ХРОНІКА КОРОНАВІРУСУ ЗА ТИЖДЕНЬ

с. 5

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЯК У СИГНАЛІ
ДЕРЕВА САДИЛИ

с. 2

15 квітня 2021 року №15

5 00грн

ДОРОГУ РОБИЛИ,
ЩОБ ДЕМОНТУВАТИ

с. 7

KAZATIN.COM

ВЕЛОСИПЕДИСТИ Є, ЧОМУ
НЕМАЄ ВЕЛОДОРІЖОК?
Попри те, що велосипедистів
у Козятині вистачає,
інфраструктури для них
немає ніякої
І поки у Вінниці щороку
з’являються нові велодоріжки
та велосмуги, у Козятині
велосипедисти змушені їздити
на проїжджій частині та
подекуди на тротуарах
 Як до цього ставляться
козятинчани та чи є «світло
в кінці тунелю»?


З приходом тепла
у Козятині значно
побільшало
велосипедистів. Біля
магазинів іноді важко
знайти місце, де можна
залишити свій двоколісний
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РАЙЛІКАРНЯ СТАЛА
МІСЬКОЮ

ПРО КОЗЯТИНСЬКИЙ
МІСЬКИЙ СТАДІОН

Міська рада вступила в
права засновника Центральної
райлікарні та Стоматполіклініки.
Тож не за горами реорганізація
медзакладів Козятина
с. 3

Стадіон на Водокачці —
унікальний, адже він єдиний
в області, розташований на
острові. Яким стадіон був, яким
став і які його перспективи? с. 7
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ЯК У СИГНАЛІ ЛЮДИ ШУКАЛИ
У ВОДОГОНІ ПРОБОЇНУ
Проблема  Минулого тижня у селі
Сигнал на вулиці Космонавтів сталася
халепа з водопроводом. На одному
кінці вулиці в будинках була вода,
а з іншої — ледве текла з кранів.
Тож місцеві мешканці взялися
самотужки вирішувати це питання
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íà ì³ñö³ ïîä³¿, âóëèö³ Êîñìîíàâò³â ìè îïèíèëèñÿ âèïàäêîâî. ¯äó÷è 10 êâ³òíÿ ó ñëóæáîâèõ
ñïðàâàõ, ïîì³òèëè, ùî â ÷àãàðíèêàõ ì³æ áóäèíêàìè ÷îëîâ³êè
ïåðåêîïóþòü çåìëþ, à æ³íêè
ñòîÿòü íàä íèìè. Ïîäóìàëîñü,
ùî ÷îðí³ àðõåîëîãè ìåòàë øóêàþòü, àëå êîëè öå ðîáëÿòü æ³íêè–ïåíñ³îíåðêè, òî íå ñõîæå.
Âèð³øèëè ïîö³êàâèòèñÿ, â ÷îìó
ñóòü çåìåëüíèõ ðîá³ò?
Æ³íêè ðîçïîâ³ëè, ùî ç îäí³º¿ ñòîðîíè âóëèö³ Êîñìîíàâò³â
â áóäèíêàõ º âîäà, à ç ¿õíüî¿
ñòîðîíè âîäà ëåäâå ç êðàí³â
òå÷å. Òîæ ÷îëîâ³êè õî÷óòü çíàéòè âîäíó ìàã³ñòðàëü ³ çàëàòàòè
ïîøêîäæåíå ì³ñöå.
— À ÷îìó íå çâåðòàºòåñü
çà äîïîìîãîþ äî ì³ñöåâî¿ âëàäè? — çàïèòóºìî.
— À ùî âîíî äàñòü? — â³äïîâ³äàþòü æ³íêè.
— Íàì âñå ò³ëüêè îá³öÿþòü, — òàê êàæå ÷îëîâ³ê, ÿêèé
ò³ëüêè âèë³ç ç êðèíè÷êè ï³äçåìíî¿ êîìóí³êàö³¿. — Ñ³ëüñüêèé
ãîëîâà ïåðåä êîæíèìè âèáîðàìè îá³öÿâ: âèáåð³òü ìåíå,
ÿ âàì íîâèé âîäîã³í ïðîâåäó.
Íå ïðîâ³â, õî÷à êåðóâàâ ñåëîì
íå îäíó êàäåíö³þ.
— ßêèé âîäîã³í? Â³í ñì³òòÿ í³
ðàçó íå âèâ³ç, ùî ìè ãðîìàäîþ

çíîñèëè íà òå ñì³òòºçâàëèùå äîáðèõ 30 ðîê³â, — ï³äêëþ÷àºòüñÿ
äî ðîçìîâè îäíà ç æ³íîê.
— Òî ïîêàæ³òü ìåí³ òîé
30-ð³÷íèé ñì³òíèê, — çâåðíóâñÿ
æóðíàë³ñò äî ñï³âðîçìîâíèö³.
— Ñàì³ éä³òü, — êàæå âîíà. —
Ùå íå âèñòà÷àëî, ùîá çà ìåíå
â ñåë³ ñòàëè ãîâîðèòè, ùî
ÿ ÿáåäà.
Ìè çíàéøëè òå ñì³òòºçâàëèùå ìàéæå â öåíòð³ ñåëà. Âîíî ³
ñïðàâä³ ñòðàøíå.

«Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà
ïåðåä êîæíèìè
âèáîðàìè îá³öÿâ:
âèáåð³òü ìåíå, ÿ
âàì íîâèé âîäîã³í
ïðîâåäó. Íå ïðîâ³â»
Êîëè ïîâåðíóëèñÿ äî âîäîãîíó, ÷îëîâ³êè äîêîïàëèñÿ äî âîäè. Ò³ëüêè âàãàëèñÿ,
òî äæåðåëüíà âîäà ÷è âîäà, ÿêà
âèéøëà ç âîäîãîíó. Ñâ³é âåðäèêò âèíåñëè æ³íêè. Êàæóòü,
â êðèíèöÿõ ìàëèé ð³âåíü âîäè,
çâ³äêè íà òàê³é âèñîò³ äæåðåëó
âçÿòèñÿ?
— Íàéíÿëè á åêñêàâàòîðà òà
äîæèëèñÿ äî òîãî, ùî â ñåë³
æîäíîãî åêñêàâàòîðà íåìàº, —
êàæå îäèí ç ÷îëîâ³ê³â.
— Òàê çâåðí³òüñÿ äî ì³ñüêî¿

Чоловіки копають, шукаючи місце, де протікає вода, жінки — допомагають слушними
порадами. Головне, що усі разом впоралися з проблемою
ðàäè, Ñèãíàë âõîäèòü ó Êîçÿòèíñüêó ì³ñüêó ÎÒÃ, — çàïðîïîíóâàëè ìè ñåëÿíàì.
— Í³÷îãî íàì í³õòî íå çðîáèòü. Íàì ò³ëüêè îá³öÿþòü ìàëî
íå çîëîò³ ãîðè, — â³äïîâ³ëè âîíè.
Ìè çàòåëåôîíóâàëè î÷³ëüíèö³
ì³ñòà Òåòÿí³ ªðìîëàºâ³é. Âîíà
â öåé ÷àñ áóëà íà ïîñàäö³ äåðåâ
ó Ìàõàðèíöÿõ. Â³äïîâ³ëà íà òåëåôîííèé äçâ³íîê ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïîñàäêîâî¿ àêö³¿.
— Ñïðîáóþ ñèãíàëüöÿì äîïîìîãòè òåõí³êîþ. Õî÷à ó âèõ³äí³
äí³ äîëó÷èòè êîãîñü äî ðîáîòè
íå ïðîñòî. Êîìóíàëüíèêè òàêîæ
ìàþòü ñ³ì’¿ ³ ìàþòü çàêîííèé
âèõ³äíèé, — êàæå âîíà.

Çàïèòàëè ó äåïóòàòà Ñîê³ëåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ìèíóëîãî ñêëèêàííÿ, ÷è ïðàâäà, ùî
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà, ñê³ëüêè áóâ
ãîëîâîþ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, í³ ðàçó
ç Ñèãíàëó íà âèâîçèâ òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè?
— Îäèí ðàç âèâîçèâ ³ öå
çà 4 êàäåíö³¿, êîëè áóâ íà ïîñàä³. Ïèòàííÿ âèâîçó ñì³òòÿ ÷àñòî ñòàâèëèñü íà ñåñ³¿, â³äïîâ³äü
ó íüîãî áóëà çàâæäè îäíà: ïîêè
äëÿ âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â â³ä íàñåëåííÿ íåìàº â³ëüíîãî òðàíñïîðòó, — ñêàçàâ äåïóòàò
ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ.
Íà ðàíîê 11 êâ³òíÿ ñòàëî
â³äîìî, ùî âîäà, äî ÿêî¿ äî-

êîïàëèñÿ ÷îëîâ³êè — âèòîê ç
ìàã³ñòðàë³. Ëþäè ñàì³ íàéíÿëè
åêñêàâàòîð çà ö³íîþ 450 ãðèâåíü çà ãîäèíó ðîáîòè òåõí³êè.
Çà 3 ãîäèíè ÷àñó åêñêàâàòîðîì
áóëî ðîçêîïàíî òðóáó ³ ñåëÿíè
çíàéøëè ì³ñöå âèòîêó âîäè ç
âîäîãîíó. Êóïèâøè çàï÷àñòèí
íà 250 ãðèâåíü ñèãíàëüñüê³
÷îëîâ³êè âèò³ê âîäè ç âîäíî¿
ìàã³ñòðàë³ ë³êâ³äóâàëè. Âñ³
âèòðàòè íà ðîáîòó òåõí³êè ³
çàï÷àñòèíè áåðå íà ñåáå ì³ñöåâèé ôåðìåð Ñåðã³é Áåíåäè÷óê. Ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ïàí
Ñåðã³é ñêàçàâ: «ßê ÿ íå äîïîìîæó ñåëÿíàì, êîëè òàì º ìî¿
ïàéîâèêè».

«Де ми будемо брати стільки сміття?» — мешканці
села Козятин про графік вивозу відходів
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Êîçÿòèíñüêà
ãðîìàäà ðîçøèðèëàñÿ, ì³ñüêà
âëàäà âçÿëàñÿ çà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ó ñåëàõ
ãðîìàäè. Ðîçðîáèëè òàðèôè
³ ãðàô³ê âèâîçó ñì³òòÿ, àëå
íå ó âñ³õ ñåëàõ çãîäí³ ç íèì.
Òàðèôè ³ ïåð³îäè÷í³ñòü âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
îñòàòî÷íî ùå íå çàòâåðäæåí³. «×èñòå ì³ñòî» ïðèéìàº

ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ â³ä
ãðîìàäÿí. ¯õ ìîæíà ïîäàâàòè
ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: ì. Êîçÿòèí, âóë. Äîâæåíêà, 2 à. Òåëåôîí: (04342)
2–22–62. Åëåêòðîííà àäðåñà:
chustemisto@ukr.net.
À ïîêè äëÿ æèòåë³â Êîðäèø³âêè ³ Ïðóøàíêè, Ìàõàðèíåöü, Ñåñòðèí³âêè ïåð³îäè÷í³ñòü âèâåçåííÿ 1 ðàç
íà 2 òèæí³. Ïëàò³æ çà ì³ñÿöü

â³äïîâ³äíî 12,17, 12,42, 12,54.
Äëÿ ìåøêàíö³â Ñèãíàëó, Ñîê³ëüöÿ, Òèòóñ³âêè, Ðóáàíêè,
Ôëîð³àí³âêè, Ïóñòîõè, Ïèêîâöÿ ïåð³îäè÷í³ñòü âèâèçåííÿ
1 ðàç íà 4 òèæí³. Ïëàò³æ ïîñëóãè íà ì³ñÿöü 12,88, 10,58,
10,62. ßêùî äëÿ ìåøêàíö³â
ñ³ë, äå áóäóòü âèâîçèòè ïîáóòîâ³ â³äõîäè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü,
á³ëüø-ìåíø òàðèôè ïðèéíÿòí³, òî ìåøêàíöÿì Òèòóñ³âêè

íå çðîçóì³ëî, çà ÿêèìè ï³äðàõóíêàìè ó íèõ òàðèô âèùèé â³ä òàðèôó äëÿ Ðóáàíêè.
ßêùî áðàòè äî óâàãè âèòðàòè
íà ïàëüíå, òî Òèòóñ³âêà áëèæ÷å
äî Êîçÿòèíà ÷è äî ñîðòóâàëüíî¿ ñòàíö³¿, í³æ Ôëîð³àí³âêà.
Äî Òèòóñ³âêè, Ðóáàíêè, Ôëîð³àí³âêè äîðîãà ÷åðåç Ñèãíàë,
â ÿêèõ ì³ñÿ÷íèé òàðèô íà ïîáóòîâ³ â³äõîäè òåæ 12,88 ïðîòè
10,58 ó Ôëîð³àí³âö³. Ñèãíàëüö³

æàðòóþòü:«Áóäåìî âîçèòè ñâîº
ñì³òòÿ ó Ðóáàíêó ÷è Ôëîð³àí³âêó, ðàç äî íèõ ¿õàòè ÷åðåç
íàø íàñåëåíèé ïóíêò ³ òàì
ìåíøå çà êîìóíàëüíó ïîñëóãó
ïëàòèòè».
À â ìåøêàíö³â ñ. Êîçÿòèíà
³íøå ïèòàííÿ — äå âîíè áóäóòü
áðàòè ñì³òòÿ äëÿ âèâîçó? Àäæå
çà ãðàô³êîì ïîáóòîâ³ â³äõîäè
òàì çàïëàíîâàíî âèâîçèòè òðè÷³ íà òèæäåíü.
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РАЙЛІКАРНЮ І СТОМАТОЛОГІЮ
ПРИЙНЯЛИ У ВЛАСНІСТЬ МІСТА
Важливо  Рішенням сесії міська рада
вступила в права засновника Центральної
районної лікарні та Стоматологічної
поліклініки. Тож не за горами
реорганізація медичних закладів Козятина
ОЛЕНА УДВУД

Öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ,
ñòîìàòïîë³êë³í³êà òà ðàéîííèé
öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè — öå òðè
ìåäè÷í³ çàêëàäè ó Êîçÿòèí³,
ÿê³ â ñâ³é ÷àñ íàëåæàëè Êîçÿòèíñüê³é ðàéîíí³é ðàä³. Òà ùå
äî òîãî, ÿê ðàéðàäó îñòàòî÷íî
ðîçôîðìóâàëè, âîíà âèð³øèëà ðîçïîä³ëèòè ñâîº ìàéíî
ì³æ ãðîìàäàìè Êîçÿòèíùèíè.
Íà ñåñ³¿, ùî â³äáóëàñÿ ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó, ðàéîííó
ïåðâèíêó âèð³øèëè ïåðåäàòè
Ñàìãîðîäêó, Ñòîìàòïîë³êë³í³êó — Ìàõí³âö³, à Öåíòðàëüíó
ðàéîííó ë³êàðíþ — Êîçÿòèíó.
Àí³ Êîçÿòèí, àí³ Ìàõí³âêà
íå âñòóïèëè â ïðàâà çàñíîâíèêà.
Íàòîì³ñòü Ñàìãîðîäîê çàáðàâ
ðàéîííó ïåðâèíêó, òîæ òåïåð
öå — öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ðàéë³êàðí³ òà
ñòîìàòïîë³êë³í³êè, òî âîíè, ÿê
³ á³áë³îòåêà, áóëè âæå íå ðàéîííèìè, àëå ùå é íå çîâñ³ì
ì³ñüêèìè. Àäæå Êîçÿòèíñüêó
ðàéðàäó âæå ë³êâ³äóâàëè, à ì³ñòî
ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü çàêëàäè
ùå íå ïðèéíÿëî.
Òåïåð ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ³
ñòîìàòïîë³êë³í³êó, ³ ðàéë³êàðíþ
ó ñâîþ âëàñí³ñòü. Òðàïèëîñÿ öå
ó ï’ÿòíèöþ, 9 êâ³òíÿ. Íà 8 ñåñ³¿
Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà âñòóïèëà â ïðàâà çàñíîâíèêà îáèäâîõ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.
НЕМАЄ КОШТІВ
НА БУДІВНИЦТВО
Ïåðåä òèì, ÿê ãîëîñóâàòè
çà ïðîåêò ð³øåííÿ ñòîñîâíî
ÖÐË, çàñëóõàëè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Îëåêñàíäðà Êðàâ÷óêà. Çîêðåìà, ãîâîðèëè ïðî ïðîáëåìè
³ç ô³íàíñóâàííÿì áóä³âíèöòâà
íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³. ²ç ìèíóëîãî
ðîêó òàì ñïîðóäæóþòü íîâå â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ (íåâ³äêëàäíî¿)
äîïîìîãè. Çàãàëüíà ñóìà ðîá³ò
ñòàíîâèòü 31,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Äåðæàâà ïðîô³íàíñóâàëà
ëèøå 8,3 ì³ëüéîíà. Ë³êâ³äîâàíà
Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà çàïëàíóâàëà âèä³ëèòè òðè.
— Ìàëà áðàòè ó÷àñòü (ó ô³íàíñóâàíí³ — àâò.) ðàéîííà
ðàäà, ñàìà ë³êàðíÿ ³ áëàãîä³é-

íèêè, ÿê³ ìîãëè äîëó÷èòèñÿ, —
ñêàçàâ ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó
Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê. — Íà òîé
ìîìåíò, çâåðíóâøèñü äî ì³ñüêî¿
ðàäè, âðàõîâóþ÷è, ùî öå áóâ ê³íåöü ðîêó, îòðèìàëè â³äïîâ³äü,
ùî ìîæëèâî â ìàéáóòíüîìó
áóäå çàïëàíîâàíî, àëå äî ê³íöÿ
ðîêó êîøò³â íå ïåðåäáà÷àëîñÿ
íà ö³ âèäè âèäàòê³â. Ìàþ÷è
ïðîåêò, ìè ïî÷àëè ç ïåðøî¿
÷åðãè — âñòàíîâëåííÿ îáëàäíàííÿ: ðåíòãåí, ä³àãíîñòè÷íó ³
ÊÒ. Íà ñüîãîäí³ ìè çàâåðøóºìî ðîáîòè ïî ä³àãíîñòè÷íîìó ï³äðîçä³ëó, â ÿêîìó ñòîÿòü
ÊÒ ³ ðåíòãåí. Ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî ï³äðÿäíèê ïî÷óâ, ùî ïîêè
ñï³âô³íàíñóâàííÿ-ô³íàíñóâàííÿ
í³ÿêå íå ìîæëèâå, öå ïèòàííÿ ³
ïðèãàëüìóâàëî.
ДВА МІЛЬЙОНИ НА
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КИСНЮ
Ïðèéíÿòòÿ çàêëàä³â ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü — íå ºäèí³ ìåäè÷í³ ïèòàííÿ, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñÿ

«Ìè ï³äåìî êðàùå
â Êàëèí³âêó,
í³æ äî âàøîãî
Êîçÿòèíà», – ñêàçàâ
ªðìîëàºâ³é ãîëîâà
Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÒÃ
íà ñåñ³¿. Äåïóòàòè òàêîæ âèð³øèëè çàðåçåðâóâàòè ó çàëèøêàõ ç
áþäæåòó ìèíóëîãî ðîêó 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü íà âñòàíîâëåííÿ
â ðàéîíí³é ë³êàðí³ îáëàäíàííÿ,
ÿêå ãåíåðóº êèñåíü. Ïðîïîçèö³ÿ
íàä³éøëà â³ä Â³êòîðà Çà¿÷êà.
— Äîâîäæó äî â³äîìà äåïóòàò³â, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü,
çà ìîºþ ³íôîðìàö³ºþ, ìè âèêîðèñòîâóºìî êîæíîãî äíÿ
íà êèñíåâó ï³äòðèìêó õâîðèõ
äî 60 áàëîí³â êèñíþ, â ñåðåäíüîìó âàðò³ñòþ 380 ãðèâåíü, —
ñêàçàâ Çà¿÷êî. — Ìè íå çíàºìî,
ñê³ëüêè áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ
ïàíäåì³ÿ. Àëå ìè áà÷èìî, ùî
éäå äðóãèé åòàï ³ åòàï âàæêèé.
Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ çá³ëüøóºòüñÿ ³
êîíêóðåíö³ÿ íà ðèíêó êèñíåâèõ
ñòàíö³é áóäå âåëèêà.
Êèñíåâà òåðàï³ÿ íåîáõ³äíà
äëÿ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ, ÿê³
ìàþòü íèçüêó ñàòóðàö³þ, ïðîñò³øèìè ñëîâàìè, ð³âåíü êèñíþ

Стоматполіклініку прийняли у комунальну власність міста. Так само, як і Районну лікарню
ó êðîâ³. Ë³êàðí³, äå ë³êóþòü õâîðèõ íà COVID-19, çàêóïîâóþòü
ìåäè÷íèé êèñåíü. ßêùî ïîïèò
áóäå ïåðåâèùóâàòè ïðîïîçèö³þ,
ìîæå òðàïèòèñÿ äåô³öèò êèñíþ
íà ðèíêó. Ñàìå òîìó é íåîáõ³äíå
îáëàäíàííÿ, ÿêå âèðîáëÿº êèñåíü ç ïîâ³òðÿ.
Çàóâàæèìî, ùî äâà ì³ëüéîíè
ãðèâåíü íà ïîêóïêó ùå íå âèä³ëèëè. Ñïåðøó ïëàíóþòü âèâ÷èòè öå ïèòàííÿ, àáè âèð³øèòè,
ÿêå ñàìå îáëàäíàííÿ íåîáõ³äíî
ïðèäáàòè.
НЕ ВСІ ХОЧУТЬ
ОБ'ЄДНУВАТИСЯ
Òàêîæ äåïóòàòè âèð³øèëè
çâåðíóòèñÿ äî Ñàìãîðîäêà, Ãëóõ³âåöü ³ Ìàõí³âêè ùîäî ñï³âô³íàíñóâàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
òà êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Àäæå
ìåäè÷íèé çàêëàä îáñëóãîâóº
íå ëèøå ìåøêàíö³â Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè,
à æèòåë³â óñüîãî êîëèøíüîãî
ðàéîíó.
Êîëè ðîçãëÿäàëè öåé ïðîåêò
ð³øåííÿ, â³ä äåïóòàòà Â³êòîðà
Çà¿÷êà íàä³éøëà ïðîïîçèö³ÿ çàïðîïîíóâàòè ÷îòèðüîì ãðîìàäàì Êîçÿòèíùèíè îá’ºäíàòè
âñ³ çàêëàäè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè
â îäèí. Àäæå íàðàç³ êîæíà ãðîìàäà ìàº ñâ³é öåíòð ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
Ó Êîçÿòèí³ — ì³ñüêèé, ÿêèé

ñòâîðèëè ÷îòèðè ðîêè òîìó. Ãëóõ³âö³ çðîáèëè ñ³ìåéíó ìåäèöèíó,
îêðåìó â³ä ðàéîííî¿, ó 2018-ìó.
Ñàìãîðîäîê îòðèìàâ ðàéîííèé
ÖÏÌÑÄ ó ñïàäîê â³ä Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéðàäè. À Ìàõí³âêà
ñòâîðèëà öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè çîâñ³ì
íåùîäàâíî — ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó.
— ª îäèí ïîêàçíèê, ÿêèé
áóäå êîíòðîëþâàòèñÿ — öå ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ, ÿêå îáñëóãîâóº
îïîðíà ë³êàðíÿ. Äëÿ òîãî, ùîá
çáåðåãòè ³ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü
íàñåëåííÿ, òðåáà çàïðîïîíóâàòè ³íøèì ÎÒÃ ðåîðãàí³çóâàòè
¿õíþ ïåðâèíêó íà áàç³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïåðâèíêè. Ë³êàð
ïåðâèííî¿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè
ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ëþäüìè äàº
ïîðàäó, êóäè ¿õàòè ë³êóâàòèñÿ
íà âòîðèííèé ð³âåíü. Êîëèñü ìè
ìàëè òàê³ íåïðèºìíîñò³ ïî Ìàõí³âåöüê³é ³ Ãëóõîâåöüê³é çîí³,
êîëè ÷àñòèíà æèòåë³â íàøî¿
ãðîìàäè ¿çäèëà ë³êóâàòèñÿ, íàïðèêëàä, ó Áåðäè÷³â, — ïîÿñíèâ
ñâîþ ïðîïîçèö³þ Â³êòîð Çà¿÷êî.
— Äëÿ òîãî, ùîá îáèðàëè
Öåíòðàëüíó ðàéîííó ë³êàðíþ, ¿¿
ïîòð³áíî ðîçâèâàòè, â íå¿ òðåáà
âêëàäàòè, ïîêðàùóâàòè óìîâè,
ÿê³ñòü, ùîá áóëà êîíêóðåíòîñïðîìîæíà ë³êàðíÿ. Òàê, ñ³ìåéíèé ë³êàð ïèøå íàïðàâëåííÿ,
àëå ïàö³ºíò ñàì îáèðàº, äå éîìó
áóäóòü íàäàâàòè äîïîìîãó, — çàóâàæèëà Þë³ÿ Ðàäîãîùèíà, äè-

ðåêòîð Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî
öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
— Ìè ìèíóëîãî òèæíÿ çóñòð³÷àëèñÿ ç ãîëîâîþ ðàéîííî¿ ðàäè,
ãîëîâîþ Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³ ãîëîâîþ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÎÒÃ. ß ¿ì (Ñàìãîðîäêó — àâò.) çàïðîïîíóâàëà
â óñí³é ôîðì³, ùîá âîíè ç íàìè
ç’ºäíàëèñÿ. Âîíè ñêàçàëè, ùî
òàêîãî í³êîëè â æèòò³ íå áóäå,
«ìè ï³äåìî êðàùå â Êàëèí³âêó, í³æ äî âàøîãî Êîçÿòèíà», —
ñêàçàëà ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà.
Êîëè ïðîïîçèö³þ ïîñòàâèëè
íà ãîëîñóâàííÿ, âîíà íå íàáðàëà íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â.
Òîæ ì³ñüêà ðàäà íå áóäå çâåðòàòèñÿ äî ãðîìàä ç ïðîïîçèö³ºþ
ñòâîðèòè ºäèíèé öåíòð ñ³ìåéíî¿
ìåäèöèíè.
Öå áóëî íå ºäèíå ïèòàííÿ, ÿêå
ñòîñóâàëîñÿ ïåðâèííî¿ ëàíêè
ìåäèöèíè. Ñàìãîðîäîöüêà ñ³ëüñüêà ðàäà çâåðíóëàñÿ äî ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïðîõàííÿì äàòè â îðåíäó
äðóãèé ïîâåðõ ïîë³êë³í³êè ÖÐË,
äå ðîçòàøîâóºòüñÿ Êîçÿòèíñüêà
àìáóëàòîð³ÿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè,
ùî âõîäèòü äî ñòðóêòóðè Ñàìãîðîäîöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Öå
âæå âäðóãå Ñàìãîðîäîê çâåðòàºòüñÿ äî Êîçÿòèíà ç ïðèâîäó
îðåíäè. ² âäðóãå Êîçÿòèí â³äìîâëÿº.

4
КОРОТКО
Не буде газу
 Êîçÿòèíñüêà ä³ëüíèöÿ
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çáèðàºòüñÿ ïðîâåñòè ïëàíîâ³
ðîáîòè ³ç çàì³íè ØÃÐÏ
(ãàçîðîçïîä³ëüíîãî
ïóíêòó) ó ñåë³ Á³ëîï³ëëÿ
Ãëóõîâåöüêî¿ ãðîìàäè.
Ãàçîïîñòà÷àííÿ òèì÷àñîâî
ïðèïèíÿòü ó ï’ÿòíèöþ,
19 êâ³òíÿ. Ãàçó íå áóäå
ç 6 ãîäèíè 19 êâ³òíÿ
äî 17 ãîäèíè 21 êâ³òíÿ
2021 ðîêó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü â ÀÒ «Â³ííèöÿãàç»
«Ïðîõàííÿ äî ìåøêàíö³â áóäèíê³â òà êâàðòèð
ïåðåêðèòè êðàíè íà ãàçîïðîâîäàõ ïåðåä ãàçîâèìè
ïðèëàäàìè ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ òà íà ìîìåíò ïóñêó
ãàçó çàáåçïå÷èòè äîñòóï
ïðàö³âíèê³â ãàçîâîãî
ãîñïîäàðñòâà äî ãàçîâèõ
ïðèëàä³â ñâî¿õ ïîìåøêàíü.
Íàãîëîøóºìî íà òîìó, ùî
ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî ãàçîïîñòà÷àííÿ,
â³äíîâëåííÿ ïîäà÷³ ãàçó
áóäå ïðîâîäèòèñü ëèøå
çà íàÿâíîñò³ ìåøêàíö³â
â ñâî¿õ áóäèíêàõ», — ïèøå
«Â³ííèöÿãàç».

Палять суху
траву і сміття
 Ó ñóáîòó, 10 êâ³òíÿ,
ðÿòóâàëüíèêè Â³ííè÷÷èíè
30 ðàç³â âè¿æäæàëè íà ë³êâ³äàö³þ çàãîðÿíü ñóõî¿
ðîñëèííîñò³. Äîäàìî, ùî
â îáëàñò³ òðèâàþòü ðåéäè
íà ïàë³¿â ñì³òòÿ. Çà ñïàëþâàííÿ â³äõîä³â ïîðóøíèêàì çàãðîæóº 2040 ãðí
øòðàôó.

Випуск №8
Популярна багатоходова задача-мініатюра. Для
правильного рішення задачі необхідно привести в
дію білих слонів.
Задача №8 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

Мат в 5 ходів
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №14 від 8 квітня 2021
року.
Задача №7
Ретрозадача. В цій задачі останній хід робили білі
1. Kp:e7(Kpe8, Kpf8)? Kp:h7 2. Kpf7/Kph8 3. Th6x;
0...Kph8:h7; 1. Tg5! Kph6 2. Tf5! Kph7 3. Th5x.
М. Пархоменко

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, 15 êâ³òíÿ 2021

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

ВЕЛОСИПЕДИСТИ Є, ЧОМУ
НЕМАЄ ВЕЛОДОРІЖОК?
ВелоКозятин  Попри те, що
велосипедистів у Козятині вистачає,
інфраструктури для них немає жодної.
І поки у Вінниці щороку з’являються
нові велодоріжки та велосмуги,
у Козятині велосипедисти змушені
їздити на проїжджій частині та подекуди
на тротуарах. Як до цього ставляться
козятинчани та чи є «світло в кінці тунелю»?
ВЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК, ОЛЕНА УДВУД

Ïåðøà âåëîäîð³æêà ó íàøîìó ì³ñò³ ìàëà áóòè íà âóëèö³
Ï³äãîðáóíñüêîãî. ¯¿ ïëàíóâàëè
ðîáèòè ùå äâà ðîêè òîìó. Íàâ³òü îãîëîñèëè òåíäåð íà «Ïðîçîððî». Òà íà öüîìó âñå é çàê³í÷èëîñÿ. Óñ³ ïðîïîçèö³¿, ÿê³
íàä³éøëè â³ä ï³äðÿäíèê³â, â³äõèëèëè çã³äíî ç çàêîíîì «Ïðî
ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³». Òîæ â³ä ³äå¿
âåëîäîð³æêè íà Ï³äãîðáóíñüêîãî âèð³øèëè â³äìîâèòèñÿ.
Ìèíóëîãî ðîêó íà ö³é âóëèö³
çðîáèëè ëèøå êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîãè. ×àñòèíó ïðîô³íàíñóâàëî ì³ñòî, ÷àñòèíó äàëà
îáëàñòü.
Ùîïðàâäà, ó íàñ ç'ÿâèëàñÿ
îäíà «âåëîäîð³æêà» íà îá’¿çí³é
äîðîç³ ÷åðåç Òèòóñ³âêó. Í³õòî
¿¿ ñïåö³àëüíî íå ñòâîðþâàâ.
Íà êðàÿõ äîðîãè ç îáîõ ñòîð³í
äîðîæíèêè ïðîâåëè ñóö³ëüíó
á³ëó ë³í³þ. Òàê ³ âèíèêëà «âåëîäîð³æêà». Âîíà, äî ðå÷³, º
íå çîâñ³ì áåçïå÷íîþ äëÿ âåëîñèïåäèñò³â. Àäæå ìàøèíè ¿äóòü
íà âåëèê³é øâèäêîñò³, à öå —
ïðîñòî óçá³÷÷ÿ.
Ìè çàïèòàëè êîçÿòèí÷àí, ÿê³
÷àñòî ¿çäÿòü âåëîñèïåäîì, ÷è
ïîòð³áíà ó ì³ñò³ îáëàøòîâàíà
äîð³æêà äëÿ âîä³¿â äâîêîë³ñíèõ?
Ïåðøîþ, ç êèì ìè îáãîâîðèëè öþ ïðîáëåìó, áóëà ïàí³
Ëþäìèëà.
— Âåëîäîð³æêè ïðîñòî íåîáõ³äí³. ß ïîâèííà áóòè âïåâíåíîþ, ùî íà ìåíå íå ¿äå ìàøèíà. ª äèñöèïë³íîâàí³ âîä³¿,
ÿê³ äîòðèìóþòüñÿ ïðàâèë âóëè÷íîãî ðóõó ³ ìàþòü ïîâàãó
äî æ³íêè. À º, âèáà÷òå íà ñëîâ³, òàêå õàìëî, ùî ¿äå ïðÿìî
íà ìåíå ³ ðîáèòü âèãëÿä, í³áè
öå ÿ ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó
ïîðóøèëà, — êàæå æ³íêà.
Äëÿ ïàíà Îëåêñàíäðà, ÿêèé
á³ëüø³ñòü ñâîãî ÷àñó êåðóº àâò³âêîþ íà ðîáîò³, âåëîñèïåä —
ÿê çàðÿä áàäüîðîñò³.
— Êîæåí äåíü çàéìàòèñÿ
âåëîñèïåäíèì ñïîðòîì ó ìåíå

çà áðàêîì ÷àñó íå âèõîäèòü,
à ó âèõ³äí³ äí³ ïî¿õàòè íà ïðîãóëÿíêó — ³äåÿ ïðèéíÿòíà äëÿ
âñ³º¿ ðîäèíè. Âåëîäîð³æêè
ïîòð³áí³. Àëå ñïî÷àòêó òðåáà
äîðîãè çðîáèòè, — òàêó äóìêó
âèñëîâèâ ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü Îëåêñàíäð.
À ïàí³ Ñâ³òëàíà ðîçïîâ³ëà,
ùî âîíà íåîäíîðàçîâî ï³äí³ìàëà òåìó âåëîäîð³æîê íà çáîðàõ
ãîë³â êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â.
— Àëå çàðàç íå òîé ÷àñ, ùîá
çíîâó ï³äí³ìàòè öþ ïðîáëåìó, — êàæå âîíà ³ äîäàº: — õî÷à
âåëîäîð³æêè âêðàé íåîáõ³äí³.
Äëÿ Êàòåðèíè âåëîñèïåä —
öå îñíîâíèé âèä òðàíñïîðòó,
îñîáëèâî â ïåð³îä êàðàíòèíó. — Ìåí³ 40. ª âåëîäîð³æêà
÷è ¿¿ íåìàº — ÿ ¿äó âåëîñèïåäîì. Â äîðîç³ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, íå òèñíóñÿ â ìàðøðóòêó ³

Íàéïåðøå, ÷îãî
íå âèñòà÷àº, çà
ñëîâàìè êîçÿòèí÷àí,
öå âåëîñèïåäíèõ
äîð³æîê ³ ð³âíèõ äîð³ã,
îñîáëèâî íà óçá³÷÷³
íå âäèõàþ âñå, ùî ìîæíà âäèõíóòè â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, — êàæå æ³íêà. — Ùå îäèí
ïëþñ â³ä ¿çäè íà âåëîñèïåä³ —
öå ô³çè÷íà çàðÿäêà. Õî÷à º ³
ì³íóñ. Âåëîñèïåä ÿê-íå-ÿê,
à òåõí³êà, ÿêà ÷àñòî ìàº ÿê³ñü
íåïîëàäêè. À ìàéñòåðí³ ïî ðåìîíòó âåëî â Êîçÿòèí³ íåìàº.
Îô³ö³éíó ìàéñòåðíþ, äå
ðåìîíòóþòü âåëîñèïåäè, ìè
òàêîæ íå çíàéøëè. Çàòå ïîçíàéîìèëèñÿ ç ÷îëîâ³êîì, ÿêèé
çàéìàâñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ðåìîíòóþ÷è ³ ïðîäàþ÷è çàï÷àñòèíè äî âåëîñèïåä³â.
— Íåâäÿ÷íà öÿ ñïðàâà, ÷àñ
âèòðà÷àþ, à ïðèáóòêó íåìàº.
Áà÷ó, ùî ðåìîíòíî-âåëîñèïåäíèé á³çíåñ íåïðèáóòêîâèé
òà é çãîðíóâ éîãî ³ ñêàñóâàâ
ë³öåíç³þ, — ðîçïîâ³â ÷îëîâ³ê.

Велодоріжки потрібні. Але спочатку треба дороги зробити.
Таку думку висловив приватний підприємець Олександр

Це вулиця Героїв Майдану. Дорога в суцільних вибоїнах.
Тут і справді говорити про велодоріжки зарано

«Козятин очима велосипедистів» в Інстаграмі
У Козятині велосипед – основний вид транспорту, з настанням теплої пори року кількість
велосипедистів збільшується в
рази. Тож ми вирішили запитати
наших читачів у соцмережах, чи
комфортно в нашому місті велосипедистам і чого, на їхню
думку, не вистачає? На тему «Козятин очима велосипедистів» в
Інстаграмі відреагувало близько
двох тисяч наших користувачів.
Найперше, чого не вистачає, за
словами козятинчан, це велосипедних доріжок і рівних доріг,

особливо на узбіччі. Також є зауваження щодо бродячих собак.
Люди пишуть, що на велосипедистів часто-густо нападають
пси, обгавкують та чіпляються і
за колеса, і за ноги на педалях.
Деякі читачі просять звернути
увагу на знання правил дорожнього руху і тим, хто за кермом
автівки, і тим, хто за кермом
велосипеда. А ще козятинці хочуть, щоб для молоді міста, яка
любить пострибати на сучасних
модних великах, облаштували
спеціальні майданчики.

Чи дочекаємося хоч однієї велодоріжки?
Аби дізнатися, чи зроблять у
Козятині велодоріжки в найближчому майбутньому, ми
звернулися за коментарем до
міського голови Тетяни Єрмолаєвої. Очільниця громади каже, що
цього року планують капітально
відремонтувати вулицю Куликівського, де у проекті закладено
будівництво велодоріжки.

— Ми подали вулицю Куликівського на обласний конкурс,
— каже Тетяна Єрмолаєва. — Загальна вартість проекту — 15
мільйонів гривень, 30% — фінансування з міського бюджету,
70% — з обласного. Це ремонт в
комплексі: і дорожнє покриття, і
тротуар від тунелю до школи № 2.
Чекаємо результатів конкурсу.
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ОБ’ЇЗНУ ДОРОГУ ЧЕРЕЗ ТИТУСІВКУ
РОБИЛИ, ЩОБ ДЕМОНТУВАТИ
Дорогі дороги  За минулий
тиждень помітно збільшився потік
автомобільного транспорту через
переїзд 1011 км, що в народі знають як
переїзд через Білу Казарму. Подумалось,
знов негаразди на об’їзній дорозі через
Титусівку. Поїхали, перевірили – так і є
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïðîáëåìíà ä³ëÿíêà íà îá'¿çí³é
äîðîç³ º â îäíîìó ì³ñö³, à ñàìå
íà ïî÷àòêó ñïóñêó äî ñòàâó, êîëè
¿õàòè ç Òèòóñ³âêè. ¯¿ ëàòàþòü
íå ïåðøèé ì³ñÿöü. À çàðàç ÿìè
çàñèïàþòü ùåáíåì ç ãðàâ³ºì. ²
í³÷îãî äèâíîãî. Ïðîêëàäàëè ¿¿
òèì÷àñîâî íà ïåð³îä ðåìîíòó
ìîñòó ÷åðåç çàë³çíèöþ. Êîëè
äî çäà÷³ ìîñòó çàëèøèëîñü ÿêèõîñü 2 òèæí³, íå õî÷óòü â àâòîäîð³ îáëàñò³ ¿¿ ðåìîíòóâàòè, òîìó
ùî âîíà âèêîíàëà ñâîþ ì³ñ³þ.
Â îäíîìó ç êîìåíòàð³â ñòîñîâ-

íî îá’¿çíî¿ äîðîãè ÷åðåç Òèòóñ³âêó çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ñëóæáè
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ ²ãîð Æåáåëåâ ñêàçàâ, ùî
îá’¿çíà äîðîãà ÷åðåç Òèòóñ³âêó
º òåõí³÷íîþ. Âîíà íå ðàõóºòüñÿ
çà ñëóæáîþ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, òîáòî ïîáóäîâàíà íà ÷àñ áóä³âíèöòâà ìîñòà
³, çã³äíî ç áóä³âåëüíèìè íîðìàìè,
ï³ñëÿ éîãî çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ ¿¿
ìàëè á äåìîíòóâàòè. Ò³ëüêè, ÿê
ñêàçàâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà, äåìîíòóâàòè ¿¿ í³õòî íå áóäå. Ï³ñëÿ
çäà÷³ ìîñòà â åêñïëóàòàö³þ âîíà
áóäå ïîäàðîâàíà ì³ñöåâ³é ãðîìàä³.

На дорогу біля мосту стелять текстиль
Побували ми вчергове біля
мосту. Дорожники ніяких
прогнозів, коли завершиться
будівництво, не дають. Все
залежить від погоди, кажуть
вони. Ще ми запитали, що
за тканину вони кладуть на
дорогу, яку потім засипають
щебнем.
— Це текстиль. Служить як водовідвід грунтових вод і для
армування щебню. Текстиль
кладемо для надійності дорож-

нього полотна, – каже майстер
дорожників.
— А коли ви міст маєте здати в
експлуатацію?
— Бажання є якнайшвидше впоратись, тільки все від погоди
залежить.
— До 1-го травня встигнете?
— Маємо таку мету, тільки не
все від нас залежить. До 1-го,
мабуть, впораємося, – сказав
на завершення нашої розмови
майстер.

Ùå â³í çàóâàæèâ, ùî ùå ìèíóëîãî ðîêó, ï³ñëÿ çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ îá’¿çíî¿ äîðîãè, îáëàñíà ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã çâåðíóëàñÿ äî âëàäè Êîçÿòèíùèíè, àáè âîíà îáìåæèëà
òàì ðóõ âàæêîãî òðàíñïîðòó,
àäæå äîðîãà áóäóâàëàñÿ ÿê òèì÷àñîâà ³ áóëà ðîçðàõîâàíà íà ðóõ
ìàëîòîííàæíîãî òðàíñïîðòó.
— Ò³ëüêè òîä³øíÿ ì³ñöåâà
âëàäà ïðî³ãíîðóâàëà ïîðàäó äîðîæíüî¿ ñëóæáè, òîìó é ìàºìî
òàê³ íåïðèºìí³ ðå÷³, — ñêàçàâ
ïîñàäîâåöü.
ßê êàæóòü, ìàºìî òå, ùî ìàºìî. Ò³ëüêè ç ³íøî¿ ñòîðîíè, í³õòî
íå ïîÿñíèâ, ÿê âëàäà íà ì³ñöÿõ

Çàðàç ÿìè íà îá'¿çí³é
çàñèïàþòü ùåáíåì
ç ãðàâ³ºì. І í³÷îãî
äèâíîãî. Ïðîêëàäàëè
¿¿ òèì÷àñîâî íà
ïåð³îä ðåìîíòó ìîñòó
ìàº îáìåæèòè íà äîðîç³ ðóõ âàãîâîãî òðàíñïîðòó. Çîáîâ’ÿçàòè
âîä³¿â ôóð ¿õàòè ³íøîþ äîðîãîþ
íå â êîìïåòåíö³¿ ì³ñöåâî¿ âëàäè.
Àëå íàñ á³ëüøå íåïîêî¿òü
íå îá’¿çíà äîðîãà, à ñòàí äîð³ã ÷åðåç ì³ñòî. Ç âóëèöÿìè Ìàòðîñîâà,
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, Êóëèê³âñüêîãî
50-òîíí³ ôóðè çðîáèëè ñâîþ ÷îðíó ñïðàâó. Íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó
âæå ïðîâåäåíèé ÿìêîâèé ðåìîíò,
à íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà äîðîæíèêè çàñèïàëè ùåáíåì âñüîãî äâ³
âåëèê³ ÿìè. Òàêñèñòè «äÿêóþòü»
äîðîæíèêàì — ùåáåíü ç ÿìè
ðîçë³òàºòüñÿ ïî âñ³é ïðî¿æäæ³é
÷àñòèí³, çàäîê â àâò³âö³ ïîâåðòàº
ìàéæå áåç äîïîìîãè êåðìà.

Хроніка поширення
коронавірусу за тиждень
ОЛЕНА УДВУД

 Óæå 12 ðåã³îí³â Óêðà¿íè ïåðåáóâàþòü ó «÷åðâîí³é» êàðàíòèíí³é çîí³. Äî ö³º¿ ãðóïè ïðèºäíàëèñÿ Ïîëòàâùèíà, Çàïîð³çüêà òà
Õìåëüíèöüêà îáëàñò³, íàòîì³ñòü
Çàêàðïàòòÿ òà ²âàíî-Ôðàíê³âùèíà á³ëüøå íå ÷åðâîí³.
Â³ííè÷÷èíà ïðîäîâæóº ïåðåáóâàòè ó ïîìàðàí÷åâ³é êàðàíòèíí³é çîí³. Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ â îáëàñò³ òî çíèæóºòüñÿ, òî çðîñòàº.
Íà Êîçÿòèíùèí³ ñòàíîì
íà ñåðåäó, 14 êâ³òíÿ, áóëî âæå
2 666 çàðåºñòðîâàíèõ âèïàäê³â
COVID-19. Òàê³ äàí³ Êîçÿòèíñüêîãî ì³æðàéîííîãî â³ä-

ä³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü.
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ
148 íîâèõ õâîðèõ. Öå íà 32 ìåíøå, í³æ ìèíóëîãî òèæíÿ.
Ïîïðè òå, ùî ê³ëüê³ñòü íîâèõ
³íô³êóâàíü òðîõè çíèçèëàñÿ,
ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé ïðîäîâæóº
çðîñòàòè. Çà îñòàíí³é òèæäåíü
äåâ’ÿòü ìåøêàíö³â êîëèøíüîãî
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó âòðàòèëè æèòòÿ ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ
âèïàäê³â ïî âñ³õ ãðîìàäàõ Êîçÿòèíùèíè — 56.
Òðèâàº êàìïàí³ÿ ç âàêöèíàö³¿.
Çà äàíèìè Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, íà áàç³

Ñàìãîðîäîöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 123 ëþäèíè îòðèìàëè
ùåïëåííÿ ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó.
Æ³íîê ñåðåä íèõ äåùî á³ëüøå,
í³æ ÷îëîâ³ê³â. Ñåðåä ïàö³ºíò³â,
ÿê³ îòðèìàëè ùåïëåííÿ, íàéá³ëüøå òèõ, õòî ñòàðøå 60 ðîê³â.
Íà áàç³ Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî ÖÏÌÑÄ âàêöèíóâàëè
1090 îñ³á. ×îëîâ³ê³â ñåðåä
íèõ òðîõè á³ëüøå, í³æ æ³íîê.
Íàéá³ëüøå ùåïëåíü îòðèìàëè
ïàö³ºíòè äâîõ â³êîâèõ ãðóï —
16–25 òà 36–46.
²íôîðìàö³ÿ ïðî Ìàõí³âñüêèé
òà Ãëóõîâåöüêèé öåíòðè â³äñóòíÿ.

На об'їзній частина дороги не витримала навіть півроку.
Її тут вже неодноразово латали

Біля мосту під щебінь стелять текстиль. Роблять це для
того, щоб дорожнє полотно довго служило

Оце-то дід! І самогон,
і цигарки, і зброя
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Äíÿìè äî ïîë³ö³¿ Êîçÿòèíà
íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ íà ìåøêàíöÿ Â³âñÿíèê³â. Ëþäè ïîñêàðæèëèñÿ íà 78-ð³÷íîãî ä³äóñÿ, ùî òîðãóâàâ öèãàðêàìè
áåç àêöèçíèõ ìàðîê.
— Ä³ëüíè÷í³, ñï³ëüíî ç þâåíàëüíîþ ïðåâåíö³ºþ, âè¿õàëè
íà ì³ñöå ïîä³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ
ïåðåâ³ðêè äàíî¿ ³íôîðìàö³¿, —
ðîçïîâ³â ãàçåò³ êåð³âíèê ñåêòîðó ïðåâåíö³¿ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ªâãåí³é
Òðàéäàêàëî. — Âèëó÷èëè â ä³äóñÿ òþòþíîâ³ âèðîáè, íà ÿê³
íå áóëî í³ àêöèçíèõ ìàðîê, í³

äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ¿õ
ïðîäàæó. Îêð³ì öüîãî, òàêîæ
âèëó÷èëè 20 ë³òð³â ñàìîãîíêè ³ 100 ë³òð³â áðàãè. À ùå
çíàéøëè òà âèëó÷èëè íå çàðåºñòðîâàíó ìèñëèâñüêó ãëàäêîñòâîëüíó ðóøíèöþ ³ äî íå¿
8 ïàòðîí³â.
Â³äîìî, ùî ä³äóñü 1943 ðîêó
íàðîäæåííÿ. Â îñåë³ ïðîæèâàº îäèí. Íà íüîãî ñêëàëè àäì³íïðîòîêîëè, ÿê³ ïîäàþòüñÿ
íà ðîçãëÿä ñóäó. Äî ñëîâà,
çà îäíå ïîðóøåííÿ éîìó äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè áëèçüêî äâîõ
òèñÿ÷ ãðèâåíü. À â íüîãî ¿õ
ê³ëüêà.
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П’ЯТЬ ФАКТІВ ПРО ВУЛИЦЮ
ГРУШЕВСЬКОГО, ЯКІ ВИ НЕ ЗНАЛИ
Ретро  Проведемо для вас історичний
екскурс однією з центральних
вулиць Козятина, яка сьогодні
носить ім’я Михайла Грушевського.
Ми розкажемо, як з роками змінилася
назва вулиці та її обличчя
ОЛЕНА УДВУД

Âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî ðîçòàøîâàíà ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà. Âîíà ïî÷èíàºòüñÿ â³ä
êîë³é, ùî âåäóòü ó á³ê Áåðäè÷åâà, ³ òÿãíåòüñÿ âçäîâæ âñüîãî
öåíòðó Êîçÿòèíà ìàéæå äî Á³ëî¿
Êàçàðìè. Ïîïðè öå, ¿¿ íå íàçâåø îäí³ºþ ç íàéäîâøèõ, àäæå
¿¿ ïðîòÿæí³ñòü — âñüîãî äâà ê³ëîìåòðè.
Àëå òå, ùî öå îäíà ³ç íàéñòàð³øèõ âóëèöü Êîçÿòèíà — áåççàïåðå÷íèé ôàêò. Íà ïî÷àòêó
Ãðóøåâñüêîãî ³ ñüîãîäí³ ìîæíà
ïîáà÷èòè äåê³ëüêà æèòëîâèõ áóäèíê³â ùå äîðåâîëþö³éíî¿ ïîðè.
Õî÷à çàáóäîâóâàòèñÿ âóëèöÿ ïî÷àëà çîâñ³ì ç ³íøîãî áîêó.
Íà ñòàð³é êàðò³ Êîçÿòèíà,
äàòîâàí³é ê³íöåì Õ²Õ ñòîë³òòÿ,
ïîçíà÷åíî äåê³ëüêà áóä³âåëü
íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî íà ïåðåõðåñò³ ç ñó÷àñíîþ âóëèöåþ
Ïèëèïà Îðëèêà òà íà ïåðåõðåñò³
ç Äàíèëà Ãàëèöüêîãî.
Íîâ³ áóäèíêè ñòàëè ç’ÿâëÿòèñÿ
òóò äóæå øâèäêî. Âæå íà ìàï³,
äàòîâàí³é 1908 ðîêîì, âóëèöÿ
Ãðóøåâñüêîãî âèðîñëà â ðàçè ³
ìàëà ìàéæå òàêó æ ïðîòÿæí³ñòü,
ùî é çàðàç.
ТРАДИЦІЯ, ПРОНЕСЕНА КРІЗЬ
ДЕСЯТИЛІТТЯ
Ñïî÷àòêó âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî ñêëàäàëàñÿ ç äâîõ ÷àñòèí —
ïåðøà âåëà â³ä êîë³é äî ñó÷àñíîãî ñêâåðó, äðóãà — â³ä ñêâåðó
â á³ê Á³ëî¿ Êàçàðìè. Ìîâà éäå
ïðî ÷àñè, êîëè íàø³ çåìë³ áóëè
÷àñòèíîþ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.

Íà ì³ñö³ ñó÷àñíî¿ ïëîù³ ³
Ïóøê³íñüêîãî ïàðêó òîä³ áóëà
Áàçàðíà ïëîùà. Ùî÷åòâåðãà
òàì ïðîâîäèëè ÿðìàðêè. Ñàìå
öÿ Áàçàðíà ïëîùà ³ ïåðåð³çàëà
âóëèöþ íà äâ³ ÷àñòèíè. Ï³çí³øå, êîëè ëþäè ïî÷àëè çâîäèòè
áóäèíêè, äâ³ ÷àñòèíè âóëèö³
Ãðóøåâñüêîãî ç’ºäíàëèñÿ ³ òåïåð âæå âîíà ñòàëà ïåðåð³çàòè
ïëîùó íàâï³ë.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ íà ì³ñö³
íèæíüî¿ ÷àñòèíè Áàçàðíî¿ ïëîù³ îáëàøòóâàëè ñêâåð, ÿêèé º
³ ñüîãîäí³.
À îò ðèíîê çíîâó âèð³ñ íà ö³é
âóëèö³ ÷åðåç äåñÿòêè ðîê³â, ùîïðàâäà, íà äåùî ³íøîìó ì³ñö³.
Íà ðóáåæ³ 90-èõ ³ 2000-íèõ ðîê³â íà Ãðóøåâñüêîãî çáóäóâàëè
«Õë³áîäàð», ÿêèé ìè ÷àñòî íàçèâàºìî õèòðèé ÷è ìàëåíüêèé
áàçàð÷èê.
ВІД ПОШТИ ДО МУЗЕЮ
Îäíà ç³ ñòàðîâèííèõ áóä³âåëü íà ö³é âóëèö³ ðîçòàøîâàíà
çà íîìåðîì 15. Öå îäíîïîâåðõîâèé áóäèíî÷îê, ôàñàä ÿêîãî
ïîôàðáîâàíèé ó ðîæåâèé êîë³ð.
Éîìó âæå á³ëüøå ñòà ðîê³â.
Ï³âòîðà ñòîë³òòÿ òîìó òóò áóëà
çåìñüêà ïîøòà.
Âæå ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè, êîëè
çáóäóâàëè ïðèì³ùåííÿ ðàéîííîãî â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó íà êîëèøí³é ×åðâîíîàðì³éñüê³é, ÿêà íèí³
çâåòüñÿ Íåçàëåæíîñò³, ïîøòó
ïåðåñåëèëè òóäè. À â áóäèíîê
íà Ãðóøåâñüêîãî, 15 ó ñâ³é ÷àñ
çàñåëÿëèñÿ ð³çí³ óñòàíîâè.
Ó 70-èõ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ òóò ðîçòàøîâóâàâñÿ âè-

Три назви трьох різних періодів
Вулиця Грушевського за час
свого існування тричі змінила
назву. Колись вона називалася
Поштова, позаяк саме тут розташовувалася пошта. Так вулицю іменували у часи Російської
імперії.
Через кілька десятків років
Поштову стали називати Карла Лібкнехта, на честь діяча
міжнародного робітничого
руху та одного із засновників
комуністичної партії Німеччини.
Цю назву вулиця носила за ча-

сів Радянського Союзу.
На початку 90-их, коли СРСР
розвалився, це була одна з перших вулиць, яка пройшла етап
декомунізації. Відтоді вона стала носити ім’я видатної постаті
української історії — Михайла
Грушевського, життя якого було
тісно пов’язане з минувшиною
нашого краю, адже його матір,
Глафіра Грушевська була родом
із села Сестринівка, та й сам Грушевський неодноразово бував
як у Сестринівці, так і в Козятині.

êîíàâ÷èé êîì³òåò ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ó 80-èõ ñþäè ïðèõîäèëè çàêîõàí³ ìîëîäÿòà ïîáðàòèñÿ, àäæå
ó ö³é ñòàðîâèíí³é áóä³âë³ íà òîé
ìîìåíò ðîçòàøîâóâàëîñÿ â³ää³ëåííÿ ÐÀÖÑÓ.
Ï³ñëÿ òîãî ó ö³é áóä³âë³ äåÿêèé ÷àñ áóëà íîòàð³àëüíà êîíòîðà ç îäíîãî áîêó ³ àðõ³âíèé
â³ää³ë — ç ³íøîãî. À ç 2004 ðîêó
ó ö³é ñòàðîâèíí³é ñïîðóä³ ðîçòàøîâóºòüñÿ Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà.
ЧЕРГОВА АПТЕКА І КНИГАРНЯ
Ñòàðîâèííèõ áóäèíê³â, òàêèõ,
ÿê ïðèì³ùåííÿ Ìóçåþ, íàðàç³
çàëèøèëîñÿ íà ö³é âóëèö³ íå òàê
áàãàòî. Îäíà ç ïðè÷èí — Äðóãà
ñâ³òîâà â³éíà. Âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî — îäíà ç òèõ, ÿê³ íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê
áîìáàðäóâàíü í³ìö³â. Ã³òëåð³âö³ ïðîäîâæóâàëè îáñòð³ëþâàòè
Êîçÿòèí ç ïîâ³òðÿ íàâ³òü ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ì³ñòî çâ³ëüíèëè.

На першому поверсі цього будинку раніше була книгарня.
Вона зачинилася у 2020 році, після 63 років роботи

ª íà âóëèö³
Ãðóøåâñüêîãî ì³ñöå,
ïîâ’ÿçàíå ç íîâ³òíüîþ
³ñòîð³ºþ Êîçÿòèíà.
Âîíî íàâïðîòè ðèíêó
«Õë³áîäàð»
Ó ïîâîºíí³ ðîêè âèãëÿä âóëèö³
çíà÷íî çì³íèâñÿ. Òóò ç’ÿâèëèñÿ
íåâåëèê³ áàãàòîïîâåðõ³âêè ç
÷åðâîíî¿ öåãëè. Îäíà ç òàêèõ — íà ðîç³ Ïèëèïà Îðëèêà
òà Ãðóøåâñüêîãî. Öåé áóäèíîê
â³äîìèé òèì, ùî íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ òóò ðîçòàøîâóâàëàñÿ
êíèãàðíÿ.
«Ìàãàçèí îáëêíèãîòîðãó ¹ 4» — òàê íàçèâàëàñÿ öÿ
êðàìíèöÿ ï’ÿòäåñÿò ðîê³â òîìó.
Ó ñâ³é ÷àñ öå áóëà îäíà ³ç íàéêðàùèõ êíèãàðåíü Â³ííè÷÷èíè.
Òóò ïðîäàâàëè íå ëèøå êíèãè
òà ãàçåòè, à é â³òàëüí³ ëèñò³âêè
òà êàíöåëÿð³þ.
Ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó ïðàö³âíèêè êíèãàðí³
âèêóïèëè ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó, ñòâîðèëè êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî «Àâåñòà» ³ êðàìíèöÿ
ïðîäîâæèëà ðîáîòó. Ìàãàçèí ³ç
âèâ³ñêîþ «Êíèãè» íà Ãðóøåâñüêîãî, 61, ïðàöþâàâ ùå ïðîòÿãîì 29 ðîê³â, ï³ñëÿ ÷îãî çà÷èíèâñÿ.
Îäðàçó çà òðèïîâåðõ³âêîþ,
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ÿêî¿ áóëà
êíèãàðíÿ, ðîçòàøîâóºòüñÿ ùå
îäíà áóä³âëÿ, çâåäåíà â ïåð³îä
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Êîëèñü
òóò áóëà Öåíòðàëüíà àïòåêà.
Êîçÿòèí÷àíè íàçèâàëè ¿¿ «÷åðãîâîþ», ïîçàÿê âîíà ïðàöþâàëà
ö³ëîäîáîâî.
Àïòåêà, òàê ñàìî ÿê ³ êíè-

Сьогодні на вулиці Грушевського є ринок «Хлібодар».
Століття тому на цій вулиці теж був ринок, але дещо
в іншому місці
ãàðíÿ, ïðîäîâæèëà ïðàöþâàòè
ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ. ² òåæ çà÷èíèëàñÿ, ùîïðàâäà, çíà÷íî
ðàí³øå, í³æ êíèæêîâèé ìàãàçèí. Ñüîãîäí³ öå ïðèì³ùåííÿ
íå âï³çíàòè.

Áóäèíêó ï³îíåð³â. ×åðåç öå
çà ïðèì³ùåííÿì çàêð³ïèëàñÿ
éîãî íàðîäíà íàçâà. Òàêîæ ñþäè
ïåðå¿õàëè ðàéîííà òà äèòÿ÷à á³áë³îòåêè, ÿê³ º òóò ³ ñüîãîäí³, ³
äåê³ëüêà ³íøèõ çàêëàä³â.

БУДУВАЛИ ВСІМ МИРОМ
Ï³ä íîìåðîì 28 íà Ãðóøåâñüêîãî ðîçòàøîâàíà òðèïîâåðõîâà áóä³âëÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè.
Êîçÿòèí÷àíè äîñ³ íàçèâàþòü ¿¿
Áóäèíêîì ï³îíåð³â, õî÷à òàêîãî
çàêëàäó âæå äàâíî íåìàº ó ì³ñò³.
Êîëèñü äàâíî, ùå äî â³éíè,
íà ì³ñö³ ö³º¿ òðèïîâåðõ³âêè áóëà
ïîëüñüêà øêîëà. À ïðèì³ùåííÿ, ÿêå êîçÿòèí÷àíè íàçèâàþòü
Áóäèíêîì ï³îíåð³â, âèíèêëî àæ
íàïðèê³íö³ 80-èõ. Òðèïîâåðõ³âêó ñïîðóäæóâàëè íàðîäíèì
ìåòîäîì — ó áóä³âíèöòâ³ áðàëè
ó÷àñòü ïðàö³âíèêè ð³çíèõ îðãàí³çàö³é òà çàêëàä³â Êîçÿòèíà.
Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ â³äáóëîñÿ
ó æîâòí³ 1988 ðîêó.
Òóò ïîñåëèâñÿ Öåíòð ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè òà
ï³äë³òêàìè, ñâîºð³äíèé àíàëîã

СВАЙНЕ ПОЛЕ
ª íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî ì³ñöå, ïîâ’ÿçàíå ç íîâ³òíüîþ ³ñòîð³ºþ Êîçÿòèíà. Âîíî íàâïðîòè
ðèíêó «Õë³áîäàð», äå ñüîãîäí³
ðîçì³ñòèâñÿ ñóïåðìàðêåò.
Öþ ì³ñöèíó êîçÿòèí÷àíè ïðîçâàëè ñâàéíèì ïîëåì. Íà ïî÷àòêó 90-èõ òóò çáèðàëèñÿ çâîäèòè
áàãàòîïîâåðõ³âêó. Âèðèëè êîòëîâàí, çàáèëè ïàë³, òà íà öüîìó áóä³âíèöòâî ïðèïèíèëîñÿ. ×åðåç
ïàë³ çà ì³ñöèíîþ çàêð³ïèëàñÿ
íàðîäíà íàçâà «ñâàéíå ïîëå»,
àäæå ïàëÿ ðîñ³éñüêîþ — ñâàÿ.
Ìàéæå òðèäöÿòü ðîê³â òóò
áóëà ïóñòêà, à íà ïàëÿõ ñòðèáàëè
ä³òè. Â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ â³ä
áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõ³âêè
âèð³øèëè â³äìîâèòèñÿ ³ çâåëè
òóò ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñóïåðìàðêåò
³ ìàãàçèíè.
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МІСЬКОМУ СТАДІОНУ ЦЬОГОРІЧ
ВИПОВНИТЬСЯ ВЖЕ 60 РОКІВ
Ювілей  Стадіон на Водокачці —
унікальний, адже це єдиний стадіон
у Вінницькій області, що розташований
на острові. Яким стадіон був,
яким став і про його перспективи
дізнавалися наші журналісти
ОЛЕНА УДВУД

Îñòð³â íà Âîäîêà÷ö³ â ñ³ì ðàç³â á³ëüøèé çà ì³ñüêèé ñêâåð,
÷è, ÿê ìè çâèêëè êàçàòè, Ïóøê³íñüêèé ïàðê. Îñîáëèâî åôåêòíî â³í âèãëÿäàº ç âèñîòè ïòàøèíîãî ïîëüîòó.
Ùîïðàâäà, öåé îñòð³â ñòâîðèëà
íå ìàò³íêà-ïðèðîäà, à ëþäè. Ùîá
ó öüîìó ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, äîñòàòíüî
ïîãëÿíóòè íà ñòàð³ êàðòè Êîçÿòèíà. Íà ìàï³, äàòîâàí³é 1908 ðîêîì, äîáðå âèäíî, ùî íà ì³ñö³
ñó÷àñíîãî ñòàä³îíó îñòðîâà íåìàº.
Êëàïòèê çåìë³ ç òðüîõ áîê³â
îìèâàº ð³÷êà Ãóéâà, ÿêó ì³ñöåâ³
âæå äàâíî îõðåñòèëè Âîäîêà÷êîþ
÷åðåç òå, ùî êîëèñü ç íå¿ êà÷àëè âîäó äëÿ çàïðàâêè ïàðîâîç³â.
Îäíà ç òàêèõ âîäîêà÷îê ðîçòàøîâóâàëàñÿ ÿêðàç íà áåðåç³ Ãóéâè,
íåïîäàë³ê âóëèö³ Ñêëÿðîâà.
Òîæ ñïåðøó í³ÿêîãî îñòðîâà
íå áóëî. Çà ðîçïîâ³äÿìè êîçÿòèí÷àí, íà ì³ñö³, äå ñüîãîäí³
îñòð³â, êîëèñü áóëî ºâðåéñüêå
êëàäîâèùå. Âîíî ðîçòàøîâóâàëîñÿ ó éîãî ï³âäåííî-çàõ³äí³é
÷àñòèí³, òîáòî çà ñòàä³îíîì.
Îñòð³â íà Âîäîêà÷ö³ ç’ÿâèâñÿ
ó ðîêè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, êîëè
ðîçáóäîâóâàëè ì³ñòî ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ñàìå òîä³
íà ì³ñö³ ñòàðîãî ºâðåéñüêîãî
êëàäîâèùà çàäóìàëè çðîáèòè
çîíó â³äïî÷èíêó. Ó 50-èõ ðîêàõ
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ çà äîïîìîãîþ
çåìñíàðÿäà âèðèëè ð³â ³ ïóñòèëè ïî íüîìó âîäó. Òàê ³ âèíèê
îñòð³â íà ð³÷ö³ Ãóéâà.

Çãîäîì òàì çðîáèëè ñòàä³îí,
à çà íèì âèñàäèëè äåðåâà, ùî
ìàëè äàòè ïî÷àòîê ïàðêó «Ïåðøîòðàâíåâîìó». Îñíîâí³ ðîáîòè ç
âïîðÿäêóâàííÿ ïàðêó òà ñòàä³îíó
çàâåðøèëè ó 1960–61 ðîêàõ. Õî÷
ïàðê ìàâ îô³ö³éíó íàçâó «Ïåðøîòðàâíåâèé», çà íèì çàêð³ïèëàñÿ íàðîäíà íàçâà «Âîäîêà÷êà».
Îñòð³â ñòàâ óëþáëåíèì ì³ñöåì
â³äïî÷èíêó êîçÿòèí÷àí. Íà ñòàä³îí³ ïî÷àëè ïðîâîäèòè ð³çí³
çìàãàííÿ ³ çàéìàòèñÿ ñïîðòîì,
à â ïàðêó — ãóëÿòè.
ВСЕ ПРИЙШЛО В ЗАНЕПАД
Ðîêè éøëè, ì³ñüêèé ñòàä³îí
ñòàâ çàíåïàäàòè. Íà ïî÷àòêó
2000-íèõ ðîê³â â³í áóâ òàêèì,
ùî áóëî ñòðàøíî ãëÿíóòè. Ëàâêè íàâêîëî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ
áóëè ó æàõëèâîìó ñòàí³. Íà âîëåéáîëüíîìó ìàéäàí÷èêó, ùî
ðîçòàøîâàíèé çà òàáëî, ìàéæå
íå áóëî äå ñ³ñòè, áî ç á³ëüøîñò³
ëàâîê ïîâèðèâàëè äåðåâ’ÿí³ áàëêè. Çà ôóòáîëüíèì ïîëåì ñòîÿëî äâ³éêî ñòàðèõ ùå ðàäÿíñüêèõ
òóðí³ê³â ç îáëóïëåíîþ ôàðáîþ.
Îãîðîæà íàâêîëî ñòàä³îíà
âæå äàâíî ïî÷àëà îáñèïàòèñÿ
³ ñòàëà ì³øåííþ äëÿ ëþáèòåë³â ãðàô³ò³ — ñó÷àñíîãî âèäó
«íàñêåëüíîãî æèâîïèñó», ÿêèé
áóâ òàêèì ïîïóëÿðíèì ó ðîêè
2000-íèõ. Ùîïðàâäà, ³ ñüîãîäí³
òóò ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ íàïèñè.
Ïðèì³ùåííÿ, äå êîëèñü áóâ
òèð, ñòàëî ðîçñèïàòèñÿ, ÿê çàìîê ç ï³ñêó. Ñüîãîäí³ âîíî ñòî¿òü ó ðó¿íàõ.

Хочуть ремонтувати огорожу
Цьогоріч Козятинська міська
рада братиме участь в обласному конкурсі «Комфортні громади. Подають чотири проекти:
«Безпечне місто», що передбачає встановлення камер відеоспостереження;
«Лікар поруч з пацієнтом»
на закупівлю двох автомобілів
для міської первинки;
«Сучасний інформаційний
контент, як стимул до модернізації культурно-мистецького
виховання дітей», що передбачає оновлення актової зали
та матеріально-технічної бази

у класах Музичної школи;
а також проект на капітальний
ремонт огорожі стадіону.
Загальна вартість капремонту огорожі — майже мільйон
гривень. Міська рада планує
виділити 584 тисячі гривень.
Решту, якщо цей проект виграє,
проплатить область.
Зауважимо, що це не вперше
місто подає на співфінансування проект капітальної огорожі
стадіону. У 2019-му ми вже
подавалися на XVI обласний
конкурс проектів розвитку територіальних громад.

Ùî ñòîñóºòüñÿ êîëèøíüîãî
ïàðêó «Ïåðøîòðàâíåâèé», òî â³í
ïåðåòâîðèâñÿ íà õàîòè÷í³ çàðîñò³. Á³ëüøà ÷àñòèíà çåëåíî¿ çîíè
ïîðîñëà ÷àãàðíèêàìè, ïðîêëàäåí³ ëèøå ñòåæêè ïî ïåðèìåòðó
îñòðîâà. Õî÷à ÿêùî çàõî÷åòå îá³éòè îñòð³â ïî êîëó, òî öå íàâðÿä
÷è âäàñòüñÿ. Áî ó ï³âí³÷í³é éîãî
÷àñòèí³ ñòåæêà ð³çêî îáðèâàºòüñÿ.
Ñòàðèé ì³ñò, ÿêèé ïðîêëàëè
â³ä âóëèö³ Ëèñåíêà äî òåðèòîð³¿ îñòðîâà ùå ó ò³ ðîêè, êîëè
îáëàøòîâóâàëè òóò çîíó â³äïî÷èíêó, ç ÷àñîì ñòàâ àâàð³éíèé.
Ó 2008 ðîö³ âçàãàë³ ñòàëàñÿ çàãðîçà îáâàëó — ñïåðøó ðóõíóëà
äåðåâ’ÿíà îïîðà, à ñàì ì³ñò çà í³÷
ïðîñ³â ìàéæå íà ï³âìåòðà. Òîæ
éîãî äîâåëîñÿ ì³íÿòè. Ñüîãîäí³
öåé ñòàðèé ì³ñò-àðêó ìîæíà ïîáà÷èòè õ³áà ùî íà ôîòîãðàô³ÿõ ÷è
íà ïîëîòíàõ äåÿêèõ õóäîæíèê³â.
Íîâèé ì³ñò óæå íå ìàº àðêè.
Ïðîòå äëÿ äåêîãî ç êîçÿòèí÷àí
â³í ñòàâ ìîñòîì çàêîõàíèõ —
íà êîâàíîìó îçäîáëåíí³ ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èìàëî çàìê³â, ÿê³
â³øàþòü ìîëîäÿòà.

На стадіоні завжди людно. На доріжках не лише бігають,
а й займаються скандинавською ходьбою

Õî÷ ïàðê ìàâ
îô³ö³éíó íàçâó
«Ïåðøîòðàâíåâèé»,
çà íèì çàêð³ïèëàñÿ
íàðîäíà íàçâà
«Âîäîêà÷êà»
ПРОГУЛЯНКИ НА ЧОВНАХ
І КАТАМАРАНАХ
Ñòàä³îí ïî÷àëè â³äíîâëþâàòè
ëèøå îñòàíí³õ ðîê³â 10. Ì³ñüêà ðàäà ùå ó 2011-ìó ðîçðîáèëà
êîíöåïö³þ ðîçâèòêó çîíè â³äïî÷èíêó íà Âîäîêà÷ö³. Ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî äîâåäóòü äî ëàäó ³
ñòàä³îí, ³ êîìïëåêñ ñïîðòèâíèõ
ñïîðóä, ³ çåëåíó çîíó.
Íà ôóòáîëüíîìó ïîë³ ïëàíóâàëè âñòàíîâèòè ñèñòåìó øòó÷íîãî ïîëèâó, à íà á³ãîâ³é äîð³æö³
îáëàøòóâàòè ÿê³ñíå øòó÷íå ïîêðèòòÿ. Íà òðèáóíàõ — çàì³íèòè
äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿ íà ëàâêàõ.
Õîò³ëè çðîáèòè êîìá³íîâàíèé
ìàéäàí÷èê ç îãîðîæåþ äëÿ ãðè
ó ôóòáîë, áàñêåòáîë ³ òåí³ñ.
Íà çåëåí³é çîí³ çáèðàëèñÿ îðãàí³çóâàòè ìåðåæó ë³òí³õ
êàâ’ÿðåíü. Âîäîêà÷êó õîò³ëè
îáëàøòóâàòè òàê, ùîá íà í³é
ìîæíà áóëî çàéìàòèñÿ âåñëóâàííÿì íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå. Òàêîæ
ïëàíóâàëè ñòâîðèòè ðîçâàæàëüíó
³íôðàñòðóêòóðó, äî ïðèêëàäó, îðãàí³çîâóâàòè ïðîãóëÿíêè íà ÷îâíàõ ÷è ïëàâàííÿ íà êàòàìàðàíàõ.
Öÿ êîíöåïö³ÿ áóëà ñêëàäîâîþ
ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó ðîçâèòêó
ì³ñòà äî 2020 ðîêó. ¯¿ ìàëè ðåàë³çóâàòè ³ç çàëó÷åííÿì êîøò³â

Упорядкування стадіону і парку на Водокачці завершили
у 1960–61 роках. Тож йому вже шість десятків років
ñïîíñîð³â. Íèí³ âæå 2021-èé.
Òîæ, ÿê áà÷èìî, á³ëüø³ñòü ³ç
çàäóìàíîãî çðîáèòè íå âäàëîñÿ.
ЯКИЙ СТАДІОН ЗАРАЗ
Õî÷à ïåâí³ ïîçèòèâí³ çì³íè âñå æ â³äáóëèñÿ, àäæå ñàìîþ çàì³íîþ ìîñòó íà ñòàä³îí³
íå îáìåæèëèñÿ. Íà ãëÿäàöüêèõ
òðèáóíàõ âñòàíîâèëè á³ëüø ñó÷àñí³ ïëàñòìàñîâ³ ñèä³ííÿ. Õî÷à
çðîáèëè öå íå âñþäè.
Ôóòáîëüíå ïîëå ïðèâåëè
äî ëàäó — ãàçîí ðåãóëÿðíî ï³äñòðèãàþòü. Òàì òàêè âñòàíîâèëè
ñèñòåìó àâòîìàòè÷íîãî ïîëèâó.
Àëå øòó÷íîãî ïîêðèòòÿ íà äîð³æö³ äîñ³ íåìàº.
Çà ïîëåì àêòèâ³ñòè îáëàøòóâàëè ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê ç
òðåíàæåðàìè òà äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ç ãîéäàëêàìè òà êàðóñåëëþ,
òîæ òåïåð òóò ìîæíà íå ëèøå
ñïîðòîì çàéìàòèñÿ, à é ïðèéòè
ç äèòèíîþ, ÿêà íå áóäå íóäüãóâàòè. Íà ïðèáåðåæí³é çîí³ âñòàíîâèëè ê³ëüêà ëàâî÷îê, õî÷à ³ ¿õ
âæå ïî÷àëè ïîòèõåíüêó ëàìàòè.
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïîðó÷ ³ç
íîâèì ñïîðòèâíèì ìàéäàí÷èêîì ç’ÿâèâñÿ ìàéäàí÷èê

äëÿ ãðè ó ïëÿæíèé âîëåéáîë.
À ó 2019 íà ñòàä³îí³ îáëàøòóâàëè ìàéäàí÷èê äëÿ ãðè ó ôóòáîë
ç³ øòó÷íèì ïîêðèòòÿì, òîæ òåïåð þíèì ìàéñòðàì øê³ðÿíîãî
ì’ÿ÷à º äå çàéìàòèñÿ.
Àëå íàì ùå º êóäè ðóõàòèñÿ, àäæå ÷èìàëî ïðîáëåì äîñ³
íå âèð³øåíî.
Íà íàøîìó ñàéò³ kazatin.com ìè
ïðîâîäèëè îïèòóâàííÿ ñåðåä ÷èòà÷³â ñòîñîâíî òîãî, ùî ùå òðåáà
çðîáèòè íà ñòàä³îí³, ³ çàïðîïîíóâàëè íà ðîçãëÿä ê³ëüêà âàð³àíò³â.
Íàéá³ëüøå ï³äòðèìêè îòðèìàâ
ìîòóçêîâèé ïàðê. Çà íüîãî â³ääàëî ãîëîñ 13 îñ³á. Íà îäèí ãîëîñ
ìåíøå îòðèìàâ òèð, ÿêèé, äî ðå÷³,
êîëèñü áóâ íà ñòàä³îí³. Ïàðê äëÿ
âèãóëó ñîáàê, ñòîëèêè ç ëàâêàìè
äëÿ ï³êí³êó òà áàñêåòáîëüíèé ìàéäàí÷èê ç³ øòó÷íèì ïîêðèòòÿì íàáðàëè ïî 5 ãîëîñ³â. ×îòèðè ÷èòà÷³
õîò³ëè á áà÷èòè íà ñòàä³îí³ ùå
îäèí ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê ³ ð³âíî ñò³ëüêè æ — ùå îäèí äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê. Òðîº ï³äòðèìàëè ³äåþ
âñòàíîâèòè ïàðêîâ³ ñêóëüïòóðè, ÿê
ó Â³ííèö³. À âàð³àíò ç ìàéäàí÷èêîì äëÿ êàòàííÿ íà ñêåéò³ íàáðàâ
äâà ãîëîñè.
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Гроші на вітер. На цій купі пластику викинуті тисячі гривень

Магазин-привид. Будівля живе, поки в ній є господар

КВІТНИК НА МАТРОСОВА
ТА ГОРИ СМІТТЯ НА КЛАДОВИЩІ
Козятин у фото  Щотижня ми
об’їжджаємо наше місто та його околиці
в пошуках цікавих фото. Цього разу
під приціл наших камер потрапили
по-варварськи кроновані дерева,
магазин-привид на провулку Лісовому та
не прибране гілля по всьому місту
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïî÷àëàñÿ íàøà ïðîãóëÿíêà
ç ïîÿâè â ðåäàêö³¿ ìåøêàíöÿ
ì³ñòà ïîâàæíîãî â³êó, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî á³ëÿ öåðêâè ²êîíè
Ïî÷à¿âñüêî¿ Áîæî¿ Ìàòåð³ ó÷í³
çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà íà êëàäîâèù³ ïðèáèðàþòü çàðîñë³ òîð³øíüîãî áóð’ÿíó ³ ñïàëþþòü éîãî.
— ß ïî-áàòüê³âñüêè çâåðíóâñÿ
äî ä³òåé ³ ïîÿñíèâ, ùî ïàëèòè
çàðàç í³÷îãî íå ìîæíà. Òà âîíè

ò³ëüêè ïåðåãëÿíóëèñÿ ì³æ ñîáîþ
³ äàë³ êèäàëè îáåðåìêè òîð³øíüîãî ñóõîñòîþ, — ðîçïîâ³â ã³ñòü
ðåäàêö³¿.
Êîëè ìè ïðè¿õàëè çà âêàçàíîþ
àäðåñîþ, òî ïîì³òèëè ç³áðàíå
íà êóïè ñóõå áàäèëëÿ ³ â äâîõ
ì³ñöÿõ ñë³ä â³ä áàãàòòÿ.
Â³ä î÷åâèäöÿ ïîä³¿ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ïðèáèðàëè òåðèòîð³þ
öâèíòàðÿ ïðàö³âíèêè çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà ³ êîëè âîíè
ï³øëè ïèòè êàâó, õòîñü ðîçâ³â

áàãàòòÿ, ÿêå çàë³çíè÷íèêè çàãàñèëè. Ç³áðàíå áàäèëëÿ òà òîð³øí³
ïîðîñë³ âñ³ ãóðòîì ñòàëè ñêëàäàòè íà êóïè. Ó÷í³â ó÷èëèùà
òàì íå áóëî, âîíè ïåðåáóâàþòü
íà êàðàíòèí³.
ßêùî âæå ï³øëà ìîâà çà ïðèáèðàííÿ íà êëàäîâèù³, òî ïî¿õàëè ìè ïîäèâèòèñÿ, ÿê ñïðàâè ç³
ñì³òòÿì íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³.
Êîæíîãî ðîêó ïåðåä Âåëèêîäíåì ëþäè ïðèáèðàþòü íà ìîãèëàõ ð³äíèõ. Â³íî÷êè, ñèíòåòè÷í³
áóêåòè âèêèäàþòüñÿ íà ñì³òíèê
êëàäîâèùà. Íà ïðîâ³äíîìó
òèæí³ âåñü òîé íåïîòð³á âèâîçèòüñÿ. Àëå ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ,
ùî ÿêîìóñü äîáðîä³þ ïðèéäå
â ãîëîâó ³äåÿ ï³äïàëèòè ñì³òíèê.
Â³ä ãîð³ííÿ ïëàñòèêó — ñìîð³ä,
çàäèìëåííÿ ³ øêîäà äëÿ ëþäåé
³ íàâêîëèøí³õ äåðåâ.
Êîðèñòóþ÷èñü âèïàäêîì, ìè
ïîö³êàâèëèñü ó ñâÿùåíèêà ïîçèö³ºþ öåðêâè ùîäî ñèíòåòè÷íèõ
áóêåò³â íà ìîãèëàõ.

Купи обрізаних гілок височіють по всьому місту. Ліворуч — купа у центрі.
Праворуч — вулиця 8-а Гвардійська, мікрорайон ПРБ

— Ùî ÿ ìîæó ñêàçàòè ç öüîãî ïðèâîäó? Ëþäè õî÷óòü, ùîá
íà ìîãèëàõ ð³äíèõ áóëî êðàñèâî,
õî÷à öå íå çîâñ³ì ïðàâèëüíî.
Ïîìåðëîìó â ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíà ïàì’ÿòü ïðî íüîãî ³ ìîëèòâà. ßêùî ïîðàõóâàòè, òî òàì
ì³ëüéîíè âèêèíóòèõ íà â³òåð
ãðîøåé íà òèõ êóïàõ ñì³òòÿ.
Íà ìîãèëàõ ïîâèíí³ ðîñòè æèâ³
êâ³òè, — ñêàçàâ ñâÿòèé îòåöü.
Ùå ðàç íàâ³äàëèñü äî ìîñòó.
Òàì íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ òàê êèïèòü
ðîáîòà, ùî íàâ³òü íå õîò³ëîñÿ
êîãîñü â³äðèâàòè.
Ç Á³ëîöåðê³âñüêî¿ ïî¿õàëè
íà âóëèöþ Ìàòðîñîâà. Á³ëÿ
áóäèíêó 43 íàâîäèòü ëàä â êâ³òíèêó êîçÿòèí÷àíêà, àëå ôîòîãðàôóâàòèñÿ íå õî÷å.
— Íå õî÷ó ÿ ç ñàïîþ ïîòðàïëÿòè â êàäð, — êàæå. — Âè
êðàùå ïðîâåä³òü æóðíàë³ñòñüêå
ðîçñë³äóâàííÿ, õòî íàì ðîçê³øíèé áóçîê ñïèëÿâ, — ³ ñì³þ÷èñü
äîäàº, — ìîëîäèõ ôîòîãðàôóéòå.

Íà ïðîâóëêó Ë³ñîâîìó çàêðèò³
êîëèøí³é ìàãàçèí ³ ñïîðòèâíèé
êëóá. Äâåð³ ñïîðòèâíîãî êëóáó
³íîä³ â³äêðèâàþòüñÿ, êîëè ó ì³ñöåâèõ ïàðóáê³â ç’ÿâëÿºòüñÿ ³íòåðåñ äî òåí³ñó. À ñò³íè ìàãàçèíó
îáñèïàþòüñÿ. Âñå ÿê â æèòò³ —
õàòà äîòè ñòî¿òü, ïîêè â í³é
ãîñïîäàð º.
Âñ³ âæå çâèêëè, ùî íàâåñí³
êîìóíàëüíèêè çáèòêóþòüñÿ íàä
ïðèðîäîþ, òàê îáð³çàþ÷è ã³ëëÿ,
ùî çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè îáäåðòèé ñòîâáóð. Â³ä çð³çàíîãî ã³ëëÿ ³
â öåíòð³, ³ íà ÏÐÁ â î÷àõ òåìí³º.
Äåðåâà æ äëÿ òîãî, ùîá âîíè
çåëåí³ëè, à íå ñòîÿëè ãîëèìè
ñòîâáóðàìè.
Íà âóëèö³ 8 Ãâàðä³éñüê³é
áëèçüêèé äî çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà ùå îäèí ñóïåðìàðêåò.
ßêùî ãàñòðîíîìó âæå é íàçâó
äàëè — «Ñîëîâåéêî», òî çíà÷èòü
ñêîðî â³äêðèºòüñÿ. Íà ö³é ïîçèòèâí³é íîò³ ìè é çàâåðøèëè
íàøó ïðîãóëÿíêó.

Ремонт Білоцерківського мосту
на завершальному етапі. Нині тут кипить робота
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ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ НАШИХ
ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У ЧЕМПІОНАТІ
Гарний почин  Наші волейболісти
після першого туру змагань — на другій
сходинці у своїй групі. Попереду ще
ігри у Козятині та Стрижавці. А потім –
чекаємо на вихід у другий етап змагань
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³ â ø³ñòüîõ
ì³ñòàõ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïðîõîäèëè ³ãðè ÷åìï³îíàòó Â³ííèöüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÂÔÑÒ «Êîëîñ» ç âîëåéáîëó
ñåðåä àìàòîðñüêèõ ÷îëîâ³÷èõ
êîìàíä. Ó ÷åìï³îíàò³ çàãàëîì
âçÿëè ó÷àñòü 18 êîìàíä, ÿê³
áóëè ðîçáèò³ íà 6 ãðóï ïî òðè
êîëåêòèâè â êîæí³é ãðóï³. Êîçÿòèíñüê³ âîëåéáîë³ñòè ïåðøèé
òóð ïðîâåëè â Ïîãðåáèù³, äå ¿õí³ìè ñóïåðíèêàìè áóëè ì³ñöåâ³
âîëåéáîë³ñòè òà ç³ Ñòðèæàâñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Âîíè
çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ ïðîâåëè
ïåðøèé òóð òóðí³ðó.
Êîçÿòèíñüêà êîìàíäà âè-

ãðàëà ó âîëåéáîë³ñò³â ç áåðåã³â ð³÷êè Ðîñü ³ ì³í³ìàëüíî ïîñòóïèëàñÿ ñòðèæ³âöÿì. Â ñâîþ
÷åðãó àìàòîðè Ñòðèæàâêè áóëè
ñèëüí³øèìè çà ãîñïîäàð³â ìàéäàí÷èêà.
Çà ïðàâèëàìè âîëåéáîëó, êîìàíäè ìîæóòü ãðàòè 5 àáî 3 ïàðò³¿. Êîëè ãðàþòü 5 ïàðò³é — ïåðåìàãàº òà êîìàíäà, ÿêà âèãðàº
òðè ïàðò³¿, òîáòî ïðè ðàõóíêó
3:0 ãðà ïðèïèíÿºòüñÿ. Ó âèïàäêàõ, äå ïåðåäáà÷åíî ãðàòè
3 ïàðò³¿, ãðà ìîæå ïðèïèíÿòèñÿ
ïðè ðàõóíêó 2:0.
Íàðàõîâóþòüñÿ î÷êè òàê:
3 î÷êè çà ïåðåìîãó, ïîðàçêó —
0 î÷îê. ßêùî êîìàíäà âèãðàº
ì³í³ìàëüíî ç ðàõóíêîì 3:2 ÷è
2:1, î÷êè ä³ëÿòüñÿ. Ïåðåìîæåöü

çóñòð³÷³ îòðèìóº 2 î÷êè, à ïåðåìîæåíèé — îäíå. Òîæ, î÷êè
íàáðàí³ êîìàíäàìè â ïåðøîìó
òóð³, ñâ³ä÷àòü, ùî ëèøå â îäí³é çóñòð³÷³ áóâ çàô³êñîâàíèé
ðàõóíîê 2:0. Âñ³ ³íø³ ³ãðè ïðîõîäèëè â çàïåêë³é áîðîòüá³ ³ ç
ïåðåì³ííèì óñï³õîì.
Òîæ çà ï³äñóìêàìè ïåðøîãî
òóðó Ïîãðåáèùåíñüêà ì³ñüêà
ÒÃ — 1 î÷êî; Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ÒÃ — 3 î÷êè; Ñòðèæàâñüêà
ñåëèùíà ÒÃ — 5 î÷îê.
Â äðóãîìó òóð³ ö³ êîìàíäè
çóñòð³íóòüñÿ â Êîçÿòèí³, â òðåòüîìó — ó Ñòðèæàâö³.
Çà ï³äñóìêàìè ³ãîð â Ïîãðåáèù³, Êîçÿòèí³ òà Ñòðèæàâö³
äâ³ êðàù³ êîìàíäè ãðóïè ïðîéäóòü äî 2-ãî åòàïó, òîáòî ç
øåñòè ãðóï óòâîðèòüñÿ 12 êðàùèõ àìàòîðñüêèõ êîëåêòèâ³â
ÒÃ îáëàñò³, ÿê³ ïîáîðþòüñÿ
çà ì³ñöå ñåðåä ÷åòâ³ðêè êðàùèõ.
À âæå ó ô³íàë³ ÷îòèðüîõ êîìàíäè âèçíà÷àòèìóòü ïåðåìîæöÿ
òà ïðèçåð³â ÷åìï³îíàòó ÂÔÑÒ
«ÊÎËÎÑ» 2021. Òîæ áàæàºìî
íàøèì çåìëÿêàì ïðîáèòèñÿ
äî ô³íàëó!

Гра на блоці. Команда Козятина у матчі з Погребищем
заробила очко. Але до фіналу ще дуже далеко

Дерева гуртом садили і діти, і дорослі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ñóáîòó, 10 êâ³òíÿ, Êîçÿòèíùèíà àêòèâíî äîëó÷èëàñÿ
äî âñåñâ³òíüî¿ àêö³¿ «Îçåëåíåííÿ
ïëàíåòè». 400 äåðåâöÿò ðîçïîä³ëèëè ì³æ ñòàðîñòèíñüêèìè
îêðóãàìè. Ó ñåëàõ ãðîìàäè ñàäèëè ìîëîä³ ÿëèíêè, ëèïè, äóáè
òà ãîð³õè, êàøòàíè.
Íàø³ æóðíàë³ñòè ïðè¿õàëè
íà âèñàäêó äåðåâ ó Ñèãíàë.
Íà ì³ñö³ âæå áóëè ïðàö³âíèêè
êóëüòóðè ñåëà Ñèãíàë ç Ëþäìèëîþ Çàðåìáëþê òà Âîëîäèìèðîì
²æèöüêèì.

Áëèçüêî 10 ãîäèíè â Ñèãíàë³
âèñàäèâñÿ äåñàíò Êîçÿòèíñüêî¿
Ìîëîä³æíî¿ ðàäè ç³ ñâî¿ì êåð³âíèêîì, çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ñ³ì’¿, ìîëîä³
òà äèòÿ÷î¿ ïîë³òèêè Ëþäìèëîþ
Êóäèìåöü. Â³ä ïàí³ Ëþäìèëè
ìè ä³çíàëèñÿ, ùî Ìîëîä³æíà
ðàäà — îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ò³ëüêè
ïî÷àëà ñâîº ³ñíóâàííÿ. Ùå íàâ³òü íåìàº ãîëîâè îðãàí³çàö³¿,
òîìó ùî ÷åðåç åï³äåì³þ ç êîðîíàâ³ðóñîì ùå íå áóëî óñòàíîâ÷èõ çáîð³â. Â îðãàí³çàö³¿ çàðåºñòðîâàíî 54 îñîáè ç³ ñïåö³àë³ñ-

Сигнальські діти після працетерапії.
Кажуть, що їм дуже сподобалося садити дерева

ò³â óïðàâë³ííÿ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà
äèòÿ÷î¿ ïîë³òèêè, à òàêîæ ó÷í³â
êîçÿòèíñüêèõ øê³ë.
Ñàäæàíö³ â Ñèãíàë³ íàì³òèëè
ñàäèòè íàâêîëî ñòàä³îíó, á³ëÿ
áóäèíêó êóëüòóðè ³ á³ëÿ äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà. Ïî÷àëè ïîñàäêó äåðåâ ç³ ñòàä³îíó. Êîëè
çà ëàâêàìè ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ ëóíêè,
öå çàö³êàâèëî êîëèøíüîãî ìåõàí³çàòîðà Âàñèëÿ Ôåäîðîâè÷à.
Â³í, ó ñâî¿ 82, òàêîæ âèð³øèâ
âçÿòè ó÷àñòü ó ïîñàäö³ äåðåâ.
Òîæ éîìó, äèðåêòîðó áóäèíêó
êóëüòóðè Ëþäìèë³ Çàðåìáëþê,
òà Êèðèëó Ñàáîäàøó ³ Þë³¿
Øåâöîâ³é ç ìîëîä³æíîãî êðèëà
äîâ³ðèëè ïîñàäèòè ïåðøå äåðåâî. Ïîò³ì ìîëîä³æêà ñàäèëè äåðåâà ç ïðàâî¿ ñòîðîíè ñòàä³îíó,
à ïðàö³âíèêè êóëüòóðè ç ë³âîãî
³ â³ä äîðîãè.
Êîëè ïîëîâèíà ñàäæàíö³â âæå
áóëà â çåìë³, ïîñàäêîþ äåðåâ çàö³êàâèëèñü ä³òè-øêîëÿð³. Ñïî÷àòêó ¿õ áóëî ï’ÿòåðî: ñåìèêëàñíèöÿ ßíà, äâà Íàçàðè, Àíäð³é
³ øåñòèð³÷í³é Ìèõàéëî. Ïîò³ì
ê³ëüê³ñòü ä³òåé ïðè ïîñàäö³ äåðåâ
ñòàëà á³ëüøå, í³æ ó 2 ðàçè. ×àñòèíà ä³òåé ïðèáèðàëè òåðèòîð³þ
äëÿ ïîñàäêè äåðåâ, à ³íø³ âçÿëè
ó÷àñòü ó ïîëèâàíí³ ñàäæàíö³â
âîäîþ. Äî ðå÷³, ïîëèâàòè äåðåâà
äîïîì³ã ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü,

У парку біля футбольного поля посадили перше дерево.
Участь у цьому взяв 82-річний пенсіонер пан Василь
ÿêèé ðåàí³ìóâàâ ï³ä êàôå íåïðàöþþ÷èé ìàãàçèí.
Äåÿê³ ñàäæàíö³ áóëè çîâñ³ì
ìàëåíüêèìè. Òîæ âèíèêëî ïèòàííÿ, ùî ¿õ òðåáà îáãîðîäèòè.
Ïîêè äóìàëè, äå âçÿòè ìàòåð³àë
äëÿ îãîðîæ³, ñîë³ñòêà «Áåðåãèí³»
Îêñàíà Ì³ùåíêî îáêëàëà äåðåâà
öåãëîþ.
— Ñïðàâæí³é ìóëÿð, — æàðòóâàëè.

Ï³ñëÿ ïîñàäêè îñòàííüîãî äåðåâà, ìè ïî¿õàëè òà äîðîãîþ, á³ëÿ
çíàìåíèòî¿ ãîéäàëêè, ÿêó çðîáèâ
çãàäàíèé ï³äïðèºìåöü, çóñòð³ëè
ä³òåé-ïîì³÷íèê³â. Ðàäîñò³ ó ä³òåé
ï³ñëÿ ïðàöåòåðàï³¿ íå áóëî ìåæ.
À äîðîñë³ êàæóòü: «Öå äîáðå,
ùî âîíè áðàëè ó÷àñòü ó ñàä³íí³
äåðåâ. Æîäíîìó ç íèõ íå ïðèéäå â ãîëîâó íàâ³òü çëàìàòè ã³ëêó
â ïîñàäæåíîìó íèìè äåðåâöÿò³».
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19 квітня

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
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 Х/ф «Апостол Павло: Диво
на шляху в Дамаск» 1 с. l
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 Галапагос: Королiвство
гiгантських акул
20.20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.35 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
23.30 Перша шпальта

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA-Ê, 15 êâ³òíÿ 2021

СТБ
06.50 Т/с «Комiсар Рекс»
10.40 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама» l
19.05 «Детектор брехнi» s
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l
23.00 Т/с «Пограбування пожiночому» s

НTН

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

20 квітня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
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 «Апостол Павло: Диво
на шляху в Дамаск» 2 с. l
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 «Боротьба за
виживання»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
22.00 Д/ц «Робота в дикiй
природi»
23.00 #ВУКРАЇНI

05.15 Х/ф «Прощавайте,
фараони!»
06.40, 16.50, 03.00
«Випадковий свiдок»
07.20 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту» l
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.30, 16.30, 19.00, 02.25
«Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
1+1
14.40 Х/ф «Суперпограбування в
Мiланi»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
18.20 «Свiдок. Агенти»
1+1
«Снiданок з 1+1»
22.50 Х/ф «Слiди апостолiв» s
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
01.00 «Втеча. Реальнi iсторiї» 05.35, 03.20 «Життя вiдомих
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН
людей»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
TET
«Снiданок з 1+1»
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН
«Одруження наослiп»
08.15, 10.15, 18.15, 20.15
15.50 «Мисливцi за
Одного разу пiд Полтавою
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
нерухомiстю»
людей 2021»
08.45, 00.45 Одного разу в
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l Одесi
11.20, 12.20, 14.15
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 09.15 Танька i Володька
«Одруження наослiп»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
09.45, 10.45, 23.45 Країна У
15.50 «Мисливцi за
22.50 Т/с «Кухня»
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
нерухомiстю»
12.15 4 весiлля
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
14.15 Панянка-селянка
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
IНТЕР
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 20.45, 21.50 Т/с «Свати»
16.15 Богиня шопiнгу
22.50, 23.50 Т/с «Кухня»
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 21.15 Х/ф «Ван Гелсiнг» s
01.15 Казки У Кiно
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
02.00 Рятiвники
IНТЕР
17.40 Новини
03.00 Щоденники Темного s
07.10, 08.10, 09.15 «Ранок з
03.45 Вiталька
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
Iнтером»
Леонiдом Каневським»
10.10, 18.00, 19.00, 03.40 Ток07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Замiж на 2 дня» s
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
14.30 Х/ф «Сiмейне
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) Iнтером»
пограбування» l
08.05 Ранок на Суспiльному
10.00 «Корисна програма»
16.10 «Чекай на мене.
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 11.00 «Позаочi»
09.15 Крутий замiс
12.25 Х/ф «Лапусик» (12+)
Україна»
Прем’єра
20.00 «Подробицi»
09.45, 18.10 Країна пiсень
21.00 Д/п «Речдок.
10.35 Телевiзiйний серiал
14.00, 14.55, 15.45 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
Випереджаючи час»
«Любов пiд час вiйни»
23.50 Т/с «Любов за законом» s 11.45 Культ.Особистостi
випадок»
12.10 Я вдома
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
12.40 Документальний цикл
«Стосується кожного»
ICTV
20.00 «Подробицi»
«Свiт дикої природи»
13.05 Документльна
21.00 Д/п «Речдок.
08.45 Факти. Ранок
програма”Свiт майбутнього.
Випереджаючи час»
09.10, 19.20 Надзвичайнi
Планета Земля 2050» 3с. Як ми 23.50 Т/с «Любов за законом» s
новини з Костянтином Стогнiєм готуємося до майбутнього
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s 13.30 Лайфхак українською
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Ок, я тобi поясню
ICTV
13.15 Секретний фронт
13.45 Уроки тiтоньки Сови
14.00, 16.15 Х/ф «Експат» s
14.05 Додолики
08.45 Факти. Ранок
16.25 Х/ф «Люди Iкс: Темний
14.15 Марiйчин першосвiт
09.15, 19.20 Надзвичайнi
Фенiкс» s
14.20 М/ф «Бегемот та сонце»
новини з Костянтином Стогнiєм
18.45, 21.15 Факти. Вечiр
14.30 М/ф «Як песик i кошеня
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s
пiдлогу мили»
20.05 Т/с «Пес-6» s
12.00, 13.15 Т/с «Пес» s
21.35 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 14.40 М/ф «Як Коп i Шпик12.45, 15.45 Факти. День
завзятi кроти»
22.55 Свобода слова
13.50, 22.45 Т/с «Розтин
покаже» s
14.50 М/ф «Лiтачок Лiп»
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 16.15 Х/ф «Росомаха» s
НОВИЙ КАНАЛ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
студiя
06.00, 07.30 Kids» Time
18.40 Загадки чернiвецьких
Прем’єра
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра
атлантiв
07.35 Орел i Решка
18.45 Небезпечна зона
08.30 Т/с «Надприродне» s
19.00 Сьогоднi. Головне
10.30 Х/ф «Хвиля» s
19.50, 21.50 Шерифи для
НОВИЙ КАНАЛ
12.50 Х/ф «Землетрус» s
нових громад
14.50 Х/ф «Пiк Данте»
20.00 Цикл «Нашi тридцять». 06.00, 07.30 Kids» Time
17.00 Х/ф «Смерч» s
06.05 М/с «Том i Джеррi»
Чуєш гуркiт касок?
19.00 Вiд пацанки до
21.00 Телевiзiйний серiал
07.35 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
панянки s
«Гордiсть»
21.00 Х/ф «Скайлайн» s
22.05 Сьогоднi.Головне
11.20 Х/ф «Перший контакт» s
23.00 Х/ф «Битва за Землю» s
13.00 Екси s
15.20 Хто зверху? l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
19.00 Де логiка? l
УКРАЇНА
20.00 Improv Live Show l
08.45 «Глобал 3000»
21.00 Х/ф «Скайлайн 2» s
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.15, 10.45 «Мобiльний
23.10 Х/ф «Повстання» s
01.00 Т/с «Шлях чарiвника»
Україною
репортер»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
09.30 «Постфактум»
23.00, 03.05 Сьогоднi
10.15, 19.30 «На часi»
09.00 Зiрковий шлях
11.00 т/с
УКРАЇНА
09.50 Мисливцi за дивами
11.45 «Природа сьогоднi»
10.45 Мiсiя: краса
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.45, 03.55 Реальна мiстика
13.15 «Час змiн»
Україною
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар 15.00 т/с «Суто англiйськi
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
4» s
23.00, 03.50 Сьогоднi
вбивства»
17.10 Т/с «Виклик 2» l
16.00, 19.00 «Новини»
09.00 Зiрковий шлях
20.10 Ток-шоу «Говорить
16.15 «Дива архiтектури»
09.50 Мисливцi за дивами
17.05 «Свiт тварин»
10.45 Мiсiя: краса
Україна»
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s
17.30 т/с «Гордiсть»
11.45 Реальна мiстика
23.10, 02.00 Т/с «Скляна
18.30 «Життя у цифрi»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
кiмната» l
лiкар 4» s
18.40 «Ульотне вiдео»
01.30 Телемагазин
20.10 т/с «Бюро легенд»
17.10 Т/с «Виклик 2» l

20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s
23.10, 02.00 Т/с «Чужi дiти» l

СТБ
06.45 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама» l
19.05 «Таємницi ДНК» s
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l
23.00 Т/с «Пограбування пожiночому» s

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,
02.10 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Законний шлюб»
12.50 «Свiдок. Агенти»
14.40 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Будьте здоровi»
18.30 «Акцент»
22.55 Х/ф «Товариш генерал»

TET
08.15, 10.15, 18.15, 20.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 00.15 Одного разу в
Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 23.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.15 Богиня шопiнгу
21.15 Х/ф «Фантастична
четвiрка»

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.50 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
10.30 Телевiзiйний серiал
«Любов пiд час вiйни»
11.45 Культ.Особистостi
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
13.05 Документльна
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 25с. Як
змiнюють роботiв i створюють
улюбленi iгри
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобi поясню
13.45 Уроки тiтоньки Сови
14.05 Додолики
14.15 Українська абетка
всесвiт першосвiт»
14.20 М/ф «Дощику, дощику,
припусти!»
14.30 М/ф «Козлик та ослик»
14.40 М/ф «Про порося яке
вмiло гратиу шашки»
14.50 М/ф «Найменший»
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 Телевiзiйний серiал
«Гордiсть»
22.05 Сьогоднi.Головне

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»

21 квітня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
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 «Iосиф Прекрасний.
Намiсник фараона», 1 с.
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 #ВУКРАЇНI
18.55, 22.00 Д/ц «Робота в
дикiй природi»
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
23.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
00.25, 02.35, 03.10, 05.05
Погода

17.10 Т/с «Виклик 2» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s
23.10, 02.00 Т/с «Не говори менi
про кохання» l

СТБ
06.50 Т/с «Комiсар Рекс»
10.40 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама» l
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l
23.00 Т/с «Торгашi»

НTН

06.00, 10.45, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.45, 16.50, 03.00
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Товариш генерал»
12.50 «Таємницi
кримiнального свiту»
1+1
14.35 «Легенди карного
05.35 «Життя вiдомих людей» розшуку»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
17.50 «Вартiсть життя»
«Снiданок з 1+1»
18.30 «Акцент»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23.00 Х/ф «Корпус генерала
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН Шубнiкова»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
TET
«Одруження наослiп»
15.50 «Мисливцi за
08.15, 10.15, 18.15, 20.15
Одного разу пiд Полтавою
нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l 08.45, 00.00 Одного разу в
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» Одесi
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
09.15 Танька i Володька
22.45, 23.45 Т/с «Кухня»
09.45, 10.45, 23.00 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весiлля
IНТЕР
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 16.15 Богиня шопiнгу
21.15 Х/ф «Фантастична
Леонiдом Каневським»
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Серфера» s
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
UA:ВIННИЦЯ
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Синок» Прем’єра
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»
08.05 Ранок на Суспiльному
16.30 «Речдок. Особливий
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
09.50, 18.10 Країна пiсень
10.30 Телевiзiйний серiал
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
«Любов пiд час вiйни»
21.00 Д/п «Речдок.
11.50 Буковинськi загадки
12.10 Я вдома
Випереджаючи час»
23.50 Т/с «Любов за законом» s 12.40 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
13.05 Д/с «Планета iнновацiй».
ICTV
Глобальне потеплiння
13.30 Лайфхак українською
06.30 Ранок у великому мiстi 13.35 Кiношкола вдома
08.45 Факти. Ранок
13.45 Уроки тiтоньки Сови
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.05 М/ф «Курка, яка несла
новини з Костянтином Стогнiєм всяку всячину»
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s 14.15 М/ф «Лис i дрiзд»
11.55, 13.15 Т/с «Пес» s
14.20 Українська абетка
12.45, 15.45 Факти. День
Всесвiт. Першосвiт
13.45, 22.45 Т/с «Розтин
14.25 Пiщана казка
покаже» s
14.30 М/ф «Кривенька качечка»
15.05, 16.15 Х/ф
14.40 М/ф «Як козаки
iнопланетян зустрiчали»
«Трансформери-5: Останнiй
лицар» s
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
20.20 Секретний фронт
студiя
18.40 ЗаАрхiвоване
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра 18.45 Недалечко
19.50 Шерифи для нових
громад
НОВИЙ КАНАЛ
20.05 Схеми. Корупцiя в
деталях
06.00, 07.30 Kids» Time
21.00 Телевiзiйний серiал
06.05 М/с «Том i Джеррi»
«Гордiсть»
07.35 Орел i Решка
22.05 Сьогоднi.Головне
08.30 Т/с «Надприродне» s
10.30 Х/ф «Еверест» s
13.00 Екси s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
15.20 Хто зверху? l
19.00, 20.00 Варьяти l
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
21.00 Х/ф «Морськi паразити» s 09.00 «Фокус Європи»
23.00 Х/ф «Вiрус» s
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
УКРАЇНА
репортер»
10.45 «Життя в цифрi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.00 т/с
11.45 «Природа сьогоднi»
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.00 «Новини Life»
23.00 Сьогоднi
13.15 «Час змiн
09.00 Зiрковий шлях
15.00 т/с «Суто англiйськi
09.50 Мисливцi за дивами
вбивства»
10.45 Мiсiя: краса
16.15 «Дива тваринного свiту»
11.45, 03.45 Реальна мiстика
17.05 «Твоє життя»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
17.30 т/с «Гордiсть»
лiкар 4» s
18.40 «Територiя рiшень»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
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 «Iосиф Прекрасний.
Намiсник фараона», 2 с.
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
18.55, 22.00 Д/ц «Робота в
дикiй природi»
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 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
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
20.40 «Чистоnews 2021»
20.45 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

IНТЕР
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Патрiк»
14.10, 15.10, 15.50 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Д/п «Речдок.
Випереджаючи час»
23.50 Т/с «Любов за законом» s

ICTV
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
13.40, 22.45 Т/с «Розтин
покаже» s
15.35, 16.15 Х/ф «Острiв» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем’єра
21.25 Т/с «Пес-6» 16+ Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.35
08.30
11.30
13.10
15.20,
21.00
23.30

07.30 Kids» Time
i Джеррi»
Орел i Решка
Т/с «Надприродне» s
Х/ф «Повстання» s
Екси s
19.00 Хто зверху? l
Х/ф «Близькi контакти» l
Х/ф «Перший контакт» s
М/с «Том

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
09.50 Мисливцi за дивами
10.45 Мiсiя: краса
11.45, 03.45 Реальна мiстика
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар 4» s
17.10 Т/с «Виклик 2» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Чужi грiхи» s
23.10 Слiдами
23.50, 02.15 Т/с «Ти моя
кохана» l

11
22 квітня
СТБ
10.25 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама» l
19.05 «Як вийти замiж» s
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l
23.00 Т/с «Торгашi»
00.50 Т/с «Абонент тимчасово
недоступний»

НTН
06.00, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.50, 16.50, 03.00
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Дiти Дон Кiхота»
12.50 «Вартiсть життя»
14.45 «Легенди карного
розшуку»
17.50, 04.00 «Правда життя»
18.30 «Акцент»
22.55 Х/ф «Право на пострiл»
00.30 «Склад злочину»
02.00, 03.40 «Речовий доказ»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 18.15, 20.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 01.15 Одного разу в
Одесi
09.15 Танька i Володька
09.45, 10.45, 00.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.15 Богиня шопiнгу
21.15 Х/ф «Аватар»
02.00 Рятiвники
03.00 Щоденники Темного s
03.45 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 Сьогоднi. Головне
09.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
10.30 Телевiзiйний серiал
«Любов пiд час вiйни»
11.50 Буковинськi загадки
12.10 Роздивись
12.40 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
13.05 Д/с «Планета
iнновацiй».2с. Енергiя вiтру
13.30 Лайфхак українською
13.45 Уроки тiтоньки Сови
14.05 М/ф «Котигорошко»
14.15 М/ф «Велика подорож»
14.20 Марiйчин першосвiт
14.25 Пiщана казка
14.30 М/ф «Неслухняна мама»
14.40 М/ф «Справа доручається
детективу Теддi»
14.50 М/ф «Справжнiй
ведмедик»
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Вiзуальний код
18.40 Загадки чернiвецьких
атлантiв
18.45 Street Схiд
19.50 Задача з зiрочкою
19.55 ЕкоЛюди
20.05 Крим .Реалiї
21.00 Телевiзiйний серiал
«Гордiсть»
21.50 Шерифи для нових
громад
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»
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П'ЯТНИЦЯ

23 квітня

СУБОТА

24 квітня

08.20 Т/с «Нiколи не
здавайся» l
12.15, 15.20 Т/с «Мiй любий
знайда» l
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
06.05 Енеїда
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
17.00, 21.00 Т/с «Мить, украдена
02.05, 05.10 Новини
00.05, 02.05, 03.30, 05.35 Новини у щастя» l
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
07.10 М/ф
20.00 Головна тема
08.05, 09.40, 23.30, 01.35
23.00, 02.15 Т/с «Подаруй менi
студiя. Головне
життя» l
09.30 Х/ф «Книга Буття.
#ВУКРАЇНI
Створення свiту» l
СТБ
08.35 Д/ц «Дикуни. Дикi
11.10 Солодка дача
забави в зоопарку Сан-Дiєго»
11.30 Телепродаж
05.45 Х/ф «Наречений
09.05 Вiдтiнки України
СТБ
напрокат» s
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
10.10 Документальна
08.00, 19.00, 22.45
студiя
передача «Найменшi тваринки» 05.15 Т/с «Коли ми вдома»
13.40, 22.00 Д/ц «Робота в
«Холостяк» l
11.05 Д/ц «Робота в дикiй
05.30, 10.50 Т/с «Папаньки» l
12.00 «Як вийти замiж» s
08.00 «Неймовiрна правда про
дикiй природi»
природi»
15.10, 21.35, 00.10, 02.40,
13.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l 12.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда» s зiрок»
05.45 Спорт
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна14.25, 03.25, 03.55, 05.30
17.00, 00.45 «Хата на тата» l
15.20 UA:Фольк. Спогади
Погода
19.00 «МастерШеф
Новини»
16.30 Т/с «Гордiсть» l
23.55 «Детектор брехнi» s
14.30 Телепродаж
Професiонали» l
17.25, 01.00 Перша шпальта
15.00 UA:Фольк. Спогади
22.35 «Звана вечеря» l
19.55, 23.00 Д/ц «Боротьба за
16.05 Концерт. Пiснi про
НTН
виживання»
кохання
21.55, 00.20, 02.50, 05.55
17.20 Х/ф «Авраам: охоронець
НTН
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
Спорт. Аспект
вiри» 1,2 с
«Коломбо» s
21.25 Д/ц «Дикi тварини»
08.20 Х/ф «Два капiтани»
07.50, 16.50, 03.00
22.00 Д/ф «Чорнобиль. Чотири
12.50 «Випадковий свiдок.
«Випадковий свiдок»
квiтневi днi» s
1+1
Навколо свiту»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
14.00 Х/ф «Смертельна
помилка»
02.30 «Свiдок»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
09.00 Х/ф «Право на пострiл»
1+1
15.55 Х/ф «Сiнг-Сiнг» s
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.50, 03.45 «Правда життя»
18.00 «Крутi 90-тi»
14.00, 16.45, 19.30, 03.30 ТСН 14.40 «Легенди карного
05.05, 19.30 ТСН
19.00, 02.30 «Свiдок»
розшуку»
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
19.30 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана»
18.20 «Таємницi свiту»
людей 2021»
людей»
11.20, 12.20, 14.15
21.30 «Мир чи вiйна»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
21.15 Х/ф «Збиток» s
«Одруження наослiп»
23.30 Х/ф «Мiльйони Ферфакса» 10.00 «Свiт навиворiт»
23.25 Х/ф «Не вiдступати i не
здаватися» s
15.50 «Мисливцi за
01.10, 03.25 «Речовий доказ» 14.00 Т/с «Свати»
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
01.20 «Хвороби-вбивцi»
нерухомiстю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
Пакистан»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
TET
20.10 «Чистоnews 2021»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечiрнiй квартал 2021» TET
20.15 «Лiга смiху 2021»
06.00 ТЕТ Мультиранок
22.15 «Жiночий квартал»
22.30 «Лiпсiнк батл»
08.15, 10.15, 18.15, 20.15
23.20 «Свiтське життя. 2021» 06.00 ТЕТ Мультиранок
Одного разу пiд Полтавою
00.20 «Свiтське життя. 2021
10.50 М/ф «Врятувати Санту»
08.45, 00.45 Одного разу в
12.20 Х/ф «Хоробрий кравчик»
дайджест»
IНТЕР
01.20 «Лiга смiху»
13.30 Х/ф «До зiрок»
Одесi
09.15 Танька i Володька
04.35 «#Гуднайтклаб»
16.00 Х/ф «Аватар»
05.25, 22.35 «Слiдство вели... з 09.45, 10.45, 23.45 Країна У
19.00 Одного разу пiд
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
Леонiдом Каневським»
Полтавою
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.15 4 весiлля
IНТЕР
23.00 Iгри Приколiв
17.40 Новини
14.15 Панянка-селянка
00.00 Одного разу в Одесi
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 05.20 Д/п «Блакитна планета
00.30 Панянка-селянка
16.15 Богиня шопiнгу
02.30 Теорiя зради
Iнтером»
2»
10.00 «Корисна програма»
21.15 Х/ф «До зiрок»
06.20 «Слово Предстоятеля»
11.00 «Позаочi»
01.15 Рятiвники
06.25 Х/ф «Залiзна маска»
12.25 Х/ф «Вболiвальницi зi
09.00 «Готуємо разом.
UA:ВIННИЦЯ
стажем» Прем’єра
Домашня кухня»
14.10, 15.05, 00.20 «Речдок»
UA:ВIННИЦЯ
10.00 «Корисна програма»
07.45 Шукачi пригод
16.35 «Речдок. Особливий
11.00 «Позаочi»
08.00, 09.00 Новини з UA
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 12.00, 04.20 Х/ф «Весна на
випадок»
ПЕРШОГО
Зарiчнiй вулицi»
18.00 Ток-шоу «Стосується
08.05 Ранок
08.15 Ранок на Суспiльному.
13.50 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» Дайджест
кожного»
на Суспiльному
20.00 «Подробицi»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 15.40 Т/с «Прозрiння» (12+) 1-4 08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
сс. Заключна
21.00 Х/ф «Смертельна
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi.
09.15 Сьогоднi. Головне
стежка» s
20.00 «Подробицi»
09.50 Документальний цикл
Головне
09.45 Обличчя
20.30 «Мiсце зустрiчi»
«Свiт дикої природи»
10.30 Телевiзiйний серiал
22.00 Т/с «Жереб долi»
10.30 Солодка дача
ICTV
01.30 Х/ф «Навiщо ти пiшов» s 11.00 Лiтературно-кулiнарне
«Любов пiд час вiйни»
11.50, 18.40 Буковинськi
03.05 Х/ф «Звинувачується
шоу «Енеїда»
весiлля»
08.45 Факти. Ранок
11.35 Х/ф «Мiй найкращий
загадки
роман»
09.15, 19.20 Надзвичайнi
12.10 Роздивись
13.05 Гендернi окуляри
новини з Костянтином Стогнiєм 12.40 Документальний цикл
10.10 Дизель-шоу l
ICTV
13.20 Небезпечна зона
«Свiт дикої природи»
11.35, 13.15, 23.55 Скетч-шоу 13.05 Д/с «Планета
13.35 Я вдома
04.50 Скарб нацiї
14.05 Лайфхак українською
«На трьох» s
iнновацiй».4с. У пошуках
12.45, 15.45 Факти. День
05.00 Еврика!
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
майбутнього комунiкацiй
14.30, 16.25 Х/ф «Центурiон» s 13.30 Лайфхак
05.10 Факти
14.35 М/ф «Повертайся
Капiтошко»
16.55 Х/ф «Геракл: Народження українською
05.35 Бiльше нiж правда
легенди» s
13.35 Кiношкола вдома
06.25 Анти-зомбi
14.45 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
18.45 Факти. Вечiр
13.45 Уроки тiтоньки Сови
07.25 Секретний фронт
20.05 Дизель-шоу 12+
14.05 М/ф «Круглячок»
08.20 Громадянська оборона
15.05 Додолики
14.15 М/ф «Лежень»
09.10 Х/ф «Колонiя» s
15.15 Пiщана казка
Прем’єра
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9» 14.25 М/ф «Маленьки великий
11.00 Х/ф «Початковий код» s
15.25 М/ф «Червона жаба»
пес»
12.45 Факти. День
15.30 «Шо? Як?»
16+ Прем’єра
01.30 Т/с «Вижити за будь-яку
14.35 Пiщана казка
13.00 Т/с «Пес» s
15.50 Буковинськi загадки
цiну-3»
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 18.45 Факти. Вечiр
16.00 Маршрутом змiн
Гуляли»
02.30 Я зняв!
19.10 Х/ф «Люди Iкс-7:
16.15 Плiч-о-плiч
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ Апокалiпсис» s
16.30 В УКРАЇНI
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
22.00 Х/ф «Дедпул» n
16.55 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський свiтанок»
НОВИЙ КАНАЛ
23.55 Х/ф «Дедпул-2» n
студiя
18.10 Вiзуальний код
02.10 Т/с «Розтин покаже» s
17.20 Д/ф «Клiтка для двох»
06.00, 07.30 Kids» Time
18.45 Шукачi пригод
03.40 Я зняв!
18.25 Крутий замiс
06.05 М/с «Том i Джеррi»
19.50 Шерифи для нових
19.00 Культ особистостi
07.35 Орел i Решка
19.15 Вiдтiнки України
громад
09.40 Т/с «Надприродне» s
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
НОВИЙ КАНАЛ
20.00 Суспiльно12.00 Вiд пацанки до
Перевiрка
полiтичне ток-шоу
20.15 Крутий замiс
06.00, 02.00 Варьяти l
панянки s
«Зворотний вiдлiк»
14.00, 01.00 Варьяти l
21.00 Телевiзiйний серiал
08.40, 10.00 Kids» Time
21.50 Д/ф «Бальний король»
16.00 Де логiка? l
08.45 Х/ф «Стюарт Лiттл 2»
«Гордiсть»
17.00 Х/ф «Еволюцiя»
21.50 Люди Є
10.05 Орел i Решка.
19.00 Х/ф «Моя
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Ювiлейний сезон 1
суперколишня» s
11.00 Орел i Решка.
21.00 Х/ф «Мисливцi на
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.00 м/ф
Ювiлейний сезон 2
привидiв» l
12.10 У кого бiльше? l
08.50 «Дитляндiя»
23.00 Х/ф «Гребберси» s
08.45 «Ульотне вiдео»
14.10 М/ф «Аладдiн»
09.30 «У гарнiй формi»
02.40 Служба розшуку дiтей
09.00 «В гарной формi»
16.00 Х/ф «Розлам Сан10.00 «Новини»
Андреас» s
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.30 «Зворотнiй зв’язок»
10.00, 19.30 «На часi»
18.10 Х/ф «Трансформери»
10.45 «Територiя рiшень»
УКРАЇНА
10.30 «Мобiльний репортер» 21.00 Х/ф «Трансформери: Час 11.00, 19.50 «На часi»
вимирання» s
11.00, 17.30 т/с
11.20 «Шалена десятка»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.45 «Природа сьогоднi»
00.20 Х/ф «Офiсний
11.30 «Багатi i знаменитi»
розковбас» s
13.00 «Новини Life»
11.40 «Зiрковi гурмани»
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
13.15 «Час змiн
02.40 Зона ночi
12.10 «У свiтi цiкавого»
Сьогоднi
15.00 т/с «Суто англiйськi
12.30, 15.30 х/ф
09.00 Зiрковий шлях
15.00 «Твоє життя»
вбивства»
09.50 Мисливцi за дивами
16.15 «Цiкаво.сом»
УКРАЇНА
17.30 «Цiкаво»
10.45 Мiсiя: краса
16.45 «Свiт тварин»
19.00 «Таємницi
12.45, 15.30 Т/с «Врятувати
18.30 «Свiт кiно»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
та загадки»
маму» l
20.10 т/с «Бюро легенд»
07.25, 03.15 Реальна мiстика
20.30 «Постфактум»

UA:ПЕРШИЙ

17.10 Т/с «Виклик» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «На самiй
межi» l
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UA:ПЕРШИЙ

25 квітня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.20, 02.05, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф
08.15, 05.30 Погода
08.20, 20.25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
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 «Дикi Дива. Дикi
тварини в зоопарку Сан-Дiєго»
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
16.05 Д/ф «Розщепленi на
атоми» 1,2 с. l
18.55 Д/ф «Чорнобиль. Чотири
квiтневi днi» s
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
22.00 Х/ф «Трiстан та Iзольда» s
00.45 Пекельне вiдрядження

1+1
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
10.55, 03.25 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 11. Фiнал»
00.40 Д/ф «Розщепленi на
атоми» l

IНТЕР
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00
«Iнше життя»
13.50 Д/п «Речдок.
Випереджаючи час»
18.10 Х/ф «Виклик iнспектора» l
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
23.50 Х/ф «Погана хороша
людина»

ICTV
05.20 Факти
05.45 Анти-зомбi
06.35 Громадянська оборона
07.30 Х/ф «Острiв» s
10.05, 13.00 Х/ф «Люди Iкс-7:
Апокалiпсис» s
12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Пес» s
16.35 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун» s
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт» s
23.40 Х/ф «Той, хто бiжить по
лезу - 2049» s
02.35 Т/с «Розтин покаже» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Варьяти l
06.10, 08.00 Kids» Time
06.15 М/ф «Губка Боб. Життя на
сушi»
08.05 М/ф «Аладдiн»
10.00 Х/ф «Земне ядро»
12.40 Х/ф «Трансформери»
15.20 Х/ф «Трансформери: Час
вимирання» s
18.50 Х/ф «Бамблбi» l
21.00 Х/ф «Пiкселi» s
23.00 Х/ф «Близькi контакти» l
01.20 Х/ф «Лялька» s

УКРАЇНА
05.50 Сьогоднi
06.50 Реальна мiстика
08.45 Т/с «Чужi грiхи» s
17.00, 21.00 Т/с «Жити з
Надiєю» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00 Х/ф «Її серце»
00.55 Контролер
01.30 93-а церемонiя
нагородження премiї «Оскар»

СТБ
04.15 Х/ф «Оксамитовi ручки»
06.05 Х/ф «Приборкування
перекiрливого»

07.55 Х/ф «Закоханий до
безтями»
09.55 «МастерШеф
Професiонали» l
13.25 «Хата на тата» l
15.10 «СуперМама» l
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.15 «Таємницi ДНК» s

НTН
07.45 «Слово Предстоятеля»
07.55 «Будьте здоровi»
08.30 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту»
09.40 Х/ф «Смертельна
помилка»
11.35 Х/ф «Збиток» s
13.45 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана»
15.25 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
17.05 Х/ф «Єдина дорога»
19.00 Х/ф «Загiн особливого
призначення»
20.30 Х/ф «Справа
Румянцева»
22.25 Х/ф «Атака Юрського
перiоду» s
00.05 Х/ф «Не вiдступати i не
здаватися» s

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Пташиний ульот»
12.45 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
14.45 Х/ф «Фантастична
четвiрка 2: Вторгнення Срiбного
Серфера» s
16.30 Х/ф «Ван Гелсiнг» s
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
23.30 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 Буковинськi загадки
10.15, 19.00 Культ особистостi
10.30 Солодка дача
10.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.45 Х/ф «Закохатися у
Вермонт»
13.20 Роздивись
13.35 Вiдтiнки України
14.05 Лайфхак
українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 Уроки тiтоньки Сови
14.40 М/ф «Найсправжнiсiнька
пригода»
14.45 М/ф Кривенька
качечка»
14.55 М/ф «Лисичка з качалко»
15.05 Додолики
15.15 Пiщана казка
15.25 М/ф «Про кiшку,яка упала
з неба»
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05 В УКРАЇНI
16.30 Разом
16.55 Х/ф «Цар Соломон.
Наймудрiший з-помiж мудрих»,
2 с.
18.30 Крутий замiс
19.15 Обличчя
20.00 Помилка 83
20.50 Цикл «Нашi тридцять».
Чуєш гуркiт касок?
21.25 Д/ф «Українськi шерифи»
21.35 Телевiзiйний серiал
«Справжня гра престолiв»

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

м/ф
«Фокус Європи»
«Мегаполiси»
«Цiкаво»
«На часi»
«Свiт тварин»
«Дитляндiя»
«Знаменитi гурмани»
19.45 х/ф
«Планета кiно»
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»
«Територiя рiшень»
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Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84
Здам в оренду торгівельну та офісну
площу в ТОЦ "Україна" за адресою,
вул. Склярова 11А. 097-796-70-05,
063-774-54-74, 097-861-56-14
Орендую приміщення для харчового цеху.
097-546-89-71
Продам поросята, с. Кордишівка.
098-919-60-64
Здам в оренду приміщення з окремим
входом, біля супермаркету "Фора",
навпроти ринку "Хлібодар". Площа 55
метрів, під магазин, аптеку, тощо. Телефон
067 - 430-23-00
Трактори, мотоблоки та інша
сільськогосподарська техніка на виплату по
пільгових умовах. 067-273-21-22 Ірина.

ÐÎÁÎÒÀ
 Çàïðîøóºìî ÷îëîâ³ê³â íà ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîáîòè, ÷àñòêîâà
çàéíÿò³ñòü, ïëàâàþ÷èé ãðàô³ê. Â³ê äî 40 ðîê³â. Äåòàë. ³íô. çà
òåë. 067-388-29-77 ï³ñëÿ 18.00
 Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ïîòð³áåí ïðîäàâåöü â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí òà áàðìåí â áàð. 063-234-29-75
 Íà ÑÒÎ çàïðîøóºòüñÿ àâòîìåõàí³ê ç äîñâ³äîì ðîáîòè.
096-038-52-05
 Çàïðîøóºòüñÿ ìåõàí³ê íà ÑÒÎ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 063145-76-77
 Â ñàëîí ïåðóêàðíþ ïîòð³áåí ìàéñòåð ìàí³êþðó òà ïåðóêàð. 067-791-11-73
 Ïîòð³áåí ìàéñòåð äëÿ ðåìîíòó òà óòåïëåííÿ äèìàðÿ.
067-779-47-57
 Â êîìàíäó çàïðîøóºòüñÿ: îô³ñ-ìåíåäæåð, ïðîäàâåöü,
çàâñêëàä, ìîíòàæíèê. 063-366-49-50
 Ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè äëÿ êëàäêè òðîòóàðíî¿ ïëèòêè. 093766-78-49, 073-200-80-44
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" çàïðîøóºòüñÿ:
Àãðîíîì-âåòåðèíàð. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500ãðí.-8000ãðí.
òåë. 0674300280
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" çàïðîøóºòüñÿ:
Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 270ãðí/äåíü. òåë.
0674300280

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Ðåìîíòóþ âîäÿí³ íàñîñí³ ñòàíö³¿. 093-409-34-54, 096063-05-51

ÏÐÎÄÀÌ
 Àâòîìàòè÷í³ ãàðàæí³ âîðîòà, âîðîòà ç ïóëüòîì ç ïóëüòîì.
067-791-11-73
 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, ãîìîãåíàò, ìåäîâî-ÿáëó÷íèé
îöåò, ÿðèé â³ñê. 097-170-90-05, 093-204-71-57
 Áåíçîïèëó Ãóäëàê-800 ãðí., á/ó;«Øò³ëü»180-2000 ãðí;áåíçîêîñó
Ãóäëàê ³ Äëåî Ìàê;áîëãàðêó-125 êðóã;åëåêòðîëîáçèê;åëåêòð
îíàñîñè -øíåêîâèé äëÿ ñêâàæèíè 100 ìåòð³â,öåíòðîá³æíèé,
â³áðàö³éíèé;ßÂÓ-350;åëåêòðîîïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³ òà ðó÷íèé 16
ë³òð³â;åëåêòðîäâèãóíà 2 êâò, 1500 îá;³íêóáàòîð íà 150 ÿºöü;ìîòîáëîê
Ôîðòå-25,âñå íîâå;âåëîñèïåä äèòÿ÷èé-10 ðîê³â. 068-216-34-20
 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè, êîìá³êîðìà. 067-17331-50, 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. 067-764-97-72
 Áóòë³ 10 ë., áàíêè 3 ë., òåëåâ³çîð, ëþñòðó-âåíòèëÿòîð, ìèþ÷èé
ïèëîñîñ «Òîìàñ». 063-021-52-71-, 097-328-48-83
 Âåëèêó êàðòîïëþ, íóòð³é æèâîþ âàãîþ òà òóøêàìè. 097-44620-46, 063-629-01-49
 Âåëîñèïåä 7-12 ðîê³â, òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» ä³àã. 50 ñì., áóòåëü
20 ë. îáïëåòàíèé ïðîâîë. 097-878-11-170

 Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-752-09-18
 Âóã³ëëÿ, êîíòåéíåð 5 ò. 067-462-87-91, 063-024-41-68
 Âóëèêè äàäàí ãàðíî¿ ÿêîñò³; âóçüêîêîë³éí³ ðåéñè ç â³çêîì.
093-858-00-62
 Ãàçîâ. áàëîí, ðó÷íà øâåéíà ìàøèíêà. 097-978-21-88
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³-ïåðøèé áëîê,
ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ óòåïëåí³, îáøèò³ âàãîíêîþ,
ïîêð³âëÿ-ºâðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà 3,8*2,2 ì.,
âîðîòà:2,5*1,8ì. 093-430-38-47
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà. 097-494-15-89, 093-353-67-33
 Ãîð³õè. 097-436-56-60
 Ãóñåíÿòà. 067-394-60-27
 Äà÷íà ä³ë., 10 ñîò., ç áóäèíî÷êîì â ñåðåäèí³ º ïîãð³á, òóàëåò,
âîäà, ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-367-63-75
 Äà÷íó ä³ë 6 ñîò., ç áóäèíî÷êîì, âñåðåäèí³ êàì³ííèé ïîãð³á,
ïðîâåäåíèé öåíòðàë. âîäîã³í, ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70
 Äà÷íó ä³ëÿíêó 6 ñîò., ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, ð-í Òàëèìîí³âêà.
096-999-24-61
 Äà÷íó çåì. ä³ëÿíêó, ïðèâàòèçîâàíà ç äåðæàâíèì àêòîì â ñàäîâîìó êîîï. «Âåòåðàí», ïëîùà 8,85 ñîò. 063-214-81-43
 Äà÷ó 10 ñîò., ïðèâàòèçîâàíó ç ïîãð³áîì 3*3*3; 5-òè òîí. êîíòåéíåð ç äàõîì; 14 ãîð³õ³â òîíêîøêóðèõ;3-è ÿáëóí³;2-³ ãðóø³; ÷åðåøíÿ;4-è
àáðèêîñè, âèøí³, âèíîãðàä, øîâêîâèöÿ; ñàäæàíö³ 200 øò., òîíêîøêóðîãî ãîð³õà; ðåø³òêè ïåðåðîáëÿþ. 068-334-66-72, 093-940-96-11
 Äâà áàðàíà, ê³òíà îâå÷êà ç ìàëåíüêèì áàðàí÷èêîì, äâ³ êîçî÷êè. 067-756-06-27
 Äåðåâà òà êóù³: øîâêîâèö³ «×îðíà ïåðëèíà»; îæèíà; ìàëèíà
ðåìîíòàííà «Íåäîñÿæíà»; êèçèë; ³ðãà êàíàäñüêà. 097-170-90-05
 Äåðåâà ÿñåíîâ³. 095-412-46-82
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé; àäàïòîð äî
ìîòîáëîêó. 093-375-06-61
 Äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, òðþìî, äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç
ìàòðàöîì+áîðòèêè, ñòîëèê ç ñò³ëü÷èêîì äëÿ ãîäóâàííÿ, øâåéíà
ìàøèíà «Ïîäîëêà» íîæíà. 067-251-12-34, 063-695-34-29
 Äèâàí-ìàëþòêó â ãàðíîìó ñòàí³; ãóñÿ÷³ ÿéöÿ íà
³íêóáàö³þ,ïîðîäà âåëèêà ñ³ðà. 067-944-42-65
 Äëÿ ë³êóâàííÿ áäæ³ë ó âåñíÿíèé ïåð³îä â³ä êë³ùà ïðîïîíóþ
ÊÀÑ 81/08 íà ï`ÿòè òðàâàõ, áåçïå÷íèé äëÿ áäæ³ë òà äîâê³ëëÿ.
097-170-90-05
 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; íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³; àëþì³í.
ïðîâ³ä 60 ì; ñêðèíÿ; áàíêè 1 ë., 3 ë., 0,5 ë. 067-889-49-67, 063486-01-79,093-031-24-52
 Çàäí³é ìîñò ÃÀÇ 24,òîðïåäà 2410 Âîëãà, ïëóã 3-õ êîðïóñíèé
äëÿ ìàëîãî òðàêòîðà. 067-120-60-33
 Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91
 Çåì. ä³ë. 0,25 ãà, âóë. Êàðëà Ìàðêñà, òà 2-â³ ä³ëÿíêè ï³ä ãàðàæ
ïî âóë. Äîâæåíêà 105 À. 093-050-15-50
 Çåì. ä³ëÿíêà, íåäîðîãî, ð-í ÏÐÁ ç âèñîêèì ôóíäàìåíòîì 9*11
ì., ç áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè ç äîêóìåíòàìè íà áóä³âíèöòâî,
êðèíèöÿ â äâîð³. 097-254-55-49, 063-347-91-15
 Çåìåëåëüíó ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ Äèâ»,ïîðó÷ ç ïåðåõðåñòÿì, âóë.
Îäåñüêà. 097-989-09-79
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21, 063-608-92-55
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó. 050-146-62-70, 098-818-60-84
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó. 093-795-10-98
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó; ìîðêâó, ìîæëèâà äîñòàâêà.
067-280-98-21
 Êàðòîïëþ âåëèêó, ìîðêâó. 098-971-88-65
 Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³íüîâó; ïîðîñÿòà 15-22 êã. 067-199-86-20
 Êàðòîïëþ äð³áíó òà ïîñàäêîâó. 067-271-52-14, 097-056-07-06
 Êàðòîïëþ ì³ëêó; âåëîñèïåä á/ó íåäîðîãî, äçâîíèòè ï³ñëÿ
18.00. 097-624-12-00
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ (áåëëàðîçà, ãðàíàäà,
êîíåêò, ëàáåëëà, êîðîëåâà àííà òà ³íøå). 098-026-42-45, 093411-27-92
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó ãîëàíäñüêèõ ñîðò³â: «Ð³â`ºðà», «Êîëåòò» ïî
10 ãðí/êã. 068-024-76-83
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó. 063-680-02-29,068-368-30-31
 Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó 4,5 ãðí/êã, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
 Êàðòîïëþ ðàííþ, íàñ³íåâó:ð³â`ºðà, àð³çîíà òà ï³çí³é ñîðò ³êàð.
098-051-41-51
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ãàðíà, 9 â³äåð. 093-943-01-15
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà Á³ëà Ðîñà, ÷èñòèé ñîðò, äóæå äîáðå ðîäèòü. 093-052-02-38
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, Á³ëà Ðîñà âåëèêà òà íàñ³íüîâà, ïøåíèöÿ
200 êã. 096-727-43-90
 Êàðòîïëÿ ð³çíà, àâòîçàï÷àñò. «Âîëãà», ÓÀÇ, àâòîìàãí³òîëà,
êîìïðåñîð «ÇІË», êîëîäêè òîðìîçí³ «Ìîñêâè÷», çåì. ä³ëÿíêà 10
ñîò. 096-983-18-68
 Êèëèì 2õ3, òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ» á/â, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, òþíåð,
êàñòðþë³ 40, 15, 8 ë. 063-021-52-71-, 097-328-48-83
 Êîáèëó 5 ðîê³â, æåðåáíó, 600 êã. 098-971-88-65
 Êîçà ìîëîäà ä³éíà; êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà, íåäîðîãî. 063383-47-63, 067-724-55-81, 098-080-13-09
 Êîëåñí³ äèñêè íà 14 äî «Ñ³òðîºí äæàíê³»; íîâèé ñêàò 185-65-14
ëò.; äâ³ ïåðåäí³ ñò³íêè äî «Ñ³òðîºí». 097-110-25-73, 063-107-13-87
 Êîðìîâèé áóðÿê 2.50 ãðí/êã, êàðòîïëÿ âåëèêà 7 ãðí/êã, ñ. Êîçÿòèí. 093-640-13-96, 068-627-51-46
 Êîðîâó ç 4-ì òåëÿì. 067-779-68-60
 Êîðîâó ò³ëüíó. 097-453-44-53
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
489850

489546

490572

490755

489853

489851

490324

489900
491072

489899

489899

490324

 Êîòåë «Äàíêî-10 êâ» á/ó íåäîðîãî, äèìîõ³äíèé; òåëåâ³çîð
«Ñàìñóíã»72 ñì 100 ³ö; á/ó òóôë³ ÷îë. «Ñàððà» íîâ³ 42 ð.; ìåáë³.
068-044-24-68
 Êîøåíÿò øîòëàíäñüêèõ, âèñëîâóõèõ, ãîëóáîãî êîëüîðó, ïðÿìîâóõå ë³ëîâîãî. 097-793-55-95
 Êðîëèêè ïðèâèò³ â³ä ãåìîðîã³÷íî¿ õâîðîáè, õâîðîáè
ì³êñîìàòîç, ïîðîäà:ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ð³ âåëèê³, îáåðè,
êðîëèö³ òà êðîëåíÿòà, ö³íà ïîì³ðíà, ñ. Êîçÿòèí (á³ëÿ òóíåëÿ). 093677-26-41, 067-495-80-82
 Êóð÷à Áðîéëåð, Іñïàíêà, ï³äðîùåí³, â³ê òà ö³íà ïî òåë. 097354-76-66
 Êóð÷àòà, âóëèêè Óêðà¿íñüê³. 067-445-75-52
 Ë³æêà äâà ç ìàòðàöàìè ïî 500 ãðí., êîìï`þòåðíèé ñò³ë 750
ãðí. 097-546-89-71
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, ñò³íêó ê³ìíàòí., êèëèìè, õðóñòàëü, ñåðâ³ç
÷àéí-êîô., ïóô³êè. 067-707-85-68
 Ìàëèíó íåäîðîãî, äîáðó, ðåìàíòàíòíó ³ çâè÷àéíó (êóù³), ñàìîâèêîï. 067-430-51-19
 Ìàñëÿíèé íàñîñ ÍØ-10 ç ïðèâîäîì; ã³äðî öèë³íäð ìàëèé,
íîâèé; áà÷îê äëÿ ìàñëà ðîçøèðþþ÷èé. 067-493-22-16
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó ,ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð.
067-457-08-87
 Ì³íåðàëüíó âàòó (áàçàëüòîâó 50 êâ),(áåëòåï ôàñàä). 097691-24-53
 Ìîðêâó äåøåâî. 093-340-97-13
 Ìîòîáëîê «Çóáð» íîâèé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, 6-òè ë³òðîâèé
äèçåëü. 063-288-42-06
 Íàñ³íåâó êàðòîïëþ. 098-555-84-19
 Íàñ³ííÿ êâ³ò³â: ïàíè÷³, íàñòóðö³ÿ, ë³õíèñ êîðåí÷àòèé, ìàê,
ãåîðã³íè êîð³ííÿ-íå äîðîãî; áàãàòîð³÷í³ ðîñëèíè ç êîð³ííÿì: ï³îíè
á³ë³, áåç, çîëîòèé øàð, ôëîêñà, ëàíäèø, íåâåñòà òà áàãàòî ³íøèõ.
067-347-17-22, 093-920-73-44
 Íàñîñ äëÿ ïåðåêà÷óâàííÿ, 5 êâò. 067-791-11-73
 Íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Іòàë³ÿ»; ïîë³êàðáîíàò; øïàëåðè â³í³ëîâ³;
ãðàô³íè. 096-467-88-03
 Íîóòáóê Packard be 11 MS 2 300 ,á/ó 2 800 ãðí. 098-376-17-36
 Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó òà êà÷êè øèïòóíè. 063-896-99-20, 093-89439-91, 097-826-08-12
 Íóòð³¿, ì`ÿñî ìîëîäå. 063-694-20-04, 068-348-13-87

 Íóòð³é ìîëîäíÿê 4-6 ì³ñ. 093-940-95-67
 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, ãàðäèíè,
ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à ñàõàðó,á³äîí àëþì³í. 097147-84-88
 Ï³àí³íî «Óêðà¿íà» â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-831-70-22
 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
 Ïëèòó ãàçîâó, á/ó ç äóõîâêîþ; ïëàñòìàñîâ³ êàí³ñòðè 30 ë.
063-364-45-40
 Ïëèòó ãàçîâó, ìèéêó íåðæàâ³éêó 80*60. 067-657-39-15
 Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-078-63-82, 097-659-96-27
 Ïîðîñÿòà 2,5 ì³ñ., ïåòðåí-äþðîê. 096-909-16-40
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 12-17-35 êã., êàáàí÷èê. 097-55510-06
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 12-35 êã. 068-216-70-39
 Ïîðîñÿòà ïåòðåí 20-25 êã. 096-630-46-15, 093-330-67-35
 Ïîðîñÿòà, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ïðèõîæó ñâ³òëèé ãîð³õ, Â-2,40;Ã-0,30;Ø-1,56 ç äâîõ ñåêö³é,
ìîæíà ñòàâèòè îêðåìî. 067-465-90-65
 Ïøåíèöþ ÿðó òà ÿðèé ÿ÷ì³íü. 096-721-59-39
 Ïøåíèöþ, ñ. Ñàäîâå. 068-024-76-83
 Ñâèí³ íà â³äãîä³âëþ 50-70 êã. ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ñ³íî ëþöåðíè, äð³áíà êàðòîïëÿ, íàñ³íåâà êàðòîïëÿ ïî 6 ãðí.
068-762-82-81
 Ñ³íî, òîâ÷, çåì. ä³ë. 0,58 ãà, äîêóìåíòè ãîòîâ³. 096-717-96-77
 Ñîþ íàñ³íüîâó; ïîðîñÿ 180 êã/45 ãðí. 067-319-08-49
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» ñ³ðîãî êîëüðó 500 ãðí., òà «Îð³îí» 200
ãðí., êèëèì 2*1,5 ì., íåäîðîãî. 067-224-08-52
 Òåëåâ³çîð á/ó «Ñàìñóíã»; ñò³íêó ê³ìíàòíó; ì`ÿêèé êóòîê. 096152-82-97
 Òåëè÷êà â³ä äîáðî¿ êîðîâè 2 ì³ñ. 097-873-36-62
 Òåëè÷êà ÷îðíî-á³ëà, 1 ð³ê 2 ì³ñ., â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 096399-09-40
 Òèòàí íà äðîâàõ, 80 ë³òð³â, çàë³çíà áàäÿ äëÿ áåòîíà, íåäîðîãî.
068-040-88-17

 Òóôë³ ÷îë., Êàððà 42 ðîçì³ð íîâ³;ìåáë³;ðó÷íèé êóõîí
êîìáàéí;êîïè ôóòáîëüí³ ìàéæå íîâ³. 068-044-24-68
 Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 098-587-31-69, 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 äîáðîìó ñòàí³. 097-663-1772, 063-260-09-91
 Õîëîäèëüíèê LG â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-353-17-70,
093-041-69-49
 Öèðêóëÿðêà íà 380 âò., ñ. Êîçÿòèí. 2-23-74, 067-368-56-14
 ×îòèðè áè÷êè íà óòðèìàííÿ. 097-793-55-95
 Øâåéíà ìàøèíà «Ïîä³ëüñüêà» 1959 ð. âèïóñêó â ðîáî÷îìó
ñòàí³; òðþìî. 067-754-44-65
 Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, äçåðêàëî íîâå 3 øò. 1,3*0,50 cì.,
áàëîí ãàçîâèé, êë³òêà 2-õ ÿðóñíà íà 5-òü â³ä³ë³â äëÿ ïîïóãàÿ òà
³íøèõ ïòàøîê. 097-978-21-88
 Øâåéíó ìàøèíêó ïðîìèñëîâó; äðîâà (ñàìîâèâ³ç); òèñêè â-âà
ÑÑÑÐ âåëèê³; áàíêè 3-õ òà 5-òè ë³òð.; 2-âà ìîòîðè ïðîìèñëîâ³
380/220. 093-058-78-43
 Øâåëåðà 3 ì 20 ñì; çèìîâà ðåçèíà íà 13, 14 ³ç äèñêàìè íà 17;
äâ³ òðóáè ïî 2 ì ä³àì 16 ñì., òîâ. 10 ìì; ëèñòîâå çàë³çî 5 ì. íà
1,25 ñì., òîâ 5 ìì; áî÷êà 5 òîíí; ìåòàëîøóêà÷; âåëîñèïåä äàìêà.
097-110-25-73, 063-107-13-87
 ßéöÿ ãóñÿ÷³ «Ëåãàðä», êðîëåíÿò ð³çíîãî â³êó, ãîëóáè áîéíèõ
ïîð³ä. 067-394-60-27
 ß÷ì³íü. 067-937-45-39
 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

490759

489854
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ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067457-08-87
 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. 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë. 093-704-31-57
 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 ìåáëÿìè.
093-704-31-57
 1-íî ê³ì. êâ., â ì. Êè¿â, 33 êâ. ì., 6-é ïîâåðõ â íîâîáóäîâ³ ç
äîêóìåíòàìè. 093-774-81-64
 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., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà, ñåðåäíÿ, 4 ïîâ. 093704-31-57
 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. ïðèâàòèçîâàíà, îãîðîäæåíà íîâèì çàáîðîì.
063-259-17-15
 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè 4, 3-é ïîâåðõ, 53 êâ. ì.,
ð-í ó÷èëèùà. 068-210-05-67
 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñºäîâà 12, êâ.18, ö³íà äîãîâ³ðíà.
067-592-82-54
 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., ñàí. óçîë îêðåìî, áàëêîí, êëàäîâêà, âóë. Ñêëÿðîâà.
067-466-75-40
 3-õ ê³ì. êâ., 1 ïîâ., 2-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë. Ï. Îðëèêà 1, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., 3-õ ïîâåðõîâîãî áóä., 59,4, ðåìîíò,
ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàë., ïàðêåò, ëàì³íàò, áàëêîí 6*6, ï³äâàë. 067707-85-68
 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., ïëîùà 62 êâ. ì., 2-é ïîâ. äâîïîâåðõîâîãî áóä.,
îêðåìèé âõ³ä, ð-í ÏÌÊ çà òóíåëëþ â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí, º
ï³äâàë, äâ³ð, ãîðîä. 063-367-63-75
 3-õ ê³ì. êâ., ñ. Ñèãíàë, 2-é ïîâ., íå êóòîâà, çàã. ïëîùà 71,9 êâ.
ì., º âîäà, ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, ñòàí æèëèé, ï³äâàë â áóäèíêó, ãàðàæ
â äâîð³. 063-311-95-76
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ, ð-í 3 øêîëè.
093-704-31-57
 4-ê³ì. êâ. â ð-í³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, 102 êâ ì., ç ºâðîðåìîíòîì
º ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 093-291-96-46
 Áóäèíêè äâà, íà îäí³é ä³ëÿíö³ çåìë³, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 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 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. 096-60754-27, 063-691-85-01
 Áóäèíîê 67 êâ. ì., ñ. Òèòóñ³âêà, ãàç òà ï³÷íå îïàë., 35 ñîò.
çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 098-225-69-05
 Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18 ñîò. çåìë³.
063-605-27-69
 Áóäèíîê 76 êâ. ì., âóë. Âîäîêà÷íà, ñ. Êîçÿòèí, ç³ çðó÷íîñòÿìè,
10 ñîò., ãàðàæ ç ÿìîþ, ñàðàé, ïîãð³á. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê 90 êâ. ì., â ì. Êîçÿòèí, ãàç, äâ³ îêðåì³ ïîëîâèíè
àâòîíîìí³ ç îäíèì âõîäîì, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 15 ñîò. çåìë³,
ãîñï. áóä., âóë. Ñåðá³íà. 093-058-78-43
 Áóäèíîê 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. 093-92065-29, 097-431-23-07, 097-056-19-78
 Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿòèíà, ãàç/
ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., ïëîùà ä³ëÿíêè 16 ñîò.
5500 ó.î. 098-499-08-59
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì,
º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-08-78, 093596-41-56
 Áóäèíîê 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. 093704-31-57
 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 ãàçèô³êîâàíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà
102 êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà, º äâà ñàðà¿,
ïîãð³á, äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà, 7 ñîòîê çåìë³.
098-740-51-13
 Áóäèíîê äîáðîòíèé, öåãëÿíèé, ïëîùåþ 68 êâ. ì., ñàäèáà 10
ñîò., ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìë³, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 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 çåì. ä³ëÿíêîþ 38 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà
38, êðèíèöÿ, êîïàíêà, ïîãð³á, ñàðàé, º ñâ³òëî, îïàëåííÿ ï³÷íå, ç
ìåáëÿìè. 093-419-93-87, 097-628-80-73

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

 Áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåí., ñàäèáà 12,5 ñîò., íåäîðîãî. 063316-28-84
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.
Ìåäâåä³âêà. 096-486-28-35
 Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ. ì., ãàç, âîäà, öåíòð, âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
 Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî
ñ³÷íÿ. 096-184-63-54
 Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9 ñ³÷íÿ. 093677-47-68
 Áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà 238, çåì. ä³ë. 15 ñîò., ãàç, ï³÷íå
îïàë., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 096-394-91-37
 Áóäèíîê ð-í. «Äåïî»,ïðîâ. Äæåðåëüíèé, âåëèêà ä³ëÿíêà ç ãîðîäîì òà ñàäêîì, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, àáî ï³â. áóäèíêó.
068-619-18-33, 063-639-67-02
 Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè, âîäà, ãàç+ï³÷íå îïàë., çàêîëüöîâàíå
º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãîðîä âèõîäèòü äî ñòàâó. 096-33488-14
 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. Іâàíê³âö³, á³ëÿ ë³ñíèöòâà ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè,
çåìëÿ ïðèâàò., 18 ñîò., îïàëåííÿ ï³÷íå+ãàç, êîîïåðàòèâ íà âóëèö³,
äî öåíòðà 4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³. 096-570-40-29
 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+äðîâ`ÿíèé êîòåë, âàíà, âîäà, âñ³
çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë. 50 ñîò. 066-384-66-78
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà,
á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò., çåì. ä³ë., ð-í øêîëè
¹3. 093-704-31-57
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, 7 êì., â³ä Áåðäè÷åâà, 3-è ê³ìíàòè, ï³÷íå òà
âîäÿíå îïàë., ì/ï â³êíà, çàáîð ïðîô³ëü, ä³ëÿíêà 64 ñîò. 120 000
ãðí. 067-350-30-52
 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, ì. Êîçÿòèí, 5 ê³ìí., âàííà, ãàç+ï³÷íå îïàë., öåíòð,
çåì. ä³ë. 6 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõí., ïîãð³á. 16 000$. 096080-87-03, 063-411-38-47
 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
 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
 Äâà ôóíäàìåíòè ï³ä âåëèê³ ãàðàæ³ 6*12 ì. êîæíèé ó ãàðàæíîìó
êîîïåðàòèâ³ á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 067-430-51-19
 Çåì. ä³ë., 20 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðó. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë.,5 ñîò., öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063342-67-53
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 15 òà 16 ñîò. â ðàéîí³ Ìàòðîñîâà, ïðîâ.
Äåïîâñüêèé. 097-511-19-08
 Êâàðòèðà, ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêðîâèé çàâîä). 097-185-46-51
 Ï³â áóäèíêó 38,4 êâ. ì., âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãàç, êóõíÿ, òðè
ê³ìíàòè, 2-à ñàðà¿, ãàðàæ, êðèíèöÿ, âóë. Äæåðåëüíà 92. 098995-75-15
 Ñàäèáó â ñ. Æóðáèíö³, 0,50 ãà çåìë³, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ,
ñàðàé, ïîãð³á, ôóíäàìåíò ï³ä õàòó. 097-756-61-98
 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
 ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-020-88-40
 ×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

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 2108 ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî, ãàðíèé ñòàí. 096-804-47-51
 ÂÀÇ 2101, 1980 ð. â., áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92
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 ÂÀÇ 2105, ãàç-áåíçèí, 1990 ð. â., õîðîøèé ñòàí. 067-45552-90
 ÂÀÇ 2107, 1986 ð. â., áëàêèòíà ç ïðè÷³ïîì. 063-711-81-61
 ÂÀÇ 2107, 2001 ð. â., êîë³ð ÷åðâîíèé, äóæå äîáðèé ñòàí, íåáèòà, îäèí âëàñíèê. 067-309-79-31
 ÂÀÇ 211540, ñåäàí 2008 ð., 1,6 áåíçèí+ãàç, ñ³ðèé ìåòàë³ê, ö³íà
äîãîâ³ðíà. 098-575-79-40, 093-279-47-91
 ÂÀÇ 2170 Ïð³îðà, ãàç-áåíçèí, 2011 ð.â., áåç âêëàäåíü. 093279-47-80
 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ,
öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82
 Äâà ñêóòåðè á/â «âàéíåð». 063-946-28-82
 ÄÒÇ 4244Ê 2014 ð.; Âîëãà 31105, 2006 ð. 097-124-94-87
 Ìîñêâè÷ 2140, ïóñêà÷ Ò40. 097-110-25-73, 063-107-13-87
 Ìîòîöèêë «Ìóñòàíã», íîâèé, 125 êóá³â, ÌÒ110-2, êèòàºöü, íå
îáêàòàíèé, ïðîá³ã 700 êì., ç äîêóìåíòàìè, ö³íà äîãîâ. 063-27687-40, 068-461-27-89
 Ìîòîöèêë ІÆ , êàòîê øïîðîâèé, êóëüò³âàòîð äî ì³í³ òðàêòîðà.
068-02-42-705
 Îïåëü Êàäåò 1985 ð., ö³íà äîãîâ³ðíà. 098-624-96-84
 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 2004 ð. â., óí³âåðñàë, ñèí³é êîë³ð, ãàðíèé ñòàí,
ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ. 097-463-13-09, 063-829-38-85

ÊÓÏËÞ
 1-íî ê³ì. êâàðòèðó. 093-002-61-40
 Àâòî ÃÀÇ, ÇІË äèçåëü. 067-937-45-39
 Àâòîìîá³ëü íà âèïëàòó â ì. Êîçÿòèí. 073-424-19-43
 Àêîìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óâóíí³ áàòàðå¿, õîëîäèëüíèêè; ãàç. ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³;â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â,
çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 073-712-19-91,
097-712-19-91
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 097529-10-20
 Ãàðàæ. 093-076-60-60
 Äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, êàðòîïëþ äð³áíó, øïàëè
äåðåâ`ÿí³ á/ó. 097-255-51-60
 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³,
ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ.
097-793-55-95
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó. 096-652-68-21, Àíäð³é
 Êàðòîøêó. 067-159-28-54

 Êîðìîâèé áóðÿê ïî 2 ãðí/êã., òà äð³áíó êàðòîïëþ ïî 1 ãðí/
êã., â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Íåðîáî÷³, àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ ìîòîêîñè, ìîòîáëîêè, ìëèíè,
åëåêòðîäâèãóíè â³ä 2 êâò òà á³ëüøå. 068-216-34-20
 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, õîëîäèëüíèêè. 068-365-84-69
 Ðåñîðè ÃÀÇ, ÇІË çàäí³. 067-937-45-39
 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
 Ñêëî íà á³é, ïëÿøêè, áàíêè, â³êîííå ñêëî, â ñ. Ïëÿõîâà. 067350-30-52
 Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063585-23-50, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó
áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

Ð²ÇÍÅ
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó, àáî ñòóäåíòêó. 063-62859-15, 063-628-59-25
 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè, áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì`ÿ
Ðåïàëî Îëåêñàíäðà Ìèêîëàéîâè÷à, ñåð³¿ ÄÁ ¹023594, ââàæàòè
íåä³éñíèì.
 Çàãóáëåíí³ äîêóìåíòè íà ³ì`ÿ Êîë³ñíèê Îêñàíà Іâàí³âíà;
ßñòðåìñüêèé Ðîìàí Âîëîäèìèðîâè÷; Äåõòÿðåíêî Àðòåì Âîëîäèìèðîâè÷ çíàõîäÿòüñÿ â ðåäàêö³¿ ÐІÀ Êîçÿòèí.
 Çàïðîøóºòüñÿ ÷îëîâ³ê äëÿ äîïîìîãè â ïîð³çö³ ãèëÿê. 096-25875-22, 073-052-93-37
 Çäàºòüñÿ áóäèíîê, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà, ³íä.
îïàë. 063-065-45-94
 Çäàì 1-íî ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ 4-¿ øêîëè, áåç ìåáë³â. 093726-22-31
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í ç ìåáëÿìè, áåç
òåõí³êè, îïàë. ³íäèâ., áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà ñâ³òëî, ãàç, âîäó.
Çäàì ïîðÿäíèì ëþäÿì. 063-630-68-25
 Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé
òåðì³í, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíèé, âóë. ß. Ìóäðîãî, 149. 068-692-87-15
 Çäàì â îðåíäó âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 560ì.êâ.+80ì.
êâ. æèòëîâî¿. 0674300280
 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàì ï³âáóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, âóë. Ñåðá³íà 14. 096-50846-34
 Çí³ìó ãàðàæ. 068-779-64-98, 093-799-05-64
 Ó äîáðó ðîäèíó â³ääàºòüñÿ íåéìîâ³ðíî ãàðíå ùåíÿ-ä³â÷àòêî,
øîêîëàäíî-ðóäåíüêîãî êîëüîðó, ñïàñåííà 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
 Øóêàþ ðîáîòó õàòíüî¿ ðîá³òíèö³, íÿí³, ìîæëèâ³ ³íø³ ïðîïîçèö³¿.
067-375-76-38

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

ТЕРЕЗИ

Постарайтеся в ім'я своїх особистих
інтересів не закидати роботу. Навпаки,
цього тижня варто особливу увагу звернути на ваше кар'єрне зростання, так як
можливі вельми привабливі пропозиції
і досягнення, що сприяють підвищенню
на посаді.

Цей тиждень обіцяє принести емоційний сплеск, енергію, здоров'я і успіх.
Справи будуть вдаватися і практично
будь-яка мрія може здійснитися, якщо,
звичайно, для цього не доведеться
ущемити інтереси інших людей.

СКОРПІОН

ТЕЛЕЦЬ

Рекомендується більше часу провести
в розслабленні, користуючись плодами
успіхів, досягнутих раніше. Втім, нові
справи теж обіцяють солідний прибуток.
Ваша енергія і зібраність дозволять творити чудеса. Везіння у дрібницях стане
причиною оптимістичного настрою, що
також вельми сприяє працездатності.

Небажано грати в хованки зі своїм обранцем, ви все одно програєте. Таємне
стане явним. Будьте реалістом у вирішенні особистих проблем. Визнання ваших
заслуг діловими партнерами і друзями
виявиться для вас приємним сюрпризом.

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Вас підхопить вітер змін, причому приємних. З'явиться шанс домогтися успіху
в діловій і фінансовій сферах. Постарайтеся не відкладати важливі справи
і рішення, беріться за них відразу. Це
прямий шлях до мети.

Цього тижня особливо яскраво проявиться ваша цілеспрямованість. Вам
легко буде реалізувати свої творчі задуми, як в індивідуальній, так і в колективній роботі. Результативними виявляться
далекі поїздки і відрядження.

РАК

КОЗЕРІГ

На початку тижня використовуйте
зустріч з керівництвом у своїх цілях,
викладіть свої чудові плани та ідеї, вашу
ініціативу обов'язково підтримають.
У четвер можна втекти з роботи раніше
і поїхати на побачення, воно виявиться
вельми романтичним.

Вам доведеться зібратися, від вас будуть
потрібні стійкість і терпіння. Друзі засиплють вас порадами діаметрально
протилежного змісту. Будьте відкриті для
змін, не відмовляйтеся від нових можливостей. Ваші трудові подвиги не залишаться непоміченими, ви досягнете
схвалення з боку начальства.

ЛЕВ
Настає цікавий тиждень, коли можна
активно відпочити і з задоволенням попрацювати. Енергія б'є ключем, тому вам
багато чого буде вдаватися. Ситуація, можливо, зажадає від вас вміння справлятися
з додатковим навантаженням. Спробуйте
менше говорити і більше слухати.

ВОДОЛІЙ
Тиждень очікується надзвичайно
продуктивний. Однак ви ризикуєте втомитися від спілкування. Адже чекають
важливі зустрічі і напружені переговори.
Чим більш активними та гнучкішими ви
будете, тим більше зумієте домогтися.

ДІВА

РИБИ

Ви можете отримати інформацію, яку вам
краще зберегти в таємниці. У вівторок
бесіда з начальством може піти на дещо
підвищених тонах, проте вам вдасться
довести свою правоту. На міцне і тривале
співробітництво ні в роботі, ні в особистому житті зараз не розраховуйте.

Результати роботи зможуть нині вас
порадувати і принести моральне і
матеріальне задоволення. Однак постарайтеся не з'ясовувати стосунки з
діловими партнерами і не сперечатися з
начальством.

АНЕКДОТИ
Чоловік: «Нє, я просто світло
вимкну…»

Жінко, ти чому ще труси
не зняла? Скоро майстер
прийде справляти крани.
— А що, в нас грошей нема
йому заплатити?
— Та з батареї зніми!

***

Хочу попередити сусідів: якщо
почуєте, що на городі хтось
виє, то не вовки.
То я, на море хочу!

***

Він курив лише після сексу.
Так потихеньку й кинув…

***

Чоловік на касі з пачкою
презервативів і шоколадкою.
Касир: «Пакет потрібний?»

***

Я навіть на кухні весь посуд
перемила!
— Ага… олією!

***

— Куме, а ви можете випити
відро води?
— Я що — корова?
— А відро горілки?
— А я що, не козак?

***

Навесні все змінюється.
Перемагають ті, у кого коротша
спідниця, а не гарніша шуба.

— Привіт, куме! Як поживаєте?
— Як цибуля.
— А то як?
— Коли роздягаюсь, жінка
плаче!
Весна! Так хочеться
закохатися… Але чоловік
проти…
— Люба, та ти взагалі
обнагліла! Прийшла вночі
вдрабадан п'яна!
— Та яка п'яна?! Ми з кумою
випили тільки чуть-чуть.

***

***

***

— Ти ж казав, що можеш два
рази!
— Так. Один раз навесні,
другий — восени.

Погода у Козятині
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