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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ПРО ВАКЦИНАЦІЮ. 
ЦЕ ТОЧНО ПОТРІБНО?

КРОСВОРД ПРО МІКРОРАЙОН «СХІДНИЙ»

с. 2

 Днями у соціальній 
мережі Фейсбук з’явилося 
повідомлення про те, що 
у школи № 9, що у селі Козятині, 
мають забрати статус опорної і 
залишити лише початкові класи

 Така новина не на жарт 
розхвилювала місцевих 
мешканців

 — Батьки шоковані! Такого 
ми не можемо дозволити! Як 
це так? Це наша рідна школа. Я 
бабушка, в мене внучка ходить 
у нашу школу і мої батьки тут 
вчилися і я, і діти мої. У нас дуже 
гарна школа! — зателефонувала 
мешканка села Козятин

 Чи справді у школі залишать 
тільки початкові класи і як 
мають реформувати навчальні 
заклади громади — дізнавалися 
наші журналісти с. 3

ЩО БУДЕ ЗІ ШКОЛОЮ?
СКАНДАЛ У СЕЛІ КОЗЯТИН

СКІЛЬКИ ЗАРОБИЛИ 
ГОЛОВИ ГРОМАД? с. 7

ЦІНИ НА ВИВІЗ СМІТТЯ 
У НАВКОЛИШНІХ СЕЛАХ 
 Розробили тарифи на вивіз 
сміття для сіл Козятинської 
громади. Хтось платитиме 
більше, хтось трохи менше. 
Ми порівняли ціни 

с. 4

НЕМАЄ ВУЛИЧНОГО 
ОСВІТЛЕННЯ
 На вулиці Джерельній провели 
ЛЕД освітлення. Але біля кількох 
будинків світла так і нема. 
«Невже ми гірші за інших?» – 
запитують козятинчани

с. 6

с. 16

У цій школі наші 
журналісти були 
взимку, після виходу 
дітей з карантину. Тут 
було затишно і тепло
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ç öüîãî ïðèâîäó ìè çâåðíóëè-
ñÿ äî çàâ³äóâà÷à Êîçÿòèíñüêîãî 
ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó ëàáîðà-
òîðíèõ äîñë³äæåíü Ëåîí³äà 
ßùóêà, ÿêèé ñàì íåäàâíî â³ä 
êîðîíàâ³ðóñó âàêöèíóâàâñÿ 

— Ëåîí³äå Îëåêñàíäðîâè÷ó, 
âàêöèíóâàòèñÿ óêðà¿íöÿì ïîòð³á-
íî ÷è ìîæíà é áåç öüîãî îá³éòèñü?

— Âðàõîâóþ÷è ³íòåíñèâíå 
çðîñòàííÿ çàõâîð³ëèõ íàâ³òü 
íå çà åêñïðåñ-òåñòàìè ³ òåñòàìè 
ÏËÐ, à çà ê³ëüê³ñòþ ãîñï³òàë³çà-
ö³é, ìè ìàºìî ñòð³ìêå çðîñòàííÿ 
åï³äåì³¿.

Íà ñüîãîäí³ ó íàñ çàõâîð³-
ëèõ ç ïî÷àòêó åï³äåì³¿ 2 òèñÿ÷³ 
500 îñ³á, ç íèõ 900 ç ïî÷àòêó 
ðîêó ³ ìàéæå 400 çà áåðåçåíü. 
À îñòàíí³ì ÷àñîì ç êîðîíàâ³ðó-
ñîì ÷è ïíåâìîí³ºþ ó â³ää³ëåí-
íÿõ ë³êàðí³ çàéìàþòü 20–30 ë³-
æîê ùîäíÿ.

Çðîñëà ê³ëüê³ñòü ïíåâìîí³é 
³ çðîñëà ê³ëüê³ñòü ï³äòâåðäæå-
íèõ âèïàäê³â êîðîíàâ³ðóñó, 
àëå ãîëîâíå, ùî çì³íèëàñÿ 

äèíàì³êà õâîðîáè. ßêùî ðà-
í³øå ïîã³ðøåííÿ ñâîãî ñòàíó 
ëþäèíà â³ä÷óâàëà íà 8–9 äåíü, 
òî ñüîãîäí³ — íà òðåò³é äåíü. 
Çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü êèñíåâî 
çàëåæíèõ ïàö³ºíò³â, ÷îãî ðàí³-
øå íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ. À ãîëîâíå, 
ùî çðîñëà ñìåðòí³ñòü â³ä óñêëàä-
íåíü êîðîíàâ³ðóñó 

— Õ³áà â³ä êîðîíàâ³ðóñó ïîìè-
ðàº á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, í³æ 
ïðè ³íøèõ ³íôåêö³éíèõ õâîðîáàõ?

— Çà âñþ ìîþ 42-ð³÷íó 
êàð’ºðó òàêî¿ ñìåðòíîñò³ í³ 
â³ä ÿêèõ ³íøèõ ³íôåêö³é ó íàñ 
íå áóëî. Í³ â³ä ãðèïó, í³ â³ä 
êîðó, í³ â³ä äèôòåð³¿.

Õî÷à ñìåðòí³ñòü ìîãëà áóòè 
íèæ÷îþ, ÿêáè ëþäè â÷àñíî 
çâåðíóëèñÿ äî ë³êàðÿ. Êîðîíà-
â³ðóñ ï³äñòóïíèé òèì, ùî áàãà-
òî ëþäåé ñïðèéìàþòü éîãî ÿê 
çâè÷àéíó çàñòóäó. Õâîð³ ÷àñòî 
çâåðòàþòüñÿ äî ìåäè÷íî¿ óñòà-
íîâè ëèøå òîä³, êîëè ð³çêî ïî-
ã³ðøóºòüñÿ ¿õí³é ñòàí. Êîðîíà-
â³ðóñ — õâîðîáà ï³äñòóïíà 

— Âáåðåãòèñÿ â³ä íå¿ ìîæíà 
áóëî?

ОЛЕНА УДВУД 

 Îáëàñòü ïðîäîâæóº «øòîðìè-
òè» â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Ó ïåðø³ 
äâà äí³ êâ³òíÿ íà Â³ííè÷÷è-
í³ çà äîáó äîäàâàëîñÿ ïîíàä 
800 íîâèõ ³íô³êóâàíü. Â³ä âè-
õ³äíèõ öèôðè òðîõè ï³øëè 
íà ñïàä, à 5 êâ³òíÿ âçàãàë³ äî-
äàëîñÿ âñüîãî 246 íîâèõ âèïàä-

ê³â. Òà âæå â³ä â³âòîðêà ê³ëüê³ñòü 
ï³äòâåðäæåíèõ ÏËÐ-òåñò³â çíîâó 
ñòàëà ïîâçòè âãîðó — çà 6 êâ³òíÿ 
äîäàëîñÿ 446 íîâèõ âèïàäê³â, 
à çà 7 êâ³òíÿ — âæå 562.

Äåñÿòü ðåã³îí³â Óêðà¿íè ïðî-
äîâæóþòü ïåðåáóâàòè ó «÷åðâî-
í³é» êàðàíòèíí³é çîí³. Â³ííè÷-
÷èíà ïîêè ùî ó ïîìàðàí÷åâ³é.

Íà Êîçÿòèíùèí³ öüîãî òèæíÿ 
ê³ëüê³ñòü ³íô³êîâàíèõ ïåðåâàëèëà 
çà äâ³ ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³. Ñòà-
íîì íà ñåðåäó, 7 êâ³òíÿ, áóëî âæå 
2 518 õâîðèõ íà COVID-19. Òàê³ 
äàí³ Êîçÿòèíñüêîãî ì³æðàéîííîãî 
â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü.

Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ó íàñ äî-
äàëîñÿ 180 íîâèõ âèïàäê³â. Öå 

íà ñòî ìåíøå, í³æ ìèíóëîãî 
òèæíÿ. Òà íå âàðòî ðîçñëàáëÿòè-
ñÿ, àäæå ê³ëüê³ñòü íîâèõ õâîðèõ 
ïðîäîâæóº çðîñòàòè. Òàê ñàìî, 
ÿê ³ ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé.

Çà äàíèìè Â³ííèöüêîãî îá-
ëàñíîãî öåíòðó ëàáîðàòîðíèõ 
äîñë³äæåíü, íà òåðåíàõ êîëèø-
íüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 

çàðåºñòðîâàíî 47 ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â. Â³äòàê çà îñòàíí³ ñ³ì 
äí³â COVID-19 çàáðàâ æèòòÿ 
ï’ÿòè íàøèõ çåìëÿê³â. Êîçÿ-
òèíùèíà çà ê³ëüê³ñòþ ñìåðòåé 
â³ä êîðîíàâ³ðóñó íà ÷åòâåðòîìó 
ì³ñö³ â îáëàñò³. Ïîêè ùî íàñ 
îáãàíÿþòü Â³ííèöÿ, Â³ííèöüêèé 
òà Æìåðèíñüêèé ðàéîíè.

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ. 
ЦЕ ТОЧНО ПОТРІБНО?
Актуально  На заваді вакцинації 
від коронавірусу в Україні є не тільки 
брак самого препарату, але й недовіра 
українців до щеплення. За даними 
опитування, не готові вакцинуватися 
половина громадян, серед яких є медики

За кількістю смертей від коронавірусу 
ми на четвертому місці в області

— Ìè ìàëè ïåðåêðèòè øëÿõè 
ïåðåäà÷³ ³íôåêö³¿. Ìè âèÿâèëèñÿ 
íå ãîòîâèìè âèÿâëÿòè äæåðå-
ëî ³íôåêö³¿ ÷åðåç íåäîñòàòíþ 
ê³ëüê³ñòü òåñò³â ³ íåñòà÷ó åï³-
äåì³îëîã³â, ùîá â³äñë³äêóâàòè 
êîíòàêòè. Òîáòî ìè öþ áîðîòü-
áó ïðîãðàëè. Ó íàñ çàëèøèëîñÿ 
³çîëþâàòè õâîðèõ â ñòàö³îíàðàõ 
÷è àìáóëàòîðíî, àëå ðîç³ðâàòè 
¿õí³é êîíòàêò ç îòî÷óþ÷èìè ìè 
òåæ íå ìîæåìî, òîìó ùî äëÿ 
öüîãî íåäîñòàòíüî ïðàö³âíèê³â 
åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè. Òîæ 
íàì ï³äõîäèòü ³íøèé øëÿõ — öå 
øëÿõ êîëåêòèâíîãî ³ìóí³òåòó ÷å-
ðåç âàêöèíàö³þ. ²çðà¿ëü óñüîìó 
ñâ³òó äîâ³â öå. Âîíè âàêöèíó-
âàëè âñå íàñåëåííÿ. Ó íèõ âæå 
íåìàº êîãî êëàñòè ó êîâ³äí³ 
êë³í³êè ³ âîíè ¿õ çàêðèâàþòü.

ß ðîçóì³þ, ùî ó íàñ â êðà¿í³ 
ï³øëà êàìïàí³ÿ äèñêðèì³íàö³¿ 
äåÿêèõ âèä³â âàêöèí. Íà êèòàé-
ñüê³ ÷è ³íä³éñüê³ êàæóòü, ùî öå 
«øèðïîòðåá», àëå öå íå òàê.

— À íà âàøó äóìêó, ùî öå 
çà âàêöèíè?

— Ìåäèöèíà â ²íä³¿ íå òàê 
âæå é ïîãàíî ðîçâèíåíà. Òå, ùî 
íà çàâîä³, ÿêèé âèðîáëÿº ïðåïà-
ðàòè, äåøåâà ðîáî÷à ñèëà — öå 
ïðàâäà. Àëå âîíè âèêîðèñòîâó-
þòü òåõíîëîã³¿, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ ó âñüîìó ñâ³ò³.

ß á ïîä³ëèâ âàêöèíè íà ñòàðî-
ãî òèïó, ÿêèìè ìè çâèêëè êî-
ðèñòóâàòèñÿ, ³ òåïåð³øí³ ç îñëà-
áëåíèì ÷è âáèòèì çáóäíèêîì. 
ª æèâ³ âàêöèíè, íàïðèêëàä, 
êèòàéñüêà âàêöèíà Êîðîíàâàê, 
ÿêà, äî ðå÷³, äî íàñ ìàº ïîñòó-
ïèòè, öå õ³ì³÷íî ³íàêòèâîâàíèé 
çáóäíèê êîðîíàâ³ðóñó. ²íä³éñüêà 

âàêöèíà ÀñòðîÇåíåêà, öÿ âàê-
öèíà ãåííî-ìîäèô³êîâàíà. Êîëè 
ëþäèíó ùåïèòè ö³ºþ âàêöèíîþ, 
ó íå¿ âèðîáëÿºòüñÿ ³ìóí³òåò ïðî-
òè àäåíîâ³ðóñíî¿ ³ êîðîíàâ³ðóñ-
íî¿ ³íôåêö³¿ îäíî÷àñíî.

ß, ÿê ë³êàð, ÿêèé â÷èâñÿ 
40 ðîê³â òîìó, á³ëüøå äîâ³ðÿþ 
³íàêòèâîâàíèì âàêöèíàì. Öåé 
â³ðóñ íå º íåáåçïå÷íèì, ó íüî-
ãî ââåäåíèé ãåí êîðîíàâ³ðóñó 
³ îðãàí³çì âèðîáëÿº àíòèò³ëà ³ 
êë³òèíè ïàì’ÿò³ ïðîòè êîðîíà-
â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿. Îðãàí³çì âæå 
áóäå ï³äãîòîâëåíèé ³ ïðè ïîÿâ³ 
â³ðóñó ë³ìôîöèòè òà àíòèò³ëà 
ïîãëèíóòü ³ çíèùàòü êîðîíàâ³-
ðóñ, ³ îðãàí³çì áåç óñêëàäíåíü 
ñïðàâèòüñÿ ç õâîðîáîþ. ß ïðà-
öþþ á³ëüøå 40 ðîê³â ³ çàâæäè 
áóâ ïðèá³÷íèêîì âàêöèíàö³¿. 
Òîìó õòî çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ 
ìîæå âàêöèíóâàòèñÿ — ïîâè-
íåí áóòè ùåïëåíèé.

— Ùî ïîâèííà çíàòè ëþäèíà 
ïåðåä âàêöèíàö³ºþ?

— Ïåðø çà âñå, ³ ïåðåä âàê-
öèíàö³ºþ ³ ï³ñëÿ íå¿ òðåáà çâåð-
íóòèñÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Â³í 

äàñòü ðåêîìåíäàö³¿ ³ îãëÿíå âàø 
ô³çè÷íèé ñòàí. Ìîæëèâî êîìóñü 
ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ ë³êàð ïîðàäèòü 
ïðèéìàòè ïðåïàðàò äëÿ ðîçð³-
äæåííÿ êðîâ³. ß òåæ áóâ íàëÿêà-
íèé ³íôîðìàö³ºþ ïðî óòâîðåííÿ 
òðîìá³â â³ä ³íä³éñüêî¿ âàêöèíè.

— Áîÿëèñÿ, àëå âñå-òàêè ï³øëè 
âàêöèíóâàòèñÿ?

— Ïî-ïåðøå, ÿ ï³øîâ, ùîá ïå-
ðåâ³ðèòè, ÿê ä³º âàêöèíà íà îð-
ãàí³çì. ßê ÿ, ÿê ë³êàð, ìîæó çà-
êëèêàòè ³íøèõ ïàö³ºíò³â ùåïëþ-
âàòèñÿ, íå ïåðåâ³ðèâøè âàêöèíó 
ñàì? Ïî-äðóãå, ìåíå ö³êàâèòü, 
ÿêèé ó ìåíå áóäå ð³âåíü àíòèò³ë 
÷åðåç 4 òèæí³ ï³ñëÿ ùåïëåííÿ. 
Òèæäåíü âæå ïðîéøîâ. ×åðåç 
3 òèæí³ ÿ çíîâ áóäó çäàâàòè àíà-
ë³ç íà àíòèò³ëà ³ òîä³ ñòîâ³äñîò-
êîâî ñêàæó, ùî íàâ³òü â ìîºìó 
îñëàáëåíîìó ðàä³àö³ºþ îðãàí³çì³ 
äîñòàòíüî áóäå àíòèò³ë äëÿ áî-
ðîòüáè ç êîâ³äíîþ ³íôåêö³ºþ. 
Ò³ëüêè òî ÿ çìîæó ñêàçàòè ÷åðåç 
3 òèæí³, à ñüîãîäí³ ÿ âïåâíåíèé, 
ùî ùåïëþâàòèñÿ ïîòð³áíî. Îñî-
áëèâî òèì, õòî çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ 
íå çìîæå ïåðåíåñòè öþ õâîðîáó.

Формування записів на вакци-
націю здійснюється через:
 Єдиний державний вебпор-
тал електронних послуг (Портал 
Дія) та його мобільний засто-
сунок (Дія);
 національний контакт-центр 
МОЗ з питань протидії поши-
ренню COVID-19;
 заклад охорони здоров’я (ре-

єстратура закладу, сімейний лі-
кар, вебпортал МІС). Телефони:
— реєстратура — 096–008–
40–85, 063–635–67–77, 
2–22–44;
— відповідальні особи — 097–
425–33–24 Бенеденчук Оксана 
Володимирівна, 
— 068–007–20–86, 2–29–
00 Фурдига Світлана Юріївна.

Як записатися на вакцинацію 

«Çà âñþ ìîþ 42-ð³÷íó 
êàð’ºðó òàêî¿ 
ñìåðòíîñò³ í³ â³ä ÿêèõ 
³íøèõ ³íôåêö³é ó íàñ 
íå áóëî. Í³ â³ä ãðèïó, 
í³ â³ä êîðó»

Леонід Ящук каже, що завжди був прибічником 
вакцинації. І що щеплення може вберегти від хвороби
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Коли верстався номер, до нас 
зателефонувала мешканка села 
Козятина. Представитися вона 
відмовилася.
— Тетяна Єрмолаєва хоче за-
крити нашу дев’яту школу. 
Зробити тільки перші-четверті 
класи, щоб були. Сьогодні хо-
дили до неї на прийом. Вона 
відмовляється. Сказала, що 
не переробить нічого. Буде 
у дев’ятій школі перший-чет-
вертий клас, — сказала жінка 
стурбованим голосом.
Ми зателефонували до Тетяни 
Єрмолаєвої і запитали, чи так 
це? Очільниця міста відповіла, 
що на прийом люди і справ-
ді приходили, але про те, що 
у школі № 9 залишать лише 
початкові класи, мова не йшла. 

Мова йшла про реформу осві-
ти, за якою до 2024 року всі 
школи громади мають стати 
дев’ятирічками, окрім одні-
єї, де будуть навчатися діти з 
10 по 12 клас.
— У найгіршому випадку 
дев’ята школа може стати 
дев’ятирічкою, але ніяк не чо-
тирирічкою, — сказала очіль-
ниця громади. — Ми цього 
року плануємо перевести 
на дев’ятирічку Сестринівку, 
Флоріанівку, Пиковець і шко-
лу № 6 на другому Козятині. 
По дев’ятій школі рішення ще 
не прийняте. Це колегіальне рі-
шення і воно вимагає широкого 
обговорення. Звичайно, про-
цес складний, але впевнена, 
що компроміс буде знайдено.

«Хоче закрити нашу дев’яту школу» 

ОЛЕНА УДВУД, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïîíåä³ëîê, 5 êâ³òíÿ. Ñîö³àëü-
íó ìåðåæó Ôåéñáóê áóêâàëüíî 
«ïîðâàâ» äîïèñ â³ä êîðèñòóâà÷à 
ï³ä ³ìåíåì Ñâ³òëàíà Áîéêî.

«Øêîëó ¹ 9 ç îïîðíî¿ ðîáëÿòü 
ô³ë³ºþ ³ çàëèøàþòü ëèøå ïî÷àò-
êîâ³ êëàñè. Çàáðàëè âæå àâòîáóñ 
³ áóñèê, òà âèâîçÿòü íîâåíüêèé 
õàð÷îáëîê íà ìåòàëîáðóõò. Áàòü-
êè îáóðåí³, â÷èòåë³ â ðîçïà÷³. 
Àëå öå ¿ì í³÷îãî íå äàñòü», — 
íàïèñàëà Ñâ³òëàíà Áîéêî.

Åìîö³éíèé äîïèñ âìèòü ðî-
ç³éøîâñÿ ³íòåðíåòîì. Éîãî ïî-
øèðèëî 282 îñîáè. À ñåðåä òèõ, 
õòî ïðî÷èòàâ, ïî÷àëàñÿ æâàâà 
äèñêóñ³ÿ.

Â³äðåàãóâàâ íà öåé äîïèñ ³ 
Îëåã Çà¿÷êî, äèðåêòîð øêîëè, 
ïðî ÿêó éøëîñÿ â ïîâ³äîìëåí-
í³. Â³í çàëèøèâ ñâ³é êîìåíòàð 
íà ñòîð³íö³ Ñâ³òëàíè Áîéêî.

«Ïåðåä òèì, ÿê ïèñàòè ïà-
ñêâ³ëü, òðåáà õî÷à á åëåìåí-
òàðíî âîëîä³òè ³íôîðìàö³ºþ! 
Íå ââîäèòè â îìàíó ëþäåé! 
Íå ñ³ÿòè äåðåçó, ïë³òêè. Í³õ-
òî í³÷îãî íå âèâîçèòü. Òå, ùî 
îñòàíí³ 10 ðîê³â øêîëà íàáðàëà 
îáåðò³â, ðîçêâ³òëà — òî öå ïðàâ-
äà. Áî ïðàöþº òàì êîëåêòèâ, 
ÿêèé áà÷èòü â äèòèí³ îñîáèñ-
ò³ñòü», — ïðîêîìåíòóâàâ Ñåðã³é 
Çà¿÷êî.

ОБЛАДНАННЯ НА МІСЦІ 
Òîãî æ äíÿ, êîëè â ìåðåæ³ 

ç’ÿâèâñÿ öåé äîïèñ, ìè çàâ³òà-

ëè äî øêîëè ¹ 9. Çóñòð³â íàñ 
êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
Îëåã Çà¿÷êî.

— Â óêðà¿íö³â º ïðèêàçêà 
«äèìó áåç âîãíþ íå áóâàº», — 
êàæå Çà¿÷êî. — Ó öüîìó âèïàäêó, 
ñòîñîâíî ÿêîãî âè äî íàñ ïðè-
¿õàëè, íåìàº í³ âîãíþ, í³ äèìó. 
Êîìóñü ïðîñòî ö³êàâî ïîøèðþ-
âàòè ³íôîðìàö³þ íà ð³âí³ ÷óòîê. 
Ó øêîë³ ¹ 9 ïîêè ùî í³ÿêèõ 
çì³í íå â³äáóâàºòüñÿ. Ìè â³ä 
ïðåñè í³êîëè í³÷îãî íå ïðèõî-
âóºìî. Êîëè áóäóòü ÿê³ñü çì³íè, 
ìåä³éíèêè ïðî íèõ ä³çíàþòüñÿ 
â ïåðøó ÷åðãó.

— Îëåãó Áîðèñîâè÷ó, íàì 
òåëåôîíóâàëà íåâ³äîìà îñîáà ³ 
ñêàçàëà, ùî ó âàñ âæå ùîñü âè-
âîçÿòü íà ìåòàëîáðóõò.

— Éä³òü ç³ ìíîþ, — êàæå äè-
ðåêòîð.

Ìè ï³øëè äî õàð÷îáëîêó, äå 
íàì ïîêàçàëè îáëàäíàííÿ. Âè-
ÿâèëîñÿ, ùî âîíî íà ì³ñö³.

— Êîëè á ùîñü âèâîçèëè, 
òî íàéïåðøîþ âèâåçëè á íàé-
äîðîæ÷ó ð³÷ — ïàðîêîíâåêòîìàò. 
Âñå, ùî ó íàñ áóëî — âñå íà ì³ñ-
ö³ — ïîñóäîìèéêà, â³òðèíè, 
ïëèòè. ² çà ëîã³êîþ, íàâ³ùî 
âèâîçèòè íà ìåòàëîáðóõò íîâ³ 
ðå÷³? — ñêàçàâ î÷³ëüíèê øêîëè.

Õàð÷îáëîê ìè çàô³ëüìóâàëè 
íà êàìåðó.

ЩО КАЖУТЬ В ОСВІТІ?
Àáè îñòàòî÷íî ðîçñòàâèòè 

óñ³ êðàïêè íàä «³» ó ö³é ³ñòîð³¿, 
ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì 

ЩО БУДЕ ЗІ ШКОЛОЮ? 
СКАНДАЛ У СЕЛІ КОЗЯТИН 
Резонанс  Днями у соціальній мережі 
Фейсбук з’явилося повідомлення 
про те, що у школи № 9, що у селі 
Козятині, мають забрати статус опорної 
і залишити лише початкові класи. Чи так 
це — дізнавалися наші журналісти

ОЛЕНА УДВУД 

 Ê³ëüêà òèæí³â òîìó äî ðåäàêö³¿ 
ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» çâåðíóëà-
ñÿ ìåøêàíêà Ìàõàðèíåöü ïàí³ 
Íåëÿ. Æ³íêà ïðîñèëà íàñ äîïî-
ìîãòè ïðèëàøòóâàòè öóöåíÿò. 
Ìàëå÷ó ïðèâåëà ñîáàêà Ìàðòà, 
ÿêó æ³íö³ ï³äêèíóëè ï³ä ïàðêàí. 
Ï³ñëÿ íàøî¿ ïóáë³êàö³¿ þíèõ 
÷îòèðèëàïèê³â çàáðàëè, à Ìàð-
òà òàê ³ çàëèøèëàñÿ. Àëå ïàí³ 

Íåë³ äóæå âàæêî ¿¿ ïðîãîäóâà-
òè, àäæå æ³íêà îòðèìóº ì³çåð-
íó ïåíñ³þ, ÿêî¿ ëåäâå âèñòà÷àº 
íà õë³á äëÿ ñåáå.

— Âîíà äóæå õîðîøà ñî-
áà÷êà, — ðîçïîâ³äàº Íåëÿ. — 
Ïî-ïåðøå, âîíà ìîëîäà — ¿é 
âñüîãî äâà ðîêè. Çâåòüñÿ Ìàð-
òà. Âîíà äóæå ñëóõíÿíà ³ ðî-
çóìíà. Îò ó ìåíå êèöÿ ãóëÿº. 
Òî ÷óæèõ êîò³â âîíà â³äãàíÿëà, 

à êèöþ íå ãîíèòü — âîíà çíàº, 
ùî öå êèöÿ ìîÿ. Çà êóðàìè 
ãàíÿëàñÿ, ÿ ¿¿ íàñâàðèëà ï³ä-
âèùåíèì òîíîì ³ âîíà çðîçó-
ì³ëà — íå ìîæíà çà êóðàìè.

Æ³íêà çâåðòàºòüñÿ äî íàøèõ 
÷èòà÷³â. Ìîæå êîìóñü ïîòð³áåí 
â³ðíèé äðóã, ÿêèé áóäå õîðî-
øèì òîâàðèøåì òà â³äì³ííèì 
çàõèñíèêîì.

— ß âæå ¿¿ â³äãîäóâàëà, áî 

âîíà çàìó÷åíà áóëà, — êàæå 
æ³íêà. — ßêáè ÿ íå òàêà ñòàðà, 
ÿ á ¿¿ í³çàùî íå â³ääàëà.

Æ³íêà â³ääàñòü òâàðèíó àáñî-
ëþòíî áåçêîøòîâíî, àëå ëèøå 
ó äîáð³ ðóêè. ßêùî õî÷åòå âçÿ-
òè ñîá³ Ìàðòó, òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì 093–688–22–94. 
Äî ðå÷³, ïàí³ Íåëÿ òàêîæ ìàº 
ê³ëüêà êîòèê³â, ÿê³ òàêîæ ïî-
òðåáóþòü ïðèõèñòêó.

«Якби я не така стара, я б її нізащо 
не віддала». Шукає господаря Марті

Марту підкинули пані 
Нелі під паркан. Жінка 
вигодувала собаку, але 
не має коштів, аби її 
утримувати 

äî Îëåíè Êàñàòê³íî¿, íà÷àëü-
íèö³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ ñïîð-
òó Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Âîíà êàæå — òå, ùî ó øêîëè 
¹ 9 ìàþòü çàáèðàòè ñòàòóñ îïî-
ðíî¿ ³ çàëèøàòü ëèøå ïî÷àòêîâ³ 
êëàñè — íåïðàâäà.

— Í³õòî äåâ’ÿòó øêîëó çà-
êðèâàòè íå çáèðàºòüñÿ, âîíà 
çàëèøàºòüñÿ îïîðíîþ, — êàæå 
Îëåíà Êàñàòê³íà. — Í³õòî í³ÿêå 
îáëàäíàííÿ çâ³äòè íå âèâîçèòü. 
Íàâïàêè, ìè çðîáèëè ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ, ùîá 
îáëàäíàòè òàì êóõíþ çà ñó÷àñ-
íèìè âèìîãàìè. Í³õòî í³ÿê³ àâ-
òîáóñè â íèõ íå çàáèðàâ. Ïðîñòî 
íàì ïåðåäàëè ãàðàæ³ «×èñòîãî 
ì³ñòà» ³ âñ³ àâòîáóñè, ÿê³ çä³é-
ñíþþòü ï³äâ³ç ó÷í³â, ñòîÿòü ó ³í-
øîìó ì³ñö³.

Ïðîòå â ìàéáóòíüîìó íà 
îñâ³òó âñå æ ÷åêàþòü çì³íè, 
³ âîíè ñòîñóþòüñÿ íå ëèøå 
øêîëè ¹ 9.

— Â³äïîâ³äíî äî «Çàêîíó 
ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», 
äî 2024 ðîêó âñ³ øêîëè, êð³ì 
îäí³º¿ ó ì³ñò³, öå áóäóòü øêîëè 
ç 1 ïî 9 êëàñ, 1–2 ñòóïåíÿ àáî 
øêîëè-ã³ìíàç³¿, ÿê âîíè íàçè-
âàþòüñÿ ó íîâîìó çàêîíîäàâ-
ñòâ³. Ëèøå îäíà øêîëà ó ì³ñ-
ò³, äå áóäóòü íàâ÷àòèñÿ ä³òè ç 
10 ïî 12 êëàñ, áóäå ìàòè ñòàòóñ 
ë³öåþ. Òàê ïåðåäáà÷àº íîâèé 
çàêîí «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ 
îñâ³òó». ² ìè í³êóäè â³ä öüîãî 
íå ä³íåìîñÿ, öå íå íàø³ çàáàãàí-
êè, — äîäàº íà÷àëüíèöÿ Óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó.

У харчоблоку школи все обладнання на місці. 
Ніхто нічого нікуди не вивозив 

— Â óêðà¿íö³â º 
ïðèêàçêà «äèìó áåç 
âîãíþ íå áóâàº», — 
êàæå äèðåêòîð. — Ó 
öüîìó âèïàäêó, íåìàº 
í³ âîãíþ, í³ äèìó
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Çà ïðîáëåìó ñì³òòÿ ó Êîçÿòè-
í³ âçÿëèñÿ ê³ëüêà ðîê³â òîìó. 
Äî òîãî, ÿê ç’ÿâèëîñÿ «×èñòå 
ì³ñòî», ÿêå ñòàëî âèâîçèòè ïîáó-
òîâ³ â³äõîäè, ðàç íà äåíü óâå÷åð³ 
¿çäèëà ìàøèíà, íà ÿêó êîçÿòèí-
÷àíè âèíîñèëè ñì³òòÿ. Íå âñòèã 
íà ìàøèíó — ÷åêàé íàñòóïíîãî 
äíÿ, áî áàê³â ïî âñüîìó ì³ñòó 
áóëî òàê ìàëî, ùî âèñòà÷èëî á 
ïàëüö³â ðóê, àáè ¿õ ïîë³÷èòè.

Ïîò³ì ñòâîðèëè «×èñòå ì³ñ-
òî», ïðèäáàëè ñó÷àñíó ìàøèíó, 
ïîñòàâèëè êîíòåéíåðè ³ ïî÷àëè 
ðåãóëÿðíî âèâîçèòè â³äõîäè.

Íàòîì³ñòü äëÿ ñ³ë ñì³òòÿ äîñ³ 
çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ ïðî-
áëåìîþ. Àäæå òàì çäåá³ëüøîãî 
â³äñóòí³é ðåãóëÿðíèé âèâ³ç ïî-
áóòîâèõ â³äõîä³â. ßñêðàâèé ïðè-
êëàä — ñåëî Êîçÿòèí, äå ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â ñì³òòÿ íå âèâîçÿòü. Ïðî 
öå ó Ôåéñáóê ùå ó ëèñòîïàä³ ïè-
ñàëà ²ðèíà Äàíêåâè÷.

«×è áóäå õòîñü çàáèðàòè ïî-
áóòîâå ñì³òòÿ â ìåøêàíö³â ñåëà 
Êîçÿòèí? Âæå 2 ì³ñÿö³ í³õòî 
íå âèâîçèòü. Ñ³ëüðàäà ñêàçàëà, 
ùî ï³ñëÿ âèáîð³â âæå íå âîíè 

öå âèð³øóþòü (äî âèáîð³â ì³ñÿöü 
í³õòî íå âèâîçèâ, à äî òîãî ðàç 
â 2 òèæí³). Ìåøêàíö³ ñåëà Êî-
çÿòèí, êóäè âè ä³âàºòå ñì³òòÿ? 
21 ñòîð³÷÷ÿ, ºâðîïåéñüêà êðà¿-
íà», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³.

«ß çäàâàâ 90 ãðí íà êâàðòàë, 
äî âèáîð³â ì³ñÿöü íå áóëî ìà-
øèíè, ïîò³ì ñêàçàëè, ùî ñ³ëüðà-
äà íå çàêëþ÷èëà äîãîâ³ð íà íî-
âèé êâàðòàë, à ïîò³ì, ùî âæå 
öèì çàéìàòèñü í³õòî íå áóäå. 
Âèâîæó äî áàê³â íà Ñòóñà àáî 
äî Àòëåòèêè, áî íåìàº ³íøîãî 
âèõîäó», — íàïèñàâ ó êîìåíòà-
ðÿõ Ñåðã³é ßìïîëüñüêèé.

«МИ ЗБИРАЄМО СМІТТЯ ТРИ-
ЧОТИРИ РОКИ» 

Ïðî òå, ÿê âèð³øóþòü ïðî-
áëåìó ç³ ñì³òòÿì ó Ìàõàðèíöÿõ, 
íàì ðîçïîâ³ëà ì³ñöåâà ìåøêàíêà 
Íåëÿ Ï³ùåíþê.

— Öå âåëèêà ïðîáëåìà äëÿ 
íàñ, — êàæå æ³íêà. — Ó íàñ º 
ì³ñöå, íàçèâàºòüñÿ ñì³òòºçâà-
ëèùå, àëå âîíî çàãàëüíå äëÿ 
äåê³ëüêîõ áóäèíê³â. Òî ìè çáè-
ðàºìî òóäè âñå öå ñì³òòÿ, à ïî-
ò³ì íàéìàºìî òðàíñïîðò. Äå 
áóâ êîëãîñï, ó íàñ òàì ïðàöþº 

Перед тим, як друкувати цю 
статтю в газеті, ми опублікува-
ли її на нашому сайті kazatin.
com. Коментували цю новину 
здебільшого мешканці села Ко-
зятин. Ті, хто висловили свою 
думку, сходяться в одному — 
вивозити сміття з села три рази 
на тиждень — це надто багато.
«Тричі на тиждень для села 
Козятин — то забагато. У нас 
як тільки починали вивозити, 
то було два рази в тиждень. 
Машина їздила напівпорож-

ня. Один раз на тиждень — це, 
на мою думку, в самий раз. Це 
моя думка та декількох моїх 
сусідів», — написала Варвара 
Орловська.
«Один раз на тиждень у селі 
Козятин — дуже добре», — на-
писала Люда Огороднійчук.
«Тричі на тиждень забагато. 
Сміття доведеться десь скупо-
вувати, щоб машина порож-
ня не їздила. Та й ціна трішки 
кусається», — прокоментувала 
Тетяна Климчук.

«Тричі на тиждень для села Козятин — то забагато» 

СКІЛЬКИ У СЕЛАХ ГРОМАДИ 
ПЛАТИТИМУТЬ ЗА ВИВІЗ СМІТТЯ?
Благоустрій  Розробили тарифи 
на вивіз твердих побутових відходів 
для сіл Козятинської громади. Хтось 
платитиме більше, хтось трохи менше. 
Ми порівняли ціни для різних сіл 

àãðîô³ðìà. Ó íèõ º íàâàíòàæó-
âà÷ ³ â³í âèâîçèòü, àëå êóäè — 
íå çíàþ, áî ìè çáèðàºìî ñì³òòÿ 
òðè-÷îòèðè ðîêè.

Çà ñëîâàìè Íåë³ Ï³ùåíþê, 
ñì³òòÿ çáèðàºòüñÿ äåê³ëüêà ðîê³â 
çà ðàõóíîê òîãî, ùî äëÿ òàê çâà-
íîãî ñì³òòºçâàëèùà âèêîïóþòü 
ãëèáîêó ÿìó. ² âæå êîëè öÿ ÿìà 
çàïîâíåíà äî âåðõó, íàéìàþòü 
ìàøèíó, ùîá íåïîòð³á âèâåçòè.

— Íó ÿêå òàì ñì³òòÿ — òå, 
ùî çàì³òàºìî ó äâîðàõ á³ëÿ 
õàòè: âïåðåì³øêó ã³ëëÿ÷êî ç 
äåðåâ, ïèë, êàì³íö³ äð³áí³, 
â êîãî ðåìîíò ðîáèâñÿ, ëèñòÿ. 
Àëå ëèñòÿ çàðàç íà ãîðîä âè-
íîñÿòü, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — 
Çà êóëüî÷êè òî ìè äîìîâèëèñÿ, 
ùî êîæåí ñïàëþº ó ñåáå ó ïëèò³, 
ùîá íå âèêèäàòè, ùîá â³òåð ¿õ 
íå ðîçâ³âàâ. À âîäó â ïëÿøêàõ 
ó íàñ ìàëî õòî êóïóº, áî òóò 
ïåíñ³îíåðè. 

СКІЛЬКИ ПРОПОНУЮТЬ 
ПЛАТИТИ?

Òåïåð, êîëè 14 ñ³ë íàâêîëî 
Êîçÿòèíà óâ³éøëè äî ÎÒÃ, 
ïðîáëåìîþ âèâîçó ñì³òòÿ ñòàëà 
çàéìàòèñÿ ì³ñüêà ðàäà. Ñïåð-
øó âèçíà÷èëè, ùî âèâîçèòè 
ïîáóòîâ³ â³äõîäè áóäå «×èñòå 
ì³ñòî», òåïåð ðîçðîáèëè òà-
ðèôè. Â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò 
äíÿìè îïóáë³êóâàëè íà ñàéò³ 

ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ó âñ³õ ñåëàõ ïëàíóþòü çàáèðà-

òè ñì³òòÿ áåçêîíòåéíåðíèì ñïî-
ñîáîì, òàê, ÿê öå ðîáëÿòü ó ïðè-
âàòíîìó ñåêòîð³ Êîçÿòèíà ÷è 
Â³ííèö³. Öå çíà÷èòü, ùî áàê³â 
íà âóëèö³ íå áóäå. Ðàç íà ê³ëüêà 
äí³â ÷è òèæí³â áóäå ïðè¿çäèòè 
ìàøèíà ³ çàáèðàòè ñì³òòÿ, ÿêå 
ëþäè âèñòàâëÿòèìóòü çà ïàðêàí.

Äëÿ êîæíîãî ñåëà áóäå ð³çíà 
ïåð³îäè÷í³ñòü âèâîçó. Òàê, ó Ðó-
áàíö³, Ôëîð³àí³âö³, Ïèêîâö³ òà 

Ïóñòîñ³ çáèðàþòüñÿ âèâîçèòè 
ñì³òòÿ ðàç íà ÷îòèðè òèæí³. Ðàç 
íà äâà òèæí³ õî÷óòü çàáèðàòè 
ñì³òòÿ ç Êîðäèø³âêè, Ïðóøèí-
êè, Ñåñòðèí³âêè, Ìàõàðèíåöü, 
Ñîê³ëüöÿ, Ñèãíàëó òà Òèòóñ³âêè. 
²ç ²âàíêîâåöü ïëàíóþòü âèâî-
çèòè ñì³òòÿ ðàç íà òèæäåíü, à ç 
ñåëà Êîçÿòèíà — òðè÷³ íà òèæ-
äåíü.

Ïëàòà çà âèâ³ç ñì³òòÿ òåæ áóäå 
ð³çíîþ. Íàéìåíøèé òàðèô ïðî-
ïîíóþòü äëÿ Ðóáàíêè ³ Ôëîð³à-

í³âêè — 10 ãðèâåíü 58 êîï³éîê 
ç ëþäèíè íà ì³ñÿöü.

Äëÿ Ïèêîâåöü òà Ïóñòîõè 
ïðîïîíóþòü òàðèô 10 ãðèâåíü 
62 êîï³éêè ç ëþäèíè íà ì³ñÿöü. 
Äåùî á³ëüøå äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè 
ìåøêàíöÿì ²âàíê³âåöü. Ïðîïî-
íóþòü òàðèô 11 ãðèâåíü 42 êî-
ï³éêè ç ëþäèíè íà ì³ñÿöü.

Äëÿ Êîðäèø³âêè ³ Ïðóøèí-
êè — 12 ãðèâåíü 17 êîï³éîê ç 
ëþäèíè íà ì³ñÿöü.

Äëÿ Ìàõàðèíåöü, Ñîê³ëüöÿ, 
Ñèãíàëó ³ Òèòóñ³âêè — 12 ãðè-
âåíü 42 êîï³éêè ç ëþäèíè íà ì³-
ñÿöü.

Äëÿ ìåøêàíö³â Ñåñòðèí³â-
êè — 12 ãðèâåíü 54 êîï³éêè ç 
ëþäèíè íà ì³ñÿöü.

À îñü íàéâèùèé òàðèô ìîæå 
áóòè ó ñåë³ Êîçÿòèí³. Òàì çáè-
ðàþòüñÿ áðàòè 16 ãðèâåíü 30 êî-
ï³éîê ç ëþäèíè íà ì³ñÿöü.

Çàóâàæèìî, ùî öå ëèøå ïðî-
ïîçèö³ÿ â³ä «×èñòîãî ì³ñòà». Òà-
ðèôè ùå íå çàòâåðäæåí³, òîæ 
öèôðè ìîæóòü çì³íèòèñÿ.

«Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ â³ä 
ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á 
ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êà-
ëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³-
êóâàííÿ», — éäåòüñÿ ó òåêñò³ 
äîêóìåíòà. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî 
éîãî ðîçì³ñòèëè 31 áåðåçíÿ, 
ïðîïîçèö³¿ ìîæíà ïîäàâàòè 
äî 10 êâ³òíÿ.

У місті біля багатоповерхівок стоять баки, куди викидають мешканці відходи, 
проте у приватному секторі сміття забирають безконтейнерним способом. 
Так само планують робити і в селах — баки там ставити не будуть 

Íàéâèùèé òàðèô 
ìîæå áóòè ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³. Òàì 
çáèðàþòüñÿ áðàòè 
16 ãðèâåíü 30 êîï³éîê 
ç ëþäèíè íà ì³ñÿöü

ОЛЕНА УДВУД 

Öüîãî òèæíÿ ó Êîçÿòèíñüê³é 
ãðîìàä³ äîäàëèñÿ íîâ³ êàðàí-
òèíí³ îáìåæåííÿ. Êîì³ñ³ÿ ç 
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïå-
êè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 
çàáîðîíèëà ä³ÿëüí³ñòü õðàì³â 

òà ³íøèõ êóëüòîâèõ ñïîðóä, 
äå íåìàº çìîãè ðîçì³ñòèòè 
ëþäåé, ç ðîçðàõóíêîì 1 îñîáà 
íà 5 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, à òàêîæ 
ïðîâåäåííÿ ðåë³ã³éíèõ çàõîä³â 
íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, ï³ä ÷àñ 
ÿêèõ ì³æ ëþäüìè íå äîòðèìà-

íî äèñòàíö³þ â ï³âòîðà ìåòðè. 
Ïîêè ùî ö³ îáìåæåííÿ ä³þòü 
ëèøå äî 12 êâ³òíÿ.

Íîâ³ îáìåæåííÿ ââåëè ³ äëÿ 
Ì³ñüêîãî òåðöåíòðó, ÿê³ ä³ÿòè-
ìóòü äî 15 êâ³òíÿ. Òàì îáìåæàòü 
â³äâ³äóâàííÿ ðîäè÷àìè ï³äîï³÷-

íèõ, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñòàö³î-
íàð³. Òàêîæ çàáîðîíèëè äîñòóï 
ñòîðîíí³õ îñ³á äî çàêëàäó.

Íàòîì³ñòü ïðîâåäåííÿ ñïîð-
òèâíèõ çàõîä³â ³ç äîòðèìàííÿì 
êàðàíòèííèõ íîðì äîçâîëèëè.

Ó â³âòîðîê, 6 êâ³òíÿ, êîì³ñ³ÿ ç 

ÒÅÁ ³ ÍÑ ç³áðàëàñÿ çíîâó. Òîä³ 
âèð³øèëè çàáîðîíèòè ïðîäàæ àë-
êîãîëüíèõ òà ñëàáîàëêîãîëüíèõ 
íàïî¿â ó ìàãàçèíàõ, êàôå òà áàðàõ 
ó í³÷íèé ÷àñ (ç 23 ãîäèíè âå÷îðà 
äî 8 ðàíêó). Ä³ÿòèìå öå îáìåæåí-
íÿ äî îêðåìîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

Про нові карантинні обмеження у громаді 
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ÍÎÂÈÍÈ

Весняний 
призов 
 Ó ïîíåä³ëîê, 5 êâ³òíÿ 
ó Êîçÿòèí³ â³äáóâñÿ ÷åðãî-
âèé åòàï âåñíÿíî¿ ïðèçî-
âíî¿ êàìïàí³¿ 2021 ðîêó — 
çàñ³äàííÿ ïðèçîâíî¿ 
ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä 
êåð³âíèöòâîì ãîëîâè 
êîì³ñ³¿, çàñòóïíèêà ãîëîâè 
Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³ÿ ×àáàíà.
Ùîäî äîòðèìàííÿ ïðîòè-
åï³äåì³îëîã³÷íèõ âèìîã, 
òî íà îáëàñíèé çá³ðíèé 
ïóíêò, ùî â Êîçÿòèí³, âñ³ 
ïðèçîâíèêè îáîâ’ÿçêîâî 
ïðèáóâàþòü ç íåãàòèâíèì 
òåñòîì íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Çäàþòü éîãî çà äîáó àáî 
äâ³ äî ïðèáóòòÿ. Ó â³é-
ñüêîâ³é ÷àñòèí³ ïðèçîâíè-
êè ïðîõîäÿòü äâîòèæíåâó 
îáñåðâàö³þ ³ ëèøå ïîò³ì 
ïðèñòóïàþòü äî âèêîíàí-
íÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â.
Ïðîõîäèòè ñëóæáó ñòðîêî-
âèêè áóäóòü ïîçà ìåæàìè 
ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ Îïåðà-
ö³¿ îá’ºäíàíèõ ñèë. Òåðì³í 
ñòðîêîâî¿ ñëóæáè ñòàíî-
âèòü ï³âòîðà ðîêó äëÿ òèõ, 
õòî íå ìàº ïîâíî¿ âèùî¿ 
îñâ³òè, òà îäèí ð³ê äëÿ 
òèõ, õòî ¿¿ ìàº.
«Çà îô³ö³éíî ïðàöåâëà-
øòîâàíèìè ïðèçîâíèêàìè 
çáåð³ãàºòüñÿ ðîáî÷å ì³ñöå, 
ç âèïëàòîþ ñåðåäíüîì³-
ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
íà âåñü ïåð³îä ïðîõîäæåí-
íÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè. 
Òàêîæ ïðèçîâíèêàì áóäå 
âèïëà÷åíî ìàòåð³àëüíó 
äîïîìîãó ó ðîçì³ð³ äâîõ 
ì³í³ìàëüíèõ çàðîá³òíèõ 
ïëàò — 2900 ãðèâåíü», — 
ïèøóòü íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №7
Оригінальна задача-мініатюра, над розв'язком якої 
необхідно добре поміркувати. Є цікавий удаваний 
слід, але вирішує несподіваний хід білих.  

Задача №7
(для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

Мат за 3 ходи (5+2)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №13 від 1 квітня 2021 року. 
Задача №6
1...Kpe4  2. Фe6x;
1. Фh6! Kpe5  2. Фg6! Kpd5  3. Фf6! Kpe4  4. Фe6x.

М. Пархоменко

ОЛЕНА УДВУД 

Âæå ð³ê ìåäè÷í³ çàêëàäè, ÿê³ 
ï³äïèñàëè äîãîâîðè ç Íàö³î-
íàëüíîþ ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ, 
ô³íàíñóþòüñÿ íàïðÿìó ç 
ÍÑÇÓ. Ïðîòå äåÿê³ ïîñëó-
ãè ó ë³êàðíÿõ ìîæóòü áóòè 
ïëàòíèìè. Íàïðèêëàä, ÿêùî 
ïîñëóãà íå âõîäèòü ó ïàêåò äî-
ãîâîðó ç ÍÑÇÓ, ÷è ÿêùî ïàö³-
ºíò çâåðòàºòüñÿ äî ìåäçàêëàäó 
áåç íàïðàâëåííÿ â³ä ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ.

Äëÿ íàøî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ çà-
òâåðäèëè íîâ³ òàðèôè íà ïëàòí³ 
ïîñëóãè. Ðîçïîâ³äàºìî, ÿê çì³-
íèëèñÿ ö³íè.

МЕДОГЛЯДИ 
Ïî÷íåìî ç ãàðíî¿ íîâèíè — 

íå âñ³ âèäè ïîñëóã ïîäîðîæ÷àëè. 
Äåÿê³ çàëèøèëèñü íà ð³âí³ ìè-
íóëîãî ðîêó. Ñåðåä íèõ — ìåäî-
ãëÿä äëÿ âîä³¿â òà äëÿ îòðèìàííÿ 
äîçâîëó íà íîñ³ííÿ çáðî¿.

Ïðîéòè ìåäîãëÿä äëÿ âîä³ÿ 
êîøòóâàòèìå çàãàëîì 333 ãðèâ-
í³ 80 êîï³éîê. Ñþäè âõîäèòü 
îãëÿä ï’ÿòè ñïåö³àë³ñò³â, àíà-
ë³çè, îáñòåæåííÿ çîðó, ÅÊÃ òà 
âèçíà÷åííÿ ãðóïè êðîâ³ é ðå-
çóñ-ôàêòîðó. ßêùî áåç îñòàí-
íüîãî ïóíêòó, òî áóäå äåøåâøå 
íà 18 ãðèâåíü 10 êîï³éîê.

Âàðò³ñòü ìåäîãëÿäó äëÿ îòðè-
ìàííÿ äîçâîëó íà íîñ³ííÿ çáðî¿ 
çàãàëîì êîøòóâàòèìå 362 ãðèâí³ 
90 êîï³éîê. Ñþäè âõîäèòü îãëÿä 
ó ï’ÿòè ë³êàð³â, àíàë³çè, îáñòå-
æåííÿ çîðó, ÅÊÃ òà ïðîâåäåííÿ 

çàêëþ÷íîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó 
ãîëîâîþ êîì³ñ³¿.

Ö³íè íà îáñòåæåííÿ òà àíà-
ë³çè ïðè ïðîõîäæåíí³ ìåäîãëÿ-
äó íà ðîáîòó òåæ çàëèøèëèñÿ 
íà ð³âí³ ìèíóëîãî ðîêó.

ТЕСТ НА КОРОНАВІРУС 
Äåùî ïîäîðîæ÷àëè ìàéæå âñ³ 

âèäè àíàë³ç³â äëÿ òèõ ïàö³ºíò³â, 
ÿê³ íå ìàþòü íàïðàâëåííÿ â³ä 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Ïðîòå äëÿ 
á³ëüøîñò³ ç íèõ ö³íè, ó ïîð³â-
íÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì, ï³ä-
íÿëèñÿ ìåíøå, í³æ íà ãðèâíþ.

Òà º é òàê³, ÿê³ ïîäîðîæ÷àëè 
äåùî á³ëüøå. Äî ïðèêëàäó, àíà-
ë³ç õàðêîòèííÿ, ÿêèé öüîãîð³÷ 
êîøòóâàòèìå 63,40, à ìèíóëîãî 
ðîêó áóâ 55,30 ãðèâí³. ×è çà-
ãàëüíèé àíàë³ç êàëó, ÿêèé òåïåð 
êîøòóº 62,60, òîä³ ÿê òîð³ê ö³íà 
áóëà íèæ÷îþ íà 8 ãðèâåíü.

Íàòîì³ñòü ö³íè íà äåÿê³ àíà-
ë³çè íå çì³íèëèñÿ. Äî ïðèêëàäó, 
âèçíà÷åííÿ ãðóïè êðîâ³ òà ðå-
çóñ-ôàêòîðó, ÿê ³ òîð³ê, êîøòóº 
26 ãðèâåíü. ×è àíàë³ç êðîâ³ ç 
âåíè. Â³í êîøòóº 32,20 ãðèâí³. 
Àáî òåñò íà âèçíà÷åííÿ ìàðêå-
ð³â ãåïàòèòó, Â²Ë òà îíêîìàð-

ПОДОРОЖЧАЛИ ДЕЯКІ 
ПОСЛУГИ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ 
Здоров’я  Через зростання інфляції 
піднімається вартість не лише курячих 
яєць і олії в магазинах і на ринках міста. 
Черга дійшла і до медичних послуг, які 
надає міська лікарня. Ми проаналізували 
тарифи, затверджені виконкомом, і 
дізналися, які процедури, аналізи та 
огляди значно подорожчали, а за що 
будемо платити на рівні з минулим роком

Дещо здорожчали усі види 
масажів, здебільшого на 40–
50 копійок. Найдорожчий із 
цього переліку — сегментар-
ний масаж шийно-грудного 
відділу хребта. Він коштує 
49,60 гривні. Тоді як торік був 
лише на 80 копійок дешевший.
Натомість масаж задньої по-
верхні шиї, спини та попере-
ково-крижової ділянки здорож-

чав більше, ніж на 10 гривень і 
нині коштує 43 гривні.
А от ціни на процедури 
на кшталт ароматичних ванн, 
інгаляцію чи електрофорез за-
лишилися на рівні з минулим 
роком.
Натомість пресотерапія подо-
рожчала майже у 3,5 рази. Нині 
ця процедура коштує 128,60, 
тоді як торік — 37 гривень.

Ціни на релакс 

Деякі послуги Міської лікарні тепер коштують дорожче. 
На деякі ціни не змінилися 

êåð³â, ö³íà íà ÿêèé ñòàíîâèòü 
22,40 ãðèâí³.

Ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ ðîáëÿòü 
òàêîæ àíàë³çè íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Ïðîòå íå ÏËÐ, ÿêèé äîçâîëÿº 
âèÿâèòè õâîðîáó, à ²ÔÀ-òåñò, 
ÿêèé ïîêàçóº, ÷è º ó âàø³é êðîâ³ 
àíòèò³ëà äî COVID-19.

ßêùî õî÷åòå ïåðåâ³ðèòèñÿ, ÷è 
ìàºòå ³ìóí³òåò äî êîðîíàâ³ðóñó, 
³ íå ìàºòå ïðè öüîìó íàïðàâ-
ëåííÿ â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, äî-
âåäåòüñÿ çàïëàòèòè 117 ãðèâåíü 
10 êîï³éîê.

ПРИЙОМ У ЛІКАРЯ 
Îãëÿä ó ñïåö³àë³ñò³â, ÿêùî 

çâåðòàºòåñÿ áåç íàïðàâëåííÿ 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, çäåá³ëüøîãî 
íå ïîäîðîæ÷àâ. Îêð³ì äåÿêèõ 
ë³êàð³â.

Äî ïðèêëàäó, çà êîíñóëüòàö³þ 
ã³íåêîëîãà òåïåð òðåáà áóäå ïëà-
òèòè 69,10 ãðèâí³. Öå äîðîæ-
÷å, í³æ òîð³ê, íà 3,50. Ïðèéîì 
ó åíäîêðèíîëîãà ïîäîðîæ÷àâ 
ìàéæå íà 10 ãðèâåíü ³ òåïåð 
êîøòóº 25,30. Çà êîíñóëüòàö³þ 
êàðä³îëîãà òðåáà áóäå çàïëàòèòè 
40,10 ãðèâí³, õî÷à ó ïîð³âíÿíí³ 
ç ìèíóëîð³÷íèìè ö³íàìè ïîäî-
ðîæ÷àííÿ íå âåëèêå — âñüîãî 
íà ãðèâíþ. À îò îãëÿä ó ôòèç³à-
òðà ïîäîðîæ÷àâ ìàéæå íà 9 ãðè-
âåíü ³ íèí³ êîøòóº 29,60.

Êîíñóëüòàö³ÿ ðåøòè ñïåö³àë³ñ-
ò³â êîøòóº òàê ñàìî, ÿê ³ òîð³ê.

УЗД 
Á³ëüø³ñòü âèä³â óëüòðàçâó-

êîâîãî äîñë³äæåííÿ íå ïîäî-
ðîæ÷àëè. Ïðîòå íà äåÿê³ ö³íà 
òðîõè çì³íèëàñÿ. Êîìïëåêñíå 

äîñë³äæåííÿ ïå÷³íêè, æîâ÷íî-
ãî ì³õóðà, æîâ÷íèõ ïðîòîê, 
ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè ³ ñåëåç³í-
êè çäîðîæ÷àëî íà 1,50 ³ òåïåð 
êîøòóº 135,50 ãðèâí³. Òå æ 
ñàìå ñòîñóºòüñÿ êîìïëåêñíîãî 
ÓÇÄ íèðîê, íàäíèðêîâî¿ çàëîçè, 
ñå÷îâîãî ì³õóðà ç âèçíà÷åííÿì 
çàëèøêîâî¿ ñå÷³ ³ ïåðåäì³õóðîâî¿ 
çàëîçè. Âîíî êîøòóº 135,50 ãðèâ-
í³, íà 2,20 äîðîæ÷å, í³æ òîð³ê.

ÓÇÄ ìàòêè ïðè âàã³òíîñò³ ³ îá-
ñòåæåííÿ ñòàíó ïëîäó òåæ äåùî 
çäîðîæ÷àëî. Íèí³ öå äîñë³äæåí-
íÿ êîøòóº 151,30, ùî ìàéæå 
íà äâ³ ãðèâí³ á³ëüøå. Óëüòðàçâóê 
ìîëî÷íèõ çàëîç òåïåð êîøòóº 
105 ãðèâåíü. Öå äîðîæ÷å, í³æ 
òîð³ê, íà 1,40.

Íàãàäàºìî, ïëàòèòè çà ÓÇÄ 
äîâåäåòüñÿ òîä³, êîëè âè éäåòå 
éîãî ðîáèòè áåç íàïðàâëåííÿ 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

В РАЗИ ДОРОЖЧЕ 
Íàòîì³ñòü íà äåÿê³ ïîñëóãè, 

ÿêùî çâåðòàºòåñÿ áåç íàïðàâëåí-
íÿ, ö³íà çðîñëà íåàáèÿê. Äî ïðè-
êëàäó, äîñë³äæåííÿ ãîñòðîòè çîðó 
ïîäîðîæ÷àëî ìàéæå âäâ³÷³ ³ òå-
ïåð êîøòóº 14,40. Òîä³ ÿê ìèíó-
ëîð³÷íà ö³íà — 8,20 ãðèâí³. Òàê 
ñàìî ìàéæå âäâ³÷³ äîðîæ÷å êî-
øòóº âèì³ðÿòè î÷íèé òèñê. Ö³íà 
íà öþ ïðîöåäóðó — 12 ãðèâåíü, 
à ìèíóëîãî ðîêó áóëî 7.

Âèçíà÷åííÿ êîëüîðîâ³ä÷óòòÿ 
çîðó çðîñëî âòðè÷³ â ö³í³ ³ òåïåð 
êîøòóº 16,70 ãðèâí³. À âàðò³ñòü 
äîñë³äæåííÿ âåñòèáóëÿðíîãî 
àïàðàòó ï³äñêî÷èëà á³ëüøå, í³æ 
â ÷îòèðè ðàçè, ³ íèí³ ñòàíîâèòü 
25,70 ãðèâí³.

Ф
О

ТО
 З

 А
РХ

ІВ
ІВ

 Г
А

ЗЕ
ТИ

Ðîáëÿòü òàêîæ àíàë³çè 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Ïðîòå 
íå ÏËÐ, à ІÔÀ-òåñò, 
ÿêèé ïîêàçóº, ÷è º ó 
âàø³é êðîâ³ àíòèò³ëà 
äî COVID-19
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ÏÐÎÁËÅÌÀ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ìè ¿õàëè çà âêàçàíîþ 
àäðåñîþ, òî ïîì³òèëè, ùî â³ä 
158 äî 60 áóäèíêó íà êîæíîìó 
º òàáëè÷êà ç âêàçàíèì íîìåðîì. 
Ó êîãîñü íà òàáëè÷ö³ âóëèöÿ 
Äæåðåëüíà, ó êîãîñü äîñ³ ñòàðà 
íàçâà — Ê³ðîâà, àëå âîíè º ³ öå 
ïîëåãøóº ïîøóê ïîòð³áíîãî äî-
ìîãîñïîäàðñòâà. À ùå öÿ âóëèöÿ 
ðîçä³ëåíà íà òðè ÷àñòèíè.

— Ïåðøà ¿¿ ÷àñòèíà â³ä 
¹ 1 äî 50. Äðóãà éäå ç ê³íöÿ 
âóëèö³ äî 74 áóäèíêó ³ ñõîäèòü 
â ñòîðîíó íà ïðîâóëêó Ë³ñîâîìó. 
Òðåò³é — ñèðîòèíñüêèé, — êàæå 
âèïàäêîâèé ñï³âðîçìîâíèê, ÿêî-
ãî ìè çóñòð³ëè äîðîãîþ, ïàí 
Îëåã. Â³í ðîçïîâ³â, ùî îñâ³ò-
ëåííÿ âóëèö³ çðîáëåíî òàê, ùî 
æèâèòüñÿ ç ð³çíèõ ñòîð³í. Òîìó 
íå íà âñ³é âóëèö³ º ñâ³òëî.

Êîëè ìè ïðèéøëè äî áóäèíêó 
60, íàñ çóñòð³ëè ïàí Ìèêîëà ç 
ïàí³ Ãàëèíîþ.

— Ìè âæå çâåðòàëèñÿ ó ì³ñüêó 
ðàäó ç ïèòàííÿì, ÷îìó íà ïî-
÷àòêó ³ ç ê³íöÿ âóëèö³ º îñâ³ò-
ëåííÿ, à ó íàñ íåìàº? — êàæå 
æ³íêà. — Òàì íàì ñêàçàëè, ùî 

òðåáà çâåðòàòèñÿ äî äåïóòàòà 
ì³ñüêî¿ ðàäè Øóìñüêîãî. Â³í 
áóâ ó íàñ, ò³ëüêè êàæå: «Îò êóäè 
ÿ âàì ö³ ë³õòàð³ ïðèñòðîþ?» Ìè 
éîìó íàâ³òü ñòîâïè ïîêàçàëè, 
äå, íà íàøó äóìêó, ìàþòü âè-
ñ³òè 2 ë³õòàð³, ÿê³ ìè ïðîñèìî 
ïîñòàâèòè.

— Ó íàñ òóò òàêà òåìíîòà, 
ùî ìîëîäü ñþäîþ íå õîäèòè, 
à á³æèòü. Áîÿòüñÿ òåìðÿâîþ 
õîäèòè. Áóëè âèïàäêè, êîëè 
íåâ³äîì³ ç êóù³â íàïàäàëè 
íà ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Ìèêîëà. — Äîðîãà, áà÷èòå ÿêà, 
òóò îäí³ êàëþæ³. Êîëè ìàíåâ-
ðîâîãî íà âèòÿæö³ íåìàº, ìè 
õîäèìî êîë³ºþ âèòÿæêè. ª 
ëþäè, ÿê³ áîÿòüñÿ éòè â òåì-
ðÿâ³, òî ïåðåëàçÿòü ï³ä âàãî-
íàìè. Áóëè âèïàäêè, êîëè 
ëþäèíà ùå áóëà ï³ä âàãîíîì, 
à ëîêîìîòèâ ïî÷èíàâ íàäâè-
ãàòè íà ã³ðêó. Ñïîä³âàºìîñÿ, 
ùî ìîæå ç âàøîþ äîïîìîãîþ 
íàì ïîñòàâëÿòü öèõ 2 ë³õòàð³. 
Á³ëüøå ñþäè íå òðåáà.

Êîëè äîáðå ñìåðêëî, ìè ùå 
ðàç íàâ³äàëèñü íà ïðîáëåìíèé 
â³äð³çîê âóëèö³ Äæåðåëüíî¿. 
Ò³ëüêè äëÿ ïåðåâ³ðêè òåìðÿâè 

«ТУТ У НАС ТАКА ТЕМНОТА, ЩО 
СЮДОЮ НЕ ХОДЯТЬ, А БІЖАТЬ»
Темрява  На гарячу лінію газети 
«RIA-Козятин» звернулися мешканці 
вулиці Джерельної будинку 60. Вони 
повідомили, що перед місцевими 
виборами на їхній вулиці провели ЛЕД 
освітлення. «Але провели його від 1-го 
до 50 номера та від кінця вулиці до 
будинку за номером 74. Невже ми гірші 
за інших?» —  запитують козятинчани

ìè îáðàëè íå çîâñ³ì âäàëèé 
ïåð³îä. Ìàíåâð³â ç âàãîíàìè 
íà âèòÿæö³ íå áóëî, ³ â³ä âèøîê 
îñâ³òëåííÿ çàë³çíèö³ ïðîáèâà-
ëèñÿ ïðîìåí³ ñâ³òëà. Ò³ëüêè òà-
êîãî îñâ³òëåííÿ âèñòà÷àëî, ùîá 
íå âñòóïèòè â êàëþæó. Êîëè âè-
íèêàº ñèòóàö³ÿ, ÿê ðîçïîâ³äàëè 
ìåøêàíö³ áóäèíêó 60, òî âîíè 
ä³éñíî æèâóòü ÷àñ â³ä ÷àñó â ñó-
ö³ëüí³é òåìðÿâ³.

Â ñóáîòó, 3 êâ³òíÿ, ìè çâåð-
íóëèñÿ äî äåïóòàòà ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îëåêñàíäðà Øóìñüêîãî.

— Ç ïðèâîäó îñâ³òëåííÿ 
íà âóëèö³ Äæåðåëüí³é, äî ìåíå 
ç ìåøêàíö³â í³õòî íå çâåðòàâ-
ñÿ. ß áóâ çà àäðåñîþ Ìàòðîñî-

âà, 202. Òàì ë³õòàð îñâ³òëåííÿ 
ËÅÄ âèéøîâ ç ëàäó. ß çâåðíóâñÿ 
äî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè ïî ÆÊÃ Àíäð³ÿ Êîðí³é÷ó-
êà ³ â³í íàïðàâèâ ñïåö³àë³ñòà, ³ 
îñâ³òëåííÿ çà âêàçàíîþ àäðå-
ñîþ áóëî â³äíîâëåíî. Ç ïðè-
âîäó, ùîá ïðîâåñòè îñâ³òëåí-
íÿ íà Äæåðåëüí³é, âàì êðàùå 
çâåðíóòèñÿ äî íà÷àëüíèêà ÆÊÃ.

Ìè ñêîðèñòàëèñÿ ïîðà-
äîþ äåïóòàòà ³ çâåðíóëèñÿ 
â ÆÊÃ. Ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóà-
ö³þ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÆÊÃ 
²âàí Âîâêîäàâ. Â³í ïîâ³äîìèâ, 
ùî íà äàíîìó åòàï³ îñâ³òëåííÿ 
ËÅÄ íà ÷àñòèí³ âóëèö³ Äæåðåëü-
íî¿ ïðîâåñòè íåìîæëèâî ÷åðåç 
òåõí³÷í³ ïðè÷èíè. 

ó

«Ìè âæå çâåðòàëèñÿ 
ó ì³ñüêó ðàäó 
ç ïèòàííÿì, ÷îìó 
íà ïî÷àòêó ³ ç ê³íöÿ 
âóëèö³ º îñâ³òëåííÿ, 
à ó íàñ íåìàº?»

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Âæå ì³ñÿö³â çî äâà ãðîìàäîþ 
ì³ñòà õîäÿòü ÷óòêè, ùî íîâà 
âëàäà ä³º, ÿê ó ðîñ³éñüêîìó ²í-
òåðíàö³îíàë³ ñï³âàºòüñÿ: «ìû 
íàø, ìû íîâûé ìèð ïîñòðî-
èì», íó à ïåðåä òèì âñå ðîç-
âàëèìî. Âñå, ùî ìîæíà çàêðè-
òè — çàêðèâàºìî, êîãî ìîæíà 
ñêîðîòèòè — ñêîðî÷óºìî, êîãî 
ìîæíà çàì³íèòè — ñòàâèìî 
ñâî¿õ. ×àñòèíà ïðàâäè â òàêèõ 
âèñëîâàõ ìîæëèâî º, àëå ùî 
ñòîñóºòüñÿ ãîë³â êâàðòàëüíèõ 
êîì³òåò³â, òî âëàäà âèõîäèëà 
ç ïîçèö³¿ çàêîíó.

²ç çàê³í÷åííÿì ïîâíîâàæåíü 
ì³ñüêî¿ ðàäè, çàê³í÷óþòüñÿ ïî-

âíîâàæåííÿ êâàðòàëüíèõ êî-
ì³òåò³â. Ãîëîâà êâàðòàëüíîãî 
êîì³òåòó — ïîñàäà âèáîðíà 
³ îáèðàþòü éîãî øëÿõîì ãî-
ëîñóâàííÿ. Àëå ùî òàì ãð³-
õà òà¿òè? Íàâ³òü ë³òí³ ëþäè 
íå ïàì’ÿòàþòü, êîëè âîíè 
îáèðàëè ãîëîâó êâàðòàëüíîãî 
êîì³òåòó íà çáîðàõ ãðîìàäè. 
ßê ïðàâèëî, ãîëîâó ïðèçíà-
÷àëè ³ ñòàâèëè ãðîìàäó ïåðåä 
ôàêòîì — îò âàø íîâèé óïî-
âíîâàæåíèé îðãàíó ñàìîîðãà-
í³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

Ç ïðèõîäîì íà ïîñàäó ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Òåòÿíè ªðìî-
ëàºâî¿, ïîñòàëî ïèòàííÿ, ÷è 
ëåã³òèìí³ ãîëîâè êâàðòàëüíèõ 

êîì³òåò³â? Íîâà âëàäà ìàëà 
íà ìåò³ ïðîâåñòè òàê³ âèáîðè, 
ò³ëüêè âðàõîâóþ÷è åï³äåì³÷íó 
ñèòóàö³þ ç êîðîíàâ³ðóñîì, âè-
ð³øèëè îáìåæèòèñü îïèòóâàí-
íÿì â ãðîìàä³. ßêùî ãîëîâà 
êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó êîðèñ-
òóºòüñÿ ïîâàãîþ â ãðîìàä³ — 
çíà÷èòü äîñòîéíèé áóòè êåð³â-
íèêîì îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

Íàðàç³ êâàðòàëüí³ êîì³òåòè 
³ ïðàâäà íå ëåã³òèìí³. Ó íèõ 
çàáðàëè ïå÷àòêè. Âñ³ äîâ³ä-
êè, ÿê³ âèäàâàëè çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ, íèí³ âèäàþòü 
ó ÖÍÀÏ³. Êâàðòàëüí³ êîì³òåòè 
ïåðåáóâàþòü â ñòàòóñ³ òàêîãî 

ñîá³ öèâ³ëüíîãî ä³ëüíè÷íîãî — 
âèäàþòü õàðàêòåðèñòèêè, â³-
òàþòü â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî¿ ðàäè 
âåòåðàí³â ïðàö³, þâ³ëÿð³â, òà 
äîâãîæèòåë³â, âèð³øóþòü ïîáó-
òîâ³ ³ ñï³ðí³ ïèòàííÿ ãðîìàäÿí. 
Êîëè ä³ÿëüí³ñòü öüîãî ïðåä-
ñòàâíèöüêîãî îðãàíó ãðîìàäè 
³ ì³ñüêî¿ âëàäè íà ì³ñöÿõ áóäå 
â íàøîìó ì³ñò³ îô³ö³éíîþ, ìè 
çàïèòàëè â î÷³ëüíèö³ ì³ñòà Òå-
òÿíè ªðìîëàºâî¿.

— Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ êâàð-
òàëüíèõ îêðóã³â, ïðèéíÿòòÿ 
ïîëîæåííÿ, îáðàííÿ îðãàíó, 
âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ä³ÿëüíîñò³ 
ïå÷àòêè â êâàðòàëüí³ êîì³òå-
òè ïîâåðíóòü. Äîâ³äêè áóäóòü 

âèäàâàòè ò³ëüêè ò³, ÿê³ ïåðåä-
áà÷åí³ çàêîíîì. Íàïðèêëàä, 
äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ ìàº 
âèäàâàòèñÿ ì³ñöåâèì ÖÍÀ-
ÏÎì. Ó êâàðòàëüíîìó êîì³òåò³ 
íå ìîæóòü çíàòè, ñê³ëüêè ÷ëå-
í³â ðîäèíè ó äîìîãîñïîäàðñòâ³, 
õî÷à çà äîâ³äêîþ ãðîìàäÿíè 
ïðèõîäÿòü ç äîìîâîþ êíèãîþ, 
íà äàíèé ÷àñ öåé äîêóìåíò 
íå º îáîâ'ÿçêîâèì. Çàòå õà-
ðàêòåðèñòèêó ëþäèíè ìîæóòü 
êðàùå çíàòè ó êâàðòàëüíîìó 
êîì³òåò³. Îðãàí óïðàâë³ííÿ 
êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó áóäå 
âèêîíóâàòè ò³ëüêè âëàñòèâ³ 
äëÿ íüîãî ôóíêö³¿, — ñêàçàëà 
Òåòÿíà ªðìîëàºâà.

Коли квартальні комітети стануть легітимними

Місцеві мешканці кажуть, що тут достатньо буде 
встановити всього два ліхтарі. Більше не треба
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ÎÃËßÄ

Після виборів 2020 року у Глухівцях і Мах-
нівці залишились ті самі очільники, проте 
Козятин та Самгородок обрали нових. Тож 
ми зазирнули і в декларації голів, які керу-
вали громадами до виборів.
Олександр Пузир, попередній голова Ко-
зятинської міської ради, відповідно до де-
кларації, яку подав вже як депутат, спільно з 
дружиною Іриною володіє квартирою у Ко-

зятині, площею 61 квадратний метр. Має 
автомобіль Renault Megane Scenic, 2015 року 
випуску, який придбав у жовтні 2019-го. 
У 2020 році як очільник Козятинської міської 
ради отримав 485 тисяч 726 гривень за-
робітної плати. Це за 10 місяців і три тижні 
2020 року.
Микола Чернипко, екс-очільник Сам-
городоцької сільської ради, відповідно 

до декларації, яку подав вже як начальник 
відділу соціального захисту населення та 
охорони здоров’я при сільраді, володіє 
чотирма земельними ділянками у Самго-
родку. Інформації про будинки чи кварти-
ри, а також автомобілі немає. Як сільський 
голова отримав у 2020 році 154 тисячі за-
робітної плати. Це за 10 місяців і 2,5 тижні 
2020 року.

Декларації екс-голів 

АНАЛІЗУЄМО ДЕКЛАРАЦІЇ 
ОЧІЛЬНИКІВ ГРОМАД 
Гроші  Закінчився період подачі електронних декларацій. Ми зазирнули 
у документи чотирьох голів громад колишнього Козятинського району, а також екс-
очільників. Що ми там знайшли — читайте у нашому матеріалі 

Ïåðøèì ñâîþ äåêëàðàö³þ 
ïîäàâ Îëåêñàíäð Àìîíñ, ãîëî-
âà Ãëóõ³âåöüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè. Òîæ ïî÷íåìî ç íüîãî. 
Íàãàäàºìî, íà âèáîðàõ 2020 ðîêó 
â³í áàëîòóâàâñÿ â³ä ïàðò³¿ «ªâðî-
ïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü». Äî öüîãî 
âæå áóâ ãîëîâîþ Ãëóõ³âåöüêî¿ 
ñåëèùíî¿ ðàäè.

Çã³äíî ç äåêëàðàö³ºþ, ïîäàíîþ 
20 áåðåçíÿ, ìàº äâ³ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíêè ó Ãëóõ³âöÿõ òà îäíó — 
ó Çîçóëèíöÿõ, à òàêîæ áóäè-
íîê íà 150 êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
ó Ãëóõ³âöÿõ. Ùå îäíà çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà ó Ãëóõ³âöÿõ íàëåæèòü 
äðóæèí³ ²ðèí³.

Îëåêñàíäð Àìîíñ âîëîä³º 
ëåãêîâèêîì ÂÀÇ, 2005 ðîêó 
âèïóñêó, à äðóæèíà — àâò³â-
êîþ Volkswagen Passat, 2002 ðîêó 
âèïóñêó, ÿêó ïðèäáàëà 17 ëèñ-
òîïàäà 2020 ðîêó.

Çà ãîëîâóâàííÿ ó ñåëèùí³é ðàä³ 
Îëåêñàíäð Àìîíñ çàðîáèâ 291 òè-
ñÿ÷ó 593 ãðèâí³. Öå ñóìà çà âåñü 
2020 ð³ê, ïîçàÿê â³í î÷îëþâàâ 
Ãëóõ³âö³ ùå äî âèáîð³â. Òàêîæ 
ó 2020 ðîö³ Îëåêñàíäð Àìîíñ 
îòðèìàâ 750 ãðèâåíü áëàãîä³éíî¿ 
äîïîìîãè â³ä Ãëóõ³âåöüêî¿ ñåëèù-
íî¿ ðàäè òà 14 òèñÿ÷ ñîö³àëüíèõ 
âèïëàò â³ä Óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó 
íàñåëåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ÐÄÀ.

Ï³ñëÿ Îëåêñàíäðà Àìîíñà 
äåêëàðàö³þ ïîäàâ Ïàâëî Êóçü-
ì³íñüêèé, ãîëîâà Ìàõí³âñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Íà-
ãàäàºìî, íà âèáîðàõ ó æîâòí³ 
2020 ðîêó â³í áàëîòóâàâñÿ â³ä 
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Çà ìàéáóòíº». 
Äî öüîãî î÷îëþâàâ Ìàõí³âñüêó 
ñ³ëüñüêó ðàäó.

Çã³äíî ç äåêëàðàö³ºþ, ïî-
äàíîþ 24 áåðåçíÿ, âîëîä³º çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ òà áóäèíêîì 
íà 38 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ó Êîçÿ-
òèí³, äâîìà çåìåëüíèìè ä³ëÿíêà-
ìè òà ãàðàæåì ó Ìàõí³âö³, à òà-
êîæ êâàðòèðîþ íà 38 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â ó ñåë³ Áîõîíèêè, ùî 
ó Â³ííèöüêîìó ðàéîí³. Äðóæèíà 
Ëþäìèëà ìàº ïðàâî âëàñíîñò³ 
íà äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè òà æèò-
ëîâèé áóäèíîê íà 77 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â ó Ìàõí³âö³.

Ùî ñòîñóºòüñÿ òðàíñïîðòíèõ 

çàñîá³â, òî Ïàâëî Êóçüì³íñüêèé 
ìàº ëåãêîâèê Skoda Octavia Tour, 
2007 ðîêó âèïóñêó, âàíòàæ³âêó 
ÃÀÇ-53 òà òðàêòîð, à äðóæèíà — 
ëåãêîâèê ÂÀÇ.

Íà ïîñàä³ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè 
Ïàâëî Êóçüì³íñüêèé çàðîáèâ 
398 òèñÿ÷ 274 ãðèâí³. Öå — ñóìà 
çà âåñü 2020 ð³ê, àäæå â³í î÷î-
ëþâàâ Ìàõí³âêó ³ äî âèáîð³â.

Íà ÷åðç³ Ñåðã³é Ëàíîâèê, ãî-
ëîâà Ñàìãîðîäîöüêî¿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Íàãàäàºìî, 
ó æîâòí³ 2020 ðîêó â³í áàëîòó-
âàâñÿ â³ä «Áàòüê³âùèíè».

Çã³äíî ç äåêëàðàö³ºþ, ÿêó ïî-
äàâ 29 áåðåçíÿ, ïðîæèâàº ó Â³-
ííèö³. Ñàìå Â³ííèöÿ âêàçàíà ÿê 
ì³ñöå ðåºñòðàö³¿, ÿêå çá³ãàºòüñÿ 
ç ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

Ìàº ïî îäí³é çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ ó Ìèêîëà¿âö³, Ñàìãîðîäêó 
òà Ãîëóá³âö³ (ñåëî ó êîëèøíüîìó 
Êàëèí³âñüêîìó ðàéîí³). Ñóìàðíà 
ïëîùà öèõ ä³ëÿíîê — 9,4 ãåê-
òàðà. Òàêîæ âîëîä³º êâàðòèðîþ 
ó Â³ííèö³ íà 54 êâàäðàòíèõ 
ìåòðè. Òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
ó äåêëàðàö³¿ íåìàº.

Íà ïîñàä³ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè 

Ñåðã³é Ëàíîâèê îòðèìàâ 29 òè-
ñÿ÷ ³ 40 ãðèâåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè. 
Çà äàíèìè àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè 
YouControl, Ñåðã³é Ëàíîâèê 
î÷îëþº ãðîìàäó ç 19 ëèñòîïàäà 
2020 ðîêó. Òîæ ö³ 29 òèñÿ÷ — 
êîøòè, ÿê³ â³í çàðîáèâ çà ï³â-
òîðà òèæí³ ëèñòîïàäà ³ ãðóäåíü 
2020 ðîêó.

Òåòÿíà ªðìîëàºâà, ãîëîâà 
Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè. Íàãàäàºìî, íà âèáîðàõ 
ó æîâòí³ 2020 ðîêó âîíà áàëî-
òóâàëàñÿ â³ä ïàðò³¿ «Óêðà¿íñüêà 
ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà».

Ñâîþ äåêëàðàö³þ ÿê ì³ñü-
êèé ãîëîâà çà çâ³òíèé ïåð³îä 
2020 ðîêó Òåòÿíà ªðìîëàºâà 
ïîäàëà äâ³÷³ — 30 áåðåçíÿ ³ âè-
ïðàâëåíó — 1 êâ³òíÿ.

Âîëîä³º â Êîçÿòèí³ òðüîìà çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, áóä³âëåþ 
ìàãàçèíó, ïëîùåþ 141 êâ. ìåòð, 
÷àñòèíîþ êâàðòèðè. ×îëîâ³êîâ³ 
Âîëîäèìèðó íàëåæèòü áóäèíîê. 

Òàêîæ ñåðåä îá’ºêò³â íåðóõî-
ìîñò³, ÿê³ çàäåêëàðóâàëà Òåòÿ-
íà ªðìîëàºâà, º íåäîáóäîâàíèé 
áóäèíîê íà 185 êâàäðàòíèõ ìå-
òð³â ó Êîçÿòèí³, ïðàâî âëàñíîñò³ 
íà ÿêèé íàëåæèòü ¿é.

Ìàº àâò³âêó BMW Õ1, 
2010 ðîêó âèïóñêó òà òðàêòîð, à ¿¿ 
÷îëîâ³ê — ëåãêîâèê Mercedes-
Benz ML 350, 2011 ðîêó âèïóñ-
êó, âàíòàæ³âêè ÇÈË-ÌÌÇ, ÃÀÇ, 

Nissan òà ñ³ëüãîñïòåõí³êó.
Òåòÿí³ ªðìîëàºâ³é íàëåæèòü 

100 % â³ä çàãàëüíîãî êàï³òà-
ëó ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Ãàäîìåöüêå», ÿêå ñïåö³àë³çó-
ºòüñÿ íà ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàð-
ñòâ³. Çàñíîâíèêîì ö³º¿ ô³ðìè, 
çà äàíèìè àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè 
Youcontrol, º ¿¿ ÷îëîâ³ê — Âî-
ëîäèìèð ªðìîëàºâ.

Çà ãîëîâóâàííÿ ãðîìàäîþ 
ó 2020 ðîö³ Òåòÿíà ªðìîëàº-
âà îòðèìàëà 29 òèñÿ÷ 22 ãðèâ-
í³ çàðïëàòè. Öå çà îñòàíí³é 
òèæäåíü ëèñòîïàäà ³ ãðóäåíü 
2020 ðîêó.

Майже 10 гектарів землі

Квартира, будинок і не тільки 

Допомога і соціальні виплати

Рекордсмен за кількістю 
транспортних засобів 

Пошкодили 
газову мережу
 Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü 
íà ãàçîâèõ ìåðåæàõ Â³-
ííè÷÷èíè ñòàëîñÿ ÷îòèðè 
ïîøêîäæåííÿ ï³äçåìíèõ 
ìåðåæ âíàñë³äîê âèêî-
íàííÿ çåìëÿíèõ ðîá³ò áåç 
ïîãîäæåííÿ ç ÀÒ «Â³ííè-
öÿãàç». Äâà òàêèõ âèïàä-
êè òðàïèëèñÿ ó Â³ííèö³, 
ùå äâà — ó Êîçÿòèí³ òà 
Ëàäèæèí³.
ßê íàñë³äîê — âèìóøåíà 
àâàð³éíà çóïèíêà ïî-
äà÷³ ãàçó ñïîæèâà÷àì, 
íåâ³äêëàäíèé ðåìîíò 
ïîøêîäæåíèõ ä³ëÿíîê 
ìåðåæ. Ï³ñëÿ öüîãî ìàº 
áóòè ïðîâåäåíà ïåðåâ³ðêà 
ìåðåæ íà ãåðìåòè÷í³ñòü òà 
ïóñê ãàçó ñïîæèâà÷àì. Óñ³ 
âèòðàòè â³äøêîäîâóþòü 
âèíí³ îñîáè. Êð³ì òîãî, 
ñïëà÷óþòü øòðàô.
«Äîòðèìóéòåñü ïðàâèë 
êîðèñòóâàííÿ ãàçîì òà 
ðåæèìó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò 
â îõîðîííèõ çîíàõ ãàçî-
ïðîâîä³â. Ïðè âèíèêíåíí³ 
àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, àáî 
ÿêùî âè â³ä÷óëè çàïàõ 
ãàçó, âèêëèêàéòå àâàð³é-
íî-äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó 
«104». Âñ³ âèêëèêè áåç-
êîøòîâí³. Ñëóæáà «104» 
ïðàöþº ö³ëîäîáîâî òà áåç 
âèõ³äíèõ», — éäåòüñÿ â ïî-
â³äîìëåíí³.

Захворюваність 
на грип і ГРВІ 
 Çà ³íôîðìàö³ºþ Â³-
ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, 
âïðîäîâæ òèæíÿ çà ìå-
äè÷íîþ äîïîìîãîþ ç 
ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñü 
7424 îñîáè, ñåðåä çàõâî-
ð³ëèõ 1664 äèòèíè. Áóëî 
ãîñï³òàë³çîâàíî 72 îñîáè, 
â òîìó ÷èñë³ 37 ä³òåé. Ëå-
òàëüíèõ âèïàäê³â íå çàðå-
ºñòðîâàíî.
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íèçüêèé 
ð³âåíü ³íòåíñèâíîñò³ çà-
õâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà 
ÃÐÂ². Çàõâîðþâàí³ñòü 
ñêëàëà 482,6 âèïàäêó 
íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ. 
Öå íà 14,7 % íèæ÷å áàçî-
âîãî ð³âíÿ.
Íàéâèùèé ð³âåíü çà-
õâîðþâàíîñò³ íà ãðèï 
òà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ 
â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ ðåº-
ñòðóâàëèñü ó Ëàäèæèí³, 
Áàðñüêîìó, Â³ííèöüêîìó, 
Êàëèí³âñüêîìó, Íåìèð³â-
ñüêîìó òà Êîçÿòèíñüêîìó 
ðàéîíàõ.

КОРОТКОКОРОТКО
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïî÷àëàñÿ íàøà ïðîãóëÿíêà â³ä 
²âàíêîâåöüêîãî ñòàâêà, ÿêîãî 
â íàðîä³ íàðåêëè Íîâèì. Ùå 
íåäàâíî á³ëÿ ñòàâó ñëóãóâàëè 
â³äá³éíèêàìè ïîòóæí³ òðîñè. 
Òåïåð âîíè ëåæàòü íà çåìë³, 

íà÷å íå ïðè ñïðàâ³.
Íà ³âàíêîâåöüêîìó ãîðá³ àâ-

òîáóñíà çóïèíêà, í³áè ïðèâèä. 
Íå ñõîâàºøñÿ í³ â³ä â³òðó, í³ 
â³ä äîùó. Á³ëÿ ë³ñíèöòâà — ùå 
îäíà çóïèíêà ïðèâèä.

Íà ñòàâêó ñåëà Êîçÿòèíà 
íà ïîâåðõí³ âîäè ùîñü çåëåíå, 

ГОНКИ ВУЛИЦЕЮ ФРАНКА 
ТА ВАНДАЛИ НА СТАДІОНІ
Козятинщина у фото  Другий 
тиждень після зимової перерви ми 
об’їжджаємо Козятин та його околиці 
в пошуках цікавих фото. Цього разу під 
приціл наших камер потрапили ремонт 
доріг, собака, якого прихистили люди, та 
як комунальники обрізають дерева 

àëå íå ñõîæå íà âîäîðîñò³. Ìîæå 
í³÷îãî ñòðàøíîãî, à ìîæå ÷óòêè, 
ùî ç äîìîãîñïîäàðñòâ ó Âîäî-
êà÷êó ñò³êàþòü íå÷èñòîòè, ñòà-
þòü ðåàëüí³ñòþ íà ïîâåðõí³ âîäè 
ñ³ëüñüêîãî ñòàâó.

Íà ñòàä³îí³ ëåãêîàòëåòè ãîòó-
þòüñÿ äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 
Çàïèòóºìî òðåíåðà, ÷îìó òàêà 
ãðóïà ìàëà?

— Öå íå òðåíóâàííÿ, à îñî-
áèñò³ çàíÿòòÿ. Ó êîæíîãî º ïðî-
ãðàìà íà âïðàâè. Ç ñåðåäèíè 
áåðåçíÿ çàíÿòòÿ ïðîâîäèìî ³í-
äèâ³äóàëüíî. ß òóò ò³ëüêè äëÿ 
òîãî, ùîá âîíè ÿê ìîæíà ìåíøå 
êîíòàêòóâàëè ì³æ ñîáîþ, — êàæå 
Âîëîäèìèð Ãàëèöüêèé. — Ä³â÷à-
òà âæå íàâ÷èëèñÿ çàì³ñòü îá³-
éì³â ³ ïîö³ëóíê³â ïðè çóñòð³÷³ 
â³òàòèñÿ ïî-÷îëîâ³÷îìó, ç³ãíó-

òîþ äîëîíåþ â êóëàê.
Ïîâåðòàþ÷èñü ç³ ñòàä³îíó, ïî-

ì³òèëè 10 ïîøêîäæåíèõ ñèä³íü. 
Ì³ñöü íà âñ³õ ïðèñóòí³õ ï³ä ÷àñ 
ìàò÷ó âèñòà÷èòü. Ò³ëüêè äåÿê³ 
êîìàíäè ãîñòåé òàì ïåðåîäÿãà-
ëèñÿ. Ïåðåä ãîñòÿìè ñîðîìíî, 
ùî ó íàñ âàíäàëè º.

Ó ì³ñò³ òðèâàº ÿìêîâèõ ðåìîíò 
äîð³ã. Â îäèí äåíü ðåìîíòóþòü 
âóëèöþ Íåçàëåæíîñò³, Ì³÷óð³íà, 
Êóëèê³âñüêîãî.

Ìè âæå çâèêëè, ùî íàâåñí³ 
êîìóíàëüíèêè, îáð³çàþ÷è äå-
ðåâà, ðîáëÿòü ç íèõ øòóðïàêè. 
Á³ëÿ åëåêòðè÷íèõ äðîò³â òàêà îá-
ð³çêà áóâàº äîö³ëüíà, àëå íàâ³ùî 
íà âîêçàë³ òàê ïîçíóùàëèñÿ íàä 
äåðåâàìè?

Ðîáîòè íà Á³ëîöåðê³âñüêîìó 
ìîñòó â³äíîâèëèñÿ. Äîðîæíèêè 

ðîç÷èñòèëè ïîðîñë³ òà ðîçøèðè-
ëè äîðîãó íà øèðèíó ìîñòó. ² ç³ 
ñòîðîíè øêîëè-ã³ìíàç³¿ ðîçïî-
÷àëè ðîáèòè íàñèï äîðîæíüîãî 
ïîêðèòòÿ.

Íà âóëèö³ Ôðàíêà äâ³ òåìíî-
ãî êîëüîðó ³íîìàðêè, çàéíÿâøè 
îáèäâ³ ñìóãè, âëàøòóâàëè ¿çäó 
íàâèïåðåäêè. Âóëèöÿ Ôðàí-
êà — îäíà ç íåáàãàòüîõ, ÿêà 
âèñòîÿëà ï³ä âàæêèìè ôóðàìè. 
Àëå òàê³ çìàãàííÿ ìîæóòü ïî-
ãàíî çàâåðøèòèñü. Íà öåé ðàç 
îá³éøëîñÿ çàâäÿêè çàêðèòîìó 
ïåðå¿çäó.

Íà âóëèö³ Äæåðåëüí³é ëþäè 
ïðèþòèëè ïåñèêà, çìàéñòðóâàëè 
éîìó íàâ³òü áóäêó. Ïðèõèñòèëè, 
äàëè ¿ñòè ³ íå õèçóþòüñÿ öèì. 
Íà ö³é ïîçèòèâí³é íîò³ ìè é 
çàâåðøèëè íàøó ïðîãóëÿíêó.

На стадіоні легкоатлети готуються до чемпіонату України. 
Тренер каже, у кожного спортсмена своя програма

Хтось поламав 10 пластмасових сидінь на стадіоні. 
Як таких людей називати? Тільки вандали

Добрі люди приютили песика, дали йому 
і дім, і їжу. Тепер він всіх вважає за своїх

Обрізали до штурпаків. Навіщо так 
познущалися над деревами?

Ямковий ремонт на вулиці Куликівського. 
Чи надовго його вистачить?
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛІЛІЯ МАКАРЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР МУЗЕЮ 

ІСТОРІЇ МІСТА 

КОЗЯТИН 

Äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñ-
òà Êîçÿòèí çàâ³òàëè ïîâàæí³ 
ãîñò³ — çàë³çíè÷íèêè, âåòåðàíè 
ïðàö³ Êîçÿòèíñüêîãî âàãîííîãî 
äåïî Â³òàë³é Ïàâëîâè÷ Á³äà òà 
Âîëîäèìèð Ðîä³îíîâè÷ Ïðåñíÿê. 
Âîíè ïåðåäàëè äî ôîíä³â ìóçåþ 
êíèãó àâòîðà Â³êòîðà Ñèäîðåíêà 
«Êð³çü ïðèçìó ñïîðòèâíîãî ãàð-
òó» ïðî ³ñòîð³þ ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè òà ñïîðòó Êîíîòîïñüêîãî 
ïîë³òåõó: äàòè, ³ìåíà, çäîáóòêè, ùî 
ïîáà÷èëà ñâ³ò ó 2020 ð.

Êíèãà — ãàðíà, íà ÿê³ñíîìó ïà-
ïåð³ ç áåçë³÷÷þ ñâ³òëèí, ìàº àâòî-
ãðàô íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ³ 
ìåöåíàòà âèäàííÿ ²ãîðÿ Ìîëîòêà. 
Âðó÷åíà âîíà áóëà ìåøêàíöþ ì³ñ-
òà Êîçÿòèíà ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ 
ó Êîíîòîïñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó 
êîëåäæ³. Ö³é ïîä³¿ ïåðåäóâàëà ³ñ-
òîð³ÿ ð³÷íî¿ äàâíèíè.

ßêîñü äî íàøîãî ìóçåþ ïåðå-
äçâîíèâ ïàí Â³òàë³é ³ ðîçïîâ³â, 

ùî ó ì³ñò³ Êîíîòîï³ ïèøóòü ö³-
êàâó êíèãó, äå ïëàíóþòü ðîçïî-
â³ñòè ïðî ìåøêàíöÿ Êîçÿòèíà, 
â ìèíóëîìó íà÷àëüíèêà Êîçÿòèí-
ñüêîãî â³ää³ëêó Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ 
çàë³çíèö³, øàíóâàëüíèêà ñïîðòó, 
Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà Êî-
çÿòèíà Ãåîðã³ÿ Ëºñêîâà. Àâòîð 
ìàéáóòíüîãî âèäàííÿ ïîïðîñèâ 
ôîòîãðàô³þ ³ ³íôîðìàö³þ ïðî 
ä³ÿëüí³ñòü äàíî¿ ïîñòàò³ íà òåðå-
íàõ Êîçÿòèíà. Â³òàë³é Ïàâëîâè÷ 
Á³äà — ëþäèíà â³äïîâ³äàëüíà ³ 
âçÿâñÿ ðåòåëüíî çà ñïðàâó ³ ñâ³ò-
ëèíà êîçÿòèíöÿ Ãåîðã³ÿ Ëºñêîâà 
ã³äíî äîïîâíèëà ïðåäñòàâëåíó âàì 
êíèãó. Òàêîæ íàä³ñëàíî ³íôîð-
ìàö³þ ïðî âèçíà÷í³ äîñÿãíåííÿ 
ó ðîçâèòêó ì³ñòà çàë³çíè÷íèê³â 
Êîçÿòèíà, äå â³í îï³êóâàâñÿ 
ñïîðòèâíèì æèòòÿì ì³ñòà. Ïðè 
éîãî ñïðèÿíí³ áóëè ïîáóäîâàí³ 
ó Êîçÿòèí³ ïëàâàëüíèé áàñåéí, 
ñïîðòèâíèé çàë íà âîêçàë³ «Ëîêî-
ìîòèâ», ïðîâåäåí³ ðåìîíòí³ ðîáî-
òè ïî îáëàøòóâàííþ ñàíàòîð³þ-
ïðîô³ëàêòîð³þ äëÿ çàë³çíè÷íèê³â 
òà âîäîéìè ó ñåëèù³ Çàë³çíè÷íå, 

çà ùî êîçÿòèíö³ ïðèñâî¿ëè éîìó 
çâàííÿ Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí 
ì³ñòà Êîçÿòèíà.

Ó êíèç³ çàçíà÷åíî, ùî Ãåîðã³é 
Ëºñêîâ î÷îëþâàâ Êîíîòîïñüêèé 
â³ää³ëîê Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³ç-
íèö³ ç 1953 ïî 1960-ò³ ðîêè. Çà öåé 
òåðì³í ïðèä³ëÿâ âåëèêó óâàãó ðîç-
âèòêó ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
é ñòâîðåííþ ïîòóæíî¿ êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíî¿ ì³ñöåâî¿ ôóòáîëü-
íî¿ êîìàíäè. Ïðè éîãî àêòèâí³é 
ï³äòðèìö³ îáëàøòîâàíî êîíîòîï-
ñüêèé ñòàä³îí «Ëîêîìîòèâ». Òàêîæ 
íàïðèê³íö³ 1950-õ ðîê³â, çà ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Ãåîðã³ÿ Ëºñêîâà, 
òàì áóëî âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê 
ôóòáîë³ñòàì — ïîñò³éíèì ë³äåðàì 
îáëàñíèõ òà çàë³çíè÷íèõ çìàãàíü.

Äÿêóºìî ïîâàæíèì ãîñòÿì çà äî-
ñòàâëåíó êíèãó. Àâòîðó Â³êòîðó 
Ñèäîðåíêó é ìåöåíàòó ²ãîðþ Ìî-
ëîòêó çà ìîæëèâ³ñòü äîïîâíèòè 
ö³êàâîþ ³íôîðìàö³ºþ á³îãðàô³þ 
âèäàòíîãî êîçÿòèíöÿ é êðîï³òêó 
ïðàöþ çà ï³äá³ð ³ ñèñòåìàòèçàö³þ 
ìàòåð³àë³â, ñâ³òëèí òà âèäàâíèöòâî 
êíèãè.

Музею подарували книгу про земляка
БЛОГ
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UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.05, 02.45 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
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, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 19.55 Д/ц «Дикi 
тварини» 
18.55 Д/ц «Супер - чуття 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 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  
20.45, 21.55 Т/с «Свати» 
23.05, 00.10 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.10, 18.00, 19.00, 03.40 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Ас iз асiв» 
14.30 Х/ф «Як украсти 
дiамант» s  
16.10 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «За справу береться 
Шекспiр 2» l  
01.30 Т/с «Гречанка» 

ICTV 
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.10 Служба розшуку дiтей 
05.15, 02.30 Громадянська 
оборона 
06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 13.15 Т/с «Смертельна 
зброя» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.15 Х/ф «Логан: 
Росомаха» s  
16.45 Х/ф «Люди Iкс: 
Росомаха» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.05 Т/с «Пес-6» s  
21.35 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
22.50 Свобода слова 
00.00 Х/ф «Рейс» s  
03.15 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Х/ф «Не гальмуй» l  
13.10 Х/ф «Обдурити всiх» 
15.10 Х/ф «Таксi 5» s  
17.10 Х/ф «Таксi 4» 
19.00 Вiд пацанки до панянки s  
21.20 Х/ф «Хвиля» s  
23.50 Х/ф «Землетрус» s  
01.50 Т/с «Хронiки Шаннари» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3» s  

17.10, 04.45 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» s  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
07.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» 
23.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 

НTН 
06.00 Х/ф «Папуга, що говорить 
на iдиш» 
07.45, 16.50, 03.20 
«Випадковий свiдок» 
08.40 Х/ф «Холодне лiто 53-го» 
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 
«Свiдок» 
12.50 «Таємницi свiту» 
14.40 Х/ф «Проект А - 2» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
22.55 Х/ф «Днiпровський рубiж» 
01.30 «Втеча. Реальнi iсторiї» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 23.00 
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 «Клони» s  
00.30 Казки У Кiно 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.45, 18.10 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 11с. 
Майбутнє роботiв 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Коп i Штик -завзятi 
кроти» 
14.30 М/ф «Казка про 
дiвчинку,яка наступила на хлiб» 
14.40 М/ф «Велика подорож» 
14.50 М/ф «Знахiдка» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогодня. Головне 
19.50 Пишемо iсторiю 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Iсторiї великого кохання» 
21.50 Шерифи для нових 
громад 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.05, 02.40, 03.15 
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 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/п «Король-Слон» 
23.00 Нашi грошi 

1+1 
05.05, 15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
05.35 «Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
20.45, 21.55 Т/с «Свати» 
22.55, 00.00 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Моє блискуче 
розлучення» (16+) Прем’єра 
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок» 
16.30 «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 3» l  

ICTV 
04.45 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
16.50 Х/ф «Репродукцiя» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 
01.30 Х/ф «По слiду» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Х/ф «Нью-Йоркське таксi» 
13.10 Кохання на виживання s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «Тунель. Небезпечно 
для життя» l  
23.00 Х/ф «2:22» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.25 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3» s  

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 «Наша лiкар» l  

СТБ 
10.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» 
23.00 Х/ф «Дiамантова рука» 
00.55 «Невiдома версiя. 
Дiамантова рука» l  

НTН 
06.00, 10.45, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 16.50, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.05 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Мачуха» 
12.50 «Свiдок. Агенти» 
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
18.30 «Акцент» 
23.00 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна» 
00.40 «Склад злочину» 
03.05 «Речовий доказ» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.25 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 23.25 
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 «Змiнюючи 
реальнiсть» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.45 Культ.Особистостi 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 22с. 
Науково-дослiдницька 
лабораторiя 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Iвасик-Телесик» 
14.30 М/ф «Горщик-
смiхотунультфiльм» 
14.40 М/ф «Iванко i Воронячий 
Цар» 
14.50 М/ф «Справа доручається 
детективу Теддi» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Край пригод 
19.55 StopFakeNews 
20.05 В Українi 
21.00 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.05, 02.40, 03.15 
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 Х/ф «Пророк Iєремiя. 
Викривач царiв» 
11.05 Солодка дача. Чiзкейк 
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 Нашi грошi 
18.55 Д/п «Король-Слон» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Епоха великих 
котiв» 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

1+1 
05.35, 09.25 «Життя вiдомих 
людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
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  
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 00.00 Т/с «Кухня» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Батьки дружини» 
Прем’єра 
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок» 
16.30 «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 3» l  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
16.45 Х/ф «Експат» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Х/ф «Тунель. Небезпечно 
для життя» l  
13.10 Кохання на виживання s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00, 20.00 Варьяти l  
21.00 Х/ф «Погоня за 
ураганом» s  
23.00 Х/ф «Бої без правил» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3» s  
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 «Вiрю. Люблю. 
Сподiваюся» l  

СТБ 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» 
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 

НTН 
06.00, 10.45, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 16.50, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна» 
12.50 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
14.35 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
18.30 «Акцент» 
22.55 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.35 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 23.35 
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 «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць 2 - 
Колиска життя» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50, 18.10 Країна пiсень 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.50, 21.50 Буковинськi 
загадки 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 23с. 
Дивний симбiоз дерев i 
технологiй 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Як їжачок шубку 
мiняв» 
14.30 мультфiльм «Ведмедик i 
той ,хто живе у рiчцi» 
14.40 М/ф «Як козаки наречених 
виручали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Д/ф «Вердикт iсторiї» 

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

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 Х/ф «Свята сiм’я» 1 с. l  
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 «Епоха 
великих котiв» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 
Погода 

1+1 
05.00, 15.50 «Мисливцi за 
нерухомiстю» 
05.30 «Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l  
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Кохання з ризиком 
для життя» s  
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок» 
16.30 «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 3» l  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин 
покаже» s  
17.00, 01.20 Х/ф «За подих вiд 
тебе» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Х/ф «2:22» l  
13.10 Кохання на виживання s  
15.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Фантом» s  
22.40 Х/ф «Пiк Данте» 
00.50 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
11.45, 03.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.50 Т/с «Без тебе» s  
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23.10 Слiдами 
00.00, 02.15 Т/с «Коли на 
пiвдень полетять журавлi» 

СТБ 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» 
23.00 Х/ф «Дiвчата» 

НTН 
06.00, 10.40, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 16.50, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста» 
12.50 «Вартiсть життя» 
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.00 «Правда життя» 
18.30 «Акцент» 
23.05 Х/ф «У моїй смертi прошу 
винуватити Клаву К.» 
00.30 «Склад злочину» 
02.00, 03.35 «Речовий доказ» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 00.35 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 23.35 
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 «Двiйник» 
01.05 Казки У Кiно 
01.50 Рятiвники 
02.50 Т/с «Хамелеон» s  

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 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Посольство» 
11.50 Буковинськi загадки 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 24с. 
Технологiї майбутнього 
змiнюють гуманiтарну допомогу 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 Додолики 
14.20 М/ф «Було скучно» 
14.30 М/ф «Дощику,дощику, 
припусти» 
14.40 М/ф «День,коли щастить» 
14.50 М/ф «Iсторiя одного 
поросятка» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Невидима правда 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Д/ф «Веронськi скарби» 
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 «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 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 Х/ф «Свята сiм’я» 2 с. l  
11.10 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, 01.00 Перша шпальта 
18.55, 22.00 Д/ц «Епоха 
великих котiв» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 02.50, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
00.25, 02.00, 02.50 Погода 
00.30 #ВУКРАЇНI 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.05 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 «Лiга смiху 2021» 
22.30 «Лiпсiнк батл» 

IНТЕР 
05.25, 22.40 «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 «Кохання на кiнчиках 
пальцiв» s  
14.35, 15.35, 00.25 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «У полонi стихiї» s  
02.10 «Чекай на мене. Україна» 
03.20 М/ф 
04.05 «Орел i решка. Дива 
свiту» 

ICTV 
04.30, 00.50 Факти 
04.50 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Дизель-шоу l  
11.25, 01.25 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну-3» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 23.50 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
14.50, 16.15 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута» 
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9» 
16+ Прем’єра 
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
09.30 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Вiд пацанки до 
панянки s  
14.00, 01.40 Варьяти l  
16.00 Де логiка? l  
17.00 Х/ф «На гребенi хвилi» s  
19.00 Х/ф «Некерований» 
21.00 Х/ф «Смерч» s  
23.10 Х/ф «Еверест» s  
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
12.45, 15.30 Т/с «Кейс» l  
17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Скляна 
кiмната» l  
01.45 Телемагазин 
03.50 Реальна мiстика 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.00 Х/ф «Близнюки» s  
08.05, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
12.00 «Як вийти замiж» s  
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.00, 10.35, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
07.50, 16.50, 03.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.55 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу 
винуватити Клаву К.» 
12.50, 04.00 «Правда життя» 
14.35 «Легенди карного 
розшуку» 
18.20 «Таємницi свiту» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Кисневий голод» 
01.30 «Склад злочину» 
02.55, 03.40 «Речовий доказ» 

TET 
08.15, 10.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 02.00 Одного разу в 
Одесi 
09.15 Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.15, 00.45 
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 «Хоробре серце» 
02.30 Казки У Кiно 
03.00 Рятiвники 
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.30, 16.00, 18.40 
Буковинськi загадки 
10.50 Тенiс. Кубок Бiллi Джин 
Кiнг (Командний кубок свiту з 
тенiсу серед жiнок). Матч за 
вихiд до стадiї Finals Україна-
Японiя 
16.05 Додолики 
16.30 Пiщана казка 
16.40 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.10 «Шо? Як?» 
17.30 Кiношкола вдома 
17.35 Лайфхак 
українською 
17.45 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Шукачi пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 Д/ф «Клiтка для двох» 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.05, 03.55 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 09.35, 02.30 
#ВУКРАЇНI 
08.35 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiдтiнки України 
10.05 Д/ц «Епоха великих 
котiв» 
12.00 Х/ф «Березневi iди» s  
13.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
14.25, 05.30 Погода 
14.30 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.30 Х/ф «Самсон i Далiла» 1,2 
с. l  
21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Х/ф «Будь-якою цiною» s  
00.25 Д/ф «Северин Наливайко. 
Остання битва!» l  
03.00, 05.00 Бюджетники 

1+1 
05.15, 07.00 «Життя 
вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
13.45, 14.55, 16.00, 17.05 Т/с 
«Свати» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
19.30, 04.35 ТСН 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал 2021» 
22.15 «Лiпсiнк батл. Фiнал» 
00.05 «Свiтське життя. 2021 
дайджест» 
01.05 «Лiга смiху» 

IНТЕР 
05.20 «Орел i решка. Дива 
свiту» 
06.10 Д/п «Планета Земля 2: 
Хронiки» 
07.10 «Слово Предстоятеля» 
07.20 Х/ф «Трезор» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд 
заборонений» 
12.30, 03.15 Х/ф «На Вас чекає 
громадянка Никанорова» 
14.05, 04.35 Х/ф «Суєта суєт» 
15.45 Т/с «Слiдчий Горчакова» 
(12+) Заключна с. 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.05 Т/с «Птаха у клiтцi» s  
01.40 Х/ф «Двоє пiд 
дощем» s  

ICTV 
05.25 Скарб нацiї 
05.35 Еврика! 
05.45 Факти 
06.10 Секретний фронт 
07.05 Громадянська 
оборона 
08.00 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута» 
11.15, 13.00 Х/ф «Геракл: 
Народження легенди» s  
12.45 Факти. День 
13.10 Т/с «Пес» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Люди Iкс-5: 
Перший клас» s  
21.40 Х/ф «Люди Iкс-6: 
Днi минулого 
майбутнього» s  
00.00 Х/ф «Вуличний боєць» s  
01.50 Т/с «Розтин покаже» s  
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30, 00.50 Варьяти l  
08.15, 10.00 Kids» Time 
08.20 Х/ф «Стюарт Лiттл» 
10.05 Орел i Решка. 
Дива свiту 
12.10 У кого бiльше? l  
14.10 Х/ф «Водiй для копа» s  
16.00 Х/ф «Погоня за 
ураганом» s  
18.00 Х/ф «День 
незалежностi» s  
20.50 Х/ф «День незалежностi: 
Вiдродження» l  
23.20 Х/ф «Фантом» s  
02.20 Зона ночi 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.00 Реальна мiстика 
08.20 Т/с «День сонця» l  
12.10, 15.20 Т/с «Чужi дiти» l  
17.00, 21.00 Т/с «Врятувати 
маму» l  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.15 Т/с «Ти моя 
кохана» l  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
04.45 «Невiдома версiя. 
Дiвчата» l  
05.40 Х/ф «Дiвчата» 
07.25, 10.50 Х/ф «Дiамантова 
рука» 
08.00 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
12.05 Т/с «Папаньки» 
17.00, 00.45 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.40 «Звана вечеря» l  

НTН 
05.00, 04.50 «Top Shop» 
06.15 Х/ф «Ще до вiйни» 
08.55 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi» 
13.00 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.10 Х/ф «Ульзана» 
16.00 Х/ф «Суперпограбування в 
Мiланi» 
18.05 «Крутi 90-тi» 
19.00, 02.30 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Приходьте завтра» 
21.30 Х/ф «Ганмен» s  
23.40 Х/ф «Розплата» s  
01.25 «Хвороби-вбивцi» 
03.00 «Випадковий свiдок» 
03.40 «Легенди бандитського 
Києва» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.05 М/ф «Бiлал» 
11.10 Х/ф «Макс 2: Герой Бiлого 
Дому» 
12.45 Х/ф «Двiйник» 
15.05 Х/ф «Клони» s  
16.50 Х/ф «Змiнюючи 
реальнiсть» s  
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Країна У 
23.00 Iгри Приколiв 
00.00 Одного разу в Одесi 
00.30 Панянка-селянка 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.35 «Шо? Як?» 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
10.30 Культ.Особистостi 
10.45 Лайфхак 
українською 
11.00 Тенiс. Кубок Бiллi Джин 
Кiнг (Командний кубок свiту з 
тенiсу серед жiнок). Матч за 
вихiд до стадiї Finals Україна-
Японiя 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.50 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
21.35 Телевiзiйний серiал 
«Справжня гра престолiв» 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 05.30 Погода 
08.20 Д/ц «Дикi тварини» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
14.30 Телепродаж 
15.00 Країна пiсень 
16.05 Х/ф «Будь-якою цiною» s  
18.10 Галапагос: Королiвство 
гiгантських акул 
19.20 Д/ц «Епоха великих котiв» 
20.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
22.00 Х/ф «Березневi iди» s  
00.25 Д/ф «Гiдра» s  
01.35, 02.30 #ВУКРАЇНI 
03.00 Бюджетники 

1+1 
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.55, 03.40 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 11» 
01.00 «Свiтське життя. 2021 
дайджест» 

IНТЕР 
06.00 Х/ф «Шукачi пригод» 
08.00 «Удачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.50 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
17.10 Т/с «Проект «Синя книга» 
2» (12+) Прем’єра 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Мiмiно» 
23.50 Х/ф «Осiннiй марафон» 

ICTV 
04.10 Я зняв! 
05.05 Скарб нацiї 
05.15 Еврика! 
05.25 Факти 
05.50 Анти-зомбi 
06.45 Секретний фронт 
07.40 Громадянська оборона 
08.35 Х/ф «Люди Iкс-5: Перший 
клас» s  
11.00, 13.00 Х/ф «Люди Iкс-6: 
Днi минулого майбутнього» s  
12.45 Факти. День 
13.40 Т/с «Пес» s  
15.50 Х/ф «Трансформери-5: 
Останнiй лицар» s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Люди Iкс: Темний 
Фенiкс» l  
23.40 Х/ф «Росомаха» s  
01.55 Т/с «Розтин покаже» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30, 00.40 Варьяти l  
07.20, 09.20 Kids» Time 
07.25 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 
2» 
09.25 Х/ф «План гри» 
11.40 Х/ф «Некерований» 
13.40 Х/ф «День 
незалежностi» s  
16.20 Х/ф «День незалежностi: 
Вiдродження» l  
18.50 Х/ф «Розлом Сан-
Андреас» s  
21.00 Х/ф «Земне ядро» 
23.40 Improv Live Show l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
08.10 Т/с «Без тебе» s  
17.00, 21.00 Т/с «Не говори менi 
про кохання» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «День сонця» l  

СТБ 
05.30 «Невiдома версiя. 
Операцiя И» l  
06.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
08.05 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
09.55 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.20 «Хата на тата» l  
15.15 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  

НTН 
07.50 «Слово Предстоятеля» 
07.55 «Будьте здоровi» 
08.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.50 Х/ф «Ульзана» 
11.40 Х/ф «Ганмен» s  
13.50 Х/ф «Приходьте завтра» 
15.40 Х/ф «Засуджений» 
17.25 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми» 
19.00 Х/ф «Фронт за лiнiєю 
фронту» l  
22.15 Х/ф «Слiди апостолiв» s  

TET 
09.30 М/ф «Супергерой» 
11.00 Х/ф «Кравчиня: Помста 
от-кутюр» s  
13.20 Х/ф «Хоробре серце» 
16.40 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць 2 - 
Колиска життя» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 22.00 Країна У 
23.00 Х/ф «Забути Сару 
Маршал» n  
01.10 Панянка-селянка 

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 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
10.00, 15.50 Буковинськi 
загадки 
10.15 Пишемо iсторiю 
10.30, 19.00 Культ особистостi 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.40 Х/ф «Поки ти ходив на 
побачення» 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
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 у хокей 
грали» 
14.55 Пiщана казка 
15.05 Додолики 
15.15 М/ф «Як козаки сiль 
купували» 
15.20 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.30 «Шо? Як?» 
16.05 Маршрутом змiн 
16.15, 20.40 В УКРАЇНI 
16.40 Плiч - о плiч 
16.55 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих», 
1 с. 
18.30 Крутий замiс 
19.15 Обличчя 
19.50 Спецпроєкт «Зупини 
мене, якщо зможеш» 
21.10 На схiдному фронтi 
21.35 Телевiзiйний серiал 
«Справжня гра престолiв» 

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

   15 квітня    16 квітняП'ЯТНИЦЯ  17 квітняСУБОТА   18 квітняНЕДІЛЯ
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ÐÎÁÎÒÀ
  ÏÏ Òåëåðàä³îîðãàí³çàö³ÿ "Àì³ãî" çàïðîøóº 

÷îëîâ³êà íà ïîñàäó ë³í³éíîãî ìåõàí³êà. 093-133-46-
29, 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

  ÎÑÁÁ çàïðîøóº âèêîíàòè ðîáîòè ïî çàì³í³ 
åëåêòðî-êàáåë³â òà åë. îáëàäíàííÿ â åëåêòðîùèòîâ³, 
âíóòð³øíüîáóäèíêîâîãî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Ðîçðàõó-
íîê áåçãîò³âêîâèé. 067-908-08-74 Іâàí Ìèêîëàéîâè÷

  Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè çàïðîøóºòüñÿ 
àâòîìåõàí³ê ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 096-038-52-05

  "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáî-
òè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ. Ã³äíà 
çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. 067-410-40-45

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" 
çàïðîøóºòüñÿ: Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
250ãðí/äåíü. 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" 
çàïðîøóºòüñÿ: Àãðîíîì-âåòåðèíàð. Ìè ãàðàíòóºìî: 
Ç/ï 7500ãðí.-8000ãðí. 067-430-02-80

ÏÐÎÄÀÌ
  Ïîðîñÿòà, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87

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

  Àñáîöåìåíòíà òðóáà 200 ìì., äîâæ. 5 ì., äëÿ 
êàíàë³çàö³¿, âåëèêîãî äèìîõîäó, âèòÿæêè. 097-170-90-05

  Áäæîëîïðîäóêòè:íàñòîéêè-ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó, 
âîñêîâî¿ ìîë³, åõ³íàöå¿. Ìåä ãðå÷àíèé, ð³çíîòðàâ`ÿ, ãîìî-
ãåíàò, ìåäîâî-ÿáëó÷íèé îöåò, ÿðèé â³ñê. 097-170-90-05, 
093-204-71-57

  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, 093-
766-22-76

  Áóðÿê êîðìîâèé 3 ãðí/êã. 073-093-83-35

  Áóðÿê êîðìîâèé. 067-764-97-72

  Áóðÿê êîðìîâèé ñ. Ìàõàðèíö³. 097-776-24-16

  Áóðÿê êîðìîâèé, ì. Êîçÿòèí. 093-135-42-43

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

  Âåëîñèïåä «Ñàëþò», á/ó, 300 ãðí., ðàìà ñêëàäíà. 
067-261-86-74

  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
063-752-09-18

  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, ÷îëîâ³÷èé, ñàìàíè; áóòåëü 20 
ë., îáïëåòåíèé. 097-878-11-70

  Â³ç ê³ííèé ñ Âåðíèãîðîäîê. 097-369-55-07

  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 âàãîí-
êîþ, ïîêð³âëÿ-ºâðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà 
3,8*2,2 ì., âîðîòà:2,5*1,8ì. 093-430-38-47

Продам Дрова твердих порід з доставкою. 
063-960-26-33

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5 
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі. 

096-177-84-84

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

Продам поросят 15-17 кг. 068-586-30-68

  Äà÷íà ä³ëÿíêà 6 ñîò., ç áóäèíî÷êîì, âñåðåäèí³ 
êàì³ííèé ïîãð³á, ïðîâåäåíèé öåíòðàë. âîäîã³í, ð-í 
Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70

  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. 097-
149-12-94

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

  Äâåðíèé áëîê 2*07 äëÿ ñàðàþ ÷è ï³äâàëó; òðþìî ç 
òóìáî÷êîþ; çàï÷àñò. äî Ôîðä Ñ³ºðà: êàðäàí, òîðíàäà. 
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-ôðåçåð-
íèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Äåðåâà òà êóù³: øîâêîâèö³ «×îðíà ïåðëèíà»; îæèíà; 
ìàëèíà ðåëèðîâàíà «Íåäîñÿæíà»; êèçèë; ³ðãà êàíàäñüêà. 
097-170-90-05

  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé; àäàï-
òîð äî ìîòîáëîêó. 093-375-06-61

  Äîøêà íåîáð³çíà 50 ìì-4,1 ì; áðóñ äåðåâ`ÿíèé 
100*100 ìì-4 ì; áðóñ äåðåâ`ÿíèé 4,5 ì-180*100 ìì. 
063-152-73-96

  Äð³áíó êàðòîïëþ, ñ. Êîðäèø³âêà. 096-983-18-85

  Åë. çâàðêà «Êåíòàâð» ÑÂ-250 ÍÌÊ; ïåðôàðàòîð ÁÎØ-
840W; áîëãàðêà «Ìàê³òà»-720W; ìîòîïèëà «Øò³ëü» MS-
461. Âñå íîâå.097-238-27-51

  Çàäíº êîëåñî «Óêðà¿íà»; äîñêà îñèêà; á³ëà 
ãëèíà;äð³áíà êàðòîïëÿ; ñò³ë âóëè÷íèé; äóá êðóãëÿê; íà-
êðèòòÿ äëÿ êðèíèö³; àëþì³í. ïðîâ³ä 60 ì; ñêðèíÿ; áàíêè 
1 ë., 3 ë., 0,5 ë. 067-889-49-67, 063-486-01-79,093-031-
24-52

  Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91

  Çåìåëåëüíó ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ Äèâ»,ïîðó÷ ç ïåðåõðå-
ñòÿì, âóë. Îäåñüêà. 097-989-09-79

  Çåì. ä³ë., íåäîðîãî, ïðèâàòèçîâàíà, 6 ñîò., ð-í ÏÐÁ 
ç âèñîêèì ôóíäàìåíòîì 9*11 ì., òà áóä³âåëüíèìè 
ìàòåð³àëàìè. 063-347-91-15, 063-113-45-40, 097-254-55-49

  Çîëîòèé êóëîí ó âèãëÿä³ çíàêà çîä³àêà «Áëèçíþêè» 585 
ïðîáè íîâèé ç çàâîäñüêîþ ïðîáîþ 097-873-36-99

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

  Іíêóáàòîð «Êâî÷êà ÌІ-30-1» íà 80 ÿºöü; êàðòîïëå-
ñàæàëêó ç áóíêåðîì äëÿ ìîòîáëîêà òà äîáðèâà, ö³íà 
äîãîâ³ðíà. 098-458-43-94

  Êàçàí äþðàëåâèé íà 75 ë., ç êðèøêîþ. 093-895-69-91, 
097-189-67-31

  Êàí³ñòðè êàïðîíîâ³ 20 ë. 063-364-45-40

  Êàðòîïëåñàæàëêà «Áîìåð» äî ì³í³òðàêòîðà, îäíîðîä-
íà. 093-995-54-80

  Êàðòîïëþ Á³ëà ðîñà íàñ³íüîâó òà âåëèêó, ïøåíèöþ. 
096-727-43-90

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó, ìîðêâó, ñ³÷êàðíþ ðó÷-
íó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-280-98-21

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó. 093-795-10-98

  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, 
áî÷êè çàë³çí³ íà 200 ë³òð., øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/ó. 097-
255-51-60

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 067-173-22-48, 097-954-56-63

  Êàðòîïëþ ì³ëêó òà ïîñàäêîâó. 067-271-52-14, 097-
056-07-06

  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 096-695-16-76

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ (áåëëàðîçà, ãðà-
íàäà, êîíåêò, ëàáåëëà, êîðîëåâà àííà òà ³íøå). 098-026-
42-45, 093-411-27-92

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó ãîëàíäñüêèõ ñîðò³â: «Ð³â`ºðà», «Êî-
ëåòò» ïî 10 ãðí/êã. 068-024-76-83

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó ïåðñïåêòèâíèõ ñîðò³â. 097-933-39-32

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó. 096-846-87-64

  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó. 093-732-42-02, 098-575-79-40 

  Êàðòîïëþ,12 â³äåð. 093-849-93-36

  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà Á³ëà Ðîñà, ÷èñòèé ñîðò, äóæå äî-
áðå ðîäèòü. 093-052-02-38

489856

488036
490167

487445

490760
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490572

  Êàðòîïëÿ ð³çíà; àâòîçàï÷àñò. äî Âîëãè;àâòîìàãí³òîëà 
ÓÀÇ; êîìïðåñîð äî ÇІË. 096-983-18-68

  Êèëèì ð. 4*2,5 ì., îâàëüíî¿ ôîðìè, êîë³ð øîêîëàä-
áåæåâèé; ðàìà áàëêîííà, äåðåâ`ÿíà ç³ ñò³êëîì 2,40*1,40 
ì. 067-493-93-04

  Êèðïè÷, íîâó âàííó, ðåéêè: ð. 50 ïî 4 ì 20. 068-951-
78-17

  Êîçè ãàðíî¿ ïîðîäè, äîâãà øåðñòü, áåçðîã³. 068-860-
68-92, 096-432-02-93

  Êîðîâà ç 2-ì òåëÿì, 8 ì³ñ.ò³ëüíà, ñ. Ìàõí³âêà. 098-
670-34-13

  Êîðîâó ç 4-ì òåëÿì. 067-779-68-60

  Êîðîâó òà òåëèöþ 10 ì³ñÿö³â. 093-767-92-80

  Êîðîâó ò³ëüíó. 097-453-44-53

  Êîøåíÿò øîòëàíäñüêèõ, âèñëîâóõèõ, ãîëóáîãî êîëüîðó, 
ïðÿìîâóõå ë³ëîâîãî. 097-793-55-95

  Êðîëèêè ïðèâèò³ â³ä ãåìîðîã³÷íî¿ õâîðîáè, õâîðîáè 
ì³êñîìàòîç, ïîðîäà:ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ð³ âåëèê³, îáå-
ðè, 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

  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, ñò³íêó ê³ìíàòí., êèëèìè, õðóñòàëü, 
ñåðâ³ç ÷àéí-êîô., ïóô³êè. 067-707-85-68

  Ë³íîëåóì á/ó â õîð. ñòàí³, 20 êâ. ì. 097-612-81-45, 
098-026-42-45

  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó 
,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äè-
âàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87

  Ìîòîáëîê «Çóáð» íîâèé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, 6-òè 
ë³òðîâèé äèçåëü. 063-288-42-06

  Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6*1,50. 073-003-80-01

  Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà, êèëèì 
á/ó 2*3, àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, âàíî÷êà äèòÿ÷à,òþëü, ãàð-
äèíè, ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à ñàõàðó,á³äîí. 
097-147-84-88 

  Ï³àí³íî ÷îðíîãî êîëüîðó-500 ãðí., ïèñüìîâèé ñò³ë â 
äîáðîìó ñòàí³, òðüîõäâåðíà øàôà, ñåðâàíò,ðèáêè «ãóï³» 
ïî 5 ãðí/îäíà,ðîñëèíè «ð³÷÷³ÿ» â àêâàð³óì. 063-316-28-84

  Ïëóã 2-õ êîðï. 097-391-48-81

  Ïîðîñÿòà, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87

  Ïîðîñÿòà 15-17 êã. 096-068-22-78

  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 ëüîøêè âàãîþ 20 êã. 097-369-55-07

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 10-15-30 êã. 097-555-10-06

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 10-30 êã. 068-216-70-39

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 14-16 êã., 3 500 ãðí. çà ïàðó, 
ñ. Âåëèêå. 097-149-12-94

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 16-17 êã,ñ. Âåëèêå. 097-
149-12-94

  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 ïîðîäè Ïåòðåí. 096-078-63-82, 097-659-
96-27

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì.,ëèñò ôà-
íåðè 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

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

  Ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí, ðàäÿíñüêèé; íàá³ð ëîæ-
êè-âèëêè ïîñåðåáðàí³ 12 øò; âàçà äëÿ êâ³ò³â êðèøòàëåâà; 
òàð³ëêè çàêóñî÷í³; ìåäîãîíêà âåëèêà. 093-849-93-36

  Ñ³íî ëþöåðíè, äð³áíà êàðòîïëÿ, íàñ³íåâà êàðòîïëÿ ïî 
6 ãðí. 068-762-82-81

  Ñ³íî ëþöåðíè, ñâàðî÷íèé àïàðàò, áåíçîïèëó, êàðòî-
ïëåêîïàëêó 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 íà-
ñîñè, çàï÷àñòèíè äî àâòî. «Ìîñêâè÷», äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 
íà 6-10 ðîê³â äëÿ ä³â÷èíêè. 068-216-34-20

  Ñò³íêà ê³ìíàòíà; ñò³íêà ñïàëüíÿ; êèëèì 2*3; äîð³æêà 
êîâðîâà 1*4,20; ïîñóä; ñò³ë ðîçêëàäíèé. 063-020-88-40

  Òåëåâ³çîð «SONY», 2005 ð. â.-500 ãðí. 063-152-73-96

  Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» ñ³ðîãî êîëüîðó â äîáðîìó ñòàí³ 
500 ãðí; òåëåâ³çîð «Îð³îí» 200 ãðí; êèëèì 2 ì*1,5 ì., 
íàòóðàëüíèé íåäîðîãî. 067-224-08-52

  Òåëåâ³çîð á/ó «Ñàìñóíã», ê³ìíàòíó ñò³íêó, ì`ÿêèé êóòî-
÷îê, âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-335-97-80

  Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 098-587-31-69, 067-
429-73-29

  Óù³ëüíþâà÷ ðåçèí. äî ÃÀÇ-24 íîâèé; 2-à â³êíà á/ó 
130*140 ñì., îäíîêàì.; âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» á/ó â äîáðî-
ìó ñòàí³. 097-663-17-72, 063-260-09-91

  Öàï ïëåì³ííèé, â³êîì 2 ðîêè, àíãëî-êóá³ºöü, êðóïíèé 
áåçðîãèé äëÿ ðîçïëîäó; êîçè ìîëîä³ 1,5 ðîêè. 063-215-
64-82

  ×îòèðè áè÷êè íà óòðèìàííÿ. 097-793-55-95

  ßéöÿ ãóñÿ÷³ «Ëåãàðä», êðîëåíÿò ð³çíîãî â³êó, ãîëóáè 
áîéíèõ ïîð³ä. 067-394-60-27

  ßéöÿ êóðÿ÷³, ï³âåíü ãàðíèé, êðîëåíÿòà, ñ. Êîçÿòèí. 
096-561-68-94

  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. 093-
704-31-57

  1-íî ê³ì. êâ., 27 êâ. ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 33/35. 
096-722-86-10

  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íà 3 ïîâåðñ³, öåãëÿíîãî áóäèíêó, 
ïëîùåþ 35,3 êâ.ì., ç ðåìîíòîì. 097-328-48-83, 063-
021-52-71

  1-íî ê³ì. êâ., 40,2 êâ. ì., ðàéîí ó÷èëèùà. 098-108-
03-25

  1-íî ê³ì. êâ., 9-é ïîâ., öåíòð, ñòàí æèòëîâèé ç ìåáëÿ-
ìè. 093-704-31-57 

  2-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-
563-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., 5-é ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï 
â³êíà. 093-704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., â 1-íî ïîâ. áóäèíêó, 67 êâ. ì., ñó÷àñíå 
ïëàíóâàííÿ, âåëèê³ ê³ìí., òà âåëèêà êóõíÿ, â ñèñòåì³ 
êðèíè÷íà âîäà, êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàðäåðîáíà, øèðîêèé êîðèäîð, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë. ïðè-
âàòèçîâàíà, îãîðîäæåíà íîâèì çàáîðîì. 063-259-17-15

  2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñºäîâà 12, êâ.18, ö³íà 
äîãîâ³ðíà. 067-592-82-54

  2-õ ê³ì. êâ., ì.Êîçÿòèí, öåíòð, 47,1 êâ. ì., ç îáñòàíîâ-
êîþ, ³íä. îïàë., ïîãð³á, ³íòåðíåò, ö³íà äîãîâ³ðíà. 093-153-
92-73, 096-429-61-28

  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, ðå-
ìîíò, 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 ê³ì. êâ., â öåíòð³, àáî îáì³íÿþ íà 1-íî ê³ì. êâ. 
063-335-97-80

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

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðåìèì âõîäîì, 
çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096-279-31-85, 063-
262-67-91

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

  Àáî îáì³íÿþ ï³â áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á, ïî âóë. Ãîðü-
êîãî, ð-í øêîëè  ¹3. 063-188-34-63, 093-344-34-39

  Áóäèíêè äâà, íà îäí³é ä³ëÿíö³ çåìë³, çåìëÿ ïðèâàòè-
çîâàíà, ñ. Òèòóñ³âêà, âóë. Òåðåøêîâî¿ 3. 093-016-07-53

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

  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
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490324

489854

490759

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

  Áóäèíîê áåç ðåìîíòó, âóë. Êîíäðàöüêîãî, íåäàëåêî â³ä 
àâòîñòàíö³¿, íåäîðîãî. 050-552-48-43

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

  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 ðåìîí-
òîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-
08-78, 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. 063-190-
39-89

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

  Áóäèíîê âóë. Òóõà÷åâñüêîãî (Ùàñëèâà) 68, ä³ëÿíêà 19 
ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-474-42-04

  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. 097-757-65-02

  Áóäèíîê äîáðîòíèé, öåãëÿíèé, ïëîùåþ 68 êâ. ì., ñàäè-
áà 10 ñîò., ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìë³, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñà-
ðàé, òèõå, çàòèøíå ì³ñöå, òîðã ïðèñóòí³é. 098-790-09-94

  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

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

  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

  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿ-
òèíà, 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

  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. 093-
704-31-57

  Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó, ç 2-õ ïîâåðõîâèì áóäèíêîì. 
097-149-12-94

  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). 097-185-
46-51

  Ñàäèáó â ñ. Æóðáèíö³, 0,50 ãà çåìë³, º ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ôóíäàìåíò ï³ä õàòó. 097-756-61-98

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

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ð-í ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 80 êâ. ì., 4 
ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, öåíòðàë. âîäà, ãàç, 
ïîãð³á, ö³íà äîãîâ³ðíà. 063-628-39-38, 096-595-19-58

  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 êâàð-
òèðó, àáî ï³â. áóäèíêó. 068-619-18-33, 063-639-67-02 

  Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè, âîäà, ãàç+ï³÷íå îïàë., çàêîëü-
öîâàíå º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãîðîä âèõîäèòü äî 
ñòàâó. 096-334-88-14

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà 
ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-
486-01-79, 093-031-24-52

  Áóäèíîê ñ. 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. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà, 80 êâ. ì., ãàç, 
10 ñîò. ãîðîäó, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà â áóäèíêó, 
ãàðÿ÷à âîäà â³ä êîòëà, ãàðàæ, äâà ñàäî÷êè. 097-628-48-
13, 073-058-41-21

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ëÿíêà 
15 ñîò. 093-849-93-36

  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. Òèòóñ³âêà, ãàç+òâåðäîïàë. êîòåë, âîäà, 
òóàëåò, âàííà, áîéëåð, ³íòåðíåò, 3-è ê³ìí., ñò³íè êèðïè÷. 
066-384-66-78

  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., ð-í 
øêîëè  ¹3. 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 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 öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 6 ñîò. çåìë³.,â ð-í³ 
âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ð-í âóë. Іâàíà Ôðàíêà, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ÷àñòêîâî ðåìîíò. 093-704-31-57

  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, ð-í ó÷èëèùà, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàë., çðó÷íîñò³. 093-704-31-57

  Áóäèíîê, ñ. Âåðíèãîðîäîê, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â öåíòð³ 
ñåëà, ãîñï. áóä³âë³, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 068-346-54-35

  Áóäèíîê, ñ. Ñåëèùå, çàã. ïëîùà 87 êâ. ì., ãàç, âîäà, 
50 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä. 063-883-81-83

  Áóäèíîê, ñàðàé, ë³ò. êóõíÿ, ïîãð³á, 32 ñîò. çåì., ñ. 
Іâàíê³âö³. 097-978-21-88

  Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9 
ñ³÷íÿ. 093-677-47-68

480347

490754
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ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

489542

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

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

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

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Íåçàëåæíîñò³, á³ëÿ òàíêó, ãàðíå 
ì³ñöå äëÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 067-500-33-66 

  3-õ ê³ì. êâ., ãàðàæ, ñàðàé, íåäîðîãî. 097-706-
53-64

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  2108, ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 096-804-47-51

  Skoda Oktavia Nour (ñåäàí), 1,6 6AZ 2008 ð., êîðîáêà 
ïåðåäà÷ ìåõàí³êà, 8 000$. 096-911-78-52

  ÂÀÇ «Êàëèíà» 2008 ð., ³äåàëüíèé ñòàí, îäèí ãîñïîäàð, 
ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ. 063-590-82-69 Îëåã

  ÂÀÇ 2101, áåíçèí, íåäîðîãî. 067-455-52-90

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

  ÂÀÇ 2107, 1986 ð. â., áëàêèòíà ç ïðè÷³ïîì. 063-711-
81-61

  ÂÀÇ 211540, ñåäàí 2008 ð., 1,6 áåíçèí+ãàç, ñ³ðèé 
ìåòàë³ê, ö³íà äîãîâ³ðíà. 098-575-79-40, 093-279-47-91

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

  Äâà ñêóòåðà á/ó «Viper», çà äâà 12 000 ãðí., òîðã. 
063-946-28-82

  ÄÒÇ 4244Ê 2014 ð.; Âîëãà 31105, 2006 ð. 097-124-
94-87

  Êàìàç, ðîçáîðêà ïî àãðåãàòíî. 067-265-84-17

  Ìîòî Ê-750. 097-569-64-05

  Ìîòîáëîê «Äîáðèíÿ» 11 ê.-ñ., ôð³çà, ïëóã, êàðòîïëå-
ñàæàëêà, 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 Àñòðà Í 2011 ð³ê, 1,6 ãàç/áåíçèí, 187 òèñ. 
ïðîá³ã, ³äåàëüíèé ñòàí. 068-966-12-95

  Îïåëü Êàäåò 1985 ð., ö³íà äîãîâ³ðíà. 098-624-96-84

  Ñêóòåð VIPER 150 íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. 097-704-
97-81 

  Ñêóòåð ßìàõà JOG ÀІ 49 êóá., ñ³ðèé. 068-334-79-58 

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

  Òðàêòîð Ò-25 â äîáðîìó ñòàí³; êóëüòèâàòîð Ò-40; 
ñèãìåíòíà êîñèëêà â äîáð.ñòàí³; äâà ñêàòè ïåðåäí³ ÌÒÇ; 
êîâø ç öèë³íäðîì. 068-025-47-76, 096-427-77-64

  Øêîäà Îêòàâ³ÿ À5 ðåñòàéë³íã 2012 ð., ñåäàí, äèçåëü, 
210 òèñ. ïðîá³ã, 2-à êîìïëåêòè ðåçèíè, òèòàíè, ò³ëüêè 
ïðèãíàíà ç ªâðîïè, ³äåàëüíèé ñòàí. 068-966-12-95

  Øêîäà Îêòàâ³ÿ, 1,6, 2004 ð. â., óí³âåðñàë, ñèí³é êîë³ð, 
÷åêàº ïåðøîãî âëàñíèêà íà Óêðà¿í³. 097-463-13-09, 063-
829-38-85

ÊÓÏËÞ
  Àêîìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíè-

êè; 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

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

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

  Ãàðàæ. 093-076-60-60 

  Ãîð³õ äî 20 ãðí., ï³ð`ÿ òà ïåðèíó. 098-572-42-44

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

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

  Êàðòîøêó. 067-159-28-54 

  Êâàðòèðó, àáî îáì³íÿþ àâòîìîá³ëü íà êâàðòèðó ç 
äîïëàòîþ. 093-002-61-40, 068-705-46-65

  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

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

  ÂÀÇ óí³âåðñàë, àáî õå÷áåê â ãàðíîìó ñòàí³, 
áàæàíî âèï. ï³ñëÿ 2008 ð. 093-756-39-33, 067-
430-79-37

Ì²ÍßÞ
  Ãí³é, ïåðåãí³é êóðÿ÷èé (àáî ïðîäàì) íà êàðòîïëþ, 

àáî çåðíî. 096-912-95-45

Ð²ÇÍÅ
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, àáî ñòó-

äåíòêó. 063-628-59-15, 063-628-59-25

  Âòðà÷åíå Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, 
çàðååñòðîâàíèé çà  ¹1-227, âèäàíèé 22.11.1991 ð. íà 
³ì`ÿ Ðåäüêà Ñâ³òëàíà Òåðåíò³¿âíà, ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Æ³íêà 60 ð., ùèðà, ïðèºìíà, çð³ñò 1,60, ïîçíàéî-
ìèòüñÿ ç ñåðéîçíèì ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì áåç øê³äëèâèõ 
çâè÷îê 60-70 ðîê³â. 068-753-34-61

  Çàãóáëåíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, 
âèäàíå 27.11.2003 ð.,  ¹142/1574 íà ³ì`ÿ Ïåòðè÷åíêî 
Ìàð³¿ Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Çàïðîøóºòüñÿ ÷îëîâ³ê äëÿ äîïîìîãè â ïîð³çö³ ãèëÿê. 
096-258-75-22, 073-052-93-37

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

  Çäàì 2-õ ê³ì. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 067-424-67-18

  Çäàì 2-õ ê³ì. êâ., êâàðòèðó â öåíòð³. 067-230-48-15

  Çäàì 2-õ ê³ì. êâ., öåíòð, 1-é ïîâ. 093-704-31-57

  Çäàì 2-õ ê³ì. êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í ç ìå-
áëÿìè, 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 çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ð-í 
àâòîñòàíö³¿. 093-704-31-57

  Çäàì â îðåíäó âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 560ì.
êâ.+80ì.êâ. æèòëîâî¿. 067-430-02-80

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

  Çí³ìó ãàðàæ. 068-779-64-98, 093-799-05-64

  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 45 ðîê³â äëÿ ñ³ìåéíîãî 
æèòòÿ, çàáåçïå÷åíèé, ïðîøó äçâîíèòè. 097-018-30-67, 
098-651-42-66

  Ó äîáðó ðîäèíó â³ääàºòüñÿ íåéìîâ³ðíî ãàðíå 
ùåíÿ-ä³â÷àòêî, øîêîëàäíî-ðóäåíüêîãî êîëüîðó, ñïà-
ñåííà ç âóëèö³, òîìó ëèøå ó ïîðÿäí³ ðóêè ³ íå ëàíöþã, 
â³ê ïðèáëèçíî 6 ì³ñ., ï³çí³øå ïî â³êó ãàðàíòîâàíî 
ñòåðèë³çàö³þ, â³çüì³òü òîâàðèøà ó ðîäèíó, ïîäàðóéòå 
øàíñ áóòè ùàñëèâîþ ïîðÿä ç âàìè. 063-784-17-02, 
096-562-81-90

  ßê³ñíå ïðèáèðàííÿ ìîãèë, íåäîðîãî. 093-153-
92-56 Àíàòîë³é
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ОВЕН 
Будьте активніші, інакше 
рутина може вас засмоктати. 
У другій половині тижня ба-
жано переглянути свої плани. 

ТЕЛЕЦЬ 
Перешкоди, які так чи 
інакше можуть виникати 
на вашому шляху, будуть 
успішно подолані. 

БЛИЗНЮКИ 
Обставини зараз склада-
ються на вашу користь. 
Вам буде чому порадіти 
і в кар'єрі, і в особистому 
житті. Чекайте несподіваних 
і приємних подарунків долі. 

РАК 
Цього тижня ділові зустрічі 
приведуть до корисних зна-
йомств. Не соромтеся, ви-
словлюючи свої міркування 
з приводу роботи. 

ЛЕВ 
Постарайтеся піднятися над 
суєтою і побачити перспекти-
ву. Не виключені конфліктні 
ситуації, ваша ініціатива ви-
явиться не особливо вдалою. 

ДІВА 
Обставини будуть сприяти 
перегляду ваших принципів 
і стереотипів поведінки. 
Більше часу приділяйте 
творчості. 

ТЕРЕЗИ 
Ви зможете подолати 
практично всі труднощі, 
що виникають на вашому 
шляху. Сприятливий момент 
для початку нових справ. 

СКОРПІОН 
Все в ваших руках. Було б 
бажання, і ви вирішите 
будь-яку проблему. Зараз 
вам багато чого під силу. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ваша сумлінна праця 
принесе плоди, настав час 
отримання нагороди. 

КОЗЕРІГ 
Намагайтеся вести себе 
щиро з усіма. Будь-яке уда-
вання буде відчуватися, ви 
не вмієте грати чужу роль. 

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня не намагай-
теся вирішувати проблеми 
за допомогою сили і емо-
ційного тиску.  

РИБИ 
Перед остаточним рішенням 
будь-яких фінансових пи-
тань переконайтеся, що від 
вашої уваги не вислизнула 
жодна суттєва деталь. 

ГОРОСКОП 
НА 8-14 КВІТНЯ Кросворд 

«Східний»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
5. Залізничне підприємство, де експлуатують і ремонтують рухомий 
склад, таких у Козятині два. 6. Як називається дитячий садок, що 
на тій стороні. 7. Архітектурна пам’ятка ХІХ століття на тій стороні — 
водонапірна… 12. Вулиця у східній частині міста, названа на честь 
двох братів-козятинчан. 13. Вулиця на тій стороні, названа на честь 
одного з сіл Козятинської громади. 15. Назва яру, де у 1943 році німці 
розстріляли євреїв. 16. Як ще називають Махаринецький посьолок.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Мікрорайон «на тій стороні», що виник на карті Козятина у 60-их 
роках. 2. Як місцеві називають автомобільний міст через залізницю, 
який зараз реконструюють. 3. Фабрика на вулиці Матросова. 4. На-
зва побутового комбінату, у приміщенні якого зараз обласний центр 
матері та дитини. 8. Одна з найдовших вулиць східної частини міста, 
де розташована школа №3. 9. Вулиця, на яку виходить пішохідний 
міст через залізницю, що сполучає центр із східною частиною міста. 
10. Старовинний будинок на вулиці Васьковського, де за однією 
з версій колись був вокзал. 11. Народна назва одного зі ставків 
на дачному масиві, поруч з яким військовий ставок. 14. Як називають 
місце, де розташований міський цвинтар. 

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 13 ÊÂІÒÍß

+4°Ñ +7°Ñ
+9°Ñ +15°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 12 ÊÂІÒÍß

+1°Ñ +5°Ñ
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+7°Ñ +14°Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 8 ÊÂІÒÍß

-1°Ñ -3°Ñ
+1°Ñ +7°Ñ

Погода у Козятині 

Синоптики прогнозують, що це літо 
буде малосніжним

***
Моя дружина взагалі не вміє готувати. 
Коли ми їздимо на пікнік, я для мурах 
беру таблетки від шлунка.

***
Вінні-Пух під вечір ввалюється в гості 
до П'ятачка.
— Здоров, свинятко! Поїдеш з нами 
завтра на пікнік з шашличком? 
Ми вже збираємося потихеньку, 
обов'язки розподілили. Я, наприклад, 

за пивко відповідаю.
— Звичайно, поїду, Вінні, що за питан-
ня? А мені що з собою взяти?
— Та так, в принципі нічого. Прихопи: 
цибулю ріпчасту, оцет, прянощі всякі. 
Але головне — не проспи, а то без 
тебе справжнього свята не вийде.

***
Дійсно найкращий друг людини — 
собака. Не вірите? Спробуйте такий 
експеримент:
закрийте в багажнику машини разом 
собаку і свою дружину. Через годину-

другу відкрийте. Хто, на вашу думку, 
вам більше зрадіє?

***
Діагностував у себе алергію на гроші. 
Коли бачу свою зарплату: сльозять-
ся очі і я починаю чхати на роботу. 
І тільки премія тимчасово знімає 
симптоми.

***
Блондинка в магазині:
— Ой, яка шуба! З чого вона зроблена?
— Вона штучна.
— З куща чи що?!

***
— Пашко, привіт!
— Дівчино, я не …
— Давно не бачилися! Все так само 
гарний у ліжку?
— Ну, Пашка так Пашка.

***
Лікар каже медсестрі:
— Якщо я не помиляюся, здається, 
я доручив вам взяти кров у пацієнта з 
шостої палати?
— Так, лікарю, я взяла. Її рівно 
5,2 літра.

АНЕКДОТИ 
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
5. депо 6. Сонечко 7. башта 12. Валдаєвська 
13. Сокілецька 15. Талимонівський 16. циганський
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. посьолок  2. Білоцерківський 3. Швейна 
4. Чобіток 8. Матросова 9. Васьковського 
10. Уманський 11. Глинка 14. Кирикеша

ВІДПОВІДІ:


