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ВАКЦИНАЦІЯ ВІД КОВІДУ
ЯК ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ У КОЗЯТИНІ
У Козятинському
центрі первинної
медико-санітарної
допомоги (на вул.
Незалежності, 75 ) діє
мобільна бригада, яка
проводить вакцинацію
від коронавірусу
В області створили
дев’ять таких мобільних
бригад. Станом на ранок
31 березня, у Вінницькій
області загалом
вакциновано 10310
людей
 Скільки вже щепилося
козятинчан, як формують
списки на вакцинацію
та як почуваються ті, хто
вже встиг випробувати
вакцину на собі?
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Протягом березня вакцинували медичних працівників, працівників соціальної сфери Козятинщини
та населення віком від 70 років. Всього першу дозу вакцини отримали 300 осіб, з них 206 медиків

СЕЗОН «ЯМКОВОГО»
РЕМОНТУ

ІСТОРІЯ КАФЕ,
ЯКОГО ВЖЕ НЕМАЄ

Цьогоріч у міський бюджет
заклали у два з половиною
рази менше коштів на ремонт
дорожнього покриття, ніж торік.
Дороги вже почали лагодити
минулого тижня. Де зроблять
поточний ремонт?
с. 3

 Продовжуємо розповідати про



старі заклади Козятина, які вже
давно не працюють. Знайомимо
вас із кафе «Сіван», що
розташовувалося на перехресті
вулиць Підгорбунського
та Грушевського
с. 7
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ПЕРШУ ДОЗУ ВАКЦИНИ
ОТРИМАЛИ ВЖЕ 300 КОЗЯТИНЧАН
Актуально  У Козятинському
центрі первинної медико-санітарної
допомоги діє мобільна бригада, яка
проводить вакцинацію від коронавірусу
у нашій області. Скільки козятинчан
вже щепилося, як туди записатися та
як почуваються ті, що випробували
вакцину на собі?
ІРИНА ШЕВЧУК, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Â Óêðà¿í³ òðèâàº âàêöèíàö³ÿ
â³ä COVID-19, ÿêà ïðîõîäèòü
â ï’ÿòü åòàï³â. Êîçÿòèí÷àí ïî÷àëè ùåïëþâàòè íà ïî÷àòêó
áåðåçíÿ.
Ó Êîçÿòèíñüêîìó ì³ñüêîìó
öåíòð³ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: âóë. Íåçàëåæíîñò³, 75, îðãàí³çîâàíà ìîá³ëüíà
áðèãàäà. Äî ¿¿ ñêëàäó âõîäèòü
ë³êàð, äâ³ ìåäè÷í³ ñåñòðè òà
ðåºñòðàòîð. Îñíàùåíèé ïóíêò
ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñíî¿
õâîðîáè. Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ òóò
âàêöèíóâàëè ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿
ñôåðè Êîçÿòèíùèíè òà íàñåëåííÿ â³êîì â³ä 70 ðîê³â. Âñüîãî
ïåðøó äîçó âàêöèíè îòðèìàëè
300 îñ³á, ç íèõ 206 ìåäèê³â.
Êîçÿòèíñüêà ìîá³ëüíà áðèãàäà
ïðîâîäèòü âàêöèíàö³þ íå ò³ëüêè
â Êîçÿòèí³, àëå é â ³íøèõ ðàéîíàõ. Âîíà âæå ïðîâåëà ùåïëåííÿ 1200 æèòåë³â îáëàñò³. Âàêöèíóâàëèñÿ ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè
Â³ííèö³, Êàëèí³âêè, Ïîãðåáèùà, ²ëë³íö³â òà Ë³òèíà. Â äàíèé
÷àñ ïðîâîäèòüñÿ ùåïëåííÿ â³ä
COVID-19 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.
Â îáëàñò³ ñòâîðèëè äåâ’ÿòü òàêèõ ìîá³ëüíèõ áðèãàä. Ñòàíîì
íà ðàíîê 31 áåðåçíÿ, ó Â³ííèöü-

ê³é îáëàñò³ çàãàëîì âàêöèíîâàíî
10310 ëþäåé.
ЯК ФОРМУЮТЬ СПИСКИ
НА ВАКЦИНАЦІЮ?
Ó ì³ñüêîìó öåíòð³ ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
ðîçïîâ³ëè, ùî óñòàíîâè, íàïðèêëàä, ìåäè÷í³, ñîöçàáåçïå÷åííÿ, îñâ³òè òà â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè ïîäàþòü íà «ïåðâèíêó»
ñïèñêè íà âàêöèíàö³þ. Òàêîæ
ìåäïåðñîíàë îáäçâîíþº ëþäåé,
ÿêèì çà 70 ðîê³â, ðîçïîâ³äàº ïðî
ìîæëèâ³ñòü ùåïëåííÿ. Ç òèõ ëþäåé, ùî ïîãîäèëèñÿ, ôîðìóþòü
ñïèñêè ³ ïîò³ì ¿ì ïðèçíà÷àþòü
äàòó âàêöèíàö³¿.
Ôîðìóâàííÿ çàïèñ³â íà âàêöèíàö³þ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç:
 ªäèíèé äåðæàâíèé âåáïîðòàë
åëåêòðîííèõ ïîñëóã (Ïîðòàë Ä³ÿ) òà
éîãî ìîá³ëüíèé çàñòîñóíîê (Ä³ÿ);
 íàö³îíàëüíèé êîíòàêòöåíòð ÌÎÇ ç ïèòàíü ïðîòèä³¿
ïîøèðåííþ COVID-19;
 çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ðåºñòðàòóðà çàêëàäó, ñ³ìåéíèé ë³êàð, âåáïîðòàë Ì²Ñ). Òåëåôîíè:
 ðåºñòðàòóðà — 096–008–40–
85, 063–635–67–77, 2–22–44;
 â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè — 097–
425–33–24 Áåíåäåí÷óê Îêñàíà
Âîëîäèìèð³âíà,
 068–007–20–86, 2–29–
00 Ôóðäèãà Ñâ³òëàíà Þð³¿âíà

ВИРІШИВ ВИПРОБУВАТИ
ВАКЦИНУ НА СОБІ
Ñåðåä òèõ, õòî âæå âàêöèíóâàâñÿ, ³ çàâ³äóâà÷ êîçÿòèíñüêîãî
â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü
Ëåîí³ä ßùóê. Ïåðøó äîçó ³íä³éñüêî¿ âàêöèíè â³í îòðèìàâ
ó ïîíåä³ëîê, 29 áåðåçíÿ. ßê
ïîâ³äîìèâ ïàí Ëåîí³ä, ñïî÷àòêó â³í çðîáèâ òåñò íà àíòèò³ëà.
Âèÿâèëîñÿ, ùî àíòèò³ë ïðîòè
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ â éîãî
îðãàí³çì³ íåìàº. Âðàõîâóþ÷è òå,
ùî â³í º ë³êâ³äàòîðîì ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ³ ëþäèíîþ
ç ï³ä³ðâàíèì çäîðîâ’ÿì, âèð³øèâ
âàêöèíóâàòèñÿ.

Â îáëàñò³ ñòâîðèëè
äåâ’ÿòü ìîá³ëüíèõ
áðèãàä. Ñòàíîì íà
ðàíîê 31 áåðåçíÿ,
çàãàëîì âàêöèíîâàíî
10310 ëþäåé
— Ùîá ðàäèòè êîìóñü âàêöèíóâàòèñÿ, âèð³øèâ âèïðîáóâàòè
âàêöèíó íà ñîá³, — ðîçïîâ³â Ëåîí³ä ßùóê. — Ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿
â í³÷ íà 30 áåðåçíÿ áóëà òåìïåðàòóðà 37,2 ç íåïîãàíèì ñàìîïî÷óòòÿì. Â ñåðåäó, 31 áåðåçíÿ,
ïî÷óâàâñÿ êðàùå, í³æ íà äðóãèé
äåíü ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿.

Леонід Ящук отримав першу дозу індійської вакцини.
Каже, що почуває себе добре

ФАКТИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ
 Âàêöèíàö³ÿ — öå åôåêòèâíèé ñïîñ³á çàõèñòèòè ñåáå â³ä
COVID-19;
 Ùåïëåííÿ — äîáðîâ³ëüí³
é áåçîïëàòí³.
 Âñ³ çàðåºñòðîâàí³ âàêöèíè — áåçïå÷í³ é åôåêòèâíî
ôîðìóþòü ³ìóí³òåò.
Ä³çíàéòèñÿ á³ëüøå ìîæíà
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ vaccination.
covid19.gov.ua òà ó êîíòàêò-öåíòð³
çà òåëåôîíîì 0 800 60 20 19

У березні коронавірус вбив 16 козятинчан
ОЛЕНА УДВУД

 Ïàíäåì³ÿ íå çáàâëÿº îáåðò³â
³ ñòð³ìêî øèðèòüñÿ Óêðà¿íîþ.
Ó ñóáîòó, 27 áåðåçíÿ, «ïî÷åðâîí³ëà» Ìèêîëà¿âùèíà, à ó ïîíåä³ëîê, 29 áåðåçíÿ, — ×åðí³ã³âùèíà.
Â³äòàê âæå ó 10 ðåã³îíàõ íàøî¿
êðà¿íè âñòàíîâëåíî «÷åðâîíèé»
ð³âåíü íåáåçïåêè. Íàøà îáëàñòü
äîñ³ ïåðåáóâàº ó ïîìàðàí÷åâ³é
êàðàíòèíí³é çîí³.
Íà Â³ííè÷÷èí³ ó ÷åòâåð,
ï’ÿòíèöþ òà ñóáîòó ô³êñóâàëè ïî 700–800 íîâèõ âèïàäê³â
çà äîáó. Ïî÷èíàþ÷è â³ä íåä³ë³, ê³ëüê³ñòü ³íô³êîâàíèõ òðîõè

ï³øëà íà ñïàä. Çà äîáó ñòàëè
ô³êñóâàòè 300–400 íîâèõ õâîðèõ. Àëå ïðî ñòàá³ë³çàö³þ ãîâîðèòè ùå íàäòî ðàíî, àäæå
ïðîäîâæóº çðîñòàòè íå ëèøå
ê³ëüê³ñòü ³íô³êîâàíèõ, à é ëåòàëüíèõ âèïàäê³â ó ðåã³îí³.
Íà Êîçÿòèíùèí³ òåæ ñèòóàö³ÿ íåâò³øíà. Çà äàíèìè ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ
äîñë³äæåíü, ñòàíîì íà ñåðåäó,
31 áåðåçíÿ, ó íàñ áóëî âæå
2 338 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ
íà COVID-19. Çà îñòàíí³ ñ³ì
äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ 295 íîâèõ
õâîðèõ. Òîä³ ÿê ìèíóëîãî òèæ-

íÿ öÿ öèôðà áóëà çíà÷íî ìåíøîþ — ïðîòÿãîì 18–24 áåðåçíÿ
äîäàëîñÿ 211 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ. Òîæ
ê³ëüê³ñòü ³íô³êóâàíü ïðîäîâæóº
íåâïèííî çðîñòàòè.
Òàê ñàìî íåâïèííî ïðîäîâæóº
çðîñòàòè ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ
âèïàäê³â â³ä COVID-19. ¯õ ðåºñòðóþòü ÷è íå ùîäíÿ. Äî ïðèêëàäó, ó ÷åòâåð, 25 áåðåçíÿ,
ïîâ³äîìëÿëè ïðî òå, ùî çà í³÷
ó ñò³íàõ íàøî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³
ïîìåðëî òðîº ïàö³ºíò³â, õâîðèõ
íà êîðîíàâ³ðóñ. Ëåòàëüí³ âèïàäêè áóëè ó âèõ³äí³, ó â³âòîðîê òà

ñåðåäó. Çàãàëîì íà Êîçÿòèíùèí³ COVID-19 çàáðàâ æèòòÿ âæå
42 îñ³á. Ëèøå çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â
äîäàëîñÿ 9 ëåòàëüíèõ âèïàäê³â.
Ëèøå çà áåðåçåíü 16 ìåøêàíö³â êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî
ðàéîíó íå âïîðàëèñÿ ³ç êîðîíàâ³ðóñíîþ íåäóãîþ ³ â³ä³éøëè
ó â³÷í³ñòü. Öå — íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ âèïàäê³â çà îäèí
ì³ñÿöü â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿, ÿêà
òðèâàº âæå ð³ê.
Ïðî òå, ùî ñèòóàö³ÿ äåäàë³
á³ëüøå ïîã³ðøóºòüñÿ, ñâ³ä÷èòü
³ùå îäèí ôàêò. Ìèíóëîãî òèæíÿ
ó Ì³ñüêó ðàäó ïðèéøîâ ëèñò â³ä

çàñòóïíèêà ñåêðåòàðÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà îáîðîíè ùîäî
åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³. ßê éøëîñÿ ó ëèñò³,
ñòàíîì íà 23 áåðåçíÿ ó íàñ ñïîñòåð³ãàâñÿ ïðèð³ñò çàõâîðþâàíîñò³
íà ð³âí³ 12,43 %. Íèí³ öÿ öèôðà
ìîæå áóòè íàâ³òü âèùîþ.
Öüîãî òèæíÿ ó øêîëÿð³â Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè çàâåðøèëèñÿ
âåñíÿí³ êàí³êóëè. Òà ç ïîíåä³ëêà
ä³òè òàê ³ íå ñ³ëè çà ïàðòè. Ó÷í³
ïðîäîâæóþòü íàâ÷àòèñÿ ó ðåæèì³ îíëàéí, ïîçàÿê ñèòóàö³ÿ ³ç
çàõâîðþâàí³ñòþ íà êîðîíàâ³ðóñ
íå ïîêðàùóºòüñÿ.
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У КОЗЯТИНІ ПОЧАВСЯ СЕЗОН
«ЯМКОВОГО» РЕМОНТУ
Інфраструктура  Цьогоріч у міський
бюджет заклали у два з половиною рази
менше коштів на ремонт дорожнього
покриття, ніж торік. Дороги вже почали
лагодити минулого тижня. Де зроблять
поточний — дізнавалися наші журналісти
ОЛЕНА УДВУД

Çà â³êíîì ïîòåïë³ëî, ñí³ã âæå
ïîâí³ñòþ ðîçòàíóâ ³ íà âóëèöÿõ
Êîçÿòèíà ç’ÿâèëàñÿ òåõí³êà äîðîæíèê³â. Âïåðøå íàø³ æóðíàë³ñòè ïîì³òèëè ¿¿ òèæäåíü
òîìó — ó ñåðåäó, 24 áåðåçíÿ.
Áëèçüêî 15 ãîäèíè äíÿ äîðîæíèêè ïðè¿õàëè íà âóëèöþ Ãåðî¿â Ìàéäàíó. Ïî÷èíàþ÷è â³ä
ïàì’ÿòíèêà Ãðóøåâñüêîìó, ïî÷àëè ãîòóâàòè äîðîæíº ïîëîòíî
äî ìàéáóòíüîãî ðåìîíòó — âèäîâáàëè àñôàëüò â äåê³ëüêîõ
ì³ñöÿõ, à ï³ñëÿ öüîãî ïî¿õàëè.
Â³äòàê íà äîðîç³ óòâîðèëèñÿ ÿìè, ùî ñòàëè íåàáèÿêîþ
ïåðåøêîäîþ äëÿ âîä³¿â. Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ áóëî ïî ê³ëüêà ÿì
ïîðó÷, òîæ ìàøèíàì ïîäåêóäè äîâîäèëîñÿ ¿õ îá’¿æäæàòè.
Õî÷à äåÿêèõ âîä³¿â öå çìóñèëî
¿õàòè ïîâ³ëüí³øå, àäæå ÷àñîì
êåðìóâàëüíèêè âìèêàþòü ðåæèì «øóìàõåðà» òà ³ãíîðóþòü
ïðàâèëî îáìåæåííÿ øâèäêîñò³
ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ³ íåñóòüñÿ öåíòðàëüíèìè âóëèöÿìè
íà âåëèê³é øâèäêîñò³, îñîáëèâî
â ï³çíþ ïîðó äîáè.
Ïîâåðíóëèñÿ äîðîæíèêè
íà âóëèöþ Ãåðî¿â Ìàéäàíó ÷åðåç òðè äîáè. Ïîîá³ä³ ó ñóáîòó,
27 áåðåçíÿ, ÿìè íàðåøò³ çàëèëè

àñôàëüòîì, òèì ñàìèì ïðèáðàâøè óñ³ ïåðåøêîäè.
НА «ТІЙ СТОРОНІ» ПОКИ
НЕ РЕМОНТУЮТЬ
Çà äàíèìè ñèñòåìè åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü «Prozorro»,
Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà âæå çàìîâèëî ïîòî÷íèé ðåìîíò 17 âóëèöü
ì³ñòà. Óñ³ äîãîâîðè ï³äïèñàëè
ç â³ííèöüêîþ ô³ðìîþ «Êîìïàí³ÿ Ïîä³ëüñüêà äîðîæíÿ».
Çàãàëîì íà ïîòî÷íèé ðåìîíò
âèòðàòÿòü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
ìàéæå 852,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Öå
ç óðàõóâàííÿì ïðîïëàòè çà òåõí³÷íèé íàãëÿä.
Íàéá³ëüøå âóëèöü ïëàíóþòü
â³äðåìîíòóâàòè ó öåíòð³ — 10.
ßìêîâèé ðåìîíò ïðîâåäóòü íà:
Âàñèëÿ Çåìëÿêà, Âîëîäèìèðà
Âåëèêîãî, Ñòóñà, Ïèëèïà Îðëèêà, Ì³÷óð³íà, Âèííè÷åíêà, Ãðóøåâñüêîãî, Ãåðî¿â Ìàéäàíó, Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, Íåçàëåæíîñò³.
Ùå ñ³ì äîð³ã â³äðåìîíòóþòü
ó ï³âäåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà (ðàéîí ÏÐÁ òà ó÷èëèùà). Öå
âóëèö³ 1-ãî Òðàâíÿ, Äîâæåíêà,
8-ìà Ãâàðä³éñüêà, Êàòóêîâà, Äåïóòàòñüêà, ßðîñëàâà Ìóäðîãî,
Ïåðåìîãè.
Ïðîòå æîäíî¿ âóëèö³, ùî
íà «ò³é ñòîðîí³», íåìàº ó ïåðå-

ë³êó äîð³ã, äëÿ ÿêèõ çàìîâèëè
ïîòî÷íèé ðåìîíò.
ЧОТИРИ МІЛЬЙОНИ ПРОТИ
ДЕСЯТИ
Ó áþäæåò³ ì³ñòà íà 2021 ð³ê
íà óòðèìàííÿ òà ðîçâèòîê àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã çàêëàëè
âñüîãî 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. ¯õ
ñïðÿìóþòü íà ïîòî÷íèé ðåìîíò
òà óòðèìàííÿ øëÿõ³â íå ëèøå
Êîçÿòèíà, à é ñ³ë, ÿê³ óâ³éøëè
äî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Õî÷à
ó 2020 ðîö³ íà ³íôðàñòðóêòóðó

Ó áþäæåò³ ì³ñòà íà
2021 ð³ê íà óòðèìàííÿ
òà ðîçâèòîê
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
çàêëàëè âñüîãî
4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü
çàêëàëè äî áþäæåòó 10,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, òîáòî, ó 2,5 ðàçè
á³ëüøå. ²ç íèõ 6,8 ì³ëüéîíà —
íà ïîòî÷íèé ðåìîíò äîð³ã,
à 3,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü — íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò. ² öå ëèøå
íà ñàìå ì³ñòî, àäæå íà ñåëà ìè
òîä³ êîøòè íå âèä³ëÿëè.
Ï³ä ÷àñ ò³º¿ æ ñåñ³¿, êîëè
ïðèéìàëè öüîãîð³÷íèé áþäæåò, äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè
ïðèéíÿëè òàêîæ ³ Ïðîãðàìó
ðîçâèòêó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ íà 2021 ð³ê. Â³äïîâ³äíî
äî äîêóìåíòà, ïåðåäáà÷àëîñÿ,
ùî ïîòî÷íèé ðåìîíò çðîáëÿòü
íà 54 âóëèöÿõ ó ð³çíèõ ì³êðîðàéîíàõ Êîçÿòèíà, â òîìó ÷èñë³
³ íà «ò³é ñòîðîí³», à íà 18 âóëèöÿõ, äå íåìàº àñôàëüòó, ïðîâåäóòü ãðåéäåðóâàííÿ.

Почали проводити «ямковий» ремонт.
Тож на вулицях міста з’явилася техніка і робітники
Çãîäîì äî ïðîãðàìè äîäàëè
êàï³òàëüíèé ðåìîíò ÷îòèðüîõ
âóëèöü: Ëåðìîíòîâà, Êóëèê³âñüêîãî (ïåðåäáà÷åíî òàêîæ ðåìîíò òðîòóàðó ç âëàøòóâàííÿì
âåëîäîð³æêè), ÷àñòèíè âóëèöü
Ãåðî¿â Ìàéäàíó òà Ïèëèïà
Îðëèêà â ðàéîí³ ïëîù³ (ç ðåìîíòîì òðîòóàðó).
Òàêîæ ó ïðîãðàì³ º äîðîãè äåÿêèõ ñ³ë Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, äå ïëàíóâàëè
çðîáèòè ïîòî÷íèé ðåìîíò. Öå
ñåëî Êîçÿòèí (âóëèöÿ Ïîä³ëüñüêà ³ Öåíòðàëüíà), Êîðäèø³âêà
(âóëèöÿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà Ãàãàð³íà), äðóãèé Êîçÿòèí (âóëèöÿ Ö³îëêîâñüêîãî), Ïèêîâåöü (âóëèöÿ
Ëîìîíîñîâà), Ñîê³ëåöü (âóëèöÿ

Øåâ÷åíêà ³ Êîöþáèíñüêîãî),
Òèòóñ³âêà (âóëèöÿ Ãåðî¿â ³ Ìàçåïè), Ñèãíàë (âóëèöÿ Êîñìîíàâò³â), Ìàõàðèíö³ (âóëèöÿ
Öåíòðàëüíà), Ñåñòðèí³âêà (âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî, Çàë³çíè÷íà,
Ïîëüîâà, Øê³ëüíà).
ßê çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ ì³ñüêî¿
ðàäè, ò³ 15 äîð³ã, ÿê³ ðåìîíòóþòü çàðàç — öå ïî÷àòêîâèé åòàï,
ÿêèé òðèâàòèìå äî 15 òðàâíÿ,
êîëè çàâåðøèòüñÿ äâîì³ñÿ÷íèê
³ç áëàãîóñòðîþ.
«Äî ê³íöÿ æ ïîòî÷íîãî ðîêó
ìè áóäåìî ïðîäîâæóâàòè ðåìîíò
äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ òà ãðåéäåðóâàííÿ âóëèöü ì³ñòà çà íåîáõ³äíîñò³ ³ çà ïîòðåáè», — éäåòüñÿ
íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Планові відключення світла повертаються
ОЛЕНА УДВУД

 Çà äàíèìè ñàéòó «Â³ííèöÿîáëåíåðãî», ó êâ³òí³ íà Êîçÿòèíùèí³ çíîâó áóäóòü ïëàíîâ³
â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿.
Ó ÷åòâåð, 1 êâ³òíÿ, ó Ãóð³âöÿõ
áóäóòü ïðîâîäèòè ðîç÷èñòêó
òðàñè. Ñâ³òëà íå áóäå îð³ºíòîâíî ç 9.30 äî 16.30. Ó â³âòîðîê,
6 êâ³òíÿ, ó ñåë³ âèìèêàòèìóòü
ñâ³òëî ó çâ’ÿçêó ç òåõí³÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì. Çíåñòðóìëÿòü
âóëèöþ Ï³âí³÷íó îð³ºíòîâíî ç
10.00 äî 12.00, à ç 13.00 äî 15.30 —
âóëèöþ Ïåðåìîãè.
Ó Íåïåä³âö³ ó ÷åòâåð, 1 êâ³òíÿ, çíåñòðóìëÿòü äâ³ âóëèö³.
Ñâ³òëà íå áóäå îð³ºíòîâíî ç
10.00 äî 11.00 íà âóëèö³ 1 Òðàâíÿ, à ç 13.00 äî 15.30 — íà Çà-

ð³÷í³é. Ó ïîíåä³ëîê, 5 êâ³òíÿ, òà
â³âòîðîê, 6 êâ³òíÿ, ó ñåë³ áóäóòü
ïðîâîäèòè ðîç÷èñòêó òðàñè. Çíåñòðóìëÿòü âóëèö³ Ãàãàð³íà òà Òðóäîâó. Ñâ³òëà íå áóäå îð³ºíòîâíî
ç 9.30 äî 16.30.
Ó Êàøïåð³âö³ ñâ³òëà íå áóäå ç
9.00 äî 12.00 ó ÷åòâåð, 1 êâ³òíÿ.
Çíåñòðóìëÿòü âóëèö³ Ëåí³íà òà
Ðàäãîñïíó.
Ó Âîâ÷èíö³ ó ÷åòâåð, 1 êâ³òíÿ, íå áóäå ñâ³òëà ç 13.00 äî
16.30 íà âóëèöÿõ Ãàãàð³íà, Ðàäãîñïí³é, Ìàòðîñîâà òà Øê³ëüí³é.
Ó Êîçÿòèí³ 1, 2 òà 6 êâ³òíÿ
ïðîâîäèòèìóòü ðîç÷èñòêó òðàñè
íà ïîñüîëêó. Ó ÷åòâåð, 1 êâ³òíÿ,
ç 9.30 äî 16.30 íå áóäå ñâ³òëà
íà âóëèöÿõ Áàæåíîâà, Ôðàíêà,
Äæåðåëüíà, Êðèëîâà, Óêðà¿í-

êè, Ìàòðîñîâà, Ìåíäåëººâà òà
ïðîâóëêó Ëóãîâèé. Ó ï’ÿòíèöþ,
2 êâ³òíÿ, ç 9.30 äî 15.30 çíåñòðóìëÿòü âóëèö³ Òðóäîâó, Ëîìîíîñîâà, Ãàãàð³íà, Äæåðåëüíó,
Ôðàíêà, Êîìàðîâà, Êîðîëüîâà,
Áàæåíîâà, Êðèëîâà, Óêðà¿íêè,
Ìàòðîñîâà, Ìåíäåëººâà òà ïðîâóëîê Ëóãîâèé. À ó â³âòîðîê,
6 êâ³òíÿ, ç 9.30 äî 16.30 íå áóäå
ñâ³òëà íà Òðóäîâ³é, Ëîìîíîñîâà, Ãàãàð³íà, Äæåðåëüí³é,
Ôðàíêà, Êîìàðîâà, Êîðîëüîâà.
Ó ï’ÿòíèöþ, 2 êâ³òíÿ, ó çâ’ÿçêó
ç òåõí³÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì
çíåñòðóìëÿòü âóëèöþ Øåâ÷åíêà. Ñâ³òëà íå áóäå îð³ºíòîâíî ç
13.00 äî 15.30.
Ó Òåðí³âö³ ñâ³òëà íå áóäå ç
9.00 äî 12.00 ó ï’ÿòíèöþ, 2 êâ³ò-

íÿ, íà çåðíîî÷èñíîìó êîìïëåêñ³.
Ó Ïîëè÷èíöÿõ ñâ³òëà íå
áóäå ó ï’ÿòíèöþ, 2 êâ³òíÿ, ç
13.00 äî 15.00.
Ó Ïëÿõîâ³é ó ïîíåä³ëîê,
5 êâ³òíÿ, çíåñòðóìëÿòü îäðàçó
äåê³ëüêà âóëèöü ó ð³çíèé ÷àñ.
Íà âóëèöÿõ Ìèðó òà Ìàòðîñîâà íå áóäå ñâ³òëà îð³ºíòîâíî ç 9.30 äî 11.30. Íà âóëèö³
Øê³ëüí³é — ç 12.00 äî 13.30.
²ç 13.00 äî 14.30 íå áóäå ñâ³òëà
íà âóëèö³ Ïîä³ëüñüê³é, Ë³ñîâ³é
òà ïðîâóëêó Âèøíåâîìó. Âóëèö³
Âàòóò³íà, Ãàãàð³íà òà Øåâ÷åíêà áóäóòü áåç ñâ³òëà îð³ºíòîâíî ç 14.30 äî 16.30. Ó â³âòîðîê,
6 êâ³òíÿ, ç 9.30 äî 11.30 íå áóäå
ñâ³òëà íà âóëèö³ Âàòóò³íà.
Òîãî æ äíÿ ç 11.30 äî 12.00 òà

ç 13.00 äî 16.30 çíåñòðóìëÿòü
ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî «Ïëÿõ³âñüêå».
Ó Ëèñòîïàä³âö³ çíåñòðóìëÿòü
âóëèöþ Ìèðó ó ñåðåäó, 7 êâ³òíÿ. Ñâ³òëà íå áóäå îð³ºíòîâíî ç
9.30 äî 12.00 ³ ç 13.00 äî 16.30.
Ó ñåë³ Ìøàíåöü ó ñåðåäó,
7 êâ³òíÿ, ïðîâîäèòèìóòü ðîç÷èñòêó òðàñè íà âóëèöÿõ Çàð³÷÷ÿ, Ë³ñîâà, Öåíòðàëüíà
òà ïðîâóëêó Öåíòðàëüíèé.
Ñâ³òëà íå áóäå îð³ºíòîâíî ç
9.30 äî 16.30.
Ó Æåæåëåâ³ ñâ³òëà íå áóäå ó ñåðåäó, 7 êâ³òíÿ, ç 13.00 äî 15.30.
Ó Ñàìãîðîäêó ó ñåðåäó, 7 êâ³òíÿ, áóäóòü ïðîâîäèòè ðîç÷èñòêó
òðàñè. Çíåñòðóìëÿòü ñåëî îð³ºíòîâíî ç 9.30 äî 16.30.

4
КОРОТКО
Звільнили
голову РДА
 Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé 29
áåðåçíÿ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ
ç ïîñàäè 11 ãîë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Éäåòüñÿ ïðî
î÷³ëüíèê³â ë³êâ³äîâàíèõ
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é.
Ó ñïèñêó çâ³ëüíåíèõ —
â³ííè÷àíèí Êîñòÿíòèí
Ïîïåðå÷íèé, ÿêèé áóâ
ãîëîâîþ Êîçÿòèíñüêî¿
ÐÄÀ. Íàãàäàºìî, éîãî
ïðèçíà÷èëè íà öþ ïîñàäó
28 âåðåñíÿ 2020 ðîêó.

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, 1 êâ³òíÿ 2021

НЕ ЗАВАЖАЙТЕ ТВАРИНАМ
І НЕ ПАЛІТЬ ТРАВУ
Тихо!  Щороку з 1 квітня по 15 червня
настає «сезон тиші» — період, протягом
якого забороняється проведення
заходів, які є джерелом підвищеного
шуму. В цей період починається
розмноження птахів і звірів дикої
природи. Які заходи будуть проводити
мисливці та лісничі Козятинщини?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ціна газу

 Äî ê³íöÿ áåðåçíÿ ä³ÿëà
Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â, çã³äíî ç ÿêîþ ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó íå ìîãëè
ñòàâèòè ö³íó íà áëàêèòíå
ïàëèâî, âèùó çà ãðàíè÷íó.
Íàãàäàºìî, öÿ ãðàíè÷íà
ö³íà áóëà ó ðîçì³ð³ 6,99
ãðèâí³ çà 1 êóá³÷íèé ìåòð.
Îñê³ëüêè öÿ ïîñòàíîâà
âæå íå ä³ÿòèìå ç 1 êâ³òíÿ,
ãàçîïîñòà÷àëüí³ êîìïàí³¿
á³ëüøå íå áóäóòü îáìåæóâàòè ö³ºþ öèôðîþ.
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» 26
áåðåçíÿ îïðèëþäíèëà
êâ³òíåâ³ ö³íè íà áëàêèòíå
ïàëèâî. Âàðò³ñòü îäíîãî
êóáîìåòðà ãàçó çàëèøèëè
íà ñòàðîìó ð³âí³ – 6,99
ãðèâí³ çà 1 êóá.
Ïðîòå ó ïðåñ-ñëóæá³ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ïîâ³äîìèëè, ùî î÷³êóâàíîãî
ë³òíüîãî çíèæåííÿ ö³íè
íà áëàêèòíå ïàëèâî ìîæå
íå â³äáóòèñÿ.

Випуск №6
Багатоходова задача-мініатюра. Необхідно трохи
поміркувати, щоб віднайти перший хід білих.
Початківцю-любителю шахів, це зробити не так
просто, але буде цікаво знайти авторський задум.
Задача №6 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

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

Ó êâ³òí³-òðàâí³ ó ïòàøîê òà
òâàðèí ç’ÿâëÿþòüñÿ äèòèí÷àòà.
Øóì ìîæå ¿õ íàëÿêàòè ³ íàâ³òü çìóñèòè çàëèøèòè ãí³çäî
÷è íîðó. Áåç äîðîñëèõ ïòàõ³â
÷è çâ³ð³â ïîòîìñòâî ìîæå çàãèíóòè. Ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ,
â Óêðà¿í³ çàïðîâàäèëè «ñåçîí
òèø³», ÿêèé ðåãëàìåíòóºòüñÿ
ñòàòòåþ 39 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî òâàðèííèé ñâ³ò».
— Ìè ðîçñòàâëÿºìî òàáëè÷êèòðàôàðåòè, ÿê³ ìàþòü íàãàäàòè
ëþäÿì, ÿêó çàãðîçó íåñå ïòàõàì
³ çâ³ðàì ñïàëþâàííÿ î÷åðåòó òà
ñóõî¿ òðàâè, — êàæå ãîëîâà Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê Îëåêñàíäð
Ïîë³ùóê. — Ñåçîí òèø³ ñïðèÿº
â³äòâîðåííþ ïîïóëÿö³¿ ë³ñîâèõ
çâ³ð³â ³ ïòàõ³â, çàáåçïå÷óº çðîñòàííÿ òà ð³çíîìàí³òòÿ ³ ñïîê³éíèé
ðîçâèòîê ôàóíè â íàøèõ ë³ñàõ.
Ìèíóëîãî ðîêó ìè, ìèñëèâö³, ÿê³
áà÷èëè áàãàòî, ÷îãî íå ìîæíà
áóëî äèâèòèñÿ, ÿê â ïîëÿõ ñåëà
Ìàõàðèíåöü êðè÷àëè ôàçàíè ³
á³ãàëè çàéö³ ç îáïå÷åíèìè ëàïàìè. Ïàëÿòü î÷åðåò ÷è ñóõó òðàâó
ôåðìåðè á³ëÿ ñâî¿õ çåìåëü, ÿê³
îáðîáëÿþòü. Ïàëÿòü ìåøêàíö³
ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ íåäàëåêî â³ä
ñâî¿õ ïîìåøêàíü. ²íîä³ çàâäàþòü
øêîäè äîâê³ëëþ ëþäè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ÷è
íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ.

Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ìè ç³ çíàâöåì ë³ñó, êîëèøí³ì ë³ñíè÷èì
óðî÷èùà «Ñåñòðèí³âñüêà äà÷à»
Âàñèëåì Ñàóëÿêîì.
— Ìè êîæíîãî ðîêó ñë³äêóâàëè çà î÷åðåòàìè òà ñóõîþ òðàâîþ
ì³æ Âåðíèãîðîäêîì ³ ²âàíêîâåöüêèì ë³ñîì, — êàæå Âàñèëü
Ñàóëÿê. — Ò³ëüêè íå çàâæäè âäàâàëîñÿ âñòèãàòè çà áåçãëóçäèìè
âèò³âêàìè íå äóìàþ÷èõ ëþäåé.
Âèð³øèëè çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî âîä³¿â àâòîáóñ³â, ÿê³
¿äóòü íà Êàøïåð³âêó. Ñàìå ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ íàì âäàëîñÿ

– Ìèíóëèìè ðîêàìè
áóâàëè âèïàäêè, êîëè
âîãîíü çíèùóâàâ ÿéöÿ
ïòèö³ ³ ïîòîìñòâî
ïòàõ³â ³ çâ³ð³â, – êàæå
Âàñèëü Ñàóëÿê
â ìèíóëîìó ðîö³ â÷àñíî ãàñèòè
çàãîðÿííÿ íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ. Áóâàëè âèïàäêè ðîêàìè ðàí³øå,
êîëè âîãíåì áóëè çíèùåí³ ÿéöÿ
ïòèö³ ³ ïîòîìñòâî ïòàõ³â ³ çâ³ð³â.
— ×è ïðèïèíÿþòüñÿ â ïåð³îä
òèø³ âñ³ ³ñíóþ÷³ âèðóáêè? — çàïèòàëè ìè ó ñïåö³àë³ñòà ë³ñîâîãî
ãîñïîäàðñòâà.
— Íà ìîþ äóìêó, ïåð³îä
òèø³ íå â³äïîâ³äàº íîðìàì,
ÿê³ òàì ïðîïèñàí³, — ïîÿñíþº
ïàí Âàñèëü. — Çàáîðîíÿºòüñÿ
ñàí³òàðíà ³ ñóö³ëüíà ñàí³òàðíà

Мислівці з села Юрівка. Чоловіки встановлюють таблички,
які мають нагадати людям, яку загрозу несе птахам і звірам
спалювання очерету та сухої трави
âèðóáêà — öå ä³ëÿíêè ë³ñó, ÿê³
óðàæåí³ øê³äíèêàìè. Â òîé ÷àñ
äîçâîëåí³ âñ³ ðóáêè, ÿê³ â ÷àñ³
ìîæóòü çà÷åêàòè. ² ñêàæ³òü,
ïèëêà â äîçâîëåí³é ðóáö³, áóäå
ïðàöþâàòè ÿêîñü ³íàêøå, í³æ
ïðè ñàí³òàðí³é ðóáö³? Ïåð³îä
òèø³ — öå íàãàäóâàííÿ ëþäÿì,
ùî âîíè ó ïðèðîäè â ãîñòÿõ.
Åêîëîãè êàæóòü, ùî ï³ä ÷àñ
çãîðÿííÿ îäí³º¿ òîííè ðîñëèííèõ
çàëèøê³â, ó ïîâ³òðÿ âèâ³ëüíÿºòüñÿ ïðèáëèçíî 9 êã ì³êðî÷àñòèíîê
äèìó, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü
ïèë, îêñèäè àçîòó, ÷àäíèé ãàç,
âàæê³ ìåòàëè òà íèçêà êàíöåðîãåííèõ ñïîëóê. Íàïðèêëàä, ç òë³þ÷îãî ëèñòÿ é òðàâè, áåç äîñòóïó
êèñíþ, âèä³ëÿºòüñÿ áåíçîï³ðåí,
ùî çäàòåí âèêëèêàòè îíêîëîã³÷í³

çàõâîðþâàííÿ. Îêð³ì òîãî, ç äèìîì ó ïîâ³òðÿ âèâ³ëüíÿþòüñÿ ä³îêñèíè — îäí³ ç íàéîòðóéí³øèõ
äëÿ ëþäèíè ðå÷îâèí. Äèì â³ä
ñïàëþâàííÿ òðàâè ¿äêèé, òåìíèé
òà ãóñòèé, äóæå íåïðèºìíèé ëþäÿì, ïîäðàçíþº î÷³, ìàº íåïðèºìíèé çàïàõ, ìîæå âèêëèêàòè
àëåðã³¿. Êîëè ïàëÿòü òðàâó â ì³ñò³, òî ñïàëþþòü ò³ ñîë³ âàæêèõ
ìåòàë³â, ùî îñ³ëè íà ðîñëèíàõ.
Òîìó òàêèé äèì ñòàº îòðóéíèì.
Äî òîãî æ, ó êóïêàõ ñóõî¿ òðàâè
³ õìèçó ÷àñòî º ñì³òòÿ, íåïðèäàòíå ³ íåáåçïå÷íå äëÿ ñïàëþâàííÿ, íàïðèêëàä, ïëàñòèêîâ³
ïëÿøêè. Åêîëîãè êàæóòü, ùî
ó âîãí³ ìîæóòü çàãèíóòè äð³áí³
òâàðèíè ³ êîðèñí³ êîìàõè, ÿê³
çàáåçïå÷óþòü ðîäþ÷³ñòü ãðóíòó.

Штрафи немаленькі

Мат за 4 ходи (4+3)
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №12 від 25 березня
2021 року.
Задача №5
1. Ta1? Kph8!; 1. C-? Cd3+!;
1. Ce4! Загроза 2. Th6x; 1… Ce2 2. Ф:g2x.
М. Пархоменко

Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення,
акліматизації та схрещування диких тварин відповідно до статті 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 850 грн
і на посадових осіб — від 850–1190 грн.
Невжиття заходів щодо запобігання загибелі
диких тварин, погіршенню середовища їх
перебування та умов міграції або добування
диких тварин, які зазнають лиха, — штраф
від 850–1190 грн.
Для паліїв трави також передбачені штрафи:
Знищення, пошкодження, випалювання по-

лів, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів,
гідротехнічних споруд, на смугах відводу
автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень тягне за собою
штраф від 3060 до 6120 гривень.
За ті самі дії у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду доведеться
заплатити від 6120 до 12 240 гривень.
Знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків
на землях водного фонду, зокрема у прибережних захисних смугах та на островах,
зайнятих лісами, смугах відведення, берего-

вих смугах водних шляхів тягтиме за собою
штрафи від 3060 до 6120 гривень, а для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.
За ті самі дії, вчинені в межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, доведеться заплатити від 6120 до 12 240 гривень.
Знищення, пошкодження, випалювання підросту в лісах може тягти за собою штраф від
170 до 510 гривень, для посадовців — від
510 гривень до 1190 гривень.
Засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від
1700 до 2550 гривень, для посадовців — від
4250 до 5950 гривень.
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«НЕ ВАЖЛИВО, ЧИ ДОЩ,
ЧИ СНІГ— ТРЕБА ЙТИ»
Така професія  Козятинчанка
Лариса Гринчук працює у Міському
територіальному центрі вже майже
три десятки років. Ми поспілкувалися
з жінкою і розпитали у неї про тонкощі
роботи. А ще дізналися, як отримати
соціальну послугу догляду вдома
ОЛЕНА УДВУД

Ëàðèñà Ãðèí÷óê — ñîö³àëüíèé ðîá³òíèê ç ÷èìàëèì ñòàæåì.
Äî òîãî, ÿê ïîòðàïèòè äî ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, æ³íêà òðóäèëàñÿ
íà ïòàõîêîìá³íàò³.
— ß 11 ðîê³â òàì ïðîðîáèëà, — ðîçïîâ³äàº êîçÿòèí÷àíêà. — Ïîò³ì ðîçðàõóâàëàñÿ.
Ð³âíî ð³ê áóëà âäîìà, øóêàëà
ðîáîòó. Òóò çíàéîì³ êàæóòü, ùî
ðîçðàõóâàëàñÿ æ³íî÷êà ç òåðöåíòðó. Ïèòàþòü: «×è òè íå õî÷åø
ï³òè?» Êàæó: «Ï³äó êóäè-íåáóäü,
áî æ ðîáîòó òðåáà ðîáèòè!» Öå
ÿ ÿê âëàøòóâàëàñÿ, òî âæå 27 ðîê³â ïðàöþþ. ª âäÿ÷í³ñòü â³ä ëþäåé, ï’ÿòü ïîõâàëüíèõ ãðàìîò.
Ëàðèñà Ãðèí÷óê íàäàº ñîö³àëüíó äîïîìîãó âäîìà ëþäÿì,
ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü. Äëÿ ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ âîíà — íåçàì³ííà
ïîì³÷íèöÿ. À ¿õ ó æ³íêè àæ 15.
Âîíà îáñëóãîâóº Êîçÿòèí. ¯¿ ä³ëüíèöÿ — ñõ³äíà ÷àñòèíà ì³ñòà, ÷è,
ÿê êàæóòü â íàðîä³, «òà ñòîðîíà».
Ï³äîï³÷í³ æèâóòü ó ð³çíèõ ì³êðîðàéîíàõ — õòî íà «ïîñüîëêó»,
õòî á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè, à õòî
á³ëÿ â³ää³ëåííÿ äîðîãè (ÄÍ-2).
² äî êîæíîãî òðåáà íàâ³äàòèñÿ.
— ² ëåæà÷³ ó ìåíå º. Òàêà ðîáîòà — òðåáà ïðîäóêòè ïðèíåñòè, ïðèáèðàííÿ çðîáèòè. Âñ³ì
òðåáà âîäè íàíåñòè, áî õàòè
ïðèâàòí³, íå êâàðòèðè, — êàæå
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Áî
â êâàðòèðàõ, ìîæå, é òðîøêè
ëåãøå áóëî á.
Ùîäíÿ Ëàðèñà Ãðèí÷óê íàâ³äóºòüñÿ äî 6–7 ëþäåé. Ùîá
îõîïèòè âñ³õ ï³äîï³÷íèõ, ñêëàäàþòü ñïåö³àëüíèé ãðàô³ê.
— Ó íàñ íà êîæåí äåíü ðîçïèñàí³ ëþäè, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — ßê ¿õ ó ìåíå 15, òî òðåáà ðîçáèòè ¿õ òàê: íàïðèêëàä,
ó â³âòîðîê òðîõè ìåíøå, à â ñåðåäó — òðîõè á³ëüøå. Ñ³ì äóø
çà ö³ëèé äåíü. Ìîæó ïðàöþâàòè
äî 16, ìîæó äî 17, àáî äî 15 ãîäèíè. Êîëè ÿê âïîðàþñÿ.
Àáè äî âñ³õ âñòèãíóòè, Ëàðèñà ñ³äàº íà âåëîñèïåä ³ ¿äå â³ä
îäíîãî ï³äîï³÷íîãî äî ³íøîãî.
Áî íà ñâî¿õ äâîõ â³ä õàòè äî õàòè
íå íàõîäèøñÿ, àäæå æèâóòü âîíè
íå íà ñóñ³äí³õ âóëèöÿõ.

— ß äîñòàâëÿþ ïðîäóêòè, —
ðîçïîâ³äàº Ëàðèñà. — ßêùî
áàáóñÿ ëåæà÷à, òî ìîæíà ïðèãîòóâàòè ¿é ¿ñòè, íàãîäóâàòè,
ïîì³íÿòè ïîñò³ëü. ß âîäó ïðèíîøó ç êðèíèö³. Áóâàº, ç ³íøî¿
âóëèö³ íåñó âîäó. Ïðèáèðàííÿ â íàø³ îáîâ’ÿçêè âõîäèòü.
Êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³, äîñòàâêà
ë³ê³â. Äèâëÿòüñÿ ùå çà ñòàíîì
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. ßêùî ëþäèíà õîäèòü ïî õàò³ ÷è íà âóëèöþ
âèõîäèòü, òî ìîæå òðîõè ìåíøå ïîñëóã áóòè, à êîëè ëþäèíà
ëåæèòü, òî ñàì³ çíàºòå, áóâàº é
òàêå, ùî íàâ³òü òðåáà ïàìïåðñà
ïîì³íÿòè.
Çà ñëîâàìè Ëàðèñè Ãðèí÷óê,
íàéá³ëüøà ïðîáëåìà âèíèêàº ç
ïðîïëàòîþ êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â. Äëÿ öüîãî äîâîäèòüñÿ ¿õàòè
àæ ó öåíòð ì³ñòà, àäæå íà «ò³é
ñòîðîí³» íåìàº àí³ áàíê³âñüêèõ
â³ää³ëåíü, àí³ â³ää³ëåííÿ Óêðïîøòè.

Ì³ñüêèé òåðöåíòð
îáñëóãîâóº âäîìà
550 ëþäåé ïî
âñ³é Êîçÿòèíñüê³é
òåðèòîð³àëüí³é
ãðîìàä³
— Çàõîäèø íà ïîøòó — òàì
òðåáà âèñòîÿòè äóæå äîâãî, —
ïðîäîâæóº æ³íêà.— Öå ñòàðàºøñÿ
çáèðàòè êíèæå÷êè ó âñ³õ ëþäåé,
ùîá ÿêùî ñòî¿ø öèõ äâ³ ÷è òðè
ãîäèíè, òî âñ³ì ïðîïëàòèòè. ßêáè
äåñü ÿêóñü êàñó íàì â³äêðèëè. Áî
çàáèðàºòüñÿ äóæå áàãàòî ÷àñó, àëå
òàê ìóñèø ïðàöþâàòè.
Íèí³ íà ÷àñ ïàíäåì³¿, àáè óáåçïå÷èòè ³ ñåáå, ³ ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ,
Ëàðèñà éäå äî íèõ ëèøå ó ìàñö³.
Çà ñëîâàìè æ³íêè, òåðöåíòð âèäàâ çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó ³ äëÿ ïðàö³âíèê³â, ³ äëÿ ëþäåé,
ÿêèõ îáñëóãîâóþòü. Òîæ Ëàðèñà
³ ñàìà ìàñêó âäÿãàº, ³ ñâî¿ì ï³äîï³÷íèì ðàäèòü âäÿãàòè ìàñêó,
ÿêùî õòîñü äî õàòè çàõîäèòü.
— Òàê ïðèõîäèø ÿê äîäîìó
âæå äî íèõ, ³äåø, ïèòàºø, êîìó
ùî òðåáà. Â äîù, ñí³ã, íå âàæëèâî — òðåáà éòè, — ï³äñóìóâàëà
æ³íêà.

Лариса Гринчук працює у терцентрі майже 30 років. Вона
допомагає своїм підопічним по домашньому господарству

Як отримати соціальну послугу догляду вдома?
Міський терцентр обслуговує
вдома 550 осіб по всій Козятинській територіальній громаді. Наразі тут працює 39 соціальних робітників, які цим
займаються. Із них 12 — це ті,
які працювали в районному
терцентрі й обслуговували села,
що увійшли до Козятинської
територіальної громади після
децентралізації.
Для того, щоб отримати послугу соціального обслуговування
вдома, необхідно звернутися
до Управління соціальної політики Козятинської міської ради
чи безпосередньо до територіального центру і подати заяву.
Із собою необхідно мати оригінал чи копію паспорта, ідентифікаційного коду та, якщо є,
пенсійне посвідчення.
У формі заяви зазначений повний перелік усіх соціальних
послуг. До прикладу, послуги
перукаря, дрібний ремонт одягу, масаж, соціальна адаптація.
При заповненні цієї форми треба відмітити, які саме послуги
ви хочете отримати.
Після того, як заява подана,
Управління соціальної політики
проводить обстеження, визна-

чає потреби людини і виносить
рішення.
— Буває так, що однією людиною займається декілька соціальних працівників, — розповідає Ольга Дацюк, директор Міського територіального
центру соціального обслуговування. — Хтось допомагає
по домашньому господарству,
перукар приходить постригти,
швея робить дрібний ремонт
одягу, медсестра навідується.
Тому ми можемо надавати
комплексно декілька послуг.
Також терцентр надає послуги
зі стаціонарного догляду. Підопічні, які перебувають у стінах
закладу, отримують кількаразове харчування та необхідний
догляд.
— Ми проводимо внутрішню
оцінку якості надання послуг
і будемо вдячні, якщо люди
будуть нам віддзвонюватися,
звертатися чи передавати інформацію. Можливо є зауваження чи гарні досягнення. Нам
буде простіше, якщо ми будемо
знати, що нам і де в організаційному плані треба змінити, щоб
якість послуг була вищою, — підсумувала Ольга Дацюк.

КОРОТКО
Починається
період нересту
 ²ç 1 êâ³òíÿ íà Â³ííè÷÷èí³ ñòàðòóº òðàäèö³éíà
âåñíÿíî-ë³òíÿ çàáîðîíà
íà âèëîâ ðèáè òà ðàê³â ÷åðåç ïî÷àòîê ïåð³îäó íåðåñòó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü
â Óïðàâë³íí³ äåðæðèáàãåíòñòâà â îáëàñò³.
Ó ð³÷êàõ òà ¿õí³õ ïðèòîêàõ çàáîðîíà òðèâàòèìå
ç 1 êâ³òíÿ ïî 20 òðàâíÿ,
ó âîäîñõîâèùàõ, îçåðàõ
òà ñòàâêàõ — ç 1 êâ³òíÿ
ïî 9 ÷åðâíÿ, ó ð³÷ö³ Äí³ñòåð ç óñ³ìà ïðèòîêàìè — ç
1 êâ³òíÿ ïî 10 ÷åðâíÿ.
Ùîäî ðàê³â, òî âèëîâëþâàòè ¿õ ó âñ³õ âîäîéìàõ
çàáîðîíåíî ç 1 êâ³òíÿ
ïî 9 ÷åðâíÿ.
Âò³ì, íà á³ëüøîñò³ ð³÷îê
òà îçåð ï³ä ÷àñ íåðåñòó
äîçâîëåíî ëþáèòåëüñüêèé
âèëîâ ðèáè îäí³ºþ ïîïëàâêîâîþ àáî äîííîþ
âóäêîþ ç îäíèì ãà÷êîì ³
ñï³í³íãîì ç áåðåãà.
ßêùî âè ñòàëè ñâ³äêîì ïîðóøåííÿ ïðàâèë
ðèáàëüñòâà, çáóòó âîäíèõ
á³îðåñóðñ³â ÷è çàáîðîíåíèõ çíàðÿäü ëîâó — ïîâ³äîìëÿéòå íà «ãàðÿ÷ó
ë³í³þ» ðèáîîõîðîííîãî
ïàòðóëÿ Â³ííè÷÷èíè
çà òåëåôîíàìè: (068)
018–37–52 àáî (073)
004–86–06 (ö³ëîäîáîâî).

Обережно,
шахраї
 Âæå òèæäåíü ì³ñòîì
øèðèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ õîäÿòü
ïî õàòàõ ³ êâàðòèðàõ êîçÿòèí÷àí òà ïðîïîíóþòü
êóïèòè çà ï³ëüãîâèìè
ö³íàìè â³êíà ÷è äâåð³, çàñêëèòè áàëêîíè, óòåïëèòè
ôàñàäè. Âîíè ñòâåðäæóþòü, ùî ï³ëüãó ïðîïëàòÿòü
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Ïðî ìîëîäèõ ëþäåé,
ÿê³ àêòèâíî ïðîïîíóþòü
â³êíà-äâåð³ çà ï³ëüãîâèìè ö³íàìè, ïèñàëè ³
â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.
Òàêîæ ïðî öå ðîçïîâ³äàëè íà ïðèéîì³ ì³ñüêîãî
ãîëîâè äâ³ êîçÿòèí÷àíêè.
Çà ¿õ ñëîâàìè, ÷îëîâ³êè
ñêàçàëè, ùî âîíè ç ì³ñüêî¿ ðàäè. Ó ì³ñüê³é ðàä³
çàçíà÷àþòü, ùî æîäíèõ
ìîá³ëüíèõ ãðóï íå óïîâíîâàæóâàëè íà âèêîíàííÿ
òàêèõ ðîá³ò, à ïðîãðàìè ç
ï³ëüãîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
óòåïëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ â³êîí âçàãàë³ íå ³ñíóº.
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ГРИГОРІЙ ГАЛАНСЬКИЙ: «У НАС
ВЕЛИКИЙ РІД ДОВГОЖИТЕЛІВ»
Ювілей  Григорій Галанський
30 березня в родинному колі відзначав
85-річний ювілей. Народився він в селі
Прушинка у 1936 році. Як всі сільські
хлопці того періоду змалечку пас худобу,
а демобілізувавшись з армії, каже, що
поступився місцем штабного писаря
майбутньому генсеку СРСР
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Äèòèíñòâî íàøîãî þâ³ëÿðà ïðîéøëî, ÿê ó âñ³õ ñ³ëüñüêèõ õëîïö³â
áàãàòîä³òíèõ ðîäèí òîãî ïåð³îäó.
Ó áàòüê³â Ãðèãîð³ÿ Ãàëàíñüêîãî
Ñåìåíà ßêîâè÷à òà Ìàð³¿ Âàñèë³âíè áóëî ï'ÿòåðî ä³òåé.
Ó ï’ÿòèð³÷íîìó â³ö³ ðàíêîì
ìàëåíüêèé Ãðèãîð³é ïàñ êîðîâó. Â îá³äíþ ïîðó ðîçâàæàâñÿ ç
îäíîë³òêàìè ÷è ãàíÿâ ó ôóòáîë,
à ï³ñëÿ îá³äó — çíîâó ÷åðåäà. Ç
â³éíè íå ñò³ëüêè ïàì’ÿòàº í³ìö³â, ÿê îäíîñåëü÷àí ïîë³ö³¿â.
— Ïîë³öà¿ — òî ñòðàøí³ ëþäè
áóëè. Äå, ùî ïîì³òÿòü — â³äðàçó í³ìöÿì äîêëàäàëè. Çäàâàëè
ðîäèíè êîìñîìîëüö³â ³ êîìóí³ñò³â. Ñïèñêè ìîëîä³ íà â³äïðàâêó â Í³ìå÷÷èíó âîíè ãîòóâàëè.
Ó êîãî ñòî¿òü íå çàðåºñòðîâàíà
îêóïàíòàìè õóäîáà ÷è º ïòèöÿ
â õë³â³ — í³ìöÿì çäàâàëè, —
ðîçïîâ³äàº ïåíñ³îíåð. — Ïðè
çâ³ëüíåíí³ Ïðóøèíêè ïîë³öà¿
âèñë³äèëè íàøèõ ðîçâ³äíèê³â
³ äåê³ëüêîõ ç íèõ âñòèãëè ðîçñòð³ëÿòè. Áàãàòî îäíîñåëüö³â, ³
ÿ â ¿õ ÷èñë³, áóëè íà ïîõîðîí³
ðîçâ³äíèê³â. Êîëè Ïðóøèíêó â³ä
í³ìö³â çâ³ëüíèëè, ïî÷àëèñÿ áóäí³ ñåëà. Òðåáà áóëî äîïîìàãàòè
ôðîíòó, à ìè, ñåìèð³÷í³ ä³òè,
ñêîð³øå äîïîìàãàëè áàòüêàì,

àëå êåð³âíèöòâî êîëãîñïó íàñ
õâàëèëî, íà÷å ìè ³ ïðàâäà ôðîíòó äàâàëè âåëèêó äîïîìîãó.
Â øêîëó Ãðèãîð³é Ãàëàíñüêèé
ï³øîâ âæå ï³ñëÿ â³éíè, êîëè
éîìó âèïîâíèëîñÿ 9 ðîê³â.
— Ìîæëèâî ï³øîâ áè ðàí³øå,
òàê ñòàðøèé íà òðè ðîêè áðàò
ïðèí³ñ äîäîìó àðòèëåð³éñüêèé
ñíàðÿä. ßêîñü ðîç³áðàâ éîãî, çàáðàâøè ïîðîõ, à ï³äðèâà÷à çàëèøèâ. Òàê â³ä òîãî ï³äðèâà÷à ìåíå
ïîñ³êëî. Äîáðå, ùî õî÷ î÷³ çàëèøèëèñü íåóøêîäæåíèìè. Òîìó
â øêîëó ï³øîâ âæå ï³ñëÿ â³éíè
— Ó øêîë³, ùî äëÿ âàñ áóëî
ö³êàâîãî ³ êîëè âè ¿¿ çàê³í÷èëè?
— Çàê³í÷èâ ÿ ñ³ì êëàñ³â.
Øê³ëüí³ ðîêè ìàëî ùî çì³íèëè
â ìîºìó æèòò³. Â øêîë³ íàâ÷èëè
ìåíå êàë³ãðàô³÷íî ïèñàòè ³ öå
ç³ãðàëî âåëèêó ðîëü, êîëè ÿ áóâ
ïðèçâàíèé íà â³éñüêîâó ñëóæáó.
Ïðàâäà, äî ñëóæáè ÿ ùå 3 ðîêè
ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³. Ó 1955 ï³øîâ äî ëàâ Çáðîéíèõ ñèë. Çíàþ÷è, ùî ÿ äîáðå ðîçáèðàþñÿ
â òåõí³ö³, ìåíå ïîñòàâèëè ìåõàí³êîì àâ³àîçáðîºííÿ àâ³àö³éíî¿
åñêàäðèëü¿. À êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî
ó ìåíå êàë³ãðàô³÷íèé ïî÷åðê —
ïåðåâåëè ïèñàðåì â øòàá àâ³àö³éíîãî ïîëêó. Òàê ÿ áóâ øòàáíèì ïèñàðåì äî ê³íöÿ â³éñüêîâî¿
ñëóæáè. Ëåéòåíàíò â³éñüêîâîãî

ï³äðîçä³ëó Ìàñëåíí³êîâ, ïðåäñòàâëÿþ÷è íîâîãî øòàáíîãî
ïèñàðÿ, ïîïåðåäèâ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â: «Ëþäèíà ç âèùîþ
îñâ³òîþ, ïîâàæàéòå» ³ íàçâàâ
éîãî Ìèõàéëîì Ãîðáà÷îâèì.
— Ìîæå òîé Ìèõàéëî Ãîðáà÷îâ áóâ îäíîôàì³ëåöü ãåíñåêà
Ãîðáà÷îâà?
— Òà í³. Ðîäèìà ïëÿìà ³ ãîëîñ. Òî áóâ òîé ñàìèé Ìèõàéëî
Ãîðáà÷îâ.
— À ï³ñëÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè,
÷èì âè çàéìàëèñÿ?
— Äåìîá³ë³çóâàâñÿ ó 1958 ðîö³,
ï³øîâ ïðàöþâàòè êðàâöåì. Ïðîïðàöþâàâøè 4 ðîêè â àòåëüº, ïåðåéøîâ ïðàöþâàòè íà øâåéíó
ôàáðèêó íàëàä÷èêîì øâåéíèõ
ìàøèí. Âñå áóëî äîáðå, ïîêè äè-

Äî ë³êàð³â ïîêè íå
çâåðòàâñÿ, ë³êóþñÿ
íàñòîÿíêàìè ç òðàâ.
Êðîïèâà â³ä çóáíîãî
áîëþ, íàñòîÿíêà
ãëîäó äëÿ ñåðöÿ
ðåêòîð ôàáðèêè íå äàâ ìåí³ â ó÷í³
ñâîãî ñèíà. À òîé äî íàóêè áóâ
ïàñèâíèì. Íå õîò³â ùîñü ïî ðîáîò³ çíàòè ³ ÷àñòî íàâ³òü â öåõó
íå ç’ÿâëÿâñÿ. Ùî ñèí íå õî÷å í³÷îìó â÷èòèñÿ, ÿ äîïîâ³â äèðåêòîðó. ßê â³í ç ñèíîì ðîçáèðàâñÿ,
ìåí³ íå â³äîìî, à ìåíå, ùî ïîãàíî
íàâ÷àâ, ïîíèçèâ ó ðîçðÿä³. Êîíôë³êòóâàòè ÿ íå ñòàâ. Â ò³ ÷àñè
ðîáîòè áóëî áàãàòî, âëàøòóâàòèñü
íà ³íøå ï³äïðèºìñòâî ìîæíà áóëî
çà âèñíîâêàìè ìåäè÷íî¿ êîì³ñ³¿ ³
áåç õàáàð³â. Ó 1983 ðîö³ ÿ ï³øîâ
ïðàöþâàòè ðåâ³çîðîì íà çàë³çíèöþ. Â öüîìó ñòàòóñ³ ÿ ïðàöþâàâ
äî âèõîäó íà ïåíñ³þ.
— Â³ä âàøî¿ äðóæèíè Êàòåðèíè
Ê³íäðàò³âíè íàì â³äîìî, ùî ó âàñ
º äî÷êà, òðîº âíóê³â, òðîº ïðàâ-

В травні цього року Григорій Галанський святкуватиме
60 років подружнього життя
íóê³â. Ðîçêàæ³òü, ÿê ç äðóæèíîþ
ïîçíàéîìèëèñü.
— Ìîÿ äðóæèíà ì³ñöåâà, ç
ñåëà. Ìè çíàëè îäíå îäíîãî ðàí³øå, à â êëóá³ ï³ä ÷àñ òàíöþ ïîçíàéîìèëèñü áëèæ÷å. Íàñò³ëüêè
áëèçüêî, ùî ó 1961 çàïðîïîíóâàâ ¿é ñòàòè ìîºþ äðóæèíîþ.
Â òðàâí³ öüîãî ðîêó ó íàñ ç Êàòåðèíîþ Ê³íäðàò³âíîþ 60 ðîê³â, ÿê ðàçîì. Äî÷îê ó íàñ ç
äðóæèíîþ áóëî äâîº. Íà æàëü,
îäíà äîíüêà ïîìåðëà. Äðóãà
æèâå â ²ðïåí³. Âîíà òàì ïðàöþº,
à îíóêè ç íàìè æèâóòü. Ð³ä ó íàñ
äóæå âåëèêèé ³ ð³ä äîâãîæèòåë³â. Íàïðèêëàä, ì³é ä³ä ïðîæèâ
101 ð³ê. Ïî ä³äîâ³é ³ áàáèí³é
ë³í³¿ ó íàñ ðîäè÷³â 55 îñ³á.
— À çà âàøèõ 85, ÿêèé åï³çîä

áóâ íàéá³ëüø çíà÷èìèé?
— ¯õ áàãàòî áóëî: îñâ³ä÷åííÿ
â êîõàíí³ äðóæèí³, íàðîäæåííÿ
äîíüîê, ïåðøà çàðïëàòà. Ò³ëüêè íàéá³ëüøå ïðèºìíî çàñ³ëà
â ïàì’ÿò³ ñëóæáà â àðì³¿. Äèâîâèæíà ïðèðîäà Êàâêàçüêîãî
êðàþ ³ ñëóæáà áóëà, íà÷å íà êóðîðò³ ïîáóâàâ.
— ßê âàøå çäîðîâ’ÿ ³ ùî ìîæåòå ïîáàæàòè ìîëîä³?
— Äî ë³êàð³â ïîêè íå çâåðòàâñÿ, ë³êóþñÿ íàñòîÿíêàìè ç òðàâ.
Êðîïèâà â³ä çóáíîãî áîëþ, íàñòîÿíêà ãëîäó çàñïîêîþº ñåðöå.
ß êîëè äèâëþñü òåëåâ³çîð ³ ÷óþ,
ÿê ìîëîä³ õëîïö³ ãèíóòü — ñåðöå
êðîâ’þ îáëèâàºòüñÿ. ²íîä³, äîõîäèòü íàâ³òü äî ñë³ç. Ìîëîä³
õî÷ó ïîáàæàòè ìèðíîãî íåáà.

Чи буде дорога на провулку Шевченка?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Â ïîíåä³ëîê, 29 áåðåçíÿ, â
ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí»
çâåðíóëèñÿ ïåíñ³îíåðè âóëèöü
Òîëñòîãî òà Êîöþáèíñüêîãî ³
çàë³çíè÷íèêè Á³ëî¿ Êàçàðìè.
Âîíè ïîâ³äîìèëè, ùî íèçîì,
òàê â íàðîä³ êàæóòü ïðî ïðîâóëîê Øåâ÷åíêà, ïðî¿õàòè ìîæíà.
Êîë³ÿ º, à ïðîéòè òèì, ùî çâåòüñÿ äîðîãîþ, íåìîæëèâî
Äîðîãó íà ïðîâóëêó Øåâ÷åíêà
ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè êàòåãîð³¿.
Â³ä ïåðå¿çäó 1011 êì äî âóëèö³
×åðâîíî¿ Êàëèíè âîíà ç òâåðäèì
ïîêðèòòÿì. Öå â³äð³çîê ïðèáëèç-

íî â 100 ìåòð³â. Äàë³ äîðîãà ïðîâóëêîì Øåâ÷åíêà ïîâåðòàº â³ä
áóäèíê³â â á³ê çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿,
ïðîõîäèòü ì³æ êîë³éíèì íàñèïîì
³ íèçèíàìè ç ïîðîñëÿìè, ÿê³ áóâàþòü áåç âîäè õ³áà, ùî â çàñóøëèâå ë³òî. Òîìó äîâãîæèòåë³ öüîãî
ì³êðîðàéîíó äîðîãó ïðîâóëêîì
Øåâ÷åíêà íàçèâàþòü «íèçîì».
Çà ëîã³êîþ, ÿêùî º íèç, òî
ìàº áóòè âåðõ. Äîðîãà «âåðõîì»
ä³éñíî áóëà ³ âñ³ õîäèëè òóäîþ.
Âíèçó, äå çàðàç äîðîãà, êîëèñü
êîïàëè ãëèíó. Õàòè â òó ïîðó
ìàéæå ó êîæíîãî áóëè íà ãëèíÿí³é îñíîâ³.

Êîëè â 60-õ ðîêàõ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ íà äîðîç³ «âåðõîì» êîë³éíèêè ïðîêëàëè ìàðøðóò 3-À,
ÿêèé äàâ ìîæëèâ³ñòü ïðèáóâàòè
âàíòàæíèì ïîòÿãàì äî Çàõ³äíîãî
ïàðêó, áàãàòî ëþäåé ñòàëè õîäèòè «íèçîì». Ãëèíÿí³ «ïå÷åðè»
ñòàëè çàñèïàòè äîìàøí³ì íåïîòðåáîì. Â³í ³ äîñ³ íåêâàïëèâî
ïåðåãíèâàº, à äîðîãà â³ä âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó ïðîñ³äàº.
Êîëè âóëèö³ ×åðâîíî¿ Êàëèíè, Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ áóëè áåç
òâåðäîãî ïîêðèòòÿ, ïðîâóëêîì
Øåâ÷åíêà òðàíñïîðò äèñòàíö³¿
êîë³¿ ¿çäèâ ñàìå íèçîì. Âîíè äëÿ

ñâîº¿ ³ ÷óæî¿ òåõí³êè ç âëàñíî¿
³í³ö³àòèâè â³äñèïàëè äîðîãó. Çàðàç àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò
îðãàí³çàö³¿ Ï×-7 ìàéæå íå êîðèñòóþòüñÿ ö³ºþ äîðîãîþ, òî é
íå ðåìîíòóþòü ¿¿.
À õîäÿòü íåþ çàë³çíè÷íèêè
íà ðîáîòó. Õîäÿòü âäåíü ³ âíî÷³. Ó ëþäåé, ÿê³ çäîáóëè ïðàâî
íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê, ñâ³é
³íòåðåñ äî äîðîãè.
Â³äð³çîê äîðîãè, ùî ïðîñ³äàº,
äåñü ñòî ìåòð³â: â³ä âóëèö³ Òîëñòîãî äî âóëèö³ Êîöþáèíñüêîãî.
Éäó÷è íà ðîáîòó, çàë³çíè÷íèêè
ìàþòü âèá³ð íåâåëèêèé – éòè

ïðÿìî ³ ÿê êàæóòü, çàë³çòè ïî
âóõà â áîëîòî. Îá³éòè äîðîæíþ ïåðåøêîäó ïðàâîþ ñòîðîíîþ íåìîæëèâî. Òàì ñòèõ³éíèé
ñì³òíèê ³ â íüîìó âîäà. Çàëèøàºòüñÿ çàë³çíè÷íèêàì êàðàáêàòèñÿ ïî êðóòîìó ñõèëó ç áîêó
çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿ ì³æ äåðåâàìè
ñàìîñ³ÿìè.
Ãîñò³ ðåäàêö³¿ ç îïòèì³çìîì
äèâëÿòüñÿ â çàâòðàøí³é äåíü,
ñïîä³âàþòüñÿ, ùî âëàäà ïî÷óº
çàë³çíè÷íèê³â ³ äîìîâèòüñÿ ç
äèñòàíö³ºþ êîë³¿ ïðî íåâåëèêèé ðåìîíò äîðîãè íà ïðîâóëêó
Øåâ÷åíêà.
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КАФЕ, ЩО ПОРОДИЛО МІСЦЕВУ
НАРОДНУ ТВОРЧІСТЬ — «СІВАН»
Ретро  Продовжуємо розповідати про
старі заклади Козятина, які вже давно
не працюють. Знайомимо вас із кафе
«Сіван», що розташовувалося на перехресті
вулиць Підгорбунського та Грушевського
ОЛЕНА УДВУД

Ïðî êàôå «Ñ³âàí» ÿ âïåðøå
ïî÷óëà â³ä íàøîãî ÷èòà÷à Â³êòîðà, ÿêèé ðîçïîâ³äàâ íàì ïðî
³íøèé êîçÿòèíñüêèé çàêëàä —
«Êàøòàí». Ïàì’ÿòàºòå ï³ñíþ
Îëåãà Ãàçìàíîâà «Òû ìîðÿ÷êà,
ÿ ìîðÿê»? Âîíà áóëà íåàáèÿê
ïîïóëÿðíîþ ó 90-èõ ðîêàõ.
Òàì áóëè ñëîâà «Òû íà ñóøå,
ÿ íà ìîðå, ìû íå âñòðåòèìñÿ
íèêàê». Â³êòîð êàæå, ùî êîçÿòèí÷àíè ïðèäóìàëè ñâîþ âåðñ³þ
ç äâîìà ïîïóëÿðíèìè êîëèñü
êàôå ó öåíòð³ Êîçÿòèíà ³ íàñï³âóâàëè öþ ï³ñíþ äåùî ³íàêøå —
«Òû â «Ñèâàíå», ÿ â «Êàøòàíå»,
ìû íå âñòðåòèìñÿ íèêàê».
— Ñèä³ëè ÿêîñü ìè, ³ ìåí³ îäèí
÷îëîâ³ê êàæå: «Â³êòîðå, òè çàáóâñÿ, ùî òàì ï³ñíÿ òàêà áóëà Îëåãà
Ãàçìàíîâà?» ß êàæó: «×îãî öå
ÿ çàáóâ?» Îò â³í ìåí³ íàñï³âàâ ³
íàãàäàâ ïðî öþ ï³ñíþ, — ðîçïîâ³äàº êîçÿòèí÷àíèí Â³êòîð.
ВСЕ ПОЧАЛОСЯ ІЗ ЗУПИНКИ
ßê ³ «Êàøòàí», êàôå «Ñ³âàí»
òåæ áóëî ó öåíòð³ Êîçÿòèíà, ïðîòå ÿêùî ïåðøèé çàêëàä ðîçòàøîâóâàâñÿ á³ëÿ ïðîõîäó äî ïåðåõîäêè, òî äðóãèé — äåùî äàë³,
çà ñàäî÷êîì ¹ 2, íà ïåðåõðåñò³
âóëèöü Ï³äãîðáóíñüêîãî ³ Êàðëà
Ë³áêíåõòà, ÿêà íèí³ íàçèâàºòüñÿ
Ãðóøåâñüêîãî.
— Íà òîìó ì³ñö³ êîëèñü ñòàðà
õàòà áóëà, — çãàäóº Â³êòîð. — Òàì
áàáà æèëà. Ïîò³ì öÿ áàáà äàëà
øìàòî÷îê ñâîº¿ õàòè ï³ä Òðàíñàãåíòñòâî â íàéìè. À ïîò³ì âîíà

ïîìåðëà, çàëèøèëàñÿ êîìóíàëüíà
õàòà ³ âîíà ï³øëà ó âëàñí³ñòü äåðæàâè. Òîä³ â ì³ñüê³é ðàä³ óòâîðèëè Áóäèíêîóïðàâë³ííÿ ³ ïîñåëèëè éîãî â òîìó ïðèì³ùåíí³.
Öå âñå áóëî ùå äî òîãî, ÿê
òàì ç’ÿâèëîñÿ êàôå, ïðî ÿêå ìè
ðîçïîâ³äàºìî. Çãîäîì Òðàíñàãåíòñòâî ïåðåñåëèëè ç òîãî ïðèì³ùåííÿ ³ âçÿëèñÿ òàì ðîáèòè
àâòîáóñíó çóïèíêó. ² ñàìå öÿ
ïîä³ÿ ïîâ’ÿçàíà ç âèíèêíåííÿì
ó Êîçÿòèí³ êàôå «Ñ³âàí».
— Çâ³äòè àâòîáóñè ¿õàëè
íà Êàøïåð³âêó, Âåðíèãîðîäîê,
Á³ëîï³ëëÿ, Íåïåä³âêó, Âåðáîëîçè, — ïðîäîâæóº íàø ñï³âðîçìîâíèê. — À íàä äîðîãîþ ñòîÿâ
ëàðüîê. Ó òîìó ëàðüêó æ³íêà
òîðãóâàëà ïèâîì, ïèð³æêàìè.
Ïîò³ì ó öåé ëàðüîê, êîëè âæå
îáëàäíàëè á³ëüø-ìåíø àâòîáóñíó çóïèíêó, ïîñàäèëè äèñïåò÷åðà, ÿêèé ïðîäàâàâ êâèòêè. À ïîðó÷ çðîáèëè ùå îäèí ëàðüîê,
á³ëüø-ìåíø ñó÷àñíèé, îáêëàëè
éîãî öåãëîþ ³ íàçâàëè «Ñ³âàí».
Íà âèâ³ñö³ áóëî ðîñ³éñüêîþ íàïèñàíî «Ñèâàí». Ìè æ òîä³ áóëè
âñ³ ðîñ³éñüêîìîâí³.
Äî ðå÷³, ñëîâî «Ñ³âàí» îçíà÷àº òðåò³é ì³ñÿöü ó ºâðåéñüêîìó ðåë³ã³éíîìó êàëåíäàð³. Â³í
ïðèïàäàº íà òðàâåíü-÷åðâåíü
çà íàøèì, ãðèãîð³àíñüêèì êàëåíäàðåì.
ІЗ КАФЕ ОДРАЗУ
У ВИТВЕРЕЗНИК
ßêùî â «Êàøòàí³» ïîñò³éíèìè
â³äâ³äóâà÷àìè áóëè çàë³çíè÷íèêè, òî â «Ñ³âàí³» çàâñ³äíèêàìè

áóëè ïàñàæèðè àâòîáóñ³â, ÿê³
â³äïðàâëÿëèñÿ ç çóïèíêè ïîðó÷
³ç çàêëàäîì.
— Ñàìå ïðèì³ùåííÿ áóëî
íåâåëè÷êå. Òèïó ÿê ëàðüîê
íà äâà ç ïîëîâîþ íà òðè. Âñå
áóëî íà âèí³ñ. Ñòîÿëè á³ëÿ â³êîíå÷êà, êóïëÿëè. Òàì ÷åðåç òå
â³êíî ïèð³æêà ïîäàëà, â ñòàêàí÷èê íàëèëà — ³ ï³øëî-ïî¿õàëî.
Ïèâî, âèíî, ãîð³ëêà — âñå áóëî.
À êîëèñü æå áóëà áîðîòüáà ç
àëêîãîëåì ³ ç ï’ÿíèöÿìè. Ïðàöþâàâ òîä³ ó Êîçÿòèí³ ìåäâèòâåðåçíèê. Òàì, äå êîëèñü áóëà
ïîæåæíà ÷àñòèíà (íà âóëèö³
Ãåðî¿â Ìàéäàíó — àâò.). Êîëè
âæå ïîæåæíó ÷àñòèíó ïîáóäóâàëè íîâó, òî â òîìó ì³ñö³ çðîáèëè âèòâåðåçíèê. ² îöå ò³ëüêè
òàê — ç³áðàëèñÿ âñ³ íåì³ñöåâ³, áî
õòî æ òîä³ ïðè¿æäæàâ — â îñíîâíîìó ïðè¿æäæàëè êîëãîñïíèêè.
²ç ñåëà äÿäüêî äîáðàâñÿ, àëå æ
íå òàê õî÷å ùîñü çðîáèòè, ÿê
âèïèòè ö³º¿ êàçüîíêè. Çàéøîâ,
òàì ÿùèêè ñòîÿëè äëÿ ñì³òòÿ,
çàõîâàâñÿ çà íèìè, êîâòíóâ,
íå âñòèã âèéòè, ÿê éîãî âæå
çàáðàëè ³ ïîâåçëè ó âèòâåðåçíèê, — ñì³ºòüñÿ ÷îëîâ³ê.

Кафе «Сіван» розташовувалося біля цієї будівлі, що на розі
вулиць Грушевського та Підгорбунського. А от зупинка,
звідки відправляються автобуси на Кашперівку, тут є й досі

Заклад із райською назвою
Своєї кухні у «Сівані» не було.
Позаяк цим закладом завідувало «Громадське харчування», що
козятинчанам більше знайоме
як «Общепит», пиріжки та інші
харчі сюди привозили звідти.
— Контора цього «Общепита»
колись була на тому місці, де
центральний універмаг «Ювілейний». Там стояв барак єврейського типу. Там був Горторг,
контора, якою завідував Драмарецький. Там колись і магазини
були, і ломбард, і ще багато чого.
Колись навіть мій дідусь ішов
у ломбард, але з другом трохи
випили, і він впав у кадуб з олією.

А був вдягнутий у кожусі. То поки
його витягнули з цього кадуба,
то кожух всеньку олію вибрав
на себе, — згадує Віктор.
Цей єврейський барак, про який
розповідає наш співрозмовник,
був старовинною дореволюційною будівлею. Його називали
будинком Скробецького. У часи
Російської імперії в одній половині приміщення мешкав фармацевт на прізвище Скробецький, а в іншій він тримав аптеку.
— Потім наприкінці 60-их років
почали будувати універмаг і ці
хати повалили аж сюди до магазина Грека (магазин на розі

Пилипа Орлика і Грушевського —
авт.), — продовжує Віктор. — Тоді
«Общепит» пішов у Колгоспну
чайну (приміщення на розі Пилипа Орлика і Стуса, колишній
магазин «Гурман»), а Горторг
на другий поверх, де сьогодні
«5 елемент».
Що стосується кафе «Сіван»,
то на його місці на межі 80–
90-их років відкрили кафе
«Едем», а пізніше — магазин
дитячих товарів. Тому за козятинчанами закріпилася народна назва цього місця — «стара
Ляля», або інший варіант — «стара автостанція».

Одне село Козятинської громади досі не має старости
ОЛЕНА УДВУД

 Êîçÿòèí îñòàííüîþ ç ÷îòèðüîõ ãðîìàä ðîçôîðìîâàíîãî
ðàéîíó îñòàòî÷íî âèçíà÷èâñÿ
ç³ ñòàðîñòèíñüêèìè îêðóãàìè.
Ïåðøèìè öå çðîáèëè Ãëóõ³âö³
òà Ìàõí³âêà. Ö³ äâ³ ãðîìàäè ùå
íà ïåðø³é óñòàíîâ÷³é ñåñ³¿ âèçíà÷èëè ìåæ³ ñòàðîñòèíñüêèõ
îêðóã³â òà ïðèçíà÷èëè ñòàðîñò.
Ó Ñàìãîðîäêó ³ Êîçÿòèí³ ñòàðîñò ïðèçíà÷èëè äî íîâîãî ðîêó.
Ïðîòå ÿêùî Ñàìãîðîäîöüêà
ñ³ëüñüêà ðàäà îäðàçó âèð³øèëà,

ùî ó íèõ áóäå 8 ñòàðîñòèíñüêèõ
îêðóã³â, òî Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà
ðàäà ñïåðøó ñòâîðèëà ÷îòèðè,
à íàïðèê³íö³ ëþòîãî çì³íèëà
ñâîº ð³øåííÿ ³ äîäàëà ùå òðè.
Íà ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ 26 ëþòîãî, ïðèçíà÷èëè òàêîæ ³ ñòàðîñò
äëÿ óñ³õ ñ³ë. Àëå âèÿâèëîñÿ, ùî
îäèí ç³ ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â
äîñ³ íå ìàº ñòàðîñòè. Éäåòüñÿ
ïðî Ïèêîâåöü.
Çà çàêîíîì, êàíäèäàòóðó
ñòàðîñòè ïðîïîíóþòü íå ìåøêàíö³ ãðîìàäè, à ãîëîâà, à çà-

òâåðäæóþòü ñòàðîñòó äåïóòàòè
íà ñåñ³¿. Òîæ î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà
Òåòÿíà ªðìîëàºâà çàïðîïîíóâàëà íà ïîñàäó ñòàðîñòè Ïèêîâöÿ Þð³ÿ Áåçïàëüêà, äèðåêòîðà
Ïèêîâåöüêî¿ øêîëè. Äåïóòàòè
ï³äòðèìàëè öþ ³äåþ 19 ãîëîñàìè
«çà». Ïðîòå Þð³é Áåçïàëüêî â³äìîâèâñÿ â³ä ïîñàäè ñòàðîñòè. Öå
ñòàëî â³äîìî ç ³íòåðâ’þ Òåòÿíè
ªðìîëàºâî¿, ÿêå îïóáë³êóâàëè
íà Youtube-êàíàë³ Â³ää³ëó âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ì³ñüêî¿ ðàäè.
— Ó íàñ íå áóëî æîäíèõ çà-

ïåðå÷åíü ñòîñîâíî ïîïåðåäíüîãî
êàíäèäàòà, Þð³ÿ Áåçïàëüêà, —
ñêàçàëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà. —
Â³í äîñèòü àâòîðèòåòíèé â ãðîìàä³, äèðåêòîð øêîëè, éîãî âñ³
çíàþòü, â³í äóæå ïîòóæíèé êåð³âíèê ³, êð³ì òîãî, ãðîìàäñüêèé
ä³ÿ÷. Àëå ç ÿêèõîñü îáñòàâèí â³í
âèð³øèâ â³äìîâèòèñÿ.
Òàêîæ ì³ñüêèé ãîëîâà çàçíà÷èëà, ùî çàðàç ðîçãëÿäàþòü
ê³ëüêà êàíäèäàòóð íà ïîñàäó
ñòàðîñòè Ïèê³âöÿ. ¯õ âèíåñóòü
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿. Íàéáëèæ÷å

çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 9 êâ³òíÿ.
Ïðîòå ÷è áóäóòü ïðèçíà÷àòè
íà ö³é ñåñ³¿ ñòàðîñòó äëÿ Ïèêîâåöüêîãî îêðóãó, ïîêè íå â³äîìî, àäæå ó ïîðÿäêó äåííîìó
öüîãî ïèòàííÿ íåìàº.
À ïîêè ùî Ïèêîâåöü çàëèøàºòüñÿ «â³äð³çàíèì» â³ä ãðîìàäè.
Àäæå òóò íåìàº íå ëèøå ñòàðîñòè, à é àâòîáóñíîãî ñïîëó÷åííÿ
ç ì³ñòîì. Ñ³ëüñüêà ðàäà âæå ïîâí³ñòþ ë³êâ³äîâàíà. ªäèíå, ùî
íàðàç³ ïðàöþº ó ñåë³ — êëóá òà
á³áë³îòåêà.
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У залізничників завжди робота є. Звичайні будні — ремонт колії

Анатолій Ільчук та Олександр Кисельов.
Слюсарі вагонного депо

ГОРИ СМІТТЯ, ПОТРОЩЕНІ ДОРОГИ
ТА БУДНІ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ
Козятин у фото  З приходом
тепла ми відновили наші прогулянки
Козятинщиною. В першу чергу нас
цікавило, в якому стані дороги, по яких
через закриття Білоцерківського мосту
вже півроку курсують багатотонні фури.
Але знайшли ще багато цікавого
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïî÷àëè ïåðåâ³ðêó ç âóëèö³
Äæåðåëüíî¿. Íà ùàñòÿ, Äæåðåëüíà âèñòîÿëà. Í³÷îãî ñòðàøíîãî
íåìàº íà Ôðàíêà, à âóëèö³ Ìàòðîñîâà äîáðÿ÷å ä³ñòàëîñÿ. Âåëèê³ ÿìè á³ëÿ ïðîâóëêó Ë³ñîâîãî
³ íà ïåðåõðåñò³ ç âóëèöåþ Ñåðá³íà. Â áàãàòüîõ ì³ñöÿõ äîðîãà
ïðîñ³ëà ³ â ñóö³ëüíèõ òð³ùèíàõ.
Íàéá³ëüøå ä³ñòàëîñü â³ä âàæêîãî
òðàíñïîðòó âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó ³ ÿìêîâèì ðåìîíòîì, ÿêèé
âæå ðîçïî÷àëè, íå îá³éäåòüñÿ.
Á³ëîöåðê³âñüêèé ì³ñò ïîêè áåç
çì³í. Â äåÿêèõ ì³ñöÿõ íà â³äá³éíèêàõ ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó
íåìàº áîëò³â. Àëå ñêîð³ø çà âñå
öå íå âàðâàðè ¿õ ïîâèêðó÷óâàëè,
à íàïåâíî áóä³âåëüíèêè íå äîîòðèìàëè áîëò³â.
Íà âóëèö³ 8-Ãâàðä³éñüê³é ïîçíàéîìèëèñÿ ç 68-ð³÷íèì çàë³çíè÷íèêîì ïàíîì Ìèõàéëîì. Â³í
ðîçïîâ³â, ùî êîìóíàëüí³ ñëóæáè
êðîíóâàëè àâàð³éíó ÷åðåøíþ.
Òîâñò³ø³ êîëîäè êóäèñü ïîâåçëè, à äð³áíå ã³ëëÿ ñêëàëè ï³ä
ïàðêàíîì äëÿ âèâîçó, ÿê ñì³òòÿ.
— Íàâ³ùî ÷åðåøíåâ³ ã³ëêè êóäèñü âèâîçèòè, êîëè ¿õ ìîæíà
ó ïëèò³ ñïàëèòè? Ãàçîì ÿ íå êîðèñòóþñÿ, áóäèíîê îïàëþþ äðî-

âàìè. Í³áè ã³ëëÿ — çâè÷àéíèé
õìèç, à íèì ìîæíà çâàðèòè
ñí³äàíîê, îá³ä ³ âå÷åðþ, ÿêùî
íå ë³íóâàòèñÿ, — êàæå íàø ñï³âðîçìîâíèê.
Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà áàãàòîëþäíî. Õòî â ìàñö³, õòî áåç
ìàñêè, â êîãî ìàñêà ò³ëüêè ï³ä
íîñîì ÷è íà ï³äáîð³ää³. Áåçïå÷í³
êîçÿòèí÷àíè íà÷å íå ÷óëè, ùî
ñòàíîì íà ðàíîê, 31 áåðåçíÿ,
íà Êîçÿòèíùèí³ çàô³êñóâàëè
âæå 42 ñìåðò³ â³ä êîðîíàâ³ðóñó.
Ó Ëîêîìîòèâíîìó äåïî íàñ
ö³êàâèëî ñì³òòºçâàëèùå ï³äïðèºìñòâà. Ñóäÿ÷è ç ïîáà÷åíîãî òóò
ï³ñëÿ îñòàííüîãî ñàìîçàéìàííÿ
ñì³òíèêà, íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðîâåäåíà îïåðàòèâíà ðîáîòà ç âèÿâëåííÿ ï³äîçð³ëèõ ëþäåé. Êîëè
ìè ï³ä³éøëè äî ñì³òíèêà, ç äâîõ
öåõ³â âèéøëè ïðàöþþ÷³ íà âóëèöþ. Ìîëîäö³. Ìàáóòü òîìó çâàëèùå Ëîêîìîòèâíîãî äåïî âæå
á³ëüøå 2 ðîê³â í³õòî íå ï³äïàëþº.
Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ïðàö³âíèêàìè, ÿê³ ç öåõó âèéøëè â äîçîð. Ñêàðæàòüñÿ íå íà ï³äïðèºìñòâî, à íà äåðæàâó. Êàæóòü,
íîâî¿ òÿãîâî¿ òåõí³êè íåìàº,
à «êàéçåðàì» âæå ìàéæå 60 ðîê³â. Êàéçåðàìè õëîïö³ íàçâàëè
åëåêòðîâîç ÂË- 60 ê. À ùå âïàëî
ó â³÷³, ùî á³ëÿ çâàëèùà áàãàòî

áèòîãî ñêëà ç åëåêòðîâîç³â. Çàïèòàëè â çíàéîìîãî çàë³çíè÷íèêà: «Ùî, òàê ÷àñòî áåøêåòóþòü
ä³òè íà ïåðåãîíàõ?»
— Áóâàº, ùî ä³òè, áóâàº ï³äë³òêè ³ áóâàº, êîëè íà øâèäêîñò³
ç çóñòð³÷íèì ïîòÿãîì ïîòîêîì
â³òðó ï³äí³ìàº â ïîâ³òðÿ êàì³í÷èê. Ðàí³øå òàê áàãàòî ñêëà
íå ëåæàëî íà çâàëèù³ òîìó,
ùî éîãî ï³äïðèºìíèöüê³ ëþäè
íà ïàðíèêè çàáèðàëè. Òåïåð
ïàðíèêàìè ìàëî õòî çàéìàºòüñÿ, — êàæå ìàøèí³ñò Ìèêîëà.
Çàéøëè â öåõ ðåìîíòó âàãîí³â
âàãîííîãî äåïî. Òàì âñ³ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Çâàðíèêè ïðàöþâàëè
íà äðàáèíàõ, ñëþñàð³ ïî ðåìîíòó âàãîí³â êðóòèëè ãàéêè ï³ä
âàãîíàìè, ¿õ êîëåãè Àíàòîë³é
²ëü÷óê òà Îëåêñàíäð Êèñåëüîâ
âèêîíóâàëè ðîáîòè á³ëÿ ïåðåñóâíîãî êðàíà.
Çàâ³òàëè äî êîë³éíèê³â. Âîíè
ñàìå çàì³íþâàëè ñòàð³ øïàëè
ñòð³ëî÷íîãî ïåðåâîäó.
Â³ä çàë³çíè÷íèê³â — çíîâó íà Äæåðåëüíó. Äå ñõîäèòü
ñí³ã — òàì ãîðè ñì³òòÿ. Í³÷îãî
íå çì³íèëîñÿ â êðàùó ñòîðîíó.
Õî÷ ³ ñòàðàëèñÿ ì³ñöåâ³ àêòèâ³ñòè, à ñì³òòÿ òóò ò³ëüêè ïîá³ëüøàëî.
Íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó, ùî íà ò³é æå Äæåðåëüí³é,
âîðêàóòåð ²ëëÿ Ñëþñàð êðóòèòü
ñàëüòî íà òóðí³êó.
— Äî çìàãàíü ãîòóºøñÿ? — çàïèòóºìî.
— Òà í³, ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ
ç³ðâàëèñÿ çìàãàííÿ, — êàæå
øåñòèêëàñíèê äðóãî¿ øêîëè ³
äîäàº: — öå ÿ ñïîðòèâíó ôîðìó
ï³äòðèìóþ.
Íà ö³é, ìîæëèâî, íå çîâñ³ì
ïîçèòèâí³é íîò³ ìè çàâåðøèëè
íàøó ïðîãóëÿíêó.

На вулиці 8-Гвардійській обрізали дерева. Пенсіонер
Михайло буде палити тим, що мали вивезти як сміття

Вже більше двох років звалище
в Локомотивному депо ніхто не палить
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Ветеранська команда
«Моноліт» — чемпіон
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â äåñÿòü ôóòáîëüíèõ êîëåêòèâ³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ áîðîëèñÿ çà ÷åìï³îíñòâî ñåðåä âåòåðàí³â ó
â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç ôóòçàëó.
Ùîá âèçíà÷èòè ïåðåìîæöÿ, çíàäîáèëîñÿ
ïðîâåñòè çìàãàííÿ â òðè òóðè.
Íà ïåðøîìó åòàï³ çìàãàíü, ÿêèé ïðîõîäèâ ó Ë³òèí³ òà Òðîñòÿíö³ 13–14 áåðåçíÿ,
êîçÿòèí÷àíè áðàëè ó÷àñòü ó ãðóï³ «À». Â
í³é, êð³ì «Ìîíîë³òà», âèñòóïàëè êîìàíäè
«Á³îôàðì», Ë³òèí, ÔÊ Õì³ëüíèê, ÔÊ
Øàðãîðîä. Ùå îäíó ÷åòâ³ðêó êîìàíä,
ÿê³ ãðàëè â Òðîñòÿíö³ ñêëàëè «Ïàòð³îò»
ç Òóëü÷èíà, «Öóêðîâèê» (Áåðøàäñüêèé
ð-í), «Ìåòàë³ñò» ç Òðîñòÿíöÿ òà «Âåòåðàí» ç ×åðí³âö³â.
Çà ðåãëàìåíòîì çìàãàíü äî íàñòóïíîãî
åòàïó ïðîõîäèëè ÷îòèðè êîìàíäè ç êîæíî¿ ãðóïè. Çíàþ÷è, ùî äî äðóãîãî òóðó
ïðîõîäÿòü âñ³ ó÷àñíèêè, ïåðøèé åòàï
äåÿê³ êîìàíäè âèêîðèñòàëè ÿê çíàéîìñòâî ç ìàéáóòí³ìè ñóïåðíèêàìè. Îäí³ êîëåêòèâè ãðàëè ó â³äêðèòèé ôóòáîë, äåÿê³
êîìàíäè ç³ãðàëè òàêòè÷íî, íå áàæàþ÷è
ç ïî÷àòêó òóðí³ðó ðîçêðèâàòè â ïîâí³é
ì³ð³ ñâî¿ êàðòè.
Äðóãèé òóð ïðîõîäèâ òàêîæ ó Ë³òèí³
òà Òðîñòÿíö³ 20–21 áåðåçíÿ. Çà æåðåáîì
êîìïàí³þ «Ìîíîë³òó» ñêëàëè ôóòáîë³ñòè ç òðîñòÿíåöüêî¿ êîìàíäè «Ìåòàë³ñò»,
áåðøàäñüêèé «Öóêðîâèê» òà «Äí³ñòåð»
³ç Ñåðåáð³¿. Äí³ñòðÿíè ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè
íà äðóãèé åòàï çìàãàíü â Òðîñòÿíåöü íå
ïðè¿õàëè. Ïåðåì³ãøè îáîõ ñóïåðíèê³â,
ìîíîë³òîâö³ äî ô³íàëó øåñòè âèéøëè ç
ïåðøîãî ì³ñöÿ.
Çà ï³äñóìêàìè 2-ãî åòàïó óòâîðèëàñÿ
ô³íàëüíà ø³ñòêà êîìàíä, ñåðåä ÿêèõ ó
Â³ííèö³ â ìàíåæ³ «Êîëîñ» âèçíà÷àëè
ïåðåìîæöÿ òà ïðèçåð³â çìàãàíü.
Äî ïåðøî¿ òð³éêè çà æåðåáîì óâ³éøëè
íàø «Ìîíîë³ò», «Áîð³âêà» ³ «Ìåòàë³ñò».

Чемпіони Вінницької області
з футзалу серед ветеранів
«Моноліт» Козятин
Äî äðóãî¿ òð³éêè óâ³éøëè «Öóêðîâèê»,
«Ïàòð³îò» òà ÔÊ Õì³ëüíèê.
Â ïåðø³é ãð³ ô³íàëó íàø³ çåìëÿêè ç³ãðàëè âí³÷èþ 1:1 ç «Áîð³âêîþ». Â äðóã³é
ãð³ ÷åðí³â÷àíè çàâäàëè ïîðàçêè ìåòàë³ñòàì, ç ðàõóíêîì 6:1 Òîæ â çàêëþ÷í³é ãð³
ìàëîãî ô³íàëó «Ìîíîë³òó», ùîá çìàãàòèñÿ çà ïåðøå ì³ñöå, ïîòð³áíî áóëî ó òðîñòÿí÷àí âèãðàâàòè ç ð³çíèöåþ â 6 ì’ÿ÷³â. ²
íàø³ çåìëÿêè çðîáèëè öå! Ðàõóíîê ìàò÷ó
8:1 íà êîðèñòü «Ìîíîë³òà». Òàêèì ÷èíîì
íàø³ çåìëÿêè ãàðàíòóâàëè ñîá³ ïåðøå
ì³ñöå â ãðóï³ ³ ÷åêàëè ñóïåðíèêà ç ³íøî¿ ãðóïè ìàëîãî ô³íàëó. Ñóïåðíèêîì
êîçÿòèíñüêî¿ êîìàíäè ñòàâ «Ïàòð³îò» ç
Òóëü÷èíà. Çäîëàâøè îñòàííüîãî ñóïåðíèêà ç ðàõóíêîì 2:1, âåòåðàíè «Ìîíîë³òà»
ñòàëè ÷åìï³îíàìè îáëàñò³ 2021 ç ôóòçàëó.
¯õí³ ñóïåðíèêè, ôóòáîë³ñòè «Ïàòð³îòà»
ç Òóëü÷èíà ñòàëè âîëîäàðÿìè ñð³áíèõ
íàãîðîä. Áðîíçîâ³ íàãîðîäè îòðèìàëè
âåòåðàíè ÔÊ Õì³ëüíèê, ÿê³ â ãð³ çà òðåòº
ì³ñöå çäîëàëè ç³ðêîâó «Áîð³âêó».

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

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 03.10 Енеїда
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
студiя. Головне
09.30, 01.05 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.25, 00.25, 05.50
Спорт
15.20, 02.40 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час
вiйни» s
17.25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18.55 Д/с «Дика прогулянка»
19.55, 00.35 Д/ц «Супер чуття»
21.35 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз
сурдоперекладом)

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50, 03.40 «Мисливцi за
нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.45 Т/с «Папiк - 2» l
22.15 Т/с «Свати»
23.40 Т/с «Кухня»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s
23.20, 02.00 Т/с «Кровна
помста» l

СТБ
06.45 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30, 00.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама»
19.05 «Детектор брехнi» s
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка» l
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s

НTН
09.10 Х/ф «У зонi особливої
уваги»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свiдок»
12.50 Х/ф «Проект А» s
14.50 «Таємницi свiту»
15.25 «Сповiдь ката»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.15, 03.05 «Випадковий
свiдок»
18.20 «Свiдок. Агенти»
22.55 Х/ф «Проект «Альфа»
00.35 Х/ф «На межi
божевiлля» s
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

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

6 квітня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20, 02.40 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час
вiйни» s
17.25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
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 #ВУКРАЇНI

1+1

17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s
23.20, 02.00 Т/с «Мiж любов’ю
та ненавистю» s

СТБ
06.50 Т/с «Комiсар Рекс»
10.35, 00.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.20, 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» l

НTН
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 17.15, 03.05
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.35 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.05 «Свiдок. Агенти»
15.30 «Мiсто, яке зрадили.
Києву часiв окупацiї
присвячується»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
23.00 Х/ф «Зниклi
серед живих»

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, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50, 03.30 «Мисливцi за
нерухомiстю»
TET
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l TET
20.45 Т/с «Папiк - 2» l
06.00 ТЕТ Мультиранок
22.15 Т/с «Свати»
08.15, 10.15, 20.15 Одного
08.15, 10.15, 20.15 Одного
23.40, 00.55 Т/с «Кухня»
разу пiд Полтавою
IНТЕР
08.45, 00.00 Сiмейка У
разу пiд Полтавою
08.45, 00.00 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 09.15 Танька i Володька
IНТЕР
09.45, 10.45, 19.15, 23.00
09.45, 10.45, 19.15, 23.00
Країна У
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Країна У
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
17.40 Новини
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
Леонiдом Каневським»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
12.15, 16.15 4 весiлля
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.15 Панянка-селянка
17.40 Новини
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
Iнтером»
10.10, 18.00, 19.00, 03.40 Ток- 17.15 СуперЖiнка 2
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
21.15 Х/ф «Перевiзник 2»
21.15 Х/ф «Перевiзник» s
шоу «Стосується кожного»
Iнтером»
12.25 Х/ф «Ягуар» s
10.00 «Корисна програма»
14.30 Х/ф «Пiд одним дахом» l
11.00 «Позаочi»
UA:ВIННИЦЯ
16.10 «Чекай мене. Україна»
UA:ВIННИЦЯ
12.25 Х/ф «Планета одинакiв» s
20.00 «Подробицi»
14.50, 15.45 «Речдок»
08.05 Ранок на Суспiльному
21.00 «Речдок. Випереджаючи 08.05 Ранок на Суспiльному
16.30 «Речдок. Особливий
09.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) випадок»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
час»
23.50 Т/с «За справу береться
09.15 Крутий замiс
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
09.50 Лiтературно-кулiнарне
Шекспiр 2» l
09.45 Вiдтiнки України
«Стосується кожного»
шоу «Енеїда»
10.35 Телевiзiйний серiал
20.00 «Подробицi»
10.35 Телевiзiйний серiал
21.00 «Речдок. Випереджаючи «Посольство»
«Посольство»
ICTV
11.45 Культ.Особистостi
11.45 Культ.Особистостi
час»
12.10 Геолокацiя: Волинь
23.50 Т/с «За справу береться
12.10 Я вдома
Шекспiр 2» l
05.20, 10.05, 01.45
12.40 Документальний цикл
12.40 Документальний цикл
Громадянська оборона
«Боротьба за виживання»
«Боротьба за виживання»
06.05 Факти тижня
13.05 Документльна програма
13.05 Документльна
08.45 Факти. Ранок
ICTV
«Свiт майбутнього.Планета
програма «Свiт майбутнього.
09.10, 19.20 Надзвичайнi
Земля 2050» 11с. Майбутнє
Планета Земля 2050» 17с.
08.45 Факти. Ранок
новини з Костянтином Стогнiєм роботiв
Високi технологiї
11.00 Секретний фронт
13.30 Лайфхак українською
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.30 Лайфхак українською
11.45 Анти-зомбi
13.40 Ок, я тобi поясню
новини з Костянтином Стогнiєм 13.40 Ок, я тобi поясню
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 10.10 Т/с «Смертельна зброя»
13.45 Уроки тiтоньки Сови
16+ Прем’єра
13.20 Бiльше нiж правда
14.05 Додолики
14.05 Додолики
14.15, 16.15 Х/ф «Президент
14.20 М/ф «Свара»
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s
14.20 М/ф «Справжiнй
Лiнкольн: Мисливець на
ведмедик»
14.30 М/ф «Рукавичка»
12.45, 15.45 Факти. День
вампiрiв» s
14.40 М/ф «Козлик
13.40 Т/с «Розтин покаже-2» s 14.30 М/ф «Про порося яке
16.50 Х/ф «Останнiй мисливець та його горе»
15.30, 16.15 Х/ф «Форрест еамп» вмiло грати в шашки»
на вiдьом» s
14.50 М/ф «Паперовий змiй»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
14.40 М/ф «Лис i дрiзд»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 20.15 Громадянська оборона
14.50 М/ф «Капiтошко»
20.15 Бiльше нiж правда
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
Прем’єра
студiя
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 18.10 Країна пiсень
22.35 Т/с «Розтин покаже-2»
студiя
16+ Прем’єра
22.40 Свобода слова
18.40 Загадки чернiвецьких
18.10 Країна пiсень
18.40 Буковинськi загадки
атлантiв
18.45 Небезпечна зона
18.45 Край пригод
НОВИЙ КАНАЛ
19.00 Сьогодня. Головне
19.55 StopFakeNews
19.50, 21.50 Шерифи для
НОВИЙ КАНАЛ
20.05 В Українi
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 10с.
нових громад
07.35, 14.30 Орел i Решка
20.05 На схiдному фронтi
06.00, 07.30 Kids» Time
Шарль де Голь
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.00 Д/ф «Замiнованi
06.05 М/с «Том i Джеррi»
22.05 Сьогоднi.Головне
вiрнiстю»
10.30 Х/ф «Прибулець Пол» s
07.35, 15.00 Орел i Решка
12.30 Х/ф «Зубна фея»
08.30 Т/с «Надприродне» s
16.30 Х/ф «Годзилла» s
10.10 Х/ф «Зорянi вiйни: Останнi ВIТА (ВIННИЦЯ)
джедаї» l
19.00 Вiд пацанки до
ВIТА (ВIННИЦЯ)
13.00 Кохання на виживання s 08.45 «Глобал 3000»
панянки s
21.20 Х/ф «Не гальмуй» l
08.45 «Глобал 3000»
17.00 Хто зверху? l
09.15, 10.30 «Мобiльний
23.10 Х/ф «Татусь мимоволi» l 09.15, 10.45 «Мобiльний
19.00 Де логiка? l
репортер»
01.00 Х/ф «Пiд Сiльвер Лейк» n репортер»
20.00 Improv Live Show l
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
02.55 Служба розшуку дiтей
09.30 «Постфактум»
21.00 Х/ф «Таксi» s
10.00, 19.30 «На часi»
10.15, 19.30 «На часi»
23.00 Х/ф «Нью-йоркське таксi» 10.45 «Невипадково»
11.00 т/с
11.00 т/с
УКРАЇНА
11.45 «Природа сьогоднi»
11.45 «Природа
13.00 «Новини Life»
УКРАЇНА
сьогоднi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 «Час змiн»
13.00 «Новини Life»
15.00 т/с «Суто англiйськi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 «Час змiн
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
Україною
23.00, 03.15 Сьогоднi
16.00, 19.00 «Новини»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
вбивства»
23.00, 03.25 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
16.15 «Дива архiтектури»
16.15 «Дива архiтектури»
10.40 Мiсiя: краса
17.05 «Свiт тварин»
09.00 Зiрковий шлях
17.05 «Свiт тварин»
11.45, 04.05 Реальна мiстика
17.30 т/с «Гордiсть»
10.40 Мiсiя: краса
17.30 т/с «Гордiсть»
13.55, 15.30 Т/с «Жiночий
18.30 «Життя у цифрi»
11.45 Реальна мiстика
18.30 «Життя у цифрi»
лiкар 2» s
18.40 «Ульотне вiдео»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
18.40 «Ульотне вiдео»
лiкар 3» s
17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l
20.10 т/с «Серцебиття»
20.10 т/с «Серцебиття»

7 квітня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 08.55, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
05.10 Новини
07.05, 08.05 Суспiльна студiя.
Головне
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
у Свято-Михайлiвському
Золотоверхому соборi з нагоди
свята Благовiщення Пресвятої
Владичицi нашої Богородицi i
Приснодiви Марiї
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20, 02.40 Країна пiсень
15.55 Т/с «Любов пiд час
вiйни» s
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у
дикiй природi»
19.55 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
23.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром s

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.05 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50, 03.20 «Мисливцi за
нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.45 Т/с «Папiк - 2» l
22.20 Т/с «Свати»
23.30, 00.45 Т/с «Кухня»

17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s
23.20, 02.00 Т/с «Мiж любов’ю
та ненавистю» s

СТБ
10.30, 00.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.20, 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» l
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s

НTН
06.00, 10.45, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 17.15, 03.10
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Зниклi серед живих»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.30 «Таємницi
кримiнального свiту»
15.35 «ОБХСС: безжальне
правосуддя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартiсть життя»
22.55 Х/ф «34-й швидкий»

TET

08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 00.25 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.25
Країна У
IНТЕР
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весiлля
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖiнка 2
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
21.15 Х/ф «Орлиний зiр» s
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
12.25 Х/ф «Планета одинакiв 2» 09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
14.45, 15.40 «Речдок»
09.50 Лiтературно-кулiнарне
16.30 «Речдок. Особливий
шоу «Енеїда»
10.30 Телевiзiйний серiал
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Посольство»
11.40, 21.50 Буковинськi
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
загадки
21.00 «Речдок. Випереджаючи 11.45 Культ.Особистостi
12.10 Я вдома
час»
23.50 Т/с «За справу береться
12.40 Документальний цикл
Шекспiр 2»12+
«Боротьба за виживання»
13.05 Документльна
програма”Свiт майбутнього.
ICTV
Планета Земля 2050» 18с.
Революцiя в освiтi
08.45 Факти. Ранок
13.30 Лайфхак українською
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.35 Кiношкола вдома
новини з Костянтином Стогнiєм 13.45 Уроки тiтоньки Сови
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
14.05 Додолики
16+ Прем’єра
14.20 М/ф «Найсправжнiсiнька
пригода»
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 М/ф «Кривенкька
качечка»
13.25, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
14.40 М/ф «Справа доручається
детективу Теддi»
16.30 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi» s
14.50 М/ф «Казка про
жадiбнiсть»
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Секретний фронт
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+
студiя
Прем’єра
18.10 Країна пiсень
22.35 Т/с «Розтин покаже-2»
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Недалечко
19.50 Шерифи для нових
громад
НОВИЙ КАНАЛ
20.05 Схеми. Корупцiя в
06.05 М/с «Том i Джеррi»
деталях
07.35, 15.00 Орел i Решка
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 11с.
МакАртур
08.30 Т/с «Надприродне» s
10.20 Х/ф «Хан Соло» l
13.00 Кохання
ВIТА (ВIННИЦЯ)
на виживання s
17.00 Хто зверху? l
19.00, 20.00 Варьяти l
09.00 «Фокус Європи»
21.00 Х/ф «Таксi 2» s
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
23.00 Х/ф «Зразковий самець» l 10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
УКРАЇНА
10.45 «Життя в цифрi»
11.00 т/с
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.45 «Природа сьогоднi»
13.00 «Новини Life»
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.15 «Час змiн
23.00 Сьогоднi
15.00 т/с «Суто англiйськi
09.00 Зiрковий шлях
вбивства»
10.40 Мiсiя: краса
16.15 «Дива тваринного свiту»
11.45, 03.50 Реальна мiстика
17.05 «Твоє життя»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
17.30 т/с «Гордiсть»
лiкар 3» s
18.40 «Територiя рiшень»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 03.10 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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30, 01.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у
дикiй природi»
19.55 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
00.25, 02.35, 03.05, 05.05
Погода

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50 «Мисливцi за
нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 Т/с «Папiк - 2» l
21.55 «Право на владу 2021»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Планета одинакiв 3»
14.30, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.50 Т/с «За справу береться
Шекспiр 2» l

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
16+ Прем’єра
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Т/с «Розтин покаже-2» s
15.35, 16.15 Х/ф «Рейс» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра
22.40 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
00.30 Х/ф «Максимальний
ризик» 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
11.10 Х/ф «Татусь мимоволi» l
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Таксi 3»
22.50 Х/ф «Зразковий
самець 2» s

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
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар 3» s
17.10 Т/с «Виклик 2» l

11
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20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Без тебе» s
23.10 Слiдами
23.50 Х/ф «Блискуча кар’єра» l

СТБ
06.45 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30, 00.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.20, 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» l
23.00 Т/с «Пiзнє каяття» s

НTН
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 17.10, 03.00
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 «Свiдок»
09.00 Х/ф «34-й швидкий»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.05 «Вартiсть життя»
15.25 «Молода гвардiя:
лiчильник смертi»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20, 04.00 «Правда життя»
22.55 Х/ф «Мiсто прийняв»
00.25 «Склад злочину»
02.00, 03.30 «Речовий доказ»

TET
08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу пiд Полтавою
08.45, 00.45 Сiмейка У
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.45
Країна 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 «Джек Рiчер» s
01.15 Одного разу в Одесi
01.45 Казки У Кiно

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45 Країна пiсень
10.30 Телевiзiйний серiал
«Посольство»
11.45 Буковинськi загадки
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
13.05 Документльна
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 19с.
Технiчнi новинки
13.30 Лайфхак українською
13.45 Уроки тiтоньки Сови
14.05 Додолики
14.20 М/ф «Лисичка з
качалочкою»
14.30 М/ф «Колосок»
14.40 М/ф «Круглячок»
14.50 М/ф «Як козака кулiш
варили»
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 ЕкоЛюди
20.05 Крим .Реалiї
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 12с.
Роммель
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»
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П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 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 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 02.40,
05.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25, 01.30 Перша шпальта
18.55, 22.00 Д/ц «Виживання у
дикiй природi»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 02.50, 05.55
Спорт. Аспект
23.00 Д/с «Дика прогулянка»
00.25, 02.00, 02.55 Погода
00.30 Д/ц «Свiт дикої
природи»
01.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
03.00 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз
сурдоперекладом)

9 квітня
09.00 Зiрковий шлях
10.45 Т/с «Нiколи не буває
пiзно» l
14.45, 15.30 Т/с «Уроки життя i
водiння» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Виховання
почуттiв» l
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СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.00 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.50, 01.30, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф
08.05, 23.45, 00.15, 01.55,
03.55, 05.30 Погода
08.10 Д/ц «Дикуни. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго»
09.05 Вiдтiнки України
09.35, 02.25 #ВУКРАЇНI
10.00 Домашнi улюбленцi Дикi в душi
11.05, 13.40 Д/ц «Виживання у
дикiй природi»
12.00 Х/ф «Опiвнiчний
жеребець» l
14.30 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Мiста та мiстечка
16.20 Х/ф «Цар Соломон.
Наймудрiший з-помiж мудрих» 2
с. s
18.15 Свiт природи: Сови.
Поза магiєю
19.15 Х/ф «Бiлявка Мерилiн»,
1 с.
21.25 Х/ф «Бiлявка Мерилiн»,
2 с.
23.10 Д/ц «Боротьба за
виживання»
00.20 Д/ф «Норильське
повстання» s
02.00 Схеми. Корупцiя в
деталях
02.55, 05.00 Бюджетники

10 квітня
УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
07.25, 02.50 Реальна мiстика
09.00 Х/ф «Паперовi квiти» l
11.00 Т/с «Чужа» s
14.50, 15.20 Т/с «Наша лiкар» l
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00, 02.15 Т/с «Вiрю. Люблю.
Сподiваюся» l
01.45 Телемагазин

11 квітня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.00 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
23.50, 01.30, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф
08.15, 00.15, 01.55, 03.55,
05.30 Погода
08.20, 21.25 Д/ц «Дикi
тварини»
СТБ
09.00 Божественна
Лiтургiя Православної
08.00, 19.00, 22.50
СТБ
Церкви України
«Холостяк» l
11.00 Недiльна Лiтургiя
11.55 «Як вийти замiж» s
04.40, 10.50 Т/с «Ворожка» l
Української Греко-Католицької
13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
08.00 «Неймовiрна правда про Церкви
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна12.30 Недiльна Свята Меса
зiрок»
17.00, 00.55 «Хата на тата» l
Новини»
Римсько-Католицької Церкви в
23.40 «Про що мовчать
19.00 «МастерШеф
Українi
13.30 Неймовiрний свiт
жiнки» s
Професiонали» l
22.35 «Звана вечеря» l
цуценят: 1 сезон
14.30 Телепродаж
НTН
15.00 Країна пiсень
НTН
16.05 Х/ф «Бiлявка Мерилiн» 1,2 с
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
19.25 Д/ц «Виживання у дикiй
«Коломбо» s
05.45 Х/ф «Людина в зеленому природi»
кiмоно»
07.50, 17.10, 03.00
20.20 Д/ц «Боротьба за
«Випадковий свiдок»
07.00 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi» виживання»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
12.50 «Випадковий свiдок.
22.00 Х/ф «Опiвнiчний
жеребець» l
02.30 «Свiдок»
Навколо свiту»
09.00 Х/ф «Мiсто прийняв»
14.05 Х/ф «Вождь Бiле Перо»
00.20 Д/ф «Вибiр»
12.50 «Легенди карного
16.00 Х/ф «Проект А - 2»
02.00 #ВУКРАЇНI
18.05 «Крутi 90-тi»
02.55 Бюджетники
розшуку»
1+1
14.05, 03.45 «Правда життя»
19.00, 01.50 «Свiдок»
15.30 «Батьки та дiти: дiти
19.30 Х/ф «Без року тиждень»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
21.00 Х/ф «Ера драконiв»
1+1
партелiти»
«Снiданок з 1+1»
16.50 «Легенди бандитської
22.45 Х/ф «Патруль часу» s
Одеси»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
00.45 «Хвороби-вбивцi»
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 18.20 «Таємницi свiту»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
23.00 Х/ф «Людина в зеленому
1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
кiмоно»
TET
09.00 «Лото-Забава»
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
05.10, 19.30 ТСН
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
«Одруження наослiп»
06.05, 07.00, 04.35 «Життя
09.45 М/ф «Суперкоманда»
Пакистан»
15.50 «Мисливцi за
TET
11.45 Х/ф «Макс»
10.50, 03.05 «Свiт навиворiт»
вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
13.45 Х/ф «Врятувати рядового 18.15 «Українськi сенсацiї
нерухомiстю»
Раяна»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l 08.15, 10.15, 20.15 Одного
10.00 «Свiт навиворiт»
2021»
20.10 «Чистоnews 2021»
11.40 Т/с «Папiк - 2» l
16.45 Х/ф «Джек Рiчер» s
19.30 «ТСН-Тиждень»
разу пiд Полтавою
20.15 Х/ф «Скажене весiлля 2»
08.45, 01.15 Сiмейка У
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
21.00 «Голос країни 11»
22.15 «Лiпсiнк батл»
09.15 Танька i Володька
Одного разу пiд Полтавою
00.00 «Свiтське життя. 2021»
Пакистан»
09.45, 10.45, 19.15, 00.15
20.10 «Чистоnews 2021»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
01.00 Х/ф «Вiйна подружжя
Роузiв» s
Країна У
20.15 «Лiпсiнк батл»
Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
22.00 «Жiночий квартал»
23.00 Iгри Приколiв
IНТЕР
12.15, 16.15 4 весiлля
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
00.00 Сiмейка У
14.15 Панянка-селянка
00.30 Панянка-селянка
IНТЕР
2021»
05.25, 22.40 «Слiдство вели... з 17.15 СуперЖiнка 2
01.20 «Лiга смiху»
02.10 Вiталька
21.15 Х/ф «Врятувати рядового
05.50 Кориснi пiдказки
06.25 Х/ф «Людина-оркестр»
Леонiдом Каневським»
Раяна»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.00 «Удачний проект»
17.40 Новини
01.45 Одного разу в Одесi
IНТЕР
09.00 «Готуємо разом»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
10.00, 11.00, 11.55 «Iнше
05.25 Д/п «Планета Земля 2»
Iнтером»
життя»
10.00 «Корисна програма»
UA:ВIННИЦЯ
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.45 Шукачi пригод
12.50 «Речдок.
11.00 «Позаочi»
07.05 Х/ф «Втеча»
08.00, 09.00 Новини з UA
Випереджаючи час»
12.25 Х/ф «Любов мiж рядкiв»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 09.00 «Готуємо разом.
17.10 Т/с «Проект «Синя книга» l
ПЕРШОГО
14.45, 15.40, 00.25 «Речдок»
08.05 Ранок на Суспiльному
08.15 Ранок на Суспiльному.
20.00 «Подробицi тижня»
Домашня кухня»
16.30 «Речдок. Особливий
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 10.00 «Корисна програма»
22.00 Х/ф «Iнтердiвчина» s
Дайджест
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi.
11.00 Х/ф «Дачна поїздка
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
00.55 «Речдок»
випадок»
сержанта Цибулi»
18.00 Ток-шоу «Стосується
09.15 Сьогоднi. Головне
Головне
09.45 Обличчя
12.25, 03.20 Х/ф «Солдат Iван
09.50 Документальний цикл
кожного»
Бровкiн»
20.00 «Подробицi»
10.35 Телевiзiйний серiал
ICTV
«Свiт дикої природи»
21.00 Х/ф «Катастрофа»
14.05, 04.50 Х/ф «Iван Бровкiн
10.30 Лiтературно-кулiнарне
«Посольство»
на цiлинi»
11.50, 18.40 Буковинськi
04.10 Я зняв!
шоу «Енеїда»
15.50 Т/с «Слiдчий Горчакова» l 11.30 Х/ф «Тюльпани для Роуз» 05.05 Скарб нацiї
загадки
ICTV
12.10 Я вдома
20.00 «Подробицi»
13.05 Гендернi окуляри
05.15 Еврика!
12.40 Документальний цикл
20.30 «Мiсце зустрiчi»
13.20 Небезпечна зона
05.20 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi «Свiт дикої природи»
22.10 Т/с «Нехай говорять» s
13.35 Я вдома
05.45 Бiльше нiж правда
08.45 Факти. Ранок
13.05 Документльна програма 01.45 Х/ф «Егоїст» s
14.05 Лайфхак українською
06.40 Анти-зомбi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.20 Уроки тiтоньки Сови
07.35 Секретний фронт
«Свiт майбутнього.Планета
14.35 М/ф «Як Козаки На Весiллi 08.30 Громадянська оборона
новини з Костянтином Стогнiєм Земля 2050», 20с. Новi медичнi
Гуляли»
10.10 Дизель-шоу l
ICTV
09.30, 01.50 Т/с «Розтин
гаджети
покаже-2» s
11.25, 01.20 Т/с «Вижити за
13.30 Лайфхак українською
14.55, 15.25 Пiщана казка
будь-яку цiну-3»
13.35 Кiношкола вдома
04.50 Скарб нацiї
15.05 Додолики
12.05, 13.00 Х/ф «Люди Iкс» s
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Уроки тiтоньки Сови
05.00 Еврика!
15.15 М/ф «Капiiтошка»
12.45 Факти. День
13.20, 16.20, 23.45 Скетч-шоу 14.05 Додолики
05.05 Факти
15.35 «Шо? Як?»
14.20 Х/ф «Люди Iкс-2» s
14.20 М/ф «Чарiвнi окуляри»
05.30 Анти-зомбi
15.50 Загадки чернiвецьких
16.45 Х/ф «Люди Iкс: Остання
«На трьох» s
битва» s
16.30 Х/ф «Згадати все» s
14.30 М/ф «Повертайся
06.25 Громадянська оборона
атлантiв
,Капiтошко»
18.45 Факти. Вечiр
07.20 Х/ф «Максимальний
16.00 Маршрутом змiн
18.45 Факти тижня
ризик» s
20.05 Дизель-шоу 12+
14.40 М/ф «Як Козаки у хокей
16.15 Плiч-о-плiч
21.15 Х/ф «Люди Iкс:
грали»
Росомаха» s
09.05 Х/ф «Згадати все» s
16.30 В УКРАЇНI
Прем’єра
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9» 15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 11.15 Т/с «Таємнi дверi» 16+
16.55 Х/ф «Iосиф Прекрасний.
23.25 Х/ф «Логан: Росомаха» s
Прем’єра
Намiсник фараона», 1 с.
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
16+ Прем’єра
12.10, 13.00 Т/с «Пес» s
18.30 Крутий замiс
студiя
18.10 Вiдтiнки України
12.45 Факти. День
19.00 Культ особистостi
НОВИЙ КАНАЛ
НОВИЙ КАНАЛ
18.45 Шукачi пригод
16.50 Х/ф «Люди Iкс» s
19.15 Вiзуальний код
19.50 Шерифи для нових
18.45 Факти. Вечiр
19.50 Суспiльно-полiтичне
06.00, 01.50 Варьяти l
06.00, 07.30 Kids» Time
19.10 Х/ф «Люди Iкс-2» s
07.20, 09.20 Kids» Time
громад
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
20.05 На схiдному фронтi
21.40 Х/ф «Люди Iкс: Остання
21.35 Д/ф «З України до
07.25 М/ф «Кiт пiд прикриттям»
Голлiвуду»
07.35 Орел i Решка
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї», 13с. битва» s
09.25 Х/ф «Зубна фея»
Ейзенхауер
08.30 Т/с «Надприродне» s
23.35 Х/ф «Репродукцiя» s
11.10 Х/ф «Поганi хлопцi» s
10.20 Вiд пацанки до
01.30 Т/с «Таємнi дверi» s
13.50 Х/ф «Поганi хлопцi 2» s
03.05 Я зняв!
ВIТА (ВIННИЦЯ)
16.40 Х/ф «Поганi хлопцi
панянки s
назавжди» s
12.40, 00.50 Варьяти l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
14.50 Де логiка? l
08.00 м/ф
19.10 Х/ф «Водiй для копа» s
15.50 Х/ф «Таксi» s
08.45 «Ульотне вiдео»
НОВИЙ КАНАЛ
08.50 «Дитляндiя»
21.00 Х/ф «На гребенi хвилi» s
17.30 Х/ф «Таксi 2» s
09.00 «В гарной формi»
09.30 «У гарнiй формi»
23.00 Improv Live Show l
19.10 Х/ф «Таксi 3»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
06.00, 01.50 Варьяти l
10.00 «Новини»
00.10 Х/ф «Лукас»
21.00 Х/ф «Таксi 4»
10.00, 19.30 «На часi»
08.10, 10.00 Kids» Time
10.30 «Зворотнiй зв’язок»
22.50 Х/ф «Таксi 5» s
10.30 «Мобiльний репортер» 08.15 М/ф «Крижана принцеса» 10.45 «Територiя рiшень»
02.35 Служба розшуку дiтей
11.00, 17.30 т/с
10.05 Орел i Решка.
11.00, 19.50 «На часi»
УКРАЇНА
02.40 Зона ночi
11.45 «Природа сьогоднi»
11.20 «Шалена десятка»
Ювiлейний сезон
13.00 «Новини Life»
11.00 Орел i Решка. Дива свiту 11.30 «Багатi i знаменитi»
05.50 Сьогоднi
13.15 «Час змiн
12.00 У кого бiльше? l
11.40 «Зiрковi гурмани»
06.50 Реальна мiстика
УКРАЇНА
15.00 т/с «Суто англiйськi
14.00 Х/ф «Велика стiна» l
12.10 «У свiтi цiкавого»
08.50 Т/с «Без тебе» s
16.00 Х/ф «Поганi хлопцi» s
12.30, 15.30 х/ф
17.45, 21.00 Т/с «Кейс» l
вбивства»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 «Цiкаво.сом»
18.20 Х/ф «Поганi хлопцi 2» s
15.00 «Твоє життя»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
16.45 «Свiт тварин»
21.20 Х/ф «Поганi хлопцi
17.30 «Цiкаво»
Україною
Олегом Панютою
назавжди» s
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
18.30 «Свiт кiно»
19.00 «Таємницi та загадки»
23.45, 02.15 Т/с «Нiколи не
буває пiзно» l
Сьогоднi
20.10 т/с «Серцебиття»
23.55 Х/ф «Обдурити всiх»
20.30 «Постфактум»

СТБ
05.15 «Невiдома версiя.
Висота» l
05.55 «Невiдома версiя.
Весiлля в Малинiвцi» l
07.00 «Невiдома версiя.
Iван Васильович змiнює
професiю» l
07.55 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»
09.50 «МастерШеф
Професiонали» l
13.15 «Хата на тата» l
15.15 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.10 «Таємницi ДНК» s

НTН
06.15 Х/ф «Самотня жiнка бажає
познайомитись»
08.00 «Слово Предстоятеля»
08.05 «Будьте здоровi»
08.45 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту»
10.00 Х/ф «Вождь Бiле Перо»
12.00 Х/ф «Ера драконiв»
13.50 Х/ф «Без року тиждень»
15.15 Х/ф «Скринька Марiї
Медiчi»
17.00 Х/ф «Бiлоруський вокзал»
19.00 Х/ф «Летять журавлi»
20.55 Х/ф «Холодне лiто 53-го»
22.50 Х/ф «Днiпровський рубiж»
01.25 Х/ф «Патруль часу» s

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 М/ф «Врятувати Землю»
10.15 Х/ф «Спляча красуня»
11.25 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв»
13.25 Х/ф «Орлиний зiр» s
15.30 Х/ф «Перевiзник» s
17.15 Х/ф «Перевiзник 2»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 20.30, 22.00 Країна У
23.00 Х/ф «Я, Ерл i та, що
помирає»
01.00 Панянка-селянка
02.45 Т/с «Хамелеон» s
03.30 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Шукачi пригод
08.00, 08.55 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
09.10 Артефакти
10.00 Буковинськi загадки
10.15 Пишемо iсторiю
10.30, 19.00 Культ особистостi
10.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.45 Х/ф «Лiсова пiсня»
13.20 Роздивись
13.35 Вiзуальний код
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 Уроки тiтоньки Сови
14.40 М/ф «Як Козаки
Олiмпiйцями Стали»
14.55 М/ф «Маленькийм
великий пес»
15.05 Додолики
15.15 Пiщана казка
15.20 М/ф «Лiтачок Лiп»
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05, 20.40 В УКРАЇНI
16.30 Разом
16.55 Х/ф «Iосиф Прекрасний.
Намiсник фараона» 2с
18.30 Крутий замiс
19.15 Обличчя
19.50 Життя пiслязавтра
21.10 Х/ф «Стрiмголов»

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
Я, Олександр Володимирович Шуляк є
власником «Даймлер Крайслер круізер»
1C8FYN8U44T294318, JUL 316

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³:çáèðàëüíèö³ ãðèá³â ïå÷åðèöü
(ç/ï â³ä 450 ãðí â äåíü) 098-634-12-45, 096-18559-50, ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï â³ä 14000 ãðí çà âàõòó) 098634-12-45, 096-185-59-50, òðàêòîðèñò-ñëþñàð 067467-12-81, Âàõòîâèé ìåòîä. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî.
Ì³ñöå ðîáîòè - ì. Ôàñò³â. Òåëåôîíóâàòè â áóäí³ äí³
ç 8.00 äî 17.00 ãîä
 ÏÏ Òåëåðàä³îîðãàí³çàö³ÿ "Àì³ãî" çàïðîøóº
÷îëîâ³êà íà ïîñàäó ë³í³éíîãî ìåõàí³êà. 093-133-4629, 073-463-34-76, 063-207-01-18
 Çàïðîøóºìî ÷îëîâ³ê³â íà ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîáîòè,
÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, ïëàâàþ÷èé ãðàô³ê. Â³ê äî 40
ðîê³â. Äåòàë. ³íô. çà òåë. 067-388-29-77 ï³ñëÿ 18.00
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:
Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7000-7500 ãðí.
067-430-02-80
 Íà ðîáîòó â ¿äàëüíþ "5 ç³ðîê" çàïðîøóºòüñÿ:
êóõàð-êîíäèòåð,
 Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 6500-7500 ãðí. Ñóáîòà, íåä³ëÿ
- âèõ. Ãðàô³ê ðîáîòè: ç 06:00-16:00. 0674300280
 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï
7000- 9000 íà ì³ñÿöü. Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî,
õàð÷óâàííÿ, âèäà÷à àâàíñó. 098-560-29-81

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Ñâàðî÷í³ ðîáîòè, øïàêë³âêà, ôàñàä, ã³ïñîêàðòîí,
êîðî¿ä. 066-052-14-21

ÏÐÎÄÀÌ
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà,
ºâðî áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098974-29-35
 Áåíçîïèëó «Ãóäëàê»-800 ãðí. òà «Øò³ëü»-2000
ãðí.;áåíçîêîñó «Ãóäëàê»-1000 ãðí. òà «Äåî Ìàê»-1 800
ãðí;åëåêòðîäâèãóí- 4 êâò, 1,500 îáîð.;ÿâó-350;ìîòîáëîê
ìàëèé-Ôîðòå-25;ìàñêà çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí».
068-216-34-20
 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè, êîìá³êîðìà.
067-173-31-50, 063-604-26-79
 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, 093766-22-76
 Áóðÿê êîðìîâèé 500-600 êã., ñ. Ìàõàðèíö³. 097-77624-16
 Áóðÿê ÷åðâîíèé. 068-962-41-85
 ÂÀÇ 118 Êàëèíà, 2006 ð., 1,6, ñàëàòîâèé êîë³ð, íåäîðîãî â õîðîøîìó ñòàí³, äîãîâ³ðíà 3 200$. 096-797-74-84
 Âåëîñèïåä «Ñàëþò»; êîñò. ÷îë. ïðîâ³äíèêà 50-52 ð.;
áà÷îê àëþì³í. ç êðèøêîþ 50 ë.; àïàðàò ñàìîãîí. ì³äíèé.
093-017-48-48, 098-272-82-53
 Âóëèêè óêðà¿íñüêîãî òèïó;àðáàëåò. 067-445-75-52
 Ãàçîâ. áàëîí, ðó÷íà øâåéíà ìàøèíêà. 097-978-21-88
 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
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà; æ³íî÷èé òà äèòÿ÷èé âåëîñèïåäè
á/ó; âåíòèëÿòîð íàïîëüíèé; ñàìîêàò; êèëèì 2*3; çåëåíà
øåðñò. äîð³æêà. 098-993-35-42
 Äà÷íà ä³ëÿíêà 6 ñîò., ç áóäèíî÷êîì, âñåðåäèí³
êàì³ííèé ïîãð³á, ïðîâåäåíèé öåíòðàë. âîäîã³í, ð-í
Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70
 Äà÷íó çåìåë. ä³ëÿíêó ç áóäèíî÷êîì, 9 ñîò., ð-í
Òàëèìîí³âêà, âóë. Íåêðàñîâà. 096-863-61-66

 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
 Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó,ç 2-õ ïîâåðõîâèì áóäèíêîì. 097149-12-94
 Äâà áàðàíà, ê³òíà îâå÷êà ç ìàëåíüêèì áàðàí÷èêîì, äâ³
êîçî÷êè. 067-756-06-27
 Äâåðíèé áëîê äëÿ ñàðàÿ ÷è ï³äâàëó-210*0,70;
òðþìî;çàï÷àñòèíè äî «Ôîðä Ñ³ºðè»:òîðïåäà, êàðäàí, çàä.
ñêëî. 067-754-44-65
 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
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé; àäàïòîð äî ìîòîáëîêó. 093-375-06-61
 Äèòÿ÷ó ìàøèíó äî 8-ìè ðîê³â íà ïåäàëÿõ; ñòàáåë³çàòîð
ðåë³éíèé íà âåñü ä³ì; ðîáî÷³ äâèãóíè äî 1 êÂò; áóäèëüíèêè òà ðó÷í³ ÷àñè ÷àñ³â ÐÑÐÑ. 073-004-04-45
 Äðîâà-ñàìîâèâ³ç; 2-à ìîòîðè; òèñêè ÷àñ³â ñññð âåëèê³;
äçåðêàëà ç³ ñò³íêè âåëèê³; ðàêîâèíà ºìàëü êâàäðàòíà.
093-058-78-43
 Åëåêòðîñòàíö³þ. 097-354-82-45
 Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91
 Çåì. ä³ë. 0,25 ãà, âóë. Êàðëà Ìàðêñà, òà 2-â³ ä³ëÿíêè
ï³ä ãàðàæ ïî âóë. Äîâæåíêà 105 À. 093-050-15-50
 Çåì. ä³ëÿíêà, íåäîðîãî, ïðèâàòèçîâàíà, 6 ñîò., ð-í
ÏÐÁ, º âèñîêèé ôóíäàìåíò 9*11 ì., êðèíèöÿ òà áóä.
ìàòåð³àëè. 097-254-55-49, 063-113-45-40
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21,
063-608-92-55
 Іíêóáàòîð «Êâî÷êà ÌІ-30-1» íà 80 ÿºöü; êàðòîïëåñàæàëêó ç áóíêåðîì äëÿ ìîòîáëîêà òà äîáðèâà, ö³íà
äîãîâ³ðíà. 098-458-43-94
 Êàçàí äþðàëåâèé ç êðèøêîþ íà 75 ë. 097-189-67-31,
093-895-69-91
 Êàðòîïëþ Á³ëà ðîñà íàñ³íüîâó òà âåëèêó, ïøåíèöþ.
096-727-43-90
 Êàðòîïëþ âåëèêó 8 ãðí/êã. 067-349-52-39, 063-623-02-56
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 063-825-61-65
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 067-944-42-65
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 093-799-13-49
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 097-436-56-60
 Êàðòîïëþ ì³ëêó òà âåëèêó. 093-767-15-20
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó ïåðñïåêòèâíèõ ñîðò³â. 097-93339-32
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà êàïóñòó. 063-680-02-29
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó. 096-846-87-64
 Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó. 093-732-42-02, 098-575-79-40
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 1 òîííà, òà ñîðòîâà; ñàäæàíö³ ìàëèíè
(ðîäèòü äâà ðàçè íà ð³ê). 096-717-97-88
 Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà «Ðåâ`ºðà» òà «Êîëåò»-10 ãðí., ñ.
Ñàäîâå. 068-024-76-83
 Êèðïè÷, íîâó âàííó, ðåéêè: ð. 50 ïî 4 ì 20. 068-951-78-17
 Êîëÿñêó äèò. á/ó, 2 â 1 Ottis (Ïîëüùà), ëþëüêà òà â³çîê
ó äîáðîìó ñòàí³, êîëåñà íàäóâí³, ãàðíà àìîðòèçàö³ÿ.
096-429-54-59
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-566-21-06
 Êîðîâó ìîëî÷íó ò³ëüíà 5 ì³ñ., òà òåëèöþ «ñèìåíòàë»
ò³ëüíó 2 ì³ñ. 096-772-01-94
 Êîøåíÿò øîòëàíäñüêèõ, âèñëîâóõèõ, ãîëóáîãî êîëüîðó,
ïðÿìîâóõå ë³ëîâîãî. 097-793-55-95
 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
 Êóðè êîõåíò³íè, ñâ³òëó áðàìó;êà÷êè ÷îðí³,
ìóñêàòí³;³íäèêè ÷åðâîí³, ãîëóá³. 096-797-79-43
 Êóð÷à Áðîéëåð, Іñïàíêà, ï³äðîùåí³, â³ê òà ö³íà ïî òåë.
097-354-76-66
 Êóð÷à ñóòî÷íå Áðîéëåð, Іñïàíêà «×åõ³ÿ».097-354-76-66
 Êóð÷àòà áðîéëåðè ï³äðîùåí³. 097-027-12-60
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, ñò³íêó ê³ìíàòí., êèëèìè, õðóñòàëü,
ñåðâ³ç ÷àéí-êîô., ïóô³êè. 067-707-85-68
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
489850

490338

489546
489217
489853

489530

489851
489900
489899

489899

 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó
,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Ì³íåðàëüíó âàòó (áàçàëüòîâó 50 êâ),(áåëòåï ôàñàä).
097-691-24-53
 Ìîòîáëîê «Çóáð» íîâèé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, 6-òè
ë³òðîâèé äèçåëü. 063-288-42-06
 Íàñ³ííÿ ÿ÷ìåíþ, ñ. Äåðãàí³âêà. 067-789-97-76
 Íîóòáóê Lenovo IdeaPad S145-15 AST â ³äåàëüíîìó
ñòàí³, ùå íà ãàðàíò³¿ 8 300 ãðí. 063-329-22-37
 Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó òà êà÷êè øèïòóíè. 063-896-99-20,
093-894-39-91, 097-826-08-12
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ, ðîçì³ð-6*1,20 - 3 øò. 073-00380-01
 Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà, êèëèì á/ó 2*3, àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, âàíî÷êà äèòÿ÷à,òþëü,
ãàðäèíè, ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à ñàõàðó. 097147-84-88
 Ï³àí³íî ÷îðíîãî êîëüîðó-500 ãðí., ïèñüìîâèé ñò³ë â
äîáðîìó ñòàí³, òðüîõäâåðíà øàôà, ñåðâàíò. 063-31628-84
 Ï³ñîê êâàðöåâèé ÷èñòèé, ïðîñ³ÿíèé 0,1-0,4 ìì., äëÿ
áóä³âíèöòâà, ñàä³âíèöòâà, ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó â
ì³øêàõ,25êã-55 ãðí. 073-038-99-93
 Ïëèòà ãàçîâà, ìèéêà íåðæàâ., 80*60 á/ó. 067-65739-15
 Ïëóã 2-õ êîðï. 097-391-48-81
 Ïëóã íîâèé äî ìîòîáëîêà «Çóáð», äâåð³ ïðàâ³ òà êàïîò
äî ãðóçîâîãî àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ-52. 097-255-51-60
 Ïîë³êàðáîíàò, íàñîñíó ñòàíö³þ«Іòàë³ÿ», øïàëåðè
â³í³ëîâ³, öåãëó âîãíåòðèâêó, ãðàô³íè. 096-467-88-03
 Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, ñ. Âåëèêå. 068-592-09-10
 Ïîðîñÿòà 15-17 êã. 096-068-22-78
 Ïîðîñÿòà 2,5 ì³ñ., ïåòðåí-äþðîê. 096-909-16-40
 Ïîðîñÿòà 2,5 ì³ñ., ïåòðåí-äþðîê. 096-909-16-40
 Ïîðîñÿòà â`ºòíàìñüê³ ð³çíîãî â³êó, ï³äðîùåí³ ëüîøêè
íà ñâèíîìàòêè, êàñòðîâàí³ êàáàíö³. Іííà 098-581-65-48
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 10-15-30 êã. 097-555-10-06
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15-20 êã., ñ. Ñàäîâå. 068024-76-83
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 16-17 êã., ñ. Âåëèêå. 097149-12-94

 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí òà Äþðîê, æèâà âàãà
18-20 êã. 098-656-92-41
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, 12-13 êã. 096-720-14-39
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, ñ. Âåëèêå. 068-592-09-10
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, ñ. Âåðíèãîðîäîê. 097-82781-95
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ïåòðåí. 096-078-63-82, 097-659-96-27
 Ïîðîñÿòà, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ïðàëüíó ìàøèíó «Â³ðïóë» á/ó, âåðõÿ çàãð., íà 6 êã., â
äîáðîìó ñòàí³. 096-307-00-73 Àííà
 Ïðèñòàâêó äëÿ ñïàëþâàííÿ òèðñè 50 êâò ç àâòîìàòèêîþ, âèð. Ïîëüùà; äèâàí. ðîçêë. â ãàðíîìó ñòàí³; ì³äü
íà ãåðìåòè÷íèõ ãàéêàõ; âåëîñèïåä «Òóðèñò» ðàäÿíñüêîãî
âèðîáí. 5 ïåðåäà÷. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Ïðèõîæó á/ó, êðàñèâî çðîáëåíà, ãîð³õîâîãî êîë.: â-2
ì. 40 ñì.; ø-1 ì. 56 ñì.;ã-30 ñì. 067-224-08-52
 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, 093-756-39-33
 Ïøåíèöþ. 063-934-26-12
 Ñ³íî ëþöåðíè, ñâàðî÷íèé àïàðàò, áåíçîïèëó, êàðòîïëåêîïàëêó äëÿ ì³í³òðàêòîðà. 067-745-69-92
 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
 Ñ³íî, íåäîðîãî. 096-543-78-08
 Ñò³íêó á/ó ê³ìíàòíó, òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» â äîáðîìó
ñòàí³. 096-152-82-97
 Òåëåâ³çîð «SAMSUNG»- 1 000 ãðí. 073-326-41-42
 Òåëåâ³çîð «Samsung», 37 ä³àãîíàëü ç êð³ïëåííÿì äî
ñò³íè. 067-423-56-37
 Òåëåâ³çîðè á/ó:«Ñàìñóíã», ñ³ðîãî êîëüîðó â õîðîøîìó
ñòàí³;«Îð³îí», íåäîðîãî. 067-224-08-52
 Òåëèöÿ 1 ð³ê 2 ì³ñ., ÷îðíî-á³ëà, â³ä õîðîøî¿ êîðîâè.
096-399-09-40
 Òåëè÷êó 1 ì³ñ., â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 097-873-36-62
 Òóôë³ ÷îë., Êàððà 42 ðîçì³ð íîâ³;ìåáë³;ðó÷íèé êóõîí
êîìáàéí;êîïè ôóòáîëüí³ ìàéæå íîâ³. 068-044-24-68

 Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 098-587-31-69, 067429-73-29
 Óù³ëüíþâà÷ ðåçèí. äî ÃÀÇ-24 íîâèé; 2-à â³êíà á/ó
130*140 ñì., îäíîêàì.; âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 097-663-17-72, 063-260-09-91
 Õîëîäèëüíèêè «ÂÅÊÎ» ³ «Ñàìñóíã» â ðîáî÷îìó òà äîáðîìó ñòàí³. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Õîëîäèëüíó êàìåðó íîâó, ñ³ðîãî êîëüðó: âèñîòà 1 ì. 40
ñì., øèðèíà ³ ãëóáåíà 60 ñì.,íà 6 ÿùèê³â. 067-224-08-52
 Öóöåíÿòêà Àëàáàÿ. 067-783-14-59
 ×àéíèé ãðèá. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 ×îòèðè áè÷êè íà óòðèìàííÿ. 097-793-55-95
 Øàôà ç äçåðêàëîì, äèâàí, ñîôà, òðþìî, íåäîðîãî.
068-548-83-25, 093-133-50-90
 Ïîðîñÿòà, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà.
067-457-08-87
 1-íî ê³ì. êâ. ïåðøèé ïîâåðõ, öåíòð, ³íä. îïàë. 093704-31-57
 1-íî ê³ì. êâ., 27 êâ. ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 33/35.
096-722-86-10
 1-íî ê³ì. êâ., 40,2 êâ. ì., ðàéîí ó÷èëèùà. 098-10803-25
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íà 3 ïîâåðñ³, öåãëÿíîãî áóäèíêó,
ïëîùåþ 35,3 êâ.ì., ç ðåìîíòîì. 097-328-48-83, 063021-52-71
 2-õ ê³ì. êâ. â öåíòð³, çàã. ïëîù. 52 êâ. ì., áåç
ïîñåðåäíèê³â. 096-657-32-57
 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
 2-õ ê³ì. êâ., 4 ïîâ., öåíòð,÷åõ. áóäèíîê ÷àñòêîâî ðåìîíò. 093-704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093563-31-57
 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

 2-õ ê³ì. êâ., ïëîùà 42 êâ. ì., ïåðøèé ïîâ., ³íä. îïàë.,
ãàç, âîäà, ð-í Â/×, âóë. Ìàòðîñîâà. 063-694-96-83
 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
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., 3-õ ïîâåðõîâîãî áóä., 59,4, ðåìîíò, ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàë., ïàðêåò, ëàì³íàò, áàëêîí 6*6,
ï³äâàë. 067-707-85-68
 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
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ, ð-í 3
øêîëè. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè
îêðåì³, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ.
063-255-21-63, 096-451-95-94
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðåìèì âõîäîì, çàã.
ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096-279-31-85, 063-262-67-91
 4-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 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
 Àáî îáì³íÿþ ï³â áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á, ïî âóë. Ãîðüêîãî, ð-í øêîëè ¹3. 063-188-34-63, 093-344-34-39
 Áóäèíîê ïî âóë. Õàðê³âñüêà ç ïðèáóäèíêîâèìè
áóä³âëÿìè, º êðèíèöÿ. 063-260-07-59, 063-875-33-04
 Áóäèíîê 100 êâ. ì., áåç ðåìîíòó, 0,24 ãà çåìë³, ð-í
äåïî, àáî îáì³í íà 3-õ ê³ì. êâ.,â öåíòð³. 063-190-87-62
 Áóäèíîê 105 êâ. ì., öåíòð ì³ñòà, çåì. ä³ë. 14 ñîò.,
ãàðàæ, ñàðàé, ñàóíà. 063-042-05-93
 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
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 Áóäèíîê 5,5*10 êâ. ì. ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á,
9 ñîò. ñàäèáè, âóë. Â³íèöüêà 37. 063-364-45-40, 093007-75-90
 Áóäèíîê 58,6 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ìåòàë. ãàðàæ, 6 ñîò., âóë. Êàòóêîâà, ö³íà
äîãîâ³ðíà. 096-607-54-27, 063-691-85-01
 Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18
ñîò. çåìë³. 063-605-27-69
 Áóäèíîê 76,7 êâ. ì., ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 38 ñîòîê,
ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 38, îïàëåííÿ ï³÷íå, ïîãð³á,
ñàðàé, êðèíèöÿ, êîïàíêà. 097-628-80-73, 093-419-93-87
 Áóäèíîê 90 êâ. ì., â ì. Êîçÿòèí, ãàç, äâ³ îêðåì³ ïîëîâèíè àâòîíîìí³ ç îäíèì âõîäîì, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ,
15 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä., âóë. Ñåðá³íà. 093-058-78-43
 Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé
ñòàí. 093-704-31-57
 Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü äî
ð³÷êè, ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 õâ. äî ë³êàðí³ òà äî öåíòðà,
â äîì³ ãàç, âîäà, ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå òèõå, ãàðí³ ñóñ³äè 450 000 ãðí. 096-909-17-15 Îëåêñàíäð, 068-814-64-66
 Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, ä³ë-êà 10 ñîò., ð-í øâåéíî¿
ôàáð., âóë. Ìàòðîñîâà, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç+ï³÷íå îïàë.,
³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, òðóáè. 10 500 $. 067-427-27-47
 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
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-59708-78, 093-596-41-56
 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. 063-19039-89
 Áóäèíîê âåëèêèé, 20 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ð-í ³íòåðíàòó.
093-704-31-57
 Áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàëåííÿ.
093-704-31-57
 Áóäèíîê ãàçèô³êîâàí., â öåíòð³ ñ. Ãóð³âö³ ç ãîñï.
áóä³âëÿìè:ë³òí³ êóõí³, ïîãð³á, ñàðàé, 46 ñîò. 097-75765-02
 Áóäèíîê äîáðîòíèé, öåãëÿíèé, ïëîùåþ 68 êâ. ì.,
ñàäèáà 10 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìë³, º ãàðàæ, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, òèõå, çàòèøíå ì³ñöå, òîðã ïðèñóòí³é. 098790-09-94
 Áóäèíîê ç 2-õ ïîëîâèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, îêðåì³
âõîäè, âóë. Âîäîêà÷íà, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñîäîê, ñàðàé,
ãîðîä. Ãàðíèé âàð³àíò äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè, àáî 2-õ ñ³ìåé.
Ìîæëèâ³ ³íø³ âàð³àíòè. 093-488-83-20
 Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ.
Ìàõàðèíö³, òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16
ñîò. 098-499-08-59, Òà¿ñ³ÿ
 Áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåí., ñàäèáà 12,5 ñîò., íåäîðîãî.
063-316-28-84

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

490324

490324

 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.
Ìåäâåä³âêà. 096-486-28-35
 Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë.
9-ãî ñ³÷íÿ. 096-184-63-54
 Áóäèíîê ð-í. «Äåïî»,ïðîâ. Äæåðåëüíèé, âåëèêà
ä³ëÿíêà ç ãîðîäîì òà ñàäêîì, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, àáî ï³â. áóäèíêó. 068-619-18-33, 063-639-67-02
 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 ñ. Іâàíê³âö³, ãàç, ïîãðåá, õë³â, êðèíèöÿ, âóë.
Íîâèé ñâ³ò 14. 098-413-03-39
 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 ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, õë³â, ïîãð³á, ãàç òà
ï³÷íå îïàë., êðèíèöÿ, çåì. ä³ëÿíêà. 098-854-22-31
 Áóäèíîê ñ. Ñåëèùå, çàã. ïëîùà 87 êâ. ì., ãàç, âîäà,
ñâ³òëî, 50 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 063-883-81-83
 Áóäèíîê ñ. Ñîê³ëåöü, 55 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³, ãàç,
âîäà. 097-426-62-94
 Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî
âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê
ñòàâîê. 063-296-92-18
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð,
ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35
ñîò. 067-103-90-58
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà, ð-í
3 øêîëè. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ñòàðèé, 3,8 ñîò., º ãîñï. áóä³âë³., ãàç ïîðó÷,
âóë. Ãðóøåâñüêîãî. 063-316-71-73
 Áóäèíîê öåãëÿí. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Â. Âåëèêîãî 27,
á³ëÿ øêîëè ¹4; çåì. ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó 8,5 ñîò., ð-í
âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà. 096-969-45-97
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6 ñîò.
çåìë³.,â ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57

489531

489203

 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 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, ãàç, âîäà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, çåì. ä³ë. 15 ñîò.,
ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ë³ñîâà. 093-142-17-46
 Áóäèíîê, çàã. ïëîùà 85 êâ. ì., ãàç, âîäà, öåíòð, âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
 Áóäèíîê, ì. Êîçÿòèí, 5 ê³ìí., âàííà, ãàç+ï³÷íå îïàë.,
öåíòð, çåì. ä³ë. 6 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõí., ïîãð³á.
16 000$. 096-080-87-03, 063-411-38-47
 Áóäèíîê, ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76
 Áóäèíîê, ñ. Âåðíèãîðîäîê, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â
öåíòð³ ñåëà, ãîñï. áóä³âë³, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 068346-54-35
 Áóäèíîê, ñ. Ñåëèùå, çàã. ïëîùà 87 êâ. ì., ãàç, âîäà,
50 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä. 063-883-81-83

489854

 Áóäèíîê, ñàðàé, ë³ò. êóõíÿ, ïîãð³á, 32 ñîò. çåì., ñ.
Іâàíê³âö³. 097-978-21-88
 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
 Äà÷íà çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 093704-31-57
 Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó, ç 2-õ ïîâåðõîâèì áóäèíêîì.
097-149-12-94
 Äâà ôóíäàìåíòè ï³ä âåëèê³ ãàðàæ³ 6*12 ì. êîæíèé
ó ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³ á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 067430-51-19
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 Çåì. ä³ë.,5 ñîò., öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó.
093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ).
063-342-67-53
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë.
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Êâàðòèðà, ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêðîâèé çàâîä). 097-18546-51
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093704-31-57
 ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³,
64 êâ. ì., óòåïëåíèé. 097-775-52-40
 3-õ ê³ì. êâ., ãàðàæ, ñàðàé, íåäîðîãî. 097-70653-64

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Ford Transit, ñ³ðèé 2003 ð.â., îá`ºì äâèã. 2,4 ÒÄІ,
äèçåëüíå ïàëèâî, äëÿ ïåðåâåçåííÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿
õóäîáè,5 200$. 099-477-93-06, 063-321-04-66
 Skoda Oktavia Nour (ñåäàí), 1,6 6AZ 2008 ð., êîðîáêà
ïåðåäà÷ ìåõàí³êà, 8 000$. 096-911-78-52
 ÀÓÄІ À100, äâèã. 2,4 äò., êîë³ð ÷åðâîíèé, ñåäàí. 063303-18-03, 097-537-53-35
 ÂÀÇ «Êàëèíà» 2008 ð., ³äåàëüíèé ñòàí, îäèí ãîñïîäàð, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ. 063-590-82-69 Îëåã
 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí,
ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093750-80-82
 Êàìàç, ðîçáîðêà ïî àãðåãàòíî. 067-265-84-17
 Ìîòîáëîê «Äîáðèíÿ» 11 ê.-ñ., ôð³çà, ïëóã, êàðòîïëåñàæàëêà, ö³íà äîãîâ. 068-712-45-87
 Ìîòîöèêë «Ìóñòàíã», íîâèé, 125 êóá³â, ÌÒ110-2,
êèòàºöü, íå îáêàòàíèé, ïðîá³ã 700 êì., ç äîêóìåíòàìè,
ö³íà äîãîâ. 063-276-87-40, 068-461-27-89
 Îïåëü Êàäåò 1985 ð., ö³íà äîãîâ³ðíà. 098-624-96-84
 Ñêóòåð VIPER 150 íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. 097704-97-81
 Ñêóòåð ßìàõà JOG ÀІ 49 êóá., ñ³ðèé. 068-334-79-58
 Øêîäà Oktavia Tour óí³âåðñàë, ñ³ðà, 2008 ð. â., îá`ºì
äâèã. 1,9 ÒÄІ, äèçåëüíå ïàëèâî, 8 300$. 099-477-93-06,
063-321-04-66
 Øêîäà Îêòàâ³ÿ, 1,6, 2004 ð. â., óí³âåðñàë, ñèí³é
êîë³ð, ÷åêàº ïåðøîãî âëàñíèêà íà Óêðà¿í³. 097-463-1309, 063-829-38-85

ÊÓÏËÞ
 1-íî ê³ì. êâàðòèðó, ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³¿. 093-00261-40, 068-705-46-65
 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
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³;
åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè,
ïåðèíè. 097-529-10-20
 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
 Ãàðàæ. 093-076-60-60
 Ãîð³õ äî 20 ãðí., ï³ð`ÿ òà ïåðèíó. 098-572-42-44

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

 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
 Äð³áíó êàðòîïëþ òà êîðìîâèé áóðÿê.
063-398-52-10
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 0674300280
 Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä,
áî÷êè çàë³çí³ 200 ë³ò., øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/ó. 097-25551-60
 Êàðòîøêó. 067-159-28-54
 Êîðìîâèé áóðÿê ïî 2 ãðí/êã., òà äð³áíó êàðòîïëþ
ïî 1 ãðí/êã., â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó,
õîëîäèëüíèêè. 068-365-84-69
 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
 ÂÀÇ óí³âåðñàë, àáî õå÷áåê â ãàðíîìó ñòàí³,
áàæàíî âèï. ï³ñëÿ 2008 ð. 093-756-39-33, 067430-79-37

Ð²ÇÍÅ
 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 ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Ôîðà», íàâïðîòè ðèíêó
«Õë³áîäàð». Ïëîùà 55 ìåòð³â, ï³ä ìàãàçèí, àïòåêó,
òîùî. 067-430-23-00
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, àáî ñòóäåíòêó. 063-628-59-15, 063-628-59-25
 Çäàºòüñÿ áóäèíîê, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà
âîäà, ³íä. îïàë. 063-065-45-94
 Çäàì 1- íî ê³ì. êâ., â öåíòð³, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíà, íà òðèâàëèé òåðì³í. 096-999-24-61
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâ., â ð-í³ ó÷èëèùà. 093-596-42-49
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í ç ìåáëÿìè, áåç òåõí³êè, îïàë. ³íäèâ., áîéëåð, ë³÷èëüíèêè
íà ñâ³òëî, ãàç, âîäó. Çäàì ïîðÿäíèì ëþäÿì.
063-630-68-25
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó ç ìåáëÿìè, ð-í øêîëè ¹3.
093-140-74-81
 Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð. 063934-30-93
 Çäàì â îðåíäó âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 560ì.
êâ.+80ì.êâ. æèòëîâî¿. 0674300280
 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàì ï³âáóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, âóë. Ñåðá³íà 14.
096-508-46-34
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó (á³ëÿ çàïðàâêè ÎÊÎ).
097-354-82-45
 Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ,
ÿêà õî÷å ìàòè õîðîøîãî ÷îëîâ³êà, çàáåçïå÷åíèé áåç
øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïðîøó äçâîíèòè. 097-018-30-67
 ×îëîâ³ê 35 ðîê³â áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç æ³íêîþ äî
40-êà ðîê³â. 097-412-19-27
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Ôîðà», íàâïðîòè ðèíêó
«Õë³áîäàð». Ïëîùà 55 ìåòð³â, ï³ä ìàãàçèí, àïòåêó,
òîùî. 067-430-23-00
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ГОРОСКОП НА 1-7КВІТНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Початок тижня виявиться складним,
але вирішальним для вашої кар'єри і
стосунків з начальством. Рекомендується
показати в усій красі свій професійний
рівень. Перемоги, здобуті цього тижня,
ще довго будуть приносити призові.

Настав час для самореалізації та розкриття творчого потенціалу. Шукайте
новий підхід до старих проблем, нову
роботу. Безжально розлучайтеся з усім
застарілим і непотрібним. Вас чекає
вигідне ділове співробітництво, що порадує вас хорошими новинами.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Спробуйте трохи змінити свій стиль
спілкування, поміняйте аудиторію.
Задумайтеся про те, що дуже важливо
вміти слухати. Зараз не час для реалізації нових ідей, перешкоди будуть
виникати на кожному кроці.

Тиждень сприятливий для генерування
та втілення ваших ідей у реальність.
Ділова зустріч може виявитися досить
корисною і прибутковою. В середині
тижня буде вдалою будь-яка інтелектуальна діяльність.

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Вас чекає успіх у роботі та в особистому житті. Ви зможете стати лідером і
організатором дуже вдалих і прибуткових проектів і подій. Хоча деякі
зволікання в справах можуть злегка
розчарувати вас. Терпіння і труд,
дійсно, подарують вам виконання найзаповітніших бажань.

Мінімальні зусилля будуть давати
максимум результату. Остерігайтеся бажати комусь зла, нехай і заслужено —
ваше бажання може матеріалізуватися
в лякаючому обсязі.

КОЗЕРІГ
Раціональність і вміння збалансувати
свої емоції дозволять вам розкрити свій
потенціал. Настає час змін, надійде багато цікавих пропозицій, тільки не варто поспішати з прийняттям рішень.
У спілкуванні з діловими партнерами
стежте за своїми висловлюваннями.

РАК
Зараз не час для широкої демонстрації
своїх амбіцій. Самовпевненість теж
може виявитися зайвою. І не будьте
надмірно вимогливі до оточуючих.
У середу постарайтеся уникати перенапруження на роботі.

ВОДОЛІЙ

ЛЕВ
На початку тижня варто поставити
перед собою реалістичні завдання,
не намагайтеся зробити все і відразу.
Будьте неквапливі і уважні, не беріться
всі проблеми вирішувати самостійно,
радьтеся з близькими та колегами.

Початок тижня пройде мляво. Наберіться сил, а з четверга може початися
стрімкий зліт активності і прилив життєвих сил. Справи на роботі обіцяють
складатися досить успішно, особливо
в питаннях кар'єри, можливо, ви отримаєте приємну і вигідну пропозицію.

ДІВА

РИБИ

Вас чекає творче натхнення у всьому,
навіть в повсякденній роботі.
Не варто зациклюватися на одному
питанні, якщо ситуація не піддається
вирішенню, залиште проблему
до кращих часів.

На початку тижня вас можуть відвідати реформаторські ідеї, їх логічність,
стрункість і майже математична
краса можуть запаморочити голову
будь-кому. Що ж, зафіксуйте їх, потім
стануть в нагоді.

АНЕКДОТИ
Найнебезпечніша спортивна
гра — шахи… Можна заснути і
впасти оком на ферзя.

про неї думають пасажири
в автобусі.

***

Щоб викликати у чоловіка відразу два почуття — ненависть
і щастя, потрібно надряпати
на його автомобілі: "В сексі ти
супер!"

***

— Мамо, я в поліції. У мене
проблеми!
— А я тобі скільки разів говорила — звільняйся ти з цього
дурдому!

***

***

Ось кажуть — не відкривайте
зеленку зубами. Я вам більше
скажу, краще взагалі її нафіг
не чіпайте.

***

Після того, як маленький Вітя
навчився рахувати, татові довелося ділити пельмені порівну.

***

Коли Оксана зла, вона починає
мити вікна. І їй байдуже, що

Вовочка уважно дивиться
на манікюр вчительки і каже:
— Ольго Олександрівно, у вас
такі нігті довгі.
— Так. Подобається?
— Подобається. Напевно,
по деревах лазити добре.

***

Заплакана дівчинка підбігає
до мами:
— Мамо, мамо, вчитель
сказав, що я зовсім не знаю

математики, і поставив мені
в щоденник якусь цифру.

***

Чому всі чоловіки намагаються запросити жінку на каву?
А може вона горілку любить!

***

Чоловік повертається додому. Дружина зустрічає його
фразою:
— Дорогий, у мене для тебе
дві новини, хороша і погана… З
якої почати?
— З хорошої.
— Я більше так не буду!

***

Уявляєш, сьогодні в метро
відразу троє молодих чоловіків
встали та запропонували мені
свої місця!
— І ти помістилася?

Погода у Козятині
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