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НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА КОЛІЯХ
Діана Цимбарович
поверталася додому від друзів.
На годиннику — близько першої
ночі. Дівчина прямувала через
«переходку», що біля «круга»
 Тудою пасажирські поїзди
заходять на станцію, а ще
подають вагони на сортувальну
гірку «Одеського парку». Саме
під таку витяжку вагонів і
потрапила дівчина
 За мить до нещастя Діана
спілкувалася з мамою,
повідомила, що йде вже додому.
А потім подзвонила і сказала:
«Мамо, мене збив поїзд»
с. 3


Діана отримала
важкі травми.
За її життя
борються лікарі.
Звертаємось до
небайдужих
людей
відгукнутися
на нещастя і
допомогти родині
коштами на
лікування доньки

ТРИ НОВІ СМЕРТІ
ВІД COVID-19

КУДИ ПОДІТИСЯ,
КОЛИ ПРИСПІЧИТЬ?

Ситуація із поширенням
коронавірусу невтішна. За
тиждень маємо три летальних
випадки і більше 70 нових
інфікованих. Область опинилась
у «помаранчевій» зоні

 У багатьох українських містах



с. 2

є проблеми з громадськими
вбиральнями. Точніше, часто
туалетів просто немає. У Козятині
їх є з добрий десяток, але чи
можна ними користуватися?
с. 5

РЕКЛАМА

486885

2

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, 25 ëþòîãî 2021

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ПОГУЛЯЛИ НА ДНІ НАРОДЖЕННЯ —
ТРИ НОВІ СМЕРТІ ВІД COVID-19
Здоров’я  Ситуація із поширенням
коронавірусу знову невтішна. За тиждень
маємо три летальних випадки і
більше 70 нових інфікованих. Школи
Козятинської громади знову відправили
на дистанційку, а область опинилась
у «помаранчевій» карантинній зоні
ОЛЕНА УДВУД

Êîðîíàâ³ðóñ íå íà æàðò ðîçãóëÿâñÿ. Ñèòóàö³ÿ ùîðàç ã³ðøà.
Ó ñåðåäó, 24 ëþòîãî, Â³ííèöüêà îáëàñòü î÷îëèëà êîðîíàâ³ðóñíèé àíòèðåéòèíã. Íà Â³ííè÷÷èí³ çàô³êñóâàëè 601 íîâèé âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ
íà COVID-19. Öå — íàéá³ëüøà
öèôðà ïî âñ³é êðà¿í³. Ñõîæå,
÷åðãà áóòè åï³öåíòðîì åï³äåì³¿
ä³éøëà äî íàøî¿ îáëàñò³.
×åðåç ð³çêèé ïðèð³ñò õâîðèõ, óðÿä âèð³øèâ ïîâåðíóòèñÿ äî ïðàêòèêè àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó ³ çíîâó ä³ëèòè
ðåã³îíè êðà¿íè íà êîëüîðîâ³
çîíè, çàëåæíî â³ä çàðàæåííÿ. Àäàïòèâíèé êàðàíòèí ïîâòîðíî çàïðàöþâàâ ó ñåðåäó,
24 ëþòîãî. Â³ííè÷÷èíà ïîêè
ùî ïîòðàïèëà äî «ïîìàðàí÷åâî¿» çîíè. Â³äòàê â îáëàñò³
çàáîðîíåíà ðîáîòà ðåñòîðàí³â
³ í³÷íèõ êëóá³â âíî÷³, à òàêîæ
ñïîðòçàë³â, ô³òíåñ-öåíòð³â,

çàêëàä³â êóëüòóðè. Òàêîæ ï³ä
çàáîðîíó ïîòðàïèëè ïëàíîâ³
ãîñï³òàë³çàö³¿ â ë³êàðíÿõ.
Íà Êîçÿòèíùèí³ ñòàíîì
íà 11 ðàíêó ñåðåäè, 24 ëþòîãî, áóëî 1374 ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â êîðîíàâ³ðóñó. Òàê³ äàí³
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Çà îñòàíí³
ñ³ì äí³â äîäàëîñÿ 76 íîâèõ
õâîðèõ. Öå íà 16 á³ëüøå, í³æ
ìèíóëîãî òèæíÿ. Òîæ êîðîíàâ³ðóñ ó ãðîìàäàõ Êîçÿòèíùèíè
çíîâó ïðîãðåñóº.
×åðåç çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿
ó÷í³â 5–11 êëàñ³â Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè çíîâó â³äïðàâèëè íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ.
Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè
íà êîì³ñ³¿ ç òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, ùî â³äáóëàñÿ ó ïîíåä³ëîê, 22 ëþòîãî.
— Êîì³ñ³ºþ âèð³øåíî óñ³
øêîëè ïåðåâåñòè íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ÷åðåç ð³çêå

çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³,
à ä³òè ââàæàþòüñÿ íàéá³ëüøèìè ïåðåíîñíèêàìè õâîðîáè, —
ðîçïîâ³ëà ãàçåò³ «RIA-Êîçÿòèí»
Îëåíà Êàñàòê³íà, íà÷àëüíèê
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó. —
Êð³ì òîãî, çóïèíåíå íàâ÷àííÿ
ó ñïîðòèâí³é øêîë³ ³ öåíòð³ ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè (êîëèøí³é
áóäèíîê ï³îíåð³â — àâò.).
Ïîêè ùî íà «äèñòàíö³éêó» ó÷í³â 5–11 êëàñ³â â³äïðàâèëè äî ê³íöÿ öüîãî òèæíÿ.
Ó ï’ÿòíèöþ, 26 ëþòîãî, êîì³-

÷îãî ñàäêà ³ìåí³ Ï³äãîðáóíñüêîãî, à òàêîæ ó÷íÿ øêîëè
¹ 5 âèÿâèëè COVID-19.
Òà öå íå ºäèíà ïîãàíà íîâèíà. Çà îñòàíí³é òèæäåíü òðîº
êîçÿòèí÷àí ïîìåðëè â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Ïðî öå íà çàñ³äàíí³
âèùåçãàäàíî¿ êîì³ñ³¿ ïîâ³äîìèâ
²ãîð Ãðóáåëÿñ, çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ÖÐË ç ìåäè÷íî¿
÷àñòèíè.
Ç âëàñíèõ äæåðåë íàì ñòàëî
â³äîìî, ùî äâîº ç òðüîõ ïîìåðëèõ çëÿãëè ç êîðîíàâ³ðóñîì
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñâÿòêóâàëè äåíü
íàðîäæåííÿ ó îäíîìó ³ç ñ³ë
Êîçÿòèíùèíè. Íèí³ çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ âèïàäê³â
íà òåðåíàõ ÷îòèðüîõ íàøèõ ãðîìàä — 25. Âèõîäèòü, ùî êîæåí
55 õâîðèé âìèðàº. Òîæ íå âàðòî

Íà Êîçÿòèíùèí³
ñòàíîì íà 11
ðàíêó ñåðåäè, 24
ëþòîãî, áóëî 1374
ï³äòâåðäæåíèõ
âèïàäê³â êîðîíàâ³ðóñó

íåõòóâàòè ïðàâèëàìè çàõèñòó ³
äóìàòè, ùî êîðîíàâ³ðóñ — öå
æàðòè.
Êð³ì òîãî, á³ëüø³ñòü ³ç òèõ,
õòî ïîòðàïëÿº äî ë³êàðí³ ç ä³àãíîçîì COVID-19, ïîòðåáóº
êèñíåâî¿ òåðàï³¿. ßê ïîâ³äîìèâ ²ãîð Ãðóáåëÿñ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, ñòàíîì íà ïîíåä³ëîê, 22 ëþòîãî, ó ðàéîíí³é
ë³êàðí³ ïåðåáóâàëî 19 õâîðèõ
íà êîðîíàâ³ðóñ. ²ç íèõ 13 áóëè
íà êèñíåâ³é òåðàï³¿. Öå — äâ³
òðåòèíè â³ä ê³ëüêîñò³ ãîñï³òàë³çîâàíèõ, ó ÿêèõ COVID-19 ï³äòâåðäèâñÿ. Íàøà ë³êàðíÿ âæå
îòðèìàëà íàêàç â³ä Â³ííèöüêî¿
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ë³æîê äëÿ êîâ³äíèõ
õâîðèõ. Íàðàç³ ó ë³êàðí³ òàêèõ
º 80, à âèìàãàþòü 120.

Привезли вакцину

ñ³ÿ ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
çíîâó çáåðåòüñÿ íà çàñ³äàííÿ,
äå âèð³øàòü, ÷è ïðîäîâæóâàòè
òàêó ôîðìó íàâ÷àííÿ. Ïî÷àòêîâ³ êëàñè ïîêè ùî íàâ÷àþòüñÿ
ó çâè÷íîìó ðåæèì³.
Çàóâàæèìî, ùî õâîð³ íà êîðîíàâ³ðóñ º ³ ñåðåä â÷èòåë³â,
³ ñåðåä ó÷í³â. Ïðî öå íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ïîâ³äîìèâ Ëåîí³ä
ßùóê, äèðåêòîð Êîçÿòèíñüêîãî
ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü. Çà éîãî
ñëîâàìè, ó äâîõ â÷èòåë³â ç³
øêîëè ¹ 3, â÷èòåëÿ øêîëè
¹ 1 òà øêîëè-ã³ìíàç³¿-äèòÿ-

Україна готується до проведення вакцинації проти COVID-19.
Перші дози препарату вже доставили літаком до Києва у вівторок, 23 лютого. А у середу,
24 лютого, партію вакцин вже
привезли до Вінниці. Про це
на своїй сторінці у Фейсбук повідоми Сергій Борзов, голова Вінницької облдержадміністрації.
Вакцина, яку привезли до нашої області — це препарат
AstraZeneca індійського виробництва.
«Загалом препарат має широ-

кий спектр дії. Вакцина стимулює імунну систему до продукування антитіл для атаки
на будь-яку коронавірусну
інфекцію.
Однією з переваг препарату називають безпечне зберігання за температури від
+2 до +8 градусів. Міжнародні
клінічні випробування вакцини
AstraZeneca показали, що коли
людям вводили половину дози,
а потім повну дозу, то ефективність сягала 90 %», — йдеться
у дописі Борзова.
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ДІАНА ЦИМБАРОВИЧ :«МАМО,
Я ПОТРАПИЛА ПІД ПОЇЗД»
Нещастя  Повертаючись від друзів,
17-річна козятинчанка потрапила під
поїзд. Вона вирішила перелізти попід
вагон. На жаль, саме в ту мить він
почав рухатись. У дівчини розтрощена
ліва нога та плече. На допомогу
козятинським спеціалістам викликали
консультантів з Вінниці
ІРИНА ШЕВЧУК, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ä³àíà Öèìáàðîâè÷ ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó â³ä äðóç³â. Íà ãîäèííèêó — áëèçüêî ïåðøî¿
íî÷³. Ä³â÷èíà ïðÿìóâàëà ÷åðåç
«ïåðåõîäêó», ùî á³ëÿ «êðóãà».
Ì³ñòÿíàì äîáðå â³äîìèé òîé
çàë³çíè÷íèé ñëóæáîâèé ïåðåõ³ä àêòèâí³ñòþ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó. Àäæå òóäîþ
ïàñàæèðñüê³ ïî¿çäè çàõîäÿòü
íà ñòàíö³þ, à ùå ïîäàþòü
âàãîíè íà ñîðòóâàëüíó ã³ðêó
«Îäåñüêîãî ïàðêó». Ñàìå ï³ä
òàêó âèòÿæêó âàãîí³â ³ ïîòðàïèëà ä³â÷èíà.
— Ä³â÷èíà éøëà äîäîìó â³ä
äðóç³â. Íà çàë³çíè÷íîìó ïåðåõîä³ âîíà ïåðåëàçèëà ï³ä âàãîíîì
³ ÿêðàç â öåé ÷àñ â³í çðóøèâ ç
ì³ñöÿ, — ðîçïîâ³â ãàçåò³ íà÷àëüíèê êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Ðîìàí Àíäðóùàê. — Íàðàç³
ïîòåðï³ëà çíàõîäèòüñÿ â Êîçÿòèíñüê³é ÖÐË. ¯¿ ðÿòóþòü ë³êàð³. Ìè â³ä³áðàëè çðàçêè êðîâ³,
âñòàíîâëþºìî, ç êèì âîíà áóëà,
ç êèì ñï³ëêóâàëàñÿ.
Êð³çü ñëüîçè ìàìà Ä³àíè Òåòÿíà ðîçïîâ³ëà íàøèì æóðíàë³ñòàì, ùî âîíè æèâóòü íåäàëåêî â³ä «ïåðåõîäêè». Çà ìèòü
äî íåùàñòÿ ñï³ëêóâàëàñÿ ç
äîíüêîþ ïî òåëåôîíó ³ íàñâàðèëàñÿ íà íå¿, ùî âîíà äîâãî

ãóëÿº. Ä³àíà çàñïîêî¿ëà ìàìó,
ïîâ³äîìèëà, ùî âæå éäå äîäîìó.
À ïîò³ì ïîäçâîíèëà ³ ñêàçàëà:
«Ìàìî, ìåíå çáèâ ïî¿çä».
— Ìåí³ õâèëèí äåñÿòü á³ãòè
â³ä äîìó, — ïëà÷ó÷è, êàæå ïàí³
Òåòÿíà. — ß ïî÷àëà êðè÷àòè,
ëþäè ïîçá³ãàëèñÿ, ìàøèí³ñòè
ïîçí³ìàëè ïîÿñè ³ ïî÷àëè çóïèíÿòè êðîâ. Çàðàç âîíà â ë³êàðí³, áåç ïàì'ÿò³. Âîíà ñïèòü,
ë³êàð³ íàêîëîëè. Â íå¿ ê³ñòêè

Çà ìèòü äî íåùàñòÿ
Ä³àíà ñï³ëêóâàëàñÿ ç
ìàìîþ, çàñïîêî¿ëà ¿¿
³ ñêàçàëà, ùî éäå âæå
äîäîìó. Ïîò³ì çíîâó
ïîäçâîíèëà
ïîäðîáëåí³, ïëå÷å âèðâàíå êîëåñîì ïî¿çäà, íîãà ïîòðîùåíà.
Òà ùå é ïîë³ö³ÿ ç íå¿ ðîáèòü
çëî÷èííèöþ! Âîíà ï³ä ïî¿çä
ïîïàëà! Ùî âîíà çðîáèëà? Òåëåôîíà çàáðàëè. Íàâ³ùî? Òàêå
ðîáèòüñÿ!
Ìè çâåðíóëèñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â çà ðîç’ÿñíåííÿì ö³º¿ ñèòóàö³¿. Îñü ùî íàì íà öå ñêàçàâ
Ðîìàí Àíäðóùàê
— Ñòàâñÿ íåùàñíèé âèïàäîê.
Ìè í³êîãî í³ â ÷îìó íå çâèíóâà÷óºìî. Àëå ìàºìî â³äïðàöþâàòè

Нещастя з дівчиною сталося неподалік від її дому, на «переходці».
17-річна Діана отримала важкі травми. За її життя борються лікарі
âñ³ ñèòóàö³¿, — êàæå Ðîìàí Àíäðóùàê. — Òîìó ³ çàáðàëè òåëåôîí, ùîá â³äñë³äêóâàòè, êîìó
çâîíèëà, î êîòð³é ãîäèí³…
ЩО КАЖУТЬ У ЛІКАРНІ?
Çà ñëîâàìè íà÷ìåäà êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË ²ãîðÿ Ãðóáåëÿñà, ñòàí
ïàö³ºíòêè âêðàé âàæêèé.
— Ó ä³â÷èíè òðàâìîâàí³ ë³â³
ãîì³ëêà ³ ïëå÷å, — êàæå ²ãîð
Ãðóáåëÿñ. — Êîçÿòèíñüê³ õ³ðóðãè ç òðüîõ ãîäèí íî÷³ áîðþòüñÿ
çà æèòòÿ ä³â÷èíè. Íà äîïîìîãó

íàøèì ñïåö³àë³ñòàì âèêëèêàëè
êîíñóëüòàíò³â ç Â³ííèö³, à òàêîæ
ñóäèííîãî õ³ðóðãà. Ïîêè áîðåìîñü çà ¿¿ æèòòÿ.
Õî÷åìî íàãàäàòè êîçÿòèí÷àíàì — íàøå ì³ñòî ïðîøèòå
çàë³çíè÷íèìè êîë³ÿìè, íåùàñí³ âèïàäêè íà çàë³çíèö³ â Êîçÿòèí³ òðàïëÿþòüñÿ íåð³äêî. ²
â îñíîâíîìó âñ³ âîíè ñòîñóþòüñÿ
ñëóæáîâèõ ïåðåõîä³â, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ âñ³ ìåøêàíö³. Áóäüòå
îáåðåæí³, ïàì’ÿòàéòå ïî áåçïåêó
³ áåðåæ³òü ñåáå.

Òàêîæ çâåðòàºìîñü äî íåáàéäóæèõ ëþäåé â³äãóêíóòèñÿ
íà íåùàñòÿ ³ äîïîìîãòè ðîäèí³
Òåòÿíè Öèìáàðîâè÷ êîøòàìè
íà ë³êóâàííÿ äîíüêè.
КАРТКА ПРИВАТБАНК
4149499137530943
приватБанк Тетяна
Цимбарович. Контактний
номер телефону матері
Діани — 063–31–19–220

«Зустрілись зі слізьми»: Владислава знайшли
ІРИНА ШЕВЧУК

 Ï³âòîðàì³ñÿ÷í³ òðèâîãè òà ïåðåæèâàííÿ áàòüê³â 23-ð³÷íîãî
Âëàäèñëàâà Áîðîâñüêîãî çàâåðøèëèñü. Ó íåä³ëþ, 21 ëþòîãî,
â³í ïîäçâîíèâ ìàì³… Äå áóâ ³
÷îãî íå âèõîäèâ íà çâ'ÿçîê?
Íàãàäàºìî íàøèì ÷èòà÷àì,
ùî òèæäåíü òîìó äî ðåäàêö³¿
çâåðíóëàñÿ ñòðèâîæåíà ìàòè,
êîçÿòèí÷àíêà Ñâ³òëàíà. Æ³íêà
áëàãàëà ïðî äîïîìîãó ó ïîøóêàõ
¿¿ ñòàðøîãî ñèíà, ÿêèé çíèê ùå
íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ.
Íàëÿêàíà ìàò³ð ïîâåðíóëàñÿ

ç Ïîëüù³ â Óêðà¿íó, äå ïåðåáóâàëà íà çàðîá³òêàõ, àáè çíàéòè ñâîþ äèòèíó. Øóêàâ ñèíà
³ áàòüêî, Áîãäàí Áîðîâñüêèé,
ÿêèé ðîçïîâ³â ãàçåò³, ùî îáõîäèâ
âñþ Äåì³¿âñüêó. Ñï³ëêóâàâñÿ ç
ð³çíîþ êàòåãîð³ºþ ëþäåé, ùîá
ä³çíàòèñÿ õî÷ ÿêóñü ³íôîðìàö³þ.
Íàøà ðåäàêö³ÿ íàäàëà ö³é
ñïðàâ³ ðîçãîëîñó — ñòàòòÿ ïðî
çíèêíåííÿ Âëàäà âèéøëà ³ â íàø³é ãàçåò³, ³ íà íàøîìó ñàéò³,
³ íà âñ³õ ñòîð³íêàõ íàøîãî âèäàííÿ â ñîöìåðåæàõ. ² öå äàëî
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. Ö³º¿ íåä³-

ë³, 21 ëþòîãî, Âëàäèñëàâ Áîðîâñüêèé â³äçâîíèâñÿ ñâî¿ì áàòüêàì.
— Âè íàâ³òü íå óÿâëÿºòå, ÿê
ÿ ðàäà ³ ÿêå öå ùàñòÿ, — ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿ ïàí³
Ñâ³òëàíà. — ßêáè ÿ ùå ì³ñÿöü
øóêàëà, éîãî á çàãðåáëè. ß á
éîãî â òèõ «êè¿âñüêèõ äåáðÿõ»,
â òîìó ñîö³óì³ ñàìà íå çíàéøëà!
Äÿêóþ÷è âàø³é ðåäàêö³¿, õòîñü
éîìó äàâ ãàçåòó ³ â³í ïîáà÷èâ,
ùî éîãî øóêàþòü. Ïîáà÷èâ ì³é
íîâèé íîìåð, âçÿâ ó ïåðåõîæèõ
òåëåôîí ³ ïîäçâîíèâ. Ïðåñà —
âåëèêà ñïðàâà, ëþäè ÷èòàþòü

«RIA». Äÿêóþ Áîãó ³ âàì.
Äå æ áóâ Âëàäèñëàâ ³ ÷îìó
íå ñï³ëêóâàâñÿ ç ð³äíèìè?
Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè, â íüîãî çëàìàâñÿ òåëåôîí. Çäàâ éîãî
ó ðåìîíò, àëå íå áóëî ãðîøåé, áî
ñòàá³ëüíîãî çàðîá³òêó íå áóëî,
à çàðîáëåíèõ ï³äðîáëÿííÿì êîøò³â âèñòà÷àëî ò³ëüêè íà õàð÷³
òà ïðîæèâàííÿ.
— Êîëè æèâ ó õîñòåë³, à êîëè
³ í³, — êàæå ìàìà Âëàäà. — Ñõóä.
ß ùàñëèâà òèì, ùî çíàéøëà
éîãî. Âèõîäèòü òàê, ùî äèòèíà
ïðîñòî çíåâ³ðèëàñÿ, äî áàòüêà

íå õîò³â ³òè çà ï³äòðèìêîþ,
ìàìà ó Ïîëüù³… Âèð³øèâ, ùî
ïîòð³áíî íàëàãîäæóâàòè æèòòÿ
â Êèºâ³, à âîíî íå çîâñ³ì âèéøëî. ß áóëà á³ëÿ íüîãî, à çàðàç ïðè¿õàëà âèð³øóâàòè ñïðàâè,
áî ìåíå ðîáîòà òåæ ÷åêàº. Õî÷ó
ñêàçàòè, ùî ï³ñëÿ ö³º¿ ñèòóàö³¿
çðîáèëà âèñíîâêè — õî÷à éîìó
³ 23 ðîêè, àëå äî ñàìîñò³éíîãî
æèòòÿ â³í íå àäàïòîâàíèé. Ïëàíóºìî â³äêðèâàòè âîºâîäñüêå çàïðîøåííÿ. Çàáåðó éîãî ç ñîáîþ
â Ïîëüùó. Òîìó ùî ôàêòè÷íî
â³í òóò ñàì.
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ОБРАХОВУЮТЬ ЧИ ПОМИЛЯЮТЬСЯ?
ПОКУПЦІ СКАРЖАТЬСЯ НА ОБМАН
Ситуація  На гарячу лінію газети
«RIA-Козятин» звернулася група
людей, переважно літнього віку. Вони
повідомили, що у магазині на Білій
Казармі, де вони часто купують продукти,
продавці систематично обраховують їх
на значні для пенсіонерів суми
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïåðøèì, ç êèì ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ, áóâ Âîëîäèìèð Äîâãàëü. Â³ä íüîãî ìè ä³çíàëèñÿ,
ùî â³í íåùîäàâíî ïåðåí³ñ ³íñóëüò ³ ðîçá³ðêà ç ïðîäàâ÷èíåþ,
ÿêùî é ï³øëà éîìó íà êîðèñòü,
òî ò³ëüêè ó ô³íàíñîâîìó ïëàí³, àäæå, çà éîãî ñëîâàìè, â³í
áóâ îáðàõîâàíèé íà 19 ãðèâåíü.
Ïðîäàâ÷èíÿ ãðîø³ ïîâåðíóëà,
àëå ïîêóïåöü ñòàâèòü ïèòàííÿ:
×îìó â³í ìàº ö³íó êóïëåíîãî
â ìàãàçèí³ òîâàðó ïåðåðàõîâóâàòè ï³ñëÿ ïðîäàâöÿ?
— ßêáè â öüîìó ìàãàçèí³ áóâ
êàñîâèé àïàðàò, òî é ïèòàíü, ùî
ïðîäàâö³ îáðàõîâóþòü ïîêóïö³â,
íå âèíèêàëî á. Êîëè ïðè ïîêóïö³ òîâàðó ÷åêà íåìàº, òî ÿê
ìåí³ äîâåñòè, ùî ÿ òàì ùîñü
êóïóâàâ? — ïèòàº ë³òí³é ÷îëîâ³ê.
Ïàí Âîëîäèìèð ðîçïîâ³â, ùî
ï³ñëÿ ³íöèäåíòó â ìàãàçèí³ â³í
çóñòð³÷àâñÿ ç çàâ³äóâà÷êîþ ìàãàçèíó.
— ß ¿é ðîçïîâ³â, ÿê âñå áóëî.
Òîä³ âîíà çàïèòàëà, ÷è ïîâåðíóëà ìåí³ ãðîø³ ïðîäàâåöü ³
÷è âèáà÷èëàñÿ? «Çíà÷èòü ïîìèëèëàñÿ», — â³äïîâ³ëà âîíà,
à çà êàñîâèé àïàðàò, ùîá ïî-

ñòàâèòè â ìàãàçèí³, çàâ³äóâà÷êà
ïðîìîâ÷àëà, — ñêàçàâ ïåíñ³îíåð.
×îëîâ³ê íå ðîçóì³º, ÷îìó ñàìå
òàê ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ?
— Âèõîäèòü, ùî êîëè ïðîäàâöÿ ñï³éìàëè íà ãàðÿ÷îìó,
òî ùîá ïðàöþâàòè äàë³, ¿é äîñòàòíüî âèáà÷èòèñü ïåðåä ïîêóïöåì ³ ïîâåðíóòè ãðîø³, —
êàæå ïåíñ³îíåð. — Íàïèø³òü,
ùî âñ³, ç êèì ÿ ìàâ ðîçìîâó,
ï³äòðèìóþòü ìåíå â íåîáõ³äíîñò³ â ìàãàçèí³ êàñîâèõ àïàðàò³â.
Ùå îäèí íàø ñï³âðîçìîâíèê
ïàí ²âàí ðîçïîâ³â, ùî éîãî
ó öüîìó ìàãàçèí³, õî÷ íà íåâåëèê³ ñóìè, àëå îáðàõîâóþòü ñèñòåìàòè÷íî.
— Ìåí³ íå çàâæäè íà ë³êè âèñòà÷àº, äëÿ ìåíå êîæíà ãðèâíÿ — ãðîø³, — êàæå ïåíñ³îíåð.
— À äî çàâ³äóâà÷êè ìàãàçèíó
âè çâåðòàëèñÿ? — çàïèòàëè ìè
ó ïàíà ²âàíà.
— Í³, íå çâåðòàâñÿ. Ñâîº ïîâåðíóâ òà é âñå íà öüîìó, — êàæå
ïàí ²âàí
Ïî÷óòè òî÷êó çîðó çàâ³äóâà÷êè
öüîãî ìàãàçèíó íàì íå âäàëîñÿ.
Õî÷à ç öüîãî ïðèâîäó ìè ÷îòèðè
ðàçè áóëè ó ìàãàçèí³. Çâåðíóëèñÿ äî ïðàö³âíèê³â ìàãàçèíó, ùîá
ò³ äîïîìîãëè çâ’ÿçàòèñÿ ³ç çàâ³ä-

Покупці кажуть, що в магазині часто обраховують. Продавці запевняють — це просто помилка
óâà÷êîþ â òåëåôîííîìó ðåæèì³.
Ò³ëüêè âîíè ñêàçàëè, ùî ó íèõ
â³äñóòí³é òàêèé ç’ÿçîê.
Ç ïðîäàâ÷èíåþ ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ ³íöèäåíòó ç ïàíîì Âîëîäèìèðîì.
Âîíà ï³äòâåðäèëà òàêèé ôàêò ³
çàïåâíèëà, ùî öå áóëà ïðîñòî
ïîìèëêà. Ïî÷óâøè òî÷êó çîðó
îáîõ ñòîð³í, ìè çàïèòàëè äâîõ
ïîêóïö³â, ÿê³ ç ïîêóïêàìè âèõîäèëè ç ìàãàçèíó, ÷è íå áóëî
ó íèõ íåïðèºìíîñòåé ó öüîìó
òîðãîâåëüíîìó çàêëàä³?
— Îñîáèñòî ç³ ìíîþ òàêîãî
íå òðàïëÿëîñÿ, àëå ïðî ÷óòêè,
ùî â öüîìó ìàãàçèí³ îáðàõîâóþòü, çíàþ, — â³äïîâ³ëà ïàí³
Òåòÿíà.
— Êîëè áåðåø áàãàòî òîâàðó, ïðîäàâö³ ÿêîñü âèðàõîâó-

þòü, êîìó ìîæíà çàéâèé ïëàò³æ ï³äñóíóòè. Êàñîâèé ÷åê áóäå
ä³ºâèì ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó,
êîëè ïîêóïö³ ÷åêè áóäóòü ïåðåâ³ðÿòè, — êàæå ïàí Àíàòîë³é ³
äîäàº: — Íå âñ³ ïðîäàâö³ îáðàõîâóþòü ïîêóïö³â, ùîá íà íèõ
çàðîáèòè. Â îäíèõ âèïàäêàõ
áóâàº, ùî òðåáà çàêëàñòè ãðîø³ çà ç³ïñîâàíèé ÷è âêðàäåíèé
ïîêóïöåì òîâàð. Äàºòüñÿ âçíàêè
ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ïðîäàâåöü ââàæàº, ùî çà éîãî ñòàðàííÿ ïëàòÿòü íåäîñòàòüíüî ³ øóêàº
ñïðàâåäëèâîñò³ íà ñâ³é ðîçñóä. ²
ÿê ïðàâèëî, âäàþòüñÿ äî ñïîñîáó ñòîðîííüîãî çàðîá³òêó. Òàêà
ïñèõîëîã³ÿ ëþäèíè, — çàâåðøèâ
ñâîþ äóìêó ïàí Àíàòîë³é.
Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç Àíàòîë³ºì
ìè ïîö³êàâèëèñÿ, ÿê ïðàöþþòü

ïðîäàâö³ â ñóïåðìàðêåòàõ. Ïðî
ñâîþ ðîáîòó ïîãîäèëàñü ðîçïîâ³ñòè ïàí³ Íàòàë³ÿ.
— Ä³éñíî, ìàéæå êîæíîãî
ì³ñÿöÿ ìè ïîêðèâàºìî ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäîñòà÷ó òîâàðó. Îõîðîíà íå ìîæå çà âñ³ìà
ñë³äêóâàòè. Íåùîäàâíî áàáóñþ
ç àïåëüñèíàìè âï³éìàëè. Íàëÿêàëè ¿¿ ïîë³ö³ºþ òà é â³äïóñòèëè.
Ïîò³ì ïðèõîäèëà çíîâ. Ò³ëüêè
îõîðîíà âæå çà íåþ «ïî ï’ÿòàì»
õîäèëà. Í³÷îãî íå âêðàëà, — ðîçïîâ³äàº Íàòàëÿ.
— ×àñòî òàêå áóâàº? — çàïèòàëè ïðîäàâ÷èíþ.
— Áàáóñÿ ïîïàëàñÿ, áî âîíà
íå çíàëà ïðî êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ. ª «ñïåö³àë³ñòè», ùî ³
êàìåðó, ³ îõîðîíó îá³éäóòü, —
ïîÿñíèëà Íàòàøà.

Козятинчанка буде судитися з газовиками
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Стояк перекрили, нібито через витік газу

 Ïåíñ³îíåðö³, ÿêà ïðîæèâàº
çà àäðåñîþ: ïðîâ. Øåâ÷åíêà, 19,
ãàçîâèêè ùå âîñåíè ìèíóëîãî
ðîêó ïðèíåñëè ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî áîðã çà òðàíñïîðòóâàííÿ
ãàçó, äå áóëî íàïèñàíî, ùî ó ðàç³
íåñïëàòè áîðãó ÷åðåç 30 äí³â
ï³ñëÿ â³äì³íè êàðàíòèíó, êë³ºíòó
áóäå ïðèïèíåíî ãàçîïîñòà÷àííÿ.
Àëå ÷åêàòè â³äì³íè êàðàíòèíó
ãàçîâèêè íå ñòàëè ³ ïåðåêðèëè
ãàçîïîñòà÷àííÿ, í³áè ÷åðåç âèò³ê
ãàçó. Çà ñëîâàìè ïàí³ Ëþäìèëè, ãàçîâèêè õî÷óòü ÷åðåç ñóä
ñòÿãíóòè ç íå¿ áëèçüêî 5 òèñÿ÷
ïîçîâíèõ âèìîã òà 2 òèñÿ÷³ áîðãó
çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó.
— Êîëè ÿ ïðîâîäèëà ãàç

äî ñâîãî ïîìåøêàííÿ, òàì
÷îðíèì ïî á³ëîìó áóëî íàïèñàíî «Ïîñòà÷àëüíèê ãàçó
çîáîâ’ÿçóºòüñÿ áåçïåðåá³éíî
ïîñòà÷àòè ãàç, à ñïîæèâà÷ ïîâèíåí çä³éñíþâàòè ñâîº÷àñíó
îïëàòó çà äàíó ïîñëóãó». ß óìîâè äîãîâîðó ç ãàçîïîñòà÷àëüíîþ
êîìïàí³ºþ âèêîíóþ â ïîâíîìó
îáñÿç³. Çà ñïîæèòèé ãàç ñïëà÷óþ
ñâîº÷àñíî ³ íå ò³ëüêè â ïîâíîìó
îáñÿç³, à é ç ïåðåïëàòîþ, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Êîëè ãàçîâèêè
ðîçä³ëèëè ïëàò³æêè çà ñïîæèòèé
ãàç ³ òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó, òî ¿ì
ïîòð³áíî ç êîðèñòóâà÷àìè ãàçîâèõ ìåðåæ çàêëþ÷èòè äîãîâîðè ïðî â³äîêðåìëåíèé ðîçïîä³ë
ãàçó. Òàêîãî äîãîâîðó âîíè ç³

ìíîþ íå óêëàäàëè. Ïðè¿õàëè,
ïåðåêðèëè ãàç, í³áè ó ìåíå º
âèò³ê ãàçó. À äå àêò, ùî ó ìåíå
áóëè íåïîëàäêè ³ êóäè âèò³ê ãàçó
çíèê ï³ñëÿ òîãî, ÿê ãàçîâèêè ïåðåêðèëè âåíòèëü?
Ïàí³ Ëþäìèëà íàëàøòîâàíà
ð³øó÷å, âîíà âæå õîäèëà â òåðöåíòð ïðàâîâî¿ äîïîìîãè. Òàì
¿é ðîçêàçàëè, ÿê³ ïîòð³áíî ç³áðàòè äîêóìåíòè, ùîá ìàòè ïðàâî
íà áåçêîøòîâíîãî àäâîêàòà.
— Äîâ³äêè, ÿê³ ïîðàäèëè ìåí³
ç³áðàòè â öåíòð³ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ÿ ìàéæå ç³áðàëà. Òîáòî
ñóäèòèñÿ ç ãàçîâîþ ñëóæáîþ
ïðî íåçàêîíí³ñòü ¿õí³õ ð³øåíü
ÿ ìàéæå ãîòîâà, — êàæå ïåíñ³îíåðêà
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КУДИ ПОДІТИСЯ, КОЛИ ПРИСПІЧИТЬ?
Делікатна проблема  У багатьох
українських містах є проблеми з
громадськими вбиральнями. Точніше,
часто туалетів просто немає. У Козятині
їх є з добрий десяток, але чи можна
ними користуватися?
ДМИТРО АРТЕМЧУК

Âîñòàííº ìè ö³êàâèëèñÿ ñòàíîì ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â á³ëüøå
ðîêó òîìó. Ìîæåìî ñêàçàòè, ùî
öüîãî ðàçó ãðîìàäñüê³ âáèðàëüí³
ó çíà÷íî êðàùîìó ñòàí³. Çíèêëè
òóàëåòè-ïðèâèäè íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà, íåïîäàë³ê â³ä ìàéñòåðåíü Ï×-7, òà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, êóäè âçàãàë³ çàéòè
áóëî áîÿçêî, áî òîé íóæíèê ì³ã
çàâàëèòèñÿ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò
ðàçîì ³ç â³äâ³äóâà÷åì. Ùå îäèí
ìàéæå ïðèâèä, ùî á³ëÿ ïåíñ³éíîãî ôîíäó, çàêèäàëè ã³ëëÿì,
òîæ äî íüîãî ï³ä³éòè íåìàº ÿê.
Îáøàðïàí³ ðîêàìè âáèðàëüí³
á³ëÿ «Óìàíñüêîãî» áóäèíêó ³
íà âåëèêîìó áàçàð³. Íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ» òóàëåò òàêîæ
ñòàðåíüêèé, àëå òàì ÷èñòî.
Öåíòðàëüíèé òóàëåò ì³ñòà, ùî
ó ì³ñüêîìó ñêâåð³, âïåðøå çà áàãàòî ðîê³â â³äêðèëè ó çèìîâèé

ïåð³îä. Îäíå ò³ëüêè ïðîõàííÿ
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â — î÷èùàéòå
â³ä ñí³ãó âçóòòÿ. Ñí³ã â òóàëåò³
ðîçòàº ³ íå êîæíîìó ïðèºìíî
ñòóïàòè â îäòàëèíè â³ä ñí³ãó.
×îòèðè òóàëåòè ó íàñ º â ðàéîí³
çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Çà ïëàòíèé, ùî íà Øåïåò³âñüê³é ïëàòôîðì³, ìè á ïðîìîâ÷àëè, ÿêáè
ó â³êí³ òóàëåòó íå áóëî âèâ³ñêè,
ùî ïëàòà çà ïîñëóãó 4 ãðèâí³,
à äî áåçêîøòîâíîãî òðåáà á³ãòè
100 ìåòð³â. Á³ãòè â òàêîìó âèïàäêó — ð³÷ íå ïðèºìíà, òèì ïà÷å,
êîëè íåìàº âêàç³âíèêà, â ÿêîìó
íàïðÿìêó. Êîçÿòèí÷àíè çíàþòü,
äå â ïàðêó çàë³çíè÷íèê³â áåçêîøòîâíèé òóàëåò, à ïåðåä ãîñòÿìè
ÿêîñü íàâ³òü íå çðó÷íî.
Òóàëåò, ÿêèé â³ä ïëàòíîãî
çà 100 ìåòð³â, â³äðåìîíòîâàíèé.
Äàõ ïîêðèòèé ìåòàëî÷åðåïèöåþ,
íîâ³ äâåð³. Àëå ñïóñê ïîêð³âë³
çðîáëåíèé òàê, ùî ç äàõó äîùîâà ÷è òàëà âîäà òå÷å â³äâ³äóâà÷ó

çà êîì³ðåöü. Îäí³ ïåðåñòðèáóþòü
÷åðåç âîäíó ïåðåïîíó ³ çàõîäÿòü
âñåðåäèíó, à äðóã³, ùîá áóòè
ñóõèìè, ñïðàâëÿþòü íóæäó ï³ä
äâåðèìà.
Ùå îäèí òóàëåò, ùî çà ñïîðòçàëîì «Ëîêîìîòèâ», òàê ³ íå íàáóâ îçíàê ÿêî¿ñü öèâ³ë³çàö³¿. ßê
íå áóëî äâåðåé â æ³íî÷îìó â³ää³ëåíí³ — òàê ¿õ äîñ³ íåìàº. ²
ñàì òóàëåò â òàêîìó ñòàí³, ùî
íå êîæåí ïðè ïîòðåá³ çàõî÷å
òóäè çàéòè. ² ïðè÷èíà íå ñò³ëüêè

Çíèêëè òóàëåòèïðèâèäè íà âóëèö³
Âèííè÷åíêà,
íåïîäàë³ê â³ä
ìàéñòåðåíü Ï×-7 òà
âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî
â òîìó, ùî éîãî íå ïðèáèðàþòü,
ïðîñòî ñàì³ ÷îëîâ³êè — íå áåçäîãàíí³ ñíàéïåðè.
Ùå îäèí íóæíèê, íà ÿêèé
áóëî áàãàòî íàð³êàíü ç áîêó
ìåøêàíö³â ì³ñòà, — íà òåðèòîð³¿
ïðèâîêçàëüíîãî ðèíêó. Äâà ðîêè
òîìó òàì íî÷àìè âåøòàëèñÿ ëþáèòåë³ îêîâèòî¿, òîìó ñòàí éîãî
áóâ â³äïîâ³äíèé. Íèí³ äî òóàëåòó âîðîòà çàêðèò³. Â³äêðèâàþòü
¿õ â ðèíêîâ³ äí³ ³ õîäèòü òóäè
íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïðè¿æäæèõ

Така «краса» у нужнику між «Локомотивом» і ставком у парку залізничників.
Але, судячи зі слідів на снігу, сюди все-таки ще хтось заходить

Обшарпаний туалет неподалік від «Уманського»
будинку. Таким він стоїть вже багато років
ïðîäàâö³â. Òîæ òåïåð íóæíèê
âèãëÿäàº çíà÷íî êðàùå.
Äî ãðîìàäñüêîãî òóàëåòó, ùî
íà ïðîâóëêó Êóçíå÷íèé, ìè
íå õîäèëè. Êîëè äî íàñ íå òåëåôîíóþòü ç ïðèâîäó íàïîâíåíî¿
âèãð³áíî¿ ÿìè, çíà÷èòü òàì âñå
â ïîðÿäêó.
Ùå îäíà âáèðàëüíÿ, ùî íà àâòîñòàíö³¿, â³äíîñèòüñÿ äî ñòàðîáóä³â. Âñåðåäèí³ òóàëåò ìàº

ïðèñòîéíèé âèãëÿä. ßê ñêàçàëà
äèñïåò÷åð, «òàê, ñòàðåíüêèé, àëå
ìè ñë³äêóºìî çà ïîðÿäêîì».
Äî ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â, ùî
íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ ³ íà ïðîâóëêó Ë³ñîâîìó, ìè òàêîæ íå õîäèëè. Ïåðøèé â çèìîâó ïîðó
ìàëî õòî â³äâ³äóº, à íà ïðîâóëêó
Ë³ñîâîìó, ï³ñëÿ òîãî ÿê çàêðèâñÿ
ìàãàçèí, íåìàº êîìó íàâ³òü áóòè
â ò³é ñòîðîí³.

А це ще один туалет у парку залізничників.
Той, що за 100 метрів від платного

Фото дня. У центрі міста
не вивозять пластикове сміття
ОЛЕНА УДВУД

Контейнер для пластикового сміття біля парку. Таким ми
його сфотографували 23 лютого

 Êîçÿòèí÷àíè âæå çâèêëè
äî òîãî, ùî òðåáà ñîðòóâàòè
ñì³òòÿ ³ ïëàñòèê âèêèäàòè
äî îêðåìîãî êîíòåéíåðà. Òà
îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â, ùîá âèêèíóòè ïëàñòèêîâó ïëÿøêó,
òðåáà ïðîéòè ùå òîé êâåñò,
áî ñïåðøó ñïðîáóé çíàéòè

áàê, êóäè âîíà âë³çå. Áàãàòî êîíòåéíåð³â äëÿ ïëàñòèêó
ó öåíòð³ ì³ñòà ïîâí³ ïî â³íöÿ.
Òóäè íå âòèñíåø íàâ³òü äîáðå
ñïðåñîâàíó íåâåëè÷êó ïëàñòèêîâó ïëÿøêó.
Êîíòåéíåð á³ëÿ äåâ'ÿòèïîâåðõ³âêè íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9 ïåðåïîâíåíèé ùå ç

íåä³ë³. Çà áàêîì âàëÿþòüñÿ
ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè. Ó â³âòîðîê, 23 ëþòîãî, ìè ïðîéøëèñÿ
³íøèìè âóëèöÿìè ó öåíòð³ ³
òàì áóëà íå íàéêðàùà ñèòóàö³ÿ. Íà Ì³÷óð³íà, Ñêëÿðîâà,
á³ëÿ äåâ'ÿòèïîâåðõ³âêè íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 15–17 òåæ êîíòåéíåðè ïåðåïîâíåí³.
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ВУЛИЦІ, ЯКІ Є ЛИШЕ У КОЗЯТИНІ
Цікаве  Більшість вулиць у різних
містах і селах нашої країни називаються
однаково. Привокзальна, Героїв
Майдану чи Шевченка є скрізь. Проте
є такі, які притаманні лише певному
населеному пункту. Ми зробили для вас
підбірку суто козятинських вулиць
ОЛЕНА УДВУД

Á³ëüø³ñòü ñóòî êîçÿòèíñüêèõ
âóëèöü íàçâàí³ íà ÷åñòü ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé ÷è ãåðî¿â
â³éíè íå ëèøå ïåð³îäó ÑÐÑÐ,
à é íàøîãî ÷àñó. Îäíà ç òàêèõ
ðîçòàøîâàíà ó öåíòð³ Êîçÿòèíà. Öå êîðîòåíüêèé ïðîâóëîê
á³ëÿ Ìóçè÷íî¿ øêîëè, ùî âåäå
äî Âåëèêîãî áàçàðó.
Äî 2016 ðîêó öå áóâ ïðîâóëîê Êîëãîñïíèé, íàçâàíèé òàê
÷åðåç òå, ùî Âåëèêèé áàçàð, ÷è
Öåíòðàëüíèé ðèíîê êîëèñü íàçèâàâñÿ «Êîëãîñïíèì». Ñüîãîäí³
öåé ïðîâóëîê íîñèòü ³ì’ÿ Âàäèìà Íàóìîâà, ñèíà Óêðà¿íè, ùî
çàãèíóâ íà ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè
â õîä³ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.
Âàäèì íàðîäèâñÿ ó Ðîñ³¿, ó â³ö³
13 ðîê³â ðàçîì ³ç ìàìîþ ïåðå¿õàâ
äî Êîçÿòèíà. Íàâ÷àâñÿ ó øêîë³
¹ 2, ãðàâ íà ã³òàð³ ó ðîê-ãóðò³
«Aros». Ó 2013-ìó éîãî ïðèçâàëè
íà ñòðîêîâó ñëóæáó, ïîò³ì â³í
ïîòðàïèâ ó ÀÒÎ.
Â³éíà çàáðàëà éîãî æèòòÿ,
êîëè éîìó áóëî âñüîãî 22 ðîêè.
Â³éñüêîâèé ç ïîçèâíèì «Äîçîð» çíèê áåçâ³ñòè 1 âåðåñíÿ
2014 ðîêó, êîëè áîéîâèêè íàïàëè íà áëîêïîñò, ÿêèé â³í îõîðîíÿâ. Ìèíóëè ì³ñÿö³, ïåðø í³æ
Âàäèìà îï³çíàëè çà òåñòîì ÄÍÊ.

Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ 2016 ðîêó
ó ïàì’ÿòü ïðî á³éöÿ ïðîâóëîê
Êîëãîñïíèé ïåðåéìåíóâàëè
íà ïðîâóëîê Âàäèìà Íàóìîâà ³
âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèé çíàê á³ëÿ
Ìóçè÷íî¿ øêîëè. Ì³ñöå âèáðàëè
íå âèïàäêîâî, àäæå êîëèñü òàì
â÷èâñÿ Âàäèì.

Ùå îäíà ñóòî
êîçÿòèíñüêà âóëèöÿ
— Âàëäàºâñüêà. Âîíà
ðîçòàøîâàíà «íà ò³é
ñòîðîí³», ó ñõ³äí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà
ПОСТАТІ ДОРАДЯНСЬКОГО
ПЕРІОДУ
Ùå îäíà ñóòî êîçÿòèíñüêà
âóëèöÿ — Âàëäàºâñüêà. Âîíà
ðîçòàøîâàíà ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà, ÷è «íà ò³é ñòîðîí³», ÿê
çâèêëè êàçàòè êîçÿòèí÷àíè. ¯¿
íàçâàëè íà ÷åñòü äâîõ áðàò³â —
Ìèõàéëà ³ Âàñèëÿ Âàëäàºâèõ.
Îáèäâà ïðàöþâàëè íà çàë³çíèö³.
Ó ãðóäí³ 1905 ðîêó áðàòè Âàëäàºâè î÷îëèëè ñòðàéê çàë³çíè÷íèê³â. Òîä³ íà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí
ïðèïèíèëè ïðàöþâàòè ïàðîâîçíèêè, òåëåãðàô³ñòè, ñêëàäà÷³,
çö³ïëþâà÷³ ³ ñòð³ëî÷íèêè.
Ðàçîì ç ³íøèìè äåìîíñòðàíòàìè áðàòè Âàëäàºâè 12 ãðóä-

Вулиця Сербіна на «тій стороні». Названа на честь підпільника Івана Сербіна,
якого розстріляли німці на площі
íÿ çàáëîêóâàëè ïîâîðîòíèé
êðóã ëîêîìîòèâíîãî äåïî, àáè
íå äàòè â³äïðàâèòè âàíòàæ
íà Ñàðíè. Çà öå ¿õ ðîçñòð³ëÿëè
æàíäàðìè. Ïîõîâàí³ Ìèõàéëî ³
Âàñèëü Âàëäàºâè íà ñòàðîìó ðîñ³éñüêîìó öâèíòàð³ á³ëÿ öåðêâè
Ïî÷à¿âñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
Ö³êàâî, ùî ìåøêàëè áðàòè
Âàëäàºâè ó áóäèíêó íà âóëèö³
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, ðîçñòð³ëÿëè
¿õ íà òåðèòîð³¿ ëîêîìîòèâíîãî
äåïî, ùî ðîçòàøîâàíå íà ïðîâóëêó Äåïîâñüêîìó, àëå ¿õ ³ìåíåì
íàçâàëè çîâñ³ì ³íøó âóëèöþ.
Ó òîìó æ ì³êðîðàéîí³ ðîçòàøîâàíà ùå îäíà ñóòî êîçÿòèíñüêà âóëèöÿ — Âàñüêîâñüêîãî.
Âîíà íàçâàíà íà ÷åñòü êîçÿòèí÷àíèíà Ôåäîðà Âàñüêîâñüêîãî.
Â³í ïðàöþâàâ ìàøèí³ñòîì ó ïàðîâîçíîìó äåïî.

Âàñüêîâñüêèé êåðóâàâ áóä³âíèöòâîì áðîíåïî¿çäà «3-³é
²íòåðíàö³îíàë». Çà äîïîìîãîþ
ö³º¿ ìàøèíè á³ëüøîâèêè ïðîðèâàëèñÿ ó íàñåëåí³ ïóíêòè, ÿê³ ¿ì
áóëè íåï³äêîíòðîëüí³. À â ðîêè
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, êîëè í³ìåöüê³ â³éñüêà çàéíÿëè Êîçÿòèí, Ôåä³ð Âàñüêîâñüêèé áóâ
îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ñòðàéêó
ïðîòè îêóïàö³¿.
ДРУГА СВІТОВА
Ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ íàøî¿ êðà¿íè º ÷èìàëî âóëèöü, íàçâàíèõ
íà ÷åñòü â³éñüê, ùî çâ³ëüíÿëè
ì³ñòà ³ ñåëà â³ä í³ìö³â ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ó Ïåðâîìàéñüêó, ùî íà Ìèêîëà¿âùèí³,
º âóëèöÿ 8-î¿ Ïîâ³òðÿíî-Äåñàíòíî¿ Äèâ³ç³¿. Ó ì³ñò³ Êîäèìà,
ùî íà Îäåùèí³, º âóëèöÿ 8-î¿

Ãâàðä³éñüêî¿ òàíêîâî¿ äèâ³ç³¿. ²
ëèøå ó Êîçÿòèí³ º âóëèöÿ 8-ìà
Ãâàðä³éñüêà. Ðîçòàøîâàíà âîíà
íà ÏÐÁ.
Öþ âóëèöþ íàøîãî ì³ñòà íàçâàëè íà ÷åñòü 8-ãî Ãâàðä³éñüêîãî ìåõàí³çîâàíîãî êîðïóñó, ùîïðàâäà ïîâíà éîãî íàçâà çíà÷íî
äîâøà. Â³éñüêà öüîãî êîðïóñó
ó 1943 ðîö³ çâ³ëüíèëè Êîçÿòèí
â³ä í³ìö³â ó õîä³ ÆèòîìèðñüêîÁåðäè÷³âñüêî¿ íàñòóïàëüíî¿ îïåðàö³¿.
Äî ñêëàäó âèùåçãàäàíîãî êîðïóñó âõîäèëà 1-øà Ãâàðä³éñüêà
òàíêîâà áðèãàäà. Ó ¿¿ ëàâàõ áóâ
ëåéòåíàíò Ãåîðã³é Áåññàðàáîâ.
Â³í çàãèíóâ ó áîÿõ çà íàøå ì³ñòî.
Îäíà ç âóëèöü ó Êîçÿòèí³,
íåäàëåêî â³ä öåíòðó, íàçâàíà
éîãî ³ì’ÿì. ² öå òåæ ñóòî êîçÿòèíñüêà âóëèöÿ.

Вулиці-однофамільці

Колишній провулок Колгоспний. Сьогодні — провулок
Вадима Наумова. Його назвали на честь козятинчанина,
який загинув в АТО

Є декілька козятинських вулиць,
які мають своїх «однофамільців»
у інших містах і селах. Чому однофамільців? Тому що названі
на честь різних людей, які мали
однакове прізвище. Одна з таких
у самісінькому центрі міста. Це —
вулиця Склярова.
Цю вулицю у Козятині назвали
на честь Івана Склярова, Героя
Радянського Союзу. Він народився у Слов’янську, що на Донеччині. Був учасником Другої світової.
Коли війна закінчилася, переїхав разом із дружиною до Козятина, влаштувався працювати
на залізницю. Помер у нашому
місті, похований на Міському
цвинтарі, що в народі називають Кирикеша.
Ще одне місто, де є вулиця
Склярова — Харцизьк Донецької області. Щоправда, названа на честь не Івана, а Олексія

Склярова. Він був секретарем
комсомольського осередку
у Харцизьку. Ще одна вулиця
Склярова є у смт Ромодан Миргородського району Полтавської
області. Вона названа на честь
Сергія Склярова, полковника,
який брав участь у визволенні
Ромодану від німців.
Є ще дві козятинські вулиці, які
мають однофамільців. Одна з
них розташована у західній частині міста, одразу за автостанцією. Це вулиця Кондрацького.
Вона названа на честь підпільника Григорія Кондрацького, який
напередодні Другої світової війни переїхав до нашого міста
і влаштувався у локомотивне
депо.
Коли німці окупували Козятин,
Григорій Кондрацький вступив
до підпільної організації «Залізничник» і разом з однодумцями

влаштовував диверсії. За це його
привселюдно стратили разом
із іншим підпільником, Іваном
Сербіним.
На його честь назвали одну з вулиць «на тій стороні», що починається від ДН-2. До речі, Сербін
разом із дружиною мешкав саме
на тій вулиці.
Ще одна вулиця Сербіна є у місті
Дергачі, що на Харківщині. Проте її назвали на честь не Івана,
а Сергія Сербіна. Він був учасником війни в Афганістані, загинув
у бою. Так само є ще одна вулиця
Кондрацького. Вона розташована у селі Хащувате, що на Кіровоградщині. Названа на честь
силача Бориса Кондрацького,
який народився у Хащуватому
у 1882 році й брав участь у міжнародних змаганнях, а пізніше
став першим головою місцевого
революційного комітету.
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КАТОК, ЯКИЙ ТАК СПОДОБАВСЯ
КОЗЯТИНЧАНАМ, ЗАЛИЛИ ХОКЕЇСТИ
Ініціатива  Чоловіки, які полюбляють
грати у хокей, розчистили лід
на Водокачці та залили каток. Тут і
хокеїсти тренуються, і ті, хто катається
на ковзанах. За кілька тижнів лід
довелося підправляти. За цим заняттям
ми і застали спортсменів
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Õîêåé â íàøîìó ì³ñò³ áóâ ðàí³øå. Òåïåð ñïîðòñìåíè ¿çäÿòü
çàéìàòèñÿ óëþáëåíèì âèäîì
ñïîðòó äî Â³ííèö³ íà ñïîðòèâíó ëüîäîâó àðåíó «Ìåãàìîëë».
Êîçÿòèíñüê³ õîêå¿ñòè — ëþäè
ïðàöþþ÷³, òîæ âèðèâàþòüñÿ
äî îáëàñíîãî öåíòðó ïî ìîæëèâîñò³. ²íîä³ öå äâ³÷³ íà òèæäåíü,
áóâàº, ùî ïðè¿çäÿòü ò³ëüêè â äåíü
ãðè. Àäæå õîêå¿ñòè ç Êîçÿòèíà
âèñòóïàþòü çà êîìàíäó «Ìåãàìîëë» ëþáèòåëüñüêî¿ ë³ãè õîêåþ.
— Ðàí³øå ìàéäàí÷èê äëÿ õîêåþ ìè çàëèâàëè â Êîçÿòèí³.
Òîä³ çèìîâèìè âèäàìè ñïîðòó
áóëî êîìó çàéìàòèñÿ. Ùîá ìàòè
âëàñíèé ñó÷àñíèé êàòîê, òðåáà
âêëàñòè êîøòè, ÿê³ çà ñåçîí îêóïëÿòüñÿ, — êàæå Ñâÿòîñëàâ. —
À ïîò³ì êàòîê â Êîçÿòèí³ ìîæå
íàïîâíþâàòè áþäæåò. Ó íàñ, õîêå¿ñò³â, íåìàº ðåñóðñó, ùîá ìè
çà ñâî¿ êîøòè çðîáèëè êðèòèé
êàòîê. Ñâî¿ìè ñèëàìè êóïèëè
ìîòîïîìïó ³ çàëèëè ìàéäàí÷èê,
ùîá ñàìèì ó õîêåé ãðàòè ³ êîçÿòèí÷àíè ìîãëè ïîêàòàòèñÿ
íà êîâçàíàõ.
— Ó Â³ííèö³ íà «Ìåãàìîëë³»
óìîâè ïðåêðàñí³, — êàæå Ðóñëàí
Øåâ÷óê. — Ò³ëüêè äî Â³ííèö³
ùå òðåáà äîáðàòèñÿ. Òî ÷îìó

íå çðîáèòè êàòîê â íàøîìó
ì³ñò³, êîëè íàâ³òü ïîãîäà äîïîìàãàº?
— Ìè âñå êóïèëè, ùî ïîòð³áíî äëÿ õîêå¿ñòà ³ âîðîòàðÿ.
Íàñ çàïðîøóþòü ãðàòè äî ñåáå
õîêå¿ñòè Øåïåò³âêè ³ Ëþáàðà.
Âîíè ìàþòü ì³ñöåâó øêîëó õîêåþ. Ó íàñ òàêîæ äëÿ õîêåþ âñå

Ó íàñ íåìàº ðåñóðñó,
ùîá ìè çà ñâî¿ êîøòè
çðîáèëè êðèòèé
êàòîê. Ñâî¿ìè ñèëàìè
êóïèëè ìîòîïîìïó
³ çàëèëè ìàéäàí÷èê
º, ò³ëüêè ëüîäîâîãî ïðèì³ùåííÿ
íåìàº, — êàæå Îëåêñàíäð Çàãîðóéêî.
Ïðåäñòàâíèêè ïðåñè ïîòðàïèëè íà êàòîê â òîé ìîìåíò,
êîëè ìàëà â³äáóòèñÿ ïåðåçàëèâêà ëüîäó. Ë³ä ï³ñëÿ ïîòåïë³ííÿ,
à ïîò³ì — ìîðîçó, ñòàâ íàäì³ðíî áóãðèñòèì. ßêùî ÷îëîâ³êàì
íà êîâçàíàõ ìîæíà ãîðáè ÷è ïîâ³òðÿí³ ÿìè íà ëüîäó îá’¿õàòè,
òî øàéáà êîâçàº ëèøå ïî ïðÿì³é.
— Ïåðåä ñóáîòí³ì ïîºäèíêîì
ìè õî÷åìî ë³ä çðîáèòè ³äåàëüíèì, — êàæóòü Ðóñëàí ç³ Ñâÿòîñëàâîì.

Хокеїсти «Мегамоллу» хочуть відродити хокей в місті Козятин
Ó õîêåéíèõ áàòàë³ÿõ ïëàíóâàëè âçÿòè ó÷àñòü Âîëîäèìèð
Øàëåíèé, Îëåêñàíäð Çàãîðóéêî, Þð³é Äâîðñüêèé, Îëåêñàíäð
Ãóöîë, Ñâÿòîñëàâ ³ Þð³é Ôàëàòþêè, Ðóñëàí Øåâ÷óê òà êîçÿòèí÷àíè, ÿê³ âæå õî÷ ðàç áðàëè
â ðóêè êëþ÷êó.
Ç õîêå¿ñòàìè ìè ïîïðîùàëèñÿ
³ ïåðåêëþ÷èëèñÿ íà ëþáèòåë³â
ô³ãóðíîãî êàòàííÿ.
Ïàí³ Îêñàíà ïðîôåñ³éíî ô³ãóðíèì êàòàííÿì íå çàéìàëàñÿ
òà íà ëüîäó âì³º áàãàòî ÷îãî. Çàïèòóºìî, äå òàê îïàíóâàëà ô³ãóðè âèùîãî ëüîäîâîãî ï³ëîòàæó.
— Ç äèòèíñòâà êàòàþñÿ, —
êàæå ô³ãóðèñòêà.
— ² ùîá òàê íàâ÷èòèñÿ êàòàòèñÿ, ñê³ëüêè ðàç³â âàì äîâåëîñü

çì³íþâàòè êîâçàíè?
— Îöå òðåò³, — êàæå ïàí³
Îêñàíà ³ äîäàº: — ß áåçìåæíî
âäÿ÷íà õëîïöÿì õîêå¿ñòàì, ÿê³
îï³êóþòüñÿ öèì êàòêîì. Êàòàííÿ íà êîâçàíàõ ñòîñóºòüñÿ òîãî
óí³êàëüíîãî âèäó ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³, ÿêèé îäíî÷àñíî º ñïîðòîì
³ ÷óäîâèì â³äïî÷èíêîì. À ùîá
â³ä÷óòè éîãî áëàãîðîäíèé âïëèâ,
íå îáîâ’ÿçêîâî ñòàâàòè ïðîôåñ³éíèì ô³ãóðèñòîì. Âè òð³øêè
ï³äøòîâõóéòå âëàäó, ùîá âîíà
õî÷ òðîõè õëîïöÿì äîïîìàãàëà, — ñêàçàëà Îêñàíà.
Îäèíàäöÿòèð³÷íà Àíÿ ç ìàìîþ Îêñàíîþ òàêîæ ñõâàëþº
õîá³ õîêå¿ñò³â.
— Âîñòàííº íà êîâçàíè
ÿ ñòàâàëà ðîê³â 3 òîìó. Êàòàí-

íÿ íà êîâçàíàõ — öå â ïåðøó
÷åðãó ô³çè÷í³ âïðàâè, ÿê³ ðîçâèâàþòü ñïðèòí³ñòü, ãíó÷ê³ñòü ³
âèòðèâàë³ñòü. Äÿêóþ÷è õëîïöÿì,
ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü âèéòè
íà ïðîãóëÿíêó òà ùå é ïîêàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ.
Ïîêè ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç ëþáèòåëÿìè ïîêàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ,
÷îëîâ³êè âèøêð³áàëè ëüîäîâ³
ïóñòîòè â îñòàíí³é ÷åòâåðò³
ìàéäàí÷èêà. Êîëè öþ ðîáîòó
çàê³í÷èëè, çà äîïîìîãîþ ìîòîïîìïè çàëèëè ë³ä.
À â ñóáîòó, 20 ëþòîãî, õîêå¿ñòè «Ìåãàìîëëó» ïðîâåëè ãðó
ì³æ ñîáîþ. Ãðàëè ó ñâîº çàäîâîëåííÿ, òîìó çàáèò³ ³ ïðîïóùåí³ øàéáè íå ðàõóâàëè. Ó õîêå¿
ïåðåìîãëà äðóæáà.

З «Меморіалу Дем’янюка» легкоатлети Козятина
привезли весь комплект нагород
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ñóáîòó, 20 ëþòîãî, íà áàç³
ñïîðòêîìïëåêñó ñòàä³îíó
«ÑÊ²Ô» Ëüâ³âñüêîãî Äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè â³äáóâñÿ 22-èé çà ë³êîì ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç³
ñòðèáê³â ó âèñîòó ïàì’ÿò³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ñïîðòñìåíà,
ìàéñòðà ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî
êëàñó, ó÷àñíèêà ÕÕ²² Îë³ìï³éñüêèõ ²ãîð 1980 ðîêó, âîëîäàðÿ êðàùîãî ðåçóëüòàòó ñâ³òó
ó 1981 ðîö³ (233 ñì) Îëåêñ³ÿ

Äåì’ÿíþêà, ÿêèé òðàã³÷íî çàãèíóâ ó 1999 ðîö³.
Îñîáëèâ³ñòþ çìàãàíü «Ìåìîð³àë Äåì’ÿíþêà» º ó÷àñòü ÿê
ñïîðòñìåí³â-ïî÷àòê³âö³â, òàê ³
â³äîìèõ àòëåò³â: ó÷àñíèê³â òà
ïðèçåð³â Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð,
ðåêîðäñìåí³â ñâ³òó òà ªâðîïè.
Íàïðèêëàä, â ìèíóëîìó ðîö³
íàø³ ñïîðòñìåíè ìàëè çìîãó ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñâ³òîâîþ
ðåêîðäñìåíêîþ ñåðåä þí³îð³â
ßðîñëàâîþ Ìàãó÷èõ. Ó öüîìó
ðîö³ â çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü

êèÿíêè Þë³ÿ Ëåâ÷åíêî òà ²ðèíà
Ãåðàùåíêî ³ ñïîðòñìåí ç Êðîïèâíèöüêîãî Îëåã Äîðîùóê.
Òóðí³ð, ñòâîðåíèé â ïàì’ÿòü
ïðî Îëåêñ³ÿ Äåì’ÿíþêà, ñòàâ
ïîïóëÿðíèì ñåðåä «ñòðèáóí³â ó âèñîòó». Â ñåðåäíüîìó, â íüîìó áåðóòü ó÷àñòü â³ä
100 äî 150 ñïîðòñìåí³â-âèñîòíèê³â. Ò³ëüêè â öüîìó ðîö³
÷åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ
â çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü áëèçüêî ñîòí³ ñïîðòñìåí³â. Çà îö³íêàìè ó÷àñíèê³â çìàãàíü, «Ìå-

ìîð³àë Äåì’ÿíþêà» ïî ïðàâó º
îäíèì ³ç íàéêðàùèõ òóðí³ð³â.
Âäàëî íà öèõ çìàãàííÿõ âèñòóïèëè ñïîðòñìåíè íàøîãî
ì³ñòà. Ñåðåä þíàê³â ç ðåçóëüòàòîì 198 ñì ïåðåìîãó çäîáóâ
Êèðèëî Ëóöåíêî. Ó â³êîâ³é ãðóï³ 2006 ðîêó íàðîäæåííÿ ñåðåä
ä³â÷àò ñð³áíó íàãîðîäó çäîáóëà
ªëèçàâåòà ×îðíà, ñòðèáíóâøè
íà 165 ñì. Óëÿíà Ëàê³é÷óê â ö³é
â³êîâ³é ãðóï³, ç ðåçóëüòàòîì
150 ñì, ñòàëà áðîíçîâèì ïðèçåðîì. Ñåðåä õëîïö³â ö³º¿ â³êîâî¿

ãðóïè 2-ãå ì³ñöå, ç ðåçóëüòàòîì
165 ñì ïîñ³â Îëåêñ³é Ëÿñêîâåöü.
Ï³ñëÿ ïðè¿çäó ñïîðòñìåí³â
ç³ Ëüâîâà äîäîìó, ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç òðåíåðîì êîìàíäè
Âîëîäèìèðîì Ãàëèöüêèì.
— Ìè ñâî¿ì âäàëèì âèñòóïîì
çîáîâ’ÿçàí³ äèðåêòîðó Â³ííèöüêîãî ñïîðòêîìïëåêñó «Êîëîñ»
Âàëåð³þ Øâåöþ. Â³í ãîñòèííî
â³äêðèâ äâåð³ ñïîðòêîìïëåêñó,
äå ìè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü äëÿ
ïîâíîö³ííèõ òðåíóâàíü, — ñêàçàâ òðåíåð.
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КОРОТКО
Додатковий
потяг
 Óêðçàë³çíèöÿ çàïóñêàº
äîäàòêîâèé ïî¿çä ç Êèºâà
äî ×åðí³âö³â. Â³í çóïèíÿòèìåòüñÿ ó Êîçÿòèí³ òà Â³ííèö³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè
íà ñàéò³ Óêðçàë³çíèö³.
Ïî¿çä ¹ 249/250 Êè¿â —
×åðí³âö³ â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ ç Êèºâà 26 ëþòîãî, 1,
5, 7 òà 9 áåðåçíÿ î 15.09 òà
ïðèáóâàòèìå äî ×åðí³âö³â
î 08.15.
Ó Êîçÿòèí³ ðîáèòèìå
çóïèíêó î 17.17 ³ â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ î 17.19.
Ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó
ïî¿çä êóðñóâàòèìå 25 òà
28 ëþòîãî, 4, 6, 8 áåðåçíÿ
î 19.15. Ïðèáóòòÿ äî Êèºâà î 12.30. Ó Êîçÿòèí³
ïîòÿã ðîáèòèìå çóïèíêó
î 9.26, à â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ î 9.29.

Голова РДА у
Козятині
 Äî Êîçÿòèíà ç ðîáî÷èì
â³çèòîì ïðè¿çäèâ Áîãäàí
Êóçíåö, î÷³ëüíèê Õì³ëüíèöüêî¿ ÐÄÀ..
Ñï³ëüíî ç äèðåêòîðîì
Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿
ðàéîííî¿ ë³êàðí³ Îëåêñàíäðîì Êðàâ÷óêîì Áîãäàí
Êóçíåö ïðîâ³â îãëÿä âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
â ðàìêàõ ïðîãðàìè ïðåçèäåíòà «Âåëèêå áóä³âíèöòâî» «Emergency 2020».
À ñàìå, ðåêîíñòðóêö³þ
áóä³âåëü â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ (íåâ³äêëàäíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Çàâåðøèòè ¿¿ ïëàíóþòü 1 êâ³òíÿ
2021 ðîêó.
Ï³ä ÷àñ â³çèòó òàêîæ îãëÿíóëè äèòÿ÷å â³ää³ëåííÿ ³
â³ää³ëåííÿ àêóøåðñòâà òà
ã³íåêîëîã³¿.
Випуск №1
Складання і розв'язування шахових задач відноситься до розділу
шахової композиції.
Для підвищення своєї шахової майстерності гри в шахи, пропонуємо розв'язувати шахові задачі на діаграмі, не розставляючи
шахи на шахівниці. Це гарний відпочинок для школярів після
напруженого навчання у школі.
Задача №1 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)
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ЇХНІ ХІТИ ПІДСПІВУВАЛИ
ХОРОМ НА КОНЦЕРТАХ
Наші люди  «Горизонт» — один із
козятинських гуртів початку 2000-них.
Коли хлопці почали грати, їм було
всього по 14 років. Вони мріяли про
велику сцену, але через вісім років група
розпалась. Про хіти та курйозні випадки
на концертах поговорили з хедлайнером
«Горизонту» Сергієм Гайдучком
ОЛЕНА УДВУД

«Ãîðèçîíò» ç’ÿâèâñÿ ó êóëüòóðíîìó ïðîñòîð³ Êîçÿòèíà
ó 2004 ðîö³, òîæ ÿêáè êîëåêòèâ
íå ðîçïàâñÿ, çàðàç â³í áóâ áè
ðîâåñíèêîì «Îð³îíà», ³íøîãî
êîçÿòèíñüêîãî ãóðòà, ïðî ÿêèé
ìè âæå ðîçïîâ³äàëè.
Çàñíóâàëè «Ãîðèçîíò» äâà
Ñåðã³ÿ — Ãàéäó÷îê ³ Ùåðá³í,
÷è ïðîñòî Ãàéäóê ³ Ùåðáà, ÿê
¿õ íàçèâàëè äðóç³. Ñåðã³é Ùåðá³í ãðàâ íà ã³òàð³, à Ñåðã³é Ãàéäó÷îê ³ ãðàâ, ³ ñï³âàâ. Çãîäîì
äî êîìïàí³¿ ïðèºäíàëèñÿ Ïàâëî
Äåì’ÿíþê ³ Â³òàë³é Ìàðòèíþê
(Ïîêåìîí). Äåì’ÿíþê ãðàâ
íà áàñ-ã³òàð³, Ìàðòèíþê —
íà áàðàáàíàõ.
— ß, Ùåðáà, Ïàøêà ³ Ïîêåìîí ìàëè â ðåïåðòóàð³ äâ³
ï³ñí³, ïî 14 ðîê³â òà âåëèêó
íàä³þ â øîóá³çíåñîâå ìàéáóòíº, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ãàéäó÷îê, âîêàë³ñò òà ã³òàðèñò «Ãîðèçîíòó». — Ìè ïî÷èíàëè ãðàòè
ïîïñó òà ðîê-í-ðîë ï³ä ïèëüíèì îêîì ñåíñåÿ Âîëîäèìèðà
Ìèõàëüñüêîãî (Áèí³) òà Þð³ÿ
Ñâ³ðñüêîãî (Ñâ³ðà) â áóä³âë³ êîëèøíüîãî ÁóäÓïðàâë³ííÿ.
ЧУДОВИЙ СТАРТ
Íàçâó õëîïö³ ïðèäóìàëè
çà äåíü äî ïåðøîãî êîíöåðòó,
ÿêèé ïðîõîäèâ ó ê³íîòåàòð³
«Ìèð». Õåäëàéíåðàìè òîãî çàõîäó áóâ êè¿âñüêèé ãóðò «Ò³íü
ñîíöÿ», ÿêèé ³ñíóº íèí³.
— Âàð³àíò³â áóëî áàãàòî, àëå
çóïèíèëèñü ìè íà «Ãîðèçîíò³»
íà çíàê ïîâàãè äî êîçÿòèí-

ñüêèõ ìóçèêàíò³â ³íøî¿ åïîõè.
Ïåðøèé êîíöåðò çàïàì’ÿòàâñÿ
íàçàâæäè, — çãàäóº Ñåðã³é. —
Â³äêðèâàëè éîãî äâîìà ï³ñíÿìè. ßê çàðàç â ïàì’ÿò³ òðåìòÿ÷³,
ïåðåëÿêàí³ ì³í³-ðîêåðè íà ñöåí³.
Öåé êîíöåðò ñòàâ ïåðøèì êðîêîì äî ðîçâèòêó òà çàêð³ïëåííÿ
êîëåêòèâó.
«Ãîðèçîíò» âçÿâ ÷óäîâèé
ñòàðò. Âæå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â õëîïö³â çàïðîñèëè ãðàòè
íà Äåíü ì³ñòà.
— Öå áóâ íàø òðåò³é êîíöåðò,
àëå íå ìåíø åìîö³éíèé, — êàæå
Ñåðã³é Ãàéäó÷îê. — Ìè áóëè

Ñïåðøó «Ãîðèçîíò»
ãðàâ ð³çíîìàí³òí³
êàâåðè. Çãîäîì
ïî÷àëè ïèñàòè ñâî¿
ï³ñí³. Íàä ìóçèêîþ
ïðàöþâàëè ðàçîì
íà ðîç³ãð³â³ ãóðòó «Ïëàìÿ». Öå —
àâòîðè õ³òà «Ñíåã êðóæèòñÿ».
Êîíöåðò ïðîõîäèâ íà ñòàä³îí³
«Ëîêîìîòèâ» ³ ç³áðàâ ìàéæå âñå
ì³ñòî.
Õëîïö³ ãðàëè ïîïðè òå, ùî
ñïî÷àòêó íàâ³òü íå ìàëè íîðìàëüíî¿ àïàðàòóðè.
— Ìè êóïóâàëè áåóøí³ ï³äñèëþâà÷³ òà ïàÿëè ¿õ ñàì³, —
ïðîäîâæóº Ãàéäó÷îê. — ² äóæå
âàæêî áóëî çíàéòè ðåïåòèö³éíó
òî÷êó. Ïîñò³éíî äîâîäèëîñü
øóêàòè ì³ñöå. Äîâãèé ÷àñ ðåïåòèö³¿ ïðîõîäèëè â áóäèíêó
ï³îíåð³â, ó ëåãåíäàðíîìó êàá³íåò³ ¹ 12.

Новий гурт

Мат за 2 ходи (5+2)
М. Пархоменко

У 2012 році «Горизонт» розпався. У вокаліста Сергія тепер
новий гурт під назвою «Draft»,
де разом з ним грають Максим
Ситніцький, Богдан Ільчук та
Ілля Мхеїдзе. А ще хлопці входять до організаційного складу
фестивалю «Рок-Козятин», який
цьогоріч планують провести
на стадіоні «Локомотив».
— Наш гурт прославляє Козя-

тин на всій території України.
На кожному концерті ми нагадуємо, хто ми і звідки, — додає
Гайдучок. — Наразі «Draft» працює на студії «FDR media» в Києві
над новим EP «Сонце». Допомагає у записі Ярослав Вільчик,
барабанщик гурту «Тартак».
До речі, перший сингл з нового альбому «Draft» вже можна
послухати на YouTube.

«Горизонт» були незмінними учасниками фесту «РокКозятин». Він проходить у нашому місті з 2005 року. Фото
надане Сергієм Гайдучком
«НАС НАДИХАЛИ
КОЗЯТИНСЬКІ ГУРТИ»
Ñïåðøó «Ãîðèçîíò» ãðàâ ð³çíîìàí³òí³ êàâåðè. Çãîäîì ïî÷àëè ïèñàòè ñâî¿ ï³ñí³. Íàä ìóçèêîþ ïðàöþâàëè ðàçîì, à òåêñòè
ïèñàâ Ñåðã³é Ãàéäó÷îê. Êîìïîçèö³¿ áóëè ó ð³çíèõ ñòèëÿõ — â³ä
ïîïñè äî íüþ-ìåòàë.
— Äåÿê³ ï³ñí³ ÿ âçÿâ ç ïîåç³¿ Ìàðèíè Öâºòàºâî¿, Âàñèëÿ
Ñèìîíåíêà, Ëåðìîíòîâà, ªñåí³íà, — ïðîäîâæóº íàø ñï³âðîçìîâíèê. — Ùå ç òåêñòàìè
äîïîìàãàâ êîçÿòèíñüêèé ïîåò
Ñåðã³é Ìàð’ÿí÷èê. Íàñ íàäèõàëè â ïåðøó ÷åðãó êîçÿòèíñüê³
ãóðòè: «Øì³äòà 26», «Êîíòðàñò», à âæå ïîò³ì — ñâ³òîâ³ ç³ðêè, òàê³ ÿê «Metallica»,
«Scorpions». Õ³òîì, íà íàøó
äóìêó, áóëà ï³ñíÿ «Íå íåíàâèäæó», ÿêó ìè çàïèñàëè íà ñòóä³¿
â Êîçÿòèí³ ó Ìàðàòà Òóð÷èíñüêîãî. Ïåðøèì ïîêàçíèêîì
õ³òà áóëî òå, ùî ¿¿ ï³äñï³âóâàëè
ëþäè íà êîíöåðòàõ. Àæ ìóðàõè,
ÿê çãàäóþ.
КАДРОВІ ЗМІНИ
Ó 2006 ðîö³ äî «Ãîðèçîíòó»
ïðèéøîâ íîâèé ó÷àñíèê — Â³êòîð Çàõàð÷óê, ÷è ïðîñòî Áóáë³ê, ÿê éîãî íàçèâàëè äðóç³. Â³í
ñòàâ ã³òàðèñòîì.
— Öå áóëî ÿêðàç ïåðåä íàøèì ñîëüíèì êîíöåðòîì
â ê³íîòåàòð³ «Ìèð», — çãàäóº
Ãàéäó÷îê. — Â îðãàí³çàö³¿ êîíöåðòó íàì äîïîìîãëè ãîëîâí³
îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ «ÐîêÊîçÿòèí» Îëåêñ³é Íîâîæèëîâ,

Â’ÿ÷åñëàâ Òèìîùóê òà Îëåêñàíäð Ñëàâóòà.
Òà öå áóëà íå ºäèíà êàäðîâà ðîòàö³ÿ ó ãóðò³. Ó 2008 ðîö³
Ïîêåìîí (Â³òàë³é Ìàðòèíþê)
ïåðå¿õàâ ó Êðèâèé Ð³ã. Äîâåëîñÿ øóêàòè íîâîãî áàðàáàíùèêà.
Íèì ñòàâ Îëåêñàíäð Ñëàâóòà.
Äî ðå÷³, â³í áóâ ó÷àñíèêîì ³íøîãî êîçÿòèíñüêîãî ãóðòà —
«Êîíòðàñòó», ùîïðàâäà òàì
ãðàâ íà ã³òàð³. Îëåêñàíäð áóâ
ó «Ãîðèçîíò³» ï³âòîðà ðîêè, äîêè
äî êîëåêòèâó íå ïîâåðíóâñÿ Â³òàë³é Ìàðòèíþê.
ПРО КУРЙОЗИ
НА КОНЦЕРТАХ
Õëîïö³ áàãàòî âèñòóïàëè ó Êîçÿòèí³, Æìåðèíö³, Áåðäè÷åâ³,
Â³ííèö³, Êèºâ³, Áàëàêëàâ³, ùî
â íàøîìó Êðèìó, Áðàöëàâ³ (Â³ííè÷÷èíà). «Ãîðèçîíò» áóâ ó÷àñíèêîì ð³çíèõ ôåñòèâàë³â, ñåðåä
ÿêèõ «Ðîê-Êîçÿòèí», «ÐîêÊâàðòàë», «Ðîê-Â³ííèöÿ». Ï³ä
÷àñ âèñòóï³â ÷àñîì òðàïëÿëèñÿ
êóðéîçè.
— Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ñîëüíîãî âèñòóïó, ï³ñëÿ ïåðøî¿ ï³ñí³
âèéøëî ï³â çàëó, — êàæå Ñåðã³é Ãàéäó÷îê. — Ëþäè äóìàëè,
ùî öå ê³íåöü. Íå çðîçóì³ëè
çàäóìêè êîëåêòèâó, òð³øêè
çàòÿãíóòè ïàóçó ì³æ ïåðøîþ
òà äðóãîþ ï³ñíåþ, ùî öå áóëî
ñïëàíîâàíî. Îäíîãî ðàçó ó ã³òàðèñòà Ñåðã³ÿ Ùåðá³íà ã³òàðíà
ïåäàëü âïàëà â îðêåñòðîâó ÿìó
ï³ä ÷àñ êîíöåðòó. ß íåîäíîðàçîâî ïàäàâ íà áàðàáàíè ï³ä
÷àñ âèñòóïó.
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Здобули перемоги
на чемпіонаті Києва

Десять козятинських каратистів поповнили власну медальну колекцію.
Вони завоювали чотири золотих, одну срібну і п'ять бронзових нагород
ІНФОРМАГЕНЦІЯ RIA

 Ó ñóáîòó, 20 ëþòîãî, âèõîâàíö³ Äìèòðà Æèâ÷èêà òà Àííè Ñàñ áðàëè ó÷àñòü
ó â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ ì³ñòà Êèºâà ç
ê³îêóøèíêàé êàðàòå ó ðîçä³ë³ «êóì³òå».
Â ñòîëèöþ ç’¿õàëèñÿ áëèçüêî 600 ñïîðòñìåí³â ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é ìàéæå ç
óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.
Íàøå ì³ñòî íà çìàãàííÿõ ïðåäñòàâëÿëè
êëóá ÒÀÊÎ òà Êîçÿòèíñüêî¿ ÄÞÑØ.
×åìï³îíàìè ó ñâî¿õ â³êîâèõ ³ âàãîâèõ
êàòåãîð³ÿõ ñòàëè Þë³ÿ Êîâàëü, Êàð³íà
Íåñòåðåíêî, Àííà Ñàñ, Áîãäàí Çàìêî-

âèé. Ñð³áíó íàãîðîäó âèáîðîëà Äàð’ÿ
Áåðíàòîâè÷. Òðåòº ì³ñöå ³ áðîíçîâ³ ìåäàë³ çàâîþâàëè Â³êòîð³ÿ Òðîÿí, Àíàñòàñ³ÿ ßðè÷åâñüêà, ²âàí Ñóøêî, Äåíèñ
Âàùåâñüêèé, Àíàñòàñ³ÿ Ãîí÷àðóê.
Ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ êàðàòèñò³â ïðèçàìè, îðãàí³çàòîðè òóðí³ðó â³äì³òèëè
âèñîêèé ð³âåíü ó÷àñíèê³â ÷åìï³îíàòó.
Êåð³âíèöòâî êîçÿòèíñüêèõ êîìàíä ÒÀÊÎ
³ ÄÞÑØ ïîäÿêóâàëè ãîñïîäàðÿì ÷åìï³îíàòó çà ïðîâåäåíèé òóðí³ð, à ãîëîâíîìó
îðãàí³çàòîðó òóðí³ðó Ðîìàíó Êðèâèöüêîìó çà òåïëèé ïðèéîì ñïîðòñìåí³â.

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

РЕКЛАМА

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Приватне акціонерне товариство
«Жежелівський кар’єр»
код згідно з ЄДРПОУ 00292379,
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Приватне акціонерне товариство «Жежелівський
кар’єр», 22116, Вінницька область, Козятинський район
(після прийняття Постанови Верховної Ради України
від 17.07.2020 р. № 807-IX — Хмільницький район),
с. Жежелів, вул. Кар’єрна, 1-В, тел. 0674122078,
генеральний директор — Трофимишин Костянтин
Володимирович.
2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ
Розробка (продовження розробки) Жежелівського родовища ділянки Північна та Південна. Метою розробки є:
видобування гранiту дiлянки Пiвнiчна, придатного для
видобування блокiв та виробництва плит i облицювальних виробiв з них, вiдходи та порушенi вивiтрюванням
гранiти придатнi для виробництва щебеню будiвельного
та каменю бутового; видобування гранiту дiлянки
Пiвденна, придатного для виробництва щебеню для
будiвельних робiт як заповнювача важких бетонiв, для
баластного шару залiзничної колії та каменю бутового,
вiдсiви від дроблення гранiтiв придатнi для благоустрою,
рекультивацiї i планування.
У користуванні Приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар’єр» для здійсненя
планованої діяльності знаходяться земельні ділянки загальною площею 80,3156 га (кадастрові номери №0521481800:04:004:0006;
№0521481800:04:003:0006;
№0521481800:01:003:0140;
№0521481800:01:003:0139;
№0521481800:01:003:0141;
№0521481800:01:003:0201).
Для здійснення планованої діяльності Приватне акціонерне товариство «Жежелівський кар’єр» має:
 спеціальний дозвіл на користування надрами № 735,
виданий Державною службою геології та надр України
28.12.1996 р. Площа ділянки родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами становить 54,9 га;
 гірничий відвід, площею 15,92 га № 3346 від
07.06.2018 р.
 гірничий відвід, площею 33,28 га № 3345 від
07.06.2018 р.
Технічна альтернатива 1:
Жежелівське родовище ділянки Північна та Південна
розробляється з 1910 року.
Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки Жежелівського родовища ділянки Північна, потужність і фізикомеханічні властивості корисної копалини та розкривних
порід, технологічні особливості видобування блочного
каменю, а також досвід розробки цього та подібних родовищ, прийнята транспортна система розробки родовища
з зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід.
Подальша розробка родовища буде здійснюватися, виходячи з існуючого стану гірничих робіт і передбачених
об’ємів видобування гірничої маси.
Технологічна схема видобувних робіт передбачає
одержання блоків в одну або дві стадії. При одностадійній схемі відділення блоків від масиву виконується безпосередньо у вибої. При двохстадійній схемі
передбачається відокремлення від масиву монолітів,
перевертання їх на підошву уступу і розділення на блоки
потрібних розмірів.
Відокремлення монолітів від масиву здійснюватиметься
алмазно-канатною машиною TSY-55 або аналогічною
за своїми технологічними параметрами.
Спосіб розробки Жежелівського родовища ділянка Південна визначається його гірничо-геологічними і гірничотехнічними умовами, рельєфом місцевості, потужністю
літологічних характеристик та покривних відкладень,
потужністю та витриманістю тіл корисної копалини та
набутою практикою гірничих робіт.
Виходячи з умов залягання корисної копалини, приймається транспортна система розробки із зовнішнім
розташуванням відвалів розкривних порід.
Технологічна схема розкривних робіт — екскаваторна,
видобувних — екскаваторна з попереднім розпушенням
скельних порід буро-вибуховими методом свердловинних зарядів.
Розробка пухких розкривних порід і корисної копалини
проводитиметься роздільно екскаватором в поєднанні з
бульдозером і автосамоскидами.
Корисна копалина розроблятиметься із попереднім
розпушуванням буро-вибуховими роботами, методом
свердловинних зарядів.
Вибухові роботи проводитимуться підрядним способом
силами спеціалізованих підприємств.
Після закінчення видобування корисних копалин
передбачається технічна та біологічна рекультивація порушених гірничими роботами земель.
Технічна альтернатива 2:
Жежелівське родовище ділянка Північна. Технічною альтернативою розглядається використання буро-вибухових
методів для відокремлення моноліту від масиву. Оскільки

дані методи є економічно невигідними і підвищують
природну тріщинуватість каменю, зменшуючи вихід його
блочності, технічна альтернатива 2 не розглядається.
Жежелівське родовище ділянка Південна. Технічною
альтернативою використання замість буро-вибухових
робіт землерийно-фрезерної машини, що являє собою
механізм, який виконує операції відділення корисної копалини від масиву породи. Робочим органом даної машини
є фрезерний барабан Direct Drive. На ньому периферійно
розміщені зуби з твердосплавних вольфрамомістких сплавів. В основі принципу роботи барабана лежить система
«Тор to bottom», тобто удару зверху вниз, що дозволяє
досягнути руйнівної сили до 200 МПа. При використанні
машини даного типу використовується пошарова схема
розробки. Корисні копалини Жежелівського родовища
ділянка Південна мають більшу міцність, ніж руйнівна сила
машини, що знижує економічну ефективність використання, тому технічна альтернатива 2 не розглядається.
3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1
Жежелівське родовище гранітів ділянки Північна та Південна знаходиться в південно-східній околиці с. Жежелів
Козятинського району Вінницької області (після прийняття Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 р.
№ 807-IX — Хмільницький район), має географічну
прив’язку та затверджені запаси корисної копалини
(Протокол ДКЗ України № 3699 від 03.11.2016).
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2
Так як Жежелівське родовище гранітів ділянки Північна
та Південна розробляється з 1910 року, має географічну
прив’язку та затверджені запаси корисної копалини, розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільний.
4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Найбільш важливим із соціально-економічних факторів
є можливість поповнення місцевого бюджету (в т. ч.
сплати рентної плати за користування надрами) і
поліпшення загальної соціально-економічної ситуації
в районі, забезпечення сировиною будівельної галузі,
забезпечення зайнятості місцевого населення.
5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ТОМУ
ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Жежелівське родовище гранітів ділянки Північна та
Південна розробляється з 1910 року. Площа родовища
складає 54,9 га.
Гірничі роботи Жежелівського родовища гранітів ділянка
Північна ведуться в центральній та західній частині ділянки.
Корисна копалина розкрита до відмітки +233,0 м. Видобувні
роботи ведуться на двох горизонтах +242,0 м та +233,0 м.
Видобування корисної копалини здійснюється уступами
висотою 6 м з поділом на підуступи до 3 м. Висота підуступів визначається також характером тріщинуватості масиву.
Видобування блоків проводиться в одну або дві стадії.
Передбачається відокремлення від масиву монолітів,
перевертання їх на підошву уступу і розділення на блоки
потрібних розмірів. Відходи від виробництва блоків використовуються для виробництва щебеню, бутового каменю.
Корисна копалина Жежелівського родовища гранітів ділянка Південна розкрита до відмітки +206,0 м. Розкриття
виконано внутрішньою в’їздною траншеєю, яка проходить
з півночі на південь вздовж західної межі ділянки.
Видобувні роботи в кар’єрі ведуться на горизонтах
+222,0 м та +206,0 м. Видобувний горизонт +234,0 м
практично відпрацьований в південній частині. Гірничі
роботи в кар’єрі ведуться в північному напрямку.
Технологічна схема розкривних робіт — екскаваторна,
видобувних — екскаваторна з попереднім розпушенням
скельних порід буро-вибуховими методом свердловинних зарядів.
Загальний обсяг запасів в межах наданої ліцензійної
ділянки становить:
 Ділянка Північна — балансові запаси блокової сировини
становлять 3066,0 тис. м3 (А- 750,0 тис. м3, В — 2316,0 тис.
м3); балансові запаси буто-щебеневої сировини 111 тис. м3
(А-6,0 тис. м3, В — 105,0 тис. м3); буто-щебенева сировина
(порушені вивітрюванням граніти) — позабалансові запаси
(за гірничо-технічними умовами) кат. С1–2690,7 тис. м3.
 Ділянка Південна — буто-щебенева сировина:
балансові запаси кат. А+В+ С1–12691,0 тис. м3
(А-2786,0 тис. м3, В-2136,0 тис. м3, С1–7769,0 тис.
м3); умовно балансові запаси (в охоронному цілику Північної ділянки) С1–1074,0 тис. м3.
Максимальний видобуток гірничої маси планується
у кількості: ділянка Південна — 350 тис. м3/рік в щільному тілі, ділянка Північна — 25,0 тис. м3/рік в щільному
тілі (вихід блоків — 14,8% — 3,7 тис. м3/рік).
6. EКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з Законодавством України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного
навантаження на природне середовище, санітарними

нормативами, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.
щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: згідно технічної
альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І
ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ
щодо технічної альтернативи 1
Так як виробництво та інфраструктура існуюча та прийнята за основу, еколого-інженерна підготовка та захист
території здійснюється за існуючою інфраструктурою.
щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: згідно з технічною
альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ
Можливі впливи планованої діяльності при розробці
Жежелівського родовища гранітів ділянки Північна та
Південна на довкілля включають:
щодо технічної альтернативи 1:
 клімат і мікроклімат — негативний вплив не передбачається;
 грунти, земельні ресурси — зняття грунтово-рослинного шару з площі земельної ділянки відведеної під
розробку кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив
на ґрунти відсутній. Після відпрацювання родовища
передбачена рекультивація порушених земель.
 геологічне середовище — потенційний вплив планової
діяльності на геологічне середовище передбачає
порушення природного рельєфу земної поверхні, з
утворенням кар’єрної виїмки.
 повітряне — помірний вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферу
забруднюючих речовин при проведенні розкривних,
вибухових та видобувних робіт, переробці гірничої маси
на щебеневу продукцію, при роботі двигунів кар’єрної
техніки, в процесі обслуговування техніки, при допоміжному виробництві та ін. Шумове навантаження пов’язане
з роботою гірничого обладнання, кар’єрних машин та
ремонтних робіт;
 водне — помірний вплив на ґрунтові води внаслідок
дренування та відкачки кар’єрної води та помірний
вплив на поверхневі водні об’єкти внаслідок скидання
очищених кар’єрних вод в р. Гнилоп’ять та р. Каолінова.
Аварійних скидів кар’єрних вод здійснюватися не буде;
 біорізноманіття, території та об’єкти ПЗФ — помірний
фізичний і ландшафтно-формуючий вплив на флору
і фауну району робіт, незначні зміни умов існування
рослин і тварин на безпосередній території проведення
робіт. Негативного впливу на Гнилоп’ятський регіональний екологічний коридор не передбачається. В межах
родовища території та об’єкти ПЗФ відсутні.
 навколишнє техногенне середовище — негативний
вплив не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1: згідно з технічною
альтернативою 1.
щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до першої категорії планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із
ст. 3, частиною 2, пунктом 15 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля який може
зазнати значного негативного транскордонного
впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля визначається згідно зі ст. 6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII
від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля —
це процедура, що передбачає:

 підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;
 проведення громадського обговорення планованої
діяльності;
 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення,
під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля
у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право
і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено
в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою
запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що
припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання дозвільних документів, які видаються органами державної
влади та місцевого самоврядування відповідно до вимог
чинного законодавства України, а також отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України, Департаменту екологічної оцінки
та контролю, Відділу оцінки впливу на довкілля,
03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського,
35, тел./факс. (044)206–31–40, (044)206–31–50,
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
488038
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10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
12.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
16.00 Iсторiя одного
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
злочину s
06.30 М/ф «Чому зникла шапка- 18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
невидимка»
4» l
06.40 М/ф «Чого в лiсi не буває» 20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
06.50 М/ф «Хлопчик з
вуздечкою»
21.00, 23.10 Т/с «Незакрита
мiшень» s
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
00.00, 02.00 Т/с «Коротке слово
«НI» s
02.35, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Вiра» s
СТБ
11.05, 04.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
09.00 «Битва екстрасенсiв» s
15.10, 21.25, 00.30, 03.00,
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l
05.50 Спорт
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна15.20, 04.25 UA:Фольк.
Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
Спогади
16.30 Бiатлон. Головне
19.05 «Детектор брехнi» s
17.25 Д/ц «Боротьба за
20.15, 22.45 Т/с «Полонена» s
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
виживання»
18.55 Д/ц «Незвiданий океан»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.35 Суспiльно-полiтичне
НTН
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
23.30 Перша шпальта
05.00, 04.50 «Top Shop»
05.50 Х/ф «Дике кохання»
08.20, 16.50, 03.00
1+1
«Випадковий свiдок»
08.55 Х/ф «Акцiя»
05.35 «Життя вiдомих людей» 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Снiданок з 1+1»
«Свiдок»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.50 Х/ф «Погоня»
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН 14.30 «Таємницi свiту»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
18.20 «Свiдок. Агенти»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50 «Свiт навиворiт»
TET
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
06.00 ТЕТ Мультиранок
Саша» l
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
23.50, 03.00 Т/с «Кухня»
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.45, 00.30 Країна У
IНТЕР
10.45 Казки У Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
05.00 «Телемагазин»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.15 Панянка-селянка
17.40 Новини
15.15 СуперЖiнка
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
21.15 М/ф «Секрети домашнiх
тварин»
Iнтером»
10.05, 18.00, 19.00, 03.30 Ток- 00.00 Країна У. Новий рiк
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Фантастичне
кохання i де його знайти» l
UA:ВIННИЦЯ
14.15 Х/ф «Нянька за
викликом» s
08.05 Ранок на Суспiльному
16.05 «Чекай мене. Україна»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
20.00 «Подробицi»
09.15 Крутий замiс
21.00 «Речдок. Особливий
09.45 Лiтературно-кулiнарне
випадок. Третiй зайвий»
шоу «Енеїда»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l 10.35 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
ICTV
12.40 Документальний цикл
«Супер - чуття»
06.00 Факти тижня
13.05 Документальна
08.45 Факти. Ранок
програма”Неймовiрнi винаходи»
09.15, 19.20 Надзвичайнi
16с. Джип. Липка стрiчка.
новини з Костянтином Стогнiєм Пiлотська куртка
10.05 Анти-зомбi
13.30 Лайфхак українською
11.05, 02.10 Секретний фронт 13.50 Пiщана казка
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Додолики
13.25, 16.15 Х/ф «Полювання на 14.05 Цикл «Українська абетка
злодiїв» s
всесвiт першосвiт»
16.50 Х/ф «Я - легенда» s
14.10 М/ф «Як i песик i кошеня
мили пiдлогу»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Бiльше нiж правда
14.20 М/ф «Ниточка та кошеня»
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
14.30 М/ф «Черевички»
16+ Прем’єра
14.40 «Шо? Як?»
22.45 Свобода слова
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
00.00 Х/ф «Дочка генерала» s
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Країна пiсень
НОВИЙ КАНАЛ
18.40 Буковинськi загадки
18.45 Небезпечна зона
06.00, 07.30 Kids» Time
19.00 Сьогоднi. Головне
06.05 М/с «Том i Джеррi»
19.55, 20.55 ЕкоЛюди
07.35, 13.50 Орел i Решка
20.05 В Українi
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.05 Т/с «Iмперiя»
11.50 Х/ф «50 перших
21.50 Шерифи для нових
поцiлункiв»
громад
16.00 Х/ф «Пiрати Карибського 22.05 Сьогоднi.Головне
моря: Скриня мерця» s
19.00 Вiд пацанки до
ВIТА (ВIННИЦЯ)
панянки s
21.00 Х/ф «Метод Хiтча»
23.40 Х/ф «Весiльний
08.45 «Зiрковi гурмани»
майстер» n
09.15 «Територiя рiшень»
01.40 Х/ф «Вiнчестер. Будинок,
09.30 «Постфактум»
збудований привидами» s
10.15 «Мобiльний репортер»
02.55 Служба розшуку дiтей
10.30, 17.05 «Свiт тварин»
03.00 Зона ночi
11.00, 17.30 т/с
05.00 Абзац
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 х/ф
УКРАЇНА
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.00, 19.00 «Новини»
16.15 «Дива природи»
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
18.40 «Особливий випадок»
23.00, 02.20 Сьогоднi
19.30 «На часi»
09.00 Зiрковий шлях
20.10 т/с «Уряд»

UA:ПЕРШИЙ
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ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.40 М/ф «Тяв та Гав»
06.50 М/ф «Справа доручається
детективу Теддi»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.15, 02.35,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 13.20,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.20 Телепродаж
11.55 Бiатлон. Юнацький
чемпiонат свiту. Спринт 7 км,
жiнки
15.10 Бiатлон. Юнацький
чемпiонат свiту. Спринт 10 км,
чоловiки
16.35, 19.55 Д/ц «Дикi
тварини»
17.10 Мiста та мiстечка
17.20 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
21.35, 00.55, 05.45 Спорт
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 #ВУКРАЇНI

16.00 Iсторiя одного
злочину s
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10, 02.00 Т/с «Коротке
слово «НI» s

СТБ
09.00 «Битва екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Таємницi ДНК» s
20.15, 22.45 Т/с «Полонена» s
23.05 Т/с «Майор i магiя» s

НTН
07.55, 16.50, 02.20
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.50 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Мiцний горiшок»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Свiдок. Агенти»
18.20 «Будьте здоровi»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s

3 березня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф «Свiтла Особистiсть»
06.40 М/ф «Синя Шапочка»
06.50 М/ф «Подарунок»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача. Чiзкейк
11.20 Телепродаж
11.55 Бiатлон. Юнацький
чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 10 км, жiнки
12.55, 03.10, 05.05 Погода
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
Спорт
15.20 Країна пiсень
15.55 Бiатлон. Юнацький
чемпiонат свiту. Гонка
переслiдування 12,5 км,
чоловiки
16.45, 19.55 Д/ц «Дикi
тварини»
17.20 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Розважальна програма з
Майклом Щуром s

12.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
16.00 Iсторiя одного
злочину s
18.00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10, 02.10 Т/с «Коротке слово
«НI» s

СТБ
08.55 «Битва екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.45 Т/с «Полонена» s
23.05 Т/с «Майор i магiя» s

НTН

07.55, 16.50, 02.20
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.50 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Опiкун»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємницi
1+1
кримiнального свiту»
1+1
18.20 «Вартiсть життя»
05.35 «Життя вiдомих людей»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
TET
05.35 «Життя вiдомих людей» 00.50 «Реальнi злочинцi»
«Снiданок з 1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
«Снiданок з 1+1»
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН Одного разу пiд Полтавою
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
TET
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.45, 00.30 Країна У
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
10.45, 00.00 Країна У. Новий
Одного разу пiд Полтавою
людей 2021»
«Одруження наослiп»
11.20, 12.20, 14.15
08.45, 23.00 Сiмейка У
рiк
15.50 «Свiт навиворiт»
11.15 Т/с «Батько рулить»
«Одруження наослiп»
09.45, 00.30 Країна У
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
15.45 «Свiт навиворiт»
10.45, 00.00 Країна У. Новий
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
галлiвуд
рiк
Саша» l
13.15, 16.15 4 весiлля
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
11.15, 18.15 Т/с «Батько
Саша» l
рулить 2»
23.50, 01.55 Т/с «Кухня»
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
23.50, 01.55 Т/с «Кухня»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
18.15 Т/с «Батько рулить 2»
галлiвуд
IНТЕР
21.15 М/ф «Думками навиворiт»
13.15, 16.15 4 весiлля
01.30 Рятiвники
IНТЕР
14.15 Панянка-селянка
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 02.30 Щоденники Темного s
15.15 СуперЖiнка
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 21.15 М/ф «Вiдважна»
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Леонiдом Каневським»
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
08.00 Новини
(UA ПЕРШОГО)
Iнтером»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l 08.05 Ранок на Суспiльному
10.00 «Корисна програма»
(UA ПЕРШОГО)
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з тобою 09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l 08.05 Ранок на Суспiльному
одружитися» s
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 12.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс» s 09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
14.35, 15.30 «Речдок»
09.50, 18.10 Країна пiсень
14.30, 15.30 «Речдок»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
16.30 «Речдок. Особливий
10.35 Телевiзiйний серiал
16.30 «Речдок. Особливий
09.50 Лiтературно-кулiнарне
випадок. Сiмейна хронiка»
«Гранд готель»
випадок. Сiмейна хронiка»
шоу «Енеїда»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
10.35 Культ.Особистостi
«Стосується кожного»
«Стосується кожного»
12.40 Документальний цикл
10.45 Телевiзiйний серiал
20.00 «Подробицi»
20.00 «Подробицi»
«Супер - чуття»
«Гранд готель»
21.00 «Речдок. Особливий
13.05 Документальна
21.00 «Речдок. Особливий
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
випадок. Третiй зайвий»
програма «Неймовiрнi
випадок. Третiй зайвий»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l винаходи» 18с. Туфлi на
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l «Супер - чуття»
13.05 Документальна
високих пiдборах. Термоковдра.
програма”Неймовiрнi винаходи»
Бляшанка
ICTV
13.30 Лайфхак українською
ICTV
20с. Печиво. Крем вiд засмаги.
13.50 Пiщана казка
Гамак
06.30 Ранок у великому мiстi 13.55 Додолики
05.35, 10.10, 01.25
13.30 Лайфхак українською
08.45 Факти. Ранок
14.05 Цикл «Українська абетка Громадянська оборона
13.35 Кiношкола вдома
09.15, 19.20 Надзвичайнi
06.30 Ранок у великому мiстi 13.45 Пiщана казка
всесвiт першосвiт»
08.45 Факти. Ранок
13.55 Додолики
новини з Костянтином Стогнiєм 14.10 М/ф «Про порося ,яке
вмiло грати в шашки»
10.10 Бiльше нiж правда
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.05 Марiйчин Першосвiт
11.10, 02.05 Секретний фронт 14.20 М/ф «Неслухняна мама»
новини з Костянтином Стогнiєм 14.10 М/ф «Як Козаки у хокей
грали»
11.55, 13.15 Х/ф
14.30 М/ф «Повертайся
11.25, 13.15 Х/ф «РобоКоп» s
Капiтошко»
«Суперфорсаж!» s
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 М/ф «День,коли щастить»
12.45, 15.45 Факти. День
14.40 «Шо? Як?»
14.15, 16.15 Т/с «Розтин
14.40 «Шо? Як?»
14.20, 16.15 Т/с «Розтин
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ покаже-2» s
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
покаже-2» s
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
16.50 Х/ф «Потрiйна загроза» s 15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
16.55 Х/ф «Призначення» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
студiя
студiя
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
18.40 Буковинськi загадки
20.15 Секретний фронт
18.10 Країна пiсень
20.15 Громадянська оборона
18.45 Край пригод
18.40 ЗаАрхiвоване
Прем’єра
19.50 Шерифи для нових
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
18.45 Недалечко
Прем’єра
16+ Прем’єра
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
19.50 Шерифи для нових
громад
16+ Прем’єра
20.05 В Українi
23.30 Х/ф «Убий їх всiх» s
громад
23.30 Х/ф «Потрiйна загроза» s 21.05 Т/с «Iмперiя»
20.05 Схеми. Корупцiя в
21.50 Загадки чернiвецьких
деталях
НОВИЙ КАНАЛ
21.05 Т/с «Iмперiя»
атлантiв
НОВИЙ КАНАЛ
22.05 Сьогоднi.Головне
21.50 Буковинськi загадки
06.00, 07.30 Kids» Time
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.35, 15.00 Орел i Решка
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
08.30 Т/с «Надприродне» s
08.45 «Глобал 3000»
10.20 Х/ф «Бiлi цiпоньки» s
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
10.20 Х/ф «Великий Стен» s
09.15, 10.30 «Мобiльний
12.50 Кохання на виживання s 09.00 «Фокус Європи»
12.50 Кохання на виживання s репортер»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
21.00 Х/ф «Твої, мої i нашi»
10.00, 19.30 «На часi»
21.00 Х/ф «Свекруха - монстр» s 10.00, 19.30 «На часi»
22.50 Х/ф «Домашнiй арешт»
10.30, 18.30 «Мобiльний
23.00 Х/ф «Непроханi гостi» s
10.45 «Невипадково»
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi
репортер»
домогосподарки» s
11.00, 17.30 т/с
10.45 «Життя в цифрi»
12.20 «Природа сьогоднi»
11.00, 17.30 т/с
УКРАЇНА
13.00 «Новини Life»
12.20 «Цiкаво»
13.15 х/ф
УКРАЇНА
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
15.00 т/с «Суто англiйськi
13.15 х/ф
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
15.00 т/с «Суто англiйськi
Україною
вбивства»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.15 «Дива архiтектури»
Україною
вбивства»
23.00, 02.20 Сьогоднi
17.05 «Свiт тварин»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.15 «Дива тваринного свiту»
23.00, 03.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
18.30 «Життя у цифрi»
17.05 «Твоє життя»
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
18.40 «Ульотне вiдео»
09.00 Зiрковий шлях
18.40 «Територiя рiшень»
12.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
20.10 т/с «Уряд»
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
20.10 т/с «Уряд»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф «Круглячок»
06.40 М/ф «Лисичка з качалкою»
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.35, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30, 19.55, 04.35 Д/ц «Дикi
тварини»
17.00 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
етап. Естафета 4х6 км, жiнки
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.55 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45 Т/с «Бiдна Саша» l
21.45 «Право на владу 2021»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом 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»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l
12.25 Х/ф «Зведенi сестри»
14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Третiй зайвий»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 02.20 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф
«Призначення» s
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.50 Х/ф «Убий їх всiх» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем’єра
21.25 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.30 Х/ф «Раптова смерть» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
10.20 Х/ф «Домашнiй арешт»
12.50 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Тупий та ще
тупiший 2» s
23.20 Х/ф «Клiк: Iз пультом по
життю» s
01.30 Варьяти l
02.55 Служба розшуку дiтей
03.00 Зона ночi
05.00 Абзац

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
12.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
16.00 Iсторiя одного
злочину s
18.00 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
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20.10 Ток-шоу «Говорить
UA:ПЕРШИЙ
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10 Слiдами
06.30 М/ф «Люлька Миру»
23.50, 02.10 Т/с «Коротке
06.40 М/ф «Маленький великий
слово «НI» s
пес»
06.50 М/ф «Найменший»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
СТБ
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.25, 05.10 Новини
08.50 «Битва екстрасенсiв» s 07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05, 02.10 Солодка дача
Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
11.25 Телепродаж
19.05 «Один за всiх» s
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
20.15, 22.45 Т/с «Полонена» s
Спорт
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
15.20 Країна пiсень
15.55 Мiста та мiстечка
16.15 Бiатлон. Кубок свiту.
НTН
VIII етап. Естафета 4х7,5 км,
чоловiки
05.50 «Страх у твоєму домi»
17.55 Погода
07.55, 16.50, 02.20
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
«Випадковий свiдок»
Особливий загiн»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
01.50 «Свiдок»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
09.00 Х/ф «П’ять хвилин
Аспект
страху»
23.40, 04.40 Перша шпальта
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
1+1
розшуку»
14.35 «Вартiсть життя»
18.20 «Правда життя»
05.15 «Свiтське життя. 2021»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s
06.05 «Життя вiдомих людей»
00.50 «Реальнi злочинцi»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
02.55 «Речовий доказ»
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.40 ТСН
TET
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.20, 12.20, 14.15 «Вечiрнiй
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
квартал»
Одного разу пiд Полтавою
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
08.45, 23.15 Сiмейка У
20.15 «Лiга смiху 2021»
09.45, 00.45 Країна У
22.15 «Жiночий квартал»
10.45, 00.15 Країна У. Новий
00.15 Х/ф «Команда А»
02.30 «Iгри приколiв»
рiк
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить 2»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
IНТЕР
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
05.25, 22.50 «Слiдство вели... з
14.15 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
15.15 СуперЖiнка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
21.15 М/ф «Ваяна»
01.45 Рятiвники
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
02.45 Щоденники Темного s
Iнтером»
04.15 Вiталька
10.00 «Корисна програма»
05.50 Кориснi пiдказки
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l
12.25 Х/ф «Мiс Погана
поведiнка» l
UA:ВIННИЦЯ
14.30, 15.30, 00.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
08.00 Новини
випадок. Сiмейна хронiка»
18.05, 01.30 Ток-шоу
(UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
«Стосується кожного»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 21.00 Х/ф «Шерлок: Бридка
09.45, 18.10 Країна пiсень
наречена» s
10.30 Культ. Особистостi
10.45 Телевiзiйний серiал
ICTV
«Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
«Дикi тварини»
13.05 Документальна
новини з Костянтином Стогнiєм
програма”Неймовiрнi винаходи» 10.10, 13.45, 18.25, 00.15
21с. Парашут. Ракета. Сонячна Скетч-шоу «На трьох» s
11.40, 13.15 Дизель-шоу l
панель
13.30 Лайфхак українською
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Пiщана казка
14.00, 01.30 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
13.55 Додолики
14.05 Веселi саморобки
15.35, 16.15 Х/ф «Раптова
14.10 М/ф «Кривенька качечка» смерть» s
14.20 М/ф «Горщик смiхотун»
18.45 Факти. Вечiр
14.30 М/ф «Свара»
20.05 Дизель-шоу 12+
14.40 «Шо? Як?»
Прем’єра
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 23.00 Скетч-шоу «На трьох-9»
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
16+ Прем’єра
студiя
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Street Схiд
НОВИЙ КАНАЛ
19.50 Шерифи для нових
06.00, 07.30 Kids» Time
громад
20.05 Крим .Реалiї
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.05 Т/с «Iмперiя»
07.35 Орел i Решка
21.50 Земля, наближена до
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.00 Вiд пацанки до
неба
22.05 Сьогоднi.Головне
панянки s
13.00, 01.40, 05.30 Варьяти l
15.10 Х/ф «Будинок великої
матусi»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
17.10 Х/ф «Будинок великої
матусi 2» l
08.45 «Особливий випадок»
09.00 «ЕвроМакс»
19.10 Х/ф «Брехун, брехун»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
21.00 Х/ф «Завжди кажи «Так» s
10.00, 19.30 «На часi»
23.10 Х/ф «Метод Хiтча»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
11.00, 17.30 т/с
УКРАЇНА
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 х/ф
Україною
15.00 т/с «Суто англiйськi
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
вбивства»
16.15 «Територiя рiшень»
09.00 Зiрковий шлях
16.30 «Лiцеїст»
10.20 Т/с «Гра в долю» l
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
14.45, 15.30 Т/с «Непрекрасна
ледi» l
20.10 т/с «Уряд»
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20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «На гойдалцi
долi»

СТБ
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
19.00, 22.45 «Холостяк» l
01.10 «Про що мовчать
жiнки» s

НTН
07.55, 16.50, 02.25
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.55 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Таємниця записної
книжки»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Правда життя»
18.20 «Таємницi свiту»
21.30 Т/с «Слiпа зона» s
23.10 Х/ф «Смертельна
стежка» s
00.50 «Реальнi злочинцi»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Легенди бандитського
Києва»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.25 Сiмейка У
09.45, 00.55 Країна У
10.45, 00.25 Країна У. Новий
рiк
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Зоотрополiс»
01.55 Рятiвники
02.55 Теорiя зради
03.40 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 20.05, 22.05 Сьогоднi.
Головне
09.45 Обличчя
10.35 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Дикi тварини»
13.05 Документальна
програма”Неймовiрнi винаходи»
22с. Вертолiт. Очистка води.
Рюкзак
13.30 Лайфхак
українською
13.35 Кiношкола вдома
13.50 Пiщана казка
13.55 Додолики
14.05 Веселi саморобки
14.10 М/ф «Козлик та ослик»
14.20 М/ф «Чудасiя»
14.30 М/ф «Ватажок»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 20.40 ТНВ
15.05 Тенiс. Кубок Девiса.
Матч Україна-Iзраїль (прямий
ефiр)
19.00 ЗмiниТи
19.20 Освiтнi лекцiї «Форуму
iнклюзивностi» вип 5 Яскевич
клiнфiд
19.30 В Українi
21.05 Т/с «Iмперiя»
21.50 Люди Є

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 «Ульотне вiдео»
09.00 «В гарной формi»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30 «Мобiльний репортер»
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 х/ф
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
16.15 «Цiкаво.сом»
16.45 «Свiт тварин»
18.30 «Свiт кiно»
20.10 т/с «Уряд»

6 березня

СУБОТА

7 березня

НЕДІЛЯ

«прощавай»
07.00 Х/ф «Суєта суєт»
08.50 «МастерШеф
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
Професiонали» l
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
07.25, 04.45 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
12.15 «Хата на тата» l
00.15, 02.05, 03.30, 05.35
00.10, 03.30, 05.35 Новини
08.55 Х/ф «Лiкар щастя» l
15.05 «СуперМама»
Новини
11.00 Т/с «Тайсон» s
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 14.50, 15.20 Т/с «Тростина на
07.40 М/ф «Як козаки у хокей
вiтрi» l
грали»
07.40 М/ф «Як козаки сiль
20.00 «Один за всiх» s
купували»
20.00 Головна тема
08.15, 03.55, 05.30 Погода
23.10 «Таємницi ДНК» s
07.50 М/ф «Як козак щастя
21.00 Шоу «Маска»
08.20, 18.10 Д/ц «Дикi
шукав»
23.00 Музична платформа
тварини»
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
01.00, 02.15 Т/с «Пташка
09.00 Божественна Лiтургiя
НTН
спiвоча» l
09.05 Вiдтiнки України
Православної Церкви України
09.45, 22.00 Х/ф «Панi Боварi» s 01.45 Телемагазин
11.00 Недiльна Лiтургiя
05.15 «Top Shop»
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII
05.45 Х/ф «Розпад»
Української Греко-Католицької
07.45 «Будьте здоровi»
етап. Спринт 7 км, жiнки
Церкви
13.25 Д/ц «Дикi тварини»
СТБ
12.30 Недiльна Свята Меса
08.20 «Україна вражає»
14.25 Телепродаж
Римсько-Католицької Церкви в 09.20 Т/с «Досьє «Майорка» s
15.00 UA:Фольк.
06.10, 10.50 Т/с «Полонена» s
12.20 Х/ф «Формула кохання»
Українi
07.55 «Неймовiрна правда про 13.30 Бiатлон. Кубок свiту. VIII 14.05 Х/ф «Хiд конем»
Спогади
16.10 Мiста та мiстечка
15.40 Х/ф «Сiм старих i одна
зiрок»
етап. Гонка переслiдування 10
дiвчина»
16.35 Бiатлон.
17.05 «Хата на тата» l
км, жiнки
19.00 «МастерШеф
14.30 Телепродаж
17.10 Х/ф «Iграшки для
Кубок свiту. VIII етап.
дорослих» s
15.00 Країна пiсень
Професiонали» l
Спринт 10 км, чоловiки
18.05 Х/ф «Поруч з Iсусом:
22.22 «Dizel Night»
16.05 Концерт. Нiна Матвiєнко 19.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
Марiя Магдалина»
вулицi»
00.15 «Звана вечеря» l
та Дмитро Андрiєць
20.00, 21.25 Д/ц «Боротьба за
16.55 Бiатлон. Кубок свiту. VIII 20.50 Х/ф «Гусарська балада»
виживання»
етап. Гонка переслiдування 12,5 22.35 Х/ф «Бiнго Бонго»
00.40 #ВУКРАЇНI
НTН
00.35 Х/ф «Смертельна
км, чоловiки
стежка» s
01.10 Д/ф «Хто створив Змiєвi
17.50 Студiя «Бiатлон»
Вали?»
05.50 Х/ф «Загадка Ендхауза»
18.50, 01.10 Х/ф «Украдене
щастя» 1,2 с
02.30 Концерт. Сергiй
07.45 Х/ф «Суто англiйське
вбивство»
21.25 Розважальна програма з TET
Асафатов
03.00, 05.00 Бюджетники
10.55 Х/ф «Вантаж без
Майклом Щуром s
маркування»
03.55, 05.30 Погода
22.00 Х/ф «Украдене щастя» 3,4 06.00 ТЕТ Мультиранок
12.40 Т/с «Досьє «Майорка» s
09.25 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
15.35, 03.30 «Випадковий
1+1
1+1
11.40 Х/ф «Три горiшки для
свiдок»
Попелюшки»
18.05 «Крутi 90-тi»
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
19.00, 03.00 «Свiдок»
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН13.20 М/ф «Думками навиворiт»
19.30 Х/ф «Формула кохання»
15.10 М/ф «Ваяна»
людей»
Тиждень»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
21.15 Х/ф «Iграшки для
07.00 «Життя вiдомих людей» 17.15 М/ф «Вiдважна»
дорослих» s
10.00 «Свiт навиворiт»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
19.00 Одного разу пiд
18.20 «Свiт навиворiт - 12 .
23.05 Х/ф «Мiсто пороку» s
09.00 «Лото-забава»
Полтавою
01.20 «Хвороби-вбивцi»
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
22.30 Х/ф «Вiд сiм’ї не втечеш»
Пакистан»
19.30, 04.10 ТСН
03.55 «Речовий доказ»
00.30 Сiмейка У
Пакистан»
20.15 «Лiпсiнк батл»
04.25 «Правда життя»
10.50, 01.35 «Свiт навиворiт»
01.00 Країна У. Новий рiк
22.10 «Вечiрнiй квартал»
04.50 «Легенди бандитського 16.40 Х/ф «Впiймай мене, якщо 01.30 Країна У
зможеш»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
02.00 Панянка-селянка
Києва»
21.00 «Голос країни 11»
02.50 Щоденники Темного s
2021»
01.20 «Iгри приколiв»
23.10 «Свiтське життя. 2021» 03.45 Вiталька

UA:ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

UA:ПЕРШИЙ

TET

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30, 02.40 «Навколо М»
06.20 «М/ф»
06.55 Х/ф «Схiдний вiтер»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00, 04.20 Х/ф «Iграшка»
13.00 Х/ф «Солодка жiнка»
15.00 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
16.40 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
18.15, 20.30 Т/с
«Добровольцi» l
20.00, 02.10 «Подробицi»
23.00 «Великий бокс.
Владислав Сiренко - Камiл
Соколовскi»
23.55 Х/ф «Слiди апостолiв» s

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.50 Факти
05.15 Т/с «Копи на роботi» s
07.05, 09.15, 10.35 Скетч-шоу
«На трьох» s
08.35, 09.55 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
11.05, 13.00 Т/с «Пес» s
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Пригоди Плуто
Неша» s
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Люди у чорному» s
21.00 Х/ф «Люди у
чорному-2» s
22.45 Х/ф «Люди у
чорному-3» s
00.40 Т/с «Розтин покаже-2» s
03.15 Я зняв!

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 М/ф «Легенди країни Оз:
Повернення Доротi»
11.20 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
12.50 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
15.05 М/ф «Секрети домашнiх
тварин»
16.50 М/ф «Зоотрополiс»
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
00.00 Країна У
00.30 Сiмейка У
01.00 Панянка-селянка
02.50 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Роздивись
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.30 «Шо? Як?»
10.50 Пiщана казка
11.00 Тенiс. Кубок Девiса.
Матч Україна-Iзраїль
(прямий ефiр)
18.00 ЗмiниТи
18.25 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiдтiнки
України
19.50 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
21.30 Х/ф «За вiтром»

ВIТА (ВIННИЦЯ)

08.00 м/ф
08.50 «Дитляндiя»
09.30 «У гарнiй формi»
08.20, 10.00 Kids» Time
10.00 «Новини»
08.25 М/ф «Феї i легенда
10.30 «Зворотнiй
таємничого звiра»
зв’язок»
10.05 Орел i Решка
10.45 «Територiя рiшень»
12.10 У кого бiльше l
11.00, 19.50 «На часi»
14.10 Х/ф «Персi Джексон i
11.20 «Шалена десятка»
викрадач блискавок» s
11.30 «Багатi i
16.50 Х/ф «Персi Джексон i море знаменитi»
чудовиськ»
11.40 «Зiрковi гурмани»
18.50 Х/ф «Пiрати
12.10 «У свiтi цiкавого»
Карибського моря:
12.30, 15.30 х/ф
На краю свiту» s
15.00 «Твоє життя»
22.10 Х/ф «Боги Єгипту» l
17.30 «Цiкаво»
00.50 Х/ф «Тупий та ще
19.00 «Таємницi та
тупiший 2» s
загадки»
03.00 Зона ночi
20.30 «Постфактум»

НОВИЙ КАНАЛ

IНТЕР

UA:ВIННИЦЯ

08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готовимо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
життя»
13.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
17.50 Т/с «Детектив Ренуар» l
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Шерлок: Бридка
наречена» s
23.55 «Речдок»

ICTV
06.35 Не дай себе обдурити!
07.30 Секретний фронт
08.25 Громадянська оборона
09.25, 13.00, 01.35 Т/с «Розтин
покаже-2» s
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «Спецiалiст» s
16.20 Х/ф «Руйнiвник» s
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Люди у чорному:
Iнтернешнл» l
23.35 Х/ф «Повернення героя» s
03.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого бiльше l
08.00, 09.50 Kids» Time
08.05 М/ф «Звiрополюс»
09.55 Х/ф «Уiллоу»
12.40 Х/ф «Сонна лощина» s
14.50 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На краю свiту» s
18.10 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах» s
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Помста Салазара» l
23.40 Х/ф «Полювання за
янголами» s
01.30 Варьяти l

ВIТА (ВIННИЦЯ)

УКРАЇНА
06.50, 03.20 Реальна мiстика
09.45 Т/с «Дорога додому» l
17.00, 21.00 Т/с «Любов матерi» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Благими
намiрами» l
01.45 Телемагазин
05.50 Сьогоднi

СТБ
05.25

Х/ф «Не

07.45 Роздивись
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Д/с «Дика прогулянка»
08.55 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
09.10 Д/с «Свiт дивовижних
тварин» 2с. Грiзлi
10.00 Загадки чернiвецьких
атлантiв
10.15 Культ .особистостi
10.30 Лiтературнор-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.25 Х/ф «Тюльпани
для Роуз»
13.00 Я вдома UA:Днiпро
13.35 Вiдтiнки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 М/ф «Як Козаки у хокей
грали»
14.35 М/ф «Дострибни до
хмаринки»
14.45 М/ф «Як Петрик Пяточкiн
слоникiв рахував»
14.55 М/ф «Лiтачок Лiп»
15.05 Цикл «Українська абетка
всесвiт першосвiт»
15.10 Додолики
15.20 Пiщана казка
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05 Плiч -о-плiч
16.25 Разом
17.00 Х/ ф «Апостол Павло:
Диво на шляху в Дамаск»
18.30 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Обличчя
19.45 На схiдному фронтi
20.45 Плiч-о-плiч
21.10 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» 9с - Єлизавета I:
незаймана королева

можу сказати

08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.40
12.00
12.30,
14.30
15.30
16.30
17.00
18.30
19.15

м/ф
«Фокус Європи»
«Мегаполiси»
«Цiкаво»
«На часi»
«Свiт тварин»
«Дитляндiя»
«Знаменитi гурмани»
19.30 х/ф
«Планета кiно»
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 25 ëþòîãî 2021

Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84
Я, Олександр Володимирович Шуляк є
власником "Даймер Крайслер круізер"
1C8FYN8U44T294318, JUL 316
Втрачений диплом кваліфікованого
робітника, серії ВН №32024222 за професією
"Слюсар з ремонту рухомого складу",
виданий Державним професійно-технічним
навчальним закладом "Козятинське
міжрегіональне вище професійне училище
залізничного транспорту ", 14.06.2007 року
на ім`я Козак Роман Романович вважати
недійсним.
Терміново продам гараж в центрі
міста,площа 28 кв. м. 097-494-15-89, 093353-67-33
Здам в оренду приміщення під офіс 55 кв. м.,
навпроти Нової пошти. 067-920-67-94
Магазин "Багата Комора" постійно
закуповує зерно пшениці, ячменю та
кукурудзи. 067-430-02-80

ÐÎÁÎÒÀ
 Ïðîïîíóºìî äîáðå îïëà÷óâàíó ðîáîòó. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Ðîáîòà íà áóä³âíèöòâ³. 068-688-27-51
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" çàïðîøóºòüñÿ: àãðîíîì, âåòåðèíàð, ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 8500ãðí.
òåë. 0674300280
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:
Ð³çíîðîáî÷èé, îïåðàòîð-êàñèð. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 75009000 ãðí. òåë. 0674300280

ÏÐÎÄÀÌ
 2-õ ê³ì. êâ., 5/5 öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áîéëåð, ãàðàæ
ó áîíóñ, íå äîðîãî. 068-567-07-53
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà, ºâðî
áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Áåëüã³éñüêó â³â÷àðêó 5 ì³ñ. 097-029-60-22
 Áåíçîïèëó «Ãóäëàê»-800 ãðí. òà «Øò³ëü»-2000 ãðí.;áåíçîêîñó
«Ãóäëàê»-1000 ãðí. òà «Äåî Ìàê»-1 800 ãðí;åëåêòðîäâèãóí- 4 êâò,
1,500 îáîð.;ÿâó-350;ìîòîáëîê ìàëèé-Ôîðòå-25;ìàñêà çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí». 068-216-34-20
 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè, êîìá³êîðìà. 067-17331-50, 063-604-26-79
 Áóäèíîê â ñ. Áðîäåöüêå, âóë. Ïåðøîòðàâíåâà, ç ãîñï.
áóä³âëÿìè, 0,25 ñîòîê ãîðîäà. 068-479-77-52
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 60 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà, çåì. ä³ë.
20 ñîò., 2-à ãàðàæ³, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä ð³âíèé, ðîäþ÷èé, ñàäîâ³
äåðåâà, òåïëèöÿ. 097-196-79-35, 093-766-22-76
 Áóðÿê êîðìîâèé, ìîðêâà. 097-712-96-71
 Áóðÿê êîðìîâèé. 093-017-87-72, 096-583-14-35
 Âåëèêó êàðòîïëþ. 063-607-34-72
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà,ïëîùà 28 êâ. ì. 097-494-15-89, 093-353-67-33
 Ãàðàæ â öåíòð³, êèëèì 2*3, â³íòåëÿòîð, íîæíà øâåéíà ìàøèíà
(ñòàðîâèííà), ïàðòà -ñò³ë äëÿ ïåðøîêëàñíèêà. 098-993-35-42
 Ãîëóáè áîéíèõ ïîð³ä. 067-394-60-27
 Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîòîê ç 5 ò. êîíòåéíåðîì, 14 ãîð³õ³â, 3 ÿáëóí³,
2 ãðóø³, ÷åðåøíÿ, âèøí³, àáðèêîñè, ïîãð³á 3*3*3 ì., â êîîï.
«Ðîäí³÷îê», ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà; ìàñëî ïåðåðîá. 40 ë. 093940-96-11, 068-334-66-72
 Äà÷íó ä³ëÿíêó 9 ñîò., ïðèâàòèçîâàíó ç áóäèíî÷êîì, ð-í
Òàëèìîí³âêà, âóë. Íåêðàñîâà. 096-863-61-66
 Äâà áàðàíà, ê³òíà îâå÷êà ç ìàëåíüêèì áàðàí÷èêîì, äâ³ êîçî÷êè. 067-756-06-27
 Äâåð³ ìåòàë. á/ó, íàñîñ ãëóáèíèé «Êàøòàí», áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³.
067-319-91-24
 Äåðåâî íà êîðíþ 3 øò., ìîòîð äî øâåéíî¿ ìàøèíè, øâåéíó
ìàøèíó ïðîìèñëîâó, êîíòåéíåð øêàô÷èê ï³ä õîëîäèëüíèê, íîâèé.
093-058-78-43
 Äèâàí ìàëþòêó â ãàðíîìó ñòàí³. 067-583-90-39, 063-762-47-83

 Äèñòèëÿòîð (ñàìîãîííèé àïàðàò), ì³äíèé íà ãåðìåòè÷íèõ ãàéêàõ; âåëîñèïåä «Òóðèñò» ðàäÿíñüêîãî âèð.-òâà, 5 ïåðåäà÷; ëåá³äêà
áóä³âåëüíà â/ï 1.5 òîíè. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî òðàíñôîðìåð ç ïîâíèì êîìïëåêòîì:ìàòðàñòðàíñôîðìåð, áàëäàõ³í, òðèìà÷ äëÿ áàëäàõ³íó, ñï³äíè÷êà øèôîíîâà íà ë³æå÷êî, áîðòèêè, ïðîñòèíü-íåïðîìîêàøêà, ìîæíà ðîáèòè
ñò³ëü÷èêè ³ ñòîëèê. 096-124-95-62
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî òðàíñôîðìåð ç ïîâíèì êîìïëåêòîì:ìàòðàñòðàíñôîðìåð, áàëäàõ³í, òðèìà÷ äëÿ áàëäàõ³íó, ñï³äíè÷êà øèôîíîâà íà ë³æå÷êî, áîðòèêè, ïðîñòèíü-íåïðîìîêàøêà, ìîæíà ðîáèòè
ñò³ëü÷èêè ³ ñòîëèê. 096-124-95-62
 Äèòÿ÷³ ðå÷³:êóðòêà, êîôòà, øòàíè òà ³íøå íà ä³â÷èíêó 7-10
ðîê³â. 097-505-13-36
 Äî êàá³íè ÃÀÇ-52, äâåð³ íîâ³ ïðàâ³ òà êàïîò. 097-255-51-60
 Åë. çâàðêà «Êåíòàâð» ÑÂ-250 ÍÌÊ; ïåðôàðàòîð ÁÎØ-840W;
áîëãàðêà «Ìàê³òà»-720W; ìîòîïèëà «Øò³ëü» MS-461. Âñå
íîâå.097-238-27-51
 Çàäíº êîëåñî ç âòóëêîþ, ïðóòè êðóãëÿê 12 ìì, 20 ìì; ðåëüñè
12, 24, äîâæ. 1ì60ñì., äîñêè îñèêîâ³, êðóãëÿê, äóá, ñìóãà 30 õ 4,
áàê í/æ, ãëèíà á³ëà. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 20 ñîò., âóë. Ïîä³ëüñüêà 109, àáî çäàì â
îðåíäó. 063-402-66-12
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,15 ãà, ïðèâàòèçîâàíà. 063-320-32-07
 Çèìîâèé ðîáî÷èé îäÿã:ãóäîê, ôóôàéêà, çèìîâèé êîñòþì
«Óêðçàë³çíèöÿ» 50-52 ð., âñå íîâå. 063-418-31-52
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21, 063-608-92-55
 Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³íåâó, äð³áíó; êîðìîâ³ áóðÿêè; êîçó ìîëîäó, ä³éíó, ñïîê³éíó. 063-383-47-63, 063-257-60-41, 098-080-13-09
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-846-87-64
 Êàðòîïëþ ì³ëêó, ì. Êîçÿòèí. 067-837-52-27
 Êîáèëà 9 ðîê³â, ãàðíà, íå ìàëåíüêà. 067-507-48-36
 Êîìï`þòåð (ñèñòåìíèé áëîê, ìîí³òîð «Ñàìñóíã 23»,
êëàâ³àòóðà); òåëåâ³çîð «Ñîí³»; òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð;
â³äåîìàãí³òîôîí ç êàñåòàìè; ïðàëüíà ìàøèíà «Іíäåç³ò»; ðó÷íà
øâåéíà ìàøèíà, âñå â äîáðîìó ñòàí³, íå äîðîãî. 063-424-79-55
 Êîðìîâèé áóðÿê. 063-152-73-96
 Êîðîâà ç òðåò³ì òåëÿì. 098-676-76-31
 Êîðîâó ò³ëüíó 6 ì³ñ., òà ò³ëüíó òåëèöþ 3 ì³ñ. 096-772-01-94
 Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, íåäîðîãî. 093-127-41-57
 Êîðîë³âñüêó öèôðó-2 íà Äåíü íàðîäæåííÿ. 096-124-95-62
 Êîòåë äþðàëåâèé 75 ë. ç êðèøêîþ, ãàçîâèé áàëîí íà 50 ë.
097-189-67-31, 093-895-69-91
 Êðîë³ ð³çíîãî â³êó. 063-533-06-96
 Ë³æêî äâîõñïàëüíå, äâà ðîçêëàäíèõ êð³ñëà, íîâ³ æàëþç³ 156150 ñì. 063-191-91-27
 Ë³æêî äèòÿ÷å 2-õ ÿðóñíå, ìàéæå íîâå, ïîëóòîðêà. 063-294-5271, 097-029-63-05
 Ë³íîëåóì á/ó, óòåïëåíèé, íà âîéëî÷í³é îñíîâ³, â ãàðíîìó ñòàí³,
øèð.-1 ì 70 ñì, 28 êâ.ì. 063-286-78-05, 097-612-81-45
 Ìàë³ ïîðîñÿòà, â³âö³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó ,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Ìåáë³:â³òàëüíÿ, ñïàëüíÿ, äâà êð³ñëà, æóðí. ñòîëèê, ïîñóä,
êèëèìè. 067-707-85-68
 Ìåáë³:ñò³íêà øê³ëüíà-2 ì 30 ñì; ñò³íêà ê³ìíàòíà Ïîëüùà-2 ì
70 ñì; øàôà-êóïå-1 ì 60 ñì; ïðèõîæà. 063-629-49-24 ï³ñëÿ 15.00
 Ìåòàëåâ³ ðåø³òêè; 2-õ æèëüíèé àëþì³íüîâèé ïðîâ³ä 2-3 ìì.,
äîâæ 200 ì ; åëåêòðè÷íèé ùèòîê ç ë³÷èëüíèêîì ³ ì³äíèì ïðîâ.
30 ì., ñàäæåíö³ ãîð³õà 200 øò. íàñ³ííÿ ïîì³äîð ð³çíèõ ñîðò³â, âñå
íåäîðîãî. 068-334-66-72, 093-940 -96-11
 Ìîí³òîð «Ô³ë³ïñ-24-IPS»-ìàòðèöÿ, õîðîøèé ñòàí, ö³íà 2 500
ãðí. 096-797-90-53
 Ìÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., ñêðèíÿ,
øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, ñò³ë âóëèöÿ, áàíêè ñêëÿí³. 067-889-49-67,
063-486-01-79, 093-031-24-52
 Íóòð³é ìîëîäíÿê 3-5 ì³ñ. 063-530-15-05
 Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì. 067-43079-37, 093-756-39-33
 Ïàðèêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó. 093-884-86-66,068-209-91-37
 Ï³ñîê êâàðöåâèé, ñóõèé, ïðîñ³ÿíèé, 0,1-0,4 ìì â ì³øêàõ 25
êã-52 ãðí. 073-038-99-93
 Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, 15-18 êã. 097-029-63-05, 063-294-52-71
 Ïîðîñÿò, ñ. Ñèãíàë. 096-441-69-06
 Ïîðîñÿòà «Ïåòðåí». 096-630-46-15, 093-330-67-35
 Ïîðîñÿòà 15-20 êã., ñ. Ïëÿõîâà. 098-645-80-12, 067-795-18-46
 Ïîðîñÿòà â`ºòíàìñüê³ 2 ì³ñ., ëüîøêè 5 ì³ñ., êàáàíö³ êàñòðîâàí³,
òþêè-ÿ÷ì³íü 20 ãðí. çà îäèí. 098-581-65-48
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 13-15 êã., Ïåòðåí+Äþðèê. 097-55510-06, 068-216-70-39
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí òà Äþðèê 12-15 êã. 097-569-62-94
 Ïîðîñÿòà. 097-704-97-81 Ìèõàéëî
 Ïðàëüíó ìàøèíó 2019 ð. â., áîêîâà çàãðóçêà íà 7 êã., ðîñ³éñüêå
ìåíþ êåðóâàííÿ, ñòàí íîâî¿, 3 200 ãðí. 073-424-19-43
 Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì., ìàãí³òîôîí
áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæèëüíèé, åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Ðàìà, êîëåñà, ìîòîð ìîïåäà «Äåëüòà»; 4-è êîëåñà ç äèñêàìè
äî Ìîñêâè÷à; 2-à äèñêè òà 4-è êîëåñà äî ìàøèíè «Ëàäà»; øòàôåòè äóáîâ³. 097-978-21-88
 Ñèäóøêè â³ä ³íîìàðêè â õîðîøîìó ñòàí³, äèñêè ìåòàëåâ³ R 15,
çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à 412 íîâ³. 067-422-36-17
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, 25 ëþòîãî 2021

 Ñàïîãè áîòôîðòè 37-38 ð. ÷îðí³ çàìø. íà ì³õó íàòóðàëüí³; äóáëüîíêà ÷îëîâ³÷à êîðè÷íåâà 46-48 ð.; áëåíäåð âèðîáíèê Í³ìå÷÷èíà.
063-418-31-52
 Ñ³íî ëþöåðíè, êîðìîâèé áóðÿê, ñ. Ñàäîâå. 063-752-09-14
Îëåêñàíäð
 Ñ³íî ñàäêîâå íåäîðîãî, îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³,
îïðèñêóâà÷ ðó÷íèé (íîâ³); åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ íàñò³íí³, äóéêè íîâ³,
âîäÿí³ íàñîñè, çàï÷àñòèíè äî àâòî. «Ìîñêâè÷», äèòÿ÷èé âåëîñèïåä
íà 6-10 ðîê³â äëÿ ä³â÷èíêè. 068-216-34-20
 Ñ³íî ñàäêîâå. 096-768-63-13
 Ñ³íî, ëþöåðíó. 097-759-29-25
 Ñ³íî, ñ. Êîçÿòèí. 093-917-33-78
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äîðîæêè íîâ³, êë³òêà äëÿ ïîïóã., ïðàëüíà ìàøèíà á/ó, äèâàí êóòîâèé. 063-393-02-59
 Òâåðäîïàëåâíèé êîòåë ÷óäîâèé, åêîíîì³÷íèé 14-16 êâò.,
«Ïðîñêóð³â», ï³ñëÿ îäíîãî ñåçîíó ðîáîòè çà ï³â ö³íè. 097-254-59-73
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 096-152-82-97
 Òåëåâ³çîðè Îð³îí, Òîø³áà. 067-224-08-52
 Òåëèöÿ 9 ì³ñ. 063-367-79-48
 Òóôë³ íîâ³ ÑÀÐÀ-42 ð.-480 ãðí., ãîäèííèê «Îmax» á/ó îðèã³íàë-200
ãðí., ìåáë³ á/ó:òóìáî÷êà, òóìáî÷êà ç äçåðêàëîì. 068-044-24-68
 Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Õîëîäèëüíèê «ÑÍÀÉÃÅ».063-191-10-90
 Õîëîäèëüíó êàìåðó, íîâó, ñ³ðîãî êîëüðó, ìîäåëü HS-218 FN íà
ï`ÿòü ÿùèê³â. 067-224-08-52
 Øâåéíà ìàø. «Ñ³íãåð», ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò
äëÿ ³íâàë³äà, ñàìîâàð, êèëèì á/ó 2*3, àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, á³äîí
àëþì³íåâèé, òþëü, ãàðäèíè, ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à
ñàõàðó. 097-147-84-88
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-843-68-18
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067457-08-87
 1-íî ê³ì. êâ., 1-é ïîâ., 37 êâ. ì., ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 1-íî ê³ì. êâ., 4 ïîâ., 40,2 êâ. ì., ³íä. îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ 6 ì.,
ïîãð³á, ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25
 1-íî ê³ì. êâ., â öåíòð³ â áóäèíêó «Ïàí Åêîíîì». 068-594-88-94
 1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 4-é ïîâåðõ, ³íä³â. îïàëåííÿ, ê³ìíàòà-20 êâ.
ì., êóõíÿ-8 êâ. ì. 067-710-75-08, 097-724-17-01
 1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 5-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, ïëîùà 56 êâ. ì., ö³íà
äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè âàéáåð. +420775548604
 2-õ ê³ì. êâ., 4 ïîâ., öåíòð,÷åõ áóäèíîê ÷àñòêîâî ðåìîíò. 093704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ., ïëîùà 42 êâ. ì., ïåðøèé ïîâåðõ, ³íä. îïàë., ð-í
Â/×, âóë. Ìàòðîñîâà. 063-694-96-83
 2-õ ê³ìí. êâ., 3-é ïîâ., 6-é ï³ä`¿çä., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè,
ð-í ó÷èëèùà, çàã. ïëîùà 52 êâ. ì. 068-210-05-67
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ì. êâ. öåíòð, 9-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-704-31-57
 3-õ ê³ì. êâ., 4-é ïîâåðõ,ºâðîðåìîíò,ìåáë³, öåíòð. 063-62949-24 ï³ñëÿ 15.00
 3-õ ê³ì. êâ., 67 êâ. ì. â öåíòð³ âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ.,
áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ. 067-735-28-10
 3-õ ê³ì. êâ., öåíòð â õîðîøîìó äîì³. 096-152-82-97
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, áóäèíîê
íîâèé. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ, ð-í 3 øêîëè.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 59,4 çàãàëüíà ïëîùà, äîáóäîâ. áàëêîí 5,9; ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë, ð-í ÏÐÁ. 067-707-85-68
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì.,
íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, ðîçä³ëüíèé
ñàíâóçîë, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðåìèì âõîäîì, çàã.
ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096-279-31-85, 063-262-67-91
 4-ê³ì. êâ. â ð-í³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, 102 êâ ì., ç ºâðîðåìîíòîì
º ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 093-291-96-46
 4-õ ê³ì. êâ., (ð-í ó÷èëèùà), 86 êâ. ì., 2-é ïîâåðõ, íå êóòîâà ç
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñòàí æèëèé, ãàðàæ 2-õ ïîâåðõ., ï³äâàë. 096176-45-23 Ãàëèíà
 Áóäèíîê ïî âóë. Õàðê³âñüêà ç ïðèáóäèíêîâèìè áóä³âëÿìè, º
êðèíèöÿ. 063-260-07-59, 063-875-33-04
 Áóäèíîê 1/2 â öåíòð³, 3-õ êâ., âóë. Ï. Îðëèêà, ìîæëèâî ï³ä
á³çíåñ. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Áóäèíîê 10*5,5 êâ. ì., ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, 9 ñîò.
çåìë³. 063-364-45-40, 093-007-75-90
 Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, 93 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, òåïëèöÿ, êðèíèöÿ; 0,15 ãà çåì. ä³ëÿíêà, âóë.
Ñîô³¿âñüêà. 067-255-24-79
 Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18 ñîò. çåìë³.
063-605-27-69
 Áóäèíîê 76,7 êâ. ì., ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 38 ñîòîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 38, îïàëåííÿ ï³÷íå, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ,
êîïàíêà. 097-628-80-73, 093-419-93-87
 Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí.
093-704-31-57
 Áóäèíîê â ãàðíîìó ñòàí³, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó. 063-231-5977, 063-698-73-11
 Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü äî ð³÷êè,
ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 õâ. äî ë³êàðí³ òà äî öåíòðà, â äîì³ ãàç,
âîäà, ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå òèõå, ãàðí³ ñóñ³äè - 450 000 ãðí. 096-90917-15 Îëåêñàíäð, 068-814-64-66
 Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, ïðîâóëîê Âîäîïðîâ³äíèé 8. 063-406-42-77
 Áóäèíîê â ñ. Êàøïåð³âêà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 068-046-27-41
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì,
º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-08-78, 093596-41-56
 Áóäèíîê âåëèêèé, 20 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ð-í ³íòåðíàòó. 093704-31-57

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Áóäèíîê âóë. Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï.
áóä³âë³:ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ãëèáîêèé ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ë., ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíåìî âñ³
ïðîïîçèö³¿. 063-688-19-93, 063-692-96-12,063-692-96-11
 Áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàëåííÿ. 093-70431-57
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãàðàæ, ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó.
Ìîæëèâèé äîãîâ³ð íà âèïëàòó, ñ. Ìàðê³âö³. 063-625-54-80
 Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà
102 êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà, º äâà ñàðà¿,
ïîãð³á, äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà, 7 ñîòîê çåìë³.
098-740-51-13
 Áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé, ì. Êîçÿòèí, ïðîâ. Ë³ñîâèé. 099-24389-67
 Áóäèíîê ç 2-õ ïîëîâèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, îêðåì³ âõîäè,
âóë. Âîäîêà÷íà, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñîäîê, ñàðàé, ãîðîä. Ãàðíèé
âàð³àíò äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè, àáî 2-õ ñ³ìåé. Ìîæëèâ³ ³íø³ âàð³àíòè.
093-488-83-20
 Áóäèíîê ç ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ â ñ. Ìàõàðèíö³, òåðì³íîâî, çàã.
ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 098-499-08-59, Òà¿ñ³ÿ
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.
Ìåäâåä³âêà. 096-486-28-35
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ. Êîçÿòèí, äî ì³ñòà 10-15 õâèë.,
80 êâ ì, 10 ñîò. ãîðîäà, òóàëåò, âîäà õîëîäíà òà ãàðÿ÷à, ãàðàæ,
2-à ñàäêè, ãîð³õè, àáðèêîñè, âñ³ äåðåâà ðîäþ÷³. 097-628-48-13,
073-058-41-21
 Áóäèíîê êàï³òàëüíèé 97êâ.ì., 4-ðè ê³ìí., âåëèêà êóõíÿ, âèñîê³
ïîòîëêè, òóàëåò, âàíà, ãàç+ãðóáà, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë. 18 ñîò., âóë Ìåäîâà 30. 098-67625-96
 Áóäèíîê íîâèé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 32 ñîò., ñ. Іâàíê³âö³.
097-978-21-88
 Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, âóë. Áîá³â ßð 8, á³ëÿ áóäèíêó
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñàäîê, 69 ñîò. çåìë³, îïàëåííÿ
ãàç+ï³÷íå. 063-588-83-70, 093-024-06-07
 Áóäèíîê ñ. Çáàðàæ, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàç òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, á³ëÿ ñòàâó. 068-729-02-39
 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå
îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-486-01-79,
093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, ãàç, ïîãðåá, õë³â, êðèíèöÿ, âóë. Íîâèé ñâ³ò
14. 098-413-03-39
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 107, 20 ñîò. 093-12457-61
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, º õë³â, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà. 098-854-22-31
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà, ð-í 3 øêîëè.
093-704-31-57
 Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë. 5 ñîò., öåíòð, ð-í ïîë³ö³¿. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé â ì. Êîçÿòèí, âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 27,
á³ëÿ øêîëè ¹4. 096-969-45-97
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6 ñîò. çåìë³.,â
ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, ð-í ÏÐÁ, ì. Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, çåì. ä³ë. 10 ñîò. 063-436-79-26
 Áóäèíîê, òåðì³íîâî â ñ. Іâàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà) ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, çåìë³ 18 ñîòîê-ïðèâàòèçîâàíà, ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ
ï³÷íå, ë³ñ ÷åðåç ãîðîä, äî Êîçÿòèíà 4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷.
068-216-34-20
 Äà÷íà çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 093-704-31-57
 Äà÷íó ä³ëÿíêó 9 ñîò. ó êîîïåðàòèâ³ çà çàïðàâêîþ ÎÊÊÎ, ð-í
ñòð³ëüáèùà. 067-430-51-19
 Äâà áóäèíêè íà îäí³é ä³ëÿíö³ çåìë³, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ñ.
Òèòóñ³âêà, âóë. Òåðåøêîâî¿ 3. 093-016-07-53
 Äâà ôóíäàìåíòè ï³ä âåëèê³ ãàðàæ³ 6*12 (êîæíèé) ó ãàðàæíîìó
êîîïåðàòèâ³ á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 067-430-51-19
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063342-67-53
 Çåì. ä³ëÿíêó 8,5 ñîò., ðàéîí âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî òà âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêà. 096-969-45-97
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 35 ñîò., öåíòð ñ. Ñåñòðèí³âêà. 067-587-91-62
 Ìàãàçèí 50 êâ.ì., öåíòð. 093-704-31-57
 Ì³íÿþ 3-õ ê³ì. êâ. íà 1-íî ê³ì.êâ ç äîïëàòîþ 10 000$, àáî ïðîäàì çà 22 000$. 068-507-23-60
 Ï³â áóäèíêó 53 êâ. ì., ïåðåóëîê Âîëäàºâñüêèé 6/2, âåðàíäà,
êóõíÿ, äâ³ âåëèê³ ê³ìíàòè, òóàëåò, âàíà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, ïîãð³á,
íåâåëèêà ä³ëÿíêà çåìë³. 15 000$ ìîæëèâèé òîðã. 096-616-10-16
 Ï³â áóäèíêó, àáî îáì³íÿþ íà 1-íî ê³ì. êâàðòèðó, ð-í 3-¿ øêîëè.
050-777-95-51
 ×àñòèíà áóäèíêó 73 êâ. ì., öåíòðàë³çîâàíà âîäà òà
âîäîâ³äâåäåííÿ, ãàç, äóø. êàá³íà, ñàí. âóçîë º êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³, çåì. ä³ëÿíêà 0,02 ãà, ì. Êîçÿòèí, ïðîâ.
Âàëäàºâñüêèé 5 êâ. 2. 097-309-32-09, 096-644-36-74, 096-351-93-13
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57
 ×àñòèíó áóäèíêó âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàë.,
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 098-597-08-40
 ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 64 êâ. ì.,
óòåïëåíèé. 097-775-52-40

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Lanos 2010 ð., ïåðøèé âëàñíèê, 2-à êîìïë. ðåçèíè,
êîíäèö³îíåð, 1,5 ë³òð. 067-507-48-36
 ÂÀÇ 2101, 1980 ð., á³ëèé, äîáðèé ñòàí. 096-264-75-92
 ÂÀÇ 2105, ìàøèíà íà õîäó, ñ³â ³ ïî¿õàâ. Âñ³ ïèòàííÿ çà òåë.
093-769-69-29
 ÂÀÇ-2102. 097-029-60-22
 Êîìáàéí êëàñ Êîíñóë, 3 ì. æàòêà â äîáðîìó ñòàí³. 097-57726-86
 Òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-280+ôðåçà. 097-577-26-86

486385
488457

486879

488381
486526

487678

 Òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-40 ç êàá³íîþ. 097-577-26-86
 Òðàêòîð Ò-25 õîðîøèé ñòàí, äâà ñêàòè çàäí³ á/ó Ò-25, êîñàðêà
ñåãìåíòíà õîðîøèé ñòàí. 068-025-47-76, 096-427-77-64
 ÓÀÇ-469 ãàðíèé ñòàí (ö³ëüíîìåòàëåâèé êóçîâ, àðì³éñüê³
ìîñòè, íîâèé äâèãóí ÃÀÇ-24, ôîðäîâñüê³ ïåðåäí³ ñèä³ííÿ ç
åë.ðåãóëþâàííÿì); äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐÌÀÇ; òÿãîâà êàìàç³âñüêà ëåá³äêà. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Øåâðîëå àâåî, 2007 ð., ñ³ðîãî êîëüîðó, 1.5 äâèãóí, áåíçèí.
096-512-12-31
 Øêîäà Ñóïåðá 2007 ð.â. 2,5 äèçåëü, ñâ³æîïðèãíàíà ç
Í³ìå÷÷èíè. 096-350-36-07

ÊÓÏËÞ
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 097529-10-20
 Áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè, ìëèíè á/ó â ëþáîìó ñòàí³,
ïåðåäíþ ñòóï³öó «Ìîñêâè÷à», ìèñëèâñüê³ íàáî¿, ïîðîõ, äð³á.
068-216-34-20
 Áî÷êè çàë³çí³ íà 200 ë³òð³â, øïàëè äåðåâ. á/ó, 8 ñêëàäîìåòð³â
äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, ãàçîâ³ áàëîíè. 097-255-51-60
 Áî÷êó ìåòàëåâó íà 100 àáî 200 ë³òð³â. 093-340-97-13
 Ãîð³õ ö³ëèé 2019 òà 2020 ðîêó; ï³ð`ÿ:êà÷êà, ãóñêà, ïåðèíè.
098-572-42-44
 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³,
ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ.
097-793-55-95
 Êàðòîøêó. 067-159-28-54
 Êâàðòèðó â öåíòð³. 063-191-10-90
 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, õîëîäèëüíèêè. 068-365-84-69
 Ïøåíèöþ. 097-704-97-81
 Ðîãè: ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà; ÷îáîòè ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³;
³íïàøêè ÑÐÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, îðäåíè, ìîíåòè,
æîâò³ ãîäèííèêè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067161-61-62
 Øê³ðêè êðîë³â. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063585-23-50, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó
áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

Ì²ÍßÞ
 3-õ ê³ì. êâ., ð-í ÏÒÓ íà áóäèíîê. 068-519-07-04

Ð²ÇÍÅ
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, ìîæëèâî ñòóäåíòêó.
063-628-59-15, 063-628-59-25
 Â³çüìó íà êâàðòèðó æ³íêó äî 50-òè ðîê³â, áàæàíî îäèíîêó, äàþ
ðîáîòó. 098-651-42-66
 Çäàºòüñÿ áóäèíîê, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà, ³íä.
îïàë. 063-065-45-94
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâ. öåíòð. 097-347-50-64
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà. 093-488-78-48
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ., ð-í øêîëè ¹3. 063-208-70-56
 Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, âóë.
ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 149. 068-692-87-15
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ. ì., ç ðåìîíòîì ï³ä îô³ñ ÷è
ìàãàçèí â öåíòð³ ì³ñòà. 063-934-30-93
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ 55 êâ. ì., íàâïðîòè Íîâî¿
ïîøòè. 067-920-67-94
 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó 74 êâ. ì. â öåíòð³ ì. Êîçÿòèí,
âóë Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, (íàâïðîòè «Ïàí Åêîíîì»). 097-449-53-71,
063-319-56-31
 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàì êâàðòèðó, ð-í ó÷èëèùà. 073-026-55-24
 Íåâåëè÷êà ñîáà÷êà (ä³â÷èíêà), çîëîòàâîãî êîëüîðó, øóêàº ä³ì
òà ëþáëÿ÷èõ ãîñïîäàð³â, äóæå ëàñêîâà òà ãðàéëèâà. 073-633-30-07
 Íåéìîâ³ðíî ãàðí³ ùåíÿòêà-ä³â÷àòêà øóêàþòü äîáðó òóðáîòëèâó
ðîäèíó, äâîº øîêîëàäíî-ðóäåíüêîãî êîëüîðó, òðåòÿ ä³â÷èíêà
÷îðíà-êóäëàòåíüêà, áóäóòü íåâåëè÷êîãî çðîñòó, äîñòàâèìî ïî
ì³ñòó òà ð-íó, ñòåðåë³ç. çà íàø êîøò. 063-605-92-04, 063-784-1702, 096-562-81-90
 Ïîðÿäíà ñ³ì`ÿ çí³ìå êâàðòèðó, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâî
ï³ä âèïëàòó ç ïåðøèì âíåñêîì. 096-670-63-03, 093-007-50-11
 Ñïàñåííèé â³ä õîëîäó é õâîðîá, ãàðíèé, ëàã³äíèé, ïîï³ëÿñòîá³ëåíüêèé êîòèê 4 ì³ñ., Òîìàøåê, øóêàº äîáðó ðîäèíó. 063-60592-04, 096-562-81-90
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß
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ГОРОСКОП НА 25 ЛЮТОГО – 3 БЕРЕЗНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Вам доведеться доводити оточуючим,
на що ви здатні. Інакше не вийде відстояти свої інтереси. Енергія вам буде
потрібна пізніше, поки краще почекати.
Відповідний момент для здійснення задуманого настане у другій половині тижня.

Вам доведеться попітніти. Чим би ви
не займалися, ця діяльність вимагає
величезної напруги і самовіддачі. Зате
і прибуток принесе солідний. У середу
і четвер намагайтеся робити кар'єру
не на шкоду особистому житті.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Вам просто необхідно проявити
активність, що дозволить реалізувати
ваші плани та ідеї. Але не забувайте
розбиратися з поточними проблемами.
Зверніться за порадою до колег, це зніме
нервозність і роздратування в колективі.

Ви зможете впливати на людей, залучати нових клієнтів, спонсорів і
ділових партнерів. Ініціатива, виявлена
в середу, обіцяє принести солідний
прибуток. Роботи буде багато, але не забувайте про особисте життя.

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Будь-яка ваша ініціатива буде затребувана, ваші ідеї принесуть прибуток.
Гарний час для втілення в життя творчих
планів, в особистій сфері можливі вельми круті, але приємні повороти.

Перш ніж діяти, продумайте, якими
будуть передбачувані результати.
Пам'ятайте, що будь-яке будівництво
вимагає послідовності і терпіння, слід
підвести надійний фундамент.

РАК

КОЗЕРІГ

Постарайтеся своє вміння йти до мети
поєднувати зі спостережливістю і
гнучкістю. Цілком можна прислухатися
до порад оточуючих, вони обіцяють
бути здоровими.

Постарайтеся позбавити себе від зайвих контактів. Під час обговорення
проблем будь-якого ступеня складності
слід говорити винятково коротко.

ВОДОЛІЙ

ЛЕВ
Вірогідні деякі труднощі в справах. Вам
буде необхідно довести свою професійну компетентність як в великих питаннях,
так і в дрібницях, і, якщо вам це вдасться, то ваш авторитет значно зросте.

Наступний тиждень може виявитися
для вас досить сприятливим, і навіть мінімальні зусилля здатні будуть принести
істотні результати. Але вам доведеться
здійснювати неординарні вчинки, будьте готові, що не всі їх оцінять адекватно.

ДІВА

РИБИ

Багато доведеться починати спочатку, з
чистого аркуша. Може бути, це і непогано. Але краще розраховувати тільки
на свої сили і можливості. Робота, побудована за індивідуальним планом, буде
успішною, і принесе відчутні плоди.

Ваше бажання бачити світ біля своїх ніг
зрозуміле, але доведеться вгамувати свої
апетити. Достатньо і того, що оточуючі
вас люди цінують і поважають вас. У суботу будуть сприятливі покупки, в тому
числі великі придбання для дому та сім'ї.

АНЕКДОТИ
— Пані, ви навіщо побили
чоловіка?!
— Я його не била.
Я намагалася до нього
достукатися!

безкорисливого, відданого
Батьківщині митника
Верещагіна. І знову ж, ця
тарілка чорної ікри…

***

Третій день йде сніг. У моєї
дівчини депресія, весь час
дивиться у вікно. Якщо
завтра сніг не припиниться,
доведеться все–таки впустити
її в будинок.

***

Молодий вчитель
геометрії, щоб наочно
довести, що його предмет
в майбутньому стане
в нагоді — порізав ковбасу
транспортиром.

***

***

Зима. На зупинці стоїть
задубілий мужик. Зуб на зуб…
Руки в брюки… Підходить
до нього хлоп'я:
— Дядьку, котра година?
— Влітку, хлопчику, все влітку.

***

— Скажіть, чому ви вирішили
стати митником?
— Знаєте, я в дитинстві
подивився фільм «Біле сонце
пустелі». Мене вразив образ

Дружина знайшла заначку
чоловіка:
— Звідки у тебе стільки
грошей?
— На подарунок тобі
до річниці весілля збирав.
— Ой, а чого так мало?

***

Друг сказав, що головне
не подарунок, а увага.
Тому на його днюху я весь
день дуже пильно на нього
дивився.

***

— Милий, в майбутньому
році виповниться двадцять
п'ять років нашого шлюбу. Чи
хочеш ти відсвяткувати срібне
весілля?
— Може почекаємо краще
ще п'ять років і відсвяткуємо
тридцятирічну війну?

***

— Дорога, а що ти зробиш,
якщо я сьогодні ночувати
не прийду?
— Напишу на твоєму
надгробку: «У нього було
світле майбутнє, але він
віддав перевагу світлій
пам'яті!»

***

Дід закинув невід
і зловив рибку золоту.
Вона його питає:
— Бабця жива?
— Так.
— Тоді смаж.
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