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Підрядни	
 «Вінницяшляхб�д»,
я	ий
 здійснює
 в
 Мо�илеві-

Подільсь	ом�
 ре	онстр�	цію
 в�-
лиці
 Грець	ої,
 прист�пив,
 відпо-
відно
 до
 проє	т�,
 до
 наст�пно�о
етап�
 робіт:
 влашт�вання
 шарів
асфальтобетон�.

Наразі
 на
 проїжджій
 частині
�	ладають
 нижній,
 вирівнюючий,
шар
дорожньо�о
по	риття
товщи-
ною
в
100
мм.

За�алом
 на
 заявлений
 відрізо	
піде
1100
тонн
асфальто-бетонної
с�міші.
Після
чо�о
розпочн�ть
�	-
ладати
верхній
шар
�
50
мм,
а
це
560
 тонн.
 Роботи
 з
 ре	онстр�	ції
під’їзно�о
 шлях�
 до
 митниці
 (на
виїзд
 з
 У	раїни)
 тривають
 відпо-
відно
визначено�о
�рафі	�.

РРРРРекекекекеконструкцiя Грецьконструкцiя Грецьконструкцiя Грецьконструкцiя Грецьконструкцiя Грецькоi.оi.оi.оi.оi.
ПродовжПродовжПродовжПродовжПродовженняенняенняенняення

Мо�илів-Подільсьа�місьа�рада�продовж�є�ацію�«З�т�рботою�про�вас»,
яа�проходить�під�патронатом�місьо�о��олови�Петра�Брова.

На
 час
 	арантин�
 б�ло
 прийнято
рішення
 надавати
 допомо��
 про-

д�	товими
 наборами
 найменшзахище-
ним
	ате�оріям
населення
міста.

Щотижня
па	�н	и
від
місь	ої
ради
отри-
м�вали
 люди
 з
 інвалідністю
 та
 одино	і
пенсіонери.
 Завдя	и
 небайд�жим,
 ор�а-
нізаторам
 а	ції
 сповіщають
 про
 тих
 лю-
дей,
	отрим
важлива
б�дь-я	а
матеріаль-
на
підтрим	а,
–
і
та	их
ба�ато.
Тож
місь	а
рада
продовж�є
а	цію
поза
	арантином.
Чер�ов�
 партію
 дар�н	ів
 для
 потреб�ю-
чих
мо�илівчан,
а
це
по
100
прод�	тових
наборів
(	ожен
з
я	их
в	лючає
в
себе
	р�-

пи,
 олію,
 	онсерви,
 солодощі)
 роз-
дали
мин�ло�о
та
цьо�о
тижня.

За�алом
 з
 почат	�
 а	ції,
 а
 це
 з
	вітня,
 допомо��
 отримали
 більше
600
 мо�илівчан.

Тетяна� Фомен�о
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Бо�дана�Кол�паєва

�Бла�одійна�а�ція

Фотофа�тФотофа�т ..........

* Îáîâ’ÿçêîâî ó êîï³¿ êâèòàíö³¿ ïîâèíí³ äîáðå ÷èòàòèñÿ ³í³ö³àëè,* Îáîâ’ÿçêîâî ó êîï³¿ êâèòàíö³¿ ïîâèíí³ äîáðå ÷èòàòèñÿ ³í³ö³àëè,* Îáîâ’ÿçêîâî ó êîï³¿ êâèòàíö³¿ ïîâèíí³ äîáðå ÷èòàòèñÿ ³í³ö³àëè,* Îáîâ’ÿçêîâî ó êîï³¿ êâèòàíö³¿ ïîâèíí³ äîáðå ÷èòàòèñÿ ³í³ö³àëè,* Îáîâ’ÿçêîâî ó êîï³¿ êâèòàíö³¿ ïîâèíí³ äîáðå ÷èòàòèñÿ ³í³ö³àëè,
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4�червня���Мо�илеві-Подільсьо-
м��проводжали�юнаів�на�стро-
ов��сл�жб�.�Урочистості�відб�-
лися�на�території�місьо�о�війсь-
омат�.

Провести
хлопців
до
лав
Зброй-

 них
 сил
 У	раїни
 зібралися

представни	и
 місь	ої
 ради,
 �ро-
мадсь	их
 ор�анізацій,
 бать	и,
 ро-
дичі,
др�зі
тих,
хто
невдовзі
ви	он�-
ватиме
 почесний
 обов’язо	
 перед
державою
 і
 поповнить
 ряди
 захис-
ни	ів
У	раїни.

Від
 імені
 місь	о�о
 �олови
 Петра
Бров	а
всім
призовни	ам
б�ли
вр�-
чені
цінні
подар�н	и.

ÌÈÍÓËÎÃÎ ÒÈÆÍß

ÐßÒÓÂÀËÜÍÈÊÈ
�асили�автомобіль,�сарай
та�відчиняли�двері��вартири

ÂÅÑÍßÍÈÉ ÏÐÈÇÎÂÂÅÑÍßÍÈÉ ÏÐÈÇÎÂÂÅÑÍßÍÈÉ ÏÐÈÇÎÂÂÅÑÍßÍÈÉ ÏÐÈÇÎÂÂÅÑÍßÍÈÉ ÏÐÈÇÎÂ

Порівняно
спо	ійним
виявився
мин�-

лий
тиждень
в
роботі
Мо�илів-По-

дільсь	их
 рят�вальни	ів.
Лі	відов�вали
4
червня
по-

жеж�
на
Острівсь	ій:
внаслі-
до	
 	орот	о�о
 зами	ання
еле	тромережі
 за�орівся
сарай.
Во�нем
знищено
ши-
ферне
 по	риття
 та
 майно,
що
 переб�вало
 �
 сараї,
орієнтовні
 збит	и
 с	лали
с�м�
200
тисяч
�ривень.

Вночі�наст�пноо�дня,�5�червня,�по
в�лиці� Грець�ій� орів� автомобіль
HYUNDAI�H-200.�Про�приод�� за-
явив�невідомий,�я�ий�зателефон�-
вав�на�101.�Горів�задній�відсі��ав-
томобіля,�вонеборці�заасили�по-
л�м’я�та�врят�вали�автомобіль�від
подальшоо�пош�одження.�Воонь
пош�одив�салон��та�ла�офарбове
по�риття� авто.�Моторний� відсі�
вцілів.
У�понеділо�,�8�червня,�рят�валь-
ни�и� допомоли� рідним� зайти� �
�вартир�,�власниця�я�ої�впала�на
підло��та�не�мола�відчинити�две-

рі.�Рят�вальни�и���прис�тності�полі-
ції�через�ві�но�потрапили����варти-
р��та�зсередини�відчинили�двері.
Тоо�ж�дня�ними�б�ло�робло�ова-
но�проїждж��частин��біля�села�Оза-
ринці� на� автошлях�� Моилів-По-
дільсь�ий� –�Житомир.� Внаслідо�
б�ревію�на�доро��впало�дерево,�я�е
переш�оджало�шлях.� Рят�вальни�и
оперативно�розрізали�дерево�та�ви-
вільнили� проїждж�� частин�� від� пе-
реш�оди.

ДОВІДКОВО:
Мин�ло�о	місяця	 працівни�и	Мо�илів-Подільсь�о�о	 районно�о	 се�тор�	 ГУ
ДСНС	У�раїни	�	Вінниць�ій	області	виїжджали	на	13	ви�ли�ів,	з	них	–	4	по-
жежі,	 3	 –	 навчання,	 2	 –	 допомо�а	 сл�жбі	 102,	 3	 –	 дезінфе�ція	 район�,	 1	 –
аварійно-рят�вальні	роботи.

Вл.�Інф.

Тетяна� Фомен�о

Волонтери
без кордонів

Волонтери�з��ромадсьої�ор�анізації�“Патріот�Ураїни”�співпрацюють�з
іншими�добродіями�з�різних�міст�раїни�задля�спільної�орисної�справи
–�допомо�и�фронт�.

У
понеділо	,
8
червня,
мо�илів-подільсь	і
члени
�ромадсь	ої
ор�анізації,
	о-
лишні
�часни	и
АТО
Оле	сандр
Сараб�н,
Ми	ола
Лаври	
та
Денис
Войце-

хівсь	ий�зі�своїми�сім’ями�завітали�в�Канів,�аби�надати�обріз�и��ам�фляжної
т�анини�для� плетіння� сіто�� членам�оранізації� “Волонтери�Канева”.�Це�місто
знаходиться� за�400� �ілометрів� від�Моилева.�Матеріал�моилівчани�взяли�на
місцевій�швейній�фабриці.
Теплими�словами�про�діяльність� наших� патріотів� від���ється� волонтер�а� з
Канева�Людмила�Голованова:	«Ці	хлопці	неперевершені,	пройшовши	�орнило
війни,	вірять	�	�раще,	мають	сильний	д�х	і	тіло,	вони	справжня	«Сила	Нації».
Ми	 пишаємося	 знайом-
ством	з	ними.	І,	звісно,	дя-
��ємо	за	допомо��,	тепер
�	 нас	 роботи	 непочатий
�рай!».
Допомо�� пальним� для
подорожі� членам� ро-
мадсь�ої�оранізації�нада-
ла�місь�а�рада�Моилева-
Подільсь�оо,�за�що�вони
д�же� вдячні�місь�ом�� о-
лові� Петр�� Бров��,� я�ий
завжди� підтрим�є� волон-
терів.� Та�ож� «Патріот� У�-
раїни»�дя��є�Людмилі�Си-
дорен�о�та�її�родині�за�на-
даний�матеріал�для�робо-
ти� �анівсь�им� волонте-
рам!

ÄÎÁÐ²ÄÎÁÐ²ÄÎÁÐ²ÄÎÁÐ²ÄÎÁÐ²      ÑÏÐÀÂÈ ÑÏÐÀÂÈ ÑÏÐÀÂÈ ÑÏÐÀÂÈ ÑÏÐÀÂÈ
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У�Мо�илеві-Подільсьом��через�проливні�дощі�та�в�рез�льтаті�прове-
дення� техноло�ічних� сидів� води� Новодністровсьою� ГАЕС� в� Дністрі
піднявся�рівень�води.�За�таих�обставин�мо�ла�статися�аварійна�сит�а-
ція�з�плавзасобами,�зорема�баржею�та�земснарядом�ЧЗС-3,�яі�вже
досить�тривалий�час�баз�ються�на�Дністрі���межах�нашо�о�міста.�Від
надзвичайної�сит�ації�та�міжнародно�о�онфліт��врят�вала�оперативність
та�зла�оджена�робота�народно�о�деп�тата,�Міністерства�інфрастр�т�-
ри,� Державно�о� підприємства� “Адміністрації� річових� портів”� та
підприємців.

Стара,
заіржавіла
та
продірявлена
45-тонна
баржа
набрала
близь	о
500
м3


води,
чим
спричинила
небезпе	�,
адже
мо�ла
зірвати
з
тросів
земснаряд
ЧЗС-3
масою
понад
400
тонн.
А
далі
наслід	и
мо�ли
б
ся�н�ти
міжнародно�о
масштаб�,
бо
не	онтрольований
плавзасіб
мі�
знищити
все,
що
б�ло
б
на
йо�о
шлях�,
зо	рема
пош	одити
чи
навіть
знести
міст,
що
поєдн�є
два
бере�и
Дністра
в
 районі
 села
 Бронниці
 Мо�илів-Подільс	о�о
 район�,
 де
 знаходиться
 міжна-
родний
п�н	т
проп�с	�
«Бронниця-Ун��рь».

Допомо��
 �
 вирішенні
 цієї
 проблеми
 надав
 Геннадій
 Ваца	,
 народний
 деп�-
т�т,
се	ретар
	омітет�
Верховної
Ради
з
питань
транспорт�
та
інфрастр�	т�ри,
я	ий
завжди
дбає
про
16-ий
о	р��
та
Мо�илів-Подільсь	ий
зо	рема.
Порадив-
шись
 із
 фахівцями
 Міністерства
 інфрастр�	т�ри,
 ДП
 “Адміністрація
 річ	ових
портів”,
зал�чившись
підтрим	ою
місцево�о
підприємства
та
підприємців
вирі-

шили
 не
 �аяти
 час�
 та
лі	від�вати
 аварійн�
 сит�а-
цію.
 Три
 дні
 з
 баржі
 від	а-
ч�вали
вод�.
У
цьом�
допо-
мо�ли
 ФОПи
 Оле�
 Годз
 та
Дмитро
Поля	.
Далі
пробле-
ма
б�ла
з
відб�	сир�ванням
плавзасоб�,
адже
�
Мо�илів-
Подільсь	ом�
районі
немає
б�	сир�,
 з
 цим
 посприяло
ТОВ
"Виробничий
	омпле	с
"Камелот",
надавши
необх-
ідн�
техні	�.
І
10
червня
бар-
ж�
 б�ло
 транспортовано
 в
затон.
Завдя	и
спільним
з�-
силлям
 аварійн�
 сит�ацію
лі	відовано.

ÍÍÍÍÍÀÄÇÂÈ×ÀÉÍ² ÀÄÇÂÈ×ÀÉÍ² ÀÄÇÂÈ×ÀÉÍ² ÀÄÇÂÈ×ÀÉÍ² ÀÄÇÂÈ×ÀÉÍ² ÑÑÑÑÑÈÒÓÀÖ²¯ÈÒÓÀÖ²¯ÈÒÓÀÖ²¯ÈÒÓÀÖ²¯ÈÒÓÀÖ²¯

Наш�ор.

Разом ñ ми сила!
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ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉÏÎÄ²ËÜÑÜÊÈÉ

Ì²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐÌ²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐÌ²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐÌ²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐÌ²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯
ÌÅÄÈÊÎ-ÌÅÄÈÊÎ-ÌÅÄÈÊÎ-ÌÅÄÈÊÎ-ÌÅÄÈÊÎ-

ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯
ÄÎÏÎÌÎÃÈ»ÄÎÏÎÌÎÃÈ»ÄÎÏÎÌÎÃÈ»ÄÎÏÎÌÎÃÈ»ÄÎÏÎÌÎÃÈ»

ÌÎÃÈË²Â-ÌÎÃÈË²Â-ÌÎÃÈË²Â-ÌÎÃÈË²Â-ÌÎÃÈË²Â-
ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎ¯ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎ¯ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎ¯ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎ¯ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎ¯
Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈÌ²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈÌ²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈÌ²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈÌ²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

ПРОПОНУЄ� ІНФОРМАЦІЮ
ЩОДО�ВІЛЬНИХ�ОБ’ЄКТІВ
КОМУНАЛЬНОЇ�ВЛАСНОСТІ
ДЛЯ�ПЕРЕДАЧІ�В�ОРЕНДУ:

-�нежитлове�приміщення,�розта-
шоване� за� адресою:�м.Моилів-
Подільсь�ий,� проспе�т�Незалеж-
ності,� б�д.� 287,� заальною� пло-
щею�13,9�м2.
Протяом�10�робочих�днів�після
розміщення� оолошення� КНП
«Моилів-Подільсь�ий�МЦ�ПМСД»
приймає�заяви�про�оренд��відпо-
відноо�майна.
За�довідами� звертатись� до
КНП�«Мо�илів-Подільсьий�МЦ
ПМСД»�(аб.12),�або�за�теле-
фоном:�(04337)�6-36-68.

ІНФОРМУЄ�ПРО
ПРОВЕДЕННЯ�КОНКУРСУ
З�ВІДБОРУ�СУБ’ЄКТІВ
ОЦІНОЧНОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ

Відомості�про�об’єти�оціни
�ом�нальної� власності� територі-
альної� ромади�міста�Моилева-
Подільсь�оо:
-�нежитлове�приміщення,�розта-
шоване� за� адресою:�м.Моилів-
Подільсь�ий,� проспе�т�Незалеж-
ності,� б�д.� 287,� заальною� пло-
щею�13,9�м2.
Орендодавець� -� �ом�нальне
не�омерційне�підприємство�«Мо-
илів-Подільсь�ий�місь�ий�Центр
первинної�меди�о-санітарної� до-
помои»� Моилів-Подільсь�ої
місь�ої�ради.
Мета�оціни�-�визначення�рин-
�ової� вартості� для� встановлення
розмір��орендної�плати
Умови�та�вимо�и�до��часниів
он�рс�:
найнижча� ціна� ви�онання� робіт
з�оцін�и�майна;�стро��ви�онання
робіт�–�не�більше�5��алендарних
днів;� досвід� �часни�а� �он��рс�� з
оцін�и�подібноо�майна:�наявність
підтвердних� до��ментів.
До�менти,� що� подаються
для��часті���он�рсі:�підтвердні
до��менти� �часни�а:� заява� про
�часть� �� �он��рсі� з� відбор�
с�б’є�тів�оціночної�діяльності;��о-
пія� �становчоо� до��мента� �час-
ни�а;� �опія� сертифі�ата� с�б’є�та
оціночної� діяльності,� виданоо
Фондом�державноо�майна�У�ра-
їни;��опія�Свідоцтва�про�реєстра-
цію�в�Державном��реєстрі�оціню-
вачів;� інформація� про� �часни�а
(до��мент,�я�ий�містить�відомості
про� досвід� �часни�а� �он��рс�� з
оцін�и�подібноо�майна):
�он��рсна�пропозиція�в�запеча-
таном�� �онверті� (повинна�місти-
ти��пропозицію��щодо��ціни�ви�о-
нання� робіт� та� стро�� ви�онання
робіт�з�оцін�и�майна�(���алендар-
них�днях).
Кон�рсна�пропозиція�та�до-
�менти� на� �часть� �� он�рсі
подаються� �часниом� до� 23
червня� 2020� р.� �� КНП� «Мои-
лів-Подільсь�ий�МЦ�ПМСД»�(�абі-
нет� 12)� за� адресою�м.Моилів-
Подільсь�ий,� в�л.� Полтавсь�а,
б�д.�89/2.
Кон�рс�б�де�проведено:�26
червня�2020�ро��об�11-ій��о-
дині�за�адресою:�м.Моилів-По-
дільсь�ий,� в�л.�Полтавсь�а,� б�д.
89/2,�II�поверх,��абінет�22.
Кон�рсна�омісія�знаходить-
ся�за�адресою:�м.Мо�илів-По-
дільсьий,�в�л.�Полтавсьа,�б�-
дино�89/2.

Хто�вже�під�от�вався�до�пляжно�о�сезон�?�Дістав�шорти�та�сонцезахисні�реми?�10�червня�вся�Ураїна�(за
винятом�ільох�областей)�і�наше�місто�з�стріло�5-ий�етап�послаблення�арантин�.
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Могилів�Подільський vs�карантин
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Головне��правління�ДПС���Вінниць�ій�області�повідомляє,�що�За�оном�«Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про
збір�та�облі��ЄСВ�щодо��с�нення�дис�римінації�за��олом�платни�ів»�№�592-ІХ�від�13.05.2020�передбачено�списання�за
заявою�платни�а�та���поряд��,�визначеном��цим�За�оном,�несплачених�станом�на�3.06.2020�р.�тобто�на�день�набрання
чинності�За�оном�У�раїни�№�592-ІХ�з��рах�ванням�особливостей,�визначених�цим�п�н�том,�с�м�недоїм�и,�нарахованих
платни�ам�єдиноо�внес��,�зазначеним���п�н�тах�4�(�рім�фізичних�осіб�—�підприємців,�я�і�обрали�спрощен��систем�
оподат��вання)� та�5� частини�першої� статті� 4�цьоо�За�он�,� за�період� з�1� січня�2017�ро���до�дня�набрання� чинності
За�оном�У�раїни� «Про� внесення� змін� до�За�он�� У�раїни� «Про� збір� та� облі�� єдиноо� внес��� на� заальнообов’яз�ове
державне�соціальне�страх�вання»�щодо��с�нення�дис�римінації�за��олом�платни�ів»,�а�та�ож�штрафів�та�пені,�я�і�нара-
ховані�на�ці�с�ми�недоїм�и,���разі�я�що�та�ими�платни�ами�не�отримано�дохід�(приб�то�)�від�їх�діяльності,�що�підляає
об�ладенню�подат�ом�на�доходи�фізичних�осіб,� та� за� �мови�подання�протяом�90� �алендарних�днів� з�дня�набрання
чинності�За�оном�У�раїни�«Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про�збір�та�облі��єдиноо�внес���на�заальнообов’яз-
�ове�державне�соціальне�страх�вання»�щодо��с�нення�дис�римінації�за��олом�платни�ів»:
а)� платни�ами,� зазначеними� �� п�н�ті� 4� частини� першої� статті� 4� цьоо�За�он�� (�рім�фізичних� осіб-підприємців,� я�і
обрали�спрощен��систем��оподат��вання),�—�державном��реєстратор��за�місцем�знаходження�реєстраційної�справи
фізичної�особи�—�підприємця�заяви�про�державн��реєстрацію�припинення�підприємниць�ої�діяльності�та�до�подат�ово-
о�оран��—�звітності�відповідно�до�вимо�частини�др�ої�статті�6�цьоо�За�он��за�період�з�1�січня�2017�ро���до�дня
набрання�чинності�даним�За�оном�У�раїни.�Зазначена�звітність�подається�платни�ом�ви�лючно���випад��,�я�що�вона�не
б�ла�подана�раніше;
б)�платни�ами,�зазначеними���п�н�ті�5�частини�першої�статті�4�цьоо�За�он�,�—�до�подат�овоо�оран��за�основним
місцем�облі���заяви�про�зняття�з�облі���я��платни�а�єдиноо�внес���та�звітності�відповідно�до�вимо�частини�др�ої
статті� 6� цьоо�За�он�� за� період� з� 1� січня� 2017� ро��� до� дня� набрання� чинності� даним�За�оном�У�раїни.� Зазначена
звітність�подається�платни�ом�ви�лючно���випад��,�я�що�вона�не�б�ла�подана�раніше.
Після� отримання� �� встановленом�� за�оном�поряд��� відповідних� відомостей� від� державноо�реєстратора� або� заяви
про�зняття�з�облі���я��платни�а�єдиноо�внес���та�за��мови�подання�платни�ом�єдиноо�внес���зазначеної�звітності
(я�що�відповідна�звітність�не�б�ла�подана�раніше)�подат�овий�оран�протяом�15�робочих�днів�проводить��амеральн�
перевір��,�за�рез�льтатами�я�ої�приймає�рішення�про�списання�с�ми�недоїм�и,�штрафних�сан�цій�і�пені�або�вмотивова-
не�рішення�про�відмов��списання�с�ми�недоїм�и,�штрафних�сан�цій�і�пені.
Подат�овим�ораном�може�б�ти�прийнято�рішення�про�відмов��списання�с�ми�недоїм�и,�штрафних�сан�цій�і�пені,�за
�мови�я�що�за�рез�льтатами�перевір�и�б�де�встановлено,�що:
1)�платни��подат�ів�отримав�дохід�(приб�то�)�протяом�період��з�1�січня�2017�ро���до�дня�набрання�чинності�За�оном
У�раїни��№�592-ІХ;
2)�с�ми�недоїм�и,�а�та�ож�штрафи�та�пеня,�нараховані�на�с�ми�недоїм�и,�б�ли�в�повном��обсязі�самостійно�сплачені
платни�ом�або�стян�ті���поряд��,�передбаченом��цим�За�оном.
У�разі�я�що�с�ми�недоїм�и,�а�та�ож�штрафи�та�пеня,�нараховані�на�с�ми�недоїм�и,�б�ли�част�ово�самостійно�сплачені
платни�ом�та/або�стян�ті���поряд��,�передбаченом��цим�За�оном,�подат�овий�оран�приймає�рішення�про�списання
с�ми�недоїм�и,�штрафних�сан�цій�і�пені���частині,�що�залишилася�несплаченою.
Штрафні�сан�ції�до�платни�а�єдиноо�внес��,�передбачені�п�н�том�7�частини�одинадцятої�статті�25�цьоо�За�он�,�за
наведених��мов�не�застосов�ються.
Вимоа� про� сплат�� с�ми�недоїм�и,�штрафних� сан�цій� і� пені� вважається� від�ли�аною� �� день� прийняття� подат�овим
ораном�рішення�про�списання�с�ми�недоїм�и,�штрафних�сан�цій�і�пені.
Нараховані�та�сплачені�або�стян�ті�за�зазначений�період�с�ми�недоїм�и,�штрафних�сан�цій�і�пені�відповідно�до�цьоо
За�он��не�підляають�поверненню».
�Звертаємо��ва�,�що�заяви�на�списання�подаються�до�подат�овоо�оран��за�місцем�реєстрації�та�розлядаються�за
�мови� їх� подання� � протяом�90� �алендарних� днів� з� дня� набрання� чинності� За�оном�У�раїни� «Про� внесення� змін� до
За�он�� У�раїни� «Про� збір� та� облі�� єдиноо� внес��� на� заальнообов’яз�ове� державне� соціальне� страх�вання»�щодо
�с�нення�дис�римінації�за��олом�платни�ів».�За�он�набрав�чинності�3.06.2020р.
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я�� от� на� Європейсь�ій� площі,
біля�Кондитерсь�оо�Дом��«Ва-
ца�»,���Родинном��пар��,�просто
радіють�приход��літа�та�можли-
вості�б�ти�поза�межами�б�дин��.
Про� від�риття� дитячих� сад�ів
по�и�не�йде�мова.�Швидше� за
все,� аби� вберети� малеч�,
дош�ільні� за�лади�цьоо� літа� �
Моилеві-Подільсь�ом��не�пра-
цюватим�ть.
Н��а�всі�любителі�арноо�пре-
с�,�та�й�солод�их�б�лочо��теж,
тепер�мож�ть�відвід�вати�спор-
тивні�за�лади�та�пост�пово�по-
вертатися� до� стабільноо� рит-
м��життя.�Спортивні� се�ції� а�-
тивно� працюють� я�� для� дітей,
та�� і� для�дорослих,�ф�н�ціон�-
ють�р�пи�аеробі�и�та�фітнес�.
Кіль�ість�осіб���спортивних�за-
лах� не� перевищ�є� зазначеної
норми,�а�для��омфорт��відвід�-
вачів� тренери� працюють� �� до-
дат�ові� одини.
Щодо� цер�ов,� дозволяється
відвід�вати�сл�жби�на�свята�і�не
тіль�и,�але�за��мов�дотримання
дистанції�та���мас�ах.
Та�ож��же��іль�а�тижнів���рс�-
ють�автоб�си�міжмісь�оо�спо-
л�чення,�я�і� значно�спрощ�ють
життя�моилівчан,� адже� тепер

без�проблем�можна�дістатися�б�дь-я�их���точ�ів
район��та�області.�Та�не�в��сіх�транспортних�за-
собах�діють��арантинні�правила,�про�мас�и�люди
�же� заб�ли,� а� про� відстань� і� поотів� (їздять� я�
шпроти�в�банці).
А� з� 15� червня,� від�риють� авіаспол�чення� і� всі
хто�хвилювався,�що�не�зможе�поїхати�на�море,
б�де�мати�та���можливість.�Можна�па��вати�ва-
лізи!
Проте,�не�розслабляйтесь�завчасно,�не�робіть
виснов�ів� про� те,�що� �арантин� за�інчився.�Це
тіль�и�етапи�виход��з�ньоо.�Том��не�заб�вайте
про�мас�овий�режим� і� дотримання� дистанції� �
місцях�вели�оо�с��пчення�людей.�Зараз�ми�мо-
жемо�з��певненістю�с�азати,�що�наше�місто�ідно
тримається� в� �мовах� �арантин�� саме� завдя�и
оперативній�та�вчасній�реа�ції�місь�ої�влади�та
відповідних�стр��т�р,�я�і�зробили�і�роблять�все
можливе�для�захист��містян.
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Чи�знаєте�Ви,�що�та�е�«ідіома»?�Це�стій�ий,�не-
подільний,� специфічний� для� певної�мови� вислів,
я�ий�виражає�єдине�поняття,�своєрідний�фразео-
лоічний� зворот.� Головна� с�ладність� поляає� �
том�,�що�їх�не�можна�пере�ладати�дослівно,�а�отже
мож�ть�вини�н�ти�тр�днощі�з�роз�мінням�зааль-
ноо.�Ідіоми�д�же�оманливі:�вони�ф�н�ціон�ють�я�
р�пи�слів,� а�не�я��о�ремі� слова.�Я�що�ви�пере-
�ладаєте��ожне�слово�о�ремо,�в�більшості�випад�ів
виходить�нісенітниця.�Тож�"Краяни"�і�наша�р�бри-
�а� «English� time»� отова�допомоти� вам� �раще� їх
зроз�міти.�Сьоодні�це�топ-10�«смачнень�их»�ідіом.
piece� of� cake� [pi�s]� [Y�v]� [kej�k]� –� д�же� просто,
елементарно;
big� cheese� [bja�]� [t�i�z]� –� д�же� важлива� людина,
лідер,�бос;
cool�as�a�cucumber�[ku�l]�[Y�z]�[ej�]�[�kju�k�mbY�r]�–
розслаблений,� спо�ійний;
apple�of�one’s�eye�[�жp.l)�]�[Y�v]�[w�n]�[aj�]�–�чийсь
�любленець;
(don’t)�cry�over�spilled�milk�[�do�nt]�[kraj�]�[�o�vY�r]
[�spj�ld]� [mj�lk]�–� (не�варто)�с�м�вати�через�те,�що
�же�сталося� і�виправити�неможливо.�У�раїнсь�ий
анало�–�«що�з�воза�впало,�те�пропало»;
spill�the�beans�[spj�l]�[рY�]�[�bi�nz]�-�вибов�ати�тає-
мницю,�роз�азати�правд�;
put�all�of�one’s�eggs�in�one�basket�[p�t]�[T�l]�[Y�v]
[w�n�]�[ea�z]�[j�n]�[w�n]�[�bжs.kj�t]�-�по�ладатися�тіль�и
на�одн��річ,�залежати�від�чоось�одноо;
one�smart�cookie�[w�n]�[smQ�rt]�[�k�ki]�–�д�же�ро-
з�мна�людина;
nuts� about� something/someone� [n�ts][Y�ba�t]
[�s�mиjK�]�-�б�ти���захваті,�шаленіти�від�чоось/�о-
ось;
cream�of�the�crop�[kri�m]�[Y�v]�[рY�]�[krQ�p]�–най-
�ращий�в�своєм��роді.

НА� ДОЗВІЛЛІ

воє��охання�Марина�з�-
� стріла� випад�ово,� під

час� про�лян�и� в� пар��.� Тоді
їй�ледь�виповнилося�17.�Після
с�ромноо� свят��вання� Дня
народження�з�подр�ами,�вона
пішла�додом��через�пар�.�Б�ло
ще�не�пізно,�том��дівчина�ви-
рішила� трохи� про�лятися.
Замріяна,�вона�повільно�йшла
алеєю�і�не�помітила,�я��прямо
на�неї� бі� я�ийсь� хлопчись�о,
явно� від� �оось� ті�аючи,� він
збив�Марин��з�ні.��Вона�підня-
лася,� роз�блено� стр�ш�ючи
с�хе�листя�зі�своєї�с��ні,��оли
поч�ла�олос:
–�У�вас�ще���волоссі�листо-
чо��зачепився...
Марина�озирн�лася�і�побачи-
ла�ЙОГО,�та�ий�привабливий,
стр�н�ий,�з�світлим�хвилястим
волоссям,� я�е� висвіч�валося
під�останніми�променями�сон-
ця.�Зашарівшись,�дівчина�по-
чала�ш��ати�той�листочо�,�і�все
нія��не�мола�йоо�дістати.
Та�ою�б�ла� їхня� перша� з�-
стріч.�Потім�ще� не� раз� вони
ота��випад�ово�зіштовх�вати-
м�ться�на�в�лиці.�Я��потім�з’я-
с�ється,� Павло� спеціально
ш��ав�з�стрічей�з�Мариною,
а�та�все�червоніла,��оли�ба-
чила� хлопця� і� дово� не� при-
ймала�йоо�пропозицій�по�-
ляти�разом,�сходити�в��іно�чи
до� �ав’ярні.� Коли� вчерове
дівчина� йшла� з� �оледж�,
Паша� очі��вав� її� з� б��етом
�расивих�польових�ромашо�.
Вони� почали� проводити� час
разом,�Марися� за�охалася� �
хлопця,�не�бачачи�ні�оо�нав�о-
ло,�че�ала��ожної�з�стрічі,�во-
ліла�сл�хати�йоо�одинами…
Близився� �інець�навчально-

Без тебеБез тебеБез тебеБез тебеБез тебе
Сьо�одні�Марині�не�спалося,�все�нія�з��олови�не�йшли�слова�Паші.�Вона�ніоли
ніом��не�зможе�сподобатися,�без�ньо�о�вона�ніхто,�це�ВІН�за�неї�все�виріш�вав:�що
одя�ати,�з�им�спіл�ватися,��ди�ходити,�що��п�вати,�де�навчатися�і�працювати,
що�дивитися�і�сл�хати,�я�д�мати.�БЕЗ�НЬОГО�ВОНА�НІХТО…
–�Под�маєш,�зрадив,�з�им�не�б�ває,�ти..�ти�вже�не�таа��арна,�і�вза�алі�я�оп�да-
ло!�Д�маєш�це�перша,�з�им�я�розважався?!�Ти�мені�обридла!
–�Ти�повинен�піти,�–��тихо,�ледь�стрим�ючи�сльози�промовила�жіна.
–�Марисю,�ти�ще�пошод�єш,�що�мене�про�аняєш.�БЕЗ�МЕНЕ�ТИ�НІХТО!!!�–�розлю-
чено�ви��н�в�Павло,�взяв��рт��і�вийшов,��рюн�вши�дверима…

о� ро��,� підотов�а� до� е�за-
менів� займала� �весь� вільний
час,� перший� ��рс� позад�,
майб�тні� вихователі� зібрали-
ся�разом,�щоб�відсвят��вати
почато��літніх��ані��л.
Тоді� ж,� �� прис�тності� всіх
однор�пни�ів,�Павло� запро-
пон�вав�Марисі� стати� йоо
др�жиною�(заздалеідь�підо-
т�вавши� �віти� та� обр�ч��).
Звичайно�вона�відповіла�«ТАК»,
здавалося,�щасливішої�дівчи-
ни�на�світі�не�знайти.
Далі�б�ла�підотов�а�до�ве-
сілля.� Бать�и� дівчини�щиро
раділи� за� донь��,� Паша� їм
д�же� сподобався,� ввічливий,
забезпечений,�сам�заробляв,
��свої�21��же�мав�власн���вар-
тир�,� хоч� і� невелич��,� одно-
�імнатн�,� проте� на� перший
час�для�двох�більше� і�не�по-
трібно.� Усі� витрати�на� підо-
тов���до�весілля�та�ож�взяв�на
себе.�В� ості� завжди� прихо-
див�з�остинцями,�а�ще�д�же
полюбився�Марининим�мо-
лодшим�брат��та�сестричці.
І�все�ніби�добре�б�ло,�пер-
ших� �іль�а� ро�ів� подр�жжя
жило�д�ша�в�д�ш�,�Паша�по-
стійно� дар�вав� �віти,� робив
малень�і� сюрпризи,� влашто-
в�вав�романтичні� побачення,
відповідні� подар�н�и� чолові-
�ові�робила�і�др�жина.�Мари-
на,� засліплена� �оханням,
сліпо�слід�вала��сім�побажан-
ням�чолові�а.�Я�ось���розмові
він�висловив�д�м��,�що�їй�не
варто� продовж�вати� навчан-
ня� на� педаоа,� �раще� б
змінити�професію�на�б�хал-
тера,�а�то�й�взаалі�–�по�ин�-
ти� навчання.� Бо� ВІН� же� чо-
лові�,�і�це�йоо�т�рбота�–�за-

безпеч�вати� сім’ю.�Мари-
на� присл�халася,� до� на-
вчання�дівчина�не�поверн�-
лася,� повністю� пере�лю-
чившись� на� ведення� до-
машніх�справ.�До�неї�часто
приходили� подр�и,� �оли
вона�днями�сиділа�вдома,�а�її
час�займали�прибирання,�о-
т�вання� їжі� і� та�� по� �ол�.� Та
часті�візити�др�зів�жін�и�с�о-
ро�набридли�Павл�.�Спочат��
він� пере�онав� др�жин�,� що
та�� вона� відволі�ається� від
своїх� справ,� а� посидень�и� з
подр�ами�можна�с�оротити,
напри�лад� не� тричі� на� тиж-
день,�а�лише�раз.�Та�й�вона�ж
завжди� зможе� з� ними� по-
спіл��ватися� по� телефон�.
Зодом� з�стрічі� з� др�зями
стали�рідше,�раз�на�місяць�чи
на� �іль�а�місяців,� а� зодом� і
взаалі� припинилися.
–�Вони�на�тебе�поано�впли-
вають.� Після� з�стрічей� зі
своєю�Ліль�ою�ти�завжди�ве-
деш� себе� я�� розп�сне� дів-
чись�о.� Що� це� за� �орот�і
с��ні,� хіба� я� на� та�ій� дівчині
одр�ж�вався?� А� ця� червона
помада,�для��оо�ти�фарб�є-
шся?�–�і�та�ою�реа�ція�чоло-
ві�а�б�ла�на�б�дь-я�і�дії�жін�и,
а�Марина� опісля� за�важень,
постійно�відч�вала�свою�про-
вин��і���всьом��старалася�до-
оджати� чолові��.� Вона� по-
винна� б�ла� сл�хати� лише
ЙОГО.�С�оро� навіть� бать�ам
не� виявилося� місця� в� житті
донь�и.�Дійшло� до� тоо,�що
«люба»� і� «�охана»� Марися
після�б�дь-я�ої�розмови�із�с�-
сід�ами�чи�то�продавчинею,�а
тим� більше� з� я�имсь� чоло-
ві�ом,� я�ий� просто� запитав

час,� ставала� «повією»� та
«зрадницею»�для�Павла.
Сьоодні� �� неї�День� народ-
ження.�Павло� дозволив� др�-
жині�пройтися�по�маазинах�і
щось� собі� при��пити.� Після
шопін�� Марина� зайшла� �
прод��товий,� хотіла�приот�-
вати�смачн��вечерю,�щоб�спо-
вістити�чолові���приємн��но-
вин�,� вона� че�ає� на� дитин�.
Аби�підтвердити�своє�перед-
ч�ття,�по�дорозі�додом��жін�а
зайшла�в�апте��,� і� застряла
в�черзі�ще�на�пів�одини.�Сто-
млена�зайшла�в��вартир��і�не
повірила�своїм�очам,�з� їхньої
з�Павлом�спальні� вийшла�на-
півоолена�дівчина,� я�а�смію-
чись,� про�щось� оворила� з
Марининим�чолові�ом.�Тоді�жін-
�а��же�нічоо�не�ч�ла,�все�по-
пливло�перед� її�очима,�я���о-
хан�а�пішла�з�їхньоо�дом��не
пам’ятає,�лише�слова�чолові�а:
–�Под�маєш,�зрадив,�з��им�не
б�ває,�ти..�ти�вже�не�та�а�ар-
на,� і� взаалі� я�� оп�дало!�Д�-
маєш�це�перша,�з��им�я�роз-
важався?!�Ти�мені�обридла!
–� Ти� повинен� піти,� –� �тихо,
ледь�стрим�ючи�сльози�про-
мовила�жін�а.
–� Марисю,� ти� ще� пош�о-
д�єш,�що� мене� проаняєш.
БЕЗ�МЕНЕ�ТИ�НІХТО!!!�–�роз-
лючено�ви��н�в�Павло,�взяв
��рт��� і� вийшов,� рю�н�вши
дверима…
Тієї�ночі�Марина�перебирала

�� д�м�ах� своє� життя,� чом�
вона�дозволила�та��сильно�чо-
лові�ові�впливати�на�неї,�що-
раз��в�пам’яті�зринали�слова
Павла,�що�БЕЗ�НЬОГО�ВОНА
НІХТО…�Лише�під�рано�,�зрад-
жена�і�зм�чена�останніми�по-
діями�Марися�засн�ла.
Опісля�б�в�с�ладний�період.
Вона�поверн�лася�до�бать�ів,
бо�ж��вартира�належала�Пав-
л�,�на��іль�а�місяців�жін�а�ви-
пала� з� життя,� не� знала,�що
робити,�а�він�та��ні�раз�� і�не
прийшов�з�вибаченнями.�Ма-
рина�наважилася,�вона�пода-
ла� на� розл�чення.� Чолові��
та�� і� не� с�азала,�що� ваітна,
це�він�зроз�мів,��оли�з�стрів
Марисю�біля�с�д�,�звин�вач�-
вав���зраді,�мовляв�на�ляла,
хоча� пре�расно� роз�мів,� ди-
тина�–�йоо.�Та�ні�др�жина,�ні
дитина�йом��не�потрібні.�Ма-
рина�й�не�сперечалася…
Вона� сильно� змінилася� за
час� прожитий� без� �онтролю
Павла:� найперше,� пост�пила
на�заочне�в�інстит�т,�налао-
дила� зв’яз�и� з� �олишніми
подр�ами,� врешті,� змінила
свій�ардероб,�зачіс��,�дозво-
лила�собі�б�ти��расивою�для
самої�себе.
Тепер� вона� нізащо� не� доз-
волить�йом��знов��втр�чати-
ся� в� своє�життя� та� �ер�вати
життям�їхньої�ще�не�народже-
ної�донеч�и.

10 «àïåòèòíèõ» àíãëiéñüêèõ
iäiîì, ÿêi ìàººººº çíàòè êîæåí!

10�«апетитних»�ан
лійсь�их�ідіом,�я�і�має�знати��ожен!

Бо�дана�Кол�паєва

Життєва�історія

ІНГРЕДІЄНТИ:
��рячі	�оміл�и	чи	сте�на�–	1	��.;	лимонний	сі�	або	вин-
ний		(бажано	білий)	оцет�–	1	ст.	л.;	соєвий	со�с�–	2	ст.
л.;	зерниста	�ірчиця�–	1	ст.	л.;	мед�–	1	ст.	л.	(без	верш-
�а);	часни��–	3-4	з�бчи�и;	провансь�а	с�міш	трав�–	1	ч.	л.;
сіль�–	за	сма�ом.

ПРИГОТУВАННЯ�КУРКИ�В�ПІКАНТНОМУ�МАРИНАДІ:

Гот�ємо�маринад.�У�мисці�змішати�інредієнти�для�ма-
ринад�:�дрібно�порізаний�часни�,�лимонний�сі�,�соєвий
со�с,�зернист��ірчицю,�мед,�провансь���с�міш�трав�і�сіль.
Маринад�має�б�ти�добре�соленим.
До�маринад��ви�ласти���рячі�оміл�и/стена,�перемішати
і�по�ласти�в�холодильни��мінім�м�на�3�од.,�можна�на�ніч.�У
процесі�марин�вання���р���слід�3-4�рази�перемішати.
Форм�,�в�я�ій�б�демо�запі�ати���р��,�застелити�фоль-
ою,�ви�ласти�стена�та�оміл�и�і�полити�маринадом,�що
залишився.�К�р���на�рити�фольою�і�щільно�защіпити��раї.
Форм�� з� ��р�ою�помістити� �� заздалеідь� розіріт�� до
200�°С�д�хов���приблизно�на�30�хв.�Після�чоо�зняти�фоль-
��і�запі�ати�без�неї�ще�приблизно�15�хв.�до�р�м’яної�с�о-
рин�и.

Подавати	 ��р��	 з	 �артопляним	пюре	 чи	 рисом,	 поли-
вши	�арнір	і	��р��	со�ом,	що	залишився	після	запі�ання.	

Запечена курка
у маринад³

ÑÌÀ×ÍÎÃÎ!ÑÌÀ×ÍÎÃÎ!ÑÌÀ×ÍÎÃÎ!ÑÌÀ×ÍÎÃÎ!ÑÌÀ×ÍÎÃÎ!�English�time

Марина� Дмитр��

ÑÑ
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ОВЕН�(21.03-20.04).�На�роботі�
раще�привертати�до�себе�менше��ва�и.
Ваші�ідеї�зараз�занадто�вже�е
страва�антні,�с
оро�ви�й�самі�це�зроз�міє-
те.�Зір
и�попереджають,�що�б�де�занадто�ба�ато�бі�анини�й�с�єти.�Вихідні
очі
�ються� спо
ійніші� та� розміреніші.�Не� відмовляйтеся� від� пропозиції
др�зів�влашт�вати�пі
ні
�на�природі.�Сприятливий�день�-�четвер,�неспри-
ятливий�день�-�вівторо
.

ТЕЛЕЦЬ� (21.04-21.05).�Не� варто� побоюватися� змін,� для� них� зараз
вдалий�час.�Може�початися�ваше�сходження�
ар’єрними�сходами,�але
про�свої��спіхи�
раще�нав
олишнім�по
и�не�розповідати.�Варто��ни
ати
від
ритих� 
онфлі
тів,� поче
айте,� і� обставини� самі� с
лад�ться� на� ваш�

ористь.�Не�потрібно�по
аз�вати�партнерам�і�
оле�ам�ваш��емоційність,
це�може�переш
одити�в�роботі.�Вихідні�
раще�провести�з�родиною.�Спри-
ятливий�день�-�понеділо
,�несприятливий�день�-�вівторо
.

БЛИЗНЮКИ� (22.05-21.06).� Удалий� час� для� роботи,� відпочин
�� та
подорожей.�Я
що�ви�віддасте�перева���а
тивном��відпочин
�,�то�це�тіль
и
піде�на�
ористь�вашом��здоров’ю.�Важливо�збері�ати�вн�трішню�рівно-
ва���і�вірити�в�
раще.�Тоді�ви�неодмінно�отримаєте�те,�про�що�мрієте.�У
вихідні�можливі�приємні�
онта
ти,�новини�та�дзвін
и.�Сприятливий�день
-�четвер,�несприятливий�день�-�с�бота.

РАК� (22.06-23.07).� Б�дьте� зібрані� та� наполе�ливі.� Тоді
навіть�можливі�переш
оди���справах�особливо�не�вплин�ть�на�рез�ль-
тат.�Вам�б�де�ле�
о�освоювати�нові�області�знання,�на�все�вистачить
терпіння�й�цілеспрямованості.�Але�нама�айтеся�знайти�час�і�на�осо-
бисте�життя,�і�на�др�жнє�спіл
�вання.�Це�теж�важливо.�Сприятливий
день�-�п’ятниця,�несприятливий�день�-�вівторо
.

ЛЕВ� (24.07-23.08).�Особливо�важливо�не�мет�шитися.�Не�с�м�йте,
роз�ляньте�сит�ацію�з��сіх�бо
ів.�Це�дозволить�заощадити�час�і�сили,�я
і
ви�витратили�б�на�без�л�зді�метання.�А�от���вихідні�б�де�
орисною�фізична
праця,�напри
лад,�на�дачі.�Сприятливий�день�-�четвер,�несприятливий
день�-�понеділо
.

ДІВА� (24.08-23.09).�Значних�з�силь�може�зажадати�профе-
сійна�сфера.�Плани�мож�ть�змінитися,�стро
и�мож�ть�б�ти�зірвані.�Не�варто
завантаж�вати�себе�н�дною�роботою�і�вза�алі�зайво�перенапр�ж�ватися.
На�вас�че
ають�з�стрічі�з�давніми,��арними�др�зями.�У�вихідні�бажано�знайти
час�для�відпочин
��і�спіл
�вання,�але�не�заб�вати�про�дані�обіцян
и.�По-
старайтеся�зробити�все,�що�не�доробили.�Сприятливий�день�-�п’ятниця,
несприятливий�день�-�середа.

ТЕРЕЗИ� (24.09-23.10).�Не�вірте�лестощам,�не�приймайте�занадто
привабливих�пропозицій.�Под�майте,�
ом��це�ви�ідно.�С�переч
и�з�
е-
рівництвом�і�
оле�ами�принес�ть�тіль
и�проблеми,�
раще�ш�
ати�точ-

и�доти
�.�Є�шанс,�що�ви
ористов�ючи�свої�ділові�я
ості,�ви�доб’єтеся
підвищення�на�сл�жбі.�Залиште�достатньо�час��для�дом�.�У�вихідні�вас
очі
�є�
омфорт�і�взаємороз�міння���відносинах�з�рідними�і�близь
ими.
Сприятливий�день�-�четвер,�несприятливий�день�-�с�бота.

СКОРПІОН� (24.10-22.11).� Зараз� час� змін.�Вели
а� ймовірність� то�о,
що�ви�зможете�вірно�оцінити�своє�місце�в�житті,�і�навіть�зроз�міти,�що�в
ньом��важливо,�а�що�ні.�Не�ви
лючені�розл�чення�й�нові�шлюби,�я
і�пода-
р�ють�щастя.�Нині�б�дь-я
а�ваша�ініціатива�має�досить�висо
і�шанси�ви-
явитися�рез�льтативною.�Можливе�втілення�в�реальність�найбільш�з�хва-
лих� і� честолюбних� бажань.� У� ваших� силах� заці
авити� потрібних� людей
своїми�ідеями�й�одержати�від�них�допомо���в�їх�реалізації.�Сприятливий
день�-�вівторо
,�несприятливий�день�-�середа.

СТРІЛЕЦЬ� (23.11-21.12).� Гарний� тиждень� для� тр�дових� подви�ів� і
одержання�солідно�о�приб�т
�.�Вас�б�де�с�проводж�вати��дача���важ-
ливих�знайомствах,�з�стрічах�і�поїзд
ах.�Ваш�авторитет�помітно�зміцнить-
ся,�що� створить� основ�� для� позитивних� змін� �� професійном�� або� с�-
спільном��становищі.�Найближчі�дні�обіцяють�б�ти�на�рід
ість�плідними
та�щедрими�на�приємні�сюрпризи.�У�вихідні�вам�вибачать�б�дь-я
і�на-

віженства,�ви
ористов�йте�свою�чарівність�в�інтересах�справи.�Сприятливий�день
-�п’ятниця,�несприятливий�день�-�вівторо
.

КОЗЕРІГ� (22.12-20.01).� Ви�б�дете� схильні� лізти� зі�ш
іри� �еть,�щоб
до�одити� нав
олишнім,� але�це� не� переш
одить� їм� пред’являти�до� вас
різноманітні�претензії.�Але�зараз�пре
расний�момент�для�тих,�хто�често-
любний�і�пра�не�проявити�себе�на�роботі�з�
ращо�о�бо
�.�Ваші�диплома-
тичність� і� чарівність�дозволять�з�ладити��острі�
�ти�в�різних�сит�аціях.
Вас�може�відвідати�ори�інальна�ідея,�я
��ви�втілите���найближчом��май-
б�тньом�.�Постарайтеся�провести�вихідні�в�самоті,�або�в�ма
симально

омфортном��оточенні.�Сприятливий�день�-�п’ятниця,�несприятливий�день�-�по-
неділо
.

ВОДОЛІЙ� (21.01-19.02).� Вам� необхідно� �важно� стежити� за� своєю
мовою�і�поведін
ою,�іна
ше�не��ни
н�ти�сваро
�та�інтри�.�На�роботі�вам,
схоже,�спроб�ють�нав’язати�ч�ж��д�м
�,�добре�б�відмовитися�в�
оре
тній
формі.�Постарайтеся�стримати�свій�запал,�і�не�шт�рм�йте�
іль
а�вершин
одночасно,�це�може�заш
одити�вашом��авторитет�.�Особисте�життя�за-
раз� явно� стоїть� на� па�зі.� Сприятливий� день� -� вівторо
,� несприятливий

день�-�п’ятниця.
РИБИ�(20.02-20.03).�Ви�можете�занадто�захопитися�поб�довою�стра-

те�ічних�планів,�
раще�зайнятися�вирішенням�нас�щних�проблем.�Але
зараз�не�
ращий�час,�щоб�нама�атися�прис
орювати�рішення�ділових
питань.�Важлива� я
ість,� а� не�швид
ість.�Можлива� відверта�розмова� з
близь
ою�людиною.�Пере
онайтеся,�що�вас�роз�міють�правильно.�Не
дозволяйте�тривожним�д�м
ам�і�необґр�нтованим�с�мнівам�т�рб�вати
вас.�У�вихідні,�перш�ніж�вірити�сл�хам,�постарайтеся�з’яс�вати�їхнє�джерело.�Спри-
ятливий�день�–�с�бота,�несприятливий�день�-�вівторо
.
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Кохан�� др�жин�,� донь��,� доро��� мам�,
сестр��та�тітонь��

����СВІТЛАНУ�СТЕПАНІВНУ
ШАФРАНЕЦЬКУ

вітаємо�з�60-річним�ювілеєм!�
Нехай� твоє�добре� серце�ні�оли� не�бо-
лить� від� переживань� за� своїх� близь�их,
��� твоїх� іс�ристих�любов’ю�очах�з’явля-
ються�сльози�тіль�и�від�радощів.�Бажає-
мо,�щоб� твоя� �раса� примнож�валася
разом�з�життєвою�м�дрістю.
Б�дь��охана�і�бажана!
Вітаємо,�мамо,�тебе�з�ювілеєм
Бажаєм�здоров’я�і�щастя�тобі,
І�щоб�до�ста�ро�ів�іще,

наша�нене,
Хай��вітн�ть�для�тебе

�сі�твої�дні.
Бо�ти�наша�люба,

ріднень�а�мат�ся,
Хай�Бо'�тебе,�мамо,

для�нас�береже,
У�шати�осінні

ро�и� �бер�ться,
Та�серце�хай�б�де

завжди�молоде!
З�любов’ю�чолові�
Ві�тор,�син�Ві�тор�та
донь�а�Юлія,�сім’ї
Темчишиних,�Б�ри�ів
та�Гресь�ових

Вітаємо	 шанованоо	 �оле�

АНАТОЛІЯ
ІВАНОВИЧА

ГРАБОВСЬКОГО
з�60-річчям,

я�е�він�свят�4ватиме
14�червня!�

Нехай�літа�не�станть�тя�арем,

Нехай�дші�не�ви�асне�зірниця,

Хай�повниться�до��раю�день�за�днем

Добра�і�щастя�золота��риниця!

Нехай�життя�насна�и�додає

Десят�и�літ�ще�мріяти,�творити,

Щоб�Ви�змо�ли�се�життя�своє

В�здоров’ї�й�радості

ба�ато�літ�прожити!

З� пова�ою

���
оле
тив

�іне
оло�ічно-
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�шерсь
ої

�������сл�жби

�������Мо�илів-

������Подільсь
ої
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АНАТОЛІЯ
ІВАНОВИЧА

ГРАБОВСЬКОГО
з�60-річчям,

я�е�він�свят�4ватиме
14�червня!�

Перемо�а�4��он�4рсі�проє�тів�подат�ових�реформ
Я��швид�о�промайн4в�час.�І�вже�добі�ає��інця�навчання�ст4дентів�третьо�о��4рс4�спеціальності�071�«Облі��та�оподат�4вання»�та�072�«Фінанси,

бан�івсь�а�справа�та�страх4вання»�4�Мо�илів-Подільсь�ом4�монтажно-е�ономічном4��оледжі,�і�хоч�останнім�часом�цей�процес�дещо�незвичний�і
ви�ористання�засобів�дистанційно�о�навчання�вима�ає�більше�час4�для�самостійно�о
опрацювання�та�пош4�4,�дана�сит4ація�посприяла�а�тивізації�творчої�с�ладової�ос-
вітньо�о�процес4�і�не�завадила�нашим�ст4дентам�продемонстр4вати�свої�знання�та
�омпетентність�4�проведених�онлайн��он�4рсах.

У
лютом�
за
сприяння
Мо�илів-Подільсь�о�о
 �правління
ГУ
ДПС
 �
Вінниць�ій
області,
відб�лось
засідання
�р��ло�о
стол�
зі
ст�дентами
е�ономічних
спеціальностей
Мо�илів-

Подільсь�о�о
монтажно-е�ономічно�о
�оледж�
на
тем�:
«Реформ�ємо
разом»,
де
отримано
�онс�льтацію
та
проведено
відбір
робіт
на
щорічний
обласний
�он��рс
проє�тів
подат�ових
реформ
до
м.
Вінниці.
Др��им
етапом
став
дистанційний
відбір
проє�тів
на
обласном�
рівні.
Першочер�овим
б�ло
за
плановано
проведення
відбор�
з
о�ляд�
на
зміст
роботи,
вміння
володіти
п�блі�ою
 та
ори�інальністю
ви�лад�
матеріал�,
проте
 �арантинні
заходи
внесли
свої
 �оре�тиви
 і
від
ймовірності
перемо�и
 харизматичності
 та
ораторсь�о�о
вміння
зали-
шився
лише
«с�хий»
зміст
проє�т�,
інноваційність
та
реальність
впровадження.
В
боротьб�
вст�пив
ст�дент
третьо�о
��рс�
спеціальності
072

«Фінанси,
бан�івсь�а
справа
та
страх�-
вання»
Вадим
Коломієць
з
проє�том
«Введення
єдиної
бази
оподат��вання
–
шлях
до
змен-
шення
відсот��
тіньової
е�ономі�и»
де
розрах�н�ово
довів,
що
з
допомо�о
визначення
єдиної
бази
оподат��вання
можна
збільшити
дохідність
бюджет�
до
19%.
Ця
ідея
принесла
Вади-
м�
перемо��
і
почесне
третє
місце.
Тож
вип�с�ни�и
е�ономічних
спеціальностей,
незважаючи
на
обставини
що
с�лалися,
�ідно

ви�ористов�ють
отримані
знання
та
пра�тичні
навич�и,
роблять
перші
�ро�и
�
професійній
діяльності.

Таїсія�Присяжню�,�"олова��омісії�фінансово-облі�ових�дисциплін
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15�ЧЕРВНЯ�ПОНЕДIЛОК
НОВИЙ�КАНАЛ
06:00,07:10�Kids’�Time
06:05�М�льтфiльми
07:20�Варьяти�12+
10:20�Improv�Live�Show�12+
12:10�Х/ф�“Синя�безодня”
16+
14:00�Х/ф�“Синя�безодня�2”
16+
15:30�Х/ф�“Я�номер�чотири”
16+
17:20�Х/ф�“Телепорт”�16+
19:00�Таємний�а�ент
20:20�Х/ф�“Шпи��н�по
с�сiдств�”
22:00�Х/ф�“Завжди�#ажи
“Та#”�16+
23:55�Х/ф�“Шалений�Б�да-
пешт”�16+
01:55�Сл�жба�розш�#��дiтей
НЛО.ТV
06:00�Мамахохотала.
Най#раще� (16+)
07:00,05:00�Отта#�Маста#�!
07:30�М/ф�“Вартовi�Гала#ти-
#и”
07:50�М/ф�“Чiп�i�Дейл�-
б�р�нд�ч#и-рятiвнич#и”
08:50�М/ф�“Аладдiн”
09:40�М/с�“Сiмпсони”�(16+)
11:20�Т/с�“Усi�жiн#и�вiдьми”
13:00,00:00�Мамахохотала.-
Най#раще� (16+)
15:10�Т/с�“Теорiя�вели#о�о
виб�х�”� (16+)
16:00�Т/с�“С�пер#опи”�(�16+)
19:00�Т/с�“Морсь#а�полiцiя:
полювання�на�вбивць”�(16+)
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05,09:05
Добро�о�ран#�,�Країно!
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:30,01:25,
03:30,05:20�Новини
09:30�Т/с�“Полдар#”�16+
11:25�Телепродаж
12:00,13:10,18:20,00:30,01:55
С�спiльна�ст�дiя.�Марафон
15:10,21:25,23:55,01:45,
03:50,05:40�UA:Спорт
15:20,05:50�По�ода
15:25�Реалiтi-шо�� “Грандiознi
прое#ти:� в�лиця”
16:30�Д/ц�“Ди#i�тварини”
17:30,18:55�Д/ц�“Свiт�ди#ої
природи”
19:20�Д/ц�“Боротьба�за
виживання”
19:55�Д/ц�“С�пер-Ч�ття”
21:35�С�спiльно-полiтичне
то#-шо�� “Зворотний� вiдлi#”
00:00,04:00�Бюджетни#и
ICTV
06:40�Фа#ти�тижня
08:45�Фа#ти.�Рано#
09:15,19:20�Надзвичайнi
новини
10:10,13:25�Т/с�“По�аний
хороший�#оп”�16+
12:45,15:45�Фа#ти.�День
13:45,16:20�Х/ф�“Сi#арiо”�16+
16:30�Х/ф�“Сi#арiо-2:�Проти
всiх”�16+
18:45,21:00�Фа#ти.�Вечiр
20:05,21:20�Х/ф�“В�л#ан”
22:35�Свобода�слова
23:55�Х/ф�“Випроб�вання
во�нем”
02:05�Х/ф�“Смертельний
списо#”�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�Мiсiя:�#раса
10:30,04:45�Реальна�мiсти#а
12:45�А�енти�справедливостi
12+
14:45,15:30�Т/с�“Жiночий
лi#ар”�16+
20:10�То#-шо�� “Говорить
У#раїна”
21:00,23:30�Т/с�“Iнша”�16+
00:20,02:00�Т/с�“Ш�#аю�тебе”
12+
01:30�Телема�азин
ІНТЕР
03:15�“Орел�i�Реш#а.�Шопiн�”
04:25�М/c�“При�оди�#апiтана
Вр�н�еля”
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�“Рано#�з� Iнтером”
09:20,18:00,19:00,01:55� То#-
шо�� “Стос�ється�#ожно�о”
11:10,12:25�Х/ф�“Ательє
Фонтана�-�сестри�моди”
15:55�“Че#ай�на�мене.
У#раїна”
20:00� “Подробицi”
21:00� “Речдо#.�Особливий
випадо#.�Кiнцi���вод�”
23:45�Т/с�“Слiдчий�Горча#о-
ва”�12+
00:50�Т/с�“Таїсiя”�12+
НТН
05:00�“Top�Shop”
06:00�М/ф�“Таємниця�третьої
планети”
07:05�М/ф�“Н�,�постривай!”
07:55,16:50,20:50,02:35
“Випад#овий� свiдо#”
09:05�Х/ф�“Одиночне
плавання”

10:55�Х/ф�“Мерседес”�тi#ає
вiд�по�онi”
12:30,16:30,19:00,22:00,02:05
“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�Т/с�“Досьє�“Майор#а”
(16+)
00:25�“С#лад�злочин�”
01:15,03:25� “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�пере-
їжджаємо”
13:45�“Одр�ження�наослiп�-
4”
15:35�“Свiт�навиворiт�10”
17:10�Т/с�“Вiтер�#охання”
(12+)
19:00� “Се#ретнi�матерiали
2020”
20:45,21:45�Т/с�“Мiж�нами,
дiвчатами”
22:45�“Грошi�2020”
00:00�“Д�бiнiзми�2020”
00:20�Х/ф�“Iван�Васильович
змiнює�професiю”
02:10�Х/ф�“Три��орiш#и�для
Попелюш#и”
СТБ
05:25�Т/с�“Слiпа”�12+
09:55,14:50�Т/с�“Пiзнє�#аяття”
16+
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�“Та,�що
бачить�завтра”�16+
23:00�Т/с� “Анна-дете#тив”
12+
00:55�Х/ф�“Хто�б�#азав”
TV1000�ACTION�EAST
07:20�Трилер�“Далi�по
#оридор�”.� (18+)
09:15�Трилер� “Про��лян#а
серед�мо�ил”.�(18+)
11:10�Жахи�“Синя�безодня”.
(16+)
12:45�Бойови#� “Соломон
Кейн”.� (18+)
14:25�Х/ф�“Мiсто��рiхiв�2:
Жiн#а,�заради�я#ої�варто
вбивати”.� (18+)
16:10�Х/ф�“О�идна�вiсiм#а”.
(18+)
19:10�Бойови#
“Вiдчайд�шний”.� (16+)
21:00�Вестерн�“Одно�о�раз��в
Ме#сицi”.� (16+)
22:40,06:40�Х/ф�“Д�ель”.
(18+)
00:40�Бойови#� “Мачете”.
(18+)
03:00�Бойови#�“Мачете
вбиває”.� (18+)
2+2
06:00,18:15� “Спец#ор”
06:30,18:45� “ДжеДАI”
07:00�Т/с�“Опер�за�ви#ли#ом-
2”�(16+)
07:55,19:15�Т/с�“Опер�за
ви#ли#ом-3”� (16+)
09:45�“Помста�природи”
10:05�“За��блений�свiт”
13:50�Х/ф�“Ультимат�м
Борна”� (16+)
15:55�Х/ф�“Спадо#�Борна”
(16+)
20:15�Т/с�“Ментiвсь#i�вiйни.
Київ-2”� (16+)
22:00�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-12”� (16+)
23:40�Х/ф�“Хижа#”�(18+)
01:40�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-11”� (16+)
02:20� “Облом.UA.”
05:45� Телема�азини

16�ЧЕРВНЯ�ВIВТОРОК
НОВИЙ�КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М�льтфiльми
07:20,01:30�Варьяти�12+
09:20�Т/с�“Грiмм”�16+
12:00�Х/ф�“Щелепи”�16+
13:20,19:00�Аферисти�в
мережах�16+
21:00�Х/ф�“Сталеве�серце”
16+
23:00�Х/ф�“Бiлий�слон”�18+
00:40�Т/с�“За��бленi”�16+
НЛО.ТV
06:00�Мамахохотала.
Най#раще� (16+)
07:00,04:45�Отта#�Маста#�!
07:30�М/ф�“Вартовi�Гала#ти-
#и”
07:50�М/ф�“Чiп�i�Дейл�-
б�р�нд�ч#и-рятiвнич#и”
08:50�М/ф�“Аладдiн”
09:40�М/с�“Сiмпсони”�(16+)
11:20�Т/с�“Усi�жiн#и�вiдьми”
13:00,00:00�Мамахохотала.-
Най#раще� (16+)
15:10�Т/с�“Теорiя�вели#о�о
виб�х�”� (16+)

16:00�Т/с�“С�пер#опи”�(�16+)
19:00�Т/с�“Морсь#а�полiцiя:
полювання�на�вбивць”�(16+)
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05,09:05
Добро�о�ран#�,�Країно!
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,01:25,03:30,
05:20�Новини
09:30�Т/с�“Полдар#”�16+
11:25�Телепродаж
12:00,13:10,18:20,00:30,01:55
С�спiльна�ст�дiя.�Марафон
15:10,21:30,23:55,05:50
UA:Спорт
15:20�По�ода
15:25�Реалiтi-шо�� “Грандiознi
прое#ти:� в�лиця”
16:30�Д/ц�“Ди#i�тварини”
17:30�Схеми.�Кор�пцiя�в
деталях
18:55�Д/ц�“Свiт�ди#ої
природи”
19:20�Д/ц�“Боротьба�за
виживання”
19:55�Д/ц�“С�пер-Ч�ття”
21:40�#ВУКРАЇНI
22:15�Святi�та��рiшнi
00:00�Перша�шпальта
ICTV
04:30�Фа#ти
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35,20:15� Громадянсь#а
оборона
06:30�Рано#���вели#ом��мiстi
08:45�Фа#ти.�Рано#
09:15,19:20�Надзвичайнi
новини
10:05�Х/ф�“Перехресний
во�онь”�16+
12:00,13:20�Х/ф� “Хлопчи#и-
нальотни#и”� 16+
12:45,15:45�Фа#ти.�День
14:35,16:25�Х/ф�“Еде#тра”
16+
16:50�Х/ф�“Шибай�олова”
16+
18:45,21:05�Фа#ти.�Вечiр
21:25�Т/с�“Розтин�по#аже”
16+
23:25�Х/ф�“Др��ий���#омандi”
16+
00:55�Х/ф�“Убий�їх�всiх”�16+
02:35�Т/с�“По�аний�хороший
#оп”�16+
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано#�з
У#раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,
19:00,�23:00,04:15�Сьо�однi
09:30�Мiсiя:�#раса
10:30,04:35�Реальна�мiсти#а
12:45�А�енти�справедливостi
12+
14:45,15:30�Т/с�“Жiночий
лi#ар”�16+
20:10�То#-шо�� “Говорить
У#раїна”
21:00�Т/с�“Iнша”�16+
23:20�Контролер
00:00,02:00�Т/с�“Пробач”�16+
01:30�Телема�азин
ІНТЕР
03:25�“Орел�i�Реш#а.�Шопiн�”
04:40�М/c�“При�оди�#апiтана
Вр�н�еля”
04:55� “Телема�азин”
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#.�Л�на�вiйни”
18:00,19:00,01:55� То#-шо�
“Стос�ється� #ожно�о”
20:00� “Подробицi”
21:00� “Речдо#.�Особливий
випадо#.�Кiнцi���вод�”
23:45�Т/с�“Слiдчий�Горча#о-
ва”�12+
00:50�Т/с�“Таїсiя”�12+
НТН
05:00�“Top�Shop”
06:00�М/ф�“Сiрий�вов#�&
Червона�Шапоч#а”
07:00�М/ф�“Я#�#оза#и�на
весiллi� ��ляли”
07:55,16:50,20:50,02:50
“Випад#овий� свiдо#”
08:30,12:30,16:30,19:00,22:00,
02:10� “Свiдо#”
09:00�Х/ф�“Дов�а,�дов�а
справа...”
10:50,22:30�Т/с�“Досьє
“Майор#а”� (16+)
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�#�”
00:20�“С#лад�злочин�”
01:15,03:25� “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,
04:40�“Любий,�ми�пере-
їжджаємо”
13:45�“Одр�ження�наослiп�-
4”
15:30�“Свiт�навиворiт�10”
17:10�Т/с�“Вiтер�#охання”
(12+)
19:00� “Се#ретнi�матерiали
2020”
20:45,21:45�Т/с�“Мiж�нами,
дiвчатами”
22:45,02:35�Х/ф�“Сестри”
(16+)
01:00�Х/ф�“Се#’юрiтi”�(16+)
СТБ
04:45,20:15,22:40�Т/с�“Та,�що
бачить�завтра”�16+
07:00�“Все�б�де�добре!”
08:45� “МастерШеф.
К�лiнарний�вип�с#ний”�12+
11:35,14:50�Т/с�“Коли�ми
вдома”
12:30,15:35�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+
23:00�Т/с� “Анна-дете#тив”
12+
00:55�Х/ф�“Н�,�хто�б�#азав�2”
TV1000�ACTION�EAST
08:30�Х/ф�“Кi#бо#сер
повертається”.� (18+)
10:30�Бойови#� “Мачете”.
(18+)
12:20�Бойови#�“Мачете
вбиває”.� (18+)
14:10�Бойови#
“Вiдчайд�шний”.� (16+)
16:00�Вестерн�“Одно�о�раз��в
Ме#сицi”.� (16+)
17:45�Бойови#� “Нестримнi”.
(18+)
19:25�Бойови#�“Нестримнi�2”.
(18+)
21:10�Бойови#�“Нестримнi�3”.
(18+)
23:15,06:40�Х/ф�“Нестрим-
ний”.�(16+)
00:55�Трилер�“Петля�час�”.
(18+)
2+2
06:00,18:15� “Спец#ор”
06:30,18:45� “ДжеДАI”
07:00�Х/ф�“Ворота�пiтьми”
(16+)
08:45�Х/ф�“Катастрофа�на
авiалiнiї”� (16+)
10:25�“Помста�природи”
11:10,17:15� “За��блений�свiт”
14:00�Х/ф�“Бюро�людяностi”
(16+)
15:45�Х/ф�“211”�(16+)
19:15�Т/с�“Опер�за�ви#ли#ом-
3”�(16+)
20:15�Т/с�“Ментiвсь#i�вiйни.
Київ-2”� (16+)
22:05�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-12”� (16+)
23:45�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-11”� (16+)
02:05� “Облом.UA.”
05:45� Телема�азини

17�ЧЕРВНЯ�СЕРЕДА
НОВИЙ�КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М�льтфiльми
07:20,01:00�Варьяти�12+
09:20�Т/с�“Грiмм”�16+
11:40�Х/ф�“Сталеве�серце”
16+
13:40�Кохання�на�виживання
16+
17:10,19:00�Хто�зверх�?�12+
20:50�Х/ф�“Розбiр#и�в
Брон#сi”�16+
22:30�Х/ф�“Деннi�пес”�16+
00:10�Т/с�“За��бленi”�16+
НЛО.ТV
06:00�Мамахохотала.
Най#раще� (16+)
07:00,04:45�Отта#�Маста#�!
07:30�М/ф�“Вартовi�Гала#ти-
#и”
07:50�М/ф�“Чiп�i�Дейл�-
б�р�нд�ч#и-рятiвнич#и”
08:50�М/ф�“Аладдiн”
09:40�М/с�“Сiмпсони”�(16+)
11:20�Т/с�“Усi�жiн#и�вiдьми”
13:00,00:00�Мамахохотала.-
Най#раще� (16+)
15:10�Т/с�“Теорiя�вели#о�о
виб�х�”� (16+)
16:00�Т/с�“С�пер#опи”�(�16+)
19:00�Т/с�“Морсь#а�полiцiя:
полювання�на�вбивць”�(16+)
03:35�Роздовбаї�(16+)
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05,09:05
Добро�о�ран#�,�Країно!
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00,
18:00,21:00,23:15,01:25,
03:30,05:20�Новини
09:30�Т/с�“Полдар#”�16+
10:30�Т/с�“Дама�пiд�в�аллю”
16+
11:25�Телепродаж
12:00,13:10,18:20,00:30,
01:55,04:50�С�спiльна�ст�дiя.
Марафон
15:10,21:30,23:55,05:50
UA:Спорт
15:20�По�ода
15:25�Реалiтi-шо�� “Грандiознi

прое#ти:� в�лиця”
16:30�Д/ц�“Ди#i�тварини”
17:30,04:25�#ВУКРАЇНI
18:55�Д/ц�“Свiт�ди#ої
природи”
19:20�Д/ц�“Боротьба�за
виживання”
19:55�Д/ц�“С�пер-Ч�ття”
21:40�Розважальна�про�рама
з�Май#лом�Щ�ром�16+
22:15�Т/с�“Ма#симiлiан�та
Марiя�Б�р��ндсь#а”�16+
00:00�Спiльно
ICTV
04:30�Фа#ти
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35,10:10� Громадянсь#а
оборона
06:30�Рано#���вели#ом��мiстi
08:45�Фа#ти.�Рано#
09:15,19:20�Надзвичайнi
новини
11:50,13:20�Х/ф�“Кри#�ни”
16+
12:45,15:45�Фа#ти.�День
14:25,16:25�Х/ф�“Кри#�ни-2:
Полювання”� 16+
16:50�Х/ф�“В�л#ан”
18:45,21:05�Фа#ти.�Вечiр
20:15�Се#ретний�фронт
21:25�Т/с�“Розтин�по#аже”
16+
23:25�Х/ф�“Ле�iонер”�16+
01:15�Х/ф�“Унiверсальний
солдат-4”�18+
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�Мiсiя:�#раса
10:30,04:00�Реальна�мiсти#а
12:45�А�енти�справедливостi
12+
14:45,15:30�Т/с�“Жiночий
лi#ар”�16+
20:10�То#-шо�� “Говорить
У#раїна”
21:00�Т/с�“Iнша”�16+
23:20�Зiр#овий�шлях.�Вечiр
00:00,02:00�Т/с
“Вiдчайд�шний�домо�оспо-
дар”
01:30�Телема�азин
ІНТЕР
03:25�“Орел�i�Реш#а.�Шопiн�”
04:35�М/c�“При�оди�#апiтана
Вр�н�еля”
04:55� “Телема�азин”
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#.�Л�на�вiйни”
18:00,19:00,01:55� То#-шо�
“Стос�ється� #ожно�о”
20:00� “Подробицi”
21:00� “Речдо#.�Особливий
випадо#.�Кiнцi���вод�”
23:45�Т/с�“Слiдчий�Горча#о-
ва”�12+
00:50�Т/с�“Таїсiя”�12+
НТН
05:00�“Top�Shop”
06:00�М/ф�“Дванадцять
мiсяцiв”
07:15�М/ф�“Н�,�постривай!”
07:55,16:50,20:50,02:40
“Випад#овий� свiдо#”
08:30,12:30,16:30,19:00,
22:00,02:10� “Свiдо#”
09:00�Х/ф�“На�вiйнi�я#�на
вiйнi”
10:45,22:30�Т/с�“Досьє
“Майор#а”� (16+)
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�#�”
00:20�“С#лад�злочин�”
01:15,03:15� “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”
11:15,11:50,12:20,12:35,04:50
“Любий,�ми�переїжджаємо”
13:05,14:30� “Одр�ження
наослiп�-�3”
15:50�“Свiт�навиворiт�10”
17:10�Т/с�“Вiтер�#охання”
(12+)
19:00� “Се#ретнi�матерiали
2020”
20:45,21:45�Т/с�“Мiж�нами,
дiвчатами”
22:45,02:35�Х/ф�“Дiвчина�без
#омпле#сiв”� (16+)
01:05�Х/ф�“З�iншо�о�бо#�
лiж#а”� (16+)
СТБ
04:45,20:15,22:40�Т/с�“Та,�що
бачить�завтра”�16+

07:00�“Все�б�де�добре!”
08:45� “МастерШеф.
К�лiнарний�вип�с#ний”�12+
11:45,14:50�Т/с�“Коли�ми
вдома”
12:25,15:40�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+
23:00�Т/с� “Анна-дете#тив”
12+
00:55�Х/ф�“Дивiться,�хто
тепер� за�оворив”
TV1000�ACTION�EAST
08:10�Комедiя� “Г�дзонсь#ий
ястр�б”.� (16+)
09:55�Бойови#�“РЕД”.�(16+)
11:45�Бойови#� “Нестримнi”.
(18+)
13:30�Бойови#�“Нестримнi�2”.
(18+)
15:10�Бойови#�“Нестримнi�3”.
(18+)
17:15�Трилер�“Петля�час�”.
(18+)
19:15�Трилер
“За#онопо#iрний� �ромадя-
нин”.� (18+)
21:10�Трилер�“22�#�лi:
Безсмертний”.� (16+)
23:10�Трилер�“Азартнi� i�ри”.
(16+)
00:55�Х/ф�“Р�йнiвни#и”.�(16+)
2+2
06:00,18:15� “Спец#ор”
06:30,18:45� “ДжеДАI”
07:00�Х/ф�“Чорний�ястр�б”
(16+)
09:40�“Помста�природи”
09:50,17:10� “За��блений�свiт”
13:25�Х/ф�“Най#ращi�серед
най#ращих”� (16+)
15:15�Х/ф�“Най#ращi�серед
най#ращих-2”� (16+)
19:15�Т/с�“Опер�за�ви#ли#ом-
3”�(16+)
20:20�Т/с�“Ментiвсь#i�вiйни.
Київ-2”� (16+)
22:20�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-12”� (16+)
00:00�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-11”� (16+)
02:25� “Облом.UA.”
05:45� Телема�азини

18�ЧЕРВНЯ�ЧЕТВЕР
НОВИЙ�КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М�льтфiльми
07:20,01:50�Варьяти�12+
09:20�Т/с�“Грiмм”�16+
12:00�Х/ф�“Розбiр#и�в
Брон#сi”�16+
13:40�Заробiтчани
17:10,19:00�Хто�зверх�?�12+
21:00�Х/ф�“Iноземець”�16+
23:00�Х/ф�“Пасажир”�16+
01:00�Т/с�“За��бленi”�16+
НЛО.ТV
06:00�Мамахохотала.
Най#раще� (16+)
07:00,04:50�Отта#�Маста#�!
07:30�М/ф�“Вартовi�Гала#ти-
#и”
07:50�М/ф�“Чiп�i�Дейл�-
б�р�нд�ч#и-рятiвнич#и”
08:50�М/ф�“Аладдiн”
09:40�М/с�“Сiмпсони”�(16+)
11:20�Т/с�“Усi�жiн#и�вiдьми”
13:00,00:00�Мамахохотала.-
Най#раще� (16+)
15:10�Т/с�“Теорiя�вели#о�о
виб�х�”� (16+)
16:00�Т/с�“С�пер#опи”�(�16+)
19:00�Т/с�“Морсь#а�полiцiя:
полювання�на�вбивць”�(16+)
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05,09:05
Добро�о�ран#�,�Країно!
07:00,08:00,09:00,13:00,15:00
,18:00,21:00,23:15,01:25,
03:30,05:20�Новини
09:30�Т/с�“Дама�пiд�в�аллю”
16+
11:25�Телепродаж
12:00,13:10,18:20,00:30,
01:55,04:50�С�спiльна�ст�дiя.
Марафон
15:10,21:30,23:55,05:50
UA:Спорт
15:20�По�ода
15:25�Реалiтi-шо�� “Грандiознi
прое#ти:� в�лиця”
16:30�Д/ц�“Ди#i�тварини”
17:30�Розважальна�про�рама
з�Май#лом�Щ�ром�16+
18:55�Д/ц�“Свiт�ди#ої
природи”
19:20�Д/ц�“Боротьба�за
виживання”
19:55�Д/ц�“С�пер-Ч�ття”
21:40,04:25�Схеми.�Кор�пцiя
в�деталях
22:15�Т/с�“Ма#симiлiан�та
Марiя�Б�р��ндсь#а”�16+
00:00�#ВУКРАЇНI
ICTV
04:30�Фа#ти
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35�Громадянсь#а�оборона
06:30�Рано#���вели#ом��мiстi
08:45�Фа#ти.�Рано#
09:15,19:20�Надзвичайнi
новини
10:10�Се#ретний�фронт
11:55,13:20�Х/ф�“Iнтимний
словни#”�16+
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12:45,15:45�Фа#ти.�День
14:35,16:20�Х/ф�“Хлопчи#и-
нальотни#и”� 16+
17:00�Х/ф�“С.В.О.Т.:�В
облозi”�16+
18:45,21:05�Фа#ти.�Вечiр
20:15�Анти-зомбi
21:25�Т/с�“Розтин�по#аже”
16+
23:25�Х/ф�“Не�вiдст�пати�i�не
здаватись”� 16+
01:15�Х/ф�“Смертельний
списо#”�16+
02:40�Т/с�“По�аний�хороший
#оп”�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�Мiсiя:�#раса
10:30,03:50�Реальна�мiсти#а
12:45�А�енти�справедливостi
12+
14:45,15:30�Т/с�“Жiночий
лi#ар”�16+
20:10�То#-шо�� “Говорить
У#раїна”
21:00�Т/с�“Iнша”�16+
23:20�Слiдами
00:00,02:00�Т/с�“Доля�на�iм’я
Любов”�12+
01:30�Телема�азин
ІНТЕР
03:20�“Орел�i�Реш#а.�Шопiн�”
04:35�М/c�“При�оди�#апiтана
Вр�н�еля”
04:55� “Телема�азин”
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#.�Л�на�вiйни”
18:00,19:00,01:50� То#-шо�
“Стос�ється� #ожно�о”
20:00� “Подробицi”
21:00� “Речдо#.�Особливий
випадо#.�Кiнцi���вод�”
23:45�Т/с�“Слiдчий�Горча#о-
ва”�12+
00:50�Т/с�“Таїсiя”�12+
НТН
05:00,04:50�“Top�Shop”
06:20�М/ф�“Чиполлiно”
07:20�М/ф�“Н�,�постривай!”
07:55,16:50,20:50,02:45
“Випад#овий� свiдо#”
08:30,12:30,16:30,19:00,
22:00,02:15� “Свiдо#”
09:00�Х/ф�“Iз�життя�начальни-
#а�#арно�о�розш�#�”
10:45,22:30�Т/с�“Досьє
“Майор#а”� (16+)
12:50�“Вартiсть�життя”
14:15� “Таємницi
#римiнально�о� свiт�”
15:20�“Правда�життя.
Професiйнi� бай#и”
18:20,03:55� “Правда�життя”
19:30�“Ле�енди�#арно�о
розш�#�”
00:20�“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,
16:45,19:30,05:20�ТСН:
“Телевiзiйна�сл�жба�новин”
09:25,10:20� “Життя� вiдомих
людей�2020”
11:15,11:50,12:20,12:35,
13:10,03:55�“Любий,�ми
переїжджаємо”
13:45�“Одр�ження�наослiп�-
3”
15:25�“Свiт�навиворiт�10”
17:10�Т/с�“Вiтер�#охання”
(12+)
19:00� “Се#ретнi�матерiали
2020”
20:45�Т/с�“Мiж�нами,
дiвчатами”
21:45�“Право�на�влад��2020”
00:30�Х/ф�“Шафт”�(16+)
СТБ
04:45,20:15,22:40�Т/с�“Та,�що
бачить�завтра”�16+
07:00�“Все�б�де�добре!”
08:45� “МастерШеф.
К�лiнарний�вип�с#ний”�16+
14:30,17:30,22:00� “Вi#на-
Новини”
14:50� “МастерШеф.
К�лiнарний�вип�с#ний”�12+
15:35�Т/с�“Коли�ми�вдома.
Нова� iсторiя”
18:15� “С�перМама”
19:10�“Один�за�всiх”�16+
23:00�Т/с� “Анна-дете#тив”
12+
00:55�Х/ф�“Знов��вдома”�16+
TV1000�ACTION�EAST
08:20�Трилер�“Азартнi� i�ри”.
(16+)
10:05�Трилер�“22�#�лi:
Безсмертний”.� (16+)
12:05�Трилер
“За#онопо#iрний� �ромадя-
нин”.� (18+)
14:00�Х/ф�“Р�йнiвни#и”.�(16+)
15:55�Бойови#�“Гра�Ендера”.
(12+)

17:45�Бойови#�“Елiзi�м:�Рай
не�на�Землi”.�(16+)
19:40�Бойови#�“Люсi”.�(18+)
21:10�Трилер�“Еверлi”.�(18+)
22:40�Трилер�“Чорний�дрiзд”.
(16+)
00:15�Х/ф�“Мiсто��рiхiв�2:
Жiн#а,�заради�я#ої�варто
вбивати”.� (18+)
2+2
06:00,18:15� “Спец#ор”
06:30,18:45� “ДжеДАI”
07:00�Х/ф�“Незба�ненне”
(16+)
08:55�“Помста�природи”
09:10� “Рiшала-2”
11:05,17:20� “За��блений�свiт”
14:05�Х/ф�“Най#ращi�серед
най#ращих-3”� (16+)
15:50�Х/ф�“Най#ращi�серед
най#ращих-4”� (16+)
19:15�Т/с�“Опер�за�ви#ли#ом-
3”�(16+)
20:15�Т/с�“Ментiвсь#i�вiйни.
Київ-2”� (16+)
22:15�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-12”� (16+)
23:55�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-11”� (16+)
01:40� “Облом.UA.”
05:45� Телема�азини

19�ЧЕРВНЯ�П’ЯТНИЦЯ
НОВИЙ�КАНАЛ
06:00,07:15�Kids’�Time
06:05�М�льтфiльми
07:20,01:00�Варьяти�12+
10:30�Половин#и�16+
12:20�Топ�-�модель�по-
�#раїнсь#и�16+
17:20�Х/ф�“Шпи��н�по
с�сiдств�”
19:00�Х/ф�“Карате�-�#iд”�16+
21:50�Х/ф�“Медальйон”
23:30�Х/ф�“Вбивцi�на�замiн�”
18+
02:25�Сл�жба�розш�#��дiтей
НЛО.ТV
06:00�Мамахохотала.
Най#раще� (16+)
07:00,04:50�Отта#�Маста#�!
07:30�М/ф�“Вартовi�Гала#ти-
#и”
07:50�М/ф�“Чiп�i�Дейл�-
б�р�нд�ч#и-рятiвнич#и”
08:50�М/ф�“Аладдiн”
09:40�М/с�“Сiмпсони”�(16+)
11:20�Т/с�“Усi�жiн#и�вiдьми”
13:00,00:00�Мамахохотала.-
Най#раще� (16+)
15:10�Т/с�“Теорiя�вели#о�о
виб�х�”� (16+)
16:00�Т/с�“С�пер#опи”�(�16+)
19:00�Т/с�“Морсь#а�полiцiя:
полювання�на�вбивць”�(16+)
03:35�Роздовбаї�(16+)
UA:ПЕРШИЙ
06:00�М/с�“Кни�а�дж�н�лiв”
06:30,07:05,08:05,09:05
Добро�о�ран#�,�Країно!
07:00,08:00,09:00,13:00,
15:00,�18:00,21:00,�23:15,
01:25,�03:30,05:20�Новини
09:30�Т/с�“Дама�пiд�в�аллю”
16+
11:25�Телепродаж
12:00,13:10,18:20,00:30,
01:55,04:50�С�спiльна�ст�дiя.
Марафон
15:10,21:30,23:55,05:50
UA:Спорт
15:20�По�ода
15:25�Реалiтi-шо�� “Грандiознi
прое#ти:� в�лиця”
16:30,20:30,21:40�Д/ц� “Ди#i
тварини”
17:25�VoxCheck
17:30,04:25�Перша�шпальта
18:55�Д/ц�“Свiт�ди#ої
природи”
19:20�Д/ц�“Боротьба�за
виживання”
19:55�Д/ц�“С�пер-Ч�ття”
22:15�Свiтова�медицина.
Камбоджа�-�#лiнi#а�Тонлесап
22:45�Свiтова�медицина.
Камбоджа�-�останнiй�з�КРУ
00:00�Схеми.�Кор�пцiя�в
деталях
ICTV
04:30,00:45�Фа#ти
04:50�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
05:35�Громадянсь#а�оборона
06:30�Рано#���вели#ом��мiстi
08:45�Фа#ти.�Рано#
09:15,19:20�Надзвичайнi
новини
10:05�Анти-зомбi
11:00,13:15�Х/ф�“Не
вiдст�пати�i�не�здаватись”
16+
12:45,15:45�Фа#ти.�День
13:20�Х/ф�“Ле�iонер”�16+
15:10,16:20�Х/ф�“Др��ий��
#омандi”�16+
17:25,20:10�Дизель-шо��12+
18:45�Фа#ти.�Вечiр
22:50�С#етч-шо��“На�трьох”
16+
01:05�Х/ф�“Iнтимний�словни#”
16+
02:55�Т/с�“По�аний�хороший
#оп”�16+
ТРК� “УКРАїНА”
06:30,07:10,08:15�Рано#�з
У#раїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00
Сьо�однi
09:30,04:00�Реальна�мiсти#а
11:00�Т/с�“Б�дь�що�б�де”�12+
14:45,15:30�Т/с�“Жiночий
лi#ар”�16+

20:10�Г�чна�справа
21:00�Свобода�слова�Савi#а
Ш�стера
00:00,02:15�Т/с�“Я�тебе
знайд�”�12+
01:45�Телема�азин
ІНТЕР
03:20�“Орел�i�Реш#а.�Шопiн�”
04:30�М/c�“При�оди�#апiтана
Вр�н�еля”
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� “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#.�Л�на�вiйни”
18:00,01:35�То#-шо��“Сто-
с�ється� #ожно�о”
20:00� “Подробицi� тижня”
НТН
05:50�М/ф�“При�оди
Б�ратiно”
07:20�М/ф�“Н�,�постривай!”
07:55,16:50,20:50,02:35
“Випад#овий� свiдо#”
08:30,12:30,16:30,19:00,
22:00,02:05� “Свiдо#”
09:00�Х/ф�“Кабл�ч#а�з
Амстердама”
10:45,22:30�Т/с�“Досьє
“Майор#а”� (16+)
12:50,03:55� “Правда�життя”
14:15� “Таємницi
#римiнально�о� свiт�”
15:20�“Правда�життя.
Професiйнi� бай#и”
18:20�“Таємницi�свiт�”
19:30�“Ле�енди�#арно�о
розш�#�”
00:15�“С#лад�злочин�”
01:05,03:05� “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,
16:45,19:30,04:20�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�-
3”
15:35�“Свiт�навиворiт�10”
17:10�Т/с�“Вiтер�#охання”
(12+)
19:00� “Се#ретнi�матерiали
2020”
20:35�“Лi�а�смiх�.�Дайджест
2020”
22:00�“Вечiрнiй�#вартал�2020”
23:20�Х/ф�“Обло�а”�(16+)
01:30� “#Г�днайтшо��Валерiя
Жид#ова”
СТБ
04:45,20:50,22:40�Т/с�“Та,�що
бачить�завтра”�16+
07:00,19:00� “Наречена�для
тата�3”�12+
08:50,14:50,18:15�Т/с� “Слiпа”
12+
14:30,17:30,22:00� “Вi#на-
Новини”
TV1000�ACTION�EAST
08:15�Драма�“Воїн”.�(12+)
10:45�Трилер�“Чорний�дрiзд”.
(16+)
12:20�Трилер� “Про��лян#а
серед�мо�ил”.�(18+)
14:20�Х/ф�“Мiсто��рiхiв�2:
Жiн#а,�заради�я#ої�варто
вбивати”.� (18+)
16:05�Х/ф�“О�идна�вiсiм#а”.
(18+)
19:05�Х/ф�“Клiєнт”.�(16+)
21:10�Бойови#�“План�втечi”.
(16+)
23:10�Х/ф�“Тюря�а”.�(16+)
01:00�Бойови#
“Вiдчайд�шний”.� (16+)
03:10�Вестерн�“Одно�о�раз��в
Ме#сицi”.� (16+)
05:10�Трилер�“Еверлi”.�(18+)

2+2
06:00,18:15� “Спец#ор”
06:30,18:45� “ДжеДАI”
07:00�Х/ф�“Де#iр�:�Три
#аменi”
08:35�Х/ф�“Самовол#а-72”
(16+)
10:00�“Помста�природи”
10:10,17:20� “За��блений�свiт”
14:05�Х/ф�“В�iм-я�Бен-Г�ра”
(16+)
15:50�Х/ф�“Король�Арт�р�i
лицарi�#р��ло�о�стол�”�(16+)
19:15�Х/ф�“Амери#анець”
(16+)
21:10�Х/ф�“Джейсон�Борн”
23:30�Х/ф�“Хижа#-2”�(18+)
01:30� “Облом.UA.”

20�ЧЕРВНЯ�СУБОТА
НОВИЙ�КАНАЛ
06:00,07:25�Kids’�Time
06:05�М/ф�“Кни�а�життя”
07:30�Таємний�а�ент
08:50,02:00�Варьяти�12+
10:10�Хто�зверх�?�12+
14:00�Х/ф�“Завжди�#ажи
“Та#”�16+

16:00�Х/ф�“Карате�-�#iд”�16+
18:40�Х/ф�“Людина�-�пав�#:
Повернення�додом�”�12+
21:00�Х/ф�“Людина�-�пав�#:
Дале#о�вiд�дом�”�12+
23:30�Х/ф�“Деннi�пес”�16+
01:10�Т/с�“За��бленi”�16+
НЛО.ТV
06:00�Мамахохотала.
Най#раще� (16+)
07:00,04:40�Отта#�Маста#�!
07:30�М/ф�“Качинi�iсторiї”
09:40�М/с�“Сiмпсони”�(16+)
11:20�Т/с�“Усi�жiн#и�вiдьми”
13:00�Мамахохотала� (16+)
17:00�Х/ф�“Шопо-#оп”�(16+)
18:40�Т/с�“Морсь#а�полiцiя:
полювання�на�вбивць”�(16+)
23:40�Мамахохотала.Най#ра-
ще�(16+)
02:35�Чистоплюи�(16+)
UA:ПЕРШИЙ
06:00,11:40�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,
02:30,05:30�Новини
09:30�Х/ф�“Марiя�Терезiя”
16+
12:30�Ще�бiльше�про
дiджитал
13:30�Свiтова�медицина.
Камбоджа�-�#лiнi#а�Тонлесап
14:00�Свiтова�медицина.
Камбоджа�-�останнiй�з�КРУ
14:30�Телепродаж
15:00�Країна�пiсень
16:00�Т/с�“Ма#симiлiан�та
Марiя�Б�р��ндсь#а”�16+
18:00�Д/ц�“Iсторiї�в�л#анiв”
18:30�Д/ц�“Е#спедицiя�зi
Стiвом�Бе#шеллем”
19:30�Д/ц�“Боротьба�за
виживання”
20:00�Д/ф�“Острови:�Азорсь#i
острови.�Азорсь#i� острови.
Вiд#ривачi,� #ити,� в�л#ани”
21:20�Д/ц�“С�пер-Ч�ття”
22:00�Х/ф�“Вели#а�#раса”�18+
00:30�Святi�та��рiшнi
01:25�#ВУКРАЇНI
ICTV
05:00�Фа#ти
05:30�С#етч-шо��“На�трьох”
16+
06:15�Перше,�др��е�i�#омпот!
07:10�Т/с�“Вижити�за�б�дь-
я#��цiн�”
10:35,13:00�Т/с� “Невиправнi”
16+
12:45�Фа#ти.�День
14:35�Х/ф�“Одина#”�16+
16:40�Х/ф�“Чорна�дiра”�16+
18:45�Фа#ти.�Вечiр
19:10�Х/ф�“Хронi#и�Рiддi#а”
16+
21:15�Х/ф�“Примарний
патр�ль”�16+
23:00�Х/ф�“47�ронiнiв”�16+
01:05�Х/ф�“Перехресний
во�онь”�16+
02:50�Х/ф�“Унiверсальний
солдат-4”�18+
ТРК� “УКРАїНА”
07:00,15:00,19:00�Сьо�однi
07:30,03:15�Реальна�мiсти#а
07:50,15:20�Т/с�“Iнша”�16+
16:45,21:00�Т/с� “Здраств�й,
сестра”
20:00�Головна�тема
23:15,02:15�Т/с�“Дiм�на
холодном��#лючi”�16+
01:45�Телема�азин
ІНТЕР
04:30�“Орел�i�Реш#а.�Шопiн�”
05:15� “Телема�азин”
06:40� “Слово�Предстоятеля”
06:50�Х/ф�“Не�б�ло�б�щастя”
08:00�“Шiсть�сото#”
09:00�“Гот�ємо�разом.
Домашня� #�хня”
10:00� “Корисна�про�рама”
11:00�Х/ф�“За#оханий�за
власним�бажанням”
12:40�Х/ф�“Вийти�замiж�за
#апiтана”
14:30�Х/ф�“Найчарiвнiша�та
найпривабливiша”
16:00�Х/ф�“Не�мож��с#азати
“прощавай”
17:50,20:30�Т/с�“Слiдчий
Горча#ова”� 12+
20:00,02:10� “Подробицi”
22:40�“Концерт�Христини
Орба#айте� “Бессониця”
00:20�Х/ф�“Двiчi�в�одн��рi#�”
16+
02:40�Д/п�“Таємницi�пiрамiд”
НТН
05:45�Х/ф�“Нiчний�патр�ль”
07:30�Х/ф�“Хазяїн�тай�и”
09:00�Х/ф�“Зни#нення�свiд#а”
10:40�Х/ф�“С#ринь#а�Марiї
Медiчi”
12:20�“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�“Очi#�вання
пол#овни#а�Шали�iна”
21:10�Х/ф�“Tри�дев’ят#и”
(16+)
23:20�Х/ф�“Нiчна�бри�ада”
(18+)
01:10�“Жорсто#ий�спорт”
1+1
06:15,07:00� “Життя� вiдомих
людей�2020”
08:00� “Снiдано#.�Вихiдний”

10:00,02:30� “Свiт� навиворiт”
17:30�Х/ф�“Та#сi”
19:30,05:15�ТСН:� “Телевiзiйна
сл�жба�новин”
20:15� “Вечiрнiй� #вартал”
23:10,00:10� “Свiтсь#е�життя.
2020”
01:05�“Лi�а�смiх�.�Дайджест
2020”
СТБ
04:45�Т/с�“Та,�що�бачить
завтра”�16+
07:10�Т/с�“Коли�ми�вдома”
09:05� “Неймовiрна�правда
про�зiро#”
10:00�Т/с�“Папань#и�-�2”�12+
15:10� “С�перМама”
19:00� “МастерШеф
Професiонали�2”�12+
21:25�“Врят�йте�наш��сiм’ю�-
2"�16+
23:55� “Х-Фа#тор”
TV1000�ACTION�EAST
07:00�Х/ф�“Клiєнт”.�(16+)
09:20�Х/ф�“Тюря�а”.�(16+)
11:15�Бойови#�“План�втечi”.
(16+)
13:15�Х/ф�“Д�ель”.�(18+)
15:10�Бойови#
“Вiдчайд�шний”.� (16+)
17:00�Вестерн�“Одно�о�раз��в
Ме#сицi”.� (16+)
18:40�Трилер� “Парламентер”.
(16+)
21:10,06:40�Бойови#� “Грошо-
вий�потя�”.�(16+)
23:05�Трилер� “Чистильни#”.
(16+)
00:35�Х/ф�“Нестримний”.
(16+)
2+2
06:00�“ДжеДАI�2019”
08:15,01:00� “За��блений�свiт”
13:10�Х/ф�“День,�#оли�Земля
з�пинилась”� (16+)
14:50�Х/ф�“Спо�ад”�(16+)
16:20�Х/ф�“Сталевий
свiтано#”� (16+)
18:15�Х/ф�“Орел�Дев-ято�о
ле�iон�”� (16+)
20:20�Х/ф�“Вели#а�стiна”
(16+)
22:10�Х/ф�“Хижа#”�(18+)
00:05�Т/с�“CSI:�Мiсце
злочин�-11”� (16+)
02:00� “Облом.UA.”

21�ЧЕРВНЯ�НЕДIЛЯ
НОВИЙ�КАНАЛ
06:00�М�льтфiльми
06:50�Аферисти�в�мережах
16+
08:45,10:15�Kids’�Time
08:50�М/ф�“Реальна�бiл#а�2”
10:20�Х/ф� “К�ленепробивний
чернець”�16+
12:10�Х/ф�“Медальйон”
14:00�Х/ф�“Людина�-�пав�#:
Повернення�додом�”�12+
16:30�Х/ф�“Людина�-�пав�#:
Дале#о�вiд�дом�”�12+
18:40�Х/ф�“Людина�-�пав�#:
Дале#о�вiд�дом�”�16+
21:00�Х/ф�“По�оня”�16+
23:00�Х/ф�“Бiлий�слон”�18+
00:40�Т/с�“За��бленi”�16+
НЛО.ТV
06:00�Мамахохотала.
Най#раще� (16+)
07:00�Отта#�Маста#�!
07:30�М/ф�“Качинi�iсторiї”
09:40�М/с�“Сiмпсони”�(16+)
11:20�Т/с�“Усi�жiн#и�вiдьми”
13:00�Мамахохотала� (16+)
16:50�Х/ф�“Шопо-#оп��
Ве�асi”� (16+)
18:30,01:40�Т/с�“Морсь#а
полiцiя:�полювання�на
вбивць”� (16+)
23:30�ПРО�КIНО�на�НЛО:�Х/Ф
ДРАБИНА�ЯКОВА”� (16+)
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,
02:30,05:30�Новини
09:00�Божественна�Лiт�р�iя��
Свято-Михайлiвсь#ом�
#афедральном�� 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�Свiтовi� чемпiонати.
О�ляд
14:30�Телепродаж
15:00�UA�Фоль#
16:00�Т/с�“Ма#симiлiан�та
Марiя�Б�р��ндсь#а”�16+
17:00�Т/с�“Мiстер�Селфрiдж”
16+
18:00�Д/ц�“Iсторiї�в�л#анiв”
18:30�Д/ц�“Е#спедицiя�зi
Стiвом�Бе#шеллем”
19:30�Д/ц�“Боротьба�за
виживання”
20:00�Д/ф�“Острови:
Мальдiвсь#i� острови:
дивовижнi� пiдводнi� свiти”
21:20�Розважальна�про�рама
з�Май#лом�Щ�ром�16+
22:00�Х/ф�“Сiльвiо�та�iншi”
18+
00:40�Сильна�доля
01:30�UA:Фоль#.�Спо�ади
ICTV
05:10�Фа#ти

05:35�Анти-зомбi
06:25,08:10� Громадянсь#а
оборона
07:15�Се#ретний�фронт
09:05�Т/с�“Вiддiл�44”�16+
12:45�Фа#ти.�День
13:00�Х/ф�“Чорна�дiра”�16+
14:55�Х/ф�“Хронi#и�Рiддi#а”
16+
17:00�Х/ф�“Примарний
патр�ль”�16+
18:45�Фа#ти�тижня
20:30�Х/ф�“Водiй�для�#опа”
16+
22:15�Х/ф�“Кровний�бать#о”
23:55�Х/ф�“Випроб�вання
во�нем”
02:00�Х/ф�“Убий�їх�всiх”�16+
ТРК� “УКРАїНА”
06:50�Мiсiя�#раса
09:00�Т/с�“Мiй�най#ращий
воро�”�12+
13:00�Т/с�“Я�тебе�знайд�”�12+
17:00,21:00�Т/с�“Квоч#а”
19:00�Сьо�однi.�Пiдс�м#и�з
Оле�ом�Панютою
23:00,02:15�Т/с�“Клян�ся
#охати�тебе�вiчно”�12+
01:45�Телема�азин
ІНТЕР
03:15�“Орел�i�Реш#а.�Шопiн�”
04:25,10:00�“Орел�i�реш#а.
Дива�свiт��2”
05:10,11:00�“Орел�i�Реш#а.
Iвлєєва�vs.�Бєдня#ов”
06:00�Х/ф�“Смертельна
помил#а”
08:00�“Удачний�прое#т”
09:00�“Гот�ємо�разом”
12:00�Х/ф�“Лев”�12+
14:10�Т/с�“Побачити�о#еан”
12+
17:50�Х/ф�“Справа�Коллiнi”
20:00� “Подробицi”
20:30�Х/ф�“Квiти�вiйни”
23:20�Х/ф�“Не�мож��с#азати
“прощавай”
01:05� “Речдо#”
НТН
05:20�Х/ф�“Грачi”
07:00� “Слово�Предстоятеля”
07:10�“Страх���твоєм��домi”
10:45�Х/ф�“Очi#�вання
пол#овни#а�Шали�iна”
12:20�Х/ф�“У�небi�“Нiчнi
вiдьми”
13:55�Х/ф�“Кохання,�#охання,
#охання”
16:50�Х/ф�“Tри�дев’ят#и”
(16+)
19:00�Х/ф�“А�зорi�т�т�тихi...”
22:40�Х/ф�“Страхови#”�(16+)
00:45�Х/ф�“Нiчна�бри�ада”
(18+)
1+1
06:15,07:05� “Життя� вiдомих
людей�2020”
08:00� “Снiдано#.�Вихiдний”
09:00� “Лото-Забава”
09:25,01:00� “Свiт� навиворiт”
16:50�Х/ф�“I�ри�роз�м�”
19:30,05:00� “ТСН-Тиждень”
21:00�Х/ф�“Джон�Уї#”�(16+)
22:50�Х/ф�“Ба�ряний�пi#”
(18+)
СТБ
04:45�Т/с�“Та,�що�бачить
завтра”�16+
07:00�Х/ф�“Солдат�Iван
Бров#iн”
08:45�Х/ф�“Iван�Бров#iн�на
цiлинi”
10:30�“Хата�на�тата”�12+
16:35� “МастерШеф
Професiонали�2”�12+
19:00�“Слiдство�вед�ть
е#страсенси”� 16+
19:55�“Один�за�всiх”�16+
22:20�“Я�соромлюсь�сво�о
тiла”�16+
01:50�“Ва�iтна���16”�16+
TV1000�ACTION�EAST
08:25�Трилер� “Парламентер”.
(16+)
10:55�Трилер� “Чистильни#”.
(16+)
12:25�Х/ф�“Нестримний”.
(16+)
14:00�Бойови#� “Нестримнi”.
(18+)
15:40�Бойови#�“Нестримнi�2”.
(18+)
17:20�Бойови#�“Нестримнi�3”.
(18+)
19:25�Бойови#�“Ле�iон”.�(18+)
21:10�Дете#тив� “Пасажир”.
(16+)
22:55�Трилер�“Вiнчестер.
Б�дино#,� я#ий�поб�д�вали
примари”.� (16+)
00:35�Трилер�“22�#�лi:
Безсмертний”.� (16+)
2+2
06:00�“ДжеДАI�2019”
07:15,00:40� “За��блений�свiт”
12:10�Х/ф�“Андроїд-
полiцейсь#ий”� (16+)
13:50�Х/ф�“Атлантичний
р�бiж”� (16+)
15:20�Х/ф�“Атлантичний
р�бiж:�Вос#ресiння”� (16+)
17:00�Х/ф�“Охоронець”�(16+)
19:00�Х/ф�“Гра�на�виживання”
(16+)
20:45�Х/ф�“Код�дост�п�
“Кейпта�н”� (16+)
22:50�Х/ф�“Амери#ансь#ий
йєтi”� (18+)
02:25�“Помста�природи”
04:55� “Цiл#ом�таємно-2017”
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380�м2.� Адреса:� в�л.� По�ровсь�а
(приміщення�міжрайбази).�Є�рам-
па.
Тел.:�(067)�432-38-50,
(067)�307-04-27

-�пр-ся�зем.�ділян�а�в�центрі�міста
пл.� 100м2.� Зроблено� проє�тно-
дозвільні�до��менти�на�еле�тро-�та
водопостачання.
Тел.:�(068)�985-73-29

-�У�виробничий�цех�потрібні�різно-
робочі,�механі�и� та� зварювальни-
�и.
Тел.:�(098)�439-30-62

ГАРЯЧІ�ВАКАНСІЇ!
Потрібні:
-� працівни�и� на� виробництво
хлібоб�лочних� виробів.� Стаж
роботи� обов’яз�ово!
-�спеціалісти�з�полі%рафічними
та�др��арсь�ими�навич�ами.
Тел.:�(096)�68-60-587

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
ЗЕМЛЮ
С/Г,
ПАЇ,
БУДИНКИ


Тел.:
097-111-26-88

Тел.:�(067)�833-06-84

-� 4-�імн.� �вартира� по�ращено%о
план�вання�пл.�83�м2,� ��хня�11�м2

по� пр-т�� Незалежності.� Кімнати,
санв�зол�та�ванна�розміжні.�Є�лод-
жія�та�бал�он.
Тел.:�(067)�991-37-39

-�2-�імн.��вартира�по�в�л.�Олени
Пчіл�и,7
Тел.:�(097)�319-03-37

-�3-�імн.��вартира�в�119�р-ні.�Утеп-
лена.
Тел.:�(067)�833-06-84

-�4-�імн.��вартира�в�центрі�міста�.
Можливий�обмін�на�1-о��імн.��вар-
тир��з�доплатою.
Тел.:�(097)�335-10-90
(093)�998-64-14

-�зд-ся�в�оренд��приміщення�для
�омерційно%о� ви�ористання� пл.

сільсь�ої�ради,�дачний��ооператив
"Дністер",� перед� с.� Сад�івці).� Є
зем.�ділян�а�14�сот.,�2�приб�дови,
�риниця.
Тел.:�(097)�611-14-78

-�б�дино��в�р-ні�СЗШ�№1;
�та�ож�пр-ся�половина�б�дин���по
пров.�Тропініна.
Тел.:�(097)�327-11-73

-�3-�імн.��вартира�на�5-м��пов.�5-пов.
б�дин���в�119�р-ні.�В��вартирі�інд.
опалення,�замінено�ві�на,�два�бал-
�они.�Тихий,�спо-�ійний�двір.
Тел.:�(068)�056-84-39

-�3-�імн.��вартира�(не���това)�пл.
70�м2�на�4-м��пов.�10-пов.�б�дин��
по� в�л.�Ставись�ій,� 48.�Зроблено
євроремонт.�Є�інд.�опалення,�бой-
лер,� �ладова� �імната.� Бал�он� та
лоджія� зас�лені.� Тихий� затишний
двір.�Та�ож�є�%араж.
Тел.:�(097)�849-94-33�(Юля)
(097)�284-47-44�(Ан%еліна)

-�3-�імн.��вартира�на�3-м��пов.�5-
пов.� б�дин��� по� в�л.� Грець-�ій,6.
Євроремонт�з�беблями�та�поб�то-
вою�техні�ою.�Є�інд.�опалення.�Ціна
до%овірна.
Тел.:�(096)�100-33-31

-�3-�імн.��вартира�в�119�р-ні,��теп-
лена.

приватизована�зем.�ділян�а�25�сот.
Тел.:�(097)�814-93-63

-� 2-пов.� б�дино�� в� с.� Серебрії.
Зроблено�євроремонт,�є�всі�зр�ч-
ності.
Тел.:�(067)�712-32-28,
(097)�974-70-40

-�б�дино��на�два�входи�по�в�л.�8
Березня.�Є� всі� зр�чності,� 4� �імн.
літня� ��хня,� зем.� ділян�а,� альтан-
�а,�%араж.
Тел.:�(098)�533-26-75

-�двоповерховий�б�дино��в�центрі
міста�пл.�334�м2.�Є�%араж��пл.�38
м2,�зем.�ділян�а�7�сот.
Тел.:�(096)�353-32-45

-�двоповерховий�б�дино��(дача)���з
меблями�та�поб�товою�техні�ою�за
містом� (територія� Бронниць�ої
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Віддр��овано���др��арні�ТОВ�"Ре�іна�ЛТД".

Адреса:�м.�Вінниця,�в�л.�П��ачова,�1.

�Тел.:�(097)�156-39-13.�Зам.�№�29406

Умовн.�др��.�ар�.�1.�На�лад�1117�прим.

Ціна�до�овірна
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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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ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍßÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍßÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍßÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍßÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß
�� Чехії� для� чолові�ів� та

жіно�.
Без�оштовні��онс�льтації,

достав�а�на�робот�,
оформлення� віз.

Тел.:�(063)�218-02-33

(067)� 369-82-33

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

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

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

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

-�б�дино	�по�пр-т��Незалежності,
245.�Є��аз,�вода,�зем.�ділян	а�6�сот.
Тел.:�(096)�640-29-67,
(097)�181-13-51

-� половина� б�дин	�� в� центрі� с.
Немії�пл.�56�м2.�Є�3�	імнати,�	�хня,
�аз,�вода.
Тел.:�(068)�628-62-33

-�частина�б�дин	��по�в�л.�Січових
Стрільців.
Тел.:�(067)�664-15-92

-� недоб�дований� б�дино	� (р.
10х10�м)�в�с.�Новій�Гри�оровці.�Є

ÏÐÎÄÀÞÒÜÑßÏÐÎÄÀÞÒÜÑßÏÐÎÄÀÞÒÜÑßÏÐÎÄÀÞÒÜÑßÏÐÎÄÀÞÒÜÑß

ÁÓÄÈÍÊÈÁÓÄÈÍÊÈÁÓÄÈÍÊÈÁÓÄÈÍÊÈÁÓÄÈÍÊÈ
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Подячний�лист�за�світл�
пам’ять�про�бать�а

4�червня�не�стало�найдорожчої�нам�людини�–�нашо�о�бать�а
–�Ми�оли�Дмитровича�Юрмана.�Від�нестерпно�о�болю�і�безви-
мірної�втрати,�здавалося,�немає�ні�порят"н�",�ні�розради.�Та�з
поміччю�Божою�і�та�их�щиро�небайд"жих�до�нашо�о��оря�лю-
дей�ми�пережили�ці� чорні�дні.� Том"� хочемо�подя�"вати�"сім,
хто�б"в�з�нами�поряд,�хто�"сіля�о�нас�підтрим"вав�і�допома�ав,
хто�прийшов�провести�нашо�о�бать�а�в�останню�доро�".�Пере-
б"ваючи�в��либо�ій�с�орботі,�ми�не�змо�ли�всім�подя�"вати�за
підтрим�",� і�том"�через��азет"�хочемо�висловити�слова�вдяч-
ності� �ожном"� за� те,�що� вшан"вали� пам’ять� нашо�о� бать�а.
Розділяючи� з� нами� �оре,�ми� відч"ли,�що� світлий� спо�ад� про
Ми�ол"�Юрмана�прис"тній�поміж�вас,�є�щирим�та�по-справж-
ньом"�звор"шливим.

Др�жина	та	діти	Ми�оли	Юрмана

Праця�за�по�ли�анням�–�це��оли�займаєшся�"любленою�спра-
вою,��оли�справа�є�частин�ою�тебе�і�день,�прожитий�без�звич-
ної�праці�–�не�є�позитивним.�Саме�люди,�я�і�правильно�обрали
свій�шлях� "�житті,� не� відст"пили� від� своєї�мети� –� приносять
�ористь�с"спільств",�адже�свою�робот"�ви�он"ють�дос�онало�і
з�любов’ю.�На�мою�д"м�",�правильно�обрали�своє�місце�в�житті
сім’я�лі�арів�Лозовичів�–�Олена�Анатоліївна�та�Ві�тор�Анатолі-
йович,�–�з�династії�меди�ів,�з�любов’ю�до�професії,�я�"�прище-
пили�їм�бать�и�ще�з�дитинства,�на�цьом"�медичном"�поприщі
працюють�"же�протя�ом�ба�атьох�ро�ів:�вона�–��лі�арем-�іне-
�оло�ом,� він� –� лі�арем-діа�ностом.� �Дитячий� лі�ар-педіатр� -
Евеліна�Петрівна�Власова,�я�а��присвятила�все�своє�життя�лі�"-
ванню�дітей,�лі�ар�сімейної�медицини�Алла�Федорівна�Т"лей.
Добрі,�щирі,�толерантні,�по�першом"�зверненню,�"�б"дь-я�ий

час�дня�і�ночі,�ці��лі�арі�на�зв’яз�".�З�терпінням�висл"хають,��при
потребі�о�лян"ть,�надад"ть��валіфі�ован"�порад".
Компетентні,��ожен�"�своєм"�напрям�",�безвідмовні,�з��доб-

росовісним�ви�онанням�своїх�обов’яз�ів,�вони��ідно�нес"ть��ор-
де�звання�лі�аря.
Та��с�лалось,�що�"же�протя�ом�ба�атьох�ро�ів�наша�сім’я�три-

має�тісний�зв’язо��з�цими�лі�арями.�І�сьо�одні,�напередодні�Дня
медично�о�працівни�а�–�лише�слова�щирої�вдячності� і�добрих
побажань�здоров’я,�добра,�зла�оди,�від�"сієї�нашої�сім’ї.�Ви�–
лі�арі�з�вели�ої�літери,�протя�ом�ба�атьох�ро�ів�надаєте�допо-
мо�"�людям,�з�честю�ви�он"єте��лятв"�Гіппо�рата.��Хай�вам�ща-
стить�"�житті.�Божо�о�бла�ословення�вам�та�вашій�родині.

З	низь�им	по�лоном	та	щирою	вдячністю	сім’я
С�бботіних	та	Полинч��ів
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Тел.:��+38�(066)�569-61-35.


