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ТЕТЯНА РАДЗІХОВСЬКА:

СІМ’Я — ЦЕ ЩАСТЯ, ЛЮБОВ І УДАЧА
Козятинчанка – одна із понад
900 українських жінок, яким
нещодавно присвоїли почесне
звання «Мати-героїня»
 Пані Тетяна разом з чоловіком
Петром народила і виховують
троє донечок і двоє синів
 Жінка розповіла, чому
переїхала з родиною з Вінниці
до Козятина, поділилася
секретами виховання п'ятьох
дітей і дала поради молодим
родинам


«Виховуємо дітей
так, щоб вони
були чуйними,
порядними,
щирими.
Виросли гідними
людьми»

с. 4

ПРО ЗАКРИТТЯ ФАПУ

КАФЕ «КАШТАН»

Керівництво міської медицини
вважає, що ФАП в селі Козятин
малоефективний через
невелику кількість пацієнтів.
Місцеві мешканці з цим не
згодні і вийшли протестувати с. 4

 Продовжуємо розповідати



про заклади громадського
харчування, які вже давно
не працюють. Історія кафе
«Каштан», що колись було
у самісінькому центрі міста
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ПРО «ОДИНИЧКУ», ПІЛЬГОВИКІВ,
МАСКИ ТА ЧЕРГИ НА ПОШТІ
Карантин  Ще раз писати про СOVID
змусила зустріч зі знайомим, який запитав:
що, пільговий проїзд на першому маршруті
автобуса відмінили, щоб пенсіонери по
5 гривень платили? Кажу: відмінили не
тому, щоб заставити пенсіонерів платити,
а щоб вберегти здоров’я найбільш
вразливих верств населення
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó â³âòîðîê, 23 áåðåçíÿ, Êîçÿòèíùèíà ïåðåòíóëà ïîçíà÷êó â äâ³ òèñÿ÷³ îñ³á, ÿê³ ìàëè
ä³àãíîç êîðîíàâ³ðóñ. Íå áóäåìî
äîâîäèòè, ùî êîðîíàâ³ðóñ òàêè
º äëÿ òèõ, õòî ó íüîãî äîñ³ íå â³ðèòü. Ñåðåä çíàéîìèõ º ëþäè,
ÿêèì çà 60, ³ ÿê³ âæå ïåðåáîðîëè
öþ õâîðîáó. Âîíè ðîçïîâ³äàþòü,
ùî âæå ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó
ìàþòü ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ,
÷àñò³ ãîëîâí³ áîë³ ³ ïåðåâàæíî ó í³÷íèé ÷àñ íàãàäóþòü ïðî
ñåáå ñóãëîáè. Ìîâà éäå çà òèõ
ëþäåé, ùî íà÷å ïåðåõâîð³ëè
â ëåãê³é ôîðì³. ßê íå äèâíî,
ëþäè, â ÿêèõ õâîðîáà ïðîò³êàëà
ñêëàäí³øå, àëå ïðîë³êóâàëèñÿ
â ë³êàðí³, ïî÷óâàþòüñÿ êðàùå â³ä
òèõ, õòî ë³êóâàâñÿ â äîìàøí³õ
óìîâàõ.
Òåïåð ùîäî â³äì³íè ï³ëüãîâîãî àâòîáóñà. Õòîñü ó ä³ÿõ âëàäè
áà÷èòü ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè
íà â³ëüíå ïåðåñóâàííÿ. Õòîñü —
ïîðóøåííÿ ì³ñöåâîþ âëàäîþ
Êîíñòèòóö³¿. Àëå æ íà ïåðøîìó
ì³ñö³ ñòî¿òü çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç êîçÿòèí÷àíêàìè ïåíñ³éíîãî â³êó, ÿê³
âæå ïåðåõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ. Âîíè êàæóòü, ùî êîðèñ-

òóþòüñÿ ïîñëóãàìè ìàðøðóòêè
ò³ëüêè çà íàãàëüíî¿ ïîòðåáè. Íàïðèêëàä, ïàí³ Êàòåðèí³ òðåáà
ïðîâ³äàòè áàòüê³â ó Á³ëîï³ëë³,
à Îêñàí³ íåîáõ³äíî ïðîâ³äàòè
áðàòà ó ²âàíê³âöÿõ. Îáîº, ÿñíà
ð³÷, ï³øêè íå ï³äóòü. Êàæóòü,
áóëà á ìîæëèâ³ñòü äîáðàòèñÿ
³íàêøå, ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì â öåé ñêëàäíèé ïåð³îä
íå ïî¿õàëè á. À Êàòåðèíà äîäàº:

Ëþáî ãëÿíóòè, ÿê
íà ìàëåíüêîìó
áàçàð÷èêó êóïóþòü
êóðÿòèíó. Ïîêóïö³
ñàì³ ðåãóëþþòü ÷åðãó
íà äâîð³
«Ìîëîäü ìîæå ¿çäèòè, äî íèõ
öÿ çàðàçà íà÷å íå ÷³ïëÿºòüñÿ».
Ç ï³ëüãîâèêàìè ³ õòî ïåðåõâîð³â ðîç³áðàëèñÿ, à ÿê ó íàñ
âèêîíóþòüñÿ ïðîòèåï³äåì³÷í³
çàõîäè â ³íøèõ ëþäíèõ ì³ñöÿõ?
Ëþáî ãëÿíóòè, ÿê íà ìàëåíüêîìó áàçàð÷èêó â òîðãîâåëüí³é
òî÷ö³ êóïóþòü êóðÿòèíó. Ïîêóïö³ ðåãóëþþòü ÷åðãó íà äâîð³.
Âñåðåäèíó ð³äêî çàõîäèòü òðè
ëþäèíè, ñàì³ ïîêóïö³ ðîáëÿòü
çàóâàæåííÿ òðåòüîìó çàéâîìó.

Чим більша черга, тим менше порядку. У п'ятницю, 19 березня, всі скупчилися на
п'ятачку коридора. У вівторок, 23 березня, в черзі було тільки п’ятеро, з них троє на дворі
— Â³äêîëè íàäâîð³ òðîõè ïîòåïë³ëî, äâåð³ â ìàãàçèí òðèìàºìî ïîñò³éíî â³äêðèòèìè, ùîá
ïîêóïö³ áà÷èëè, ñê³ëüêè â ìàãàçèí³ îñ³á, — êàæå ïðîäàâåöü
Íàòàë³ÿ.
Á³ëÿ îô³ñó ÏðèâàòÁàíêó òåæ
âñå öèâ³ë³çîâàíî. Ëþäåé áàãàòî,
àëå âñ³ ó ìàñêàõ ³ ÷åðãà ÷åêàº
íà äâîð³.
Ïðî â³ää³ëåííÿ ïîøòè öüîãî
íå ñêàæåø. ×èì á³ëüøà ÷åðãà,
òèì ìåíø³ ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè. Â êîðèäîð÷èêó ì³æ ìàãàçèíîì «Âîëüò³» ³ âõîäîì ó êàñîâèé
çàë, â ï’ÿòíèöþ, 19 áåðåçíÿ, íàáèëîñÿ 13 îñ³á ïåðåâàæíî ïåí-

ñ³éíîãî â³êó. Õòî â ìàñö³, õòî
áåç ìàñêè, ó êîãî âîíà íà áîðîä³
÷è ï³ä íîñîì ³ í³ÿêî¿ äèñòàíö³¿.
Ó â³âòîðîê, 23 áåðåçíÿ, ÷åðãà
áóëà ìåíøîþ. Â êîðèäîð÷èêó
ñòîÿëî òðîº ëþäåé ³ äâîº íà âóëèö³. Ìîæåìî, êîëè çàõî÷åìî.
Ç ïðèâîäó ÷åðãè íà ïîøò³
çâåðíóëèñÿ äî êåð³âíèêà Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ Óêðïîøòè
Òåòÿíè Ãóñü.
— Ó íàñ íåâåëèêèé â³äñîòîê çà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Ìè âæå íå ðàç çâåðòàëèñÿ äî íàøèõ êë³ºíò³â: íå éä³òü
ïëàòèòè âñ³ â îäèí äåíü. Òàêîæ
ïîâ³äîìëÿºìî, ùîá ïëàòíèêè

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çâåðòàëèñÿ
äî ñâî¿õ ëèñòîíîø ³ ò³ ó â³ää³ëåíí³ ïîøòè çðîáëÿòü ¿ì ïðîïëàòó. Ò³ëüêè êîæíîãî ì³ñÿöÿ
îäíå é òå ñàìå, îòðèìàëè ëþäè
ïëàò³æêè ³ ï³øëè ïëàòèòè çà êîìóíàëêó. ×åðåç òèæäåíü àæ³îòàæ
êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â ñïàäàº ³
ó â³ää³ëåíí³ ïîøòè ç ïëàòíèê³â êîìóíàëêè ìàéæå í³êîãî
íåìàº, — ïîÿñíèëà ñèòóàö³þ
Òåòÿíà Ãóñü.
Ïîêè âåðñòàâñÿ íîìåð, ñòàëî
â³äîìî, ùî â³äíîâèëè ðîáîòó ï³ëüãîâîãî àâòîáóñà íà ìàðøðóò³ ¹ 1.
Òàêîæ âèéøîâ ó ðåéñ çà çâè÷íèì
ãðàô³êîì ³ àâòîáóñ ¹ 4.

Коронавірус забрав життя вже 33 козятинчан
ОЛЕНА УДВУД

 Óêðà¿íó ïðîäîâæóº øòîðìèòè
â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Â³ä 23 áåðåçíÿ
Êè¿â òà Îäåñüêà îáëàñòü ïåðåáóâàþòü ó «÷åðâîí³é çîí³». À 24 áåðåçíÿ ïî÷åðâîí³ëè Êè¿âùèíà òà
Ñóìñüêà îáëàñòü. ªäèíà îáëàñòü,
ÿêà íàðàç³ ïåðåáóâàº ó æîâò³é
êàðàíòèíí³é çîí³, — Õåðñîíñüêà.
Ðåøòà ðåã³îí³â Óêðà¿íè àáî ÷åðâîí³, àáî ïîìàðàí÷åâ³.
Îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â ô³êñóþòü ðåêîðäíó ñìåðòí³ñòü â³ä
COVID-19. Ó â³âòîðîê, 23 áåðåçíÿ, áóëî 333 ëåòàëüíèõ âèïàäêè
çà äîáó, à ó ñåðåäó, 24 áåðåçíÿ, —
âæå 342.

Íà îô³ö³éíîìó òåëåãðàì-êàíàë³ ÌÎÇ «Êîðîíàâ³ðóñ_³íôî»
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî òå, ùî â íàø³é êðà¿í³ âèÿâèëè íîâ³ ìóòàö³¿
áðèòàíñüêîãî øòàìó êîðîíàâ³ðóñó. Íà äóìêó äîñë³äíèê³â ²íñòèòóòó ìîëåêóëÿðíî¿ á³îëîã³¿
òà ãåíåòèêè, ñàìå êîìá³íàö³ÿ
ìóòàö³é öüîãî øòàìó ñïðè÷èíèëà õâèëþ çàõâîðþâàíîñò³, ÿêà
òðèâàº çàðàç.
«Ñàìå öå º ïîÿñíåííÿì âñå
÷àñò³øîãî âèÿâëåííÿ âèïàäê³â
ïîâòîðíîãî ³íô³êóâàííÿ ëþäåé
òà âàæ÷îãî ïðîò³êàííÿ õâîðîáè», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³
òåëåãðàì-êàíàëó «Êîðîíàâ³-

ðóñ_³íôî».
Â³ííè÷÷èíà õî÷ ³ ïîñòóïèëàñÿ
Îäåùèí³ ñâî¿ì ì³ñöåì ó êîâ³äíîìó àíòèðåéòèíãó, ñèòóàö³ÿ
â ðåã³îí³ ïðîäîâæóº áóòè íàïðóæåíîþ. Ùîäíÿ äîäàºòüñÿ
ïîíàä ï³â òèñÿ÷³ íîâèõ õâîðèõ.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Êîçÿòèíà,
òî ó êîâ³äíîìó àíòèðåéòèíãó îáëàñò³ ìè ïîñòóïèëèñÿ Æìåðèíö³.
Òàì çàô³êñîâàíî 2 150 âèïàäê³â.
Íàòîì³ñòü íà Êîçÿòèíùèí³, ÿêà
íàðàç³ íà 4 ì³ñö³ çà òåìïàìè
ïîøèðåííÿ COVID-19, ñòàíîì
íà 11 ðàíêó ñåðåäè, 24 áåðåçíÿ,
áóëî âæå 2043 âèïàäêè êîðîíàâ³ðóñó. Òàê³ äàí³ Â³ííèöüêîãî îá-

ëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó.
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ 219 íîâèõ õâîðèõ. Ìèíóëîãî
òèæíÿ áóëà ìàéæå àíàëîã³÷íà
ñèòóàö³ÿ — 211 íîâèõ âèïàäê³â
çà ñ³ì äí³â. Òîæ ïîêðàùåííÿ
ïîêè íåìàº.
ßê ïîâ³äîìèëè íà ñòîð³íö³
Ì³ñüêî¿ ðàäè ó Ôåéñáóê, ó Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ ñòàíîì íà ñåðåäó áóëî 72 ïàö³ºíòè
ç ä³àãíîçîì COVID-19, ç íèõ
41 ïåðåáóâàâ íà êèñíåâ³é òåðàï³¿. ²ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ
áóëî 12 ïàö³ºíò³â, ç íèõ 3 —
íà êèñíåâ³é òåðàï³¿. Ïàö³ºíò³â ç
ïíåâìîí³ºþ áóëî 87. Ìåøêàíö³â

Â³ííèö³ òà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó íà «êîâ³äíèõ» ë³æêàõ âñüîãî
ï’ÿòåðî, ðåøòà — êîçÿòèí÷àíè.
Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â òåæ ñòàº
á³ëüøå. Ó ñåðåäó, 24 áåðåçíÿ, ïîâ³äîìèëè ïðî ùå îäíó
ñìåðòü — ç õâîðîáîþ íå âïîðàëàñÿ 57-ð³÷íà æ³íêà. Âîíà
ïîìåðëà ó ñò³íàõ ë³êàðí³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ë³êóâàëàñÿ 19 äí³â.
Êîðîíàâ³ðóñ çàáðàâ æèòòÿ âæå
33 ìåøêàíö³â Êîçÿòèíùèíè.
Çà ïåðø³ òðè òèæí³ áåðåçíÿ â³ä
COVID-19 ïîìåðëî 7 æèòåë³â
êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Öå íàéã³ðøèé ïîêàçíèê
â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿.
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«У НАС З’ЯВИВСЯ СТАРОСТА, АЛЕ
ЩЕ НАВІТЬ У ГРОМАДІ НЕ БУЛА»
ОЛЕНА УДВУД

Ðóáàíêà ðàí³øå âõîäèëà
äî Ôëîð³àí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ âîíà ñòàëà
÷àñòèíîþ Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
Êîëè Êîçÿòèíñüêó ÎÒÃ ä³ëèëè íà ñòàðîñòèíñüê³ îêðóãè, Ðóáàíêó ç Ôëîð³àí³âêîþ
îá’ºäíàëè â îäèí îêðóã. Áóëî
öå íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ 2020 ðîêó.
Ïðîòå ñòàðîñòó äëÿ öèõ äâîõ
ñ³ë ïðèçíà÷èëè ëèøå ì³ñÿöü
òîìó. Íà ñåñ³¿, ùî â³äáóëàñÿ
26 ëþòîãî 2021 ðîêó, äåïóòàòè
ïðîãîëîñóâàëè çà êàíäèäàòóðó
Íàòàë³¿ Êîâàëü÷óê, ÿêà ðàí³øå
ïðàöþâàëà çåìëåâïîðÿäíèêîì
Ôëîð³àí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.
— Ó íàñ ç’ÿâèâñÿ ñòàðîñòà ³, âèõîäèòü, ìè ìàºìî ïèòàííÿ âèð³øóâàòè ÷åðåç ñòàðîñòó, à ñòàðîñòà
ùå íàâ³òü ó ãðîìàä³ ò³é íå áóëà.
Âèõîäèòü, ùî äî ì³ñüêîãî ãîëîâè
ìè íå ìîæåìî çâåðòàòèñÿ, òîìó
ùî º äëÿ öüîãî ñòàðîñòà, ÿêà, ÿê
áóëî ñêàçàíî ìåí³ â ì³ñüê³é ðàä³,
îòðèìóº çà ñâîþ ðîáîòó çàðîá³òíó
ïëàòó, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð
Ñàáàäàø. ×îëîâ³ê ìåøêàº ó Êîçÿòèí³, àëå éîãî êîð³ííÿ ó Ðóáàíö³,
òîìó â³í ðåãóëÿðíî áóâàº ó ñåë³.
Íàø ñï³âðîçìîâíèê êàæå,
ùî ñòàðîñòà ùå æîäíîãî ðàçó
íå áóëà ó Ðóáàíö³, â³äêîëè ¿¿
ïðèçíà÷èëè. Õî÷à ¿õàòè â³ä Ôëîð³àí³âêè õâèëèí ï’ÿòü, íå á³ëü-

øå. Â³äñòàíü ì³æ ñåëàìè — âñüîãî ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ ê³ëîìåòðè, òîæ ç îäíîãî ñåëà â ³íøå
ìîæíà íàâ³òü ï³øêè ïðèéòè.
— Ìè õî÷åìî ÿê³ñü ïèòàííÿ
âèð³øèòè, à âèõîäèòü, ùî äî íàñ
í³õòî íå ìîæå ïðè¿õàòè, — ïðîäîâæóº Âîëîäèìèð. — ßêùî á
ïîïðîñèòè Òåòÿíó ªðìîëàºâó,
òî âîíà øâèäøå áè ïðè¿õàëà, í³æ
ñòàðîñòà. Ñòàðîñòà êàæå: «Ìåí³
òðåáà ïîðàäèòèñÿ, ÿ íå çíàþ».
Âîíà æèòåëüêà Ôëîð³àí³âêè ³

Íàòàë³ÿ Êîâàëü÷óê
êàæå, ùî áóëà ó
ãðîìàä³. Äèâèëàñü,
ó ÿêîìó ñòàí³
Ðóáàíêà, ³ ç ëþäüìè
ñï³ëêóâàëàñÿ
â Ðóáàíö³ ¿¿ íå áóâàº. ² ÷èì òàì
ëþäè çàéìàþòüñÿ, ùî âîíè ìàþòü ðîáèòè — öå ¿¿ ïðàêòè÷íî
íå ö³êàâèòü.
À ïðîáëåì ó ñåë³, çà ñëîâàìè
Âîëîäèìèðà Ñàáàäàøà, ÷èìàëî.
ßìè íà äîðîãàõ, íàï³âðîçâàëåí³
ôåðìè, çáóäîâàí³ ùå çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ùî ñòîÿòü, òî÷íî ÿê â ñòàð³é çàãàäö³, áåç â³êîí
òà äâåðåé. Ó öåíòð³ ñåëà íåìàº
áëàãîóñòðîþ. Áóäèíîê êóëüòóðè
â³äêëþ÷èëè â³ä ñâ³òëà ùå ïðè
êîëèøíüîìó ñ³ëüñüêîìó ãîëîâ³.
Îäíà ïîëîâèíà ïðèì³ùåííÿ ðîçâàëþºòüñÿ, ³íøà ùå ö³ëà.

ФОТО НАТАЛІЇ КОВАЛЬЧУК

Проблема  До редакції газети «RIAКозятин» звернувся Володимир Сабадаш.
Чоловік каже, що старосту для Рубанки
призначили, але толку з цього мало.
Буцімто вона ще жодного разу не була
у селі. Що з цього приводу каже староста?

У середу, 24 березня, у Рубанці проводили благоустрій цвинтаря.
На суботник приїхала староста Наталія Ковальчук разом із мешканцями Флоріанівки
— Ìè á õîò³ëè, çâ³ñíî, õî÷ ÿêîñü
éîãî îáëàãîðîäèòè, áî õî÷ ëþäåé
íå òàê áàãàòî, àëå òðåáà, ùîá áóëî
ÿêåñü ïðèì³ùåííÿ, äå âîíè ìîæóòü ç³áðàòèñÿ, — êàæå Ñàáàäàø.
Íå ìåíø âàæëèâà ïðîáëåìà,
çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà — äåðåâà,
ÿê³ ïîòðåáóþòü ðîç÷èñòêè. Ùå
äî òîãî, ÿê äëÿ Ôëîð³àí³âñüêîãî îêðóãó ïðèçíà÷èëè ñòàðîñòó,
Âîëîäèìèð Ñàáàäàø ïèñàâ çàÿâó
ó ÖÍÀÏ ç öüîãî ïðèâîäó. Éîìó
ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ äî Îëåíè
Øàöüêî¿, ñïåö³àë³ñòà ç áëàãîóñòðîþ Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
— Ìè ïî¿õàëè â Ðóáàíêó, òàì
âèÿâëÿºòüñÿ ñò³ëüêè öèõ äåðåâ,
ùî ïî÷èñòèòè òðåáà, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Âîíè âæå íà âèãëÿä â àâàð³éíîìó ñòàí³, àëå òðåáà êëèêàòè åêñïåðòà ç Â³ííèö³.
Òåïåð óæå, ÿê ó íàñ ñòàðîñòà º,
ÿ ïîäçâîíèâ äî íå¿, à âîíà êàæå:
«À öå âàì òðåáà íàïèñàòè çàÿâó».
Òîáòî, öå ÿ âæå ìàþ íàïèñàòè
çàÿâó, ³ ùîá ï³ä íåþ ï³äïèñàëîñÿ
÷îòèðè ëþäèíè. ß âñå ðîçóì³þ,
àëå ÿ íå ñòàðîñòà, ùî ìàþ öèì
çàéìàòèñÿ.

«Ми зараз у Рубанці»
Ми зв’язалися з Наталією Ковальчук, старостою сіл Рубанка та Флоріанівка, аби почути
її думку з приводу цієї ситуації.
Запитали, чи дійсно вона ще
жодного разу не була у Рубанці?
— Ми зараз у Рубанці на кладовищі займаємося благоустроєм, — відповіла Наталія Ковальчук. — Нас 14 осіб, мешканців
Флоріанівки.
Староста каже, що була у громаді й раніше, дивилась, у якому
стані Рубанка, оглядала адмінприміщення і будинок культури.
На спілкування з людьми йде.
За її словами, Володимир Сабадаш телефонував їй один
раз, ще 3 березня. Питав,
чи вона приступила до своїх
обов’язків і коли навідається
в Рубанку?
— Я кажу, що сама я не приїду,
бо я маю приїхати з Тетяною
Миколаївною (міським головою — авт.), — продовжує Наталія Ковальчук. — Вона сказа-

ла, що ми разом з депутатами
і представниками міської ради
приїдемо і організуємо зустріч.
Але оскільки зараз у нас така
ситуація з ковідом, ми не можемо організувати збори.
Що стосується ситуації з деревами, то староста каже, що таки
написала від себе заяву.
— Він (Володимир Сабадаш —
авт.) одразу пішов у ЦНАП
без мене, — додає Ковальчук. — Олена Шацька до мене
телефонувала і питала, чи він
зв’язувався зі мною? Я кажу:
«До мене ніхто не звертався». Я заяву написала, заява є
на видалення дерев. Приїдуть
екологи і будуть визначати, що
підлягає вирізці, що ні. Бо він
написав заяву в ЦНАП на 50 великих дерев. Дзвонять люди,
питаються, теж рубанецькі.
До мене Володимир Воронюк
звертався, питав, хто такий
Сабадаш і чого він має зрізати
дерева?

«Локомотив» завершив змагання, а «Моноліт»?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ìèíóëîãî òèæíÿ ô³í³øóâàâ
÷åìï³îíàò Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ç ôóòçàëó ñåðåä àìàòîð³â. Ñåðåä 10 êîìàíä, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü
â ÷åìï³îíàò³, áóëè ôóòáîë³ñòè
Êîçÿòèíñüêîãî «Ëîêîìîòèâà».
Íàø³ çåìëÿêè ïðîéøëè 2 â³äá³ðêîâèõ òóðè. Ùîïðàâäà îðãàí³çàòîðè òóðí³ðó çíàëè, ÿê
âáîë³âàëüíèöüêà áðàò³ÿ ñêó÷èëà
çà ôóòáîëîì ³ òîìó â ïåðøîìó
â³äá³ðêîâîìó òóð³ ç êîìàíä, ÿê³
çàéìàëè â ãðóï³ 3–4 ì³ñöå, í³õòî
íå âèë³òàâ.

Íà äðóãîìó åòàï³ çìàãàíü
«Ëîêîìîòèâ» çàéíÿâ 3-º ì³ñöå
â ãðóï³ ³ ïðèïèíèâ áîðîòüáó
çà íàãîðîäè. Ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³
÷åìï³îíàòó âæå áåç ó÷àñò³ íàøîãî «Ëîêîìîòèâà» ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â ÔÊ «Îðë³âêà». Òà ñàìà
«Îðë³âêà», ç ÿêîþ íàø «Ëîêîìîòèâ» á³ëüøå òàéìó íà ïåðøîìó
åòàï³ â³â ó ðàõóíêó 2:0 òà ï³ä
ê³íåöü ìàò÷ó íå âòðèìàâ ïåðåâàãó ³ ïîñòóïèâñÿ ìàéáóòíüîìó ÷åìï³îíó — 2:5. Ñð³áíèì
ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó àìàòîð³â
ñòàâ «Äí³ñòåð» ç ñåëà Ñåðåáð³ÿ

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó.
Òðåòº ì³ñöå ³ áðîíçîâ³ íàãîðîäè
ó ÔÊ «Ãëàâ-äîð» ç³ Æìåðèíêè.
Çà êðîê äî ìåäàëåé çóïèíèëàñÿ
êîìàíäà «Ôåí³êñ» ç Òóëü÷èíà.
Àìàòîðè Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî
³ Íåìèðîâà ðîçä³ëèëè 5–6 ì³ñöå. Íà ñüîìîìó ì³ñö³ ôóòçàë³ñòè
Øàðãîðîäà. Âîñüìèìè ô³í³øóâàâ ÔÊ «Ë³òèí», «Àâàíãàðä» ç
Ëàäèæèíà òà Êîçÿòèíñüêèé «Ëîêîìîòèâ» ðîçä³ëèëè ì³æ ñîáîþ
9–10 ì³ñöå.
Íàø «Ëîêîìîòèâ» — äåáþòàíò ïîä³áíèõ çìàãàíü, òîìó ¿õí³

çàãàëüí³ ïåðåìîãè, õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùå ïîïåðåäó.
Íàøà ïåðøà êîìàíäà «Ìîíîë³ò», ÿêà âèñòóïàº ó âèù³é ë³ç³
îáëàñíî¿ ïåðøîñò³, ãîòóºòüñÿ
äî ãðè íà êóáîê â ãîñòüîâîìó
ìàò÷³ ïðîòè Ëàäèæèíñüêîãî
«Àâàíãàðäà». Ãðà â³äáóäåòüñÿ
3 êâ³òíÿ íà ïîë³ ñóïåðíèêà.
Çàðàç ìîíîë³òîâö³ â ïîøóêàõ
ñïàðèíãó. ßê çàóâàæèâ íà÷àëüíèê êîìàíäè Ãåííàä³é Òêà÷óê,
ó «Ìîíîë³òà» õîðîø³ ôóòáîëüí³
âèêîíàâö³, àëå êîíòðîëüíà òîâàðèñüêà ãðà íàì ïîòð³áíà äëÿ

³ãðîâî¿ ïðàêòèêè.
— Ñêëàä, ÿêèé âèñòóïàâ
íà ë³òíüî-îñ³íí³é ñòàä³¿, ìè
ïðàêòè÷íî çáåðåãëè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàðàç â êîìàíä³
çàÿâëåí³ 13 ì³ñöåâèõ ôóòáîë³ñò³â, — ñêàçàâ Ãåííàä³é Òêà÷óê.
Ùå ìè çàïèòàëè â íà÷àëüíèêà
êîìàíäè, êîëè «Ìîíîë³ò» ïðèéìàòèìå ñóïåðíèê³â íà ñâîºìó
ïîë³?
— 17 êâ³òíÿ êóáêîâà ãðà ó â³äïîâ³äü. Ó ÷åìï³îíàò³ ñòàðòóºìî
ãîñòüîâèì ìàò÷åì ç «Îðë³âêîþ», — êàæå ïàí Ãåííàä³é.

4
КОРОТКО
Пожежа
у Сокільці
Ó íåä³ëþ, 21 áåðåçíÿ,
íà Â³ííè÷÷èí³ áóëî òðè
ïîæåæ³. Îäíà — ó ñåë³
Ìèêóëèíö³ Ë³òèíñüêîãî
ðàéîíó, ³íøà — ó Íîâ³é
Ãðåáë³, ùî íà Êàëèí³âùèí³, ³ ùå îäíà — ó Ñîê³ëüö³, ùî íà Êîçÿòèíùèí³.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ó
Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Â³äîìî, ùî ó Ñîê³ëüö³
çàéíÿëàñÿ ãîñïîäàð÷à
áóä³âëÿ. Ðÿòóâàëüíèêè,
ÿê³ âè¿õàëè íà ì³ñöå ïîä³¿,
çàãàñèëè ïîæåæó. Ïðî ïîñòðàæäàëèõ òà çáèòêè íå
ïîâ³äîìëÿþòü.

Рятував собаку
і пішов під лід
Ó ñåðåäó, 17 áåðåçíÿ, ó
Ãëóõ³âöÿõ òðàïèëàñÿ íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ. Íà
çàìåðçëó âîäîéìó âèá³ã
ñîáàêà. Ë³ä áóâ êðèõêèé,
òîæ òâàðèíà ïðîâàëèëàñÿ.
Ãîñïîäàð êèíóâñÿ ðÿòóâàòè ñâîãî óëþáëåíöÿ, àëå é
ñàì ï³øîâ ï³ä ë³ä.
Àí³ ïåñ, àí³ 67-ð³÷íèé
ãîñïîäàð íå ìîãëè ñàìîñò³éíî âèáðàòèñÿ, òîæ
äîâåëîñÿ âèêëèêàòè ðÿòóâàëüíèê³â. Ùå äî ïðè¿çäó
÷åðãîâîãî êàðàóëó ì³ñöåâî¿
ïîæåæíî¿ êîìàíäè ÷îëîâ³êà é òâàðèíó ç êðèæàíî¿
âîäè âèòÿãëè äâîº ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Äî ïîñòðàæäàëîãî âèêëèêàëè áðèãàäó
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, àëå â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿
÷îëîâ³ê â³äìîâèâñÿ.

Випуск №5
До задач-мініатюр відносяться композиції, у яких
нараховується не більше семи фігур.
Задача №5 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, 25 áåðåçíÿ 2021

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

МЕШКАНЦІ СЕЛА КОЗЯТИН
ПРОТИ ЗАКРИТТЯ ФАПУ
Незгода  У четвер, 18 березня,
мешканці села Козятин, яке приєдналося
до Козятинської міської територіальної
громади, вийшли висловитися
проти закриття ФАПу. Керівництво
міської медицини вважає, що ФАП,
який знаходиться на околиці села,
малоефективний через невелику кількість
пацієнтів. Місцеві мешканці з цим не згодні
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ìè ïðè¿õàëè äî ìàãàçèíó «Êîøèê» áåç òðüîõ õâèëèí äî íàì³÷åíîãî ÷àñó ñõîäó ñåëÿí. Àêòèâí³
÷ëåíè ãðîìàäè âæå ä³ëèëèñÿ ì³æ
ñîáîþ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³ä
ïîáà÷åíîãî äíåì ðàí³øå. Âîíè
áà÷èëè, ÿê 17 áåðåçíÿ â áóñ ç
ñ³ëüñüêîãî ÔÀÏó çàáèðàëè ìåáë³. Òîæ âèéøëè âèñëîâèòè ñâîº
íåçàäîâîëåííÿ ùîäî çàêðèòòÿ
ìåäè÷íîãî çàêëàäó. ßê ñòàëî â³äîìî ï³çí³øå, ìåáë³ âèâåçëè äëÿ
òîãî, ùîá ¿õ íå ðîç³êðàëè ç ïðèì³ùåííÿ, ÿêå íå îõîðîíÿºòüñÿ.
Ðîç³áðàòèñÿ, ÷îãî âèéøëè
ëþäè íà ïðîòåñòíó àêö³þ, ïðè¿õàëè íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Êîñòÿíòèí
Ìàð÷åíêî, ñåêðåòàð ì³ñüêî¿ ðàäè
Òåòÿíà Ðèìøà, êåðóþ÷à ñïðàâàìè âèêîíêîìó Àë³íà Òèìîùóê,
êåð³âíèê Êîçÿòèíñüêîãî öåíòðó
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà,
ñòàðîñòà Òåòÿíà Êàòåðèçþê,
äåïóòàò Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè Ñåðã³é Ïåðåí÷óê.
×îìó ÔÀÏ çàêðèâàþòü, ñïðîáóâàëà ïîÿñíèòè êåð³âíèê ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.
— Ó ÔÀÏ³ ñåëà Êîçÿòèí ÷àñòî áóâ â³äñóòí³é ìåäïðàö³âíèê
òà é â ñåðåäíüîìó â³í çà äåíü
ïðèéìàâ íå á³ëüøå 5-òè ïàö³ºíò³â. Âðàõîâóþ÷è âèòðàòè
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ìåäè÷íî¿ óñòàíîâè, çàðïëàòó ïðàö³â-

íèêàì ÔÀÏó, â³í äëÿ áþäæåòó
ì³ñòà çáèòêîâèé. Òà é í³õòî âàñ
íå êèäàº íàïðèçâîëÿùå. Ó âàñ
ó êîæíîãî áóäå ñ³ìåéíèé ë³êàð,
à äî íåõîäÿ÷èõ ë³êàð ïðè¿äå äîäîìó, — ñêàçàëà Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà, çâåðòàþ÷èñü äî ïðèñóòí³õ.
Ïðîòåñòóþ÷³ íàâåëè ñâî¿ àðãóìåíòè.
— Ä³ñòàòèñÿ äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³
ëþäÿì, ó êîãî íåìàº âëàñíîãî
òðàíñïîðòó, íå òàê òî ïðîñòî.
Àâòîáóñ 2-ãî ìàðøðóòó â ÷àñè
ï³ê ¿äå ïåðåïîâíåíèé ç ²âàí-

– Ïðîñò³øå ïðèéòè äî
ë³êàðÿ, â ÿêîãî íåìàº
÷åðãè, í³æ ïîñèä³òè
â êîðèäîð³ çäîðîâ³é
ëþäèí³ ç õâîðèìè, –
êàçàëà ïàí³ Îêñàíà
êîâåöü. Í³ á³ëÿ ìàãàçèíó, í³
íà Ïèðîã³âö³ ëþäè â àâòîáóñ
íå ìîæóòü íîðìàëüíî ñ³ñòè,
ò³ëüêè âòèñíóòèñÿ. Òàêà ïî¿çäêà ìîæå ò³ëüêè çàøêîäèòè
çäîðîâ’þ. ² äëÿ ÷îãî ìåí³ íîâèé
ñ³ìåéíèé ë³êàð, êîëè ìåíå âëàøòîâóº òîé, õòî ó ìåíå òåïåð? —
ãîâîðèâ ïàí Âàñèëü.
Íåâäîâç³ ñòàëè ãîâîðèòè âñ³
ðàçîì ³ ç óñ³ìà. Ðîç³áðàòè ñóòü
ñêàçàíîãî áóëî âàæêî. Êîãîñü
âæå íå ÔÀÏ ö³êàâèâ, à âèâ³ç
ñì³òòÿ. Êîìóñü âæå õîò³ëîñÿ
éòè äî õâîðîãî ÷îëîâ³êà äîäîìó.

«ФАП в селі Козятині практично не працював»

Мат за 2 ходи (4+3)
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №11 від 18 березня
2021 року.
Задача №4
1. Te8x? 0...h7-h6; 1. T:h6x — в позиції на діагоналі
останній хід робили білі
М. Пархоменко

У середу, 24 квітня, ми звернулися до міського голови Тетяни
Єрмолаєвої з питанням щодо
ФАПу села Козятина.
— Сьогодні був прийомний
день громадян. Ніхто з приводу ФАПу свою позицію
не висловив. Я скажу більше,
ми перевірили зошит, в якому
велася реєстрація відвідувачів
медичної установи. Там фігурували тільки 5 призвищ пацієнтів, — каже міський голова. — З

грудня по березень будь-які записи в зошиті обліку були відсутні. Тобто ФАП в селі Козятині
практично не працював.
На питання, чи буде розгорнутий медичний пункт в приміщенні колишньої сільської ради
очільниця міста відповіла, що
від сімейної медицини до сільської ради якихось півкілометра.
— Яка доцільність розгортати
там кабінет лікаря? — сказала
вона.

Мешканці села Козятин кажуть, що ФАП у селі — потрібен.
Дістатися до міської лікарні людям, у кого немає власного
транспорту, не так то просто. Автобуси їздять переповнені.
Та ще й черги великі до сімейних лікарів у місті
Â êîíñòðóêòèâíå ðóñëî ïîâåðíóâ
ðîçìîâó äåïóòàò Ïåðåí÷óê, àëå
íåíàäîâãî. Òîæ æóðíàë³ñò ï³äõîäèâ äî íàéá³ëüø àêòèâíèõ ³
äîñëóõàâñÿ äî ¿õíüî¿ äóìêè. Ïàí
Àíäð³é ââàæàº, ùî «öå çàïëàíîâàíî çâåðõó, âñå çàêðèâàòè».
À ïàí³ Îêñàíà êàæå, ùîá ïîòðàïèòè äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
ó ì³ñò³, òðåáà â³äñèä³òè ó ÷åðç³
ç õâîðèìè ëþäüìè.
— Ëþäè áîÿòüñÿ çàõîäèòè
ó êîðèäîð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè,
äî ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â âåëèê³ ÷åðãè, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Óÿâ³òü
êàðòèíó, ùî äî êîæíîãî ñ³ìåéíîãî â ÷åðç³ ïî 15–20 ïàö³ºíò³â.
ßêáè ëþäè íå áà÷èëè, ÿê³ ÷åðãè
â ë³êàðí³, òî ìîæå é íå â³äñòîþâàëè ÔÀÏ. Ïðîñò³øå ïðèéòè
äî ë³êàðÿ, â ÿêîãî íåìàº ÷åðãè,
í³æ ïîñèä³òè â êîðèäîð³ çäîðîâ³é
ëþäèí³ ç õâîðèìè. Äî ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ ïðèéîì çà çàïèñîì. Òîæ,
íà ìîþ äóìêó, ÔÀÏ â ñåë³ Êîçÿòèí³ ïîâèíåí ïðàöþâàòè äî çàâåðøåííÿ êàðàíòèííèõ çàõîä³â.
Ãîëîâíå çàðàç íå çáèðàòè õâîðèõ ç ï³äîçðîþ íà êîâ³ä ³ òèõ,
â êîãî êîë³íî áîëèòü, á³ëÿ äâåðåé
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. ß äîëó÷èëàñü
äî ïðîòåñòó ñàìå ç öèõ ì³ðêóâàíü.
ÔÀÏ ó ñåë³ Êîçÿòèí³ íå ä³ºâèé â³ä 1-ãî áåðåçíÿ. Ïðî òå,
ùî éîãî â³äêðèþòü, ìàëî íàä³¿.
ßêùî º â áþäæåò³ ì³ñòà â³ëüí³
êîøòè — ìîæå êîçÿòèíñüêèé
ÔÀÏ ôóíêö³îíóâàòèìå, — ñêàçàëà ïàí³ Îêñàíà.
Àëå çóñòð³÷ ç ïðåäñòàâíèêàìè
âëàäè äàëà ñâî¿ ïëîäè. Êîñòÿíòèí Ìàð÷åíêî ïðî ïðîáëåìó
ìàðøðóòîê îá³öÿâ ïåðåäàòè êåð³âíèêó æèòëîâî êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà Àíäð³þ Êîðí³é÷óêó. Ìàº íàì³ð ïîðàäèòèñü ç
êåð³âíèöòâîì ì³ñüêî¿ ðàäè,
ùîá â³äêðèòè ìåäè÷íèé ïóíêò
íà ïåðåõ³äíèé ïåð³îä â ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè êåð³âíèê ïåðâèíêè Þë³ÿ
Ðàäîãîùèíà.
— Öå ÿê âàð³àíò. ÔÀÏ â ñåë³
Êîçÿòèí³ ìàëî çàòðåáóâàíèé
³ âèòðàòíèé, — ñêàçàëà âîíà.
Äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè Ñåðã³é
Ïåðåí÷óê çàïðîïîíóâàâ àêòèâó ïðîòåñòóþ÷èõ ï³ñëÿ âèõ³äíèõ
ïðèéòè â ì³ñüêó ðàäó ³ îáãîâîðèòè ñèòóàö³þ ùîäî ÔÀÏó.
Âæå êîëè ¿õàëè äîäîìó, çóñòð³ëè ìîëîäó ìàìó ïàí³ Ñâ³òëàíó,
ÿêà íàðîäèëà äîíüêó 4 ðîêè
òîìó. Âîíà ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ,
ÿê âîíà, æèòåëüêà ñåëà, ñòàëà
ïàö³ºíòîì ì³ñüêî¿ ë³êàðí³.
— Öå áóâ ïåð³îä, êîëè ò³ëüêè ñòàëè ãîâîðèòè çà ñ³ìåéíèõ
ë³êàð³â, — êàæå ïàí³ Ñâ³òëàíà. —
Â ñ³ëüñüêîìó ÔÀÏ³ íà òó ïîðó
ìåí³ Ïàâëî ²âàíîâè÷ Çàñÿäüâîâê
çàïðîïîíóâàâ ïîñòàâèòè äîíüêó íà îáë³ê â ðàéîíí³é ë³êàðí³,
òàì äëÿ ìàëå÷³ êðàù³ óìîâè, í³æ
â ñåë³. Ìî¿ çíàéîì³ ìåäèêè òðóäèëèñÿ â ì³ñüê³é ë³êàðí³, òîæ
ïåðåéøëà â ì³ñüêó. Â ñàìîìó
ÔÀÏ³ ïðîïîíóâàëè çàáèðàòè
êàðòî÷êó ³ ïåðåõîäèòè íà îáë³ê
â ðåºñòðàòóðó ë³êàðí³ ³ ìîëîä³
ëþäè ñïðèéíÿëè ïðîïîçèö³þ.
Ìîæëèâî, ùîá íå KOVID í³ÿêîãî àæ³îòàæó íå áóëî. Ïàö³ºíòàìè ìåäïóíêòó çàëèøàþòüñÿ ëþäè ïåðåâàæíî ïîõèëîãî
â³êó. Âîíè ïðîñòî áîÿòüñÿ ñ³äàòè â ëþäíèé àâòîáóñ ³ ¿õàòè
â ì³ñüêó ïîë³êë³í³êó.
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АМБУЛАТОРІЯ РАЙОННОЇ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ ПЕРЕЇДЕ З КОЗЯТИНА?
Резонанс  Амбулаторія районної
первинки, що розташована на другому
поверсі поліклініки ЦРЛ, обслуговує
козятинчан. Проте у недалекому
майбутньому вона може покинути
Козятин. Причина в тому, що їй
не продовжують договір оренди
ОЛЕНА УДВУД

Ìåäè÷í³ áàòàë³¿ ì³æ Êîçÿòèíîì òà Ñàìãîðîäêîì ïðîäîâæóþòüñÿ. ßáëóêîì ðîçáðàòó ì³æ
äâîìà ãðîìàäàìè Êîçÿòèíùèíè
ñòàëà ðàéîííà ñ³ìåéíà ìåäèöèíà.
Óñå ïî÷àëîñÿ ùå ó 2020 ðîö³,
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ âèáîð³â. Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà íà îñòàíí³é çà ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàííÿ ñåñ³¿
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó
Ñàìãîðîäîöüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³ Ðàéîííîãî öåíòðó íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
Â³äïîâ³äíî äî òåêñòó ð³øåííÿ, Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà âèéøëà
ç³ ñêëàäó çàñíîâíèê³â ðàéîííî¿
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ³ ïåðåäàëà
Ñàìãîðîäêó íå ëèøå ìàéíî, à é
ïðàâà íà þðèäè÷íó îñîáó.
Ó ñâîþ ÷åðãó Ñàìãîðîäîöüêà
ñ³ëüñüêà ðàäà âñòóïèëà ó ïðàâà
çàñíîâíèêà ðàéîííî¿ ïåðâèí-

êè. Ïðè ÷îìó òðàïèëîñÿ öå íàïðî÷óä øâèäêî. Ñåñ³ÿ ðàéðàäè,
íà ÿê³é ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî
ïåðåäà÷ó, â³äáóëàñÿ 18 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó. À ïåðåðåºñòðóâàëè ðàéîííó ñ³ìåéíó ìåäèöèíó,
çà äàíèìè àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè
Youcontrol, âæå 26 ëèñòîïàäà.
Òîáòî, ÷åðåç òèæäåíü.
Òàê ó â³äàíí³ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îïèíèëàñÿ
àìáóëàòîð³ÿ ó Êîçÿòèí³ òà óñ³
àìáóëàòîð³¿ é ôåëüäøåðñüêîàêóøåðñüê³ ïóíêòè êîëèøíüîãî
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, àäæå óñ³
âîíè âõîäèëè äî ñòðóêòóðè ðàéîííîãî öåíòðó íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
ПЕРЕДАЛИ, АЛЕ НЕ ВСЕ
Òóò ³ ïî÷àëîñÿ íàéö³êàâ³øå.
Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà ïî÷àëà
áîðîòüáó çà ÔÀÏè é àìáóëàòîð³¿,
ùî ðîçòàøîâàí³ ó ìåæàõ Êîçÿ-

Ситуацію не коментують
Ми звернулися до Центру
надання первинної медикосанітарної допомоги Самгородоцької сільської ради аби
запитати, чи буде амбулаторія переїжджати і якщо так,
то куди, і що в такому випадку
робити козятинчанам, яких
обслуговують сімейні лікарі,

що працюють у районній сімейній медицині? Однак там
цю ситуацію коментувати відмовилися. Сказали звертатися
до засновника — Самгородоцької сільради. Проте за номером
телефону, який ми знайшли,
нам не вдалося додзвонитися
до сільської ради.

òèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè. Íà ÷åòâåðò³é ñåñ³¿, ùî
â³äáóëàñÿ 14 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó,
êîçÿòèíñüê³ äåïóòàòè âèð³øèëè çâåðíóòèñÿ äî Ñàìãîðîäêà
ç ïðîõàííÿì â³ääàòè ìàéíî ³
òðàíñïîðòí³ çàñîáè âîñüìè ôåëüäøåðñüêèõ ïóíêò³â, ÔÀÏó òà
ï’ÿòè àìáóëàòîð³é, ðîçòàøîâàíèõ
ó ìåæàõ ãðîìàäè. Ó òîìó ÷èñë³ é
àìáóëàòîð³þ, ÿêà äèñëîêóºòüñÿ
íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ïîë³êë³í³êè
Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
Ñàìãîðîäîê, ó ñâîþ ÷åðãó,
íàä³ñëàâ íà ì³ñüêó ðàäó ëèñò ³ç
ïðîõàííÿì íàäàòè çãîäó íà ïðèéíÿòòÿ ìàéíà çàêëàä³â ïåðâèííî¿ ëàíêè ìåäèöèíè. Ùî ì³ñüêà
ðàäà ³ çðîáèëà íà ñâî¿é íàñòóïí³é ñåñ³¿ 26 ñ³÷íÿ.

Ñàìãîðîäêó íå äàëè â
îðåíäó äðóãèé ïîâåðõ
ïîë³êë³í³êè ÖÐË. À
ñàìå òóò àìáóëàòîð³ÿ
êîëèøíüî¿ ðàéîííî¿
ïåðâèíêè
Íàòîì³ñòü ïðèéíÿòè ìàéíî
âäàëîñÿ àæ 17 áåðåçíÿ. Íà ñüîì³é
ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ
òîãî äíÿ, äåïóòàòè Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîãîëîñóâàëè çà òå,
ùîá ïðèéíÿòè áóä³âë³, ñïîðóäè,
îñíîâí³ çàñîáè òà ³íøå ìàéíî,
ùî ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ Öåíòðó
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òåïåð óæå íå Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿, à Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.
— Ñàì³ ïðèì³ùåííÿ íàø³ âñ³,
ìè ¿õ îòðèìàëè â³ä ñ³ëüñüêèõ ðàä.
Íåðóõîì³ñòü âñÿ áóëà íà áàëàíñ³
ñ³ëüñüêèõ ðàä ³ ìè, ïðèéìàþ÷è
ñ³ëüñüê³ ðàäè, ¿¿ ïðèéíÿëè. À òå
ìàéíî, ÿêå ìè ïðèéìàºìî çàðàç — öå îáëàäíàííÿ, — çàçíà÷è-

Для амбулаторії колишньої районної первинки
знімали другий поверх поліклініки ЦРЛ.
Термін договору оренди завершився ще у 2020 році
ëà íà ñåñ³¿ ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà ³ äîäàëà, ùî Ñàìãîðîäîê ùå óñüîãî íàì íå ïåðåäàâ.
«КОЖЕН ДО СЕБЕ ДОДОМУ»
Íà ò³é æå ñåñ³¿ äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè ùå îäíå ïèòàííÿ,
ïîâ’ÿçàíå ç ïåðâèííîþ ëàíêîþ
ìåäèöèíè. Ñàìãîðîäîê çâåðíóâñÿ äî Êîçÿòèíà ç ïðîõàííÿì íàäàòè ¿ì â îðåíäó äðóãèé ïîâåðõ
ïîë³êë³í³êè Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Êîëèøíÿ ðàéîííà
ÏÌÑÄ çí³ìàëà öå ïðèì³ùåííÿ
é ðàí³øå, àëå äîãîâ³ð îðåíäè çàâåðøèâñÿ ùå ó 2020 ðîö³.
Ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ, ÿêå ðîçãëÿäàëè äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè,
éøëîñÿ ïðî òå, ùîá â³äìîâèòè
Ñàìãîðîäêó â íàäàíí³ îðåíäè
«â çâ’ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ïðèì³ùåííÿìè äëÿ
ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè».
— ² êóäè âîíè ï³äóòü? — çà-

ïèòàëà Àë³íà Ä³äåíêî, äåïóòàòêà
â³ä ïàðò³¿ «Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà — çà æèòòÿ».
— Ó Ñàìãîðîäîê. Âñå â Ñàìãîðîäîê, âñå â Ìàõí³âêó. Êîæåí äî ñåáå äîäîìó, — â³äïîâ³ëà íà öå ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà.
Äåïóòàòè ï³äòðèìàëè öå ð³øåííÿ, òîæ Ñàìãîðîäêó íå äàþòü â îðåíäó äðóãèé ïîâåðõ
ïîë³êë³í³êè ÖÐË. À ñàìå òóò
ðîçòàøîâóºòüñÿ àìáóëàòîð³ÿ
êîëèøíüî¿ ðàéîííî¿ ïåðâèíêè.
Çà äàíèìè ñàéòó Íàö³îíàëüíî¿
ñëóæáè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ó ö³é
àìáóëàòîð³¿ ïðàöþº ï’ÿòü ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. ²ç íèìè ï³äïèñàëè
äåêëàðàö³þ 6 615 ïàö³ºíò³â. Òîæ
ÿêùî âîíà ïåðå¿äå ç ì³ñòà, êîçÿòèí÷àíàì, ÿêèõ îáñëóãîâóþòü
ñ³ìåéí³ ë³êàð³ ö³º¿ àìáóëàòîð³¿,
äîâåäåòüñÿ ¿çäèòè çà ìåäè÷íîþ
äîïîìîãîþ â ³íøèé íàñåëåíèé
ïóíêò àáî øóêàòè ñîá³ íîâîãî
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

У Козятинську ЦРЛ доставили сучасний реанімобіль
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

В ЦРЛ оновили автопарк екстреної допомоги.
Доставили сучасний реанімобіль

Öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ
îòðèìàëà íîâèé ñó÷àñíèé ðåàí³ìîá³ëü êëàñó Â.
— Öå íàñïðàâä³ íåîáõ³äíå
ïðèäáàííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË
äëÿ ìåäèê³â òà ìåøêàíö³â íàøî¿ ãðîìàäè. Öèì àâòîìîá³ëåì
ìîæíà ïåðåâîçèòè ïàö³ºíòà,
ÿêèé ïîòðåáóº ðåàí³ìàö³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ, ó ñóïðîâîä³ ë³êàðÿ ðåàí³ìàòîëîãà òà ìåäè÷íî¿
ñåñòðè, — ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷
â³ää³ëó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ÖÐË Îëåêñàíäð Áàðñüêèé. — Òàêèé àâòîìîá³ëü — öå
âèìîãà ÷àñó. Â³í íåîáõ³äíèé äëÿ

âàæêèõ õâîðèõ. Çà äîïîìîãîþ
àïàðàòóðè, ÿêîþ îñíàùåíèé
àâòîìîá³ëü, ìîæíà ìàòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà ïàö³ºíòîì
òà íàäàâàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó
ïàö³ºíòó ï³ä ÷àñ òðàíñïîðòóâàííÿ éîãî äî ë³êàðí³ â êðèòè÷íèõ
ñèòóàö³ÿõ. Â³í îñíàùåíèé ³
äèõàëüíèì àïàðàòîì, êèñíåì,
äåô³áðèëÿòîðîì, êàðä³î óñòàòêóâàííÿì — óñ³ì íåîáõ³äíèì.
Ðàí³øå äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ
âàæêèõ õâîðèõ ìè çàìîâëÿëè
ìàøèíó â ñàíàâ³àö³¿, áî íàø³
àâòîìîá³ë³ äëÿ òàêèõ ïåðåâåçåíü
íå ïðèñòîñîâàí³. Òåïåð ìàºìî
äëÿ öüîãî ñó÷àñíèé ðåàí³ìîá³ëü.

— Ñê³ëüêè ó âàñ îäèíèöü òåõí³êè çàä³ÿíî íà âèêëèêàõ ³ ÿêó
ê³ëüê³ñòü íàñåëåíèõ ïóíêò³â âè
îáñëóãîâóºòå?
— ª äâà «Ñîáîë³», îäèí
«Ôîëüöâàãåí» ³ «Òîéîòà», —
êàæå çàâ³äóâà÷ åêñòðåíî¿ ìåäèöèíè. — Âîíè ìàéæå âè÷åðïàëè
ñâ³é ðåñóðñ. Îáñëóãîâóºìî âñþ
Êîçÿòèíñüêó ãðîìàäó. Êð³ì
òîãî, äî íàñ çâåðòàþòüñÿ ïàö³ºíòè ì³ñòà Ðóæèí òà Êàëèí³âêè.
Áàãàòî ëþäåé ïðè¿çäÿòü ó íàøó
ë³êàðíþ ç ³íøèõ ðàéîí³â. ßê êàæóòü, ðèáà øóêàº, äå ãëèáøå,
à ëþäèíà, äå áëèæ÷å, ÷è êðàùå
ë³êóþòü.
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«КОНЯКА, ГАЗ 69 І ТРИ МОТОЦИКЛИ»:
ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ 98 РОКІВ ТОМУ
День народження міліції-поліції 
Наближається 98 річниця від дня
створення Козятинського райвідділу
внутрішніх справ. Напередодні
свята ветерани поліції розповіли, як
розбудовували козятинську міліцію та
ловили злочинців майже без вихідних
ІРИНА ШЕВЧУК

Áóâ ïåð³îä, êîëè çà ÷àñè
ñâîãî ³ñíóâàííÿ Êîçÿòèíñüêèé
ðàéâ³ää³ë ïîë³ö³¿ â³äíîñèâñÿ
äî êàëèí³âñüêîãî â³ää³ëó. Íàðàç³ — äî õì³ëüíèöüêîãî. À òîä³,
â äàëåêîìó 1923 ðîö³ 27 áåðåçíÿ íà îñíîâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ãóáåðíñüêî¿ ì³ë³ö³¿,
ñòâîðèëè êîçÿòèíñüêå â³ää³ëåííÿ ðîá³òíè÷î-ñåëÿíñüêî¿ ì³ë³ö³¿.
Çà âñþ ñâîþ ³ñòîð³þ òóò êåðóâàëî 27 íà÷àëüíèê³â. Âåòåðàíè
ïîë³ö³¿ ðîçïîâ³ëè, ÿê âñå áóëî
òà ç ÷îãî ïî÷èíàëîñÿ.
— Çà âñþ ³ñòîð³þ êîçÿòèíñüêî¿
ì³ë³ö³¿ áóëè ³ ïîäâèãè ïðàö³âíèê³â, ³ òðàã³÷í³ ïîä³¿. Íà ïîñòó
ÄÀ² â Ìàõí³âö³ çàãèíóâ ñòàðøèé
àâòî³íñïåêòîð, — êàæå Ëåîí³ä
Êðèâîâ. — Â 1942 ðîö³ í³ìö³ ïîâ³ñèëè íà÷àëüíèêà ïàñïîðòíîãî
ñòîëó. Â ÀÒÎ çàãèíóâ ñòàðøèé
ëåéòåíàíò Îëåêñàíäð Ìîñêàëþê
(ïîò³ì éîìó ïðèñâî¿ëè çâàííÿ
êàï³òàíà).
«ЗАСТАВ І БРИЧКУ, І САНІ»
Â ìèíóëîìó — íà÷àëüíèê êîçÿòèíñüêîãî ÄÀ², íèí³ êåð³âíèê
âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Â³êòîð Ùàáëåâñüêèé

ìàº çà ïëå÷èìà 50 ðîê³â ñòàæó, ç
íèõ ìàéæå 24 — â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ. Ïî÷èíàâ ç ³íñïåêòîðà äîðîæíüî¿ ñëóæáè. À ïîò³ì
ñòàâ ³ ¿¿ íà÷àëüíèêîì. Á³ëüøå
10 ðîê³â î÷îëþº âåòåðàíñüêó
ñï³ëêó. Êàæå, ùî çàðàç, ó çâ’ÿçêó
ç ïàíäåì³ºþ, ç îðãàí³çàö³ºþ çáèðàþòüñÿ ðàç â êâàðòàë. Íàðàç³
ó ñï³ëö³ âåòåðàí³â çàëèøèëîñü
12 îñ³á. À áóëî 21…
— ßêùî ïî÷àòè ùå ç òèõ ÷àñ³â
ì³ë³ö³¿ — âñå æèòòÿ ç ïðîñòÿãíóòîþ ðóêîþ, — çãàäóº Â³êòîð
Ùàáëåâñüêèé. — Çàðàç ìàøèíè
³ íåìàº ïàëüíîãî, à êîëèñü êîí³
áóëè, ³ íå áóëî ÷èì ¿õ ãîäóâàòè.
Í³ â³âñà, í³ áóðÿê³â. ß ïðèéøîâ
â 1974 — çàñòàâ ³ áðè÷êó, ³ ñàí³.
Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Ùàáëåâñüêîãî, ïî÷èíàþ÷è ç 87 ðîêó,
êîìàíäóâàâ ãåíåðàë Òÿæëîâ,
â³ä ÿêîãî ï³øîâ êëè÷ — îáëàøòóâàòè ïîáóò äëÿ ïðàö³âíèê³â
ì³ë³ö³¿. Àäæå çàéìàòèñÿ ñïîðòîì íå áóëî äå, à íà ñòð³ëüáè —
ïî ïîÿñ â áîëîò³ ì³ë³ö³îíåðè ë³çëè íà Òàëèìîí³âêó, ùîá äâ³÷³
âèñòð³ëèòè, âèêîíàòè íîðìàòèâ.
Êîëè æ ïðèéøîâ íà ïîñàäó êåð³âíèêà Êóçüìåíêî, ì³ë³ö³îíåðè
õîäèëè íà âîêçàë â ñïîðòèâíèé
çàë. Ðàç â òèæäåíü, íà ãîäèíêó-

«Тримайте марку працівника поліції»
Так як начальник Козятинського
відділення поліції у відпустці,
привітати всіх з прийдешніми
іменинами взявся заступник начальника козятинської поліції
Олександр Підгерський. Відомо, що він родом з Махнівки,
але все життя працював в інших
підрозділах. Наразі ж доля привела в рідні краї.
— По-перше, мені приємно, що
є такий ветеранський колектив,
який підтримує традиції, — каже
Олександр Підгерський. —
На сьогоднішній день козятинський підрозділ поліції за результатами роботи рівняється
до колективів обласного центру.
Ми найперші серед сільських
підрозділів за об'ємом роботи,
яка виконується. Це справжня
сім'я, тут служить не одна, ма-

буть, династія. Через два роки
буде серйозна дата — 100-річчя. Будемо чекати вас на свято.
Скільки пройшло поколінь поліцейських, державних устроїв.
Думка населення на першому
місці і так було завжди.
— Шановні присутні, друзі, ветерани. Я хотів би всіх привітати
з 98 річницею козятинського
райвідділу, — підсумовує Віктор
Щаблевський. — Всім здоров’я.
Щоб на сьогоднішній день ми
всією сім'єю, всім колективом
могли достойно зустріти ще
100 літ нашої козятинської
поліції. А молодим працівникам бажаю, щоб вони тримали
марку працівника козятинської
міліції-поліції. Щоб було не соромно дивитися в очі — ми їм,
а вони нам.

ï³âòîðè, î ñüîì³é ãîäèí³ ðàíêó.
— Êóçüìåíêà â³äïðàâèëè
â ×îðíîáèëü. ² ìåí³ òàêîæ
ó 87 ðîö³ äîâåëîñÿ ¿õàòè òóäè, —
ãîâîðèòü ïàí Â³êòîð. — À âæå
ó 88 ðîö³ 1 êâ³òíÿ çàêëàëè ôóíäàìåíò ñïîðòêîìïëåêñó, ÿêèé
çðîáèëè çà ñ³ì ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³â. Ïàì’ÿòàþ, ÿê ñâÿòêóâàëè
â³äêðèòòÿ, ç äóøåþ. Ïîáóäóâàëè
àäì³íïðèì³ùåííÿ (çà 9,5 ì³ñÿöÿ). Ïîò³ì äåðæàâíó àâòîìîá³ëüíó ³íñïåêö³þ. Áóäóâàëè âñ³. Îòàê
³ ïðàöþâàëè — äî 18.00 íà áóä³âíèöòâ³, à ï³ñëÿ — ö³ëó í³÷
â ðåéäàõ. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü,
êîëè ïðî¿æäæàºø á³ëÿ öèõ ïðèì³ùåíü, äèâèøñÿ ³ çàäàºøñÿ ïèòàííÿì: «À õòî ùî çàðàç çðîáèâ?
Í³÷îãî íîâîãî». Ïðèì³ùåííÿ
äåðæàâòî³íñïåêö³¿ âàëèòüñÿ,
âîíî ð³äíå, ÿ ñàì çðîáèâ êðåñëåííÿ. À çàðàç ñòåëÿ ïðîòåêëà,
íåìà ãîñïîäàðÿ
«ЧИ БОЛОТО, ЧИ СНІГ — ЇДЕШ
І НІКОГО НЕ ПИТАЄШ»
Ðîáîòó â ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàíàõ Â³êòîð Ùàáëåâñüêèé
ðîçïî÷àâ ï³ñëÿ ñëóæáè â àðì³¿.
Öå áóëî íåñïîä³âàíî. Ïðàöþâàâ

«Ïðèì³ùåííÿ
äåðæàâòî³íñïåêö³¿
âàëèòüñÿ. Âîíî
ð³äíå, ÿ ñàì çðîáèâ
êðåñëåííÿ. À çàðàç
ñòåëÿ ïðîòåêëà»
â àâòîïàðêó øîôåðîì. Ïðè¿õàëè
ç áþðî ðàéêîìó ïàðò³¿, îðãàí³çóâàëè ïàðò³éí³ çáîðè — îáèðàëè êàíäèäàòà íà ðîáîòó â ÄÀ².
Çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëî 150 îñ³á.
— À òè æ íå ñêàæåø, ùî í³, —
êàæå Â³êòîð Ùàáëåâñüêèé. —
Òðåáà, òî òðåáà — îôîðìèëè
³íñïåêòîðîì äîðîæíüîãî äîçîðó. Óÿâëÿâ ñîá³ ìàðìóðîâ³ ñò³íè,
çîëîò³ áåðåãè… Â ïåðøèé äåíü
ðîáîòè éøîâ ó ñòàð³é àðì³éñüê³é
øàïö³, â ãàë³ôå. Êîëè äî ìåíå
ï³äá³ãëè ä³òè ³ ñêàçàëè: «Îé
äÿäÿ, ìàøèíà ä³â÷èíêó çáèëà
³ âòåêëà». ßêà? ß çðàçó çìåòèêóâàâ, ùî á³ëÿ ìåíå ïðî¿õàëî
àâòî ç ïðè÷åïîì â ñòîðîíó Á³ëî¿ Öåðêâè. Öþ ìàøèíó ÿ âñå æ
òàêè íàçäîãíàâ… ª ùî çãàäàòè...
Ö³êàâî áóëî ä³çíàòèñü ç ðîçïîâ³ä³ Â³êòîðà Ùàáëåâñüêîãî,
ÿê òîä³ ëîâèëè çëî÷èíö³â áåç
ìàøèí, òåëåôîí³â, ³íòåðíåòó.
Êîæåí ì³ë³ö³îíåð ìàâ ñâ³é íàïðÿìîê. Ä³ëüíè÷íèé äèâèâñÿ ³
çà ðîçêðèòòÿì çëî÷èíó, ³ çà ïîðÿäêîì íà ä³ëüíèö³. Ðîçøóê,
âáèâñòâî, êðàä³æêè. Ñëóæáà
ÄÀ² òåæ áðàëà ó÷àñòü ó öèõ ðîçêðèòòÿõ…

Два покоління козятинської поліції. Віктор Щаблевський
та Євгеній Трайдакало не стримували щирих емоцій
— Êîëèñü íà ÷îìó âè¿æäæàëè?
Êîíÿêà, ÃÀÇ 69 ³ òðè ìîòîöèêëè, — çãàäóº Ùàáëåâñüêèé. —
ß îñîáèñòî ïðî¿çäèâ íà ìîòîöèêë³ 17 ðîê³â. Ò³ëüêè ïðè¿õàâ
³ çðàçó âïåðåä, ÷è áîëîòî, ÷è
ñí³ã, ÷è ìîðîç — ¿äåø ³ í³êîãî
íå ïèòàºø. Ìåí³ çàïàì'ÿòàëîñÿ,
ÿê â 79 ðîö³ ó Âîñêîäàâèíöÿõ
31 ãðóäíÿ òðàêòîðèñò çäàâàâ çàäíþ ³ çàäóøèâ â êîðîâàðíèêó
æ³íêó. ² ÿ ¿äó. Íîâîð³÷íà í³÷. Ó
ðàéâ³ää³ë ïîâåðíóâñÿ î òðåò³é
íî÷³. Òðåáà äîïîâ³ñòè.
«ВСІ ДНІ, КРІМ НЕДІЛІ,
НА РОБОТІ»
À îñü ³ ùå îäèí ïðèêëàä â³ääàíîñò³ ì³ë³ö³¿ — Òåòÿíà Ìàòâ³é÷óê. Âîíà á³ëüøå äâàíàäöÿòè ðîê³â ïðîïðàöþâàëà ³íñïåêòîðîì
ïî ïðîô³ëàêòèö³ êîçÿòèíñüêîãî
ìåäâèòâåðåçíèêà. Íà ïåðøèé
ïîãëÿä çäàºòüñÿ, ùî öÿ ðîáîòà
íå äëÿ òåíä³òíèõ æ³íî÷èõ ïëå÷åé. Àëå ïàí³ Òåòÿíà, ìàéîð ì³ë³ö³¿ ó â³äñòàâö³, öå çàïåðå÷óº.
Êàæå, ÿêðàç òàêè ³ æ³íî÷à.
— Ñïî÷àòêó ðîáèëà ïàñïîðòèñòîì ÷îòèðè ðîêè, — êàæå
Òåòÿíà Ìàòâ³é÷óê. — Àëå òðåáà áóëî ï³äâèùóâàòèñÿ, éòè
íà àòåñòîâàíó ðîáîòó, à ì³é íà÷àëüíèê íå ïîñï³øàâ íà ïåíñ³þ.
Çàïðîïîíóâàëè ïîñàäó ³íñïåêòîðà ç ïðîô³ëàêòèêè êîçÿòèíñüêîãî ìåäâèòâåðåçíèêà. ß õâèëþâàëàñÿ, ÷îëîâ³êè îäí³, í³÷,
ïåðåâ³ðêà íàðÿä³â. Ïðèãàäóþ, ÿê
çàâæäè ïðàëà â íåä³ëþ, áî âñ³
äí³ áóëà íà ðîáîò³. Òî ïàòðóëü,
òî ÷åðãóâàííÿ. ² òàê 12,5 ðîêó.
Ìåíå âñ³ çíàëè. À ïîò³ì ïåðåéøëà â êàäðè, äå ïðîïðàöþâà-

ëà ùå äåñÿòîê ë³ò. ² ùî ÿ ìàþ
çà öå? Ì³çåðíó ïåíñ³þ!
«НІХТО НЕ ЗАХИЩАЄ НАШІ
ІНТЕРЕСИ»
Çà ñëîâàìè âåòåðàí³â, ïåíñ³é
ëåäü âèñòà÷àº íà ïðîæèâàííÿ.
Íå ïðèõîâóþòü ³ íåâäîâîëåííÿ ùîäî âåòåðàíñüêî¿ ê³ìíàòè.
Áåçóìîâíî, òóò âñå ïðîñÿêíóòå
³ñòîð³ºþ: ñîòí³ ôîòîñâ³òëèí, ð³çíîìàí³òí³ ñòåíäè, â ÿêèõ ïðîãëÿäàºø äîòðèìàííÿ òðàäèö³é,
êíèãè. Àëå âñå öå â õîëîäíîìó
ïðèì³ùåíí³, ÿêå ïðàêòè÷íî
íå îïàëþºòüñÿ.
— Íà âñå îäíà â³äïîâ³äü —
íåìàº ô³íàíñóâàííÿ, — êàæå Â³êòîð Ùàáëåâñüêèé. — Ðàéâ³ää³ëó
98 ðîê³â, àëå ãëîáàëüí³ ïèòàííÿ
ç éîãî óòðèìàííÿ çàëèøèëèñü.
Ìîçîë³ íà íàøèõ ðóêàõ. Ïåíñ³îíåð³â ÌÂÑ Êîçÿòèíà — 129 îñ³á.
ª òàê³, ùî îòðèìóþòü ïî 4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à º é, ùî ïî äâ³
ç ïîëîâèíîþ. Òàê, ï³äí³ìàþòü
äîïëàòè ÷îðíîáèëüñüê³, ïåíñ³¿.
Àëå öå òàê, ùîá íå âìåðòè. Í³õòî íå çàõèùàº íàø³ ³íòåðåñè.
ßê ïîÿñíþº Â³êòîð Ùàáëåâñüêèé, âîíè íåîäíîðàçîâî
çâåðòàëèñÿ ç öèìè áîëþ÷èìè
ïèòàííÿìè äî âñ³õ â³äïîâ³äíèõ
³íñòàíö³é. Àëå â³ç ³ íèí³ òàì.
— Çâ³ñíî, º ïîâàãà, º êóëüòóðà. ß çàäîâîëåíèé, ùî íàì º
òàêà çàì³íà, — êàæå Â³êòîð Ùàáëåâñüêèé. — ªäèíå, ùî ï³øëî
â êðàùó ñòîðîíó — íàáðàëè
ìîëîäü. Âîíà ðîçóìíà, ç þðèäè÷íîþ îñâ³òîþ, êâàë³ô³êîâàíà.
Ìè îáëàøòóâàëè öþ âåòåðàíñüêó ê³ìíàòó, ùîá ïåðåäàòè âñå
íàøîìó ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ.
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БІБЛІОТЕКА У КОЗЯТИНІ
НАРЕШТІ СТАНЕ МІСЬКОЮ
Децентралізація  Міська рада забирає
Центральну районну бібліотеку у свою
комунальну власність. На 7 позачерговій
сесії, яка відбулася у середу, 17 березня,
затвердили новий статут книгозбірні
ОЛЕНА УДВУД

Ó ÷åòâåð, 11 áåðåçíÿ, çàâåðøèëàñÿ ïðîöåäóðà ðåîðãàí³çàö³¿
Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè.
Ïîïðè òå, ùî íàøà ðàéðàäà
ïðèïèíèëà þðèäè÷íó ä³ÿëüí³ñòü ùå òðè ì³ñÿö³ òîìó, à ñàìå
17 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, ïðîöåñ ïåðåäà÷³ ãðîìàäàì êîëèøíüîãî
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó óñòàíîâ
òà ìàéíà, ÿê³ ¿é íàëåæàëè, ïîâí³ñòþ íå çàê³í÷èâñÿ äîñ³.
Ò³ëüêè çàðàç âèð³øèëè äîëþ
Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ á³áë³îòåêè. Ðàí³øå âîíà áóëà óñòàíîâîþ
Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè.
Ó ¿¿ ï³äïîðÿäêóâàíí³ ïåðåáóâàëè
óñ³ á³áë³îòåêè ñ³ë Êîçÿòèíùèíè.
Ðàçîì âîíè óòâîðþâàëè Öåíòðàë³çîâàíó á³áë³îòå÷íó ñèñòåìó.
Êîëè ïî÷àëàñÿ ïðîöåäóðà
ðåîðãàí³çàö³¿ Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, ¿¿ ïðàâîíàñòóïíèöåþ ñòàëà Õì³ëüíèöüêà ðàéðàäà.
Âîíà, ó ñâîþ ÷åðãó, ùå 16 ñ³÷íÿ
2021 ðîêó ïðèéíÿëà íà ñåñ³¿ ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó ì³ñüê³é ðàä³
äâîõ êíèãîçá³ðåíü ó ì³ñò³, à òàêîæ ï’ÿòè ñ³ëüñüêèõ á³áë³îòåê,

ðîçòàøîâàíèõ ó ìåæàõ Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
Òà ì³ñòî íå êâàïèëîñÿ çàáèðàòè á³áë³îòåêó ñîá³. Òðàïèëîñÿ öå
àæ 26 ëþòîãî. Òîãî äíÿ íà ñåñ³¿
äåïóòàòè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ ïðî
ïðèéíÿòòÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ìàéíà òà ôîíä³â á³áë³îòåêè. Â³äòàê, äî âëàñíîñò³ ì³ñòà
ïåðåéøîâ äðóãèé òà òðåò³é ïîâåðõè êîëèøíüîãî Áóäèíêó ï³îíåð³â, äå ðîçòàøîâàí³ äâ³ ì³ñüê³
êíèãîçá³ðí³. Òèì æå ð³øåííÿì
ì³ñüêà ðàäà ìàº âñòóïèòè ó ïðàâà
çàñíîâíèêà öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ á³áë³îòåêè. Ïðîòå, çà äàíèìè
àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè Youcontrol,
çàñíîâíèêîì Öåíòðàë³çîâàíî¿
á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè äîñ³ º ë³êâ³äîâàíà Êîçÿòèíñüêà ðàéðàäà.
À ïîêè òðèâàâ ïðîöåñ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³, íàéá³ëüøå ñòðàæäàëè ïðàö³âíèêè ö³º¿ óñòàíîâè.
Áî, ÿê ðîçïîâ³äàëà ãàçåò³ «RIAÊîçÿòèí» Àííà Ìî÷àðñüêà, äèðåêòîð Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè,
ïðàö³âíèêè â³ä ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó
ñèä³ëè áåç çàðïëàòè.

Íàðåøò³ íà ïîçà÷åðãîâ³é 7 ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ ó ñåðåäó, 17 áåðåçíÿ, ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî çì³íó íàéìåíóâàííÿ
çàêëàäó íà «Êîçÿòèíñüêó öåíòðàë³çîâàíó á³áë³îòå÷íó ñèñòåìó
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» òà
ïðèéíÿëà íîâèé ñòàòóò.
Çã³äíî ç òåêñòîì ñòàòóòó, á³áë³îòåêà ïðîäîâæèòü ôóíêö³îíóâàòè ÿê Öåíòðàë³çîâàíà á³áë³îòå÷íà ñèñòåìà. Ó ¿¿ ñòðóêòóð³
ïðàöþâàòèìóòü öåíòðàëüíà ðàéîííà á³áë³îòåêà, á³áë³îòåêà äëÿ
ä³òåé ³ á³áë³îòåêè-ô³ë³¿ ïî ñåëàõ.
Õî÷à êîëè ìè ñï³ëêóâàëèñÿ
³ç î÷³ëüíèöåþ ì³ñòà òðè òèæí³
òîìó, âîíà ñêàçàëà, ùî ñòâîðþâàòè Öåíòðàë³çîâàíó á³áë³îòå÷íó
ñèñòåìó íå áóäóòü.
— Ìè ïðîñòî îðãàí³çîâóºìî á³áë³îòåêó. Íàñê³ëüêè
ÿ ïàì’ÿòàþ, ó íèõ 15 ÷è 14 øòàòíèõ îäèíèöü, íà ñåñ³¿ ìè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ íà 9,5 øòàòíèõ îäèíèöü. Øâèäøå çà âñå,
ç’ºäíàºìî äèòÿ÷ó ³ äîðîñëó
á³áë³îòåêè, — ñêàçàëà ï³ä ÷àñ
³íòåðâ’þ Òåòÿíà ªðìîëàºâà.
Ïðîòå íå âèêëþ÷åíî, ùî
äî ñòàòóòó áóäóòü âíîñèòè çì³íè, àäæå çàêîí íå çàáîðîíÿº öå
ðîáèòè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ê³ëüêîñò³ ïðàö³âíèê³â, òî, â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ, ÿêå ïðèéíÿëà ì³ñüêà
ðàäà 26 ëþòîãî, ó ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ áóäå âñüîãî ø³ñòü ñòàâîê.
Öå íà äèòÿ÷ó ³ äîðîñëó êíèãîçá³ðí³ ðàçîì. Ó Êîðäèø³âö³

Дві бібліотеки у Козятині розташовані в колишньому
Будинку піонерів. Вони переходять у власність міста
³ Ìàõàðèíöÿõ áóäå ïî îäí³é
ñòàâö³, à ó Ñèãíàë³, Ôëîð³àí³âö³ ³ Ïèêîâö³ — ïî ï³â ñòàâêè.
Òîæ â³äòåïåð ðàéîííà á³áë³îòåêà ñòàíå ì³ñüêîþ. À äëÿ
ñàìî¿ êíèãîçá³ðí³ çàâåðøèòüñÿ
áàãàòîð³÷íà äèëåìà ç ïðèâîäó
ô³íàíñóâàííÿ. Àäæå çà ñòàòóñîì á³áë³îòåêà áóëà ðàéîííîþ ³,
çà ëîã³êîþ, óòðèìóâàòè ¿¿ ìàëè ç
ðàéîííîãî áþäæåòó. Ïðîòå á³ëüø³ñòü êîðèñòóâà÷³â, ÿê³ áåðóòü
êíèãè — öå ìåøêàíö³ ì³ñòà.

Ïîçàÿê ³ öåíòðàëüíà ðàéîííà
á³áë³îòåêà, ³ ðàéîííà á³áë³îòåêà
äëÿ ä³òåé ðîçòàøîâàí³ ó ñàìîìó
Êîçÿòèí³. Êîøò³â íà ¿¿ óòðèìàííÿ ó ðàéîííîìó áþäæåò³ çàâæäè
áðàêóâàëî, òîìó ðàéîí ïîñò³éíî çâåðòàâñÿ äî ì³ñòà ç ïðèâîäó
ñï³âô³íàíñóâàííÿ, ïðîòå ì³ñüêà
ðàäà íå çàâæäè ïîãîäæóâàëàñÿ
âèä³ëÿòè ãðîø³. Òåïåð á³áë³îòåêà
ÿê çàêëàä Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè áóäå ô³íàíñóâàòèñÿ ç áþäæåòó ì³ñòà.

«Вона у вас бойова дівчинка», — кажуть лікарі
ІРИНА ШЕВЧУК

Діана постійно лежить, сидіти не може. Біля неї постійно
знаходиться мама, не відходить від доньки ні вдень, ні вночі

 Ë³êàð³ âæå áëèçüêî ì³ñÿöÿ
áîðþòüñÿ ç íàñë³äêàìè íåùàñíîãî âèïàäêó, ùî òðàïèâñÿ ç
Ä³àíîþ Öèìáàðîâè÷. Æèòòþ
ä³â÷èíè âæå í³÷îãî íå çàãðîæóº,
à îò ò³ëî, ÿêå ñèëüíî òðàâìóâàëîñÿ âàãîíîì âàíòàæíîãî ïî¿çäà,
³ äîñ³ â³äíîâëþþòü.
Ïîòðîùåíó ë³âó ðóêó ìåäèêàì
äîâåëîñü àìïóòóâàòè. À íîãó ä³â÷èíè âðÿòóâàëè. Çâ³ñíî, ïîïåðåäó
ùå áàãàòî ïðîöåäóð òà îïåðàö³é,
àëå ãîëîâíå — Ä³àíà áóäå ïîâíîö³ííî õîäèòè íà âëàñíèõ äâîõ.
Ë³êàð³ äàþòü õîðîø³ ïðîãíîçè.
Íàðàç³ Ä³àíà çíàõîäèòüñÿ
â ñòîëè÷í³é êë³í³ö³ Îõìàòäèò.
Ïðî òå, ÿê ïî÷óâàº ñåáå 17-ð³÷íà
êîçÿòèí÷àíêà, íàì ðîçïîâ³ëà ¿¿
ìàìà Òåòÿíà Öèìáàðîâè÷.
— Íàì òðîõè ëåãøå, íîãó ùå
ðÿòóþòü, — êàæå ïàí³ Òåòÿíà. —
Áóäóòü ¿¿ âèòÿãóâàòè, ðîáèòè
ïëàñòèêó ê³ñòêè, áî òó, ùî áóëà
äóæå ïîòðîùåíà, ïîâèáèðàëè.

Ä³àí³ ÷àñ â³ä ÷àñó, êîëè íàáèðàºòüñÿ ãí³é ³ íîãà íàïóõàº,
ðîáëÿòü ïðîöåäóðè ç éîãî â³äêà÷óâàííÿ. Ùîäåíí³ ïåðåâ’ÿçêè.
Íà òèæí³ ë³êàð³ ìàþòü çáèðàòè
êîíñèë³óì ³ ñòàâèòè íà ïëàñòèêó. Áî íà íîç³ º òàê³ ä³ëÿíêè,
äå íåìàº øê³ðè. Ê³ñòêè äîêóïè
ñêëàëè, øìàòîê ò³ëüêè çàáðàëè
ïîñåðåäèí³, äå âîíè áóëè íåæèâ³.
Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Öèìáàðîâè÷, äî ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè
íà ë³êóâàííÿ äîíüêè äîëó÷èëîñü
êîçÿòèíñüêå çàë³çíè÷íå ó÷èëèùå
(Ä³àíà íàâ÷àºòüñÿ íà ïåðøîìó
êóðñ³ íà ïîâàðà-êîíäèòåðà),
êîëåãè ïî ðîáîò³. Ä³â÷èíó ï³äòðèìóþòü ¿¿ äðóç³, ç ÿêèìè âîíà
ïåðåïèñóºòüñÿ. Ä³àíà â÷èòüñÿ
âîëîä³òè ïðàâîþ ðóêîþ (íàãàäàºìî, âîíà ë³âøà). Ïîòðîõó
ïèøå òà ìàëþº. Ïðîîïåðîâàíà
ðóêà âæå çàãîþºòüñÿ, çíÿëè øâè.
— ß á³ëÿ íå¿ ïîñò³éíî, íàâ³òü íà ñåêóíäó íå â³äõîäæó, —
êàæå ìàìà. — Ó äîíüêè ç'ÿâèâñÿ

ñòðàõ, áî¿òüñÿ ñàìà çàëèøàòèñÿ
â ê³ìíàò³. Âîíà ëåæèòü, ñèä³òè
íå ìîæå. Äî òîãî æ, ç’ÿâèëèñÿ
ôàíòîìí³ áîë³, ðóêó ÷óº. Ïðèõîäèòü ïñèõîëîã. Âçàãàë³ ë³êàð³
êàæóòü, ùî âîíà â íàñ áîéîâà
ä³â÷èíà.
Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ Òåòÿíà
Öèìáàðîâè÷ çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ
íåáàéäóæèõ ëþäåé, ÿê³ âæå äîïîìîãëè ðîäèí³ òà ï³äòðèìàëè
êîøòàìè. Æ³íêà ùèðî çà âñå äÿêóº. À òàêîæ ïðîñèòü äîïîìîãè
íà ïîäàëüøå ë³êóâàííÿ äîíüêè
òà ãîñï³òàë³çàö³þ.
— Áàãàòî ãðîøåé ï³øëî ó â³ííèöüê³é ë³êàðí³. Òóò ë³êóâàííÿ
ïðàêòè÷íî áåçêîøòîâíå. Àëå ìè
êóïóºìî, íàïðèêëàä, çíåáîëþþ÷å, âèòðàòí³ ìàòåð³àëè äëÿ âàêóóìíèõ ïðîöåäóð. Íàø³ ãðîø³
âæå çàê³í÷óþòüñÿ, çàëèøèëîñü
ùå ïàðó òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Îíîâëåíà êàðòêà ÏðèâàòÁàíê
5168 7574 2581 6123 Òåòÿíà Öèìáàðîâè÷
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ТЕТЯНА РАДЗІХОВСЬКА: «СІМ’Я —
ЦЕ ЩАСТЯ, ЛЮБОВ І УДАЧА»
Велика родина  За материнську
самовідданість, зразкове виховання дітей та
забезпечення умов для їхнього всебічного
розвитку, указом Президента України
були відзначені понад 900 українських
жінок. Серед відзначених — наша
землячка, мама п'ятьох дітей Тетяна
Радзіховська. Про неї наша розповідь
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàðîäèëàñÿ íàøà ãåðî¿íÿ
ó 1975 ðîö³ ó ì³ñò³ Â³ííèö³
â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³. Êð³ì íå¿
áóëî ùå 8 ñåñòåð ³ îäíåíüêèé
áðàòèê. Áàòüêî ïàí³ Òåòÿíè ïðàöþâàâ íà ñïèðòçàâîä³, äå äîáðå
ïëàòèëè. Ùîïðàâäà, çíàõîäèâñÿ
â³í íå ó Â³ííèö³, à â Òåðíîïîë³.
Ùîá çàáåçïå÷èòè âåëèêó ðîäèíó âñ³ì íåîáõ³äíèì, äîëó÷èëàñÿ
äî ï³äðîá³òê³â ³ ìàìà. Òîæ äîãëÿäîì ³ âèõîâàííÿì ìîëîäøèõ
ñåñòðè÷îê òà áðàòèêà íåð³äêî
çàéìàëèñÿ øêîëÿðêà Òàíÿ ç
ñòàðøîþ çà ñåáå ñåñòðîþ.
— Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìè
ç³ ñòàðøîþ ñåñòðîþ çàéìàëèñÿ
ò³ëüêè îï³êîþ ìîëîäøèõ, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Òåòÿíà. — Áóâ ó íàñ
â³äïî÷èíîê, ³ãðè. Îäíèì ñëîâîì, æèëè ìè â äîñòàòêó ³ ó íàñ
áóëî äèòèíñòâî. ßêîñü áàòüêè
çóì³ëè âèõîâóâàòè íàñ òàê, ùî
ìè ñèëüíî ëþáèëè îäíå îäíîãî.
Ìåí³ íàâ³òü ïðèºìíî áóëî áóòè
â ðîë³ íàñòàâíèêà ÷è âèõîâàòåëÿ.
— Òî áàãàòîä³òíà ðîäèíà, öå
ó âàñ ðîäèííå?
— Â äåÿê³é ì³ð³ ùîñü º ðîäèííå â òîìó, ùî ÿ äóæå ëþ-

áëþ ä³òåé. Âèõîâóþ ¿õ, ùîá âîíè
áóëè ÷óéíèìè, ïîðÿäíèìè, ùèðèìè. Âèðîñëè ã³äíèìè ëþäüìè.
— Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ
â øêîë³ âè êóäèñü âñòóïàëè ÷è
ïðîäîâæóâàëè äîïîìàãàòè ìàì³
ó âèõîâàíí³ ìîëîäøèõ ñåñòåð òà
áðàòà?
— Ìè ç ñåñòðîþ ï³øëà â÷èòèñÿ, ìàì³ äîïîìàãàëè äâ³ ìîëîäø³
ñåñòðè, ÿê³ ï³äðîñëè. ß ï³øëà
íà êóðñè êðîþ òà øèòòÿ. Ï³ñëÿ
íàâ÷àííÿ ñïî÷àòêó ïðàöþâàëà
øâà÷êîþ, ïîò³ì çàêð³éíèêîì
â øê³ðãàëàíòåðå¿.
— À ÿê êîð³ííà â³íè÷àíêà êîçÿòèí÷àíêîþ ñòàëà?
— Ó Â³ííèö³ ìè ç ïîäðóãàìè
ï³ñëÿ ðîáîòè ëþáèëè â³äïî÷èâàòè ðàçîì. Äî íàñ ïðèõîäèëè
õëîïö³, ÿê³ â÷èëèñÿ íà åëåêòðî-ãàçîçâàðþâàëüíèê³â òà íàéìàëè êâàðòèðè ïîðó÷ ç ì³ñöåì
íàøîãî â³äïî÷èíêó. Ç Ïåòðîì,
ÿêèé áóâ ðîäîì ç Äóáîâèõ Ìàõàðèíåöü, ó ìåíå çàâ’ÿçàëàñÿ
äðóæáà, ÿêà ç ÷àñîì ïåðåðîñëà â êîõàííÿ. Â 1995 ðîö³ ìè
îäðóæèëèñÿ. Â 1996-ìó íàðîäèëàñÿ äîíüêà ²ííà, ó 1998 Àíæåë³êà. Íàì õîò³ëîñÿ ìàòè
ñâ³é áóäèíîê. ×îëîâ³ê, êð³ì

Тетяні Радзіховській присвоїли звання «Мати-героїня».
Нещодавно їй вручили нагрудний знак і посвідчення

Аріна, мама Тетяна Павлівна, Матвій і Тимофій. Батько Петро в цей час був на роботі,
найстарша донька Інна живе у Вінниці, Анжеліка — у Польщі
îñíîâíî¿ ðîáîòè íà çàë³çíèö³, øóêàâ äîäàòêîâ³ çàðîá³òêè.
Áàòüêè ÷îëîâ³êà ïðîñèëè, ùîá
ìè ïåðå¿õàëè â Êîçÿòèí. Ó íàñ
ñàìèõ ç ÷îëîâ³êîì áóëî áàæàííÿ ïåðå¿õàòè, àäæå ó Â³ííèö³
æèòëî ìè íàéìàëè. Îò ò³ëüêè
êóïèòè äîáðîòíèé áóäèíîê
áðàêóâàëî ãðîøåé. Âèð³øèëè,
ç ÷îãîñü ïî÷èíàòè ïîòð³áíî.
Íà ô³íàíñè, ÿê³ ó íàñ áóëè,
êóïèëè â Êîçÿòèí³ íåâåëèêó
õàòèíó äëÿ áóä³âíèöòâà. Êîëè
ãðîøåé òðîõè çàîùàäèëè, êóïóâàëè áóäìàòåð³àëè. Òàê ïîáóäóâàëè áóäèíîê ³ ñòàëè êîçÿòèí÷àíàìè.
— Ùî âè ö³íóºòå â ëþäÿõ ³ ÿê³
ÿêîñò³ íàìàãàºòåñÿ ïðèùåïèòè
ñâî¿ì ä³òÿì?
— Â ëþäÿõ ïåðø çà âñå ö³íóþ
áëàãîíàä³éí³ñòü, çàäîâîëåí³ñòü
ñîáîþ, ïî÷óòòÿ ãóìîðó ³ ìèëîñåðäÿ. Ä³òÿì õî÷ó ïðèâèòè ëþáîâ äî âñüîãî æèâîãî, ÷åñí³ñòü,
ñì³ëèâ³ñòü, òåðï³ííÿ â äîñÿãíåíí³ ðåçóëüòàòó, ñïðàâåäëèâ³ñòü ³
ñï³â÷óòòÿ.
— Âàø³ ñòàðø³ äîíüêè ²ííà ³
Àíæåë³êà çàê³í÷èëè òîðãîâî-åêîíîì³÷íèé, ìàþòü âèùó îñâ³òó,
à ÿê ñïðàâè ó Òèìîô³ÿ, Àð³íè ³
Ìàòâ³ÿ, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó øêîë³
¹ 2?
— Ìàòâ³é õîðîøèé ìàòåìàòèê. Â³í ìàº ³íòåðåñ äî íàâ÷àííÿ. Îáîº õëîïö³â çàéìàþòüñÿ
ñïîðòîì. Àð³íà äî íàóêè òðîõè
ïàñèâíà. Âîíà á³ëüøå ìàº áà-

æàííÿ ìàëþâàòè ÷è çàéìàòèñÿ
ðó÷íîþ ïðàöåþ. Çàðàç, â ïåð³îä
êàðàíòèíó, ä³òè á³ëüøå íàâ÷àþòüñÿ äèñòàíö³éíî.
— Òàíþ, âàì ïðèñâîºíå ïî÷åñíå çâàííÿ «Ìàòè-ãåðî¿íÿ»,
à ÿêîþ, íà âàø ïîãëÿä, ìàº áóòè
ìàòè? ª âèïàäêè, êîëè áàãàòîä³òíà ðîäèíà ðîçðîñòàºòüñÿ íå ÷åðåç
ëþáîâ äî ä³òåé, à ÿê äæåðåëî çàðîá³òêó áàòüê³â, ÿê³ íå ñïðîìîæí³
çàáåçïå÷èòè ñ³ì’þ, — çàïèòàëè ìè
ó ìàìè ãåðî¿í³.
— Íà ìîþ äóìêó, ìàìà — öå
æ³íêà, ÿêà íå ò³ëüêè íàðîäèëà, à é âèõîâàëà ä³òåé ã³äíèìè
ëþäüìè â ñóñï³ëüñòâ³. Ó íàø³é

«Áàòüêè ÷îëîâ³êà
ïðîñèëè, ùîá ìè
ïåðå¿õàëè â Êîçÿòèí.
Ìè é ñàì³ õîò³ëè.
Áî ó Â³ííèö³ æèòëî
âèíàéìàëè»
ç ÷îëîâ³êîì ðîäèí³ ïîÿâà íîâèõ
æèòò³â áóëà â ïåðøó ÷åðãó áàæàíà ³ áóëà ïîä³ºþ ¹ 1. ß íàâ³òü
íå óÿâëÿþ, ÿê ìîæóòü ä³òè áóòè
ïðåäìåòîì çàðîá³òêó. ß â³äïîâ³ä³
íå ìàþ, òîìó â³äïîâ³ì ñëîâàìè
îäíîãî ñâÿùåííèêà. Íà éîãî
äóìêó, Ãîñïîäü äàº â ñ³ì’þ ä³òåé
ó äâîõ âèïàäêàõ. Ïåðøèé — öå
áàòüêàì íà ðàä³ñòü. Ó äðóãîìó
âèïàäêó Áîã äàº ä³òåé, ùîá áàòüêè çàäóìàëèñü, ñòàâàëè íà äî-

ðîãó âèïðàâëåííÿ ³ çì³íþâàëè
àìîðàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ. Çà òåîð³ºþ, ñâÿùåíèê ñêàçàâ ìóäð³
ñëîâà, à â æèòò³ âîíî ð³äêî òàê
âèõîäèòü. ×àñò³øå â òàêó ðîäèíó âì³øóþòüñÿ îðãàíè çàõèñòó
ä³òåé ³ ëèøàþòü áàòüê³â ïðàâà
íà áàòüê³âñòâî, äîãëÿä çà íèìè
³ âèõîâàííÿ.
— ² îñòàííº çàïèòàííÿ. Ùî á
âè õîò³ëè ïîáàæàòè ìîëîäèì
ñ³ì’ÿì?
— ß ëþáëþ ë³òåðàòóðí³ òâîðè ³
ïîåç³þ. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ â³ðø,
ÿêèé º ìàéæå êîï³ºþ íàøî¿ ðîäèíè. Òà é êðàùå ïðî ùàñëèâó
ñ³ì’þ, ÿê ó öüîìó â³ðøîâàíîìó
òâîð³, ìàáóòü, íå ñêàæåø. ß äëÿ
ìîëîäèõ ñ³ìåé ïðî÷èòàþ éîãî:
Ñ³ì’ÿ — öå ùàñòÿ, ëþáîâ ³
óäà÷à.
Ñ³ì’ÿ — öå âë³òêó ïî¿çäêè
íà äà÷ó.
Ñ³ì’ÿ — öå ñâÿòî, ñ³ìåéí³
äàòè,
Ïîäàðóíêè, ïîêóïêè, ïðèºìí³
âèòðàòè.
Íàðîäæåííÿ ä³òîê, ïåðøèé
êðîê, ïåðøèé ëåïåò,
Â³ðà â íàéêðàùå, õâèëþâàííÿ
³ òðåïåò.
Ñ³ì'ÿ — öå äðóæíÿ ïðàöÿ ³
â³÷í³ òóðáîòè.
Ñ³ì’ÿ — öå áàãàòî âäîìà ðîáîòè.
Ñ³ì’ÿ — öå ñêëàäíî, Ñ³ì’ÿ —
öå âàæëèâî.
Ñ³ì’ÿ — öå êîëè âñå íà ñâ³ò³
ìîæëèâî.
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Кохання сила чарівна (про родину Берневек)
БЛОГ
ЛІЛІЯ МАКАРЕВИЧ,
ДИРЕКТОР МУЗЕЮ
ІСТОРІЇ МІСТА
КОЗЯТИН

Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ
äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êîçÿòèí
çàâ³òàëà ïåðåêëàäà÷ æåñòîâî¿
ìîâè Îêñàíà Êîïèöÿ ç ãîëîâîþ
Êîçÿòèíñüêîãî ÓÒÎÃó Ëþäìèëîþ
Ãîðîáåöü òà ï³äîï³÷íèìè. Âîíè
â³äâ³äàëè ìóçåéíó òèì÷àñîâó âèñòàâêó «Êîõàííÿ ñèëà ÷àð³âíà»,
äå ïðåäñòàâëåíî âåñ³ëüí³ â³íêè,
áóêåòèêè-áóòîíüºðêè, ñâ³òëèíè
òà ³íø³ àòðèáóòè âåñ³ëü íà Ïîä³ëë³ â³ä 1960-èõ äî 1980-èõ ðîê³â.
Ïàí³ Îêñàíà óìîâèëà ìàòóñþ Êàòåðèíó Âîëîäèìèð³âíó Áåðíåâåê òà
òàòà Þð³ÿ Ïàâëîâè÷à ïîäàðóâàòè
äî ôîíä³â ìóçåþ ö³êàâèé ñ³ìåéíèé
ðàðèòåò — âåñ³ëüíå ôîòî ìîëîäÿò
ó íåçâè÷íîìó ïàìÿòíîìó ì³ñö³,
â ñóâåí³ðí³é ïëàñòìàñîâ³é àëüòàíö³. Òàêîæ çàëèøèëà ñïîãàä ìàìè
ïðî íàéùàñëèâ³øèé äåíü â æèòò³
áàòüê³â — ðåºñòðàö³þ øëþáó ó ì³ñò³ Êðîïèâíèöüêîìó (â ìèíóëîìó
Ê³ðîâîãðàä) 26 ëþòîãî 1972 ðîêó.

Ïîä³ëèëàñü äîíüêà é äèâîâèæíîþ ³ñòîð³ºþ çàêîõàíèõ, ùî ùàñëèâ³ ó øëþá³ äî ñüîãîäí³. Ïðèãàäóº ïàí³ Êàòåðèíà, ÿê³ âèïðîáóâàííÿ âèïàëè íà äîëþ çàêîõàíèõ,
êîòð³ ëþáèëèñÿ ùå ç³ øê³ëüíèõ
ðîê³â â ñåë³ Ïàí÷åâå Íîâîìèðãîðîäñüêîãî ðàéîíó. À ïîçíàéîìèëèñÿ ó 1968 ðîö³ íà Âåëèêäåíü,
á³ëÿ öåðêâè. Öå âåëèêå äóõîâíå
õðèñòèÿíñüêå ñâÿòî ñòàëî îáåðåãîì äëÿ çàêîõàíèõ.
Êîëè ä³â÷èí³ âèïîâíèëîñÿ 18,
¿¿ êîõàíèé íàâ÷àâñÿ â îáëàñíîìó
öåíòð³ ó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³. Ó íàðå÷åíî¿ ñòàëîñÿ ëèõî,
ïîìåðëà ìàòóñÿ. Áàòüêî ïðèâ³â
â îñåëþ ìà÷óõó, ÿêà âèð³øèëà
ïîäàëüøó äîëþ ïàä÷åðêè ïîñâîºìó — âèäàòè çàì³æ çà çíà÷íî ñòàðøîãî, çàòå áàãàòîãî íàðå÷åíîãî. Êàòåðèíà ñïîâ³ñòèëà
ïðî ëèõî ëþáîìó Þð³þ. Òîé,
íå âàãàþ÷èñü, ùîá íå âòðàòèòè êîõàíó, çàëèøèâ íàâ÷àííÿ ³
ïðèâ³â ëþáó Êàòþøó äî áàòüê³â
ó ð³äíó äîì³âêó. Äîâåëîñÿ ä³â÷èí³ ç õëîïöåì âäàòèñÿ äî áðåõí³:

ñïîâ³ñòèòè áàòüê³â íàðå÷åíîãî,
ùî Êàòåðèíà âæå ïðè íàä³¿ ³ ïîëèøàòè ¿¿ â³í íå çáèðàºòüñÿ (áî
áëèçüê³ õîò³ëè ñèíó òåæ çàìîæíó
íàðå÷åíó). Îòî æ, òàòîâ³ òà ìàì³
äîâåëîñü ïîñï³õîì ðîáèòè â îäèí
äåíü 2 âåñ³ëëÿ, äëÿ îáîõ ñâî¿õ
ä³òåé, î÷³êóâàíå ³ ïîçàïëàíîâå.
À ÷åðåç 10 ì³ñÿö³â ó ãðóäí³ â ïîäðóææÿ ç'ÿâèâñÿ ïåðâ³ñòîê Âàëåíòèí. Ï³çí³øå îäíà çà îäíîþ ùå é
2 äîíå÷êè çíàéøëèñÿ — Ëàðèñà
òà Îêñàíêà. Â ñåðïí³ 1973 ðîêó
ðîäèíà ïåðå¿õàëà çà ðîçïîä³ëîì
÷îëîâ³êà íà Êîçÿòèíùèíó. Ãîñïîäàð çàéíÿâ ïîñàäó çàñòóïíèêà
äèðåêòîðà Êîìñîìîëüñüêî¿ ñ³ëüãîñïòåõí³êè. Æèòòÿ ñêëàëîñÿ! É
äîñ³ ó øëþá³ ùàñëèâ³ Êàòåðèíà
òà Þð³é Áåðíåâåêè. Äîïîìàãàþòü
ä³òêàì ðîñòèòè âíóê³â. Ò³øàòüñÿ
íèìè.
Ùèðî äÿêóºìî ³ î÷³êóºìî
íà íîâ³ ïîäàðóíêè äî ìóçåéíî¿
ñêàðáíèö³ é ö³êàâ³ ðîìàíòè÷í³
îïîâ³ä³, ïðî çàðîäæåííÿ êîõàííÿ,
ÿê³ ìè îáîâ'ÿçêîâî îïðèëþäíèìî
â ÇÌ².

РЕКЛАМА

Молодша донька Оксана Копиця з весільними
сувенірами у руці
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ТАМ ВЕСЬ ЧАС БУЛО ПОВНО
НАРОДУ. ПРО КАФЕ «КАШТАН»
Ретро  Продовжуємо розповідати
про козятинські заклади громадського
харчування, які вже давно
не працюють. На черзі історія кафе
«Каштан», що колись розташовувалося
у самісінькому центрі міста
ОЛЕНА УДВУД

Äëÿ á³ëüøîñò³ óêðà¿íö³â êàøòàí
àñîö³þºòüñÿ ç Êèºâîì. Àäæå ñàìå
öå äåðåâî âæå äàâíî ñòàëî ñèìâîëîì ñòîëèö³ íàøî¿ êðà¿íè. Òà
ñêàæ³òü ïðî êàøòàí áóäü-êîìó ç
êîçÿòèí÷àí, õòî íàðîäèâñÿ â ÷àñè
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ³ â³í ÷è âîíà
íåîäì³ííî çãàäàþòü ïðî çàêëàä
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ùî áóâ
êîëèñü ó öåíòð³ ì³ñòà.
Âóëèöÿ Âèííè÷åíêà, êîëèøíÿ
Êóéáèøåâà. Ïåðåä âóëè÷êîþ, ùî
âåäå äî ïåðåõîäó ÷åðåç çàë³çíèöþ,
êîëèñü ñòîÿëà íåâåëèêà áóä³âëÿ,
ðîçì³ðîì òðîõè á³ëüøà çà ê³îñê.
Çîâí³ âîíà áóëà çåëåíîãî êîëüîðó. À çâåðõó íà ôàñàä³ — âèâ³ñêà
«Êàøòàí». Âñåðåäèí³ — ³íòåð’ºð,
òèïîâèé äëÿ êàôå ò³º¿ åïîõè.
НОМЕР ОДИН СЕРЕД
ЗАЛІЗНИЧНИКІВ
Êîëèñü ó Êîçÿòèí³, ÿê ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ íàøî¿ êðà¿íè, áóëà

ñòðóêòóðà ï³ä íàçâîþ «Ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ» (ðîñ³éñüêîþ
«Îáùåïèò»). Âîíà çàéìàëàñü
êàôå òà ðåñòîðàíàìè. «Êàøòàí»
ó ñâ³é ÷àñ áóâ ó ñòðóêòóð³ öüîãî «Ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ».
Ïðî öå íàì ðîçïîâ³â êîçÿòèí÷àíèí Â³êòîð, ÿêèé íàïðèê³íö³
60-èõ ðîê³â ïðàöþâàâ ó «Ãðîìàäñüêîìó õàð÷óâàíí³».
— «Êàøòàí» äåñü íà ïî÷àòêó
60-èõ ðîê³â ïî÷àâ ïðàöþâàòè, —
êàæå Â³êòîð. — Òàì ñòîÿëà õàòà,
âîíà ðîçâàëèëàñÿ ³ íà òîìó ì³ñö³
çðîáèëè ìåòàëåâî-ñêëÿíèé ïàâ³ëüéîí, ÿê ê³îñê. Ó òîìó ïàâ³ëüéîí³ çðîáèëè çàá³ãàéë³âêó,
òèïó áóôåò. Ïàì’ÿòàþ ö³ äâåð³
ïåðåêîøåí³.
Íàø ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî
ó ñâ³é ÷àñ «Êàøòàí» êîðèñòóâàâñÿ øàëåíîþ ïîïóëÿðí³ñòþ,
îñîáëèâî ñåðåä çàë³çíè÷íèê³â,
õî÷à é íå ìàâ ñòàòóñó ðåñòîðàíó, à áóâ, ðàäøå, çàá³ãàéë³âêîþ.
Ïðîòå ïîïóëÿðí³ñòü öüîãî çà-

«Там, де «Каштан»
Кілька місяців тому у рубриці
«Що тут було» на нашому сайті ми розмістили фотографію
вулиці Винниченка, де колись
було кафе «Каштан». У коментарях наші читачі писали, що
перед закладом ріс крислатий каштан. Хтось ходив сюди
на пиво і пельмені, хтось згадував, як батько купував пиво
на розлив у трилітровій банці.
Сьогодні про «Каштан» зовсім

нічого не нагадує. Сама будівля,
у якій колись розташовувалося кафе, довго стояла на вулиці
Винниченка, аж до середини
2000-них років. Потім вона і зовсім зникла, а на її місці звели
нову, де сьогодні з одного боку
розміщується продуктовий магазин, а з іншого — точка продажу
кави з собою. Хоча козятинчани
й досі іноді кажуть «там, де «Каштан», коли говорять про це місце.

êëàäó ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â ìîæíà
ëåãêî ïîÿñíèòè. Àäæå ÄÍ, Ø×,
ëîêîìîòèâíå ³ âàãîííå äåïî,
à òàêîæ äåÿê³ ³íø³ çàë³çíè÷í³
ï³äïðèºìñòâà Êîçÿòèíà ðîçòàøîâàí³ ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,
÷è, ÿê ìè ÷àñòî êàæåìî, «íà ò³é
ñòîðîí³». Ùîá ïîòðàïèòè íà òó
ñòîðîíó ÷è çâ³äòè äî öåíòðó,
á³ëüø³ñòü ëþäåé êîðèñòóþòüñÿ
íå ìîñòîì, à ñàìå ïåðåõîäêîþ,
á³ëÿ ÿêî¿ êîëèñü ³ ðîçòàøîâóâàâñÿ «Êàøòàí». Òîìó, ïåâíî,
³ çàá³ãàëè òóäè, áî æ ïî äîðîç³.
— Ïèâî, ãîð³ëêà, á³ëÿø³, ïèð³æêè — òàêå òàì êðóòèëîñÿ, —
ïðîäîâæóº Â³êòîð. — Âàðåí³
ÿéöÿ ïî òðè êîï³éêè øòóêà òàì
áóëè. Òàì âåñü ÷àñ áóëî ïîâíî
íàðîäó. Ñòîÿëè àëþì³í³ºâ³ ñòîëè
ç àëþì³í³ºâèìè ñò³ëüöÿìè.

«Êàøòàí»
êîðèñòóâàâñÿ
øàëåíîþ
ïîïóëÿðí³ñòþ,
îñîáëèâî ñåðåä
çàë³çíè÷íèê³â
ПРАЦЮВАВ МАЙЖЕ 30 РОКІВ
Çà ñëîâàìè Â³êòîðà, ñâîº¿ êóõí³ ó çàêëàä³ íå áóëî, ïðîäóêòè
òóäè ïðèâîçèëè ç êóõí³ «Ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ».
— ß ùå ïàì’ÿòàþ ìîòîöèêëîì âîçèâ òóäè ïèð³æêè ³
á³ëÿø³, — êàæå íàø ñï³âðîçìîâíèê. — À öåíòðàëüíà êóõíÿ
öüîãî êîçÿòèíñüêîãî «Îáùåïèòà» áóëà òóò, äå êîëãîñïíà ÷àéíà
(ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïðèì³ùåííÿ
íà ðîç³ âóëèöü Ïèëèïà Îðëèêà
³ Ñòóñà, äå êîëèñü áóâ ìàãàçèí
«Ãóðìàí» — àâò.). Êåðóâàâ òàì
ïîê³éíèé Ôåä³ð Ãîëîáîðîäüêî,
çàñòóïíèêîì ç âèðîáíèöòâà áóëà
Ãàëèíà Òâàðäîâñüêà.
Ïðàöþâàâ «Êàøòàí» ìàéæå
òðè äåñÿòêè ðîê³â. À öå íàâ³òü
á³ëüøå, í³æ ³íøèé ëåãåíäàðíèé
çàêëàä íàøîãî ì³ñòà — ðåñòîðàí

Вулиця Винниченка. Саме тут колись було кафе «Каштан»
«Êîçÿòèí». Ïðîòå íàïðèê³íö³
80-èõ ðîê³â «Êàøòàí» çà÷èíèëè.
— Êîëè ï³øîâ ïðèâàòèçàö³éíèé äåðèáàí öèõ âñ³õ óñòàíîâ,
ðîçïàâñÿ «Îáùåïèò», — äîäàº
Â³êòîð. — Öÿ çàá³ãàéë³âêà çà÷èíèëàñÿ. ¯¿ âçÿëèñÿ ñïî÷àòêó ìóðóâàòè, áî âîíà áóëà õîëîäíà. Öå
âæå êåðóâàâ òîä³ Ëåîí³ä Ñòîÿê³í.
Ó öüîìó «Êàøòàí³» âæå ïîò³ì
äîêëàëè ê³ëüêà ñò³í ³ç öåãëè, ³
òàê â³í ³ ñòîÿâ: â³êíà ïîâèáèâàí³, ïðîâîëîêîþ çàìîòàí³. ² ñòîÿëî äî òèõ ï³ð, ïîêè éîãî õòîñü
íå âèêóïèâ. ß âæå íå ïàì’ÿòàþ,
õòî öå áóâ, áî íå ïðàöþâàâ òîä³
ó ö³é ñèñòåì³. Òàì òåæ íàìàãàëèñÿ çðîáèòè ùîñü íà êøòàëò êàôå
³ ïîò³ì éîãî ïåðåïðîäàëè, à âæå
ï³çí³øå ïåðåòâîðèëè â ìàãàçèí.
ЩЕ ОДНА ВЕРСІЯ
Çà ³íøîþ âåðñ³ºþ, ïðî ÿêó
íàì ïèñàëè íàø³ ÷èòà÷³ íà ñàéò³

kazatin.com, «Êàøòàí» íàëåæàâ
â³ää³ëó ðîáî÷îãî ïîñòà÷àííÿ, ùî
â³äîìèé çà àáðåâ³àòóðîþ «ÎÐÑ».
«Ó 70-õ ðîêàõ êàôå «Êàøòàí»
íàëåæàëî ÎÐÑó. Õàð÷óâàííÿ
ïðèâîçèëè ç ¿äàëüí³ ¹ 1, ÿêà
ðîçòàøîâóâàëàñÿ «íà ò³é ñòîðîí³». Öÿ ¿äàëüíÿ ïðàöþâàëà
ö³ëîäîáîâî. Òàì õàð÷óâàëèñÿ
áðèãàäè ìàøèí³ñò³â, ïðèõîäèëè ëþäè ç ÍÎÄó, Ï×. Äîñòàâëÿëè õàð÷óâàííÿ ó âàãîííå ³
ëîêîìîòèâíå äåïî, ðåìîíòíèì
áðèãàäàì íà ïåðåãîíè, áàíþ», —
íàïèñàëà ó êîìåíòàðÿõ Òåòÿíà
Âîëîñåíêî.
«Êàôå «Êàøòàí» íàëåæàëî ÎÐÑó. Òàì áóëà ñâîÿ êóõíÿ. Ãîòóâàëè òàì âñ³ ãàðí³ðè,
ì’ÿñî, êîòëåòè, øí³öåëü, ïåëüìåí³, ñìàæèëè á³ëÿø³, ïðèð³æêè. Íà áóôåò³ áóëî âñå, ³ ïèâî
íà ðîçëèâ», — íàïèñàëà ó êîìåíòàðÿõ Îëåíà Íîñàí÷óê.

Лебеді повернулися в рідні краї.
Чи потрібна їм допомога людей?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Пара красенів-лебедів
зупинилися на сільському
ставку. Можливо це ті самі
птахи, які гніздяться тут не
перший рік

 Íà ñ³ëüñüêîìó ñòàâêó, ùî á³ëÿ
ñòàðîñòèíñüêîãî îêðóãó, ïîñåëèëèñÿ ïàðà ëåáåä³â. Öå íàø³ ëåáåä³, ÿê³ ãí³çäÿòüñÿ íà âîäîéì³
íå ïåðøèé ð³ê, ÷è öå ïàðà ïòàõ³â,
ÿê³ â³äïî÷èâàþòü ï³ñëÿ ïåðåëüîòó? Ïîì³òèëè ¿õ á³ëÿ î÷åðåòó, äå
âèâîäÿòü ïîòîìñòâî íàø³ ëåáåä³,
òîæ ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî öå âîíè

ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó.
Êîçÿòèí÷àíè äóæå ëþáëÿòü
ïòàõ³â ³ ëåáåä³ ¿ì â³äïîâ³äàþòü
äîâ³ðîþ. Íàâ³òü âë³òêó ï³äïëèâàþòü äî òèõ, õòî íà õâèëèíêó
çóïèíÿºòüñÿ á³ëÿ ñòàâêà. Ëèøå
ïåðåêîíàâøèñü, ùî ¿ì íà âîäó
í³õòî í³÷îãî íå êèäàº, ïåðíàò³
â³äïëèâàþòü â³ä áåðåãà ³ ïðîäîâæóþòü ñâ³é êóðñ.

Çâè÷àéíî, ïòàõàì ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ, ïðè íåîáõ³äíîñò³
ñë³ä íàäàâàòè äîïîìîãó, ò³ëüêè
íå òàêó, ÿê ìè ïîáà÷èëè â ÷åòâåð,
18 áåðåçíÿ. Íà ëüäó ðîçêèäàíèé
á³ëèé õë³á ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³.
À â³í äëÿ ëåáåä³â íå ïðèíîñèòü
êîðèñò³. ßê ïîÿñíþþòü îðí³òîëîãè, ëåáåä³, ÿêèõ ÷àñòî ãîäóþòü
õë³áîì, íå â çìîç³ ëåò³òè íà âå-

ëèêó â³äñòàíü. Ëåá³äü — íå ñâ³éñüêà ïòèöÿ, â³ä õë³áà ìîæå íàâ³òü
çàõâîð³òè. ßêùî º íåîáõ³äí³ñòü,
îðí³òîëîãè ðàäÿòü ðîçêèäàòè
ò³ëüêè çåðíî ³ ëèñòÿ êàïóñòè. Äîïîìàãàòè äèêèì ïòàõàì ïîòð³áíî,
ò³ëüêè êîëè ¿ì ä³éñíî ïîòð³áíà
äîïîìîãà ëþäåé. Êîëè á³ëÿ ëåáåäÿ ï³ä áåðåãîì ÷è á³ëÿ î÷åðåòó º
êëàïòèê âîäè — â³í íå ïðîïàäå.
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29 березня

30 березня

ВІВТОРОК

20.10 Ток-шоу «Говорить
UA:ПЕРШИЙ
Україна»
21.00 Т/с «Помилки молодостi» s
06.00, 06.00, 03.15 Енеїда
23.10 Т/с «Пробудження
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
кохання» l
06.30 М/ф
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
15.00, 18.00, 21.00, 00.30,
05.25 Новини
05.10 Новини
СТБ
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s
05.50 Т/с «Комiсар Рекс»
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s
11.05, 04.10 Солодка дача
08.45 «Битва екстрасенсiв» s 11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 00.30, 05.50
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна15.10, 21.35, 05.45 Спорт
Спорт
15.20, 02.40 Країна пiсень
Новини»
15.20 Країна пiсень
15.35 Т/с «Слiд» s
15.55 Т/с «Любов пiд час
вiйни» s
15.55 Т/с «Любов пiд час
18.05 «СуперМама»
вiйни» s
19.05 «Детектор брехнi» s
17.25 Схеми. Корупцiя в
17.25 Д/ц «Боротьба за
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»
деталях
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s
18.55 UEFA U21 Чемпiонат
виживання»
18.55 Д/с «Дика прогулянка»
Європи з футболу 2021.
19.55 Д/ц «Свiт дикої
Нiмеччина - Румунiя
НTН
21.55 UEFA U21 Чемпiонат
природи»
20.25 Д/ц «Супер-чуття»
Європи з футболу 2021. Iспанiя
05.00 «Top Shop»
- Чехiя
21.35 Суспiльно-полiтичне
06.00, 08.10 Х/ф «Сержант
00.00 Нашi грошi
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
мiлiцiї» s
23.30 Перша шпальта
07.15, 17.10, 03.10
«Випадковий свiдок»
1+1
1+1
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.30, 16.30, 19.00, 02.40
05.40 «Життя
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Свiдок»
вiдомих людей»
«Снiданок з 1+1»
12.50 Х/ф «Лорд Дракон»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.45 «Таємницi свiту»
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 16.50 «Легенди бандитської
14.00, 16.45, 19.30, 04.20 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
Одеси»
18.20 «Свiдок. Агенти»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
22.50 Х/ф «Сумка iнкасатора»
людей 2021»
«Одруження наослiп»
11.20, 12.20, 14.15
16.00 «Свiт навиворiт»
«Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l TET
16.00 «Свiт навиворiт»
20.45 Т/с «Папiк - 2» l
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
22.15, 23.15 Т/с «Шукаю жiнку з 06.00 ТЕТ Мультиранок
20.45 Т/с «Папiк - 2» l
дитиною» s
08.15, 10.15, 11.15, 20.15
22.05 Т/с «Шукаю жiнку з
дитиною» s
00.15 Т/с «Кухня»
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.25 Сiмейка У
23.05, 00.05 Т/с «Кухня»
09.15 Танька i Володька
IНТЕР
09.45, 10.45, 00.55 Країна У
11.45, 23.55 Казки У
IНТЕР
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.15 СуперЖiнка 2
Леонiдом Каневським»
17.40 Новини
18.15 Т/с «Прибулець»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
19.15 Страна У
21.15 Х/ф «Батько нареченої»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 18.00, 19.00, 03.45 ТокIнтером»
10.00 «Корисна програма»
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Гра в чотири руки»
UA:ВIННИЦЯ
11.00 «Позаочi»
14.20 Х/ф «Колесо чудес» s
12.25 Х/ф «Сiм’янин»
16.10 «Чекай на мене.
08.00, 09.00 Новини (UA
14.40, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
Україна»
ПЕРШОГО)
20.00 «Подробицi»
08.05 Ранок на Суспiльному
випадок. Злочинець мимоволi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи 09.15 Крутий замiс
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу
09.45 Вiдтiнки України
час»
«Стосується кожного»
23.45 Х/ф «Занурення» s
10.35 Телевiзiйний серiал
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
«Гранд готель»
11.55 Буковинськi загадки
час»
ICTV
12.10 Геолокацiя: Волинь
23.45 Х/ф «Справа вбивцi №1»
12.40 Документальний цикл
04.55 Скарб нацiї
«Боротьба за виживання»
05.05 Еврика!
13.05 Документльна
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей
програма”Свiт майбутнього.
05.20, 10.05, 01.50
05.35, 01.30 Громадянська
Планета Земля 2050» 12с.
Громадянська оборона
оборона
Майбутнє освiти
06.05 Факти тижня
13.30 Лайфхак українською
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
13.40 Ок, я тобi поясню
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайнi
13.45, 14.50 Пiщана казка
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм 13.55 Уроки тiтоньки Сови
новини з Костянтином Стогнiєм
11.00 Секретний фронт
14.05 М/ф «Бегемот та сонце»
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає
12.10, 13.15 Анти-зомбi
14.15 М/ф «Черевички»
Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.25 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
12.00, 13.15 Т/с «Пес» s
13.35 Бiльше нiж правда
14.35 М/ф «Про порося яке
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.25 Х/ф «Пасажир 57» s вмiло грати в шашки?»
14.45, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.50 Х/ф «Вiд колиски до
14.45 М/ф «Колосок»
могили» s
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 16.45 Х/ф «Найманець» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Бiльше нiж правда
20.15 Громадянська оборона
студiя
18.10 Країна пiсень
Прем’єра
Прем’єра
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 18.40 Загадки чернiвецьких
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра
22.30 Свобода слова
22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
атлантiв
16+ Прем’єра
00.00 Х/ф «Iнтереси держави» s 18.45 Небезпечна зона
02.50 Я зняв!
19.00 Сьогодня. Головне
23.25 Х/ф «Три бiллборди у
Еббiнгу, Мiссурi» n
19.50, 21.50 Шерифи для
нових громад
НОВИЙ КАНАЛ
20.05 На схiдному фронтi
21.00 Д/ф «Вiйна на нульовому
НОВИЙ КАНАЛ
кiлометрi»
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
22.05 Сьогоднi.Головне
06.00, 07.30 Kids» Time
07.35, 14.30 Орел i Решка
06.05 М/с «Том i Джеррi»
08.30 Т/с «Надприродне» s
07.35, 15.00 Орел i Решка
10.30 Х/ф «Повiнь»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30 Т/с «Надприродне» s
16.30 Х/ф «Реальна сталь» s
11.20 Х/ф «В облозi» s
19.00 Вiд пацанки до
08.45 «Глобал 3000»
13.00 Кохання на виживання s
09.15, 10.45 «Мобiльний
17.00 Хто зверху? l
панянки s
21.20 Х/ф «Робот Чаппi» s
19.00 Де логiка? l
репортер»
23.40 Х/ф «Оселя зла» n
09.30 «Постфактум»
20.00 Improv Live Show l
10.15, 19.30 «На часi»
21.00 Х/ф «Зоряний десант»
11.00 т/с
23.30 Х/ф «Оселя зла 2:
Апокалiпсис» n
УКРАЇНА
11.45 «Природа сьогоднi»
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 «Час змiн»
15.00 т/с «Суто англiйськi
УКРАЇНА
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
вбивства»
23.00 Сьогоднi
16.00, 19.00 «Новини»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.00 Зiрковий шлях
16.15 «Дива архiтектури»
Україною
10.40 Мiсiя: краса
17.05 «Свiт тварин»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.10 Сьогоднi
11.45, 04.00 Реальна мiстика
17.30 т/с «Гордiсть»
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 18.30 «Життя у цифрi»
09.00 Зiрковий шлях
2» s
18.40 «Ульотне вiдео»
10.40 Мiсiя: краса
17.10, 04.45 Т/с «Виклик» l
20.10 т/с «Серцебиття»
11.45 Реальна мiстика

UA:ПЕРШИЙ

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

13.55, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар 2» s
17.10, 04.00 Т/с «Виклик» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Помилки
молодостi» s
23.10, 02.00 Т/с «Утiкачка» l

СТБ
08.50 «Битва екстрасенсiв» s
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама»
19.05 «Таємницi ДНК» s
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s
01.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s

НTН
06.00, 10.50, 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 «Сумка iнкасатора»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Свiдок. Агенти»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
23.00 Х/ф «У квадратi 45»

TET

31 березня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.30,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 05.45 Спорт
15.20, 02.40 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час
вiйни» s
17.25 Нашi грошi
18.55 UEFA U21 Чемпiонат
Європи з футболу 2021.
Швейцарiя - Португалiя
21.55 UEFA U21 Чемпiонат
Європи з футболу 2021.
Iсландiя - Францiя

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.35 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
16.00 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.45 Т/с «Папiк - 2» l
21.45 Т/с «Шукаю жiнку з
дитиною» s
22.45, 23.45 Т/с «Кухня»

13.55, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар 2» s
17.10, 04.45 Т/с «Виклик» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.35 Футбол. Вiдбiр до ЧС2022. Україна - Казахстан

СТБ
10.20, 00.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»

НTН
06.00, 10.30, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 17.15, 02.25
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.55 «Свiдок»
09.00 Х/ф «У квадратi 45»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємницi
кримiнального свiту»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартiсть життя»
23.05 Х/ф «Алмази для Марiї»

TET

08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
17.40 Новини
12.15, 16.15 4 весiлля
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
21.15 Х/ф «Супернянь» s
11.00 «Позаочi»
23.30 Казки У
12.25 Х/ф «Сабрiна»
00.30 Країна У
14.40, 15.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
UA:ВIННИЦЯ
випадок. Злочинець мимоволi»
UA:ВIННИЦЯ
18.00, 19.00, 04.00 Ток-шоу
08.00, 09.00 Новини (UA
«Стосується кожного»
08.00, 09.00 Новини (UA
20.00 «Подробицi»
ПЕРШОГО)
21.00 «Речдок. Випереджаючи 08.05 Ранок на Суспiльному
ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
час»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 23.45 Х/ф «Лiнкольн для
09.50 Лiтературно-кулiнарне
адвоката» s
09.50 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
10.30 Телевiзiйний серiал
шоу «Енеїда»
10.35 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
ICTV
12.10 Геолокацiя:
«Гранд готель»
11.45 Культ.Особистостi
ВОЛИНЬ
12.10 Геолокацiя: Волинь
06.30 Ранок у великому мiстi 12.40 Документальний цикл
12.40 Документальний цикл
08.45 Факти. Ранок
«Боротьба за виживання»
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.05 Документльна
«Боротьба за виживання»
13.05 Документльна програма новини з Костянтином Стогнiєм програма”Свiт майбутнього.
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає
«Свiт майбутнього. Планета
Планета Земля 2050» 14с.
Онiстрат»
Земля 2050» 13с. Майбутнє
Майбутнє звуку
13.30 Лайфхак українською
будiвельних технологiй нашого 12.00, 13.15 Т/с «Пес» s
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Кiношкола вдома
свiту
13.30 Лайфхак українською
14.40, 16.15 Т/с «Розтин
13.45 Уроки тiтоньки Сови
покаже-2» s
13.40 Ок, я тобi поясню
14.05, 14.50 Пiщана казка
13.45, 13.50 Уроки тiтоньки
17.00 Х/ф «Брейвен» s
14.15 М/ф «Ниточка та кошеня»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
14.25 М/ф «Казка про
Сови
жадiбнiсть»
14.05, 14.50 Пiщана казка
20.15 Секретний фронт
14.15 М/ф «Ниточка та кошеня» Прем’єра
14.30 М/ф «Паперовий змiй»
14.25 М/ф «Казка про
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 14.40 М/ф «Найменший»
жадiбнiсть»
22.35 Т/с «Розтин покаже-2»
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
16+ Прем’єра
14.30 М/ф «Паперовий змiй»
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
14.40 М/ф «Найменший»
23.30 Х/ф «Форма води» s
студiя
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
18.10 Країна пiсень
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
18.40 ЗаАрхiвоване
НОВИЙ КАНАЛ
18.45 Недалечко
студiя
18.10 Країна пiсень
19.50 Шерифи для нових
18.40 ЗаАрхiвоване
06.00, 07.30 Kids» Time
громад
18.45 Недалечко
06.05 М/с «Том i Джеррi»
20.05 Схеми. Корупцiя в
19.55 StopFakeNews
07.35, 15.00 Орел i Решка
деталях
20.05 В Українi
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 6с.
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 5с.
11.10 Х/ф «З Парижу з
Хiрохiто
Рузвельт
любов’ю» s
21.50 Буковинськi загадки
22.05 Сьогоднi.Головне
13.00 Кохання на виживання s 22.05 Сьогоднi.Головне
17.00 Хто зверху? l
19.00, 20.00 Варьяти l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
21.00 Х/ф «День, коли Земля
ВIТА (ВIННИЦЯ)
зупинилась»
08.45 «Глобал 3000»
23.00 Х/ф «Оселя зла 3:
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
Вимирання» s
09.15, 10.30 «Мобiльний
09.00 «Фокус Європи»
00.50 Х/ф «Оселя зла 4:
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
репортер»
Потойбiчне життя» n
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.00, 19.30 «На часi»
02.40 Служба розшуку дiтей
10.30, 18.30 «Мобiльний
10.45 «Невипадково»
02.45 Зона ночi
репортер»
11.00 т/с
05.00 Абзац
10.45 «Життя в цифрi»
11.45 «Природа сьогоднi»
11.00 т/с
13.00 «Новини Life»
11.45 «Природа сьогоднi»
13.15 «Час змiн
УКРАЇНА
13.00 «Новини Life»
15.00 т/с «Суто англiйськi
13.15 «Час змiн
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
16.15 «Дива архiтектури»
Україною
вбивства»
17.05 «Свiт тварин»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.15 «Дива тваринного свiту»
23.50, 03.50 Сьогоднi
17.30 т/с «Гордiсть»
17.05 «Твоє життя»
18.30 «Життя у цифрi»
09.00 Зiрковий шлях
17.30 т/с «Гордiсть»
18.40 «Ульотне вiдео»
10.40 Мiсiя: краса
18.40 «Територiя рiшень»
20.10 т/с «Серцебиття»
11.45, 04.00 Реальна мiстика
20.10 т/с «Серцебиття»
08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 23.25 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Батько нареченої 2»
23.55 Казки У

IНТЕР

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.00 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20, 02.35 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час
вiйни» s
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
18.55 Д/с «Дика прогулянка»
19.55, 00.30 Д/ц «Супер чуття»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
22.00 Д/ц «Виживання у дикiй
природi»
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
00.25, 02.30 Погода

1+1
05.35, 03.00 «Життя вiдомих
людей»
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»
16.00 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.20 «Чистоnews 2021»
20.25 Т/с «Папiк - 2» l
21.45 «Право на владу 2021»

IНТЕР
05.30, 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 Х/ф «Анжелiка, маркiза
янголiв» s
14.40, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець мимоволi»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.45 Х/ф «Ведмежатник» s

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Реалiтi-шоу «Рiшає
Онiстрат»
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.50 Х/ф «Президент Лiнкольн:
Мисливець на вампiрiв» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем’єра
21.20 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра
22.35 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.30 Х/ф «Форрест еамп»
02.00 Х/ф «Iнтереси держави» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
10.20 Х/ф «Зоряний десант»
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Сiм сестер» s
23.40 Х/ф «Оселя зла 5:
Вiдплата» n

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.10 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.40 Мiсiя: краса
11.45, 03.00 Реальна мiстика

12
1 квітня
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар 2» s
17.10 Т/с «Виклик» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.50 Т/с «Довга дорога
до щастя» l
23.10 Слiдами

СТБ
10.30, 01.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама»
19.05 «Як вийти замiж» s
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s

НTН
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 17.10, 02.45
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Алмази для Марiї»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.30 «Вартiсть життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20, 04.00 «Правда життя»
22.25 Х/ф «Командир щасливої
«Щуки» l
00.20 «Склад злочину»

TET
08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
21.15 Х/ф «Супернянь 2» s
23.30 Казки У

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00 Новини (UA
ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45 Країна пiсень
10.30 Телевiзiйний серiал
«Посольство»
11.45 Культ.Особистостi
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.40 Документальний цикл
«Боротьба за виживання»
13.05 Документльна
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 15с.
Як поєднуються технологiї та
навчання
13.30 Лайфхак
українською
13.45 Уроки тiтоньки Сови
14.05, 14.50 Пiщана казка
14.15 М/ф «Тредичiно»
14.25 М/ф «Неслухняна мама»
14.30 М/ф «Козлик та ослик»
14.40 М/ф «Коп i Штик -завзятi
кроти»
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Вiдтiнки України
18.40 Загадки чернiвецьких
атлантiв
18.45 Street Схiд
19.50 Шерифи для нових
громад
20.05 Крим .Реалiї
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 8с.
Монтгомерi
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
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 «Дикiй та живий»
17.30 т/с «Гордiсть»
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
20.10 т/с «Серцебиття»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
RIA-Ê, 25 áåðåçíÿ 2021

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 04.40 Енеїда
06.30 М/ф
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 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час
вiйни» s
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Виживання у дикiй
природi»
19.55, 00.25 Д/ц «Супер чуття»
21.55, 00.25, 02.50, 05.55
Спорт. Аспект
22.00 Пряма трансляцiя
з Ватикану Хресної Дороги
за участю Святiшого Отця
Франциска

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

2 квітня
09.00 Зiрковий шлях
10.55 Т/с «Кровна помста» l
14.45, 15.30 Т/с «Скажи менi
правду» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари» l

3 квітня

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.45, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
09.05 Вiдтiнки України
09.35 #ВУКРАЇНI
10.00 Домашнi улюбленцi Дикi в душi
11.05 Д/ц «Виживання у дикiй
природi»
12.00 Х/ф «Дворецький» s
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Х/ф «Цар Соломон.
Наймудрiший з-помiж мудрих» 1
с. s
17.50 Полювання: Фiльм пiсля
фiльму
18.50, 21.25, 02.05 Х/ф
«Катерина» 1,2,3,4 с. s
00.10 Д/ф «Блаженнiший» l

20.00
21.00
23.00,
01.45

Головна тема
Шоу «Маска»
02.15 Т/с «Перехрестя»
Телемагазин

4 квітня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ

07.00, 21.00, 00.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф
СТБ
08.00 Великодня Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
Українi
06.20, 10.50 Т/с «Ворожка»
09.00 Божественна Лiтургiя
07.55 «Неймовiрна правда про Православної Церкви України
11.00 Меса пiд проводом
зiрок»
СТБ
17.00, 00.10 «Хата на тата» l
Святiшого Отця Франциска у
19.00 «МастерШеф
Ватиканi
07.50, 19.00, 22.50
13.00 Великоднє послання та
Професiонали» l
«Холостяк» l
22.10 «Звана вечеря» l
Апостольське Благословення
11.50 «Як вийти замiж» s
для Риму i цiлого свiту «Urbi
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
et Orbi» Святiшого Отця
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНTН
Франциска
13.30 Неймовiрний свiт
Новини»
23.45 «Про що мовчать
05.55 Х/ф «Останнiй гейм»
цуценят. 1 сезон
07.20 Х/ф «Вiчний поклик»
14.25 Телепродаж
жiнки» s
13.00 «Випадковий свiдок.
15.00 Країна пiсень
16.05, 02.05 Х/ф «Катерина»
Навколо свiту»
НTН
14.10 Х/ф «Сини Великої
1,2,3,4 с. s
Ведмедицi»
20.25 Д/ц «Боротьба за
06.00, 11.00, 19.30 Т/с
1+1
16.00 Х/ф «Проект А» s
виживання»
«Коломбо» s
18.05 «Крутi 90-тi»
21.25 Розважальна програма з
07.50, 17.15, 02.10
05.00, 19.30 ТСН
19.00, 02.55 «Свiдок»
Майклом Щуром s
«Випадковий свiдок»
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
19.30 Х/ф «Ти - менi, я - тобi»
22.00 Х/ф «Дворецький» s
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
21.10 Х/ф «На гребенi хвилi» s 00.55, 02.05, 03.55, 05.30
людей»
01.40 «Свiдок»
1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
23.40 Х/ф «Остаточний
Погода
рахунок» s
09.00 Х/ф «Командир щасливої 10.00 «Свiт навиворiт»
00.55 #ВУКРАЇНI
«Щуки» l
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.40 Т/с «Папiк - 2» l
01.55 «Хвороби-вбивцi»
«Снiданок з 1+1»
12.50 «Легенди карного
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
03.25 «Випадковий свiдок»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
03.35 «Речовий доказ»
1+1
розшуку»
Пакистан»
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 14.35, 03.50 «Правда життя»
20.10 «Чистоnews 2021»
04.05 «Правда життя»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
16.50 «Легенди бандитської
20.15 «Лiпсiнк батл»
04.35 «Легенди бандитського 05.00, 19.30 ТСН: «ТСН22.00 «Жiночий квартал 2021» Києва»
людей 2021»
Одеси»
Тиждень»
11.20, 12.20, 14.15
18.20 «Таємницi свiту»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
07.00 «Життя вiдомих людей»
2021»
«Одруження наослiп»
22.30 Х/ф «Заручники страху»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
14.30 «Лiга смiху 2021»
01.20 «Лiга смiху»
TET
09.00 «Лото-Забава»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
20.10 «Чистоnews 2021»
TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
Пакистан»
20.15 Х/ф «Скажене весiлля»
IНТЕР
10.20 Х/ф «Паперовi мiста» s
10.50, 02.30 «Свiт навиворiт»
22.10 «Лiпсiнк батл»
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.30 Х/ф «Як все заплутано» s 18.15 «Українськi сенсацiї
23.55 Х/ф «Пiрамiда» n
08.15, 10.15, 20.15 Одного
05.05 «Телемагазин»
14.45 Х/ф «Батько нареченої»
2021»
05.35 Д/п «Планета Земля 2» 16.55 Х/ф «Батько нареченої 2» 21.00 «Голос країни 11»
разу пiд Полтавою
08.45, 01.15 Сiмейка У
06.55 «Слово Предстоятеля»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
00.00 «Свiтське життя. 2021»
IНТЕР
09.15 Танька i Володька
07.05 Х/ф «Операцiя
Одного разу пiд Полтавою
01.00 Х/ф «Телефонна будка» s
«Тушонка» s
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
05.30, 22.50 «Слiдство вели... з 11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
09.00 «Готуємо разом.
Страна У
12.15, 16.15 4 весiлля
23.00 Iгри Приколiв
IНТЕР
Леонiдом Каневським»
Домашня кухня»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.15 Панянка-селянка
10.00 «Корисна програма»
00.00 Сiмейка У
17.40 Новини
17.15 СуперЖiнка 2
11.00 Х/ф «Покровськi ворота»
01.00 Панянка-селянка
06.00 Х/ф «Синьйор Робiнзон»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
21.15 Х/ф «Американський
13.40 Х/ф «Самогонники»
02.40 Вiталька
08.00 «Удачний проект»
пирiг» s
14.00 Х/ф «Пес Барбос та
05.50 Кориснi пiдказки
09.00 «Готуємо разом»
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
23.00 Х/ф «Американський пирiг: незвичайний крос»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
Знову разом» n
11.00 «Позаочi»
14.15, 04.50 Х/ф «За двома
життя»
зайцями»
12.25 Х/ф «Поки весiлля не
01.45 Казки У
UA:ВIННИЦЯ
12.50 «Речдок. Випереджаючи
розлучить нас» Прем’єра
15.40 Т/с «Слiдчий Горчакова» l
час»
14.40, 15.35, 00.30 «Речдок»
20.00 «Подробицi»
07.45 Шукачi пригод
17.10 Т/с «Проект «Синя книга» l
16.30 «Речдок. Особливий
UA:ВIННИЦЯ
20.30 «Мiсце зустрiчi»
08.00, 09.00 Новини з UA
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Зозуля”1-4 сс.
22.00 Х/ф «Бережи мене доще»
випадок. Злочинець мимоволi»
ПЕРШОГО
Заключна
18.00 Ток-шоу «Стосується
08.00, 09.00 Новини (UA
08.15 Ранок на Суспiльному.
00.00 Х/ф «Люблю. 9 березня»
01.35 Х/ф «Бебi-бум» s
01.25 «Речдок»
кожного»
ПЕРШОГО)
Дайджест
20.00 «Подробицi»
08.05 Ранок на Суспiльному
03.05 Х/ф «Поки весiлля не
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
розлучить нас»
21.00 Х/ф «Виходу немає» s
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi.
09.15 Сьогоднi. Головне
02.20 «Чекай на мене.
09.50 Д/с «Дика прогулянка»
ICTV
Головне
09.45 Обличчя
10.30 Лiтературно-кулiнарне
Україна»
03.25 «Орел i решка. Дива
10.35 Телевiзiйний серiал
ICTV
05.05 Скарб нацiї
шоу «Енеїда»
11.25 Х/ф «Поки ти ходив на
05.15 Еврика!
свiту»
«Посольство»
побачення»
11.45 Культ.Особистостi
05.20 Скарб нацiї
05.20 Факти
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
05.30 Еврика!
13.05, 16.40 Плiч-о-плiч
05.45 Не дай себе обдурити!
ICTV
12.40 Документальний цикл
05.35 Факти
13.20 Небезпечна зона
06.35 Бiльше нiж правда
06.00 Т/с «Марк + Наталка» s
13.35 Я вдома
07.30 Анти-зомбi
«Боротьба за виживання»
08.45 Факти. Ранок
13.05 Документльна програма 07.50, 09.55, 11.35 Скетч-шоу 14.05 Лайфхак українською
08.25 Секретний фронт
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.20 Уроки тiтоньки Сови
09.20 Громадянська оборона
«Свiт майбутнього. Планета
«На трьох» s
14.40 М/ф «Кривенька качечка» 10.10, 13.00, 00.50 Т/с «Розтин
новини з Костянтином Стогнiєм Земля 2050» 16с. Новi медичнi 09.15, 10.55 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
покаже-2» s
10.10 Дизель-шоу l
14.45 М/ф «Як козаки
гаджети
iнопланетян зустрiчали»
11.20 Т/с «Вижити за будь-яку
13.30 Лайфхак українською
12.10, 13.00 Т/с «Таємнi дверi»
12.45 Факти. День
цiну-2»
16+ Прем’єра
13.35 Кiношкола вдома
15.05 Додолики
13.15 Х/ф «Помпеї» s
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Уроки тiтоньки Сови
12.45 Факти. День
15.15 Пiщана казка
15.05 Х/ф «Битва титанiв» s
13.15, 16.15, 23.45 Скетч-шоу 14.05 М/ф «Жив собi чорний кiт» 13.25 Т/с «Пес» s
15.30 «Шо? Як?»
16.55 Х/ф «Гнев титанiв» s
14.15 М/ф «Маленкький великий 18.45 Факти. Вечiр
15.50 Загадки чернiвецьких
18.45 Факти тижня
«На трьох» s
пес»
16.55 Х/ф «Пророк» s
19.10 Х/ф «Битва титанiв» s
21.15 Х/ф «Останнiй мисливець
атлантiв
на вiдьом» s
18.45 Факти. Вечiр
14.25 М/ф «Чудасiя»
21.00 Х/ф «Гнев титанiв» s
16.00 Маршрутом змiн
20.05 Дизель-шоу 12+
14.30 М/ф «Як Козаки На Весiллi 22.50 Х/ф «Помпеї» s
16.15 Антропологiя
23.10 Х/ф «Мисливцi на вiдьом» s
Гуляли»
00.40 Т/с «Таємнi дверi» s
17.00 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»,
03.10 Я зняв!
Прем’єра
1 с.
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9» 14.50 Пiщана казка
02.25 Я зняв!
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
18.30 Крутий замiс
16+ Прем’єра
01.10 Х/ф «Форма води» s
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
19.00 Культ особистостi
НОВИЙ КАНАЛ
НОВИЙ КАНАЛ
19.15 Вiзуальний код
студiя
18.10 Вiдтiнки України
19.50 Буковинськi загадки
05.30, 02.20 Варьяти l
НОВИЙ КАНАЛ
18.40 Буковинськi загадки
05.30, 02.00 Варьяти l
20.00 Спiвкатедраальний
06.20, 08.20 Kids» Time
собор-Санктуарiй Бога Отця
18.45 Шукачi пригод
08.00, 10.00 Kids» Time
06.25 М/ф «Вольт»
Милосердного Харкiвсько06.00, 07.30 Kids» Time
19.50 Шерифи для нових
08.05 М/ф «Вольт»
08.25 М/ф «Луїс i прибульцi»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
10.05 Орел i Решка. Дива свiту Запорiзька дiєцезiя Римсько10.00 Х/ф «Прибулець Пол» s
громад
07.35 Орел i Решка
20.05 На схiдному фронтi
11.00 Орел i Решка. Невидане. католицької Церкви
12.00 Х/ф «Могутнi
рейнджери» l
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 9с.
22.05 Д/ф «Тi, що вiрнi»
Дива свiту
Паттон
10.20 Вiд пацанки до
12.10 У кого бiльше? l
14.20 Х/ф «Облiвiон» s
14.00 Х/ф «День, коли Земля
16.50 Х/ф «Межа
панянки s
зупинилась»
майбутнього» s
12.50, 01.40 Варьяти l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
14.50 Де логiка? l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
16.10 Х/ф «Тихоокеанський
19.00 Х/ф «Велика стiна» l
рубiж» s
15.50 Х/ф «Робот Чаппi» s
08.00 м/ф
21.00 Х/ф «Годзила» s
18.00 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi 08.45 «Ульотне вiдео»
18.50 Х/ф «Облiвiон» s
08.50 «Дитляндiя»
23.40 Improv Live Show l
Джедаї» l
09.00 «В гарной формi»
21.10 Х/ф «Межа
09.30 «У гарнiй формi»
00.30 Х/ф «Морган» s
майбутнього» s
21.00 Х/ф «Хан Соло» l
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00 «Новини»
23.40 Х/ф «Оселя зла: Фiнальна 10.00, 19.30 «На часi»
23.30 Х/ф «Сiм сестер» s
10.30 «Зворотнiй зв’язок»
битва» s
10.30 «Мобiльний репортер» 02.30 Зона ночi
10.45 «Територiя рiшень»
УКРАЇНА
02.20 Служба розшуку дiтей
11.00, 17.30 т/с
11.00, 19.50 «На часi»
02.25 Зона ночi
11.45 «Природа сьогоднi»
11.20 «Шалена десятка»
05.50 Сьогоднi
13.00 «Новини Life»
УКРАЇНА
11.30 «Багатi i знаменитi»
06.50 Реальна мiстика
13.15 «Час змiн
11.40 «Зiрковi гурмани»
09.10 Т/с «Мiж любов’ю i
ненавистю» s
УКРАЇНА
15.00 т/с «Суто англiйськi
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
12.10 «У свiтi цiкавого»
07.25, 03.00 Реальна мiстика
12.30, 15.30 х/ф
17.00, 21.00 Т/с «Уроки життя i
вбивства»
водiння» l
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 «Цiкаво.сом»
08.40 Х/ф «Блискуча кар’єра» l 15.00 «Твоє життя»
16.45 «Свiт тварин»
10.40 Т/с «Помилки молодостi» s 17.30 «Цiкаво»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
18.30 «Свiт кiно»
14.50, 15.20 Т/с «Виховання
19.00 «Таємницi та загадки»
Олегом Панютою
почуттiв» l
Сьогоднi
20.10 т/с «Серцебиття»
20.30 «Постфактум»
23.00, 02.15 Т/с «Кров янгола» l

01.45 Телемагазин
03.10 Гучна справа
04.00 Т/с «Виклик» l

СТБ
04.30 Х/ф «Покровськi ворота»
07.05 Х/ф «Знахар»
09.55 «МастерШеф
Професiонали» l
13.05 «Хата на тата» l
15.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.20 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Зухвалiсть»
07.25 «Слово Предстоятеля»
07.35 «Будьте здоровi»
08.15 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту»
09.30 Х/ф «Сини Великої
Ведмедицi»
11.20 Х/ф «На гребенi хвилi» s
13.50 Х/ф «Ти - менi, я - тобi»
15.25 Х/ф «Чорна стрiла»
17.10 Х/ф «Проект «Альфа»
19.00 Х/ф «У зонi особливої
уваги»
20.55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
22.30 Х/ф «На межi
божевiлля» s
00.25 Х/ф «Остаточний
рахунок» s

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.20 М/ф «Якось у лiсi»
10.30 М/ф «Жовтодзьоб»
12.15 Х/ф «Щоденник слабака:
Довга дорога»
14.00 Х/ф «Американський
пирiг» s
15.40 Х/ф «Супернянь» s
17.15 Х/ф «Супернянь 2» s
19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 22.00, 23.30
Страна У
00.00 Х/ф «Американський пирiг:
Знову разом» n
02.00 Панянка-селянка
03.40 Вiталька

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Великодня меса з
католицького Санктуарiю
Св.Антонiя у Львовi
09.15 Артефакти
10.00 Лiтературнор-кулiнарне
шоу «Енеїда»
10.30, 19.00 Культ особистостi
10.45 Пишемо iсторiю
11.00 Великодня Свята
Меса iз Санктуарiю Бога Отця
Милосердного
12.00 Х/ф «Поруч з Iсусом:
Хома»
13.35 Вiзуальний код
14.05 Лайфхак
українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 Уроки тiтоньки Сови
14.40 М/ф «Котигорошко»
14.45 М/ф «Як козаки наречених
виручали»
15.05 Додолики
15.15 М/ф «Коп i Штик -завзятi
кроти»
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05 В УКРАЇНI
16.30 Разом
16.55 Х/ф «Iсус. Бог i Людина»,
2 с.
18.30 Крутий замiс
19.15 Обличчя
19.50 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
21.30 Х/ф «Пiлiгрим», 2 с.

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.40
12.00
12.30,
14.30
15.30
16.30
17.00
18.30
19.15
19.30

м/ф
«Фокус Європи»
«Мегаполiси»
«Цiкаво»
«На часi»
«Свiт тварин»
«Дитляндiя»
«Знаменитi гурмани»
19.45 х/ф
«Планета кiно»
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»
«Територiя рiшень»
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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
Гараж терміново, можна використовувати
під СТО. 097-494-15-89, 093-353-67-33
Куплю чорний та кольоровий металобрухт
та відходи виробництва за високими
цінами, дорого. 097-793-55-95

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ÑÒÎ òà Øèíîìîíòàæ ïîòð³áí³
ðîá³òíèêè. 096-038-52-05 ßðîñëàâ
 ÏÏ Òåëåðàä³îîðãàí³çàö³ÿ "Àì³ãî" çàïðîøóº ÷îëîâ³êà íà
ïîñàäó ë³í³éíîãî ìåõàí³êà. 093-133-46-29, 073-463-34-76,
063-207-01-18
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:
Ð³çíîðîáî÷èé, îïåðàòîð-êàñèð, ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè
ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500-9000 ãðí. òåë. 0674300280
 Íà ðîáîòó â ¿äàëüíþ "5 ç³ðîê" çàïðîøóºòüñÿ: êóõàðêîíäèòåð, Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 6500-7500 ãðí. Ñóáîòà,
íåä³ëÿ - âèõ. Ãðàô³ê ðîáîòè: ç 06:00-16:00. 0674300280

ÏÐÎÄÀÌ
 Êë³òêè äëÿ íóòð³é, âóãëåêèñëîòíèé áàëîí, ðåäóêòîð, ðåçèíà
íà ï³äâîäó. 068-69-28-715
 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
 íàñ³ííåâó êàðòîïëþ. 500 êã. Á³ëà ðîñà. 096-271-58-18
 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè, êîìá³êîðìà. 067173-31-50, 063-604-26-79
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21, 063608-92-55
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà, ºâðî
áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Ìÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 098-587-31-69, 067-42973-29
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó ,ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð.
067-457-08-87
 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
 Äâà áàðàíà, ê³òíà îâå÷êà ç ìàëåíüêèì áàðàí÷èêîì, äâ³
êîçî÷êè. 067-756-06-27
 Âåëèêó êàðòîïëþ, íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 063-629-01-49,
097-446-20-46
 Êàðòîïëþ âåëèêó ³ íàñ³íåâó (ðàííþ òà ï³çíþ). 068-071-9867, 063-934-25-37
 ×àéíèé ãðèá. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Êîðìîâèé áóðÿê, äð³áíó êàðòîïëþ. 096-554-20-03
 Ñ³íî ñàäêîâå íåäîðîãî,öèáóëþ-êîð÷óøêó íà çåëåíó,
îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³, îïðèñêóâà÷ ðó÷íèé (íîâ³);
åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ íàñò³íí³, äóéêè íîâ³, âîäÿí³ íàñîñè, çàï÷àñòèíè äî àâòî. «Ìîñêâè÷», äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 6-10 ðîê³â äëÿ
ä³â÷èíêè. 068-216-34-20
 Áåíçîïèëó «Ãóäëàê»-800 ãðí. òà «Øò³ëü»-2000 ãðí.;áåíçîêîñó
«Ãóäëàê»-1000 ãðí. òà «Äåî Ìàê»-1 800 ãðí;åëåêòðîäâèãóí- 4
êâò, 1,500 îáîð.;ÿâó-350;ìîòîáëîê ìàëèé-Ôîðòå-25;ìàñêà
çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí». 068-216-34-20
 Êóð÷à ñóòî÷íå Áðîéëåð, Іñïàíêà «×åõ³ÿ».097-354-76-66
 Çàäíº êîëåñî «Óêðà¿íà»; äîñêà îñèêà; á³ëà ãëèíà; ñò³ë âóëè÷íèé; íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³; àëþì³í. ïðîâ³ä 60 ì; ñêðèíÿ; áàíêè
1 ë., 3 ë., 0,5 ë. 067-889-49-67, 063-486-01-79,093-031-24-52
 Ï³àí³íî ÷îðíîãî êîëüîðó-500 ãðí; øê³ëüíèé ñò³ë-500 ãðí;
àêâàð³óìí³ ðèáêè ãóïï³-10 ãðí; ð³÷³ÿ àêâàð³óìíà ðîñëèíà;
ìîí³òîð-1 500 ãðí., íå áóâ â êîðèñòóâàíí³. 063-316-28-84,
096-690-84-07
 Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó,ç 2-õ ïîâåðõîâèì áóäèíêîì. 097-149-12-94
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 16-17 êã,ñ. Âåëèêå. 097-149-12-94
 Íàñ³ííÿ ÿ÷ìåíþ, ñ. Äåðãàí³âêà. 067-789-97-76
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-028-72-34, 063-463-00-15

 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15-20 êã., ñ. Ñàäîâå. 068-02476-83
 Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà «Ðåâ`ºðà» òà «Êîëåò»-10 ãðí., ñ. Ñàäîâå.
068-024-76-83
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè æèâîþ âàãîþ, 15-18 êã. 098656-92-41
 Ïîðîñÿòà, âåëèêà óêðà¿íñüêà+ïåòðåí. 068-597-95-96
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15 êã. 063-733-27-95
 Ïîðîñÿòà 2,5 ì³ñ., ïåòðåí-äþðîê. 096-909-16-40
 Êîìá³êîðì. 067-788-56-35, 063-315-64-27
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ïåòðåí. 096-078-63-82, 097-659-96-27
 Êóðè êîõåíò³íè, ñâ³òëó áðàìó;êà÷êè ÷îðí³, ìóñêàòí³;³íäèêè
÷åðâîí³, ãîëóá³. 096-797-79-43
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ïåòðåí â³ä 15 äî 30 êã., ñ. Êîçÿòèí. 063896-77-60, 097-029-05-79
 Øàôà-êóïå á/ó 2 200*650*1 000 ìì., äâåð³ äçåðêàëî;
êîìï`þòåðíèé ñò³ë á/ó 1 600*600*1 400 ìì., äâîÿðóñíèé,
ìåáë³ ÿê³ñí³ çðîáëåí³ íà çàìîâëåííÿ «Ìåáë³ â³ä Òàðàñà». 093767-12-40
 Öåðêóëÿðêó ì³öíó, íà 380 âò. 067-368-56-14, 2-23-74
 Ãðàô³íè, ïîë³êàðáîíàò, íàñîñíó ñòàíö³þ Іòàë³ÿ, øïàëåðè
â³í³ëîâ³, öåãëó âîãíåòðèâêó. 096-467-88-03
 Êàðòîïëþ ð³çíó; ä³ëÿíêó 10 ñîò. ç ñàäêîì; çàï. ÷àñò.
äî Âîëãè; ÓÀÇ ñêàòè äëÿ ïðèöåïà 2 øò.; õîëîäèëüíèê á/ó;
àâòîìàãí³òîëà. 096-983-18-68
 Äèòÿ÷èé êóòî÷îê, ïèñüìîâèé ñò³ë, êîìï`þòåðíèé, øàôè äëÿ
êíèæîê-1 000 ãðí., äâà ë³æêà ç îðòîïåäè÷íèìè ìàòðàöàìè-500
ãðí., á/ó. 063-462-61-93 Àíäð³é, 098-266-98-10 Îêñàíà
 Íóòð³é ñàìö³, ñàìî÷êè 3,5-5,5 ì³ñÿö³, îêðàñ ð³çíèé. 093940-95-67
 Êîíòåéíåð 5 ò. 067-462-87-91, 063-024-41-68
 Öåãëó á³ëó, (ñàâäåï) ïî ö³í³ á/ó. 063-320-13-80
 Òóôë³ ÷îë., Êàððà 42 ðîçì³ð íîâ³;ìåáë³;ðó÷íèé êóõîí
êîìáàéí;êîïè ôóòáîëüí³ ìàéæå íîâ³. 068-044-24-68
 Ñ³íî ëþöåðíè, êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà òà äð³áíà. 068-762-82-81
 Äà÷ó â êîîï. «Ðîäí³÷îê» + 10 ñîò. çåìë³; äåðåâöÿ òîíêîøêóðîãî ãîð³õà 200 øò.; íàñ³ííÿ ïîì³äîð ÿê³ñíèõ ð³çíèõ ñîðò³â,
äåøåâî; àëþì. ïðîâ³ä 300 ì.; åëåêò. ùèò ç ë³÷èëüíèêîì; 30
ì. ì³äíîãî ïðîâ.; ìàñëî ïåðåðîáëåíå 40 ë. 068-334-66-72,
093-940-96-11
 Ãàðàæ â öåíòð³, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 5-10 ðîê³â, âåëîñèïåä
æ³íî÷èé á/ó, òåëåâ³çîð, âåíòèëÿòîð, â³êíà äåðåâ`ÿí³ äâîéí³.
098-993-35-42
 Ïëóã íîâèé äî ìîòîáëîêà «Çóáð», äâåð³ ïðàâ³ íîâ³ òà êàïîò
äî ãðóçîâîãî àâòî ÃÀÇ-52. 097-255-51-60
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó. 073-429-56-52
 Õîëîäèëüíèê LG ðîáî÷èé â äîáðîìó ñòàí³. 097-353-17-70,
093-041-69-49
 Äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, òðþìî, äèòÿ÷å ë³æêî ç ìàòðàöîì òà
áîðòèêàìè, ñòîëèê ç ñò³ëü÷èêîì äëÿ ãîäóâàííÿ, øâåéíà ìàøèíà
«Ïîäîëêà». 067-251-12-34, 063-695-34-29
 Ê³ííèé â³ç â äîáðîìó ñòàí³. 098-036-49-29
 Ãîð³õè. 097-436-56-60
 Ïîðîñÿòà, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Áàëîí ãàçîâèé 50 ë., êàçàí äþðàëåâèé 75 ë. ç êðèøêîþ.
097-189-67-31, 093-895-69-91
 Äà÷íó ä³ë. ïðèâàòèçîâàíà ç äåðæ. àêòîì â ñàäîâîìó
òîâàðèòñòâ³ «Âåòåðàí», ïëîùà 8,85 ñîò. 063-214-81-43
 Ïëåäè áàâîâíà-50 %, ïàí-50%, íîâ³, 140*200, ö³íà 200 ãðí.
073-218-92-49
 Ìåáëåâ³ ñòåëàæ³, íåäîðîãî. 097-449-53-71, 063-319-56-31
 ×åðåâèêè ç êîíüêàìè 37 ð., ïëàòôîðìà äëÿ ë³êóâàííÿ äèòÿ÷îãî ñêîë³îçó, ðîçì³ð: 100 ñì.- øèðèíà 60 ñì. 093-124-57-80
 Êîìï. ñò³ë:âèñîòà 140 ñì, øèðèíà 84 ñì, äîâæ 130 ñì;á³ãîâà
äîð³æêà:äîâæ. 140 ñì, øèð. 50 ñì, âèñîòà 100 ñì. 093-12457-80
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà 3,7 ì. 098-443-75-58
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» ó â³äì³í. ñòàí³. 096-307-15-37
 Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà». 096-657-32-57
 Ñò³íêó á/ó ê³ìíàòíó, òåëåâ³çîð á/ó «Ñàìñóíã» â äîáðîìó
ñòàí³. 096-152-82-97
 Çåì. ä³ë. 15 ñîò., íåäîðîãî òà äåðåâî íà êîðíþ. 093-55227-63
 Ïîðîñÿòà, 17-20 êã. 096-630-46-15, 093-330-67-35
 Ïðàëüíà ìàøèíà «Â³ðïóë», âåðõíÿ çàãðóçêà íà 6 êã. 096307-00-73 Àííà
 Äà÷íó ä³ëÿíêó 6 ñîò. ç áóäèíî÷êîì, âñåðåäèí³ âåëèêèé
êàì³ííèé ïîãð³á, º öåíòðàë. âîäîïðîâ³ä, ð-í Òàëèìîí³âêà.
093-892-32-70
 Âåëîñèïåä æ³í. «Ñàëþò»; ÷îë. çàë³çíè÷íèé êîñòþì 50-52 ð.;
áà÷îê àëþì³íåâèé ç êðèøêîþ 50 ë.; àïàðàò ñàìîãîí. ì³äíèé.
093-017-48-48, 098-272-82-53
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 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;ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ
1.2 õ 0.6 ì; êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ; òÿãîâà êàìàç³âñüêà
ëåá³äêà; êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì.,ëèñò ôàíåðè
20 ìì; ðåäóêòîð êèñíåâèé; ãîðåëêè äëÿ ñâàðêè., ìàãí³òîôîí
áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæèëüíèé,
åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093756-39-33
 Äðîâà-ñàìîâèâ³ç; 2-à ìîòîðè; ïðîìèñëîâà ìàøèíêà «Ñèíãåð» ïåçïîñàäíà; òèñêè ÷àñ³â ñññð âåëèê³; äçåðêàëà ç³ ñò³íêè
âåëèê³; ðàêîâèíà ºìàëü êâàäðàòíà. 093-058-78-43
 Â³òðèíó ñêëÿíó ç ïîëè÷êàìè òà ðîçäâèæíèìè äâåðöÿìè, âèñ.
2 300* 2 150. 067-423-56-37
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,15 ãà ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèçîâàíà.
063-320-32-07
 Ãîëóáè áîéíèõ ïîð³ä; êðîëåíÿò ð³çíîãî â³êó; ÿéöÿ ãóñÿ÷³.
067-394-60-27
 Ñ³÷êàðíþ ç åë. äâèãóíîì 5,5 êâò, 1 400 îá/õâ., òîðã. 097442-12-35
 «LEO»- ä³àã 37, «SAMSUNG»; òà äâà ê³íåñêîïíèõ, íåäîðîãî.
067-423-56-37
 Äâåð³ äóáîâ³, êðàøàí³, äâîº îäíàêîâèõ. 093-437-22-16
 Òåëåâ³çîð «SAMSUNG»- 1 000 ãðí. 073-326-41-42
 Êîðîâó ìîëî÷íó ò³ëüíà 5 ì³ñ., òà òåëèöþ «ñèìåíòàë» ò³ëüíó
2 ì³ñ. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ãàðàæ ìåòàë., êîîïåðàòèâ «Òóíåëü». 067-450-84-31
 Âóëèêè óêðà¿íñüêîãî òèïó;àðáàëåò. 067-445-75-52
 Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91
 ×îòèðè áè÷êè íà óòðèìàííÿ. 097-793-55-95
 Êîøåíÿò øîòëàíäñüêèõ, âèñëîâóõèõ, ãîëóáîãî êîëüîðó,
ïðÿìîâóõå ë³ëîâîãî. 097-793-55-95
 Ñ³íî ëþöåðíè, ñâàðî÷íèé àïàðàò, áåíçîïèëó, êàðòîïëåêîïàëêó äëÿ ì³í³òðàêòîðà. 067-745-69-92
 Êàðòîïëþ ì³ëêó òà âåëèêó. 093-767-15-20
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 063-825-61-65
 Åë. çâàðêà «Êåíòàâð» ÑÂ-250 ÍÌÊ; ïåðôàðàòîð ÁÎØ-840W;
áîëãàðêà «Ìàê³òà»-720W; ìîòîïèëà «Øò³ëü» MS-461. Âñå
íîâå.097-238-27-51
 Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, ñ. Âåëèêå. 068-592-09-10
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 10-15-30 êã. 097-555-10-06
 Ïîðîñÿò. 096-170-62-60
 Ïîðîñÿòà. 097-577-30-26
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³-ïåðøèé áëîê,
ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ óòåïëåí³, îáøèò³ âàãîíêîþ,
ïîêð³âëÿ-ºâðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà 3,8*2,2 ì.,
âîðîòà:2,5*1,8ì. 093-430-38-47
 Êðîëèêè ïðèâèò³ â³ä ãåìîðîã³÷íî¿ õâîðîáè, õâîðîáè
ì³êñîìàòîç, ïîðîäà:ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ð³ âåëèê³, îáåðè,
êðîëèö³ òà êðîëåíÿòà, ö³íà ïîì³ðíà, ñ. Êîçÿòèí (á³ëÿ òóíåëÿ).
093-677-26-41, 067-495-80-82
 Ñò³íêà ê³ìí., ñò³íêà ñïàëüíÿ, åëåêòðîäóõîâêà, åëåêò. øâåéíà
ìàøèíêà, ñò³ë ðîçêëàäíèé, ïîñóä, êàñòðóë³ åìàëüîâàí³. 063020-88-40
 Êîáèëó. 098-348-29-92
 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 äîáóäîâè. 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. 096909-17-15 Îëåêñàíäð, 068-814-64-66
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç.
îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067103-90-58
 Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõàðèíö³,
òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 098-49908-59, Òà¿ñ³ÿ
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì,
º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-08-78, 093596-41-56

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
489850

489855
489217
489853

489851
489900

 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë. Ãðóøåâñüêîãî 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;
ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë, ð-í ÏÐÁ. 067-707-85-68
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 35 ñîò., öåíòð ñ. Ñåñòðèí³âêà. 067-58791-62
 Áóäèíîê 76,7 êâ. ì., ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 38 ñîòîê, ñ.
Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 38, îïàëåííÿ ï³÷íå, ïîãð³á, ñàðàé,
êðèíèöÿ, êîïàíêà. 097-628-80-73, 093-419-93-87
 Áóäèíîê 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
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà.
067-457-08-87
 Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18 ñîò.
çåìë³. 063-605-27-69
 Áóäèíîê, ð-í ÏÐÁ, ì. Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, 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
 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 5,5*10 êâ. ì. ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, 9 ñîò.
ñàäèáè, âóë. Â³íèöüêà 37. 063-364-45-40, 093-007-75-90
 2-õ ê³ì. êâ., 3-é ïîâåðõ, â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè, ð-í
ó÷èëèùà, 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
 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
 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
 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÷à íà ñò.Ïëàíîâèé, 4 ñîò., óõîæåíà, öåãëÿíèé áóä., çåì.
ä³ëÿíêà âñêîïàíà, íåäàëåêî â³ä öåíòð. äîðîãè, ï³ä`¿çä õîðîøèé.
098-943-24-64
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Öåíòðàëüíà 47, 15 ñîò. çåìë³ á³ëÿ
ñòàâó. 093-849-93-36
 1-íî ê³ì. êâ., â ì. Êè¿â, 33 êâ. ì., 6-é ïîâåðõ â íîâîáóäîâ³ ç
äîêóìåíòàìè. 093-774-81-64
 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå
îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-486-01-79,
093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê,83 êâ. ì., öåíòð ñåëà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ãîñï. áóä³âë³. 068-346-54-35
 ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-020-88-40
 Áóäèíîê 125 ñîò., ïðîâóë. Äæåðåëüíèé, 65 000 ãðí. 063316-28-84, 096-690-84-07
 Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó, ç 2-õ ïîâåðõîâèì áóäèíêîì. 097-149-12-94
 Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, õë³â, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå
îïàë., êðèíèöÿ, çåì. ä³ëÿíêà. 098-854-22-31
 1-íî ê³ì. êâ., 27 êâ. ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 33/35. 096722-86-10
 2-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-563-31-57
 Áóäèíîê 81 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ëåðìîíòîâà 12, 4
ê³ìíàòè, ÷óäîâèé âàð³àíò äëÿ âåäåííÿ ãî-âà, âåëèêèé ñàðàé,
ãàðàæ, ñ³íîâàë, êóðíèê, ñàäîê, ãîðîä, ãàç òà òâåðäðïàëèâíèé
êîòëè, öåíòð. âîäîïîñòà÷, êðèíèöÿ. 050-884-88-46 Äìèòðî
 Áóäèíîê ñ. Ïåðåìîãà, 3 ê³ìí., êóõíÿ, âàííà, âñ³ ãîñï. áóä.,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê, ãîðîä, âñå îãîðîæåíî, õîðîøå ì³ñöå á³ëÿ
öåíò. òðàñè íà Â³ííèöþ, ïîðó÷ çàïðàâêà. 093-767-78-19
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 80 êâ. ì., 10 ñîò. ãîðîäà, âñå îãîðîæåíî, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, âñ³ çðó÷íîñò³, êîòåë ãàç., âîäà ãàðÿ÷à
òà õîëîäíà, òóàëåò, âàííà, äâà ñàäî÷êè ç ðîäþ÷èìè äåðåâàìè.
097-628-48-13, 073-058-41-21
 Áóäèíîê 105 êâ. ì., öåíòð ì³ñòà, çåì. ä³ë. 14 ñîò., ãàðàæ,
ñàðàé, ñàóíà. 063-042-05-93
 Áóäèíîê, ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76
 Àáî îáì³íÿþ ï³â áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á, ïî âóë. Ãîðüêîãî,
ð-í øêîëè ¹3. 063-188-34-63, 093-344-34-39
 Áóäèíîê 76 êâ. ì., âóë. Âîäîêà÷íà, ãàðàæ, ñàðàé, 10 ñîò.
067-368-56-14, 2-23-74
 Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâåðõ. áóäèíîê ç ï³äâàëîì, 6 ñîò.
çåìë³. 096-999-24-61
 3-õ ê³ì. êâ., ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà. 096-763-40-19
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé,
ãàðàæ, ä³ëÿíêà 4 ñîò. ïðèâàòèçîâàíà, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92
 Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, 93 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, òåïëèöÿ, êðèíèöÿ; 0,15 ãà çåì.
ä³ëÿíêà, âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-255-24-79
 Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî
ñ³÷íÿ. 096-184-63-54

489546

 Áóäèíîê ñòàðèé, 3,8 ñîò., º ãîñï. áóä³âë³., ãàç ïîðó÷, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî. 063-316-71-73
 Áóäèíîê, ì. Êîçÿòèí, 5 ê³ìí., âàííà, ãàç+ï³÷íå îïàë., öåíòð,
çåì. ä³ë. 6 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõí., ïîãð³á. 16 000$. 096080-87-03, 063-411-38-47
 2-õ ê³ì. êâ. â öåíòð³, çàã. ïëîù. 52 êâ. ì., áåç ïîñåðåäíèê³â.
096-657-32-57
 Áóäèíîê öåãëÿí., 97 êâ. ì., 4 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, òóàëåò,
âàíà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë. 18 ñîò. ñ.
Êîçÿòèí, âóë. Ìåäîâà 30. 098-676-25-96
 Áóäèíîê, ãàç, âîäà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, çåì. ä³ë. 15 ñîò., ñ.
Êîçÿòèí, âóë. Ë³ñîâà. 093-142-17-46
 2-õ ê³ì. êâ., íå äîðîãî, 2-é ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç çðó÷íîñòåé ç ï³÷íèì îïàë., âóë. Äîâæåíêà 93-Á, º ñàðàé òà ì³ñöå ï³ä
ãàðàæ, 4 000$. 067-789-20-32, 063-411-37-78
 Êâàðòèðà, ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêðîâèé çàâîä). 097-185-46-51
 Çåì. ä³ëÿíêà, íåäîðîãî, ïðèâàòèçîâàíà, 6 ñîò., º âèñîêèé
ôóíäàìåíò 9*11 ì. ç íåäîñòðîºíèì ãîñïîäàðñüêèì ïîâåðõîì,
ï³äâàëüíèì ïðèì³ù., êðèíèöÿ, äåÿê³ áóä. ìàòåð³àëè. 097-25455-49, 063-113-45-40
 Áóäèíîê ñ. Ñåëèùå, çàã. ïëîùà 87 êâ. ì., ãàç, âîäà, ñâ³òëî,
50 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 063-883-81-83
 Áóäèíîê, ñ. Ñåëèùå, çàã. ïëîùà 87 êâ. ì., ãàç, âîäà, 50 ñîò.
çåìë³, ãîñï. áóä. 063-883-81-83
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ïëîùà 59,3 êâ. ì., ³íä. îïàëåííÿ, âñ³
ê³ìíàòè îêðåì³, òóàëåò ³ âàííà îêðåìî, º ï³äâàë, ð-í 3-¿ øêîëè.
096-353-43-72, 093-291-44-12
 Áóäèíîê â öåíòð³, 60 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3-è
ê³ìíàòè, öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ òà âîäîã³í, âàííà, òóàëåò, íà âñå
âñòàíîâëåíí³ ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ, ïîãð³á, ³íòåðíåò, 5 ñîò. ãîðîäó,
íåäîðîãî, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-190-39-89
 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.,
æèòëîâèé 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. 093704-31-57
 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
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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489203

 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. 093704-31-57
 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
 Çåì. ä³ë.,5 ñîò., öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57
 Áóäèíîê âåëèêèé, 20 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ð-í ³íòåðíàòó. 093704-31-57
 1-íî ê³ì. êâ., 1-é ïîâ., 37 êâ. ì., ð-í ó÷èëèùà. 093-70431-57
 3-õ ê³ì. êâ., 8-é ïîâ., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23, áåç
ðåìîíòó. 093-704-31-57

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Øêîäà Îêòàâ³ÿ òóð, 2001 ð., 1,9 òä³, 3 900 $. 097-975-44-10
 Ñêóòåð-ìîïåä: Õîíäà-Ëåàä (ÿïîíåöü)-îðèã³íàë â ³äåàëüíîìó
ñòàí³, 50 êóá³â. 068-779-64-98, 093-799-05-64
 ÀÓÄІ À100, äâèã. 2,4 äò., êîë³ð ÷åðâîíèé, ñåäàí. 063-30318-03, 097-537-53-35
 Øêîäà Oktavia Tour óí³âåðñàë, ñ³ðà, 2008 ð. â., îá`ºì äâèã.
1,9 ÒÄІ, äèçåëüíå ïàëèâî, 8 300$. 099-477-93-06, 063-32104-66
 Ford Transit, ñ³ðèé 2003 ð.â., îá`ºì äâèã. 2,4 ÒÄІ, äèçåëüíå
ïàëèâî, äëÿ ïåðåâåçåííÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè,5 200$. 099477-93-06, 063-321-04-66
 Øêîäà Îêòàâ³ÿ, 1,6, 2004 ð. â., óí³âåðñàë, ñèí³é êîë³ð, ÷åêàº
ïåðøîãî âëàñíèêà íà Óêðà¿í³. 097-463-13-09, 063-829-38-85
 Êóëüòèâàòîð Ò-25. 097-442-12-35
 ÂÀÇ «Êàëèíà» 2008 ð., ³äåàëüíèé ñòàí, îäèí ãîñïîäàð, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ. 063-590-82-69 Îëåã

ÊÓÏËÞ
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó. 096-652-68-21, Àíäð³é
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80
 Êóïëþ 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 êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà
êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿
îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè.
097-529-10-20
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Øê³ðêè êðîë³â. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ãàðàæ. 093-076-60-60
 Áåíçîêîñè (ìîæíà íåðîáî÷ó àáî ðîçêîìïëåêòîâàíó), åëåêòðîäâèãóíè â³ä 1,5 äî 4 êâò (ìîæíà ïåðåãîð³âø³), ìëèíè á/ó â
ëþáîìó ñòàí³.068-216-34-20
 Ãîð³õ ö³ëèé äî 20 ãðí., ï³ð`ÿ ïåðèííå. 098-572-42-44
 Òà÷êó ñàäîâó, îäíîêîë³ñíó ñòàðîãî âèðîáíèöòâà; íîæîâêó
ïî äåðåâó äîâãó; òåí äî åëåêòðîïëèòêè. 098-928-29-41, 063398-58-43

489854

 Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, áî÷êè
çàë³çí³ íà 200 ë³òð., øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/ó. 097-255-51-60
 ÂÀÇ óí³âåðñàë, àáî õå÷áåê â ãàðíîìó ñòàí³, áàæàíî âèï.
ï³ñëÿ 2008 ð. 093-756-39-33, 067-430-79-37
 Àêîìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè; ãàç. ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³;â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â,
çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 073-712-19-91,
097-712-19-91
 Êîðìîâèé áóðÿê ïî 2 ãðí/êã., òà äð³áíó êàðòîïëþ ïî 1 ãðí/êã.,
â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 Äð³áíó êàðòîïëþ òà êîðìîâèé áóðÿê. 063-398-52-10
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063585-23-50, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ
ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85
 Ãîð³õ äî 20 ãðí., ï³ð`ÿ òà ïåðèíó. 098-572-42-44

489542

Ð²ÇÍÅ
 Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ìÒ¿. Ìåí³ 35 ðîê³â.
097-412-19-27
 Çäàì â îðåíäó âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 560 ì.êâ.+
80 ì.êâ. æèòëîâî¿. 067-430-02-80
 Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé
òåðì³í, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíèé, âóë. ß. Ìóäðîãî, 149. 068-692-87-15
 Çäàì â îðåíäó âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 560ì.
êâ.+80ì.êâ. æèòëîâî¿. Òåë.0674300280
 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàºòüñÿ áóäèíîê, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà,
³íä. îïàë. 063-065-45-94
 Çäàì 1-íî ê³ì. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè òà ïîáóò. òåõí³êîþ íà
òðèâàëèé òåðì³í. 096-999-24-61
 Çí³ìó 2-õ ê³ì. êâ., â öåíòð³,ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 063280-18-69, 097-512-47-72
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ., â ð-í³ ÏÐÁ. 067-896-59-95
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, àáî ñòóäåíòêó,
063-328-59-25, 063-328-59-15
 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
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâ., â ð-í³ ó÷èëèùà. 093-596-42-49
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³. 096-657-32-57
 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì`ÿ Êóáàøåâñüêîãî ªâãåíà Ìèêîëàéîâè÷à, ÓÁÄ ¹126855 âèäàíå 27
êâ³òíÿ 2018 ðîêó ââàæàòè íå ä³éñíèì.
 Õëîïåöü 39 ðîê³â, áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ä³â÷èíîþ íå
ñõèëüíîþ äî ïîâíîòè. 097-542-53-79 Ðîìàí
 Ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ñåð³¿ ÀÁ ¹243188 íà
³ì`ÿ Ëåâ÷óêà Îëåêñàíäðà Þð³éîâè÷à ââàæàòè íå ä³éñíèì.
 ×îëîâ³ê 49 ð. øóêàº ðîáîòó îõîðîííèêà, ãðóùèêà, ðîçãëÿíó
áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 099-134-62-81
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³
òà ³íøå, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
 Â³ääàì áåçêîøòîâíî øêàôè â äîáðîìó ñòàí³. 063-026-74-92
 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó òîðãîâî-îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ
(5,10,15 êâ. ì.) â öåíòð³ ì³ñòà. 063-366-49-50

489899
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ГОРОСКОП НА 25-31 БЕРЕЗНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Цього тижня ви станете розумнішими,
і будете вирішувати багато проблем
раціональними методами, без зайвих
емоцій. Близькі люди підтримають
ваші ідеї. У неділю вдома вас можуть
очікувати хороші новини.

Тиждень буде сприятливий у сфері
професійної діяльності і творчих пошуків. Вам трапиться можливість налагодити важливі зв'язки і контакти. Кохана
людина приємно вас здивує. Так що
обов'язково заплануйте побачення.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Буря недавніх проблем піде на спад, і
вас може охопити трудовий ентузіазм.
Не упускайте можливості повчитися
у колег і в свою чергу поділитися досвідом з ними. Не виключені пропозиції
нової роботи або підвищення по службі.

Удача нині на вашому боці — буде успішна будь-яка діяльність, пов'язана з викладанням, навчанням, юриспруденцією,
бізнесом. З'явиться можливість підняти
свій професійний авторитет. Вам будуть
довіряти і чекати підтримки і допомоги.

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень виявиться для вас вдалим і
радісним. Збуваються ваші давні мрії,
реалізуються важливі плани. Це час
просування вперед у кар'єрі і в особистому житті. Якщо ви хочете щось
змінити, дійте. Особливо приємні події
очікуються в особистому житті.

Вам раптом захочеться знайти нових ділових партнерів, яскраво проявити себе
на роботі, і отримати по-справжньому
глобальні результати. Здатність помічати
найдрібніші деталі імпонує вашому
начальству, і тільки лінь може перешкодити вам у розвитку кар'єри.

РАК

КОЗЕРІГ

Цей тиждень може виявитися досить
напруженим в емоційному плані, але
вас будуть підтримувати друзі і близькі
люди. У вівторок вам не варто піддаватися песимістичним настроям, женіть
від себе похмурі думки.

Цього тижня зросте ваш творчий
потенціал, і, що буде вельми до речі,
ви можете отримати багатообіцяючу
ділову пропозицію. Шансу втрачати
не слід, але будьте уважні, перевіряйте
надійність партнерів.

ЛЕВ

ВОДОЛІЙ

З самого початку тижня вам слід уникати людей зі складним характером і негативним ставленням до життя і до роботи. У другій половині тижня ви будете
розриватися на частини, щоб встигнути
в декілька важливих місць одночасно.

Будьте обережні щодо колег і друзів,
так як вони можуть вас підвести або
спровокувати на непотрібний фінансовий ризик. Щоб тиждень виявився
благополучним, не варто посвячувати
в свої плани оточуючих.

ДІВА

РИБИ

Життя буде вирувати, хоча багато своїх
планів доведеться докорінно переглянути. Але всіляко боріться з найменшим проявом невпевненості у власних
силах, постаратися знайти підтримку
скрізь, де тільки можна, ніж відмовитися від дій.

Постарайтеся не впадати в депресію,
женіть від себе геть тужливі думки. Зараз не час будувати грандіозні плани.
Успіх супроводжуватиме в малих
справах. Непогано б зайнятися своєю
самоосвітою і самовдосконаленням.

АНЕКДОТИ
У магазині:
— Мені б коробочку хороших
цукерок, але так, щоб не дуже
дорого.
— Вам для дівчини?
— Мені для лікаря.
— Віддячити чи помститись?

***

***

Не знаю, як люди
приходять зранку на роботу
і починають працювати, мені
потрібен якийсь час, щоб
розгойдатися, приблизно
до середи.

***

— Дідусю, а ти з бабусею, як
познайомився?
— Через інтернет, внучок, через
інтернет…
— Як, його ж тоді ще не було?
— Стоп… А ти конкретно, про
яку бабусю питаєш?

Священник вибирає пістолет
в збройному магазині.
Продавець каже йому:
— Отче, але написано в Біблії —
не убий.
Той відповідає:
— Та я по колінах!

***

***

— Ой, яка маленька! Ваша?
Можна погладити? А на руках
потримати?
— Приберіть руки від моєї
зарплати!

У жінки чоловік працював
на пивзаводі. Якось приходять до неї колеги чоловіка,
довго збираються з думками і
врешті-решт кажуть:

— Ви знаєте, така трагедія
вийшла — ваш чоловік загинув — привезли нову бочку
з дорогущим пивом, він поліз
на верх кришку відкривати і
впав всередину… Така трагедія,
така трагедія…
Жінка шокована, починає
ридати, голосити і в якийсь
момент каже:
— Шкода, звичайно, але хоч
смерть легка була.
— Ніфіга собі легка! Три рази
подзюрить вилазив!

***

— Я вчора заснути не могла.
У момент засипання мозок
видає в очі яскравий білий
спалах і я прокидаюся.
— Це таргани в голові фотоапарат купили!

Погода у Козятині
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