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äîëÿ…
Такої резонансної події, якою ста-

ло повернення наших військовопо-
лонених моряків і політв’язнів Крем-
ля, давно не було в Україні. Однак 
радість від усвідомлення, що наші 
багатостраждальні співвітчизники на-
решті на волі, затьмарилася справж-
нісіньким вибухом звинувачень на 
адресу Президента Володимира 
Зеленського і нинішньої влади залед-
ве не в усіх смертних гріхах, серед 
яких зрада інтересів держави займає  
чільне місце. 
Прикро, що знайшлися діячі, які ро-

ками на різноманітних шоу і телеефі-
рах навіть не заікалися про долю на-
ших бранців, а тут раптом одягли на 
себе «суддівські мантії» і взялися ви-
носити вироки і ректи, хто, що і як мав 
би робити. І при цьому навіть не зга-
дуючи, з яким спритним і підступним 
політиком доводиться мати справу. А 
для Путіна наші люди в його в’язни-
цях – то лише «ресурс» для торгів. І 
ні їхні долі, ні їхня вина його зовсім 
не цікавлять. Для нього головне амбі-
ції й таємні плани ведення гібридної 
війни не лише проти України, але й 
цілого світу загалом. 
І вже не раз і не два він доводив, 

що свої «багатоходівочки» планує 
і готує дуже ретельно. Й Україна в 
щ д у

тих його оборудках також є, на жаль, 
предметом торгу і розмінною моне-
тою московської політики. Недарма 
ж до тієї миті, коли наші бранці таки 
опинилися на борту президентського 
літака в російському аеропорту  Вну-
ково, ніхто не мав повної певності, що 
їхнє звільнення все ж відбудеться. 
Чому господар Кремля пішов на 

такий крок саме зараз, ми, найімовір-
ніше, так ніколи й не дізнаємося, бо 
ні він, ні його підручні про це в мему-
арах не напишуть. Тому можна лише 
робити припущення, що військових 
моряків він відпустив саме на вимо-
гу міжнародного трибуналу ООН з 
морського права. Невиконання цього 
вироку могло створити політичні та 
економічні ризики для Росії. 
І як би Путін не надував щоки, а 

його наближені публічно не галасува-
ли, що цей суд взагалі не мав права 
розглядати їхні дії, випадок з наши-
ми моряками не перше порушення 
морського права Росією, яке стало 
предметом розгляду в трибуналі. 
Перед цим був процес Arctic Sunrise 
і захоплення в полон екіпажу еколо-
гів. Цих бранців Росія відпустила на 
волю також після рішення трибуналу 
ООН. Так що прецедент, як кажуть, 
створений раніше. А ось виконання 
вимог трибуналу цілком у путінському 
стилі: бранців звільнив, але, ніби не 
вирок суду виконуючи, а з барського 
плеча відпустив на поруки омбудсме-
на Денисової. Тільки їхні кримінальні 
справи не закриті, і як далі розв’язу-
ватиметься ця проблема, ніхто не 
знає. Залишається тільки гадати, 
коли і  яким способом будуть чи не 
будуть повернуті українські кораблі, 
захоплені в Керченській протоці. Бо 
цього також вимагає рішення трибу-
налу.
Що ж стосується політичних в’яз-

нів, то й тут є пояснення. Адже їхні 
прізвища були постійно на слуху. Їх-

, у д

німи іменами кололи очі російським 
політикам заледве не на кожному 
зібранні більш-менш значних міжна-
родних організацій. Та й лідери сві-
тових держав використовували їх у 
власних торгах з господарем Кремля. 
А так одним махом, як кажуть росія-
ни, «семерих побивахом»: і роти сво-
їм міжнародним політичним недругам 
та опонентам заткнув, і ореолом ми-
лосердя себе прикрасив, і ще й щось 
значуще, про що мовчить і наша, і ро-
сійська влада, в України видер.
Однією з таких «зачущостей» полі-

тичні експерти вважають видачу Росії 
«зенітника» ДНР Володимира Цема-
ха, якого на Заході називають, як міні-
мум, «ключовим свідком» у справі про 
збиття «Боїнга» рейсу MH17. Однак, 
за словами Віктора Ягуна, котрий був 
заступником голови Служби безпеки 
України в 2014 році і безпосередньо 
займався цією справою, як кажуть, по 
гарячих слідах, ні Цемах, ні будь-хто 
з очільників сепаратистів тоді не знав 
і не міг знати про диявольську спец- 
операцію зі збиття голландського 
літака, бо насправді мав бути знище-
ний російський цивільний літак, що 
стало б приводом для повномасш-
табного вторгнення російських військ 
в Україну. А справжні «ключові свід-
ки» цього злочину – російський екіпаж 
зенітного комплексу «Бук» – просто 
зникли на просторах від Москви до 
самих до окраїн. 
Висловлюються й такі думки, що 

Путіну Цемах потрібен для того, аби 
після відповідної «обробки» у ФСБ, 
давати в Голландії свідчення про 
те, як Україна збила той «Боїнг». Так 
воно чи ні, покаже час. Але заява 
Зеленського про те, що Цемаха пе-
ред видачею Росії допитали слідчі з 
Голландії, дає слабеньку надію, що 
майбутній суд візьме до уваги саме 
ці свідчення, а не те, що «сочинят» 
специ із ФСБ. А як і що вони уміють 
«сочиняти» тепер розповідають ко-
лишні в’язні Кремля, яким минулого 
тижня таки усміхнулася доля…

Олексій ТИМОЩУК,
черговий оглядач «ПВ».

Çíîâó ïëóòàíèíà 
ç êàäàñòðîâèìè 
íîìåðàìè?

(Закінчення.                                    
Початок в № 36.)

Відомості про земельні ділян-
ки з кадастровими номерами 
масово завантажено в автома-
тичному режимі до Національної 
кадастрової системи, в зв’язку 
з чим на дати проведення дер-
жавної реєстрації земельних 
ділянок встановити наявність 
зареєстрованих земельних ді-
лянок було неможливо.
Накладка кадастрових но-

мерів виникла при наповненні 
Національної кадастрової системи актуалізованими даними, а 
саме — завантаженням до системи НКС обмінних файлів, ство-

уу

рених до 01.01.2013 р.
Виникає питання, як це виправити?
У разі виникнення проблеми державний реєстратор прав на 

нерухоме майно не має можливості за особистим зверненням 
позивача скасувати запис про реєстрацію права власності на 
земельну ділянку, оскільки скасування такого запису можливе 
лише на підставі рішення суду про скасування записів про про-
ведену державну реєстрацію прав.
Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвер-

дженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
у

2012 р. № 1051, врегульовано порядок виправлення помилок, 
допущених під час ведення Державного земельного кадастру.

 Помилками в Державному земельному кадастрі є:
1) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифме-

у у

тична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює веден-
) ( у

ня Державного земельного кадастру;
2) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифме-

у

тична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює 
) ( у(

ведення Державного земельного кадастру (в тому числі техніч-
) у у

на помилка в документах, на підставі яких внесені відомості до 
Державного земельного кадастру);

у

3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного 
у)

кадастру внаслідок помилки в документації із землеустрою та 
оцінки земель (у тому числі виявлена після перенесення інфор-

у у у

мації про земельні ділянки з державного реєстру земель та ві-
домостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що 

у

містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, за-
твердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду 
документації із землеустрою);

4) помилка, допущена у відомостях Державного земельного 
у у )у

кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних 
систем у порядку інформаційної взаємодії;

5) технічна помилка, допущена у відомостях Державного зе-
у у

мельного кадастру внаслідок перенесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не 
була зареєстрована в державному реєстрі земель;

у у

6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного 
у у

кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;
7) помилка у застосуванні систем координат для земельних 

у

ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені 
) у у

до Державного земельного кадастру.
Помилка, що виникла у відомостях Державного земельного 

кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки з пору-
шенням вимог цього Порядку, виправляється на підставі заяви 
про виправлення помилки, що виникла під час державної реє-
страції земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.
У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного 
р ру р ур ру

земельного кадастру, помилки у присвоєнні кадастрового номе-
р р р

ра земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації 
ру у р рру у р р

про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей 
р ( у р ф р( у р ф р

про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться 
р р р рур р ру

в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та 
р р рур ру

переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації 
у у р ру р р

із землеустрою) зазначений орган у п’ятиденний строк з момен-
р р р ф у ур р р ф

ту виявлення помилки:
–  складає в електронній та паперовій формі протокол виправ-
у

лення помилки;
–  безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері шля-

хом присвоєння земельній ділянці за допомогою програмного 
р у р у ру

забезпечення Державного земельного кадастру нового кадаст-
р р рр

рового номера, наступного за останнім у відповідному кадаст-
р руру

ровому кварталі;
–  письмово повідомляє про це власникам, користувачам від-

у

повідної земельної ділянки.
Помилки, допущені у відомостях Державного земельного ка-

дастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних 
у у

систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправ-
у

ленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення 
у уу

у відповідних кадастрах та інформаційних системах.
у у уу у у

У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, 
р ф рр ф р

допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, вне-
сених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у по-

у у у

рядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово 
р ф р ур ф р

повідомляє про це відповідному територіальному органові Держ- 
уу

геокадастру.
До повідомлення додаються документи, що підтверджують по-

у

милки та їх характер.
Але не завжди помилка може бути виправлена за наявністю 

р р

заяви власника земельної ділянки.
у

Найчастіше таким випадком є виникнення права на спадщину. 
Дублювання кадастрового номера земельної ділянки заважає 

у

оформленню спадкового майна.
у ру

У такому випадку без звернення до суду тут не обійдеться.
ф рф р

Друга категорія помилок — правові. Це випадки, коли в ділян-
у у р у у уу у р у у у

ки виявляється кілька власників. Такі помилки виправляються 
ру р р Цр

виключно в судовому порядку.
Володимир РОМАНІШИН.
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– Петре Степановичу, 
минуло два роки, як ви 

р у,

очолюєте управління. 
у р

Звичайно, строк корот-
у р

кий  для  глобальних 
, р р, р

змін, тим більше в лісо-
вому господарстві, де 

,

треба століття чека-
у р ,у

ти поки дозріє й дасть 
р

свої плоди ліс.
рр

– Аксіома життя – ліс садять 
та доглядають кілька поколінь 
і лише наступні пожинають 
плоди їхньої невтомної праці. 

у

І щоб ті плоди були добірни-
рр

ми, щедрими, треба трудитися 
у ру

десятиліттями. А майбутній 
р р рур р ру

високопродуктивний ліс пе-
у

редусім залежить від насіння. 
р ур у

Отож реформу почали саме з 
р ур у

розвитку цього напрямку.
Ми першими в Україні від-

у р уу р

крили потужний центр виро-
р р

щування сіянців із закритою 
р у р ру

кореневою системою на базі 
у р

Славутського лісгоспу. Тут пе-
реважно займаються хвойни-

у у уу у

ми породами, що є домінуючи-
р

ми в північній частині області. 
р уу

Сіянці вирощують не тільки 
для власних потреб, а й для 

р у

реалізації сусіднім лісгоспам.
рр

Такий же центр завершуємо 
у

будувати в Хмельницькому лі-
р р ур р у

сомисливському господарстві, 
у у у

де головним напрямком стане 
вирощування сіянців твердо-

рр

листяних порід із закритою ко-
р у р

реневою системою.
Нова технологія дає надзви-

чайно високу приживлюваність 
і швидкий ріст рослин. До того 

у ру р

ж, садити можна протягом 
всього вегетативного періо-

р

ду, а не лише ранньої весни 
чи в короткий осінній період, 
у рр

як було до цього. Закрита ко-
р рр

ренева система забезпечує 
у рр

високу енергію росту рослині, 
р уу

яку висаджують з начиненим 
добривами й іншими пожив-
у уу у

ними речовинами бр
р

икетиком 
землі,. Також створюємо умо-

р рр

ви для повної механізації робіт 
від передпосівної підготовки до 
викопування сіянців. Отже, меч 
Колесова, яким садили вручну, 
тепер відправиться в музей.

– Очевидно, посадка й 
догляди стануть де-
шевшими?
– Звичайно. Виграш – по-

двійний: економимо час і кош-

ти. На доглядах запровадили 
німецькі технології. Це і обрі-
зання гілок у молодих дубах 
на висоту до трьох метрів. Це 
й інтенсивні рубки догляду, 
коли з площі забирається усе 
малоцінне, а залишаються 
лише високопродуктивні дере-
ва. Зазначені операції дадуть 
деревам високу енергію рос-

ту, а значить і гарні прирости. 
Таким чином створюватимемо 
уу

золотий запас держави.
– Які ще новинки впро-

ваджуєте?
– Сьогодні через кліматичні 

уу

зміни, що призвели до різко-
го пониження грунтових вод, 
нам, як і усій Європі, допікає 

руру

проблема всихання сосни, 
у р

ясена. Щоб розв’язати її, ство-
р

рюємо змішані насадження зі 
швидкорослих, високопродук-
тивних порід шляхом введен-

у

ня модрини європейської, дуг-
ласії, сосни жорсткої, береки 

р р ур р

та інших, котрі краще перено-
сять зміни клімату й стійкіші до 
коливання грунтових вод.
У багатьох лісгоспах почали 

руру

вирощувати на експеримен-
тальних ділянках швидкорос-

у

лу павловнію, деревина якої 
легка, а тому її охоче вико-
ристовують на будівництві 

у

житла, виготовленні меблів.
р у уу

Варто сказати, що ми ре-
тельно готуємося до створен-
ня енергетичних плантацій з 
верби, лози, тополі для ви-
готовлення тріски паливної. 
До речі, багато наших підпри-
ємств вже зараз заготовляють 
її у великих обсягах з поруб-
кових рештків безпосередньо 
у у

на лісозаготівельних ділянках. 
Амбітне завдання – повністю 
забезпечити потреби області в 
дешевих енергоносіях.

Ïîïîâíèëè             
êóðñàíòñüê³ ðÿäè
Минулої суботи на плацу Національної академії Держпри-

кордонслужби України імені Богдана Хмельницького прися-
гу на вірність народу України урочисто склали 401 вчораш-
ній абітурієнт, які відтепер  гордо звуться курсантами.
Юні, гарні, мужні, вони вирішили захищати кордони рідної Вітчизни. Кур-

сантська родина Національної академії поповнилася на 401 особу, з них 
у у

67 дівчат. Вони є представниками 24 областей України, 152 майбутніх офі-
у

цери-прикордонники закінчили військові ліцеї, 48 курсантів першого курсу є 
представниками військових династій, продовжувачами почесної справи — за-
хисника кордонів Батьківщини, три курсанти брали участь в антитерористичній 

у

операції. 23 першокурсники –   кандидати та майстри  з різних видів спорту.
Привітали військовослужбовців із такою доленосною подією виконуючий 

у у

обов’язки директора департаменту персоналу Адміністрації Державної при-
у у

кордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк, народний депутат 
у уу у

України Сергій Лабазюк, голова обласної ради Михайло Загородний, викону-
у уу

вач обов’язки голови обласної державної адміністрації Володимир Кальнічен-
у

ко, міський голова Олександр Симчишин, керівники силових відомств Хмель-
ниччини, духовенство, рідні та друзі курсантів.
Свою пісню винуватцям заходу подарували відомі композитори та співаки Єв-

у у у

ген та Вадим Гжегожевські, які напередодні відзначили подвійний ювілей: 60-річ-
чя та 40-річчя творчості, разом, підсумовують талановиті земляки, –  200 років 
на двох. Потішив присутніх неперевершеними виступами  плацпарад академії.  
Протягом 30 днів, на базі Польового навчального центру Національної ака-

у у

демії, першокурсники пройшли загальну військову прикордонну підготовку. 
Майбутніх офіцерів навчали відпрацьовувати алгоритм ведення тактичних дій 

у у у у у

під час умовного наступального й оборонного бою. Вони отримали знання з 
у уу

питань вогневої, фізичної, інженерної, топографічної, стройової, гуманітарної 
підготовки.
Наприкінці урочистої частини  священнослужителі традиційно  освятили  

військовослужбовців та благословили їх на військову справу. 
у у

…Перший, проте вже відчеканений, урочистий марш першокурсників про-
йняв гордістю батьків, рідних, усю прикордонну родину. З Богом, юні і сміливі. 

у уу

Леся САДОМСЬКА.
Фото Ігоря АЛЕКСЮКА.

Про підсумки минулого опа-
лювального сезону і підготов-
ку до майбутнього розповів 
начальник управління ЖКГ 
області Юрій Нагорічний. З 
його слів, люди платять за ко-
мунальні послуги значно сум-
лінніше, ніж минулого року. По 
у у уу у у

Хмельниччині цей показник за 
у у

перше півріччя становить 103 
відсотки. І це при нових тари-
фах. Але борги залишаються, 

р р

а подекуди і ростуть.
Рівень розрахунків спожи-

у уу у

вачів за послуги водопоста-
у

чання та водовідведення за 
у

січень-червень поточного року 
становить 93,9 відсотка, за-

у

боргованість на 1 липня за ці 
послуги склала 45,6 мільйона 
гривень. Населення заборгу-

у

вало 38,1 мільйона гривень, 
у

бюджетні установи – 0,8, інші 
р

комерційні споживачі – 6,8 
уу

мільйона гривень. 
Підприємства чекають обі-

р

цяних компенсацій, але їх не-
має. Обсяг невідшкодованої 
різниці в тарифах становить 
194,6 мільйона гривень, що у 
12 разів перевищує їхні борги 

р ур

за електроенергію.
у

Так, на 1 липня підприєм-
ствами комунальної тепло-
енергетики області спожито 

у

73,8 мільйона кубометрів газу 
р

на суму 609,7 мільйона гри-
у уу

вень, оплачено – 577,6 мільйо-
у у

на гривень. Рівень розрахунків 
– 94,7 відсотка. Однак, з ура-

р р р ур

хуванням боргів, підприємства 
ур

винні за природний газ аж 692 
у

мільйони гривень.
Рівень розрахунків спожива-

чів за послуги теплопостачан-
у

ня за січень-червень 2019 року 
уу

становить 109,8 відсотка. Але 
у

населення заборгувало 153,5 
мільйона гривень, а комер-

у

ційні споживачі – 9,2 мільйона 
гривень. Обсяг невідшкодова-
ної підприємствам комуналь-
ної теплоенергетики різниці в 

уу

тарифах становить 572,9 міль-
йона гривень.
Напрошується  один із трьох 

висновків: або гроші, які спла-
р у ру

чують споживачі, йдуть не 
туди, куди слід, або комуналь-
ні підприємства ведуть до бан-
крутства, або в когось із поста-
чальників росте апетит.
У цій ситуації НАК «Нафто-

газ» виступає у ролі нагляда-
ча за збиранням данини. Ця 
державна компанія вистави-
ла тепломережам і місцевим 
органам влади ультиматум: 
якщо жителі їхніх територій не 
заплатять 90 відсотків за бла-
китне паливо, то їм не бачити 
квот на новий опалювальний 
сезон, як своїх власних вух без 
дзеркала. Аби не опинитися 

крайніми перед розлюченими
громадянами, місцеві керівни-
ки стараються з усіх сил. Але
в громадян все менше грошей,
бо дорожчає споживчий кошик.
У той же час уряд не ква-

питься з відшкодуванням збит-
ків. На 1 липня 2019 року обсяг 
непогашеної підприємствам 
житлово-комунального госпо-
дарства різниці в тарифах ста-
новив 795 мільйонів гривень. 
Тож, найімовірніше, нинішню
систему оплати та житлово-ко-
мунальну сферу в цілому че-
кає колапс.

ЗАРУЧНИКИ 
«БІЗНЕСМЕНІВ»
На колегії виступив місь-

кий голова Шепетівки Микола
Полодюк. Батьківщина Павла
Корчагіна колись прослави-
лася на весь світ повістю «Як 
гартувалася сталь». У ній го-
ловний герой будучи важко
хворим, рубав дрова, аби від-
правити їх з Боярки вузькоко-
лійкою до Києва. Не замерза-
ти ж людям у своїх квартирах
посеред лютої зими, якщо яки-
мось непманам і чиновникам
це байдуже. 
Але минулого року в Ше-

петівці все сталося навпаки.
Відповідальна за тепло у місті
компанія поклала у кишеню
гроші, а людей залишила на-
одинці з Дідом Морозом, який
з’явився задовго до Нового
року. І то не з подарунками, а
з такими холодами, що можна
було дуба врізати.
Тільки відчайдушні дії смі-

ливців, які пішли на конфлікт із
законами і самочинно подали
газ, допомогли врятувати сотні
людських життів.
А непокарані бізнесмени за-

лизали рани і взялися за старе.

ГОТУЮТЬСЯ ДО 
НОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
За словами Миколи Іванови-

ча, ситуація у Шепетівці така
ж, як і минулого року, а, може, 
навіть і прикріша. Хоч міська
влада вжила всіх заходів. Під
тиском скрутних обставин усі
дитячі, шкільні і комунальні за-
клади в авральному порядку
переведені на індивідуальне
опалення. Без модульної ко-
тельні перебуває тільки міс-

у

цева школа-інтернат, але, щоб
р у

прискорити її будівництво, ого-
лошено тендер за спрощеною
процедурою.
Люди рятуються, як можуть.

У Шепетівці близько 10 тисяч

квартир. З них майже поло-
вина власників за свої гроші 
встановила індивідуальне 
опалення. Решта все ще за-
лежна від «благодійників», які 
на цивілізований манер нази-
вають себе «концесіонери».
Останні стверджують, що із 

17 котелень підготували 16. 
Однак ті, на переконання Ми-
коли Полодюка, не придатні 
для експлуатації. «Бізнесме-
ни» привезли труби, але їх не 
зварили і не встановили. До 
того ж, за останній період від 
«ефективних власників» не 
надійшло жодної копійки до 
міського бюджету.
Шепетівська міська рада 

звернулася до правоохорон-
них органів, а також виграла 
суди, проте виконавча служба 
не має що вилучати у «бізнес-
менів», бо їхні рахунки порож-
ні. Натомість ті накопичили 
борги в сумі 48 мільйонів гри-
вень, які за цей рік зросли ще 
на 30 мільйонів гривень.
Зрозумівши, що споживачі 

тікають від них назавжди, «біз-
несмени» не дають їм згоди на 
від’єднання від мережі, робля-
чи жителів міста заручниками 
ситуації, яка обіцяє стати кри-
тичною.
З іншого боку, вони заповзя-

лися хаотично відрізати від 
мережі приватні будинки. Та-
ких вже є 55.
Після багатостраждальної 

епопеї міська влада Шепетів-
ки прагне повернути тепломе-
режу в комунальну власність. 
Тривають тяжби. А «бізнесме-
ни» вимагають компенсації.
Коли і чим закінчаться про-

цеси, ніхто не знає. Якщо вони 
затягнуться, то є підстави ду-
мати, що «бізнесмени» знову 
займуться шантажем і будуть 
закликати мешканців Шепе-
тівки перекривати вулиці і зму-
шувати ПАТ «Шепетівкагаз» 
подавати блакитне паливо без 
попередньої оплати.
На думку Миколи Полодюка, 

концесіонери з ТОВ «Шепе-
тівка Енергоінвест»  прагнуть 
спровокувати мешканців міста 
на ще потужніші протестні ак-
ції, ніж минулого року.  
Ще одна больова точка – 

два багатоповерхових будинки 
в селі Скаржинці Хмельниць-
кого району. Їх від’єднали від 

р ц ц

загальної мережі. І тепер люди 
приречені мерзнути. Минуло-
го року вони теж влаштували 
бунт і навіть перекривали до-
рогу. Як  діятимуть нинішньої 
зими важко передбачити.

Григорій МИХАЙЛЕНКО.

  З КОЛЕГІЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ    ПОДІЇ  

Ïëàòÿòü ñóìë³íí³øå, 
à áîðãè çàëèøàþòüñÿ

Петро ПЕШКО:

Створюємо золотий запас держави
Лісове господарство на теренах Хмельниччини розвива-

ється динамічно, поступально. Від дідівських методів, де 
домінувала ручна праця на посадці, догляді за лісом, варто-
ві зелених шат переходять на сучасні інтенсивні технології 
вирощування лісу.
Напередодні професійного свята лісівників ми зустрі-

лися із знаним новатором галузі, начальником обласного 
управління лісового та мисливського господарства Петром 
Пешком і попросили його розповісти про діяльність під-
відомчих підприємств, поділитися думками й планами на 
перспективу.

(Початок.                                            
Закінчення на 2-й стор.)

Ó Áîãà íåìàº ³íøèõ ðóê, 
êð³ì òâî¿õ –
ðîáè íèìè äîáðî
Щорічно у вересні міжнародна спільнота відзначає День бла-

годійності і подяки та вшановує людей з благородним серцем, 
уважним до чужих проблем, чуйним і щедрим.
У цей складний час, коли для людей з інвалідністю по зору 

скасовані усі пільги, втрачена можливість працювати, а пенсії 
переважно мізерні і їх не вистачає ні на що, –  будь-яка допо-
мога підтримує їх і матеріально, і морально. Наша організація 
громадська, неприбуткова і направляє залучені кошти на прове-
дення операцій, придбання ліків, засобів реабілітації, продуктів 
та інше. На жаль, пожертвувань недостатньо, аби розв’язати на-
гальні проблеми незрячих. Але навіть незначна допомога вселяє 
надію, підтримує їхній моральний дух. Тому всі керівники і колек-
тиви, які підтримують немічних і хворих, зубожілих і обездолених 
заслуговують найщиріших слів вдячності.
Варто зазначити, що люди, які творять добро, є скромними і 

сповідують християнську заповідь: «Хай твоя ліва рука не знає, 
що робить твоя права». Серед наших благодійників є і такі, що 
мають низку своїх проблем, борги, але все ж надають допомогу 
в критичних випадках. Коли діти потребують оперативного ліку-
вання, тривалої дороговартісної реабілітації, такі високодухов-
ні, істино віруючі люди, як Юлія В. (прізвище не вказуємо за її 
бажанням) чинять саме так. За такий мирський подвиг утосівці 
моляться за своїх рятівників, бажають їм, їхнім рідним і близьким 
міцного здоров’я, зростаючого благополуччя, незмінних успіхів і 
удачі в усіх їхніх благородних справах.
Хай їхні життєві, продуктивні сили творити Добро постійно по-

новлюються та сприяють подальшому розвитку і процвітанню!
Наші реквізити:
р/р 26000052315485 в Хмельницька філія ПАТ «ПриватБанк»
МФО 315405, код ЄДРПОУ 23843578
Для довідок: моб. тел. 067-406-33-62, 096-903-70-60, 
ел. пошта «utos» «hmlutos@ukr.net»,
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 24, к. 8.

З глибокою пошаною і повагою
Л. КІРІКІЩУК,

голова Хмельницької обласної організації УТОС.



2 «ПОДІЛЬСЬКІ ВІСТІ», 12 ВЕРЕСНЯ 2019 р., № 37

 КОРИСНИЙ ДОСВІД  15 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ЛІСУ 

«МХП» НАДАЄ 
УНІКАЛЬНИЙ 
ШАНС

 Чотири роки тому «МХП» 
започаткував конкурс грантових 
проектів «Село. Кроки до роз-
витку». В ньому можуть взяти 
участь як діючі підприємці, так 
і ті, хто бажає розпочати влас-
ну справу. 
За словами менеджерки із 

соціальної та корпоративної 
відповідальності ПрАТ «МХП» 
Світлани Мигаль, однією з голо-
вних умов участі є наявність 
соціальної складової у бізнес-
плані, яку грантер планує вті-
лити: «Конкурс від МХП допо-
магає створити, вдосконалити, 
розширити мале підприємство, 
що сприяє створенню нових 
робочих місць та розвитку села. 
Також проект має свою унікаль-
ність у тому, що це є поштовхом 
працювати над реалізацією 
своїх власних задумів. 
Торік я знайомилась і відвіду-

вала переможців минулого року, 
які вже реалізовували свої біз-
нес-проекти, їздила по різних 
областях — було дуже цікаво! 
У програмі присутні дві складо-
ві — комерційна і соціальна. 
Дрібний бізнес на селі має на-
вчитися заробляти. Люди змо-
жуть побачити перспективу в 
себе вдома, а не виїжджати на 
заробітки. Ті, кому вдалося по-
чати власний бізнес завдяки 
грантам, зобов’язуються спри-
яти розвитку місцевості, по-
ширювати набуті знання під-
приємництва серед сусідів або 
в навчальних закладах. Реалі-
зовують конкурс наші партнери 
з громадських організацій. Цьо-
горіч надійшла велика кількість 

заявок на участь в конкурсі, 
важко було обрати переможців. 
Основна із вимог — грантери 
мали бути із сіл, де є потужнос-
ті МХП. Експерти від громад-
ських організацій проводили 
тренінги і семінари щодо на-
писання бізнес-планів, а про-
тягом липня відбувався їх за-
хист. Кожен учасник мав пред-
ставити свій бізнес-проект, бо 
одна справа написати, а інша 
— «горіти» ним і надихати ото-
чуючих. «Закохайте в свій про-
ект!» — повторювала я. Для 
мене важливо, щоб людина 

жила своєю справою, вірила у 
неї. 
У цьому році чимало проектів 

мали екологічних характер. 
Приємно, що підприємці, вра-
ховуючи сьогоденну екологічну 
ситуацію, створюють дружні до 
довкілля бізнеси. Такі проекти 

хочеться підтримувати».
Обов’язковими умовами є 

реєстрація підприємця, як фі-
зичної або юридичної особи і 
легальна сплата податків до 
бюджетів різних рівнів та со-
ціальна спрямованість діяль-
ності.

ДЕБЮТ 
ХМЕЛЬНИЧАН
Конкурс набуває дедалі шир-

шої популярності. І нинішнього 
року пройшов у восьми облас-

тях ,  у  ньому 
взяло участь 
понад 300 пре-
тендентів, се-
ред яких впер-
ш е  б у л и  і 
представники 
Хмельниччи-
ни. 
Для зручнос-

т і  учасник ів 
розділили за 
регіонами. 
Наша область 
разом із Терно-
пільщиною та 
Івано-Франків-
щиною геогра-
фічно потрапи-
ла до західно-
го .  Загалом 
цьогоріч з на-
ших областей 
надійшло  47 
заявок, серед 
яких перемогу 

та фінансову підтримку у роз-
мірі 50 тисяч гривень отримали 
12 найкращих. Цими днями у 
Тернопільській ОДА грантерам 
урочисто вручили сертифіка-
ти.
Для всіх учасників проводять-

ся безкоштовні семінари-тре-
нінги, де нинішні і майбутні 

підприємці отримують консуль-
тації з маркетингу, обліку та 
аудиту. Їх вчать розраховувати 
фінансові потоки, складати 
бізнес-плани, орієнтуватися на 
ринку товарів та послуг.

ФЕЄРВЕРК 
ІДЕЙ ТА 
ОСОБИСТОСТЕЙ
Вручення грантових сертифі-

катів і відзначення переможців 
перетворилося на презентацію 
ідей і оригінальних особистос-
тей.
Проекти-переможці досить 

різноманітні: виробництво кор-
мів, розведення квітів, відкрит-
тя станцій техобслуговування, 
вирощення овочів та енерге-
тичної верби, виїзне харчуван-
ня, пошиття та ремонт одягу, 
виготовлення свічок з натураль-
ного воску, пресування палив-
них брикетів, пекарня.
Варто відзначити, що на суд 

журі пропонувалися і проекти 
екологічного спрямування. Ця 
тема дуже актуальна для тих 
сіл, поблизу яких виникають 
стихійні сміттєзвалища.

НАШІ СЕРЕД 
КРАЩИХ

— Хмельниччина подала 9 
заявок, — розповіла координа-
тор проекту у Західній Україні, 
голова правління громадського 
центру «Еталон» Леся Аронець, 
— 295 осіб пройшли навчання 
з написання бізнес-планів. Ми 
отримали 47 проектів, з яких 
26 були допущені до конкурсу. 
Отримувачами грантових сер-
тифікатів стали 12 підприємців, 
по 4 з кожної області. 
Віктор Боденко із села Со-

снівочка, Білогірського району 
вирішив скласти конкуренцію 
такій відомій у галузі квітникар-
ства державі, як Нідерланди. 
Поки що на місцевому рівні:

— Я не перший рік цим за-
ймаюся. Своя квітка свіжіша і 
не така примхлива, як привізна. 
Вона обійдеться покупцям на-
багато дешевше. Ми вдоскона-
люємося. Прагнемо, щоб рос-
лини у зимовий період краще 
розвивалися і цвіли. Тут нам 
допоможуть «теплі столи», які 
збираємося придбати на гран-
тові кошти.
Дехто радив мені не морочи-

ти собі голови і податися на 
заробітки за кордон, але я хочу 
довести, що гарних результатів 
можна досягти і в Україні.
Олег Бжола з села Новостав-

ці Теофіпольського району за-
ймається виїзним харчуванням. 
Орендує їдальню, де готує стра-
ви. Його підприємство назива-
ється «Смачно у Бжоли». За 
виграний грант хоче придбати 
кондиціонери та морозильну 
вітрину. Запрошує: «Приїжджай-
те, не пошкодуєте! Нагодуємо 
ліпше, ніж вдома!»

УСПІХ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
З БАЖАННЯ
Валентина Кучернюк із села 

Мокроволя Білогірського райо-
ну випускниця Острозької ака-
демії. У студентські роки в ній 
прокинувся талант приємно 
спілкуватися з людьми і цікаво 
організовувати урочистості. Тож 
заснувала свою агенцію, яка 
влаштовує дні народження, 
весілля, корпоративи. Задума-
ла цю справу під час декретної 
відпустки. Бо звикла чимось 
постійно займатися. Спочатку 
було страшнувато, але людям 
гарна, жвава та розумна жінка 
у ролі ведучої сподобалася і 
вони почали її запрошувати на 
різні заходи. 
Найбільше їй подобається 

вести дитячі свята та конкурси. 
Бо сама є мамою. Постійно 

відвідує різноманітні майстер-
класи і вдосконалюється.
Прагне довести, що в селі 

такі заходи можуть відбуватися 
на гідному рівні і не гірше, ніж 
у місті. Люди мають знати, що 
таке тім-білдінг і проектор. Гас-
ло Валентини Кучернюк: «Від-
почивати потрібно гарно!» 
Ветеран АТО Віктор Гордіков 

спеціалізується на виробництві 
борошна та випіканні з нього 
хлібобулочних виробів. Він за-
воював найбільше симпатій, бо 
привіз на дегустацію випічки із 

власної  муки 
п ід  брендом 
«Лінія якості».
Живе і пра-

цює у селі Мих-
н івка  Теофі -
польського ра-
й о н у :  «Хл і б 
печемо на дро-
вах, без доба-
вок і консерван-
тів. Майже не 
використовує-
мо  дріжджів , 
— розповідає 
він. — Хочу про-
давати  свою 
продукцію та-
кож у сусідніх 
Білогірському 
та Волочисько-
му районах, а 
ще планую ви-
робляти мака-
рони  і  житн і 
буханці, бо на 

них є великий попит». 
Вартий подиву той факт, що 

свою власну справу і мережу 
збуту Віктор Гордіков зумів на-
лагодити менш ніж за півроку. 
Хоч у його бізнесу є досить 
серйозні конкуренти: Волочись-
кий, Теофіпольський та Біло-
гірський хлібзаводи. Однак 
ветеран АТО не боїться труд-
нощів, шукає свого покупця, бо 
робить свою справу чесно і з 
душею.
Значення конкурсу «Село. 

Кроки до розвитку» важко пере-
оцінити. Адже коли людина 
обдумує і започатковує свою 
справу, то вагається і сумніва-
ється. Потребує підтримки. І 
серед учасників конкурсу зу-
стрічаються однодумці, вони 
знайомляться, обмінюються 
контактами, підтримують один 
одного і інколи створюються 
кооперативи. 

Володимир МИХАЙЛЮК.
Фото Ігоря АЛЕКСЮКА.

Як започаткувати 
власну справу на селі?
Безробіття в селах — одна із найболючіших проблем сьогодення. У пошуках застосу-

вання своїх здібностей та сил люди змушені їхати на заробітки до міста, а то й за кордон. 
Проблема набирає розмаху стихії.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з 

європейським акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами в Нідер-
ландах, Словенії, Словаччині, а також дистрибуційним офісом в ОАЕ.
Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і 

тваринництва. 
МХП — один з найбільших національних роботодавців, який об’єднує більше 28 

тисяч співробітників на понад 30 підприємствах у 14 регіонах присутності. Холдинг 
є багаторазовим переможцем престижних національних рейтингів кращих робото-
давців у різних номінаціях, а також одним з найбільших провайдерів проектів корпо-
ративної соціальної відповідальності. 
МХП першим з українських агрохолдингів почав формування навколо себе екосис-

теми для технологічних стартапів та акселерації швидкозростаючих бізнесів. Агро-
індустріальний холдинг МХП — один з національних лідерів у сфері розвитку аль-
тернативної енергетики та виробництва енергії з відновлюваних джерел.

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ З ХМЕЛЬНИЧЧИНИ: ВІКТОР БОДЕНКО, ВАЛЕНТИНА КУЧЕРНЮК, 
ОЛЕГ БЖОЛА ТА ВІКТОР ГОРДІКОВ.

СВІТЛАНА МИГАЛЬ (СПРАВА) ВРУЧАЄ 
СЕРТИФІКАТ ОЛЕГУ БЖОЛІ.

СВІТЛАНА МИГАЛЬ (СПРАВА) ВРУЧАЄ 
СЕРТИФІКАТ ВІКТОРУ БОДЕНКУ.

 КРИМІНАЛ 

(Початок у №№ 35, 36)
Валерій ГРОШКО.

(Далі буде).

 РЕЗОНАНС 

Ïðàâäà äîïîìàãàº ï³äíÿòèñÿ ç êîë³í
Аби ліпше усвідомити метамор-

фози зі смислами, варто згадати, що 
гопак колись був ритуалом і його 
виконували воїни, а тепер — артис-
ти на сцені для глядачів. Іноді в 
таких обідраних, чи неправдоподіб-
них костюмах, що соромно дивитися. 
Тоді танець піднімав бойовий дух, а 
тепер, позбавлений сакральності, 
— навіває нудьгу.
Ось, наприклад, в Україні при по-

передній владі зросли в рази тарифи 
на електроенергію та газ. І де «за-
хисники нації»?
Чи можна вважати героєм того, 

хто мовчить, як у рот води набрав, 
коли на його очах грабують рідних і 
близьких? Та й інших громадян.
Від історичних пошуків, конферен-

цій та полемік нам теж у дійсності не 
стає ні холодно, ні жарко. Їх призна-
чення пафосно відволікати увагу 
українців і створювати ілюзію по-
шуку виходу із тупика.
Ніхто із «грамотіїв» не спромігся 

сформулювати національну ідею. А 
за її відсутності немає і лідера.
Псевдопатріоти проспали еконо-

мічну приватизацію, коли «конкрет-
ні пацани» і «зарубіжні благодійники» 
захопили ключові підприємства та 
господарства, а тепер від безвиході 
прагнуть монополізувати історичний 
контекст та дискурс на спірне мину-
ле і екстраполювати його на майбут-
нє. Шукають позавчорашній день і 
тиражують різні схоластичні нісеніт-
ниці, одержуючи за це посади, пре-
мії та гранти. Не маючи конкретного 
плану порятунку України, живляться 
енергією її розпаду!
Ті, хто колись сиділи тихо, як миша 

під віником, або навіть засідали в 
президіях і бюро, тепер навперебій 
базікають про національно-патріо-
тичне минуле. Одержуючи за це 
посади, премії і гранти. 
Про сучасне вони ні гу-гу. Така 

справжня ціна «сміливості» ново-
явлених «іванів сусаніних».

БІОРОБОТИ ПРОТИ 
ЗОЛОТОГО ФОНДУ
Вітчизняні керівники і господарі 

класичного зразка є золотим фондом 
нації. Таким же, як земля, геополітич-
не розташування і кристалічний щит. 
Передусім завдяки ментальності цих 
особистостей.
До посади директора в часи, коли 

існував кадровий резерв, могла під-
нятися тільки дуже здібна, відпові-
дальна, дисциплінована, грамотна, 
вольова і харизматична людина.
Тепер на зміну господарям йдуть 

«біороботи», яких у нас на західний 
кшталт називають «менеджерами». 
Цих «спеціалістів» дресирують на 
тренінгах, де їм відключають емоцій-
но-чуттєву складову. Після чого їхні 
голови легко можна напхати різними 
ідеологемами. З таких штампують 
«коліщатка» і «гвинтики» гігантських 
корпоративно-визискувальних меха-
нізмів. 

«Менеджери» керуються категорі-
ями доцільності та вигоди. Інші цін-
ності їм, даруйте, по барабану. Це і 
є сучасні яничари. 
Свідомо чи несвідомо вони діють 

під орудою тих спрутів, яких ідеолог 
глобалізму Жак Аталі назвав «новими 
завойовниками».

ІННОВАЦІЇ 
І «ЧОРНІ ДІРИ» 
Що стосується інновацій, то 5 років 

тому в «Подільських вістях» я опри-
люднив цикл статей на цю тему. Їх 
увінчала публікація «Чи бути в Хмель-
ницькому силіконовій долині?», у 
співавторстві з Ярославом Ващу-
ком.
В її основі інтерв’ю з нашим зем-

ляком, всесвітньо відомими конструк-
тором і винахідником Юхимом Ліф-
шиним. На той час він мешкав у 
столиці Силіконової долини — місті 

Пало Альто (штат Каліфорнія) і роз-
повів, як можна без особливих затрат 
дати поштовх новаторству та еконо-
міці Хмельниччини. Він також запро-
понував свої посередницькі послуги, 
оскільки є дуже авторитетним екс-
пертом у галузі новітніх технологій.
Стаття Департаментом з інновацій 

України була рекомендована до ви-
вчення в усіх областях. 
Матеріал зайняв майже сторінку 

в газеті «Подільські вісті». Однак, 
коли я запитав голову обласного 
управління економіки і голову об-
ласної адміністрації, чи бачили вони 
її, то ті не відали про неї ні сном, ні 
духом.
Я заніс їм по примірнику в кабіне-

ти. Через деякий час почув на об-
ласній колегії, що в нас започатку-
вали щось, типу «технопарку» десь 
при в’їзді у Кам’янець-Подільський. 
Тобто посадовці створили чергову 
чорну діру, де мали безслідно щез-
нути великі державні гроші. Про 
«старт-апи», які допомагають уник-
нути корупції, там не мовилося жод-
ного слова.

ВИННИХ БУДЕ 
ВАЖКО ЗНАЙТИ
Автор пише, що промисловість 

ніхто не розвалює спеціально. Це 
теж вірно. Хто візьме на себе таку 
відповідальність, аби потім його 
тягали по правоохоронних органах і 
судах.
Та й навіщо руйнувати, коли мож-

на створити такі умови, що підпри-
ємство вріже дуба чи протягне ноги 
за кілька місяців. А потім дозволити 
людям безкарно розібрати його до 
фундамента. На Хмельниччині є 
сотні таких об’єктів!
Де взяти кредити під низькі відсо-

тки, державні замовлення, гарантії, 
можливості для експорту та ін? Як 
захиститися від рейдерів? Знищені 
цілі галузі — ніхто не сидить у в’яз-
ниці!
Просто виробництвам створили 

такі умови, що вони передчасно і 

безславно загнулися. На ринки збу-
ту їхньої продукції зайшли іноземні 
компанії. 

МЕТРОПОЛІЇ 
І НЕОКОЛОНІЇ
Автор наводить приклад Нідерлан-

дів. Але ця держава належить до 
старих європейських колоніальних 
метрополій. Наряду з Великобрита-
нією, Францією, Бельгією, Іспанією 
та Португалією. 
Там панують інші закони.
Польща і Чехія, яких нам ставлять 

у приклад, фактично мають статус 
васалів, за який розплатилися части-
ною суверенітету. Не аналізуватиму 
всіх аспектів, а тільки зупинюся на 
одному. Державний борг Чехії стано-
вить 131 мільярд доларів, а Польщі 
— 621 мільярд доларів. Кожен чех 
винен 12 тисяч 384 долари, а кожен 
поляк — 16 тисяч 61 долар. До по-
терпілих входять малюки і пенсіоне-
ри. Рано чи пізно життя взайми аук-
неться. Підуть з молотка державні 
активи і земля. 
І це при тому, що в цих країнах 

гарують як наймити мільйони наших 
співвітчизників! 
Про те, що Україна — має ознаки 

неоколонії вже давно і відверто гово-
рять деякі депутати та політики.
А де у світі є така з розвинутою 

економікою? Хто буде в піку собі 
плекати конкурента? Для чого? Аби 
він створював у метрополіях безро-
біття і тіснив їх на ринках сировини 
та збуту?
Болівія, Парагвай, Еквадор, Зім-

бабве, Перу, Нігерія, Заїр та інші не 
бідні ресурсами країни понад 200 
років слухняно танцюють під коло-
ніальну дудку. Їхні «смотрящі» за-
кінчують Сорбону, Оксфорд, Кемб-
ридж, Йель, Прінстон та Гарвард. І 
який результат?

Ïåòðî ÏÅØÊÎ: 

Ñòâîðþºìî 
çîëîòèé çàïàñ 
äåðæàâè

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.)

 — Необізнані іноді звину-
вачують  лісівників  у над-
мірному рубанні, у повільно-
му збільшенні  лісистості 
Хмельниччини, яка за науково 
обгрунтованими розрахун-
ками має зрости майже на 85 
тисяч гектарів. Це — стра-
тегічне завдання, якщо вра-
хувати, що в області є мен-
ше 285 тисяч гектарів на-
саджень. 
 — Передусім скажу ось що: є ліси 

експлуатаційні й з особливим режи-
мом користування, тобто ті, що ви-
конують природоохоронні функції. 
Суцільні рубки здійснюються лише 
в експлуатаційних. Тут вони регла-
ментовані законодавством і не пере-
вищують розрахункову лісосіку, а, 
значить, ніхто не вибирає більше, 
ніж дозволено. Про це свідчать фак-
ти. Так, за десятиріччя підприємства 
управління відтворили майже 13 
тисяч гектарів лісів, а суцільні зруби 
склали менше 12 тисяч гектарів. 
Характерно, що на зрубаній лісосіці 
прагнемо посадити новий ліс того ж 
року. За останні п’ять років площі 
стиглих і перестиглих лісів збільши-
лися на 3,5 тисячі гектарів і станов-
лять 26 тисяч гектарів. Тут накопи-
чено 8 мільйонів кубометрів дереви-
ни. Середній вік подільського лісу в 
держлісфонді — понад 60 років. Це 
ще одне свідчення ощадливого гос-
подарювання. 

 Щодо збільшення лісистості, то 
проблема не в нашій неспроможнос-
ті. Лісівники краю щороку готові за-
садити до двох тисяч гектарів площ. 
Справа в тому, що Хмельниччина 
належить до регіонів з розвиненим 
сільським господарством і багатими 
родючими  землями ,  то  знайти  в 
районах нові ділянки для розшире-
ного лісорозведення проблематично. 
Разом з тим, обласне управління 
лісового та мисливського господар-
ства ініціювало проведення консер-
вації земель під заліснення, які в 
подальшому будуть передаватися 
державним підприємствам для лісо-
розведення.

 — Підвідомчі  підприєм-
ства управління займаються 
не тільки вирощуванням лісу, 
а й переробкою низькосорт-
ної деревини, яка не корис-
тується великим попитом 
на ринку.
 — Скажу відверто, до мого при-

ходу на нинішню посаду переробка 
деревини була, як мовиться, на за-
двірках. Причини різні. Передусім 
поставки лісу–кругляка, особливо за 
кордон, приносили достатньо коштів 
і можна було спочивати на лаврах. 
Модернізацією цехів переробки де-
ревини, які працювали на допотоп-
ному обладнанні, м’яко кажучи, за-
ймалися мало. Хіба що один Ізяс-
лавський лісгосп приділяв цьому 
увагу.

 Ми розробили стратегічну про-
граму переробки деревини. Рекон-
струювали цехи в Летичівському, 
Старокостянтинівському й Шепетів-
ському лісгоспах. Капітально від-
ремонтували діючі лісопильні пило-
рами, придбали дві сучасні стрічко-

пильні пилорами, інше обладнання. 
Зараз обладнуємо на підприємствах 
сушильне господарство. За короткий 
час випуск продукції зріс на 45 від-
сотків. Цього, звичайно, недостатньо. 
Будемо нарощувати обсяги пере-
робки в рази. А в недалекій перспек-
тиві — поетапна доукомплектація 
цехів високоточним обладнанням 
для переробки цінних порід дереви-
ни й виготовлення товарів з високою 
доданою вартістю Встановимо лінію 
з виготовлення пелет, брикетів.

 — Як кажуть,  нове — це 
давно забуте старе. Раніше 
лісгоспи заготовляли бере-
зовий сік, гриби, різноманіт-
ні товари народного спожи-
вання...
 — Побічне лісокористування зараз 

знову відроджуємо. Лісгоспи закла-
дають нові сади, ягідні плантації, 
завели пасіки, заготовляють гриби, 
лікарські рослини, створюють підсо-
бні господарства. Особливо великий 
досвід тут нагромадив Ярмолинець-
кий лісгосп. 

 На цьому не зупиняємося. Ве-
деться  підготовка  до  створення 
центрів з вирощування декоративних 
рослин і новорічних ялинок для про-
дажу їх населенню й на експорт. На 
часі й будівництво цеху з переробки 
продукції побічного користування. Є 
й інші цікаві задумки.

 — Останні роки лісгоспи 
багато роблять для ство-
рення мережі сучасних зон 
відпочинку в мальовничих 
лісових куточках уздовж ав-
тотрас.
— Наблизити ліс до людей, де б 

вони гарно відпочили, — для нас це 
не лозунг, красиві слова, а повсяк-
денна робота. На рекреацію виді-
ляємо чималі кошти, обладнуємо 
пункти для сімейного й колективно-
го відпочинку. Щороку мережа від-
починку розширюється на кілька 
об’єктів. Так буде й надалі.

 — Петре Степановичу, а 
якими успіхами лісівники зу-
стрічають своє професійне 
свято? 
 — За вісім місяців реалізовано 

продукції на 491,8 мільйона гривень. 
До зведеного бюджету спрямовано 
167,8 мільйона гривень. Крім того, 
Єдиного внеску сплачено 48 мільйо-
нів гривень.

 — Цифри  свідчать ,  що 
лісівники краю багато ро-
блять для розквіту рідної 
держави...
 — Своє покликання — ростити ліс 

для майбутніх поколінь — працівни-
ки наших підприємств виправдовують 
самовідданою працею, яка, до речі, 
достойно винагороджується: серед-
ня зарплата по управлінню за вісім 
місяців становить майже 17 тисяч 
гривень. Це найвищий показник у 
лісовій галузі України.

 Користуючись нагодою, вітаю 
дружну лісівничу родину Хмельнич-
чини з професійним святом, бажаю 
кожному добробуту, процвітання, 
миру!

Інтерв’ю взяв
Віктор КРИВОШИЯ.

19 осіб доставили до найближчого 
відділку поліції для перевірки закон-
ності їхнього перебування на терито-
рії України та причетності до вчинення 
важких і особливо важких злочинів.

 Як повідомляє Сектор комунікації поліції 
Хмельницької області, 28 серпня працівники 
управління стратегічних розслідувань та карного 
розшуку ГУНП у Хмельницькій області спільно з 

працівниками південно-західного відділення по-
ліції, патрульними й поліцією особливого призна-
чення за участі співробітників управління Дер-
жавної міграційної служби в Хмельницькій об-
ласті на території одного з відпочинкових комп-
лексів обласного центру перервали так звану 
«сходку» представників різних регіонів держави, 
які мають широке коло кримінальних зв’язків. 

«Товариство»  відзначало день народження 
«злодія в законі» на прізвисько Гулі та проводи-

ло інтернет-конференцію для узгодження по-
дальших злочинних дій.
Раніше Служба безпеки України викрила та 

блокувала діяльність «злодіїв у законі», які конт-
ролювали багатомільйонний  грошовий обіг, 
одержаний від незаконної діяльності  криміналь-
них груп у Херсонській, Одеській і Запорізькій 
областях.

Т. КОРА.

«Ñõîäêà» çàê³í÷èëàñÿ ìàñîâèì àðåøòîì

 ОГОЛОШЕННЯ 
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ПОНЕДIЛОК, 16 
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 “Новий  день ”  з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Ма-
маєм та М. Матросовим. 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Репортер”.  
09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з 
К. Ашiон i П. Рольником. 12.10, 14.10, 
16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Трушик. 
12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 
“Деталi на “Прямому” з В. Фроловою i 
О .  Близнюком .  17 .00  “Ситуац iя ”  з 
М .  Леончук .  18 .15  “Ехо  Укра їни ”  з 
М. Ганапольським. 20.00 “Прямий ефiр” 
з С. Орловською та М. Вереснем. 22.00 
“Прямий” контакт” з Т. Березовцем. 23.00 
“ХХХ”.
КАНАЛ “2+2”

06.00 М/ф. 08.00 “Помста природи”. 09.25, 
18.15 “Спецкор”. 10.05, 18.50 “ДжеДАI”. 
10.40, 19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. 
Харкiв 2”. 14.35 Х/ф “Зiткнення”. 16.05 
Х/ф “День незалежностi: вiдродження”. 
21.35 Т/с “Касл 6”. 23.10 Х/ф “Акуляче 
торнадо 5”.
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса. 07.40, 13.45 
Правда життя. 08.40 Мисливець i здобич. 
09.40 Життя. 10.35 Скептик. 11.35 Там, де 
нас нема. 12.35, 00.40, 05.10 Речовий до-
каз. 14.55, 23.40 Таємницi Другої свiтової. 
15.55, 21.45 Скарби з горища. 16.55 Ве-
летнi льодовикової ери. 17.55, 22.45 Дика 
Арктика. 18.55, 20.50 Фантастичнi iсторiї. 
19.55 Прихована реальнiсть.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 10.05 Х/ф “Казка 
про того, хто ходив страху вчитися”. 11.15 
Т/с “Рання пташка 2”. 12.00, 13.00 Танька i 
Володька. 12.30, 13.30, 20.00 Одного разу 
пiд Полтавою. 14.00, 19.00 СуперЖiнка. 
15.00 Богиня шопiнгу. 17.00, 02.00 Панян-
ка-селянка. 22.00 Iгри Приколiв. 23.00 Т/с 
“Хамелеон”. 00.00 Сiмейка У. 

ВIВТОРОК, 17
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 “Новий  день ”  з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Ма-
маєм та М. Матросовим. 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Репортер”. 
09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з 
К. Ашiон i П. Рольником. 12.10, 14.10, 
16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Трушик. 
12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 
“Деталi на “Прямому” з В. Фроловою i 
О .  Близнюком .  17 .00  “Ситуац iя ”  з 
М .  Леончук .  18 .15  “Ехо  Укра їни ”  з 
М. Ганапольським. 20.00 “Прямий ефiр” 
з С. Орловською та М. Вереснем. 22.00 
“Прямий” контакт” з Т. Березовцем. 
КАНАЛ “2+2”

06.00 “Казка з татом 3”. 08.00 Т/с “Удар у 
вiдповiдь 3”. 09.40, 18.15 “Спецкор”. 10.20, 
18.50 “ДжеДАI”. 11.00, 17.15 “Загублений 
свiт”. 12.50 “Помста природи”. 13.05 Х/ф 
“Персi Джексон та викрадач блискавок”. 
15.15 Х/ф “Герой”. 19.25, 20.30 Т/с “Мен-
тiвськi вiйни. Харкiв 2”. 21.35, 23.10 Т/с 
“Касл 6”. 00.55 “Облом.UA”.
МЕГА

06.00 Бандитський Київ. 07.35, 13.45 
Правда життя. 08.35, 16.55 Мисливець i 
здобич. 09.35, 17.55, 22.45 Дика Арктика. 
10.35 Скептик. 11.35 Там, де нас нема. 
12.35, 00.40 Речовий доказ. 14.55, 23.40 
Таємниц i Другої свiтової. 15.55, 21.45 
Скарби з горища. 18.55, 20.45 Фантастичнi 
iсторiї. 19.50 Прихована реальнiсть.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 10.05 Х/ф “Шес-
теро весь свiт обiйдуть”. 11.15 Т/с “Рання 
пташка 2”. 12.00, 13.00 Танька i Володька. 
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу пiд Полта-
вою. 14.00, 19.00 СуперЖiнка. 15.00 Богиня 
шопiнгу. 17.00, 02.00 Панянка-селянка. 
22.00 Казки У Кiно. 23.00 Т/с “Хамелеон”. 
00.00 Сiмейка У.

СЕРЕДА, 18 
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 “Новий  день”  з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та 
М. Матросовим. 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. 09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” 
трафiк” з К. Ашiон i П. Рольником. 12.10, 
14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та 
К. Трушик. 12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. 
Курбановою та О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 
15.15 “Деталi на “Прямому” з В. Фроловою i 
О. Близнюком. 17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук. 
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським. 
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 
М. Вереснем. 22.00 “Прямий” контакт” з 
Т. Березовцем. 23.00 “ХХХ”.
КАНАЛ “2+2”

06.00 М/ф. 08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”. 
09.40, 18.15 “Спецкор”. 10.20, 18.50 “ДжеДАI”. 
11.00, 17.20 “Загублений свiт”. 13.00 “Помста 
природи”. 13.35 Х/ф “Вiрус для солдатiв”. 15.25 
Х/ф “Макс Пейн”. 19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2”. 21.35, 23.10 Т/с “Касл 6”.
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса. 07.25, 13.45 Прав-
да життя. 08.35 Велетнi льодовикової ери. 
09.35 Пiд iншим кутом. 10.35 Скептик. 11.35 
Там, де нас нема. 12.35, 00.40 Речовий доказ. 
14.55, 23.40 Таємницi Другої свiтової. 15.55, 
21.45 Скарби з горища. 16.55 Мисливець i 
здобич. 17.55, 22.45 Дика Арктика. 18.55 Фан-
тастичнi iсторiї. 19.55 Прихована реальнiсть. 
20.50 Фантастичнi iсторiї. Пiрамiди.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 09.15 Х/ф “Том 
Сойєр”. 11.15 Т/с “Рання пташка 2”. 12.00, 
13.00 Танька i Володька. 12.30, 13.30, 20.00 
Одного разу пiд Полтавою. 14.00, 19.00 
СуперЖiнка. 15.00 Богиня шопiнгу. 17.00, 
02.00 Панянка-селянка. 22.00 Казки У Кiно. 
23.00 Т/с “Хамелеон”. 00.00 Сiмейка У. 01.00 
Т/с “Домашнiй арешт”.

ЧЕТВЕР, 19
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 “Новий  день ”  з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Ма-
маєм та М. Матросовим. 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 19.45 “Репортер”.  
09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з 
К. Ашiон i П. Рольником. 12.10, 14.10, 
16.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Трушик. 
12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 
“Деталi на “Прямому” з В. Фроловою i 
О .  Близнюком .  17 .00  “Ситуац iя ”  з 
М .  Леончук .  18 .15  “Ехо  Укра їни ”  з 
М. Ганапольським. 20.00 “Прямий ефiр” 
з С. Орловською та М. Вереснем. 22.00 
“Прямий” контакт” з Т. Березовцем. 23.00 
“ХХХ”.
КАНАЛ “2+2”

06.00 М/ф. 08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”. 
09.40, 18.15 “Спецкор”. 10.20, 18.50 “ДжеДАI”. 
11.00, 17.15 “Загублений свiт”. 12.55 Х/ф 
“Нокаут”. 14.50 Х/ф “Iмперiя вовкiв”. 19.25, 
20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв 2”. 21.35, 
23.10 Т/с “Касл 6”. 00.55 “Облом.UA”.
МЕГА

06.00 Бандитський Київ. 07.45, 14.05 Правда 
життя. 08.55, 17.05 Мисливець i здобич. 09.55 
Пiд iншим кутом. 10.55 Скептик. 11.55 Там, де 
нас нема. 12.55, 00.40 Речовий доказ. 15.05, 
23.40 Таємницi Другої свiтової. 16.05, 21.45 
Скарби з горища. 18.05 Таємнича Аравiя. 
19.05, 20.50 Фантастичнi iсторiї. 20.00 При-
хована реальнiсть. 22.45 Дика Флорида.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 10.05 Х/ф “Три 
пера”. 11.15 Т/с “Рання пташка 2”. 12.00, 13.00 
Танька i Володька. 12.30, 13.30, 20.00 Одного 
разу пiд Полтавою. 14.00, 19.00 СуперЖiнка. 
15.00 Богиня шопiнгу. 17.00, 01.00 Панянка-
селянка. 22.00 Казки У Кiно.  

П`ЯТНИЦЯ, 20 
ПРЯМИЙ

06.00, 07.15, 08.15 “Новий  день”  з 
Ю. Шпачинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм та 
М. Матросовим. 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репортер”.   
09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. Ашiон i 
П .  Рольником .  12.10,  14.10 “Крим i -
нал” з С. Вардою та К. Трушик. 12.20, 
16.30 “Гаряча тема” з О. Курбановою та 
О. Шилкiною. 13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на 
“Прямому” з В. Фроловою i О. Близнюком. 
16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою та 
К. Трушик. 17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук. 
18.30 Спецпроект “Влада хохотала”. 19.00 
“Ехо України” з М. Ганапольським. 22.00 
“Поярков. News”.
КАНАЛ “2+2”

06.00 М/ф. 08.00 Т/с “Удар у вiдповiдь 4”. 
09.40, 18.15 “Спецкор”. 10.20, 18.50 “ДжеДАI”. 
11.00, 17.15 “Загублений свiт”. 12.55 “Помста 
природи”. 13.25 Х/ф “Буря смiливих”. 15.05 
Х/ф “Персi Джексон та викрадач блискавок”. 
19.25 Х/ф “Атлантичний рубiж”. 21.10 Х/ф 
“Атлантичний рубiж 2: вiдродження”. 22.55 
Х/ф “Клеймо”. 00.50 Х/ф “Планета акул”.
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса. 07.45, 14.00 Прав-
да життя. 08.50, 16.50 Мисливець i здобич. 
09.50 Пiд iншим кутом. 10.50 Скептик. 11.50 
Там, де нас нема. 12.50, 00.40 Речовий доказ. 
14.50, 23.40 Таємницi Другої свiтової. 15.50, 
21.45 Скарби з горища. 17.50 Таємнича Ара-
вiя. 18.50 Фантастичнi iсторiї. Пiрамiди. 19.50 
Прихована реальнiсть. 20.45 Фантастичнi 
iсторiї. 22.45 Дика Флорида.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 09.45 Х/ф “Принци 
повiтря”. 11.15 Т/с “Рання пташка 2”. 12.00, 
13.00 Танька i Володька. 12.30, 13.30, 20.00 
Одного разу пiд Полтавою. 14.00, 19.00 
СуперЖiнка. 15.00 Iгри Приколiв. 16.00 Х/ф 
“Сам вдома 2”. 18.00, 01.00 Панянка-селянка. 
21.00 Х/ф “Сам вдома 3”. 23.00 Х/ф “Кравчиня: 
помста от-кутюр”.

СУБОТА, 21
ПРЯМИЙ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 “Репортер”. 09.10, 10.15 
“Ехо  України ”  з  М .  Ганапольським . 
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич. 
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з 
П. Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилк iною. 17.00 “Щас-
ливе iнтерв`ю”. 18.00, 19.00, 20.00 Ток-
шоу в прямому ефiрi з Л. Мамедовою. 
21.00 “Закрита зона”. 22.00 “The Week”. 
Мiжнародний огляд з Т. Березовцем та 
П. Залмаєвим. 23.00 “Вата-шоу”.
КАНАЛ “2+2”

06.00 М/ф. 07.50 “ДжеДАI. Дайджест”. 
08.50 “Загублений свiт”. 14.55 Х/ф “День 
незалежностi: вiдродження”. 17.05 Х/ф 
“Макс Пейн”. 19.00 Х/ф “Чужий: Запо-
вiт”. 21.15 Х/ф “Бронежилет”. 23.00 Х/ф 
“Мегапiтон проти Гатороїда”. 00.50 Х/ф 
“Старi днi”.
МЕГА

06.00 Бандитський Київ. 07.50, 23.10 
Мiстична Україна. 09.35 Речовий доказ. 
10.45 Таємницi Другої свiтової. 12.45 101 
рiч, що змiнила свiт. 14.15 Сучаснi дива. 
Гостра їжа. 15.05 Дика Флорида. 16.55 
Пiд iншим кутом. 18.25 Мiсця сили. 21.00 
101 страва, що змiнила свiт. 22.20 Сучаснi 
дива. 23.55 Скарб.ua.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 11.45 Х/ф “Казка 
про того, хто ходив страху вчитися”. 12.50 
Х/ф “Шестеро весь свiт обiйдуть”. 14.00, 
01.00 Панянка-селянка. 17.00 Х/ф “Крав-
чиня: помста от-кутюр”. 19.00 Одного разу 
пiд Полтавою. 22.00 Казки У Кiно.

НЕДIЛЯ, 22
ПРЯМИЙ

09.00 ,  10 .00 ,  11 .00 ,  12 .00 ,  13 .00 , 
14.00, 15.00, 16.00, 17.45, 20.45 “Ре-
портер”. 09.10 “18 плюс” з С. Лойко та 
А .  Тулинською .  10 .10  “Крим iнал ”  з 
С. Вардою та К. Трушик. 11.15, 12.15, 
13.15 “Акценти” з Н. Фiцич. 14.15, 15.15, 
16.15 “Великий марафон” з П. Рольником, 
О. Близнюком, О. Курбановою та О. Шил-
кiною. 17.00 “Про особисте” з Н. Фiцич. 
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому ефiрi 
з Л. Мамедовою. 21.00 “Великi новини” з 
Т. Березовцем. 23.00 “Вата-шоу”..
КАНАЛ “2+2”

06.00 М/ф. 07.50 “ДжеДАI”. 09.10 Т/с 
“Звонар”. 12.10 Х/ф “День, коли Земля 
зупинилась”. 13.55 8 тур ЧУ з футболу. 
“Десна” –  “Шахтар”. 16.00 Х/ф “Захисник”. 
17.50 Х/ф “Кiкбоксер”. 19.45 Х/ф “Заклятi 
вороги”. 21.15 Х/ф “Пробудження смертi”. 
23.00 “ПроФутбол”. 00.30 “Облом.UA”.
МЕГА

06.00 Бандитська Одеса. 08.00, 23.20 
Мiстична Україна. 09.40 Речовий доказ. 
10.50 Таємницi Другої свiтової. 12.50 101 
страва, що змiнила свiт. 14.10, 22.30 Су-
часнi дива. 15.00 Таємнича Аравiя. 17.00 
Пiд iншим кутом. 18.30 Мiсця сили. 21.00 
101 рiч, що змiнила свiт.
ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок. 11.25 Х/ф “Кру-
тий пес”. 13.00 Панянка-селянка. 17.00 
Х/ф “Сам вдома 3”. 19.00 Одного разу пiд 
Полтавою. 22.00 Казки У Кiно. 01.00 Т/с 
“Домашнiй арешт”.

КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

 ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОПОВІДАННЯ 

Íå÷óéâ³òåð

Розповідаю про пережите і 
відчуваю, що від хвилювання 
навіть мій голос мені чужіє.

— Якому чоловікові  таке 
сподобається? Ото і я злився 
на Марину, сердився на себе, 
ревнував так, що пекло серце 
і темніло в очах. Коли вона 
поверталася, грубо, не виби-
раючи слів, виказував їй в очі 
все, що думав, а вона ніколи 
не обсварювалася, нічого не 
заперечувала, не виправдо-
вувалася, не ображалася, а 
тільки посміхалася замріяно 
і, дивлячись повз мене посо-
ловілими очима, час від часу 
примовляла: «Так, коханий», 
«Звичайно, любий», «Я згодна 
з тобою, зайчику», «Якщо хо-
чеш, можеш мене і побити, 

котику». У ці миті вона здава-
лася такою щирою і безза-
хисною, а лице її було таким 
відкритим ,  що  в  мене  геть 
щезало бажання з нею свари-
тися, а не те, щоб підняти на 
неї руку, хоч іноді кулаки й 
дуже чесалися. Потім, ніби 
отямившись ,  переставала 
мене слухати, переодягалася 
у домашній одяг, і з якимось 
шаленством бралася поряд-
кувати у квартирі й на кухні чи 
просто тягла мене у ліжко і я 
не мав сили опиратися своєму 
трепетному бажанню і її по-
хітливій владі. Словом, по-
водилася так, ніби нічого й не 
відбулося. І я тоді починав 
сумніватися, чи справді Мари-
на десь і з кимось була, чи це 
все сам собі нафантазував? 
У такі хвилини не вона, а я 

почувався винним не знати й 
за що…
Змовкаю, і в німій тиші, зда-

ється, що десь зовсім поруч 
заходиться плачем безгоміння.

— Кілька тижнів, а то й мі-
сяць, вона бувала звичайною 
жінкою. А якогось дня знову 
залишала Надійку на сусідку, 
і зникала, аби потім поверну-
тися із шлейфом млосно-со-
лодких спогадів. Може, ми так 
і жили б ще якийсь час, якби 
знайомі й колеги не почали з 
мене глузувати, бо бачили 
Марину в обнімку то з одним 
чоловіком, то з іншим. І я здав-
ся… Після чергових безсо-
ромних походеньок за любо-
в’ю, вже нічого їй не сказав, 
не просив, щоб одумалася, не 
совістив і не лаяв, а поставив 
перед  вибором  або ,  або . . . 
Марина якось жахно тоді гля-
нула, бо ніколи мене таким 
рішучим не бачила, і аж сльо-
за набігла на її світло-сірі очі, 
які темнішали тільки від плот-
ських утіх … 

— Який же ти наївний, — зі-
тхають дядько, не дивлячись 
на мене. — Якщо жінка чогось 
захоче, то її й камінь не зупи-
нить ,  а  не  те  що  твої  сло-
ва…

Олексій ТИМОЩУК.

(Далі буде).(Початок у №№ 32, 34).

 ДОЛІ ЛЮДСЬКІ 

Подружжя Ганна та Михайло 
Проказюки часто зустрічають 
своїх дітей із близьких та да-
леких доріг. Щоліта приїжджає 
найстарший з онуків Анатолій. 
Тут, у домі  бабусі  й  дідуся 
зростав, бігав до школи. Від 
дитинства, веселого й без-
турботного, залишилися гарні 
й щемливі спогади. Хіба мож-
на забути бабусин запашний 
борщ чи духмяний хліб із печі, 
або пампушки з часником?
Уже давненько онук приїж-

джає не погостювати, а допо-
могти стареньким. Проте Ми-
хайло Матвійович і не хоче 
чути про відпочинок, а береть-
ся за будь-яку роботу, ще дро-
ва рубає. «У русі — здоров’я 
т а  с ила» ,  —  у п е в нений 
87-річний пенсіонер. 
Та і його дружина не всидить 

без діла ні хвилини. І в неї є 
помічниця, бо й донька Світ-
лана приїхала з Києва, але їй 
так хочеться приготувати щось 
смачненьке найжаданішим 
гостям.
І втішена тим, що в дітей 

інше краще життя, аніж було 
в неї. Із її великої родини, в 
якій зростало дев’ятеро дітей, 
залишилося лише троє, бо 
голод лютував у селі. 

— Біда була, а не життя. 
Закінчивши перший клас, до 
школи не ходила. То соромно 
було мені взувати батькові 
діряві чоботи, великі й незруч-
ні. Коли прийшли у село німці, 
то додалося ще страху й сліз… 
Чомусь на мого тата впала 
підозра, хоча він тяжко пра-
цював на фермі, — розповіда-
ла Ганна Давидівна. — І до-
нині не знаю, за що серед ночі 
забрали його німці й повели 
по снігу босим аж у Калинівку. 
Додому відпустили, але за-
студився, обморозив ноги й 

невдовзі помер. Замість нього 
я, чотирнадцятирічна, працю-
вала на фермі біля худоби. 
Дарма, що сім’я Михайла 

Проказюка була заможною. 
Через те, що глава родини 
відмовився віддавати корову 
й коня у колгосп, його розкур-
кулили. Не лише втратив зем-
лю й надію на власне госпо-
дарство ,  а  ще  з  ініціативи 
місцевого активіста подружжя 
з трьома діточками виселили 
з рідної хати. 
Із болем згадував Михайло 

Матвійович про те, як ночува-

ли просто неба, а потім ще три 
роки довелося тулитися у по-
гребі, аж поки тітка їх прихис-
тила. Та й війна теж принесла 
горе в сім’ю Проказюків.

— На городі вибухнув сна-
ряд. Мій брат так і не підвівся 
на ноги, загинув, а я дивом 
уцілів, — продовжував Михай-
ло Проказюк. — Я все ж за-
кінчив чотири класи, бо мама 
наполягала, щоб навчався. 
Проте  тоді  брали  дітей  до 
всякої роботи, то й мені кор-
тіло якнайшвидше працювати. 
Як минуло мені дванадцять 

років, то взяли на конюшню.
Отож обоє трудилися в рід-

ному селі у радгоспі, де й по-
знайомилися. Сімнадцятиріч-
ному парубку відразу сподо-
балася Ганна, коли він її по-
бачив .  І  в ідтод і  з  нею  не 
розлучався. Хотілося дівчині 
піти під вінець у святковому 
вбранні, та не було за що його 
придбати, бо так мало плати-
ли ще й позику змушували 
підписувати. Та й весілля не 
справляли, бо не мали чим 
пригощати гостей, а лише роз-
писалися у сільраді. І їхня 

спільна життєва стежка роз-
почалася 68 років тому. 
Трудящому подружжю вда-

лося позбутися злиднів. Ганна 
та Михайло Проказюки і дім 
збудували, і сад посадили та 
ще й трудилися біля власного 
господарства. Однак враз за-
можні господарі збідніли. 

— Пам’ятаю, коли другий 
клас закінчувала, через ящур 
усіх наших домашніх тварин 
та живність знищили, навіть 
кота не пожаліли, — пригаду-
вала Світлана Михайлівна. 
— Мама від відчаю місця не 
знаходила, а тато її втішав. 
Невдовзі у нас з’явилося те-
лятко і поросятко, так як він 
обіцяв нам. Життя батьків по-
в’язане тільки з працею. Спро-
моглися моїм сестрам і Наді, 
Марійці та й мені справити 
весілля, відгуляли одне за 
одним на рідному подвір’ї. А 
короваї не замовляли, бо їх 
завжди пекла моя мама.

 Доньки роз’їхалися по світу 
— Надя за направленням по-
їхала в Казахстан, а Марійка 
подалася на заробітки аж на 
Північ, Світлана мешкала у 
Києві. Проте ніколи не забу-
вали діти про батька-матір. 
Надя повернулася в Україну, 
а от Марія бодай раз на рік 
приїжджає із далекого краю, 
милується чорнобривцями, які 
рясно насаджує мати. Вони 
радують перехожих, бо квіту-
ють не лише на подвір ’ї до 
заморозків ,  а  за  ворітьми , 
вздовж огорожі.

 Не обминуло щастя Ганну 
та Михайла Проказюків. Ка-
жуть, що воно їм дароване 
небом, бо в парі прожили май-
же 70 літ. Уже й благодатне 
весілля наближається. Та діти 
в  них  турботливі  й  вдячні , 
стали для них опорою на схи-
лі літ. 

Віра ІСАЧЕНКОВА.
Фото автора.

с. Ладиги
Старокостянтинівського 

району. 

Щастя, дароване небом

 НА ЖИТТЄВИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ 

Фельдшерку Лілю Іванівну хвалять 
у селі, бо тямуща, та навіть зверта-
ються до неї, як до кваліфікованого 
лікаря. Не раз їй доводилося пологи 
приймати. Проте Ліля Іванівна на-
відріз  відмовилася , щоб  про  неї 
написали в газеті, бо вважає, що 
нічого в її біографії незвичайного 
нема.
За направленням, після закінчен-

ня медучилища , поїхала в село. 
Сподівалася, що в ньому довго не 
затримається, навіть і не думала 
винаймати житла. Щоправда, на-
вела лад у фельшерсько-акушер-
ському пункті, а жінки із сільради 
допомогли їй із побілкою.

 Перші місяці були нестерпними, 
бо чомусь нещастя на людей звалю-
валися серед ночі та й загострюва-
лися хвороби. Ніколи не зважала на 
пізній час і в будь-яку погоду поспі-
шала на допомогу. 

 Довірилася молодій фельдшерці 
й бухгалтер місцевого підприємства 
Надія Петрівна. Коли вже біль у 
спині доймав, то звернулася до неї 
за порадою. І приписані уколи допо-
могли жінці. А невдовзі для Надії 

Петрівни  Ліля  стала  ще  й  неві -
сткою.

– Мене виховувала мачуха, а від 
неї ніколи не чула лагідного слова, 
а лише докори, — розповідала фель-
дшерка. — А Надія Петрівна стави-
лася до мене, як до доньки: підтри-
мувала, радилася зі мною. Не я, а 
вона для мене була помічницею, як 
справжня мама. Розділяла мої кло-
поти, коли син народився, а потім 
донька з’явилася на світ. Мій Сер-
гійко поїхав на заробітки, бо сказав, 
що про майбутнє дітей хоче подбати, 
хоча й ми не бідували. Добре заро-
бляв, купив автомобіль, мріяв про 
міську квартиру. Якось із роками між 
нами виростала стіна байдужості. 
Коли повертався додому, то мене не 
помічав, а діти його вже не тішили. 
Не відразу ж збагнула, що закохався 
мій Сергійко, і уже ні про кого, окрім 
Наталки, й думати не міг. Гадала, 
що минеться, але він все ж залишив 
нас. Просив матір, щоб вона приїха-
ла на весілля, бо ж його 18-річна 
наречена вперше заміж виходить, 
тож хоче дотриматися  традицій. 
«Невістка у мене вже є, іншої не 
треба», — сказала йому.

 Та все ж їй, матері, нелегко було 
викреслити зі свого життя єдиного 
сина. Коли ж я вирішила піти з дітьми 
з її дому, уже й прихисток знайшла, 
то вона слізно просила, щоб зали-
шилася. Бо ж онуки — найдорожче, 
що в неї є. І вже в немолодому віці 
поїхала на заробітки в Італію, аби 
їм, студентам, допомогти. 
Ніколи Лілія Іванівна і не думала, 

що буде отак спокійно згадувати про 
зраду чоловіка і навіть не сподіва-
лася, що свекруха допоможе пере-
жити їй ті гіркі часи. Хоча для неї 
вона відразу ж, з перших днів заміж-
жя, стала мамою. І донині не називає 
її свекрухою.

 А Сергій так і не збудував сімей-
ного щастя, хоча й квартиру в місті 
придбав. Через ревнощі вскочив у 
біду, вкоротив віку своєму супер-
нику. А невірна дружина відразу ж 
подала на розлучення. 

 Таки погодилася Лілія Іванівна 
розповісти читачам історію свого 
життя, не вказуючи прізвищ, бо не 
для всіх свекрух — невістка, як чужа 
кістка. 

Ю. ГАЛИЦЬКА.

Íå íàçèâàº ñâåêðóõîþ

 ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ФОТОГРАФІЇ 

² àðîìàò áóçêó 
íà ïàì’ÿòü...

 МАЛІ МІСТА — ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ 

Проект «Болохівські гостини», або ЩУКА 
FEST, реалізується за підтримки уряду та 
Міністерства культури України й має на меті 
посилити інтеграцію культурної спадщини в 
життя громад, залучити зацікавлені сторони 
до використання ресурсу культурної спадщи-
ни та креативні індустрії для розвитку місцевих 
громад.
В основу фестивалю покладено сторінки 

історії нашого краю. В Іпатіївському літописі 
зазначається, що у ХІІ-ХІІІ столітті, поряд із 
Київською Руссю, існувала суверенна і неза-
лежна слов’янська держава — Болохівська 
Русь. Болохівські міста будувалися на берегах 
річок. Тож Болохівська земля займала тери-
торію у верхів’ях Південного Бугу, басейну 
річок Горинь, Тетерів і Случ. На території 
Старокостянтинова знаходилося болохівське 
городище Кобудь. Перші згадки датуються 
1150 роком у «Літописі Руському». А вже у XVI 
столітті князь Василь-Костянтин Острозький, 
маючи тут великі земельні володіння, будує 
фортецю при злитті річок Случ та Ікопоть, яка 
перешкоджала нападам кримчаків на його 
землі. На сьогодні перлиною Старокостянти-
нова є пам’ятка архітектури національного 
значення XVI століття — резиденція князів 
Острозьких, на території якої і відбудеться 
фестиваль. 
Сучасна Старокостянтинівщина береже та 

продовжує традиції тих славних часів, коли 
князь Василь-Костянтин Острозький любив 
поїсти та почастувати своїх гостей пишно та 
зі смаком. Однією з його найулюбленіших страв 
була щука. Окремі історичні джерела розпо-
відають, що околиці Старокостянтинова завжди 
славилися смачною щукою. Є навіть свідчен-
ня австрійського посла, який відвідував наші 
землі в ХVII столітті, що старокостянтинівська 
щука була відома і за межами країни. Її за-
мовляли аж із Відня. 
Тож родзинкою фестивалю стане проведен-

ня гастрономічного конкурсу «Болохівська 
щука». Гості фестивалю зможуть чудово про-
вести час: скуштувати рибні страви за оригі-
нальними та старовинними рецептами, взяти 
участь у конкурсі з ловлі риби та фотосесії в 
костюмах княжої доби, побувати на святково-
му концерті творчих колективів України, при-
дбати роботи місцевих майстрів декоративно-

прикладного мистецтва, насолодитися пре-
красними краєвидами та чарівною природою 
поблизу замку князів Острозьких. 
Сподіваємося, етнофестиваль об ’єднає 

людей як Старокостянтинова, так і інших ре-
гіонів країни, дасть можливість учасникам і 
гостям отримати позитивні емоції та незабут-
ні спогади. 

Старовинне княже місто 
радо зустріне вас! 
21 вересня 2019 року 
не проминіть таку можливість.

Управління культурної політики 
і ресурсів виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради.

Древній Старокостянтинів уміє дивувати. 
І в цьому вже не раз переконувалися гості 
різноманітних фестивалей, ярмарків, кон-
курсів, інших заходів, які залишають по собі 
особливі враження. Зовсім скоро — 21 ве-
ресня — на день народження Старокостян-
тинова, завдяки перемозі в конкурсі куль-
турно-мистецьких проектів «Малі міста — ве-
ликі враження» місто стане центром про-
ведення всеукраїнського етнофестивалю.

Незабутні 
«Болохівські гостини», 
або Чия щука найсмачніша?

На цій світлині, якій вже понад шістдесят років, дві подруги 
— Женя та Ганна. Побачивши в дівчат букет бузку, фотограф, 
який випадково прийшов до них на роботу, запропонував 
зробити знімок. І вони, ясна річ, не відмовилися, бо така на-
года випадала нечасто.
Женя якраз влаштувалася на роботу після закінчення економіч-

ного технікуму на підприємство в Чемеровецькому районі. А Ганна 
вже тривалий час там працювала. Дівчата стали добрими подру-
гами, завжди підтримували одна одну, допомагали в роботі. 
Час пролетів, у Євгенії вже скоро ювілей — вісімдесят. І про 

Ганну, на жаль, вона нічого не знає, бо після заміжжя переїхала до 
чоловіка в інший район, тож зв’язок обірвався. Лише стареньке 
фото залишилося на пам’ять та букет пахучого бузку в маленькій 
вазі, який так колись любила Ганна... Вже багато весен зацвітає 
бузок у саду Євгенії, нагадуючи їй про подругу. 

Юлія ЗДИБЕЛЬ.
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ПОНЕДІЛОК, 16 ВІВТОРОК, 17 СЕРЕДА, 18 ЧЕТВЕР, 19 П’ЯТНИЦЯ, 20 СУБОТА, 21 НОВИЙ КАНАЛ ТРК «УКРАЇНА» 5 КАНАЛ
UA:ПЕРШИЙ

06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 17.25, 21.00, 02.00, 
05.25 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.15, 14.15 Телепродаж.
11.30 Д/с «Кухня По».
12.00 Енеїда.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с «Аромати Iспанiї».
15.15 Д/с «Морська кухня».
16.15, 23.50, 05.50 Погода.
16.25, 23.30 Плiч-о-плiч.
16.55 Перша шпальта.
17.50, 02.25 ЧЄ з волейболу 
серед чоловiчих команд 2019 
року. Чорногорiя - Україна.
20.00 Д/с «Як працюють ма-
шини».
21.30 «Зворотнiй вiдлiк».
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.25 Розсекречена iсторiя.

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 05.20 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.25, 12.20 «Одруження на-
ослiп».
12.50 «Мiняю жiнку».
14.05 «Сiмейнi мелодрами».
15.05 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Грошi».
00.00 «Танцi з зiрками».
04.25 Т/с «Центральна лiкар-
ня».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 UA: Музика.
9.05 Енеїда. 
10.00 Аромати Греції.
10.30 UA: Фольк. 
12.00 Казки Лірника Сашка.
12.15 М/с «Дуда і Дада». 
12.35 Лайфхак українською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Під абажуром.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена історія. 
14.35 Українська література в 
іменах.
14.50 РадіоДень «Модуль 
знань». 
15.30 Д/ц «Погляд з середи-
ни».
16.00 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Д/ц «Цікаво com». 
18.05 Т/с «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 Пліч-о-пліч.
20.00 # В Україні. 
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 Наші гроші. 
21.45 Лайфхак українською.
22.00 – 23.00 Сильна доля.

IНТЕР
03.15, 02.45 «Орел i решка. 
Курортний сезон».
04.30 «Школа доктора Кома-
ровського. Невiдкладна до-
помога».
04.55 «Top Shop».
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнте-
ром».
09.20, 18.00, 19.00, 02.00 «Сто-
сується кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «Три мушке-
тери: Пiдвiски королеви».
13.50 Х/ф «Три мушкетери: 
Помста мiледi».
15.50 «Чекай на мене, Украї-
на».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Не жiноча робо-
та».
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.50 «Орел i решка. Шо-
пiнг».
09.45 Т/с «Дорогий лiкар».
11.30 Т/с «Пригоди Геркуле-
са».
13.10 Х/ф «Все найкраще».
15.00, 23.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.10 «Орел i решка. Морський 
сезон».
18.10 Т/с «Мисливцi за релiк-
вiями».
20.00 Т/с «Доктор Хто».
22.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло 2».
00.10 «Вiрю не Вiрю».
01.10 М/ф «Ронал-Варвар».
02.40 «Нiчне життя».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с «Вiддiл 44».
05.45 Громадянська оборо-
на.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi но-
вини з К. Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.05, 13.20 Т/с «Невиправ-
нi».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф «Ендi «Орел».
16.25 Х/ф «Пiднесення Юпi-
тер».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну».
22.25 Свобода слова.
23.55 Т/с «У полi зору».
01.45 Стоп-10.

СТБ
06.35 Т/с «Коли ми вдома».
11.35 МастерШеф.
14.15, 19.00, 22.45 Хата на 
тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси.
21.00 Т/с «Крiпосна».

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10, 02.00, 05.20 Но-
вини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.15, 14.15 Телепродаж.
11.30 Д/с «Кухня По».
12.00 Енеїда.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з 
Суспiльним.
14.30 Д/с «Аромати Мекси-
ки».
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30 Плiч-о-плiч.
15.55, 02.30 «Зворотнiй вiд-
лiк».
18.25 Тема дня.
20.00 Д/с «Як працюють ма-
шини».
21.25,  23.40,  05.45 UA:
Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с «Особливий за-
гiн».

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.25, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.25 «Мiняю жiнку».
14.00 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 00.35 «Мiняю жiнку 
14».
02.15 Т/с «Центральна лiкар-
ня».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 UA: Музика.
9.05 Енеїда. 
10.00 Аромати Греції.
10.30 UA: Фольк. 
11:20 Казки Лірника Сашка.
11.30 М/с «Дуда і Дада».
12.15 Лайфхак  україн -
ською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Тема дня.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена істо-
рія.
14.35 АБЕТКА.
14.45 РадіоДень «Модуль 
знань». 
15.25 Д/ц «Погляд з сере-
дини».
16.00 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Д/ц «Цікаво com». 
18.05 Т/с «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 Своя земля.
20.00 Спільно.
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 #@)[]?$0 з Майклом 
Щуром. 
21.45 Лайфхак  україн -
ською.
22.00 UA: Музика.
22.05 -23.00 Сильна доля.

IНТЕР
04.05 «Подробицi» - «Час».
04.55 «Top Shop».
05.25,  22.00 «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 21.00 Т/с «Не жiноча 
робота».
12.25 Х/ф «Вулкан пристрас-
тей».
14.10, 15.00 «Речдок».
16.00 «Роман з Ольгою».
18.00, 19.00, 02.00 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.30, 01.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
09.30 Т/с «Дорогий лiкар».
11.10, 18.10 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями».
13.10, 20.00 Т/с «Доктор 
Хто».
15.00, 23.30 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
22.30 «Орел i решка. Рай та 
пекло 2».
00.30 «Вiрю не Вiрю».
02.20 «Нiчне життя».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона.
06.30 Ранок у великому мiс-
тi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.55, 13.20 Т/с «Невиправ-
нi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Х/ф «Грошовий 
поїзд».
17.00 Х/ф «Кобра».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну».
22.30 «На трьох».
00.40 Т/с «У полi зору».
02.15 Стоп-10.

СТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома».
12.30 МастерШеф.
15.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси.
19.00 Наречена для тата.
21.00 Т/с «Крiпосна».
22.45 Один за всiх.

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.00, 05.20 Но-
вини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.15, 14.15 Телепродаж.
11.30 Д/с «Кухня По».
12.00 Енеїда.
13.10 #ВУкраїнi.
13.40 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с «Аромати Мекси-
ки».
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з 
Суспiльним.
16.15 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
16.50, 02.30 ЧЄ з волейболу 
серед чоловiчих команд 
2019 року. Україна - Есто-
нiя.
19.25, 04.20 Спiльно.
20.00 Д/с «Як працюють ма-
шини».
21.25,  23.40,  05.45 UA:
Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом 
Щуром.
22.15 Д/с «Особливий за-
гiн».

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.25, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.30 «Мiняю жiнку».
14.00 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.45, 21.45 Т/с «Свати 4».
22.45, 23.45 «Свiт навиворiт 
10: Бразилiя».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотній від-
лік».
11.00 Лайфхак  україн -
ською.
11:20 Казки Лірника Сашка.
11.30 М/с «Дуда і Дада».
12.15 Лайфхак  україн -
ською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Тема дня.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена істо-
рія. 
14 .35  Д /ф   «Малевич . 
Український квадрат»
15.25 Лайфхак  україн -
ською. 
15.30 Д/ц «Погляд з сере-
дини».
15.55 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Д/ц «Цікаво com».
18.05 Т/с «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 StopFakeNews. 
20.00 Схеми. Корупція в де-
талях. 
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 Крим. Реалії.
21.45 Лайфхак  україн -
ською.
22.00 UA: Музика.
22.05– 23.00 Сильна доля.

IНТЕР
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Три сестри».
04.55 «Top Shop».
05.25,  22.00 «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 21.00 Т/с «Не жiноча 
робота».
12.25 Х/ф «Як оженитися i 
залишитися  неодруже-
ним».
14.10, 15.00 «Речдок».
16.00 «Роман з Ольгою».
18.00, 19.00, 02.00 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.00, 01.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
09.00 Т/с «Дорогий лiкар».
10.50, 18.10 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями».
12.40, 20.00 Т/с «Доктор 
Хто».
15.00, 23.30 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
22.30 «Орел i решка. Рай та 
пекло 2».

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська 
оборона.
06.30 Ранок у великому мiс-
тi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
12.00, 13.20 Т/с «Невиправ-
нi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.25 Х/ф «Кобра».
16.40 Х/ф «Термiнатор».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну».
22.30 «На трьох».
00.45 Т/с «У полi зору».
02.15 Стоп-10.

СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома».
11.55 МастерШеф.
14.35 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси.
21.00 Т/с «Крiпосна».
22.45 Зваженi та щасливi.
00.45 «Зважся!»

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.25, 23.30, 02.00, 05.25 Но-
вини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.15, 14.15 Телепродаж.
11.30 Д/с «Кухня По».
12.00, 15.15 Енеїда.
13.10 UA: Фольк. Спогади.
14.30 Д/с «Аромати Мекси-
ки».
16.15 Д/с «Морська кухня».
17.10, 04.45 Своя земля.
17.30 Нашi грошi.
18.25 Тема дня.
19.25 Перший на селi.
19.55 Схеми. Корупцiя в де-
талях.
20.50, 02.25 ЧЄ з волейболу 
серед чоловiчих команд 
2019 року. Польща - Украї-
на.
23.00 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
00.00 Телепродаж Тюсо.

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 05.20 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.25, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.30 «Мiняю жiнку».
14.00 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.30 «Право на владу».
00.55 Х/ф «Мiф».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 UA: Музика.
9.05 Енеїда. 
10.00 52 вікенди. 
10.25 UA: Фольк.
11:20 Казки Лірника Сашка.
11.30 М/с «Дуда і Дада».
12.15 Лайфхак  україн -
ською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Тема дня.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена істо-
рія.
14.35 Д/с «Секрети замків 
Великобританії». 
15.20 Лайфхак  україн -
ською.
15.30 Д/ц «Погляд з сере-
дини».
15.55 Сильна доля.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Д/ц «Цікаво com».  
18.05 Т/с «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 Своя земля.
20.00 # В Україні.
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 Наші гроші.
21.45 Лайфхак  україн -
ською.
22.00 UA: Музика.
22.05 – 23.00 Сильна доля.

IНТЕР
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Три сестри».
04.55 «Top Shop».
05.25,  22.00 «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 21.00 Т/с «Не жiноча 
робота».
12.25 Х/ф «Кохання-зiтхання 
по-французьки».
14.10, 15.00 «Речдок».
16.00 «Роман з Ольгою».
18.00, 19.00, 02.00 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Лiнiя свiтла».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.00, 01.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
09.00 Т/с «Дорогий лiкар».
10.40, 18.10 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями».
12.30, 20.00 Т/с «Доктор 
Хто».
15.00, 23.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
22.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло 2».
00.00 «Вiрю не Вiрю».
02.00 «Нiчне життя».

ICTV
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська обо-
рона.
06.30 Ранок у великому мiс-
тi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.15,  13.20 Х /ф  «Енд i 
«Орел».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.25 Х/ф «Термiна-
тор».
16.45 Х/ф «Грошовий по-
їзд».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20 .20 Антизомб i .  Дай -
джест.
21.25 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну».
22.30 «На трьох».

СТБ
06.55 Т/с «Коли ми вдома».
11.50 МастерШеф.
14.25 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с «Крiпосна».
22.45 Я соромлюсь свого 
тiла.

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.50, 05.05 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брого ранку, країно!
09.30 Т/с «Таємницi Борго 
Ларiчi».
11.20, 14.15 Телепродаж.
11.40 Д/с «Тайська кухня».
12.00 Енеїда.
13.10 Д/с «Браво, шеф!»
14.30 Д/с «Аромати Мекси-
ки».
15.15 UA: Фольк. Спогади.
16.15 Д/с «Морська кухня».
17.10, 04.45 Своя земля.
17.25 Схеми. Корупцiя в де-
талях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 01.40 Тема дня.
19.30, 02.30 Розсекречена 
iсторiя.
20.30 Д/с «Як працюють ма-
шини».
21.25,  01.15,  05.30 UA:
Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф «Наслiдки кохан-
ня».
03.25 #ВУкраїнi.
03.50 Разом.
04.20 Спiльно.

КАНАЛ «1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снi-
данок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 04.25 «ТСН».
09.30 «Життя вiдомих лю-
дей».
10.25, 12.20 «Одруження 
наослiп».
12.30 «Мiняю жiнку».
14.00 «Сiмейнi мелодра-
ми».
15.00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стам-
була».
20.25 «Лiга смiху».
22.30 Х/ф «Форма води».
01.00 Х/ф «Едвард руки-
ножицi».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР

7.00 Твій ранок.
7.30 Новини.
7.35 Твій ранок.
8.00 Новини.
8.05 Твій ранок.
8.30 Новини.
8.35 Твій ранок.
9.00 UA: Музика.
9.05 Енеїда. 
10.00 РадіоДень «Життя+».
10.25 UA: Фольк.
11.20 Казки Лірника Сашка.
11.35 «Додолики».
11.45 М/с «Дуда і Дада».
12.15 Лайфхак  україн -
ською. 
12.45 Ранковий гість.
13.00 Тема дня.
13.30 Новини.
13.45 Розсекречена істо-
рія.
14.35 Д/с «Секрети замків 
Великобританії».
15.20 Лайфхак  україн -
ською.
15.30 Д/ц «Погляд з сере-
дини».
15.55 Концерт Марії Бурма-
ки.
17.00 Новини. Погода.
17.15 Д/ц «Цікаво com».
18.05 Т/с «Еліза».
19.00 Новини. Погода.
19.20 Тема дня.
19.45 Своя земля. 
20.00 Разом. 
20.30 Новини. Погода.
20.50 Тема дня.
21.20 Схеми. Корупція в де-
талях. 
21.40 «VoxCheck». 
21.45 Своя земля.
22.00 UA: Музика.
22.05 – 23.00 Сильна доля.

IНТЕР
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Три сестри».
04.55 «Top Shop».
05.25,  22.00 «Сл iдство 
вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Т/с «Не жiноча робо-
та».
12.25 Х/ф «З речами на ви-
лiт!»
14.10, 15.00, 23.50 «Реч-
док».
16.00 «Роман з Ольгою».
18.00 «Стосується кожно-
го».
20.00 «Подробицi тижня».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.30, 01.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
09.30 Т/с «Дорогий лiкар».
11.10 Т/с «Мисливцi за ре-
лiквiями».
13.00 Т/с «Доктор Хто».
15.00, 23.10 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
16.00 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
18.00 Х/ф «Велика афера».
20.15 Х/ф «Побачення нао-
слiп».
22.10 «Орел i решка. Рай та 
пекло 2».
00.15 «Вiрю не Вiрю».

ICTV
05.35 Громадянська обо-
рона.
06.30 Ранок у великому мiс-
тi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10 .10 Антизомб i .  Дай -
джест.
11.05, 13.20, 16.20, 23.55 «На 
трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.35, 22.55 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.

СТБ
06.50 Т/с «Коли ми вдома».
12.55, 19.00, 22.45 Мастер-
Шеф.
15.20 Хата на тата.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси.
23.00 Х-Фактор.

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Доброго ранку, країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.15, 02.00, 03.50, 05.10 
Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 Хто в домi хазяїн.
11.05 Вiдкривай Україну з 
Суспiльним.
11.35, 14.15 Телепродаж.
11.50 М/с «Марин та його 
друзi. Пiдводнi iсторiї».
13.05 Х/ф «Бал казок».
14.35 Д/с «Браво, шеф!»
15.35 Разом.
16.05, 05.30 Спiльно.
16.35 #ВУкраїнi.
17.05 Д/ф «Iндiя. Нацiональ-
ний парк Канха».
18.05 «Херсонщина на Вул-
канi».
18.55 Х/ф «Вулкан».
21.25 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
22.25 Т/с «Монро».
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA: Фольк. Спогади.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.

КАНАЛ «1+1»
06.20, 04.10 М/ф.
06.45 «Грошi».
08.00 «Снiданок. Вихiд-
ний».
10.00, 10.30 «Їмо за 100».
11.15 «Громада на мiльйон. 
Спецiалiсти».
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Свiт навиворiт».
16.30, 21.30 «Вечiрнiй квар-
тал».
18.30, 04.40 «Розсмiши ко-
мiка».
19.30, 05.25 «ТСН».
20.15 «Українськi сенса-
цiї».
23.30, 00.30 «Свiтське жит-
тя».
01.30 Х/ф «Мiф».

ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР
7.00 «Додолики». 
7.10 Казки Лірника Сашка.
7.25 М/с «Дуда і Дада».
8.00 Ранкове шоу.
9.35  Енеїда. 
10.30 Д/ц «Греції».
10.50 UA: Фольк. Спогади. 
11.45 Своя земля.
12.00 РадіоДень «Модуль 
знань».
12.40 По азимуту. 
13.05 # В Україні.
13.40 Тема дня.
14.05 100 років історії за 100 
хвилин. 
14.20 Розсекречена істо-
рія. 
15.15 РадіоДень. «Книжкова 
лавка. ТОП 7»
16.15 Концерт Арсена Мір-
зояна «Мій Київ».
17.00 Бюджетники. 
17.35 UA: Фольк.
18.30 Своя земля. 
19.00 Новини. Погода.
19.15 Під абажуром.
19.45 Спільно.
20.10 В Україні.
20.40 Х/ф  «Таємниця» 
21.25 Мистецький фести-
валь. Макс Кідрук
22.00 АБЕТКА. 
22.05 Фестиваль «Бандерш-
тат».
22.55 UA: Музика.

IНТЕР
02.20 «Стосується кожно-
го».
03.50 Х/ф «Як посварився 
Iван Iванович з Iваном Ни-
кифоровичем».
04.55 «Top Shop».
05.25 «Чекай на мене. Укра-
їна».
07.00 «Слово Предстояте-
ля».
07.10 Х /ф  «Одруження 
Бальзамiнова».
09.00 «Шiсть соток».
10.00 «Готуємо разом. Ви-
пiчка».
11.00 Х/ф «Не було б щас-
тя».
12.20 Х/ф «На вас чекає 
громадянка Никанорова».
14.00 Х/ф «Перш, нiж роз-
лучитися».
15.40 Т/с «Не жiноча робо-
та».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх. Но-
вий сезон».
22.30 Т/с «Анна Герман».
0 1 . 5 0  Х /ф  «Жит т я  я к 
цирк».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.25 «Ух ти show».
09.00 М/ф «Країна фей Бар-
бi: чари веселки».
10.40 М/с «Земля до по-
чатку часiв».
12.00 Х/ф «Велика афе-
ра».
14.00 «Орел i решка. На-
вколо свiту».
00.00 Х/ф «Бабiй».
01.50 «Вiрю не Вiрю».
02.40 «Нiчне життя».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.05, 11.50 Особливостi 
нацiональної роботи.
07.55 Я зняв!
09.45 Т/с «Вижити за будь-
яку цiну».
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.25 Х/ф «Атомна блон-
динка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiстер i мiсiс 
Смiт».
21.30 Х/ф «М’ята».
23.25 Х/ф «Викрадення».
01.00 Т/с «Невиправнi».

СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдо-
ма».
06.35, 09.25 Хата на тата.
08.25 Прокинься з Екто-
ром!
12.05 Зваженi та щасливi.
14.05 «Зважся!»
15.05 Т/с «Крiпосна».
19.00 Х-Фактор.
22.00 МастерШеф.

ПОНЕДIЛОК, 16
03.10, 01.55 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.45, 07.05 Kids Time.
05.50 М/с «Том i Дже-
рi».
07.10, 11.20 Х/ф «Мис-
ливцi за привидами».
09.10 Х/ф «Мисливцi за 
привидами 2».
13.50 Х/ф «Клiк: З пуль-
том по життю».
16.00 Х/ф «Пiкселi».
18.00 Х/ф «Дуже поганi 
матусi».
20.00 Х/ф «Дуже поганi 
матусi 2».
22.00 Т/с «Подорожни-
ки».
22.50 Х/ф «Американ-
ський пирiг».
00.50 Т/с «Спецзагiн 
«Кобра».
01.50 Служба розшуку 
дiтей.
ВIВТОРОК, 17

03.00, 02.00 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.00 Kids Time.
05.50 М/с «Том i Дже-
рi».
07.05 Т/с «Друзi».
08.40 Т/с «Медфак».
09.40 Т/с «Бiблiотека-
рi».
11.10 Т/с «Цiлком таєм-
но».
14.10 Х/ф «Грошi ви-
рiшують все».
16.10, 21.00 Вар’яти.
17.10 Хто  зверху? 
(12+).
22.00 Т/с «Подорожни-
ки».
22.50 Х/ф «Божевiль-
ний Будапешт».
01.00 Т/с «Спецзагiн 
«Кобра».
СЕРЕДА, 18

03.00, 01.50 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 06.45 Kids Time.
05.40 М/с «Том i Дже-
рi».
06.50 Т/с «Друзi».
08.10 Т/с «Медфак».
09.20 Т/с «Бiблiотека-
рi».
11.10 Т/с «Цiлком таєм-
но».
14.00 Х/ф «Дуже поганi 
матусi».
16.00 Improv Live Show 
(12+).
17.00 Хто  зверху? 
(12+).
21 .00  Improv  L ive 
Show.
22.00 Т/с «Подорожни-
ки».
22.50 Х/ф «Хлопцi з 
жiночого гуртожит-
ку».
00.50 Т/с «Спецзагiн 
«Кобра».
01.45 Служба розшуку 
дiтей.
ЧЕТВЕР, 19

03.00, 02.05 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.15, 06.45 Kids Time.
05.20 М/с «Том i Дже-
рi».
06.50 Т/с «Друзi».
08.10 Т/с «Медфак».
09.10 Т/с «Бiблiотека-
рi».
11.00 Т/с «Цiлком таєм-
но».
14.00 Х/ф «Дуже поганi 
матусi 2».
16.00, 21.00 Шалена 
зiрка.
17.00, 19.00 Хто звер-
ху? (12+).
22.00 Т/с «Подорожни-
ки».
22.50 Х/ф «Моя дiвчина 
- монстр».
01.00 Т/с «Спецзагiн 
«Кобра».
02.00 Служба розшуку 
дiтей.
П’ЯТНИЦЯ, 20

03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35, 06.35 Kids Time.
05.40 М/с «Том i Дже-
рi».
06.40 Т/с «Медфак».
08.50 Х/ф «Хлопцi з 
жiночого гуртожит-
ку».
10.40 Х/ф «Вона - чо-
ловiк».
12.50 Т/с «Подорожни-
ки».
16.20, 19.00 Топ-модель 
по-українськи (16+).
21.40 Екси.
23.40 Х/ф «Американ-
ський пирiг».
СУБОТА, 21

03.10 Служба розшуку 
дiтей.
03.15 Зона ночi.
06.00, 06.45 Kids Time.
06.05 М/с «Лунтiк».
06.50 М/ф «Том i Джерi: 
Загублений дракон».
08.00 Подiум.
09.50 Т/с «Бiблiотека-
рi».
15.00 Хто  зверху? 
(12+).
17.00 М/ф «Angry Birds 
в кiно».
18.50 Х/ф «Джуман-
джi».
21.00 Х/ф «Джуманджi: 
Поклик джунглiв».
23.20 Х/ф «Офiсне без-
законня».
НЕДIЛЯ, 22

03.10, 02.50 Зона ночi.
05.45, 07.35 Kids Time.
05.50 М/с «Том i Дже-
рi».
07.40 Х/ф «Грошi ви-
рiшують все».
09.40 М/ф «Тарзан 2».
10.50 М/ф «Робiнзон 
Крузо: Дуже заселений 
острiв».
12.50 М/ф «Angry Birds 
в кiно».
14.40 Х/ф «Джуман-
джi».
16.50 Х/ф «Джуманджi: 
Поклик джунглiв».
19.10 Х/ф «Лисий нянь-
ка: Спецзавдання».
21.00 Х/ф «Змiшанi».
23.20 Х/ф «Супер Алi-
бi».

ПОНЕДIЛОК, 16
06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi.
0 9 . 3 0  З о р я н и й 
шлях.
11.20, 03.00 Реальна 
мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 
Агенти справедли-
востi.
16.00, 00.30, 02.15 
Iсторiя одного зло-
чину.
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Капiтан 2», 
8 i 9.
23.30 Т/с «Капiтан 2», 
10.
ВIВТОРОК, 17
06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний 
шлях.
11.20, 03.10 Реальна 
мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 
Агенти справедли-
востi.
16.00, 00.00, 02.10 
Iсторiя одного зло-
чину.
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Капiтан 2», 
11 i 12.
23.20 Контролер.
СЕРЕДА, 18

06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний 
шлях.
11.20, 03.10 Реальна 
мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 
Агенти справедли-
востi.
16.00, 00.00, 02.10 
Iсторiя одного зло-
чину.
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Капiтан 2», 
13 i 14.
23.20 Гучна справа.
ЧЕТВЕР, 19

06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00 
Сьогоднi.
0 9 . 3 0  З о р я н и й 
шлях.
11.20, 03.10 Реальна 
мiстика.
13.20, 15.30, 04.45 
Агенти справедли-
востi.
16.00, 00.00, 02.10 
Iсторiя одного зло-
чину.
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Капiтан 
2».
23.20 Слiдами мiфiв 
про  Роттердам+. 
Мiф третiй.
П’ЯТНИЦЯ, 20
06.30, 07.10, 08.15 
Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00 Сьогод-
нi.
09.30, 04.00 Зоряний 
шлях.
11.30 Реальна мiсти-
ка.
13.30 Т/с «Годинник 
iз зозулею», 1 i 2.
15.30 Т/с «Годинник 
iз зозулею».
18.00 Т/с «Пошта».
19.50 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Сестра по 
спадку», 1 i 2.
СУБОТА, 21

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi.
07.30, 04.40 Зоряний 
шлях.
08.10 Т/с «Капiтан 2», 
8-14.
15.20 Т/с «Капiтан 
2».
17.00 Т/с «Невипад-
ковi зустрiчi», 1 i 2.
2 0 . 0 0  Г о л о в н а 
тема.
21.00 Т/с «Невипад-
ковi зустрiчi».
23.00 Т/с «Вiрю. Лю-
блю. Сподiваюся», 
1-3.
НЕДIЛЯ, 22

06.30 Сьогоднi.
07.30, 05.45 Зоряний 
шлях.
09.00 Т/с «Невипад-
ковi зустрiчi».
13.00 Т/с «Сестра по 
спадку».
17.10 Т /с  «П iдки-
дьок», 1 i 2.
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Па-
нютою.
21.00 Т /с  «П iдки-
дьок».
23.00 Т/с «Буде свiт-
лим день», 1-3.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Буде свiт-
лим день».
03.00 Т/с «Вiрю. Лю-
блю. Сподiваюся».

UA:ПЕРШИЙ
06.00 М/с «Тачки проти».
06.05 М/с «Врумiз».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
Доброго ранку, країно!
07.00, 08.00, 09.00, 20.25, 
23.30, 02.00, 04.00 Нови-
ни.
09.30 Енеїда.
10.25 Д/с «Браво, шеф!»
11.30, 14.15 Телепродаж.
11.45 М/с «Марин та його 
друзi. Пiдводнi iсторiї».
13.00 Х/ф «Шестеро ман-
друють свiтом».
14.35 Д /с  «Тайська  кух-
ня».
15.30 Бюджетники.
15.55 UA: Фольк. Спога-
ди.
17.00 Перший на селi.
17.30 Д/ф «Iндiя. Слiдами 
тигра».
18.30 Д/с «Мегаполiси».
18.55 Д/с «Таємницi люд-
ського мозку».
19.55 #@)?$0 з Майклом 
Щуром.
20.55, 02.25 Гандбол. Лiга 
Чемпiонiв сезон 2019/2020. 
Польща - Україна.
22.40 Т/с «Монро».
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.25 Сильна доля.
05.15 Своя земля.
05.30 Спiльно.

КАНАЛ «1+1»
06.20 М/ф.
06.45 «Українськi сенса-
цiї».
08.00 «Снiданок. Вихiд-
ний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45 «Свiт навиворiт 10: 
Бразилiя».
10.50 Х/ф «Форма води».
13.30 Т/с «Свати 4».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.30, 03.05 «М iс  Украї-
на».
01.25 Х/ф «Едвард руки-
ножицi».
05.00 «ТСН».
ПОДІЛЛЯ – ЦЕНТР
7.00 Казки Лірника Саш-
ка. 
7.10 «Додолики».
7.35 М/с «Дуда і Дада».
7 . 4 0  Лайфхак  укра ї н -
ською. 
8.00 Чудова гра.
8.25 UA: Музика.
8.30 Твій ранок.
9.30 Енеїда.
10.30 Аромати Греції. 
10.55 UA: Фольк. 
11.50 Своя земля.
12.00 РадіоДень «Модуль 
знань».
12.40 Д /ц  «Боротьба  за 
виживання».
13.05 # В Україні.
13.40 Своя земля.
14.10 АБЕТКА.
14.20 StopFakeNews.
14.30 Розсекречена історія. 
(архів).
15.20 Д/с «Секрети замків 
Великобританії».
16.10 Концерт Павла Таба-
кова «Мій світ».
17.05 Бюджетники. 
17.35 UA: Фольк.
18.25 По азимуту. 
19.00 Своя земля (повт.)
19.25 Разом.
19.55 Спільно.
20.20 # В Україні.
20.50 Х/ф  «Грозовий пере-
вал». 
22.05 Українська читанка.
22.15 АБЕТКА. 
22.20 Букоголіки.
22.55 UA: Музика.

IНТЕР
03.25, 11.00 «Орел i решка. 
Морський сезон 3».
04.05, 10.00 «Орел i решка. 
Чудеса свiту».
0 4 . 5 5  «Подр о б и ц i »  - 
«Час».
05.25 «Життя».
06.10 Х/ф «Двоє пiд однiєю 
парасолькою».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
12.00 «Крутiше за всiх. Но-
вий сезон».
14.00 Т /с  «Тягар  iстини 
2».
15.50 Х/ф «Крiстiна».
17.50 Х/ф «Чорний тюль-
пан».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Гордiсть i упе-
редження».
23.00 Х/ф «Обiцянка».
01.00 «Речдок».

К1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.25 «Ух ти show».
09.20 Т/с «Пригоди Герку-
леса».
13.00 «Орел i решка. На-
вколо свiту».
00.50 Х/ф «Мiсяць 2112».
02.30 «Нiчне життя».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Секретний фронт.
07.00 Громадянська обо-
рона.
07 .55  Антизомб i .  Дай -
джест.
08.50 Т/с «Вiддiл 44».
12.35, 13.00 Х/ф «Викра-
дення».
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «М’ята».
16.20 Х/ф «Мiстер i мiсiс 
Смiт».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Тiлоохоронець 
кiллера».
22.55 Х/ф «Атомна блон-
динка».
01.00 Т/с «Невиправнi».

СТБ
07.00, 12.00 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Екто-
ром!
10.00 Наречена для тата.
14.00, 18.00 Слiдство ве-
дуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого 
тiла.
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ПОНЕДIЛОК, 16
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.20, 15.15 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.25, 08.35 Огляд преси.
08.25 Полiгон.
09.25, 17.40 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10, 18.20, 19.30, 
00.25, 01.15 Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

ВIВТОРОК, 17
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.45 Будiвельний стандарт.
08.20 Полiгон.
08.30 Клуб Life.
08.40 ID Journal.
09.20, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10, 18.20, 19.30, 
00.25, 01.15 Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

СЕРЕДА, 18
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.35, 08.20 Полiгон.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.20 Огляд преси.
07.40 Драйв.
08.30 Клуб Life.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 16.10, 17.10, 18.20, 19.30, 
00.25, 01.15 Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

ЧЕТВЕР, 19
06.00, 09.45, 21.40 Час-Time.
06.15, 07.20 Огляд преси.
06.20, 02.15, 05.35 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.25 Медекспертиза.
08.30 Клуб Life.
08.40 Свiтла енергiя.
09.25, 17.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10, 18.15, 19.30, 
00.25, 01.15 Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проектiв.

П’ЯТНИЦЯ, 20
06.00, 09.45, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
06.25, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.25 Драйв.
08.30 Клуб Life.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 17.10, 18.15, 19.30, 
00.25, 01.15 Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
22.45 Лiнiйка документальних проектiв.

СУБОТА, 21
06.00 Час-Time.
06.20, 10.25, 13.30, 14.15, 15.20, 23.15, 02.40, 04.10 
Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
09.15 Автопiлот-Новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.35 Натхнення.
10.10 Iсторiя успiху.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства оборони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Континент.
13.45 Навчайся з нами.
16.10, 20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
17.15 Стоп корупцiї!
18.15 Док. проект.
18.25, 00.30, 02.15 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проектiв.

НЕДIЛЯ, 22
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 10.05, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Машина 
часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода в Українi.
07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 00.15 Погода на курортах.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.30, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
11.30 Будемо жити.
12.10 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.20 Свiтла енергiя.
15.35 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з Анною 
Мiрошниченко.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05 Лiнiйка документальних проектiв.
23.15, 00.20 Полiгон.
00.50, 01.55 Огляд преси.

НЕДІЛЯ, 22

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

У програмі 
передач 
можливі 
зміни. 
Стежте 

за анонсами 
телепрограм.
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  ПОДОЛЯНИ  

  АКТУАЛЬНО  

  ОГОЛОШЕННЯ  

НОВІТНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МЕТОД
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

HARVARD MEDICAL ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ 
УСУВАЄ ПРИЧИНУ БОЛЮ 

СУСТАВІВ І ХРЕБТА
БЕЗ БОЛЮ, ПРОКОЛУ, ЛАЗЕРА
направленим насиченням кальцію
Хмельницький, Дубове, вул. РАНКОВА, 2-А.

ТЕЛ. 067-415-33-81. 
19 ВЕРЕСНЯ о 8.00, ЗНИЖКА - 50%.

фільми: harvardmedical.com.ua
Самолікування шкодить вашому здоров’ю.  
Ліцензія МОЗ № АЕ 638497 ВІД 26.03.2015 р.

Втрачений військовий кви-
ток, виданий 1996 року Пав-
люку Олегу Миколайовичу,
вважати недійсним.

 Продам великий дво-
поверховий, цегляний, 
газифікований будинок, 

облицьований декоративною 
плиткою в с. Западинці Лети-
чівського району. Є криниця, 
сільськогосподарські будівлі, 
гараж, підвал. Гарне місце.
Тел. 096-094-92-19.

Продам панелі пере-
криття, облегшені, розмір 
6 м х 1,5 м. Самовивіз із 

Гречан. Ціна договірна.
 Тел. 067-167-48-07.



Продам корову та те-
лятко.
Тел. 097-808-04-14.



1. Умови проведення конкурсу:
Назва об ’єктів оренди та їх міс-

цезнаходження: 
об’єкт 1: 
• м. Хмельницький, вул. Пілотська, 

1, частина нежитлового  приміщення 
поліклініки, площею 1,3 кв. м;

• стартовий розмір місячної оренд-
ної плати становить за базовий місяць 
оренди  серпень  –  285,0 грн .  за                         
1 кв. м без ПДВ;

• строк  оренди – 24 місяці; 
 мета використання об’єкта оренди: 
•   розміщення торговельних авто-

матів, що відпускають продовольчі 
товари;
об’єкт 2:
• м. Хмельницький, вул. Пілотська, 

1, частина нежитлового  приміщення 
корпус № 2, площею 1,3 кв. м;

• стартовий розмір місячної оренд-
ної плати становить за базовий місяць 
оренди  серпень  –   285  грн .  за                              
1 кв. м без ПДВ;

• строк  оренди – 24 місяці; 
 мета використання об’єкта оренди: 
• розміщення торговельних автома-

тів, що відпускають продовольчі то-
вари.

• дотримання вимог експлуатації 
об’єктів (утримання приміщень у на-
лежному стані у відповідності  до 
призначення об’єктів оренди), забез-
печення пожежної безпеки;

• страхування орендарями взятого 
в оренду майна на весь період дії 
договору оренди на користь орендо-
давця;

• компенсація переможцями конкур-
су витрат орендодавця на здійснення 
незалежної оцінки об’єкта оренди, 
витрат на публікацію оголошення про 
конкурс;

• основним критерієм визначення 
переможця конкурсу є максимальний 
розмір орендної плати при обов’яз-
ковому забезпеченні виконання інших 
умов конкурсу.
Для участі у конкурсі фізичні та 

юридичні особи подають на адресу 
орендодавця такі матеріали:

• заяву на участь у конкурсі;
• відомості про кандидата на участь 

у конкурсі;

• зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу та виду 
способу забезпечення зобов’язань  
за договором оренди.
Для юросіб також подаються:
• завірені копії установчих докумен-

тів;
• завірену копію довідки про реє-

страцію особи, як платника податків;
• завірені копії ліцензій на здійснен-

ня певних видів господарської діяль-
ності у разі їх наявності;

• звіт про фінансові результати з 
урахуванням дебіторської і кредитор-
ської заборгованостей;

• довідку від кандидата про те, що 
на нього не порушено справу про 
банкрутство.
Для  фізосіб також подаються:
• копію документа, що посвідчує 

особу претендента на участь у кон-
курсі;

• виписку з державного реєстру або 
копію свідоцтва про реєстрацію фі-
зичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності;

• декларацію про доходи фізичної 
особи або завірену в установленому 
порядку копію звіту суб’єкт підприєм-
ницької діяльності – фізичної особи 
– платника єдиного податку.
Учасники повідомляють про засоби 

зв’язку з ними.
До заяви на участь у конкурсі до-

даються конкурсні пропозиції в не-
прозорому конверті з написом «На 
конкурс». Конверт має бути скріпле-
ним підписом учасника конкурсу та 
печаткою (за наявності).
Пропозиції щодо розміру орендної 

плати вносяться в день проведення 
конкурсу.
Кінцевий термін прийняття доку-

ментів на конкурс – за два календар-
них дні до дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 год. 

через 15 календарних днів із дати 
опублікування оголошення в газе-
ті «Подільська вісті»  за адресою: 
вул. Пілотська,1, адмінкорпус, тел/
факс. 79-45-75.

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на право  оренди частини нерухомого майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст                   

Хмельницької області на балансі Хмельницької обласної лікарні.

7 травня 2019 року ухвалою господарського суду Хмельницької області по справі № 4/3/159-
Б відкрито провадження у справі за позовною заявою про стягнення з арбітражного керуючо-
го Олеся Сергія Васильовича 113446,61 гривні, безпідставно використаних на свою користь 
та користь третіх осіб, без відсутності підтверджуючих документів на використані грошові 
кошти. Без рішення комітету кредиторів та рішення господарського суду Хмельницької облас-
ті в ході ліквідаційної процедури корпорації «Подільські мінерали» с. Варварівка Славутсько-
го району Хмельницької області. Код ЄДРПОУ 33861724 в межах справи № 4/3/159-Б.
Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 4 липня 2019 року розгляд 

справи про стягнення грошових коштів у сумі 113446,61 гривні призначено на                               
26 вересня 2019 року о 10.00 годині.

Заяви про визначення обсягу страте-
гічної екологічної оцінки до детального 
плану території в межах земельної ділян-
ки орієнтовною площею 3,0 га для розмі-
щення, будівництва сільськогосподар-
ських споруд в с. Загінці, вул. Централь-
на, 2/1,2/4,2/6, Деражнянського району, 
Хмельницької області.
Повна назва документа державного 

планування:  Детальний план території в 
межах земельної ділянки орієнтовною пло-
щею 3,0 га для розміщення, будівництва 
сільськогосподарських споруд в с. Загінці, 
вул. Центральна, 2/1, 2/4, 2/6, Деражнян-
ського району  Хмельницької області.
Орган, що прийматиме рішення про 

затвердження документа державного 

планування:  Загінецька сільська рада 
Деражнянського району Хмельницької об-
ласті. Юридична адреса: 32245, Хмельниць-
ка обл., Деражнянський район, село Загінці. 
Тел /факс :  (03856) 9-70-44. Електронна 
адреса: zagintsi@i.ua
Передбачувана процедура громадського 

обговорення: Відповідно до ст. 10 та ст. 12 
Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку», громадське обговорення заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки розпочато з дня її оприлюднення на 
сайті Загінецької селищної ради та тривати-
ме до 20 вересня  2019 року.
Громадськість у межах строку громадсько-

го обговорення має право подати в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) 

зауваження і пропозиції до заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки.
Ознайомитися з повним текстом заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки детального плану території, можна 
за адресою:   Хмельницька область, Дераж-
нянський район, село ЗагінціHYPERLINK 
«https://khm.gov.ua/sites/default/files/Zvit_
CEO.pdf»  та на офіційному сайті Деражнян-
ської районної державної адміністрації –  
http://derazhnia-rda.gov.ua/
Подати свої зауваження та пропозиції 

можна до Загінецької сільської ради.
Строк подання зауважень та пропозицій 

здійснюється до 20 вересня 2019 року. Про-
позиції та зауваження подані після встанов-
леного строку, не розглядаються.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ

Продається  корова                 
6 років, чорно-ряба, в кін-
ці вересня отелювання.

Тел. 097-483-02-65.



Продається корейське 
устаткування для ліку-
вання опорно-рухового 

апарату і суглобів, корейське 
ліжко, масажер НМ-500, вели-
кий килим для сну НМ -2500, 
малий килимок НМ-80, пояс- 
міостимулятор  Меракол-2, 
подушка для сну.
Усе в робочому стані.
Тел. 068-203-11-33.



Куплю  автомоб іль         
Део-Ланос, мінівен у від-
мінному стані. 

Тел. 068-038-75-58.

 Продам  токарно-гвин-
торізний верстат 1В62Г 
у відмінному стані. 

Тел. 068-038-75-58.

Продається автомо-
біль ВАЗ-2101 1979 р., 
пробіг 1560 км.

Тел. 098-221-87-58.



Тільки починається вере-
сень, село геть порожніє. 
Роз’їжджаються по різних 
містах онуки, які влітку оз-
доровлювалися у бабусь та 
дідусів. А своїх, сільських, 
дітей, із кожним роком все 
менше. Школу закрили вже 
п’ять років тому, то спочат-
ку всі дивувалися тій тиші, 
яка ніби впала на село. Те-
пер, звісно ж, звикли. Як і 
до того, що кожного ранку 
шкільний автобус забирає 
невеличку зграйку дітлахів 
і везе на уроки до Струги.
Дітей у селі все менше. 
–  І хоч це не мій контингент, 

каже, усміхаючись, Раїса Ва-
силівна, –  але сумно стає. 
Авжеж, бо залишаються в селі 
в основному люди старшого 
віку. А от це якраз, так би мо-
вити, її контингент. Адже пра-
цює Раїса Василівна Москов-
чук соціальником робітником 
у рідному селі Слобідка, опі-
кується одинокими людьми 
похилого віку. Для своїх підо-
пічних вона уособлює цілий 
світ. Бо вони без Раї ніяк. От 
і для 93-річної Ксенії. Григо-
рівни Дякової вона мов дочка. 
Як і для всіх інших, зрештою. 
Бо Рая і за світло заплатить, 

і хліба чи олії купить і принесе, 
прибрати допоможе, на горо-
ді попоратися. І, найголовніше, 
погомонять удвох щиро й до-
схочу. І це, певно, найбільше 
щастя для її підопічних, бо 
мають розраду.
Уже 27 років працює Раїса 

Василівна соціальним робіт-
ником. Пережила тут і найваж-
чі часи, коли їм платили по 
чверть ставки лише. Іншої 
роботи й не уявляє.
В усьому їй допомагає чо-

ловік Євген Васильович. Вони 

обоє –  інваліди по зору, але 
працюють усе життя важко, бо 
живуть у селі. Виростили двох 
дочок, тішаться тепер онука-
ми. Нема більшого щастя, коли 
з’іжджаються всі до них. Пов-
ниться оселя  сміхом. І так 
любо на рідній землі батькам 
із дітьми. Бо ніде нема так 
добре, як вдома. Цінують це 
понад усе.

Тетяна КІРИК.
Новоушицький район.

Фото автора.

КРОК 1. ФІКСАЦІЯ           
ФАКТУ ЗАЛИТТЯ
У разі відмови винуватця добровільно від-

шкодовувати  завдану  шкоду,  домагатися 
справедливості доведеться в суді, тож для 
початку необхідно належним чином зафіксу-
вати факт залиття квартири.
Форма акта, який складається у випадку 

залиття квартири, передбачена додатком                 
№ 4 до  Правил утримання жилих будинків та 
прибудинкових територій, що затверджені 
Наказом Державного комітету з питань жит-
лово-комунального господарства від 17.05.2005 
року № 76 «Про затвердження Правил утри-
мання жилих будинків та прибудинкових тери-
торій».   Акт складає комісія, до якої входять, 
зокрема, представники житлово-експлуатаці-
йної організації, що обслуговує будинок, в 
якому розташовано квартиру, чи відповідного 
ОСББ.
В акті необхідно зазначати: дату складання 

(число, місяць, рік); прізвища, ініціали та за-
ймані посади членів комісії; прізвище, ім’я, по 
батькові власника (наймача, орендаря) квар-
тири, що зазнала шкоди; адресу квартири, 
поверх, форму власності; прізвище, ім’я, по 
батькові власника (наймача, орендаря) квар-
тири, з вини якого сталося залиття, а також 
його адресу, поверх, на якому розташована 
квартира, форму власності; характер залиття 
та його причини; завдану матеріальну шкоду 
(обсяги необхідного ремонту приміщень квар-
тири, перелік пошкоджених внаслідок залиття 
речей та їх орієнтовну вартість); висновок 
комісії щодо встановлення вини особи, що 
вчинила залиття.
Варто також сфотографувати всі пошкоджен-

ня майна, спричинені залиттям квартири.

КРОК 2. ВСТАНОВЛЕННЯ 
РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ШКОДИ 
Якщо акт про залиття складено належним 

чином, то розмір матеріальної шкоди може 
засвідчити кошторис, складений будівельною 
організацією, яка здійснила ремонтно-віднов-
лювальні роботи у помешканні. Проте більш 
надійним доказом все ж таки буде  висновок 
експертного дослідження, проведений відпо-
відною експертною установою або атестованим 
експертом.  
Відповідно  до   абзацу  2 п.  1.8. розділу 

1HYPERLINK «http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0705-98»  Інструкції про призначення 
та проведення судових експертиз та експерт-
них досліджень, затвердженої Наказом Мініс-
терства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5  
підставою для проведення експертного дослі-
дження є письмова заява (лист) замовника  
(юридичної або фізичної особи) з обов’язковим 
зазначенням його реквізитів, з переліком пи-
тань, які підлягають розв ’язанню, а також 
об’єктів, що надаються. 
У нашому випадку до основних завдань 

будівельно-технічної експертизи належать 
визначення вартості будівельних робіт, пов’я-
заних з усуненням наслідків залиття.  Зазна-
ченою інструкцією встановлено також  орієн-
товний перелік питань, на які має відповісти 
будівельно-технічна експертиза,  зокрема: які 
пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, при-
міщення тощо) виникли внаслідок залиття; яка 
технічна причина пошкоджень та руйнувань 
об’єкта нерухомого майна (елементів, кон-
струкцій, інженерних мереж тощо); яка вартість 
ремонтно-будівельних робіт, проведення яких 
необхідне для усунення пошкоджень унаслідок 
залиття; який розмір завданої матеріальної 
шкоди об’єкту внаслідок його залиття.
Зазначимо, що висновок експертного дослі-

дження спростувати в суді непросто, а витра-
ти на проведення такого дослідження можна 

буде стягнути з відповідача у судовому поряд-
ку, заявивши в позовній заяві відповідну ви-
могу.

КРОК 3. ВІДШКОДУВАННЯ 
МАЙНОВОЇ ШКОДИ
Відповідно до  частин 1, 2 статті 1166 Ци-

вільного кодексу України  шкода, завдана 
майну фізичної або юридичної особи, відшко-
довується у повному обсязі особою, яка її 
завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільня-
ється від її відшкодування, якщо вона доведе, 
що шкоди завдано не з її вини. А в  постанові 
Пленуму Верховного Суду України від 27 бе-
резня 1992 року № 6 «Про практику розгляду 
судами цивільних справ за позовами про 
відшкодування шкоди»  зазначено, що шкода, 
заподіяна особі і майну громадянина, підлягає 
відшкодуванню в повному обсязі особою, яка 
її заподіяла, за умови, що дії останньої були 
неправомірними, між ними і шкодою є безпо-
середній причинний зв’язок та є вина зазна-
ченої особи.

КРОК 4. ВІДШКОДУВАННЯ 
МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
Моральна шкода полягає в душевних страж-

даннях, яких фізична особа зазнала у зв’язку 
зі знищенням чи пошкодженням її майна. 
Особа має право на відшкодування моральної 
шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 
Компенсувати таку шкоду можна грішми, май-
ном або  іншим способом.
Розмір грошового відшкодування моральної 

шкоди  визначає суд залежно від характеру 
правопорушення, глибини фізичних та душев-
них страждань, ступеня вини особи, яка зав-
дала моральної шкоди, та  з урахуванням інших 
обставин, які мають істотне значення. При 
визначенні розміру компенсації до уваги беруть 
вимоги розумності й справедливості.
Моральна шкода відшкодовується однора-

зово (якщо інше не встановлено договором 
або законом) та незалежно від майнової шко-
ди, яка підлягає відшкодуванню, і не пов’яза-
на з розміром цього відшкодування. 

КРОК 5.  ВРЕГУЛЮВАННЯ
При наявності акта фіксації пошкодження 

майна внаслідок затоплення квартири слід 
звертатися (оптимально – в письмовій формі) 
до винуватця з вимогою відшкодувати шкоду 
чи усунути наслідки, виконавши ремонтні 
роботи.
Якщо ж винуватець залиття відмовляється 

добровільно відшкодувати шкоду, заподіяну 
майну, необхідно звертатися  з позовною за-
явою до суду.
До позовної заяви треба обов`язково дода-

ти документи, що підтверджують право влас-
ності або володіння квартирою, акт про зато-
плення квартири та інші докази, а також кви-
танцію про сплату судового збору (якщо особа 
не належить до категорій, яких законодавство 
звільняє від сплати судового збору).

Підготувала Леся САДОМСЬКА. 
P. S.: Нагадаємо, що безкоштовні кон-

сультації з правових питань, роз’яснення 
законодавства (для всіх без винятку ка-
тегорій громадян), а також безоплатні 
послуги захисту та представництва в 
суді (для незахищених категорій громадян) 
можна отримати в центрах з надання 
безоплатної вторинної правової допомо-
ги або бюро правової допомоги. Дізнати-
ся адресу найближчого до вас центру чи 
бюро можна, зателефонувавши за номером 
0 800 213 103 (єдиний контакт-центр сис-
теми безоплатної правової допомоги в 
Україні; цілодобово та безкоштовно в 
межах України).

Ó ð³äí³ì ñåë³ ç³ ñâî¿ìè ëþäüìè

Вас затопили сусіди? 
Як відшкодувати втрати
Чи не кожен мешканець багатоквартирного будинку ризикує стати жертвою затоплен-

ня квартири. В цій ситуації не слід покладатися на добропорядність винуватців ситуа-
ції і вірити, що ті одразу ж попросять вибачення і компенсують збитки. Як діяти пра-
вильно, ми розпитали в юристів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги  в області.

  ПОДЯКУЙ, ГАЗЕТО...  

Яка  ж  то  важка  старість ,  коли 
напосідають болячки, а поряд нема 
рідних людей, немає  кому про тебе 
подбати. Рідні син і донька давно 
померли, а нещодавно поховав і 
дружину. Після цього горя потрапив 
до офтальмологічного відділення 
Хмельницької обласної лікарні з  
діагнозом катаракта правого ока. 
Хвороба моя, відверто кажучи, була 
вже занедбаною. На щастя, мені 

зустрілися надзвичайно порядні,  
високопрофесійні лікарі – завідуюча 
відділенням Ірина Анатоліївна Дар-
манська, лікар Т. В. Філатова. Мед-
сестри Ж. В. Мордик, Л. І. Чіпко, 
працівниці В. С. Миколюк, О. Г. Фран-
ківська – люди великої душі. Вони 
роблять усе, щоб пацієнти відділен-
ня  знову відчули радість життя, 
могли бачити світ.  
Низько вклоняюся своєму рятів-

нику Віталію Севериновичу Чер-
нецькому, про якого справедливо 
кажуть, що він – лікар від Бога. Зав-
дяки його золотим рукам я бачу світ, 
а не темряву. Також висловлюю щиру 
подяку начмеду  обласної лікарні 
Марії Григорівні Шаренко за чутливе 
та людяне ставлення до пацієнтів.

В. КОВБАСЮК, 
інвалід II групи,                          
ветеран праці.   

...Çà ïðîôåñ³éí³ñòü òà óâàãó

 У  центрі  Сатанова , 
біля базару, продається 
цегляний будинок, є газ, 

вода ,  літня  кухня ,  сарай ,                 
12 соток городу. Під всю хату 
розміщений підвал.
Тел.: 067-74-56-404.

Продам будинок у цен-
трі Ярмолинець із усіма 
зручностями, з господар-

ськими прибудовами.
Тел. 067-763-14-07.



Продам  автомобіль 
Волга ГАЗ 2410, 1989 
року випуску. У Вінько-

вецькому районі. Друга особа. 
Ціна 17,5 тисячі гривень. 
Тел.: 097-541-55-62.



 Продається цегляний 
будинок у селі Щиборів-
ка Красилівського райо-

ну  на  вулиці  Центральній . 
Город 0,28 га, поруч магазин, 
школа, залізничний вокзал, 
автобусна зупинка. Є газ, вода.
Тел.: 067-499-02-99, 
     0382-67-17-84.

П р о д а м  д в и г у н 
укомплектований ГАЗ-
2410.  Робочий  об ’єм 

циліндрів 2,4.
Тел. 097-541-55-62.



Прод а є т ь с я  ВАЗ -
21063, 1987 року випус-
ку,  бензин /газ ,  пробіг 

— 150 тисяч кілометрів. 
Тел. 097-069-29-24.



Електрична енергія – вірний 
помічник на виробництві і в 
побуті. Але вона може прине-
сти велику шкоду здоров’ю 
людині, якщо при користуван-
ні нею не дотримуватися су-
ворих заходів особистої обе-
режності і не виконувати зви-
чайних Правил безпеки.
Електричний струм вражає 

раптово, коли людина потра-
пляє в коло проходження стру-
му, тобто коли людина з од-
ного боку доторкається неізо-
льованого проводу, метале-
вого корпусу електроприладу 
з несправною ізоляцією або 
металевого предмета, який 
знаходиться під напругою, а 
з іншого боку – землі, зазем-
лених предметів, труб тощо. 
Враження електричним стру-
мом може настати і через інші 
провідники, при наближенні 
на недопустимо близьку, не-
безпечну відстань до проводу 
(шини РП) діючої електроу-
становки, повітряної лінії (ПЛ).
Небезпека ураження в таких 

випадках значно зростає в 
сиру погоду. Електротравма 

може виникнути при потра-
плянні під «крокову напругу», 
яка виникає при обриві і па-
дінні на землю проводів ПЛ. 
Щоб уникнути смертель-

них електротравм необхід-
но знати такі правила елек-
тробезпеки і дотримуватись 
їх:

• Не наближатись до обірва-
них проводів ближче 8 метрів;

• Не залазити на опори по-
вітряних ліній електропере-
дач, тим більше намагатись 
зняти електропровід;

• Не відчиняти двері та про-
никати в трансформаторні 
підстанції;

• Не дозволяти дітям зала-
зити на дерева, що ростуть 
під проводами ліній електро-
передач;

• Не зводити будь-які будо-
ви, складати дрова, солому 
тощо, розпалювати багаття 
під проводами електроліній і 
повітряними вводами будин-
ків;

• Не кидати дріт або будь-які 

інші  предмети  на  проводи 
повітряних ліній електропе-
редач;

• Не встановлювати мета-
леві стоянки для телевізійних 
антен поблизу ліній електро-
передач;

• Не розташовувати ігрові 
майданчики, а також прово-
дити ігри під повітряними лі-
ніями, запускати повітряних 
зміїв поблизу повітряних ліній 
та гратися біля електричних 
установок.

• Користуватись у вологих 
приміщеннях переносними 
лампами і електроприладами 
напругою не вище 36 В;

• Не допускайте до монтажу 
нових чи ремонтуванню на-
явних електроустановок не- 
кваліфікованих осіб. Недбало 
виконані  ремонтні  роботи 
можуть привести до травму-
вання людей, які користують-
ся даними електроустановка-
ми.
Пам ’ятайте ,  що  невміле 

встановлення радіо, телеан-
тени, проведення різноманіт-

них робіт поблизу повітряних 
ліній з наближенням до мета-
левих частин ПЛ спричиняє 
електротравми.
Пам’ятайте!
Якщо людина потрапила під 

напругу, необхідно негайно 
вимкнути електроприлад чи 
електроустановку. (Це можна 
зробити як за допомогою ви-
микача чи рубильника, так і 
перерубавши дріт сокирою чи 
лопатою з сухим дерев’яним 
держаком. Інший варіант – 
відтягти постраждалого з не-
безпечної зони за допомогою 
сухої мотузки, палиці, дошки 
тощо. У випадку відсутності 
згаданих предметів, людину 
можна витягати за одяг (якщо 
він сухий і відстає від тіла), 
наприклад, за поли піджака 
чи куртки, уникаючи при цьо-
му контактів з металевими 
елементами одежі та відкрити 
ділянками тіла потерпілого) 
та  невідкладно  викликати 
лікаря.
У разі неможливості швид-

кого вимкнення електроуста-
новки необхідно вжити заходів 

до відділення потерпілого від 
струмоведучих  частин ,  до 
яких він торкається. При цьо-
му в будь-яких випадках той, 
хто надає допомогу, не пови-
нен доторкатися до потерпі-
лого  та  до  струмоведучих 
частин без належних засобів 
захисту. Він повинен слідку-
вати за тим, щоб не потрапи-
ти під дію крокової.
При звільненні від дії елек-

тричного  струму  і  наданні 
першої допомоги потерпілому 
дорога кожна хвилина.
У разі виявлення пошко-

джень елементів повітряних 
ліній ,  обірваних  проводів , 
пошкоджених дверей тран-
сформаторних підстанцій не-
обх ідно  повідомити  Кон -
такт-центр АТ “Хмельницьк- 
обленерго” за безкоштовним 
багатоканальним телефоном  
0 800 50 50 62.

Департамент                                 
охорони праці                          

АТ «Хмельницькобленерго».

ÏÀÌ’ßÒÊÀ Ç ÅËÅÊÒÐÎÁÅÇÏÅÊÈ!

Загублене посвідчення 
потерпілого від наслідків 
аварії  на  ЧАЕС ,  серія  В , 
№383039, 4 категорія, вида-
не  Крижанівському С. М. ,
вважати недійсним.

 Продається нова 2-кім-
натна квартира з євро-
ремонтом, по  вул. Лер-

монтова, 11. кв. 56,  станція 
Дунаївці. Ціна договірна.
Тел.: 067-783-86-51
         096-896-97-48.

Продам  мед (сотовий), 
прополіс (настоянка), на-
стоянку воскової молі. 

Тел. 098-590-57-36,
   050-376-70-96.



Продам  нову промис-
лову витяжку. 
Тел. 098-040-27-28.



Продам  корову в До-
брогорщі Хмельницького 
р-ну. 

Тел. 068-429-74-69.



 Продається газифіко-
ваний будинок у центрі 
с .  Сутк і вц і  Ярмоли -

нецького р-ну. Є сарай, літня 
кухня з підвалом, криниця. 
Тел. 068-074-12-74.

Продається  хата  в              
с. Маначин Хмельниць-
кого  району,  з і  всіма 

зручностями. 
Тел. 068-650-66-89. 





АПОФЕОЗ ДОСТАТКУ
Не секрет, що найкращим

місяцем на Поділлі є вересень.
О цій порі сяє лагідне сонце,
вітерець веде себе сумирно,
а природа тішить око щедрими 
дарами. Апофеоз її священ-
нодійства – традиційна вистав-
ка  «Поділля-Агро», на  яку
приходять тисячі хмельничан.
Ця подія давно входить до

календаря їхніх найулюблені-
ших свят. Із одного боку – вона
звіт про здобутки, а з іншого
– ярмарка продуктів, напоїв і
ласощів.
Чимало її відвідувачів хо-

дять туди, аби зустрітися із
шановними людьми, творцями
нашої надії та достатку.
Де ще можна побачити таких

славних і відомих людей як 
Герої України Михайло Шапо-
вал, Василь Петринюк, повний
кавалер орденів «За заслуги»
Василь Мастій, господарі Ми-
кола Олицький, Володимир
Галищук, Ігор Гай, Валерій
Яглінський, Юрій Кучерявий,
Володимир Пицюк, Петро Ла-
базюк, Олег Федорук, Костян-
тин Іванов, Анатолій Паляни-
ця, Михайло Вріщ та інші? 
Нинішніх керівників агрофор-

мувань без перебільшення 
можна порівняти із диво-бога-
тирями. У надзвичайно скрут-
них обставинах вони утриму-
ють господарства й села. Від-
повідають за свою діяльність
власним авторитетом.
Керівники області Михайло 

Загородний  та  Володимир
Кальніченко привітали гостей
і вручили нагороди кращим
аграріям.
Тридцять друга виставка

«Поділля-Агро» продемон-
струвала тренди. В організа-
ційному плані стала доскона-
лішою і більш схожою до свя-
та. А щодо змісту – простішою.
На жаль, агрохолдинги і ком-

панії, які обробляють левову
частку орних земель на неї не 
приїхали.

ЩО НАЙБІЛЬШЕ 
ВРАЗИЛО?
Павільйон департаменту лі-

сового господарства виявився
в епіцентрі уваги. На порівняно
невеликій території були пред-
ставлені всі його підрозділи.
Про багату і з фантазією

оформлену експозицію можна 
було би написати цілу шпаль-
ту. Але найкращою ілюстра-
цією до  неї стали опудала 
диких звірів, зібрані на окремій
галявині.
Бажаючих сфотографувати-

ся  поряд  і з  величезним  і
страшним вепром було більш
ніж досить. Особливо дітей.
У реальному житті «екстре-

мали» тікали би від нього, аж 
п’ятки блимали, а тут спокійно
тримали за шию, чи всідалися
попереду ікл.
Оригінальний і затишний 

куточок облаштували аграрії.
Тюки пресованої соломи ви-
користовувалися у ньому як 
тапчани, столи, дивани і само
собою огорожі території, де
смачно пахнуло збіжжям. 
Господарювали тут виготов-

лені з білого пап ’є-маше в
натуральну величину корова,

свиня і кінь.  Бажаючих обня-
тися з ними, або знятися на 
згадку теж вистачало.

КНЯГИНЯ, КІММЕРІЯ                
ТА ІНШІ
Запам’яталися юрби карто-

плярів біля намету сільсько-
господарської дослідної стан-
ції села Самчики. Деякі знають 
цю добропорядну установу, 
якою  багато  років  успішно 
керує шановний Віктор Мол-
дован ,  з  найкращого  боку. 
Хмельничан цікавили селек-
ційні новинки. І науковці-прак-
тики не розчарували, предста-
вивши  увазі  городників  та 
дачників 5 нових сортів з ін-
тригуючими назвами: Княгиня, 
Іванківська рання, Кіммерія, 
Мирослава та Щедрик.
Як розповів науковий спів-

робітник  станці ї  Анатолій 
Кличковський ці бараболі на 
дослідних ділянках дали уро-
жай по 360 кілограмів з однієї 
сотки. Їх бульби завбільшки з 

р д

кулак.
Дивовижною виявилася ціна 

на посівний матеріал картоплі 
– 15-20 гривень за кілограм, 
що майже стільки, як правлять 
за  несортову  в  магазинах . 
Продовольчі партії станція 
реалізує по 10 гривень. 
Тепер картоплярі чекати-

муть наступної зустрічі з се-
лекціонерами на черговій яр-
марці з нагоди Дня Хмельниць-
кого.

МИТЦІ НАДИХАЛИ
Тему села розвивали і під-

тримували митці. І то не тіль-
ки виступаючи з концертом на 
сцені. 
Юлія Степанюк з Кам’янеч-

чини тче  високохудожні гобе-
лени так, як це колись робили 
наші прабабусі. Малюнок бере 
з уяви, а натхнення черпає з 
родової пам’яті. Гамою нама-
гається передати барви нашо-
го  мальовничого  Поділля . 
Тому в її роботах переважають 
кольори життя: червоні, зеле-
ні та жовті.  Вони зворушують 
серце і підсвідомо нагадують 
про сади, луки, ліси та поля. 
Секрети мистецтва Юлія Ана-
толіївна передає дітям у ра-
йонному Будинку школяра.
Родзинкою свята стала жива 

реконструкція відомої картини 
Тетяни Яблонської «Хліб». Її 

ц д р

представили гостям у павіль-
йоні з Чемеровеччини. Край 
хліборобської слави і достат-
ку прийшов до свята з вели-
кими здобутками.
у р

В середньому зібрано по               
у

63 центнери пшениці з гектара, 
а в окремих господарствах – 
по 90 центнерів. Гарно вроди-
ла і кукурудза на силос. Май-
же всюди є понад 500 центне-
рів на круг. Понад 60 відсотків 
пайовиків уже отримали ви-
плати від орендарів. 
Дух і проблематику нашого 

часу дуже вдало в алегоричній 
формі передала скульптура 
Івана Нащубського «Викра-
ф р р у ур

дення Європи», представлена 
у

на виставці «Поділля-Агро». 
Вона демонструє кульмінаці-
йний момент античного міфа, 
коли юна красуня, повіривши 
у лагідність Зевса-бика всіла-
ся йому на спину, а він за не-

обачну довірливість уже гото-
вий  понести  ї ї  у  невідоме . 
Тільки-от автор вніс до сюже-
ту  свій  коректив :  внизу  на 
своїй спині усю наповнену 
символами композицію тримає 
козак, міцно ухопивши могут-
ню тварину за ноги, аби вона 

у у

не звалилася з його спини 
додолу.
Ось так і має вести себе 

у

самодостатня держава, маючи 
родючі землі, працьовитих 
людей і володіючи географіч-
ним центром Європи.

Валерій ГРОШКО,                    
Ростислав ТРОЯН.

Фото Ігоря АЛЕКСЮКА.
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МПП «Альтернативна медицина»
проводить НОВИЙ набір на

КУРСИ
ЛІКУВАЛЬНОГО ТА ТОЧКОВОГО

МАСАЖУ
Термін навчання 4 міс., заняття 2р./тиж.
Початок занять з 19.09.2019 р. (Вт./Ср.)

Оплата 1300 грн/міс.
Проводиться набір в р д р групу ру у ВИХІДНОГО ДНЯД Д
з 8.09.2019 р. 2р./тиж. (суб./нед.) термін 2 місяці
Видається свідоцтво-сертифікат.д д ц р ф

Лц 3 9069 Де ар а е ос ау , олод а с ор у ОД д 06 0 3 рЛіц. АА №319069 Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хм. ОДА від 27.06.2013 р.ц Д р у , д р у Д д р
м. Хмельницький,

т.: 067-349-51-96, 067-949-93-10

з основами рефлексотерапії

Проводиться набір на курси: 
КРОЮ та ШИТТЯ (1р./тиж. 10 міс. )

Íàø ñàéò —www.alternmed.com.ua

П’ятниця, 13 вересня 
Північ: ніч – 14-19, день – 23-24 

градуси тепла. Без опадів.
Центр: ніч – 15-17, день – 23-25 

градусів тепла. Без опадів.
Південь: ніч – 16-17, день – 24-25 

градусів тепла. Можливий невеликий 
дощ.
Субота, 14 вересня
Північ: ніч – 16-18, день – 17-18 

градусів тепла. Можливий невеликий 
дощ.
Центр: ніч – 16-17, день – 17-18 гра-

дусів тепла. Можливий невеликий дощ.
Південь: ніч – 17-18, день – 18-19 

градусів тепла. Без опадів.
Неділя, 15 вересня нн
Північ: ніч – 11-13, день – 11-12 

градусів тепла. Можливий невеликий 
дощ з грозою.

Центр: ніч – 11-13, день – 11-12 
градусів тепла. Невеликий дощ.
Південь: ніч – 12-14, день – 12-13 

градусів тепла. Невеликий дощ.
Понеділок, 16 вересня
Північ: ніч – 7-8, день – 13-16 гра-

дусів тепла. Без опадів.
Центр: ніч – 7-8, день – 12-15 гра-

дусів тепла. Без опадів.
Південь: ніч – 8-9, день – 13-16 

градусів тепла. Без опадів.
Вівторок, 17 вересня
Північ: ніч – 7-9, день – 13-17 гра-

дусів тепла. Без опадів.
Центр: ніч – 8-10, день – 13-15 

градусів тепла. Без опадів.
Південь: ніч – 9-10, день – 14-18 

градусів тепла. Без опадів.

Середа, 18 вересня
Північ: ніч – 8-10, день – 15-20

градусів тепла. Без опадів.
Центр: ніч – 9-11, день – 15-19

градусів тепла. Можливий невеликий
дощ.
Південь: ніч – 10-12, день – 15-18

градусів тепла. Можливий невеликий
дощ.
Четвер, 19 вересня
Північ: ніч – 9-10, день – 15-16

градусів тепла. Без опадів.
Центр: ніч – 10-11, день – 15-17

градусів тепла. Без опадів.
Південь: ніч – 12-13, день – 17-18

градусів тепла. Без опадів.
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Сокирки польові.

  ЦІКАВИНКИ  

  ЗОРІ ВІЩУЮТЬ  

Виставка стала святом

...Двоє друзів — Дмитро та Сергій, 
які є партнерами по бізнесу, три роки 
тому вирішили зробити металеву фі-
гуру мультяшного героя Валлі, проте, 
як виявилося, це був старт для вели-
кого проекту — виставки робототехні-
ки. Його вже побачили відвідувачі в 

р у р

тринадцятьох  містах України. До речі, 
всіх своїх роботів майстри виготовля-
ли за власні кошти та заради власно-
го задоволення.

«Ми просто купили зварювальний 
апарат і почали працювати», — роз-
повів Сергій. — Ти приходиш у бокс, 
де відчутно сирість, де холодно і про-
тікає дах, але як тільки береш у руки 
зварювальний апарат — забуваєш про 
втому».

«Добре ,  коли  хобі  переростає  в 
бізнес, а друг стає партнером. Ми 
розуміємо один одного та доповнюємо, 

— додає Дмитро. — Повністю розме- 
жували всю роботу. Я не чіпаю його 
креслень і лекал, а він — моїх зварю-
вальних деталей».
До прикладу, над створенням героя 

кіномультфільму «Трансформери» 
— триметрового робота Бамблбі — 
чоловіки трудилися місяць. Його вага  

р р р

становить майже  600 кілограмів. А от 
ріст Оптимусва Прайма — 3,4 метра, 
Бамблбі — 3 метри, тиранозавр Рекс 
має довжину 5,5 метра.
Що й казати — вражень від побаче-

ного в малечі вдосталь, бо тут і робо-
ти-велетні, і зовсім маленькі, які син-
хронно танцюють під пісні Монатіка, і 
рухомі, які їздять вільно по залу та 
розмовляють... Тож не пропустіть, таке 
варто побачити всією сім’єю!

Юлія ЗДИБЕЛЬ.
Фото автора.

Ðîáîòè-ê³íîãåðî¿ çàïðîøóþòü ó ãîñò³
Ще три дні в Хмельницькій торгово-промисловій палаті діятиме унікаль-

на виставка робіт з металу, аналогів якої в Україні не було. Її автори — за-
Щ р д ц р р д у

поріжці Дмитро Мицик і Сергій Єременко — представили хмельничанам і 
гостям міста унікальних роботів-кіногероїв — Валлі і Єву з однойменного 
мультфільму, R2-D2 із «Зоряних війн», «Термінатора», металеві скелети 
динозаврів та декілька  героїв із серії «Трансформери»: Оптимус Прайм, 
Бамблбі та інші. Загалом колекція нараховує 21 експонат.
Відрадно, що виставка потрапила до Книги рекордів України як най-

більша серед робіт з металу.  

КАРТОПЛЯ ІЗ САМЧИКІВ.

МАЙСТРИНЯ ЮЛІЯ СТЕПАНЮК. КОЗАК НЕСЕ ЗЕВСА І ЄВРОПУ.

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАРТИНИ «ХЛІБ».

Продаються вулики з бджолами.
Тел. 097-275-28-93.

12 вересня
О л е н а  Т и м о ф і ї в н а 

рр

ВЛАСЮК  — листоноша пе-
ресувного відділення пошто-
вого зв’язку Хмельницький           
р у

№ 16. 
13 вересня
Світлана Валентинівна 

рр

ПОЛІЩУК  — листоноша від-
ділення поштового зв ’язку 
ЦВПЗ Білогір’я-1.
Галина Вікторівна ЛІТВЕН-

рр

ЧУК —  листоноша відділення 
р

поштового зв’язку с. Адампіль 
Старосинявського району.

уу

14 вересня
рр

Олена Петрівна ІЩУК
рр

 — 
листоноша відділення пошто-

рр

вого зв’язку Старокостянти-
нів-5.
Олена Віталіївна ЗАІНЧ-

КІВСЬКА — листоноша від-
ділення поштового зв ’язку              
с. Кормильче Чемеровецько-

у

го району.
рр

Наталія Григорівна ПА-
р ур у

НАСЮК —  листоноша відді-
р р

лення  поштового  зв ’язку              
с. Шмирки ЦПВЗ Волочиськ-3.

уу

Галина Михайлівна ШТО-
р Цр Ц

ГРІН —  листоноша відділен-
ня поштового зв’язку с. Жуч-

ківці Хмельницького району.
Ніна Агааліївна ШИРИЄВА

р ур у

—  листоноша  відділення 
поштового зв’язку Городок-1.

15 вересня
Тетяна  Володимирівна 

рр

МЕЛЬНИЧУК — листоноша 
відділення поштового зв’язку 
Хмельницький-25.
Тетяна Василівна МЕЄК 

—  листоноша  відділення 
поштового зв’язку с. Вихват-
нівці Кам’янець-Подільського 

уу

району.
18 вересня

у

Віта Олегівна ВАСІЛЬЄВА 
рр

—  листоноша  відділення 
поштового зв’язку Дунаївці-2.

19 вересня
Валентина  Василівна 

р

ЛУЧКО — листоноша цен-
трального відділення пошто-
во го  зв ’язк у  с .  Розсоша 
р

Хмельницького району.
уу

20 вересня
Тамара Олексіївна ГАЧКА 

рр

—  листоноша  відділення 
р

поштового зв’язку Полонне-1 
ЦПЗ № 3.

26 вересня
Юрій  Сергійович  НАВ-

рр

РОЦЬКИЙ 
Юрій  СЮрій  С

—  листоноша від-
р

ділення поштового зв ’язку
Стара Синява.

27 вересня
рр

Галина Миколаївна НІКІ-
рр

ТІШИНА —  листоноша від-
ділення поштового зв ’язку
Ізяслав-1 ЦПЗ № 6.

28 вересня
Ц

Олена Михайлівна МАЗУР
рр

—  листоноша пересувного
відділення поштового зв’язку 

р ур у

№ 1 Хмельницького району.
у

Наші надійні, перевірені 
довголітньою співпрацею

, р р

колеги! Це справді так: адже 
р цр ц

разом  з  вами  виконуємо
спільну місію — плекаємо 
р у

нашу улюблену газету «По-
у

дільські вісті». Ми сіємо смі-
у у у уу у у у

ливе слово правди, а ви до-
носите його нашим вірним 

рр

читачам-передплатникам.
р

У дні ваших світлих ювіле-
рр

їв зичимо вам великого ща-
стя. А це — насамперед бути

щ

здоровим, жити в достатку 
ц р уц

та в мирі і в міцній дружбі з
р , у,

удачею.
Щиро, з глибокою

повагою трудовий колектив 
р ,

газети «Подільські вісті».
руру

ÂÅÐÅÑÅÍÜ: ëèñòîíîø³-þâ³ëÿðè
  ВІТАЄМО!  

ПРОДАМ БУДИНОК  (79 м2)  смт Вовковинці, 
Деражнянський район, Хмельницька область. 
Гарний цегляний, газифікований  будинок із ме-

блями,  має чудове планування, зручне розташу-
вання (5 хв.  до  залізничної станції Комарівці). 
Хмельницька  обл . ,  Деражнянський  район ,                            
смт Вовковинці.
Біля будинку велика озеленена територія (28 соток), 

де розташовані 3 сараї, погріб, гараж, криниця, 
літня кухня з піччю. Також є родючий фруктовий сад. 
За більш детальною інформацією звертайте-

ся: моб. 098-480-38-18, Володимир.

Овен
Ймовірні приємнi пригоди. Вам 

можуть зробити вигiдну дiлову пропо-
зицiю, вiд якої не слiд вiдмовлятися. 
Телець
Несприятливий час для активнос-

тi в справах, натиску в досягненнi 
мети. Успiшним виявиться звернен-
ня до органів влади.
Близнята
Ви будете цiлком здоровi, проте 

не нервуйте через дрібниці. Варто  
змiнити манеру поведiнки i ставлен-
ня до деяких знайомих. 
Рак
Удома пануватимуть мир i спокiй, 

настр iй i  самопочуття  будуть на 
висотi.  Придiлiть бiльше уваги ко-
ханiй людинi.

Лев
Можливi проблеми матерiального 

характеру. Але нiхто не скаржити-
меться на вiдсутнiсть натхнення. Не 
варто розслаблятися! 
Діва
Час  мине  ефективно ,  якщо  ви 

направите свiй потенцiал на рiшен-
ня справ, що вимагають фiзичного 
навантаження. 
Терези
Зайва зарозумiлiсть, iмпульсивнiсть, 

можуть стати причиною необачного 
вчинку. Стосунки з коханою людиною 
можуть опинитися пiд загрозою.
Скорпіон
Лiнь i неуважнiсть можуть звести 

нанiвець всi вашi досягнення. Спро-
би розiбратися в ситуації за допомо-
гою аналiзу виявляться марними. 

Стрілець
Не втрачайте розсудливостi. Може 

зрости вiрогiднiсть захворiти. Вам   по-
трібно більше рiшучостi i зосередженостi.
Козеріг
Вашi мрiї повиннi вiдповiдати ре-

альностi. Цього тижня не вдасться 
уникнути неприємної серйозної роз-
мови. 
Водолій
Зробiть все заплановане на цей 

перiод, вирiшiть суперечливi питан-
ня з сусiдами, i ви встигнете пiдго-
туватися до приходу гостей.
Риби
На початку тижня можна смiливо 

брати позики й робити грошовi вне-
ски пiд вiдсотки. Не забувайте вiдвi-
дувати рiдних. 
Підготувала Ю. ЗДИБЕЛЬ.

ГОРОСКОП на 16-22 вересня
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