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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

— ×îìó íå ïðèáèðàþòü íàø 
òðîòóàð íàâïðîòè áóäèíêó 
íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9? — çà-
ïèòóº êîçÿòèí÷àíêà ²ðèíà. — 
Øìàòî÷îê, ùî á³ëÿ Ãðóøåâ-
ñüêîãî, çàì³òàþòü, à ñåðåä-
èíó — í³.

Àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ íà ö³é 
äîð³æö³ â áàãàòüîõ ì³ñöÿõ âæå 
â³äñëóæèëî ñâîº, ïîòð³ñêàëîñÿ 
³ ñòàëî áðàòèñÿ ãîðáàìè. Òà öå 
íå ºäèíà ïðîáëåìà. Àäæå íà äî-
äà÷ó äî âñüîãî, íà öüîìó òðîòó-
àð³ ìè ïîáà÷èëè áàãàòî ñì³òòÿ: ³ 
ã³ëî÷êè äåðåâ, ³ ñòàðó ðóêàâèöþ, 
³ íàâ³òü óëàìêè ñêëÿíî¿ ïëÿøêè 
÷è áàíêè.

Àëåÿ á³ëÿ ñóñ³äíüîãî áóäèí-
êó, ùî â íàðîä³ íàçèâàþòü 
«×åõîñëîâàöüêèì», ìàëà çíà-
÷íî ë³ïøèé âèãëÿä. Òàì ñì³ò-
òÿ ìàéæå íå áóëî. Õî÷à é òóò 
ìîæíà çíàéòè ä³ëÿíêè, âñèïàí³ 
ã³ëî÷êàìè. Ùîïðàâäà, ó ïîð³â-
íÿíí³ ç òðîòóàðîì íàâïðîòè 

äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè, ã³ëî÷îê òóò 
íå òàê áàãàòî. Îäíå ç äâîõ — àáî 
òóò ï³äì³òàþòü õî÷ ³íêîëè, àáî 
ìåíøå ñì³òÿòü.

Ïîíåä³ëîê, 26 êâ³òíÿ, 
7.30 ðàíêó. Ìè âèðóøèëè 
íà âóëèöþ Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
àáè íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè, 
ÿê ïðèáèðàþòü êîìóíàëüíèêè. 
Ñàìå ïðàöþâàëà äâ³ðíèê. Âîíà 
ïîçáèðàëà ñì³òòÿ ç òðîòóàðó íà-
âïðîòè ï’ÿòèïîâåðõ³âêè, ùî ï³ä 
íîìåðîì 6. Ï³ñëÿ öüîãî ï³øëà 
äî çóïèíêè á³ëÿ ë³êàðí³, äå çìå-
ëà ñì³òòÿ ç óçá³÷÷ÿ. Äàë³ ðóøè-
ëà äî ñêâåðó á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà 
Ãðóøåâñüêîìó. À îñü íàâïðîòè 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè ï³ä íîìåðîì 
9 ñì³òòÿ ìåíøå íå ñòàëî. Ùî 
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî òàì òàêè 
íå ï³äì³òàëè.

Àáè ä³çíàòèñÿ, ÷è âõîäèòü ï³ä-
ì³òàííÿ òðîòóàð³â äî îáîâ’ÿçê³â 
äâ³ðíèê³â, ó â³âòîðîê, 27 êâ³òíÿ, 
ìè çàòåëåôîíóâàëè äî Óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà. Òàì êàæóòü, ùî 

Ðîçïîâ³äàºìî, ÿê³ ïèòàííÿ 
âñòèãëè ðîçãëÿíóòè çà òàêèé 
êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó.

Ó ÷åòâåð, 22 êâ³òíÿ, î ï’ÿò³é 
ãîäèí³ âå÷îðà äåïóòàòè ç³áðà-
ëèñÿ â ñåñ³éí³é çàë³ íà 9 ñåñ³þ. 
Ìàáóòü, öå áóëî íàéêîðîòøå, 
÷è, ïðèíàéìí³, îäíå ç íàé-
êîðîòøèõ çàñ³äàíü â ³ñòîð³¿ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Áî òðèâàëî âîíî 7 õâèëèí 38 
ñåêóíä. Ìàéæå ïîëîâèíó öüîãî 
÷àñó, à ñàìå 3,5 õâèëèíè çâó÷àâ 
Ã³ìí íà â³äêðèòò³ ³ çàêðèòò³ çà-
ñ³äàííÿ. Ìåíøå í³æ çà ÷îòè-
ðè õâèëèíè îáðàíö³ âñòèãëè 
ðîçãëÿíóòè äâà ïèòàííÿ, àäæå 
ñàìå ñò³ëüêè ¿õ áóëî â ïîðÿäêó 
äåííîìó.

Ïåðøå ïèòàííÿ ñòîñóâàëîñÿ 
ðàéîííî¿ ë³êàðí³. ÖÐË ïåðå-
äàëè â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ 
óñå ìàéíî, ³ ðóõîìå, ³ íåðóõî-
ìå, ÿêå áóëî íà áàëàíñ³ ë³êàð-
í³ äî òîãî, ÿê ¿¿ ïðèéíÿëè â 
êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ì³ñòà. À 

òàêîæ äåïóòàòè âíåñëè çì³íè 
äî ñòàòóòó ðàéîííî¿ ë³êàðí³, 
äîïîâíèâøè éîãî äåê³ëüêîìà 
ïóíêòàìè.

Öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàð-
íÿ ó ðåºñòðàõ äîñ³ çàçíà÷åíà 
ÿê êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, 
õî÷à âëàñíèêîì ë³êàðí³ âæå º 
ì³ñüêà ðàäà. ßê ðîçïîâ³äàâ íàì 
ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ êîëèøí³é 
ãîëîâíèé ë³êàð ðàéîííî¿ ë³êàð-
í³ Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê, ñàìå 
÷åðåç íåäîñêîíàë³ñòü ñòàòóòó 
Öåíòðàëüíó ðàéîííó ë³êàðíþ 
â³äìîâèëèñÿ ïåðåðåºñòðîâóâàòè.

Äàë³ äåïóòàòè âèïðàâèëè 
òåõí³÷íó ïîìèëêó ó ð³øåíí³, çà 
ÿêèì ïðèéíÿëè ó êîìóíàëüíó 
âëàñí³ñòü çàêëàäè îñâ³òè òèõ 
ñ³ë, ÿê³ óâ³éøëè äî Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ãðîìàäè. À ñàìå çì³íèëè 
íàçâè äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â ó Ìà-
õàðèíöÿõ ³ Êîðäèø³âö³.

Íà öüîìó ïîðÿäîê äåííèé 
âè÷åðïàëè.

ОЛЕНА УДВУД 

 Êîðîíàâ³ðóñí³ «ãîéäàëêè» 
ïðîäîâæóþòüñÿ. Â îáëàñò³ ê³ëü-
ê³ñòü íîâèõ ³íô³êîâàíèõ òî çðîñ-
òàº, òî çíîâó ïàäàº. Âò³ì, öüîãî 
òèæíÿ íà Â³ííè÷÷èí³ çàô³êñóâà-
ëè ðåêîðäíî íèçüêèé çà îñòàí-
í³é ÷àñ ïðèð³ñò õâîðèõ çà äîáó. 
Çà ïîâ³äîìëåííÿì îô³ö³éíîãî 
òåëåãðàì-êàíàëó Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ «Êîðîíàâ³ðóñ_
³íôî», ó ïîíåä³ëîê, 26 êâ³òíÿ, 
â îáëàñò³ ï³äòâåðäèëîñÿ âñüîãî 
60 íîâèõ âèïàäê³â COVID-19. 
Ïðîòå âæå ó â³âòîðîê öÿ öèôðà 
çðîñëà âäâ³÷³.

Íà Êîçÿòèíùèí³, ñòàíîì 
íà 11 ðàíêó ñåðåäè, 28 êâ³òíÿ, 
áóëî âæå 2806 âèïàäê³â çàõâî-
ðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ. Òàê³ 
äàí³ Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî ëà-
áîðàòîðíîãî öåíòðó äîñë³äæåíü. 
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ó íàñ äî-
äàëîñÿ ð³âíî 100 íîâèõ õâîðèõ 
íà COVID-19. Öå íà 6 âèïàäê³â 

á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî òèæíÿ.
Çà äàíèìè, ÿê³ îïóáë³êóâàëè 

íà ñàéò³ Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ñòàíîì 
íà ñåðåäó, 28 êâ³òíÿ, ó Êîçÿòèí-
ñüê³é öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³-
êàðí³ ë³êóâàëîñÿ 25 ïàö³ºíò³â â³ä 
êîðîíàâ³ðóñó. Òîæ ê³ëüê³ñòü ãîñ-
ï³òàë³çàö³é çìåíøèëàñÿ. Ïðîòå 
êîðîíàâ³ðóñ ïðîäîâæóº çàáèðàòè 
æèòòÿ ëþäåé. Çà ³íôîðìàö³ºþ 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåí-
òðó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü, 
íà Êîçÿòèíùèí³ çàãàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü ëåòàëüíèõ âèïàäê³â â³ä 
êîðîíàâ³ðóñó — 65. Çà îñòàí-
í³é òèæäåíü ùå äâîº íàøèõ 
çåìëÿê³â íå âïîðàëèñÿ ç ö³ºþ 
íåäóãîþ.

Òèì ÷àñîì ó Êîçÿòèíñüê³é 
ãðîìàä³ ç ïîíåä³ëêà, 26 êâ³òíÿ, 
ïîñëàáèëè êàðàíòèíí³ îáìåæåí-
íÿ. Êîì³ñ³ÿ ç òåõíîãåííî-åêîëî-
ã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é, ÿêà çàñ³äàëà 22 êâ³òíÿ, 

âèð³øèëà äîçâîëèòè â³äâ³äóâàòè 
ñïîðòçàëè, áàñåéí, ô³òíåñ-öåí-
òðè òà çàêëàäè êóëüòóðè, çà óìîâ 
äîòðèìàííÿ ïåâíèõ îáìåæåíü:

— ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â 
ó ñïîðòçàë³ ÷è ô³òíåñ-öåíòð³ 
ìàº áóòè ç ðîçðàõóíêó 1 îñîáà 
íà 10 êâàäðàòíèõ ìåòð³â çàãàëü-
íî¿ ïëîù³ ïðèì³ùåííÿ;

— ó áàñåéí³ — íå á³ëüøå ÷î-
òèðüîõ îñ³á íà îäí³é äîð³æö³ 
ï³ä ÷àñ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòü 
³ íå á³ëüøå øåñòè — äëÿ çà-
íÿòü ó ñïîðòèâíî-òðåíóâàëüíèõ 
ãðóïàõ;

— ó çàêëàäàõ êóëüòóðè íåîá-
õ³äíî ïåðåáóâàòè ó çàõèñíèõ 
ìàñêàõ ³ äîòðèìóâàòèñÿ äèñ-
òàíö³¿ ó 1,5 ìåòðà, ó çàë³ ìàº 
áóòè íå á³ëüøå 5 îñ³á, à òàêîæ 
îáîâ’ÿçêîâ³ òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã ïðàö³âíèê³â ³ â³äâ³ä-
óâà÷³â, ïðîâ³òðþâàííÿ ³ äåç³í-
ôåêö³ÿ ïðèì³ùåíü òà ñàí³òàðíà 
îáðîáêà ðóê.

Сесія міської ради 
тривала всього 7 хвилин

Хроніка поширення 
коронавірусу за тиждень

УЗБІЧЧЯ ПІДМІТАЮТЬ, 
А ПРО ТРОТУАР ЗАБУЛИ?
Благоустрій  Ще кілька днів тому 
пішохідна доріжка на Героїв Майдану 
була у жахливому стані. Тут було так 
брудно, що не важко здогадатися — 
не прибирали тут давно. Чому двірники 
оминають деякі тротуари?

äâ³ðíèêè ³ ñïðàâä³ ìàþòü ïðè-
áèðàòè íå ëèøå óçá³÷÷ÿ äîð³ã, 
à é òðîòóàðè. Âèíèêàº ëîã³÷íå 
çàïèòàííÿ, ÷îìó íå ï³äì³òàþòü 
ï³øîõ³äíó äîð³æêó íàâïðîòè 
áóäèíêó íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9?

— Ó íàñ ³ñíóþòü ïðàâèëà 
áëàãîóñòðîþ ³ êîæåí îá’ºêò 
ãîñïîäàðþâàííÿ ó ñåáå ìàº 
óòðèìóâàòè òåðèòîð³þ. Öå 
íå ëèøå îáîâ’ÿçêè äâ³ðíèê³â, 
à ùå ³ òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â òà-

êîæ, — ïîÿñíþº Îëåíà Øàöüêà, 
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ³ç áëàãî-
óñòðîþ. — Ïðèáèðàòè ïîâèíí³ 
³ ìè, ³ âîíè. Ìè îäíå îäíîãî 
ï³äñòðàõîâóºìî. Çà ïðàâèëàìè 
áëàãîóñòðîþ, òåðèòîð³þ 5 ìåòð³â 
â³ä ñò³íè òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà 
ìàº óòðèìóâàòè öåé òîðãîâåëü-
íèé îá’ºêò. Ó òîìó áóäèíêó º 
òîðãîâåëüíèé îá’ºêò «Îùàä-
áàíê», êàôå, ðèòóàëüíà ñëóæáà. 
Âîíè òàêîæ ïîâèíí³ óòðèìóâàòè 
òðîòóàð.

Ï³ñëÿ íàøîãî äçâ³íêà äî ÆÊÃ 
òðîòóàð ïðèáðàëè. Âðàíö³ ó ñå-
ðåäó, 28 êâ³òíÿ, òóò áóëî ÷èñòî.

На фото ліворуч — пішохідна доріжка на Героїв Майдану 
ще кілька днів тому, тут було багато сміття. На фото 
праворуч — вигляд доріжки зранку у середу, 28 квітня 

«Êîæåí îá’ºêò 
ãîñïîäàðþâàííÿ ó 
ñåáå ìàº óòðèìóâàòè 
òåðèòîð³þ. Öå íå 
ëèøå îáîâ’ÿçêè 
äâ³ðíèê³â»

Це сміття — те, що змели з тротуару. Чимала купа 
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ÍÎÂÈÍÈ

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Íàïðèê³íö³ îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó ó Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ ï³äòâåðäèëè 
ïîðóøåííÿ ó ðîáîò³ êîçÿòèí-
ñüêèõ òåïëîïîñòà÷àëüíèê³â. 
²íñïåêòîðè çàÿâëÿþòü, ùî ï³ä-
ïðèºìñòâî çàíàäòî çàáðóäíþº 
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.

«²íñïåêòîðàìè ³íñïåêö³¿ â ðàì-
êàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 
çà ôàêòîì çàáðóäíåííÿ àòìîñ-
ôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ùî çä³éñíþºòü-
ñÿ Õì³ëüíèöüêèì ðàéîííèì â³ä-
ä³ëîì ïîë³ö³¿ ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³, ïðîâåäåíî ³íñòðóìåí-
òàëüí³ âèì³ðè âèêèä³â çàáðóä-
íþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå 
ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðå-
ëàìè âèêèäó (òðóáè êîòåëåíü), 
ùî åêñïëóàòóþòüñÿ ñóá’ºêòàìè 
ãîñïîäàðþâàííÿ íà òåðèòîð³¿ Êî-

çÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè äëÿ òåïëîïîñòà÷àííÿ 
áþäæåòíèõ óñòàíîâ.

Çà ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèõ 
âèì³ðþâàíü íà äæåðåëàõ âè-
êèä³â, ùî åêñïëóàòóþòüñÿ 
ó äâîõ êîòåëüíÿõ, çàô³êñîâàíî 
ïåðåâèùåííÿ ãðàíè÷íî äîïóñ-
òèìèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ 
ðå÷îâèí (îêñèä âóãëåöþ òà ä³-
îêñèä ñ³ðêè), ó ï’ÿòè êîòåëü-
íÿõ çàô³êñîâàíî ïåðåâèùåííÿ 
ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ âèêèä³â 
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí (ä³îêñèä 
ñ³ðêè). Ç³áðàí³ ìàòåð³àëè ñïðàâè 
äîëó÷åíî äî â³äêðèòîãî êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ», — çà-
çíà÷àþòü åêîëîãè.

Ó Äåðæåêî³íñïåêö³¿ íàãàäó-
þòü, ùî ³ñòîð³ÿ ç ïîðóøåííÿìè 
òðèâàº ³ç 2016 ðîêó. Â³äêðèòå 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 

çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 241 Êðè-
ì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè. 
Òðè ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ùî çàéìàþòüñÿ òåïëîïîñòà÷àí-
íÿì áþäæåòíèõ óñòàíîâ Êîçÿ-
òèíà, ìàí³ïóëþþ÷è íîðìàìè òà 
íåäîñêîíàë³ñòþ çàêîíîäàâñòâà, 
óõèëÿþòüñÿ â³ä ïðîâåäåííÿ ïå-
ðåâ³ðîê, àðãóìåíòóþ÷è ñâîþ ïî-
çèö³þ â³äñóòí³ñòþ êåð³âíèöòâà 
òà óïîâíîâàæåíèõ îñ³á.

²íñïåêö³ºþ ï³äãîòîâëåíî 
òà ïîäàíî íèçêó ïðîïîçèö³é 
äî óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â ùîäî 
ãàðìîí³çàö³¿ ³ îïòèì³çàö³¿ çà-
êîíîäàâñòâà, äëÿ óíåìîæëèâ-
ëåííÿ ïîä³áíèõ ìàí³ïóëÿö³é 
íåäîáðî÷åñíèìè ñóá’ºêòàìè 
â ìàéáóòíüîìó.

Ïðî ðîçâèòîê äàíî¿ ñïðàâè òà 
¿¿ ðåçóëüòàòè ³íñïåêö³ÿ îá³öÿº 
ïðî³íôîðìóâàòè äîäàòêîâî.

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

Ùå ïîçàìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 
15 êâ³òíÿ, ó Êîçÿòèíñüê³é ãðî-
ìàä³ çàâåðøèâñÿ îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí. Â³ä îïàëåííÿ â³äêëþ÷èëè 
³ ñàäî÷êè, ³ ë³êàðí³, ³ øêîëè. 
À ó ïîíåä³ëîê, 19 êâ³òíÿ, ó÷í³ 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ï³ñëÿ òðèâà-
ëî¿ «äèñòàíö³éêè» ðîçïî÷àëè 
î÷íå íàâ÷àííÿ. Íà âóëèö³ òåì-
ïåðàòóðíèé ïîêàçíèê íå âèùå 
+10 âäåíü, à âíî÷³ — çàìîðîçêè, 
ïîäåêóäè íàâ³òü äî — 3. Íåâåñ-
íÿíà õîëîäíå÷à ïîñïðèÿëà òîìó, 
ùî ä³òè ñ³ëè çà õîëîäí³ ïàðòè 
ó õîëîäíèõ êëàñàõ.

Íà ñòîð³íö³ «RIA-Êîçÿòèí» 
ó ÔÁ ìè çàïèòàëè êîçÿòèí÷àí 
ïðî òåìïåðàòóðó â øê³ëüíèõ 
êëàñàõ, äå íàâ÷àþòüñÿ ä³òè. 
Àêòèâí³ñòü ÷èòà÷³â áóëà íåâå-
ëèêîþ. Òàê, Íàòàëÿ Äåíèñåâè÷ 
íàïèñàëà: «Ä³òêè ç Ìàõàðè-
íåöüêî¿ øêîëè ñêàðæèëèñü, 
ùî çàðàç ìåðçíóòü. Çèìîþ 
áóëî äóæå æàðêî, â³äêðèâàëè 
â³êíà».

À äíÿìè ³ êîçÿòèí÷àíè àê-

òèâ³çóâàëèñü â ñîöìåðåæàõ ç 
îáóðåííÿì ïðî õîëîäí³ øêîëè 
òà ñàäî÷êè.

— Ïðèéøëà «âåñíà»… íà äâî-
ð³ íå á³ëüøå 10-òè ãðàäóñ³â òå-
ïëà, óíî÷³ –1 –5. Îïàëåííÿ 
âèìêíóëè… ó ñàäî÷êàõ òåì-
ïåðàòóðà 13–14 ãðàäóñ³â. Ä³òè 
ìåðçíóòü, îñîáëèâî êîëè ñïëÿòü. 
×îìó íå ìîæíà óâ³ìêíóòè îïà-
ëåííÿ ïî ñàäî÷êàõ òà øêîëàõ?! 
ß çàáèðàþ ä³òåé ç ñàäî÷êà, ç 
õîëîäíèìè íîñàìè òà ðóêàìè. 
Äîâîäèòüñÿ îäÿãàòè ïî 2–3 êîô-
òè. Äëÿ ÷îãî âèìêíóëè îïàëåí-
íÿ, ÿêùî òåìïåðàòóðà íàäâîð³ 
íèçüêà? — ñêàðæèòüñÿ Ðóñëàíà 
Ñîðîêà 

Ùå îäíà êîçÿòèí÷àíêà Þë³ÿ 
Ñàâ³íñüêà ïîâ³äîìèëà, ùî ä³òè 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ¹ 5 âçàãàë³ 
ìàþòü çíîâó ïåðåéòè íà äèñ-
òàíö³éíå íàâ÷àííÿ, àëå íà öåé 
ðàç íå ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ, à ÷åðåç 
íåñòåðïíèé õîëîä ó êëàñàõ.

Îáóðåí³ ì³ñòÿíè ó êîìåíòàðÿõ 
çâåðòàþòüñÿ äî âëàäè ³ç çàïèòàí-
íÿìè: ÷îìó ó òàê³ íåñïðèÿòëèâ³ 
ïîãîäí³ óìîâè çàâåðøèëè îïà-

Це труба з чорним димом котельні біля козятинської ЦРЛ. 
Саме на викиди з неї найчастіше скаржаться козятинчани 

Провели експертизу викидів з котелень

ХОЛОДНІ САДОЧКИ ТА ШКОЛИ. 
ЧЕКАЮТЬ, КОЛИ ПОТЕПЛІЄ 
Наче взимку  Розповідаємо про 
холодні реалії весни 2021 у Козятині. 
Батьки не стримують емоцій з 
приводу того, що школярі навчаються 
в холодних класах, а діти в садочках 
сплять при температурі 13–14 градусів 
у приміщеннях. Що кажуть в управлінні 
освіти та спорту?

ëþâàëüíèé ñåçîí ³ ÷è íå ìîæ-
íà éîãî â³äíîâèòè ïðèíàéìí³ 
ó øêîëàõ òà äèòñàäêàõ?

Òèì ÷àñîì íà ñàéò³ êîçÿòèí-
ñüêî¿ ì³ñüêðàäè äíÿìè íàïèñà-
ëè, ùî í³÷í³ çàìîðîçêè íå â³ä-
ñòóïàòèìóòü. Òàêå ïîïåðåäæåííÿ 
íàä³éøëî â³ä Â³ííèöüêîãî îá-
ëàñíîãî öåíòðó ç ã³äðîìåòåî-
ðîëîã³¿. Çà éîãî ³íôîðìàö³ºþ, 
î÷³êóºòüñÿ òåìïåðàòóðíèé ðå-
æèì çíà÷íî íèæ÷èé â³ä íîðìè 
ç ñèëüíèìè í³÷íèìè çàìîðîç-
êàìè. ² í³ ñëîâà ïðî òå, ùî â³ä-

íîâëÿòü îïàëåííÿ ó ñàäî÷êàõ òà 
øêîëàõ…

Ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ ìè 
ïîïðîñèëè î÷³ëüíèöþ óïðàâë³í-
íÿ îñâ³òè ³ ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåíó Êàñàòê³íó.

— Âè çíàºòå, ùî çàê³í÷èâñÿ 
îïàëþâàëüíèé ñåçîí. Ùî ìè 
ìîæåìî çðîáèòè? — ñêàçàëà 
Îëåíà Êàñàòê³íà. — Ñüîãîäí³ 
13 ãðàäóñ³â, à çàâòðà — 18. Îäèí 
äåíü òåðïèìî — äàë³ ïîòåïë³º. 
ßêáè öå áóâ îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí, ìè ìîãëè á çá³ëüøèòè 

îïàëåííÿ, à òàê âñå ïåðåêðèòî, 
îïëîìáîâàíî. Ìè æ òóò í³÷îãî 
íå ìîæåìî çðîáèòè. Ïîòð³áíî 
ñêàçàòè, ùî ñüîãîäí³ îñòàíí³é 
ïðîõîëîäíèé äåíü. Âæå áóäå 
òåïë³øå.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðåõîäó 
íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ïî÷àò-
ê³âö³â ç ï’ÿòî¿ øêîëè, òî Îëåíà 
Êàñàòê³íà ïîâ³äîìèëà, ùî âçà-
ãàë³ òàê³ ð³øåííÿ ïðèéìàþòü 
äèðåêòîðè. Àëå íàðàç³ äî óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè òàê³ ïîâ³äîìëåííÿ 
íå íàäõîäèëè.

Опалювальний сезон завершився, але надворі ще не тепло. Заручниками холоду 
стали дошкільнята та учні початкових класів 



4 RIA-Ê, 29 êâ³òíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

(063)7758334

Ï³ñëÿ ïðîòåñò³â 
ó ñ³÷í³, óðÿä ïî-
îá³öÿâ âèêîíàòè 

ïðîãðàìó ç âîñüìè êðîê³â, ÿê³ 
ñïðèÿòèìóòü çìåíøåííþ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. 
Ç-ïîì³æ ³íøîãî, òàì áóëà ³ îá³-
öÿíêà âñòàíîâèòè «ð³÷í³ òàðèôè 
íà ãàç», ÿê³ íå ìîæíà áóäå ï³ä-
âèùóâàòè ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 
12 ì³ñÿö³â.

Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ Íàöðå-
ãóëÿòîð êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
ñõâàëèâ ìåõàí³çì áàçîâèõ 
ð³÷íèõ òàðèô³â. Ïîáóòîâ³ ñïî-
æèâà÷³ ¿õ îòðèìàþòü àâòîìà-
òè÷íî, áåç äîäàòêîâîãî çâåð-
íåííÿ. Ïðîòÿãîì ðîêó ö³íà 
ãàçó äëÿ íèõ çàëèøàòèìåòüñÿ 
ô³êñîâàíîþ, à îïëàòà áóäå ïî-
ì³ñÿ÷íîþ. Ðîçïîâ³äàºìî âàì 
ïðî îñîáëèâîñò³ óõâàëåíîãî 
ð³øåííÿ.

ПІДКЛЮЧАТЬ ВСІМ
Äî 25 êâ³òíÿ âñ³ ãàçîïîñ-

òà÷àëüíèêè ïðåäñòàâèëè ñâî¿ 
ð³÷í³ òàðèôè. Íàéäåøåâøå ãàç 
áóäå ïðîäàâàòè «Åâîäà Òðåéä» — 
7,88 ãðí/ì3, «Óìàíü Çáóò» — 
7,89 ãðí, «Íàôòîãàç Óêðà¿-
íè» — 7,96 ãðí. Ö³íà âðàõîâóº 
ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü, àëå 
çà äîñòàâêó ãàçó äîâåäåòüñÿ çà-
ïëàòèòè îêðåìî.

Ó ãðóïè ãàççáóò³â «Ðåã³îíàëü-

íî¿ ãàçîâî¿ êîìïàí³¿» óêðà-
¿íñüêîãî ì³ëüÿðäåðà Äìèòðà 
Ô³ðòàøà, ÿê³ îáñëóãîâóþòü 
äâ³ òðåòèíè ñïîæèâà÷³â ãàçó 
â Óêðà¿í³, ð³÷íèé òàðèô ñòàíî-
âèòü 7,99 ãðí. Äî íå¿ íàëåæèòü 
íàéá³ëüøèé ïîáóòîâèé ïîñòà-
÷àëüíèê ãàçó íà Â³ííè÷÷èí³ — 
«Â³ííèöÿãàç çáóò».

Ó â³ííèöüê³é êîìïàí³¿ çà-
çíà÷àþòü, ùî ð³÷íèé òàðèô 
ïî÷íå ä³ÿòè ç 1 òðàâíÿ 2021-ãî 
äî 30 êâ³òíÿ 2022 ðîêó. Òàêèé 
òàðèôíèé ïàêåò ìîæå çì³íþ-
âàòèñÿ ëèøå ó á³ê çìåíøåííÿ. 
À ùîá îòðèìàòè éîãî, íå òðåáà 
ïîäàâàòè íîâèé ïàêåò äîêóìåí-
ò³â ³ çàÿâó íà ïðèºäíàííÿ: ï³ä-
êëþ÷àòü âñ³ì ñïîæèâà÷àì â³-
ííèöüêîãî ãàççáóòó, ÿê³ äî öüîãî 
ìàëè ïîì³ñÿ÷í³ òàðèôè. Ïåðå-
äàâàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà ³ 
ñïëà÷óâàòè çà ãàç ïîòð³áíî áóäå 
ÿê ³ ðàí³øå.

НЕПРИЄМНІ НЮАНСИ
Ïðè öüîìó ãàçîïîñòà÷àëüíè-

êè, ÿê ³ ðàí³øå, ìîæóòü ïðîïî-
íóâàòè ñâî¿ì ñïîæèâà÷àì ³íø³ 
òàðèôí³ ïëàíè — ùîì³ñÿ÷í³, 
ñåçîíí³, ãàç íà çèìó òîùî. 
Â òåîð³¿, ó òàêîìó âèïàäêó, ö³íà 
íà ãàç ìîæå áóòè ìåíøîþ, àí³æ 
âñòàíîâëåíà áàçîâà ð³÷íà.

Îäíàê â öüîìó º íåïðè-
ºìíèé íþàíñ. ßêùî âè çà-
áàæàºòå çì³íèòè ñâ³é òàðèô, 
à ïîò³ì ïîâåðíóòèñÿ íà ð³÷íó 
ô³êñîâàíó ö³íó, ãàçîïîñòà-
÷àëüíèê ìîæå â³äìîâèòè âàì 

РІЧНИЙ ТАРИФ 
НА ГАЗ З 1 ТРАВНЯ
Не 6,99  У травні побутових 
споживачів переведуть автоматично 
на річні тарифи. Вартість газу у різних 
постачальників коливається від 7,88 грн 
до 13,5 грн за кубометр. Такі річні 
ціни діятимуть до 30 квітня 2022 року. 
Скільки платитимуть вінничани та чи 
можна буде купити газ дешевше?

ХТО І ЗА СКІЛЬКИ ПРОДАЄ ГАЗ?
Газопостачальники оприлюднили базові річні тарифи, які діятимуть з 01.05.2021 
до 30.04.2022. НКРЕКП заборонив їх збільшувати, але дозволив зменшувати. 
Якщо вас не влаштовує ціна і послуги нинішнього постачальника, його можна замінити.
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ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО 
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»

ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ»
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ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 
ПОСЛУГИ» (YASNO)
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ТЕТЯНА БОЙКО, 

КООРДИНАТОР 

ЖИТЛОВО-КО-

МУНАЛЬНИХ ТА 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ПРОГРАМ ГМ 

«ОПОРА»

— Базова річна ціна буде за-
хищати українців від сезонних 
коливань. Побутові споживачі, 
які з травня матимуть фіксовану 
ціну на 12 місяців, разом з цим 
отримають страховку від подо-

рожчання, можуть розпланувати 
свої витрати.
Чи потрібно було встанов-
лювати річну ціну з травня? 
Напевно, що ні. На мою дум-
ку, це було б краще зробити 
в серпні-вересні, коли євро-
пейський ринок, з якого ми 
імпортуємо блакитне паливо, 
переживає падіння попиту і 
зниження ціни на цей ресурс. 
А компанії-газопостачальники 
мають змогу закупити значні 

обсяги газу та потім продавати 
його за меншими цінами, ніж 
зараз.
НКРЕКП залишила опцію га-
зопостачальникам, що вони 
можуть знижувати річну ціну. 
Сподіваюсь, вони цим правом 
скористуються перед новим 
опалювальним сезоном. Але, 
знову ж таки, розмір зниження 
і чи відбудеться воно, залежа-
тиме від ціни на європейських 
та світових ринках.

«Базова ціна — це страховка від подорожчання»

ó öüîìó. Òàêå ïðàâî íàäàâ Íà-
öðåãóëÿòîð êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã (ÍÊÐÅÊÏ) â óõâàëåí³é 
ïîñòàíîâ³ ¹ 572 â³ä 7 êâ³òíÿ 
2021 ðîêó.

Öèòóºìî ÿê öå ïðîïèñàíî 
ó äîêóìåíò³:

«Ó ðàç³ çì³íè ñïîæèâà÷åì áà-
çîâî¿ ð³÷íî¿ ïðîïîçèö³¿ ïîñòà-
÷àëüíèêà íà ³íøó êîìåðö³éíó 
ïðîïîçèö³þ öüîãî ïîñòà÷àëü-
íèêà. Àáî çì³íè ïîñòà÷àëüíè-
êà ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ îäí³º¿ 
áàçîâî¿ ð³÷íî¿ ïðîïîçèö³¿ (ç 
01 òðàâíÿ ïî 30 êâ³òíÿ) òàêèé 
ïîñòà÷àëüíèê (ó âèïàäêó çì³íè 
ïîñòà÷àëüíèêà — ïîïåðåäí³é 

ãàçîïîñòà÷àëüíèê) ìàº ïðàâî 
â³äìîâèòè ïîâòîðíî ïîñòà÷àòè 
ñïîæèâà÷ó ïðèðîäíèé ãàç ó ðàì-
êàõ áàçîâî¿ ð³÷íî¿ ïðîïîçèö³¿ 
â ïîòî÷íîìó ðîö³ (ç 01 òðàâíÿ 
ïî 30 êâ³òíÿ)

ßêùî ïîñòà÷àëüíèê ïðèðîä-
íîãî ãàçó íå çä³éñíþâàâ ïîñòà-
÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó ïîáóòî-
âèì ñïîæèâà÷àì ñòàíîì íà 01 
òðàâíÿ, äëÿ çä³éñíåííÿ ïîñòà-
÷àííÿ ïîáóòîâèì ñïîæèâà÷àì 
ïîñòà÷àëüíèê çîáîâ’ÿçàíèé íà 
ñâîºìó âåáñàéò³ îïóáë³êóâàòè 
³íôîðìàö³þ ïðî áàçîâó ð³÷íó 
ïðîïîçèö³þ äî 25 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, 
ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ ïî÷àòêó ïî-
ñòà÷àííÿ ïîáóòîâèì ñïîæèâà-
÷àì», — éäåòüñÿ â òåêñò³.

ßê çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³ ç ïîð-
òàëó «ÃàçÏðàâäà», ð³÷í³ ïðî-
äóêòè òàê ñàìî, ÿê ³ ðàí³øå 
äîñòóïí³ äëÿ îòðèìóâà÷³â óñ³õ 
ï³ëüã òà ñóáñèä³é. Êë³ºíòè, ÿê ³ 
ðàí³øå, ìàþòü ñïëà÷óâàòè ëèøå 
çà ñïîæèòèé îá’ºì ãàçó çà ô³êñî-
âàíîþ ö³íîþ äî 25 ÷èñëà êîæ-
íîãî ì³ñÿöÿ.

ßêùî âè çàáàæàºòå 
çì³íèòè ñâ³é òàðèô, à 
ïîò³ì ïîâåðíóòèñÿ íà 
ð³÷íó ô³êñîâàíó ö³íó, 
ãàçîïîñòà÷àëüíèê 
ìîæå â³äìîâèòè 
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ÍÎÂÈÍÈ

Ще про одну проблему, 
пов'язану з громадським тран-
спортом, розказали мешканці 
будинку 103 вулиці Довженка. 
Вони повідомили, що до місце-
вих виборів, які пройшли в жов-
тні минулого року, на вулиці 

Довженка зупинялися автобуси 
о 7.20 та 7.25. Після виборів цих 
маршрутів не стало, а автобус, 
який їде з Глуховець, на вулиці 
Довженка не зупиняється.
— Автобуси курсують і зупиня-
ються після восьмої години. Ми, 

працівники Дирекції залізничних 
перевезень, просимо владу міста 
допомогти нам з зупинками авто-
бусів від 7-ми до 7.20. Залізниця 
працює за годинником, то ж і нам 
запізнюватися на роботу непри-
пустимо, — кажуть залізничники.

«Автобуси до восьмої не зупиняються» 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Â ÷îìó æ íåñïðàâåäëèâ³ñòü? 
Âèíîþ âñüîãî º ðåôîðìà 
ñåëà, àëå çàêîíè ïðèäóìóþòü 
íå â Ìàõàðèíöÿõ ³ íå â Êîçÿ-
òèí³. Çà ö³ºþ ðåôîðìîþ ñ³ëü-
ñüêèé ãîëîâà ñòàâ ñòàðîñòîþ, 
à ñåêðåòàðÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ïå-
ðåíàçâàëè ä³ëîâîäîì. Ä³ëîâîäà 
áåðóòü íà ðîáîòó íà êîíêóðñí³é 
îñíîâ³, ³ áàæàíî, ùîá â³í áóâ ç 
âèùîþ îñâ³òîþ. Äàðìà, ùî öå 
ìîæå áóòè ôàõ³âåöü êóëüòóðè 
÷è ³ñòîðèê, ãîëîâíå, ùî îñâ³-
òà âèùà. Òàê³ ³ñòîð³¿ íå ò³ëüêè 
íà Êîçÿòèíùèí³. Êîíêóðñ, åê-
çàìåíè, ñï³âáåñ³äà ³ ÷àñòî âèãðàº 
çìàãàííÿ íå êîëèøí³é ñåêðåòàð. 
Òàê ñòàëîñÿ ³ â Ìàõàðèíöÿõ.

Ïî¿õàëè ìè ó Ìàõàðèíö³ Ðó-
áàíèì øëÿõîì. Êð³ì ³ñòîð³¿, 
ÿêó ðîçêàçàëè ìåøêàíö³ Ìàõà-
ðèíåöü, íàñ ùå ö³êàâèëà äîðîãà 
íà Ðóáàíîìó, àäæå òàì ìèíóëîãî 
ðîêó òîä³ ùå ä³þ÷à Êîçÿòèíñüêà 
ðàéîííà ðàäà ïðîâîäèëà ðåìîíò 
äîðîãè. ßì íà äîðîç³ âèñòà÷àº, 
ò³ëüêè ëàòêè ìèíóëîãî ðîêó 
ëèøå çì³íèëè êîë³ð àñôàëüòó. 
Òàêîþ äîðîãà áóëà äî öåíòðó 
Ìàõàðèíåöü.

Íà ðîçâèëö³ äîð³ã, ÿêó ùå 
äîñ³ íàçèâàþòü «äî êîëãîñïó» ÷è 

êîëèøíüîãî öóêðîâîãî çàâîäó 
òà áóäèíêó êóëüòóðè, çóñòð³ëè 
äàâíüîãî çíàéîìîãî Ñåðã³ÿ Áå-
íåäè÷óêà.

— ßêèì â³òðîì çàíåñëî æóð-
íàë³ñò³â ó Ìàõàðèíö³? — çàïèòóº 
ôåðìåð ó ïðåäñòàâíèê³â ïðåñè.

— Íàñ â³òðîì íå íîñèòü, ìè 
ó ñïðàâ³ ïðè¿õàëè, — â³äïîâ³ëè 
àãðàð³þ ³ ðîçïîâ³ëè ñóòü íàøîãî 
â³çèòó â Ìàõàðèíö³. Õë³áîðîáè, 
ÿêèõ êð³ì ïàíà Ñåðã³ÿ, áóëî ùå 
äâîº, òðèìàëèñÿ íåéòðàë³òåòó ³ 
íå ï³äòðèìàëè æîäíó ç³ ñòîð³í.

— Â ö³é ³ñòîð³¿ ñòàëîñÿ òàê, 
ÿê ìàëî ñòàòèñÿ. — êàæå îäèí ç 
÷îëîâ³ê³â. — Æèòòÿ çì³íèëîñÿ, 
íîâ³ âèìîãè äî ñïåö³àë³ñò³â.

Éîìó çàïåðå÷èâ ôåðìåð.
— Çà ïðàâîòó ïîòð³áíî áîðî-

òèñÿ âñ³ìà äîñòóïíèìè ìåòîäà-
ìè. ß ùîá â ñâî¿é ³ñòîð³¿ çäàâñÿ, 
íåâ³äîìî, ÷èì áè âñå çàâåðøè-
ëîñü, — êàæå Áåíåäè÷óê.

— Äîáðå, õëîïö³, íå õî÷åòå 
ðîçïîâ³ñòè íàì öþ ³ñòîð³þ, ùîá 
äî íå¿ ìîæíà áóëî ï³äñòóïèòèñÿ 
ç ³íøîãî áîêó, òî ðîçêàæ³òü, ùî 
âè ðîáèòå ïîñåðåä äîðîãè? — çà-
ïèòàëè ìè ó îðåíäàðÿ ïàéîâèê³â.

— Ãîðîäè ïàéîâèêàì òà 
ÀÒÎâöÿì êóëüòèâóºìî. Òàêà 
ïîñëóãà ïðîïèñàíà â äîãîâîð³ 
ç ïàéîâèêàìè. Ìè ¿¿ âèêîíóºìî 

«ЖИТТЯ ЗМІНИЛОСЯ», РУБАНИЙ 
ШЛЯХ ТА НЕСПОДІВАНА ЗУСТРІЧ 
Репортаж  На гарячу лінію газети 
«RIA-Козятин» звернулися мешканці 
Махаринець. Вони повідомили, що 
хочуть розповісти цікаву історію 
про життя в селі і справедливість. 
Ми поїхали у Махаринці. Що побачили 
і почули цікавого — розповімо 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

  Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» íàä³éøîâ ëèñò â³ä 
ìåøêàíö³â Êîðäèø³âêè, Ñîê³ëü-
öÿ, ì³ñòà Êîçÿòèíà. Â ñâîºìó 
ëèñò³ âîíè ïèøóòü: «Øàíîâí³ 
ïðàö³âíèêè ãàçåòè, äîïîìîæ³òü. 
Ìè ëþäè ñ³ë Êîðäèø³âêè, Ñî-
ê³ëüöÿ, ³íøèõ ñ³ë Êîçÿòèíùèíè 
òà ì³ñòà Êîçÿòèí õî÷åìî ïîâ³-
äîìèòè, ùî âæå ð³ê, ÿê ïðè-
âàòíèé ï³äïðèºìåöü Âîëîäèìèð 
Ãîðáàòþê äåìîíòóâàâ ëàâêó 
íà çóïèíö³ àâòîáóñà íà âóëèö³ 
Íåçàëåæíîñò³ á³ëÿ ñâîãî ê³îñ-
êà, ùî íàâïðîòè ñòîìàòîëîã³÷íî¿ 
ë³êàðí³.

Á³ëüø³ñòü ç íàñ ëþäè ïåí-

ñ³éíîãî â³êó ÷åêàºìî àâòî-
áóñ íà íåçðó÷íèõ äëÿ ñèä³ííÿ 
âåëîïàðêîâêàõ á³ëÿ ìàãàçèíó 
«Ñìàéë» ³ ñòîìàòïîë³êë³í³-
êè», — éøëîñÿ â ëèñò³ ãîñòåé 
ðåäàêö³¿.

Ç öüîãî ïèòàííÿ ìè çâåðíó-
ëèñÿ äî î÷³ëüíèö³ ì³ñòà Òåòÿíè 
ªðìîëàºâî¿. Âîíà ïîâ³äîìèëà, 
ùî íà äàíèé ÷àñ âèâ÷àºòüñÿ 
ïèòàííÿ, ùîá çáóäóâàòè öåí-
òðàë³çîâàíó àâòîñòàíö³þ íà âñ³ 
íàïðÿìêè â ðàéîí³ ïåðåõðåñòÿ 
âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ òà Ë³êàð-
íÿíîãî ïðîâóëêó.

— Á³ëÿ àâòîñòàíö³¿ ïëàíóºòü-
ñÿ àâòîñòîÿíêà. Ìè îáðàëè öå 
ì³ñöå òîìó, ùî áóäå áëèçüêî 

äî ë³êàðí³, ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 
òà ÖÍÀÏó, — ñêàçàëà î÷³ëüíèöÿ 
ì³ñòà ³ äîäàëà. – 

Àâòîñòàíö³ÿ íà âóëèö³ Äî-
âæåíêà ìàº íåïðèâàáëèâèé 
âèãëÿä. Àâòîñòàíö³ÿ íà âóëèö³ 
Ï³äãîðáóíñüêîãî ùå â ã³ðøîìó 

ñòàí³. Òà é ç êóïîþ àâòîáóñíèõ 
çóïèíîê ïî ì³ñòó òðåáà ùîñü 
ðîáèòè. Ïîñàäêà íà Â³ííèöþ 
íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, ïîñàäêà 
íà Êîðäèø³âêó íà âóëèö³ Íåçà-
ëåæíîñò³, — ðîçïîâ³ëà ïðî ïëàíè 
Òåòÿíà ªðìîëàºâà.

Íîâà àâòîñòàíö³ÿ — öå äóæå 
äîáðå. Îò ò³ëüêè êîðäèø³â÷àíè, 
ñèãíàëüö³, ñîê³ëü÷àíè íå çíà-
þòü, íà ÷îìó âîíè äî â³äêðèòòÿ 
àâòîñòàíö³¿, ÿêî¿ ùå é â ïðî-
åêò³ íåìàº, á³ëÿ ñòîìàòë³êàðí³ 
ìàþòü ñèä³òè.

У Козятині планують будівництво нової автостанції

òîìó, ùî ïî-ëþäñüêè òàê ìàº 
áóòè, — ñêàçàâ ïàí Ñåðã³é.

— À êîëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 
ïàéîâèê³â áóäåòå çàñ³âàòè?

— Òî ïèòàííÿ äî àãðîíîìà, — 
êàæå ôåðìåð, â³í íàñòîÿâ, ùîá 
çåìëÿ êðàùå ïðîãð³ëàñÿ. 

— Ñ³ºòå áåç ïðîáëåì, à çáèðà-
òè âðîæàé íå áóäåòå ÿê ìèíóëîãî 
ðîêó? — çàïèòóºìî.

— Íàä³þñÿ, ùî âñå áóäå äîáðå. 
Ìèêîëà¿âñüê³ õëîïö³ çðîçóì³ëè, 
ùî êóïèëè â ìî¿õ êîëèøí³õ 
êîìïàíüéîí³â ïðîáëåìíó ô³ðìó 
³ ÿê ïîðÿäí³ ëþäè äîêóìåíòè äà-
ðóâàííÿ ÷àñòèíè ô³ðìè â³ääàëè 
ìåí³ áåçêîøòîâíî. Òåïåð ÿ çà-
êîííèé âëàñíèê «Ñàíàãðîñ³äó» ³ 
«Ìàõàðèíåöüêîãî àãðî», — ñêà-

çàâ Áåíåäè÷óê.
— À ÿê ñóäîâèé ïîçîâ ïåðå-

õîäó ïàéîâèê³â ç «Ñàíàãðîñ³äó» 
äî «Ìàõàðèíåöüêîãî àãðî»? — 
çàïèòàëè ìè ó íàøîãî ñï³âðîç-
ìîâíèêà.

— Ñóäîâèé ïîçîâ çàðàç ÿê 
òàêèé ùî âòðàòèâ ñèëó. Íàâ³-
ùî ïàéîâèêàì ñóäèòèñÿ, êîëè 
âîíè ìîæóòü ïåðåéòè â³ä ìåíå 
äî ìåíå. À ìèêîëà¿âö³ âèÿâè-
ëèñü íîðìàëüí³ ëþäè. ß çà ¿õí³é 
â÷èíîê íàâ³òü âèáà÷èâñÿ ïåðåä 
íèìè, àäæå íà åìîö³ÿõ áóâ ïðî 
íèõ ³íøî¿ äóìêè ³ ïîðîþ òðîõè 
çàéâîãî ¿ì íàãîâîðèâ. Ãîëîâíå, 
ùî ìè ïîðîçóì³ëèñÿ, — ñêàçàâ 
àãðàð³é.

Ìè ïîñëóõàëè ïðàö³âíèê³â 

ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ íèâè, 
òà é ïî¿õàëè.

Á³ëÿ Ïàíñüêîãî ñòàâó äâîº ÷î-
ëîâ³ê³â ãðó «Øàõòàð»-«Äèíàìî» 
îáãîâîðþâàëè. À íàì õîò³ëîñÿ 
â ³ñòîð³¿, çàðàäè ÿêî¿ ìè ó ñåëî 
ïðè¿õàëè, ñòîðîíí³õ ëþäåé çàïè-
òàòè, ùî âîíè äóìàþòü ç ïðèâî-
äó îñòàíí³õ ïîä³é ó Ìàõàðèíöÿõ. 
Îäíîìó ÷îëîâ³êó ç öüîãî ïèòàí-
íÿ í³÷îãî íå â³äîìî. À äðóãèé 
êàæå: «Òàíÿ — ôàõ³âåöü â ñâî¿é 
ñïðàâ³, áåç ðîáîòè íå çàëèøèòü-
ñÿ, õî÷ âîíà ò³ëüêè òåõí³êóì çà-
ê³í÷èëà», — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
íàçâàâñÿ Â³êòîðîì.

Á³ëüøå ìè í³÷îãî íå çàïèòóâà-
ëè, à â³ä Ïàíñüêîãî ñòàâó âçÿëè 
êóðñ íà Êîçÿòèí.

На розвилці доріг, яку ще досі називають «до колгоспу», зустріли давнього 
знайомого Сергія Бенедичука. Каже, що нині городи пайовикам культивує 
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ÃÐÎØ²

«Надія» — не єдина програма 
підтримки населення, яку при-
ймала в свій час Козятинська 
районна рада. Відомо, що на те-
ренах Козятинщини діяла також 
програма місцевих стимулів для 
медичних працівників. Її також 
створили у 2017 році.
Цю програму розробили для ви-
пускників шкіл, що мешкають 
у селах, і які хотіли стати меди-
ками. За умовами, серед охочих 
проводився конкурсний відбір. 
Переможців цього конкурсу 
мали направляти до Медичного 
університету, а навчання про-
плачував район. Лікарські спе-
ціальності, за якими майбутні 
студенти мали здобувати освіту, 

визначали «з урахуванням по-
треб району».
До слова, навчання на меди-
ка — не дешеве задоволення. 
До прикладу, у Вінницькому ме-
дуніверситеті за один рік треба 
платити від 20 до 42,5 тисячі 
гривень. Ціна різниться залежно 
від спеціальності. А у Київсько-
му медичному університеті імені 
Богомольця один рік навчання 
коштує від 16 до 40 тисяч.
Проте програму місцевих сти-
мулів для медичних працівників 
спіткала та ж сама доля, що й 
«Надію» — район розформува-
ли, а з ним втратили чинність і 
програми матеріальної підтрим-
ки населення.

«Надія» була не одна 

ОЛЕНА УДВУД 

Äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ ïàí³ Íà-
òàë³ÿ ç Â³âñÿíèê³â.

— Ðàéîííó ðàäó ðîçôîðìóâà-
ëè. À ïðîãðàìà «Íàä³ÿ» ä³º ÷è 
âæå òåæ çàêðèëàñÿ? — çàïèòóº 
æ³íêà. — Ïðîãðàìà «Íàä³ÿ» — öå 
äëÿ âàæêîõâîðèõ, õòî ë³êóºòü-
ñÿ. Âèäàâàëè êîøòè â³ä 1 òèñÿ÷³ 
äî 15 òèñÿ÷.

Íàòàë³ÿ îòðèìóâàëà äîïîìî-
ãó çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïðîòÿãîì 
ê³ëüêîõ ðîê³â.

— ß ïîäàâàëà â ëþòîìó äî-
êóìåíòè ³ âæå ïåðåä Âåëèêî-
äíåì áðàëà, — ðîçïîâ³äàº íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — À öå, äóìàþ, 
ïî÷åêàþ. Ðîçôîðìóâàëàñü ðà-
éîííà ðàäà, à öÿ ïðîãðàìà â í³é 
çíàõîäèëàñÿ. Âîíà ä³º ÷è ¿¿ ïå-
ðåíåñëè ó Õì³ëüíèê? ß õâîð³þ. 
Ó ìåíå áóâ ðàê ùèòîïîä³áíî¿ 
çàëîçè, à öå óæå ì³ñÿöü òîìó 
ÿ ïåðåíåñëà ³íôàðêò ì³îêàðäà. 
Ìîæå, ùîñü îòðèìàþ?

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОГРАМУ 
Ñàéò Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéðàäè 

íå ïðàöþº â³äòîä³, ÿê ¿¿ ë³êâ³-
äóâàëè. Òà ç ôàéë³â, ÿê³ çáåð³-
ãàþòüñÿ â ³íòåðíåò³, íàì âäà-
ëîñÿ çíàéòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïðîãðàìó «Íàä³ÿ». Öÿ ö³ëüîâà 
ïðîãðàìà ï³äòðèìêè íàñåëåí-
íÿ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó áóëà 
ðîçðàõîâàíà íà 2017–2020 ðîêè. 

Ó ¿¿ ðàìêàõ íàäàâàëè äîïîìîãó 
òèì ìåøêàíöÿì Êîçÿòèíùèíè, 
ÿê³ ïåðåáóâàëè ó ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ ³ ïîòðåáóâàëè 
äîðîãîãî ë³êóâàííÿ.

Êîìó äàâàòè äîïîìîãó, âèð³-
øóâàëè íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ ðàéðàäè ç ïèòàíü îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîöçàõèñòó, 
ðîáîòè ç âåòåðàíàìè ³ â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿìè. 

ßê ïîâ³äîìëÿëè íà ñàéò³ ðà-
éîííî¿ ðàäè 25 ëèïíÿ ìèíóëîãî 
ðîêó, ó ðàìêàõ ïðîãðàìè «Íàä³ÿ» 
ìåøêàíöÿì ðàéîíó âèä³ëèëè 
362,2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü äîïîìîãè 
çà ïåðø³ â³ñ³ì ì³ñÿö³â 2020 ðîêó.

ЩО СТАЛОСЯ З 
ПРОГРАМОЮ?

Ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ¿¿ ïðàâî-
íàñòóïíèêîì ñòàëà Õì³ëüíèöüêà 
ðàéðàäà. Íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéðàäè ì³ñòèòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîãðàìè, ÿê³ 
ä³þòü íà òåðåíàõ ðàéîíó, äî ÿêî-
ãî òåïåð âõîäèìî ³ ìè. Ó öüîìó 
ïåðåë³êó íåìàº àí³ «Íàä³¿», àí³ 
ïîä³áíî¿ äî íå¿ ïðîãðàìè. Íà ñå-
ñ³ÿõ, ÿêèõ äî ñüîãîäí³ â³äáóëîñÿ 
âæå â³ñ³ì, òàêî¿ ïðîãðàìè òåæ 
íå ïðèéìàëè. Òîæ «Íàä³ÿ», ÿê 
òî êàæóòü, êàíóëà â Ëåòó ðàçîì 
³ç Êîçÿòèíñüêèì ðàéîíîì.

Ùîïðàâäà, º äâ³ ³íø³ ïðîãðà-
ìè, çà ÿêèìè äàþòü ìàòåð³àëüíó 
äîïîìîãó íàñåëåííþ óêðóïíåíî-

ЧИ Є НАДІЯ НА «НАДІЮ»?
Актуально  Свого часу 
на Козятинщині діяла програма 
під назвою «Надія», в рамках якої 
давали допомогу мешканцям села. 
Козятинський район відійшов у небуття. 
А що трапилося з програмами фінансової 
підтримки населення, які приймала 
Козятинська районна рада, і чи є подібні 
програми у новостворених ОТГ?

ãî Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. Îäíà 
ç íèõ — îäíîðàçîâà äîïîìîãà 
ãðîìàäÿíàì òà ìàëîçàõèùåíèì 
ñ³ì’ÿì. Ó ðàìêàõ ö³º¿ ïðîãðàìè 
ðàç íà ð³ê äàþòü äîïîìîãó, çî-
êðåìà, ³ íà ë³êóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 
1,5–2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ùîá ïîäàòè çàÿâêó íà öåé âèä 
äîïîìîãè, íåîáõ³äíî ç³áðàòè ïà-
êåò äîêóìåíò³â, äî ÿêèõ âõîäÿòü:
 çàÿâà;
 àêò îáñòåæåííÿ ìàòåð³àëü-

íî-ïîáóòîâèõ óìîâ ïðîæèâàí-
íÿ (öå îáñòåæåííÿ ïðîâîäèòü 
óïîâíîâàæåíà îñîáà ãðîìàäè, 
äå ìåøêàº çàÿâíèê, ñï³ëüíî ³ç 
äåïóòàòàìè ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿ 
÷è ì³ñüêî¿ ðàäè);
 äîâ³äêà çàêëàäó îõîðîíè 

çäîðîâ’ÿ ïðè íåîáõ³äíîñò³ ïðî-
âåäåííÿ ë³êóâàííÿ;
 êîï³ÿ ïàñïîðòà ³ ³äåíòèô³-

êàö³éíîãî íîìåðà;
 çãîäà íà çá³ð ³ îáðîáêó ïåð-

ñîíàëüíèõ äàíèõ;
 êàðòêîâèé ðàõóíîê.
ª ùå ïðîãðàìà ìàòåð³àëüíî¿ 

äîïîìîãè çà êîøòè äåïóòàòñüêî-
ãî ôîíäó. Ó ¿¿ ðàìêàõ íàäàþòü 
ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó íà ñòàö³-
îíàðíå ë³êóâàííÿ ³ ñàíàòîðíå 
îçäîðîâëåííÿ. Ìàêñèìàëüíà 
ðàçîâà âèïëàòà — 500 ãðèâåíü.

САМГОРОДОК І МАХНІВКА 
Â³âñÿíèêè, äå ìåøêàº ïàí³ 

Íàòàë³ÿ, ÿêà íàì òåëåôîíóâà-
ëà, âõîäèòü äî Ñàìãîðîäîöüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Òîæ ìè 
íàìàãàëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ³ç ñ³ëü-
ñüêîþ ðàäîþ, àáè ä³çíàòèñÿ, 
÷è ä³º ïðè ñ³ëüðàä³ ïðîãðàìà 
ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè îñ³á, 
ÿêèì ïîòð³áíå äîðîãîâàðò³ñíå 
ë³êóâàííÿ, ïðîòå çà òåëåôîíîì, 
çàçíà÷åíèì íà îô³ö³éíîìó ñàéò³, 
äîäçâîíèòèñÿ íåìîæëèâî.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Ìàõí³âñüêî¿ 
ãðîìàäè, òî íàì òàêîæ íå âäàëî-
ñÿ ç’ÿñóâàòè, ÷è ä³º ïðè ñ³ëüñüê³é 
ðàä³ ïðîãðàìà, çà ÿêîþ äàþòü 
ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó íà ë³-
êóâàííÿ. Íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
ãðîìàäè ó ïåðåë³êó äîêóìåíò³â 
³íôîðìàö³¿ ïðî òàêó ïðîãðàìó 

íåìàº, à äî ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ìè 
íå äîäçâîíèëèñÿ.

КОЗЯТИН 
Ó Êîçÿòèíñüê³é ì³ñüê³é 

ãðîìàä³ º ïðîãðàìà, ïîä³áíà 
äî «Íàä³¿». Öå — ïðîãðàìà íà-
äàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 
îñîáàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü âàð-
ò³ñíîãî ë³êóâàííÿ òà ìåäè÷-
íèõ çàñîá³â. Ðîçðàõîâàíà âîíà 
íà 2021 ð³ê. Ó ðàìêàõ ö³º¿ ïðî-
ãðàìè äîïîìîãó ìîæóòü îòðèìà-
òè îñîáè ç òðàíñïëàíòîâàíèìè 
îðãàíàìè, îíêîõâîð³, õâîð³, 
ÿêèì ïîòð³áíå ñòåíòóâàííÿ ÷è 
àîðòî-êîðîíàðíå øóíòóâàííÿ, 
åíäîïðîòåçóâàííÿ ñóãëîá³â, õâî-
ð³ íà ôåí³ëêåòîíóð³þ, ãåìîô³-
ë³þ; ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà îñ³á, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â çà-
êëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïî-
òðåáóþòü âàðò³ñíîãî ë³êóâàííÿ.

Äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè 
íåîáõ³äíî ç³áðàòè ïàêåò äîêó-
ìåíò³â, äî ÿêîãî âõîäÿòü:
 çàÿâà íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëî-

âè àáî äåïóòàòà ì³ñüêî¿ ðàäè;
 êîï³¿ ïàñïîðòà òà ³äåíòèô³-

êàö³éíîãî êîäó;
 íîìåð ðîçðàõóíêîâîãî ðà-

õóíêó ç áàíêó îòðèìóâà÷à;
 ìåäè÷í³ âèñíîâêè, òåðì³í 

âèäà÷³ ÿêèõ íå ïåðåâèùóº òðè 
ì³ñÿö³;
 äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæó-

þòü ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè (òåðì³í 
âèäà÷³ äîêóìåíò³â — íå á³ëüøå 
òðüîõ ì³ñÿö³â);
 äîâ³äêà ïðî äîõîäè çà ïî-

ïåðåäí³é ì³ñÿöü âñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì’¿, 
ùî çàðåºñòðîâàí³ òà ïðîæèâàþòü 
ðàçîì ³ç çàÿâíèêîì;
 äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿.

Ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó äàþòü 
ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî ô³íàí-
ñîâ³ âèòðàòè ñòàíîâëÿòü ïîíàä 
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ ÿêùî âèòðàòè 
íà ë³êóâàííÿ á³ëüø³ ó ï’ÿòü ðà-
ç³â çà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé äîõ³ä 
íà îäíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿. Ðîçì³ð 
äîïîìîãè — íå á³ëüøå 15 % â³ä 
ñóìè ôàêòè÷íèõ òà ïðîãíîçîâà-
íèõ âèòðàò íà ë³êóâàííÿ. Âèïëà-
òó ìîæíà îòðèìàòè ðàç íà ð³ê. 
Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà îñ³á, 
ÿê³ ìàþòü ðåºñòðàö³þ ó Êîçÿ-
òèíñüê³é ãðîìàä³. Äî ãðîìàäè 
âõîäÿòü: ì³ñòî Êîçÿòèí, ÷àñòèíà 
Çàë³çíè÷íîãî (äðóãèé Êîçÿòèí), 
ÿêà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Êîçÿòèí-
ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ñåëî Êîçÿòèí, 
²âàíê³âö³, Ñåñòðèí³âêà, Êîðäè-
ø³âêà, Êîðîë³âêà, Ïðóøèíêà, 
Ïèêîâåöü, Ïóñòîõà, Ñèãíàë, Òè-
òóñ³âêà, Ñîê³ëåöü, Ôëîð³àí³âêà, 
Ðóáàíêà, Ìàõàðèíö³.

ГЛУХІВЦІ 
Ó Ãëóõ³âåöüê³é ãðîìàä³ ä³º 

ïðîãðàìà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ, ðîçðàõîâàíà 
íà 2021 ð³ê. Ó ¿¿ ðàìêàõ ìîæóòü 
îòðèìàòè äîïîìîãó íà ë³êóâàííÿ 
âàæêîõâîð³ òà õâîð³ íà ðàê.

Äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè 
íåîáõ³äíî ïîäàòè çàÿâó â³ä ³ìåí³ 
çàÿâíèêà ÷è óïîâíîâàæåíî¿ íèì 
îñîáè (ðîäè÷à), à òàêîæ:
 êîï³þ ïàñïîðòà òà ³äåíòè-

ô³êàö³éíîãî êîäó;
 äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ;
 àêò îáñòåæåííÿ (çà ïîòðå-

áè);
 äîâ³äêó, ùî ï³äòâåðäæóº 

íàäçâè÷àéí³ îáñòàâèíè;
 äîâ³äêó ïðî ñêëàä ñ³ì’¿;
 äîâ³äêó ïðî â³äêðèòòÿ ðà-

õóíêó â áàíêó.
Ó âèïàäêó, ÿêùî íå ìàºòå ðà-

õóíêó â áàíêó, äîïîìîãó ìîæóòü 
âèïëà÷óâàòè ÷åðåç â³ää³ëåííÿ 
«Óêðïîøòè». Ðîçì³ð ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè âñòàíîâëþº êîì³-
ñ³ÿ ïðè ñåëèùí³é ðàä³, à îòðè-
ìàòè ¿¿ ìîæíà ëèøå ðàç íà ð³ê.

Ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà îñ³á, 
ÿê³ ìàþòü ðåºñòðàö³þ ó Ãëóõî-
âåöüê³é ãðîìàä³. 

Програму «Надія» приймали депутати Козятинської районної ради. 
Вона була розрахована на 2017–2020 роки
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«Íàä³ÿ», ÿê òî êàæóòü, 
êàíóëà â Ëåòó ðàçîì 
³ç Êîçÿòèíñüêèì 
ðàéîíîì. Ùîïðàâäà, 
º ³íø³ ïðîãðàìè, çà 
ÿêèìè äàþòü ãðîø³
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ÍÎÂÈÍÈ

Чи працюватимуть козятинські 
церкви на Великдень — ми за-
питали у місцевих священиків. 
Храм Преподобного Серафима 
Саровського, що на вулиці Не-
залежності, буде відчинений 
для вірян.
— Буде обмежена присутність 
людей, з дотриманням дис-
танції і в масках, — розповів 
газеті «RIA-Козятин» отець Ро-
ман Асафов, настоятель храму 
Преподобного Серафима Са-
ровського. — Служба почнеться 
о 00.00, в ніч з суботи на неділю. 
Освячення пасхальних кулічів 
буде о 3.30 неділі. Там теж бу-

демо дивитися за дистанцією. 
Чи буде освячення в храмі, чи 
на вулиці — побачимо по людях. 
Скільки прийде. Минулого року 
було мало. Подивимося, що 
буде цього року.
У греко-католицькій церкві 
на Великдень теж будуть про-
водити службу і освячувати 
кошики.
— Служба буде з дотриманням 
дистанції і маскового режиму, — 
каже отець Антон Борис, насто-
ятель парафії Різдва Пресвятої 
Богородиці Української греко-
католицької церкви. — Служба 
буде на вулиці. Початок у неділю 

зранку, о шостій. Після богослу-
жіння буде освячення кошиків, 
також на вулиці.
У Храмі Покрови Пресвя-
тої Богородиці, що навпроти 
пожежної частини, освячу-
ватимуть великодні кошики 
протягом двох днів. Як роз-
повів нам настоятель храму, 
отець Василь Влізло, у суботу 
буде ранкова служба. По-
тім із 13.30 до 20.00 будуть 
проводити освячення пасок. 
О 23.30 почнеться літургія, яка 
триватиме до 4 ранку. І вже з 
4 ранку неділі знову освячува-
тимуть великодні кошики.

Коли святитимуть паски у Козятині 

ОЛЕНА УДВУД, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Òîð³ê ó ïðàâîñëàâíèõ õðàìàõ 
Êîçÿòèíà ñëóæáó íà Âåëèêäåíü 
³ îñâÿ÷åííÿ êîøèê³â ïðîâîäè-
ëè, ùîïðàâäà, ç ïåâíèìè îá-
ìåæåííÿìè — â îäíèõ ïóñêàëè 
äî öåðêâè îäíî÷àñíî îáìåæåíó 
ê³ëüê³ñòü ëþäåé, â ³íøèõ îñâÿ÷ó-
âàëè êîøèêè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ 
äí³â, ùîá íå áóëî ñêóï÷åííÿ â³-
ðÿí. ² ëèøå ãðåêî-êàòîëèöüêèé 
õðàì òîãî äíÿ áóâ çà÷èíåíèé äëÿ 
ïðèõîæàí.

Öüîãîð³÷ ó «÷åðâîíèõ» êàðàí-
òèííèõ çîíàõ çáèðàþòüñÿ çà-
áîðîíèòè â³äâ³äóâàííÿ öåðêîâ 
íà Âåëèêäåíü. Íàðàç³ äî öüî-
ãî ïåðåë³êó âõîäèòü 9 ðåã³îí³â 
Óêðà¿íè. Â³ííèöüêà îáëàñòü ïå-
ðåáóâàº ó «ïîìàðàí÷åâ³é» çîí³ 
íåáåçïåêè, òîæ ó íàñ â³äâ³äóâàòè 
õðàìè íà Âåëèêäåíü äîçâîëåíî, 
ùîïðàâäà, ç äåÿêèìè îáìåæåí-
íÿìè. Ïðî ùî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóê ïîâ³äîìèâ î÷³ëüíèê 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Áîðçîâ.

ßê â³äîìî ç äîïèñó Áîðçîâà, 
äîçâîëåíî îäíî÷àñíî ïåðåáóâàòè 
ó õðàì³ ê³ëüêîì â³ðÿíàì, ç ðîç-
ðàõóíêó îäíà îñîáà íà 5–10 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â ïëîù³. Ïðè öüî-
ìó ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ìàþòü 

êîíòðîëþâàòè ÷åðãîâ³ñòü âèõîäó 
³ âõîäó ëþäåé äî öåðêâè.

Äèñòàíö³¿ ó 1,5–2 ìåòðè ðà-
äÿòü äîòðèìóâàòèñÿ íå ëèøå 
ó ïðèì³ùåíí³, àëå é íà â³äêðè-
òîìó ïîâ³òð³ á³ëÿ õðàìó.

Çà ìîæëèâîñò³ ðåêîìåíäóþòü 
çàáåçïå÷èòè çâóêîâó òðàíñëÿö³þ 
áîãîñëóæ³ííÿ íà âóëèöþ ÷è â³-
äåî-òðàíñëÿö³þ ë³òóðã³¿ ³ çàëó-
÷àòè â³ðóþ÷èõ äî áîãîñëóæ³íü 
â îíëàéí-ôîðìàò³.

Çàáîðîíåíî äîïóñêàòè äî õðà-
ìó ëþäåé ³ç îçíàêàìè ãîñòðîãî 
ðåñï³ðàòîðíîãî çàõâîðþâàííÿ ÷è 
ï³äâèùåíîþ òåìïåðàòóðîþ. Öå 
ñòîñóºòüñÿ ÿê äóõîâåíñòâà, òàê 
³ ïàðàô³ÿí.

Òàêîæ ó êîæíîìó õðàì³ ìà-
þòü âèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíèõ 
ëþäåé, ÿê³ ñë³äêóâàòèìóòü çà äî-
òðèìàííÿì êàðàíòèííèõ íîðì 
ÿê ó ïðèì³ùåíí³ öåðêâè, òàê ³ 
íà ïðèëåãë³é òåðèòîð³¿.

«Ïðîõàííÿ äî ëþäåé ïîâàæ-
íîãî â³êó òà ëþäåé ç õðîí³÷íèìè 
çàõâîðþâàííÿìè óòðèìàòèñÿ â³ä 
â³äâ³äóâàííÿ õðàì³â, à çðîáèòè 
îñâÿ÷åííÿ ïîçà õðàìîì. Òàêîæ, 
çà ìîæëèâîñò³, ùîá äî õðàìó 
íà Âåëèêäåíü éøîâ õòîñü îäèí 
ç ñ³ì’¿ íà öåðåìîí³þ îñâÿ÷åííÿ 
ïàñêè», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³ Ñåð-
ã³ÿ Áîðçîâà.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 ßêáè â ÷åìï³îíàò³ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ áóâ ïðèç çà âîëþ 
äî ïåðåìîãè, â³í ä³ñòàâñÿ á 
«Ìîíîë³òó». Àäæå ôóòáîë³ñòè 
êîçÿòèíñüêî¿ êîìàíäè áîðî-
ëèñÿ íå ò³ëüêè ç ôóòáîë³ñòàìè 
«Îðë³âêè», à é ç âàæêèì ïîëåì 

×åìï³îíàò Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³ â³äíîâèâñÿ ï³ñëÿ çèìîâî¿ 
ïåðåðâè ùå äâà òèæí³ òîìó — 
10 êâ³òíÿ. «Ìîíîë³ò» ó òîé äåíü 
áóâ â³ëüíèì â³ä ³ãîð. Àäæå â ãðó-
ïàõ À òà Â çàÿâëåíî ïî 7 êîìàíä 
ó êîæí³é. Òîæ êîæíîãî òóðó 
ÿê³éñü êîìàíä³ ç ãðóïè äîâî-
äèòüñÿ â³äïî÷èâàòè. Íà âîñüìèé 

òóð ÷åìï³îíàòó öÿ ÷åðãà ïðèïàëà 
«Ìîíîë³òó».

Ïîêè õëîïö³ êîçÿòèíñüêî¿ 
êîìàíäè â³äïî÷èâàëè, ¿õ îá³-
éøëà íà îäíå î÷êî «Îðë³âêà», 
ùîïðàâäà, ëèøå çà íàáðàíèìè 
î÷êàìè. Òîæ ãðà 9-ãî òóðó ìàëà 
âèçíà÷èòè, ÷è «çàêîííå» ë³äåð-
ñòâî îðë³â÷àí.

Ãðà ïî÷àëàñÿ áåç ðîçâ³äêè, êî-
ìàíäè âæå äàâíî âèâ÷èëè îäíà 
îäíó. Ïðèáëèçíî ð³âíèì áóëî 
é âîëîä³ííÿ ì’ÿ÷åì. Âàæêèé 
â³ä âîëîãè ãàçîí ôóòáîëüíîãî 
ïîëÿ òà éîãî íåð³âíîñò³ ÷àñòî 
ïðèâîäèëè äî âòðàò ì’ÿ÷à îáîìà 
êîìàíäàìè. À áîðîòüáà çà øê³-

ðÿíó êóëüêó ÷àñòî çàâåðøóâàëàñÿ 
ïîðóøåííÿì ïðàâèë.

Ñàìå ç³ ñòàíäàðòó (øòðàôíî-
ãî óäàðó) áóâ â³äêðèòèé ðàõó-
íîê â ìàò÷³. Êîëè ï³ñëÿ ïðî-
áèòòÿ øòðàôíîãî ôóòáîë³ñòîì 
«Îðë³âêè» íèçîì, âîðîòàð êî-
çÿòèí÷àí ïðèãîòóâàâñÿ ì’ÿ÷à 
çàô³êñóâàòè â ðóêàõ. Êóëÿñòèé, 
âäàðèâøèñü îá çåìëþ, òðîõè 
çì³íèâ íàïðÿì ³ ïî-çðàäíèöüêè 
ï³ðíóâ ó âîðîòà.

Ó ïðîïóùåíîìó ì’ÿ÷³ ìîæíà 
âèíóâàòèòè ãîðáàòå ïîëå, àëå 
çð³âíÿòè ðàõóíîê êîçÿòèíñüê³é 
êîìàíä³ âîíî òàêîæ äîïîìîãëî. 
Ãîë-áëèçíþê ó âîðîòà ãîñïîäà-

ð³â ïðîâ³â Àðòåì Øàïîâàëåíêî.
Ó äðóãîìó òàéì³ êàðòèíà 

íà ïîë³ ìàëî ÷èì çì³íèëàñÿ. 
Õ³áà ùî ìîíîë³òîâö³ àòàêóâàëè 
òðîõè ãîñòð³øå ³ áóëè áëèçüê³, 
ùîá çì³íèòè ðàõóíîê â çóñòð³÷³ 
íà ñâîþ êîðèñòü. Áóëè øàíñè 
íà óñï³õ ³ â êîìàíäè ãîñïî-
äàð³â.

Òà âñå æ çà 20 õâèëèí äî çà-
âåðøåííÿ ãðè «Ìîíîë³òó» âäà-
ºòüñÿ âäðóãå çàñìóòèòè ãîñ-
ïîäàð³â, ì’ÿ÷ íà ñâ³é ðàõóíîê 
çàïèñàâ Ìèêîëà Ïàñòóøåíêî.

Ê³íö³âêà ìàò÷ó ïðîéøëà 
çà äåÿêî¿ ³ãðîâî¿ ïåðåâàãè êî-
çÿòèíñüêî¿ êîìàíäè. Âîíè ìàëè 

á³ëüøå øàíñ³â çá³ëüøèòè ðàõó-
íîê, í³æ ãîñïîäàð³ ïîëÿ éîãî 
çð³âíÿòè.

Ï³ñëÿ ö³º¿ ïåðåìîãè, ìàþ÷è 
ãðó â çàïàñ³, «Ìîíîë³ò» ïîâåðíóâ 
ñîá³ ë³äåðñòâî ó ãðóï³, âèïåðåä-
æàþ÷è «Îðë³âêó» íà 2 ïóíêòè. 
Ó «Ìîíîë³òà» 19 î÷îê ï³ñëÿ ñåìè 
ìàò÷³â. Ó «Îðë³âêè» 17 î÷îê ï³ñ-
ëÿ 8-ìè ïîºäèíê³â. Òðåòº-÷åò-
âåðòå ì³ñöå â òóðí³ðí³é òàáëèö³ 
ç 10 áàëàìè ä³ëÿòü «Ïîä³ëëÿ» 
Êèðíàñ³âêà òà «Á³îôàðì» Ë³òèí. 
Ïîïåðåäó ùå 5 òóð³â. Ó 10 òóð³ 
1 òðàâíÿ «Ìîíîë³ò» íà ñâîºìó 
ïîë³ ïðèéìàòèìå àâàíãàðä³âö³â 
ç Ëàäèæèíà.

Вольова перемога «Моноліта» на полі суперника

ЯК БУДЕМО СВЯТКУВАТИ? 
ПРО СЛУЖБИ У ЦЕРКВАХ 
Важливо  Наближається одне з 
найбільших свят для вірян — Воскресіння 
Христове. Великдень буде вже цієї неділі, 
2 травня. Це вже другий Великдень, який 
ми святкуватимемо у нових карантинних 
умовах. Чи будуть цього дня 
у козятинських храмах святити кошики 
і чи пускатимуть вірян на богослужіння?

Минулого року Великдень припав на жорсткий карантин. В церквах людей було дуже 
мало. Подекуди великодні кошики священики освячували прямо на вулиці
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Îñòàííÿ íåä³ëÿ ïåðåä Âåëèêî-
äíåì íàçèâàºòüñÿ Âåðáíîþ íåä³-
ëåþ. Öüîãî ðîêó âîíà ïðèïàëà 
íà 25 êâ³òíÿ. Â öåðêâàõ â öåé 
äåíü ïðàâèòüñÿ íà ñïîãàä Âõîäó 
Ãîñïîäíüîãî äî ªðóñàëèìó. Ìè 
ï³øëè ó öåðêâó Ïîêðîâè Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ 

Ç âîñüìî¿ ðàíêó íàñòîÿòåëü 
õðàìó îòåöü Âàñèëü ñòàâ ïðîâî-
äèòè ñëóæáó. Ï³ñëÿ ¿¿ çàâåðøåí-
íÿ ïðèõîæàíè öåðêâè âèéøëè 
íà ïîäâ³ð’ÿ õðàìó ³ ñòàëè ÷åêàòè 
îñâÿ÷åííÿ âåðáîâèõ ã³ëîê. Îòåöü 
Âàñèëü ïðîéøîâ òðè÷³ ì³æ ëþ-
äåé, îêðîïèâøè ¿õ òà âåðáîâ³ 
ã³ëêè ñâÿ÷åíîþ âîäîþ. Ïîò³ì 
ñâÿùåííèê ïîïðîñèâ â³ðóþ÷èõ 
ïî ÷åðç³ ï³äõîäèòè äî íüîãî, 
êîæíîãî â³í òîðêàâñÿ âåðáîâîþ 
ã³ëî÷êîþ íà çíàê îçäîðîâëåííÿ 
äóø³ ³ ò³ëà. À íà ïðîùàííÿ çà-
êëèêàâ ïðèõîæàí äîðîãîþ äî-
äîìó ç öåðêâè, çóñòð³âøè çíà-
éîìèõ æàðòîìà «øìàãàòè» ¿õ 

âåðáîâîþ ã³ëêîþ, ïðèìîâëÿþ÷è: 
«Íå ÿ á’þ, âåðáà á’º, çà òèæäåíü 
Âåëèêäåíü».

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñëóæáè 
Áîæî¿ ìè çàïèòàëè ó íàñòîÿòå-
ëÿ õðàìó ïðî ñóòü ñâÿòà ³ ÷îìó 
îñâÿ÷óºòüñÿ ñàìå âåðáà. Ò³ëüêè 
äî íüîãî íà îñâÿ÷åííÿ âåðáè 
ïðèéøëè, çàï³çíèâøèñü, ìîëîä³ 
ëþäè ç äèòÿì, ³ ìè íå õîò³ëè, 
ùîá ÷åðåç íàñ âîíè ÷åêàëè. Òîæ 
ïðî ñâÿòî ðîçïîâ³ëè ïðèõîæàíè 
õðàìó, äèòèíñòâî ÿêèõ ïðîéøëî 
íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³.

— Öüîãî äíÿ â³äáóâñÿ âõ³ä 
²ñóñà Õðèñòà äî ªðóñàëè-
ìó, — êàæå ïàí³ Òàìàðà. — Â³í 
â’¿æäæàâ äî ì³ñòà âåðõè íà â³-
ñëþêó, ñèãíàë³çóþ÷è ëþäÿì, 
ùî Â³í ïðè¿õàâ äî íèõ ç ìèðîì, 
à ëþäè, â³òàþ÷è Éîãî, ÿê öàðÿ, 
óñòåëÿëè Éîìó øëÿõ ïàëüìîâè-
ìè ã³ëêàìè. Ñàìå òîìó â áàãà-
òüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó Âåðáíó íåä³-
ëþ íàçèâàþòü Ïàëüìîâîþ. Ìè 
íå ìàºìî â Óêðà¿í³ ïàëüìîâîãî 

ëèñòÿ, àëå íàâåñí³, êîëè ïðè-
õîäèòü ñâÿòî âõîäó Ãîñïîäíüîãî 
äî ªðóñàëèìó, ó íàñ òàê êðà-
ñèâî ðîçâèâàþòüñÿ ïóõíàñò³ 
âåðáîâ³ êîòèêè ³ ëþäè ïðèíî-
ñÿòü ¿õ äî öåðêâè, ñâÿùåíèê 
îñâÿ÷óº.

Ïàí³ Òàìàðà ðîçïîâ³ëà, ùî ó ¿¿ 
äèòèíñòâ³ íà Âåðáíó íåä³ëþ äî-
ðîñë³ æàðòîìà áèëè ä³òåé, ùîá 
ò³ ãàðíî ðîñëè ³ íå õâîð³ëè, ïðè 
öüîìó ïðèìîâëÿþ÷è: «Ðîñòè, ÿê 
âåðáà, áóäü çäîðîâèé, ÿê âîäà».

— Ïîñâÿ÷åí³ ã³ëî÷êè òàêîæ 
êëàëè äî êóïåë³ íåìîâëÿò äëÿ 
çàõèñòó â³ä õâîðîá ³ âðîê³â. Ç 
ö³ºþ æ ìåòîþ íà Âåðáíó íåä³-
ëþ ãîñïîäàð³ îáõîäèëè õóäîáó òà 
âóëèêè, ëÿñêàþ÷è ¿õ îñâÿ÷åíèìè 
ð³çêàìè, — ðîçïîâ³ëà ïðèõîæàí-
êà. — Ï³ñëÿ öüîãî ñâÿ÷åíó âåðáó 
ìîãëè ñàäèòè â ãîðîä³, íà ïîë³, 
ó ñàäêó ÷è äåñü íàäâîð³, ùîá 
âáåðåãòè âðîæàé. ×àñòî âåðáó 
çàëèøàëè â õë³â³, ùîá õóäîáà 
íå ãóáèëàñÿ é íå õâîð³ëà.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïàñõàëüíèé íàá³ð ïî÷èíàºòüñÿ 
ç êîøèêà. Ó êîãî â³í º, ìîæóòü 
çàîùàäèòè â³ä 100 äî 300 ãðè-
âåíü. Ìè ùå íå çíàºìî, ÿêîþ 
áóäå ö³íà ïàñîê íà Âåëèêäåíü 
â òîðã³âåëüíèõ òî÷êàõ õë³áîêîì-
á³íàòó. Òà, ìàáóòü, âîíà áóäå òà-
êîþ æ, ÿê ³ ì³ñÿöü òîìó íà êà-
òîëèöüêèé Âåëèêäåíü. Ïàñêè 
âàãîþ 550 ãðàì³â ïðîäàâàëè 
ïî 35 ãðèâåíü. Áóëè ìåíø³ ÿê 
çà âàãîþ, òàê ³ çà ðîçì³ðîì, ò³ 
ïðîäàâàëè çà 20 ãðèâåíü.

Ç äîñâ³äó ìèíóëèõ ðîê³â â³-
äîìî, ùî õë³áîêîìá³íàòè ìàëî 
ïå÷óòü ïàñîê, ÿê³ çà ñìàêîì íà-
áëèæàþòüñÿ äî äîìàøí³õ.

ПЕЧЕМО ПАСКУ ВДОМА 
Äëÿ öüîãî íàì ïîòð³áíî:
2,5 êã áîðîøíà — 30 ãðèâåíü, 

äåñÿòîê ÿºöü — â³ä 24 äî 34 ãðè-
âåíü. Äî ðå÷³, ÿéöÿ äîìàøí³õ êó-
ðåé, ÿê íå äèâíî, ìîæíà êóïèòè 
çà 30 ãðèâåíü. ßêùî ïàñêà ç çà-
âàðíîãî ò³ñòà, òî â ò³ñòî éäóòü 
ò³ëüêè æîâòêè. Á³ëêè ìîæíà 
âèòðàòèòè íà ÿº÷íþ ÷è ñèðíó 
çàï³êàíêó.

Ïà÷êà ìàñëà — 40 ãðèâåíü. Ùî-
ïðàâäà, ìîæíà âçÿòè é çà 15 ãðè-
âåíü ïåêàðñüêå ìàñëî. Àëå æ íà-
â³òü íàéá³äí³ø³ óêðà¿íö³ íå áóäóòü 
åêîíîìèòè íà âèï³÷ö³ ïàñêè.

Äð³æäæ³ 200 ã — 12 ãðèâåíü. 
Ï³âê³ëî öóêðó — 11,25 ãðí, 200 ã 
ðîäçèíîê — 20 ãðèâåíü. Ìîæíà 
ñò³ëüêè æ öóêàò³â ÷è êëþêâè, 
öå âæå ó êîãî ÿê³ ìîæëèâîñò³ 
³ ñìàêè.

Ë³òð ìîëîêà –14 ãðèâåíü.
Ó êîæíî¿ ãîñïîäèí³ ñâ³é ðå-

öåïò, ³ ñïåö³¿ âîíà äîäàº íà ñâ³é 
ñìàê. Ó íàøîìó ðåöåïò³, öå 

Як козятинчани Вербну неділю святкували

Після служби священник святив вербові гілки 

У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ 
ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК?
Свято наближається  В інституті 
аграрної економіки підрахували, що 
святковий стіл на Великдень у цьому 
році обійдеться українцям близько 
800 гривень. Це на третину більше, 
ніж у минулому році і майже у три 
рази дорожче, як було п’ять років 
тому. Ми пройшлися торговельними 
точками і підрахували, у що обійдеться 
великодній набір козятинчанам 

íå á³ëüøå ï³â ÷àéíî¿ ëîæêè 
ìóñêàòíîãî ãîð³õà, öåäðà ëèìî-
íà, êàðäàìîí, öóêîð âàí³ëüíèé, 
3 ñòîëîâ³ ëîæêè êîíüÿêó, ãëàçóð 
òà ïîñèïêà.

Âàðò³ñòü óñ³õ ïðîäóêò³â ðàçîì 
³ç ñïåö³ÿìè ³ åíåðãîíîñ³ÿìè — 
183 ãðèâí³. Êóïèòè ïàñêè îá³-
éäåòüñÿ 210 ãðèâåíü. Àëå æ õ³áà 
áóäóòü âîíè òàêèìè æ ñìà÷íèìè?

М’ЯСЦЕ, САЛЬЦЕ, КОВБАСКА 
ßêà ïàñêà áåç äîìàøíüî¿ 

êîâáàñè, òâåðäîãî ñèðó òà ïðî-
äóêò³â ç ì’ÿñà? Êóïóâàòè ãîòîâó 
äîìàøíþ êîâáàñó ÷è âèðîáè ç 
ì’ÿñà íå êîæíîìó ïî êèøåí³. 
Òîìó ìè ïðîïîíóºìî á³ëüø äå-
øåâ³ âàð³àíòè. Íàïðèêëàä, êó-
ïèòè íàï³âôàáðèêàò äîìàøíüî¿ 
êîâáàñè. Ó ì’ÿñíîìó ïàâ³ëüéî-
í³ ö³íà çà êã — 150 ãðèâåíü. 
Ó òîðãîâåëüí³é òî÷ö³ «Ïòèöÿ» 
íàì çâàæèëè ê³ëüöå êóðÿòèíè 
âàãîþ 350 ãðàì³â íà 42 ãðèâí³ 
60 êîï³éîê.

Ùå îäèí âàð³àíò çðîáè-
òè ì’ÿñí³ ïðîäóêòè ñàìîìó. 
Ê³ëîãðàì ñâèíèíè, ñòàíîì 
íà 24 êâ³òíÿ, ìîæíà áóëî êó-
ïèòè ïåðåä çàêðèòòÿì ïàâ³ëüéî-
íó çà 110–100 ãðèâåíü. Òàì æå 
ìîæíà êóïèòè ïîòð³áíó ê³ëü-
ê³ñòü ãîòîâî¿ êèøêè òà ñàëî. 
Ó ï³äñóìêó êîâáàñà îá³éäåòüñÿ 
ó 60–90 ãðèâåíü. Öå çàëåæèòü 
â³ä òîãî, ÿêèé â³äñîòîê áóäå ñàëà 
â êîâáàñ³. Íà âèðîáàõ ç ì’ÿñà 
ïî-äîìàøíüîìó òàêîæ ìîæíà 
çåêîíîìèòè â³ä 40 äî 70 ãðèâåíü.

Ç òâåðäèì ñèðîì ó íàñ íàâ³òü 
âàð³àíò³â íåìàº. Íàéäåøåâøèé 
òðîõè á³ëüøå ñîòí³, íàéäîðîæ-
÷èé, ÿêèé ìè ïîì³òèëè, áóâ 
170 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì 

ПИСАНКИ, РИБА ТА САЛАТИ 
Òóò äåøåâøèé âàð³àíò çàïðî-

ïîíóâàòè íå ìîæåìî. Õ³áà ùî 
íà ñàì³ ïèñàíêè êðàùå ï³äõî-
äÿòü ÿéöÿ â³ä äîìàøíüî¿ êóðêè. 
Ö³íà ðèáè — â³ä 30 äî 300 ãðè-
âåíü çà ê³ëîãðàì. Ñàëàòè á’þòü 
ðåêîðäè. ßêùî ö³íà 35 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì ïðèâîçíî¿ ïåê³í-
ñüêî¿ êàïóñòè ÿêîñü âêëàäàºòüñÿ 

â ãîëîâ³, òî ö³íà íà â³ò÷èçíÿíó 
ðåäüêó ÿâíî çàâèùåíà. Ïîì³-
äîðè — â³ä 45 äî 65 ãðèâåíü, 
îã³ðêè 45 çà ê³ëîãðàì.

Îòæå, õòî ïëàíóº íà Âåëèê-
äåíü âñå êóïèòè, äîâåäåòüñÿ âè-
êëàñòè áëèçêî 800 ãðèâåíü. Õòî 
áóäå ïåêòè ³ ãîòóâàòè ñàì — ç 
íàéìåíøèìè çàòðàòàìè ìîæå 
âêëàñòèñÿ â 450 ãðèâåíü. Ìîæíà 
îá³éòèñÿ é ìåíøîþ ñóìîþ — 
öå êóïèòè îäíó ïàñêó ³ ïðèãî-
òóâàòè êðàøàíêè. Ò³ëüêè, ìà-
áóòü, íå çíàéäåòüñÿ â Êîçÿòèí³ 
ëþäèíè, ÿêà ñòàíå åêîíîìèòè 
íà íàéá³ëüøîìó ñâÿò³ ðîêó.

Пасхальні кошики на маленькому базарчику. 
Коштують вони від 100 до 300 гривень
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛІЛІЯ МАКАРЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР МУЗЕЮ ІСТОРІЇ 

МІСТА КОЗЯТИН 

Íåçàáàðîì íàéñâ³òë³øå 
âåñíÿíå ñâÿòî â æèòò³ óêðà-

¿íö³â Âåëèêäåíü.
Ñïîãàäàìè ïðî ñâÿòêóâàííÿ ó ñâî-

ºìó äèòèíñòâ³ Ñâ³òëîãî Âîñêðåñ³ííÿ 
Ãîñïîäíüîãî ïîä³ëèëàñÿ ç ïðàö³â-
íèêàìè Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êîçÿ-
òèí ìåøêàíêà íàøî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè é â³äâ³äóâà÷êà ìóçåþ Îëüãà 
ßöåíêî, 1959 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêà 
íàðîäèëàñÿ â ñåë³ Ïðóøàíêà, à ïðî-
æèâàº ó Ñèãíàë³. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî 
íà ñåë³ äî ïàñêè ãîòóâàëèñÿ çàçäàëå-
ã³äü. Íåçàäîâãî äî ñâÿòà êîëîëè ïîðî-
ñÿ, ãîòóâàëè çàëèò³ ñìàëüöåì êîâáàñè, 
øèíêó, êðîâ'ÿíêó, ñàëüòèñîí ç ãîëîâè 
ó øëóíêó, õîëîäåöü. Âñå öå çáåð³ãàëè 
ó ïðîõîëîäíîìó ëüîõó.

Äî ÷èñòîãî ÷åòâåðãà ï³äìàùóâàëè 
õàòè, ïðèáèðàëè ïîäâ³ð'ÿ, á³ëèëè ó ñàäêó 
³ ï³ä õàòîþ äåðåâà, ïðàëè á³ëèçíó, ï³ä-
ìàùóâàëè ï³÷ ³ âæå íà ÷èñòèé ÷åòâåð 
ìèëèñÿ é ðîç÷èíÿëè òà ïåêëè ïàñêè, 
ôàðáóâàëè ÿéöÿ â öèáóëèíí³, àáî ôàð-
áîþ ç áàçàðó, ÿêà ïðîêðàøóâàëà ÿéöå 
íàñêð³çü é î÷³êóâàëè ñâÿòî Ñâ³òëîãî 
Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäà íàøîãî Õðèñòà.

Ââå÷åð³ ó ñóáîòó âäÿãàëè âñå íàéêðà-
ùå, áðàëè ñâÿòêîâîãî âåëèêîäíüîãî êî-
øèêà é ³øëè íà âñåíîùíó äî öåðêâè. 
Çàïàì'ÿòàëîñÿ Îëüç³, ÿê íàñòóïíîãî äíÿ 
ñòàðø³ õëîïö³ ðîáèëè ó çåìë³ êàòêà. Âè-
ðèâàëè ÿìêó é ïî êîëó êàòàëè çâåðõó 
äî íèçó ïî âèäîâáàíèõ ó çåìë³ ñïèðà-
ëåâèäíèõ æîëîáàõ êðàøàíêè. Öîêíóòè 
ñâî¿ì ñïóùåíèì ÿéöåì ³íøå, ùî ëåæèòü 
ó ÿì³, ââàæàëîñÿ ïåðåìîãîþ, çàáèðàºø 
ñâîº ³ òå, ùî öîêíóâ. À òîé, õòî íå çóì³â 
öîêíóòè ³íøå, çàëèøàâ ñâîº ó ÿì³ äëÿ 
íàñòóïíîãî ó ÷åðç³ ãðàâöÿ. Áóâàëî, ùî 
äåõòî äîäîìó ïðèíîñèâ ö³ëó ïåëåíó ÿºöü. 
Ïàí³ Îëüãà ïëàíóº ïðèãàäàòè äèòèíñòâî 
³ çðîáèòè òàêèé êàòîê íà Âåëèêäåíü äëÿ 
ñâî¿õ âíóê³â.

Ïðèãàäóº Ãàëèíà Ñàâ÷åíêî, ÿêà 
íàðîäèëàñÿ â ñ. Æîðíèù³ íà òîé ÷àñ 
²ëë³íåöüêîãî ðàéîíó íà Â³ííè÷÷èí³ 
ó 1948 ðîö³. Äî Âåëèêîäíÿ áóëî òðàäè-
ö³ºþ ãîòóâàòèñÿ çàçäàëåã³äü. Ñâÿòêîâèé 
êîøèê, ùîá ïîñâÿòèòè ó õðàì³, çáèðàëè 
çàðàííÿ. Áàáóíÿ Ïàðàñêåâà Ãàíæà áóëà 
â³äîìà íà ñåë³ ïîâèòóõà. Âîíà ìàëà äëÿ 
ïîõîäó äî öåðêâè ñïåö³àëüíèé íîâèé ç 
î÷åðåòó ïëåòåíèé êîøèê. Äî êîøèêà 
êëàëèñÿ ïàñêà, øìàòî÷îê çàïå÷åíîãî 
ì’ÿñà, äóæå ñìà÷íà ñèðíà áàáêà, ñàëüòè-
ñîí ³ êðàøàíêè, ÿê³ ôàðáóâàëè ó ñóáîòó. 

Òàêîæ êëàëè äî ñâÿòêîâîãî êîøèêà öó-
êåðêè, ìàê, çàìîòàíèé ó ìàëåíüêó á³-
ëåíüêó õóñòèíêó, é ñ³ëü. Ö³ äâà îñâÿ÷åí³ 
ïðîäóêòè çáåð³ãàëèñÿ ó êîæí³é äîì³âö³. 
Âîíè çíàõîäèëèñÿ ìàéæå ó êîæíîìó êî-
øèêó, ùîá çàõèùàòè îñåëþ âïðîäîâæ 
ðîêó â³ä íå÷èñòî¿ ñèëè, ëèõà, ïîãàíîãî 
îêà, õâîðîá òà íåçãîä é íàâ³òü áðàëè ³ç 
ñîáîþ äî êèøåí³, ÿê îáåðåã ïðè âè-
ð³øóâàíí³ âàæëèâî¿ ñïðàâè.

Êîëè ïàí³ Ãàëèíà ïåðå¿õàëà äî ÷îëî-
â³êà Îëåêñàíäðà ó Êîçÿòèí ó 1969 ðîö³, 
òî ïðîæèâàëà ó éîãî ðîäèí³ íàâïðîòè 
ñó÷àñíîãî ìóçåþ íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêî-
ãî. Ïàì’ÿòàº, ùî ñâåêðóõà Êàòåðèíà 
Ñàâ÷åíêî çàâæäè õîäèëà íà âñåíîùíó 
ñëóæáó äî êàïëè÷êè Ñâÿòîãî Äóõà ç íà-
ïîâíåíèì âåëèêîäí³ìè ñìàêîëèêàìè ëî-
çÿíèì êîøèêîì, äå ïðàâèâ îòåöü Îëåê-
ñàíäð Áîéêî — ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí 
Êîçÿòèíà. Âðàíö³ íàêðèâàâñÿ ñâÿòêîâèé 
ñò³ë ç çàïàëåíîþ ñâ³÷êîþ, äå íåîáõ³ä-
íî áóëî ó êîë³ ðîäèíè ïîõðåñòóâàòèñÿ 
³ íà ãîëîäíèé øëóíîê ç’¿ñòè îñâÿ÷åíó 
êðàøàíêó òà ïàñêó.

Ïàí³ Ãàëèíà íå õîäèëà íà áîãîñëóæ³í-
íÿ, òîìó ùî çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ³äåîëîã³ÿ 
áóëà àíòèðåë³ã³éíà, òîáòî «… ðåë³ã³ÿ — 
îï³óì äëÿ íàðîäó…». Êóëüòîñâ³òí³ ïðà-
ö³âíèêè, à âîíà ïðàöþâàëà ó á³áë³îòåö³, 

ïåäàãîãè, íàóêîâö³, ïîë³òïðàö³âíèêè, 
êîìñîìîëüö³, êîìóí³ñòè íå ìàëè ïðàâî 
â³ðèòè â áîãà é õîäèòè íàâ³òü çàðàäè 
³íòåðåñó äî õðàìó. Íà âåëèê³ ñâÿòà á³ëÿ 
êóëüòîâèõ ñïîðóä ÷åðãóâàëè âèêëàäà÷³ 
ó÷áîâèõ çàêëàä³â é â³äñë³äêîâóâàëè ó÷í³â 
òà ñòóäåíò³â ó õðàìàõ, à ïîò³ì ñïèñêè 
îïðèëþäíþâàëè ³ ðîçáèðàëè íà çáîðàõ, 
àáî ïîãðîæóâàëè â³ä÷èñëåííÿì ç âóç³â.

Ïîä³ëèëèñÿ ñïîãàäàìè ïðî ï³äãîòîâ-
êó òà ñâÿòêóâàííÿ ñâ³òëîãî Âîñêðåñ³ííÿ 
Ãîñïîäíüîãî ìåøêàíêà Êîçÿòèíà Êà-
òåðèíà Ëèñþê. Íàðîäèëàñÿ îïîâ³äà÷êà 
ó ñ. Ñóøêè íà Âîëèí³ ó 1929 ðîö³. Òàì 
ïðîõîäèëî ¿¿ äèòèíñòâî. Ïàì’ÿòàº, ÿê 
ðàçîì ç ìàìîþ ôàðáóâàëè ÿéöÿ ó ïðè-
ðîäíèõ áàðâíèêàõ. Á³ë³ ÿº÷êà ñòàâàëè 
ñèí³ìè àáî áëàêèòíèìè çàâäÿêè ÿãîäàì 
ñóøåíî¿ áóçèíè. À ç íàñè÷åíîãî â³äâàðó 
öèáóëèííÿ ìîæíà äîñÿãòè ÷åðâîíî-êî-
ðè÷íåâîãî êîëüîðó, ò³ëüêè òðåáà çî 2 äí³ 
â³äâàð ïîòðèìàòè, à ïîò³ì çö³äèòè. Òà é 
êðàøàíêè, çâàðåí³ ó öèáóëèíí³, äîâøå 
íå ïñóþòüñÿ. Íàíîñèëè â³çåðóíêè òàêîæ 
âîñêîì çà äîïîìîãîþ ñîëîìèíêè àáî 
äåðåâ’ÿíî¿ òîíåíüêî¿ ïàëî÷êè, à ïîò³ì 
çà äîïîìîãîþ ñâ³÷êè ³ âîãíþ ç÷èùàëè 
â³ñê. Òàêå ÿéöå äàðóâàëè òîìó, êîãî äóæå 
ëþáèëè.

Ãàðíèõ ñâÿò ³ ñìà÷íî¿ ïàñêè.

Як готувалися та святкували Великдень наші земляки
БЛОГ
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.35, 01.25, 02.50, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 09.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
14.50 Вiдтiнки України 
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Мiста та мiстечка 
17.50, 00.00 Спецпроєкт 
«Помилка 83». Чому платять за 
встановлення iнвалiдностi? 
18.55 Д/ц «Дивнi створiння» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
23.00 Перша шпальта 

1+1 
06.50, 07.50 «Життя вiдомих 
людей» 
08.50 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
10.20, 03.00 Х/ф «Ерагон» 
12.40, 04.35 Х/ф «Анжелiка - 
маркiза янголiв» 
15.00 Х/ф «Прекрасна Анжелiка» 
17.10 Х/ф «Анжелiка i король» 
19.30 ТСН 
20.15, 21.25 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Cлов’яни» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 15.15 «Речдок» 
08.55 Х/ф «Iграшка» 
10.40 «Позаочi» 
11.35 Х/ф «Татусi без шкiдливих 
звичок» s  
13.35 Х/ф «Агент Лев» s  
18.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Луна вiйни» 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
05.35 Скарб нацiї 
05.45 Еврика! 
05.50 Служба розшуку дiтей 
05.55 Громадянська оборона 
07.50, 18.45 Факти тижня 
10.20 Х/ф «Альфа» l  
12.05, 13.00 Х/ф «Свiт юрського 
перiоду» s  
12.45 Факти. День 
14.45 Х/ф «Рiддiк» s  
16.45 Х/ф «Форсаж» s  
19.10 Х/ф «Подвiйний 
форсаж» s  
21.05 Х/ф «Потрiйний форсаж: 
Токiйський дрифт» s  
23.00 Х/ф «Легион» n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Х/ф «К-9» 
12.40 Х/ф «Месники: Вiйна 
Нескiнченностi» l  
15.40 Х/ф «Месники: 
Завершення» l  
19.00 Вiд пацанки до панянки s  
21.00 Х/ф «Ной» s  
23.50 Х/ф «Мати!» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Х/ф «Нульовий цикл» l  
12.50, 15.30 Т/с «Тато-одинак» s  
17.10 Т/с «Виклик» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Теорiя зла» s  
23.00, 02.00 Т/с «Чесна гра» s  

СТБ 
04.50 «Невiдома версiя. Бiле 
сонце пустелi» l  
05.50 «Невiдома версiя. Вiрнi 
друзi» l  

06.25 «Невiдома версiя. 
Висота» l  
07.10 «Невiдома версiя. 
Весiлля в Малинiвцi» l  
08.15 Х/ф «Максим Перепелиця» 
09.55 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн» 
11.45 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi» 
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки» l  

НTН 
05.15 Х/ф «Казка про втрачений 
час» 
06.40 М/ф «Як козаки...» 
08.25, 16.40, 02.00 
«Випадковий свiдок» 
10.10 Т/с «Коломбо» s  
12.00 Х/ф «Один шанс на 
двох» s  
14.00 Х/ф «Бережiть жiнок» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
19.00, 01.30 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Дiвчина без адреси» 
21.15 Х/ф «Жандарм iз Сен-
Тропе» 
23.10 Х/ф «Порушуючи 
правила» s  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 
10.00 Х/ф «Бетховен» 
11.45 Х/ф «Бетховен 2» 
13.30 Х/ф «Бетховен 3» 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 Богиня шопiнгу 
18.15, 19.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
18.45, 20.45 Танька i Володька 
19.45, 23.00, 00.00 Країна У 
21.15 М/ф «Посiпаки» 
23.30 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини 
( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 16.10, 20.25 В Українi 
09.40, 13.20, 15.50 
Буковинськi загадки 
09.50 Древо. Писанка 
10.35 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець» 
12.10 Роздивись 
12.40 Артефакти 
13.05 Мiста i мiстечка. Луцьк 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Капiтошко» 
14.15 М/ф «Найсправжнiсiнька 
пригода» 
14.25 Додолики 
14.30 Марiйчин Першосвiт 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.50 Пiщана казка 
15.05 Мiста i мiстечка. 
Кам’янець-Подiльський 
15.20 Мiста i мiстечка. Дубно 
16.00, 19.50, 21.50 Шерифи 
для нових громад 
16.05, 19.45, 20.50 Задача з 
зiрочкою 
16.40 Х/ф «Обличчя кохання» 
18.10 Великоднiй концерт 
«Кривий танець» 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Культ .Особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
20.00 Цикл «Нашi тридцять» 
вип 4. Ми вас туди не посилали 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Життя пiслязавтра 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 «Постфактум» 
09.15 «Ульотне вiдео» 
09.25 «Мобiльний репортер» 
09.35 «Зворотнiй зв’язок» 
10.00 «Свiтанок» 
11.15, 19.30 «На часi» 
11.45 «Територiя рiшень» 
12.00, 15.00, 20.10 х/ф 
14.00 «Вiйни за статки» 
17.00 «Дива тваринного свiту» 
18.00 «Зiрковий альбом» 
18.40 «Особливий випадок» 
19.00 «Новини» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.35, 01.25, 02.50, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 09.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
14.50 Вiдтiнки України 
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Мiста та мiстечка 
17.50 Спецпроєкт 
«Сто рокiв iзоляцiї». 
Що приховує українська 
психiатрiя?» 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.25 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00, 00.50, 01.50 #ВУКРАЇНI 
00.00 Спецпроєкт «Сто 
рокiв iзоляцiї». Що приховує 
українська психiатрiя? 

1+1 
05.35, 08.30, 09.30, 10.30 
«Життя вiдомих людей» 
07.30, 19.30, 04.30 ТСН 
11.30 Х/ф «Вiдьма та Осман» 
13.20 Х/ф «Анжелiка i король» 
15.40 Х/ф «Невгамовна 
Анжелiка» 
17.30 Х/ф «Анжелiка i султан» 
20.15, 21.25 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Cлов’яни» 
00.30 Х/ф «П’ятдесят вiдтiнкiв 
сiрого» 

IНТЕР 
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 «Школа хороших 
дружин» 
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону фронту» 
18.00, 03.50 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Луна вiйни» 
22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським 
23.55 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.00, 02.35 Я зняв! 
10.05 Х/ф «Назад у майбутнє» 
12.25, 13.00 Х/ф «Назад у 
майбутнє-2» 
12.45 Факти. День 
14.40 Х/ф «Назад у майбутнє-3» 
16.50 Х/ф «Форсаж-4» s  
18.45 Факти тижня 
19.10 Х/ф «Форсаж-5: Шалена 
п’ятiрка» s  
21.35 Х/ф «Форсаж-6» s  
23.55 Х/ф «Глибоководний 
горизонт» l  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/ф 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
09.30 Х/ф «11 друзiв Оушена» 
12.00 Х/ф «12 друзiв Оушена» 
14.20 Х/ф «13 друзiв Оушена» 
17.00 Х/ф «8 подруг Оушена» l  
19.00 Де логiка? l  
20.00 Improv Live Show l  
21.00 Х/ф «Механiк» s  
23.00 Х/ф «Пiдпiльна арена» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
03.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 03.50 Реальна мiстика 
13.50, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 4» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 

21.00 Т/с «Теорiя зла» s  
23.00, 02.00 Т/с «Майже вся 
правда» l  

СТБ 
06.35 Х/ф «Солдат Iван Бровкiн» 
08.10 Х/ф «Iван Бровкiн на 
цiлинi» 
10.00 Х/ф «Баламут» 
11.45 Х/ф «Максим Перепелиця» 
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Снiг посеред 
лiта» 

НTН 
05.55 М/ф «Таємниця третьої 
планети» 
07.55 М/ф «Як козаки на весiллi 
гуляли» 
08.35, 16.40, 02.40 
«Випадковий свiдок» 
09.10 Х/ф «Дiвчина без адреси» 
10.55 Х/ф «Оцеола» 
13.00 Х/ф «Жандарм iз Сен-
Тропе» 
14.55 Х/ф «Порушуючи 
правила» s  
17.50 «Будьте здоровi» 
18.30 «Акцент» 
19.00, 02.10 «Свiдок» 
19.30 Т/с «Коломбо» s  
23.10 Х/ф «Повернення немає» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15 Д/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне потеплiння» 
10.00 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв» 
11.45 Х/ф «Бетховен 4» 
13.30 Х/ф «Бетховен 5» 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.15 4 весiлля 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.15, 19.15, 20.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
18.45, 20.45 Танька i Володька 
19.45, 23.00, 00.00 Країна У 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я» 
23.30 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини 
(UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 20.35 Крутий замiс 
09.40, 13.20, 15.50, 18.40 
Буковинськi загадки 
09.50, 18.10 Древо. Писанка 
10.35 Х/ф «Обличчя кохання» 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Артефакти 
13.05 Мiста i мiстечка. 
Городенка 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.15 М/ф «День ,коли щастить» 
14.25 Додолики 
14.30 Марiйчин Першосвiт 
14.40 Пiщана казка 
14.50 Веселi саморобки 
15.05 Мiста i мiстечка. 
Кам’янець-Подiльський 
15.20 Мiста i мiстечка 
16.00, 19.50, 21.50 Шерифи 
для нових громад 
16.05, 19.45 Задача з зiрочкою 
16.10, 20.05 В Українi 
16.40 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець» 
18.45 Край пригод 
19.00 Плiч -о -плiч 
19.15 Вiдтiнки України 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Помилка 83 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30, 19.00 «Новини» 
09.15 «Твiй навiгатор» 
09.25 «Вiнницький експерт» 
09.35 «Територiя рiшень» 
10.00 «Свiтанок» 
11.15, 19.30 «На часi» 
11.45 «Шалена 10» 
12.00, 15.00, 20.10 х/ф 
14.00 «Вiйни за статки» 
17.00 «Дива тваринного свiту» 
18.00 «Зiрковий альбом» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

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 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. Iво Бобул 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 #ВУКРАЇНI 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
00.25, 02.35, 03.10, 05.05 
Погода 
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 

1+1 
06.00, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.15, 21.20 Т/с «Свати» 
22.30, 23.30 Т/с «Cлов’яни» 
00.30 Х/ф «П’ятдесят вiдтiнкiв 
темряви» 

IНТЕР 
05.30, 23.15 «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 «Хто тобi лiкар?» l  
14.10, 14.55, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону фронту» 
18.00, 04.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Луна вiйни» 
00.10 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Я зняв! 
11.00, 13.15 Х/ф «Флот 
МакХейла» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Тiлоохоронець 
кiлера» s  
16.20 Х/ф «Острiв горлорiзiв» 
18.45, 21.00 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Перший парубок на 
селi» 16+ Прем’єра 
23.40 Т/с «Винищувачi» l  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Х/ф «Чого хоче дiвчина» 
13.40 Екси s  
15.10 Хто зверху? l  
19.00, 20.00 Вар’яти l  
21.00 Х/ф «Шалена карта» s  
23.00 Х/ф «Погнали» s  
00.40 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 4» s  
15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  

17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Теорiя зла» s  
23.00, 02.00 Т/с «Я нiколи не 
плачу» l  

СТБ 
10.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Мiй любий 
друг» 

НTН 
07.50, 17.00, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.25 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
«Свiдок» 
15.00 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
18.30 «Акцент» 
23.10 Х/ф «Безсмертний 
гарнiзон» 

TET 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 
00.00 Країна У 
10.15, 23.30 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 01.45 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я 2» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15 Крутий замiс 
09.50 Великоднiй концерт 
«Кривий танець» 
10.05, 10.30 Телевiзiйний 
серiал «Любов пiд час вiйни» 
11.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Iсторiя одного 
поросятка» 
14.20 М/ф «Козлик та його горе» 
14.30 Додолики 
14.35 Англiйська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.45 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Древо. Писанка 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 StopFakeNews 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Зворотнiй зв’язок» 
09.00, 13.15 «Фокус Європи» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.45 «Глобал 3000» 
14.15 «Вiйни за статки» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

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 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
00.25, 02.35, 03.10 Погода 

1+1 
05.30, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 23.10 «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 «Шеф» 
14.05, 14.55, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону фронту» 
18.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Жiнки-агенти» s  
01.00 Т/с «Любов за законом» s  

ICTV 
03.40, 09.15, 03.25 Я зняв! 
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.45 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
11.05, 13.15 Х/ф «Парк юрського 
перiоду» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с Х/ф «Парк 
юрського перiоду-2» 16+ 
«Розтин покаже» s  
17.00 Х/ф «Парк юрського 
перiоду-3» s  
18.45, 21.00 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
21.25 Т/с «Перший парубок на 
селi» 16+ Прем’єра 
23.35 Т/с «Винищувачi» l  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.30 Екси s  
15.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Деннi пес» s  
23.00 Х/ф «Сибiр» n  
00.50 Т/с «Шлях чарiвника» 
01.45 Вар’яти l  
02.55 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
03.50 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
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11.45 Реальна мiстика 
13.50, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Теорiя зла» s  
23.00 По слiду 
23.30, 02.00 Т/с «Без вагань» l  

СТБ 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40 Т/с «Слiд» s  
18.05 «СуперМама» l  
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15, 22.45 Т/с «Привiт, тату!» l  

НTН 
07.55, 17.00, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.05 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «За вiтриною 
унiвермагу» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.55 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 03.50 «Правда життя» 
18.30 «Акцент» 
23.10 Х/ф «Хронiка пiкiруючого 
бомбардувальника» 

TET 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 22.55, 
23.55 Країна У 
10.15, 23.25 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 01.25 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 М/ф «Нiкчемний Я 3» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Казка про жадiбнiсть» 
14.15 М/ф «Колосок» 
14.25 Марiйчин Першосвiт 
14.30 Дололики 
14.45 Англiйська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.50 Пiщана казка 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
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» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.40 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
11.05 Солодка дача 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт Романа 
Скорпiона 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 03.15 Перша шпальта 
18.55, 22.00 Д/ц «Дикi зграї» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
20.20 Д/ц «Дикi тварини» 
21.55, 00.20, 02.45, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.00, 02.45 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
00.25, 01.55 Погода 

1+1 
05.10, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 09.25, 10.20, 04.10 
«Життя вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
22.10 «#Гуднайтклаб 2021» 
22.50 Х/ф «Врятувати рядового 
Раяна» 

IНТЕР 
05.25, 23.30 «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 «Молодiсть по 
страховцi» l  
14.05, 14.55, 15.50, 01.20 
«Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. По ту сторону фронту» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Дванадцятий» s  
02.45 «Орел i решка. Дива 
свiту» 

ICTV 
04.25, 23.50 Факти 
04.50 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Дизель-шоу l  
10.45, 22.50 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
11.05, 13.15 Х/ф «Острiв 
горлорiзiв» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф «Джунiор» l  
16.45 Х/ф «Перлина Нiлу» s  
18.45 Факти тижня 
19.20 Надзвичайнi новини з 
Костянтином Стогнiєм 
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i Решка 
09.40 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Вiд пацанки до 
панянки s  
13.20 Вар’яти l  
15.30 Де логiка? l  
16.20 Х/ф «Васабi» 
18.20 Х/ф «Перл Харбор» 
22.00 Х/ф «Поцiлунок 
Дракона» n  
23.55 Х/ф «Пiдпiльна арена» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 

09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 03.50 Реальна мiстика 
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 5» s  
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 5 
(мелодрама) 
17.10 Т/с «Виклик 2» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

СТБ 
08.05, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
12.10 «Як вийти замiж» s  
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 

НTН 
05.50 «Правда життя» 
07.50, 03.15 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Хронiка пiкiруючого 
бомбардувальника» 
10.40, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.30 Х/ф «Доля людини» 
17.00 Х/ф «Пам’ятай iм’я своє» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Пiдiрване пекло» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 22.55 
Країна У 
10.15 Сiмейка У 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 23.25 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 М/ф «Лоракс» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.30 Телевiзiйний серiал 
«Любов пiд час вiйни» 
11.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
12.10 Невiдомi Карпати 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Червона жаба» 
14.15 М/ф «Жив собi чорний кiт» 
14.20 Пiщана казка 
14.30 Додолики вип 5 
14.40 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.40 Буковинськi 
загадки 
18.45 Шукачi пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05, 01.20 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Суспiльна студiя. 
Спецефiр до Дня пам’ятi та 
примирення 
12.00 Хвилина мовчання: День 
пам’ятi та примирення 
12.01 Т/с «Дiвчата вiйни» l  
14.40 Телепродаж 
15.10 Д/п «Примирення з 
перемогою» 
15.55, 22.25 Пишемо iсторiю 
17.50, 21.25 Х/ф «Столiття 
Якова» 
00.25 Розсекречена iсторiя. 
Українцi у Другiй свiтовiй вiйнi 
02.30 #ВУКРАЇНI 
03.00, 05.00 Бюджетники 
03.55, 05.30 Погода 

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00, 02.55 «Життя 
вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.15 Х/ф «Сторожова застава» 
22.25 Х/ф «Лара Крофт - 
Розкрадачка гробниць: Колиска 
життя» 
00.50 Х/ф «Усi в захватi вiд 
Мерi» 

IНТЕР 
05.05, 22.10 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати...» 
06.35 «Слово Предстоятеля» 
06.45 Х/ф «Слiди апостолiв» s  
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00, 12.00 Т/с «Нi кроку 
назад!» l  
18.05, 20.30 Х/ф «Перебiжчик» s  
20.00, 03.10 «Подробицi» 
00.00 Х/ф «Очiкування 
полковника Шалигiна» 
01.45 Х/ф «Це було в розвiдцi» 
03.40 Док.проект «Ватутiн» 
04.30 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину» 

ICTV 
04.10, 09.25, 01.35 Секретний 
фронт 
05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.25 Факти 
05.55 Вони закiнчили вiйну. 
Док. фiльм 
07.30 Громадянська оборона 
10.20, 13.00 1945. Док. серiал 
Прем’єра 
12.45 Факти. День 
14.10, 19.10 Т/с «Бомба» 16+ 
Прем’єра 
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф «Дюнкерк» l  
23.00 Т/с «Винищувачi» l  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 Х/ф «Ной» s  
08.50 Т/с «Геркулес» 
12.10 Х/ф «З мiркувань 
совiстi» s  
15.00 Х/ф «Перл Харбор» 
18.20 Х/ф «Залiзна Людина» s  
21.00 Х/ф «Залiзна Людина 
2» s  
23.40 Х/ф «Шалена карта» s  
01.30 Т/с «Шлях чарiвника» 
02.20 Зона ночi 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.15 Реальна мiстика 
08.00, 15.20, 21.00 Т/с «Чуже 
життя» s  
20.00 Головна тема 
23.20, 02.15 Т/с «Незломлена» 
01.45 Телемагазин 

СТБ 
04.40 Х/ф «А зорi тут тихi» 
08.00 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 

10.50 Т/с «Садiвниця» l  
14.40 Х/ф «Вiднесенi вiтром» 
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
21.55 «СуперМама» l  

НTН 
05.00, 04.55 «Top Shop» 
06.00 Х/ф «Циган» 
12.50, 02.50 «Випадковий 
свiдок» 
14.40 Т/с «Смерть у раю» s  
19.00, 02.20 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Айвенго» 
21.20 Х/ф «Легенди: Гробниця 
дракона» s  
23.20 Х/ф «Дельфiйський 
ефект» s  
01.10 «Лохотрон» 
03.40 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.35 Х/ф «Красуня» 
10.45 Х/ф «Iграшки з 
майбутнього» 
12.30 Х/ф «Творець iгор» 
14.30 Х/ф «Гудiнi» s  
18.00 Х/ф «Едвард Руки-Ножицi» 
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золота 
армiя» s  
22.15 Х/ф «Стiвен Хокiнг: теорiя 
всього» s  
00.35 Iгри Приколiв 
01.50 Сiмейка У 
02.20 Панянка-селянка 
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Пишемо iсторiю. 
Карпатський рейд Ковпака 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Пишемо iсторiю. Бої за 
Київ 
08.40 Пишемо iсторiю. Євген 
Степанович Березняк 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50, 19.15 Обличчя 
10.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.45 Пишемо iсторiю . 
Україна пiд час II Свiтової вiйни 
11.00, 12.01, 21.55 Д/ф 
«Вердикт iсторiї» 
12.00 Хвилина мовчання 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Артефакти 
14.05 Кiношкола вдома 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.45 М/ф «Велика 
подорож» 
14.55 М/ф «Дерево i кiшка» 
15.05 М/ф «Казка про доброго 
носорога» 
15.15 М/ф «Подарунок» 
15.25 М/ф «Ватажок» 
15.30 Пiщана казка 
15.50 Буковинськi 
загадки 
16.15 Пишемо iсторiю 
Дiти i вiйна 
16.30 Документальна 
програма «Примирення 
з перемогою» 
17.05 Пишемо iсторiю 
Україна пiд час 
II Свiтової вiйни 
17.20 Д/ф «Пишемо iсторiю» 
18.25 В УКРАЇНI 
19.00 Культ особистостi 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 м/ф 
08.50 «Дитляндiя» 
09.30 «У гарнiй формi» 
10.00 «Новини» 
10.30 «Зворотнiй 
зв’язок» 
10.45 «Територiя 
рiшень» 
11.00, 19.50 «На часi» 
11.20, 15.30 х/ф 
12.00 «Хвилина 
мовчання» 
12.01 х/ф (продовження) 
13.20 «Як це було» 
15.00 «Твоє життя» 
17.30 «Цiкаво» 
19.00 «Таємницi та 
загадки» 
20.30 «Постфактум» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 18.00, 
21.00, 00.00, 02.05, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 05.30 Погода 
08.20 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, 20.20 Пишемо iсторiю 
15.20 Телепродаж 
15.55, 18.20 Х/ф «Столiття 
Якова» 
21.25 Х/ф «Українська вендета» 
23.20 Д/ц «Дикi тварини» 
00.25 #ВУКРАЇНI 
01.20 Схеми. Корупцiя в деталях 
01.50, 02.30 Суспiльна студiя. 
Головне 

1+1 
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
10.55 «свiт навиворiт. Україна 
2021» 
12.05, 02.10 «Свiт навиворiт» 
18.15 «українськi сенсацiї 
2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Мiдвей» 
23.45 Х/ф «Ворог бiля ворiт» 

IНТЕР 
07.00 «Марафон «Наша 
Перемога» 
10.45 Х/ф «А зорi тут тихi...» 
13.40 Т/с «Нi кроку назад 2. 
На лiнiї фронту» (12+) 1-6 сс. 
Заключна 
18.30, 01.30 Х/ф «В бiй iдуть 
тiльки «старики» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 Концерт «Перемога. 
Одна на всiх» 
23.55 Х/ф «Йшов четвертий рiк 
вiйни» 

ICTV 
03.40 Еврика! 
03.50 Факти 
04.15 1945. Док. серiал 
07.40 Т/с «Конвой» l  
11.15, 13.00 Т/с «Один у полi 
воїн» l  
12.45 Факти. День 
15.30, 19.10 Т/с «Танк» l  
18.45 Факти тижня 
20.15 Х/ф «Безславнi 
виродки» s  
23.20 Т/с «Винищувачi-2. 
Останнiй бiй» l  
02.15 Я зняв! 
03.30 Скарб нацiї 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 00.10 Вар’яти l  
07.40, 09.20 Kids» Time 
07.45 М/ф «Мiстер Лiнк: 
Загублена ланка еволюцiї» 
09.25 Х/ф «Божевiльний 
професор» 
11.20 Х/ф «Божевiльний 
професор 2» 
13.20 Х/ф «Залiзна Людина» s  
16.00 Х/ф «Залiзна Людина 2» s  
18.20 Х/ф «Залiзна Людина 3» s  
21.00 Х/ф «Доктор Стрендж» l  
23.20 Improv Live Show l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.00 Реальна мiстика 
09.15 Т/с «Улюбленi дiти» s  
16.50, 21.00 Т/с «Сестричка» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.15, 02.15 Т/с «Останнiй день 
вiйни» s  
01.45 Телемагазин 

СТБ 
04.35 «Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал» l  

05.25 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати» 
07.00 Х/ф «А зорi тут тихi» 
10.40 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.30 «Хата на тата» l  
15.20 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.55 Х/ф «Москаль-чарiвник» 
07.25 «Слово Предстоятеля» 
07.35 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.25 Т/с «Смерть у раю» s  
13.45 Х/ф «Легенди: Гробниця 
дракона» s  
15.45 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Айвенго» 
17.35 Х/ф «Добре сидимо!» 
19.00 Х/ф «Кримiнальний 
талант» 
22.00 Х/ф «Фунт плотi» n  
00.05 Х/ф «Дельфiйський 
ефект» s  
01.55 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.45 Х/ф «Бетховен» 
10.25 Х/ф «Бетховен 2» 
12.05 Х/ф «Бетховен 3» 
13.50 Х/ф «Бетховен 4» 
15.35 Х/ф «Бетховен 5» 
17.20 М/ф «Лоракс» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30, 23.30, 00.00 
Країна У 
23.00 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Пишемо iсторiю 
08.00 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Пишемо iсторiю. 
Повоєнне вiдновлення України 
09.15 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
10.10 Мiста i мiстечка 
10.30 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.55 Солодка дача 
11.30 Плiч-о-плiч 
11.45 Х/ф «Якiв» 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Котигорошко» 
14.45 М/ф «Iвасик Телесик» 
14.55, 15.15 Пiщана казка 
15.05 Додолики 
15.25 М/ф «Жив собi чорний кiт 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Пишемо iсторiю. Євген 
Степанович Березняк 
16.30 Д/ф «Справа «Рифи» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз
 Суспiльним.
Розслiдування 
20.05 Документальна 
передача «Примирення 
з перемогою» 
20.35, 21.25 В Українi 
21.00 Цикл «Нашi 
тридцять» Ми вас туди 
не посилали 
21.55 Д/ф «Вердикт 
iсторiї» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30 «Блабла таксi» 
11.00, 13.30, 19.45 х/ф 
13.00 «Зiрковий альбом» 
15.00 «Знаменитi 
гурмани» 
15.30 «Планета кiно» 
16.00 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок» 
19.30 «Територiя рiшень» 
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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³:çáèðàëüíèö³ ãðèá³â ïå÷åðèöü 

(ç/ï â³ä 450 ãðí â äåíü) 098-634-12-45, 096-185-59-
50; ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï â³ä 14000 ãðí çà âàõòó)   098-
634-12-45, 096-185-59-50;

  òðàêòîðèñò-ñëþñàð 067-467-12-81. Âàõòîâèé 
ìåòîä. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Ì³ñöå ðîáîòè - ì. 
Ôàñò³â. Òåëåôîíóâàòè â áóäí³ äí³ ç 8.00 äî 17.00 ãîä.

  Çàïðîøóºòüñÿ ìåõàí³ê íà ÑÒÎ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 
063-145-76-77

  Àâòîìèéêà çàïðîøóº íà ðîáîòó ÷îëîâ³êà, çâåð-
òàòèñÿ ì.Êîçÿòèí âóë.Â³íí³÷åíêà 41. 093-631-89-49

  Ìåðåæà ëîìáàðä³â â ì. Êîçÿòèí çàïðîøóº íà ðî-
áîòó åêñïåðòà-îö³íþâà÷à, ÷îëîâ³êà â³ä 18 äî 35 ðîê³â. 
073-114-24-24

  "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáî-
òè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ. Ã³äíà 
çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 
36. 067-410-40-45

  Ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè äëÿ êëàäêè òðîòóàðíî¿ ïëèòêè 
òà áåòîíóâàííÿ. 093-766-78-49, 073-200-80-44

  ÑÒÎ "AvtoMaster"  çàïðîøóº íà ðîáîòó 
â³äïîâ³äàëüíèõ, áàæàþ÷èõ ïðàöþâàòè ïðàö³âíèê³â. 
Áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 093-887-40-86, 098-
176-17-22

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

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" 
çàïðîøóºòüñÿ: Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
270ãðí/äåíü. 067-430-02-80

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

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

  Çð³çêà äåðåâ â íåáåçïå÷íèõ ì³ñöÿõ, á³ëÿ áóä³âåëü, 
ë³í³é åëåêòðîñòàíö³é. 098-607-86-69

  Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, êâàðòèð, äåêîð, áåòîíí³ ðîáî-
òè, çàáîðè, ôóíäàìåíò. 063-186-30-23

ÏÐÎÄÀÌ
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì «Àëüá³íà»-500 

ãðí;êîìï`þò.ñò³ë-750 ãðí. 097-546-89-71

  3-ê³ìí. êâ., â öèãëÿíîìó áóäèíêó 5/5 ïîâ., 67/42,5/7, 
äâà áàëêîíè, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. 097-157-23-16

  Àáî çäàì â îðåíäó çåì. ä³ë. 0,6 ãà íà áåðåç³ 
ð .  Äåñåíêà ,  ñ .  Ñàìãîðîäîê ; ÷îðíîçåì  150 
ì. â êóá³ äåøåâî ñàìîâèâ³ç;òðóáà 1 250*250 ìì, 
ëèòàíàêàì³í;ìåäîãîíêà;âóëèêè áàãàòîêîðïóñí³;êðîêâè 
4,5*60 ìì;øèôåð 5 õâ-4 øò;áóòë³ ñêëÿí³ îáïëåòåí³ 5 ë., 
20 ë., 30 ë;ñòàá³ë³çàòîðè íàïðóãè;âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé 
äåøåâî;âåëîñèïåä ñòàðò-øîñå ÕÂ3;áî÷êà ìåòàëåâà 300 
ë. 097-018-58-48

  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

  Áàê ºìê³ñòþ 1 ìåòð êóá³÷íèé (1 òîííà). 097-933-39-32

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

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

Якісне прибирання могил, підсипка, покраска 
та інше, недорого. Анатолій 093-153-92-56

Візьму в оренду приміщення в центрі м. 
Козятин, 8-10 кв. м. Касьяненко Б. П. 

063-366-49-50

  Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³;áóòë³ 10-20 ë;åëåêòðî ìîòîðè 2,2 
êâ.- 3000 îá,1,5 êâ.- 1 500 îá;ïîãðóçî÷íèé íàñîñ «Êàø-
òàí». 067-319-91-24

  áäæîëèíí³ ñ³ì`¿ ç âóëèêàìè,àáî áåç íèõ. 097-515-55-
92,063-694-56-92

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

  Áåíçîïèëó Ãóäëàê-800 ãðí., á/ó;«Øò³ëü»180-2000 
ãðí;áåíçîêîñó Ãóäëàê ³ Äëåî Ìàê;áîëãàðêó-125 êðóã
;åëåêòðîëîáçèê;åëåêòðîíàñîñè -øíåêîâèé äëÿ ñêâà-
æèíè 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

  Áè÷ê³â íà â³äãîä³âëþ 2 ì³ñ. òà 1,5 ì³ñ. 096-414-07-70

  Áëîêè áåòîíí³ 6 øò-2,10*50,4 øò-1.50*1.20, äåøåâî, 
òåðì³íîâî. 098-576-21-43

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

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 60 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà, 
çåì. ä³ë. 20 ñîò., 2-à ãàðàæ³, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä ð³âíèé, 
ðîäþ÷èé, ñàäîâ³ äåðåâà, òåïëèöÿ. 097-196-79-35, 093-
766-22-76

  Áóðæóéêà ÷àâóííà. 073-078-82-79

  Áóðÿê êîðìîâèé. 067-764-97-72

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

  Âåëîñèïåä 7-13 ðîê³â;òåëåâ³çîð«Ñàìñóíã», ä³àã. 50 
ñì;ñàìàíè ãëèíÿí³ õîð. ÿêîñò³;ïðàëüíà ìàøèíêà «Ëèá³äü» 
ðîáî÷à. 097-878-11-70

  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé «Ardis», ãàðíèé ñòàí, á³ëèé êîë³ð. 
063-439-82-18

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

  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé ä³àì. êîë³ñ 50 ñì. 063-653-
92-22

  Ãàçîâó ïëèòó «Gorenje»â õîðîøîìó ñòàí³;çàï÷àñòèíè äî 
àâòî. Ìîñêâè÷;äîìêðàò 25 ò. 073-315-25-15

  Ãàçîâó ïëèòó á/ó;ñàìîêàò. 063-189-51-63

  Ãàçîâó ïëèòó í³ìåöüêó, á/ó íà òðè êîìôîðêè â õîðîøî-
ìó ñòàí³;ìîéêà íåðæàâ³éêà õîð.ñòàí;äèòÿ÷èé âåëîñèïåä ç 
ðó÷êîþ;äèòÿ÷å âçóòòÿ íà ä³â÷èíêó 25-30 ð. 073-118-65-00

  Ãàç-ïëèòà á/ó, ïëàñòìàñîâ³ êàí³ñòðè 30 ë-50 ãðí. 063-
364-45-40

  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³-ïåðøèé áëîê, 
ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ óòåïëåí³, îáøèò³ âàãîí-
êîþ, ïîêð³âëÿ-ºâðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà 
3,8*2,2 ì., âîðîòà:2,5*1,8ì. 093-430-38-47 

  Ãóñåíÿò 15 äí³â;ÿéöÿ ãóñÿ÷³. 067-394-60-27

  Äà÷íó ä³ëÿíêó 0,06 ãà ç áóäèíî÷êîì, âñåðåäèí³ 
êàì³ííèé ïîãð³á, ï³äâåäåíèé öåíòðàëüíèé âîäîã³í, ð-í 
Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70

  Äà÷ó 10 ñîò., ïðèâàò.+çåì. ä³ëÿíêó 10 ñîò., ó ïðèäà÷ó 
ç 5-òè òîííèì êîíòåéíåðîì ç äàõîì òà ïîãð³áîì 3*3*3 
ì;14 ãîð³õ³â ïëîäþ÷èõ òà áàãàòî ôðóêòîâèõ äåðåâ;200 ì., 
2-õ æèëüíîãî àëþì. ïðîâ³ä.;åë. ùèò ³ç ì³äíèì 30-òè ì., 
ïðîâ³äîì. 068-334-66-72, 093-940-96-11

  Äâèãóí ßÌÇ-236;ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. 
ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì; êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ; òÿãîâà 
êàìàç³âñüêà ëåá³äêà; êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåð-
íèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Äâ³ êàðòîïëåêîïàëêè äî ì³í³òðàêòîðà, ñâàðî÷íèé àïà-
ðàò, áåíçîïèëó. 067-745-69-92

  Äâ³ øàôè;ì`ÿêèé êóòîê;äâ³ ïðèêðèâàòíèõ òóìáî÷êè;òðè
ëüÿæ;ïðèõîæà;õîëîäèëüíèê. 093-926-11-79

  Äâîº äâåðåé äåðåâ`ÿí³ 193*72, äîñêà 40. 097-112-
64-95 Í³êà

  Äåðåâà òà êóù³: øîâêîâèö³ «×îðíà ïåðëèíà»; îæèíà; ìàëè-
íà ðåëèðîâàíà «Íåäîñÿæíà»; êèçèë; ³ðãà êàíàäñüêà;âèíîãðàä 
«Øàñëà á³ëà»;ïèòíèé ìåä. 097-170-90-05

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

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

  Äèâàí, øàôó òðüîõñòâîð÷àòó, íåäîðîãî. 093-754-34-45

  Äèâàí-ìàëþòêó â ãàðíîìó ñòàí³;ãóñÿ÷³ ÿéöÿ äëÿ 
³íêóáàö³¿;äèòÿ÷ó ñò³íêó;ñò³íêó ç ÌÄÔ. 067-944-42-65

  Äëÿ ë³êóâàííÿ áäæ³ë ó âåñíÿíèé ïåð³îä â³ä êë³ùà ïðî-
ïîíóþ ÊÀÑ 81/08 íà ï`ÿòè òðàâàõ, áåçïå÷íèé äëÿ áäæ³ë 
òà äîâê³ëëÿ. 097-170-90-05
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  Çàë³çî ëèñòîâå 1,50*2,50, òîâùèíà 5 ìì, 4 ëèñòà. 
067-974-97-83

  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, âñ³ äåòàë³ â íàÿâíîñò³. 073-
078-82-79

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

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

  Çåì. ä³ëÿíêó, ñ. Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0,37 ãà., º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31

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

  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49 

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

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

  Êàðòîïëþ âåëèêó 5 ãðí/êã. 063-607-34-60

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó. 068-518-35-30

  Êàðòîïëþ âåëèêó, ìîðêâó. 098-971-88-65

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

  Êàðòîïëþ äåøåâî. 063-289-01-01

  Êàðòîïëþ äð³áíó, 9-òü â³äåð, íåäîðîãî. 093-943-01-15

  Êàðòîïëþ ì³ëêó 13 â³äåð;ïîñàäêîâó 7 â³äåð. 093-849-
93-36

  Êàðòîïëþ ì³ëêó 15 ãðí/â³äðî;âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» á/ó 
â õîðîøîìó ñòàí³. 097-624-12-00 ï³ñëÿ 18:00

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

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó, ñîðòîâó ç íàñ³ííåâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà äëÿ ñîðòîïîíîâëåííÿ. 093-411-27-92

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó. 068-040-88-10

  Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó ð³çíèõ ñîðò³â. 097-311-96-79, 
068-586-54-26

  Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó òà äð³áíó. 096-467-88-61

  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó òà âåëèêó ñ Òèòóñ³âêà. 096-
565-75-36

  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó, ðîæåâó. 096-291-25-78

  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó:Ñàíòå-6 â³äåð, Ëàáåëà-4 â³äðà ïî 
4 ãðí/êã;áóðÿê êîðìîâèé-5 â³äåð, ç äîñòàâêóþ ïî ì³ñòó. 
093-037-92-48

  Êàðòîïëþ:âåëèêó «Àãàâå»-200 êã;íàñ³íåâó «Àãàâå»-120 
êã;«Áåëà Ðîñà»-120 êã. 068-652-58-45

  Êèëèì 2*3;òåëåâ ³çîð «Ô³ë ³ïñ» ;ñóïóòíèêîâà 
òàð³ëêà;êîìîä 90*35, âèñîòà 90;êàñòðóë³ íà 40 ë. 097-
328-48-83, 063-021-52-71

  Êîáèëó 5 ðîê³â, æåðåáíó, 600 êã. 098-971-88-65

  Êîçè ãàðíî¿ ïîðîäè, áåçðîã³, äîâãîøåðñòí³. 096-432-
02-93, 068-860-68-92

  Êîðîâó ãàðíó, äîáðó, ìîëî÷íó. 063-648-20-99

  Êîðîâó ò³ëüíó. 097-453-44-53

  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

  Êîòåë ãàçîâèé ÀÎÃÂ-7.5 Ñ,ë³âèé, îïàëþâàëüí³ òðóáè 50 
ìì-46 ìåòð³â, ñï³ëüíà äîâæèíà. 068-169-10-69 

  Êð³ñëî êîëÿñêó á/ó â íîðì. ñòàí³-5 400 ãðí;òóàëåò-á³î 
òóàëåò íîâèé ç çàâîäó-5 500 ãðí. 066-360-07-31

  Êðîëåíÿò, âàã³òíó êðîëèöþ òà êðîëÿ 1 ð³ê, ñ. Êîçÿòèí. 
096-561-68-94

  Êóð÷à Áðîéëåð, Іñïàíêà, ï³äðîùåí³, â³ê òà ö³íà ïî òåë. 
097-354-76-66

  Êóðÿ÷èé ïîñë³ä;äåðåâíà çîëà;âóëèêè óêðà¿íñüêîãî òèïó. 
067-445-75-52

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

  Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³ á/â 1600õ2000 ³ 1600õ1900 ö³íà 
1900-2500ãðí. 067-430-02-80

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

  Ìåáë³:äâ³ ñò³íêè, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, íåäîðîãî, âñå 
á/ó. 098-288-44-56

  Ìåäîãîíêó í/ñ íà 4 ðàìêè âåëèêà;ñåðâ³ç ñòîëîâèé 
Ðàäÿíñüêèé íà 6 ïåðñîí;ïîñåðåáðÿí³ ëîæêè 12 øò., 
âèëêè 6 øò., äåñåðòí³ 6 øò., ÷àéíèõ 6 øò;âàçà äëÿ êâ³ò³â 
êðèøòàëåâà;ñàëàòíèöÿ êðèøòàëåâà;òàð³ëêè çàêóñî÷í³. 
093-849-93-36

  Íîóòáóê Packard bell MS 2 300 ,á/ó 1 800 ãðí,òîðã. 
098-376-17-36

  Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6 ì*1,2 ì. 093-998-01-22

  Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6*1,50 - 3 øòóêè. 073-003-80-01

  Ïàñ³êó, âóëèêè äàäàí, ñóø, ö³íè ïîì³ðí³, òåðì³íîâî. 
097-515-55-92, 063-694-56-92

  Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà, êèëèì 
á/ó 2*3, àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, âàíî÷êà äèòÿ÷à,ãàðäèíè, 
ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à ñàõàðó,á³äîí àëþì³í. 
097-147-84-88

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

  Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà ãëàçóðîâàíà 15õ15 ðûçíîêîëüî-
ðîâà. 097-307-52-09, 073-060-52-42

  Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-078-63-82, 097-659-96-27

  Ïîðîñÿò ìàëèõ, ì`ÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí, 2 800 ãðí/
ïàðà. 068-046-27-80

  Ïîðîñÿò ïîðîäà «Ìàêñòåð», 18-20 êã. 096-969-45-99

  Ïîðîñÿòà âåëèê³;íàñ³íüîâó êàðòîïëþ, ì. Êîçÿòèí. 067-
199-86-20

  Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³;ïøåíèöþ. 096-303-62-23, 097-
230-39-96

  Ïîðîñÿòà ïåòðåí-äþðîê 15-18 êã., 3 500 ãðí. 063-294-
19-76, 063-997-48-16

  Ïðàëüíà  ìàøèíà  àâòîìàò ;øâåéíà  íîæíà 
ìàøèíà;ãîäèííèê ç áîºì;ñò. íàá³ð ïîñóäó;ðàä³î ïëàòòÿ;åë. 
äóõîâêà. 098-245-36-55

  Ïðàëüíó ìàøèíó «Â³ðïóë» íà 6 êã, á/ó â õîðîøîìó 
ñòàí³. Àííà 096-307-00-73

  Ïðèöåï ëåãêîâèé â õîðîøîìó ñòàí³. 097-859-45-37

  Ïðèöåï îäíîîñíèé, ñàìîñâàëüíèé íà ì³í³ òðàêòîð. 
097-391-48-81

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì.,ëèñò ôà-
íåðè 20 ìì; ðåäóêòîð êèñíåâèé; ãîðåëêè äëÿ ñâàðêè., 

ìàãí³òîôîí áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. 
áàãàòîæèëüíèé, åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-
430-79-37, 093-756-39-33

  Ïøåíèöþ, ñ. Ñàäîâå. 068-024-76-83

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

  Ñâ³æîçàìîðîæåí³ ÿãîäè:øîâêîâèö³, êèçèëó;â`ÿëåí³ 
ãðóø³-ïîëîâèíêè, ñóøåí³ ÿáëóêà-íåäîðîãî;ïèòíèé ìåä 
íà ñîêàõ:âèøí³, øîâêîâèö³, êàëèíè, âèíîãðàäó. 097-170-
90-05

  Ñ³÷êàðíþ. 067-760-76-39

  Ñ³÷êàðíÿ;ì³ëêà êàðòîïëÿ;ïîñàäêîâà êàðòîïëÿ. 093-017-
87-72,096-583-14-35

  Ñò³íêà ê³ìíàòíà;ñò³íêà ñïàëüíÿ;ñò³ë ðîçêëàäíèé;êîâðîâà 
äîð³æêà 1*4,20;êèëèì 1,6*2,6;ïîñóä;ïðàëüíà ìàøèíà «Ìà-
ëþòêà» á/ó. 063-020-88-40 

  Ñò³íêó ê³ìíàòíó,ì`ÿêèé êóòî÷îê. 063-335-97-80,096-
152-82-97

  Òåëè÷êó íà êîðîâó, â³ä äîáðî¿ ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 097-
368-36-15

  Ò ó ì á î ÷ ê è  ï ³ ä  ò å ë å â ³ ç î ð ,  á / ó  ä â ³ 
øò.;òðþìî;ñåðâàíò;ñåêðåòåð;øàôó òðüîõñòâîð÷àòó;ñò³ë 
ðîçêëàäíèé;ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò. 098-740-51-13

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

  Õîëîäèëüíèê «Ñàìñóíã» â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³. 
097-353-17-70, 093-041-69-49

  Öåãëó á³ëó, ñåë³êàòíó, îäèíàðíó (ñîâäåï) çà ö³íîþ á/ó. 
063-320-13-80

  Öèðêóëÿðêà íà 380 âò., ñ. Êîçÿòèí. 2-23-74, 067-368-
56-14

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

  Øâåéíó ìàøèíêó åëåêòðè÷íó «Âåð³òàñ», íåäîðîãî. 
063-694-94-04

  Øâåéíó ìàøèíêó ïðîìèñëîâó «Ñèíãåð» â çáîð³;òèñêè 
âåëèê³ â-à ÑÑÑÐ-3 500 ãðí;äðîâà (ñàìîâèâ³ç);äâà ìîòîðè 
ïðîìèñëîâ³;áàíêè 3-õ òà 0,5 ë. 093-058-78-43

  Øâåëåð 12-2,3 ì;òðóáà îöèíêîâàíà 40*3,85 
ì;òåëåâ³çîðè DAE ¹100,SHARP;áóòë³ äëÿ âîäè 19 ë;ïîìïà 
äëÿ áóòëÿ;â³äõîäè àðìàòóðè, ïîëîñè êâàä.;áàê êàïðîíîâèé 
80 ë., 1 øò. 063-736-47-19

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

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

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 

067-457-08-87

  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 4-é ïîâ., 5-òè ïîâåðõ³âêè, ñòàí 
æèëèé, îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äîìîôîí, êîíäèö³îíåð. 
096-361-71-82

  1-íî ê³ì. êâ. ïåðøèé ïîâåðõ, öåíòð, ³íä. îïàë. 093-
704-31-57

  1-íî ê³ì. êâ., 4-é ïîâ., öåíòð, ÷åõ. áóäèíîê ï³ä ðåìîíò. 
093-704-31-57 

  2-ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, ð-í øêîëè  ¹4. 093-704-31-57

  2-ê³ìí. êâ., âóë. Êàòóêîâà, 3-é ïîâ., íå êóòîâà, ñòàí 
æèëèé. 096-361-71-82

  2-õ ê³ì. êâ. â ïàíåëüíîìó áóäèíêó, öåíòð ì³ñòà. 093-
979-47-43, 063-315-06-13

  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. 
093-704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., â 1-íî ïîâ. áóäèíêó, 67 êâ. ì., ñó÷àñíå 
ïëàíóâàííÿ, âåëèê³ ê³ìí., òà âåëèêà êóõíÿ, â ñèñòåì³ 
êðèíè÷íà âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë. ïðèâàò. 
063-259-17-15

  2-õ ê³ì. êâ., ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì â öåíòð³ ì³ñòà. 
098-826-20-13

  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. 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

  2-õ ê³ìí. êâ., ãàç. êîòåë, ïëîùåþ 41 êâ. ì., âèñîê³ 
ñòåë³, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî çðîáèòè îêðåìèé âèõ³ä. 12 
òèñ. ó.î. Êàòåðèíà-093-553-84-96, Îëåíà- 050-59-79-161

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

  3-õ ê³ì. êâ., 2/3-õ ïîâ. áóä., 59,4, ðåìîíò, ñàíòåõí³êà, ³íä. 
îïàë., ïàðêåò, ëàì³íàò, áàëêîí 6*6, ï³äâàë. 067-707-85-68 

  3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ïëîùà 59,3 êâ. ì., ³íä. îïàë., 
ê³ìíàòè îêðåì³, òóàëåò ³ âàííà îêðåìî, º ï³äâàë, ð-í 3-¿ 
øêîëè. 096-353-43-72, 093-291-44-12

  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

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

  Áóäèíîê 100 êâ. ì., áåç ðåìîíòó, çåì. ä³ë. 24 ñîò., 
ð-í äåïî, àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ì. êâ.â öåíòð³ 2-3 ïîâåðõ. 
063-190-87-62

  Áóäèíîê 105 êâ. ì., öåíòð ì³ñòà, çåì. ä³ë. 14 ñîò., 
ãàðàæ, ñàðàé, ñàóíà. 063-042-05-93

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

  Áóäèíîê 67 êâ. ì., ñ. Òèòóñ³âêà, ãàç òà ï³÷íå îïàë., 35 
ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 098-225-69-05

  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 ïîëîâè-
íè àâòîíîìí³ ç îäíèì âõîäîì, öåíòð. âîäà, 15 ñîò. çåìë³, 
ãîñï. áóä., âóë. Ñåðá³íà. 093-058-78-43

  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò.067-783-63-17

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

  Áóäèíîê â ð-í³ øêîëè  ¹3, ãàç, âîäà, 12 ñîòîê çåìë³. 
097-494-15-89, 096-006-74-57
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490980

  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, âîäîïðîâ³ä, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ ,2 ï³äâàëè, ãîñï. áóä³âë³, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 
097-056-19-78

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

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

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

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

  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. 
ïëîùà 102 êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà, 
º äâà ñàðà¿, ïîãð³á, äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äî-
ãëÿíóòà, 7 ñîòîê çåìë³. 098-740-51-13

  Áóäèíîê äîáðîòíèé, öåãë., ïëîùåþ 68 êâ. ì., ñà-
äèáà 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

  Áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåí., ñàäèáà 12,5 ñîò., íåäîðîãî. 
063-316-28-84

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

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

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè  ¹3, 4-è 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå îïàëåííÿ, 
çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84

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

  Áóäèíîê íîâèé 106 êâ. ì., ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ 
ï³äâåäåí³. 063-107-12-33

  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., çàêîëü-
öîâàíå º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãîðîä âèõîäèòü äî 
ñòàâó. 096-334-88-14

  Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, âóë. Áîá³â ßð 8, á³ëÿ 
áóäèíêó º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñàäîê, 69 ñîò. 
çåìë³, îïàë. ãàç òà ï³÷íå. Ìèõàéëî 063-588-83-70, Іííà 
093-024-06-07

  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 ïî-
ðó÷. 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÷í., 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. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðè-
íè÷íà, îïàë. ãàç+ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á. 067-415-23-49

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, õë³â, ïîãð³á, ãàç òà 
ï³÷íå îïàë., êðèíèöÿ, çåì. ä³ëÿíêà. 098-854-22-31

  Áóäèíîê ñ. Ðóáàíêà, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä 60 ñîò., 
á³ëÿ ñòàâó, êðèíèöÿ íà âóëèö³, ãàç ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. 
093-822-90-19, 098-229-45-50

  Áóäèíîê ñ. Ñåëèùå, çàã. ïëîùà 87 êâ. ì., ãàç, âîäà, 
ñâ³òëî, 50 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 063-883-81-83

  Áóäèíîê ñ. Òèòóñ³âêà, ãàç+äðîâ`ÿíèé êîòåë, âàíà, âîäà, 
âñ³ çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë. 50 ñîò. 066-384-66-78

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

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

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

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî, 7 êì., â³ä Áåðäè÷åâà, 3 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, 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, ì. Êîçÿòèí, 5 ê³ìí., âàííà, ãàç+ï³÷íå îïàë., 
öåíòð, çåì. ä³ë. 6 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõí., ïîãð³á. 
16 000$. 096-080-87-03, 063-411-38-47

  Áóäèíîê, ì. Êîçÿòèí, 5 ê³ìí., âàííà, ãàç+ï³÷íå îïàë., 
öåíòð, çåì. ä³ë. 6 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõí., ïîãð³á. 
16 000$. 096-080-87-03, 063-411-38-47

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

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ÏÐÁ. 
068-505-59-44

  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, öåãë. áóäèíîê, ñàäîê. 097-307-52-
09, 073-060-52-42

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

  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. 
093-704-31-57

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

  Çåì. ä³ëÿíêó ï³ä á³çíåñ, 12 ñîòîê, çàãîðîæåíî, 2 
âè¿çäè, º åëåêòðèêà, äîêóìåíòè íà ðåêîíñòðóêö³þ. 067-
974-97-83

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

  Ê³ìíàòó â áóäèíêó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 18 á, ç îêðåìèì 
âõîäîì, ç ä³ëÿíêîþ ï³ä ãàðàæ. 067-287-26-52, 093-743-
04-40

  Ìàãàçèí â ì. Êîçÿòèí, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà 2 à. 063-
452-00-00, 067-753-45-35

  Ï³â áóäèíêó 38,4 êâ. ì., âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãàç, 
êóõíÿ, òðè ê³ìíàòè, 2-à ñàðà¿, ãàðàæ, êðèíèöÿ, âóë. Äæå-
ðåëüíà 92. 098-995-75-15

491795 491795

491072

  Ï³â-áóäèíêó ï³ä á³çíåñ, âóë. Âàñèëÿ Çåìëÿêà 6/1. 063-
296-19-75

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

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

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

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

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

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

  3-ê³ìí. êâ., ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, íåäîðîãî. 097-
706-53-64
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ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  ÂÀÇ 2101 òåðì³íîâî. 096-264-75-92

  ÂÀÇ 2107, 1984 ð., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 097-
859-45-37

  ÂÀÇ 21099, 1992 ð., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 097-
859-45-37

  Ëàäà Êàëèíà-117, «Óí³âåðñàë» 2010 ðîêó, ãàç-áåíçèí, 
îá`ºì äâèãóíà 1,4 ë., êîë³ð ñ³ðèé, îäèí âëàñíèê. 097-
284-74-40

  Ìîòîöèêë «Ìóñòàíã», íîâèé, 125 êóá³â, ÌÒ110-2, 
êèòàºöü, íå îáêàòàíèé, ïðîá³ã 700 êì., ç äîêóìåíòàìè. 
063-276-87-40, 068-461-27-89

  Ñ³àò Òîëåäî 1008 ð., ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³. 
097-859-45-37

  Ñêóòåð Yamaha 1997ð.â., º ðåºñòðàö³ÿ. 067-492-84-43

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

  Òðàêòîð ÌÒÇ-82 íà õîäó. 097-799-29-44

  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
  Àâòî ÃÀÇ, ÇІË äèçåëü. 067-937-45-39

  Àêîìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè; ãàç. 
ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³;â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êî-
ëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
073-712-19-91, 097-712-19-91 

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

  Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî;ï³ð`ÿ òà ïåðèíè. 098-572-42-44, 
063-530-27-48

  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

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

  Êàðòîøêó. 067-159-28-54 

  Êâàðòèðó áåç ðåìîíòó, 1-é ïîâåðõ. 098-080-67-50

  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 õðîìîâ³, êèðçîâ³, 
ÿëîâ³;³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìî-
íåòè, îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè, 
ðàä³îäåòàë³ òà ³íøå. 067-161-61-62

  Ñò³êëî íà á³é, áóòèëêè, áàíêè, â³êîííå ñêëî, â ñ. Ïëÿ-
õîâà. 067-350-30-52

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

  Øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/ó;êîòåë íà äðîâàõ. 
097-255-51-60

  Êàðòîïëþ. 098-996-14-96, 068-604-34-84

Ì²ÍßÞ
  3-ê³ìí. êâàðòèðó íà áóäèíîê. 068-519-07-04

Ð²ÇÍÅ
  Â³ääàì ãàðíåíüêèõ öóöåíÿò ó äîáð³ ðóêè. 067-450-69-

14, 063-192-73-38

  Â³ääàì ñîáà÷êó (ä³â÷èíêà 5 ðîê³â) â äîáð³ ðóêè, õîðî-
øèé ñòîðîæ. 097-494-15-89

  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó ,àáî ñòóäåíòêó. 
063-628-59-15, 063-628-59-25

  Çàãóáëåí³ äîêóìåíòè:ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà, ID 
ïàñïîðò, áàíê³âñüêà êàðòà áàíêó «Àâàëü-Ðàéôàéçåð», 
ïðîõàííÿ õòî çíàéøîâ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 063-
320-13-80 Â³êòîð

  Çàãóáëåíó ñîáà÷êó ï³ê³íåñ â ñ. Êîðäèø³âêà, ïðîøó õòî 
çíàéäå, ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 097-016-60-87

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

  Çäàì ,òåðì³íîâî, ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó â öåíòð³ ì³ñòà. 
067-293-29-41

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â ðàéîí³ ó÷èëèùà.063-641-90-25

  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ. 067-89-65-995

  Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé  òåðì³í, ÷àñòêîâî ìåá-
ëüîâàíèé, âóë. ß. Ìóäðîãî, 149. 068-692-87-15

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

  Çí³ìó 2-ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³, îïëàòó ãàðàíòóþ. 097-
512-47-72, 063-280-18-69

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

  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 55 ðîê³â äëÿ ñ³ìåéíîãî 
æèòòÿ, çàáåçïå÷åíèé, ïðîøó äçâîíèòè. 097-018-30-67, 
098-651-42-66

  Ñàìîòíÿ, ïîðÿäíà, ñèìïàòè÷íà æ³íêà ïîçíàéîìèòüñÿ ç 
ñåðéîçíèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì íå ìîëîäøå 60-òè ðîê³â. 
068-753-34-61

  Òåðì³íîâî øóêàþ æ³íî÷ó ðîáîòó:ïðèáèðàëüíèö³, 
äîãëÿäàëüíèö³, äîïîìîãà íà ãîðîä³, ïðèáèðàííÿ êëóìá 
òà ³íøå, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 067-192-67-78 

  Ó äîáðó ðîäèíó â³ääàºòüñÿ íåéìîâ³ðíî ãàðíå ùåíÿ-
ä³â÷àòêî, øîêîëàäíî-ðóäåíüêîãî êîëüîðó, â³çüì³òü òîâà-
ðèøà ó ðîäèíó, ïîäàðóéòå øàíñ áóòè ùàñëèâîþ ïîðÿä ç 
âàìè. 063-784-17-02, 096-562-81-90

  ßê³ñíå ïðèáèðàííÿ ìîãèë, ï³äñèïêà, ïîêðàñêà òà 
³íøå, íåäîðîãî. Àíàòîë³é 093-153-92-56
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Погода у Козятині 

Заходять свати в хату і кажуть:
— У вас товар, у нас 
купець! Наш наречений 
не курить, не п’є, з дівками 
не хороводиться!
Голос старої бабки з печі:
— А чи не дурник він у вас?

***
— Червона Шапочко, відчуваю 
в сумочці у тебе пиріжки — 
можна мені?
— Ну добре, вовче — їж!
— Алло! Мамо, він їх з’їв. Ні, 
я подивилася — нормальний 
вовк, не линяє, дві шапки 
вийде!

***
Чолов’яга зі сльозами на очах 
обіймає свою машину, 
цілує капот, дверцята, грати 
радіатора. Інший чоловік 
у нього запитує:
— Продаєш, чи що?
— Та ні, дружина права 
отримала.

***
— Ваш Вовочка — нероба: 
він списує у дітей домашні 
завдання.
— Але діти ж зараз вчаться 
дистанційно?
— Він у вас ще і хакер.

***
Як виявити відьму? 1490 рік: 
не тоне у воді. 2021: 
не товстішає на карантині.

***
Дружина — чоловікові:
— Ти білизну повісив?
— Ні-і. Я її помилував.

***
— Ти чого сьогодні з роботи 
додому не поспішаєш?
— Так дружина дізналася, що 
я їй зраджую!
— Не переживай, твоя 
дружина сильна жінка.
— Ось це мене і лякає!

АНЕКДОТИ 

491644

ОВЕН 
Тиждень обіцяє подарувати успіх 
у справах, хороші можливості і відмінне 
самопочуття. Вас можуть порадувати 
цікаві новини. Буде не зайве продемон-
струвати впевненість у власних силах, 
ви легко завоюєте авторитет лідера, з 
вашою думкою будуть рахуватися. 

ТЕЛЕЦЬ 
Незважаючи на всю принадність ідей і 
пропозицій, брати їх на озброєння поки 
не слід. Якщо хтось із вашого оточення 
віддалився від вас, поставтеся до цього 
філософськи, просто ваші життєві доро-
ги розійшлися. Будьте пунктуальними, 
щоб уникнути непорозумінь.

БЛИЗНЮКИ 
Сприятливий час для втілення в життя 
навіть найоригінальніших і фантастич-
них ідей. Вас зрозуміють і вам допо-
можуть. Здається, ваші найзаповітніші 
мрії виконуються самі собою. У фінан-
совій сфері вас також чекає успіх.

РАК 
На початку тижня краще не звалювати 
на себе зайве навантаження на роботі. 
Не форсуйте події і не намагайтеся ро-
бити десять справ одночасно. Можуть 
виникнути якісь обставини, які будуть 
сковувати вас і змушувати контролюва-
ти свої дії і вчинки. 

ЛЕВ 
У понеділок з'являться хороші перспек-
тиви, які змінять ваші плани і дозво-
лять добитися прихильності началь-
ства. Вівторок буде досить напруженим 
і складним днем. Вихідні присвятіть 
відпочинку і накопиченню сил.

ДІВА 
Цього тижня у вас з'явиться шанс для 
успішної самореалізації на роботі. 
Щоб досягти поставленої мети, має 
сенс об'єднати зусилля з колегами. 
Прийшов час для кар'єрного зростання. 
Середа стане не найкращим днем   для 
тих, хто буде знаходитися в дальній 
поїздці або відрядженні.

ГОРОСКОП НА 29 КВІТНЯ – 5 ТРАВНЯ

ТЕРЕЗИ 
Створіть собі міцний і надійний фунда-
мент для позитивних змін у житті. Зану-
рення в роботу повинне бути комфорт-
ним і не загрожувати вам душевними 
потрясіннями. Якщо щось не вдається 
так само добре, як завжди, не пережи-
вайте, скоро ви зможете відпочити. 

СКОРПІОН 
Ви зрозумієте, як важливе у вашому 
житті кохання. Воно вас надихає і відкри-
ває нові можливості. Так що цінуєте ко-
хану людину і прислухайтеся до її порад, 
вони виявляться дуже корисними. Разом 
ви здатні гори перевернути. У справах 
вас чекає успіх і солідний прибуток.

СТРІЛЕЦЬ 
Будьте готові проявити проникливість 
і аналітичні здібності. Вам доведеться 
багато працювати, зате ви швидко 
побачите результат. Не варто ділити-
ся своїми ідеями і задумами, якщо 
не хочете, щоб хтось реалізував їх без 
вашого відома і участі. 

КОЗЕРІГ 
Не піддавайтеся емоціям, їх сила цього 
тижня загрожує затьмарити розум і на-
шкодити справам. Спокій і розважли-
вість — ось складові вашої удачі. Будьте 
тактовніші, не варто ні командувати 
близькими, ні з'ясовувати стосунків з 
ким би то не було. 

ВОДОЛІЙ 
Тиждень буде відрізнятися підвищеною 
професійною активністю. Не виключено, 
що вона круто змінить ваше життя. Для 
вас триває сприятлива смуга, ви зможете 
насолодитися плодами своєї діяльності. 
Не метушіться, ви і так все встигнете. 

РИБИ 
Вам буде важко займатися тим, що ви 
запланували на тиждень. Не виключе-
но, що вам доведеться багато часу ви-
тратити на вирішення чужих проблем. 
Особливого ентузіазму це не викличе, 
зате дасть досвід терпіння і відмови від 
особистих домагань. 
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