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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

БРОНЗОВА ПРИЗЕРКА 
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

ДЕПУТАТІВ ЗАКРІПИЛИ ЗА ГРОМАДАМИ

с. 2

 У п’ятницю, 
12 березня, буде 
рівно рік, як 
коронавірус зачепив 
Козятин. Пандемія 
перевернула наше 
життя з ніг на 
голову і змусила 
пристосовуватися 
до життя в нових 
умовах

 Ми згадали, з 
чого все починалося 
і як козятинчани 
реагували на 
нові для всіх 
виклики. Із чим 
нам усім довелося 
змиритися, від чого 
відмовитися, а що, 
навпаки, сталося 
хорошого?

с. 4-5

РІК З КОРОНАВІРУСОМ
ЩО НАМ ДОВЕЛОСЯ ПЕРЕЖИТИ

ЧОМУ ЗА ЛЮТИЙ 
МАЛА СУБСИДІЯ? с. 2

РЕКЛАМА

486885

с. 6

489057

Найперше, до чого нам довелося звикати – маски. Нині вони вже стали звичним атрибутом, 
без якого з дому не виходимо. Хоча носять їх не всі, але в кишені точно мають
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Íà äâà äí³ ñïåö³àë³çîâàíà êðè-
òà ñïîðòèâíà ñïîðóäà ñòîëèö³ 
ïåðåòâîðèëàñÿ íà ìóðàøíèê. 
Á³ëüøå 400 þíèõ àòëåò³â, ÿê³ 
ïðåäñòàâëÿëè ï’ÿòäåñÿò ñïîð-
òøê³ë ç óñ³º¿ êðà¿íè, áîðîëèñÿ 
çà íàãîðîäè íàö³îíàëüíî¿ ïåð-
øîñò³. Áóëà íà öèõ çìàãàííÿõ 
íàøà çåìëÿ÷êà Ñîô³ÿ Êèðè-
÷èøèíà. Äëÿ íå¿ ö³ çìàãàííÿ 
áóëè ïåðøèì â êàð’ºð³ ñòàðòîì 
òàêîãî ð³âíÿ. Ó á³ãó íà 60 ìåòð³â 
Ñîô³ÿ ïîêàçàëà ãàðíèé ðåçóëü-
òàò 8,9 ñåêóíäè. Öå äðóãèé ïî-
êàçíèê ñåðåä 21 ñïîðòñìåíêè. 
À îò ñòðèáíóëà íèæ÷å ñâî¿õ 
ìîæëèâîñòåé íà 6 ñàíòèìå-
òð³â. Ðåçóëüòàòè ïåðåâîäèëèñÿ 
â î÷êè, ³ çà ñóìîþ áàë³â âèçíà-
÷àëèñÿ íàéêðàù³. Òîæ çà ï³ä-
ñóìêîì îáîõ äèñöèïë³í Ñîô³éêà 
ñòàëà òðåòüîþ.

Ï³ñëÿ ïðè¿çäó ñïîðòñìåíêè ç 
Êèºâà, ìè çàïèòàëè òðåíåðà Âî-

ëîäèìèðà Ãàëèöüêîãî, ÷è çàäî-
âîëåíèé â³í ðåçóëüòàòîì Ñîô³¿?

— Äëÿ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü 
òàêîãî ð³âíÿ áðîíçîâà íàãîðî-
äà — õîðîøèé ðåçóëüòàò. Ò³ëüêè 
êîëè ìè çíàºìî, ùî âîíà ìî-
ãëà íà öèõ çìàãàííÿõ âèñòóïèòè 
êðàùå, òî ðåçóëüòàòîì íå çà-
äîâîëåí³ í³ ÿ, í³ âîíà, — êàæå 
òðåíåð.

— À ùî çàâàäèëî Ñîô³¿ ïîêà-
çàòè ñâ³é ðåçóëüòàò 145 ñì?

— Òàê ñêëàëîñÿ, ùî ¿çäèìî ç³ 
çìàãàííÿ íà çìàãàííÿ. Íà ìå-
ìîð³àë³ Äåì’ÿíþêà âèñòóïàëè 
ñòàðø³ ñïîðòñìåíè. Íà ÷åìï³-
îíàò³ Óêðà¿íè âèñòóïàëè Ë³çà 
³ Âëàäèñëàâ. Ñîô³¿ íå áóëî äå 
³ ç êèì òðåíóâàòèñÿ, — êàæå 
òðåíåð Ãàëèöüêèé. — Êîëè º 
ìîæëèâ³ñòü, ÿ ¿õ íà òðåíóâàí-
íÿ ó Â³ííèöþ, â ñïîðòêîìï-
ëåêñ «Êîëîñ» âîæó. ×åðåç ÷àñò³ 
çìàãàííÿ ñòàðøèõ ñïîðòñìåí³â 
òðîõè íåäîãëÿíóòèìè âèÿâè-
ëèñü ìîëîäø³.

Пожежа 
у Вернигородку 
 Ó íåä³ëþ, 7 áåðåçíÿ, 
î 16.57 êîçÿòèíñüêèì 
ðÿòóâàëüíèêàì íàä³éøëî 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîæåæó 
ó Âåðíèãîðîäêó. Çàéíÿâñÿ 
ïðèâàòíèé áóäèíîê. 
Á³éö³ ÄÑÍÑ, ÿê³ ïðèáóëè 
íà ì³ñöå ïîä³¿, ç’ÿñóâàëè, 
ùî çàéìàííÿ ñòàëîñÿ 
â îäí³é ³ç ê³ìíàò áóäèíêó. 
Ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ³ 
ó õàò³ çíàéøëè ïîñòðàæäà-
ëîãî ãîñïîäàðÿ.
Äî ïðè¿çäó ìåäèê³â âîãíå-
áîðö³ ïðîâåëè ðåàí³ìàö³é-
í³ çàõîäè, àáè âðÿòóâàòè 
æèòòÿ ëþäèí³. Íà æàëü, 
÷îëîâ³ê ïîìåð ó êàðåò³ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè.
Âîãîíü ïîøêîäèâ øè-
ôåðíå ïåðåêðèòòÿ áóäèíêó 
íà ïëîù³ 10 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â òà îáëèöþâàííÿ 
ñò³í. Éìîâ³ðíà ïðè÷èíà 
çàéìàííÿ — íåîáåðåæ-
í³ñòü ï³ä ÷àñ ïàë³ííÿ.

Черговий 
рекорд 
 Äåâ’ÿòèêëàñíèê Àíòîí 
Âàñàëàò³é äíÿìè âñòà-
íîâèâ âñåóêðà¿íñüêèé 
ðåêîðä. Õëîïåöü ïîñ³â 
ïåðøå ì³ñöå ó Íàö³î-
íàëüíîìó ô³íàë³ ç óñíîãî 
ìàòåìàòè÷íîãî ï³äðàõóíêó. 
Íàø êîçÿòèí÷àíèí íàáðàâ 
30 òèñÿ÷ 309 áàë³â.
Òåïåð Àíòîí Âàñàëàò³é 
óâ³éøîâ äî Íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ ç óñíîãî ìàòå-
ìàòè÷íîãî ï³äðàõóíêó. 
Íàãàäàºìî, ó ëèñòîïàä³ 
õëîïåöü âñòàíîâèâ ðå-
êîðä Óêðà¿íè ç óñíîãî 
ìàòåìàòè÷íîãî ï³äðàõóíêó 
â ðåæèì³ îíëàéí.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №3
Двоваріантна триходова задача-мініатюра, яка розв’язується 
точним ходом ферзя на одну клітину шахівниці.

Задача №3 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

Мат за три ходи (2+5)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №9 від 4 березня 2021 року 
Задача №2
1. Th4+? Ch5  2. T:h5x; 1...Kpg5!; 2. Th8? Ch7  2. T:h7x;  1...Kpg7!
1. Kb2! Цугцванг 1… Ch5|Ch7  2. Th8|Th4x;
1. Tg2(Tg3)? Cf5!;  1. Kpa2? Cb1+!.

М. Пархоменко

АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Ó ö³ âèõ³äí³ íà âîäîéì³ ñåëà 
Êîçÿòèíà ïîáëèçó ñ³ëüñüêî¿ ðàäè 
ìàëî íå òðàïèëîñÿ òðàãåä³¿. Ì³ñ-
öåâèé ðèáàëêà, íåõòóþ÷è ïðàâè-
ëàìè áåçïåêè, ï³øîâ íà òîíêó, 
ï³äòàëó ï³ä âåñíÿíèì ñîíöåì 
êðèãó ³ ðóõíóâ ï³ä ë³ä. Òðàïèëîñü 
öå ó ñóáîòó, 6 áåðåçíÿ, áëèçüêî 
äðóãî¿ ãîäèíè äíÿ. Êîçÿòèíñüêèì 
ðÿòóâàëüíèêàì íàä³éøëî ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî òå, ùî â ñåë³ Êîçÿòèí 
íà ì³ñöåâ³é âîäîéì³ ï³ä êðèãó 
ïðîâàëèëàñÿ ëþäèíà.

— Ìè ¿õàëè â³ä äîíüêè äî-
äîìó, çóïèíèëèñü á³ëÿ ñòàâêà, 
ïîáà÷èëè, ÿê ðèáàëêà éøîâ ïî 
ëüîäó ³ ïðîâàëèâñÿ. Õîò³ëè äîïî-
ìîãòè, àëå íå ðèçèêóâàëè, òîìó 
ùî ë³ä òîíêèé. Òîæ âèêëèêàëè 
ðÿòóâàëüíèê³â, — ðîçïîâ³äàº 
êîçÿòèí÷àíèí Ïåòðî ×îðíèé.

Ïðèáóâøè íà ì³ñöå ïîä³¿, á³éö³ 

ÄÑÍÑ çà äîïîìîãîþ ñïåöîáëàä-
íàííÿ âèòÿãëè ÷îëîâ³êà ç âîäè. 
Ïîñòðàæäàëèì âèÿâèâñÿ 51-ð³÷-
íèé ì³ñöåâèé æèòåëü, ÿêèé â³ä 
ãîñï³òàë³çàö³¿ â³äìîâèâñÿ.

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» ïî÷àëè íàäõîäèòè 
äçâ³íêè â³ä ëþäåé ç ïèòàííÿ-
ìè: «Íàïèø³òü ïðî ñóáñèä³¿. 
×îìó ïðèéøëà òàêà ì³çåðíà 
ñóìà çà ëþòèé? Òàêèé õîëîä-
íèé ì³ñÿöü, ³ ñí³ã, ³ ìîðîç, 
à ñóáñèä³ÿ ìàëà!» 

— Çà ãðóäåíü ³ çà ñ³÷åíü 
îòðèìóâàëà 1800 ãðèâåíü 
ñóáñèä³¿. À çà ëþòèé — ëèøå 
300 ãðèâåíü, — êàæå êîçÿòèí-
÷àíêà ²ðèíà. — Êîëè â ñ³÷í³ 
çðîáèëè ïåðåðàõóíîê çà ãàç, ìè 
çäîãàäóâàëèñÿ, ùî öå íå ïðî-
ñòî òàê. Öå ìàº «âèë³çòè áî-
êîì». Îò ³ âèë³çëî!

Çà êîìåíòàðåì ìè çâåðíó-
ëèñÿ äî êîçÿòèíñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ.

— Â ñ³÷í³ íàðàõóâàëè ñóá-

ñèä³þ ïî 9.90, ïîò³ì â ëþ-
òîìó äàëè âêàç³âêó, ùîá ïå-
ðåðàõóâàòè ñ³÷åíü çà ö³íîþ 
6,99, — êîìåíòóº çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñîö³àëü-
íî¿ äîïîìîãè Êîçÿòèíñüêîãî 
óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ Ñåðã³é Ðóäèê. — 
² âèõîäèòü ð³çíèöþ âèðàõóâà-
ëè ç ëþòíåâîãî íàðàõóâàííÿ. 
Îò ëþäè îòðèìóþòü â áåðåçí³ 
ñóáñèä³þ, à âîíà íà öþ ð³ç-
íèöþ ìåíøà. Óìîâíî êàæó-
÷è, ëþäèí³ â ñ³÷í³ âèéøëî 
2 800 ãðèâåíü, â ëþòîìó — 
2000. ² îöèõ 800 ãðèâåíü çí³-
ìàºòüñÿ ç ëþòíåâî¿ ñóáñèä³¿. 
Òîìó ëþäèíà îòðèìóº â áå-
ðåçí³ 1200.

ßê çàçíà÷èâ Ñåðã³é Ðóäèê, 
ÿêùî ö³íó íà ãàç íå çíèçÿòü, 
òî ó êâ³òí³ çà áåðåçåíü ñóáñèä³ÿ 
íàä³éäå ó ïîâíîìó ðîçì³ð³.

БРОНЗОВИЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
Молодець!  Минулого тижня 
у Києві на базі школи вищої спортивної 
майстерності, що на Березняках, 
проходив чемпіонат України з 
двоборства серед 13-річних дітей 
і молодших. Наша Софія Киричишина 
привезла зі змагань медаль 

Чому за лютий 
мала субсидія?

У селі Козятин 
рятували рибалку

Пішов по рибу і провалився. 
Чоловіка рятували за 
допомогою спецобладнання

— ßê³ âðàæåííÿ ó Ñîô³¿ â³ä 
çìàãàíü?

— ¯¿ âðàçèëè óìîâè, â ÿêèõ 
ìàþòü ìîæëèâ³ñòü òðåíóâàòè-
ñÿ êè¿âñüê³ ñïîðòñìåíè. Êàæå: 
«Îò ùîá ó íàñ áóëà õî÷ îäíà 

òàêà äîð³æêà, ÿ á, ìàáóòü, ç íå¿ 
íå ñõîäèëà í³ âäåíü, í³ âíî÷³». 
Ó Ñîô³¿ º òàëàíò, ¿é º êóäè ðîñ-
òè ³ âîíà ïðîãðåñóº, — ñêàçàâ 
òðåíåð íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ 
ðîçìîâè.

Миколаївчанка Софія Киричишина. 
Для неї це були перші змагання такого рівня
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ÍÎÂÈÍÈ

Натанцювали 
перемогу 
 Ñàìãîðîäîöüêèé àìà-
òîðñüêèé õîðåîãðàô³÷íèé 
êîëåêòèâ «Íåïîñèäè» âçÿâ 
ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó 
áàãàòîæàíðîâîìó äèñòàí-
ö³éíîìó ôåñòèâàë³-êîí-
êóðñ³ «Ç³ðêîâèé äðàéâ». 
Íà ñóä æóð³ â³äïðàâèëè 
äâà òàíö³: íà íîì³íàö³þ 
«Íàðîäíà õîðåîãðàô³ÿ» — 
óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé 
òàíåöü «Ãîïàê», ÿêèé 
ñòàíöþâàëè 24 äèòèíè ð³ç-
íîãî â³êó, à íà íîì³íàö³þ 
«Åñòðàäíà õîðåîãðàô³ÿ» — 
òàíåöü «Çóìáà» çà ó÷àñò³ 
32 ä³òåé. Çà ï³äñóìêàìè 
êîíêóðñó ñàìãîðîä÷àíè 
îòðèìàëè äèïëîìè ëàóðå-
àò³â ² ñòóïåíÿ â íîì³íàö³¿ 
«Íàðîäíà õîðåîãðàô³ÿ» 
òà ²² ñòóïåíÿ ó íîì³íàö³¿ 
«Åñòðàäíà õîðåîãðàô³ÿ».
Êîëåêòèâ «Íåïîñèäè» 
çàñíîâàíèé ó 2004 ðîö³. 
Ùîðîêó âîíè ¿çäÿòü 
íà âñåóêðà¿íñüê³ òà 
ì³æíàðîäí³ êîíêóðñè, 
ôåñòèâàë³. ²ç 2008 ðîêó 
«Íåïîñèäè» º ùîð³÷íèìè 
ëàóðåàòàìè Ì³æíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëþ «Áàðâ³íêîâå 
êðóæàëî».

Нагородили 
маму
 Çà ìàòåðèíñüêó ñàìîâ³ä-
äàí³ñòü, çðàçêîâå âèõîâàí-
íÿ ä³òåé òà çàáåçïå÷åííÿ 
óìîâ äëÿ ¿õíüîãî âñåá³÷-
íîãî ðîçâèòêó, â³äçíà÷åíî 
ïîíàä 900 óêðà¿íñüêèõ æ³-
íîê. Ñåðåä â³äçíà÷åíèõ — 
ìåøêàíêà Êîçÿòèíà Òåòÿ-
íà Ïàâë³âíà Ðàäç³êîâñüêà, 
ÿê³é ïðèñâî¿ëè ïî÷åñíå 
çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ».
ßê éäåòüñÿ íà ñàéò³ Êî-
çÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ÒÃ, 
ãðîøîâó íàãîðîäó ó ñóì³ 
20 òèñÿ÷ ãðèâåíü æ³íêà 
âæå îòðèìàëà. À íàãðóä-
íèé çíàê äî ïî÷åñíîãî 
çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ», 
ïîñâ³ä÷åííÿ äî íüîãî 
âðó÷èëè íà ÷åðãîâîìó çà-
ñ³äàíí³ âèêîíêîìó.
Òåòÿíà Ðàäç³êîâñüêà íàðî-
äèëà òà âèõîâàëà ï’ÿòüîõ 
ä³òåé. Âèìîãëèâ³ñòü, â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü, ïðàöåëþá-
ñòâî — ñàìå ò³ ÿêîñò³, ÿê³ 
ïðèòàìàíí³ ïàí³ Òåòÿí³ ³ 
ÿê³ âîíà ïðèùåïëþº ñâî¿ì 
ä³òÿì. Óñ³ ä³òè õàðàêòåðè-
çóþòüñÿ ç ïîçèòèâíî¿ ñòî-
ðîíè. Äâîº ä³òåé çäîáóëè 
âèùó îñâ³òó, òðîº íàâ÷à-
þòüñÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³é 
øêîë³ ¹ 2.

КОРОТКОКОРОТКО

Якщо споживач зі звичайним лі-
чильником хоче повернути пе-
реплату чи оскаржити сумнівні 
коефіцієнтні борги, він може 
хіба що звертатися до суду.
«Але розгляд подібних справ 
розблокують лише після рі-
шення Великої Палати Верхо-
вного Суду України, який досі 
розглядає позов побутового 
споживача до «Волиньгазу» 
щодо незаконності нарахуван-
ня коефіцієнтів», — зазначають 
на порталі ГазПравда.
Натомість «Вінницягазу» вда-
лося довести законність коефі-

цієнтів у двох інстанціях про-
тягом 2019 року. Окружний 
адмінсуд Вінниці та Сьомий 
апеляційний адмінсуд стали 
на бік газовиків. Перегляну-
ти рішення можна на порталі 
reyestr.court.gov.ua за номером 
справи 120/1139/19-а.
Проте у січні 2021 року газо-
вики приголомшили новиною: 
вони перестануть застосовува-
ти коефіцієнти до платіжок ко-
зятинчан, адже ці показники 
НКРЕКП погодилася закласти 
одразу в тариф на розподіл 
(cutt.ly/jlXUiDw).

У мене звичайний лічильник. Що тоді?

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Ç æîâòíÿ 2018-ãî äî ãðóäíÿ 
2020 ðîêó îáëãàçè íàðàõîâóâàëè 
äî ñïëàòè îáñÿãè ãàçó çà òåì-
ïåðàòóðíèìè êîåô³ö³ºíòàìè. 
Ôàõ³âö³ òà Íàöêîì³ñ³ÿ äåðæ-
ðåãóëþâàííÿ êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã çàïåâíÿëè, ùî êîåô³-
ö³ºíòè áóëè âðàõîâàí³ â ñòðóê-
òóðó òàðèôó, à ïðåä’ÿâëÿþ÷è 
¿õ äî ñïëàòè îêðåìîþ ãðàôîþ, 
ñïîæèâà÷³â çìóøóâàëè ïëàòèòè 
äâ³÷³ çà òå ñàìå.

«Àëå îáëãàçè ï³øëè ùå äàë³. ² 
íàðàõîâóâàëè ö³ îáñÿãè (çà êî-
åô³ö³ºíòàìè — àâò.) îêðåìèì 
ñïîæèâà÷àì òðè÷³», — ïèøå 
ó ñâîºìó ôåéñáóêó çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³ «Íàôòîãàçó», 
÷ëåí åêñïåðòíî¿ ðàäè «Ôåäåðà-
ö³¿ ðîáîòîäàâö³â íàôòîãàçîâî¿ 
ãàëóç³» Îëåêñ³é Õàáàòþê 

ЩО НЕ ТАК?
Õàáàòþê ðîçïîâ³â, ùî òàê³ äî-

íàðàõóâàííÿ îòðèìóâàëè äåÿê³ 
ñïîæèâà÷³, ÿê³ ìàþòü ãàçîâ³ ë³-
÷èëüíèêè ç òåðìîêîìïåíñàö³ºþ. 
ßê ïðèêëàä, íàâîäèòü ³ñòîð³þ 
ëþäèíè, ÿêà íåùîäàâíî çì³íèëà 
ãàçîïîñòà÷àëüíèêà:

«Ç æîâòíÿ 2018 ñïîæèâà÷ 

îòðèìóâàâ ðàõóíêè ³ç «òåì-
ïåðàòóðíèìè êîåô³ö³ºíòàìè», 
ÿê äëÿ çâè÷àéíîãî ë³÷èëüíèêà. 
Âîñåíè 2020 ñïîæèâà÷ ïåðåé-
øîâ äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíè-
êà — «Íàôòîãàç». Â 2021 â ïðî-
öåñ³ ñï³ëêóâàííÿ òà çâ³ðÿííÿ 
îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ âèïàäêîâî 
âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ó ñïîæèâà÷à 

áàãàòî ðîê³â ñòî¿òü ë³÷èëüíèê 
ç «äèðåêòèâíèì ïðèâåäåííÿì» 
äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Îáëãàç 
øâèäåíüêî «ï³äòåð» äàí³ â îñî-
áèñòîìó êàá³íåò³ òà çìåíøèâ 
îá’ºì ñïîæèâàííÿ ãàçó ñïî-
æèâà÷ó çà ïîïåðåäí³é ð³ê», — 
ïèøå Îëåêñ³é Õàáàòþê.

Ùîá óíèêíóòè çëîâæèâàíü ç 
áîêó ãàçîâèê³â, ôàõ³âåöü ðàäèòü 
ïåðåâ³ðèòè ñïîæèâà÷àì, ÷è íå º 
¿õí³é ë³÷èëüíèê ç òåðìîêîìïåí-
ñàö³ºþ.

«ßêùî âè áà÷èòå íà ñâîºìó 
ãàçîâîìó ë³÷èëüíèêó òàê³ ïî-

ПЕРЕВІРТЕ ЛІЧИЛЬНИКИ, 
ЩОБ НЕ ПЛАТИТИ «ТРИЧІ» 
Права споживача  Останні два 
роки козятинчани отримували рахунки 
за температурні коефіцієнти. На кожні 
100 кубів в платіжці додавали ще 
від одного до восьми кубів газу. 
Експерти зазначають, що таким чином 
споживачам давали двічі платити 
за те ж саме, бо коефіцієнти заклали 
в тариф. Але є випадки, що обсяги газу 
виставляли навіть тричі

çíà÷êè, ÿê âèä³ëåíî íà ôîòî, — 
æîäíèõ êîåô³ö³ºíò³â ïðèâåäåí-
íÿ äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ â âàøî-
ìó ðàõóíêó çà ãàç íå ìàº áóòè 
âçàãàë³!» — ïèøå Õàáàòþê.
  ïîçíà÷êè «Òá=0°C» òà 

«Òá=15 °C» îçíà÷àþòü, ùî òà-
êèé ë³÷èëüíèê âèãîòîâëåíèé 
³ç òàê çâàíèì äèðåêòèâíèì 
ïðèâåäåííÿì. Òîáòî ë³÷èëüíèê 
ïðèâîäèòü îá'ºì ãàçó äî ñòàí-
äàðòíèõ óìîâ, ââàæàþ÷è, ùî 
òåìïåðàòóðà ãàçó, ÿêèé ÷åðåç 
íüîãî ïðîõîäèòü 0 °C òà 15 °C, 
â³äïîâ³äíî.
 ïîçíà÷êà «Ò» á³ëÿ òèïî-

ðîçì³ðó ë³÷èëüíèêà îçíà÷àº, 
ùî ë³÷èëüíèê ìàº òàê çâàíó 
òåðìîêîìïåíñàö³þ. Òîáòî ë³-
÷èëüíèê ïðèâîäèòü îá'ºì ãàçó 
äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ àâòîìà-
òè÷íî, âèçíà÷àþ÷è òåìïåðà-
òóðà ãàçó, ÿêèé ÷åðåç íüîãî 
ïðîõîäèòü.

У МЕНЕ Є ЛІТЕРА «Т». 
АЛГОРИТМ ДІЙ 

ßêùî ó âàñ ë³÷èëüíèê ç ïîçíà-
÷êîþ Ò àáî Òá=0 °C ÷è Òá=15°C, 
òî îáëãàç íå ïîâèíåí áóâ äîäàâà-
òè âàì â ïëàò³æêó îêðåìîþ ãðà-
ôîþ òåìïåðàòóðí³ êîåô³ö³ºíòè. 
Ï³äòâåðäæåííÿ öüîìó — çàïèñ 
â îñîáèñòîìó êàá³íåò³ íà 104.ua 
«ë³÷èëüíèê ç åëåìåíòàìè òåì-
ïåðàòóðíî¿ êîìïåíñàö³¿».

Ó âèïàäêó, ÿêùî âàø ë³÷èëü-

íèê ìàº ïîçíà÷êè «Ò», àëå ãàçîâ³ 
êîåô³ö³ºíòè îêðåìîþ ãðàôîþ 
â ïëàò³æö³ âè îòðèìóâàëè — ïî-
òð³áíî çâåðíóòèñÿ ç³ ñêàðãîþ 
äî îáëãàçó.

«ßêùî â îñîáèñòîìó êàá³íåò³ 
âêàçàíî, ùî âàø ë³÷èëüíèê (ç 
òåðìîêîìïåíñàòîðîì — àâò.) 
«â îïàëþâàëüíîìó ïðèì³ùåí-
í³ íà â³äñòàí³ íå á³ëüøå 0,5 ì 
â³ä âõîäó ãàçîïðîâîäó», «çîâí³ 
ïðèì³ùåííÿ íà â³äñòàí³ ìåíøå 
1 ì â³ä âèõîäó ãàçîïðîâîäó» 
àáî ïîä³áíå — âàðòî çâåðíóòè-
ñÿ äî ñâîãî îáëãàçó ³ âèìàãàòè 
êîðèãóâàííÿ îáñÿã³â ñïîæè-
âàííÿ», — ïîÿñíþº çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³ «Íàôòîãàçó» 
Îëåêñ³é Õàáàòþê.

Òàêå êîðèãóâàííÿ çìåíøèòü 
ïëàòó çà äîñòàâêó ãàçó. Ãàçîâè-
êàì äîâåäåòüñÿ ñêîðîòèòè ð³÷íó 
çàìîâëåíó ïîòóæí³ñòü — îáñÿã 
ñïîæèâàííÿ ãàçó çà ïîïåðåäí³é 
ãàçîâèé ð³ê. ¯¿ çàñòîñîâóþòü 
ó ôîðìóë³ ðîçðàõóíêó ïëàòè 
çà ðîçïîä³ë.

À ùå öå âïëèíå íà âàðò³ñòü 
ãàçó. Áî ð³÷íó çàìîâëåíó ïî-
òóæí³ñòü çàñòîñîâóþòü ³ äëÿ 
ðîçðàõóíêó ô³êñîâàíîãî òàðèôó 
ïðè ïåðåõîä³ äî ³íøîãî ïîñòà-
÷àëüíèêà.

Áëàíêè äëÿ ñêàðã ³ äîäàòêîâó 
êîíñóëüòàö³þ âè çìîæåòå çíàéòè 
îñü òóò: cutt.ly/2lXYg7J.

Ç ñ³÷íÿ 2021-ãî 
ãàçîâèêè ïåðåñòàëè 
íàðàõîâóâàòè 
êîåô³ö³ºíòè. Àëå ¿õ íå 
ñêàñóâàëè ç ïëàò³æîê 
çà ïîïåðåäí³ ðîêè 

Ці лічильники автоматом приводять свої покази до 
стандартних умов. Якщо у вас такий прилад і були коефіцієнти 
окремою графою в платіжці — вимагайте перерахунку
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ÎÃËßÄ

Станом на 11 ранку середи, 
10 березня, на Козятинщині 
зафіксували вже 1613 випадків 
COVID-19 від початку пандемії. 
Такі дані опублікував Вінниць-
кий обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони 
здоров’я. За останні сім днів 

у нас додалося 120 нових хво-
рих. Минулого тижня була ана-
логічна картина. Нових леталь-
них випадків за цей тиждень 
не було. Попри те, що ситуація 
не покращується, Вінницька об-
ласть поки що перебуває у по-
маранчевій карантинній зоні.

Яка ситуація зараз 

ОЛЕНА УДВУД 

Ï’ÿòíèöÿ, 6 áåðåçíÿ 2020 ðîêó. 
Ì³ñüêèé áóäèíîê êóëüòóðè çàïî-
âíåíèé âùåíò — ó ãëÿäàöüêîìó 
çàë³, ÿê òî êàæóòü, í³äå ÿáëóêó 
âïàñòè. Áàòüêè, äðóç³ òà îäíî-
êëàñíèêè ïðèéøëè ï³äòðèìàòè 
êîíêóðñàíòîê ³ ïîäèâèòèñÿ ô³-
íàë êîíêóðñó «Ì³ñ ñòàðøîêëàñ-
íèöÿ-2020». Í³õòî ç ïðèñóòí³õ 
ùå íå çíàâ, ùî öå — îñòàíí³é 
ìàñîâèé çàõ³ä ó Êîçÿòèí³ ïåðåä 
îãîëîøåííÿì êàðàíòèíó. Àäæå 
äîâãèõ ï³â ðîêó ó ì³ñò³ íå áóäå 
àí³ êîíöåðò³â, àí³ âèñòàâîê, àí³ 
êîíêóðñ³â.

Ñïåðøó êîçÿòèí÷àíè äî êî-
ðîíàâ³ðóñó ñòàâèëèñÿ ñïîê³éíî. 
×óëè ó íîâèíàõ ïðî Óõàíü, ïðî 
àâòîáóñ, ÿêèé ëåäü íå ðîçíåñëè 
ëþäè ï³ä Íîâèìè Ñàíæàðàìè, 
àëå ñïðèéìàëè öå âñå áåç îñî-
áëèâèõ åìîö³é. Áî æ í³õòî íå äó-
ìàâ, ùî çàðàçà ìîæå äîáðàòèñÿ 
äî íàñ. Òàê òðèâàëî äî 12 áå-
ðåçíÿ. Ïîêè êîðîíàâ³ðóñ íå çà-
÷åïèâ Êîçÿòèí. Ñàìå òîãî äíÿ, 
ìîâ ãð³ì ñåðåä ÿñíîãî íåáà, ïðî-
ãðèì³ëà ñòðàøíà äëÿ êîçÿòèí÷àí 
íîâèíà — äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³ 
ãîñï³òàë³çóâàëè ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
ïðè¿õàâ ³ç Í³ìå÷÷èíè, ³ ó íüîãî 
ï³äîçðà íà êîðîíàâ³ðóñ. Òîä³ ïå-
ðåëÿêàëèñÿ âñ³, áî íà òîé ìîìåíò 
COVID-19 âæå ãóëÿâ ªâðîïîþ.

Ï³çí³øå ãîëîâíèé ë³êàð ÖÐË 
Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê íàïèñàâ 
ó Ôåéñáóê, ùî êîðîíàâ³ðóñ ó ÷î-
ëîâ³êà íå ï³äòâåðäèâñÿ. Óñ³ âèäèõ-
íóëè ç ïîëåãøåííÿì, àëå ïàí³êà 
ñâîº çðîáèëà — êîçÿòèí÷àíè ñòà-
ëè ñêóïîâóâàòè íå ëèøå ãðå÷êó, 
à é ìàñêè ç àíòèñåïòèêàìè.

«ДИСТАНЦІЙКА» 
Îäíèìè ç ïåðøèõ æèòòÿ ïî-

íîâîìó â óìîâàõ ïàíäåì³¿ âè-
ïðîáóâàëè íà ñîá³ øêîëÿð³. 

Ó÷í³â øê³ë ðàéîíó òîãî æ òàêè 
12 áåðåçíÿ â³äïðàâèëè íà êàðàí-
òèí. Ñïåðøó ïëàíóâàëè, ùî ä³òè 
íå áóäóòü õîäèòè äî øêîëè ëèøå 
ï³â ì³ñÿöÿ. Àëå ñòàëîñÿ ³íàêøå. 
Òðîõè ï³çí³øå äî íèõ ïðèºäíà-
ëèñÿ é ó÷í³ ì³ñüêèõ øê³ë.

Òàê ïî÷àëîñÿ äèñòàíö³éíå íà-
â÷àííÿ, ÿêå ñòàëî ñïðàâæí³ì âè-
êëèêîì äëÿ âñ³õ: â÷èòåë³â, ä³òåé 
òà ¿õ áàòüê³â. Áàòüêàì äîâåëîñÿ 
â ïåâí³é ì³ð³ çàì³íèòè â÷èòå-
ë³â, â÷èòåëÿì — íàâ÷èòèñÿ âåñ-
òè óðîê íà êàìåðó ñìàðòôîíà 
÷è íîóòáóêà, à ä³òè îïèíèëèñÿ 
³çîëüîâàíèìè îäíå â³ä îäíîãî. 
Àäæå çàáîðîíèëè íå ëèøå õîäèòè 
íà óðîêè, à é â³äâ³äóâàòè ãóðòêè.

Çà ïàðòè ó 2019–2020 íàâ÷àëü-
íîìó ðîö³ ä³òè òàê ³ íå ïîâåð-
íóëèñÿ. Äî 31 òðàâíÿ ó÷í³ óñ³õ 
øê³ë Êîçÿòèíùèíè íàâ÷àëèñÿ 
îíëàéí. Òðàäèö³éí³ óðîêè ïî÷à-
ëèñÿ àæ 1 âåðåñíÿ 2020 ðîêó. Àáè 
ì³í³ì³çóâàòè ðèçèê çàðàæåííÿ, 
äëÿ ó÷í³â òà â÷èòåë³â ââåëè íîâ³ 
ïðàâèëà — ïåðåñóâàòèñÿ êîðèäî-
ðàìè äîçâîëèëè ëèøå ó çàõèñíèõ 
ìàñêàõ, à äåÿê³ øêîëè âçàãàë³ 
ðîçä³ëèëè êëàñè íàâï³ë ³ ïîâåð-
íóëèñÿ äî íàâ÷àííÿ ó äâ³ çì³íè.

Ïðîòå íèí³øí³é íàâ÷àëüíèé 
ð³ê ìàëî ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
ïîïåðåäíüîãî, àäæå ó÷í³ òî âè-
õîäÿòü íà óðîêè, òî ÷åðåç ÷åðãî-
âèé ñïàëàõ êîðîíàâ³ðóñó çíîâó 
ïîâåðòàþòüñÿ äî äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ. ² íàâ³òü çàðàç øêîëÿð³ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè â÷àòüñÿ 
ó ðåæèì³ îíëàéí.

ЗАЧИНЕНО 
Ñåðåäà, 18 áåðåçíÿ 2020 ðîêó. 

Æèòòÿ â óìîâàõ ïàíäåì³¿ â³ä÷óëî 
íà ñîá³ âñå äîðîñëå íàñåëåííÿ 
Êîçÿòèíà, àäæå òîãî äíÿ ïî âñ³é 
êðà¿í³ çàïðîâàäèëè æîðñòêèé 
êàðàíòèí. Çàáîðîíèëè ïðàöþ-
âàòè ðîçâàæàëüíèì çàêëàäàì, 

РІК КОРОНАВІРУСУ У КОЗЯТИНІ: 
Згадати все  У п’ятницю, 12 березня, 
буде рівно рік, як коронавірус зачепив 
Козятин. Пандемія перевернула 
наше життя з ніг на голову і змусила 
пристосовуватися до життя в нових 
умовах. Із чим нам довелося 
змиритися, від чого відмовитися, 
а що, навпаки, сталося хорошого

òîðãîâåëüíèì öåíòðàì, êàôå ³ 
ðåñòîðàíàì. Äîçâîëèëè ëèøå 
ðîáîòó ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â, 
àïòåê òà àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é.

Òîãî äíÿ íàø³ æóðíàë³ñòè 
ï³øëè ïåðåâ³ðÿòè, ÷è äîòðè-
ìóþòüñÿ öèõ íîðì ó Êîçÿòèí³. 
Ïðîéøëèñÿ ïî ðèíêó «Õë³áîäàð» 
³ îá³éøëè äåê³ëüêà ìàãàçèí³â ³ 
êàôå ó öåíòð³. Íà ðèíêó ò³º¿ ñå-
ðåäè ïðàöþâàëî âñå — ³ òî÷êè 
ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â, ³ ÿòêè ç 
îäÿãîì, êàíöåëÿð³ºþ òà ïîñóäîì. 
Òàê ñàìî ïðàöþâàëè òî÷êè ç 
ïðîäàæó êàâè ç ñîáîþ. À îò êàôå 
òà ìàãàçèíè ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 
äî êàðàíòèííèõ îáìåæåíü ïî-
ñòàâèëèñÿ á³ëüø ñåðéîçíî, áî 
òîãî æ äíÿ ïðèïèíèëè ðîáîòó.

×èìàëî ìàãàçèí³â ïåðåéøëè 
ïðàöþâàòè ó ðåæèì «îíëàéí» ÷è 
íà âèí³ñ — âèâ³øóâàëè íîìåðè 
òåëåôîí³â íà äâåðÿõ ³ ïî îäíî-
ìó çàïóñêàëè ïîêóïö³â ÷è âè-
íîñèëè íåîáõ³äíèé òîâàð, à äå-
ÿê³ ñòàëè ïðîäàâàòè ñâ³é êðàì 
÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæ³. Ï³çí³øå 
êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ òî ïî-
ñëàáëþâàëè, òî ïîñèëþâàëè. 
Áóâ ïåð³îä, êîëè íå ïðàöþâàâ 
Ìàëåíüêèé áàçàð÷èê.

Çàâäÿêè êîðîíàâ³ðóñó ó íà-
øîìó ñëîâíèêîâîìó çàïàñ³ 
ç’ÿâèëîñÿ íîâå ñëîâî — ëîêäàóí, 
ùî, âëàñíå, ³ îçíà÷àº «æîðñòêèé 
êàðàíòèí». Çà öåé ð³ê ìè ïå-
ðåæèëè ê³ëüêà âèä³â êàðàíòè-
íó — æîðñòêèé, âèõ³äíîãî äíÿ, 
àäàïòèâíèé.

Îáìåæåííÿ ðîáîòè çàêëàä³â 
ñòàëî ñïðàâæí³ì âèêëèêîì ³ äëÿ 
ï³äïðèºìö³â, ³ äëÿ ïðàö³âíèê³â. 
Àäæå îäí³ çàëèøèëèñÿ áåç ïðè-
áóòêó, à ³íø³ — áåç çàðîá³òêó. 
×åðåç öå ï³äïðèºìö³ ì³òèíãóâà-
ëè ³ ï³ä ñò³íàìè ì³ñüêî¿ ðàäè, ³ 
ï³ä ïàðëàìåíòîì.

НЕМА ЧИМ ЇХАТИ 
²ç ââåäåííÿì æîðñòêîãî êàðàí-

òèíó çóïèíèëè íå ëèøå ðîáîòó 
ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â, òîðãî-
âåëüíèõ öåíòð³â ³ êàôå. Ïðèïè-
íèëè òàêîæ òðàíñïîðòíå ñïîëó-
÷åííÿ. Çàë³çíèöÿ ñêàñóâàëà óñ³ 
ïî¿çäè. Óïåðøå çà 150 ðîê³â ñâî-
ãî ³ñíóâàííÿ íà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí 
ãóëÿâ â³òåð, à âîêçàë ïóñòóâàâ.

Çãîäîì ñêàñóâàëè ì³æì³ñüêå 
àâòîáóñíå ñïîëó÷åííÿ òà àâòî-
áóñè ïî ñåëàõ. Ó ì³ñò³ ñïåðøó 
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò õîäèâ, 
ùîïðàâäà, ê³ëüê³ñòü ðåéñ³â çìåí-
øèëè. À çãîäîì âçàãàë³ ñêàñó-
âàëè «îäèíèöþ», «äâ³éêó» òà 
«÷åòâ³ðêó».

Ïåðøèìè æèòòÿ ïî-
íîâîìó âèïðîáóâàëè 
íà ñîá³ øêîëÿð³. 
Ó÷í³â øê³ë ðàéîíó 12 
áåðåçíÿ â³äïðàâèëè 
íà êàðàíòèí

Блокпост у Махнівці. Водіям міряли температуру 

Травень 2020 року. Так проводили дезінфекцію на території 
районної лікарні. Зараз цього вже не роблять 

Наприкінці березня на території районної лікарні 
розгорнули пункт скринінгового медичного сортування. 
Згодом його прибрали 
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ÎÃËßÄ

ЩО НАМ ДОВЕЛОСЯ ПЕРЕЖИТИ 

Íà òðàñ³ ó Ìàõí³âö³ òà íà ïå-
ðåõðåñò³ Á³ëîöåðê³âñüêî¿ é 8-î¿ 
Ãâàðä³éñüêî¿ ó Êîçÿòèí³ îáëà-
øòóâàëè áëîêïîñòè. Íà íèõ ïà-
òðóëþâàëè ïîë³öåéñüê³ ñï³ëüíî ç 
íàöãâàðä³éöÿìè. Ïðàâîîõîðîíö³ 
ïåðåâ³ðÿëè ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, ÷è 
íîñÿòü âîíè ìàñêè, à òàêîæ âè-
á³ðêîâî çóïèíÿëè àâò³âêè, ì³ðÿ-
ëè òåìïåðàòóðó âîä³ÿì ³ ïàñà-
æèðàì ³ ïðîâîäèëè äåç³íôåêö³þ 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó. ² öå âñå 
ùå äî ïåðøîãî ï³äòâåðäæåíîãî 
âèïàäêó ó Êîçÿòèí³.

МАСОК У ПРОДАЖУ НЕМАЄ 
Îäðàçó æ ç ïåðøèìè íîâèíàìè 

ïðî êîðîíàâ³ðóñ ìåäè÷í³ ìàñêè 
òà àíòèñåïòèêè ñòàëè òîâàðàìè 
íîìåð îäèí. Íà íèõ âèíèê øà-
ëåíèé ïîïèò ³ ùîéíî ó ìàãàçèí³ 
÷è àïòåö³ ç’ÿâëÿâñÿ ñàí³òàéçåð, 
éîãî òîãî æ äíÿ çì³òàëè ç ïî-
ëèöü. Öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî 
çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó òà 
àíòèñåïòèêè ñïåðøó ïîäîðîæ÷à-
ëè ó ê³ëüêà ðàç³â, à ïîò³ì âçàãàë³ 
çíèêëè ç ïðîäàæó. Äåÿê³ àïòåêè 
ì³ñòà â³øàëè íà äâåðÿõ òàáëè÷êè 
«Ìàñîê ó ïðîäàæó íåìàº», ùîá 
ïîêóïö³ íå çàõîäèëè ç îäíèì ³ òèì 
ñàìèì ïèòàííÿì: «Ó âàñ ìàñêè º?» 

Ïîïðè öå êîçÿòèí÷àíè íå ðîç-
ãóáèëèñÿ ³ ñòàëè øèòè ìàñêè 
ñàì³. Îäíà ç òàêèõ — Òåòÿíà ßêè-

ìîâà. Âå÷îðàìè æ³íêà ïðèõîäè-
ëà ç ðîáîòè, ñ³äàëà çà ìàøèíêó, 
øèëà òêàíèíí³ ìàñêè ç áàâîâíè 
³ áåçêîøòîâíî â³ääàâàëà ëþäÿì. 
Äåïóòàò ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ 
Â³êòîð Ìàëèøåâñüêèé îðãàí³çó-
âàâ áåçêîøòîâíèé ïîøèâ ìàñîê 
äëÿ ïåíñ³îíåð³â. ×ëåíè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é òà âîëîíòåðè 
ðîçäàâàëè òêàíèíí³ ìàñêè ïðîñòî 
íà âóëèöÿõ ó öåíòð³ ì³ñòà.

ПЕРШИЙ ПІШОВ 
Ó Â³ííèö³ ïåðøèé âèïàäîê 

êîðîíàâ³ðóñó çàðåºñòðóâàëè 
25 áåðåçíÿ. Çàõâîð³ëà æ³íêà. 
Íàòîì³ñòü ó íàñ ïåðøèé õâîðèé 
íà COVID-19 ç’ÿâèâñÿ íà äâà 
òèæí³ ï³çí³øå. Ó íåä³ëþ, 8 êâ³ò-
íÿ 2020 ðîêó, ä³àãíîç êîðîíà-
â³ðóñ ï³äòâåðäèâñÿ ó 60-ð³÷íîãî 
êîçÿòèí÷àíèíà. Éîãî ïîêëàëè 
äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ³ç ïíåâìî-
í³ºþ. Êîëè çðîáèëè ÏËÐ-òåñò, 
àíàë³ç ïîêàçàâ, ùî ó ÷îëîâ³êà 
êîâ³ä. Çà äâà äí³, 10 êâ³òíÿ 
2020 ðîêó, COVID-19 ï³äòâåð-
äèâñÿ ó éîãî äðóæèíè.

Õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ ùî-
òèæíÿ ñòàâàëî âñå á³ëüøå ³ á³ëü-
øå. À 21 êâ³òíÿ 2021 ðîêó íà Êî-
çÿòèíùèí³ áóëà ïåðøà ñìåðòü 
â³ä ö³º¿ íåäóãè. Íå çìîãëà ïîäî-
ëàòè õâîðîáó 52-ð³÷íà ìåøêàíêà 
ñåëà Çáàðàæ. Ñïåðøó âîíà ë³êó-
âàëàñÿ ó íàø³é ðàéîíí³é ë³êàðí³, 

òà êîëè ¿¿ ñòàí ïîã³ðøâñÿ, æ³íêó 
ïåðåâåëè äî Â³ííèö³. Íà æàëü, 
³ â³ííèöüê³ ìåäèêè íå çìîãëè 
âðÿòóâàòè ïàö³ºíòêó.

КОВІДНА АМУНІЦІЯ 
Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ 2020 ðîêó 

Êîçÿòèíñüêó öåíòðàëüíó ðàéîí-
íó ë³êàðíþ âíåñëè äî ïåðåë³êó 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, êóäè áóäóòü 
ïðèâîçèòè õâîðèõ íà COVID-19 
³ ïàö³ºíò³â ç ï³äîçðîþ.

Áåçóìîâíî, íàéá³ëüøå ïàí-
äåì³ÿ çà÷åïèëà ñàìå ìåäèê³â, 
ÿê³ îïèíèëèñÿ íà ïåðåäîâ³é 
â³éíè ç êîðîíàâ³ðóñîì. Ñïåð-
øó áóëà ïðîáëåìà ³ç çàñîáàìè 
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Âèäà-
âàëè õàëàòè-ïàâóòèíêè, ÿê³ ïî-
÷èíàëè ðâàòèñÿ íà íàñòóïíèé 
äåíü, ìàñîê áóëî íåäîñòàòíüî. 
Òåïåð æå íàø³ ìåäïðàö³âíèêè, 
ÿê³ ïðàöþþòü ³ç êîðîíàâ³ðóñîì, 
ìàþòü óñå íåîáõ³äíå.

Ñïåðøó ïîâíó àìóí³ö³þ âäÿ-
ãàëè ëèøå òîä³, êîëè ïðèâîçèëè 

õâîðîãî ç ï³äîçðîþ. Íèí³ ìå-
äèêè, ÿê³ çàñòóïàþòü íà çì³íó 
ó «êîâ³äí³é» ïîëîâèí³ ë³êàðí³, 
âäÿãàþòüñÿ ó çàõèñíèé îäÿã ³ 
íå çí³ìàþòü éîãî äî ê³íöÿ çì³-
íè. Çàõèñíà øàïî÷êà, îêóëÿðè 
÷è ùèòîê, ðóêàâè÷êè é áàõ³ëè, 
çàõèñíèé êîìá³íåçîí ïîâåðõ ìå-
äè÷íîãî êîñòþìà, ìàñêà ÷è ðåñ-
ï³ðàòîð — óñå öå ìóñÿòü íîñèòè 
íàø³ ìåäèêè, ÿê³ ïðàöþþòü ³ç 
êîðîíàâ³ðóñîì. Ó ïîâíîìó îá-
ìóíäèðóâàíí³ âîíè ³ â ñïåêó, ³ 
â õîëîä. Òà âàæêî ¿ì íå ëèøå ô³-
çè÷íî, ÷åðåç òå, ùî ïàðêî ó çà-
õèñíîìó êîìá³íåçîí³, â³ä ìàñêè 
ï³òí³º ñêëî ó çàõèñíèõ îêóëÿðàõ, 
ùèòîê ïàäàº ³ äîâîäèòüñÿ ïî-
ñò³éíî á³ãàòè, áî áàãàòî ðîáîòè. 
Âàæêî ìîðàëüíî, àäæå êîæåí 
áî¿òüñÿ, õî÷ áè íå ïðèíåñòè êî-
ðîíàâ³ðóñ ç ðîáîòè äîäîìó, áî 
êîæíîãî âäîìà ÷åêàþòü ñ³ì’¿.

Âîäíî÷àñ ïàíäåì³ÿ çãóðòóâàëà 
êîçÿòèí÷àí. Àäæå ï³äïðèºìö³, 
àãðàð³¿, âîëîíòåðè, êàíäèäàòè 
íà ìàéáóòí³õ âèáîðàõ ñòàëè äî-
ïîìàãàòè ë³êàðí³ — çàêóïîâóâàëè 
íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ ³ ðå÷³, çà-
ñîáè çàõèñòó äëÿ ìåäè÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â. Øâåéí³ ôàáðèêè øèëè 
òêàíèíí³ ìàñêè ³ ïåðåäàâàëè ÖÐË.

СВЯТА ОНЛАЙН 
Ïàíäåì³ÿ âïëèíóëà íàâ³òü 

íà íàø³ ñâÿòà. Ó 2020 ðîö³ ÷å-

ðåç ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó 
êîçÿòèí÷àíè áóëè çìóøåí³ Âå-
ëèêäåíü ñâÿòêóâàòè ïî-íîâîìó. 
Çàçâè÷àé ÷èìàëî ëþäåé éäóòü 
äî õðàì³â íà âñåíî÷íå áîãî-
ñëóæ³ííÿ, áàãàòî õòî ïðèõî-
äèòü äî öåðêâè ï³ä ðàíîê, àáè 
îñâÿòèòè ïàñõàëüí³ êîøèêè. Òàê 
áóëî, ïîêè ó íàøå æèòòÿ íå óâ³-
ðâàâñÿ êîðîíàâ³ðóñ.

Ó 2020 ðîö³ Âåëèêäåíü ïðè-
ïàâ íà 19 êâ³òíÿ. Ñâÿòèòè êî-
øèêè ëþäåé ïóñêàëè, àëå ç îá-
ìåæåííÿìè. Äåÿê³ öåðêâè ïðî-
âîäèëè îñâÿ÷åííÿ ³ â ñóáîòó, ³ 
â íåä³ëþ, ùîá íå áóëî âåëè-
êîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé. À ãðå-
êî-êàòîëèöüêà öåðêâà âçàãàë³ 
íà Âåëèêäåíü áóëà çà÷èíåíà 
äëÿ â³ðÿí. Ïîìèíàëüíó íåä³-
ëþ, ÿêà çàçâè÷àé â³äáóâàºòüñÿ 
çà òèæäåíü ï³ñëÿ Âåëèêîäíÿ, 
ïåðåíåñëè.

Äåíü ì³ñòà, ÿêèé ìè çàçâè-
÷àé ãó÷íî ñâÿòêóºìî ïðîòÿãîì 
ê³ëüêîõ äí³â, ó 2020-ìó íå ïðî-
âîäèëè. Êîíöåðò áóâ îíëàéí. 
Òàê ñàìî, ÿê ³ íà Äåíü Íåçà-
ëåæíîñò³. ªäèíèé êîíöåðò, 
ÿêèé çà öåé ð³ê â³äáóâñÿ ó ì³ñ-
ò³ — Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè, 
ùî ìè â³äçíà÷àëè 14 æîâòíÿ. 
Íåçâàæàþ÷è íà êàðàíòèí, ëþ-
äåé ó ìàñêàõ ïðèéøëî òàê ìàëî, 
ùî âèñòà÷èëî á îäí³º¿ ðóêè, àáè 
¿õ ïîë³÷èòè.

Çà öåé ð³ê ìè 
âïåðøå ïåðåæèëè 
îäðàçó ê³ëüêà 
âèä³â êàðàíòèíó — 
æîðñòêèé, âèõ³äíîãî 
äíÿ, àäàïòèâíèé

Перший день карантину, 18 березня 2020 року. 
Попри те, що дозволили працювати лише продуктовим 
точкам, на Маленькому базарчику все було відкрите 

Маски у людних місцях вже стали для нас звичним 
явищем. Щоправда, і досі їх вдягають не всі козятинчани 

Великдень у 2020 році. Освячувати кошики 
пускали, але з обмеженнями 

Початок квітня 2020 року. Гойдалки на дитячих 
майданчиках у парку перев’язали стрічками, щоб 
обмежити до них доступ 

Медики, які працюють із 
коронавірусом, вдягаються у таку 
амуніцію. На фото — сімейний лікар 
Міської первинки, який має їхати 
на забір аналізів для ПЛР-тестування 
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Çà êîæíîþ ç ÷îòèðüîõ òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó â³äòåïåð çàêð³ïëåí³ 10–11 äå-
ïóòàò³â. ² íå âñ³ âîíè êîçÿòèí÷àíè.

«Ðîçïîä³ë äåïóòàò³â çà ãðîìàäàìè áóâ 
çä³éñíåíèé íà çàñ³äàííÿõ ôðàêö³é ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é, ïðîéøîâ ïîãîäæåííÿ 
ïðîô³ëüíî¿ êîì³ñ³¿ òà áóâ âèíåñåíèé 

íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ îáëàñíî¿ ðàäè.
Çà ñëîâàìè ãîëîâè Îáëàñíî¿ ðàäè 

Â’ÿ÷åñëàâà Ñîêîëîâîãî, çàâäÿêè óõâà-
ëåííþ öüîãî ð³øåííÿ æèòåë³ êîæíî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çíàòèìóòü, õòî 
ç äåïóòàò³â â³äïîâ³äàëüíèé çà ïðåä-
ñòàâíèöòâî ¿õí³õ ³íòåðåñ³â â Îáëàñí³é 
ðàä³», — éäåòüñÿ íà ñàéò³ îáëðàäè.

Ðîçïîâ³äàºìî, õòî ç îáðàíö³â çà ÿêîþ 
ãðîìàäîþ çàêð³ïëåíèé.

ОЛЕНА УДВУД 

 Ìèíóëî ð³âíî òðè ì³ñÿö³, â³ä-
êîëè ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªð-
ìîëàºâà òà ðàäà âîñüìîãî ñêëè-
êàííÿ ïðèñòóïèëè äî ðîáîòè. 
Ó ï’ÿòíèöþ, 5 áåðåçíÿ, Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà ç³áðàëà æóðíàë³ñò³â 
íà ïðåñ-êîíôåðåíö³þ. Êîðîòêî 
ïîäàºìî òåìè, ÿê³ ï³äí³ìàëèñÿ, 
òà ùî íà íèõ â³äïîâ³ëà î÷³ëüíè-
öÿ ãðîìàäè.

— ×è áóäå íàäàâàòè ðàéîííà 
ë³êàðíÿ ïîñëóãè ìåøêàíöÿì ñ³ë 
³íøèõ ãðîìàä?

— Öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³-
êàðíÿ îòðèìóº ô³íàíñóâàííÿ ç 
ÍÑÇÓ. Ìè äàºìî êîøòè ëèøå 
íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â 
³ ìîæåìî ï³äòðèìóâàòè ïðîãðà-
ìè. Òàêîæ ìè áóäåìî ï³äïèñóâà-
òè óãîäè ç óñ³ìà òðüîìà ãðîìà-
äàìè, òîìó ùî âîíè ìàþòü áóòè 

çàëó÷åí³ äî îïëàòè êîìóíàëüíèõ 
ïëàòåæ³â ³ ïðîãðàì ï³äòðèìêè. 
Àäæå ¿õí³ æèòåë³ òåæ ïðèõîäÿòü 
â öþ ë³êàðíþ. Çàðàç ãîëîâíå çà-
âäàííÿ — ùîá ìè íå âòðàòèëè 
ñòàòóñ îïîðíî¿ ë³êàðí³ ³ çàê³í-
÷èëè áóä³âíèöòâî â³ää³ëåííÿ 
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

— ÐÁÊ ïðîäàëè?
— Óãîäà íå ñêëàëàñÿ, òîìó 

ùî ïðîäàâàòè ìàéíî áåç çåìë³ 
íå ìîæíà. ßêùî ìàéíî ðàéîí-
íî¿ ðàäè, à çåìëÿ ì³ñòà — òàê 
íå áóâàº. Òîä³ ì³ñòî ³ ðàéîí 
íå ä³éøëè çãîäè ³ ÷åðåç öå 
öåé ïðîöåñ çóïèíèëè ³ ìàéíî 
íå ïðîäàëè. Öå ïðèì³ùåííÿ 
óæå íàøå.

— À ùî ç á³áë³îòåêîþ?
— Á³áë³îòåêó ìè çàáèðàºìî. 

Óñ³ ñ³ëüñüê³ á³áë³îòåêè ôóíêö³-
îíóþòü. Ó á³áë³îòåö³ ì³ñòà ìè 

áóäåìî ïðîâîäèòè òðîõè ñêîðî-
÷åííÿ, òîìó ùî ìè íå ôîðìóºìî 
òàê çâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè. 
Ìè ïðîñòî îðãàí³çîâóºìî á³áë³-
îòåêó. Øâèäøå çà âñå, ç’ºäíàºìî 
äèòÿ÷ó ³ äîðîñëó á³áë³îòåêè.

— Ùî âæå çðîáèëè äëÿ âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè ç âîäîþ?

— Ìè âèä³ëèëè êîøòè âîäî-
êàíàëó äëÿ òîãî, ùîá ìîæíà 
áóëî ïîêðàùèòè ÿê³ñòü âîäè. Öå 
â êîðîòêîìó ÷àñ³. Â äîâãîìó – 
ïîêè ìè íå çàì³íèìî âîäîãîíó, 
ÿêó á âîäó íå ïîäàëè ³ç íàñîñíèõ 
ñòàíö³é, âîíà ÿê³ñíîþ íå áóäå, 
áî âîäà éäå ïî ñòàðèõ òðóáàõ, 
ÿêèì 50 ðîê³â. 

Ó íàñ çàðàç éäå ê³ëüêà íà-
ïðàâëåíü îêðåìî. Ïåðøå — ÷è 
çàáèðàºìî ìè âîäîã³í íà ì³ñòî, 
÷è í³. Öå ð³øåííÿ ìàº ïðèéíÿòè 
äåïóòàòñüêèé êîðïóñ. Àëå íå çà-

ëåæíî â³ä òîãî, ÷è íàø â³í, ÷è 
í³, ìè áóäåìî éîãî ô³íàíñóâàòè, 
òîìó ùî öåé âîäîã³í çàáåçïå÷óº 
âîäîþ íàøó ãðîìàäó. Ó íàñ ìàº 
áóòè òåõí³÷íå ð³øåííÿ ñòîñîâ-
íî ñâåðäëîâèí ³ç ïåðñïåêòèâîþ 
íà áàãàòî ðîê³â, ïî ÿêîìó ìè 
áóäåìî ðóõàòèñÿ äàë³. Ìè ìàºìî 
ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ç êîìïàí³-
ÿìè, ÿê³ íàì âèäàäóòü òåõí³÷íå 
ð³øåííÿ ïðî òå, â ÿêîìó ì³ñö³ 
ìè ìîæåìî ïî÷èíàòè áóðèòè 
ñâåðäëîâèíè. Äàë³ ç ïîáóäîâîþ 
ñâåðäëîâèí ìè öþ âîäó áóäåìî 
ïîäàâàòè íà ì³ñòî. ² º ³íøèé 
ñåðéîçí³øèé ïðîöåñ — çàì³íà 
âñ³õ ìåðåæ. Àáî ìè çàì³íÿºìî ¿õ 
øìàòêîì íîâèìè ìåðåæàìè, àáî 
ïðîâîäèìî ñàíàö³þ, êîëè âñåðå-
äèíó ñòàðî¿ òðóáè âñòàâëÿºòüñÿ 
íîâà. Íàì äîçâîëÿº ä³àìåòð íà-
øèõ òðóá öå çðîáèòè. Öå ñåð-

éîçíå ð³øåííÿ, ÿêå íå ïðèéìàº 
ì³ñüêèé ãîëîâà. Âàæëèâî, ùîá 
éîãî âèäàëè òåõíîëîãè ³ òåõí³êè.

— À ÿê ç êàíàë³çàö³ºþ?
— Êàíàë³çàö³éíî-íàñîñíè-

ìè ñòàíö³ÿìè ìè çàéìàºìîñÿ. 
Ó íàñ òàêèõ ÷îòèðè. Ìè çà-
êëàëè êîøòè íà ÊÍÑêè ³ ïî-
÷èíàºìî ðîáèòè êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò ïåðøî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ 
ñòàíö³¿ íà Äîâæåíêà. Óæå º çà-
ìîâëåíèé ïðîåêò ³ áóäå ðîáè-
òèñÿ êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ùîá 
òàì óñå áóëî àâòîìàòèçîâàíî ³ 
ïðàöþâàëî ç áàð’ºðàìè áåçïåêè. 
Áî ìè ïî ÊÍÑêàì â³äñòàëè â³ä 
ëþäñòâà íà ðîê³â 50. ß äóìàþ, 
ùî ÿêùî âñå áóäå äîáðå, íå ãà-
ðàíòóþ, ùî çà ð³ê, àëå çà äâà 
ðîêè ìè âñ³ ÊÍÑêè ïðèâåäå-
ìî ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ñó÷àñíèõ 
ñòàíäàðò³â.

Перші 100 днів при владі. Які результати?

ДЕПУТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ , ЯКІ 
ЗАКРІПЛЕНІ ЗА КОЗЯТИНЩИНОЮ
До кого звертатися  Депутатів Вінницької 
обласної ради закріпили за територіальними 
громадами області. Вони працюватимуть у цих 
громадах до кінця своєї каденції. Відповідне рішення 
обранці прийняли на своїй останній сесії

ІГОР ГРУБЕЛЯС
заступник головного лікаря з 
медичної частини Козятинської 
ЦРЛ, депутат від «Української 
стратегії Гройсмана». Закріплений 
за усіма громадами Козятинщини. 
Проводить прийом громадян 
кожний другий четвер місяця з 
13.00 до 16.00 за адресою: місто 
Козятин, вул. Героїв Майдану, 20.

ЮЛІЯ РАДОГОЩИНА
директор Козятинського міського 
центру надання первинної медико-са-
нітарної допомоги, депутатка від «Укра-
їнської стратегії Гройсмана». Закріплена 
за Козятинською міською територіаль-
ною громадою. Проводить прийом 
громадян кожен третій четвер місяця 
з 17.00 до 19.00 години за адресою: 
місто Козятин, вул. Героїв Майдану, 20.

ОЛЕКСАНДР БАБЧУК
директор ТОВ «Калинівський 
маслосирзавод», депутат від 
«Батьківщини». Закріплений за Ко-
зятинською, Махнівською та Самго-
родоцькою громадами. Проводить 
прийом у четвертий понеділок 
місяця з 12.00 до 16.00 за адресою: 
місто Вінниця, вул. Соборна 72, 
кімната 209.

АНАТОЛІЙ ТКАЧ
заступник голови Вінницької обласної 
ради, обраний депутатом від «Батьків-
щини». Закріплений за Глуховецькою 
селищною громадою. Проводить 
прийом громадян за адресою: місто 
Вінниця, вул. Соборна, 70, приймаль-
ня громадян (кабінет 101), а також 
у четвертий четвер місяця в районах 
області згідно з додатковим графіком.

ОЛЕКСАНДР КРАВЧУК
головний лікар Козятинської ЦРЛ, 
депутат від партії «За майбутнє». 
Закріплений за усіма громадами 
Козятинщини. Проводить прийом 
громадян у третю суботу місяця з 
9.00 до 14.00 за адресою: місто 
Козятин, вул. Винниченка, 9 (кабінет 
директора).

СВІТЛАНА ПАВЛУНИК
директор Калинівської школи № 1, 
депутатка від партії «За майбутнє». 
Закріплена за усіма громадами 
Козятинщини. Проводить прийом 
громадян у другу середу місяця з 
14.00 до 17.00 год. за адресою: 
місто Калинівка, вул. Незалежності, 
22 (кабінет директора).

ІРИНА КОЛЕСНИК
старший менеджер з логістики, депу-
татка від «Європейської солідарнос-
ті». Закріплена за усіма громадами 
Козятинщини. Проводить прийом 
громадян у третій четвер місяця з 
10.00 до 13.00 за адресою: місто 
Козятин, вул. Героїв Майдану, 20.

ПАВЛО ПОЙДА
депутат від «Європейської солідар-
ності». Закріплений за усіма грома-
дами Козятинщини. Інформація про 
графік прийому на сайті обласної 
ради відсутня.

ЄВГЕНІЙ ШАПОВАЛОВ
підприємець, депутат від «Слуги 
народу». Закріплений за усіма 
громадами Козятинщини. Проводить 
прийом у першу суботу місяця з 
11.00 до 13.00 за адресою: місто Ві-
нниця, вул. Магістратська, 156-А.

ВАДИМ КОСТЮК
депутат від партії «Опозиційна 
платформа — за життя». Закріплений 
за усіма громадами Козятинщини. 
Інформація про графік прийому 
на сайті обласної ради відсутня.

РУСЛАН ТЕРЕЩУК
підприємець, депутат від пар-
тії «За майбутнє». Закріплений 
за усіма громадами Козятинщини. 
Проводить прийом щосуботи з 
10.00 до 16.00 за адресою: місто 
Хмільник, вул. Нахімова, 22/2.

ГАЛИНА ЯРОВА
директор школи № 1 села Дружелюбів-
ка, депутатка від партії «За майбутнє». 
Закріплена за усіма громадами Козя-
тинщини. Проводить прийом громадян 
щосереди з 14.00 до 17.00 за адре-
сою: село Дружелюбівка, вул. Цен-
тральна, 54 (кабінет директора).
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóâñÿ ìåøêàíåöü 
²âàíêîâåöü. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî 
çà ¿õí³ì ñåëîì â ñòîðîíó ì³ñ-
òå÷êà Çàë³çíè÷íîãî ïðàö³âíèêè 
ë³ñãîñïó âèïèëþþòü æèâ³ äåðå-
âà. Òèì, õòî çãîëîñèâñÿ ï³äçàðî-
áèòè, «÷îðí³ ë³ñîðóáè» ïëàòÿòü 
ñîòíþ ãðèâåíü ïëþñ äðîâà.

Ìîæíà çðîçóì³òè ðîçïà÷ ÷î-
ëîâ³êà, ÿêèé óñâ³äîìëþº, ùî 
òàêèìè ä³ÿìè ë³ñ³âíèêè íèùàòü 
ëåãåí³ ïëàíåòè. ×è ìîæíà çíè-
ùåííþ äåðåâ çàïîá³ãòè? Âè-
ÿâëÿºòüñÿ ìîæíà, ÿêùî öüîãî 
õî÷å ñàìà ãðîìàäà. Ëþäìèëà 
Ëàâðåíþê ó Çáàðàçüêîìó ë³ñ³, 
Âîëîäèìèð Ãóïÿê íà ïàãîðáàõ 
Ãóéâè, ç³áðàâøè ãðîìàäó, ïðî-

ãíàëè ë³ñîðóá³â ç âèïèñàíèìè 
íà âèðóáêó äîêóìåíòàìè.

Â óêðà¿íñüêèõ ë³ñ³â º òðè 
ãîñïîäàð³. Ïåðøèé — öå íàðîä 
Óêðà¿íè. Äðóãèé ãîñïîäàð — 
Äåðæë³ñ. ² òðåò³é ãîñïîäàð ìî-
ëîäèé, àëå ÿê êàæóòü, ðàíí³é.

Â ðàäÿíñüê³ ÷àñè áóëà ñòâîðåíà 
ïðîãðàìà çàë³ñíþâàííÿ çåìåëü, 
ÿê³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ òåõ-
í³êîþ íå îáðîáëÿëèñÿ. Êîëãîñï-
íèêè âçÿëè ëîïàòè òà ñàäæàíö³ 
³ ï³øëè ñàäèòè äåðåâà íà êðó-
òèõ ñõèëàõ ÷è íåïðèäàòíèõ äëÿ 
çåìëåðîáñòâà çåìëÿõ. Â ñåðåäèí³ 
90-õ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ, ÿê³ ñàäèëè ñåëÿíè, 
ïåðåäàëè â äîãëÿä ³ êîðèñòóâàí-
íÿ Àãðîë³ñó. Òàê â óêðà¿íñüêèõ 
ë³ñ³â çíàéøîâñÿ òðåò³é ãîñïîäàð. 

Òîæ ïðàö³âíèêàìè ë³ñãîñïó, ïðî 
ÿêèõ íàì ðîçïîâ³äàâ ìåøêàíåöü 
²âàíêîâåöü, âèÿâèëèñü ïðàö³â-
íèêè Àãðîë³ñó.

Ïåðøî÷åðãîâà çàäà÷à àãðîë³ñ³â 
ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çá³ëüøèòè 
â Óêðà¿í³ ïëîù³ ë³ñ³â ³ çá³ëüøèòè 
çåëåí³ íàñàäæåííÿ â ìåæàõ íà-
ñåëåíîãî ïóíêòó. Ò³ëüêè íå òàê 
ñòàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ. Óïðàâë³í-
íÿ Àãðîë³ñó, íàä³ëåíå ïîâíîâà-
æåííÿìè, í³áè ÿê â³ä ãðîìàäè, 
ðîçïîðÿäæàòèñÿ ë³ñîâèìè ðåñóð-
ñàìè íà ñâ³é ðîçñóä, âèäàþ÷è 
ñâîþ ³íîä³ çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü, 
ÿê äîãëÿä çà ë³ñàìè.

Âñå ìàº ó íèõ êðàñèâèé âè-
ãëÿä ³ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³. 
À âèðóáêè òàê³ ÿê îñâ³òëåííÿ, 
ïðî÷èùåííÿ, ïðîð³äæóâàííÿ, 

ïðîõ³äíà òà ñàí³òàðíà ðóáêè ìà-
þòü ëîã³÷íå ïîÿñíåííÿ. Âñå, ùî 
ðóáàºòüñÿ — ëèøå äëÿ òîãî, ùîá 
³íø³ äåðåâà äîáðå ðîñëè. Òîæ 
âèõîäèòü, ùî âñ³ ïåðåðàõîâàí³ 
ðóáêè ò³ëüêè íà êîðèñòü äëÿ ë³ñó.

Àëå äîìîâëÿþòüñÿ ç ë³ñîïà-
òîëîãîì, ÿêèé â ë³ñîðóáíîìó 
êâèòêó âêàçóº ïëàíîâó âèðóá-
êó. ² ë³ñ ðóáàþòü. Âèíèùóþòü 
çäîðîâ³ äåðåâà. Çâ³ñíî, ìîæíà 
âèêëèêàòè íà ì³ñöå âèðóáêè 
ïîë³ö³þ, àëå âîíà ïåðåâ³ðèòü 
äîêóìåíòè ³ ñêàæå, ùî ðîáîòè 
â ë³ñ³ âåäóòüñÿ çàêîííî 

Ñïåö³àë³ñòàì Àãðîë³ñó õî÷åòü-
ñÿ íàãàäàòè, ùî â ë³ñîâîìó êî-
äåêñ³ Óêðà¿íè â ñòàòò³ 1 çàãàëü-
íèõ ïîëîæåíü çàïèñàíî: «Ë³ñè 
Óêðà¿íè º ¿¿ íàö³îíàëüíèì áàãàò-

ñòâîì ³ çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì òà 
ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ âèêîíóþòü 
ïåðåâàæíî âîäîîõîðîíí³, çàõèñ-
í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, îçäî-
ðîâ÷³, ðåêðåàö³éí³ (àêòèâíèé 
â³äïî÷èíîê ëþäåé), åñòåòè÷í³, 
âèõîâí³, ³íø³ ôóíêö³¿ òà º äæå-
ðåëîì äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá 
ñóñï³ëüñòâà â ë³ñîâèõ ðåñóðñàõ». 
À â ñòàòò³ 7 ðîçä³ëó 2 çàïèñàíî: 
«Ë³ñè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè º îá’ºêòàìè 
ïðàâà âëàñíîñò³ Óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó». Òîáòî, Àãðîë³ñ ìàº 
âèêîíóâàòè ôóíêö³þ äîãëÿäó 
çà ë³ñîâèìè ä³ëÿíêàìè, àæ í³ÿê 
â³í íå ìîæå áóòè âëàñíèêîì íà-
â³òü ÷àñòèíè ë³ñîâîãî ôîíäó ³ âè-
ïèëþâàòè éîãî, íå ïîñòàâèâøè 
äî â³äîìà ãðîìàäó.

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ùå íà ïî÷àòêó ëþòîãî òåðè-
òîð³àëüí³ ãðîìàäè íàøî¿ îáëàñò³ 
ïî÷àëè äîëó÷àòèñü äî ðåàë³çàö³¿ 
ïðîåêòó «Ïîë³öåéñüêèé îô³öåð 
ãðîìàäè». Ñï³âïðàöÿ òà ïàðòíåð-
ñòâî ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ é òåðèòî-
ð³àëüíèìè ãðîìàäàìè ðåã³îíó 
çàêëþ÷àºòüñÿ ó ï³äïèñàíí³ ìå-
ìîðàíäóì³â. Äîäàìî, ùî ìåòîþ 
ïðîåêòó º çàáåçïå÷åííÿ êîæíî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè îô³öåðîì 
ïîë³ö³¿, ÿêèé æèòèìå ³ ïðàöþâàòè-
ìå íà ¿¿ òåðèòîð³¿ òà áóäå îð³ºíòî-
âàíèé íà ðîçâ'ÿçàííÿ áåçïåêîâèõ 
ïèòàíü ¿¿ ìåøêàíö³â. Ïîë³öåéñüê³ 
îô³öåðè ãðîìàäè çàïîá³ãàòèìóòü 
â÷èíåííþ ïðàâîïîðóøåíü òà çëî-
÷èí³â, ìàòèìóòü ïîâíîâàæåííÿ 
ó ðîçñë³äóâàíí³ êðèì³íàëüíèõ 
ïðîñòóïê³â, áóäóòü ïðîâîäèòè 
ïðåâåíòèâíó ðîáîòó ç ä³òüìè òà 
ñòåæèòè çà áåçïåêîþ äîðîæíüîãî 
ðóõó. Áóäóòü ìàòè íàëåæíå ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ.

Íàðàç³ â³äîìî, ùî â îáëàñò³ 
ïðîåêò ï³äòðèìàëè 59 òåðèòîð³-
àëüíèõ ãðîìàä. Ç íèìè êåð³âíèê 
îáëàñíîãî ãëàâêó ïîë³ö³¿ ²âàí 
²ùåíêî ï³äïèñàâ ìåìîðàíäóìè 
ïðî ñï³âïðàöþ òà ïàðòíåðñòâî.

ЯК З ОФІЦЕРАМИ 
НА КОЗЯТИНЩИНІ?

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñåêòîðó 
ïðåâåíö³¿ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³-
ëåííÿ ïîë³ö³¿ ªâãåí³ÿ Òðàéäà-
êàëà, íà Êîçÿòèíùèí³ íàðàç³ 
óêëàëè ìåìîðàíäóìè ò³ëüêè äâ³ 
ÎÒÃ — Êîçÿòèíñüêà òà Ãëóõî-
âåöüêà. Ùîäî Ìàõí³âñüêî¿ òà 
Ñàìãîðîäîöüêî¿ — òî âîíè ïîêè 
ùî íå ãîòîâ³ äî öüîãî.

— Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ â³ä-
áóâñÿ íàá³ð íà ïîë³öåéñüêèõ 
îô³öåð³â ãðîìàäè ç ÷èñëà àòåñ-
òîâàíèõ ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿, — 
êàæå ªâãåí³é Òðàéäàêàëî. — Ç 
íàøîãî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ ïîäàëè 
ñâî¿ êàíäèäàòóðè îäèí ïðà-
ö³âíèê ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ³ âñ³ 
ä³ëüíè÷í³. Âîíè ïðîéøëè òåñòó-
âàííÿ ³ çàðàç ¿õ âñ³õ çàïðîøóþòü 
íà ñï³âáåñ³äó. Òîáòî, âñå öå ùå 
â ïðîöåñ³.

Âæå â³äîìî, ùî â Êîçÿòèí-
ñüê³é ÒÃ ìàº áóòè ø³ñòü ä³ëüíè÷-
íèõ îô³öåð³â ïîë³ö³¿. Â ³íøèõ — 
çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ. 
ßê çàóâàæèâ ªâãåí³é Òðàéäàêà-
ëî, íà äàíèé ÷àñ Êîçÿòèíñüêà 
ì³ñüêà ðàäà ïîêè ïîãîäèëàñÿ 
ò³ëüêè íà äâà. ßêùî êîçÿòèíñüê³ 
ïîë³öåéñüê³ ïðîéäóòü êîíêóðñ ³ 
çàê³í÷àòü äâîì³ñÿ÷íå íàâ÷àííÿ, 

Ліси від вирубок може захистити лише громада

ДВІ ГРОМАДИ З ОФІЦЕРАМИ ПОЛІЦІЇ, 
А ДВІ ПОКИ ЩО НІ. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?
Поліцейські зміни  На посаду офіцера 
громади свої кандидатури подали всі 
козятинські дільничні інспектори та один 
працівник патрульної поліції. Які громади 
вже уклали меморандуми про співпрацю 
з ними, а які ще ні. Хто в таких випадках 
буде забезпечувати правопорядок?

òî â ì³ñò³ áóäå ïîêè ÷îòèðè ä³ëü-
íè÷íèõ ³ äâà îô³öåðè.

ЗАМІСТЬ ДІЛЬНИЧНИХ 
БУДУТЬ ОФІЦЕРИ 

Íàïðîøóºòüñÿ ïèòàííÿ: «À ùî 
ðîáèòè òèì ÎÒÃ, ÿê³ íå ï³ä-
ïèñàëè ìåìîðàíäóìè? Â íèõ 
íå áóäå í³ îô³öåð³â ïîë³ö³¿, í³ 
ä³ëüíè÷íèõ?» 

— Ä³ëüíè÷í³ â íàñ º ³ âîíè 
³ áóäóòü, — ïîÿñíþº ªâãåí³é 
Òðàéäàêàëî. — Öå ÿêùî âæå òàê 
ñòàíåòüñÿ, ùî âñ³ çàõî÷óòü áóòè 
ç ïîë³öåéñüêèìè îô³öåðàìè ãðî-
ìàäè (öå ñòîñóºòüñÿ ÎÒÃ), òî òîä³ 
ä³ëüíè÷íèõ íå áóäå âçàãàë³. 

Ðàí³øå áóëî òàê, ùî ïîë³öåé-
ñüêèé îô³öåð ãðîìàäè — öå äî-
äàòêîâà ïîñàäà, à çàðàç âîíî òàê 
íå âèõîäèòü. Îô³öåð ãðîìàäè 
ìàº áóòè íà çì³íó ä³ëüíè÷íî-
ãî. Òîáòî, ïîñàäó ä³ëüíè÷íîãî 
ë³êâ³äóþòü ³ çðîáëÿòü ¿¿ ïîñàäîþ 
ïîë³öåéñüêîãî îô³öåðà ãðîìà-
äè. Àëå ïîêè âñ³ ÎÒÃ íå âèçíà-
÷àòüñÿ ç îô³öåðàìè — áóäóòü 
ä³ëüíè÷í³.

Òàêîæ ªâãåí³é Òðàéäàêàëî 
ðîçïîâ³â, ùî ìàº ùå áóòè íàá³ð 
íà ïîë³öåéñüêîãî îô³öåðà ç ÷èñ-
ëà öèâ³ëüíèõ îñ³á. Íàïðèêëàä, 
ÿêùî º â ñåë³ êàíäèäàòóðà ³ éîãî 
õî÷å ãðîìàäà (îáîâ'ÿçêîâà óìîâà 
âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà), â³í òåæ 
ìîæå áóòè îô³öåðîì ãðîìàäè.

Яка ж відмінність між дільнич-
ним інспектором поліції та по-
ліцейським офіцером громади? 
В принципі, їхні обов’язки од-
накові. Єдине — поліцейський 
офіцер повинен більше часу 
проводити безпосередньо 
в своїй громаді. Керівництво 
райвідділу буде мінімізувати 
його залучення на інші захо-
ди. Плюс він буде підзвітним 
двом керівникам — голові ОТГ 
і начальнику поліції. Але біль-
ше — другому. Тому що офіцер 
буде мати звання і зарплату 
буде отримувати в поліції. 
Громада не бере на себе такий 

обов'язок. Натомість вона має 
забезпечити працівника робо-
чим кабінетом, транспортом 
та, за можливості, службовим 
житлом.
До всього цього також слід 
додати, що проект «Поліцей-
ських громади» передбачає 
ще і створення поліцейських 
станцій. За словами Євгенія 
Трайдакала, на Козятинщині їх 
буде дві — одна в Бродецькому, 
вона буде відноситись до Глу-
ховецької селищної ради. І дру-
га — в Кордишівці, вона буде 
відноситися до Козятинської 
міської ради.

Більше часу на громаду 

ßêùî âñ³ çàõî÷óòü 
áóòè ç ïîë³öåéñüêèìè 
îô³öåðàìè ãðîìàäè 
(öå ñòîñóºòüñÿ ÎÒÃ), 
òî òîä³ ä³ëüíè÷íèõ 
íå áóäå âçàãàë³

З козятинського відділку подали свої кандидатури один 
працівник патрульної поліції і всі дільничні 
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

«Äåí äîáðè» — ñàìå òàê ïî-
äåêóäè â³òàþòüñÿ ó ñåë³ Ìèêî-
ëà¿âêà.

Äèðåêòîð øêîëè Ëàðèñà Ëà-
íîâèê ïîêàçóº êëàñ, äå ä³òè 
ôàêóëüòàòèâíî âèâ÷àþòü ÷åñü-
êó ìîâó. Çàãàëîì íà çàíÿòòÿ 
õîäèòü 25 ä³òåé. Íà ñò³íàõ áåç-
ë³÷ ãðàìîò òà äèïëîì³â. Ïàí³ 
Ëàðèñà çàâæäè ïåðåéìàëàñÿ 
ïðîáëåìîþ çáåðåæåííÿ ÷åñü-
êî¿ êóëüòóðè íà Êîçÿòèíùèí³. 
Çàâäÿêè ¿¿ çóñèëëÿì ó 2004 ðîö³ 
áóâ ñòâîðåíèé ÷åñüêèé ôîëü-
êëîðíî-åòíîãðàô³÷íèé àíñàìáëü 
«Ñòóäàíêà». À âæå â 2006 öüîìó 
òàíöþâàëüíîìó êîëåêòèâó áóëî 
ïðèñâîºíå çâàííÿ íàðîäíîãî.

— Ìîÿ ðîäèííà äèíàñò³ÿ Òî-
ìàø³â íà ñüîãîäí³ îäíà ç íàéá³ëü-
øèõ äèíàñò³é ÷åõ³â, — ðîçïîâ³äàº 
Ëàðèñà Ëàíîâèê. — Öå äèíàñò³ÿ 
â÷èòåë³â. Ì³é ïðàä³ä ïðàöþâàâ 
â÷èòåëåì ïðàö³ â 1935 ðîö³. Ì³é 
áàòüêî ïðàöþâàâ 30 ðîê³â â øêî-
ë³, ìîÿ ñåñòðà òóò ïî÷èíàëà øëÿõ 
â÷èòåëÿ, çàðàç ïðàöþº ó Ïðàç³. 
Êîæåí â êðîâ³ â³ä÷óâàº ñåáå 
÷åõîì. Äî êàðàíòèíó íàø³ ä³òè 
¿çäèëè íà îçäîðîâëåííÿ äî ñâîº¿ 
åòí³÷íî¿ áàòüê³âùèíè.

НЕ БОРЩ, А ПОЛИВКА 
Ïàí³ Ëàðèñà çàïðîøóº îãëÿíó-

òè ìóçåé, ÿêèé òåæ ðîçòàøîâàíèé 
ó ñò³íàõ øêîëè. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç 

äâîõ ê³ìíàò. Òóò ïîêàçàíèé ïîáóò 
ìèêîëà¿âñüêèõ ÷åõ³â, ñòàðîâèíí³ 
ìåáë³, ñâ³òëèíè, çíàðÿääÿ ïðàö³, 
äîêóìåíòè, à ùå êíèãà ïðî òðà-
äèö³éí³ ðåöåïòè ìèêîëà¿âñüêèõ 
÷åõ³â. Åêñêóðñ³þ íàì ïðîâîäèòü 
â÷èòåëü ³ñòîð³¿ òà åòí³÷íà ÷åøêà 
Ãàëèíà Âàöàê.

— Ðàí³øå ÷åñüêà çâó÷àëà 
ñêð³çü — â ìàãàçèí³, â ïîáóò³, 
ì³æ ñîáîþ âñ³ íåþ ñï³ëêóâà-
ëèñü. Íàø³ ïðåäêè íå îäðó-
æóâàëèñü íà óêðà¿íöÿõ. Òîìó 
ïîäåêóäè áëèçüê³ ðîäè÷³ âñòó-
ïàëè â øëþá, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Ãàëèíà. — Ç ïî÷àòêó 70 ðîê³â 
äîçâîëèëè âæå çì³øàí³ øëþ-
áè. ß ïàì'ÿòàþ âèéøëà çàì³æ 
çà óêðà¿íöÿ, à â³í ïðîñèòü ãî-
òóâàòè áîðù, ÿ íå çíàëà, ùî öå. 
Â íàñ ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ 
ïåðåäàþòüñÿ âëàñí³ ðåöåïòè. 
Íàé÷àñò³øå â íàñ ãîòóþòü ïî-
ëèâêè, öå ñóïè. Ìàéæå â êîæ-
í³é õàò³ ìîæíà ïî÷óòè ðåöåïò 
õëåáîâî¿ ³ ÷åñíèêîâî¿ ïîëèâêè.

² ñïðàâä³, ÷åõè â ö³é ì³ñöå-
âîñò³ íåàáèÿê³ ãóðìàíè. Çíà-
éîìëþñÿ ç 81-ð³÷íîþ Ãåíåþ 
Áàëüøàíåê. Âîíà ÷åøêà. Âñ³õ ä³-
òåé òà îíó÷îê çìàëå÷êó ïðèâ÷àº 
äî âëàñíèõ òðàäèö³é ³ âëàñíî¿ 
êóëüòóðè. À ðåöåïòè íàö³îíàëü-
íî¿ êóõí³ óñïàäêóâàëà â³ä ìàòåð³, 
ÿêà äóæå ëþáèëà ãîòóâàòè. Âñå 
çáåð³ãàº ó ïàì’ÿò³, àëå ìàº ïèñà-
íèé ðó÷êîþ áëîêíîò ç ð³çíèìè 
ðåöåïòàìè.

БЕРЕЖУТЬ ТРАДИЦІЇ ПРЕДКІВ. 
ЯК ЖИВУТЬ МИКОЛАЇВСЬКІ ЧЕХИ 
Репортаж  У селі Миколаївка 
прописано близько 600 осіб, 
третина з яких етнічні чехи. Їх предки 
поселилися тут майже 150 років тому. 
Чим відрізняється життя тутешніх 
селян, їх побут та звичаї?

ДОБРИЙ ФАРТУХ — 
ГАРНА ГОСПОДИНЯ 

— ß çàâæäè íà ñâÿòà ÷è äí³ 
íàðîäæåííÿ â ðîäèí³ ãîòóþ 
÷åñüêèé ñóï ç êíåäë³÷êàìè. 
Ñïåðøó â³äâàðþþ êóðêó â êà-
ñòðóë³. Ïîò³ì ðîáëþ êíåä-
ë³÷êè. Áåðåòüñÿ ñóõèé áàòîí, 
ïåðåòèðàþ éîãî íà òåðêó àáî 
íà ì'ÿñîðóáö³ ïåðåêðó÷óþ, äî-
äàþ ïà÷êó ìàñëà ³ 5 ÿºöü. Öå 
ðîçì³øóþ ³ êðóòÿòüñÿ ìàëåíüê³ 
êíåäë³êè. Â êèïëÿ÷èé áóëüéîí 
êèäàþ êíåäë³êè. Ïîñîëèëà ³ âñå. 
Êíåäë³êè ãîòîâ³ ³ ïîäàþ íà ñò³ë. 
Í³÷îãî íå äîäàþ òóäè, í³ îâî-
÷³â, í³ êðóïè, ëèøå áóëüéîí ³ 
êíåäë³êè. Âñ³ â ðîäèí³ äóæå ëþ-
áëÿòü öþ ñòðàâó, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³. — Òàêîæ â íàñ ïîïóëÿðí³ 
êîëà÷³ — öå ïå÷èâî ç ñèðîì, 
³ç ñóøåíîþ, ç ìàêîì. Â êîæíî¿ 
ãîñïîäèí³ º ê³ëüêà âèä³â ôàð-
òóõ³â. Íà ðîáîòó îäÿãàº îäèí, 
à íà ñâÿòî ³íøèé, ôàðòóõ â íàñ, 
ÿê ñèìâîë, ùî æ³íêà ãàðíà ãîñ-
ïîäàðêà. Ðàí³øå â ìåíå áóâ á³-
ëèé ãàïòîâàíèé ôàðòóõ, çàðàç 
íîøó á³ëüø ñó÷àñí³.

МОЛОДЬ ПІДТРИМУЄ 
ТРАДИЦІЇ 

Îíó÷êà Â³òàë³íà Áàëüøàíåê 
ïîêàçóº ñòàð³ ÷îðíî-á³ë³ ñâ³ò-
ëèíè ç âåñ³ëëÿ â åòí³÷íèõ ÷åõ³â. 
Ìîâèòü, ùî çàïðîøåí³ þíàêè 
òà ä³â÷àòà ìàëè áóòè â ïàð³. ² öå 
îáîâ’ÿçêîâî. Ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ áîÿðè 
äàðóâàëè ñâî¿ì äðóæêàì öóêåðêè 
³ ïðîâîäæàëè äîäîìó. Çàðàç óæå 
ð³äøå â òàêîìó ñòèë³ ñâÿòêóþòü 
âåñ³ëëÿ. Ïðîòå äåÿê³ òðàäèö³¿ âñå-
òàêè çáåðåãëèñÿ. Â³òàë³í³ Áàëü-
øàíåê çàðàç 17 ðîê³â ³ âîíà ç 
äðóçÿìè ùîðîêó â³äðîäæóº òàêó 
òðàäèö³þ, ÿê ñâÿòî Ì³êóëàøà.

— ß ³ ìî¿ äðóç³ çáèðàºìîñÿ 
5 ãðóäíÿ, éäåìî ïî ñåëó äî ä³-
òåé. Âîíè íàì ðîçïîâ³äàëè â³ðø³, 
à ìè ¿ì äàâàëè ñîëîäîù³. Ìè ïå-
ðåîäÿãàëèñÿ â Ì³êîëàøà — ãîëî-
âíà ïåðñîíà, áóëè äâà ÿíãîëè ³ 
äâà ÷îðòè. Âñå ä³éñòâî ÷åñüêîþ 
ìîâîþ. Öÿ òðàäèö³ÿ ÷åñüêà ³ âîíà 
äàâíÿ, — êàæå Â³òàë³íà. — ß ç ÷î-
òèðüîõ ðîê³â çíàþ ÷åñüêó, ³ âè-
ñòóïàëà ïîñò³éíî â íàøîìó ôîëü-
êëîðíî-åòíîãðàô³÷íîìó àíñàìáë³ 
«Ñòóäàíêà». Ìè âñ³ ìàëè ÷åñüê³ 
êîñòþìè, ñï³âàëè íàö³îíàëüí³ 
äàâí³ ï³ñí³, âèñòóïàëè â Ïðàç³ 
òà â ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Îñü, 
íà ïîëèö³ ìî¿ âñ³ äîñÿãíåííÿ (ïî-
êàçóº ê³ëüêà äåñÿòê³â êóáê³â òà 
ñòàòóåòîê ³ äèïëîì³â).

НІХТО НЕ САДЖАВ 
КАРТОПЛЮ ПІД ЛОПАТУ 

Â Ìèêîëà¿âö³ âñå çíàõîäèòü-
ñÿ ïîðó÷. Á³ëÿ øêîëè äèòÿ÷èé 
ñàäî÷îê, ìàãàçèí, àâòîáóñ-
íà çóïèíêà ³ òóò æå êëàäîâè-
ùå. Ö³êàâî, ùî íà êëàäîâèù³ 
ÿ íå ïîáà÷èëà æîäíèõ â³íê³â ÷è 
ïëàñòèêîâèõ êâ³ò³â.

— Ó íàñ âøàíóâàííÿ ïîìåð-

ëèõ â³äáóâàºòüñÿ âîñåíè, â ëèñ-
òîïàä³, — äîäàº Â³òàë³íà. — Öåé 
äåíü íàçèâàþòü äóøå÷êè. Ìè 
éäåìî ââå÷åð³ íà êëàäîâèùå 
³ çàñâ³÷óºìî ëàìïàäêè. Â íàñ 
íà êëàäîâèù³ çàâæäè ÷èñòî, í³õ-
òî íå íåñå ïëàñòèêîâèõ êâ³ò³â. 
Ïðèõîäèìî äîäîìó, îá³äàºìî ³ 
çãàäóºìî âñ³õ ð³äíèõ.

Ìèêîëà¿âñüê³ ÷åõè äóæå ïðà-
öüîâèò³ ³ ëþáëÿòü ãîñïîäàðþ-
âàòè.

— Ó íàñ ³ç äàâíà í³õòî í³êîëè 
íå ñàäæàâ êàðòîïëþ ï³ä ëîïà-
òó, — óñì³õàþ÷èñü, ãîâîðèòü ñòà-
ðîñòà ñåëà Â³êòîð Áàëüøàíåê. — 
Íàø³ ïðàä³äè ³ ìè âñå ñàäèëè ï³ä 
ðó÷í³ ïëóãè, ÿê³ ðîáèëè âëàñíî-
ðó÷ äëÿ êîíåé. Òàêîæ ÿ çíàþ, 
ùî â íàñ â ñåë³ ó ðîêè ãîëîäîìî-
ðó íå áóëî âåëèêèõ ñìåðòåé, ÿê 
â ³íøèõ ñåëàõ. Â ìî¿é ðîäèí³ âñ³ 
ìàëè ãîñïîäàðñòâî, ïðàöþâàëè 
íà çåìë³.

Ìèêîëà¿âñüê³ ÷åõè çàâæäè 
óñâ³äîìëþâàëè ñåáå ÷àñòèíîþ 
÷åñüêîãî íàðîäó, àëå çàðàç âîíè 
íå öóðàþòüñÿ é óêðà¿íñüêîãî ³ 
ïîäåêóäè ïåðåéìàþòü íàø³ òðà-
äèö³¿ òà çâè÷à¿.

Перші чеські переселенці 
на Козятинщині з’явились 
у 1876 році. Переїхали тоді в ці 
краї 108 чоловіків та 96 жінок і 
поселилися в Голендрах. На по-
чатку 1883 року переселенці 
отримали дозвіл на створення 
самостійної сільської громади. 
У 1891 році населений пункт 
було перейменовано у Мико-
лаївське, згодом у Миколаївку. 
На початку ХХ століття в селі 

було 757 мешканців, які займа-
лись хліборобством, збудували 
кузню, млин, шинок, будували 
великі та світлі оселі.
У 1990 році в Миколаївці 
було створено Чехословаць-
ке культурно-освітнє това-
риство ім. Я. А. Каменського. 
У 1996 році товариство було 
перейменоване в Чеське куль-
турно-освітнє товариство «Го-
лендерські чехи».

Приїхали у позаминулому столітті 

Галина Вацак показує музей чеської культури. Він діє при школі

Чеський фольклорно-етнографічний ансамбль 
«Студанка».  Його знають далеко за межами України
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

Старі кафе 
і ресторани 
Козятина

ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
2. Ресторан на вулиці Пилипа Орлика, де 
сьогодні Меблевий магазин. 5. Колишній 
ресторан на розі Склярова і Пилипа Орлика 
навпроти парку. 10. Колишнє кафе на вулиці 
Васьковського, на вивісці якого були верблюди. 
11. Дитяче кафе на Героїв Майдану, 17, де 
ласували морозивом. 12. Ресторан на вокзалі. 
14. Кафе з «райською» назвою, що було 
на вулиці Підгорбунського, де стара автостанція. 
15. Перша козятинська піцерія.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Дитяче кафе, що було у будівлі ресторану 
«Козятин». 3. Дитяче кафе на розі Склярова і 
Героїв Майдану, де подавали смачні молочні 
коктейлі і празький торт. 4. Кафе на вулиці 
Винниченка, у назві якого символ Києва. 
6. Кафе, яке було на місці піцерії «ArmAto». 
7. Ще одне кафе з квітковою назвою, що колись 
було на Грушевського навпроти маленького 
базарчика. 8. Паб на вулиці Січових Стрільців, 
вхід до якого прикрашали велосипеди. 9. Кафе 
на першому поверсі універмагу, де проводили 
акустичні вечори. 10. Кафе, що було навпроти 
дев’ятиповерхівки на Героїв Майдану, 15–17. 
13. Кафе, що колись було на вулиці Василя Земляка 
(колишня Клари Цеткін), у назві якого квітка.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Козятин 5. Лагуна 10. Караван 
11. Роксолана 12. Імператор 14. 
Едем 15. Юність
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Услада 3. Золушка 4. Каштан 
6. Баварія 7. Пролісок 8. Ровер 9. 
Багато 10. Кав’ярня 13. Едельвейс

ВІДПОВІДІ:

1

42 3

5

6

7 8 9 10

11

12 13

14

15
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ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Íàãàäàºìî, ó Êîçÿòèí³ íà «ïå-
ðåõîäö³» òðàâìóâàëàñü Ä³àíà 
Öèìáàðîâè÷. Ñïî÷àòêó çà æèò-
òÿ Ä³àíè áîðîëèñü êîçÿòèíñüê³ 
ë³êàð³, ïîò³ì îáëàñí³, à íàðàç³ 
öå ðîáëÿòü ñòîëè÷í³. Ë³êóâàííÿ 
íå áåçêîøòîâíå, òîæ íà äîïî-
ìîãó ðîäèí³ â³äãóêíóëèñÿ íåáàé-
äóæ³ ëþäè.

Íà æàëü, íå îá³éøëîñÿ ³ áåç 
øàõðà¿â. Êîëè Ä³àí³ àìïóòóâà-
ëè ðóêó, ç êàðòêè, ï³ä ïðèâîäîì 
îïëàòè çà ë³êóâàííÿ, çíÿëè á³ëü-
øå ñîðîêà òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ó Â³-

ííèöüê³é îáëàñí³é ë³êàðí³ 
Ä³àí³ âïåðøå ïðîâåëè îïåðà-
ö³þ íà íîç³. Ï³ñëÿ ÷îãî ë³êàð³ 
ïîñòàâèëè ï³ä ñóìí³â ïèòàííÿ 
ïðî òå, ùî ¿ì âäàñòüñÿ âðÿòó-
âàòè ë³âó íîãó ïàö³ºíòêè. Äëÿ 
êîíñóëüòàö³¿ âèêëèêàëè ñïåö³à-
ë³ñò³â ç «Îõìàäèòó» ³ ò³ íåãàéíî 
«ïî øâèäê³é» ãîñï³òàë³çóâàëè ¿¿ 
äî Êèºâà.

ßê ïîâ³äîìèâ ãàçåòó ñòàðøèé 
áðàò Ä³àíè Àíäð³é, íàðàç³ Ä³à-
í³ ïðîäîâæóþòü ðÿòóâàòè íîãó. 
Äëÿ öüîãî ðîáëÿòü ê³ëüêàãîäèíí³ 
ïðîöåäóðè ï³ä íàðêîçîì. Íàé-
áëèæ÷³ ï³âòîðà ì³ñÿö³ çà îïåðà-
ö³þ ìîâà âçàãàë³ íå éäå.

ДМИТРО АРТЕМЧУК

 ×èì á³ëüøå ïðîõîäèòü ÷àñó 
â³ä ïî÷àòêó åï³äåì³¿, òèì ìåíøå 
ìè îòðèìóºìî íåãàòèâíèõ â³ä-
ãóê³â íà êøòàëò: «Ùî âè ïèøå-
òå? ßêèé êîðîíàâ³ðóñ?!» Òåïåð 
ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî Ñovid 
òàêè º, ïåðåêîíàëèñü íà âëàñ-
íîìó äîñâ³ä³. 

Çàðàçèâñÿ àâòîð öèõ ðÿäê³â 
19 ëþòîãî. Ïðîÿâèâ ñåáå êî-
ðîíàâ³ðóñ ÷åðåç 2 äí³, 21 ëþ-
òîãî. Â ï’ÿòíèöþ, 19 ëþòîãî, 
áóâ ìîðîç ç â³òðîì, òîìó ïåðø³ 
îçíàêè õâîðîáè áóëè ñïðèéíÿò³ 
ÿê çâè÷àéíà çàñòóäà. Ë³êóâàâñÿ 
íàðîäíèìè ìåòîäàìè òðè äí³, 
í³áè ïîëåãøàëî. Çëåãêà ñóãëîáè 
áîë³ëè. Íà 8-é äåíü ï³äíÿëàñÿ 
òåìïåðàòóðà ³ çíîâ ò³ëüêè â í³÷-
íèé ÷àñ. Â äåííó ïîðó òåìïåðà-
òóðà 37,2, ãîðëî ïåð÷èëî ÿê ïðè 
àíã³í³. Íà 9 äåíü íàðîäí³ ìåòîäè 
âæå íå äîïîìàãàëè, ïðè òåìïå-
ðàòóð³ 37,9, îáëè÷÷ÿ òà ñïèíà 
ïåêëè òàê, í³áè ïàÿëüíèêîì  
ï³ä³ãð³âàþòü. Âæå íà 11 äåíü 
çíîâ ó í³÷íèé ÷àñ ÿ âòðàòèâ íþõ. 
Ùîïðàâäà, ò³ëüêè íà ãîäèíó. Â 
òîé æå äåíü ï³øîâ äî ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ. Ïðîéøîâ òåñò íà êîðî-
íàâ³ðóñ, â³ðí³øå íå ïðîéøîâ, à 
òåñò ç³ïñóâàâ. ßê éòè äî ë³êàðÿ 
òà çóáè íå ÷èñòèòè? ² öüîãî áóëî 
äîñòàòíüî, ùîá òåñò, ÿêèé áóâ 
ãîòîâèé ÷åðåç òðè äîáè, áóâ íå-
ãàòèâíèì. Êð³ì òåñòó ñ³ìåéíèé 
ë³êàð ïîñëàëà, ùîá çðîáèâ çí³-
ìîê ëåãåí³â. Ñàìå â³í ³ ðîçâ³-

ÿâ âñ³ ñóìí³âè – äâîñòîðîííÿ 
êîâ³äíà ïíåâìîí³ÿ.

Ñ³ìåéíèé ë³êàð Ëþäìèëà Ðî-
æàíñüêà íàïîëÿãàëà íà ñòàö³-
îíàð³. Òà âèð³øèâ ñïðîáóâàòè 
ë³êóâàòè ïíåâìîí³þ â äîìàø-
í³õ óìîâàõ çà ìåòîäîì äîöåíòà 
Ëüâ³âñüêîãî ìåäóí³âåðñèòåòó 
Àíàòîë³ÿ Íåâçãîäè. Àëå ìàáóòü, 
ùîñü íå òàê ðîáèâ, ÷è âæå áóëî 
ï³çíî. Òîìó í³êîìó íå ðåêîìåí-
äóþ ë³êóâàòèñÿ 33 ïðîöåíòíèìè 
ïàðàìè ñïèðòó. Òî âèíàõ³ä Íå-
âçãîäè, ìàáóòü ò³ëüêè â³í ìîæå 
ë³êóâàòè ñâî¿ì ìåòîäîì.

Âðàíö³ çâåðíóâñÿ äî Îëåêñàí-
äðà Áàðñüêîãî ³ âîíè ç ãîëîâíèì 
ë³êàðåì Îëåêñàíäðîì Êðàâ÷ó-
êîì íàïîëÿãëè íà ãîñï³òàë³çàö³¿. 
Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê ïîïåðåäèâ: 
ò³ëüêè íå òðåáà í³ áîÿòèñÿ, í³ 
ïàí³êóâàòè. 

Â ³íôåêö³éíå â³ää³ëåííÿ ë³ã 
ó ñåðåäó, 3 áåðåçíÿ. Ùå â ïðè-
éîìíîìó â³ää³ëåíí³ âì³ñò êèñ-
íþ â êðîâ³ áóâ 94, âæå â ïàëàò³ 
ñïî÷àòêó 92, ïîò³ì 90. Ì³é ë³-
êóþ÷èé ë³êàð, çàâ³äóâà÷ ³íôåê-
ö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ðîçðîáèëà 
ïðîãðàìó äèõàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè. 
Íà ðàíîê 4-ãî áåðåçíÿ äîáèëèñÿ 
÷åðåç êèñíåâèé êîíöåíòðàòîð 
âì³ñòó êèñíþ â êðîâ³ 93. Êîâ³äó 
äîâåëîñÿ â³äñòóïèòè. 

Ç êîæíèì äíåì ïåðåáóâàííÿ ó 
ë³êàðí³ ñòàâàëî êðàùå. Íà øîñ-
òèé äåíü ãîñï³òàë³çàö³¿, 9 áåðåç-
íÿ, ìåíå âèïèñàëè ç ë³êàðí³ çà 
óìîâè âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é 

ë³êàð³â ì³í³ìóì íà 2 òèæí³.
Ó Êîçÿòèí³ õîäÿòü ÷óòêè, ùî 

äî õâîðèõ ó ë³êàðí³ ð³äêî ï³ä-
õîäèòü ìåäè÷íèé ïåðñîíàë. Ç 
âëàñíîãî äîñâ³äó ñêàæó, ÿê ì³í³-
ìóì ìåäèê çàõîäèòü â³ä 7 äî 10 
ðàç³â. Äî âàæêèõ õâîðèõ ³ óâàãè 
á³ëüøå. Ç 10 âàæêèõ õâîðèõ, ÿê³ 
íà òîé ÷àñ ïåðåáóâàëè ó â³ää³-
ëåíí³, ÷àñòî êëèêàëà äî ñåáå 
ò³ëüêè îäíà 73-ð³÷íà ïàö³ºíò-
êà, ³íø³ äåâ’ÿòü ðîçóì³ëè, ùî 
ä³â÷àòà íå ñèäÿòü, ñêëàâøè ðóêè. 
Àäæå ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ õâîðèõ, 
ÿê çàðàç â ³íôåêö³éíîìó, à ¿õ 
ìàéæå äî ñîòí³, íà âñ³õ âàæêèõ 
íå âèñòà÷àº êèñíåâèõ àïàðàò³â. 
Îò ³ êàòàþòü äî ï³âíî÷³ â³ä îäíî-
ãî âàæêîãî äî ³íøîãî êèñíåâèé 
àïàðàò. Òàê³ ðåàë³¿ ³íôåêö³éíîãî 
â³ää³ëåííÿ.

Çà ÷àñ, ùî àâòîð öèõ ðÿäê³â 
ïåðåáóâàâ ó ë³êàðí³, ìåäèêè ç 
ðåàí³ìàö³¿ ïîâåðíóëè äâîõ ïà-
ö³ºíò³â â ïàëàòó. Ö³ äâîº ïåðå-
áóâàëè ì³æ æèòòÿì ³ ñìåðòþ. 
Òàê, âîíè é äîñ³ âàæê³, àëå âîíè 
æèâ³, òîìó ùî â ë³êàðí³ íàðàç³ 
ùå º ÷èì ë³êóâàòè.

Ïîêè â íàø³é ë³êàðí³ º ñïå-
ö³àë³ñòè, ùî ìîæóòü âèòÿãòè ç 
ðåàí³ìàö³¿, òî ìè, ãðîìàäà, íå 
ïîâèíí³ äîïóñòèòè, ùîá â ðåà-
í³ìàö³¿ íà îäèí àïàðàò øòó÷íî¿ 
âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â îïèíèëèñÿ 
äâîº ÷è á³ëüøå ïàö³ºíò³â. À äëÿ 
òîãî êðàùå â÷èòèñÿ íà ÷óæèõ 
ïîìèëêàõ ³ äîòðèìóâàòèñÿ ïðà-
âèë áåçïåêè. 

ДІАНА НИНІ У КИЄВІ. СТОЛИЧНІ 
ЛІКАРІ РЯТУЮТЬ НОГУ ДІВЧИНІ 
Біда  Від тієї ночі, коли з Діаною 
Цимбарович трапилася трагедія, 
минуло два тижні. Лікарі і досі 
продовжують рятувати понівечену 
поїздом 17-річну дівчину

— Ñåñòð³ â³äíîâëþþòü òêà-
íèíè, âèêà÷óþòü ãí³é ç íîãè, — 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — Ïðîãíîçè 
íà÷å ïîçèòèâí³. 100% íå äàþòü, 
àëå çáåðåãòè íîãó îá³öÿþòü. 
Ìàìà ïîñò³éíî á³ëÿ íå¿. ¯¿ âå-
çóòü â îïåðàö³éíó, òàì ðîáëÿòü 
âñ³ íåîáõ³äí³ ïðîöåäóðè.

Ó ñï³ëêóâàíí³ ç Àíäð³ºì ìè 
çà÷åïèëè òåìó äîïîìîãè ðîäèí³. 
Çàïèòàëè, ÷è âèñòà÷àº êîøò³â?

— Áà÷èâ, ëþäè â êîìåíòàðÿõ 
ï³ä ñòàòòÿìè ïèøóòü, ùî ë³êó-
âàííÿ ìàº áóòè áåçêîøòîâíèì. 
Íà÷å ìè îáìàíþºìî, ùî êóïó-
ºìî ë³êè. Àëå öå ïðàâäà. Ó Â³-
ííèö³ ìè çà âñå ïëàòèëè. Çàðàç, 
â ïðèíöèï³, ë³êóâàííÿ áåçêî-
øòîâíå â Êèºâ³. Àëå íà ö³ àïàðà-
òè, âñ³ ö³ òðóáî÷êè, ô³ëüòðè, ÿê³ 
çàìîâëÿþòü ç Òåðíîïîëÿ, éäóòü 
ãðîø³. Âñ³ ÷åêè ìè çáèðàºìî, 
àáè ïîêàçàòè, ùî áåçêîøòîâíî, 
à ùî — í³.

Îíîâëåíà êàðòêà ÏðèâàòÁàíê 
5168 7574 2581 6123 Òåòÿíà Öèì-
áàðîâè÷ 

Діану госпіталізували в київську лікарню «Охматдит». 
Лікарі намагаються зберегти їй ногу 

ОЛЕНА УДВУД 

  Äâà òèæí³ òîìó äî íà-
øî¿ ðåäàêö³¿ çàòåëåôîíóâàëà 
Íåëÿ Ï³ùåíþê, ìåøêàíêà 
ñåëà Ìàõàðèíåöü Êîçÿòèí-
ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. 
Æ³íêà ðîçïîâ³ëà íàì, ùî ¿é 
ïîñò³éíî ï³äêèäàþòü ï³ä õàòó 
òâàðèí. Îñòàííüîãî ðàçó çà-
ëèøèëè ñîáàêó, íàï³ââ³â÷àð-
êó, à òà ïðèâåëà ÷îòèðüîõ 
öóöåíÿò. Òà á³äà â òîìó, ùî 
æ³íêà çîâñ³ì íå ìàëà ÷èì ¿õ 
ãîäóâàòè, áî îòðèìóº ì³çåðíó 
ïåíñ³þ, ÿêî¿ ëåäâå âèñòà÷àº 
íà òå, ùîá ñîá³ ïî¿ñòè êóïèòè. 
Òîæ âîíà ÷åðåç íàøó ãàçåòó 
çâåðíóëàñÿ äî ÷èòà÷³â ³ çàïè-
òàëà, ÷è íå ïîòð³áåí êîìóñü 
õîðîøèé äðóã.

Ñïåðøó ìè îïóáë³êóâàëè íî-
âèíó ïðî öå íà íàøîìó ñàé-
ò³ kazatin.com, òèæäåíü òîìó 
ñòàòòÿ âèéøëà ó ïîïåðåäíüîìó 
íîìåð³ íàøî¿ ãàçåòè. ² ñòàëîñÿ 
÷óäî — çàâäÿêè íàø³é ïóáë³êà-
ö³¿ óñ³ì öóöåíÿòàì çíàéøëè-
ñÿ ãîñïîäàð³. Íåëÿ Ï³ùåíþê 
çàòåëåôîíóâàëà íàì ó ñåðåäó, 
10 áåðåçíÿ, ³ ïîâ³äîìèëà öþ 
ðàä³ñíó çâ³ñòêó.

— Äóæå ñåðäåøíî äÿêóþ 
çà âàøó ñòàòòþ, — êàæå æ³í-
êà. — Âñ³ ïðî÷èòàëè. Àëå íàé-
ãîëîâí³øå, ùî çà òèæäåíü 
ðîç³áðàëè âñ³õ ñîáàê. Ñóñ³äè 

ìåí³ êàçàëè, òðåáà â ë³ñ âèâåç-
òè, ïîòðàâèòè, õòî ¿õ çàáåðå?! 
À öå çà òèæäåíü çàáðàëè! Í³õòî 
íå ìîæå ïîâ³ðèòè. Ïðè¿æäæà-
ëè ç Êîðäèø³âêè ìîëîä³ ëþäè. 
Äóæå ¿ì ñïîäîáàëèñÿ, áî ñîáà÷-
êè ä³éñíî ãàðí³, êó÷åðÿâ³. ß âàì 
íå ìîæó ïåðåäàòè! ² òàêèé ìî-
ðîç áóâ, äâàäöÿòü ãðàäóñ³â, àëå 
âîíè ïåðåíåñëè. Ùîïðàâäà, 
â ìåíå áóäà. ² ç Êîçÿòèíà, ³ ç 
Ìàõàðèíåöü ïðè¿æäæàëè çàáè-
ðàòè. Ñüîãîäí³ çàáðàëè îñòàííº. 
Ìóæ÷èíà ïðè¿õàâ ³ â³í ç òàêèì 
çàõîïëåííÿì ãîâîðèâ. Êàæå, 
áà÷èâ ñîáàê, àëå òàêî¿ êðàñè 
íå áà÷èâ.

Òà ö³ öóöåíÿòà áóëè íå ºäè-
íèìè ìåøêàíöÿìè ïîäâ³ð’ÿ 
ïàí³ Íåë³. Ó íå¿ ùå º ï’ÿòü 
êîò³â. Æ³íêà ïðîñèòü, ùîá ìè 
íàïèñàëè ùå é ïðî íèõ, áî 
òàêîæ õî÷å ¿õ â³ääàòè.

— Âîíè ÷îðí³, — ðîçïîâ³äàº 
Íåëÿ Ï³ùåíþê. — Òðè êèö³ ³ 
äâà êîòèêè. Ùå ìîëîä³. Ó íèõ 
ìàìà — øîòëàíäñüêà ïîðîäà, 
àëå òàòî — ïðîñòèé ê³ò.

ßêùî õî÷åòå ïðèõèñòèòè ëà-
ã³äíîãî ìóðêîòèêà, ÿêèé áóäå 
âàñ ëþáèòè ³ ñòàíå íàéêðà-
ùèì ìèøîëîâîì, òåëåôîíóéòå 
äî Íåë³ Ï³ùåíþê çà íîìåðîì 
(093) 688–22–94. Êîòèê³â âîíà 
â³ääàñòü áåçêîøòîâíî, àëå 
ëèøå ó äîáð³ ðóêè.

Цуценят забрали. 
Візьміть котиків 

Перевірив на власному досвіді
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда 
06.30 М/ф «Парасолька на 
риболовлi» 
06.40 М/ф «Парасолька на 
полюваннi» 
06.50 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
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  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.25, 00.30, 03.00, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55 Д/п «Жорстока мiграцiя 
у природi» 
20.00, 00.40 Д/ц «Супер - 
чуття» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

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, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.35 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
22.00 Т/с «Родичi» l  

IНТЕР 
06.05, 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» 
10.05, 18.00, 19.00, 04.10 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Випадково 
вагiтна» s  
14.15 Х/ф «Чого хоч 
Жюльетт» s  
16.05 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
05.05 Еврика! 
05.10 Служба розшуку дiтей 
05.15, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.05 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.05 Секретний фронт 
12.10, 13.15 Анти-зомбi 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.15 Х/ф «Вдови» s  
16.35 Х/ф «Коломбiана» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Бiльше нiж правда 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес» s  
22.30 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка. Новий 
сезон 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
09.30 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть» 
12.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 
2: Озброєна i легендарна» 
14.10 Орел i Решка 
16.20 Х/ф «Джон Картер: Мiж 
свiтами» s  
19.00 Вiд пацанки до 
панянки s  
21.00 Х/ф «За бортом» 
23.30 Х/ф «Стажист» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 

10.00 Мiсiя: краса 
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s  
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l  
18.00 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Незакрита 
мiшень» s  

СТБ 
08.50 «Битва екстрасенсiв» s  
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 
двох» 

НTН 
07.35, 17.15, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.05 Х/ф «Знову невловимi» 
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.40 
«Свiдок» 
12.50 Х/ф «Прихована загроза» 
14.40 «Таємницi свiту» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
22.50 Х/ф «Пострiл у спину» 

TET 
08.15, 09.15, 19.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Країна У 
09.45 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 
18.15 Т/с «Батько рулить 3» 
21.15 Х/ф «Випадковий 
шпигун» s  
23.00 Одного разу в Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Плiч-о-плiч 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.55 Буковинськi загадки 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 «Неймовiрнi винаходи», 
7с. Барабани. Пружинка. Шпага 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Хлопчик з 
вуздечкою» 
14.10 М/ф «Котигорошко» 
14.20 М/ф «Повертайся 
Капiтошко» 
14.30 М/ф «Найменший» 
14.40 М/ф «Колосок» 
14.50 М/ф «Козлик та ослик» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.35 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогодня. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.05 Телевiзiйний серiал 
«Справжня гра престолiв», 4 с. 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.45 «Мобiльний 
репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
11.00 т/с «Тут» 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/с «Дика прогулянка» 
19.55, 00.30 Д/ц «Супер - 
чуття» 
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
22.00 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
23.00 #ВУКРАЇНI 

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 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.45 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
21.55 Т/с «Родичi» l  
23.00, 00.05 Т/с «Кухня» 
01.05 Х/ф «Менi б у небо» s  
02.55 Х/ф «Ва-банк» 

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» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l  
14.30, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.05, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.50 Х/ф «Смерть Сталiна» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.25 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.20 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за Лос 
Анджелес» s  
01.35 Х/ф «Горець» s  
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка. Дива свiту 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.20 Х/ф «Робiн Гуд» l  
12.50 Кохання на виживання s  
15.00 Орел i Решка 
17.00 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
21.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей» s  
23.00 Х/ф «Джордж iз джунглiв» 
00.50 Х/ф «Хатина в лiсi» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.00 Мiсiя: краса 
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s  
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l  

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 «Кладова 
життя» s  

СТБ 
08.55 «Битва екстрасенсiв» s  
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 
двох» 
23.00 Т/с «Лист очiкування» s  

НTН 
06.10, 10.50, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 02.20 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Пострiл у спину» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Свiдок. Агенти» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Будьте здоровi» 
23.15 Х/ф «Хазяїн тайги» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 01.00 Сiмейка У 
09.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 00.00 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько 
рулить 3» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Смокiнг» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Крутий замiс 
09.50, 18.10 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Черевички» 
14.10 М/ф «Як песик i кошеня 
пiдлогу мили» 
14.20 М/ф «Справжнiй 
ведмедик» 
14.30 М/ф «Круглячок» 
14.40 М/ф «Парасолька та 
автомобiль» 
14.50 М/ф «Ниточка 
та кошеня» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Край пригод 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 В Українi 
21.05 Д/ф «АУ» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00 т/с «Тут» 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та та Дмитро Андрiєць 
17.25 #ВУКРАЇНI 
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55, 00.25 Д/ц «Супер - чуття» 
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

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 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.35 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.45 Т/с «Папiк» l  
21.55 Т/с «Родичi» l  
23.00, 00.05 Т/с «Кухня» 

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» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l  
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.55, 01.20 Х/ф «Схильнiсть» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.20 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.15 Х/ф «Смертельнi 
перегони-2» n  

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  
10.30 Х/ф «Полювання на 
колишню» s  
12.50 Кохання на виживання s  
17.00 Хто зверху? l  
19.00 Варьяти l  
21.00 Х/ф «Ласкаво просимо до 
раю» s  
23.30 Х/ф «Джордж 
iз джунглiв 2» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.20 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.00 Мiсiя: краса 
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s  
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l  
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 «Кладова 
життя» s  

СТБ 
08.45 «Битва екстрасенсiв» s  
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 
двох» 
23.00 Т/с «Лист очiкування» s  

НTН 
05.45, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.55, 17.15, 02.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Хазяїн тайги» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.40 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Вартiсть життя» 
23.15 Х/ф «Зникнення свiдка» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 01.00 Сiмейка У 
09.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 00.00 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 
3» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «R.I.P.D. - примарний 
патруль» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок 
на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050”3с 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Чудасiя» 
14.10 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
14.30 М/ф «Лисичка 
з качалкою 
14.40 М/ф «Було скучно» 
14.50 М/ф Як Петрик Пяточкiн 
слоникiв рахував» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.05 Д/ф «Веронськi 
скарби» 
21.50 Буковинськi загадки 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Зворотнiй зв’язок» 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00 т/с «Тут» 
11.45 «Природа 
сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Спринт 7 км, жiнки 
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 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, 04.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.30 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.30 Т/с «Папiк» 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» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l  
14.30, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» 
(12+) Заключна с. 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає 
Онiстрат» 
12.05, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.15 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
16.25 Х/ф «Глобальне вторгнення: 
Битва за Лос Анджелес» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
22.25 Т/с «Розтин покаже-2» 
16+ Прем’єра 
23.20 Х/ф «Смертельнi 
перегони-3» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
07.35, 15.00 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм 
ночей» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.10 Х/ф «Знахар» 
23.30 Х/ф «Джунглi» s  
01.40 Варьяти l  
02.55 Служба розшуку дiтей 

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 Мiсiя: краса 
11.00 Т/с «Жiночий лiкар 2» s  
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l  
18.00 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s  
23.10 Слiдами 
23.50 Х/ф «DZIDZIO Перший 
раз» l  
01.50 Телемагазин 
02.20 Реальна мiстика 

15 березняПОНЕДІЛОК 16 березняВІВТОРОК 17 березняСЕРЕДА ЧЕТВЕР



12 RIA-Ê, 11 áåðåçíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.50 «Битва екстрасенсiв» s  
13.05, 14.55 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» 
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.45 Т/с «Авантюра на 
двох» 
23.00 Т/с «Лист очiкування» s  

НTН 
05.45, 10.45, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 17.15, 03.20 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.50 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Зникнення свiдка» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Вартiсть життя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20, 04.10 «Правда життя» 
23.15 Х/ф «В останню чергу» 
01.00 «Склад злочину» 
01.45, 03.25 «Речовий доказ» 
04.50 «Top Shop» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 19.45 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 01.00 Сiмейка У 
09.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 00.00 Країна У 
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить 
3» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Чорний лицар» 
01.30 Рятiвники 
02.30 Т/с «Хамелеон» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45, 18.10 Країна пiсень 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050”5с 
13.30 Лайфхак українською 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Хто в лiсi хазяїн» 
14.10 М/ф «Тредичiно» 
14.20 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
14.30 М/ф «Неслухняна мама» 
14.40 М/ф «Про порося, яке 
вмiло грати в шахи» 
14.50 М/ф «Лис i Дрiзд» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Street Схiд 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Д/ф «Тi, що вiрнi» 
21.50 Земля, наближена до 
неба 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Особливий випадок» 
09.00 «ЕвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
11.00 т/с «Тут» 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Лiцеїст» 
17.30 т/с 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Вiра» s  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Спринт 10 км, чоловiки 
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у 
дикiй природi» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Перша шпальта 
00.25, 01.00, 02.50 Погода 

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, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
14.30, 20.15 «Лiга смiху 2021» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
22.15 «Лiпсiнк батл» 

IНТЕР 
05.25, 22.50 «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» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» (12+) 
Заключна с. 
14.30, 15.30, 00.35 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець мимоволi» 
18.00, 01.35 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шерлок» s  

ICTV 
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Дизель-шоу l  
11.20 Т/с «Вижити за будь-яку 
цiну-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 16.15, 23.45 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
16.55 Х/ф «Нестримнi-2» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем’єра 
01.15 Х/ф «Смертельнi 
перегони-3» n  
03.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Вiд пацанки до 
панянки s  
12.30 Варьяти l  
14.30 Де логiка? l  
16.30 Х/ф «За бортом» 
19.00 Х/ф «Крокодил Дандi» s  
21.00 Х/ф «Крокодил Дандi 2» s  
23.30 Х/ф «Крутi вiражi» 
01.30 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» s  
02.25 Служба розшуку дiтей 
02.30 Зона ночi 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с «Краще за всiх» l  
14.10, 15.30 Т/с «Слабка 
ланка» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

СТБ 
06.55, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
11.50 «Як вийти замiж» s  
13.00, 14.55, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 

НTН 
05.50, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.55, 17.15, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «За два кроки вiд 
«Раю» 
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.35 «Правда життя» 
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
18.20 «Таємницi свiту» 
23.15 Х/ф «Грачi» 
01.00 «Склад злочину» 
03.10 «Речовий доказ» 
04.10 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 20.15 
Одного разу пiд Полтавою 
08.45 Сiмейка У 
09.45, 23.35 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 18.15 Т/с «Батько 
рулить 3» 
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
13.15, 16.15 4 весiлля 
14.15 Панянка-селянка 
15.15 СуперЖiнка 
21.15 Х/ф «Хронiки Рiддiка» s  
00.35 Країна У 
01.35 Рятiвники 
02.35 Теорiя зради 
04.05 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.55, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.50 Пiщана казка 
13.55 Українська абетка 
Першосвiт 
14.05 М/ф «Як Козаки у хокей 
грали» 
14.20 М/ф «Кривенка качечка» 
14.30 М/ф «Свара» 
14.40 М/ф «Паперовий змiй» 
14.50 М/ф «Рукавичка» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Обличчя 
18.45 Шукачi пригод 
19.00 Сьогодня. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 
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 т/с «Тут» 
11.45 «Природа 
сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Цiкаво.сом» 
16.45 «Свiт тварин» 
17.30 т/с 
18.30 «Свiт кiно» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.50, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови» 
07.40 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
08.05 Д/ц «Тваринна зброя» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.35, 00.15, 02.30 #ВУКРАЇНI 
10.05, 22.00 Х/ф «Обличчя 
кохання» l  
11.50 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
12.45, 14.05 Мiста та мiстечка 
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Гонка переслiдування 10 
км, жiнки 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.10 Бiатлон. 
Кубок свiту. Х етап. Гонка 
переслiдування 12,5 км, 
чоловiки 
17.05 Полювання (Природнича 
iсторiя) 
18.05 Х/ф «Якiв» l  
19.55, 21.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
00.15, 03.55, 05.30 Погода 
00.55 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
03.00, 05.00 Бюджетники 

1+1 
05.00, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.15 «Лiпсiнк батл» 
22.10 «Жiночий квартал 2021» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 
01.20 Х/ф «Вiйна подружжя 
Роузiв» 
03.20 «Iгри приколiв» 

IНТЕР 
05.00 «Телемагазин» 
05.30 Х/ф «Пiдкидьок» 
06.50 «Слово Предстоятеля» 
06.55 Х/ф «Три мушкетери: 
Пiдвiски королеви» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Бережись 
автомобiля» 
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 
15.40 Т/с «Слiдчий Горчакова» l  
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.00 Т/с «Побачити океан» 
(12+) 1-4 сс. Заключна 
01.45 Х/ф «Гувернантка» s  
03.15 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
04.35 Х/ф «Мiльйон у шлюбному 
кошику» 

ICTV 
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.25 Факти 
05.50 Т/с «Марк + Наталка» s  
07.40, 09.15, 10.55 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
08.40, 10.15 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
11.55, 13.00 Т/с «Пес» s  
12.45 Факти. День 
16.35 Х/ф «Будь кмiтливим!» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «РЕД» s  
21.20 Х/ф «РЕД-2» s  
23.25 Х/ф «Пристрель їх» s  
00.55 Т/с «Розтин покаже-2» s  
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30 Варьяти l  
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 М/ф «Агент Марнi» 
10.05 Орел i Решка. 
Дива свiту 
11.00 Орел i Решка. Невидане. 
Дива свiту 
12.10 Орел i Решка 
13.10 У кого бiльше? l  
15.10 М/ф «Мадагаскар» 
17.00 М/ф «Спiвай» 
19.10 Х/ф «Король Лев» 
21.20 Х/ф «Аладдiн» 
00.00 Х/ф «Знахар» 
02.20 Зона ночi 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.00 Реальна мiстика 
08.45 Х/ф «Прощаюся востаннє» 
10.50 Т/с «Коли повертається 
минуле» s  
14.45, 15.20 Т/с «Рись» l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 
23.55, 02.15 Т/с «Рiдна кров» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
05.55, 10.50 Т/с «Авантюра на 
двох» 
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00 «Хата на тата (сезон 10)» l  
19.15 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.22 «Dizel Night» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.15 Х/ф «Вiчний поклик» 
13.00 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.15 Х/ф «Апачi» 
16.00 Х/ф «Переможцi та 
грiшники» s  
18.05 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.40 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Небезпечно для 
життя!» 
21.20 Х/ф «Новi амазонки» s  
23.40 Х/ф «Я, Алекс Кросс» s  
01.35 «Хвороби-вбивцi» 

TET 
10.40 Х/ф «Тiм Талер або 
Проданий смiх» 
12.40 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами» s  
14.55 Х/ф «Хронiки Рiддiка» s  
17.15 Х/ф «R.I.P.D. - примарний 
патруль» s  
19.00 Одного разу пiд Полтавою 
23.30 Сiмейка У 
00.00 Одного разу в Одесi 
00.30 Країна У 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Теорiя зради 

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 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.25 Х/ф «Хоробрий швець» 
12.55 В Українi 
13.20, 16.00, 16.40 Плiч-о-плiч 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Як козаки наречених 
виручали» 
14.40 М/ф «Котигорошко» 
14.50 М/ф «Маленький великий 
пес» 
15.00 М/ф «Лежень» 
15.10 М/ф «Повертайся Капiтошко» 
15.15 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50, 17.05 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
16.15 Антропологiя 
16.55 Задача з зiрочкою 
17.15 Д/ф Бальний король» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.50 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
21.30 Х/ф «Iнфоголiк» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 м/ф 
08.50 «Дитляндiя» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй зв’язок» 
10.45 «Територiя рiшень» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20 «Шалена десятка» 
11.30 «Багатi i знаменитi» 
11.40 «Зiрковi гурмани» 
12.10 «У свiтi цiкавого» 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.10, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.40 М/ф «Як козаки наречених 
виручали» 
08.15, 03.55, 05.30 Погода 
08.20 Д/ц «Дикi тварини» 
09.00 Божественна 
Лiтургiя Православної Церкви 
України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30, 15.55 Мiста та мiстечка 
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Мас-старт 12,5 км, жiнки 
14.50 Телепродаж 
15.20 Країна пiсень 
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Х 
етап. Мас-старт 15 км, чоловiки 
17.20 Студiя «Бiатлон» 
17.40 «Супротивники рифiв» 
18.55 Д/ц «Виживання у дикiй 
природi» 
20.00 Спецпроєкт «Зупини 
мене, якщо зможеш» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
22.00 Х/ф «Стрiмголов» s  
00.35, 02.30 #ВУКРАЇНI 
01.10 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки» 

1+1 
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-
Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.50, 02.45 «Свiт навиворiт» 
17.00 Х/ф «Король Артур» 
21.00 «Голос країни 11» 
23.55 «Свiтське життя. 2021» 

IНТЕР 
06.00 Х/ф «Три мушкетери: 
Помста Мiледi» 
08.00 «Удачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.50 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
17.20 Т/с «Свiдок 
обвинувачення» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 

ICTV 
07.00 Анти-зомбi 
07.55 Секретний фронт 
08.50 Громадянська оборона 
09.50, 01.30 Т/с «Розтин 
покаже-2» s  
12.30, 13.00 Х/ф 
«Нестримнi-2» s  
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф «РЕД» s  
16.40 Х/ф «РЕД-2» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л.» 16+ 
Премьера 
23.35 Х/ф «Смерть Сталiна» s  
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.40, 01.30 Варьяти l  
08.20, 10.30 Kids» Time 
08.25 М/ф «Спiвай» 
10.35 Х/ф «Джордж iз джунглiв» 
12.20 Х/ф «Джордж iз джунглiв 
2» 
14.10 Х/ф «Король Лев» 
16.20 Х/ф «Аладдiн» 
19.10 Х/ф «Хенкок» s  
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» s  
23.20 Х/ф «Ласкаво просимо до 
раю» s  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
09.15 Т/с «Три сестри» l  
17.00, 21.00 Т/с «Королева 
дорiг» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Краще за 
всiх» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
05.30 Х/ф «Осiннiй марафон» 
07.25 Х/ф «Вiдпустка за свiй 
рахунок» 
09.55 «МастерШеф 
Професiонали» l  
12.50 «Хата на тата» l  
15.05 «СуперМама» 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.30 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.30 Х/ф «Алегро з вогнем» 
07.10 «Будьте здоровi» 
07.45 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
08.55 Х/ф «Апачi» 
10.45 Х/ф «Новi амазонки» s  
13.00 Х/ф «Небезпечно для 
життя!» 
14.50 Х/ф «Командос» s  
17.40 Х/ф «Екiпаж машини 
бойової» 
19.00 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину» 
22.00 Х/ф «Нiчна бригада» n  
23.50 Х/ф «Я, Алекс Кросс» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Дiномама» 
10.55 М/ф «Жаб’яче 
королiвство: Таємниця 
кришталевої жаби» 
12.35 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
13.45 Х/ф «Чорний лицар» 
15.30 Х/ф «Смокiнг» 
17.15 Х/ф «Випадковий 
шпигун» s  
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.30 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами» s  
00.45, 01.45 Одного разу в 
Одесi 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45, 13.20 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» 
10.00 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.15, 19.00 Культ особистостi 
10.30 Лiтературнор-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.30 Х/ф «Тюльпани для Роуз» 
13.05 Буковинськi загадки 
13.35 Вiзуальний код 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.40 М/ф «Велика подорож» 
14.50 М/ф «День,коли щастить» 
15.00 М/ф «Свара» 
15.05 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.15 Пiщана казка 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Маршрутом змiн 
16.20 В Українi 
16.45 Задача з зiрочкою 
16.55 Х/ф «Пророк Iєремiя. 
Викривач царiв» 
18.30 Крутий замiс 
19.15 Обличчя 
19.50 Помилка 83 
20.50 Освiтнi лекцiї 
«Форуму iнклюзивностi» 
Яскевич» 
21.05 Бийся як дiвчина 
21.10 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 10 - Королева 
Єлизавета II: вiдвертий портрет 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 м/ф 
09.00 «Фокус Європи» 
09.30 «Мегаполiси» 
10.00 «Цiкаво» 
10.30 «На часi» 
11.00 «Свiт тварин» 
11.40 «Дитляндiя» 
12.00 «Знаменитi гурмани» 
12.30, 19.45 х/ф 
14.30 «Планета кiно» 
15.30 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок» 
19.30 «Територiя рiшень» 

18 березня 19 березняП'ЯТНИЦЯ 20 березняСУБОТА 21 березняНЕДІЛЯ
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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ÑÒÎ òà Øèíîìîíòàæ ïîòð³áí³ 

ðîá³òíèêè. 096-038-52-05 ßðîñëàâ

  Çàïðîøóºòüñÿ ð³çíîðîáî÷èé äëÿ ìîíòàæà êðèø áåç 
äîñâ³äà ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî, îïëà-
òà â³ä 10 000 ãðí. Âàõòè íåìàº. 050-706-82-77

  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: çáèðàëüíèö³ ãðèá³â ïå÷åðèöü (ç/ï â³ä 
450 ãðí â äåíü) 098-634-12-45, ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï â³ä 14000 
ãðí. çà âàõòó) 098-634-12-45

  Âàõòîâèé ìåòîä. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Ì³ñöå ðîáîòè - ì. 
Ôàñò³â. Òåëåôîíóâàòè â áóäí³ äí³ ç 8.00 äî 17.00 ãîä.

  Íà ðîáîòó â ¿äàëüíþ "5 ç³ðîê"  çàïðîøóºòüñÿ: êóõàð-êîí-
äèòåð, Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 6500-7500 ãðí. Ñóáîòà, íåä³ëÿ 
- âèõ. Ãðàô³ê ðîáîòè: ç 06:00-16:00. 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: 
Ð³çíîðîáî÷èé, îïåðàòîð-êàñèð, ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè 
ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500-9000 ãðí. 067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Âèêîíóþ ðîáîòè:ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, ñòÿæêà òà ³íøå. 

067-136-78-48

  Ïîáóòîâèé ðåìîíò,ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà. 063-
100-13-84

ÏÐÎÄÀÌ
  Áóðÿê êîðìîâèé. 067-764-97-72

  Ñâèí³ íà â³äãîä³âëþ 50-70 êã. ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87

  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà» â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-831-70-22

  Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè, êîìá³êîðìà. 067-173-
31-50, 063-604-26-79

  Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21, 063-608-92-55

  Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà, ºâðî 
áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098-974-29-35

  Êîðìîâèé áóðÿê, äð³áíó êàðòîïëþ. 096-554-20-03

  Ìÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49, 097-446-20-46

  Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 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

  Êîáèëà 9 ðîê³â, ãàðíà, íå ìàëåíüêà. 067-507-48-36

  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

  Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, íåäîðîãî. 093-127-41-57

  Áóäèíîê â ñ. Áðîäåöüêå, âóë. Ïåðøîòðàâíåâà, ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, 0,25 ñîòîê ãîðîäà. 068-479-77-52 

  Ñ³íî, ëþöåðíó. 097-759-29-25

  Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà,ïëîùà 28 êâ. ì. 097-494-15-89, 093-
353-67-33

  Ïîðîñÿòà 15-20 êã., ñ. Ïëÿõîâà. 098-645-80-12, 067-795-18-46

  Äâà áàðàíà, ê³òíà îâå÷êà ç ìàëåíüêèì áàðàí÷èêîì, äâ³ êîçî÷-
êè. 067-756-06-27

  Òåëèöÿ ÷îðíåíüêà, ò³ëüíà 8 ì³ñ., ñ. Êàøïåð³âêà. 067-041-76-21

Всі види будівельних робіт, якісно та 
недорого. 093-00-25-149

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

Здам в оренду приміщення під офіс 55 кв. м., 
навпроти Нової пошти. 067-920-67-94

Здам в оренду торгівельну та офісну площу в 
ТОЦ «Україна» за адресою, вул. Склярова 11 А. 
097-796-70-05, 063-774-54-74, 097-861-56-14

Я, Олександр Володимирович Шуляк є 
власником «Даймлер Крайслер круізер» 
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Втрачене посвідчення на ім`я Трачук 
О. М. та тех. паспорт на польську 

машину,прохання повернути за винагороду. 
063-276-77-37, 073-305-38-88

  Êàðòîïëþ âåëèêó, ì³ëêó, ïîñàäêîâó. 093-795-10-98

  Ï³äðîùåíí³ êóð÷àòà áðîéëåðà 1,5 ì³ñÿö³. 097-027-12-60

  Âåëèêó êàðòîïëþ, íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 063-629-01-49, 097-
446-20-46

  Äðîâà. 067-412-49-94

  Ìåáë³, äâà ñåðâàíòà á/ó ó äîáðîìó ñòàí³, âåëèêå äçåðêàëî. 
067-647-48-11

  Ñ³íî ëþöåðíè, êàðòîïëåêîïàëêó äëÿ ì³í³ òðàêòîðà, áåíçîïåëó, 
ñâàðî÷íèé àïàðàò. 067-745-69-92

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15 êã. 063-733-27-95

  ßáëóêà, êàðòîïëþ, çàï÷àñò. äî Âîëãè, äâèãóí Îïåëü, õîëî-
äèëüíèê á/ó, òåëåâ³çîð á/ó, äâà ñêàòà íà ïðèöåï. 096-983-18-68 

  Ïîðîñÿòà 2 ì³ñ., ïåòðåí-äþðîê. 096-909-16-40

  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33

  Âàíó ÷àâóííó 150 ñì. á/ó, ïî ö³í³ ìåòàëîáðóõòó. 073-218-92-49

  Êð³ñëî àäì³í³ñòðàòîðà. 067-106-32-41

  Êîðìîâèé áóðÿê, ÿ÷ì³íü, ïðîñÿíêà â òþêàõ. 096-713-45-50

  Êîâðè 2*3 ì, 4.50*1.50; ïóô³êè 2 øò., ºë. øàøëè÷íèöþ, 
ïèëîñîñ «Ô³ë³ïñ», òîâàð äëÿ äîìàøíüîãî âæèòêó:õðóñòàëü, 
á³ëèçíà, ïîêðèâàëî, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, øàôè, òóàëåòíà òóìáà. 
067-707-85-68

  Ì³ëêó êàðòîïëþ-3 ãðí. çà ê³ëî. 097-245-63-00

  Êàðòîïëþ âåëèêó ³ íàñ³íåâó (ðàííþ òà ï³çíþ). 068-071-98-67, 
063-934-25-37

  Êàðòîïëÿ äð³áíà-2 ãðí. çà êã. 063-934-26-12

  Ãîð³õè, êàðòîïëþ äð³áíó, ñ. Іâàíê³âö³. 097-436-56-60

  Êîçó ä³éíó, òåðì³íîâî, äóæå äîáðó, çà 4-ì îêîòîì. 098-569-16-25

  Äðîâà, ìîòîð ïðîìèñëîâèé 2 øò., øâåéíó ïðîìèñëîâó ìà-
øèíêó «Ñ³íãåð», òèñêè ñòàðîãî âèðîáíèöòâà çäîðîâ³, óìèâàëüíèê 
åìàëü êâàäðàòíèé. 093-058-78-43

  Ïàðèêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, âàçîíè. 093-884-86-66, 068-209-91-37

  Êîòåë ãàçîâèé äâîõêîíòóðíèé, íåäîðîãî. 098-321-74-24

  Ãîëóáè áîéíèõ ïîð³ä, êóëüòèâàòîð äî òðàêòîðà ò-25, êðîëåíÿò 
2-õ ì³ñ., ïîðîäà «Òåðìîí». 067-394-60-27

  Ïîðîñÿòà «Ïåòðåí». 096-630-46-15, 093-330-67-35

  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. 093-
940-96-11, 068-334-66-72

  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

  Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 096-152-82-97

  Áàëîí ãàçîâèé 50 ë., êàçàí äþðàëåâèé 75 ë., ç êðèøêîþ. 093-
895-69-91, 097-189-67-31

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-846-87-64

  Çåì. ä³ë., íå äîðîãî; äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63

  Êàðòîïëþ:âåëèêó ñîðòîâó, ðàííþ ñîðòîâó, ï³çíþ ïîñàäêîâó. 
096-717-97-88

  ªâðî. êóá íà 1 000 ë.-2 100 ãðí.; òðîéêó ñåä³íü äî Ìåðñåäåñ-
Â³òî â äîáðîìó ñòàí³-3 300 ãðí. 097-297-81-71

  Öåãëó á³ëó, ñ³ë³êàòíó, ïî ö³í³ á/ó. 063-320-13-80

  Â³êíà ì/ï 183*150-3 øò., íîâ³. 097-874-23-92

  Çàäí³ òîðñ³îíè ËÓÀÇ, íîâ³. 097-874-23-92

  ×àéíèé ãðèá. 093-109-83-83, 097-556-89-47

  Âåëîñèïåä æ³í. Ñàëþò, áà÷îê àëþì³íåâèé ç êðèøêîþ, àïàðàò 
ñàìîãîííèé ì³äíèé. 093-017-48-48, 098-272-82-53

  Çåì. ä³ë., ïðèâàòèçîâàíà, 6 ñîòîê, ð-í ÏÐÁ ç âèñîêèì ôóíäà-
ìåíòîì 9*11 ì., íåäîðîãî. 097-254-55-49, 063-113-45-40

  Äà÷íó ä³ëÿíêó 6 ñîò., ç áóäèíî÷êîì, ïîãð³á, öåíòðàë³çîâàíèé 
âîäîïðîâ³ä, ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70

  Âàçîíè «Àëîº»- ë³êóâàëüí³, ñò³ë ïèñüìîâèé á/ó. 063-113-22-18

  Êîðìîâèé áóðÿê, äð³áíó êàðòîïëþ. 096-554-20-03

  ×àéíèé ãðèá. 093-109-83-83, 097-556-89-47

  Áåíçîïèëó «Óðàë»,á/ó, ðîáî÷à, ïîòðåáóº íåçíà÷íîãî ðåìîíòó. 
096-075-70-17

  Êîçà ä³éíà ç êîçåíÿòàìè, ìîëîêî áåç çàïàõó, äóæå äîáðå. 
098-563-75-95

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì., ìàãí³òîôîí 
áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæèëüíèé, åëåê-
òðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Ìåòàëîïëàñòèêîâå â³êíî 140*84, ïîäâ³éíèé ñêëîïàêåò; ïà-
ðîâàðêó «Ñàòóðí» íîâó; ìàãí³òîëó àâòîìîá³ëüíó. 097-873-72-47, 
063-319-58-04

  Ïðèñòàâêó äëÿ ñïàëþâàííÿ òèðñè 50 êâò ç àâòîìàòèêîþ, âèð. 
Ïîëüùà; äèñòèëÿòîð (ñàìîã. àïàðàò); ì³äü íà ãåðìåòè÷íèõ ãàéêàõ; 
âåëîñèïåä «Òóðèñò» ðàäÿíñüêîãî âèðîáí. 5 ïåðåäà÷. 067-430-79-
37, 093-756-39-33

  Äâèãóí ßÌÇ-236; êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ; òÿãîâà 
êàìàç³âñüêà ëåá³äêà; êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 067-
430-79-37, 093-756-39-33

  Ëåá³äêà áóä³âåëüíà â/ï 1,5 òîíè;ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 
øò. ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì; ëèñò ôàíåðè 20 ìì; ðåäóêòîð êèíåâèé; 
ãîðåëêè äëÿ ñâàðêè.067-430-79-37, 093-756-39-33 

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè-3 000 ãðí., çà ïàðó. 068-458-40-85

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 068-216-70-39 

  Åëåêò. ÷àéíèê 20 ë., øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò, íàñîñíó 
ñòàíö³þ «Іòàë³ÿ», öåãëó âîãíåòðèâêó. 096-467-88-03

488383

488036
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483491
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Äðîâà; òèñêè çäîðîâ³ â-âà ÑÑÑÐ; 2-âà ìîòîðè; ïðîìèñëîâó 
ìàøèíêó «Ñ³íãåð» â çáîð³; ïîëèöþ íîâó ï³ä õîëîäèëüíèê; ðàêîâèíó 
êâàäðàòíó åìàë³ð. 093-058-78-43

  Ì³ëêó êàðòîïëþ ïî 2 ãðí. çà ê³ëî-25 â³äåð, êë³òêè äëÿ íóòð³é, ì. 
Êîçÿòèí. 067-837-52-27

  Ìîëî÷í³ á³äîíè, àëþì³í. 40 ë. 098-034-42-59

  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 

  Õîëîäèëüíó êàìåðó íîâó, ñ³ðîãî êîëüîðó, íà ï`ÿòü ÿùèê³â: âèñþ 
1 ìþ 40 ñìþ., ãëóáèíà òà øèðèíà 60 ñì. 067-224-08-52

  Ïðèõîæó á/ó, ãîð³õ. êîëüîðó:øèð.-1 ì. 55 ñì., âèñ.-2 ì. 50 ñì., 
êðàñèâî çðîáëåíî. 067-224-08-52

  Äâà òåëåâ³çîðè á/ó:ñâ³òëîãî êîëüîð. «Ñàìñóíã» â õîðîøîìó 
ñòàí³; ÷îðíîãî êîëüîð. «Îð³îí». 067-224-08-52

  Çåðíî ïøåíèö³, 1-íà òîííà. 096-612-24-13

  Ðàìà ÓÀÇ, äâåð³ äåðåâ`ÿí³ ì³æê³ìíàòí³, õîëîäèëüíèê á/ó, ñóõà äî-
ñêà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóøíèöÿ ÈÆ-18 Å (32-ãî êàë³áðó). 097-176-02-25

  Ñ³íî ñàäêîâå íåäîðîãî,öèáóëþ-êîð÷óøêó íà çåëåíó, 
îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³, îïðèñêóâà÷ ðó÷íèé (íîâ³); 
åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ íàñò³íí³, äóéêè íîâ³, âîäÿí³ íàñîñè, çàï÷àñòè-
íè äî àâòî. «Ìîñêâè÷», äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 6-10 ðîê³â äëÿ 
ä³â÷èíêè. 068-216-34-20

  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 çâàðþâàëü-
íèêà «Õàìåëåîí». 068-216-34-20

  Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó òà âåëèêó. 097-843-01-38

  Ñ³íî ëþöåðíè, ñ. Ïëÿõîâà. 067-345-19-23

  Çåì. ä³ë., 0,25 ãà, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Êàðëà Ìàðêñà òà ì³ñöå ï³ä 
ãàðàæ ì. Êîçÿòèí, âóë. Äîâæåíêà 10 à. 093-050-15-50

  Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 16-18 êã. 073-167-46-96

  Êðîâàòü 2-õ ÿðóñíó ïîëóòîðíó ç ìàòðàöîì, êóõíþ+ì`ÿêèé êóòîê. 
073-167-46-96

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9 ñ³÷íÿ. 093-

677-47-68

  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿòèíà, ãàç/
ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., ïëîùà ä³ëÿíêè 16 ñîò. 
5500 ó.î. 098-499-08-59

  Òåðì³íîâî ïðîäàì â çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî â³ä öåíòðó. 4 ê³ìíàòè, 
òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äî-
áóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ 
òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-60-57-822

  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

  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

  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. 096-909-
17-15 Îëåêñàíäð, 068-814-64-66

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïà-
ëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58

  Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõàðèíö³, òåðì³íîâî, 
çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 098-499-08-59, Òà¿ñ³ÿ

  Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, 
º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-08-78, 093-
596-41-56

  ×àñòèíó áóäèíêó âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàë., 
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 098-597-08-40

  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. 098-676-25-96 

  3-õ ê³ì. êâ., 1 ïîâ., 2-õ ïîâåðõîâîãî áóäèíêó, âóë. Ï. Îðëèêà 1, 
ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-392-93-20, 098-974-29-35

  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë. Ãðóøåâñü-
êîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35 

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, ãàç, ïîãðåá, õë³â, êðèíèöÿ, âóë. Íîâèé ñâ³ò 
14. 098-413-03-39

  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

  3-õ ê³ìí. êâ., 59,4 çàãàëüíà ïëîùà, äîáóäîâ. áàëêîí 5,9; ðå-
ìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë, ð-í ÏÐÁ. 067-707-85-68

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 35 ñîò., öåíòð ñ. Ñåñòðèí³âêà. 067-587-91-62

  Áóäèíîê 76,7 êâ. ì., ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 38 ñîòîê, ñ. Êîçÿ-
òèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 38, îïàëåííÿ ï³÷íå, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, 
êîïàíêà. 097-628-80-73, 093-419-93-87

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ. 
Ìåäâåä³âêà. 096-486-28-35

  Áóäèíîê ïî âóë. Õàðê³âñüêà ç ïðèáóäèíêîâèìè áóä³âëÿìè, º 
êðèíèöÿ. 063-260-07-59, 063-875-33-04

  1-íî ê³ì. êâ., 4 ïîâ., 40,2 êâ. ì., ³íä. îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ 6 ì., 
ïîãð³á, ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25

  4-ê³ì. êâ. â ð-í³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, 102 êâ ì., ç ºâðîðåìîíòîì 
º ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 093-291-96-46

  ×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

  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-
457-08-87

  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

  Áóäèíîê â ãàðíîìó ñòàí³, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó. 063-231-59-
77, 063-698-73-11

  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

  1-íî ê³ì. êâ., â öåíòð³ â áóäèíêó «Ïàí Åêîíîì». 068-594-88-94

  Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18 ñîò. çåìë³. 
063-605-27-69

  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, ð-í ÏÐÁ, ì. Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîí-
òîì, çåì. ä³ë. 10 ñîò. 063-436-79-26

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 64 êâ. ì., 
óòåïëåíèé. 097-775-52-40

  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53

  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-
342-67-53

489203

488381

  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 60 êâ. ì., ïðèâàò., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàë., ñ. Êîçÿòèí, 
çåì. ä³ë. 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ïðâóëîê Âîäîïðîâ³äíèé 18. 063-406-42-77

  Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê,83 êâ. ì., öåíòð ñåëà, ç óñ³ìà çðó÷-
íîñòÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ãîñï. áóä³âë³. 068-346-54-35

  Áóäèíîê 5,5*10 êâ. ì. ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, 9 ñîò. 
ñàäèáè, âóë. Â³íèöüêà 37. 063-364-45-40, 093-007-75-90

  1-íî ê³ì. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 38 êâ. ì., 
áåç ðåìîíòó. 098-408-07-26

  2-õ ê³ì. êâ., 3-é ïîâåðõ, â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè, ð-í ó÷è-
ëèùà, çàã. ïëîùà 53 êâ. ì. 068-210-05-67

  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí, îïàë. ãàç, êîòåë ï³ä äðîâà, âîäà, ñàðàé, 
ãàðàæ, ïîãð³á, êîëîäÿçü, âóë. Äóá³í³íà 47. 063-104-31-23

  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí, 73 êâ. ì., 0,29 ãà çåìë³, ãàç, ï³÷íå îïàë., 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà,âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ ,2 ï³äâàëè, ãîñï. áóä³âë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. 093-920-65-
29, 097-431-23-07, 097-056-19-78

  1-íî ê³ì. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 068-357-08-58

  ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ ðèíêà «Õë³áîäàð». 063-020-88-40

  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ./5 
ïîâ. áóäèíêó. 067-991-36-91, 067-311-71-84

  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, 
á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48

  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. 096-
176-45-23 Ãàëèíà

  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé 
âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íòåðíåò, çàã. ïëîùà-111 êâ. ì., 
æèòëîâà-68 êâ. ì., îïàëþâàëüíà-98 êâ. ì., ä³ëÿíêà 8 ñîò., ãîðîä, 
ñàä, òåïëèöÿ, ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñóâîðîâà 128. 096-442-67-61

  3-õ ê³ì. êâ., â öåíòð³, àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ì. êâ., ç äîïëàòîþ, 
òåïëà, íå êóòîâà. 096-152-82-97

  Áóäèíîê, çàã. ïëîùà 85 êâ. ì., ãàç, âîäà, öåíòð, âóë. 
Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99

  1-íî ê³ì. êâ., íà ïåðøîìó ïîâ., äâîõïîâåðõîâîãî áóä., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 097-873-72-47, 063-319-58-04

  Áóäèíîê ñ. Á³ëîï³ëëÿ, ïëîùà 100 êâ. ì., îïàë. ãàç òà ï³÷íå, 
âîäà öåíòðàë³çîâàíà, ïîðó÷ öåíòðàëüíà äîðîãà, çóïèíêà, ð³÷êà, º 
êîëîäÿçü, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 48 ñîò., íåäîðîãî. 098-551-29-46

  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÷íó çåì. ä³ëÿíêó 9 ñîò., ïðèâàòèçîâàíó ç áóäèíî÷êîì, ð-í 
Òàëèìîí³âêà, âóë. Íåêðàñîâà. 096-863-61-66

  2-õ ê³ì. êâ., ïëîùà 42 êâ. ì., ïåðøèé ïîâ., ³íä. îïàë., ãàç, âîäà, 
ð-í Â/×, âóë. Ìàòðîñîâà. 063-694-96-83

  2-õ ê³ì. êâ., 4 ïîâ., öåíòð,÷åõ. áóäèíîê ÷àñòêîâî ðåìîíò. 093-
704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., öåíòð, 6/9 âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23, ³íä. îïàë., æèò-
ëîâèé ñòàí. 093-704-31-57

  Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà, ð-í 3 øêîëè. 
093-704-31-57

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093-
704-31-57

  Ìàãàçèí 50 êâ.ì., öåíòð. 093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ, ð-í 3 øêîëè. 
093-704-31-57

  Äà÷íà çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 093-704-31-57

  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6 ñîò. çåìë³.,â 
ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-
31-57

  1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 5-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-704-31-57

  Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. 
093-704-31-57

  3-õ ê³ì. êâ. öåíòð, 9-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-704-31-57

  Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë. 5 ñîò., öåíòð, ð-í ïîë³ö³¿. 093-704-
31-57

  Áóäèíîê âåëèêèé, 20 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ð-í ³íòåðíàòó. 093-
704-31-57

  1-íî ê³ì. êâ., 1-é ïîâ., 37 êâ. ì., ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê â ãàðíîìó ñòàí³, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó. 063-231-59-
77, 063-698-73-11

  2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, ïëîùà 56 êâ. ì., ö³íà 
äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè âàéáåð. +420775548604

  Äà÷à íà ñò.Ïëàíîâèé, 4 ñîò., óõîæåíà, öåãëÿíèé áóä., çåì. 
ä³ëÿíêà âñêîïàíà, íåäàëåêî â³ä öåíòð. äîðîãè, ï³ä`¿çä õîðîøèé. 
098-943-24-64

  Çåì. ä³ëÿíêà 14,5 ñîò., íà Ïîëå ×óäåñ. 097-989-09-79

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Lanos 2010 ð., ïåðøèé âëàñíèê, 2-à êîìïë. ðåçèíè, 

êîíäèö³îíåð, 1,5 ë³òð. 067-507-48-36

  Øåâðîëå àâåî, 2007 ð., ñ³ðîãî êîëüîðó, 1.5 äâèãóí, áåíçèí. 
096-512-12-31

  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, 
öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82

489223 489220
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ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

  ÂÀÇ-2109, 2003 ð., çåëåíèé, îá`ºì 1,5, êîðîáêà 5 ñò., ãàç/
áåíçèí, ãàç íåâïèñàíèé, àâòî íà õîäó, ñ³â òà ïî¿õàâ, òîðã 063-
255-40-42

  Øêîäà Îêòàâ³ÿ òóð, 2001 ð., 1,9 òä³, 3 900 $. 097-975-44-10

  Êàòîê øïîðîâèé, ì³í³òðàêòîð ç îáëàäíåííÿì, êóëüòèâàòîð. 
097-143-31-22

  Ïåæî Ïàðòíåð, 2007 ð. çàâîäñüêèé ïàñàæèð, 5 îñ³á, ò³ëüêè 
ïðèãíàíèé, 1.4 ãàç+áåíçèí, á³ëèé, îðèã³íàë, ïðîá³ã 176 òèñ. 
068-966-12-95

  Opel AstraH, 2011 ð., 1.6 ãàç+áåíçèí, õå÷áåê, 190 òèñ. ïðîá³ã, 
ãàðíèé ñòàí. 068-966-12-95

  Ñêóòåð-ìîïåä: Õîíäà-Ëåàä (ÿïîíåöü)-îðèã³íàë â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, 50 êóá³â. 068-779-64-98, 093-799-05-64

  2108, ãàç-áåíçèí, íà õîäó, íîðìàëüíèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-
804-47-51

  2101, 1980 ð. â., êîë³ð ÷åðâîíèé, áåíçèí, íà õîäó. 10 500 ãðí. 
067-455-52-90

  ÂÀÇ 2101, 1980 ð. â., á³ëèé, áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 096-264-
75-92

  Ìîòîáëîê Êåíòàâð, íîâèé äèçåëü, 10 ê³íñüêèõ ñèë ç åëåêòðî-
ñòàðòåðîì, øèð. ôðåçè 1 ì. 40 ñì., ö³íà äîãîâ³ðíà. 093-925-93-80

ÊÓÏËÞ
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó. 096-652-68-21, Àíäð³é

  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80

  Ðîãè: ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà; ÷îáîòè ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; 
³íïàøêè ÑÐÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, îðäåíè, ìîíåòè, æîâò³ 
ãîäèííèêè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè êîëüî-
ðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, 
ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 
097-793-55-95

  Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåê-
òðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-
529-10-20

  Êàðòîøêó. 067-159-28-54 

  Øê³ðêè êðîë³â. 063-629-01-49, 097-446-20-46

  Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, õîëîäèëü-
íèêè. 068-365-84-69

  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10

  Â³êíî á/ó ïëàñòèêîâå 1.0*1.0 + - ðîçá³æíîñò³. 098-569-16-25

  Ãàðàæ. 093-076-60-60 

  Áóäèíîê íåäîðîãî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì. Êîçÿòèí, àáî 
2-õ ê³ì. êâàðòèðó. 063-319-58-74

  Áåíçîêîñè (ìîæíà íåðîáî÷ó àáî ðîçêîìïëåêòîâàíó), åëåêòðîä-
âèãóíè â³ä 1,5 äî 4 êâò (ìîæíà ïåðåãîð³âø³), ìëèíè á/ó â ëþáîìó 
ñòàí³.068-216-34-20

  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-
585-23-50, 097-648-46-69

  ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó 
áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85 

  Ãîð³õ ö³ëèé äî 20 ãðí., ï³ð`ÿ ïåðèííå. 098-572-42-44

Ð²ÇÍÅ
  Çäàì â îðåíäó âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 560 ì.êâ.+ 80 

ì.êâ. æèòëîâî¿. 067-430-02-80

  Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47

  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 

  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, 063-784-17-
02, 096-562-81-90

  Ñïàñåííèé â³ä õîëîäó é õâîðîá, ãàðíèé, ëàã³äíèé, ïîï³ëÿñòî-
á³ëåíüêèé êîòèê 4 ì³ñ., Òîìàøåê, øóêàº äîáðó ðîäèíó. 063-605-
92-04, 096-562-81-90

  Çäàºòüñÿ áóäèíîê, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà, ³íä. 
îïàë. 063-065-45-94 

  Ïåíñ³îíåðêà øóêàº ï³äðîá³òîê, ìàþ àâòîìîá³ëü. 097-942-42-75

  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì`ÿ 
Øïàê³âñüêèé Àíàòîë³é Âàëåíòèíîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  ×îëîâ³ê 46 ðîê³â øóêàº áóäü ÿêó ðîáîòó. Âàëåð³é. 063-113-45-
98, 098-651-42-66

  Øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³. 096-431-96-84, 093-885-30-84

  Øóêàþ ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³ íà äîìó, êâàðòèð³. 093-257-
94-53

  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

  Ìóæ÷èíà ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äî 50-òè ðîê³â, ñèìïàòè÷íèé, 
îäèíîêèé, íå ïàëþ ³ íå âæèâàþ àëêîãîëüí³ íàïî¿, çàáåñïå÷åíèé. 
063-113-45-98

  Çàãóáèâñÿ äîìàøí³é óëþáëåíåöü, ê³ò áðåòàíåöü, â ð-í³ âóë. 
Êîñìîíàâò³â, Ñóâîðîâà, Ïåðåìîãè, ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãî-
ðîäó. 097-060-76-76, 063-496-76-99

  Çäàì 1-íî ê³ì. êâàðòèðó ç ìåáëÿìè â öåíòð³ ì³ñòà. 097-710-
21-05

  Çäàì 1-íî ê³ì. êâ., ïî âóë. Ïîä³ëüñüê³é, ð-í ÏÌÊ çà òóíåëåì, 
ñ³ìåéí³é ïàð³ íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-694-06-39, 096-454-08-79

  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³, 
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
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ОВЕН 
Приймайте себе і оточуючих такими, 
якими вони є насправді, залиште, наре-
шті, стереотипи, що склалися, і спробуй-
те бути природнішими і простішими. 
Розпочаті в середу справи вдадуться, 
не пропустіть цей момент.

ТЕЛЕЦЬ 
Деякі проблеми емоційно вимотали вас, 
тому постарайтеся створити собі більш 
комфортну, камерну обстановку, спіл-
куйтеся з приємними для вас людьми. 
Ваші плани поступово починають реалі-
зовуватися. Енергійністю та активністю 
ви зможете зміцнити свої позиції.

БЛИЗНЮКИ 
Ловіть мить успіху, і постарайтеся його 
утримати. У вашій кар'єрі й особистому 
житті зараз настав досить продуктивний 
період. Поспішайте реалізовувати свої 
потаємні мрії, так як ці дні відкривають 
перед вами найблискучіші перспективи.

РАК 
Відчуття власної значущості виникне 
не на порожньому місці, і викорис-
товувати плідний період необхідно 
сповна. Успіх у справах багато в чому 
залежатиме від ваших організаторських 
здібностей, хоча навряд чи обійдеться 
без конкурентної боротьби. 

ЛЕВ 
Більше часу проводьте в компанії вірних 
друзів і коханої людини. Друга половина 
тижня — хороший час для вирішення бага-
тьох питань мирним шляхом, можливий 
компроміс без шкоди для ваших інтересів. 

ДІВА 
Вас чекають приємні зустрічі та спіл-
кування з цікавими людьми. Цілком 
можуть налагодитися стосунки з дітьми 
та сусідами. Настав сприятливий час для 
набуття знань, причому в будь-якій об-
ласті — від кулінарії до іноземної мови. 
Допомога друзів буде дуже своєчасна.

ГОРОСКОП НА 11-17 БЕРЕЗНЯ

РЕКЛАМА

Квіти не найпрактичніший по-
дарунок на 8 Березня. Постоять 
кілька днів, а далі в смітник. 
Інша справа свиняча голова. 
Це і суп, і холодець, і просто 
красиво.

***
8 Березня дружина побила 
чоловіка двома тюльпанами.

***
— Що дружині подаруєш 
на 8 Березня?
— Хрін його знає. Напевно, 
щось з жовтого металу…
— Нічого собі! Не знав, що вона 
в тебе любить слухати китай-
ський рок.

***
А пам'ятаєте, як у дитячому 
садку намалюєш мамі на 8 Бе-
резня «каляки–маляки» — вона 

так радіє! Чомусь з дружиною 
цей фокус не проходить…

***
Замовив для дружини парфуми 
та цукерки, а прийшов надувний 
човен, спінінг і ящик горілки. 
Шахрайство на кожному кроці…

***
«Протокол» церемонії приві-
тання з 8 Березня:
— Люба — ти прекрасна, як ці 
квіти!
— А я думала, я прекрасна, як 
золотий браслет.
— Ні, люба! Ти прекрасна, як ці 
квіти!

***
Три подруги вирішили від-
значити 8 Березня, але ніде. 
В однієї чоловік удома, у другої 
свекруха, а у третьої троє дітей. 

Вирішили відзначити на най-
ближчому цвинтарі. Добре 
випивши, взяли по букетику 
квітів з могилок, пішли по до-
мівках. На ранок зустрічаються 
їхні чоловіки. Один каже:
— Знаєте, мужики, моя напевно 
коханця завела — прийшла з 
букетом ромашок.
Другий:
— І моя теж прийшла вчора ви-
пита і з букетом троянд.
Третій:
— У вас хоч дружини по одно-
му коханцеві завели, а моя–то 
прийшла п'яна і на голові ві-
нок — «ВІД братви»…

***
Кожному чоловікові, який 
купив на 8 Березня сковорід-
ку — каска у подарунок!

АНЕКДОТИ 
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ТЕРЕЗИ 
Не зациклюйтеся на минулих досягнен-
нях, зберіться з силами і рішуче подо-
лайте новий рубіж. За витрачені зусилля 
ви будете винагороджені сповна. У вас 
настає відповідальний період кар'єрного 
зростання і пов'язаних з ним досягнень. 

СКОРПІОН 
Чим чіткіше ви розпишете плани важ-
ливих справ, тим простіше вам буде все 
здійснити. Не дозволяйте, щоб хтось зні-
велював ваші наміри. Ви маєте право ба-
жати і отримати бажане. Час звільнитися 
від зайвого і непотрібного і спілкуватися 
з тими, хто вам дійсно дорогий. 

СТРІЛЕЦЬ 
Схоже, вам хочеться новизни, ось 
ваша підсвідомість і підкидає вам нове 
сприйняття звичних речей і знайомих 
людей. Ви зараз як ніколи проникливі, 
використовуйте цей стан для прояснен-
ня багатьох загадок свого життя. 

КОЗЕРІГ 
Основними подіями цього тижня 
можуть стати справи, пов'язані з сім'єю 
і домом. Нічого дивного, що в будинку 
все виявиться переставленим і пере-
сунутим. Пам'ятайте, що будь-які зміни 
хороші лише в розумних межах. 

ВОДОЛІЙ 
Зустрічі і нові знайомства виявляться 
плідними, хоча і не відразу. Так що 
постарайтеся зачарувати будь-яку ком-
панію. Варто закласти фундамент для 
майбутніх важливих змін в особистому 
житті. Схоже, доведеться переконувати 
начальство, що ви здатні на багато що. 

РИБИ 
Сприятливий тиждень для переходу 
до нового виду діяльності. Ви цілком 
здатні побудувати складну комбінацію 
заради досягнення мети, яка ніяк не хоче 
піддаватися. Завзятості повинно виста-
чити, але результат може розчарувати. 
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