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Професійнісвята

Святотих,хтосл житьлюдям
В сесійній залі місьої ради, де зазвичай проходять рочисті
заходи,впонеділозібралисявилючноті,хтоїх,власне,іпроводить.Зібралисязнаодисвоопрофесійноосвята-ДНЯМІСЦЕВОГОСАМОВРЯДУВАННЯ.
ідрив рочистістьмісьийолова,яийподя ваволеамзас млінн працю.«Удеморатичном с спільствісамеоранимісцевоосамовряд ванняєвиразниамиволіромад.Миобранілюдьми,яі
довірили нам представляти і захищати заонні інтереси, арант вати
правонажиттявдеморатичній,правовійдержаві.Том мизобов’язані
повсячас дбати про забезпечення соціально-еономічних та  льт рних потреб територіальної ромади, про доброб т ожноо мешанця
міста.Ісьоодні,внепростийдлявсьоо раїнсьоонарод час,саме

В

оранимісцевоосамовряд ванняповиннівион вативолюромадтаспільновідстоювати їхнє пранення жити  цивілізованій, заможній та безпечній державі. Держава
стоїть на порозі с ттєвих змін і завдання ожноо з нас – працювати злаоджено,
обд мано,сповід ючи, перш чер ,інтересираїни,реіон ,міста,вяом живемо»,-зазначивПетроБрово.
Післясвятадержсл жбовцізнов прист пилидовионаннясвоооловноообов’яз –сл житилюдям.Іможе,їхняроботанезавждипомітна,однасамевонизабезпеч ютьнадійн робот всьоосладноомеханізм підназвоюМІСЬКАТЕРИТОРІАЛЬНАГРОМАДА.
ТетянаФомен о

Новорічнізаходи

Відриттяоловноїялиниміста
відб детьсянаСвятооМиолая
М

істоотєтьсязстрічатиНовийрітаРіздво.Прирашатиоловнялинпланютьз15рдня,абидо19-о,наСвятоо
Миолая,вонаблаошатновбрана.Малечнадитячесвятозапросить18рдняБдиношолярів,денанеїчеаєвелиий
дитячийонцерт"ВостяхСвятооМиолая",зааломблаодійниобійдесюмісьдітвор,вожномзаладіпройдтьсвятовідійства.Бдинонародноїтворчостіоранізовватиметематичнізаходи,виставитворчихробітчніввідділобразотворчоо
мистецтва шоли мистецтв та майстер-ласи з новорічноо розпис і створення різдвяних омпозицій. В бібліотеці сімейноо
читанняпройдтьандріївсьівечорниці,святоМиолаядлядітеймолодшоові,онрсмалюнатаотєтьсянижовавистава«Святамидзвенитьраїнсьахата».Середспортивнихзаходівпройдтьобласнийтрнірзрео-римсьоїборотьбита
новорічнізмааннязфтзал.Авшолімистецтв27рднявідбдетьсясвятовийонцерттапосвятавюнімитці.
ВІДКРИТТЯ ГОЛОВНОЇ ЯЛИНКИ МІСТА ПЛАНУЄТЬСЯ НА 19 ГРУДНЯ, ПОЧАТОК ДІЙСТВА О 16 ГОДИНІ.

Вітаємо!
ЗнаодиславнооювілеюМоилів-Подільсьа
місьараданадсилаєсердечнівітання

ЛУЦКЕВИЧЕЛЛІІВАНІВНІ
–в.о.начальниаМоилів-ПодільсьоїОДПІГУДФС
"Вінницьійобласті.
Прийміть, шановна Елло Іванівно, найращі побажання невичерпної енерії, наснаи, здійснення професійних і особистих
планів, щирої любові та відданості близьих людей.
Нехай доля береже Вас та подар%є баато расивих,
пам’ятних дат і з%стрічей, щасливих і ясравих подій!
ЗповаоюмісьийоловаП.Брово

ШАНОВНАЕЛЛАІВАНІВНО!
Прийміть найщиріші вітання з цієї світлої наоди
 Вашом житті! Бажаємо Вам найперше міцноо
здоров’я, бадьорості та завзяття, злаоди в сьом.
Аби #ожен прожитий день дарвав безмежн радість,
натхнення та задоволення від праці.
Хай Господь примножє Ваші сили на мноії літа!
Престелерадіоцентр"Краяни"

Спортивнаслава

ВИХОВАНЕЦЬ
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ
ДЮСШ–БРОНЗОВИЙПРИЗЕР
ЧЕМПІОНАТУУКРАЇНИ
ЗБОКСУ
З24по29листопада Вінницівідб вся
Чемпіонат Ураїни з бос  серед юнаів
2002-2003 р.н. Моилівчанин Владислав
Гнатишенставбронзовимпризером.
Позмаатися за звання чемпіона на змаання
прибло 318 часниів зі всіх областей Ураїни. До слад збірної Вінницьої області потрапив і вихованець Моилів-Подільсьої ДЮСШ
Владислав Гнатишен, яий представляв наш
збірн  ваовій атеорії до 50 .. В ході проведених поєдинів Владислав посів почесне
третє місце.
Спортсмен наороджений рамотою та бронзовою медаллю за почесне третє місце. Побажаємо нашом юном босер подальших перемо!
Вл.Інф.

ВЛАДАІГРОМАДА

2

10 рдня2015ро 

№51

Змінизарадимайбтньоо
Зміни
заради майбтньоо
С

лід відзначити, що найперша і найоловніша
йоо засла - це значне снення енер етичноїзалежностівідросійсьо о аз.Це перша оманда, яа здолала монополію РФ на постави енероресрсів, знизивши надходження палива
з цієї раїни з 95% до 30%. У зим ми встпаємо із
наопиченими  резерві 17 млрд. бометрів аз.
В подальшом, Ураїна має на меті повністю позбтися залежності від Росії, а в довостроових
планах ряд - зробити Ураїн повністю енеронезалежною державою.
В період війсьової аресії ряд фатичн з нля
змів створити боєздатн армію, яа роами
свідомо рйнвалась і знищвалась. На потреби
оборонної сфери цьоо ро бло виділено 90 млрд.
рн. У настпном році ряд планє до цієї сми додати ще 10 млрд. ривень, таим чином збільшити
оборонний бюджет до 100 млрд. рн.
Таож  важий період війни, наша раїна змола
стабілізвати фінансово-еономічн ситацію
і наопичити на азначейсьих рахнах близьо100
млрд рн. Для порівняння–на почат роботи ряд
на рахнах зберіалося трохи більше 100 тисяч рн.
Орім тоо, ряд знайшов можливість підвищити
соціальні стандарти на 13-19%. Заалом зросли понад 80 видів соціальних виплат, допомо, омпенсацій, стипендій тощо. На настпний рі  планах
підвищення ще на 12%.
Важливим аспетом лобальної зміни раїни є
адміністративнареформа. Саме завдяи нинішній
рядовій оманді бв запщений процес децентралізації влади. В резльтаті цьоо зросли доходи
місцевих бюджетів майже на 40%, яі місцева влада тепер зможе виористати на бдівництво дорі,
ремонт ліарень та шіл, доплат бюджетниам.
Однією із найвдаліших реформ слід відзначити
реформ МВС. У баатьох містах нашої раїни
влиці тепер патрлюють непідпні та незаанажовані поліцейсьі.
Не стоїть на місці і антиорпційна реформа.
Створення Національноо аентства з запобіання
орпції, Національноо антиорпційноо бюро і Національної антиорпційної проратри з часом

Урднівиповнюєтьсяріізчасзатвердженняпрорамидіяльностіраїнсьоо ряд. Перший прораїнсьийряд,яий,навідмінвідсвоїхпопередниів, принципово не йде шляхом поплізм та порожніх обіцяно,
проводить довоочівані реформи,
йдчи шляхом сладних і непоплярнихрішень,абсолютнонезважаючина
свійрейтин.

немало, але поперед ще дже баато роботи. Зорема, врай необхідно провестисдовреформ, замінивши 9 тисяч сддів, а таож реформ проратри.
Чеає своєї чери і податова реформа, яа
зменшить податовий тис на зарплат, допоможе
знищити тіньовий рино, надасть підприємцям
сприятливі мови для ведення бізнес та сприятиме залченню інвестицій.
В планах таож продовжити процес чесної та
прозорої приватизації за принципом, яий іноземний інвестор зробить більше ористі Ураїні:
зможе принести нов технолоію, створить більше
робочих місць і заплатить більше податів.
Для тоо, щоб реформи по-справжньомзапрацювалипотрібно,щобсі
іли влади працювали онсолідованоіразомнесливідповідальністьза
долю раїни. Тільи злаоджена роботаприведедобажаноорезльтат-допроцвітаючоїраїни.

дасть свої резльтати. Таож бло відрито інформацію про власниів земель та нерхомоо майна,
а таож достп до виористання державними чиновниами пблічних оштів.
Майже вдвічі сороченоільістьрізно ород
онтролюючих ор анів. Люстраційн перевір
вже пройшли більше тисячі чиновниів. Таож розпочато процес перевіри 100 найбільших державних омпаній на предмет їхньої діяльності та виявлення поршень.
На шлях реформвання раїни владою зроблено

Наразі народні дептати хвалили лише частин
рядових заонопроетів, що  свою чер альмє
реформвання. Та, відверта антидержавницьа позиція оремих парламентарів призводить до ризи неотримання черовоо транш від МВФ, без яоо не відбдеться реформа охорони здоров’я, освіти та інші. Таож ми не маємо права своїми діями
фатично відмовитись від оборонної зброї, я нам
пообіцяли наші західні партнери.
раїна рхається правильним шляхом. Тернистим, сладним, яий баато ом не подобається. У перш чер оліархам, бо саме діючий ряд
вперто перериває їм шлях до державноо бюджет, звіди вони довий час харчвалися. А таож людям, яі звили слхати солоде щебетання політиів, роами бти обмантими. На цьом сладном заорінілом шлях апріорі неможливі миттєві
резльтати. Ссіднім раїнам знадобилося по деільа роів, аби нарешті почати себе впевнено почвати. То ж набираймося терпіння.
НаталяБережню
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івечорниці
Ì Андріївсь
зпольсь има центом Аціядобратарадості
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Польсьа спільнота Моилева-Подільсьоо влаштвала
молодіжне фольлорне свято до Дня святоо Апостола
Андрія Первозванноо. Дівчата ворожили на сдженоо, а
хлопцям дозволялося бешетвати.

3рднядодитячоореабілітаційнооцентр«Анелнадії»завітализподарнамидобродійнии.Врамахації«Повірсебе»тазнаодиМіжнародноо
днялюдейзобмеженимиможливостямипідопічнимзаладподарвалихвилинирадості,засвідчившивататрботпронихзбовладиісспільства.
орічна доброчинна ація «Повір
себе»,щопроходитьпідпатронатом місьоо олови та спрямована на
підтрим ірозвитотворчихздібностей
дітей,чиїфізичніможливостіобмежені,і
цьоорічсталаприємністюдляреабілітаційноозалад ,давшиможливістьйоо
підопічнимпроявититворчийхистрізноманітнимивитворамир та яви.Вироби з природноо матеріал , танини та
бісер , вишиви та малюни, представлені дітьми, вражали  майстерністю вионання і ясравим барвами, яими повнитьсяїхнійсвіт,незважаючинате,що
щоденно доводиться долати тр днощі,
з мовленіфізичнимиобмеженнями.

а слалося в раїнсьо-польсьій історії, що саме в
Т
деньцьоохристиянсьоосвятавнародіпроводятьрит алинереліійноохаратер ,молодіжнісвятазвеселимирозва-
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ами. Велие свято ораніз вала в с бот , 5 р дня, місцева
польсьаспільнота.Враєзнавчом м зеї,депроходилодійство,
веселилися,співалитатанцювали.Абиращес часнамолодь
роз міласянанароднихтрадиціях,б липродемонстрованінародні «андріїївсьі» обряди. Не обійшлося на вечорницях і без
маії:дівчатаворожилинас дженоо,намааючисьпередбачитимайб тнюдолю.
СвоєріднимсимволомсвятаАндрія(пол.-Анджея)б лообрядовепечиво,яевиористов валось різноманітнихірахта
маічних церемоніях. Польсьою воно зв чить я «олята», раїнсьою–«алита».
 Голова  льт рно - освітньої оранізації «Полонія – Поділля»
ЕміліяЦвєтовапривіталавсіх часниівсвятатанаолосилана
важливостізнаньнароднихзвичаїв:“Звичаїнашихнародів-це
тіпримети,пояихрозпізнаєтьсянароднетільивс часном ,
а й в йоо історичном  мин лом . Вивчення мови, етнорафії,
історії,фольлор запобіаєісторичном безпам’ятств ,безд ховності, сприяє прил ченню до раїнсьої та польсьої  льт р». Почесний член спільноти, олова освітньоо онсалтин
«Нашашола»зХмельницьооНеляШ тяпровелаес рсв
історіюанджеєвихсвят,розмов вела,яналежить,вилючно
польсьою мовою. В святовом  дійстві взяли часть і члени
м ровано риловецьої польсьої ромади. А на завершення
веселоодійства сійоо часниичаст валисятрадиційними
польсьими стравами, яі пере  ються з раїнсьими: біосом, зваром, шарлотою, варениами та балаб шами - маленьими пиріжами, яі випіали спеціально  до андріївсьих
вечорниць.
ТетянаФомен о

Відзначити дитячі роботи, наородити за
проявлені вміння та фантазію до «Анела
надії» завітали заст пни місьоо олови
Віталій Криан та диретор центр  соціальнихсл жбсім’ї,дітейтамолодімісьоїради
ЛесяС валова.

Всіюніавториотрималирамотиза
зайнятімісця певних номінаціях та
подар ни,хвилинирадостіівизнання.Після рочистоовідзначеннявсіх
дітей, хто взяв
часть в он рсі,
олетив ДНЗ №5
порад ваввеселою
виставоюза частю
люблених азовихперсонажів.
Нашор.
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ВПОЛІЗОРУ

Елетроннізвернення
ромадян

Моилів-Подільсьаміжрайоннапро рат разметоюналежноовионаннявимоЗаон Ураїни«Прозверненняромадян»щодоелетронноозвернення,інформ є,щовідповіднодозміненоїстатті5цьооЗаон , звернення, що адрес ються оранам державної влади і оранам
місцевоосамовряд вання,підприємствам, становам,оранізаціямнезалежно від форми власності, об’єднанням ромадян або посадовим
особам, до повноважень яих належить вирішення пор шених  зверненнях питань,  мож ть б ти подані оремою особою (індивід альне)
абор поюосіб(олетивне).Прицьом ,ящоцеписьмовезвернення,
то воно може б ти надіслане поштою або передане ромадянином до
відповідноооран , становиособисточичерез повноважен нимособ , повноваження яої оформлені відповідно до заонодавства. Письмове звернення таож може б ти надіслане з виористанням мережі
Інтернет,засобівелетронноозв’яз (елетроннезвернення).
Зорема, письмовом зверненні, том числі елетронном ,маєб ти
зазначенопрізвище,ім’я,побатьові,місцепроживанняромадянина,яий
звертається, виладено с ть пор шеноо питання, за важення, пропозиції,
заяви чи сари, прохання чи вимои. Письмове звернення повинно б ти
підписанозаявниом(заявниами)іззазначеннямдати.Велетронном зверненнітаожмаєб тизазначеноелетронн поштов адрес ,ная заявни
можеб тинадісланавідповідь,абовідомостіпроіншізасобизв’яз зним.
Застос ванняелетроннооцифровоопідпис принадсиланніелетронноозверненняневимаається.
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимо, повертається
заявни  з відповідними роз’ясненнями не пізніш я через десять днів від
дняйоонадходження,ріморемихвипадів.
Дляроботизелетроннимизверненнямивміжрайоннійпро рат ріствореноелетронн пошт знаст пноюадресою:prok-mp@ukrpost.uaтателефондляотримання(реєстрації) снихзвернень:6-51-71.
Моилів-Подільсьаміжрайоннапроратра
18рдняз11.00по12.00,зіднорафі(априйомромадян
(ерівництвом про(ратри Вінниць(ої області, в приміщенні Моилів-Подільсь(ої міжрайонної про(ратри бде проводитись
прийомромадянзастпни(омпро(рораВінниць(оїобластіПопес(ом Оле(сандром Петровичем. Попередній запис на прийом
ромадян бде здійснюватись  приміщенні приймальні міжрайпро(ратривстро(до17.12.2015.
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Війсьовасл жба
заонтратом

ерівництвоЗбройнихСилУраїни,врахов ючидосвідпроведення
частовоїмобілізаціїв2014-2015роах,вважає,щоосновнимджерелом омплет вання війсьових частин особовим сладом має б ти
війсьовасл жбазаонтратом.
Зцієюметою рядомтаерівництвомЗбройнихСилУраїнивживаєтьсярядзаходів,спрямованихнапідвищеннямотиваціїромадяндлявст п
навійсьов сл жб заонтратом,зорема:
-війсьовосл жбовцямзапризовомпідчасмобілізації,наособливий
періодпризалюченніонтрат передбаченоодноразов рошов допомо  (особам рядовоо слад  – вісім мінімальних заробітних плат,
особам сержантсьоо і старшинсьоо слад  – дев’ять мінімальних
з/п,особамофіцерсьоослад –десятьмінімальнихз/п);
-введенооротостроовийонтраттерміномна6місяців;
- запроваджено присвоєння первинноо війсьовоо звання «молодшоо
лейтенанта»війсьовосл жбовцямрядовоослад ,сержантсьоотастаршинсьоослад ,яіпроходятьвійсьов сл жб запризовомпідчасмобілізації,наособливийперіод;
-запровадженопорядопризначеннянаофіцерсьіпосадиосібсержантсьоо
істаршинсьоослад ,яімаютьбойовийдосвідтанемаютьвищоїосвіти.
Крімтоо,приформ ванніпропозиційдопроет Заон Ураїни«ПроДержавнийбюджетУраїнина2016рі»МіністерствомоборониУраїнипередбаченийпоазнисередньомісячноорошовоозабезпеченнясолдатсьоо,сержантсьоотастаршинсьоослад ,яіпроходятьвійсьов сл жб
заонтратом(призовом), розмірі:
при ладанніпершооонтрат –6000рн.;
при ладаннінаст пнихонтратів–7000рн..
ЗАДЕТАЛЬНОЮІНФОРМАЦІЄЮЗВЕРТАЙТЕСЯ
ДОМОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГОВІЙСЬККОМАТУ.
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Вбюджетнадійшло49мільйонів

П

ротяом січня-листопада 2015 ро  до бюджетів всіх рівнів
платниамиМоилів-Подільщинисплаченопонад49мільйонівривеньподат надоходифізичнихосіб.Цена10,2млн.рн.більше,ніжзааналоічний
періодмин лооро .Надходженнялистопадапоточнооро становлять5,3
мільйониривеньзазначенооподат .
«За б дь-яих еономічних мов ПДФО залишатиметься бюджето творюючимдлямісцевихромад.Том влеальнійоплатіпраціповинніб тизаціавленінелишеораниДФСчипредставниивлади,айвсімешанцітериторіальної ромади, осільи стан фінансовоо забезпечення соціально-еономічних прорам на місцевом  рівні чи не найбільше залежить від рівня сплати
ПДФО»,–зазначивпідчасбрифін заст пниначальниаМоилів–Подільсьої
ОДПІГУДФС ВінницьійобластіІорПанч .
Протяомсічня-листопадапоточнооро платнииподатів,яізастосов ють спрощен  систем  оподат вання, спрям вали до бюджетів Моилів-Подільсьоорайон таміста6,17млн.рн.Знихпонад0,8млн.рн.сплачено
листопаді.
Найс ттєвішіс минадходженьплатниівфізичнихосіб–підприємців:протяом11місяцівпоточнооро сплачено5,1млн.рн.Цена0,72млн.рн.більше
ніжзааналоічнийперіодмин лооро .
У свою чер  юридичні особи - «спрощенці» з почат  ро  спрям вали до
бюджетів1,1млн.рн.єдинооподат .
Крім тоо наад ємо, що фізичним особам – підприємцям для обрання або
переход наспрощен систем з1січня2016ро необхідноподатизаяв до
онтролюючоооран непізніше15р дня2015ро .

Доваинеприбтових
оранізаційтастанов
Моилів-Подільсьа ОДПІ ГУ ДФС  Вінницьій області наад є неприб товиморанізаціямта становам(ромадсьіоб’єднання,бюджетні станови,політичніпартії,реліійні,блаодійніоранізації,ОСББ,творчітапрофесійніспіли),
щовідповіднодоп.49.18.3,п.49.18статті49тастатті133Податовооодес
Ураїнипроте,щонеобхідноподатищорічнийзвітпровиористанняоштівза
2015ріпротяом60алендарнихднів,щонастаютьзаостаннімалендарним
днемзвітнооро .
У випад  відс тності здійснення оранізацією діяльності з метою яої вона
б ластворена,просимозасновниіврозлян типитаннящодосас ваннядержавноїреєстрації.

Уромадянзалишилосьменше
двохмісяців,щобсористатись
правомнаподатовзниж
Моилів-Подільсьа ОДПІ ГУ ДФС  Вінницьій області наад є, що прийом
податовихделараційвідромадяннаотриманняподатовоїзнижизапідс мами2014ро здійснюєтьсядоінця2015ро .
Правонаподатов зниж маютьромадяни,яів2014роціотрим валидохід
вилядізаробітноїплатитасплач валипротяомро :занавчаннязаладам
освітизасебеабочленівсім’їпершоост пеняспоріднення;процентизаіпотечнимжитловимредитом;с м страховихвнесів,премійтапенсійнихвнесів
страхови -резидент ,недержавном пенсійном фонд , становібан задооворами довостроовоо страх вання життя, недержавноо пенсійноо забезпечення,запенсійнимонтратомзнедержавнимпенсійнимфондом,атаожвнесівнабанівсьийдепозитнийрах но,напенсійнівладизасебеабо
членівсвоєїсім’ї;задопоміжнірепрод тивнітехнолоії;заоплат вартостідержавнихпосл ,пов’язанихзвсиновленнямдитини;запереобладнаннятранспортноозасоб ;наб дівництво(придбання)дост пноожитла.
Звертаємо ва  платниів: ромадянин, яий не сористається правом на
отриманняподатовоїзнижизанаслідамизвітноо2014ро ,втрачаєможливістьвиористатитаеправовнаст пнихроах.
Делараціїприймають Центріобсл ов ванняплатниівМоилів-Подільсьої
ОДПІзаадресою:м.Моилів-Подільсьий,в л.В.Ст са,7/54а.
ПідрозділомніаційМоилів-ПодільсьоїОДПІ

Поліомієліт–новаза розадляУраїни

Поліомієліт–цеостреінфеційнезахворювання,яез мовленеполіовір сомтаздатнеперебіатиз раженнямцентральноїнервовоїсистеми,звининеннямпарезівіпаралічів,зможливимисмертельниминаслідами.
Вір споліомієліт поширюєтьсявідлюдинидо
людиничерезфеаліїтаслин ,особливочерез
заражен їж тавод .Найбільшвразливимидо
поліомієліт єдіти,віомдо5роів.
Вхіднимиворотамиінфеціїєслизоваоболонаносолотиабоишівниа.Підчасін баційнооперіод вір срозмнож ється мидалиах,ишівни тареґіонарнихлімфов злах,прониає ровта
досяаєнервовихлітинвцентральнійнервовійсистемі,вилиаючиїї раження.
Симптомиполіомієлітвбільшостівипадівпочинаються з оловних болей, діареї і підвищеної t°
тіла.Крімцьоо,відзначаютьсярізніневролоічніпор шення.
Вірсворанізміпроходитьільаетапів:
-ін баційнийперіод–тривалістьсладаєвід2до
21дня;
- передпаралітичний період – діаност ється
млявістьіслабістьм’язів,триваєвід2до6днів;
-паралітичний–м’язистаютьважоерованими,
триває4-6тижнів;
-відновний–триваєприблизно1рі;
-періодзалишовихзмін,прияом залишаються
деформованими інціви.
Станомна1вересня2015ро вУраїнізафісовано 2 випади поліомієліт . Захворіли двоє дітей,

віом 10 міс. та 4 рои в Заарпатсьій області.
Обидвідитининеб ливацинованівідполіомієліт .
Слід зазначити, що в Ураїні б ло низьим охоплення вацинацією  2014 році – тільи 50% дітей
б липовністювацинованіпротиполіомієліт .
Головн роль  профілатиці поліомієліт
відіраєвацинація.
Дляпрофілатииполіомієліт проводитьсяпланова вацинація дітей відповідно до алендаря щепленьвУраїні.Зацималендарем,щепленняпроти
поліомієліт проводятьв2,4,6міс.,ревацинацію
– 18міс.,6роів,14роівзавідс тностіпротипоазань.
Ящо зареєстровано осередо захворювання, то
всімдітям,щепленимінещепленим,проводятьестрен профілати поліомієліт .
Існ єдватипивацин–інативованатаживавацина.
Інативованавацина–міститьвір споліомієліт , битий формаліном. Вона вводиться триратно
вн трішньом’язево і вилиає вироблення специфічноо моральнооім нітет .
Жива поліомієлітна вацинаміститьживийослаблений вір с, вводиться перорально, стим лює
вироблення,рім моральноо,таожітанинноо
ім нітет .
Уряд Канади виділив фінанс вання – 3 млн. анадсьих доларів на за півлю вацини проти поліомієліт дляУраїнизадопомооюЮНІСЕФ.
Ім нізаціяпротиполіомієліт маєпроходитивтри
ра нди, а рез льтатом має стати припинення цир-

 ляціївацино-спорідненоовір с поліомієліт та
забезпечення захист  дітей від ражень, з мовленихполіовір сом.
Успішне завершення сіх ра ндів вацинації є запор оюзабезпеченнязахист дітейтазбереження
заУраїноюстат с раїни,вільноївідполіомієліт .
НаразіВООЗввелореомендацію сімособам,що
план ютьподорожідоУраїни,проходитивацинаціюпротиполіомієліт .
Вартозазначити,щоб лиспробидисредит вати
з силляліарсьоїспільнотитаМіністерстваохорони здоров’я щодо подолання спалах  поліомієліт .
Усоціальнихмережахвжезаразрозповсюдж ється
інформація, яа неправдиво пов’яз є смертельні
випадиізвацинацієюпротиполіомієліт .
МОЗд же важнослід єза сімавипадаминесприятливих подій після ім нізації. Щодо ожноо
випад проводитьсяретельневизначенняпричинно-наслідовоо зв’яз  між вацинацією та пор шеннямстан здоров’ядитини.
Поліомієлітд жепросторозповсюдж ється,частобезвидимихсимптомів,в1із200випадівполіомієліт вилиає невиліовний параліч, отже,
навітьоднадитиназдіанозомполіомієліт–цевже
спалах. У перш  чер  поліомієліт зарож є раїнам з велиою ільістю невацинованих дітей.
Лишеповністющепленадитинамаєшанс нин тизараження!
Л.Шаповалова,зав.інформаційноаналітичнимабінетомКУ
«Моилів-ПодільсьийМЦПМСД»
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ВОНИЗАХИЩАЮТЬБАТЬКІВЩИНУ

10рдня2015ро 

№51

Ç â³ðîþ â ïåðåìîãó
Темавійни,нажаль,продовжєбтидлянасатальноюіхвилюючою.Алеособливоболючою
євонадлялюдей,яібачилиїїзблизьа.Середних-тих,хтонинізонібойовихдійжертвє
своїмжиттяміздоров’ям,захищаючираїнвідворо!а,-чималомо!илівчан.Однимізнихвоїном-добровольцемДенисомВойцехівсьим«Краяни»малиможливістьпоспілватися.
Проте,щойо!о,33-річно!обатьадвохдітей,споналодобровільнопітинафронт,оли
ба!атохтонама!авсянинтимобілізаційно!опризов;промовиперебваннявзонібойовихдій,поранення,фронтовепобратимствотащеба!аточо!о,щонаміявитиважо,
Денис розповідав споійно, без емоцій. Мабть, він залишив їх там, на Донеччині, в нашмілій в інформаційном просторі Мар’їнці, де наші бійці відбили одн з найпотжніших
ворожихата,щовибилоозирізрполітично!ошлераВ.Птінавнама!анняхшантажватиУраїн.Боїтамтриваютьідосі.Вонинетаівжеативні,алебезобстрілівнеобходиться.ВодномзтаихДенисотримавважепоранення,яепривелойо!онаопераційний
стіл.Заразчоловінареабілітації-вдома.Вцейчасмиізстрілисядлярозмови.
-  Дев’ять місяців том
Ви,Денисе,добровільно
стали до лав захисниів
Ураїни.ЩозмсилоВас
поинтисім’ю,доміві
пітиназстрічнебезпеці?
- Маючи медичн  освіт
(фельдшер за спеціальністю) под мав, що мі би
б тиориснимнафронті.
- Я відреа!вала сім’я
наВашпорив?
- Спочат  б ли плачі, з
др жиною навіть посварилися,алепотімпороз мілися, севладналося.
- Я доброволець, Ви
приєдналися до отро!осьіздобровольчихбатальйонів?
-Ні.Явирішивб ти сладі
ЗСУ.Спочат в145- оремом  ремонтно-відновлювальном пол ,потімприйшовзапитнадвохмедпрацівниів до 14-ої оремої
механізованої бриади, з
неювлистопадіпотрапивУ
Мар’їн . Вилядала вона
страшно: людей майже
немає, половина б динів
зр йновані, оборілі, дороамибродятьоти,собаи...
-Вяихмовахдовелосяжити,воювати?
-Немож сазати,що мовиб лид жепоані,б ває
набаато ірше. Ми зайняли порожні б дини, а це
раще,ніж полівбліндажах,яіншимдоводиться.
Зброєю ми б ли забезпечені, на взвод мали одн
БМП.
-ЧидоводилосяВамбивати?
-Стрілятистріляв,вірніше-відстрілювався,аотчи
вціляв вороа-незнаю.Віч-на-вічнез стрічалися,
стріляливонипонасзлісосм и,тожвідповідалими
навмання.Проте,чипоцілили,довід валисязавдяи
собаам:бачили,щотвариниз’являютьсявнапрям лісосм итапринюх ються-значитьє«двохсотий».
-Чинеблострашновіддми,що,можливо,
вбивлюдин?
- Не б ло. Коли бачих понівечених наших хлопців-

без р , без ні, без очей-не
д маєш,чистріляти,чині.Пожалієшвороа-втратишдр а.
-Ащоможетесазатипро
Ваше тамтешнє оточення,
бійців,омандирів?
-Мож сазатита:стос ниміжлюдьмит тітам–різні.
Там людина людині-брат.
Навіть оли мова не про тих,
з им ти в «одном  оопі». Я
от, наприлад, їхав
«швидій»–перевозилимене
воспітальпісляпершоїоперації – їхав, можна сазати,
олий-босий,іпобачилимене
таим незнайомі бійці, що
їхали  таож, швиденьо по
рюзаах - хто шап , хто
 рт –одяли.Осьта...
- Операція - це наслідо
поранення?
- Та, під час одноо із
обстрілівяотримавмінно-виб хов травм лобовоїділяни черепа, вдавлений переломісти.
-ДеВамнадавалимедичндопомо!?
- В Дніпропетровсь , в
ліарніім.Мечніова.
-Япочваєтесятепер?
- Порівняно з тим, я поч вався раніше, то непоано,
але ніхто з ліарів не обіцяв
мені,щопізнішетравманедастьпросебезнати
втратою сл х , зор  чи ще чимось, до тоо ж
потрібна ще одна операція: на місці поранення
необхідновстановитипластин ...
-ВамплатилиясолдатЗСУ?
-Звичайно,100ривеньзадоб плюс«атошні».
Мобілізованим, до речі, за вихідні оплат  не
здійснюють,лишеонтратниам.
-ЯнаВашпо!ляд–оплата!ідна?
-Н от,дляприлад ,внацвардійцівзарплатав
місяць7тисяч,плюсщестільи«атошних»,разом
-14 тисяч. В ЗСУ вся місячна плата  - в межах
5тис.500рн.Мистоїмонапередовій-бійціНаціональної вардії приходять же після нас. Не
д маю,щоцесправедливо...

-Вижалєте,щопішливоювати?
-Ні,нежал ю,іящобнепоранення–б вбитам
і досі. Після операції хоч  поверн тися до своїх
хлопців
-Чивіритевперемо!?
-Вірю,звичайно.Ябиневірив–нейшовбивоювати.
-НаВашівідчття-олицебде?
- Д маю, ще не соро. Ми просто стоїмо і відбиваємося,ніяихнаст пальнихдій.Отолизможемо
наст пати, проаняти вороа, тоді й перемоа настане.Яд жевірю,щоб десамета.
АллаШимо

ВІД РЕДАКЦІЇ
ОсьтаічеснітавідданіБатьівщинічоловіиживтьпорчзнами.Можливо,дляоосьДенисВойцехівсьийєзнайомий,дляоось
звас–ссід,ахтосьйооібачиввмісті,аленезнавпроньоонічоо.Денис–зоортитих,оммиповиннізавдячвати,щонас
миртаспоій,зате,щовін,яісотнііншихнашихземляів,раїнсьихвоїнівстоятьтам,напередовій,абинерозповзласяросійсьа
аресіядалівлибнашоїраїни.Вінзоортинашихероїв,яимімиповиннідопомаати.ДенисВойцехівсьомнаразіпотрібна
операція,азацимівелиівитратинаїїпроведеннятавстановленняметалевоїпластини.
ШАНОВНІДРУЗІ!Давайтедопоможемовоїнпоправитиздоров’яіповернтисядонормальнооповноцінноожиття.Недивлячисьні
на що, Денис Войцехівсьий має намір повернтися в стрій. Каже, що він потрібен своїм побратимам, потрібен раїні. Каже без
пафос.Вінінашенеможе.Таіщирісловаіпалийпатріотизмбаатоовартють!Тожнашапідтримастаневиявомвдячностібійцю.
ТелефонйеДенисзателефоном:(097)178-69-26абов"Краяни",миповідомимойооонтати.

Âiä ñåðöÿ äî ñåðöÿ
3рднявДНЗ№4«Джерельце»пройшлазстрічзвоїнами,яівиборювали
волютанезалежністьнашоїдержавинасходіУраїни,захищаючинашземлю
відаресора.
олетив дошільноо залад  №4 запросив воїнів АТО - батьів вихованців дитсада,щобиподар ватитеплосвоїхсердець,зробитисвітдоволахочтрішечи
ращим,добрішим.НасвятозапросилиМасимаГородинсьоо,ЮріяКож харя,ОлесандраЛіщинсьоо,АндріяСтепанова,В’ячеславаНал жноо,ВіталіяЧ маа,ОлесандраПозюбанова,ПавлаВасилиа,ВіталіяПилявсьоо,АндріяСерена.
Перед остями вист пили дошільнята, яі делам вали вірші та співали пісні  про
Ураїн тамир,вионали раїнсьийтаночо,народнізабавляни.Особливозвор шливимб втаночозол бами-символамимир .
Відіменібатьіввихованцівзалад Трач Т.Б.висловиласловавдячностітапередалаошти,вир ченінапопередньопроведеном блаодійном ярмар .
Всіхрозч ливвист пматеріісинавійсьовосл жбовцяМасимаГородинсьоо,яий
більшеро знаходивсявзоніАТО.Щасливоодитинства,мир побажавдітямтавсім
прис тнім часниАТОАндрійСерено.
«Мипишаємосянашимиземляами,яіпішлизахищатисвійдім,родин ,Батьівщин  від вороів, свідомлюючи, що мож ть заин ти в б дь-я  мить, але ожен з них
знав:«ящоневін,тохто»,-підс м валазахідзавід вачДНЗ№4ЛарисаВолошината
вр чила воїнам подар ни, виотовлені працівниами дошільноо залад , ляльимотани,яобереирод ,символиздоров’яйсили.
Н.Ліщинсьа,методист–виховательДНЗ№4
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Âîëîíòåðñòâî - ðóõ íåáàéäóæèõ
Є люди, яі допома#ають іншим щодня, яі жив$ть не лише
своїмипроблемами,анама#аютьсяполе#шититя#аробділенихдолею.Длянихце—недр$#а,апершапрофесія,адже,
олись розпочавши цю справ$, вони обрали її на все життя.
Ранішетаихлюдейназивали#ромадсьимидіячами,альтр$їстами,доброчинцями,добровольцямитощо.Насталиновічаси
іпо-іншом$сталиназиватитаихлюдей—волонтерами.

В

сясвітоваспільнота5рднявідзначала Міжнародний день волонтерів.
Самезцієїнаодивзалізасіданьмісьої
радивідблосярочистезібрання.Занеоціненнробот,трботпролюдей,допомо війсьовим, що нині перебвають 
зоніАТО,відіменімісьоооловиПетра
БровазастпнимісьоооловиВіталій
КрианвідзначивподяаминашихволонтерівСеріяБровінсьоо,В’ячеславаКотовсьоо,ОлесандраСляра,ІванаБабійча,ОлентаВолодимираБойчівта
моилів-подільсь«ВолонтерсьСотню».
Таож за надан блаодійн допомо
дітямзобмеженимифізичнимиможливостями бли відзначені подяами блаодійнии–приватнийпідприємецьВасиль
Колесни,дептатобласноїради,приватнийпідприємецьГеннадійВаца,завідючаДНЗ№5НаталіяГса.
В вітні в нашом місті проходила 10-та
ація Всераїнсьоо Блаодійноо Фон-

д«Серцедосерця»,підчасяоїблозалчено
десятьативістівзчислачнівсьоїтастдентсьоїмолоді,яіздійснювализбірблаодійних
оштів для запівлі реанімаційноо обладнання,необхідноопринаданніневідладноїмедичноїдопомои.ДоДняволонтеравідоловиправлінняВБФ«Серцедосерця»ЄвеніїБарансьої
диреторМЦСССДМЛесяСваловаврчилаподяивсімчасниамаціїтаподявалазадоброт,людяністьірозміння,завелидопомо
тим,хтоїїпотребє.Таожвисловиланадію,що
небайджихдожиттянашоїтериторіальноїромадилюдейставатимебільше.
Нашор.

Çà ïîêëèê îì äóø³

ВтеперішніхреаліяхУраїниважооб’єтивнооцінитивнесо
людей,щозаймаютьсяволонтерсьоюсправою.«Звичайнілюди,
яіроблятьнадзвичайніречі»–тасьо#одніхаратериз$ютьволонтерів, яі, незважаючи на ср$тне еономічне становище,
постійнодопома#аютьнашимвійсьовимнасходіраїни.

ОлеМарченов:«Минеблибайджимитаийважийдлядержави
час. В той період, оли наші рідні,
дрзі, знайомі почали їхати в зон
АТО, ми зрозміли: ящо ми не можемо бти там, то повинні тт щось
робитиорисне».

Олена Бойч: «Особисто я за полиом дші приєдналася до волонтерсьо орх.Простохотілачимось
допомо ати хлопцям. ЗателефонвалазнайомомчасниАТОізапитала:"Чиммождопомо ти?".Тавсеі
почалося».

У

 Моилеві-Подільсьом  діє підрозділ «Все раїнсьоо об’єднання часниівбойовихдійтаволонтерівАТО».Місцевіативістидопомааютьармії
провізією та одяом, піл ються про поранених, підтрим ють ветеранів АТО,
до мент ютьвоєннізлочинитароблятьбаатоіншихориснихсправ.
ВсладіМоилів-Подільсьоїромадсьоїоранізації«Все раїнсьеоб’єднання часниів бойових дій та волонтерів АТО» чимало подр жніх пар. Це Іван і
ВіторіяБабійч и,ОлеіЮліяМарченові,ОленатаВолодимирБойч и,В’ячеславіВіторіяКотовсьі,АндрійтаАллаЖ овсьі.Дослад місцевооволонтерсьооосеред входятьОлесандрСляр ,ВіталійКраселю,Віталій
Лоцьо,СерійБровінсьий,ОлесандрМарченовтаПавлоД мансьий,атаож
"ібори"-МиолатаЛеонід.
Більшістьчленівоб’єднанняпрацювали волонтерсьом р сізпочат війсьовихдійнасході.Вонизнають,девоюютьнашіземляи,ацеблизьо300чолові,завждинамааютьсяоперативновідреа ватинаїхніпотреби.Зацейчас
вжезробленочималороботи,надсилали се-відшарпетодоавтомобілів.
Передаючи речі на передов , хлопці обов’язово роблять фотозвіт і виладаютьнасвоїйсторінці соціальніймережі:vk.com/mog.pod.volonteer
У волонтерсьий р х ожен приходить за власним полиом. Ящо вже допомі людині, яа потреб є цьоо, ти знаходиш сенс своо життя в цьом , ствердж ютьнашіволонтери.
Орімдопомоифронт ,волонтерипроводятьонс льтативн підтрим ветеранівАТО–з стрічізфахівцямирізнихсл жб.
Важо явити, де б сьоодні б ли ордони п тінсьоо тероризм , яби не
волонтерсьий р х на Ураїні. На жаль, і сьоодні, оли вже майже два рои
триваєвійсьовааресія,державанездатназабезпечитисвоїхзахисниів сім

ВіталійКраселю:«Зхрамівмістата
районзавждипередаваливзонАТО
хрестии та іони. Наші діти писали
листизмалюнами,яіставалинеабияою підтримою воїнам. Ми постійно
молимосязанашиххлопців,щобвони
повернлисяживимитаздоровими».

Серій Бровінсьий: «Я не знаю,
чом волонтерів виділили  орем
ате орію,аджеволонтер–цебезорисналюдина,яаробитьінечеає
подяичи рамоти,йомнепотрібна
ва аЗМІ.Цепатріоти,яіпростовионютьсвоюробот».

необхідним.Внаслідодіяльностішахраїврівеньдовіридоволонтерсьоор х
спадає,населеннятайсаміволонтеривиснажені,однаценезменш єпотреби  допомозі: наближається зима, бійцям, що  на фронті, необхідні медиаментитатепліречі.
«Наше пра нення - бачити чесн,
справедлив,дієв,відповідальнвлад,яабдедбатипросвійнарод,про
свою територіальн цілісність і пілватиметься про тих людей, що захищаютьїї.Авнасінодіситаціявиходитьз-підонтролю.Волонтерироблятьлишетіречі,яіїмпідсил.Іми
всірозміємо,щозахисттериторіальноїцілісностіба атомільйонноїраїни,
в яій працює еономіа і сі владні
інстанції,немаєзалежитивідволонтерсьо о рх», - ділиться своїм занепооєнням В’ячеслав Котовсьий.
Волонтерсьапраця–язнеболюючі
пі ли при пораненні, вважають, наші ативісти. Адже ними хвороо не вилі єш,анеприйматиїх-тежневихід.Вданом випад потрібніативнішідіїз
бо  держави: відновлення та зміцнення ордонів, раще оснащення війсьовихнапередовій,онтрользавиділенимиоштами,поараннявищооерівництвазавійсьовізлочини.
ІванНалжний

ПРОГРАМАТБ
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14ГРУДНЯПОНЕДIЛОК
K1
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,19:00“Розсмiшиомiа”
09:40,16:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiни-вiдьми”
(1)
14:10,20:00“ОрелiРеша.
НезвiданаЄвропа”
15:10,21:00“ОрелiРеша.
Ювiлейнийсезон”
18:00,02:10Т/с“90210:Нове
поолiння”(2)
22:00Х/ф“Повелительстихiй”
(2)
00:00Х/ф“Пробачзаохання”
(2)
НОВИЙКАНАЛ
06:00,07:15KidsTime
06:02М/c“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:17Т/с“Дрзi”
11:00Х/ф“Дивер?ент”
14:00Х/ф“Дивер?ент.Роздiл
2:Iнср?ент”
16:10Т/с“Неродисьвродлива”
18:00Абзац!
19:00Ревiзор
22:00Страстiзаревiзором
00:20Х/ф“Знаряддясмертi:
Мiстоостей”(2)
НТН
06:00Х/ф“I?ридорослих
дiвчат”(1)
07:05“Народнийхар”
08:00“Ма?iяКрiсаЕнджела”
09:10Х/ф“Бмеран?”(1)
11:15Т/с“CSI:Лас-Ве?ас10”
13:10,14:15Т/с“Полiцiя
маямi”
14:00,19:00,23:15,02:50
“Свiдо”
15:00Т/с“Паршивiвiвцi”
19:30Т/с“Кла?iнтапартнери”(1)
21:30Т/с“Елементарно-3”
23:45Т/с“Менталiст-5”(2)
00:35Т/с“Мертвазона”(2)
СТБ
05:55Профiлатиа
06:00,18:30Т/с“Колими
вдома”(1)
06:20,16:00“Всебдедобре!”
08:15“Всебдесмачно!”
09:10“Зiровежиття.Пролятi
на?ородами”
10:05“Битваестрасенсiв15”
12:20“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-6”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
20:00,22:45“Хатанатата”
23:10“Дететорбрехнi7”
00:40“Одинзавсiх”
01:40“Слiдствоведть
естрасенси”
02:35Х/ф“Справа№306”(1)
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча?iн?тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:Шола
чарiвниць”(1)
11:00Х/ф“КорольДроздобород”(1)
12:10Повнеперевтiлення.Дiм
затиждень
13:50,19:00Паняна-селяна
14:50УТЕТатато!
15:50,21:00Вiтальа
17:00,22:00КраїнаУ
18:00,20:00Т/с“Кхня”(1)
18:30,20:30Т/с“Свiтлофор”
(2)
23:00Дайошмолодьож
00:05Т/с“Ан?елабоДемон”
(2)
01:00Профiлатиа
ТРК“УКРАїНА”
05:5010хвилинiзПрем’єрмiнiстром
06:00ПодiїтижнязОле?ом
Панютой
06:50,07:15,08:15Раноз
Ураїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
01:30,05:05Подiї
09:15,03:45Зорянийшлях
11:00,19:45,02:25То-шо
“ГоворитьУраїна”
12:15Реальнамiстиа
13:15,15:30Т/с“Япорч”(2)
18:00Т/с“Кланювелiрiв.
Вiдплата”
21:00Т/с“Крапаипiння”
23:00Подiїдня
23:30Х/ф“Потрiйнийфорсаж”
(2)
ТВ-3
05:00М/ф
08:30,09:00,16:00,16:30Т/с
“Слiпа”.(12+)
09:30,10:00,15:00,15:30Д/ф
“Ворожа”.(12+)
10:30Д/ф“Наволосвiт.
Мiсцясили”.(16+)
11:30Д/ф“Чалнисвiт”.
(12+)
12:30Д/ф“Мiсьiле?енди”.
ВДНХ.Мiсцевионання
бажань.(12+)
13:00,13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.Почато.
(16+)
17:00Х-версiї.Iншiновини.
(12+)
17:30Т/с“П’ятаварта”.(16+)
18:30,19:20Т/с“Елементарно”.(16+)
20:15,21:05Т/с“Кiсти”.(12+)
22:00Х/ф“Рйнiвни”.(16+)
00:15Х-версiї.Iншiновини
(12+)
00:45Х/ф“Аппалза”.(16+)
УТ-1
06:00,07:00,08:00,18:30,21:00,01:30,05:10
Новини
06:10,07:10А?роЕра
06:20,08:25,00:25Вiдпершої
особи
06:55,08:40Еслап
07:25Ерабдiвництва

07:30,23:25Наслх
08:45Кориснiпоради
09:00ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГОКАНАЛУ
14:00ВiновАмери
14:30КазиЛiрниаСаша
14:40Мльтфiльми
15:20Х/ф“Половнинiхто
непише”
17:35Кни?аua
18:05Час-Ч
18:15,01:20Новини.Свiт
18:55Про?оловне
19:30РеформючиУраїн
19:40Етно?рафiчнiзамальови.Грзiя
20:00Першашпальта
20:30ЗробленовЄвропi
21:25,05:35Новини.Спорт
21:45Зпершихвст
21:50Подорожнi
23:00,00:00,01:00Пiдсми
01:45Бiатлон.Кбосвiт.
Естафета4х6м.Жiни
2+2
06:00Мльтфiльми
08:00,16:00“НовеШалене
вiдеопо-раїнсьи”
11:35,16:55“Облом.UA”
13:10“Помстаприроди”
17:30,19:00,00:00“ДжеДАI”
18:30,23:30Новости“Спецор”
19:20“Серетнiматерiали”
20:20Х/ф“Останнiйле?iон”
22:30Т/с“Черепiiсти”
00:20Х/ф“Ворона”
02:10Х/ф“Карпатсьезолото”
КАНАЛ1+1
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,
19:30,23:15,03:20ТСН
07:35“Машаiведмiдь”(1)
09:30,10:50,12:30“Мiняюжiн
-5”
12:20“10хвилинзпрем’єрмiнiстром”
14:05“Клiнiа”
14:45“Сiмейнiмелодрами-6”
15:45“Одрженнянаослiп”
17:15Т/с“Заборонене
охання”(1)
20:30“Чистоnews”
21:00Т/с“Останнiймосаль”
(1)
22:00“Грошi”
23:30“Мiнльт”
00:00,03:35Х/ф“Вип”(2)
01:50Х/ф“Чорнийдрiзд”(2)
ICTV
05:35,19:20Надзвичайнi
новини
06:35Фатитижня
08:3510хвилинзПрем’єрмiнiстромУраїни
08:45Фати.Рано
09:15Надзвичайнiновини.
Пiдсми
10:10Т/с“Птьовараїна”
11:10,13:20Х/ф“Володар
персня.Хранителiперсня”
12:45,15:45Фати.День
15:30,16:10Х/ф“ДжеРiчер”
18:45,21:05Фати.Вечiр
20:20Дiстало!
21:25Свободаслова
00:25Х/ф“Збитисяздоро?и”
(2)
02:10Х/ф“Пробдженнязла”
(2)
ІНТЕР
06:35Мльтфiльм
07:00,07:30,08:00,08:30,09:00,12:00,
13:45,16:00,17:40Новини
07:15,07:35,08:10,08:35“Рано
зIНТЕРом”
09:20,12:25Т/с“Сiльсьий
романс”
14:05,16:15“Ждименя”
18:05,19:05То-шо“Стосєтьсяожно?о”
20:00“Подробицi”
21:00Т/с“Зарадиоханняя
всезмож”
22:40,03:45Т/с“Двадцять
роiвбезохання”(2)
00:45Т/с“СпробаВiри”(2)
02:50Д/с“Вiйнавсереденi
нас”
15ГРУДНЯВIВТОРОК
K1
05:20“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,19:00“Розсмiшиомiа”
09:40,16:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiни-вiдьми”
(1)
14:10,20:00“ОрелiРеша.
НезвiданаЄвропа”
15:10,21:00“ОрелiРеша.
Ювiлейнийсезон”
18:00,01:45Т/с“90210:Нове
поолiння”(2)
22:00“КВНнаБIС”
23:00Т/с“ДоторХас”(2)
02:40“Нiчнежиття”
НОВИЙКАНАЛ
03:05Слжбарозшдiтей
03:10,18:00,02:00Абзац!
04:05Зонаночi
06:05,07:25KidsTime
06:07М/c“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:27Т/с“Дрзi”
10:50Т/с“Неродисьвродлива”
19:00Х/ф“Па?iнiзШошена”
22:00Х/ф“Форт“База
Клейтон”(2)
23:50Х/ф“ГраЕндера”
НТН
05:20,04:20“Правдажиття”
06:00Х/ф“Ле?ендапро
ня?инюОль?”(1)
08:30Рановий“Свiдо”
09:00“Кримiнальнiсправи”
09:50Т/с“Ледi-дететивмiс
ФрайнiФiшер”(1)
12:00,21:30Т/с“Елементарно
-3”
13:40,14:15Т/с“Полiцiя
маямi”
14:00,19:00,23:15,02:50
“Свiдо”

15:45,19:30Т/с“Кла?iнта
партнери”(1)
17:20Т/с“Дететиви”
23:45Т/с“Менталiст-5”(2)
00:35Т/с“Мертвазона”(2)
02:00“Європейсьийпоернийтрнiр”
03:20“Речовийдоаз”
СТБ
05:55,16:00“Всебдедобре!”
07:55“Всебдесмачно!”
08:50“Зiровежиття.Поаранi
зароль”
09:45Х/ф“Задвомазайцями”(1)
11:05“Битваестрасенсiв”
12:40“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-6”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30Т/с“Колимивдома”(1)
20:00,22:45“Кохана,ми
вбиваємодiтей”
00:00“Одинзавсiх”
01:10“Слiдствоведть
естрасенси”
02:10Х/ф“Вонибилисяза
Батьiвщин”(1)
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча?iн?тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:Шола
чарiвниць”(1)
11:00Х/ф“Столи,нарийся”
(1)
12:10Повнеперевтiлення.Дiм
затиждень
13:50,19:00Паняна-селяна
14:50,04:15УТЕТатато!
15:50,21:00Вiтальа
17:00,22:00КраїнаУ
18:00,20:00Т/с“Кхня”(1)
18:30,20:30Т/с“Свiтлофор”
(2)
23:00Дайошмолодьож
23:55Т/с“Любитьнелюбить”
(2)
00:55Т/с“Ан?елабоДемон”
(2)
01:50УТЕТавIнтернетi
02:40РайЦентр
ТРК“УКРАїНА”
06:00,12:15Реальнамiстиа
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
01:20,05:05Подiї
07:15,08:15РанозУраїною
09:15Зорянийшлях
11:00,19:45То-шо“Говорить
Ураїна”
13:15,15:30,21:00Т/с“Крапа
ипiння”
16:00Глядачясвiдо
18:00,04:10Т/с“Клан
ювелiрiв.Вiдплата”
23:00Подiїдня
23:30Т/с“C.S.I..Мiсце
злочинМайамi”(2)
02:15Х/ф“Потрiйнийфорсаж”
(2)
ТВ-3
05:00М/ф
08:30,09:00,16:00,16:30Т/с
“Слiпа”.(12+)
09:30,10:00,15:00,15:30Д/ф
“Ворожа”.(12+)
10:30Небрешименi.(12+)
11:30Д/ф“Апоалiпсис.
Епiдемiї”.(12+)
12:30,01:00Х-версiї.Iншi
новини.(12+)
13:00,13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.Почато.
(16+)
17:00Х-версiї.(12+)
17:30Т/с“П’ятаварта”.(16+)
18:30,19:20Т/с“Елементарно”.(16+)
20:15,21:05Т/с“Кiсти”.(12+)
22:00Х/ф“Темнийлицар”.
(16+)
01:30Х/ф“ВiллiВонаi
шооладнафабриа”
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,18:30,
21:00,01:30,05:10Новини
06:10,07:10А?роЕра
06:20,08:25,00:25Вiдпершої
особи
06:55,08:40Еслап
07:25,23:25Наслх
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25,18:55Про?оловне
09:55,04:35Д/с“Мiйновийдiм
-Корея”
10:25Планназавтра”з
АнастасiєюРiн?iс
10:50ЗробленовЄвропi
11:35Першастдiя
12:25“Prime-time”зМирославоюГон?адзе
13:15,18:05,01:45,03:30,05:00
Час-Ч
13:55Хочбти
14:10ШолаМерiПоппiнс
14:25Мльтфiльми
15:00Фоль-music
16:15Подорожнi
17:10Д/ф“Стародавнємiсто
Лiцзян”
17:35Сспiльнийнiверситет
18:15,01:20Новини.Свiт
19:30ДебатиPRO
21:25,05:35Новини.Спорт
21:50Вiйнаiмир
23:00,00:00,01:00Пiдсми
01:55Басетбол.Чемпiонат
Ураїни.БК“Хiмi”-БК
“Черасьiмавпи”
2+2
06:00Мльтфiльми
06:35,16:00,17:55“Нове
Шаленевiдеопо-раїнсьи”
07:35,16:55“Облом.UA”
08:10,19:00,00:00“ДжеДАI”
08:30,18:30,23:30Новости
“Спецор”
09:00,19:20“Люстратор7.62”
09:10“Серетнiматерiали”
09:25Д/п“ЛетючийХевiметал”
09:55“Помстаприроди”
10:20Д/п“За?бленiсвiти”
11:15Д/п“Прихованiмiста”
12:15Х/ф“Повiтряниймiст”

14:10Т/с“Зорянабрама.
Всесвiт.Сезон2”
20:00Х/ф“Шостийдень”
22:30Т/с“Черепiiсти”
00:20Х/ф“Немезiс”
02:05Х/ф“Гетьмансьi
лейноди”
КАНАЛ1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,
16:45,19:30,23:15,03:25ТСН
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:35“Машаiведмiдь”(1)
09:30,10:50,12:20,12:30
“Мiняюжiн-5”
14:05,21:00Т/с“Останнiй
мосаль”(1)
15:05“Клiнiа”
15:45“Сiмейнiмелодрами-6”
17:15Т/с“Заборонене
охання”(1)
20:30“Чистоnews”
22:00“Новийiнспетор
Фреймт-3”
00:00Х/ф“Чорнийдрiзд”(2)
01:50Х/ф“Вiйна”(2)
ICTV
05:55Фати
06:30Рановелиоммiстi
08:45Фати.Рано
09:15,19:20Надзвичайнi
новини
10:05Антизомбi
11:10,16:45Т/с“Пророри”
12:05,13:20Х/ф“Червоний
Капелюшо”
12:45,15:45Фати.День
14:45Т/с“КодКостянтина”
16:25Патрль.Самооборона
17:45Т/с“Птьовараїна”
18:45,21:05Фати.Вечiр
20:20Громадянсьаоборона
21:25Т/с“Володимирсьа,15”
22:25Т/с“Натрьох”
23:20Х/ф“Обительзла-5.
Вiдплата”(2)
01:10Т/с“Морсьаполiцiя.
Лос-Анджелес”
ІНТЕР
05:40,20:00“Подробицi”
06:35Мльтфiльм
07:00,07:30,08:00,08:30,09:00,12:00,
14:00,16:00,17:40Новини
07:15,07:35,08:10,08:35“Рано
зIНТЕРом”
09:20,21:00Т/с“Заради
оханняявсезмож”
11:15,12:25Д/с“Слiдство
вели...зЛеонiдомКаневсьим”
13:40,14:20“Сдовiсправи”
15:45,16:15“Сiмейнийсд”
18:05,19:05То-шо“Стосєтьсяожно?о”
22:40,03:45Т/с“Двадцять
роiвбезохання”(2)
00:45Т/с“СпробаВiри”(2)
02:50Д/с“Вiйнавсереденi
нас”
16ГРУДНЯСЕРЕДА
K1
05:20“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,19:00“Розсмiшиомiа”
09:40,16:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiни-вiдьми”
(1)
14:10,20:00“ОрелiРеша.
НезвiданаЄвропа”
15:10,21:00“ОрелiРеша.
Ювiлейнийсезон”
18:00,01:45Т/с“90210:Нове
поолiння”(2)
22:00“КВНнаБIС”
23:00Т/с“ДоторХас”(2)
02:40“Нiчнежиття”
НОВИЙКАНАЛ
06:00,07:15KidsTime
06:02М/c“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:17Т/с“Дрзi”
11:15Т/с“Щасливiразом”
16:10Т/с“Неродисьвродлива”
18:00Абзац!
19:00Х/ф“Уви?наннi”
21:00Х/ф“Божевiльнаїзда”
23:00Х/ф“Корпорацiя
безсмертя”(2)
01:00Х/ф“Форт“База
Клейтон”(2)
НТН
06:40Х/ф“Кр’єрнасхiд”(1)
08:30Рановий“Свiдо”
09:00“Кримiнальнiсправи”
09:55Т/с“Ледi-дететивмiс
ФрайнiФiшер”(1)
12:00Т/с“Елементарно-3”
13:40,14:15Т/с“Полiцiя
маямi”
14:00,19:00,23:15,02:50
“Свiдо”
15:45,19:30Т/с“Кла?iнта
партнери”(1)
17:20Т/с“Дететиви”
21:30Т/с“Ударвiдповiдь”
23:45Т/с“Менталiст-5”(2)
00:35Т/с“Мертвазона”(2)
02:00“Поер.Велиа?ра”
СТБ
06:15,16:00“Всебдедобре!”
08:10“Всебдесмачно!”
09:05“Зiровежиття.Кохання
безштамп”
10:05“Зiровежиття.Дiти,
знищенiталантом”
11:00“Битваестрасенсiв”
12:35“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-6”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30Т/с“Колимивдома”(1)
20:00,22:45“МастерШеф-5”
00:00“Одинзавсiх”
01:00“Слiдствоведть
естрасенси”
01:50Х/ф“Вонибилисяза
Батьiвщин”(1)
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча?iн?тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:Шола
чарiвниць”(1)

10рдня2015ро 
11:00Х/ф“Рмпельштiльцхен”
(1)
12:10Повнеперевтiлення.Дiм
затиждень
13:50,19:00Паняна-селяна
14:50,04:15УТЕТатато!
15:50,21:00Вiтальа
17:00,22:00КраїнаУ
18:00,20:00Т/с“Кхня”(1)
18:30,20:30Т/с“Свiтлофор”
(2)
23:00Дайошмолодьож
23:55Т/с“Любитьнелюбить”
(2)
00:55Т/с“Ан?елабоДемон”
(2)
01:50УТЕТавIнтернетi
02:40РайЦентр
ТРК“УКРАїНА”
06:00,12:15Реальнамiстиа
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
01:20,05:05Подiї
07:15,08:15РанозУраїною
09:15Зорянийшлях
11:00,19:45То-шо“Говорить
Ураїна”
13:15,15:20,21:00Т/с“Крапа
ипiння”
16:00Глядачясвiдо
18:00,04:10Т/с“Клан
ювелiрiв.Вiдплата”
23:00Подiїдня
23:30,02:15Т/с“C.S.I..Мiсце
злочинМайамi”(2)
ТВ-3
05:00М/ф
08:30,09:00,16:00,16:30Т/с
“Слiпа”.(12+)
09:30,10:00,15:00,15:30Д/ф
“Ворожа”.(12+)
10:30Небрешименi.(12+)
11:30Д/ф“Апоалiпсис.
Хiмiчнаатастрофа”.(12+)
12:30,17:00,01:15Х-версiї.Iншi
новини.(12+)
13:00,13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.Почато.
(16+)
17:30Т/с“П’ятаварта”.(16+)
18:30,19:20Т/с“Елементарно”.(16+)
20:15,21:05Т/с“Кiсти”.(12+)
22:00Х/ф“Темнийлицар:
Вiдродженняле?енди”.(16+)
01:45Х/ф“Вимираючийвид”.
1982.(16+)
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,18:30,
21:00,01:30,05:10Новини
06:20,08:25,00:25Вiдпершої
особи
06:55,08:40Еслап
07:25Ерабдiвництва
07:30,23:25Наслх
07:50Кодбезпеи
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25,18:55Про?оловне
09:55ДебатиPRO
11:30РеформючиУраїн
11:40,17:10,01:55Етно?рафiчнi
замальови.Грзiя
12:00ЗасiданняКабiнет
МiнiстрiвУраїни
13:15,18:05,01:45,05:00Час-Ч
13:40КазиЛiрниаСаша
13:55Хочбти
14:15Хтовдомiхазяїн?
14:35Мльтфiльми
15:00Мзичнетрне
16:05,04:05Д/ф“Рмнiя,
оповiдизцвинтаря”
17:35Сспiльнийнiверситет
18:15,01:20Новини.Свiт
19:30Т/с“Мафiоза”
20:30Вересень
21:25,05:35Новини.Спорт
21:45Зпершихвст
21:50Слiдство.Iнфо
22:40Ме?алот
23:00,00:00,01:00Пiдсми
02:20Чоловiчийлб.Спорт
2+2
06:00Мльтфiльми
06:35,16:00,17:55“Нове
Шаленевiдеопо-раїнсьи”
07:35,16:55“Облом.UA”
08:10,19:00,00:00“ДжеДАI”
08:30,18:30,23:30Новости
“Спецор”
09:00“Люстратор7.62”
09:10“Серетнiматерiали”
09:25Д/п“ЛетючийХевiметал”
09:55“Помстаприроди”
10:20Д/п“За?бленiсвiти”
11:15Д/п“Прихованiмiста”
12:15Х/ф“Повiтряниймiст”
14:10Т/с“Зорянабрама.
Всесвiт.Сезон2”
19:20“Цiломтаємно”
20:20Х/ф“Спертанер”
22:30Т/с“Черепiiсти”
00:20Х/ф“Апоалiпсис”
02:10Х/ф“Впередзасарбами?етьмана”
03:35Х/ф“Двiйни”
КАНАЛ1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,
16:45,19:30,23:15,03:25ТСН
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:35“Машаiведмiдь”(1)
09:30,10:50,12:20“Мiняюжiн
-5”
12:30“Мiняюжiн-7”
14:05,21:00Т/с“Останнiй
мосаль”(1)
15:05“Клiнiа“
15:45“Сiмейнiмелодрами-6”
17:15Т/с“Заборонене
охання”(1)
20:30“Чистоnews”
22:00“Одрженнянаослiп”
00:00Х/ф“Вiйна”(2)
01:55Х/ф“ФортнаВе?аса”
(2)
ICTV
05:55Фати
06:30Рановелиоммiстi
08:45Фати.Рано
09:15,19:20Надзвичайнi
новини
10:00Антизомбi
11:05,16:45Т/с“Пророри”
12:00,13:20Х/ф“Мисливцiза
привидами”
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12:45,15:45Фати.День
14:45Т/с“КодКостянтина”
16:25Патрль.Самооборона
17:45,22:25Т/с“Натрьох”
18:45,21:05Фати.Вечiр
20:20Серетнийфронт
21:25Т/с“Володимирсьа,15”
23:25Х/ф“Пробдженнязла”
(2)
01:10Т/с“Морсьаполiцiя.
Лос-Анджелес”
ІНТЕР
05:40,20:00“Подробицi”
06:35Мльтфiльм
07:00,07:30,08:00,08:30,09:00,12:00,
14:00,16:00,17:40Новини
07:15,07:35,08:10,08:35“Рано
зIНТЕРом”
09:20,21:00Т/с“Заради
оханняявсезмож”
11:15,12:25Д/с“Слiдство
вели...зЛеонiдомКаневсьим”
13:40,14:20“Сдовiсправи”
15:45,16:15“Сiмейнийсд”
18:05,19:05То-шо“Стосєтьсяожно?о”
22:40,03:45Т/с“Двадцять
роiвбезохання”(2)
00:45Х/ф“Ромаша,атс,
мар?арита”
02:50Д/с“Вiйнавсереденi
нас”
17ГРУДНЯЧЕТВЕР
K1
05:20“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,19:00“Розсмiшиомiа”
09:40,16:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiни-вiдьми”
(1)
14:10,20:00“ОрелiРеша.
НезвiданаЄвропа”
15:10,21:00“ОрелiРеша.
Ювiлейнийсезон”
18:00,00:50Т/с“90210:Нове
поолiння”(2)
22:00“КВНнаБIС”
23:00Т/с“ДоторХас”(2)
01:45Х/ф“Дорожнябанда“4
лапи””(1)
НОВИЙКАНАЛ
03:00,18:00,02:35Абзац!
03:55Слжбарозшдiтей
04:00Зонаночi
06:00,07:15KidsTime
06:02М/c“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:17Т/с“Дрзi”
11:05Т/с“Мояпрерасна
няньа”
16:10Т/с“Неродисьвродлива”
19:00Х/ф“Проро”
21:00Х/ф“Заплатипривид”
(2)
22:50Х/ф“Серетний
есперимент”
00:35Х/ф“Божевiльнаїзда”
НТН
05:15Х/ф“Бiлийворон”(1)
07:05Х/ф“Нiчний
мотоцилiст”(1)
08:30Рановий“Свiдо”
09:00“Кримiнальнiсправи”
09:55Т/с“Ледi-дететивмiс
ФрайнiФiшер”(1)
12:00,21:30Т/с“Удар
вiдповiдь”
13:40,14:15Т/с“Полiцiя
маямi”
14:00,19:00,23:15,02:50
“Свiдо”
15:45,19:30Т/с“Кла?iнта
партнери”(1)
17:20Т/с“Дететиви”
23:45Т/с“Менталiст-5”(2)
00:35Т/с“Мертвазона”(2)
02:00“Поер.Велиа?ра”
СТБ
06:05,16:00“Всебдедобре!”
08:00“Всебдесмачно!”
08:55“Зiровежиття.Життя
пiслясамо?бства”
09:55“Зiровежиття.Допитисядослави”
10:50“Битваестрасенсiв”
12:10“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-6”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30Т/с“Колимивдома”(1)
20:00,22:45“Зваженiта
щасливi-5”
23:05“Одинзавсiх”
00:05“Слiдствоведть
естрасенси”
01:10Х/фi“Випадов
вадратi36-80”(1)
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча?iн?тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:Шола
чарiвниць”(1)
11:00Х/ф“Червонашапа”(1)
12:10Повнеперевтiлення.Дiм
затиждень
13:50,19:00Паняна-селяна
14:50,04:15УТЕТатато!
15:50,21:00Вiтальа
17:00,22:00КраїнаУ
18:00,20:00Т/с“Кхня”(1)
18:30,20:30Т/с“Свiтлофор”
(2)
23:00Дайошмолодьож
23:55Т/с“Любитьнелюбить”
(2)
00:55Т/с“Ан?елабоДемон”
(2)
01:50УТЕТавIнтернетi
02:40РайЦентр
ТРК“УКРАїНА”
06:00,12:15Реальнамiстиа
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
01:20,05:05Подiї
07:15,08:15РанозУраїною
09:15Зорянийшлях
11:00,19:45То-шо“Говорить
Ураїна”
13:15,15:30,21:00Т/с“Крапа
ипiння”
16:00Глядачясвiдо
18:00,04:10Т/с“Клан
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10рдня2015ро 

ювелiрiв.Вiдплата”
23:00Подiїдня
23:30,02:15Т/с“C.S.I..Мiсце
злочинМайамi”(2)
ТВ-3
05:00М/ф
08:30,09:00,16:00,16:30Т/с
“Слiпа”.(12+)
09:30,10:00,15:00,15:30Д/ф
“Ворожа”.(12+)
10:30Небрешименi.(12+)
11:30Д/ф“Апоалiпсис.
Еоло?iчнариза”.(12+)
12:30,17:00,23:45Х-версiї.Iншi
новини.(12+)
13:00,13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.Почато.
(16+)
17:30Т/с“П’ятаварта”.(16+)
18:30,19:20Т/с“Елементарно”.(16+)
20:15,21:05Т/с“Кiсти”.(12+)
22:00Х/ф“Пристрельїх”.
(16+)
00:15Х/ф“Старiбротни”.
(12+)
02:15Х/ф“Старiбротни
розбшвалися”.(12+)
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,
18:30,21:00,01:30,05:10
Новини
06:10,07:10А?роЕра
06:20,08:25,00:25Вiдпершої
особи
06:55,08:40Еслап
07:25Тепло.Ua
07:40,23:25Наслх
08:35Паспортнийсервiс
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25,18:55Про?оловне
09:55ВiновАмери
10:20Бо?атирсьii?ри
11:30Вiйнаiмир
12:25Слiдство.Iнфо
13:15,18:05,01:45,05:00Час-Ч
13:40КазиЛiрниаСаша
13:55Спо?ади
14:25,03:30Надвечiр’я.Долi
15:25,01:55Бiатлон.Кбо
свiт.Спринт10м.Чоловiи
17:05,04:20Свiтло
18:15,01:20Новини.Свiт
19:30Т/с“Мафiоза”
20:30Д/с“Калiфорнiянаша”
21:25,05:35Новини.Спорт
21:45Зпершихвст
21:50“Схеми”зНаталiєю
Седлецьою
22:155басiв.net
23:00,00:00,01:00Пiдсми
2+2
06:00Мльтфiльми
06:35,16:00,17:55“Нове
Шаленевiдеопо-раїнсьи”
07:35,16:55“Облом.UA”
08:10,19:00,00:00“ДжеДАI”
08:30,18:30,23:30Новости
“Спецор”
09:00,19:20“Люстратор7.62”
09:10“Серетнiматерiали”
09:25Д/п“ЛетючийХевiметал”
09:55“Помстаприроди”
10:20Д/п“За?бленiсвiти”
11:15Д/п“Прихованiмiста”
12:15Х/ф“Спертанер”
14:10Т/с“Зорянабрама.
Всесвiт.Сезон2”
20:20“Хоробрiсерця”
22:30Т/с“Черепiiсти”
00:20Х/ф“Арахнiя”
02:05Х/ф“Iддотебе”
03:05Х/ф“Вiнчаннязi
смертю”
КАНАЛ1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,
16:45,19:30,23:15,03:30ТСН
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:35“Машаiведмiдь”(1)
09:30,10:50,12:20,12:30
“Мiняюжiн-7”
14:05,21:00Т/с“Останнiй
мосаль”(1)
15:05“Клiнiа”
15:45“Сiмейнiмелодрами-6”
17:15Т/с“Заборонене
охання”(1)
20:30“Чистоnews”
22:00,23:30“Правонавлад”
00:20Х/ф“ФортнаВе?аса”
(2)
02:05Х/ф“Греберси”(2)
ICTV
05:55Фати
06:30Рановелиоммiстi
08:45Фати.Рано
09:15,19:20Надзвичайнi
новини
10:00Антизомбi
11:05,16:45Т/с“Пророри”
12:00,13:20Х/ф“Мисливцiза
привидами-2”
12:45,15:45Фати.День
14:45Т/с“КодКостянтина”
16:25Патрль.Самооборона
17:45,22:25Т/с“Натрьох”
18:45,21:05Фати.Вечiр
20:20Iнсайдер
21:25Т/с“Володимирсьа,15”
23:25Х/ф“Кртиймомент”(2)
01:10Т/с“Морсьаполiцiя.
Лос-Анджелес”
ІНТЕР
05:40,20:00“Подробицi”
06:35Мльтфiльм
07:00,07:30,08:00,08:30,09:00,
12:00,14:00,16:00,17:40
Новини
07:15,07:35,08:10,08:35“Рано
зIНТЕРом”
09:20,21:00Т/с“Заради
оханняявсезмож”
11:15,12:25Д/с“Слiдство
вели...зЛеонiдомКаневсьим”
13:40,14:20“Сдовiсправи”
15:45,16:15“Сiмейнийсд”
18:05,19:05То-шо“Стосєтьсяожно?о”
22:40,03:35Т/с“Двадцять
роiвбезохання”(2)
00:45Х/ф“Мованiжностi”(2)
18ГРУДНЯП’ЯТНИЦЯ

K1
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,19:00,02:10“Розсмiши
омiа”
09:40,16:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiни-вiдьми”
(1)
14:10,20:00“ОрелiРеша.
НезвiданаЄвропа”
15:10,21:00“ОрелiРеша.
Ювiлейнийсезон”
18:00Т/с“90210:Нове
поолiння”(2)
22:00“КВН”
01:45“КВНнаБIС”
НОВИЙКАНАЛ
03:30,05:55Слжбарозш
дiтей
03:35Зонаночi
06:00,07:15KidsTime
06:02М/c“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:17Т/с“Дрзi”
11:05Т/с“Щасливiразом”
18:00Абзац!
19:00Х/ф“Вавилоннашої
ери”
20:50Х/ф“Страхови”(2)
23:00Х/ф“П’ятийвимiр”(2)
01:15Х/ф“Заплатипривид”
(2)
НТН
05:00Х/ф“Рановешосе”(1)
06:40Х/ф“За?бленемiсто”
(1)
08:30Рановий“Свiдо”
09:00“Кримiнальнiсправи”
09:50Т/с“Ледi-дететивмiс
ФрайнiФiшер”(1)
12:00,21:30Т/с“Удар
вiдповiдь”
13:40,14:15Т/с“Полiцiя
маямi”
14:00,19:00,23:15“Свiдо”
15:45,19:30Т/с“Кла?iнта
партнери”(1)
17:20Т/с“Дететиви”
23:45Т/с“Дестер-5”(3)
СТБ
06:00Х/ф“Корпцiя”(1)
07:45“Зiровежиття.Уполонi
батьiвсьоїслави”
08:40“Зiровежиття.Држина
намiльйон”
09:45,01:50Х/ф“Немож
сазати“прощавай”(1)
11:35Х/ф“Ой,ма-моч-и!”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30,00:40Т/с“Колими
вдома”(1)
20:00,22:45“Нацiональне
талант-шо“Танцюютьвсi!-8”
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча?iн?тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:Шола
чарiвниць”(1)
11:00Х/ф“Кiтчоботях”(1)
13:50Паняна-селяна
14:50,04:15УТЕТатато!
15:50Вiтальа
17:20КраїнаУ
18:20М/ф“Тiтоф”(1)
20:00М/ф“Корпорацiя
монстрiв”(1)
21:40Х/ф“Ятратитидрзiвi
примситивсiхтебе
ненавидiти”(2)
23:45Х/ф“Джестрашнеiно
2”(3)
01:05Т/с“Ан?елабоДемон”
(2)
02:00УТЕТавIнтернетi
02:40РайЦентр
ТРК“УКРАїНА”
06:00Т/с“Рiвняннязсiма
вiдомими”
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,01:20
Подiї
07:15,08:15РанозУраїною
09:15,04:55Зорянийшлях
11:00,19:45То-шо“Говорить
Ураїна”
12:15Реальнамiстиа
13:15,15:30Т/с“Крапа
ипiння”
16:00Глядачясвiдо
18:00,04:00Т/с“Клан
ювелiрiв.Вiдплата”
21:00Х/ф“Чжiдiти”
23:00Подiїдня
23:30,02:15Т/с“C.S.I..Мiсце
злочинМайамi”(2)
ТВ-3
05:00М/ф
08:30,09:00,16:00,16:30Т/с
“Слiпа”.(12+)
09:30,10:00,15:00,15:30Д/ф
“Ворожа”.(12+)
10:30Небрешименi.(12+)
11:30Д/ф“Апоалiпсис.
Випромiнювання”.(12+)
12:30,01:00Х-версiї.Iншi
новини.(12+)
13:00,13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.Почато.
(16+)
17:00Х-версiї.Гчнiсправи.
(12+)
18:00,19:00,20:00,21:00
Людина-невидима.(12+)
22:00Х/ф“Небiйсятемряви”.
(16+)
00:00Європейсьийпоерний
тр.(18+)
02:00Х/ф“Маленьапринцеса”
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,18:30,
21:00,01:30,05:10Новини
06:10,07:10А?роЕра
06:20,08:25,00:25Вiдпершої
особи
06:55,08:40Еслап
07:25Ерабдiвництва
07:35Наслх
07:50Кодбезпеи
08:35Паспортнийсервiс
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25,18:55,04:40Про?оловне
09:55Д/с“Мiйновийдiм-

ПРОГРАМАТБ
Корея”
10:25Бо?атирсьii?ри
11:40Вересень
12:25“Схеми”зНаталiєю
Седлецьою
13:15,01:45Час-Ч
13:40КазиЛiрниаСаша
13:55Театральнiсезони
14:25Вiра.Надiя.Любов
15:25,03:10Бiатлон.Кбо
свiт.Спринт7,5м.Жiни
16:55Д/ф“МiйАф?анiстан:
повсяденнiiсторiїпробомби
талi”
17:50Яце?
18:15,01:20Новини.Свiт
19:30INTERMARIUM
20:30“Планназавтра”з
АнастасiєюРiн?iс
21:25,05:35Новини.Спорт
21:45Зпершихвст
21:50Першастдiя
23:00,00:00,01:00Пiдсми
23:20Вертиальвлади
01:55Мзичнетрне
2+2
06:00Мльтфiльми
06:35,16:00,17:55“Нове
Шаленевiдеопо-раїнсьи”
07:35,16:55“Облом.UA”
08:10,19:00“ДжеДАI”
08:30,18:30Новости“Спецор”
09:00“Люстратор7.62”
09:10“Серетнiматерiали”
09:25Д/п“ЛетючийХевiметал”
09:55“Помстаприроди”
10:20Д/п“За?бленiсвiти”
11:15Д/п“Прихованiмiста”
12:15Х/ф“Подарнона
Рiздво”
14:10Т/с“Зорянабрама.
Всесвiт.Сезон2”
19:20Х/ф“Подвiйнийдар”
21:30Х/ф“Воро?близьо”
23:20Х/ф“Крижаний”
01:25Х/ф“Арахнiя”
02:55Х/ф“Пострiлтрнi”
КАНАЛ1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,
12:00,16:45,19:30ТСН
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:35“Машаiведмiдь”(1)
09:30“Мiняюжiн-7”
11:00,12:20,12:30“Мiняюжiн
-9”
14:05Т/с“Останнiймосаль”
(1)
15:05“Клiнiа“
15:45“Сiмейнiмелодрами-6”
17:15Т/с“Заборонене
охання”(1)
20:20“ВечiрнiйКиїв2015”
22:45“Свiтсьежиття”
23:45Х/ф“Греберси”(2)
01:35Х/ф“Ва?iтнабабся”
ICTV
05:55Фати
06:30Рановелиоммiстi
08:45Фати.Рано
09:15,19:20Надзвичайнi
новини
09:55,20:20Антизомбi
11:00Х/ф“Космiчнийджем”
12:45,15:45Фати.День
13:10,16:20Т/с“Сильнiшеза
во?онь”
17:45Т/с“Натрьох”
18:45,21:05Фати.Вечiр
21:25Т/с“Володимирсьа,15”
22:25Дизель-шо.Елiтнешо
23:50Х/ф“Придорожнiйлб”
(2)
02:00Т/с“Морсьаполiцiя.
Лос-Анджелес”
ІНТЕР
05:25,20:00,01:30“Подробицi”
06:25Мльтфiльм
07:00,07:30,08:00,08:30,09:00,12:00,
14:00,16:00,17:40Новини
07:15,07:35,08:10,08:35“Рано
зIНТЕРом”
09:20Т/с“Зарадиоханняя
всезмож”
11:15,12:25Д/с“Слiдство
вели...зЛеонiдомКаневсьим”
13:40,14:20“Сдовiсправи”
15:45,16:15“Сiмейнийсд”
18:05То-шо“Стосється
ожно?о”
21:00То-шо“Чорне
дзерало”
23:30Х/ф“Солдатиневдачi”
(2)
02:30Х/ф“Катя-Катюша”
19ГРУДНЯСУБОТА
K1
05:20“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:50“Мльтфiльмивiд
Ворнер”(1)
09:45М/ф“Ба?зБаннi”(1)
10:10М/ф“АстерiсiОбелiс:
Велиабiйа”(1)
11:50М/ф“АстерiсiОбелiс
пiдорюютьАмери”(1)
13:20Х/ф“КолиСантавпавна
Землю”(1)
15:25“КВН”
19:10,22:00“ОрелiРеша”
21:00“ОрелiРеша.Шопiн?
2015”
00:00Х/ф“Запам’ятайнедiлю”
(2)
02:00Х/ф“Зхвалiдiвчата”(2)
03:00“Нiчнежиття”
НОВИЙКАНАЛ
03:10Т/с“ФранлiнiБеш”
03:50Зонаночi
05:45,07:40KidsTime
05:47М/c“При?одиДжиммi
Нейтрона”
07:42Х/ф“Уви?наннi”
09:40Ревiзор
12:45Страстiзаревiзором
15:00Х/ф“КопальнiЦаря
Соломона”
18:40Х/ф“IндiанаДжонс:У
пошахвтрачено?оовче?а”
21:00Х/ф“IндiанаДжонсi
храмдолi”
23:15Х/ф“Озерострах3”(3)

01:05Х/ф“Страхови”(2)
НТН
05:55“Випадовийсвiдо”
06:45Х/ф“Старафортеця”(1)
11:30“Речовийдоаз”
13:10Т/с“Дететиви”
15:10Т/с“Кла?iнтапартнери”(1)
17:20“Ле?ендиарно?о
розш”
19:00,04:35“Свiдо”
19:30Т/с“ДемониДаВiнчi”
23:30Х/ф“Герой”(3)
01:30Х/ф“Синдбад:ле?енда
семиморiв”(1)
03:20Д/ф“ВиКличо?Нi,я
йо?обрат...”
СТБ
06:20,03:10Х/ф“Формла
охання”(1)
08:00“КараоенаМайданi”
09:00“Всебдесмачно!”
09:55“Зваженiтащасливi-5”
12:35,21:50Т/с“Колими
вдома”(1)
14:20Х/ф“Дiвчата”(1)
16:20“Хатанатата”
19:00“Х-Фатор-6”
22:45“Х-Фатор-6Пiдсми
?олосвання”
23:40“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-8”
04:55Х/ф“Шайтежiн”(1)
ТЕТ
06:00М/ф“Шоламонстрiв:
БЙор,БЙор”(1)
07:15Байдиiва
08:05М/с“Смiшарии.Новi
при?оди”(1)
08:40М/с“Лалалпси”(1)
09:00МльтизЛнтиом
09:40М/с“Дора-дослiдниця”
(1)
10:35М/с“Стiч!”(1)
10:55М/ф“Тiтоф”(1)
12:40М/ф“Яозаи...”
13:30М/с“При?одиКоти?орошатайо?одрзiв”(1)
14:40Х/ф“ХтоцейСанта?”(1)
16:20Х/ф“ВипадоiзСантою”
(1)
18:00М/ф“Корпорацiя
монстрiв”(1)
19:45Вiтальа
21:00КраїнаУ
23:00Дайошмолодьож
00:00Х/ф“Ятратитидрзiвi
примситивсiхтебе
ненавидiти”(2)
02:00БарДа
ТРК“УКРАїНА”
07:00,15:00,19:00,01:50Подiї
07:10Т/с“Рiвняннязсiма
вiдомими”
10:00,00:00Зорянийшлях.
Сбота
11:00Х/ф“Чжiдiти”
13:00,15:20Т/с“Я-Ан?iна”(2)
17:10,19:40Т/с“Зламанiдолi”
(2)
22:00Х/ф“Волошидля
Василисы”
01:00Зорянийшлях
02:30Т/с“C.S.I..Мiсце
злочинМайамi”(2)
ТВ-3
07:30Д/ф“Наволосвiт.
Мiсцясили”.(16+)
08:30ШоладотораКомаровсьо?о.(12+)
09:00,09:30,10:00,10:30Т/с
“Слiпа”.(12+)
11:00,11:30,12:00,12:30,13:00
Д/ф“Ворожа”.(12+)
13:30Х/ф“Ле?ендаЗорро”.
(12+)
16:00Х/ф“Небiйсятемряви”.
(16+)
18:00Х/ф“Хижа”.(16+)
20:15Х/ф“Хижа2”.(16+)
22:30Х/ф“Людинаiз
залiзнимилаами”.(16+)
00:30Х/ф“Рiй”.(16+)
УТ-1
06:00Пiдсми
06:25Упросторiбття
07:05Шеф-харраїни
08:25Кодбезпеи
08:40ВпереднаОлiмп!
09:05Хочбти
09:30Хтовдомiхазяїн?
09:50Мирзарадидiтей
11:20,21:30Полiцiя
12:10,02:20Бiатлон.Кбо
свiт.Гонапереслiдвання
12,5м.Чоловiи
13:25Бо?атирсьii?ри
14:25Чоловiчийлб.Спорт
16:00Х/ф“Сiсi-непоiрна
iмператриця”
17:55,03:10Хоей.Чемпiонат
Ураїни.“Донбас”-“Вiтязь”
20:30Напам’ять
21:00,05:35Новини
22:20IншамзиазОлесiєм
Ко?аном
22:40Ме?алот
23:00ДеньЯн?ола
00:05Ураїнсьапiсняро
01:20Мзичнетрне
2+2
06:00Мльтфiльми
06:40“Маси-шо”
07:50“НовеШаленевiдеопораїнсьи”
09:10,14:00“Облом.UA”
10:10“Вайпат”
12:00“TopGear”
13:00“ДжеДАI”
15:00Т/с“Мшетери”
17:10Х/ф“Подвiйнийдар”
19:20Х/ф“Слiдсмертi”
21:10Х/ф“ОрелДев’ято?о
ле?iон”
23:30БОКСЧемпiонсьiбоїза
версiєюWBO:ЭндиЛi(Велиа
Британiя)-БiллiДжоСандерс
(ВелиаБританiя)ЛiамСмiт
(ВелиаБританiя)-Джиммi
Келлi(ВелиаБританiя).
ТрансляцiязЛондона
02:00Х/ф“Кисневий?олод”
КАНАЛ1+1
06:00“Найвидатнiшiфосниисвiт”
06:45“Грошi”
08:00,19:30ТСН:“Телевiзiйна
слжбановин”
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09:00“Свiтсьежиття”
10:00Х/ф“Ва?iтнабабся”
14:00“ВечiрнiйКиїв2015”
16:30“Вечiрнiйвартал“
18:30“Розсмiшиомiа”
20:15“Ураїнсьiсенсацiї”
21:15“Вечiрнiйвартал”
23:15“Що?Де?Коли?2015”
00:30,02:05Т/с“Iмперiя”
ICTV
05:50М/с“ТомiДжерi
дитинствi”
06:50Стоп-10
07:45Х/ф“Космiчнийджем”
09:30Серетнийфронт
10:25Антизомбi
11:30Дiстало!
12:30,13:00Громадянсьа
оборона
12:45Фати.День
13:45Iнсайдер
14:50Т/с“Володимирсьа,15”
18:45Фати.Вечiр
19:10Надзвичайнiновини.
Пiдсми
20:10Х/ф“Термiнатор-3.
Повстаннямашин”
22:15Х/ф“Апоалiпсис”(2)
01:05Х/ф“Придорожнiйлб”
(2)
03:10Х/ф“Кртиймомент”(2)
ІНТЕР
07:10“Шоладотора
Комаровсьо?о”
08:00Марафон“Диво
починається”
10:00,03:00Х/ф“Бiляночата
Розоча”
11:30“Подорожiвчасi”
12:00Х/ф“Звичайнечдо”
14:55Х/ф“Найчарiвнiшата
найпривабливiша”
16:40“Сботнiйонцерт”
18:00,20:30Т/с“Батьiвсьий
iнстинт”(2)
20:00,04:50“Подробицi”
22:25Х/ф“Хронiизради”
00:30Х/ф“Снi?овеохання,
абоСонзимовоїночi”
04:30Мльтфiльм
20ГРУДНЯНЕДIЛЯ
K1
05:20“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:15“Мльтфiльмивiд
Ворнер”(1)
08:45М/ф“Ба?зБаннi”(1)
10:10Х/ф“КолиСантавпавна
Землю”(1)
12:15“Розсмiшиомiа”
13:20“ОрелiРеша”
17:15“ОрелiРеша.Шопiн?
2015”
18:15“Вечiрнiйвартал”
20:00М/ф“Сперсiмейа”(1)
22:15“КВН-2015”
00:15Т/с“Краснятачдовисьо”(2)
НОВИЙКАНАЛ
03:20Т/с“ФранлiнiБеш”
04:00Зонаночi
05:55,06:55KidsTime
05:57М/c“При?одиДжиммi
Нейтрона”
06:57Х/ф“Вавилоннашої
ери”
08:50Х/ф“Проро”
10:45Х/ф“Па?iнiзШошена”
13:40Х/ф“IндiанаДжонс:У
пошахвтрачено?оовче?а”
16:00Х/ф“IндiанаДжонсi
храмдолi”
18:20Х/ф“IндiанаДжонсi
останнiйхрестовийпохiд”
21:00Х/ф“IндiанаДжонсi
оролiвстворишталево?о
черепа”
23:20Х/ф“Озерострах4”(3)
01:10Х/ф“П’ятийвимiр”(2)
НТН
05:05“Випадовийсвiдо”
06:15Х/ф“Старафортеця”(1)
10:00“Народнийхар”
10:50“Дачнийпроет”
11:30“Ма?iяКрiсаЕнджела”
13:10Х/ф“ХитрощiНорбiта”
15:15“Розсмiшиомiа”
17:10“Ле?ендиарно?о
розш”
19:00Т/с“Лiнiязахист”
23:00Х/ф“Абсолютнезло”(2)
00:40Х/ф“Лз?а”(3)
02:10Х/ф“Герой”(3)
СТБ
07:45“Всебдедобре!”
09:00“Всебдесмачно!”
11:00“КараоенаМайданi”
12:00“Х-Фатор-6”
15:50“МастерШеф-5”
19:00“Битваестрасенсiв15”
21:15“Одинзавсiх”
22:30“Кохана,мивбиваємо
дiтей”
01:25“Дететорбрехнi7”
02:35Х/ф“Шайтежiн”(1)
ТЕТ
06:00,10:55М/ф“Шола
монстрiв:”Страх,Камера,
Мотор!””(1)
07:15Байдиiва
08:05М/с“Смiшарии.Пiнод”(1)
08:40М/с“Лалалпси”(1)
09:00МльтизЛнтиом
09:40М/с“Дора-дослiдниця”
(1)
10:35М/с“Стiч!”(1)
12:15Х/ф“ХтоцейСанта?”(1)
14:00Х/ф“ВипадоiзСантою”
(1)
15:40Х/ф“Сплячарасня”
(1)
16:50Х/ф“ПанiМетелиця”(1)
18:00Х/ф“Блондинаi
блондина”(2)
19:45Вiтальа
21:00КраїнаУ
23:00Дайошмолодьож
00:00Х/ф“Джестрашнеiно
2”(3)
01:20Анедоти
01:50БарДа
ТРК“УКРАїНА”
07:15Подiї
08:10Реальнаямистиа
09:10Т/с“Я-Ан?iна”(2)

13:00Т/с“Зламанiдолi”(2)
17:00,20:00Т/с“Др?ийшанс”
(2)
19:00,06:00Подiїтижняз
Оле?омПанютой
19:40,05:5010хвилинiз
Прем’єр-мiнiстром
22:00Т/с“Рiвняннязсiма
вiдомими”
02:00Т/с“Кланювелiрiв.
Вiдплата”
ТВ-3
05:00,07:00М/ф
06:30ШоладотораКомаровсьо?о.(12+)
08:30Х/ф“Дiловiлюди”
10:15Х/ф“Розi?раш”.(12+)
12:15Х/ф“Ти-менi,я-тобi”.
(12+)
14:00,15:00,16:00,17:00Т/с
“Вили”.(16+)
18:00Х/ф“Намежi”.(16+)
20:30Х/ф“Зламанастрiла”.
(16+)
22:45Х/ф“Хижа”.(16+)
01:00Х/ф“БойовиДжесон”.
(16+)
УТ-1
06:05Свiтправослав’я
06:35Кродозiро
07:40Свiтonline
08:15Єдинахня
08:40Тепло.Ua
09:10Яце?
09:355басiв.net
09:55Спо?ади
10:25Твiйдiм
11:15Фоль-music
12:25,04:00Фтбол.Клбний
чемпiонатсвiт.Фiнал
14:25,02:20Бiатлон.Кбо
свiт.Мас-старт15м.
Чоловiи
15:25Бiатлон.Кбосвiт.
Мас-старт12,5м.Жiни
16:35Чоловiчийлб.Спорт
17:55Хоей.Чемпiонат
Ураїни.“Донбас”-“Вiтязь”
20:20Театральнiсезони
21:00,05:35Новини
21:30Прем’єр-мiнiстрУраїни
А.Яценюпрореформи
21:40Першашпальта
22:15Кни?аua
23:00ДеньЯн?ола
00:05Наслх.Пiдсми
01:20Мзичнетрне
2+2
06:00Мльтфiльми
06:40“Маси-шо”
07:50“НовеШаленевiдеопораїнсьи”
08:35“Облом.UA”
09:00БОКСЧемпiонсьiбоїза
версiєюWBO:ЭндиЛi(Велиа
Британiя)-БiллiДжоСандерс
(ВелиаБританiя)ЛiамСмiт
(ВелиаБританiя)-Джиммi
Келлi(ВелиаБританiя).
ТрансляцiязЛондона
11:00“Люстратор7.62”
12:00“Цiломтаємно”
13:00“Серетнiматерiали”
14:00“Хоробрiсерця”
15:00Х/ф“Подарнона
Рiздво”
16:45Х/ф“ОстрiвМаКiнсi”
18:40Х/ф“ОрелДев’ято?о
ле?iон”
21:00Х/ф“Веселiанiли”
22:50Х/ф“Воро?близьо”
00:40Х/ф“Крижаний”
02:30Х/ф“Чорнадолина”
КАНАЛ1+1
06:00“Найвидатнiшiфосниисвiт”
06:55“Що?Де?Коли?2015“
08:00“Ураїнсьiсенсацiї”
09:00Лотерея“Лото-забава”
09:40Мльтфiльм
09:50“Машаiведмiдь”(1)
10:05ТСН:“Телевiзiйна
слжбановин”
11:00,12:15,13:10“Свiт
навиворiт-3:Танзанiя,
Ефiопiя”
14:25“Новийiнспетор
Фреймт-3”
15:45“Одрженнянаослiп”
17:00“Розсмiшиомiа”
18:00“СазочнаяРсь2015“
19:20“10хвилинзпрем’єрмiнiстром”
19:30,05:15“ТСН-Тиждень”
21:00Х/ф“Проїзнийвито”
(2)
00:50Д/ф“Краснамалана”
(1)
02:30Х/ф“Нортен?ерсье
абатство”(1)
ICTV
05:30Х/ф“Мисливцiза
привидами”
07:55ЗiраYouTube
08:40Дивитисьсiм!
09:40Т/с“Птьовараїна”
11:40Дизель-шо.Елiтнешо
12:45Фати.День
13:00Х/ф“Мисливцiза
привидами-2”
15:00Х/ф“Володарперснiв.
Двiвежi”
18:45Фатитижня
20:2510хвилинзПрем’єрмiнiстромУраїни
20:35Х/ф“Битватитанiв”
22:50Х/ф“Гнiвтитанiв”
00:45Х/ф“Конан-варвар”(2)
02:45Т/с“Кiсти”
ІНТЕР
05:25Х/ф“Звичайнечдо”
08:15“Дачнийпроет”
09:10“Готєморазом”
10:00“ОрелiРеша.
Ювiлейний2”
11:00Х/ф“Найчарiвнiшата
найпривабливiша”
12:50Х/ф“Снi?овеохання,
абоСонзимовоїночi”
15:00Т/с“Розмниця,
расня”
19:00“Коханнязпершо?о
по?ляд”
20:00,03:55“Подробицiтижня”
21:30“10хвилинзПрем’єрмiнiстром”
21:40Т/с“Батьiвсьий
iнстинт”(2)
01:45Х/ф“Хронiизради”
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ÏÐÎÄÀÞÒÜÑß
ÁÓÄÈÍÊÈ
- новий бдино в центрі
міста без внтрішніх  робіт.
Можливий обмін. Розлян
бдь-яіваріанти.
Тел.:(098)118-88-18
-б диновс.Немії(єленова).
Євсізр чності.
Тел.:(098)25-222-05,
(097)446-22-72
- бдино (пл. 130 м 2 ) в
центрімістазєвроремонтом.
Є араж, оспприбдови,
підвал.Можливийпродажз
меблями.
Тел.:(067)430-09-96
-б динопов л.Б.Хмельницьоо.
Тел.:(067)762-61-33
- 2-о поверховий б дино по
в л.Горьоо,27.
Тел.:(096)366-00-37
- б дино в р-ні т бліарні. Є
зем.діляна8,2сот.
Тел.:(067)49-041-66
-недобдований2-опов.бдинонабашцівс.Немії.Є
присадибнаділяна12сот.
Тел.:(097)291-43-42
-терміновоб дино.Євсізр чності.К пи-непошод єш!
Тел.:(097)182-09-48
-б диновр-ні119.
Тел.:(096)505-70-17
-недороочастинаб дин по
пр-т  Незалежності. Є араж,
сарайзпідвалом.
Тел.:(096)20-28-189

ÊÂÀÐÒÈÐÈ
-2-оімн.вартиравцентрі
міста.
Тел.:(067)346-64-97
(068)519-49-51
- 2-о імн. вартира на 4-м
пов.вцентріміста.Єінд.опалення.
Тел.:(095)228-30-12,
(095)081-33-04
-пр-сяабообмінюєтьсявартира (пл. 50 м2) по в л. Полтавсьій, 1. Є вода, араж, сарай,зем.діляна3сот.
Тел.:(067)18-18-564
- 1-о імн. вартира на 5-м
пов.вцентріміста.
Тел.:(096)939-36-75
-3-иімн.вартира(пл.64м2)
в іровсьом  р-ні. Є інд. опалення.
Тел.:(096)92-42-678,
(063)62-86-011
- 3-и імн. вартира (пл. 44,5
м2)попр-т Незалежності,2.
Тел.:(067)453-02-85
- 1-о імн. вартира в центрі
міста.
Тел.:(097)192-04-64
- 3-и імн. вартира на 5-м
пов.пов л.О.Пчіли.Єінд.опалення.
Тел.:(097)499-00-76
-2імн.вартиравцентрі.
Тел.:(096)654-23-36
-2-оімн.вартирана3-м
пов. в центрі міста. Є інд.
опалення, вбдовані меблі,
ондиціонер, зроблено ремонт.
Тел.:(067)49-60-121

-3-иімн.вартирана1-м пов.
в119р-ні.
Тел.:(098)965-98-96
-2-оімн.вартирана2-м пов.
5-типов.б дин вцентріміста.
Тел.:(096)775-76-77
-4-хімн.вартираполіпшеноо план вання  (пл. 82,5 м2) по
пр-т Незалежності.
Тел.:(098)848-21-40
- 2-о імн. вартира  на 1-м
пов.  5-ти пов. б дин   в
іровсьом  р-ні. Підходить я
для житла, та і для торовоофіснооприміщення.
Тел.:(098)659-15-30
-терміново3-иімн.вартира
(пл.60м2)вцентріміста.Єінд.
опалення.
Тел.:(067)961-24-26,
(096)294-84-41

Ð²ÇÍÅ
-пр-сязацінамивиробниа
торовельнеобладнаннявхорошомстані,безхолодильнихвітрин.
Тел.:(097)70-111-10
- пр-ся або зд-ся в оренд
приміщення в центрі міста
(пл.32м2).Повнийпаетдоментів.
Тел.:(067)28-628-38

АВТОШКОЛА
повл.Володимирсьій,5
проводитьнабірнарси.
Катеорія"В".
Вартістьнавчання2100рн.
Ація:"Приведидра"знижа100рн.

Тел.:(096)625-95-85
-виотовленняназамовлення:
віна,дверівхіднііміжімнатні,
сходи,балясини,столи,стільці,
фасадина хоннімеблізцінних
твердих порід деревини (д б,
ясен,б ).Цінивиробниа.Адреса:м-н«Сіф».
Тел.:6-67-12,(067)430-04-74,
(067)937-08-46
-пр-сязимовамаб/відеальном стані "Fire Stone"
215х65х17.
Тел.:(067)910-66-93
-пр-сянежитловеприміщення
по в л. Р дансьоо. Можливе
омерційневиористання.
Єтрифазнийввід.
Тел.:(096)436-15-18
-пр-сяділяназб дівлямипо
в л. Парасеївсьій, 26 (р-н
ліарні).Цінадоовірна.
Тел.:(097)565-02-23
- зд-ся в оренд   нежитлове
приміщення пл. 40 м2 по в л.
Стависьій.
Тел.:(096)775-76-77

ÐÎÁÎÒÀ
- на постійн  робот  вистави
тварин  потрібен працівни. ві
до30роів.
Тел.:(096)59-82-830
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

- 2-о імн. вартира на 1-м
пов.(пл.59,6м2)вр-ніСЗШ
№3.
Тел.:(097)294-51-30
- 2-о імн. вартира в центрі
міста.
Тел.:(097)338-68-78
Щотижнева азета.
Виходить раїнсьою та російсьою
мовами.
Індес40410

Ðåäàêòîð Òåòÿíà Ôîìåíêî

№51

КолетивМоилів–Подільсьої
ОДПІГУДФС%Вінницьійобласті
знайращимипобажаннямиземнихрадощів,
поваиталюбовівітаєзіславнимювілеєм
м%дрооерівниа,порядн%,сромн%людин%

ЛУЦКЕВИЧ
ЕЛЛУ ІВАНІВНУ
ХайблаословенніБоомбдтьВашітрди.Хай
життєвийтапрофесійнийшляхбденаповнений
задоволеннямитадосяненнями,авсеподарованеВамидоброповернетьсядоВассторицею.

Найращівітаннязювілеємдороом
чолові,бать,браттадідсю

-недороо2-оімн.вартирав
1-оповерховом б дин .попрт Незалежності.Єараж,сарай
зпідвалом.
Тел.:(096)20-28-189
-3-иімн.вартира(пл.54м2)
попл.Чорновола.
Тел.:(097)192-34-32

10рдня2015ро 

КУЧЕРУ
Оле сіюСидорович!
Летятьліта,мовбистріводи,іневернтиїхназад.
Анамневіритьсясьоодні,щоВамже–75!
Хайновихднівщебдебезліч,безлі щастяіпісень,
Приймітьвітаннянайщирішівцейсвітлийювілейнийдень.
Здоров’я,щастязичимненарі Навсежиттябажаємйоощиро.
ЩобрадіснимідовимбвВашві ,
Здобром,любов’ю,спо оємімиром.
Злюбов’юсестраОльазсім’єю,
држина,доньа,они,правни,дрзі
ГОТУЄТЬСЯ ДО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГОАКТАТААНАЛІЗРЕГУЛЯТОРНОГОВПЛИВУ
«Про встановлення вартості 1 в.м.торовельноо місця
Моилів-ПодільсьимКП«Фінансист»
Заваженнятапропозиціїприймаютьсявписьмовійформі
протяом місяця з дня оприлюднення проет розробниом-Моилів-ПодільсьимКП«Фінансист».
Довідизателефоном:6-66-76,поштоваадреса:24000,
Вінницьаобл.,м.Моилів-Подільсьий,влШ.Алейхема,1.
Проетданоореляторнооататааналізреляторноо
вплив бде таож розміщено на сайті місьої ради:
www.misto.moapod.comпідрозділі«Реляторніатина
обоворенні»розділ«Реляторнадіяльність».
Запрошємо до співпраці мешанців міста!

ДОВІДОМА
Шановні
б халтери
підприємств, оранізацій та
фізичні особи, яі протяом
2015 ро  виористов вали
найман працю!
ВідділенняВДФССНВ Моилів-Подільсьом районінаад є про обов’язов  здач
звіт «Відомістьрозподіл за
2015рі»,яийб деприйматисядо25січня2016ро .У
разінездачізвіт ,відповідальна особа б де притян та до
адміністративної відповідальності вилядіштраф .
Адреса:
пр-т:Незалежності5.
Ñóìóºìî ç ïðèâîäó
ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³

²ÃÎÐß ÂÅÐÍÈÖÜÊÎÃÎ
-стдентаМоилівПодільсьоомонтажноеономічноооледж.
Висловлюємо либое
співчттяріднимтаблизьимпомерлоо.Світлпам’ять про Іоря назавжди
збережемовнашихсерцях.
Педаоічнийтастдентсьийолетивиоледж

- пенсійне посвідчення №
1892204342 на прізвище  Г ць
ОльиВасилівни
-свідоцтвопроправовласності
на житло Стависьа, 65, в.119
на прізвище Ле н Людмили
Петрівни

Газетазаснована 1996році
*Зазмісттадостовірністьінформаціїреламнихпбліаціях
відповідальність несе реламодавець.
*Редаціянезавждиподіляєпозиціюавторівпбліацій.
* За точність виладених фатів відповідальність несе автор.
* Рописи не повертаються.
* Передр без поодження з редацією "Краян"забороняється.
Свідоцтво про реєстрацію періодичноо дрованоо видання ВЦ №387 від 17.09.1999 р.

Середньомісячна
заробітнаплата
працівниів
м.МоилеваПодільсьоо
Головне правління статистии Вінницьійобластіповідомляє, що середньомісячназаробітнаплатапрацівниів
підприємств, станов та оранізаційм.Моилева-Подільсьоо  січні–вересні 2015р.
становила 2611 рн., що на
24,9% більше, ніж  січні–вересні2014ро таперевищ валарівеньзаонодавчовстановлених соціальних стандартів,яідіяли вересні2015
ро ,–мінімальноїзаробітної
плати та прожитовоо мінім м , на одн  працездатн
особ (1378рн.) 1,9раза.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß:
ÓÁÅÇÏÅ×Ó
-ÓÁÅÇÏÅ×Ó
ÓÁÅÇÏÅ×Óвіднеараздів,хвороб,безпліддя,
пияцтва,проблемвсім’ї.
ÄÎÏÎÌÎÆÓ
-ÄÎÏÎÌÎÆÓ
ÄÎÏÎÌÎÆÓпоєднатидолі,зберетисім’ю,
помиритисязоханоюлюдиною.
Ï²ÄÊÀÆÓ,
-Ï
²ÄÊÀÆÓ,явийтизризи,повернтидач,
поращитибізнес.
ÐÎÇÏÎÂ²Ì
-Ð
ÎÇÏÎÂ²Ìпромайбтнє.

ÁÀÃÀÒÎÐ²×ÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä!
(067)479-94-99,(063)765-33-30
3-ãî ãðóäíÿ ï³øîâ ³ç
æèòòÿ ëþáëÿ÷èé ñèí,
íåçàì³ííèé áðàò

²ÃÎÐ ÂÅÐÍÈÖÜÊÈÉ
Водиндень,воднмить
Всежиттяобірвалося,
Лишеорейпечаль
Внашімсерцізосталися…
Тебевженема,тільимивсеневіримо,
Тивнашійдшіназавжди.
Більвтратиніоли,мабть,
незалічимо.
Успоадах-ти!Удмахнаших-ти!
Ìàòè Òåòÿíà, áðàò Áîãäàí
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