Р�хан а
11:10�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Ан�лiйсь а�мова
11:45�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Хiмiя
12:20�Все� раїнсь а�ш ола�онлайн.
Бiоло�iя
13:10,15:10,00:30,03:00� “На
Карантинi”:�марафон
16:20�Телепродаж
16:50,03:55�Перша�шпальта
17:25�VoxCheck
17:30,21:45�Д/ц�“Ди i�тварини”
18:20�Тема�дня
19:20�Д/ц�“Свiт�ди ої�природи”
19:55�Д/ц�“Особливий�за�iн”
21:35,23:55,02:50,05:50�UA:Спорт
22:15,04:25�Т/с�“Епоха�честi”
00:00�Схеми.�Кор�пцiя�в�деталях
02:10�По�ода
ICTV
06:30�Рано ���вели ом��мiстi
08:45�Фа ти.�Рано 
09:15,19:20�Надзвичайнi�новини
10:05�Анти-зомбi
11:10,13:20�Х/ф�“Беов�льф”�16+
12:45,15:45�Фа ти.�День
13:45�Х/ф�“Обд�рити��сiх”
15:25,16:20,22:40�С етч-шо��“На
трьох”�16+
17:25,20:05�Дизель-шо��12+
18:45�Фа ти.�Вечiр
01:25�Х/ф�“Жанна�д’Ар ”
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано �з�У раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00
Сьо�однi
09:30,05:30�Зiр овий�шлях
11:30,15:30�Т/с�“Годинни �з
зоз�лею”�12+
16:00�Iсторiя�одно�о�злочин��16+
20:10�Г�чна�справа
21:00�Свобода�слова�Савi а
Ш�стера
00:00,02:15�Т/с�“Референт”�12+
01:45�Телема�азин
03:50�Реальна�мiсти а
ІНТЕР
05:25,22:00�“Слiдство�вели...�з
Леонiдом�Каневсь им”
07:00,08:00,09:00,12:00,17:40
Новини
07:10,08:10,09:20�“Рано �з�Iнтером”
10:00�“Корисна�про�рама”
11:05�Т/с�“Мене�звати�Меле ”�12+
12:25�Т/с�“Не�вiдп�с ай�мою�р� �”
12+
13:50,14:45,15:40,23:45� “Речдо ”
16:35�“Речдо .�Особливий�випадо .
Ч�же�добро”
18:00,01:35�То -шо��“Стос�ється
 ожно�о”
20:00�“Подробицi�тижня”
НТН
06:00�М/ф�“Дванадцять�мiсяцiв”
07:55,16:50,20:50,02:45� “Випад о-
вий�свiдо ”
08:30,12:30,16:30,19:00,22:00,02:15
“Свiдо ”
09:00�Х/ф�“Нiчна�при�ода”
10:45�Х/ф�“База�“Клейтон”�(16+)
12:50,03:50�“Правда�життя”
14:15�“Таємницi� римiнально�о
свiт�”
15:25�“Правда�життя.�Професiйнi
бай и”
18:20�“Таємницi�свiт�”
19:30�“Ле�енди� арно�о�розш� �”
22:30�Х/ф�“На�межi�божевiлля”
(16+)
00:25�“С лад�злочин�”
01:15,03:05�“Речовий�до аз”
1+1
06:30,07:10,08:10,09:10�“Снiдано �з
1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,
19:30,04:10�ТСН:�“Телевiзiйна
сл�жба�новин”
09:25,10:20�“Життя�вiдомих�людей
2020”
11:15,11:50,12:20,12:35,13:10
“Любий,�ми�переїжджаємо”
13:45�“Одр�ження�наослiп�-�4”
15:25�“Свiт�навиворiт�6”
17:10�Т/с�“Вiтер� охання”�(12+)
19:00�“Се ретнi�матерiали�2020”
20:35�“Чистоnews�2020”
20:45�“Лi�а�смiх�.�Дайджест�2020”
22:40�“Вечiрнiй� вартал”

00:25�Х/ф�“Мандри�Г�ллiвера”
01:55�Х/ф�“Прометей”�(16+)
05:10�“Свiтсь е�життя.�2020”
СТБ
06:55,14:50�Т/с�“Слiпа”�12+
14:30,17:30,22:00� “Вi на-Новини”
15:30,18:15,19:00�“Холостя �-�10”
12+
22:40�Т/с�“Майор�i�ма�iя”�16+
TV1000� ACTION� EAST
06:00�Трилер�“Небезпечний
 вартал”.�(16+)
07:55�Бойови �“Падiння�Олiмп�”.
(16+)
10:10�Бойови �“Падiння�Лондона”.
(18+)
11:50�Бойови �“Шт�рм�Бiло�о
дом�”.�(16+)
14:05�Комедiя�“Starперцi”.�(16+)
15:55�Трилер�“Транссибiрсь ий
е спрес”.�(16+)
17:50,05:10�Комедiя�“Реальнi
хлопцi”.�(16+)
19:25�Бойови �“Деннi�Ланцю�овий
пес”.�(18+)
21:10�Драма�“Вiдплата”.�(18+)
23:10�Бойови �“Унiверсальний
солдат”.�(18+)
00:55�Х/ф�“Три�дев’ят и”.�(18+)
03:00�Бойови �“Залiзний�лицар”.
(18+)
УКРАїНА� 24
06:00,20:00,20:40�У раїна�Сьо�однi
з�Вiолеттою�Ло��новою
07:00,21:00�Контролер
08:30,09:40,10:40�СЬОГОДНI�Рано 
09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,1
4:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30,
20:30�СЬОГОДНI�Новини
11:00,11:40,15:00,15:40�СЬОГОДНI
Live
12:40,13:40,14:40�СЬОГОДНI�День
16:00,16:40,17:40�СЬОГОДНI
Ввечерi
18:00,18:35,19:35�У раїна�з�Ти�ра-
ном�Мартиросяном
23:00�Г�чна�справа
00:00�Слiдами
00:30,03:00�СЬОГОДНI�Дайджест
01:00�Головна�тема
2+2
06:30,18:45�“ДжеДАI”
07:00�Х/ф�“Горець-3”�(16+)
08:50�“Помста�природи”
10:25,17:20�“За��блений�свiт”
13:20�Х/ф�“Лас аво�просимо�до
раю-2”�(16+)
15:00�Х/ф�“Привид”�(16+)
19:15�Х/ф�“Форсаж-8”�(16+)
21:50�Х/ф�“Iнферно”�(16+)
23:35�Х/ф�“Водiй�автоб�са”�(16+)
00:55�Т/с�“CSI:�Мiсце�злочин�-10”
(16+)
01:45�“Облом.UA.”�(16+)
04:05�“Цiл ом�таємно-2017”

30�травня�СУБОТА
НОВИЙ� КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М/с�“Майлз�iз�майб�тньо�о”
07:20�Варьяти�12+
10:50�Хто�зверх�?�12+
16:00�М/ф�“Гноми�вдома”
17:30�М/ф�“Angry�Birds��� iно”
19:10�М/ф�“Angry�Birds��� iно�2”
21:00�Х/ф�“Перший�месни ”�16+
23:10�Х/ф�“Цiл ом�таємно:�Бороть-
ба�за�майб�тнє”�16+
01:20�Т/с�“За��бленi”�16+
02:10�Зона�ночi
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05,09:05�Добро�о
ран �,�Країно!
07:00,08:00,09:00,21:00,00:05,
02:30,05:30�Новини
09:30,03:20�Енеїда
10:35�М/с�“Чорний�пiрат”
12:20�Телепродаж
12:55�Д/ц�“Ди i�тварини”
13:30�Х/ф�“Павел�iз�Тарс�са”�1�с.
12+
15:00�Країна�пiсень
16:00,01:25,02:50�#ВУКРАЇНI
17:00�Д/ц�“По�ляд�з�середини”
17:35�Т/с�“Епоха�честi”
20:25�Д/ц�“Боротьба�за�виживання”
21:20�Д/ц�“С�пер-Ч�ття”
22:00�Х/ф�“Пазл”�12+
23:40,05:00�Бюджетни и
00:30�Святi�та��рiшнi
02:20�По�ода
ICTV
06:10�Перше,�др��е�i� омпот!
07:00�Т/с�“Вижити�за�б�дь-я ��цiн�”
10:20,13:00�Т/с�“По�аний�хороший
 оп”�16+
12:45�Фа ти.�День
14:25�Х/ф�“Найманi��бивцi”�16+
16:45�Х/ф�“Спецiалiст”�16+
18:45�Фа ти.�Вечiр
19:10�Х/ф�“Стрiлець”�16+
21:30�Х/ф�“Вiд� олис и�до�мо�или”
16+
23:15�Х/ф�“Термiнова�достав а”�16+
00:45�Х/ф�“Ви онавець”�16+
02:25�Х/ф�“Вiдчайд�шний”�16+
ТРК� “УКРАїНА”
07:00,15:00,19:00�Сьо�однi
07:30,05:30�Зiр овий�шлях
08:10,15:20�Т/с�“А варелi”�12+
17:10,21:00�Т/с�“Пiд идьо ”
20:00�Головна�тема
22:50,02:15�Т/с�“Др��ий�подих”�12+
01:45�Телема�азин
03:00�Реальна�мiсти а
ІНТЕР
06:30�“Слово�Предстоятеля”
06:40�Х/ф�“Лас аво�просимо,�або
Стороннiм�вхiд�заборонений”
08:00�“Шiсть�сото ”
09:00�“Гот�ємо�разом”
10:00�“Корисна�про�рама”
11:00�Х/ф�“В�сатий�нянь”
12:30�Х/ф�“При�оди�Еле тронi а”
16:20�Х/ф�“Невловимi�месни и”
17:50,20:30�Т/с�“Слiдчий�Горча ова”
12+

20:00�“Подробицi”
22:25�Концерт�“Наташа�Корольова.
25�ро iв�на�сценi”
23:55�Х/ф�“Синi�я �море�очi”�16+
01:40�Х/ф�“Каз а�про�жiн ��та
чоловi а”
НТН
07:30�Х/ф�“Через�Гобi�та�Хiн�ан”
10:30�Х/ф�“Зни лi�серед�живих”
12:10�“Ле�енди� арно�о�розш� �”
15:40,03:20�“Випад овий�свiдо ”
18:05�“Кр�тi�90-тi”
19:00,02:50�“Свiдо ”
19:30�Х/ф�“Дачна�поїзд а�сержанта
Циб�лi”
21:00�Х/ф�“По�оня”
22:45�Х/ф�“Мiсто�поро �”�(16+)
01:00�“Жорсто ий�спорт”
04:10�“Речовий�до аз”
1+1
06:15,07:00,04:05�“Життя�вiдомих
людей�2020”
08:00�“Снiдано .�Вихiдний”
10:00�“Свiт�навиворiт”
12:05�Х/ф�“Люди�I с.�Ло�ан:
Росомаха”�(16+)
14:45�Х/ф�“Люди�I с.�Апо алiпсис”
(16+)
17:20�Т/с�“К�хня”
19:30,05:25�ТСН:�“Телевiзiйна
сл�жба�новин”
20:20�“Чистоnews�2020”
20:30�“Вечiрнiй� вартал”
23:10,00:05�“Свiтсь е�життя.�2020”
01:00�“Лi�а�смiх�.�Дайджест�2020”
02:45�Х/ф�“Мандри�Г�ллiвера”
СТБ
06:05,09:50,01:00� “Неймовiрна
правда�про�зiро ”
07:00�“Все�б�де�смачно!”
08:50�Т/с�“Коли�ми�вдома.�Нова
iсторiя”
11:40�“Хата�на�тата”�12+
14:55�Т/с�“Папань и”�12+
19:00�“МастерШеф�Професiонали
2”�12+
21:30�“С�перМама”
TV1000� ACTION� EAST
07:00,18:00�Х/ф�“Пастир”.�(16+)
08:35�Драма�“Вiдплата”.�(18+)
10:30�Бойови �“Деннi�Ланцю�овий
пес”.�(18+)
12:15�Бойови �“Унiверсальний
солдат”.�(18+)
14:00�Жахи�“Паранормальне”.�(18+)
16:00�Бойови �“Залiзний�лицар”.
(18+)
19:30�Бойови �“Швидший�за� �лю”.
(18+)
21:10�Трилер�“Нiчо�о�собi�поїздоч-
 а”.�(16+)
22:50�Бойови �“Револьвер”.�(16+)
00:50�Драма�“Франц�зь ий�тран-
зит”.�(18+)
03:20�Трилер�“Безсонна�нiч”.�(16+)
УКРАїНА� 24
00:00,04:00,07:00,09:40,
12:40,15:00,15:40�СЬОГОДНI
Дайджест
01:00,10:40�Головна�тема
05:00,22:50�Г�чна�справа
06:00�У раїна�Сьо�однi�з�Вiолеттою
Ло��новою
08:00�Контролер
09:30,10:30,11:30,12:30,
13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,
18:30�СЬОГОДНI�Новини
11:40,16:00,16:40�#ВУКРАЇНI
13:00,13:40,14:40�СЬОГОДНI�Live
17:00,17:40,18:40�СЬОГОДНI
Ввечерi
19:30�Свобода�слова�Савi а
Ш�стера
22:00�Зворотний�зв’язо 
2+2
06:00,08:40�“За��блений�свiт”
07:50�“ДжеДАI�2019”
13:05�Х/ф�“У�тил��воро�а:�вiсь�зла”
(16+)
14:55�Х/ф�“У�тил��воро�а:�Кол�мбiя”
(16+)
16:40�Х/ф�“Форсаж-8”�(16+)
19:00�Х/ф�“Кi бо сер”�(16+)
20:50�Х/ф�“Кi бо сер-2”�(16+)
22:25�Х/ф�“Кi бо сер-3”�(16+)
00:10�Х/ф�“Гiрсь i�а �ли”�(16+)
01:45�“Облом.UA.”�(16+)

31�травня�НЕДIЛЯ
НОВИЙ� КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М/с�“Майлз�iз�майб�тньо�о”
07:20�Варьяти�12+
08:10�Вiд�пацан и�до�панян и�16+
10:50�М/ф�“Angry�Birds��� iно”
12:30�М/ф�“Angry�Birds��� iно�2”
14:20�Х/ф�“Я �ви расти�хмарочос”
16+
16:10�Х/ф�“Перший�месни ”�16+
18:20�Х/ф�“Перший�месни :�Др��а
вiйна”�16+
21:00�Х/ф�“Перший�месни :
Протистояння”�12+
23:50�Х/ф�“Небезпечний�бiзнес”
16+
01:50�Т/с�“За��бленi”�16+
02:30�Зона�ночi
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05�Добро�о�ран �,
Країно!
07:00,08:00,08:55,21:00,
00:05,02:30,05:30�Новини
09:00�Божественна�Лiт�р�iя��
Свято-Михайлiвсь ом��  афедраль-
ном��соборi�Православної�Цер ви
У раїни�та�все� раїнсь а�молитва
11:00�Недiльна�Лiт�р�iя�У раїнсь ої
Гре о-Католиць ої�Цер ви
12:30�Недiльна�Свята�Меса�Римсь-
 о-Католиць ої�Цер ви�в�У раїнi
13:30�Х/ф�“Павел�iз�Тарс�са”�2�с.
12+
15:10�Країна�пiсень
16:05�Телепродаж
16:40�#ВУКРАЇНI
17:10�Д/ц�“По�ляд�з�середини”
17:40�Т/с�“Епоха�честi”

20:25�Д/ц�“Боротьба�за�виживання”
21:20�Розважальна�про�рама�з
Май лом�Щ�ром�16+
22:00,02:50�Х/ф�“Ш ола�№3”�12+
00:30�Сильна�доля
01:25�UA:Фоль .�Спо�ади
02:20�По�ода
ICTV
06:20,08:05�Громадянсь а�оборона
07:10�Се ретний�фронт
09:00�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
12:30,13:00�Х/ф�“Спецiалiст”�16+
12:45�Фа ти.�День
14:40�Х/ф�“Вiд� олис и�до�мо�или”
16+
16:30�Х/ф�“Стрiлець”�16+
18:45�Фа ти�тижня
20:30�Х/ф�“Ван�Гельсин�”�16+
22:50�Х/ф�“Хижа и”�16+
00:45�Х/ф�“Дра �ла”�16+
03:15�Я�зняв!
ТРК� “УКРАїНА”
06:30�Сьо�однi
07:30�Зiр овий�шлях
09:35�Т/с�“Пiд идьо ”
13:20�Т/с�“Референт”�12+
17:00,21:00�Т/с�“Про�що�не
розповiсть�рi а”
19:00�Сьо�однi.�Пiдс�м и�з�Оле�ом
Панютою
23:00,02:15�Т/с�“Потрiбен�чоловi ”
12+
01:45�Телема�азин
ІНТЕР
03:05,20:00� “Подробицi”
03:35,12:00�“Орел�i�Реш а.�Каран-
тин”
04:20�“Орел�i�реш а.�Божевiльнi
вихiднi.�Невидане”
05:10,10:00�“Орел�i�Реш а.�Дива
свiт��2.�Невидане”
06:10�Х/ф�“Вождь�Вiннет��и�та
напiв ров а�Апаначi”
08:00�“Удачний�прое т”
09:00�“Гот�ємо�разом”
11:00�“Орел�i�Реш а.�Iвлєєва�vs.
Бєдня ов.�Невидане”
13:00�“Орел�i�Реш а.�Морсь ий
сезон”
13:50�“Кр�тiше�всiх.�Краще”
16:10�Х/ф�“При�оди�Ремi”
18:10�Х/ф�“Хронi и�зради”�16+
20:30�Х/ф�“Ромi”
22:35�Х/ф�“Спасибi�за�любов!”�16+
00:35�“Речдо ”
НТН
06:00�Х/ф�“Гнiздо��орлицi”�(16+)
08:00�“Слово�Предстоятеля”
08:05�“Страх���твоєм��домi”
11:40�Х/ф�“Дачна�поїзд а�сержанта
Циб�лi”
13:05�Х/ф�“Добре�сидимо!”
14:30�Х/ф�“Рiдна�дитина”
17:15�Х/ф�“По�оня”
19:00�Х/ф�“У�зонi�особливої��ва�и”
20:50�Х/ф�“Хiд���вiдповiдь”
22:25�Х/ф�“На�межi�божевiлля”
(16+)
00:15�Х/ф�“Дот”
02:05�“Речовий�до аз”
1+1
06:15,07:05�“Життя�вiдомих�людей
2020”
08:00�“Снiдано .�Вихiдний”
09:00�“Лото-Забава”
09:25,02:50�“Свiт�навиворiт”
15:30�Х/ф�“Пiдмiна�в�одн��мить”
(16+)
19:30,05:00�“ТСН-Тиждень”
21:00�Х/ф�“Олена�Пре расна”�(12+)
00:45�“Концерт�Monatik�Love�it
Ритм”
СТБ
06:35�“Все�б�де�смачно!”
08:25�Х/ф�“Найчарiвнiша�та
найпривабливiша”
10:00�Х/ф�“С�єта�с�єт”
11:35�Т/с�“Папань и”�12+
16:35�“МастерШеф�Професiонали
2”�12+
18:55�“Слiдство�вед�ть�е страсен-
си”�16+
19:55�“Один�за�всiх”�16+
22:05�“Дете тор�брехнi”�16+
TV1000� ACTION� EAST
07:35�Трилер�“Нiчо�о�собi�поїздоч-
 а”.�(16+)
09:30�Драма�“Франц�зь ий�тран-
зит”.�(18+)
11:55�Трилер�“Безсонна�нiч”.�(16+)
13:35�Бойови �“Швидший�за� �лю”.
(18+)
15:20�Бойови �“Револьвер”.�(16+)
17:20�Драма�“Ле�енда”.�(18+)
19:35�Трилер�“Ана онда”.�(16+)
21:10�Трилер�“2012”.�(16+)
23:55�Х/ф�“Фар�Край”.�(16+)
01:30�Бойови �“Шанхайсь ий
перевiзни ”.�(18+)
03:20�Трилер�“Небезпечний
 вартал”.�(16+)
УКРАїНА� 24
00:10,04:00,07:00,09:40,12:40,
15:40,23:50�СЬОГОДНI�Дайджест
01:00,10:40,20:00�Головна�тема
05:00�Г�чна�справа
08:00�Контролер
09:30,10:30,11:30,12:30,13:30,
14:30,15:30,16:30,17:30,18:30
СЬОГОДНI�Новини
11:40,16:00,16:40�#ВУКРАЇНI
13:00,13:40,14:40�СЬОГОДНI�Live
17:00,17:40,18:40�СЬОГОДНI
Ввечерi
21:00�Реальна�полiти а�з�Єв�енiєм
Кисельовим
23:00�Зворотний�зв’язо 
2+2
06:00,09:20,00:45�“За��блений�свiт”
07:50�“ДжеДАI�2019”
13:40�Х/ф�“Iнферно”�(16+)
15:15�Х/ф�“Кон�Е спрес”�(16+)
17:00�Х/ф�“По�слiд�”�(16+)
19:00�Х/ф�“Збито ”�(16+)
21:00�Х/ф�“Команда�А”�(16+)
23:10�Х/ф�“Рейс�7500”�(16+)
01:40�“Облом.UA.”�(16+)
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Я�що	 ви	 хочете	 підвищити
	працездатність,	то	заваріть

�орінь	 женьшеню	 або	 с�орис-
тайтеся	настоян�ою,	трьох	�ра-
пель	я�ої	ціл�ом	достатньо	для
то�о,	щоб	підбадьоритися	 і	 на-
дов�о	 збере�ти	 цей	 стан.	 До
речі,	 настояти	 женьшень	 на
спирт�	ви	можете	і	самостійно.
Ще	одним	чарівним	напоєм	по	прав�	вважається	�а�ао.	Воно

по�ращ�є	�ровообі�,	що,	в	свою	чер��,	сприяє	поліпшенню	робо-
ти	моз��.	Хорошою	альтернативою	стан�ть	напої,	при�отовлені	з
я�ід	і	фр��тів.	Це	мож�ть	б�ти	�омпоти,	морси	і	навіть	варення,
розведене	з	водою.

75�м2�під��омерційне�ви�орис-
тання�по�в�л.�Рин�овій.�Прива-
тизована�зем.�ділян�а�0,059��а.
Тел.:�(067)�910-66-96

-�пр-ся�б�дівельні�матеріали
нові�та�б/��за�низь�ими�цінами.
Тел.:�(096)�441-69-45;
(067)�430-20-27

-� розш���ються� спад�оємці
Мельничен�а�Владислава�Ва-
сильовича,� я�ий�помер�5�бе-
резня� 2019�ро��.� Звертатися
протя�ом�місяця� з�дня�п�блі-
�ації�о�олошення�за�адресою:
Вінниць�а�область,�місто�Мо-
�илів-Подільсь�ий,� площа
Шевчен�а,� 5/14,� приватний
нотарі�с�Серебря�ова�Ю.В.
Тел.:�(04337)�6-40-40,
(097)�450-97-30

-� війсь�овий� �вито�� на� прі-
звище� Яц�а� Сер�ія�Ми�ола-
йовича;

-�ст�дентсь�ий��вито��на�прі-
звище� Чебана� В’ячеслава
В’ячеславовича.

-�зд-ся�в�оренд��приміщення
пл.�16�м2�або�34�м2.
Тел.:�(067)�430-25-86

-� на� робот�� потрібен� при-
ймальни��с�лотари�та�ма��ла-
т�ри.
Тел.:� (068)�675-72-64

ÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÄÎÐÎÃÎÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÄÎÐÎÃÎÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÄÎÐÎÃÎÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÄÎÐÎÃÎÏÐÈÉÌÀªÌÎ ÄÎÐÎÃÎ
МАКУЛАТУРУ	ТА	СКЛОТАРУ.

(на�території�міжрайбази).
Тел.:�(098)�085-33-32

-� б�дино�� зі� всіма� зр�чнос-
тями�по�в�л.�Вишнева�(р-н�піо-
нертабор�).�Є�зем.�ділян�а�20
сот.
Тел.:�(097)�34-88-937

-�4-�імнатна��вартира�по�ра-
щено�о�план�вання�пл.�83�м2,
��хня�11�м2�по�пр-т��Незалеж-
ності.� Кімнати,� санв�зол� та
ванна� розміжні.� Є� лоджія� та
бал�он.
Тел.:�(067)�991-37-39

-� 1-�імн.� �вартира� на� 2-м�
пов.� 5-ти� пов.� б�дин��� в� �і-
ровсь�ом��р-ні.
Тел.:�(097)�252-86-60

-� 3-�імн.� �вартира� в� центрі
міста.�Є�2�бал�они,�опалення,
меблі.
Тел.:�(067)�88-56-520

-�3-�імн.��вартира�з�ремон-
том�на�1-м��пов.�по�в�л.�О.П-
чіл�и.�Є� вели�а� приб�дова� з
підвалом.
Тел.:�(096)�551-39-70

-� 3-�імн.� �вартира� на� 5-м�
поверсі�п’ятиповерхово�о�б�-
дин��� в� 119-м�� р-ні.� У� �вар-
тирі� індивід�альне� опалення,
змінено� ві�на.� Два� бал�они.
Спо�ійний�тихий�двір.
Тел.:�(068)�056-84-39

-�2-�імн.��вартира�за�.�пл.�52
м2�по�пр-т��Незалежності�289,
�в.�32�на�4-м��опверсі.
Тел.:�(097)�267-83-33

-�пр-ся�2-пов.�б�дівля�за�.�пл.

-�б�дино��без�зр�чностей�по
в�л.�В.Во�зальній,�142.�Є�зем.
ділян�а�6�сот.
Тел.:�(068)�763-69-60

-� � б�дино�� на� башці� �� с.
Немії.�Є��аз,�вода,�зем.�ділян-
�а�7�сот.,��осприб�дови.
Тел.:�(098)�24-24-663

-�б�дино��зі�всіма�зр�чнос-
тями�в�119�р-ні.�Є�зем.�ділян-
�а�20�сот.
Тел.:�(098)�516-72-31

-�б�дино��в�с.�Гр�шці.�Є�при-
садибна�ділян�а,�молодий��о-
ріховий� сад� (150� плодонос-
них� дерев),� сарай,� по�ріб,
�риниця.
Тел.:�(096)�551-39-70

-� частина� б�дин��,� є� зем.
ділян�а.�Можливий� обмін� на
�вартир�.
Тел.:�(096)�357-36-41

-� б�дино�� в� с.Криштофіївці
по�в�л.�Космонавтів,�17.
Тел.:�(096)�91-27-525

-� б�дино�� в� с.� Серебрії� по
центральній� дорозі.� Є� літня
��хня,��аз,�вода,�3�види�опа-
лення.
Тел.:�(097)�21-75-631

О Г ОЛОШЕННЯ.� РЕКЛАМА.О Г ОЛОШЕННЯ.� РЕКЛАМА.

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.�№�29236

Умовн.�др��.�ар�.�1.�На�лад�1161�прим.
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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ�ЕЛЕКТРОННУ�ВЕРСІЮ�«КРАЯН»
ЗАМОВЛЕННЯ�ПРИЙМАЮТЬСЯ:

на�e-mail:� gazetakrayany@gmail.com;
або�за�тел.:�6-28-96,�6-79-89.

ВАРТІСТЬ�ПЕРЕДПЛАТИ�НА�МІСЯЦЬ�–�18�"рн.
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ÂÂÀÆÀÒÈÂÂÀÆÀÒÈÂÂÀÆÀÒÈÂÂÀÆÀÒÈÂÂÀÆÀÒÈ
ÍÅÄ²ÉÑÍÈÌ:ÍÅÄ²ÉÑÍÈÌ:ÍÅÄ²ÉÑÍÈÌ:ÍÅÄ²ÉÑÍÈÌ:ÍÅÄ²ÉÑÍÈÌ:

ЗА� ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
1.�Представни���ермансь�их
племен,�я�і�в�56�ст.��олоніз�-
вали�Британію.�6.�Невели�ий
твердий� наріст� на�ш�ірі,� на
поверхні�листа,�на��орі�дере-
ва�та�ін.�11.�...-Жа��Р�ссо.�12.
На��ово-дослідний� інстит�т.
13.�Трияр�сний��оловний��бір
римсь�о�о� папи.� 14.�Порос-
ла�травою�та���щами�л��а,�що
ви�ористов�ється� я�� пасо-
вись�о� й� сіножать.� 15.� 1+1.
16.�Жін�а,�я�а�зре�лася�своїх
релі�ійних� �явлень,� сво�о
віросповідання.� 21.� Біла� ба-
вовняна�т�анина,�з�я�ої�пере-
важно�шили�білизн�.

ЗА� ВЕРТИКАЛЛЮ:
2.� Неопізнаний� літаючий
об’є�т.�3.�...-Цзи�(�итайсь�ий
філософ,�що�вважається�зас-
новни�ом�даосизм�).�4.�Спо-
л�чені�Штати.�5.�К�хар�на��о-
раблі.� 6.� Той,� хто�розводить
бджіл.�7.�Просвіч�вання�рен-
т�енівсь�им� промінням.� 8.
Той,� хто� вдається� до� дема-
�о�ії.� 9.�Сіль� ванадієвої� �ис-
лоти.�10.�Фермент,�що��ідро-
літично�розщеплює��рохмаль
і� �лі�о�ен� з� �творенням�де�-
стринів,�мальтози� і� �лю�ози.
17.� Період,� до�орінно
відмінний� від� попередньо�о.
18.� Сьома� літера� �рець�ої
абет�и.� 19.� Розділовий� спо-
л�чни�.�20.�Корейсь�е�авто.
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З�ідно� повідомлення� АТ� «Вінниця�аз»,� з� 25� ТРАВНЯ� ПО
1�ЧЕРВНЯ�Мо�илів-Подільсь�ою�дільницею�АТ�«Вінниця�аз»�про-
водитим�ться�ремонті�роботи�на�розподільчих��азопроводах�се-
редньо�о�тис���по�напрям���ГРС�«Мо�илів-Подільсь�ий».�У�зв’яз��
з�цим,�на�час�їхньо�о�проведення,�БУДЕ�ТИМЧАСОВО�ПРИПИ-
НЕНО� ГАЗОПОСТАЧАННЯ� ��м.�Мо�илеві-Подільсь�ом�� та� �а-
зифі�ованих�п�н�тах�Мо�илів-Подільсь�о�о�район�.
Відновлення�подачі��аз��відб�ватиметься�почер�ово�по�міст�
Мо�илев�-Подільсь�ом�� та�Мо�илів-Подільсь�ом��район�.
Роботи�проводяться�для�забезпечення�належно�о�технічно-
�о�стан���азорозподільних�систем�та�безпечно�о�постачання
природно�о� �аз��споживачам.
Компанія� просить� вибачення� �� споживачів� за� тимчасові� не-
зр�чності.

Прохання	до	меш�анців	б�дин�ів	та	�вартир	пере�рити	�рани
на	 �азопроводах	 перед	 �азовими	 приладами.
Після�припинення��азопостачання�та�на�момент�п�с����аз��за-
безпечити���дост�п�працівни�ів��азово�о��осподарства�до��азо-
вих�приладів�своїх�помеш�ань.
На�олош�ємо�на�том�,�що�з�метою�забезпечення�безпечно�о
�азопостачання,�ВІДНОВЛЕННЯ� ПОДАЧІ� ГАЗУ� БУДЕ� ПРО-
ВОДИТИСЯ� ЛИШЕ� ЗА� НАЯВНОСТІ� МЕШКАНЦІВ� У� СВОЇХ
БУДИНКАХ� ТА� КВАРТИРАХ.

Ç 25 ÒÐÀÂÍß ÏÎ 1 ×ÅÐÂÍß
Ó Ì. ÌÎÃÈËÅÂI-ÏÎÄIËÜÑÜÊÎÌÓ
ÒÀ ÐÀÉÎÍI ÁÓÄÅ ÏÐÈÏÈÍÅÍÎ

ÃÀÇÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß

ПОВІДОМЛЕННЯ
�З�метою��ни�нення�переш�од���наб�тті�права�власності�на
р�хоме�чи�нер�хоме�майно,�в�т.ч.�на�земельні�ділян�и,�відч�-
ження�та�о�о�майна,�безпереш�одно�о�виїзд��за�межі�У�раї-
ни,�а�та�ож�вирішення� інших�особистих�питань�в�державних
ор�анах� ви�онавчої� влади�Мо�илів-Подільсь�ий�місь�район-
ний� відділ� державної� ви�онавчої� сл�жби�Центрально-Захід-
но�о� міжре�іонально�о� �правління� Міністерства� юстиції
(м.Хмельниць�ий)� пропон�є� всім� охочим� �ромадянам�пере-
вірити�наявність�себе�особисто,�або�рідних�чи�близь�их�осіб
через�мереж��Інтернет�за�посиланням:�Єдиний�реєстр�борж-
ни�ів!
У� разі� вини�нення� питань�Ви�можете� звертатись� за� номе-
ром�телефон��«�арячої�лінії»�Відділ��ДВС:� (04337)� 6-22-92
або�за�еле�тронною�адресою:� info@mp.vn.dvs.gov.ua�

ÖÅ ÂÀÆËÈÂÎÖÅ ÂÀÆËÈÂÎÖÅ ÂÀÆËÈÂÎÖÅ ÂÀÆËÈÂÎÖÅ ÂÀÆËÈÂÎ!!!!!
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-�на�робот��потрібні:�бармен,
офіціант,� дівчата� ві�ом� від
20�ро�ів.
Тел.:�(097)�199-37-10

-�ш��аю� робот�� до�лядаль-
ниці.�Маю�досвід�роботи.
Тел.:�(096)�450-14-58

-�На�робот��потрібні:�слюсар;
підсобні� робітни�и� (жін�а� та
чолові�)�ві�ом�до�45�ро�ів.
Тел.:�(098)�708-00-88,
Тел.:�(067)�506-66-00.

-�ПрАТ�«Мо�илів-Подільсь�ий
�онсервний� завод»� запрош�є
на�робот��працівни�ів:

-начальни�а� виробничої� ла-
бораторії;
-� хімі�а-мі�робіоло�а:
-� інженера-техноло�а;
-� техноло�а� та� операторів
зернос�шарсь�о�о��омпле�с�;
-� слюсаря-еле�три�а;
-� слюсаря-ремонтни�а;
-�водіїв�-еле�тро�та�-автона-
вантаж�вачів;
-�водіїв��ате�орії�«С»;
-� апаратни�ів� стерилізації
�онсервів;
-��от�вачів�сировини;
-�вантажни�ів;
за� довід�ами� звертатися� �
відділ��адрів.
Тел.:�(04337)�6-12-22
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