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ПетроБров о:
"Миповинніпосміхатися:
все-таиситація
вирівнюється"
Позачер ова сесія місьої ради 7- о слиання пройшла  звичном
режимі та сприятливій для плідної праці атмосфері. На порядо денний бло винесено 6 питань, серед яих на першом місці – питання
місьо о бюджет, що постали в зв’яз з прийняттям Верховною
Радою певних заонодавчих атів.
Затвердження парламентом змін до Податовоо одес Ураїни та деяих
заонодавчих атів, а таож прийняття Державноо бюджет Ураїни змовили
відповідне внесення змін до вже хвалених рішень Моилів-Подільсьої місьої
ради щодо бюджет міста та забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. В процесі внесення таих змін одностайним рішенням дептатів бюджет Моилева-Подільсьоо збільшено на см 25 174 853 рн., в том числі
заальний фонд бюджет міста по доходах –на см 25 158853 рн., по видатах – на 24 918853 ривень.
Місьий олова Петро Брово висловив задоволення з привод настання мов
для прийняття таоо рішення, зазначивши, що це той позитив в забезпеченні
можливостей міста, що перевершив сподівання. В ході подальшої роботи сесії
Петро Петрович повідомив приємн новин про те, що незабаром  нашом
місті розпочнеться бдівництво дев’ятиповерховоо счасноо житловоо бдин. Для Моилева-Подільсьоо це справді бде подією, адже про бдівництво житла вже баато роів мова не йшла. Таож бло відмічено важливість
прийняття дептатами рішення про переведення  омнальн власність міста
житла, придбаноо Департаментом цивільноо захист Вінницьої ОДА для сімей
заиблих війсьовослжбовців - часниів АТО. Сподіваннями на позитивні зміни
в житті моилівчан та всієї Ураїні бла сповнена промова місьоо олови і в
інці сесійноо засідання. Після тоо, я дептати хваленими рішеннями надали важливі для життєдіяльності міста дозволи та внесли необхідні зміни, зідно
поряд денноо, Петро Брово зосередив ва пристніх на подіях державноо значення, зорема тих, що стосються раїно-російсьих відносин, енеретичної незалежності Ураїни та мир на Донбасі. Я зазанчив Петро Петрович, останні подіїі свідчать про те, що все йде до ращоо і є підстави сподіватися на мир. "Ми повинні посміхатися: все-таи ситація вирівнюється", - цими
оптимістичними словами місьий олова завершив робот сесії.
АллаШим о

"Миповинніпосміхатися:

• ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ •

Подорожнапередов
Напередодні Ново о ро мо илів-подільсьі волонтери відвідали бійцівземляів, що боронять наш землю від воро а на передній лінії фронт. Про
те, я отвалися до поїзди, про доро  та перебвання серед мжніх захисниів, про почття та враження - в нашій розповіді.

ЗБОРИДОЗОНИАТО
Поїзд  зон АТО Моилів-Подільсьі волонтери Володимир Чма і Володимир
Костю планвали заздалеідь. Зазвичай хлопці доставляють допомо через поштові омпанії. Цьоо раз таої можливості не бло, бо до місця дислоації наших
земляів, що несть слжб в 46-й, 24-й і 44-й бриадах, доводиться їхати небезпечним бездоріжжям, а том перевізнии там не працюють.
Наші війсьові мають чимало потреб, але серед них є найнеобхідніші. «Найбільше
з сьоо просили привезти вітамінів, - розповідають волонтери, - тож ми слали
перелі потрібноо і инли лич про збір допомои».

/Продовження на 6 стор./

ЗнаодиДнянародженнямісьарада,вионавчий
омітетшлютьсердечнівітаннядептатам
Моилів–Подільсьоїмісьоїради:
ДОВГОВЕЦЬКІЙ ТЕТЯНІ МИХАЙЛІВНІ,
КОРИСТІ СТАНІСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ,
КОРДОНЦЮ ОЛЕГУ МИКОЛАЙОВИЧУ,
РЕЗНІКУ ВАСИЛЮ ІВАНОВИЧУ
Прийміть, Шановні дептати,найращі побажання: міцноо здоров’я
вам на мноії літа, блаополччя, щедрої долі, творчої наснаи  відповідальній роботі на блао ромади.
Нехай ваша життєва чаша бде переповнена щастям, і любов’ю, нехай здійсняться всі найзаповітніші мрії!
ЗповаоюмісьийоловаПетроБрово

Пропереймен ваннямісьихв лиць
12 січня відб лося черове засідання тимчасової омісії з вивчення
можливостіпереймен ванняв лицьтаіншихтопонімічнихназв Моилеві-Подільсьом .
В ході засідання бло прийнято рішення
щодозміниназввлиць:ІІІГвардійсьаноситименазвЄреміїМо"или;влицюКобилянсьоїтаприле"лідонеїпровлизміненона"етьманаЖоловсьо"о,а.Заболотно"о-наСимонаПетлюри;ВаттінаматименазвКнязяПотоцьо"о,аЩорсазміненонаКозаць.
Члениомісіїервалисявсвоємрішенні
бажанням вічнити в топонімічних назвах
імена видатних осіб, причетних до історії
містатараїни.
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Новийрі принесе раїнцямбаатозмінцінах,подат ахтасоціальнихстандартах,ата ожстанещеодниметапом раїнсь оросійсь оїторовельноївійнитазближеннязЄС.
За старою традицією, баато подат ових новацій У раїні принесе бюджет на 2016 рі , а та ож подат ові зміни, я і хвалили під
ньоо.
З1січнязапрацюєзонавільноїторівлізЄвропейсь имСоюзом,натомістьзцьоожднязначнос ладнитьсяторівлязРосією,
я азаборонилаввезення раїнсь ихпрод тів.
Черезпідвищенняа цизівна раїнцівче аєзростанняцінинаал оольтациар и,протецестанетьсянеодраз.

Новіпаспорти- арт и
З1січняпочнтьвидаватиновіпаспортиромадянУ раїнивиляді
пласти ових арто .
Анонсється, що та можна бде запровадити елетронн систем ідентифіації
ромадян.
Я обіцяють  міраційній слжбі, новий
паспорт бде захищеним від підробо, даватиме можливість отримвати більшість адміністративних посл через
Інтернет і матиме інстрмент елетронноо підпис.
Заміна паспортів триватиме п’ять роів,
а на першом етапі арти почнть видавати безоштовно дітям після досянення
14 роів та при відновленні втраченоо.
Пои що заміна паспорта-нижечи на пластиов ID-арт обов’язовою не
бде. Нова паспорт-арта таож бде поєднана з біометричним паспортом
для виїзд за ордон.

ВільнаторівлязЄС
З1січняпочнеповністюпрацюватиУодапрозонвільноїторівліз
Європейсь имСоюзом,я ас асовєабосттєвозменшєе спортніта
імпортнімитаміжУ раїноюта раїнамиЄС.
Більшість митних зборів сасють відраз
після набття Уодою чинності. Заалом
Ураїна та ЄС сасють імпортні мита на
близьо 97% та 96,3% товарів з обох боів.
Ураїна  2015 році вже ориствалась
пільами при еспорті до ЄС, яий надав
преференції Києв  торівлі в односторонньом поряд. Тож з 1 січня переважно свій
рино почне відривати Ураїна, що може
здешевити імпортні товари та збільшити
онренцію.
За даними міністерства еономіи,  2015
році ЄС став оловним торовельним партнером Ураїни, на яоо припадає
майже 33% раїнсьоо еспорт. Водночас часта Росії в раїнсьом еспорті соротилася до 12,7%.
З 1 січня ввізні мита неайно сасють на більшість промислових товарів: на
82,6% атеорій товарів – Ураїна та на 91,8% – ЄС.
Для решти товарів встановлено перехідні періоди, а для леових автомобілів
та одя, яий бв  виористанні, передбачене застосвання спеціальних захисних механізмів.
Євроомісія визнала, що за 24 атеоріями реламентів Ураїна вже перейшла на стандарти ЄС.
Ураїна почне ативн фаз зближення із заонодавством ЄС  сфері технічноо релювання, релювання щодо санітарних і фітосанітарних вимо, яості
і безпеи продтів та системи державних запівель.

ПрипиненняторівлізРосією
З 1 січня Російсь а Федерація запроваджє проти У раїни торове
ембаронаввезення раїнсь ихпрод тівхарчвання.
“З 1 січня 2016 ро вводиться заборона
на ввезення до Росії сільсьоосподарсьої продції, сировини і продовольства,
раїною походження яих є Ураїна”, –
йдеться  повідомленні на сайті ряд Росії.
Росія влючила Ураїн до спис раїн,
щодо яих діє продтове ембаро, і її влада вже пообіцяла почати знищвати раїнсьі продти, я це раніше робили з
продтами з інших “підсанційних” раїн.
Прем’єр-міністр Ураїни Арсеній Яценю
оцінив майбтні втрати від російсьоо
ембаро  2016 році в 600 мільйонів доларів.
Орім цьоо, Росія оолосила про намір з 1 січня припинити режим вільної
торівлі між Росією та Ураїною  межах СНД.
На пратиці це означає, що мита та тарифи на вивезення раїнсьих товарів,
яі не потраплять під заборон, з 1 січня можть сттєво зрости. Ураїна вже
заявила, що застосє таий самий механізм, ящо Росія не передмає.
Російсьа Федерація пов’язала сасвання режим сприятливої торівлі саме
з набттям ЗВТ між Ураїною та ЄС, щоб захистити свій рино від можливоо
рееспорт європейсьих товарів до РФ з Ураїни.

Подорожчанняал оолю,
циаро табензин!
Чималий резонанс з хваленнямподат ових змінви ли ало черове
підвищенняа цизнихзборівнаал оольтатютюн.
Ациз на пиво зріс двічі, на оріл – наполовин, на слабоалоольні напої одраз на 300%, а на тютюнові вироби - на 40%.
Я пояснили есперти, в реальних цифрах це
означатиме, що пляша пива в середньом має
подорожчати на 1,5-2 ривні, оріли – десь на
15 ривень, а мінімальна ціна оріли бде
близьо 70 ривень за півлітра. Циари в середньом можть подорожчати на 3-5 ривень
за пач.
Проте підвищення ціни на алооль не варто
чеати одраз з 1 січня. Ящо ациз на циари зросте одраз з початом 2016 ро, то
підвищення ацизів на алоольні вироби перенесли на 1 березня 2016 ро.
Податовими новаціями таож заплановане підвищення ациз на пальне на
13%. Проте це має статися навесні, тож есперти допсають, що на фоні
падіння світових цін на нафт зростання цін на бензин вдасться нинти.
Зміни хвалювались настільи смбрно, що для визначення чітих термінів
підвищення ацизів треба неабия попрацювати над проетом та стенорамою засідання, адже частин право озвчвали з олос.

Меншіподат и
Змінами до подат овоо за онодавства дептати сттєво зменшили
розмір єдиноо соціальноо внес , я ий роботодавці сплачвали за
ожноопрацівни а.
Відтепер це відрахвання сладатиме 22%, тож рядовці сподіваються стимлювати виведення заробітних плат з тіні.
Нещодавно спіер парламент Володимир Гройсман залиав роботодавців
підвищвати робітниам заробітн плат на см еономії ЄСВ.

Дешевшийімпорт
З1січнявУ раїніможтьзнизитисьцінинаеле тро ари.Улистопаді
ВерховнаРадас асвала10%імпортнемитонаавтомобілізеле тричнимидвинами,і1січняцязмінанабдечинності.
Враховючи цін таоо автомобіля 
ільа десятів тисяч доларів, зменшення
ціни може виявитись сттєвим.
Орім тоо, з 1 січня припинить діяти тимчасовий збір на весь імпорт, яий завозили до Ураїни в 2015 році.
Уряд поодився не продовжвати цю норм, тож сі імпортні товари можть подешевшати з 1 січня на 5-10%.

Держсл!жбовцібезспецпенсій
З 1 січня змінюється система нарахвання спеціальних пенсій державним чиновни ам – їх призначатимть слжбовцям та прирівняним
донихособам-сддям,про рорамтанароднимдептатам-назаальнихмовах.
Хоча спеціальні пенсії, яі призначили до 1 січня, виплачватимть  попередніх розмірах. Таож хвалений нещодавно заон про реформ державної
слжби передбачив певні пільи чиновниам, яі мають стаж слжби понад 10
та 20 роів – їм таож при виході на пенсію встановлюватимть виплати, яі
діяли на момент приход на робот  державний оран.

Війсь овимзбільшатьплатню
Міністр оборони Степан Полтора  після хвалення бюджет на 2016
рі анонсвавсттєвезбільшеннязаробітноїплатидлявійсь овослжбовців–врази.
У Міноборони анонсвали, що війсьовослжбовці за онтратом отримватимть 7 тисяч ривень, омандир взвод
(лейтенант) – 9 тисяч, омандир роти –
10 тисяч, батальйон – 12 тисяч, а бриади – 14 тисяч ривень.
Пан Полтора наадав, що зараз
війсьовослжбовець, яий підписє
онтрат, має всьоо 2,4 тисячі ривень
олад на місяць.
Таож анонсвали підвищення оефіцієнт надбави за часть в бойових діях,
адже зараз  зоні АТО війсьові можть отримвати платню всьоо 5600 ривень.

ПаспортивКрим!
ЗНовооро щебільшес ладнитьсяжиття раїнсь ихромадянв
ане сованомРосієюКрим.
З 1 січня і протяом 60 днів сі мешанці
півострова мають заявити про наявність
іншоо ромадянства, орім російсьоо.
Людям, яі зберели раїнсьі паспорти,
але не повідомлять про це влад, зарожє
штраф  розмірі 200 тисяч рблів (2350
доларів) або 400 один примсових робіт.
Наразі більшість мешанців Крим отримали російсьі паспорти, адже без ньоо отримати бдь-яі адміністративні або медичні
посли майже неможливо.
При цьом значна частина населення, я
ажть правозахиснии, зберела старі
раїнсьі паспорти.

У раїнцямзаборонилиприанятиавто
зЄвропи.Щоробити?
З1січня2016вУ раїнінабваєчинностіе олоічнийстандартЄвро5,я ийзабороняєввезенняз-за ордонстарихавтомобілів,я ібли
виробленіраніше2010ро ,азначитьшанснате,що раїнцізможть
їздитинадешевихдесятилітніхіномар ах,я інабаатоперевершють
прод ціюУ равтопром,втрачений.
Краще не старатися
Перелядаючи європейсьі сайти з продаж авто, часто можна натнтися на
оолошення щодо продаж автомобіля старшоо п’яти роів, яий відповідає
нормам Євро-5. Не ведіться! Власнии таих автомобілів дійсно отримали сертифіат Євро-5 (соріш за все він несправжній), осільи подато в Європі на
вииди автомобілів досить велиий. Проте при ввезенні в Ураїн таоо авто
митнии надішлють запит, чи дійсно даний автомобіль бв перероблений
заводом під норми Євро-5. Ящо ні, то автомобіль вилчають та наладають
штраф. Звісно, можна сдитися, проте це бде досить сладно, дово та дороо. Том нам не залишається нічоо, я змиритися з цим. Заон є Заон.
Що прианяти?
Ящо раніше найбільш поплярними автомобілями для “прион’ бли німецьі
бізнес-седани, яі бли майже в чотири рази дешевші, ніж в Ураїні, то тепер
варто звернти ва на японсьі та європейсьі малолітражи. Наприлад,
замість трьохлітровоо люсовоо “БМВ”, ви тепер зможете пити однолітровий “Пежо” в початовій омплетації. Про статс, омфорт та безпе раще
промовчати.
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УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКАМІСЬКАРАДАВІННИЦЬКОЇОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

Ð²ØÅÍÍß ¹ 380
Від24.12.2015р.м.Моилів-Подільсь ий

Прозатвердженнянормнаданняпосл
звивезеннятвердихпобтовихвідходів
Керючись пнтом 6 статті ЗО, статтею 40 Заон Ураїни «Про місцеве самоврядвання в Ураїні», пнтом 3 статті 7 Заон Ураїни «Про житлово-омнальні посли», Заоном Ураїни «Про відходи», постановою Кабінет Міністрів
Ураїни від 10.12.2008 ро № 1070 «Про затвердження Правил надання посл
з вивезення побтових відходів» та наазами Міністерства з питань житловоомнальноо осподарства Ураїни від 30.07.2010 ро № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання посл з вивезення побтових відходів»
та від 30.08.2013 р. № 426 «Про затвердження Методичних реомендацій щодо
застосвання одиниці маси я основної одиниці під час здійснення операцій
поводження э побтовими відходами»,  зв’яз з необхідністю визначення обсяів виробництва та реалізації посл із збирання, зберіання, перевезення та

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МОГИЛЕВА-ПОДІЛЬСЬКОГОТАМОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГОРАЙОНУ
Відповідно до Заон Ураїни «про внесення змін до деяих заонодавчих
атів Ураїни щодо спрощення мов ведення бізнес (дереляція)» від 12
лютоо 2015 ро № 191- VIII з 1 жовтня 2015 ро  оранів державної
влади та місцевоо самоврядвання бде можливість отримвати відомості
з Єдиноо державноо реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
вилючно в елетронній формі.
Таим чином, з 1 жовтня 2015 ро при зверненні до державноо адміністратора із заявами про видач (анлювання, видач дбліатів) доментів
дозвільноо харатер не потрібно додавати до заяви опії витяів (виписо
з ЄДР та свідоцтв про державн реєстрацію).
Звертатись за адресою: вл.Київсьа, 28/2, приміщення РБК «Држба», І
поверх, Центр адміністративних посл «Прозорий офіс»»
Р.Горбатю , ерючийсправамиви он ом

ОТРИМУВАЧІВДОХОДІВУ2015РОЦІ
Розпочалася ампаніяде лар ваннядоходів-2016.
З1січня2016ро вУ раїнірозпочалася ампаніяде ларвання
доходівромадян.
У 2016 році зобов’язані подати деларацію та самостійно сплатити подато на доходи фізичних осіб ромадяни, яі протяом 2015 ро отримвали
доходи  виляді призів, вирашів, спадщини або дарнів, оштів, майна,
майнових та немайнових прав, інвестиційноо прибт, іноземних доходів,
процентів на поточний або депозитний (владний) банівсьий рахно, надання різноо вид посл, в т.ч. здавання житла в найм, посли репетиторів, аніматорів, аторів, продаж сільсьоосподарсьої продції та по
заборованості платниів, за яою минв стро позовної тощо.
Право подати деларацію мають ромадяни, яі бажають сористатися
податовою знижою (поверненням з бюджет зайво сплаченоо подат).
Наазом Мінфін Ураїни від 02.10.2015р. №859 запроваджен нов форм податової деларації про майновий стан і доходи.
Деларації про майновий стан і доходи, отримані протяом 2015 ро прийматимться до 1 травня 2016 ро я в елетронном виляді – прорама
подання «Деларація  елетронном виляді» (блан деларації та інстрцію щодо заповнення опбліовано на офіційном сайті ДФС Ураїни), та і
на паперових носіях  центрі обсловвання платниів податів (ЦОП) Моилів-Подільсьої ОДПІ (м. Моилів-Подільсьий, вл. Василя Стса 54/7а).
Довіди - за телефоном: 6-26-48, 6-33-15.
Управліннядоходівізборівфізичнихосіб
Моилів-Подільсь оїОДПІ

тилізації твердих побтових відходів під час ладання дооворів на відповідні
посли та розрахнів із замовниами посл,вноном місьої ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити норми надання посл з вивезення твердих побтових відходів
в місті Моилеві-Подільсьом зідно з додатом.
2. Застосоввати для підприємств МКІІ «Житловоомносп» (Шевч М.М.)та
МКП «Комбінат омнальних підприємств» (Наонечний В.В.) норми надання
посл з вивезення велиоабаритних та ремонтних відходів відповідно до
мінімальних норм, визначених постановою Кабінет Міністрів Ураїни від
10.12.2008р. №1070 «Про затвердження Правил надання посл з вивезення
побтових відходів» зі змінами.
3. Підприємствам МКП «Житловоомносп» (Шевч М.М.) та МКП «Комбінат
омнальних підприємств» (Наонечний В.В.) внести зміни в діючі тарифи на
вивезення побтових відходів, виходячи з нових норм надання посл.
4. Дане рішення встпає в сил з 1 січня 2016 ро.
5. Дане рішення оприлюднити в місьій азеті «Краяни».
6. Контроль за вионанням даноо рішення поласти на серетаря місьої
ради, в.о. першоо застпниа місьоо олови Гоцляа М.В.
Місь ийоловаП.Бров о
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ОДЕРЖУВАЧІВДЕРЖАВНОЇДОПОМОГИДІТЯМ,
БАТЬКИЯКИХУХИЛЯЮТЬСЯВІДСПЛАТИАЛІМЕНТІВТАОДИНОКИХМАТЕРІВ
Верховною Радою Ураїни 24 рдня 2015 ро схвалено Заон Ураїни
„Про внесення змін до деяих заонодавчих атів Ураїни”, яим передбачається змінити мови надання оремих видів соціальної допомои.
Заоном передбачається, що тимчасова державна допомоа дітям, батьи яих хиляються від сплати аліментів надаватиметься з рахванням матеріальноо стан сім’ї, в яій виховється дитина.
Допомоа на дітей одиноим матерям -  розмірі, що дорівнює різниці між
100 відсотами прожитовоо мінімм для дитини відповідноо ві та середньомісячним спним доходом сім’ї в розрахн на одн особ за попередні шість місяців.
Враховючи, що з 1 січня бдть змінені розміри вищезазначених допомо, правління праці та соціальноо захист населення Моилів – Подільсьої
місьої ради повідомляє, що виплати даних допомо бдть тимчасово призпинені. В подальшом одержвачів даних видів допомо бде додатово
повідомлено. За довідами звертатись до правління праці та соціальноо
захист населення місьої ради, аб. № 2, або за тел.: 6-64-02.

КОРИСТУВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ
Більшніжпівтораразиподорожчаєеле троенеріявцьомроці.
Подорожчання відбватиметься поетапно, двічі протяом 2016-о
танапочат весни2017-о.Зазвичнимитарифамиромадяниплатитимтьлишедо29лютоо.
Наразі тариф із ПДВ за обся до 100 Вт/од в місяць сладає 45,6 опійо
за 1 Вт/од. Ящо ви споживаєте більше цьоо обся, платити треба вже
78,9 опійо за іловат. Кожен Вт/од після споживання 600 Вт/од в місяць
обійдеться в 1 ривню 48 опійо. Але з 1 березня тарифи зростть. Відта,
57 опійо (з рахванням ПДВ) бдемо сплачвати за обся до 100 Вт/
од, 99 опійо - до 600 Вт, і 1 ривню 56 опійо, ящо спожито більше
елетроенерії. Таож варто враховвати, що наразі за елетроенерію, яа
виористовється в технічних цілях баатоповерхіво, платять 65,75 опійо, а з почат весни і до інця літа вартість споживання зросте до 82,5
опійо за Вт/од. З 1 вересня 2016 ро по 28 лютоо 2017 ро 1 Вт
оштватиме 71,4 опійи,  разі споживання більше 100 Вт/од на місяць
- 1 ривню 29 опійо, більше 600 Вт/од - 1 ривню 64 опійи. Робота
ліфтів, насосів та інших пристроїв  баатоповерхівах обійдеться в 1 ривню 8 опійо за іловат. Вже навесні 2017-о іловат бдть відпсати за
ціною 90 опійо, понад 100 Вт/од - 1 ривня 68 опійо. Про меж  600
Вт/од та вартість елетроенерії при таом споживанні пои що нічоо не
відомо. Технічна елетроенерія в ртожитах та баатовартирних бдинах оштватиме 1 ривню 40 опійо за 1 Вт/од.

Змінивпенсійномза онодавстві
З 1 січня цьо о ро Заоном Ураїни №911VIIIвід24.12.2015р.«ПровнесеннязміндодеяихзаонодавчихатівУраїни»внесенозміни
до пнт «а» ст. 54 та пнтів «е», «ж» ст. 55
ЗаонУраїни«Пропенсійнезабезпечення».
Відтепер, працівниам льотноо і льотно – випробноо слад; освіти, охорони здоров’я та соціальноо забезпечення; артистам театрально – онцертних
та інших видовищних заладів, підприємств і олетивів (яі раніше мали право на пенсію за вислою
роів незалежно від ві), встановлено пенсійний ві,
при досяненні яоо вони мають право на цей вид
пенсії. Та, зорема, працівнии льотноо і льотно –
випробноо слад, матимть право на пенсію за
висл роів (при наявності певної тривалості спеціальноо стаж) після 50 роів. Працівнии освіти,
охорони здоров’я та соціальноо забезпечення, артисти театрально – онцертних та інших видовищних
заладів матимть право на пенсію за висл роів
(при наявності певної тривалості спеціальноо стаж) після 55 роів. При цьом пенсійний ві для зазначеної атеорії бде збільшватися постпово.
Слшно заважити, що право на призначення пенсії за висл роів незалежно від ві залишено для
осіб, яі мали висл роів відповідної тривалості
станом на 1 вітня 2015 ро чи на 1 січня 2016 ро,
зорема, для працівниів освіти, охорони здоров’я
та соціальноо забезпечення станом на 1.04.2015р.
- 25 роів, станом на 1.01.2016 р. - 25 роів 6 місяців.
Для осіб, яі не мають необхідної висли роів станом на 1.04.2015р. чи на 1.01.2016 р., статтю 55 ЗУ “Про
пенсійне забезпечення” доповнено настпними положеннями: до досянення 55-річноо ві право на
пенсію за висл роів бдть мати працівнии освіти, охорони здоров’я та соціальноо забезпечення:
1971 ро народження і старші за наявності певної
висли роів на цих посадах, передбаченої абзацами дрим - одинадцятим п. “е” ст. 55 вищезазначеноо заон та після досянення ними таоо ві:
50 роів - яі народилися з 1 січня 1966 ро по 30
червня 1966 ро;
50 роів 6 місяців - яі народилися з 1 липня 1966

ро по 31 рдня 1966 ро;
51 рі - яі народилися з 1 січня 1967 ро по 30
червня 1967 ро;
51 рі 6 місяців - яі народилися з 1 липня 1967
ро по 31 рдня 1967 ро;
52 рои - яі народилися з 1 січня 1968 ро по 30
червня 1968 ро;
52 рои 6 місяців - яі народилися з 1 липня 1968
ро по 31 рдня 1968 ро;
53 рои - яі народилися з 1 січня 1969 ро по 30
червня 1969 ро;
53 рои 6 місяців - яі народилися з 1 липня 1969
ро по 31 рдня 1969 ро;
54 рои - яі народилися з 1 січня 1970 ро по 30
червня 1970 ро;
54 рои 6 місяців - яі народилися з 1 липня 1969
ро по 31 рдня 1970 ро;
55 роів - яі народилися з 1 січня 1971 ро”;
Пенсія за висл роів призначається за мови
звільнення з посади, яа дає право на цей вид пенсії.
Крім тоо, вищевазаним заоном визначено особливий порядо виплати пенсій працюючим пенсіонерам  2016 році. А саме: особам (рім інвалідів І та ІІ
рп, інвалідів війни ІІІ рпи та часниів бойових дій,
осіб, на яих поширюється дія пнт 1 статті 10
ЗУ «Про статс ветеранів війни, арантії їх соціальноо захист»), яі працюють на посадах та на мовах,
передбачених заонами «Про державн слжб», «Про
проратр», «Про сдострій та статс сддів», призначені пенсії не виплачються.
У період роботи на інших посадах/роботах пенсія,
розмір яої перевищє 150 відсотів прожитовоо
мінімм, встановленоо для осіб, яі втратили працездатність, виплачється  розмірі 85 відсотів призначеноо розмір, але не менше 150 відсотів прожитовоо мінімм, встановленоо для осіб, яі втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється. Відповідно до Приінцевих положень Заон № 911-VIII обмеження щодо виплати пенсії, щомісячноо довічноо рошовоо
тримання, передбачені цим Заоном, не застосовються протяом особливоо період до пенсій, що-

місячноо довічноо рошовоо тримання, що призначені особам, яі проходять війсьов слжб або
перебвають на посадах  Міністерстві оборони Ураїни, Головном правлінні розвіди Міністерства
оборони Ураїни, Міністерстві внтрішніх справ Ураїни, Апараті Ради національної безпеи і оборони
Ураїни, Державній спеціальній слжбі транспорт,
Слжбі безпеи Ураїни, Слжбі зовнішньої розвіди
Ураїни, Державній приордонній слжбі Ураїни, Управлінні державної охорони Ураїни, Державній пенітенціарній слжбі Ураїни, Державній слжбі Ураїни
з надзвичайних ситацій, Державній слжбі спеціальноо зв’яз та захист інформації Ураїни, Національній вардії Ураїни, оранах війсьової проратри або берть часть в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопоряд
на державном ордоні, відбитті збройноо напад
на об’єти, що охороняються війсьовослжбовцями,
звільненні цих об’єтів  разі захоплення, відбитті
спроб насильницьоо заволодіння зброєю, бойовою
та іншою техніою; до пенсій, щомісячноо довічноо
рошовоо тримання, що призначені відповідно до
заонів Ураїни “Про проратр”, “Про сдострій і
статс сддів”, на період вионання особами, яим
вони призначені, повноважень членів Вищої валіфіаційної омісії сддів Ураїни та Вищої ради юстиції.
Після завершення особливоо період виплата
пенсій таим особам здійснюється зідно із заонодавством. Таож Заоном №911-VIII встановлено масимальний розмір пенсії (з рахванням надбаво,
підвищень, додатової пенсії, цільової рошової
допомои, пенсії за особливі засли перед Ураїною,
індесації та інших доплат до пенсії, встановлених заонодавством, рім доплати до надбаво оремим
атеоріям осіб, яі мають особливі засли перед
Батьівщиною), яі призначаються, починаючи з
1.01.2016 ро, на рівні 10740 рн.
Довіди можна отримати в правлінні ПФУ в м.Моилеві-Подільсьом та Моилів-Подільсьом районі
або за телефоном “Гарячої лінії”: 6-45-83.
І.Петрова, начальни відділ з питань призначення, перерахн та виплати пенсій правління ПФУ
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- Елло Іванівно, прийнято Заон
про Державний бюджет на 2016
рі,низзаонівщодореформвання податової системи. Чо!о
бізнес-спільнотіта!ромадянам,з
по!ляд податово!о заонодавства,очівати2016році?
-Дійсно,останні дні минлоо ро
бли досить плідними  плані заонотворчості. Верховною Радою прийнято низ заонів, за нормами яих ми
маємо працювати та працюємо, починаючи з 1 січня 2016 ро.
Ключовим став Заон Ураїни від
24.12.2015р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податовоо одес Ураїни та деяих заонодавчих атів Ураїни щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень  2016
році».
Ми одержали Заон про Державний
бюджет на 2016 від 25 рдня 2015
ро № 928-VІІІ, яим передбачено
розмір мінімальної заробітної плати
(МЗП) в 2016 році — 1378 рн; з 1
травня- 1450 рн., а з 1 рдня — 1550
ривень.
Від розмір мінімальної зарплати на
1 січня залежить розмір ставо для
платниів єдиноо подат 1 та 2 рп.
Відповідно  2016 році зі збільшенням
розмір МЗП збільшється розмір
стави для спрощенців цих рп оподатвання.
Серед лючових змін податовоо
заонодавства мож виділити:
- зміни в оподатванні заробітної
плати(змінаставоєдиноосоціальноо внес та подат на доходи
фізичнихосіб);
-запровадженняперехіднихмов
застосванні с/ виробниами спец
режимоподатвання;
-змінизастосванніспрощеноїси-
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стемиоподатваннядляплатниів3
та4рп;
-збільшеннярозмірацизнооподат;
- запровадження нової системи
штрафівзацизнооподат;
-збільшенняставиподатнанерхомемайно,відмінневідземельної
діляни;
- змінився підхід до оподатвання
леових автомобілів транспортним
податомтаіншізміни.
-Яановамодельоподатвання
заробітноїплатизапроваджється
з ново!о ро? Чим вона відрізняєтьсявідпопередньої?
- Податове навантаження на фонд
заробітної плати до сьоодні становило більше ніж 56%, що призводило до
виплат заробітної плати  «онвертах».
Заоном Ураїни від 24.12.2015р. №
909 «Про внесення змін до Податовоо одес Ураїни та деяих заонодавчих атів Ураїни щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень  2016 році» знижено майже вдвічі став ЄСВ з 41% до 22%,
рім тоо, передбачено відмов від
ЄСВ на рівні 3,6% - працівнии не платять єдиний внесо із заробітної плати та інших доходів.
Масимальна величина бази нарахвання єдиноо внес – масимальна
сма доход застрахованої особи на
місяць, що дорівнює двадцяти п’яти
розмірам прожитовоо мінімм для
працездатних осіб, встановленоо заоном, на я нараховється єдиний
внесо.
Крім тоо, з перелі платниів, яі
мають право на добровільн сплат
єдиноо внес, вилючено фізичних
осіб - підприємців, в том числі тих,
яі обрали спрощен систем оподатвання та осіб, яі провадять незалежн професійн діяльність.
Зідно з новою системою  2016 році
діє става 0% - для 0,5 розмір
мінімальних заробітних плат – заробітна плата не вище 1930 ривень та
става 18% - до розмір заробітної
плати без обмежень(раніше діяли
стави 15% та 20%).
Для захист населення з низьим
рівнем доходів розмір податової соціальної пільи (100% пільа) залишено на постійній основі  розмірі, що
дорівнює 50 відсотам мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
звітноо ро для всіх працівниів, яі
отримватимть заробітн плат 
2016 році не вище 1930 рн. (1378 х
1,4) на місяць.

ПРОЗВЕРНЕННЯГРОМАДЯН
Громадяни, я і раніше, можть
звертатися  про ратр за місцем
роботи та проживання

У зв’яз з набранням чинності 15.07.2015 Заон
Ураїни «Про проратр», Генеральним пророром
Ураїни внесено зміни до стртр та штатної чисельності оранів проратри.
Зідно новоо Заон, шляхом реоранізації проратр районноо рівня створено Моилів-Подільсь місцев проратр, яа розташована за адресою: вл. Поровсьа, 5, м. Моилів-Подільсьий, 24000.
До юрисдиції вазаної проратри входить м. Моилів-Подільсьий та Моилів-Подільсьий, МрованоКриловецьий, Томашпільсьий, Чернівецьий та Ямпільсьий райони.
Реформвання не означає, що жителі інших районів, не за
місцем розташвання місцевої проратри, позбавлені можливості звертатися за захистом своїх онститційних прав до оранів проратри.
Жителі всіх районів і в подальшом можть звертатися зі своїми зверненнями
(заявами та сарами) до оранів проратри за місцем праці та проживання.
Для тоо, щоб подати звернення, заяв, сар до оранів проратри, ромадяни можть звертатися до проратр вазаних районів, яі діятимть  ожном районном центрі на базі раніше існючих районних проратр.
Прийом ромадян та заяв від них, я і раніше проводиться щоденно в робочий
час  адміністративних приміщеннях олишніх райпроратр.
Для роботи з елетронними зверненнями в Моилів-Подільсьій місцевій проратрі створено елетронн пошт за настпною адресою: prok-mp@ukr.net
та телефон для отримання (реєстрації) сних звернень 6-51-71, фас 6-72-63.
Розляд звернень і надалі проводитиметься  відповідності з вимоами Заон Ураїни «Про звернення ромадян»
Прийом ромадян, відповідно до ст. 22 Заон Ураїни «Про звернення ромадян», проводитиметься  встановлені ерівниом дні та одини, відповідно до
рафіів, яі розмішватимться  всіх проратрах та оприлюднені  засобах
масової інформації.
Б.Цвін,першийзастпни  ерівни а
Моилів-Подільсь оїмісцевоїпро ратри

-Яізміниочіютьсяспрощеній
системіоподатвання?Чисасовється можливість перебвати
юридичнимособамнаційсистемі?
-Відповідно до змін, внесених Заоном Ураїни від 24.12.2015р. № 909
до Податовоо одес Ураїни, залишається чотири рпи платниів подат. При цьом зміни тораються
платниів 3 та 4 рп:
Право юридичних осіб працювати на
спрощеній системі оподатвання зберіається для третьої та четвертої рп.
Обрати 3 рп можть фізичні особи-підприємці та юридичні особи, яі
мають дохід до 5 мільйонів ривень (раніше до 20 млн. рн.). Розмір ставо
для платниів ПДВ збільшено з 2% до
3 % та для неплатниів ПДВ з 4% до 5%.
Що стосється платниів 4 рпи –
с/ товаровиробниів,  яих часта
сільсьоосподарсьоо виробництва
за попередній податовий рі дорівнює або перевищє 75%, то для них
збільшено розмір ставо  1,8 раза.
-Щодоподатнанерхомістьхотілосябдетальнішедізнатися,чо!о
чеати?
-Істотних змін в оподатванні нерхомості не передбачається. Залишаються незмінними пільи. Одна,
розмір ставо подат  2016 році
(сплата  2017 році) може бти
збільшено до 3% розмір мінімальної заробітної плати за 1 в. м. площі
житлової та нежитлової нерхомості.
Тт останнє слово за місцевими радами. Саме вони встановлюють
розмір ставо.
Для вартир та бдинів площею понад 300 в. м. та 500 в. м. відповідно
додатово до 3% МЗП встановлюється подато в розмірі 25 000 рн. на рі.
-Яітранспортнізасобироз!лядатимться я об’єти оподатвання транспортним податом 
2016році?
- Транспортний подато працює
майже рі (запроваджений з
1.01.2015р.). Одна система йоо адміністрвання виявилася недосоналою. Встановлений ритерій за об’ємом двина понад 3 л не забезпечив справедливості в оподатванні значна ільість авто лас «люс» та
«премім» із об’ємом двина менше
3 л. не оподатоввалася.
Для забезпечення справедливоо
підход в 2016 році оподатовватимться леові автомобілі, з ро випс яих минло не більше 5 роів
влючно та середньоринова вартість
яих становить 750 розмірів мінімаль-

них заробітних плат, встановлених на
1 січня податовоо ро. У 2016 році
– 1 033 500 ривень. Таа вартість визначається центральним ораном вионавчої влади, що реалізє державн політи еономічноо розвит,
запровадженою КМУ,виходячи з мари, моделі, ро випс, тип двина, об’єм циліндрів двина, тип оробо перелючання, пробі, та розміщється на офіційном сайті. Таа
методиа вже діє при оподатванні
податом на доходи операцій з транспортними засобами.
За підрахнами по Ураїні заальна
ільість авто лас «люс» 2011-2013
роів випс (безвідносно до їх вартості) налічє 138 249 одиниць.
-Ащодовійсьово!озбор?
- Я і очівалося, термін адміністрвання війсьовоо збор продовжено
відповідно до ПКУ до набрання чинності рішення Верховної Ради Ураїни
про завершення реформи Збройних
Сил Ураїни,тобто протяом 2016 ро
війсьовий збір продовжємо нараховвати в розмірі 1,5%.
-ЩопередбаченозіставоюПДВ
для виробів медично!о призначення?
-Стави подат на додан вартість
залишаються на рівні 2015 ро: заальна - 20%, еспорт - 0% та фармацевтична продція -7%.
- Чи змінений спецрежим для
сіль!осппідприємств?
- У 2016 році запроваджються перехідні мови  застосванні спецрежим сільосптоваровиробниами, а
саме розподіл нарахованоо ПДВ 
пропорціях, що залежать від операцій,
що здійснюють с/ виробнии.
При постачанні зернових та технічних льтр 85 відсотів ? на рахни
платниів  системі елетронноо адміністрвання подат на додан
вартість; 15 відсотів? на спеціальні
рахни сільсьоосподарсьих підприємств, відриті в становах банів
та/або в оранах, що здійснюють азначейсье обсловвання бюджетних
оштів. Тобто, 85% до держбюджет,
15% залишається  розпорядженні
сільоспвиробниа.
При постачанні велиої роатої хдоби та молоа 20 % - на рахни платниів  системі елетронноо адміністрвання подат на додан вартість;
80 % - на спеціальні рахни сільсьоосподарсьих підприємств. При постачанні іншої с/ продції - 50% до
держбюджет, 50% залишається 
розпорядженні сільоспвиробниа.
Наш ор.
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0 Моилів-Подільсьіоперативниизатрималинеповнолітніх,яі
2 вчинилирозбійницьінападипідчасноворічнихсвят.

ПОГАРЯЧИХСЛІДАХ

31 рдня біля 4.00 одини в с. Немії Моилів-Подільсьоо район двоє
15-річних жителів смт Літина (Вінницьої області), розбивши шиб віна, пронили до помешання 65-річної пенсіонери та, порожючи жінці столовим
ножем, заволоділи рошима осподари в смі близьо 600 рн., а таож жіночою біжтерією. Залишаючи бдино, вони ще забрали із собою дві пляши
вина та плит шоолад.
3 січня вони проявили себе і в Моилеві-Подільсьом. Тим же шляхом, розбивши шиб метало-пластиовоо віна в бдин 60-річної жительи міста,
зловмиснии пронили всередин та застосвали фізичн сил і порози ножем до осподари бдин, внаслідо чоо заволоділи її рошима в смі більше
5 000 рн., а таож прирасами із жовтоо метал. Прихопивши із собою дві
пляши вина, злодії знили з місця злочин.
Своїми мисними діями підліти вчинили
римінальні правопоршення, передбачені
ч.3 ст. 187 КК Ураїни
(розбій), тобто напади
з метою заволодіння
чжим майном, поєднані із застосванням та порозою насильства, небезпечноо для життя чи здоров’я особи, вчинені за
попередньою змовою з
прониненням  житло.
Співробітниами арноо розш МоилівПодільсьоо відділ
поліції по арячих
слідах бло проведено
ряд оперативно-розшових дій, в резльтаті чоо зловмисниів бло встановлено та затримано. За даним фатом розпочато римінальні провадження. Тривають слідчі дії.
Моилів-Подільсь ийВП
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Грип—висо озаразневірснезахворюваннязможливістютяж ихс ладненьтаризи омсмерті.
Приваж омперебірипчастовини аютьнезворотнізмінисерцево-сдинноїсистеми,центральної
нервовоїсистеми,важ іпневмонії,отити,синсити,то сичнівраженняниро .Смертністьвідрипта
йоос ладненьпосідаєІмісцевстр трісмертностісередвсіхінфе ційнихтапаразитарниххвороб.
Хворі на рип стають  небезпечними для оточючих з перших один хвороби та здатні інфі вати
інших впродовж ще 7-8 діб. Особлив небезпе  рип становить для дітей ранньоо ві , ваітних
жіно ,осіб,я істраждаютьнахронічнізахворюваннясерцево-сдинної,дихальної,імнноїсистемита
хворихзпоршеннямобмінречовин(ожиріння,ц ровийдіабет).
Грип має симптоми, схожі з
іншими острими респіраторними вірсними
інфеціями
(ГРВІ), але є набаато небезпечнішим. Том
перші ж симптоми ГРВІ вимаають особливої
ваи.
Найчастішим
сладненням рип є пневмонія, яа іноді може
лише за 4-5 днів призвести до смерті хвороо. Серцева недостатність таож нерідо розвивається внаслідо сладнень рип.
Грип дже лео передається повітряно-рапельним шляхом, оли хвора людина ашляє, чхає чи
просто розмовляє. У зоні зараження перебвають
сі в радісі 2-х метрів від хвороо.

-

СИМПТОМИ,ЩОВИМАГАЮТЬ
ЛІКУВАННЯВДОМА:
підвищена температра тіла;
біль  орлі;
ашель;
нежить;
біль  м’язах.
З бдь-яими з цих симптомів не варто виходити з дом навіть заради візит до ліаря — йоо
слід вилиати додом. Призначене ліарем симптоматичне лівання  домашніх мовах може бти
достатнім для оджання.
Ящо стан хвороо не поіршється, необхідно
продовжвати лівання вдома до повноо знинення симптомів.

!

СИМПТОМИ,ЩОВИМАГАЮТЬ
ТЕРМІНОВОЇГОСПІТАЛІЗАЦІЇ:
- сильна блідість або посиніння обличчя;
- трднення дихання;
- висоа температра тіла, що дово не знижється;
- бааторазове блювання та випорожнення;
- поршення свідомості — надмірна сонливість чи
збдженість;
- болі  рдній літці;
- доміши рові  мороті;
- падіння артеріальноо тис.
Продовжвати лівання вдома за наявності цих
симптомів — небезпечно. Затрима з оспіталізацією може призвести до смерті хвороо.
Вірс рип небезпечний, але не всесильний.
Можна лео нинти зараження рипом навіть
під час епідемії, ящо дотримватись ільох простих речей.

!

НАВІТЬЯКЩООЗНАКХВОРОБИНЕМАЄ,
НЕОБХІДНО:
- Уни ати с пчень людей — аби зменшити
віроідність онтатів із хворими людьми, при том,
що деяі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів. Особливо атально під час сезон
рип та епідемій.
- Користватися одноразовими мас ами при
необхідності — щоб захистити себе чи оточючих
від зараження. Масою повинна ористватися людина, яа долядає за інфеційним хворим чи просто спілється з ним. Хвора людина повинна виористоввати мас лише в одном випад: ящо їй
доводиться перебвати серед здорових людей, не
захищених масами. Важливо пам’ятати, що  бдьяом випад мас потрібно замінити, я тільи
вона стане волоою чи забрдниться. Еономити
чи лінватися вчасно замінити мас немає сенс —
волоа маса не діє. Виористані маси потрібно
одраз виидати  смітни.
- Релярнопровітрюватиприміщенняіробитиволоеприбирання, щоб не залишати наволо
себе живі вірси й батерії, що можть залишатися
ативними впродовж один після перебвання  при-

міщенні хворої людини.
-Повноціннохарчватися,висипатися, ниати перевтоми — для підвищення опірної здатності
оранізм.
-Матичистір и — інфеція потрапляє в оранізм
через рот, ніс та очі, яих ви час від час тораєтесь
рами. Тими ж рами ви тримаєте роші чи тримаєтесь за порчні, де ільа один зберіаються в
ативном стані вірси і батерії, що залишились від
дотиів р інших людей. Том необхідно часто мити
ри з милом або обробляти їх дезінфіючим елем із вмістом спирт.
-Користватисятіль иодноразовимипаперовимисервет амиіршни ами— я після миття
р, та і для тоо, щоб пририти обличчя під час
ашлю, а таож при нежиті. Виористані сервети
необхідно одраз виидати  смітни, осільи вони
таож можть стати джерелом зараження. Бааторазові сервети та ршнии, особливо  ромадсьих місцях, сттєво підвищють ризи зараження і
широоо розповсюдження інфеції.
Ящо з’явилися ознаи хвороби, додаються ще
ільа несладних заходів:
-Залишатисявдомаприпершихозна аххвороби - не йти на робот або, ящо захворіла дитина, не вести її до шоли чи дитячоо садоча.
-Небіатидолі арязнайменшоопривод ліарня чи полілініа під час рипозноо сезон є
місцем висоої віроідності заразитися. Ящо вас
непооїть стан вашоо здоров’я — обов’язово звертайтеся до ліаря, але вилиайте йоо додом.
-Ізолюватихворлюдин - виділити їй орем
імнат і посд, визначити одн людин, яа долядатиме за нею, і по можливості триматися на відстані
2 метри від хворої людини.
-При риватиротініспідчас ашлютачхання
- аби запобіти розпорошенню інфіованих раплин
слиз, яі є основним джерелом зараження. Бажано робити це за допомоою одноразових сервето,
яі після виористання одраз виидати  смітни.
Ящо Ви пририли рот рами, їх необхідно одраз
вимити з милом чи обробити дезінфіючим елем.
Дотримання цих елементарних правил сттєво
підвищє Ваші шанси нинти небезпечноо захворювання і здатне зберети життя Вам і людям,
що знаходяться порч з Вами.
ВАКЦИНАЦІЯ:
НАЙЕФЕКТИВНІШИЙЗАСІБЗАХИСТУ
Щорічна вацинація є найефетивнішим засобом
для захист оранізм від вірсів рип. Вацина захищає від сіх атальних штамів рип, є безпечною і ефетивною.
Найращий час для проведення вацинації — напередодні рипозноо сезон ( вересні). Ящо таої
можливості не бло, то вацинватися можна і впродовж всьоо сезон. Вспереч поширеном міф, це
не ослаблює, а посилює здатність оранізм протистояти рип.
Жіни, яі одють рддю, можть бти вациновані. Крім тоо, бдь-яе рипоподібне захворювання не є підставою для припинення рдноо виодоввання.
Особливо важливою вацинація є для представниів рп ризи, осільи вона значно збільшє
шанси цих людей відвернти смертельні насліди
хвороби.

ГРУПИРИЗИКУ
Усі засоби профілатии рип мають особливе
значення для людей, яі належать до рп ризи.
Для цих людей рип становить найбільш небезпе, а вчасна релярна профілатиа здатна врятвати життя.
До рп ризи входять:
- діти до 5 роів (особливо — діти до 2 роів);
- ваітні жіни;
- люди віом від 65 роів;
- люди з надмірною ваою;
- хворі на діабет;
- хворі на хронічні серцево-сдинні захворювання;
- хворі на хронічні захворювання леенів;
- люди з іншими тяжими хронічними захворюваннями;
- люди, що перебвають на імно-спресивній

терапії.
Для цих людей рип становить особлив зароз,
осільи стан їхньоо оранізм сттєво зменшє
шанс оджати без сладнень, а часто — вижити.
Крім тоо, існють професійні рпи ризи:
- медичні працівнии,
- вчителі й вихователі,
- продавці,
- водії ромадсьоо транспорт,
- сі, хто працює в баатолюдних місцях. Для них
особливе значення мають сі без винят засоби
інфеційноо онтролю і профілатии рип.
ЩОЛІКУЄГРИП
Лі ватирипможназадопомоою:
- Препаратів з доведеною а тивністю проти
вірсрип — лише вони здатні вплинти на вірс
рип: припинити йоо розмноження в оранізмі.
Вчасне виористання противірсних препаратів за
призначенням ліаря здатне соротити період хвороби, полешити її перебі та запобіти розвит
сладнень.
- Препаратів, що пом’я шють симптоми, —
вони не діють на вірс рип, але полешють стан
хвороо, пом’яшючи симптоми — жар, нежить, біль
 орлі, ашель, оловний біль та біль  м’язах. За
мови леоо перебі хвороби симптоматичне лівання  домашніх мовах може виявитися достатнім
для повноо оджання. Одна зловживати цими препаратами і застосоввати їх без призначення ліаря
не слід: передозвання може завдати серйозної
шоди оранізм. Народні засоби для пом’яшення
симптомів та заальної підтрими оранізм — наприлад, розтирання орілою, споживання циблі
з часниом чи ехінацеї — неефетивні проти рип
самостійно, але можть виористовватись я допоміжні. Втім, зловживати ними таож не слід. Важливо враховвати, що тимчасове пом’яшення чи
відчття відстності симптомів не є ознаою оджання хвороо: необхідно продовжвати тримання від
онтатів зі здоровими людьми та лівання — аж
до постійної відстності симптомів.
Дітям до 18 роів та ваітним жінам не реомендовано вживати аспірин — подолати жар можна за
допомоою парацетамол.
Під час рип необхідно пити баато рідини. Їжа
повинна бти леою і нежирною, одна примшвати хвороо їсти не потрібно.
ЗАСОБИНЕСПЕЦИФІЧНОЇПРОФІЛАКТИКИ
ГРИПУТАГРВІ:
інтерферон, осолінова мазь, амізон, амісин та
інші. В харчовий раціон необхідно вводити циблю,
часни, стрчовий перець, вашен апст, оріхи, зелень, шипшин, цитрсові.
ЩОНЕЛІКУЄГРИП
Важливо знати, що рип не ліється за допомоою:
-Антибіоти ів — вони не створюють жодної протидії вірсам, осільи призначені вилючно для боротьби з батеріальними інфеціями. Вживання антибіотиів не за призначенням не ліє хвороб і
лише сладнить боротьб з хворобами  майбтньом. Антибіотии можть виористовватися тільи
за призначенням ліаря для лівання таих сладнень рип, я пневмонія й бронхіт, тощо.
- Гомеопатичних препаратів — немає жодних
наово обґрнтованих доазів їхньої ефетивності
проти вірс рип, том в сьом світі вони не реомендовані для лівання бдь-яих небезпечних
для життя інфецій, в том числі й рип. Виористання препаратів з недоведеною ефетивністю в
таих мовах вважається ознаою безвідповідальноо ставлення до життя хворих.
-Імностимляторів,імномодляторів — немає
жодних наово обґрнтованих доазів їхньої ефетивності проти вірс рип. Водночас їхня дія під
час хвороби може за певних мов навіть виявитися
шідливою.
-Народнихзасобів — лівання вилючно народними засобами є неефетивним і небезпечним, осільи ніяі трав’яні відвари, чаї та настояни на вірс
рип не діють. Одна народні засоби можть зодитися для пом’яшення симптомів рип — за мов
рамотноо виористання без зловживань.

Протяом епідемсезон 2014-2015р.р. на рип та ГРВІ в області перехворіло 260025 осіб, що становить 16% від населення. Зідно проноз ВООЗ в 20152016р.р. в Ураїні найбільше епідемічне значення матиме цирляція вірсів тип А/Каліфорнія/Н1N1, тип А/Швейцарія/Н3N2, і тип В/Phuket/3073/2013.
Протяом останніх тижнів різо збільшилась захворюваність на ГРВІ серед жителів міста. Реєстрються таі важі сладнення, я післявірсні пневмонії.
Вірс рип має ніальн здатність змінювати свої біолоічні властивості настільи, що імнітет, яий сформвався в попередні рои, виявляється мало
ефетивним в новом епідемічном сезоні. Саме це сладнює боротьб з рипом та виотовлення специфічних вацин.

Бережіть своє здоров’я та здоров’я оточючих!
В.Назарч ,лі арвищої атеоріїМоилів-Подільсь оїшвид оїдопомои,
Т.Корчомна,лі ар-інфе ціоністМоилів-Подільсь оїОЛІЛ
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Подорожнапередов
Допомо зібрали, незважаючи на те, що населення вже виснажене реаліями життя. Віднлися
підприємці, небайджі люди. Віднайшли се необ хідне: амлятори, зимовий одя, війсьов форм, плів для бліндажів, термобілизн, взття, носи, балалави, равиці, валяни, стіли, онсервацію, часни, печиво, ябла та вод (1650 л.) тощо.
Моилів-Подільсьа партійна оранізація ВО "Батьівщина" передала війсьовим прилад нічноо бачення. Дже допомоли члени волонтерсьої оранізації «Катарсіс» із ссідньоо обласноо центр Чернівців: передали онсервацію, овочі (артоплю,
морв) і 70 ілорамів лимонів. Завантаживши
«Мерседес Спринтер» та приєднаний до ньоо
причіп, рпа волонтерів ршила до зони АТО - в
Лансь область, сетор «А». Щоб леше долати
тяар дорои, поїхали вчотирьох - Володимир Чма, Володимир Костю, Василь Маріца та Андрій
Жовсьий.

ДОРОГА ДО ЗОНИ АТО
«Крейсерсьа швидість» - і ілометри «мирної» дорои непомітно залишаються позад. Уночі зробили
зпин  Васильові під Києвом, де довантажили
300 м2 масвальної сіти від Всераїнсьоо центр плетіння сіто. Решта шлях пройшла непомітно, з балачами під "рохіт" дизельноо двина.

Через війсьові блопости волонтерсьа рпа проїжджає без проблем -за період волонтерсьої діяльності хлопці відзначилися на онтрольних точах, тож
до них ставляться із довірою. І зрозміло, бо Володимир Чма, яий з самоо почат війсьових дій
займається волонтерсьою справою, слідє непоршним правилам: спиртне на передов, а звідти
зброю не везти. Орім блопостів, доводиться мати
справ з дорожніми інспеторами. Раніше найбільша проблема в поїздах на Схід бла саме з ними.
На щастя, зі змінами  державі, працівнии дорожньої інспеції стали лояльніші до волонтерів.
Ось і в’їхали до зони АТО. Волонтерів зстріли наші
війсьові на блопост і забезпечили спровід. І добре, що зстріли, бо навіатор вів доброчинців на
ворожі блопости.
У спроводі війсьової вантажіви рхаються далі.
Картина за віном моторошна, але для тих, хто в
цих раях не вперше, вже звична. Рїни і розрха
оселилися тт. Зрйновані хати ніби розповідають
про понівечені долі своїх осподарів.
У прифронтовій зоні цивільним транспортом не проїдеш, а том необхідно перевантажити допомо 
війсьов вантажів, а це найзрчніше зробити 
садибі Діда Патріота.

ДІД ПАТРІОТ – СВІЙ СЕРЕД ЧУЖИХ
Іноді солдати зпиняються  селі, щоб набрати
води, а їм місцеві оворять: «Де прапори висять, там
і набирайте вод». Коли під’їхати до двор, де расються прапор Ураїни і прапор УПА (Ураїнсьої
повстансьої армії), видно напис на воротах: «Геть
радянсь идот».
Мешає тт пенсіонер, хдожни дядьо Геннадій.
Війсьові йоо охрестили – Дід Патріот. Не можна
сазати, що на Донбасі серед місцевоо населення
лише один патріот, та цей чолові, на відмін від

інших, не боїться відверто демонстрвати свою прихильність до Ураїни. Кремезний чолов’яа пенсійноо ві став місцевою леендою серед війсьових.
Дід Патріот розповідає волонтерам: «Наобіцяли нам
ось та автономність. Коли місцеві ажть, що Янович наш, то я не розмію, яий же він наш, ящо

він злодій! А люди  ньоо тільи батрачили,  ньоо
тт бла трбаза - «Аваторія», там вони підло
мили, соба одвали - то їхня робота. Ніхто хдоби
не держить, ніхто рей не має. А тепер лише "бхають", металобрхт по пстих хатах «бомблять» і все».
Дід Патріот радий бачити волонтерів, він із задоволенням з ними веде бесід, фоторафється на
зад і обіцяє Володимир Чма написати йоо
портрет. «Свій серед чжих», - та можна охаратеризвати цьоо жителя прифронтової зони.
Грпа, не аючи час, перевантажє се до війсьової машини. Залишають «Мерседес» на доляд
дідові і знов виршають в доро. На прощання
дядьо Геннадій дарє хлопцям портрет Степана
Бандери.
ОЛЕКСАНДРСАРАБУН–
ВЗІРЕЦЬНЕЗЛАМНОГОДУХУ
До тенованоо зова вантажіви, долаючи перепон, залізає наш земля Олесандр Сарабн. «Нещодавно зробили ще одн операцію, і протез став
трохи оротший, - пояснює Олесандр, - мені леше залізти, оли є перешода». Йом важо, але
він не подає вид, він - справжній боєць. Зціпивши
зби, одночасно бореться з болем і опантом.
Вантажіва впевнено просвається болотистою
місцевістю. Неподалі лнають леметні чери, але
онвоїри вселяють відчття безпеи  волонтерів.
Одраз стає відчтно, що бійці заартовані війною.
У ожноо зброя напоотові. У війсьових вже вироблені професійні навии, їм не потрібно навіть
спілватися - розміють побратима з одноо поляд. Олесандр Сарабн - старший рпи, він 
велиом авторитеті серед війсьових. Можна сазати, взірець незламноо раїнця. Користючись наодою, волонтери записють звернення до моилівчан від Олесандра Сарабна: «Дороі мої земляи,
пам’ятайте, що ми вас любимо, захищаємо і зичимо сьоо найращоо. Дяю, що нас підтримєте.
Війна триває, але радє те, що жителі Донбас зрозміли, що тае російсьа любов - дахи зірвані, се
в осолах, розбито, сплюндровано. Я азав Тарас
Шевчено, «село неначе пооріло, неначе люди подріли». Ось таа любов ссідів (братами їх вже нема
я назвати). Ми вже пересвідчились, що там, де є
Росія, там - біда».

Комбат дав вазів Сарабн розпорядитись, ом
і що відправити із волонтерсьої допомои. Олесандр постійно на радіозв’яз і чдово справляється.

БАТАЛЬЙОН "ДОНБАС" –
ДИСЦИПЛІНА І ПОРЯДОК
Коли онвой прибв до батальйон «Донбас» (46-ї
бриади) надворі смералося. Волонтерів зстріли
радо. Хлопців наодвали і полали спати. Волонтери здолали близьо тисячі ілометрів, доб бли
в дорозі, тож втома давалася взнаи. Незважаючи
на холод в ізоляторі, де розташвали волонтерів,
хлопці швидо заснли.
Вранці розвантажили волонтерсь допомо, і
Олесандр Сарабн її основн частин відвіз на нльові позиції (на самій лінії фронт) і в 24 бриад,
де таож воюють наші земляи. Решт розподілили
 таборі, частин залишили для 44 бриади.
При ознайомленні з мовами життя бійців идалося в очі: рівнесеньо розміщені ліжа, випрана та
випрасвана білизна, ром чистота та порядо.
«Вражають порядо і дисципліна бійців «Донбас», ділиться враженнями по приїзд Володимир Чма.
- Хлопці зртовані, оманди вионють швидо.
Ніхто не сперечається: опати - значить, опають,
ріплятись - бдють ріплення. Є розміння між
війсьовими і омандванням, вони орою стоять
один за одноо. Жодноо п’яноо ми там не бачили.
За пияцтво - одраз поарання. Ящо почли від тебе
запах алоолю - лопат в ри і риєш траншеї два
тижні. Бої, а твоя зброя - лопата. П’яницям не дають автоматів. Бої ідть, а ти з лопатою біаєш - та
і ліють залежність від оовитої. У батальйоні однозначно порядо. Хоча не всі таі, ми бачили в інших
батальйонах «аватарів», вони не еровані. З таими
воювати важо».
«Батальйон «Донбас» - це мжні патріоти, яих російсьа пропаанда намаається змалювати арателями, – доповнює оле Володимир Костю. - Їх
завели на позиції, а зараз вже не знають, я вивес-

ти, том що з ними не домовишся, вони я поставили оборон - через неї не пройде ніхто – ні тди, ні
сюди. Бійці «Донбас» оопються, зариваються,
бдють ріплення, віна замровють, бржйи
встановлюють, щоб бло тепло. Війсьові, де б не
бли, бдють фортифіаційні спорди. Немає таоо, щоб хтось байдивав. Командири дбають,
щоб  війсьових бло все необхідне і нічоо зайвоо. Дже нам сподобався батальйон «Донбас»,  них
дисципліна і взаємоповаа».
Отримавши волонтерсь допомо, наші захиснии в перш чер розлеїли малюни дітей із сіл Сазинців і Слобіди. З особливим трепетом читали
листи від шолярів. А ще атошнии невимовно раділи нехитрим остинцям: яблам, лимонам, со-

няшниовом насінню «Козацьі», до речі, нашоо
виробниа - підприємства Анатолія Пержара.
Вдячні війсьові висловили подя за підтрим
ромаді і підприємцям, волонтерам Моилева-По дільсьоо, особисто місьом олові Петр Бров,
лідер місьої оранізації ВО «Батьівщина» Рслан
Горбатю.
Незважаючи на релярні обстріли із важої артилерії,  хлопців чдове почття мор. Один боєць
навіть змайстрвав л. Вціляючи  мішень, дотепни заявив: «Та я нам заборонили стріляти  бі
вороа, ми освоюємо «безшмн зброю» і вдосоналюємо стрільб із ла»…
В олі щирих і відважних людей час промайнв
швидо. Звечоріло. Додом вже їхати пізно - в ніч
навіть місцеві не їдть. Волонтери залишились в розташванні, а з самісіньоо ран виршли додом.
Знов дороа. Подорожючи прифронтовою зоною,
заважили певн заономірність: зрйнованих бдівель більшає, чим ближче до лінії розмежвання.
По дорозі вантажіва із волонтерсьою допомоою
заїхала до 44-ї оремої артилерійсьоїбриади, де
баато хлопців із Вінницьої області. Тт проходить
слжб моилівчанин Вітор Арнатовсьий, яом передали термобілизн, війсьов форм, ремінь (натівсьоо зраза) і прилад нічноо бачення. Привезли речі і для всьоо особовоо слад – сіт, аамлятори, продовольство. Бійці, сповнені вражень,
повертаються додом.
Неподалі від поселення Діда Патріота по дорозі
додом наштовхнлися на «Дитячий блопост», над
яим майорів прапор Ураїни. По центральних телеаналах бло ільа сюжетів, в яих розповідали про
дітлахів, яі облаштвали власний блопост і співпрацюють із війсьовими. Ведть спостережн
діяльність, записють номери автомобілів, тощо.
Дітей на блопост не бло, але сам фат навіяв
роздми: я
добре, що 
нас тае відважне підростаюче пооління, мжні воїни, яі демонстрють міцність дх, волонтери і ромадсьі діячі,
що справами
доводять любов та відданість Батьівщині. Це вселяє
надію.
Одна лише на ентзіазмі відданих патріотів неможливо перемоти  протистоянні, яе випало на долю
Ураїни. Слід ожном зрозміти, що сьоодні він перебває на лінії фронт і треба вести власн боротьб
за ращ долю Ураїни.
Волонтери повернлися додом швидше - за 20
один. Ця подорож змінила їхню свідомість і ставлення до життя.
Коли прибли додом, зателефонвав Олесандр
Сарабн, вотре дявав за допомо і розповів, що,
я тільи поїхали волонтери, знов почались обстріли
радами. Незважаючи на те, що про війсьових має
дбати держава, волонтери продовжать свою
діяльність, адже ті, хто на передовій, заслжили мати
все необхідне.
Я щомаєтебажаннядопомотибійцям,звертайтесядонашихволонтерів/телефони:(067)
91-91-491,(097)50-84-453/.
ІванНалжний
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Дорооота оханоочолові а,трботливообать атасина,
любообрата,дра

ЯРОВОГООле сандраОле сандровича
вітаємозДнемнародження!
Бажаємопісень,щолишвеснаспіває,Імзии,щонараютьліси.
Івітівтих,щоразлишрозвітають,Іповніприорщілюбовітараси.
Хайвітнтьвдобрііздоров’їліта,Поріоминаютьнезодийбіда.
Хайвеснприносятьлебединірила,
АМатірБожадастьздоров’яйсили.
НехайТебебдевсевпоряд,ДобраТобііщастя,ідостат.
Веселощівниз,здоров'яміцноо
Відщироосерцябажаємсьоо.
ХайнадійнихлюдейТобіжиттяпосилає,
Авсерцідовідобронезасає!
ДржинаНаталія,донь аВіолетта,синОле сандр,
тато,мама,тесть,теща,сестриНаталія,Олеся,Мальвіназсім’ями,
всіблизь ітадрзі

17січнявідзначатимесвійювілейоханийчолові,
трботливийбатьотамдрийдідсь

ДЖУРМІЙ
Володимир Васильович
В Божий день цей пречистий,  зимове це свято
Снірі принесли Тобі зим шістдесят.
Прилетіли додом, залядали в віонце,
А осподар - я пісня, а осподар - я сонце!
Працьовитий і мдрий, і дшею баатий,
Ти лава  сім’ї і трботливий тато.
І без тебе нія, золоті маєш ри.
Колосяться літа, і ростть вже они…
Тож хай Матіна Божа Тобі вся час помаає,
А незоди й невдачі
Твою хат минають!
Знай ращими
побажаннями
држина,діти,
он и,свати
тарідні

Адміністрація та профспіловий омітет
ПАТ “Моилів-Подільсьий машинобдівний завод
ім. С.М.Кірова” вітають своїх працівниів та
ветеранів завод, яі в ці дні святють ювілейні дати з дня
народження та професійної діяльності:
КороляАндріяСтепновича–слюсаряц.№5;
ШтефанюаОлесандраІвановича–елетрозварниац.№2;
КолобовГалинМиолаївн–старшо$оасирабх$алтерії;
СтрельчаГеннадіяДмитровича–малярац.№5;
ВласиЛарисАнатоліївн–оператораВГК;
СоренаВладиславаВолодимировича–слюсаряц.№5;
КочервОле$аВіторовича–пенсіонерац.№12;
Бо$цьо$оМараПотаповича–ветеранаСО-90роів;
ЗапівайловГалинВасилівн–ветеранд.№14–70роів;
МихайлюаОлесандраДмитровича–ветеранаРМС–60роів;
ШиянаСер$іяВолодимировича–$оловно$оінженера–30роів;
ЛоваВадимаЛеонідовича–$оловно$оонстртора–15роів.
Сердечно вітаємо наших ювілярів, зичимо всім міцноо здоров’я, щастя,
добра та розміння від оле і дрзів, любові та радості від рідних, плідної
і продтивної праці, невтомної енерії в ім’я відродження і розвіт рідної
Ураїни.
З поваою диретор завод Орлов Ю.М.,
олова профом Вороню Л.В.
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15 січня - день вербальної маії: що сажете - те й
збдеться. Отже, ви  відповіді за ожне сазане слово. Постарайтеся онтролювати себе, не допсати не
тільи злих слів, але навіть неативних дмо.
16 січня - хороший день для попо і для подорожей.
Не реомендється запрошвати остей і самим ходити в ості. Чдовий день для читання, для самоосвіти,
для написання листів.
17 січня - найраще провести цей день  олі сім’ї,
порадвати своїх близьих, влаштвати невелие сімейне свято. Можна таож займатися бдь-яою творчістю.
18 січня - хороший день для почат нових довостроових проетів, але починати їх слід не раніше одини дня, оли завершиться несприятливий 9 місячний день. Корисні заняття
фізльтрою і спортом.
19 січня -день ативної роботи, ні в яом разі не можна лінватися. Можна
підписвати важливі юридичні папери, ладати онтрати.
20 січня - день спілвання, налаодження зв’язів і відновлення поршених
раніше взаємин. День мир, любові та армонії. Свара в цей день оворить
про ваш вразливість, про те, що необхідно задматися над своїм ставленням
до інших людей.
21 січня - спішний день для роботи, для почат поїздо і подорожей, особливо ділових. Увечері можна влаштвати невеличе свято  олі по-справжньом близьих людей.
22 січня - хороший день для спілвання та нових знайомств, але не варто
навіть намаатися дотримватися планів - сьоодні життя обов’язово внесе
оретиви  всі ваші плани.
23 січня - день сприятливий для піших проляно, для бдь-яих поїздо і
подорожей. Добре позбватися старих непотрібних речей, особливо ящо вони
мають дефети і поломи.
24 січня - ращий день місяця для споійноо тихоо відпочин. Можна читати, мирно розмовляти за чашою чаю або самітнитися і віддаватися філософсьим роздмам про життя взаалі і своє зорема.
25 січня - день з підвищеним емоційним фоном, том постарайтеся не давати
волі емоціям. Всі виниаючі протяом дня проблеми слід вирішвати неайно,
відраз ж по мірі їх надходження.
26 січня - постарайтеся в цей день не перевтомлюватися, ниайте напри.
Бдьте терплячі і милосердні, прощайте оточючим їх недоліи. Корисні бдьяі оздоровчі процедри, а водолівання - особливо.
27 січня - можна виршати в поїзди і відрядження, підписвати важливі юридичні доменти. Відстежйте події протяом дня, та я світ сьоодні являє
собою велие дзерало, «відзералює» вам ваше власне ставлення до людей,
речей і подій: я ви до світ, та і воно до вас.
28 січня -день індивідальної роботи. Сприятливий для бдь-яих справ, спрямованих на зміцнення матеріальноо добробт, для омерції. Прийняття важливих рішень раще відласти на інший день.
29 січня - чдовий день для весілля. Добре вдаються ті справи, яі ви вионєте з задоволенням, та що раще не братися за робот, до яої  вас, я ажть,
«дша не лежить».
30 січня - хороший день для примирення, налаодження і відновлення відносин. Ні в яом разі не можна вплтватися в онфліти і в «з’ясвання стоснів». Можна переробити всі наопичені справи.

31 січня - прерасний день для молитви і для відвідвання
храм. Можна виршати в поїзди і подорожі, займатися наальними справами. Для вечіро і свят день невідповідний.

Ñâÿòà ³ äàòè

17 січня -День дітей-винахідниів,
Всесвітній день реліії.
18 січня -Водохресний Святвечір ( народі - Голодна
Ктя, Голодний вечір).
19 січня -Хрещення Господнє  християн східноо
обряд (інші назви - Водохреще, Водохреща, Бооявлення, Свято Йордана, Йордан).
21 січня -Міжнародний день обіймів
(неофіційне молодіжне свято, започатоване  стдентсьом середовищі  70-ті рои минлоо століття, відзначалося вперше я національне свято  США  1986 р.).
22 січня - День Соборності (День Зли).
23 січня - День почер або День рчноо письма.
24 січня - Всесвітній день сні, Міжнародний день зимових видів спорт.
25 січня - Тетянин день (неофіційне свято стдентів), Міжнародний День без
Інтернет, відзначається за ініціативною ативних інтернет-ориствачів, щоб
відірватися від моніторів і своїх ґаджетів та приділити ва своїм близьим,
рідним, оханим,ативном відпочин.
26 січня - День фінінспетора.
27січня - Міжнародний день пам’яті жертв Голоост.
28 січня - Міжнародний день захист персональних даних.
29 січня - День пам’яті Героїв Крт (бій під станцією Крти, 1918 р.).
30 січня - День війсьовоо психолоа.
31 січня - Всесвітній день ювеліра.
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ПророцтвапроУ раїнна2016рі -віде страсенсів.
У ясновидців, яі брали часть  проеті ” Битва естрасенсів “, існють різні
пророцтва для Ураїни на 2016 рі, і хто з них має рацію – поаже час.
Переможницею ”Битви естрасенсів” минлоо сезон стала Джлія Ма-Кензі.
Її пророцтва на 2016 рі для Ураїни є досить оптимістичними. За її пронозами,
 2016 році підніметься дх жителів нашої раїни, і вони пристплять до планомірної роботи з досянення поставлених цілей, а помили минлоо станть
арним роом на майбтнє.
Естрасенс Рбіна Цибльсьа таож вважає, що в найближчом майбтньом
ситація в Ураїні бде постпово виправлятися на раще. У 2016 році війсьові
дії на території нашої раїни, на дм Рбіни, припиняться, а цілісність держави
бде збережена.
І Хаял Алеперов впевнений, що найстрашніше для Ураїни вже позад. Але
пронозвати дотримання перемир’я на Сході Хаял Алеперов не береться. У
той же час йоо пророцтва і пронози на 2016 рі майбтньоо Ураїни оворять про те, що територіальна цілісність нашої раїни бде збережена, хоча
для вирішення всіх територіальних проблем можть знадобитися рои. Таож
пророцтва і пронози від Алеперова на настпний 2016 рі оворять про те,
що раїнцям слід очівати на деяі еолоічні та ліматичні проблеми.
Ясновидиця Галина Потоцьа пророє, що 2016 рі надасть Ураїні нові можливості, проте рішення слід приймати виважено, та я існють велиі ризии,
пов’язані з непродманими діями.

ПРОГРАМА
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18СІЧНЯПОНЕДIЛОК
КАНАЛ1+1
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:00,08:00,09:00,12:00,
16:45,19:30ТСН:
“Телевiзiйнаслжбановин”
07:35“Машаiведмiдь”(1)
09:30,10:50,12:30“Мiняю
жiн-4”
12:20“10хвилинзпрем’єрмiнiстром”
13:55,14:50“Сiмейнi
мелодрами-6”
15:45Т/с“Тор овийцентр”
17:10Т/с“Величнестолiття.
Росолана”(1)
20:15“Лi асмiх”
23:30Т/с“Шерло-1:Етюд
рожевихтонах”(2)
01:20Т/с“Шерло-1:
Слiпийбанiр”(2)
02:50Х/ф“Знамення”(2)
2+2
06:00М/ф
06:25“НовеШаленевiдео
по-раїнсьи”
07:40,15:50“Облом.UA”
08:40“Помстаприроди”
10:50Д/ф“Полябитви
тварин”
12:25Х/ф“Списдолi”
14:40“Вайпат”
17:30TopGear
18:30,23:30“Спецор”
19:00“ДжеДАЇ”
19:20“Ураїнсьiсенсацiї”
20:20Т/с“Ласо-ла
Бо а”
21:20Х/ф“ХарлейДевiдсон
iовбойМальборо”
00:00“Джедаї”
00:25Х/ф“Падiнняборт
номеродин”
02:15Х/ф“Ле ендапро
ня инюОль ”
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,18:30,
21:00,01:30,05:10Новини
06:10,07:10А роЕра
06:20,00:25Вiдпершої
особи
07:25Ерабдiвництва
07:35,23:25Наслх
07:50,08:35Смаота
08:25Мi рацiйнийветор
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25Урядназв’язз
ромадянами
09:55Д/с“Клбпри од”
10:30Чоловiчийлб.Спорт
11:10Чоловiчийлб
12:05“Планназавтра”з
АнастасiєюРiн iс
12:35,20:30Зробленов
Європi
13:15ВiновАмери
13:50КазиЛiрниаСаша
14:00ШолаМерiПоппiнс
14:20Мльтфiльми
15:30Х/ф“Серетозера
Ерро”
17:05Кни аua
17:40Сспiльний
нiверситет
18:05,01:45Час-Ч
18:15,01:20Новини.Свiт
18:55Про оловне
19:30РЕ:ФОРМА
20:00Першашпальта
21:30,05:35Новини.Спорт
21:50Подорожнi
23:00,00:00,01:00Пiдсми
01:55Д/ф“О.Мрашо.
Наспiвнарилахметелиа”
iзцил“Київсьастаровина.Свiтмистецтва”
02:30Телевистава“Три
iдеальнiподржжя”
ТВ-3
05:00М/ф
08:30Т/с“Слiпа”.Материнсьалюбов.(12+)
09:00Т/с“Слiпа”.Птах
щастя.(12+)
09:30Д/ф“Ворожа”.
Краще,нiжжиття.(12+)
10:00Д/ф“Ворожа”.
Доро овазнанита.(12+)
10:30Небрешименi.
Мiшень.(12+)
11:30,17:00,00:30Х-версiї.
Iншiновини.(12+)
12:30Д/ф“Мiсьiле енди”.
Фортнадлявибраних.
(12+)
13:00Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Таємничий
стiт.(16+)
13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.ЄГЕ-аббала.
(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.(16+)
15:00Д/ф“Ворожа”.
Ненаситний.(12+)
15:30Д/ф“Ворожа”.Слiпа.
(12+)
16:00Т/с“Слiпа”.Свiтло
любовi.(12+)
16:30Т/с“Слiпа”.Операцiя.
(12+)
17:30Т/с“Сни”.(16+)
18:30,19:20Т/с“Елементарно”.(16+)
20:15,21:05Т/с“Менталiст”.
(12+)
22:00Х/ф“Людина-вов”.
(16+)
01:00Х/ф“Ключвiдсiх
дверей”.(16+)

03:15,04:15Т/с“Списо
лiєнтiв”.(16+)
ТРК“УКРАїНА”
06:00ПодiїтижнязОле ом
Панютою
06:50,07:15,08:15Раноз
Ураїною
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,01:30,
05:15Подiї
09:15,03:30Зiровийшлях
10:15,19:45,02:20То-шо
“ГоворитьУраїна”
11:30Реальнамiстиа
13:30,15:30Т/с“Ябиябла
цариця...”(2)
18:00,04:30Т/с“Не
зарiайся”(1)
21:00Т/с“Щасливий
вито”(2)
23:00Подiїдня
23:30Х/ф“Смертельнi
пере они2”(2)
ТОНіС
06:00Х/ф“Дiтиапiтана
Гранта”(1)
07:25,21:35Дивовижний
свiт
07:55,09:50,13:50,18:55,05:50
Моднийжрнал
08:00,09:55,13:55,20:00,21:30
Мiс“Iнтернет-TV”
10:00,16:50“Алло,лiарю!”
10:55,15:10,18:40,21:20
“По ода”
11:00Зниаючапланета
12:15СвораАртиа
14:00Мисливцiзанацистами
15:00,18:30,21:00“Слжба
новин“Соцiальнийпльс”
15:40Диийоеан
17:45Мiромонстриз
ДевiдомАттенборо
18:15,05:25“Цивiлiзацiя
Incognita”
19:00В остяхДмитра
Гордона.РоманБалаян
20:10Велиiбитвидавнини
22:00,05:40DW-новини
22:10Земнiаталiзми
23:10ВадимКрищено
“ДесятьГосподнiх
заповiдей”
01:30“МiшельМерсьє.
Зарчницяохання”
02:30КонцертОль и
Чбаревої“LadyOpera”
04:00Х/ф“Сорочинсьий
ярмаро”(1)
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча iн тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:
Шолачарiвниць”(1)
11:00Х/ф“Новевбрання
ороля”(1)
12:10Т/с“Та,що оворитьз
привидами”(1)
13:50Вiтальа
14:00Рятiвнии
22:00Т/с“Корабель”(2)
23:55Дайошмолодьож!
00:25Т/с“Молодийвов”
(2)
02:00УТЕТавIнтернетi
02:50РайЦентр
03:15Т/с“Щоденнии
Темно о”(2)
СТБ
07:00,16:00“Всебде
добре!”
09:00“Мояправда.
АнастасiяПриходьо.
Виваначоловiами”
09:55“Зiровежиття”
12:40Х/ф“Ящаслива”
14:25“Битваестрасенсiв”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30Т/с“Колимивдома”
(1)
19:55,22:45“Ураїнамає
талант!-7”
23:20“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-8”
ІНТЕР
05:35,20:00,05:20
“Подробицi”
06:05,11:15,12:25Д/с
“Слiдствовели...зЛеонiдом
Каневсьим”
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
“РанозIНТЕРом”
09:20Х/ф“Осiннiймарафон”(1)
13:40,14:20“Сдовiсправи”
15:00,16:15“Ждименя”
18:05,19:05То-шо
“Стосєтьсяожно о”
21:00,03:15Т/с“Однтебе
охаю”(1)
23:00Т/с“Ван елiя”(2)
02:15Т/с“Збито5”(2)
НТН
05:40Х/ф“Добресидимо!”
(1)
07:05Х/ф“Любовна
асфальтi”
09:15,04:50“Правдажиття.
Професiї”
09:50Т/с“Шахiмат”
11:35Х/ф“За iнособливо о
призначення”
13:35,14:20Т/с“Грабй
на рабоване”
14:00,19:00,23:15,02:25

“Свiдо”
15:30Т/с“День нiв”
19:30Т/с“Кла iнта
партнери”(1)
21:30Т/с“Той,щочитає
дми”
23:45Т/с“Кримiналiсти:
мислитиязлочинець-8”
(2)
00:35Т/с“Слжбапорятн№3”(2)
02:55Х/ф“Острiвсмертi”
(3)
НОВИЙКАНАЛ
03:00Зонаночi
05:50,07:05KidsTime
05:52М/с“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:07Т/с“Дрзi”
09:55Хтозверх?
14:00Х/ф“Жiна-iша”
16:05Х/ф“Лi авидатних
джентельменов”
18:00Абзац!
19:00Ревiзор
21:45Страстiзаревiзором
23:35Х/ф“Кртiеси”(3)
01:30Х/ф“Вiдвертостiюної
нареченої”(2)
K2
03:40,03:00Тенденцiїмоди
05:10,08:30Мльтфiльми(1)
05:30Всемоє
06:30Телетор iвля
07:30,20:55Смачнепоба-

ТБ

“ЗлочинстилiМодерн”.
(12+)
05:40Х/ф“Убити
пересмiшниа”.(16+)
07:50Х/ф“Людиназдощем
черевиах”.(16+)
09:25“Масивлiарнi”.
(16+)
09:45,15:50,21:45Х/ф“Вiзит
доМiнотавра”.(16+)
11:30Х/ф“Вiлюбовi”.
(16+)
13:15“Бесамемчо”.(12+)
13:45“Масивлiарнi2”.
(16+)
14:05,20:05,01:55“Джаз”.
(12+)
15:05,21:05,02:55“Намедни
1961-1991”.(12+)
17:30Х/ф“Iм’яРози”.(16+)
19:40“TheBeatles”.Концерт
Вашин тонi.(12+)
23:30Х/ф“ПаровозГенерал”.(16+)
01:15“Свiдостолiття”.
(12+)
01:30“Блiдолиций”.(12+)
03:35Х/ф“Петрова,38”.
(16+)
БіГУДі-ТБ
06:00Мльтфiльм
07:00,04:00Посмiхнiться,
вамцеличiть
08:00Красняза12 один
09:30Телема азин

Доваи ориствачівметалевих
онстр цій(аражів),я і
знаходятьсяврайоністадіон
«Олімп»повл.Шевчен а
Взв’яззбла остроємданоїземельноїділяни,
пропонємо ориствачам металевих аражів в
терміндо1.02.2016розвернтисьдоомнально о підприємства «Фінансист» для отримання
інформаціїщодорозміщенняметалевихонстрцій
( аражів) та приведення земельної діляни до належно осанітарно остан.
Диретор КП «Фінансист» С. Бойо
чення
10:00,15:35Квадратний
метр
10:45,14:50Удачнийпроет
11:15,18:05Жiночаформа
13:10,19:00,20:30З’їжтеце
не айно
14:05,21:40Мояправда
16:10,19:25Квартирне
питання
22:30Шлюббезжертв
23:20Гардеробнавилiт
00:20Д/с“I ридолi”
01:15Красабезжертв
02:10Щодлявасорисно
K1
05:30“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,18:15“Розсмiши
омiа”
09:40,14:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiнивiдьми”(1)
16:15,20:00“ОрелiРеша”
19:10“ОрелiРеша.
Шопiн ”
22:00М/ф“Ме амозо”(1)
23:45Х/ф“ЛемонiСнiет.33
нещастя”(2)
01:40Х/ф“Дорожнябанда
“4лапи””(1)
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,08:00,09:30
МльтфiльмСРСР
07:30,09:00“TopShop”
11:20,00:35“Мояправда”
12:10,23:20“Жартза
жартом”
12:35Х/ф“Двоєпiдоднiєю
парасольою”
14:20,19:30Х/с“Комiсар
Рес”
16:10Х/с“Катерина2.
Поверненняохання”
18:00Х/ф“Задвароивiд
“Раю”
21:20Х/с“ПароА ати
Кристi”
01:25Х/ф“Проинтися
Шанхаї”
03:00Кiноляпи
ICTV
05:50,19:20Надзвичайнi
новини
06:45Фатитижня
08:3510хвилинзПрем’єрмiнiстромУраїни
08:45Фати.Рано
09:15Надзвичайнiновини.
Пiдсми
10:05Дивитисьсiм!
11:05Т/с“Штрафбат”
12:05,13:05Х/ф“Розбiри
маломТоiо”
12:45,15:45Фати.День
14:00Х/ф“Клбшпи нiв”
16:10Х/ф“Помри,алене
зараз”
18:45,21:05Фати.Вечiр
20:20Дiстало!
21:25Свободаслова
00:10Х/ф“Похмрiтiнi”(2)
02:10Х/ф“Принц
пiстолетiв”(2)
РЕТРО
05:00,11:00,17:00,23:00

11:00,03:15Пробачмене,
моєохання
11:50,02:20Т/с“Паро
А атиКрiстi”
12:50,19:10,01:30Ворожа
13:30,23:00Т/с“Чорна
троянда”
14:30,20:00Т/с“Тисячата
однанiч”
17:15,00:00Сiмейнiмелодрами
TV1000
05:00“Танцюйзiмною”
мз.драма0+
07:05“Iспансьа-ан лiйсьа”
мелодрама12+
09:15“2012”фантастиа
16+
11:50“Матильда”омедiя
12+
13:30“Маленьiжiни”
драма12+
15:25“Ав ст”драма12+
17:30“Присвячений”
фантастиа12+
19:00“Тропи”драма16+
21:00“Марiя-оролева
Шотландiї”драма12+
23:00“8мiлiметрiв”трилер
18+
01:00“”V”означаєВендета”
бойови16+
03:15“Позбавтенасвiд
Єви”омедiя16+
НЛО.ТV
06:30Пробддись
08:10,22:50Т/с“Сишишшо”(2)
09:40Д/с“Рйнiвниимiфiв”
11:40ComedyWoman-4
12:40Мамахохоталашо-3
13:35Т/с“Унiвер”-1(2)
14:30Т/с“Унiвер”-2(2)
15:30Т/с“Унiвер”-3(2)
16:50Т/с“Унiвер”-4(2)
18:10ComedyClub-8
19:00Х/ф“МайорПейн”(2)
20:50Т/с“Унiвер.Нова
обща а”(2)
23:50ТрололонаНЛО(2)
00:15Х/ф“Вов-одина”
(2)
01:50Х/ф“СтiвенКiн .
Срiбналя”(3)
03:20Х/ф“Газета”(1)
19СІЧНЯВIВТОРОК
КАНАЛ1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,
16:45,19:30ТСН:
“Телевiзiйнаслжбановин”
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:35“Машаiведмiдь“
09:30,10:50,12:20“Мiняю
жiн-4”
13:45,14:45“Сiмейнi
мелодрами-6”
15:45Т/с“Тор овийцентр”
17:10Т/с“Величнестолiття.
Росолана”(1)
20:15“Лi асмiх”
23:30Т/с“Шерло-1:
Велиа ра”(2)
01:20Х/ф“Новорiчний
рейс”(2)
2+2
06:00М/ф
06:35,16:00,17:55“Нове

14січня2016ро
Шаленевiдеопо-раїнсьи”
07:35,16:55“Облом.UA”
08:10,19:00,00:00“ДжеДАЇ”
08:30,18:30,23:30“Спецор”
09:00Д/ф“ВiннiДжонста
ДиаРаша”
09:55Д/ф“Новiтехноло iї
вiйни”
11:00,00:25Х/ф“Падiння
бортномеродин”
13:00,20:20Т/с“ЛасолаБо а”
14:00Т/с“Рес”
19:20“Ураїнсьiсенсацiї”
21:20Х/ф“Морсьапри ода”
02:15Х/ф“ЯрославМдрий”
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,18:30,
21:00,01:30,05:10Новини
06:10,07:10А роЕра
06:20,00:25Вiдпершої
особи
07:25,23:25Наслх
07:50,08:35Смаота
08:30Паспортнийсервiс
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25,18:55Про оловне
09:55Д/с“Клбпри од”
11:05Чоловiчийлб.Спорт
12:15Першастдiя
13:15,18:05,01:45,05:00ЧасЧ
13:40КазиЛiрниаСаша
13:55Хочбти
14:15ШолаМерiПоппiнс
14:30Мльтфiльми
15:05Фоль-music
16:20Подорожнi
17:05Д/ф“Печернiйхрам
Дацз”
17:40Сспiльний
нiверситет
18:15,01:20Новини.Свiт
19:25Т/с“Мафiоза”
20:25Д/ф“СiоннаШпрее”
21:30,05:35Новини.Спорт
21:50Вiйнаiмир
23:00,00:00,01:00Пiдсми
01:55Д/ф“Бардо,зневажена”
02:45Телевистава“Сто
тисяч”
ТВ-3
05:00М/ф
08:30Т/с“Слiпа”.Вiддай
сина.(12+)
09:00Т/с“Слiпа”.Переїзд.
(12+)
09:30Д/ф“Ворожа”.Вiно
нареченоїсмертi.(12+)
10:00Д/ф“Ворожа”.
Заоханийзлодiй.(12+)
10:30Небрешименi.
Таємничаобраниця.(12+)
11:30Д/ф“Таємнiзнаи”з
О.Девотчено.Гостiз
майбтньо о.(12+)
12:30,17:00,00:15Х-версiї.
Iншiновини.(12+)
13:00Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Поiйна
прибиральниця.(16+)
13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Консьєржа.
(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.(16+)
15:00Д/ф“Ворожа”.Убити
звiра.(12+)
15:30Д/ф“Ворожа”.
Вивестиначиствод.
(12+)
16:00Т/с“Слiпа”.Ненароджений.(12+)
16:30Т/с“Слiпа”.Небери
чжо о.(12+)
17:30Т/сСни.(16+)
18:30,19:20Т/с“Елементарно”.(16+)
20:15,21:05Т/с“Менталiст”.
(12+)
22:00Х/ф“Обряд”.(16+)
00:45Х/ф“Заляття”.(16+)
03:00,04:00Т/с“Списо
лiєнтiв”.(16+)
ТРК“УКРАїНА”
06:00,12:15Реальнамiстиа
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
01:20,05:15Подiї
07:15,08:15РанозУраїною
09:15,03:50Зiровийшлях
11:00,19:45То-шо
“ГоворитьУраїна”
14:10,15:30Т/с“Врятвати
боса”(1)
18:00,04:30Т/с“Не
зарiайся”(1)
21:00Т/с“Щасливий
вито”(2)
23:00Подiїдня
23:30Т/с“C.S.I.:Мiсце
злочинмаямi”(2)
02:15Х/ф“Смертельнi
пере они2”(2)
ТОНіС
05:55,07:30,15:00,18:30,21:00
“Слжбановин“Соцiальний
пльс”
06:15“Зимоюiлiтом
мандрємосвiтом.
Чорно орiя”
06:35,12:15,15:40,21:35
Дивовижнийсвiт
07:00,22:00,05:40DWновини
07:20,07:55,09:50,13:50,18:55,
03:55,05:50Моднийжрнал
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07:25,08:00,09:55,13:55,20:00,
01:05Мiс“Iнтернет-TV”
07:50,15:10,18:40,21:20
“По ода”
10:00,16:50“Алло,лiарю!”
11:00,20:10Велиiбитви
давнини
13:00Мiромонстриз
ДевiдомАттенборо
14:00,23:10Земнi
аталiзми
17:45“Соцiальнийстатс.
вашапенсiя”
18:20“Мистецтвоiчас”
19:00В остяхДмитра
Гордона.РоманБалаян
22:10Диапланета
00:00,01:10“Латинсьий
оханець”(3)
02:15“Красивiтаамбiцiйнi”
(3)
03:00“Пiсляопiвночi”
04:00Х/ф“Веселiхлоп’ята”
(1)
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча iн тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:
Шолачарiвниць”(1)
11:00Х/ф“Прорибалта
йо одржин”(1)
12:10Т/с“Та,що оворитьз
привидами”(1)
13:50,19:00Панянаселяна
14:50,18:00Вiтальа
16:00,21:00КраїнаУ
17:00,20:00Одно оразпiд
Полтавою
22:00Т/с“Корабель”(2)
23:55Дайошмолодьож!
00:25Т/с“Молодийвов”
(2)
02:00УТЕТавIнтернетi
02:50РайЦентр
03:15Т/с“Щоденнии
Темно о”(2)
СТБ
06:45,16:00“Всебде
добре!”
08:45“Мояправда.
АнастасiяПриходьо.
Виваначоловiами”
09:40“Битваестрасенсiв.
Третясвiтова”
13:55Х/ф“Справжнє
охання”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30Т/с“Колимивдома”
(1)
19:55,22:45“Ураїнамає
талант!-7”
23:05“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-8”
ІНТЕР
06:05,11:25,12:25Д/с
“Слiдствовели...зЛеонiдом
Каневсьим”
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
“РанозIНТЕРом”
09:20Т/с“Особистiобставини”(1)
13:50,14:20“Сдовiсправи”
15:45,16:15“Сiмейнийсд”
18:05,19:05То-шо
“Стосєтьсяожно о”
20:00,05:20“Подробицi”
21:00,03:00Т/с“Однтебе
охаю”(1)
23:00Т/с“Ван елiя”(2)
02:05Т/с“Збито5”(2)
НТН
06:00Х/ф“Пострiлтрнi”
(1)
08:30Рановий“Свiдо”
09:00“Кримiнальнiсправи”
09:55Т/с“Шахiмат”
11:40,21:30Т/с“Той,що
читаєдми”
13:30,14:20Т/с“Грабй
на рабоване”
14:00,19:00,23:15,03:05
“Свiдо”
15:35,19:30Т/с“Кла iнта
партнери”(1)
17:15Т/с“Дететиви”
23:45Т/с“Кримiналiсти:
мислитиязлочинець-8”
(2)
00:35Т/с“Слжбапорятн№3”(2)
02:20“Європейсьий
поернийтрнiр”
03:35“Випадовийсвiдо”
НОВИЙКАНАЛ
03:05,01:05Слжбарозш
дiтей
03:10,18:00Абзац!
04:05Зонаночi
06:05,07:25KidsTime
06:07М/с“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:27Т/с“Дрзi”
10:50Т/с“Щасливiразом”
16:00Хтозверх
19:00Половини
20:30Х/ф“Блейд”
23:00Т/с“ГраПрестолiв”
(3)
01:10Шафа
K2
05:10,08:30Мльтфiльми(1)
05:30Всемоє
06:30Телетор iвля
07:30,20:55Смачнепобачення
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10:00,15:35Квадратний
метр
10:45,14:50Удачнийпроет
11:15,18:05Жiночаформа
12:10,23:20Гардероб
навилiт
13:10,19:00,20:30З’їжтеце
не айно
14:05,21:40Мояправда
16:10,19:25Квартирне
питання
22:30Шлюббезжертв
00:20Д/с“I ридолi”
01:15Красабезжертв
02:10Щодлявасорисно
K1
05:30“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,18:15“Розсмiши
омiа”
09:40,14:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiнивiдьми”(1)
16:15,20:00“ОрелiРеша”
19:10“ОрелiРеша.
Шопiн ”
22:00“КВНнаБIС”
23:00Т/с“ДоторХас”(2)
01:35Т/с“90210.Нове
поолiння”(2)
02:15“Нiчнежиття”
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,08:00,09:30
МльтфiльмСРСР
07:30,09:00“TopShop”
11:15,00:25“Мояправда”
12:05,23:15“Жартза
жартом”
12:30Х/ф“Пiснiморя”
14:10,19:35Х/с“Комiсар
Рес”
16:00Х/с“Катерина2.
Поверненняохання”
17:40Х/ф“Нiчпитань”
21:25Х/с“ПароА ати
Кристi”
01:15Х/ф“Липневийдощ”
03:00Кiноляпи
ICTV
06:00Фати
06:30Рановелиом
мiстi
08:45Фати.Рано
09:15,19:20Надзвичайнi
новини
10:05Серетнийфронт
11:55,13:20Т/с“Штрафбат”
12:45,15:45Фати.День
14:20,16:20,01:10Х/ф
“Дiамантиназавжди”
16:55Т/с“Пророри”
17:50Т/с“Вiддiл44”
18:45,21:05Фати.Вечiр
20:20Громадянсьа
оборона
21:25Т/с“Диверсант.
Кiнецьвiйни”
23:15Х/ф“Розплата”(2)
03:15Стоп-10
РЕТРО
05:00,11:00,17:00,23:00
“ЗлочинстилiМодерн”.
(12+)
05:30Х/ф“Вiлюбовi”.
(16+)
07:15“Бесамемчо”.(12+)
07:45“Масивлiарнi2”.
(16+)
08:05,14:05,19:55,01:55
“Джаз”.(12+)
09:05,15:05,20:55,02:55
“Намедни1961-1991”.(12+)
09:50,15:45Х/ф“Вiзитдо
Мiнотавра”.(16+)
11:30Х/ф“Iм’яРози”.(16+)
13:40“TheBeatles”.Концерт
Вашин тонi.(12+)
17:30Х/ф“ПаровозГенерал”.(16+)
19:15“Свiдостолiття”.
(12+)
19:30“Блiдолиций”.(12+)
21:35Х/ф“Петрова,38”.
(16+)
23:30Х/ф“Ледiзниає”.
(16+)
01:10“Шерломолодший”.
(16+)
03:35Х/ф“О арьова,6”.
(16+)
БіГУДі-ТБ
06:00Мльтфiльм
07:00,04:00Посмiхнiться,
вамцеличiть
08:00Красняза12 один
09:30Телема азин
11:00,03:15Пробачмене,
моєохання
11:50,02:20Т/с“Паро
А атиКрiстi”
12:50,19:10,01:30Ворожа
13:30,23:00Т/с“Чорна
троянда”
14:30,20:00Т/с“Тисячата
однанiч”
17:15,00:00Сiмейнiмелодрами
TV1000
05:00“2012”фантастиа
16+
07:40“1+1”омедiя16+
09:30“Поинезi рав
ящи”тра iомедiя16+
11:10“Ав ст”драма12+
13:20“Тропи”драма16+
15:10“Присвячений”
фантастиа12+
17:00“Золотестолiття”

драма16+
19:00“Острiв”трилер12+
21:20“”V”означаєВендета”
бойови16+
23:40“Позбавтенасвiд
Єви”омедiя16+
01:25“Розмiпочття”
драма12+
НЛО.ТV
06:30Пробддись
08:10Т/с“Сишиш-шо”(2)
09:45Д/с“Рйнiвниимiфiв”
11:40ComedyWoman-3
12:35Мамахохотала-шо4
13:30Т/с“Унiвер”-1(2)
14:25Т/с“Унiвер”-2(2)
15:20Т/с“Унiвер”-3(2)
16:40Т/с“Унiвер”-4(2)
18:00ComedyClub-7
19:00Х/ф“Щасливчи
Гiлмор”
20:45Т/с“Унiвер.Нова
обща а”(2)
22:40Т/с“Сишиш-шо(2)
00:00ТрололонаНЛО(2)
00:20Х/ф“Мисливцiна
тролiв”(3)
02:15Х/ф“Вiдлiжертв”(2)
03:40Х/ф“Всти нтидо
пiвночi”(1)
05:40ComedyClub-1
20СІЧНЯСЕРЕДА
КАНАЛ1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,
16:45,19:30ТСН:
“Телевiзiйнаслжбановин”
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:35“Машаiведмiдь“
09:30,10:50,12:20“Мiняю
жiн-4”
13:45,14:45“Сiмейнi
мелодрами-6”
15:45Т/с“Тор овийцентр”
17:10Т/с“Величнестолiття.
Росолана”(1)
20:15“Лi асмiх”
23:30Т/с“Шерло-2:
СандалБел равiї”(2)
01:20Х/ф“Замерзлаз
Майямi”(1)
02:50Х/ф“Опiвночiв
Парижi”(1)
2+2
06:00М/ф
06:35,16:00,17:55“Нове
Шаленевiдеопо-раїнсьи”
07:35,16:55“Облом.UA”
08:10,19:00,00:00“ДжеДАЇ”
08:30,18:30,23:30“Спецор”
09:00Д/ф“ВiннiДжонста
ДиаРаша”
09:55Д/ф“Новiтехноло iї
вiйни”
11:00Х/ф“Падiнняборт
номеродин”
13:00,20:20Т/с“ЛасолаБо а”
14:00Т/с“Рес”
19:20“Люстратор7,62”
21:20Х/ф“Кращiзращих
2”
00:25Х/ф“Земля
алi аторiв”
02:15Х/ф“ЗахарБерт”
03:50Х/ф“Камiннадша”
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,18:30,
21:00,01:30,05:10Новини
06:10,07:10А роЕра
06:20,00:25Вiдпершої
особи
07:25Ерабдiвництва
07:35,23:35Наслх
07:50,08:35Смаота
08:30Паспортнийсервiс
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25,18:55Про оловне
09:55Д/с“Клбпри од”
10:30Д/ф“Дiмщастяi
любовi”iзцил“Київсьа
старовина.Свiтмистецтва”
11:35РЕ:ФОРМА
12:00ЗасiданняКабiнет
МiнiстрiвУраїни
13:15,18:05,01:45Час-Ч
13:40КазиЛiрниаСаша
13:55Хтовдомiхазяїн?
14:15Мльтфiльми
15:00На остиндоIвана
Поповича
15:45Градолi
16:20Театральнiсезони
16:45,01:55Д/ф“Зами
Європи”
17:40Сспiльний
нiверситет
18:15,01:20Новини.Свiт
19:25Т/с“Мафiоза”
20:30Вересень
21:30,05:35Новини.Спорт
21:50Слiдство.Iнфо
22:40Ме алот
23:00,00:00,01:00Пiдсми
23:25Тепло.Ua
02:35“Ураденещастя”
ТВ-3
05:00М/ф
08:30Т/с“Слiпа”.Хто
настпний.(12+)
09:00Т/с“Слiпа”.Бабсяiз
землi.(12+)
09:30Д/ф“Ворожа”.
ЗабтиЛюдмил.(12+)
10:00Д/ф“Ворожа”.
Солодадiвчина.(12+)
10:30Небрешименi.Дiвичвечiр.(12+)

ПРОГРАМА
11:30Д/ф“Таємнiзнаи”з
О.Девотчено.Доляпо
зiрах.(12+)
12:30,17:00,01:15Х-версiї.
Iншiновини.(12+)
13:00Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Чорна
трансляцiя.(16+)
13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Проляття
пiд’їзд.(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.(16+)
15:00Д/ф“Ворожа”.
Рсяваоса.(12+)
15:30Д/ф“Ворожа”.
Приспатизвiра.(12+)
16:00Т/с“Слiпа”.(12+)
16:30Т/с“Слiпа”.Двоє.
(12+)
17:30Т/с“Сни”.(16+)
18:30,19:20Т/с“Елементарно”.(16+)
20:15,21:05Т/с“Менталiст”.
(12+)
22:00Х/ф“Штчнийрозм”.
(12+)
01:45Х/ф“Ле ендаЗорро”.
(12+)
ТРК“УКРАїНА”
06:00,12:15Реальнамiстиа
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
01:20,05:15Подiї
07:15,08:15РанозУраїною
09:15,03:30Зiровийшлях
11:00,19:45То-шо
“ГоворитьУраїна”
14:10,15:30Т/с“Врятвати
боса”(1)
18:00,04:30Т/с“Не
зарiайся”(1)
21:00Т/с“Щасливий
вито”(2)
23:00Подiїдня
23:30,02:15Т/с“C.S.I.:
Мiсцезлочинмаямi”(2)
ТОНіС
05:55,07:30,15:00,18:30,21:00
“Слжбановин“Соцiальний
пльс”
06:15,22:10Диапланета
07:00,22:00,05:40DWновини
07:20,07:50,09:50,13:55,18:55
Моднийжрнал
07:25,07:55,09:55,20:00,01:10,
04:05Мiс“Iнтернет-TV”
10:00,16:50“Алло,лiарю!”
11:00,20:10Велиiбитви
давнини
12:10“Джаз-оло”
13:00“Соцiальнийстатс.
вашапенсiя”
14:00Земнiаталiзми
15:10,18:40,21:20“По ода”
15:40Дивовижнийсвiт
17:45Мiромонстриз
ДевiдомАттенборо
18:15“ЦивiлiзацiяIncognita”
19:00В остяхДмитра
Гордона.РоманБалаян
21:30“Глобал-3000”
23:10Тисячаднiвпланети
00:00“Натхнення”
00:10,01:15“Латинсьий
оханець”(3)
02:25“Красивiтаамбiцiйнi”
(3)
03:10“Пiсляопiвночi”
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча iн тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:
Шолачарiвниць”(1)
11:00Х/ф“Рсалоньа”(1)
12:10Т/с“Та,що оворитьз
привидами”(1)
13:50,19:00Панянаселяна
14:50,18:00Вiтальа
16:00,21:00КраїнаУ
17:00,20:00Одно оразпiд
Полтавою
22:00Т/с“Корабель”(2)
23:55Дайошмолодьож!
00:25Т/с“Молодийвов”
(2)
02:00УТЕТавIнтернетi
02:50РайЦентр
03:15Т/с“Щоденнии
Темно о”(2)
СТБ
06:40,16:00“Всебде
добре!”
08:40“Мояправда.Шра.
Таємнеохання”
09:35“Зiровежиття”
11:15“Битваестрасенсiв.
Третясвiтова”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30Т/с“Колимивдома”
(1)
19:55“Ураїнамаєталант!7”
22:35“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-8”
ІНТЕР
06:05,11:25,12:25Д/с
“Слiдствовели...зЛеонiдом
Каневсьим”
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
“РанозIНТЕРом”
09:20Т/с“Особистiобставини”(1)
13:50,14:20“Сдовiсправи”

ТБ

15:45,16:15“Сiмейнийсд”
18:05,19:05То-шо
“Стосєтьсяожно о”
20:00,05:20“Подробицi”
21:00Т/с“Однтебеохаю”
23:00Т/с“Ван елiя”(2)
02:10Т/с“Збито5”(2)
03:20Т/с“Однтебеохаю”
(1)
НТН
05:10Х/ф“Тан осмертi”(1)
06:45Х/ф“Золотопартiї”(1)
08:30Рановий“Свiдо”
09:00“Кримiнальнiсправи”
09:55Т/с“Шахiмат”
11:40,21:30Т/с“Той,що
читаєдми”
13:30,14:20Т/с“Грабй
на рабоване”
14:00,19:00,23:15,02:25
“Свiдо”
15:35,19:30Т/с“Кла iнта
партнери”(1)
17:15Т/с“Дететиви”
23:45Т/с“Кримiналiсти:
мислитиязлочинець-8”
(2)
00:35Т/с“Слжбапорятн№3”(2)
02:55“Випадовийсвiдо”
03:10“Ле ендибандитсьооКиєва”
НОВИЙКАНАЛ
03:00Зонаночi
06:00,07:15KidsTime
06:02М/с“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:20Т/с“Дрзi”
11:15Т/с“Татсевiдочи”
16:00Хтозверх
18:00Абзац!
19:00Сперiнтїцiя
20:20Х/ф“Блейд2”(2)
23:00Т/с“ГраПрестолiв”
(3)
00:55Шафа
K2
03:40,03:00Тенденцiїмоди
05:10,08:30Мльтфiльми(1)
05:30Всемоє
06:30Телетор iвля
07:30,20:55Смачнепобачення
10:00,15:35Квадратний
метр
10:45,14:50Удачнийпроет
11:15,18:05Жiночаформа
12:10,23:20Гардероб
навилiт
13:10,19:00,20:30З’їжтеце
не айно
14:05,21:40Мояправда
16:10,19:25Квартирне
питання
22:30Шлюббезжертв
00:20Д/с“I ридолi”
01:15Красабезжертв
02:10Щодлявасорисно
K1
05:30“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,18:15“Розсмiши
омiа”
09:40,14:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiнивiдьми”(1)
16:15,20:00“ОрелiРеша”
19:10“ОрелiРеша.
Шопiн ”
22:00“КВНнаБIС”
23:00Т/с“ДоторХас”(2)
01:35Т/с“90210.Нове
поолiння”(2)
02:15“Нiчнежиття”
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,08:00,09:30
МльтфiльмСРСР
07:30,09:00“TopShop”
10:20,00:30“Мояправда”
11:10,23:20“Жартза
жартом”
11:45Х/ф“Нiчпитань”
13:30,19:40Х/с“Комiсар
Рес”
15:20Х/с“Катерина2.
Поверненняохання”
17:10Х/ф“Бережiтьжiно”
21:30Х/с“ПароА ати
Кристi”
01:20Х/ф“Невiдправлений
лист”
03:00Кiноляпи
ICTV
05:50Слжбарозшдiтей
05:55СтдiяВашин тон
06:00Фати
06:30Рановелиом
мiстi
08:45Фати.Рано
09:15,19:20Надзвичайнi
новини
10:05,20:20Серетний
фронт
11:50,13:20,21:25Т/с
“Диверсант.Кiнецьвiйни”
12:45,15:45Фати.День
14:20,16:15,01:30Х/ф
“Живиiдайпомертиiншим”
16:55Т/с“Пророри”
17:50Т/с“Вiддiл44”
18:45,21:05Фати.Вечiр
23:20Х/ф“Вип”(2)
РЕТРО
05:00,11:00,17:00,23:00
“ЗлочинстилiМодерн”.
(12+)
05:30Х/ф“Iм’яРози”.(16+)
07:40“TheBeatles”.Концерт
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Вашин тонi.(12+)
08:05,13:55,19:55,01:50
“Джаз”.(12+)
09:05,14:55,20:55,02:50
“Намедни1961-1991”.(12+)
09:45Х/ф“Вiзитдо
Мiнотавра”.(16+)
11:30Х/ф“ПаровозГенерал”.(16+)
13:15,01:10“Свiдо
столiття”.(12+)
13:30“Блiдолиций”.(12+)
15:35Х/ф“Петрова,38”.
(16+)
17:30Х/ф“Ледiзниає”.
(16+)
19:10“Шерломолодший”.
(16+)
21:35Х/ф“О арьова,6”.
(16+)
23:30“Таверна“Ямайа”.
(16+)
01:25“Одинтиждень”.(16+)
03:30Х/ф“Нiчнаподiя”.
(12+)
БіГУДі-ТБ
06:00Мльтфiльм
07:00,04:00Посмiхнiться,
вамцеличiть
08:00Красняза12 один
09:30Телема азин
11:00,03:15Пробачмене,
моєохання
11:50,02:20Т/с“Паро
А атиКрiстi”
12:50,19:10,01:30Ворожа
13:30,23:00Т/с“Чорна
троянда”
14:30,20:00Т/с“Тисячата
однанiч”
17:15,00:00Сiмейнiмелодрами
TV1000
05:30“Поинезi рав
ящи”тра iомедiя16+
07:10“Маленьiжiни”
драма12+
09:05“Розмiпочття”
драма12+
11:20“Золотестолiття”
драма16+
13:20“Мiнливахмарнiсть,
часомфриадельи”
мльтфiльм6+
14:50“Острiв”трилер12+
17:10“1+1”омедiя16+
19:00“Невiдомий”трилер
16+
21:00“Таємнийпотя ”
драма16+
23:00“Марiя-оролева
Шотландiї”драма12+
01:00“До оридри ом”
дететив16+
02:40“Лiнольндляадвоата”драма16+
НЛО.ТV
06:30Пробддись
08:15,22:45Т/с“Сишишшо”(2)
09:35Д/с“Рйнiвниимiфiв”
11:35ComedyWoman-4
12:30Мамахохоталашо-3
13:30Т/с“Унiвер”-1(2)
14:25Т/с“Унiвер”-2(2)
15:25Т/с“Унiвер”-3(2)
16:45Т/с“Унiвер”-4(2)
18:10ComedyClub-8
19:00Х/ф“Ед”
20:45Т/с“Унiвер.Нова
обща а”(2)
00:00ТрололонаНЛО(2)
00:20Х/ф“Похований
живцем”(2)
01:50Х/ф“Фростпроти
Нiсона”(1)
03:45Х/ф“Бiтлз.Чотири
плюсодин”(2)
21СІЧНЯЧЕТВЕР
КАНАЛ1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,
16:45,19:30ТСН:
“Телевiзiйнаслжбановин”
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:35“Машаiведмiдь”(1)
09:30,10:50,12:20“Мiняю
жiн-4”
13:45,14:45“Сiмейнi
мелодрами-6”
15:45Т/с“Тор овийцентр”
17:10Т/с“Величнестолiття.
Росолана”(1)
20:15“Лi асмiх”
23:30Т/с“Шерло-2:
СобаиБасервiля”(2)
01:20Х/ф“Опiвночiв
Парижi”(2)
02:50Х/ф“ЕдВд”(2)
2+2
06:00М/ф
06:35,16:00,17:55“Нове
Шаленевiдеопо-раїнсьи”
07:35,16:55“Облом.UA”
08:10,19:00,00:00“ДжеДАЇ”
08:30,18:30,23:30“Спецор”
09:00Д/ф“Г е.Забте
царство”
10:00Д/ф“Зброямайбтньо о”
11:00Х/ф“Кращiзращих
2”
13:00,20:20Т/с“ЛасолаБо а”
14:00Т/с“IнспеторАлес”
19:20“Серетнiматерiали”
21:20Х/ф“Робооп:Темне
правосддя”
00:25Х/ф“Греберси”

02:15Х/ф“Бо дан-Зиновiй
Хмельницьий”
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,18:30,
21:00,01:30,05:10Новини
06:10,07:10А роЕра
06:20,00:25Вiдпершої
особи
07:25Тепло.Ua
07:35,23:25Наслх
07:50,08:35Смаота
08:30Паспортнийсервiс
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25,18:55Про оловне
09:55Д/с“Клбпри од”
10:30ВiновАмери
11:30Вiйнаiмир
12:15Слiдство.Iнфо
13:15,18:05,01:45,05:00ЧасЧ
13:40КазиЛiрниаСаша
14:10,03:25Надвечiр’я.Долi
15:25,01:55Бiатлон.Кбо
свiт.Спринт7,5м.Жiни
16:55,04:20Свiтло
17:40Сспiльний
нiверситет
18:15,01:20Новини.Свiт
19:25Т/с“Мафiоза”
20:25Д/ф“Двасерцяв
рдях:нiмецьiтри
пошахбатьiвщини”
21:30,05:35Новини.Спорт
21:50“Схеми”зНаталiєю
Седлецьою
22:155басiв.net
23:00,00:00,01:00Пiдсми
ТВ-3
05:00М/ф
08:30Т/с“Слiпа”.Доро адо
серця.(12+)
09:00Т/с“Слiпа”.Нещастя
нащастя.(12+)
09:30Д/ф“Ворожа”.
Любоввiддзераленнi.
(12+)
10:00Д/ф“Ворожа”.
Кращийдр .(12+)
10:30Небрешименi.
Полюваннянастарень.
(12+)
11:30Д/ф“Таємнiзнаи”з
О.Девотчено.Чортовi
мiсця.(12+)
12:30,17:00,00:00Х-версiї.
Iншiновини.(12+)
13:00Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Готична
монета.(16+)
13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Знаившафi.
(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.(16+)
15:00Д/ф“Ворожа”.Мiта
метелиа.(12+)
15:30Д/ф“Ворожа”.
Крамниця.(12+)
16:00Т/с“Слiпа”.(12+)
16:30Т/с“Слiпа”.Час
прибття.(12+)
17:30Т/с“Сни”.(16+)
18:30,19:20Т/с“Елементарно”.(16+)
20:15,21:05Т/с“Менталiст”.
(12+)
22:00Х/ф“Людиназiсталi”.
(12+)
00:30Х/ф“Бетмен”.(12+)
03:00,04:00Т/с“Списо
лiєнтiв”.(16+)
ТРК“УКРАїНА”
06:00,12:15Реальнамiстиа
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,
01:20,05:15Подiї
07:15,08:15РанозУраїною
09:15,03:30Зiровийшлях
11:00,19:45То-шо
“ГоворитьУраїна”
14:10,15:30Т/с“Врятвати
боса”(1)
18:00,04:30Т/с“Не
зарiайся”(1)
21:00Т/с“Щасливий
вито”(2)
23:00Подiїдня
23:30,00:30,02:15Т/с
“C.S.I.:Мiсцезлочин
маямi”(2)
ТОНіС
05:55,07:30,15:00,18:30,21:00
“Слжбановин“Соцiальний
пльс”
06:15“Глобал-3000”
06:40,12:10Дивовижний
свiт
07:00,22:00,05:40DWновини
07:20,07:50,09:50,13:50,18:55,
03:55,05:50Моднийжрнал
07:25,07:55,09:55,13:55,20:00,
01:05Мiс“Iнтернет-TV”
10:00,16:50“Алло,лiарю!”
11:00,20:10Велиiбитви
давнини
13:00Мiромонстриз
ДевiдомАттенборо
14:00,23:10Тисячаднiв
планети
15:10,18:40,21:20“По ода”
15:40,22:10Диапланета
17:45“Соцiальнийстатс”
18:20“Мистецтвоiчас”
19:00В остяхДмитра
Гордона.НанiБре вадзе
21:30Вiдлння
00:00,01:10“Латинсьий
оханець”(3)
02:15“Красивiтаамбiцiйнi”
(3)

ПРОГРАМА
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02:55“Пiсляопiвночi”
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча iн тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:
Шолачарiвниць”(1)
11:00Х/ф“Принцесана
орошинi”(1)
12:10Т/с“Та,що оворитьз
привидами”(1)
13:50,19:00Панянаселяна
14:50,18:00Вiтальа
16:00,21:00КраїнаУ
17:00,20:00Одно оразпiд
Полтавою
22:00Т/с“Корабель”(2)
23:55Дайошмолодьож!
00:25Т/с“Молодийвов”
(2)
02:00УТЕТавIнтернетi
02:50РайЦентр
03:15Т/с“Щоденнии
Темно о”(2)
СТБ
06:40,16:00“Всебде
добре!”
08:40“Мояправда.Денис
Майданов.Мiцний орiшо”
09:30“Зiровежиття“
11:15“Битваестрасенсiв.
Третясвiтова”
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30Т/с“Колимивдома”
(1)
19:55“Ураїнамаєталант!7”
22:35“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-8”
ІНТЕР
06:05,11:25,12:25Д/с
“Слiдствовели...зЛеонiдом
Каневсьим”
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
“РанозIНТЕРом”
09:20Т/с“Особистiобставини”(1)
13:50,14:20“Сдовiсправи”
15:45,16:15“Сiмейнийсд”
18:05,19:05То-шо
“Стосєтьсяожно о”
20:00,05:20“Подробицi”
21:00,03:05Т/с“Однтебе
охаю”(1)
23:05Т/с“Ван елiя”(2)
02:00Т/с“Збито5”(2)
НТН
05:30Х/ф“Шереметьєво-2”
(1)
07:00Х/ф“Поїздпоза
розладом”(1)
08:30Рановий“Свiдо”
09:00“Кримiнальнiсправи”
09:55Т/с“Шахiмат”
11:40,21:30Т/с“Той,що
читаєдми”
13:30,14:20Т/с“Морсьий
патрль”
14:00,19:00,23:15,02:25
“Свiдо”
15:35,19:30Т/с“Кла iнта
партнери”(1)
17:15Т/с“Дететиви”
23:45Т/с“Кримiналiсти:
мислитиязлочинець-8”
(2)
00:35Т/с“Слжбапорятн№3”(2)
02:55“Випадовийсвiдо”
03:40“Ле ендибандитсьої
Одеси”
НОВИЙКАНАЛ
03:00,18:00,02:50Абзац!
03:50Слжбарозшдiтей
03:55Зонаночi
06:00,07:15KidsTime
06:02М/с“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:17Т/с“Дрзi”
11:05Т/с“Щасливiразом”
16:00Хтозверх
19:00Половини
20:40Х/ф“Блейд3”(2)
23:00Т/с“ГраПрестолiв”
(3)
01:05Шафа
K2
03:40,03:00Тенденцiїмоди
05:10,08:30Мльтфiльми(1)
05:30Всемоє
06:30Телетор iвля
07:30,20:55Смачнепобачення
10:00,15:35Квадратний
метр
10:45,14:50Удачнийпроет
11:15,18:05Жiночаформа
12:10,23:20Гардероб
навилiт
13:10,19:00,20:30З’їжтеце
не айно
14:05,21:40Мояправда
16:10,19:25Квартирне
питання
22:30Шлюббезжертв
00:20Д/с“I ридолi”
01:15Красабезжертв
02:10Щодлявасорисно
K1
05:30“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,18:15“Розсмiши
омiа”
09:40,14:10“ФайнаЮрай-

на”
10:45Т/с“Всiжiнивiдьми”(1)
16:15,20:00“ОрелiРеша”
19:10“ОрелiРеша.
Шопiн ”
22:00“КВНнаБIС”
23:00Т/с“ДоторХас”(2)
00:45Т/с“90210.Нове
поолiння”(2)
02:15“Нiчнежиття”
ENTER-ФіЛЬМ
05:45,08:00,09:30
МльтфiльмСРСР
07:30,09:00“TopShop”
10:15,00:40“Мояправда”
11:05,23:20“Жартза
жартом”
11:40Х/ф“Задвароивiд
“Раю”
13:10,19:40Х/с“Комiсар
Рес”
15:00Х/с“Катерина2.
Поверненняохання”
16:50Х/ф“Кримiнальний
талант”
21:30Х/с“ПароА ати
Кристi”
01:30Х/ф“Доро аОлено
Сер iївно”
03:00Кiноляпи
ICTV
05:55СтдiяВашин тон
06:00Фати
06:30Рановелиом
мiстi
08:45Фати.Рано
09:15,19:20Надзвичайнi
новини
09:55Серетнийфронт
11:45,13:05,21:25Т/с
“Диверсант.Кiнецьвiйни”
12:45,15:45Фати.День
14:05,16:20,02:05Х/ф
“Шпи н,яийохавмене”
16:55Т/с“Пророри”
17:50Т/с“Вiддiл44”
18:45,21:05Фати.Вечiр
20:20Iнсайдер
00:00Х/ф“П’яний
свiтано”(2)
РЕТРО
05:00,11:00,17:00,23:00
“ЗлочинстилiМодерн”.
(12+)
05:30Х/ф“ПаровозГенерал”.(16+)
07:15,19:10“Свiдо
столiття”.(12+)
07:30“Блiдолиций”.(12+)
07:55,13:55,19:50,01:40
“Джаз”.(12+)
08:55,14:55,20:50,02:40
“Намедни1961-1991”.(12+)
09:35Х/ф“Петрова,38”.
(16+)
11:30Х/ф“Ледiзниає”.
(16+)
13:10“Шерломолодший”.
(16+)
15:35Х/ф“О арьова,6”.
(16+)
17:30“Таверна“Ямайа”.
(16+)
19:25“Одинтиждень”.(16+)
21:30Х/ф“Нiчнаподiя”.
(12+)
23:30Х/ф“Людина,яа
занадтоба атознала”.(16+)
01:30“Велиепо рабвання
поїзда”.(16+)
03:30Х/ф“Сицилiйсьий
захист”.(16+)
БіГУДі-ТБ
06:00Мльтфiльм
07:00,04:00Посмiхнiться,
вамцеличiть
08:00Красняза12 один
09:30Телема азин
11:00,03:15Пробачмене,
моєохання
11:50,02:20Т/с“Паро
А атиКрiстi”
12:50,19:10,01:30Ворожа
13:30,23:00Т/с“Чорна
троянда”
14:30,20:00Т/с“Тисячата
однанiч”
17:15,00:00Сiмейнiмелодрами
TV1000
05:00“СтюартЛiттл”
омедiя12+
06:30“Iспансьа-ан лiйсьа”
мелодрама12+
08:40“Мiнливахмарнiсть,
часомфриадельи”
мльтфiльм6+
10:10“1+1”омедiя16+
12:00“Чална”фентезi
12+
13:40“До оридри ом”
дететив16+
15:10“Невiдомий”трилер
16+
17:05“Лiнольндляадвоата”драма16+
19:00“КоролiДо тана”
бойови16+
20:50“Гол офа”драма16+
22:30“Наживця”омедiя
18+
00:30“2012”фантастиа
16+
03:05“Джо”драма16+
НЛО.ТV
06:30Пробддись
08:10,22:45Т/с“Сишишшо”(2)
09:40Д/с“Рйнiвниимiфiв”

11:35ComedyWoman-3
12:30Мамахохотала-шо4
13:30Т/с“Унiвер”-1(2)
14:25Т/с“Унiвер”-2(2)
15:20Т/с“Унiвер”-3(2)
16:45Т/с“Унiвер”-4(2)
18:05ComedyClub-7
19:00Х/ф“Кртiпри оди
БiлаiТеда”(1)
20:50Т/с“Унiвер.Нова
обща а”(2)
00:00ТрололонаНЛО(2)
00:20Х/ф“Страшили”(2)
02:15Х/ф“Незнайома
середнас”(2)
04:00Х/ф“Лi а
джентльменiв.Апоалiпсис”
(2)
22СІЧНЯП’ЯТНИЦЯ
КАНАЛ1+1
06:00,07:00,08:00,09:00,12:00,16:45,19:30
ТСН:“Телевiзiйнаслжба
новин”
06:45,07:10,07:45,08:10,09:10
“Снiданоз1+1”
07:35“Машаiведмiдь”(1)
09:30,10:50,12:20“Мiняю
жiн-5”
13:45,14:45“Сiмейнi
мелодрами-6”
15:45Т/с“Тор овийцентр”
17:10Т/с“Величнестолiття.
Росолана”(1)
20:15“ВечiрнiйКиїв2015”
22:30“Свiтсьежиття”
23:30Х/ф“ЕдВд”(2)
02:05“Шiстьадрiв”
2+2
06:00М/ф
06:35,16:00,17:55“Нове
Шаленевiдеопо-раїнсьи”
07:35,16:55“Облом.UA”
08:10,19:00“ДжеДАЇ”
08:30,18:30“Спецор”
09:00Д/ф“МоредияволаБермдсьийтритни”
10:00Д/ф“Зброямайбтньо о”
11:00Х/ф“Робооп:Темне
правосддя”
13:00Т/с“Ласо-ла
Бо а”
14:00Т/с“IнспеторАлес”
19:20Х/ф“Хайдже”
21:10Х/ф“Охоронець”
23:10Х/ф“Повернення”
01:05Х/ф“Апоалiпсис”
02:40Х/ф“ЧорнаРада”
УТ-1
06:00,07:00,08:00,13:00,18:30,
21:00,01:30,05:10Новини
06:10,07:10А роЕра
06:20,00:25Вiдпершої
особи
07:25Ерабдiвництва
07:35Наслх
07:50,08:35Смаота
08:25Територiязаон
08:30Паспортнийсервiс
08:45Кориснiпоради
09:00,05:45Вiчне
09:25,18:55,04:25Про
оловне
10:10Д/ф“Кен iр.Соро
днiвсвободи”
12:00Вересень
12:30“Схеми”зНаталiєю
Седлецьою
13:15,05:00Час-Ч
13:40КазиЛiрниаСаша
14:10Вiра.Надiя.Любов
15:25,02:55Бiатлон.Кбо
свiт.Спринт10м.
Чоловiи
17:05Д/ф“Євромайдан.
SOS.Правона iднiсть”
17:50Сспiльний
нiверситет
18:15,01:20Новини.Свiт
19:40Першастдiя
20:30“Планназавтра”з
АнастасiєюРiн iс
21:30,05:35Новини.Спорт
21:50Телеверсiяадiони и
“Аеропорт”
22:40Зпершихвст
23:00,00:00,01:00Пiдсми
23:20Вертиальвлади
01:45Мзичнетрне
ТВ-3
05:00М/ф
08:30Т/с“Слiпа”.Зозля.
(12+)
09:00Т/с“Слiпа”.Др а
наречена.(12+)
09:30Д/ф“Ворожа”.
Незаспооєнийдх.(12+)
10:00Д/ф“Ворожа”.
Простiчисла.(12+)
10:30Небрешименi.Рiдна
ров.(12+)
11:30Д/ф“Таємнiзнаи”з
О.Девотчено.Першi
безсмертнi.(12+)
12:30,00:15Х-версiї.Iншi
новини.(12+)
13:00Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Привидiлад.
(16+)
13:30Д/ф“Мисливцiза
привидами”.Списпоiйно,
Орфей.(16+)
14:00Мiстичнiiсторiї.(16+)
15:00Д/ф“Ворожа”.
Любовiззапiзненням.(12+)
15:30Д/ф“Ворожа”.
Нареченийзприданим.
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(12+)
16:00Т/с“Слiпа”.(12+)
16:30Т/с“Слiпа”.Диван.
(12+)
17:00Х-версiї.Чални
свiт.(12+)
18:00Людина-невидима.
(12+)
19:00Х/ф“ГаррiПоттерi
таємнаiмната”.(12+)
22:00Х/ф“Справа№39”.
(16+)
01:15Х/ф“Бетменповертається”.(12+)
03:45Д/ф“Мiсьiле енди”.
Фортнадлявибраних.
(12+)
ТРК“УКРАїНА”
06:00,12:15Реальнамiстиа
07:00,08:00,09:00,15:00,19:00,01:20
Подiї
07:15,08:15РанозУраїною
09:15Зiровийшлях
11:00,19:45То-шо
“ГоворитьУраїна”
14:10,15:30,02:15Т/с
“Врятватибоса”(1)
18:00Т/с“Незарiайся”(1)
21:00Х/ф“МашаiВедмiдь”
(1)
23:00Подiїдня
23:30Т/с“C.S.I.:Мiсце
злочинмаямi”(2)
ТОНіС
05:55,07:30,15:00,18:30,21:00
“Слжбановин“Соцiальний
пльс”
06:15Вiдлння
06:45,21:35Дивовижний
свiт
07:05,22:00,05:40DWновини
07:25,07:50,09:50,13:50,18:55,02:05,05:50
Моднийжрнал
07:55,09:55,13:55,20:00,02:10
Мiс“Iнтернет-TV”
10:00,16:50“Алло,лiарю!”
11:00,20:10Велиiбитви
давнини
12:10RockTimeсПетром
Полтарєвим
13:00“Соцiальнийстатс”
14:00,23:10Тисячаднiв
планети
15:10,18:40,21:20“По ода”
15:40,22:10Диапланета
17:45Мiромонстриз
ДевiдомАттенборо
18:20“Кмири”
19:00В остяхДмитра
Гордона.НанiБре вадзе
00:00“Латинсьийоханець”(3)
01:00,03:00“Вихiдний,пiсля
опiвночi”
02:15“Красивiтаамбiцiйнi”
(3)
ТЕТ
06:00Малята-твiйнята
06:45М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:35М/с“Ча iн тон”(1)
08:00МльтизЛнтиом
10:05М/с“КлбВiнс:
Шолачарiвниць”(1)
11:00Х/ф“Блаитнасвiча”
(1)
12:10Т/с“Та,що оворитьз
привидами”(1)
13:50Паняна-селяна
14:50Вiтальа
16:00КраїнаУ
17:00Одно оразпiд
Полтавою
18:00Х/ф“Батьонареченої”(1)
20:00Х/ф“Батьонареченої
2”(1)
22:00Х/ф“Запелiшахраї”
(1)
00:00Х/ф“Па орбимають
очi2”(3)
01:40УТЕТавIнтернетi
02:50РайЦентр
СТБ
06:10“Зiровежиття”
08:00Х/ф“Подарнодолi”
(1)
18:00,22:00“Вiна-Новини”
18:30Т/с“Колимивдома”
(1)
19:55“Ураїнамаєталант!7”
22:35“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-8”
ІНТЕР
06:05,11:25,12:25Д/с
“Слiдствовели...зЛеонiдом
Каневсьим”
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
“РанозIНТЕРом”
09:20Т/с“Особистiобставини”(1)
13:50,14:20“Сдовiсправи”
15:45,16:15“Сiмейнийсд”
18:05То-шо“Стосється
ожно о”
20:00,03:05“Подробицi”
21:00Х/ф“ВПариж!”(2)
23:30Х/ф“Талановитий
мiстерРiплi”(1)
02:10Т/с“Збито5”(2)
03:55Х/ф“Запорожецьза
Днаєм”(1)
НТН
05:15Х/ф“Дот”(1)
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07:00Х/ф“За iнособливо о
призначення”(1)
08:30Рановий“Свiдо”
09:00“Кримiнальнiсправи”
09:55Т/с“Шахiмат”
11:40,21:30Т/с“Той,що
читаєдми”
13:30,14:20Т/с“Морсьий
патрль”
14:00,19:00,23:15,02:20
“Свiдо”
15:35,19:30Т/с“Кла iнта
партнери”(1)
17:15Т/с“Дететиви”
23:45Т/с“Кримiналiсти:
мислитиязлочинець-8”
(2)
00:35Т/с“Слжбапорятн№3”(2)
02:50“Випадовийсвiдо”
03:05“Ле ендибандитсьої
Одеси”
НОВИЙКАНАЛ
03:40,05:45Слжбарозш
дiтей
03:45Зонаночi
05:50,07:10KidsTime
05:52М/с“ГбаБобПрямотнiШтани”
07:12Т/с“Дрзi”
11:25Половини
14:35,19:00Сперiнтїцiя
16:00Хтозверх
18:00,02:00Абзац!
20:40Х/ф“Iнтерв’юз
вампiром”(2)
23:00Т/с“ГраПрестолiв”
(3)
01:10Х/ф“Блейд”(3)
K2
03:40,03:15Тенденцiїмоди
05:10,08:30Мльтфiльми(1)
05:30Всемоє
06:30Телетор iвля
07:30,20:55Смачнепобачення
10:00,15:35Квадратний
метр
10:45,14:50Удачнийпроет
11:15,18:05Жiночаформа
12:10Гардеробнавилiт
13:10,19:00,20:30З’їжтеце
не айно
14:05,21:40Мояправда
16:10,19:25Квартирне
питання
22:30Шлюббезжертв
23:20Д/с“I ридолi”
00:20Х/ф“Пробачза
охання”(3)
02:20Щодлявасорисно
K1
05:30“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:45,18:15,01:00“Розсмiши
омiа”
09:40,14:10“ФайнаЮрайна”
10:45Т/с“Всiжiнивiдьми”(1)
16:15,20:00“ОрелiРеша”
19:10“ОрелiРеша.
Шопiн ”
22:00“КВН”
00:10“КВНнаБIС”
02:40“Нiчнежиття”
ENTER-ФіЛЬМ
06:00,08:00,09:30
МльтфiльмСРСР
07:30,09:00“TopShop”
09:50,23:20“Жартза
жартом”
10:15Х/ф“Кримiнальний
талант”
13:15,19:40Х/с“Комiсар
Рес”
15:05Х/ф“Америансьий
дiдсь”
16:30Х/ф“Доро авпело”
21:30Х/с“ПароА ати
Кристi”
00:30Х/ф“Аса”(2)
ICTV
05:50Слжбарозшдiтей
05:55СтдiяВашин тон
06:00Фати
06:30Рановелиом
мiстi
08:45Фати.Рано
09:15,19:20Надзвичайнi
новини
10:10Серетнийфронт
11:05,13:15,21:25Т/с
“Диверсант.Кiнецьвiйни”
12:45,15:45Фати.День
14:05,16:15Х/ф“Корабель
“Мiсячний онщи”
16:55Т/с“Пророри”
17:50Т/с“Вiддiл44”
18:45,21:05Фати.Вечiр
20:20Антизомбi
23:15Х/ф“Теорiязмови”(2)
01:50Т/с“Послiдовнии”
03:10Стоп-10
РЕТРО
05:00,11:00,17:00,23:00
“ЗлочинстилiМодерн”.
(12+)
05:30Х/ф“Ледiзниає”.
(16+)
07:10“Шерломолодший”.
(16+)
07:55,13:50,19:40,01:50
“Джаз”.(12+)
08:55,14:50,20:40,02:50
“Намедни1961-1991”.(12+)
09:35Х/ф“О арьова,6”.
(16+)
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11:30“Таверна“Ямайа”.
(16+)
13:10“Свiдостолiття”.
(12+)
13:25“Одинтиждень”.(16+)
15:30Х/ф“Нiчнаподiя”.
(12+)
17:30Х/ф“Людина,яа
занадтоба атознала”.(16+)
19:30“Велиепо рабвання
поїзда”.(16+)
21:30Х/ф“Сицилiйсьий
захист”.(16+)
23:30Х/ф“Пiдзнаом
Козеро а”.(16+)
01:30“МасивРосiї3”.
(16+)
03:35Х/ф“Сiльсьий
дететив”.(12+)
БіГУДі-ТБ
06:00Мльтфiльм
07:00,04:00Посмiхнiться,
вамцеличiть
08:00Красняза12 один
09:30Телема азин
11:00,03:15Пробачмене,
моєохання
11:50,02:20Т/с“Паро
А атиКрiстi”
12:50,19:10,01:30Ворожа
13:30,23:00Т/с“Чорна
троянда”
14:30,20:00Т/с“Тисячата
однанiч”
17:15,00:00Сiмейнiмелодрами
TV1000
05:00“Позбавтенасвiд
Єви”омедiя16+
06:50“Чална”фентезi
12+
08:40“Лiнольндляадвоата”драма16+
10:40“Марiя-оролева
Шотландiї”драма12+
12:40“Майжезнаменитий”
омедiя16+
14:40“КоролiДо тана”
бойови16+
16:30“2012”фантастиа
16+
19:00“Велиариба”фентезi
12+
21:10“Джо”драма16+
23:10“Унадрахошмар”
жахи16+
00:40“Танцюйзiмною”
мз.драма0+
03:00“Жорстоii ри”драма
16+
НЛО.ТV
06:30Пробддись
08:10Т/с“Сишиш-шо”(2)
09:40Д/с“Рйнiвниимiфiв”
11:40ComedyWoman-4
12:35Мамахохоталашо-3
13:30Т/с“Унiвер”-1(2)
14:25Т/с“Унiвер”-2(2)
15:25Т/с“Унiвер”-3(2)
16:45Т/с“Унiвер”-4(2)
18:05ComedyClub-8
19:00Х/ф“Приблець
Павло”(2)
21:00Т/с“Унiвер.Нова
обща а”(2)
23:00Т/с“Парадос.
Продовження”(2)
23:50Х/ф“Землямертвих”
(3)
01:40Х/ф“Ганнiбал”(3)
03:45Х/ф“Звичайна
страта”(2)
23СІЧНЯСУБОТА
КАНАЛ1+1
06:00,03:25“Шiстьадрiв”
08:00,19:30ТСН:
“Телевiзiйнаслжбановин”
09:00“Свiтсьежиття”
10:00,01:00“Лi асмiх”
13:00“ВечiрнiйКиїв2015”
15:15“Вечiрнiйвартал“
17:30“Розсмiшиомiа5”
18:30“Розсмiшиомiа6”
20:15“Ураїнсьiсенсацiї”
21:15“Вечiрнiйвартал”
2+2
06:00М/ф
06:40“Маси-шо”
07:50“НовеШаленевiдео
по-раїнсьи”
08:25,13:00“Облом.UA”
09:40“Вайпат”
12:00“TopGear”
16:00Х/ф“Хайдже”
17:50Т/с“Вличнийбоєць”
20:50Х/ф“Зламанастрiла”
22:55Х/ф“Пело”
00:40Х/ф“Греберси”
02:15Х/ф“Доро анаСiч”
03:35Х/ф“Мосальчарiвни”
УТ-1
06:00Пiдсми
06:25Упросторiбття
07:00Шеф-харраїни
08:10А роЕра.Пiдсми
08:25Свiтonline
08:40Золотий са
09:15ШолаМерiПоппiнс
09:30Хочбти
09:50Хтовдомiхазяїн?
10:35Х/ф“Смаромантии”
12:205басiв.net
13:05,21:30Полiцiя
14:10,02:30Бiатлон.Кбо
свiт.Гонапереслiдвання
10м.Жiни
15:20Чоловiчийлб
16:25,03:20Бiатлон.Кбо
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свiт.Гонапереслiдвання
12,5м.Чоловiи
17:40Д/ф“Ав стин
Волошин.Метеорит
незалежностi-надСрiбною
землею”
18:40Х/ф“ВиправитиПiта”
20:25Напам’ять
21:00,05:30Новини
22:15Iншамзиаз
ОлесiємКо аном
22:40Ме алот
23:00Територiязаон
23:20ДеньЯн ола
00:20Вiдпершоїособи.
Пiдсми
01:20Мзичнетрне
ТВ-3
05:00М/ф
08:30Шоладотора
Комаровсьо о.(12+)
09:00Т/с“Слiпа”.Проляття
бомжа.(12+)
09:30Т/с“Слiпа”.Мернче
свiтло.(12+)
10:00Т/с“Слiпа”.Обрчена
змо илою.(12+)
10:30Т/с“Слiпа”.Жiночий
серет.(12+)
11:00Д/ф“Ворожа”.
Смiттязхати.(12+)
11:30Д/ф“Ворожа”.
Допомо азто освiт.(12+)
12:15Д/ф“Ворожа”.Та,
щопотрапилавмереж.
(12+)
12:45Д/ф“Ворожа”.Порча
наблд.(12+)
13:15Х/ф“Шпи ни,ями”.
(12+)
15:15Х/ф“Теорiязмови”.
(16+)
18:00Х/ф“Дм”.(16+)
20:30Х/ф“Крiзь оризонт”.
(16+)
22:30Х/ф“Останнiднiна
Марсi”.(16+)
00:30Х/ф“Справа№39”.
(16+)
02:45,03:30,04:15Т/с
“Списолiєнтiв”.(16+)
ТРК“УКРАїНА”
06:10Т/с“Незарiайся”(1)
07:00,15:00,19:00,02:00
Подiї
07:10Зiровийшлях
09:00,15:20Т/с“Щасливий
вито”(2)
17:30,19:40Т/с“Поцiлно
долi”(2)
22:10Т/с“Силасерця”(1)
02:40Т/с“Врятватибоса”
(1)
ТОНіС
06:00Х/ф“Пiдiрвiтьбан”
(1)
07:40,09:55,13:55,19:55
“По ода”
07:45DW-новини
07:55,13:00,19:50,00:10,01:25
Мiс“Iнтернет-TV”
10:00Диапланета
11:15Х/ф“Мишасеред
чоловiiв”(1)
13:45,05:50“Цивiлiзацiя
Incognita”
14:00Сiмiсторичнихчдес
Ураїни.ДревнiйЧернi iв
14:25“Зимоюiлiтом
мандрємосвiтом.Словаччина”
15:00Тисячаднiвпланети
16:10“Мистецтвоiчас”
16:30Моднийжрнал
16:50Ювiлейнийонцерт
ОсаниБiлозiр.“Ураїною
янародилася”
19:00Дивовижнийсвiт
20:00Зниаючапланета
21:00“СальватореАдамо.
Снi ,щонерозтаненiоли”
22:00Х/ф“Вижитисеред
вовiв”(2)
00:15“Вихiдний,пiсля
опiвночi”
01:30“Красивiтаамбiцiйнi”
(3)
02:20Х/ф“Змовапроти
орони”(2)
ТЕТ
06:00М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:30Байдиiва
08:25М/с“Смiшарии.Пiнод”(1)
09:00МльтизЛнтиом
09:40М/с“Дорадослiдниця”(1)
10:35М/ф“Барбiта
потаємнiдверi”(1)
11:55М/ф“Фантастичний
мiстерЛис”(1)
13:50,22:00Х/ф“Модна
матся”(1)
16:00Х/ф“Батьонареченої”(1)
18:00Х/ф“Батьонареченої
2”(1)
20:00Х/ф“Запелiшахраї”
(1)
00:05Х/ф“Па орбимають
очi2”(3)
01:50БарДа
03:00Кзнязiро3
03:50РайЦентр
СТБ
06:35,09:50“ВсоЛапоХвiст”
08:05“КараоенаМайданi”
09:00“Всебдесмачно!”
11:55Т/с“Колимивдома”

(1)
15:15“Перевтiлення”
17:05Х/ф“Зпривiтом,
Козаностра”
19:00Х/ф“Жiночецарство”
22:40Х/ф“Крижанапристрасть”(2)
00:30“Нацiональнеталантшо“Танцюютьвсi!-8”
ІНТЕР
06:15,20:00,02:20
“Подробицi”
07:15“Ждименя”
09:30,04:00Х/ф“Принцеса
набобах”(1)
11:40Х/ф“Знахар”(1)
14:20Т/с“Фродя”(1)
18:10,20:30Т/с“Гордiїв
взол”
22:20Х/ф“Брати.Остання
сповiдь”
00:30Х/ф“Дiдьалиси о”
(2)
03:00Д/ф“Замiннисмертi”
НТН
05:10,04:55“Правдажиття.
Професiї”
06:15Х/ф“Щитiмеч”(1)
11:30,04:15“Речовийдоаз”
13:10Т/с“Дететиви”
15:15Т/с“Кла iнта
партнери”(1)
17:15“Ле ендиарно о
розш”
19:00,03:05“Свiдо”
19:30Х/ф“Новорiчний
шлюб”(1)
21:20Х/ф“22лi:безсмертний”(2)
23:30Х/ф“Cправжнє
правосддя.Криваве
братство”(2)
01:20Х/ф“По оня”(2)
03:35“Випадовийсвiдо”
НОВИЙКАНАЛ
03:10Шафа
04:00Зонаночi
06:00М/с“При одиДжиммi
Нейтрона”
07:35,09:40Ревiзор
12:30Страстiзаревiзором
14:20Сперiнтїцiя
17:15М/ф“Джастiнiлицарi
доблестi”
19:15Х/ф“Подорож
Гллiвера”
21:00Х/ф“Драла2000”
(2)
23:00Х/ф“Драла2”(3)
00:35Х/ф“Блейд2”(2)
02:45Шафа2
K2
03:40,03:05Тенденцiїмоди
05:15Мльтфiльми(1)
05:35Всемоє
06:30Телетор iвля
07:30,10:40Квадратний
метр
08:50,11:50Жiночаформа
09:40Ульотнiтварини
12:40Квартирнепитання
15:40Удачнийпроет
17:00Наволосвiт
17:50Вiйнастатей
18:50,22:20Таємницiтiла
19:50Таємницiїжi
20:50,21:30Мояправда
23:15Х/ф“Пробачза
охання”(3)
01:15Д/с“Зiровiiсторiї”
02:15Щодлявасорисно
K1
05:30“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
09:00“Мльтфiльмивiд
Ворнер”(1)
09:45М/ф“Ба зБаннi”(1)
10:10М/ф“Мавпив
осмосi”(1)
11:30М/ф“Вольт”(1)
13:20Х/ф“Про рама
захистпринцес”(1)
15:10“КВН”
17:15“Розсмiшиомiа”
18:10,22:00“ОрелiРеша”
21:00“ОрелiРеша.Шопiн
2015”
23:00Х/ф“Бiляваз
амбiцiями”(1)
00:50Х/ф“Зхвалiдiвчата”
(2)
02:30“Нiчнежиття”
ENTER-ФіЛЬМ
06:20,08:00,09:30
МльтфiльмСРСР
07:30,09:00“TopShop”
10:15“Жартзажартом”
10:50Х/ф“Нейлон100%”
12:20Х/ф“Бережiтьжiно”
14:40Х/ф“Непiддатливi”
16:30Х/с“Дваапiтани”
00:55Х/ф“Америансьий
дiдсь”
02:10“Свояроль”
03:40Кiноляпи
04:20Сандтреи
ICTV
05:00,04:05Т/с“Революцiя”
06:20Фати
06:50М/с“МолодаЛi а
Справедливостi”
07:30Х/ф“Корабель
“Мiсячний онщи”
10:00Серетнийфронт
10:55Антизомбi
11:50,13:00Дiстало!
12:45Фати.День
13:05Громадянсьа

ПРОГРАМА
оборона
14:00Iнсайдер
14:55Х/ф“Червонапланета”
16:55Х/ф“Втор нення”
18:45Фати.Вечiр
19:20Надзвичайнiновини.
Пiдсми
20:05Х/ф“Константин.
Повелительпiтьми”(2)
22:15Х/ф“Бiлаiмла”(2)
00:05Х/ф“Теорiязмови”(2)
02:30Х/ф“Розплата”(2)
РЕТРО
05:00,11:00,17:00,23:00
“ЗлочинстилiМодерн”.
(12+)
05:30“Таверна“Ямайа”.
(16+)
07:10“Свiдостолiття”.
(12+)
07:25“Одинтиждень”.(16+)
07:50,13:40,19:50,02:10
“Джаз”.(12+)
08:50,14:40,20:50,03:10
“Намедни1961-1991”.(12+)
09:30Х/ф“Нiчнаподiя”.
(12+)
11:30Х/ф“Людина,яа
занадтоба атознала”.(16+)
13:30“Велиепо рабвання
поїзда”.(16+)
15:30Х/ф“Сицилiйсьий
захист”.(16+)
17:30Х/ф“Пiдзнаом
Козеро а”.(16+)
19:30“МасивРосiї3”.
(16+)
21:35Х/ф“Сiльсьий
дететив”.(12+)
23:30Х/ф“Брдна ра”.
(16+)
00:50Х/ф“713просить
посад”.(16+)
02:05“Мзичнаiсторiя”.
(12+)
03:55Х/ф“АнiсiнiФантомас”.(12+)
БіГУДі-ТБ
06:00Мльтфiльм
07:00,04:00Посмiхнiться,
вамцеличiть
08:00Красняза12 один
09:30Телема азин
11:00,03:15Пробачмене,
моєохання
11:50,02:20Т/с“Паро
А атиКрiстi”
12:50,19:10,01:30Ворожа
13:30,23:00Т/с“Чорна
троянда”
14:30,20:00Т/с“Тисячата
однанiч”
17:15,00:00Сiмейнiмелодрами
TV1000
05:00“Майжезнаменитий”
омедiя16+
07:00“Упроменяхслави”
бойови12+
09:00“Мояжахливаняньа”
омедiя12+
10:45“МасаЗорро”
мелодрама12+
13:00“Розмiпочття”
драма12+
15:15“Велиариба”фентезi
12+
17:15,00:30“Држина
мандрiвниавчасi”фантастиа16+
19:00“Бийiричи”омедiя
16+
20:45“Замiжна2днi”
омедiя12+
22:30“Таємнийпотя ”
драма16+
02:30“Вiчнесяйвочисто о
розм”мелодрама16+
НЛО.ТV
06:00ComedyClub-1
07:50Єврочеiн
08:45,17:15Т/с“Сишишшо”(2)
09:40Д/с“Рйнiвниимiфiв”
11:40Раздолбаи4
12:05Мамахохотала-шо4
13:00Х/ф“Клалютi”(2)
15:00Х/ф“Новийла
лютi”(2)
18:45ComedyWoman-4
19:40ComedyWoman-5
20:40ComedyWoman-6
21:35ComedyClub-9
22:30“Вiдчайдхи”
23:20Х/ф“Свiтаномерцiв”
(3)
01:15Х/ф“Флетч”(1)
02:50Х/ф“Флетчживий”(1)
24СІЧНЯНЕДIЛЯ
КАНАЛ1+1
06:00,04:10“Шiстьадрiв”
08:00“Ураїнсьiсенсацiї”
09:00“Лото-забава”
09:45Мльтфiльм
09:55“Машаiведмiдь”(1)
10:05ТСН:“Телевiзiйна
слжбановин”
11:00“Свiтнавиворiт-4:
В’єтнам”
12:00,12:55,13:55,14:55,15:45,16:40
“Свiтнавиворiт:Камбоджа”
17:35Х/ф“Зновимроом,
мами!”(1)
19:20“10хвилинзпрем’єрмiнiстром”
19:30,05:15“ТСН-Тиждень”
21:00Х/ф“Чемпiониз

ТБ

пiдворiття”(2)
01:00Х/ф“ЖаннаПассон.
МарiзадеПомпадр”(2)
2+2
06:00М/ф
06:40“Маси-шо”
07:50“НовеШаленевiдео
по-раїнсьи”
08:02,11:00“Люстратор
07.62“
08:25“Облом.UA”
09:00Бшидо
10:00“Ле ендиiбосин ”
12:00“Цiломтаємно”
13:00“Серетнiматерiали”
14:00Т/с“Вличнийбоєць”
17:00Х/ф“Зламанастрiла”
19:05Х/ф“Пело”
20:50Х/ф“Мiчений”
22:50Х/ф“Охоронець”
00:45Х/ф“Повернення”
02:30Х/ф“Вiдьма”
УТ-1
06:05Свiтправослав’я
06:35Кродозiро
07:40Свiтonline
08:15Смаота
08:40Тепло.Ua
09:15Градолi
09:45Мистецьiiсторiї
10:00Спо ади
10:30Твiйдiм
11:15Фоль-music
12:25,02:30Бiатлон.Кбо
свiт.Естафета4х6м.
Жiни
14:15Чоловiчийлб.Спорт
15:35,03:50Бiатлон.Кбо
свiт.Естафета4х7м.
Чоловiи
17:25Д/ф“Повернення
видiв.Бiлийлелеа”
18:35Театральнiсезони
19:10Х/ф“Йо оматитая”
21:00,05:30Новини
21:30Прем’єр-мiнiстр
УраїниА.Яценюпро
реформи
21:40Першашпальта
22:15Кни аua
23:00ДеньЯн ола
00:05Наслх.Пiдсми
01:20Мзичнетрне
ТВ-3
05:00,07:00М/ф
06:30Шоладотора
Комаровсьо о.(12+)
07:15Х/ф“Стичавнебi”.
(12+)
09:15Х/ф“Шпи ни,ями”.
(12+)
11:15Х/ф“Смертельна
битва”.(12+)
13:15Х/ф“Смертельна
битва:Винищвання”.(16+)
15:00Х/ф“ГаррiПоттерi
таємнаiмната”.(12+)
18:00Х/ф“Серетнi
матерiали:Боротьбаза
майбтнє”.(16+)
20:15Х/ф“Сднийдень”.
(16+)
22:30Х/ф“Дм”.(16+)
00:45Х/ф“Теорiязмови”.
(16+)
03:15,04:15Т/с“Списо
лiєнтiв”.(16+)
ТРК“УКРАїНА”
07:00Подiї
07:50Реальнамiстиа
09:45Т/с“Поцiлнодолi”
(2)
13:20Т/с“Силасерця”(1)
17:10,20:00Т/с“Найращий
др родини”(2)
19:00ПодiїтижнязОле ом
Панютою
19:40,05:5010хвилинз
Прем’єр-мiнiстромУраїни
22:00Х/ф“МашаiВедмiдь”
(1)
00:00Т/с“Незарiайся”(1)
ТОНіС
06:00Х/ф“Мишасеред
чоловiiв”(1)
07:40,09:55,13:55,19:55
“По ода”
07:45“Натхнення”
07:55,15:50,16:55,19:50,03:50,05:55
Мiс“Iнтернет-TV”
10:00Зниаючапланета
11:15Х/ф“Пiдiрвiтьбан”
(1)
13:30,19:00,21:35Дивовижнийсвiт
14:00Сiмiсторичнихчдес
Ураїни.Херсонес
Таврiйсьий
15:00Таємницiпiдводно о
свiт
16:00Перехрестяживої
природи
17:00КонцертТетяни
Пiсарьової“Тетяниндень”
20:00“ЦивiлiзацiяIncognita”
20:15“Кмири”
20:35“Свiтсьiхронiи”
21:00Євромас
22:00Мисливцiзанацистами
23:00Х/ф“Змовапроти
орони”(2)
02:50“Вихiдний,пiсля
опiвночi”
04:00Х/ф“Вижитисеред
вовiв”(2)
ТЕТ
06:00,10:35М/ф“Шола
монстрiв:Пере онивнiчна
сбот”(1)
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06:50М/с“Пiдлiтимтанти
черепашинiндзя”(1)
07:30Байдиiва
08:25М/с“Смiшарии.Пiнод”(1)
09:00МльтизЛнтиом
09:40М/с“Дорадослiдниця”(1)
11:25М/ф“Барбiта
потаємнiдверi”(1)
12:45М/ф“Фантастичний
мiстерЛис”(1)
14:25Х/ф“Новевбрання
ороля”(1)
15:35КраїнаУ
00:00Дайошмолодьож!
01:25Одназавсiх
02:15БарДа
03:00Кзнязiро3
СТБ
06:10“ВсоЛапоХвiст”
07:10“Всебдедобре!”
09:00“Всебдесмачно!”
12:05“КараоенаМайданi”
12:55“Перевтiлення”
15:20Х/ф“Жiночецарство”
19:00“Битваестрасенсiв”
20:35Х/ф“Краснята
чдовисьо”(2)
22:45Х/ф“Зпривiтом,
Козаностра”
00:35Т/с“Колимивдома”
(1)
ІНТЕР
05:45“Подробицi”
06:15Х/ф“Знахар”(1)
09:00“Готєморазом”
10:00“ОрелiРеша.
Ювiлейнийсезон”
12:00Х/ф“Дитинана
листопад”(1)
13:55Т/с“Гордiїввзол”
17:40,21:40Т/с“Братсьi
зи”
20:00“Подробицiтижня”
21:30“10хвилинзПрем’єрмiнiстром”
23:30Х/ф“ВПариж!”(2)
01:55Х/ф“Брати.Остання
сповiдь”
НТН
06:00Х/ф“За iнособливо о
призначення”(1)
07:25Т/с“СБУ.
Спецоперацiя”(1)
11:20“Правдажиття.
Професiї”
13:45Х/ф“Новорiчний
шлюб”(1)
15:25“Розсмiшиомiа”
17:15,04:10“Ле енди
арно орозш”
19:00Т/с“День нiв”
22:40Х/ф“Чорнийдрiзд”
(2)
00:30Х/ф“Щри-2”(3)
02:30Х/ф“Cправжнє
правосддя.Криваве
братство”(2)
НОВИЙКАНАЛ
03:20Шафа
04:00Зонаночi
06:05М/с“При одиДжиммi
Нейтрона”
08:25,10:20KidsTime
08:27М/ф“Джастiнiлицарi
доблестi”
10:22Х/ф“Любовна
островi”
12:05Т/с“При оди
Мерлiна”
15:50Х/ф“Подорож
Гллiвера”
17:25М/ф“Iндии:Назад
майбтнє”
19:10Х/ф“Медальйон”
21:00Х/ф“Вiйнабо iв:
Безсмертнi”(2)
23:20Х/ф“Драла3”(3)
01:10Х/ф“Блейд3”(2)
K2
03:40,03:00Тенденцiїмоди
05:15Мльтфiльми(1)
05:35Всемоє
06:30Телетор iвля
07:30,10:35Квадратний
метр
08:50Жiночаформа
09:40,23:20Ульотнiтварини
11:45Квартирнепитання
14:40,22:20Таємницiтiла
15:40Удачнийпроет
17:00Наволосвiт
17:55Щастябезжертв
18:50Вiйнастатей
19:50Таємницiїжi
20:50,21:40Мояправда
00:10Д/с“I ридолi”
01:10Д/с“Зiровiiсторiї”
02:10Щодлявасорисно
K1
05:30“Таємнийхар”
06:30“TOPSHOP”
07:40“Чизнаєтеви,що...”
08:10“Мльтфiльми”(1)
08:30М/ф“Мавпив
осмосi”(1)
10:00М/ф“Вольт”(1)
11:45Х/ф“Про рама
захистпринцес”(1)
13:20“Розсмiшиомiа”
14:20“ОрелiРеша”
18:15“ОрелiРеша.Шопiн
2015”
19:15“Вечiрнiйвартал”
21:00Х/ф“Дюплес”(2)
22:45“КВН”
01:40Т/с“Краснята
чдовисьо”(2)
03:00“Нiчнежиття”

ENTER-ФіЛЬМ
05:45,08:00,09:30
МльтфiльмСРСР
07:30,09:00“TopShop”
10:10“Жартзажартом”
10:45Х/с“Дваапiтани”
19:10Х/ф“Висота”
21:00Х/ф“Приходьте
завтра”
22:45Х/ф“Непiддатливi”
00:35Х/ф“ЛедiГамiльтон”
02:45“Свояроль”
03:45Кiноляпи
ICTV
06:05Фати
06:45М/с“МолодаЛi а
Справедливостi”
07:40Х/ф“Червонапланета”
09:35Дивитисьсiм!
10:35Знайнаших!
11:30Без альм
12:10МiЖ
12:40,13:00Х/ф“Втор нення”
12:45Фати.День
14:40Х/ф“Вiчномолодий”
16:35Х/ф“Константин.
Повелительпiтьми”(2)
18:45Фатитижня
20:2510хвилинзПрем’єрмiнiстромУраїни
20:35Х/ф“Казино“Роял”
23:15Х/ф“Каратель”(2)
01:25Х/ф“Вип”(2)
03:30Т/с“Революцiя”
РЕТРО
05:00,11:00,17:00,23:00
“ЗлочинстилiМодерн”.
(12+)
05:30Х/ф“Людина,яа
занадтоба атознала”.(16+)
07:30“Велиепо рабвання
поїзда”.(16+)
07:40,13:50,20:10,02:00
“Джаз”.(12+)
08:40,14:50,21:10,03:00
“Намедни1961-1991”.(12+)
09:30Х/ф“Сицилiйсьий
захист”.(16+)
11:30Х/ф“Пiдзнаом
Козеро а”.(16+)
13:30“МасивРосiї3”.
(16+)
15:35Х/ф“Сiльсьий
дететив”.(12+)
17:30Х/ф“Брдна ра”.
(16+)
18:50Х/ф“713просить
посад”.(16+)
20:05“Мзичнаiсторiя”.
(12+)
21:55,03:50Х/ф“Анiсiнi
Фантомас”.(12+)
23:30Х/ф“Таємнийа ент”.
(16+)
01:00“Навi атор”.(12+)
БіГУДі-ТБ
06:00Мльтфiльм
07:00,04:00Посмiхнiться,
вамцеличiть
08:00Красняза12 один
09:30Телема азин
11:00,03:15Пробачмене,
моєохання
11:50,02:20Т/с“Паро
А атиКрiстi”
12:50,19:10,01:30Ворожа
13:30,23:00Т/с“Чорна
троянда”
14:30,20:00Т/с“Тисячата
однанiч”
17:15,00:00Сiмейнiмелодрами
TV1000
06:30“Мояжахливаняньа”
омедiя12+
08:15“Розмiпочття”
драма12+
10:30“ПiтерПен”при оди
12+
12:20“Присвячений”
фантастиа12+
14:00“Вiчнесяйвочисто о
розм”мелодрама16+
15:50“Бийiричи”омедiя
16+
17:30“Першнiжязасн”
дететив16+
19:00“НесплячiвСiетлi”
омедiя12+
20:50“Држина
мандрiвниавчасi”фантастиа16+
22:40“Владастрах”трилер
16+
00:40“Iспансьа-ан лiйсьа”
мелодрама12+
03:00“8мiлiметрiв”трилер
18+
НЛО.ТV
06:00ComedyClub-1
07:55Єврочеiн
08:50,17:00Т/с“Сишишшо”(2)
10:00Д/с“Рйнiвниимiфiв”
12:00Мамахохотала-шо4
13:00Х/ф“Новийла
лютi”(2)
15:15Х/ф“Подвiйний
драон”(2)
18:50ComedyWoman-4
19:50ComedyWoman-5
20:45ComedyWoman-6
21:40ComedyClub-9
22:30ЛюмпенШо
23:30Х/фПроКинонаНЛО:
“Випсни”(2)
01:40Х/ф“Козирнiтзи-2.
Балсмертi”(2)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß. ÐÅÊËÀÌÀ
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ÏÐÎÄÀÞÒÜÑß
ÁÓÄÈÍÊÈ
-новийб дино вцентріміста
безвн трішніхробіт.Можливий обмін. Розлян  б дь-я і
варіанти.
Тел.:(098)118-88-18
- бдино  в с. Яришеві. Є зем.
ділян а50сот.,оспприбдови.
Тел.:(098)470-16-46
-частинабдин (2 імнати,араж,сарайзпідвалом).
Тел.:(096)20-28-189
- бдино  зі всіма зрчностями:
3-и імнати,літня хня,араж,сарай,підвал.
Тел.:(097)182-09-48
-бдино беззрчностейпопров.
Шевчен а.
Тел.:(067)58-98-138
- бдино  в с. Немії. Є всі зрчності.
Тел.:(098)733-41-77
- бдино  в р-ні СЗШ №1. Є 4
імнати,веранда, хня, оридор.
Газове та еле тричне опалення,
ам’янийараж,зем.дліян а6сот.
Тел.:6-49-41,(097)327-11-73

ÊÓÏËÞ:
МЕД,ВІСК.
Тел.:(066)79-00-165,
(068)811-46-96

ÊÂÀÐÒÈÐÈ
-терміново2-о імн. вартирав
центріміста.Єінд.опалення.
Тел.:(097)499-00-76
-3-и імн. вартирана1-мпов.
в119р-ні.
Тел.:(097)575-40-05,
(098)965-98-96
-3-и імн. вартира(пл.60м2)в
центріміста.Єінд.опалення.
Тел.:(096)294-84-41,
(067)961-24-26
-2-о імн. вартира.вцентріміста
на2-мпов.5-типов.бдин .
Тел.:(096)77-57-677
-2-о імн. вартирав1-оповерховомбдин попр-тНезалежності.
Тел.:(096)20-28-189
-2-о імн. вартирана1-мпов.
2-оповерховообдин (пл.59,6
м2)вр-ніСЗШ№3.
Тел.:(097)294-51-30
-2-о імн. вартиравцентріміста.
Тел.:(096)654-23-36
-3-и імн. вартира(пл.54м2)по
пл.Чорновола,2.
Тел.:(097)192-34-32
-3-и імн. вартира(пл.65м2).
Ремонт,опалення.
Тел.:(067)164-66-75

Ð²ÇÍÅ
- пр-ся "КІА  Спортейдж" 2014
ро  на виідних мовах.  Реальном по пцю зниж а до 10%.
Можливарозстроч а.
Тел.:(067)6887038

ділян  10 сот. в р-ні Немійсь ої
цер ви.Ділян аоороджена,єстарийбдино .
Тел.:(096)832-11-09,
(097)682-19-70
-пр-сядроватвердихпорід
Тел.:(097)682-19-70
- плю металевий араж без
місця.
Тел.:(096)80-76-365

Обріза дерев на при
садибних ділянах,
формвання рони,
онсльтації.
Тел.:(067)430-38-57

ÍÀÉÌ
- зд-ся в оренд торово-офісне
приміщення (пл. 40 м2) в центрі
міста.
Тел.:(096)77-57-677
-знім вартирзмеблями.
Тел.:6-50-59,(067)965-42-75

Ð ÎÁÎÒÀ
Вели ом  раїнсь ом видавництв  потрібні співробітни и з
власним ле овим авто. Ком ні абельність обов`яз ова.
З/Пвід4000рн.
Тел.: (099)920-98-68,
(067)380-20-00

ÃËÀÂÀÖÜÊÀ ÃÀËÈÍÀ ²ÂÀÍ²ÂÍÀ
Людинащироїдшіідоброосерця,педаовідБоа,
яапрацюваланаосвітянсьійнивібільшесороароів,незмінний
завідвачДНЗ№5,відміннинародноїосвіти,
талановитийжрналіст,аще-МАМА.МАМОЧКА.МАМУЛЯ.
Її щире та лаідне материнсье серце бло до останньої літини
відданедоньцітаон.Іцюпочеснматеринсьмісіюнашамама
неслаордотасамовіддано.
Безжальна хвороба привала її до ліжа на
5довихроів,аленепозбавилабажаннята
волі до життя. Вона та ЛЮБИЛА життя,
расприроди,віти!...
Нехай же пелюстами троянд бде вистеленанашійдороійМАМОЧЦІдороа
до Царства Небесноо. Хай пооїться з
миром її дша, а ми бдемо та само
пало та ніжно її любити і пам’ятати
щодниниіщохвилини...
Пом’янітьГлавацьГалин
Іванівндобримсловомітихою
молитвою.
Í³æíî ëþáëÿ÷³ ³ ùèðî ñóìóþ÷³
äîíüêà Òåòÿíà, îíóê Þð³é, çÿòü ²ãîð,
ïëåì³ííèö³ Ëàðèñà òà ²ðà

-потрібенароботторовельний
представни звласнимавто(висо аз/п).
Тел.:(098)259-52-10
-ПАТ«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
МАШЗАВОД»  терміново потрібні
наробот:техні -техноло,еле трослюсар, то ар, ливарни
відцентровоо лиття.
Оплатапрацівід2000рн.
Задовід амизвертатисьвідділ
адрівз8.00од.до16од.40хв.
абозател.:6-50-59.
ПОТРІБНІНАРОБОТУ
- арматрни и з досвідом роботи.3/п18000рн.Житлобез оштовне.Офіційнепрацевлаштваннявід омпанії"VinViza"
Тел.:067432-83-01
- бетонщи и з досвідом роботи.
3/п18000рн.Житлобез оштовне.Офіційнепрацевлаштваннявід
омпанії"VinViza"
Тел.:067432-83-01

Глибоос м ємозпривод смертішанованоїолеи,ясравої творчої особистості, м дроо наставниа та порадниа,
арної, з велиою та щирою д шею людини - незаб тньої
ГАЛИНИ ІВАНІВНИ ГЛАВАЦЬКОЇ та щиро співч ваємо  доньці
померлої  - диретор  КП «ПТРЦ «Краяни» Фомено Тетяні
Анатоліївні невимовном орійневідворотнійвтратіматері.
Схиляємоолови сорботіпередВашоюсвітлоюпам’яттю,
дороаГалиноІванівно.
Êîëåêòèâ ÊÏ «ÏÒÐÖ «Êðàÿíè»

- аменщи и з досвідом роботи.
3/п18000рн.Житлобез оштовне.Офіційнепрацевлаштваннявід
омпанії"VinViza"
Тел.:067432-83-01
-опалбщи издосвідомроботи.
3/п18000рн.Житлобез оштовне.Офіційнепрацевлаштваннявід
омпанії"VinViza"
Тел.:067432-83-01
-зварювальни издосвідомроботи від 3-х ро ів. 3/п 22 000 рн.
Житлобез оштовне.Офіційнепрацевлаштвання від омпанії
"VinViza"
Тел.:067432-83-01

Місьарадатавионавчийомітетвисловлюють
либоітащиріспівчттядиреторКП«ПТРЦ
«Краяни»ФОМЕНКОТетяніАнатоліївнізпривод
смертіматеріГЛАВАЦЬКОЇГАЛИНИІВАНІВНИ.

Ïîäÿêà
ОСББ«Поровсьийпосад»висловлює вели подя за допомо  в
оранізаціїноворічнооранпідприємцям Гоцля Осані, Ваца Геннадію,СирітВалентин,БзіОле,яіневпершевідютьсянапроханняпродопомопроведенніноворічнихзаходів.
Зичимонашимблаодійниам,щоби
їхні добро та щедрість повернлися
їмсторицею,щобвідчвалирадість
віддобрихсправ,вдячністьлюдсь
іпова.
Успіх,натхнення,дачівсіхсправахіпочинаннях!

ÄÎ Â²ÄÎÌÀ
ÎÄÅÐÆÓÂÀ×²Â ÑÓÁÑÈÄ²É

-пр-сяздоплатоюабообміняю
на 1-о імн. вартир земельн

ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМИ

- слжбове посвідчення
ПС 056907 від 07.07.2012 р.
напрізвищеСлободянюаАндрія Гриоровича
- посвідчення ветерана праці
на прізвище Рябошаби Валентини Миолаївни

Ðåäàêòîð Òåòÿíà Ôîìåíêî

№2

13
-ãî Ñ²×Íß Â²Ä²ÉØËÀ Ó Â²×Í²ÑÒÜ
13-

-пр-сяміні-тра торМТЗ"Білорсь"320.42015р.,повнийпривід,
36 .сил, навісне обладнання,
можливарозстроч авід1100рн./
міс
Тел.:(068)8428957

Щотижнева азета.
Виходить раїнсьою та російсьою
мовами.
Індес40410

14січня2016ро
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Громадяни, я і мають бажання перевірити правильність призначеної сбсидії, можть звернтись до спеціалістів за місцем
проживання, я і нададть ґрнтовні та
змістовні роз’яснення. Крім тоо, особи,
я і вважають, що їм неправомірно відмовили в призначенні сбсидій, можть самостійно це перевірити, с ориставшись
еле тронним аль лятором, розміщеним
на сайті Міністерства соціальної політи и
У раїни за еле тронною адресою:
www.mlsp.gov.ua.
Атаожс бсидіантимож тьзверн тисьна«аряч лінію»Департамент соціальноїполітииВінницьої
обласноїдержавноїадміністраціїза
телефоном:0432-56-25-70
Засновни Моилів-Подільсьамісьарада
Видавець-КП"ПТРЦ"Краяни"24000,м.Моилів-Подільсьий,пл.Соборна,12
Адресаредації:24000,м.Моилів-Подільсьий,
пл.Соборна,12,ІІповерх.:6-66-69,6-79-89

http://krayany.mogpod.com/index.php
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