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БЕЗ ПРАВА ВИБОРУ

ПЕНСІЯ — ТІЛЬКИ НА КАРТКУ
Від

1 вересня цього
року пенсію будуть
нараховувати тільки
на банківські картки,
за винятком деяких
категорій громадян
 Якщо ви не відкриєте
рахунок у банку
самостійно, замість вас
це зробить Пенсійний
фонд чи відділ
соціального захисту
 Чим це нововведення
обернеться для людей
– розбиралися наші
журналісти
с. 3

Поки що у пенсіонерів є вибір – отримувати пенсію через пошту чи у банкоматі.
Але тепер їх поставлять перед фактом і обрати вони зможуть, хіба що банк
РЕКЛАМА

Шановні земляки! Дорогі ветерани!
Друга світова війна — це трагедія, що забрала мільйони життів, зокрема
безповоротні втрати України склали 8–10 млн осіб. Поруч з цими страшними
цифрами, Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та
союзниками Німеччини. На боці об’єднаних націй, а також визвольного руху
в самій Україні разом воювало 7 млн українців.
Тому у ці дні нашим обов’язком є вшанування пам’яті усіх, хто загинув
у роки війни: будь це воїн Червоної армії чи Української повстанської
армії. Не забуваймо про тих, хто був висланий у концтабори, загинув
після війни та тих, хто був депортований.

491725

Не важливо, в якій армії воювали наші ветерани: Червоній чи УПА — головне
у такий час — примирення та об’єднання заради нашої Батьківщини — України.
Особливо сьогодні, коли наші хлопці на сході держави знову виборюють
свободу і мир для нас, ми не повинні забути, якою ціною це нам дається.
Ми дякуємо ветеранам за їхній подвиг, дякуємо, що подолали нацизм та захистили
нас. Це було надзвичайно важким випробуванням для усіх. Низький вам уклін!
Будьмо ж гідними великої слави наших захисників.
З повагою та найкращими побажаннями —
Козятинський міський голова Тетяна Єрмолаєва
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ЩО ЗМІНИТЬСЯ В ТРАВНІ
Нові правила  Останній місяць весни
небагатий на новації. Пенсії не зростуть,
зарплати не піднімають, а от деякі тарифи
дещо збільшать. Розповідаємо про
головні зміни в субсидіях, кому виплатять
надбавки з держбюджету, та як перед
Великоднем змінили правила карантину
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Ñêëàëè ñïèñîê çì³í, ÿê³ â³ä÷óþòü êîçÿòèí÷àíè ó òðàâí³. Ïðî
íèõ âàðòî çíàòè, áî äåÿê³ ç íèõ
ïî÷àëè ïðàöþâàòè, ïîêè ìè âñ³
â³äïî÷èâàëè íà ñâÿòà.
Ç 1 òðàâíÿ âñòàíîâèëè ð³÷í³
òàðèôè íà ãàç. Ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ ¿õ îòðèìàëè àâòîìàòè÷íî, áåç äîäàòêîâîãî çâåðíåííÿ.
Îïëàòà áóäå, ÿê ³ ðàí³øå, ïîì³ñÿ÷íîþ, äî 25 ÷èñëà.
ªäèíî¿ ö³íè ïî âñ³é Óêðà¿í³
íåìàº: âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà, ÿê ³ ðàí³øå, â³äð³çíÿºòüñÿ
ïî îáëàñòÿõ. Îòîæ, ãàçîïîñòà÷àëüíèêè âñòàíîâèëè ð³÷í³
ö³íè â³ä 7,8 äî 13,5 ãðèâí³
çà êóá. Çîêðåìà, «Â³ííèöÿãàç çáóò» áóäå ïðîäàâàòè ãàç
ïî 7,99 ãðí/ì3.

Äîñòàâêó ãàçó îïëà÷óºìî îêðåìî.
Íàöêîì³ñ³ÿ äåðæðåãóëþâàííÿ
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ñõâàëèëà,
ùî áàçîâ³ ð³÷í³ òàðèôè çàáîðîíåíî ï³äâèùóâàòè, àëå ìîæíà
çìåíøóâàòè. Ïðè öüîìó ñïîæèâà÷³, ÿê ³ ðàí³øå, ìîæóòü
çì³íþâàòè ñâîãî ãàçîïîñòà÷àëüíèêà ³ îáèðàòè ³íø³ òàðèôí³
ïàêåòè.
Åêñïåðòè íàçèâàþòü ð³÷í³
òàðèôè — «ñòðàõîâêîþ â³ä ñåçîííèõ êîëèâàíü», áî ñïîæèâà÷³
ìîæóòü çàâ÷àñíî ðîçïëàíóâàòè
ñâ³é áþäæåò ³ íå ïåðåéìàòèñü,
ùî ãàç âçèìêó áóäå êîøòóâàòè
10+ ãðèâåíü çà êóá.
Óðÿä âèð³øèâ ïðîäîâæèòè
ä³þ ºäèíîãî òàðèôó íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ íàñåëåííÿ. Ùå äâà
ì³ñÿö³, äî 30 ÷åðâíÿ, ìè áóäåìî
ïëàòèòè 1,68 ãðèâí³ çà ê³ëîâàò

«Жовта» зона карантину
Міністерство охорони здоров’я
29 квітня оновило розподіл зон
карантину по областях України.
У нас відбувся спад захворюваності на ковід, тому Вінницьку
область перевели з «помаранчевої» до «жовтої» зони карантину. В урядовій постанові від
9 грудня 2020 №1236 записані

правила «жовтої» зони карантину. Зокрема, в громадських
будівлях і транспорті ми маємо
бути у захисних масках. Заклади
культури можуть працювати за
умови, що зали будуть заповнені на 50% від загальної кількості
місць. Заклади харчування можуть працювати з 7.00 до 24.00.

Розпочався процес переоформлення субсидій. Якщо раніше їх призначали автоматично,
то тепер — після подачі нового пакету документів та декларації
íà ì³ñÿöü. Íàãàäàºìî, ï³ä ê³íåöü
2020-ãî Êàáì³í ñêàñóâàâ ï³ëüãîâèé òàðèô 90 êîï³éîê çà ê³ëîâàò,
ÿêèé ä³ÿâ, ÿêùî ñïîæèâàííÿ
äîð³âíþâàëî äî 100 êÂò/ãîäèí
íà ì³ñÿöü. Íàòîì³ñòü çàòâåðäèëè
ö³íó 1,68 ãðí çà ê³ëîâàò, ÿêèé
ìàâ ä³ÿòè äî 1 òðàâíÿ. Ðåøòà
òàðèô³â â òðàâí³ çàëèøèòüñÿ
íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³.
Ó òðàâí³ ïî÷àëè ïåðåïðèçíà÷àòè ñóáñèä³¿ íà ë³òí³é ïåð³îä.
Ðàí³øå öå ðîáèëè áåç äîäàòêîâîãî çâåðíåííÿ. Òåïåð — ò³ëüêè
ï³ñëÿ ïîäàííÿ íîâîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â. Ïîòðàïèòè íà ïðèéîì
ìîæíà çà òàëîíîì ïîïåðåäíüîãî
çàïèñó.
Êð³ì òîãî, äåùî çì³íèëè
ïðàâèëà, çà ÿêèìè ñîöçàõèñò

Рекордна кількість смертей
від коронавірусу була у квітні
ОЛЕНА УДВУД

 Öüîãî òèæíÿ ñèòóàö³ÿ ³ç
ïîøèðåííÿì COVID-19 â îáëàñò³ ñòàá³ë³çóâàëàñÿ. Îñòàíí³
òðè äí³ íà Â³ííè÷÷èí³ ô³êñóþòü
ìåíøå, í³æ 100 íîâèõ âèïàäê³â
çà äîáó. Êè¿âñüêà òà Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñò³, à òàêîæ ì³ñòî
Êè¿â âèéøëè ç «÷åðâîíî¿» çîíè
åï³äíåáåçïåêè. À Â³ííè÷÷èíà
òåïåð ó «æîâò³é». À öå çíà÷èòü, ùî â îáëàñò³ äîçâîëåíî
ïðàöþâàòè çàêëàäàì êóëüòóðè,
ñïîðòçàëàì, ô³òíåñ-öåíòðàì ³
áàñåéíàì, ãîòåëÿì, ñàíàòîðíîêóðîðòíèì çàêëàäàì, çàêëàäàì,
ÿê³ íàäàþòü ñîöïîñëóãè, ðåàá³ë³òàö³éíèì óñòàíîâàì äëÿ
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. À òàêîæ

äîçâîëåíî ïðîâîäèòè ñïîðòèâí³
çàõîäè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ êîëèøíüîãî
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, òî ó íàñ
ñòàíîì íà ñåðåäó, 5 òðàâíÿ, áóëî
âæå 2 869 ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â COVID-19 â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿. Òàê³ äàí³ Êîçÿòèíñüêîãî
ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü. Çà îñòàíí³
ñ³ì äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ 63 íîâèõ õâîðèõ. Öå ìàéæå íà ÷îòèðè
äåñÿòêè ìåíøå, í³æ ìèíóëîãî
òèæíÿ.
Íà æàëü, êîðîíàâ³ðóñ ïðîäîâæóº çàáèðàòè æèòòÿ íàøèõ
çåìëÿê³â. Çà îñòàíí³é òèæäåíü
ùå ÷åòâåðî ìåøêàíö³â êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó

ïîìåðëè â³ä óñêëàäíåíü, âèêëèêàíèõ COVID-19. Íàðàç³
çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ
âèïàäê³â — 69 îñ³á.
Çà âåñü êâ³òåíü êîðîíàâ³ðóñ
çàáðàâ æèòòÿ 26 êîçÿòèí÷àí.
Öå — ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü â³ä
ïî÷àòêó ïàíäåì³¿. Äî öüîãî
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ
âèïàäê³â ô³êñóâàëè ó áåðåçí³.
Òîä³ çà ì³ñÿöü ïîìåðëî 16-òåðî.
Òà º ³ õîðîø³ íîâèíè. ×åðåç
òå, ùî ïðèð³ñò çàõâîðþâàíîñò³
çíèçèâñÿ, ó÷í³ ñåðåäíüî¿ òà ñòàðøî¿ øêîëè ïîïðîùàëèñÿ ç äèñòàíö³éíèì íàâ÷àííÿì. Ó ñåðåäó,
5 òðàâíÿ, øêîëè Êîçÿòèíñüêî¿
ãðîìàäè çàïðàöþâàëè ó çâè÷íîìó ðåæèì³.

íå ïðèçíà÷èòü âàì ñóáñèä³þ.
Íà îñòàííüîìó çàñ³äàíí³ óðÿäó
28 êâ³òíÿ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Äåíèñ Øìèãàëü ïåðåðàõóâàâ
íîâàö³¿.
— ßêùî âè ìàºòå íà äåïîçèòíîìó ðàõóíêó â áàíêó á³ëüøå 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü, êóïóºòå
íîâó àâò³âêó àáî âàëþòó, îäíîðàçîâî, íà ñóìó á³ëüøå 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü — âàì ñóáñèä³þ,
çâ³ñíî, íå ïðèçíà÷àòü, — êàçàâ
Øìèãàëü.
Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî äëÿ á³ëüøîñò³ îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ. À «íîâ³ ïðàâèëà — öå ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü,
àáè äîïîìîãó îòðèìóâàëè ò³, õòî
¿¿ ñïðàâä³ ïîòðåáóº».
Ç íàãîäè Äíÿ ïàì’ÿò³ òà ïðè-

ìèðåííÿ, âåòåðàíè, ó÷àñíèêè
áîéîâèõ ä³é îòðèìàþòü ùîð³÷í³
ðàçîâ³ âèïëàòè.
— Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³,
ñòàíîì íà 1 êâ³òíÿ, íà îáë³êó
â äåðæðåºñòð³ ïåðåáóâàº 43 òèñÿ÷³ 217 âåòåðàí³â â³éíè òà 101 ëþäèíà ç ÷èñëà æåðòâ íàöèñòñüêèõ
ïåðåñë³äóâàíü, ÿê³ ìàþòü ïðàâî
íà îòðèìàííÿ ùîð³÷íî¿ ðàçîâî¿
ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, — ñêàçàâ
ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³é
Áîðçîâ.
Çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ âèïëàòÿòü â³ä 612 äî 4421 ãðèâåíü. Êîøòè íàðàõóþòü áåç äîäàòêîâîãî
çâåðíåííÿ: íà áàíê³âñüê³ êàðòêè
àáî ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ, äå ëþäè
îòðèìóþòü ³íø³ âèäè äåðæàâíî¿
äîïîìîãè.

Фермеру присудили
відшкодувати 115 тисяч
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çàäîâîëüíèâ ïîçîâ
ïðîêóðàòóðè äî ôåðìåðñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà ç Õì³ëüíèöüêîãî
ðàéîíó ïðî ïîâåðíåííÿ ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòèõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ó âëàñí³ñòü äåðæàâè.
Éäåòüñÿ ïðî çåìëþ íà òåðèòîð³¿
Ãëóõîâåöüêî¿ ãðîìàäè. Ôåðìåð
âèêîðèñòîâóâàâ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 66,8 ãåêòàðà
äëÿ âèðîùóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð. Âàðò³ñòü çåìë³
ñòàíîâèòü 14 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
— Âîäíî÷àñ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî
ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ó âëàñí³ñòü àáî íàäàííÿ ó êî-

ðèñòóâàííÿ (îðåíäó) ôåðìåðó
íå ïðèéìàëèñü òà ïðàâî÷èíè
íå â÷èíÿëèñü, — ³íôîðìóº
ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Òîáòî, ôåðìåð êîðèñòóâàâñÿ
çåìëåþ áåç äîçâîëó. Ó çâ’ÿçêó ç
òèì, ùî äåðæàâí³ îðãàíè ñàìîñò³éíî íå çâåðòàëèñÿ äî ñóäó, ç
ìåòîþ ïðèìóñîâîãî çâ³ëüíåííÿ
ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, â³äïîâ³äíèé ïîçîâ ïðåä’ÿâèëà ïðîêóðàòóðà.
Â³äòàê, ñóä çà ïîçîâîì ïðîêóðàòóðè çîáîâ’ÿçàâ ôåðìåðà çâ³ëüíèòè ñàìîâ³ëüíî çàéíÿò³ çåìåëüí³
ä³ëÿíêè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ òà
ñïëàòèòè 115 òèñÿ÷ ãðèâåíü øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ âíàñë³äîê ñàìîâ³ëüíîãî çàéíÿòòÿ çåìåëü.
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ПЕНСІЮ ДАВАТИМУТЬ НА КАРТКУ
Гроші  Діджиталізація повільно
добирається до пенсіонерів. Від
1 вересня 2021 року пенсію та соціальну
допомогу будуть нараховувати тільки
на банківські картки, за винятком деяких
категорій громадян. У що це виллється —
розбиралися наші журналісти
ОЛЕНА УДВУД

Íà îòðèìóâà÷³â ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ÷åêàþòü çì³íè.
Âæå ç 1 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó çì³íþþòüñÿ ïðàâèëà öèõ âèïëàò,
ïðî ùî ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³
Óðÿäîâîãî ïîðòàëó. Äîñòàâêó
ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè
áåçïîñåðåäíüî äîäîìó çìîæóòü
îòðèìóâàòè ëèøå:
 ëþäè, ÿêèì 80 ðîê³â ³ á³ëüøå;
 ò³, õòî ìàº ³íâàë³äí³ñòü ²
ãðóïè;
 îñîáè, ÿê³ íå çäàòí³ äî ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ ³ ïîòðåáóþòü
ïîñò³éíîãî ñòîðîííüîãî äîãëÿäó;
 îäåðæóâà÷³ äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íå ìàþòü
ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà äîïîìîãè
íà äîãëÿä.
Ò³, õòî óâ³éøîâ äî öüîãî
ïåðåë³êó, ìàòèìóòü ïðàâî âèáîðó — àáî îòðèìóâàòè âèïëàòó ÷åðåç áàíê, àáî ÷åðåç
îïåðàòîðà ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó,
ÿêîãî âèçíà÷àòü ï³ñëÿ ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó. Íàòîì³ñòü
âñ³ ðåøòà áóäóòü îòðèìóâàòè
ïåíñ³þ ³ äîïîìîãó âèíÿòêîâî
íà áàíê³âñüêó êàðòêó.
Ïîêè ùî ó ïåíñ³îíåð³â º âèá³ð — àáî â³äêðèâàòè ðàõóíîê
ó áàíêó, àáî îòðèìóâàòè ïåíñ³þ
÷åðåç ïîøòó. ßê ïîâ³äîìëÿþòü
â «Óêðïîøò³», íàðàç³ ìàéæå
3,5 ì³ëüéîíà ïåíñ³îíåð³â îòðèìóþòü ïåíñ³þ ÷åðåç «Óêðïîøòó». ×àñòèíà éäå çà ãðîøèìà
áåçïîñåðåäíüî äî â³ää³ëåííÿ,
÷àñòèí³ âèïëàòè ïðèíîñèòü
ëèñòîíîøà.
Òåïåð ïåíñ³îíåð³â ñòàâëÿòü
ïåðåä ôàêòîì ³ îáðàòè âîíè
çìîæóòü õ³áà ùî áàíê, ùîïðàâäà, ëèøå ç ïåðåë³êó óñòàíîâ,
ÿê³ óïîâíîâàæåí³ íà âèïëàòó
ïåíñ³é. Çà äàíèìè Ì³í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â, ñòàíîì íà 1 êâ³òíÿ
öüîãî ðîêó òàêèõ 45. Ïåðåë³ê
ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà ïîñèëàííÿì bit.ly/3tiTqGn.
Â³äêðèòè ðàõóíîê ó áàíêó òðåáà äî 1 âåðåñíÿ. ßêùî æ íå çðî-

Вже з 1 вересня пенсію будуть нараховувати на картку.
Тож пенсіонерам доведеться шукати банкомати, аби зняти гроші
áèòå öüîãî ñàìîñò³éíî, çàì³ñòü
âàñ ðàõóíîê â³äêðèº Ïåíñ³éíèé
ôîíä ÷è â³ää³ë ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Ùîïðàâäà, ïîò³ì áàíê
ìîæíà çì³íèòè.
×èì öå íîâîââåäåííÿ îáåðíåòüñÿ äëÿ ëþäåé? Òèì, õòî
ìåøêàº ó Êîçÿòèí³, áóäå äåùî
ïðîñò³øå. Àäæå ó ì³ñò³ º ³ â³ää³ëåííÿ áàíê³â, ³ áàíêîìàòè, ³
ìàãàçèíè, äå ìîæíà ðîçðàõîâóâàòèñÿ êàðòêîþ. Ùîïðàâäà,
ïåíñ³îíåðàì äîâåäåòüñÿ îïàíîâóâàòè íîâ³ çíàííÿ, áî òðåáà

áóäå íàâ÷èòèñÿ êîðèñòóâàòèñÿ
áàíêîìàòîì ³ ïëàòèòè çà ïîêóïêè ÷åðåç òåðì³íàë. Äîáðå,
ÿêùî çíàéäóòüñÿ ïîðó÷ ëþäè,
ÿê³ çìîæóòü ïîÿñíèòè, ÿê öå
ïðàâèëüíî ðîáèòè.
Òà ÷è ïîäóìàëè, íàñàìïåðåä,
ïðî ìåøêàíö³â ñåëà, êîëè çáèðàëèñÿ âò³ëèòè â æèòòÿ öå íîâîââåäåííÿ? Àäæå ó á³ëüøîñò³
ñ³ë íåìàº àí³ áàíê³âñüêèõ â³ää³ëåíü, àí³ áàíêîìàò³â. Íàâ³òü
ó òèõ, ÿê³ º öåíòðàìè ãðîìàä.
Çà äàíèìè ñàéò³â áàíê³âñüêèõ

óñòàíîâ, â³ää³ëåííÿ «Îùàäáàíêó» º ëèøå ó Ìàõí³âö³. Áàíêîìàòè «Óêðñèááàíêó» — ëèøå
ó Ìàõí³âö³ òà Ãëóõ³âöÿõ.
Òîæ ìåøêàíöÿì ñ³ë äîâåäåòüñÿ ¿õàòè äî Êîçÿòèíà, Áåðäè÷åâà
÷è ³íøîãî ì³ñòà äëÿ òîãî, ùîá
â³äêðèòè ðàõóíîê ó áàíêó. À ïîò³ì ùîðàçó ¿õàòè äî ì³ñòà àáî
³íøîãî ñåëà çí³ìàòè ïåíñ³þ ÷è
äîïîìîãó. Áî ó ñ³ëüñüêèõ ìàãàçèíàõ áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ
íå ðîçðàõóºøñÿ. Òà é ó ì³ñò³
òåðì³íàëè íå â êîæíîìó º.

Як козятинчани Воскресіння Господнє відзначали
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Освячення паски в селі Сокілець.
Тут люди почали збиратися о сьомій годині ранку

 Âåëèêäåíü àáî Âîñêðåñ³ííÿ
Õðèñòîâå — íàäçâè÷àéíî âàæëèâå ñâÿòî äëÿ êîæíîãî õðèñòèÿíèíà, ÿê êàæóòü — «òîðæåñòâî
³ç òîðæåñòâ». Ò³ëüêè, íà æàëü,
åï³äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó âíåñëà
êîðåêòèâè â îñâÿ÷åííÿ ïàñêè.
Ùîá çìåíøèòè ñêóï÷åííÿ
ëþäåé ó õðàìàõ ³ íà îñâÿ÷åíí³
ïàñêè, ñâÿùåíèêè ñòàëè ñâÿòèòè
ïàñõàëüí³ êîøèêè ï³ñëÿ ñëóæáè
Âåëèêî¿ ñóáîòè ³ ï³ñëÿ òðàäèö³éíî¿ âñåí³÷íî¿ íåä³ëüíîãî ðàíêó.
Ïåðøîþ öåðêâîþ, â ÿê³é ìè ïîáóâàëè, áóâ õðàì Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Îñâÿ÷åííÿ
ïî÷àëîñÿ ï³ñëÿ 4-¿ ðàíêó. Ëþäè,
âèêîíóþ÷è ïðàâèëà êàðàíòèíó,
óòâîðèëè äâà ê³ëüöÿ íàâêîëî
öåðêâè ³ íà äîðîç³. Ï³äõîäèëè
íàø³ çåìëÿêè äî õðàìó ìàéæå
êîæí³ 5–10 õâèëèí. Ò³, ùî âñòèãàëè íà îñâÿ÷åííÿ, çà äåê³ëüêà
õâèëèí ïîâåðòàëèñÿ â ð³äí³ äîì³âêè. Õòî ïðèõîäèâ ï³ñëÿ îñâÿ÷åííÿ, õâèëèí 10 ÷åêàëè.
— Ç êîæíèì îñâÿ÷åííÿì ëþäåé áóäå ïðèõîäèòè ìåíøå, àëå
áóäó îñâÿ÷óâàòè ïàñõàëüí³ êîøèêè äî ñüîìî¿ ðàíêó, — êàçàâ

íàñòîÿòåëü õðàìó îòåöü Âàñèëü.
Ìè íå ñòàëè ÷åêàòè ñüîìî¿
ðàíêó ³ ïî¿õàëè äî õðàìó ïðîðîêà ²ëë³.
Äîðîãîþ ¿õàëè ïîâç ïëîùó.
Òàì ïîäðóææÿ êîçÿòèí÷àí ç
6-ë³òíüîþ äîíüêîþ ïðèéøëè
äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó «Ïàñõàëüíå
ÿéöå», ùî áóëî ðîçì³ùåíå
íà ïëîù³. Â³ä êîçÿòèí÷àí ìè
ä³çíàëèñÿ, ùî ïàñêó ¿ì ïîñâÿòèëè â öåðêâ³ ²êîíè Ïî÷à¿âñüêî¿
Áîæî¿ Ìàòåð³, à íà ïëîùó âîíè
ïðè¿õàëè, ùîá äîíüêó ñôîòîãðàôóâàòè.
Çà¿õàëè ìè äî Àíòîíà Áîðèñà — íàñòîÿòåëÿ õðàìó Ð³çäâà
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ ºïàðõ³¿. Â³í ïðîâîäèâ
ñëóæáó Áîæó, à îñâÿ÷åííÿ ïàñõàëüíèõ êîøèê³â ó íüîãî áóëî
çàïëàíîâàíî íà 8-ìó ðàíêó.
Áóëè é â îòöÿ Ðîìàíà, íàñòîÿòåëÿ õðàìó Ïðîðîêà ñâÿòîãî
²ëë³. Â³í ò³ëüêè çàâåðøèâ ÷åðãîâå îñâÿ÷åííÿ.
Ïî¿õàëè ïîäèâèòèñÿ, ÿê ñâÿòÿòü ïàñêè ó ñåë³. Íàéáëèæ÷èé
õðàì äîðîãîþ äîäîìó — öåðêâà
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ,
ùî ó Ñîê³ëüö³.

Â³ä ì³ñöåâèõ ïàðàô³ÿí ìè ä³çíàëèñÿ, ùî õðàì Ñâÿòîãî Ìèêîëè ×óäîòâîðöÿ ïîáóäîâàíèé
äàâíî òà ïðèâåñòè éîãî äî ëàäó
íå äîõîäèëè ðóêè. ² îò â ìèíóëîìó ðîö³ ÷àñòêîâî çà ãðîø³
ãðîìàäè, ³ çà âëàñíèé êîøò
ì³ñöåâîãî ï³äïðèºìöÿ, ó õðàì³
çáóäóâàëè íîâèé êóïîë ³ ïðîâåëè ðåñòàâðàö³þ ïðèì³ùåííÿ
âñåðåäèí³.
— Ðîáîòè òóò ùå áàãàòî òà ãîëîâíå âæå çðîáëåíî — âîäà íà ãîëîâè ïðèõîæàíàì âæå íå òå÷å, —
ñêàçàëà öåðêîâíèé ñòàðîñòà.
Î ñüîì³é ãîäèí³ ñòàëè ï³äõîäèòè ïåðø³ ñâÿòêóþ÷³. Äî îñâÿ÷åííÿ ïàñêè, ÿêå ðîçïî÷àëîñÿ
î 8 ãîäèí³, ïðèéøëè 86 ñîê³ëü÷àí.
Ðèòóàë îñâÿ÷åííÿ ñïîäîáàâñÿ
ÿê äîðîñëèì, òàê ³ ä³òÿì, ëèøå
òðèð³÷íà ïðèõîæàíêà â³ä ïîòðàïëÿííÿ ñâÿ÷åíî¿ âîäè ïîâåðíóëàñÿ ëè÷êîì äî ìàìè.
Íà çàâåðøåííÿ ñâÿòêîâîãî
ä³éñòâà îòåöü Âàñèëü ïîáàæàâ
ñåëÿíàì ³ ãîñòÿì ñåëà ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ñìàêóâàòè ïàñêîþ, ³
íåçâàæàþ÷è íà ð³çí³ âèêëèêè,
ðàä³òè æèòòþ.
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МІСТ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЦЮ ВІДКРИЛИ
Дочекалися  В четвер, 29 квітня,
будівельники компанії «112 Бровари»
та дорожники служби автомобільних
доріг у Вінницькій області відкрили міст
через колії на Білоцерківській трасі.
Як це було — в нашій розповіді
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Çàêðèëè ì³ñò 17 âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Ðåìîíò áóâ ðîçðàõîâàíèé íà â³ñ³ì ì³ñÿö³â. Äî Íîâîãî ðîêó áóä³âåëüí³ ðîáîòè
éøëè óäàðíèìè òåìïàìè. Àëå
ç ïî÷àòêó òðåòüî¿ äåêàäè ãðóäíÿ
ð³çêî ïîã³ðøèëàñü ïîãîäà, òîìó
áóä³âåëüí³ ðîáîòè ïðèïèíèëèñÿ.
Â³äíîâèëè ðîáîòè íà ïî÷àòêó
êâ³òíÿ. Ïî÷àëè ç íàñèïó ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè òà âîäîâ³äâåäåííÿ, àäæå íîâèé ì³ñò, ïîð³âíÿíî
ç³ ñâî¿ì ïîïåðåäíèêîì, äîäàâ
ó çðîñò³ íà ö³ëèé ìåòð ³ äîáðÿ÷å
ðîçøèðèâñÿ. Íîâà ìåòàëåâà êîíñòðóêö³ÿ äîçâîëèëà ðîçøèðèòè
ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè äî ï³âòîðà
ìåòðà êîæåí ³ ñàìó ïðî¿æäæó
÷àñòèíó äî âîñüìè ìåòð³â.

Ó äåíü â³äêðèòòÿ ìîñòà âåñòè
ïåðøó àâò³âêó äîâ³ðèëè ãóáåðíàòîðó Ñåðã³þ Áîðçîâó. Ò³ëüêè
â³í íå ñòàâ ñ³äàòè çà êåðìî,
ñêàçàâ: «ßêùî òàêà âîëÿ ãðîìàäè, òî ÿ ñÿäó ò³ëüêè ç áîêó
â³ä âîä³ÿ». Ïîò³ì ãóáåðíàòîð
ïîäÿêóâàâ áóä³âåëüíèêàì, ùî
âîíè ñòðèìàëè ñëîâî ³ â³äêðèëè ì³ñò äî âåëèêîäí³õ ñâÿò.
Âäÿ÷íèé â³í ì³ñüêîìó ãîëîâ³,
ùî âîíà ïîñò³éíî íàãàäóâàëà,
êîëè â³äêðèþòü ÷åðåç ì³ñò äîðîãó. Áóä³âåëüíèêè ïîäÿêóâàëè
çà ñõâàëüí³ â³äãóêè ³ ïåðåðàõóâàëè ôðîíò ðîá³ò, ÿê³ âîíè âèêîíàëè: ðåìîíò òà ï³äñèëåííÿ
îïîð; âëàøòóâàííÿ íîâèõ ï³äôåðìåííèê³â; âëàøòóâàííÿ øàôîâèõ òà ï³äï³ðíèõ ñò³íîê; çàì³íà ìåòàëåâî¿ ïðîãîíîâî¿ áóäîâè

Новий міст порівняно зі своїм попередником, додав у зрості на цілий метр і добряче
розширився. Тепер ширина проїжджої частини – майже вісім метрів
íà íîâó ìåòàëåâó; âëàøòóâàííÿ
ã³äðî³çîëÿö³¿; âåðõíüîãî øàðó
ïîêðèòòÿ òà ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â;
àíòèêîðîç³éíèé çàõèñò çàë³çîáåòîííèõ òà ìåòàëåâèõ êîíñòðóêö³é; âëàøòóâàííÿ âîäîâ³äâîäó;
âñòàíîâëåííÿ îöèíêîâàíîãî
áàð’ºðíîãî òà ïåðèëüíîãî îãîðîäæåííÿ; íàíåñåííÿ ðîçì³òêè;

âëàøòóâàííÿ ï³äõîä³â äî øòó÷íî¿ ñïîðóäè; ïåðåâëàøòóâàííÿ
êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³, ïîâ³òðÿíî¿
ë³í³¿ ËÅÏ-10, êàáåëüíî¿ ë³í³¿
ÊË-04. Âëàøòîâàíî îá’¿çíó äîðîãó, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðî¿çäó
ëåãêîâîãî òðàíñïîðòó.
Í³áè âñå äîáðå, äîðîãó ïðî³íñïåêòóâàëè ³ àâò³âêè ïî¿õàëè,

à ÿê ç ï³øîõîäàìè? Íà ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè ò³ëüêè ïî÷àëè
çàêëàäàòè àñôàëüò. ª îñòð³âåöü
áåçïåêè, ÿê êàæóòü, íà îêî, ì³æ
áîðäþðîì ïåðåõîäó ³ ïðî¿æäæîþ
÷àñòèíîþ º 50 ÷è íàâ³òü 60 ñàíòèìåòð³â. Òàê òî ñêîð³øå âóçåñåíüêà âåëîäîð³æêà í³æ óçá³÷÷ÿ
äëÿ ï³øîõîä³â.

Трохи історії
На необхідність ремонту мосту звернув
увагу заслужений будівельник України
Олег Каменний. Він писав листи у службу
доріг і Міністерство транспорту. Не раз
був на прийомі у посадовців міністерства
та служби доріг у Вінницькій обл. Йому
в допомогу долучилися діючий на ту пору
міський голова Олександр Пузир, а пізніше народний депутат Петро Юрчишин.
В автодорі розводили руками, мовляв,
ми знаємо, що міст вже треба робити,
тільки щоб розпочати роботи, потрібно,
щоб на нього були виділені кошти, а їх,
на жаль, немає.
Кошти на наш міст виділив Кабмін за програмою «Велике будівництво». Спочатку

зробили об’їзну через Титусівку. До речі,
за словами начальника служби автомобільних доріг у Вінницькій обл. Ігоря
Жебелєва, нам цю дорогу «подарують»,
хоча за законодавством цю дорогу мають
зняти, так як вона тимчасова, зроблена
тільки на час ремонту моста. Але посадовець пообіцяв, що звернеться з листом,
щоб дорогу залишили місцевій громаді
за умови, що місцева влада візьме її на баланс і буде за нею дивитися. А ще Жебелєв
додав, що ця дорога зроблена тільки для
малотоннажного транспорту і потрібно
заборонити рух автівок ваговозів.
— Тоді буде з дорогою все добре, — сказав
начальник служби автодору.

На відкриття мосту прийшли працівниці швейної фабрики

Виставка до Великодня
ЛІЛІЯ МАКАРЕВИЧ, ДИРЕКТОР МУЗЕЮ
ІСТОРІЇ МІСТА КОЗЯТИН

 Ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êîçÿòèí çàïðîøóº â³äâ³äàòè âèñòàâêó äî Âåëèêîäíÿ ï³ä íàçâîþ «Âåëèêäåíü
³äå, íàì ðàä³ñòü íåñå» ç äîòðèìàííÿì êàðàíòèííèõ çàõîä³â.
Íà í³é ïðåäñòàâëåíî ñòàðîâèíí³
ëèñò³âêè ïàñõàëüíî¿ òåìàòèêè òà
ïèñàíêè ³ç ôîíä³â ìóçåþ. Áàæàþ÷³ ìîæóòü îòðèìàòè çàäîâîëåííÿ â³ä ïåðåãëÿäó 12 òåìàòè÷íèõ
ëèñò³âîê òà ïîíàä 30 ïèñàíîê,
ÿê³ â ð³çí³ ÷àñè áóëè ïîäàðîâàí³
ìóçåþ. Ñåðåä ëèñò³âîê ïîïóëÿðí³
ó äîðåâîëþö³éíèé ïåð³îä ñåð³ÿ
êàðòîê ç óêðà¿íñüêèìè ÷îðíî-á³ëèìè îðíàìåíòàìè òà çîáðàæåíè-

ìè íà íèõ ä³òüìè ç êðàøàíêàìè,
êóð÷àòêàìè. Âîíè âèéøëè ó ñâ³ò
íà ïî÷àòêó 20 ñò. êîëüîðîâèìè,
ÿñêðàâèìè. Ç³ çâîðîòó í³÷îãî
íå íàïèñàíî, à ïîøòîâ³ ìàðêè
òèõ ÷àñ³â, íà æàëü, ïîøêîäæåí³.
Òà é íà ñàìèõ ëèñò³âêàõ ïîì³òí³
çàëèøêè áîðîøíÿíîãî êëåþ, áî
¿õ ãîñïîäàð³ íàêëåþâàëè ó àëüáîìàõ. Öå íàéïîïóëÿðí³øà áóëà
âåëèêîäíÿ òåìàòèêà íà òîé ÷àñ.
Êîøòóâàëè âîíè 30 êîï. Ðÿä
ëèñò³âîê ÷îðíî-á³ëèõ ç çîáðàæåíèìè íà íèõ êðàñèâèìè þíèìè
ä³â÷àòàìè, ÿê³ ïîçóþòü â êîìïàí³¿ êóðåé ³ òðèìàþòü ñèìâîë
ïàñõàëüíèõ ñâÿò — ÿéöå. Íà äåÿêèõ ñâ³òëèíàõ çîáðàæåí³ ä³òè ç

âåðáîâèìè ã³ëî÷êàìè. Ïàñõàëüí³
ëèñò³âêè âèïóñêàëèñÿ äî 1917 ð.
Â ðàäÿíñüê³ ÷àñè êîçÿòèíö³ ï³äòðèìóâàëè çâ’ÿçêè ç ðîäè÷àìè
ó ªâðîï³ ³ ïàñõàëüíî¿ òåìàòèêè
ëèñò³âêè ïðèõîäèëè äî íèõ áåç
íàâ³òü íàòÿêó ïðî ñâÿòî ç Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èíè, àëå ïåðåñèëàëèñÿ
ðîäè÷àì îáåðåæíî, ç³ çâè÷àéíèì ïîáóòîâèì çì³ñòîì, òîìó
ùî â ïåð³îä ðåïðåñ³é ìåøêàíö³
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ìîãëè áóòè
çààðåøòîâàí³ ëèøå çà çâ’ÿçîê ç
³íîçåìöÿìè.
Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³
ïèñàíêè, ðîçïèñàí³ ãóàøøþ
ïî äåðåâó ó÷íÿìè õóäîæíüîãî
êëàñó Êîçÿòèíñüêî¿ ìóçè÷íî¿

Бажаючі можуть переглянути 12 тематичних листівок та
понад 30 писанок. Які в різні часи були подаровані музею
øêîëè ïåäàãîãà Íàòàë³¿ Ñòåïàíþê — Îëåêñàíäðè Áðàæèíñüêî¿, Äàðèíè Ïî÷àëîâî¿,
Àíäð³ÿ Ëàâðåíþêà òà Áîãäàíà
Âîéòêà ç³ øêîëè ¹ 3. Îðèã³íàëüí³ ðîçïèñàí³ êëàñè÷íî ÿéöÿ

â ìóçåéí³é êîëåêö³¿ ïèñàíêàðêè Îêñàíè Ñåñì³é ç Ãëóõîâåöü
(â òîìó ÷èñë³ îäíà ðîáîòà ç â³çåðóíêîì, âèòðàâëåíèì îöòîì),
ðîçïèñàí³ ÿéöÿ ïèñàíêàðêè Òåòÿíè Ìàð’ÿí÷èê.
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ХОЧУТЬ ДАТИ ЗВАННЯ ПОЧЕСНОГО
ГРОМАДЯНИНА ПОСМЕРТНО
Пропозиція  У 2020-му звання
«Почесний громадянин міста Козятин»
не отримав ніхто, та вже цьогоріч список
почесних може поповнитися. Це звання
збираються присвоїти колишньому
очільнику Козятина Михайлу Висоцькому.
Розповідаємо, що означає це звання і чим
запам’ятався Михайло Висоцький за роки
свого керування громадою міста
ОЛЕНА УДВУД

Ó ñïèñêó ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
Êîçÿòèíà ìè íàðàõóâàëè ÷îòèðè
äåñÿòêè ëþäåé. Áóâ ïåð³îä, êîëè
¿õí³ ñâ³òëèíè âèñ³ëè íà äîøö³ ïîøàíè á³ëÿ ïàðêó ³ ¿õ îáëè÷÷ÿ ìîãëè áà÷èòè óñ³, õòî ïðîãóëþºòüñÿ
âóëèöåþ Ïèëèïà Îðëèêà. Íèí³ æ
ôîòîãðàô³¿ ïî÷åñíèõ ñêðîìíî
ïðèêðàøàþòü ñò³íè îáàá³÷ ñõîä³â ó ïðèì³ùåíí³ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ñåðåä òèõ, êîìó ïðèñâî¿ëè öå
çâàííÿ, ëþäè ð³çíèõ ïðîôåñ³é
³ íå ëèøå êîçÿòèí÷àíè. Àäæå
öå çâàííÿ ìîæóòü äàâàòè ³ òèì,
õòî íå ðîäîì ç Êîçÿòèíà ³ íàâ³òü
òóò íå æèâå.

Ó ñïèñêó ïî÷åñíèõ ³ ó÷àñíèêè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ³ çàãèáë³
âî¿íè ÀÒÎ/ÎÎÑ, ³ çàë³çíè÷íèêè, ³ñòîðèêè òà ä³ÿ÷³ êóëüòóðè,
³ íàâ³òü åêñ-êåð³âíèê Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ Çàë³çíèö³ Îëåêñ³é
Êðèâîï³øèí òà êîëèøí³é ì³ñüêèé ãîëîâà Êîçÿòèíà Îëåêñàíäð
Ãâåëåñ³àí³.
ПРОВОДЯТЬ ОБГОВОРЕННЯ
Ëþäèíà íå ìîæå ñàìà ñåáå
ïîäàòè íà ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà. Êàíäèäàòóðè ïðîïîíóþòü
ì³ñüêèé ãîëîâà, òðóäîâèé êîëåêòèâ ÷è çàãàëüí³ çáîðè ãðîìàäÿí.
Ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòü ùîðîêó
ç 1 ñ³÷íÿ äî 31 áåðåçíÿ. À îò ÷è

ïðèñâîþâàòè çâàííÿ, âèð³øóþòü
äåïóòàòè íà ñåñ³¿. Âò³ì, çã³äíî
ç ïîëîæåííÿì, ÿêå ïðèéìàëà
ì³ñüêà ðàäà, öüîìó ìàº ïåðåäóâàòè ùå é ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ.
Íàðàç³ íà ñàéò³ Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîõîäèòü ãîëîñóâàííÿ çà êàíäèäàòóðó Ìèõàéëà
Âèñîöüêîãî. Â³í áóâ êåðìàíè÷åì
ì³ñòà ç 2006 ïî 2010 ðîêè.
Äî òîãî, ÿê ñ³ñòè ó ìåðñüêå
êð³ñëî, Ìèõàéëî Âèñîöüêèé
ïðàöþâàâ íà çàë³çíèö³. Ïî÷èíàâ
³ç ïîì³÷íèêà ìàøèí³ñòà ó íàøîìó ëîêîìîòèâíîìó äåïî ³ äîñëóæèâñÿ äî íà÷àëüíèêà. Î÷îëþâàâ
Ò×-3 ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â.
Ìèõàéëî Âèñîöüêèé âæå áóâ
ó ïîë³òèö³ ùå äî òîãî, ÿê ñòàâ
ìåðîì. Àäæå â³í áóâ äåïóòàòîì
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ÷åòâåðòîãî ñêëèêàííÿ. Ó 55 ðîê³â
ñòàâ êåðìàíè÷åì ì³ñòà Êîçÿòèí,
âèãðàâøè âèáîðè ó 2006-ìó.
Ó 2010 ïðîáóâàâ ùå ðàç ñòàòè
ìåðîì, àëå ïðîãðàâ Îëåêñàíäðó
Ãâåëåñ³àí³.
ЧИМ ЗАПАМ’ЯТАВСЯ
ВИСОЦЬКИЙ?
Ó ïåðø³ ðîêè íà ïîñàä³ ìåðà
Ìèõàéëî Âèñîöüêèé ïðîâîäèâ
áîðîòüáó ç³ ñòèõ³éíèì ðèíêîì.

Які привілеї мають Почесні громадяни
Почесний громадянин міста Козятин — це не лише про
звання, це ще й про пільги, які
отримують люди, яких долучили
до цього списку. Щоправда, є
одне але — пільги діють лише
на території міста. А позаяк звання присвоюють не лише козятинчанам, їх можуть отримувати
далеко не всі з переліку.
Почесним громадянам виплачу-

ють компенсацію на оплату комунальних послуг, скрапленого
газу і твердого палива, користування стаціонарним телефоном, а також проїзд у автобусах
по Козятину. Також вони можуть
раз на рік отримати матеріальну
допомогу на оздоровлення, розмір якої дорівнює прожитковому мінімуму, а ті, хто вже на заслуженому відпочинку, можуть

отримати надбавку до пенсії,
якщо розмір пенсії не більше
двох мінімальних.
У випадку смерті почесного громадянина компенсацію на проїзд, оплату комірного, скрапленого газу і твердого палива та
користування стаціонарним
телефоном можуть отримувати
чоловік/дружина, чи, у випадку
їх відсутності, один з батьків.

Михайло Висоцький був міським головою Козятина
з 2006 по 2010 рік. Після своєї першої каденції
він пробував стати мером вдруге
Òîðãîâåëüí³ òî÷êè ç âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà, ÿêà òîä³ ùå ìàëà
íàçâó Êëàðè Öåòê³í, õîò³ëè
ïåðåíåñòè íà Âåëèêèé áàçàð ³
«Õë³áîäàð». ×åðåç öå ï³äïðèºìö³
íàâ³òü îðãàí³çîâóâàëè ï³êåò ³ ïåðåêðèâàëè Á³ëîöåðê³âñüêó òðàñó.
Íà ÷àñ êàäåíö³¿ Ìèõàéëà Âèñîöüêîãî ïðèïàâ ³ òîé áóðõëèâèé ïåð³îä, êîëè ó Êîçÿòèíà
ëåäü íå çàáðàëè ñòàòóñ ì³ñòà
îáëàñíîãî çíà÷åííÿ. Òîä³ ðàéîííà ðàäà çâåðòàëàñÿ äî îáëàñò³ ç
ïðîõàííÿì ïîâåðíóòè Êîçÿòèí
äî ðàéîííîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ.
Íà ùàñòÿ, ñòàòóñ ì³ñòà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ âäàëîñÿ çáåðåãòè.
Çà ãîëîâóâàííÿ Âèñîöüêîãî
ðåêîíñòðóþâàëè ôàñàä øêîëè
¹ 1 ó ò³é ÷àñòèí³ áóä³âë³, ÿêó
çâåëè ùå ó 1937-ìîìó. Âèïóñêíèêè, ÿê³ çàê³í÷èëè öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä äî 2008 ðîêó,
íåîäì³ííî ïðèãàäàþòü, ùî
øêîëà ðàí³øå áóëà ÷åðâîíîãî

êîëüîðó. Íèí³ öÿ ÷àñòèíà áóä³âë³ ðîæåâà. Ï³ä ÷àñ ðåìîíòó
òàêîæ çðîáèëè ñó÷àñíèé âõ³ä
äî øêîëè.
Çàâäÿêè Ìèõàéëó Âèñîöüêîìó Ïóøê³íñüêèé ïàðê îòðèìàâ
ñâ³é íèí³øí³é âèãëÿä, áî ñàìå
çà éîãî êàäåíö³¿ ïî÷àëàñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ñêâåðó. Íà ì³ñö³,
äå ñâîãî ÷àñó ñòîÿâ ðàäÿíñüêèé
íåä³þ÷èé ôîíòàí, ç’ÿâèëàñÿ
àëüòàíêà. Ïîðó÷ ³ç íåþ ïîñòàâèëè íîâèé âîäîãðàé, ùîïðàâäà, äî çàïóñêó ñïðàâà òàê ³
íå ä³éøëà. Ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³
ïàðêó îáëàøòóâàëè íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, à íà ñòàðîìó
ìàéäàí÷èêó ç’ÿâèëàñÿ íîâà ã³ðêà
òà ³ãðîâèé êîìïëåêñ. ×àñòèíó
äîð³æîê îáêëàëè áðóê³âêîþ.
Ó ò³ æ ðîêè â³äêðèëè îáëàñíèé
öåíòð ìàòåð³ òà äèòèíè, ó ïðèì³ùåíí³, äå êîëèñü áóâ êîìá³íàò ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ
«×îá³òîê».

Ремонти, ліфти, парти... Куди ще підуть гроші?
ОЛЕНА УДВУД

 Ó ÷åòâåð, 29 êâ³òíÿ, ïðîâåëè
10 ïîçà÷åðãîâó (òðåòþ çà ì³ñÿöü)
ñåñ³þ ì³ñüêî¿ ðàäè. Îñòàííº
ïåðåä öèì çàñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ
ð³âíî òèæäåíü òîìó. Ùî âèð³øóâàëè îáðàíö³ öüîãî ðàçó?
Äåñÿòà ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
ÿê ³ ïîïåðåäíÿ, ÿêó ïðîâåëè
22 êâ³òíÿ, òåæ áóëà íåäîâãîþ.
Ùîïðàâäà, öüîãî ðàçó çàñ³äàííÿ
òðèâàëî íå 7 õâèëèí, à ìàéæå
ï³â ãîäèíè.
Äåïóòàòè âêîòðå âíåñëè çì³íè
äî áþäæåòó. Çîêðåìà, âèä³ëèëè
3 ì³ëüéîíè ãðèâåíü íà ðåêîíñòðóêö³þ ïðèéìàëüíîãî â³ää³-

ëåííÿ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ùî ïðîâîäèòüñÿ ó ðàìêàõ
«Âåëèêîãî áóä³âíèöòâà». Íàãàäàºìî, äåðæàâà ïðîô³íàíñóâàëà
ëèøå òðåòèíó ðîá³ò çà ïðîåêòîì. Ðåøòà ô³íàíñóâàííÿ ëÿãëà
íà ïëå÷³ ãðîìàäè.
Ùå ï³â ì³ëüéîíà ãðèâåíü
âèä³ëèëè íà ïîòî÷íèé ðåìîíò
ÔÀÏ³â ó ñåëàõ, à òàêîæ 70 òèñÿ÷ ãðèâåíü — íà äâà ë³ôòè äëÿ
äâîõ ÔÀÏ³â.
— Ó íàñ º ÷àñ äî 1 ÷åðâíÿ
ïðèâåñòè âñ³ ÔÀÏè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã: îáëàøòóâàòè
ïàíäóñè, òóàëåòè ³ âñå ðåøòà, —
çàçíà÷èëà ì³ñüêà ãîëîâà.

Äëÿ ïðîãðàìè «Íîâà óêðà¿íñüêà øêîëà» äîäàòêîâî âèä³ëèëè
ï³â ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çà ö³ êîøòè ïðèäáàþòü ïàðòè ³ ñò³ëüö³. Ìàéæå 300 òèñÿ÷ âèä³ëèëè
íà ïðîåêòíî–êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ òà åêñïåðòèçó ðåìîíòó
õàð÷îáëîê³â ó ë³öåé–øêîë³ òà
øêîë³ ¹ 9, à òàêîæ ðåìîíòó
øê³ë ó Ôëîð³àí³âö³ òà Ìàõàðèíöÿõ.
Êð³ì òîãî, ó ãðîìàä³ ãîòóþòüñÿ
äî ñòâîðåííÿ îïîðíî¿ øêîëè.
Íà ö³é ñåñ³¿ ïðèéíÿëè óìîâè
êîíêóðñó, çà ÿêèì áóäóòü âèçíà÷àòè îïîðíèé çàêëàä îñâ³òè.
— Ïðèéìàºìî ð³øåííÿ äëÿ

òîãî, ùîá äåÿê³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè çðîáèòè îïîðíèìè, òîìó
ùî ïðàöþº ïðîãðàìà Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ç îáëàøòóâàííÿ
îáëàäíàííÿ äëÿ õàð÷îáëîê³â, —
ñêàçàëà î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà.
Òàêîæ îáðàíö³ ïðèéíÿëè ïðîãðàìó çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ
ð³øåíü ñóäó ïî Óïðàâë³ííþ
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. Îáñÿã ¿¿
ô³íàíñóâàííÿ âñüîãî 10 òèñÿ÷
ãðèâåíü íà 2021 ð³ê. Öÿ ïðîãðàìà ïåðåäáà÷åíà íà òîé âèïàäîê,
ÿêùî íà Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè áóäóòü ïîäàâàòè
äî ñóäó ÷åðåç íåâèïëà÷åíó ñî-

ö³àëüíó äîïîìîãó. ßêùî ñóä
ïðèéìå ð³øåííÿ íà êîðèñòü ïîçèâà÷à, òî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ áóäå ïðîâîäèòèñÿ ïî ì³ð³
íàäõîäæäåííÿ ô³íàíñóâàííÿ.
Íàîñòàíîê äåïóòàòè çíîâó â³äêîðèãóâàëè ð³øåííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü
ðàéîííî¿ ë³êàðí³, à òàêîæ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ïîë³êë³í³êè. Ïðè÷èíà ó òîìó, ùî ö³ äâà çàêëàäè
òðåáà ïåðåðåºñòðóâàòè ï³ñëÿ çì³íè âëàñíèêà (îáèäâà íàëåæàëè
Êîçÿòèíñüê³é ðàéîíí³é ðàä³,
à òåïåð íàëåæàòü ì³ñüê³é ðàä³).
Àëå ïåðåðåºñòðàö³þ íå ïðîâåëè
÷åðåç íåäîñêîíàë³ñòü ð³øåííÿ.
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ВАЖКА ПЕРЕМОГА «МОНОЛІТА»
З МОРДОБОЄМ ПІСЛЯ СВИСТКА
Футбол  Триповерхові матюки, які
чути було за Водокачкою, ігнорування
арбітром порушень та ще й бійка після
матчу. Як проходила гра між козятинцями
та жмеринчанами, та що не поділили
голкіпер гостей та форвард господарів?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó â³âòîðîê, 4 òðàâíÿ, íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ» çóñòð³÷àëèñÿ ôóòáîë³ñòè Êîçÿòèíñüêîãî
«Ìîíîë³òà» òà ÔÊ «Ãëàâ Äîð»
Æìåðèíêà. Öå áóëà ïåðøà ãðà
öèõ êîìàíä ó ï³âô³íàë³ Êóáêà
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ãðó ç öåíòðó ðîçïî÷àëè ãîñò³
òà âòðàòèëè ì’ÿ÷à íåäàëåêî â³ä
öåíòðó ïîëÿ. Àòàêà êîçÿòèíñüêî¿
êîìàíäè ìàëà õîðîøèé çàäóì
òà ïîãàíå çàâåðøåííÿ. Çàì³ñòü
òîãî, ùîá ç³ãðàòè ïî-ïðîñòîìó
íà ãðàâöÿ, ÿêèé íàéáëèæ÷å
â³äêðèòèé, ãîñïîäàð³ ðîçïî÷àëè áîðîòüáó äàëüí³ì óäàðîì.
Ìîíîë³òîâö³ ùå íå ðàç ä³ÿëè
â ïîä³áíîìó êëþ÷³ ³ âòðà÷àëè
ì’ÿ÷à íà ï³äñòóïàõ äî êàðíîãî
ìàéäàí÷èêà. Àëå òèñê íà âîðîòà ãîñòåé íàðîñòàâ ³ ç ñåðåäèíè
ïåðøîãî òàéìó êîçÿòèí÷àíè
íàäîâãî çàòèñëè ãëàâäîð³âö³â
íà ¿õí³é ïîëîâèí³ ïîëÿ.
Íåâäîâç³ áóâ â³äêðèòèé ðàõóíîê ó ìàò÷³. Öå Ìàêñèì Ñàâðåé
ïåðøèì çîð³ºíòóâàâñÿ á³ëÿ âîð³ò
ñóïåðíèêà ³ «ðîçñòð³ëÿâ» âîðîòà
ãîñòåé ç áëèçüêî¿ â³äñòàí³. Çäàâàëîñü, ùî êîçÿòèíñüê³ ôóòáîë³ñòè ðîçâèíóòü óñï³õ ³ çí³ìóòü
âñ³ ïèòàííÿ ùîäî ïåðåìîæöÿ
ïåðøî¿ ï³âô³íàëüíî¿ ïàðè. Ò³ëüêè íå òàê ñòàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ.
Çà õâèëèí 20 äî çàâåðøåííÿ ïåðøîãî òàéìó çàíåðâóâàâ

ãîëê³ïåð æìåðèí÷àí. Â³í ðîçäàâàâ íà ãîð³õè ãðàâöÿì ñâîº¿
êîìàíäè, çàñòîñîâóþ÷è íåïðèïóñòèìó íà ôóòáîëüíîìó ïîë³
ëåêñèêó. ßêáè ðåôåð³ ìàò÷ó áóâ
íà ñâîºìó ì³ñö³ ³ ñòðàæó âîð³ò
çà àìîðàëüíó ïîâåä³íêó ïîêàçàâ
õî÷à á «ã³ð÷è÷íèê», òî, ìîæëèâî, íå áóëî á ìîðäîáîþ íà ôóòáîëüíîìó ïîë³ ï³ñëÿ ô³íàëüíîãî
ñâèñòêà. Äàëåêî çà Âîäîêà÷êîþ
÷óëèñÿ òðèïîâåðõîâ³ âèñëîâëþ-

Ãîëê³ïåð æìåðèí÷àí
ðîçäàâàâ íà
ãîð³õè ãðàâöÿì,
âæèâàþ÷è ëåêñèêó,
íåïðèïóñòèìó íà
ôóòáîëüíîìó ïîë³
âàííÿ âîðîòàðÿ, à ñâèñòîê àðá³òðà ìîâ÷àâ. Ó òàêîìó êëþ÷³ êîìàíäè äîãðàâàëè ïåðøèé òàéì,
à ñóääÿ ðîáèâ âèãëÿä, ùî âñå
â ìåæàõ ïðàâèë, íà ôóòáîëüíîìó
ïîë³ åìîö³¿ ³ ò³ëüêè. Àðá³òð, ìàáóòü, íå áà÷èâ, ùî íà øòó÷íîìó
ìàíåæ³ òðåíóâàëèñÿ ìàëåíüê³
ôóòáîë³ñòè ³ âîíè õî÷óòü áóòè
ñõîæèìè íà çð³ëèõ ôóòáîë³ñò³â.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ çóñòð³÷³ ìîíîë³òîâö³ äîäàëè â êîìàíäí³é
øâèäêîñò³, ùîïðàâäà â äåÿêèõ
åï³çîäàõ ïîïåðåê ïîëÿ. Äåê³ëüêà
ïåðñïåêòèâíèõ àòàê ãîñïîäàð³â
áóëè çóïèíåí³ ç ïîðóøåííÿì

Після неспортивних «розборок» на полі, гравці обох команд покидали його, навіть не
потиснувши один одному руки. А голкіпер жмеринчан ще довго не міг вгамувати свої емоції
ïðàâèë. ²íøî¿ äóìêè áóâ ñóääÿ
â ïîë³. Éîìó âèäí³øå, â³í áóâ
áëèæ÷å äî åï³çîäó, ÿêèé òÿãíóâ
íà îäèíàäöÿòèìåòðîâèé. À æìåðèí÷àíè ïðîäîâæóâàëè äîïîìàãàòè ñîá³ ³ ðóêàìè, ³ ë³êòÿìè.
Â òðåòüîìó åï³çîä³ â³äâåðòîãî
ïîðóøåííÿ ïðàâèë àðá³òð âñå æ
òàêè âêàçàâ íà òî÷êó. Ïåíàëüò³
áåçäîãàííî ïðîáèâ Ìàêñèì Ïèëèïåíêî ³ íà òàáëî çàãîð³ëîñÿ
2:0. Ò³ëüêè êîçÿòèíöÿì õîò³ëîñÿ
äîñÿãòè á³ëüøîãî. Äî âîð³ò ïðîðèâàâñÿ Ðîìàí Îïðÿ. Ðåôåð³ áóâ
ïîðó÷, ïîñòàâèâ øòðàôíèé â á³ê
âîð³ò «Ìîíîë³òà». Ãðà çà äåê³ëüêà ïåðåäà÷ ïåðåì³ñòèëàñÿ äî âîð³ò ãîñïîäàð³â íàâ³ñíîþ ïåðåäà÷åþ â ðàéîí öåíòðàëüíî¿ çîíè
êàðíîãî ìàéäàí÷èêà. Âîðîòàð

«Ìîíîë³òà» âèéøîâ íà ïåðåõîïëåííÿ ì’ÿ÷à òà ïîìèëèâñÿ,
æìåðèí÷àíèí ïðîáèâ ïî âîðîòàõ ³ ðàõóíîê â ìàò÷³ ñòàâ 2:1.
Çà äåê³ëüêà õâèëèí äî âîð³ò
ãîñòåé ïðîðèâàºòüñÿ Ìàêñèì
Ïèëèïåíêî. Éîãî â³äâåðòî çáèâàþòü òà â³í âòðèìàâñÿ íà íîãàõ, ñóääÿ äàâ äîãðàòè åï³çîä.
Ìàêñèì â ñâîþ ÷åðãó çàá³ã
â êàðíèé ìàéäàí÷èê ³ âïàâ,
÷è òî çà ³íåðö³ºþ, ÷è çà âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè. Êîëè ôóòáîë³ñò
ëåæàâ íà çåëåíîìó ãàçîí³, âîðîòàð ãîñòåé â³äçíà÷èâñÿ ùå ðàç
íåïðèñòîéíîþ ïîâåä³íêîþ.
Çà ñëîâàìè ãðàâö³â, â³í ñòàâ
áóòñîþ íàïàäíèêó ãîñïîäàð³â
íà ãîëîâó, í³áè çà ñèìóëÿö³þ
ç ïàä³ííÿì. Ñàìå öåé åï³çîä

áóâ ïðè÷èíîþ êîíôë³êòó ì³æ
âîðîòàðåì ãîñòåé ³ íàïàäíèêîì
«Ìîíîë³òà».
Ï³ñëÿ ñâèñòêà ðåôåð³ ïðî çàâåðøåííÿ ìàò÷ó, ñòðàæ âîð³ò
æìåðèí÷àí âäàðèâ â îáëè÷÷ÿ
ôîðâàðäà ãîñïîäàð³â. Ãðàâö³ êîìàíäè ãîñòåé ñòàëè â³äòÿãóâàòè
çàá³ÿêó. Àðá³òð çóñòð³÷³ íàñèëó
çðîáèâ òå, ùî ìàâ çðîáèòè ùå
â ñåðåäèí³ ïåðøîãî òàéìó, ïîêàçàâ âîðîòàðåâ³ ãîñòåé ÷åðâîíó
êàðòêó. Ðåôåð³ çðîáèâ öå ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ ãðè. Çàîäíî ïðÿìó
÷åðâîíó â³í ïîêàçàâ ³ ãðàâöþ
«Ìîíîë³òà», í³áè çà òå, ùî Ïèëèïåíêî âäàðèâ æìåðèí÷àíèíà
ó â³äïîâ³äü. Âñüîãî öüîãî ìîãëî á íå áóòè, ÿêáè ñóääÿ â ïîë³
íå âòðàòèâ êîíòðîëü çà ãðîþ.

ФК «Моноліт» вдруге розгромив «Авангард»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ïåðøèé äåíü òðàâíÿ ôóòáîë³ñòè ÔÊ «Ìîíîë³ò» ïðèéìàëè
íà ñâîºìó ïîë³ êîìàíäó «Àâàíãàðä» ç Ëàäèæèíà. Öå áóëà ãðà
10 òóðó ÷åìï³îíàòó Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ ó âèù³é ë³ç³. Äâà òèæí³
òîìó ö³ êîìàíäè çóñòð³÷àëèñÿ
íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ», àëå
òî áóëà 1/4 ðîç³ãðàøó êóáêà.
Â³ä ïî÷àòêó çóñòð³÷³ ³ äî ¿¿
çàâåðøåííÿ ôóòáîë³ñòè îáîõ
êîìàíä ìàéæå ñêîï³þâàëè ãðó
íà êóáîê. Â îáîõ ìàò÷àõ ñïîñòåð³ãàëèñÿ íåâèðàçí³ ä³¿ ôóòáî-

ë³ñò³â êîëåêòèâíî¿ ãðè. Îáèäâà
ïîºäèíêè çàâåðøèëèñü ç îäíàêîâèõ ðàõóíêîì 4:0 òà â êîçÿòèíñüê³é êîìàíä³ â îáîõ ìàò÷àõ âèõîäèëè íà ïîëå ó÷àñíèêè
ÀÒÎ — ²âàí Ðîìàøêàí, Äìèòðî
Ë³ïñüêèé, Ìèõàéëî Ñì³ðíîâ òà
Ìàêñèì Ïèëèïåíêî. ×èì öÿ ãðà
â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ãðè, ùî áóëà
íà Êóáîê? Êîìàíäè îáì³íÿëèñÿ âîðîòàìè, â òðüîõ âèïàäêàõ çì³íèâñÿ àâòîð ãîëó ³ â ãð³
çà òðîôåé îáèäâ³ êîìàíäè ãðàëè
ó ïîâíèõ ñêëàäàõ äî ô³íàëüíîãî
ñâèñòêà.

Âèëó÷åííÿ ñòàëîñÿ íà 22 õâèëèí³ ïåðøîãî òàéìó â åï³çîä³,
êîëè ãîëê³ïåð âèéøîâ äàëåêî
âïåðåä, à íàïàäíèê ïåðåêèäàâ
ì’ÿ÷ ÷åðåç íüîãî. Êîëè øê³ðÿíèé ò³ëüêè ñòàâ îïèñóâàòè äóãó
³ ëåò³â ó âîðîòà, âîðîòàð ãîñòåé
ç³ãðàâ ðóêàìè çà ìåæàìè êàðíîãî ìàéäàí÷èêà. Áðèãàäà àðá³òð³â
ðîçö³íèëà òàê³ ä³¿ âîðîòàðÿ ÿê
åï³çîä, â ÿêîìó ìàâ çì³íèòèñÿ
ðåçóëüòàò, ³ çà ôîë îñòàííüî¿ íàä³¿ áóâ âèëó÷åíèé ñòðàæ âîð³ò
«Àâàíãàðäà» ïëþñ øòðàôíèé
óäàð ó âîðîòà ãîñòåé çà ïî-

ðóøåííÿ ïðàâèë ãîëê³ïåðîì.
Âèêîíàâöåì âèðîêó áðèãàäîþ
àðá³òð³â áóâ êàï³òàí «Ìîíîë³òà»
Äìèòðî Áàëåíñüêèé. Â³í çíàéøîâ ù³ëèíó â ñò³íö³ ëàäèæèíñüêî¿ êîìàíäè ³ ïîñëàâ ì’ÿ÷à
ï³ä ïîïåðå÷èíó. Ì’ÿ÷ ï³ñëÿ
óäàðó Äìèòðà îáëèçàâ âåðõíþ
÷àñòèíó êàðêàñó âîð³ò, çðèêîøåòèâ íà çåìëþ, ïîò³ì çàòð³ïîò³â
ó ñ³òö³ âîð³ò. Ãîë êàï³òàíà áóâ
ïî÷àòêîì ðîçãðîìó ëàäèæèíö³â.
Çà 12 õâèëèí äî çàâåðøåííÿ
ïåðøîãî òàéìó «Ìîíîë³ò» ïîäâî¿â ðàõóíîê. Ãîë çàáèâ â³í-

ãåð êîìàíäè Êîñòÿíòèí Çëåòêî.
Ôîðâàðä Ìèêîëà Ïàñòóøåíêî,
çàáèâøè ãîë â ðîçäÿãàëüíþ,
âñòàíîâèâ îñòàòî÷íèé ðàõóíîê
ïåðøîãî òàéìó 3:0.
Ó äðóã³é ñîðîêàï’ÿòèõâèëèíö³
ãîñïîäàð³ ïîëÿ ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî ãðó çðîáëåíî ³,
çáàâèëè êîìàíäí³ îáåðòè, íàïåâíî, ïî÷àëè åêîíîìèòè ñèëè
íà ï³âô³íàëüíó êóáêîâó çóñòð³÷
ç «Ãëàâ Äîð» ç³ Æìåðèíêè. Òà
âñå æ çàâäÿêè íàïîëåãëèâîñò³
Ðîìàíà Îïð³ áóëî ³ ÷åòâåðòå
âçÿòòÿ âîð³ò.
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ДОВГОБУД В ЦЕНТРІ, ЯКОМУ
МАЙЖЕ ТРИДЦЯТЬ РОКІВ
Муляє очі  На одній із центральних
вулиць Козятина «красується» давно
закинуте будівництво, яке розпочалося
ще на початку 90-их. Що тут планували
зводити і яка доля чекає на цей довгобуд?
ñàìè: ðàéîííà ë³êàðíÿ ïåðå¿õàëà
òóäè, äå ðàí³øå áóëà çàë³çíè÷íà,
à â³äíîâíà ïîñåëèëàñÿ ó êîðïóñè,
äå ðîçòàøîâóâàëàñÿ ÖÐË. Òîæ
æèòòºâèé øëÿõ íàøîãî äîâãîáóäó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç ³ñòîð³ºþ
Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
Ðàéîííà ë³êàðíÿ ç’ÿâèëàñÿ
ó Êîçÿòèí³ äóæå äàâíî, ùå çà öàðñüêèõ ÷àñ³â. Ùîïðàâäà, òîä³ âîíà
íàçèâàëàñÿ çåìñüêîþ. Òîæ ö³ëêîì
çàêîíîì³ðíî, ùî òåðèòîð³ÿ ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó ïîñòóïîâî ðîñëà
³ òàê ñàìî ïîñòóïîâî ç’ÿâëÿëèñÿ
íîâ³ êîðïóñè. Äåÿê³ ïðèì³ùåííÿ çâåëè ùå ó äîðàäÿíñüêó ïîðó.
Äî ïðèêëàäó, áóä³âë³, äå ðàí³øå
áóëè ëàáîðàòîð³ÿ òà ³íôåêö³éíå
â³ää³ëåííÿ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³. Á³ëüøó ÷àñòèíó ñïîðóä
çâîäèëè çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ÿê îò êîëèøíº õ³ðóðã³÷íå
â³ää³ëåííÿ.
×åðãîâó ïîä³áíó äîáóäîâó
ïëàíóâàëè ïðîâåñòè íà ïî÷àòêó
90-èõ ðîê³â. Âèð³øàëüíèì ñòàâ
1993-³é. Ñàìå òîä³ íà ïåðåõðåñò³ Íåçàëåæíîñò³ ³ Ë³êàðíÿíîãî
ïðîâóëêó çàäóìàëè çâåñòè íîâèé
êîðïóñ ïîë³êë³í³÷íîãî â³ää³ëåííÿ. Ðàí³øå íà òîìó ì³ñö³ ðîñëè
äåêîðàòèâí³ äåðåâà. Â³äòàê, âè-

ОЛЕНА УДВУД

Öåíòð ì³ñòà, ïåðåõðåñòÿ âóëèö³
Íåçàëåæíîñò³ ³ ïðîâóëêó Ë³êàðíÿíîãî. Ñàìå òóò ðîçòàøîâóºòüñÿ
îá’ºêò, ïðî ÿêèé ìè ðîçïîâ³äàºìî. Íà öüîìó ì³ñö³ âæå ìàéæå òðè äåñÿòêè ðîê³â îäèíîêî
ñòîÿòü áåòîíí³ áëîêè, ùî ìàëè
ñòàòè ôóíäàìåíòîì ñïîðóäè.
Ó äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ õòîñü
÷îðíîþ ôàðáîþ íàïèñàâ òóò
«Ñì³òèòè çàáîðîíåíî». Òà, ñõîæå, êîçÿòèí÷àíè íå çâåðòàþòü
óâàãè íà öåé íàïèñ, áî ñì³òòÿ
òàì ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî. Â³äòàê, òå, ùî ìàëî ñòàòè ôóíäàìåíòîì áóä³âë³, ïåðåòâîðèëîñÿ
íà çâè÷àéí³ñ³íüêå ñì³òòºçâàëèùå
ó ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà.
Ïîðó÷ ³ç öèì äîâãîáóäîì ðîçòàøîâàíà ì³ñüêà ñ³ìåéíà ìåäèöèíà. Êîçÿòèí÷àíè ïàì’ÿòàþòü,
ùî äî íåäàâíüîãî ÷àñó öå âñå
áóëà òåðèòîð³ÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Óñå çì³íèëîñÿ ê³ëüêà ðîê³â
òîìó, êîëè â³ä³éøëà ó íåáóòòÿ
Çàë³çíè÷íà ë³êàðíÿ. Íà çì³íó
¿é âèíèêëà Ë³êàðíÿ â³äíîâíîãî
ë³êóâàííÿ, ÿêà íèí³ ôóíêö³îíóº
ÿê ì³ñüêà. Ñàìå òîä³ Â³äíîâíà
ë³êàðíÿ ³ ÖÐË îáì³íÿëèñÿ êîðïó-

Довгобуд вже весь поріс чагарниками. Це будівництво заморозили ще у 90-их
êîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè íà îäíîìó
ç³ ñâî¿õ çàñ³äàíü ó 1993 ðîö³ âèäàâ äîçâ³ë íà çð³çêó ìàéæå äâîõ
äåñÿòê³â äåðåâ, àáè çâ³ëüíèòè
òåðèòîð³þ ï³ä çàáóäîâó.
Äåðåâà âèäàëèëè. Ïî÷àëèñÿ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Âçÿëèñÿ
çâîäèòè ôóíäàìåíò ìàéáóòíüî¿
ïîë³êë³í³êè. Ïðîòå íà öüîìó áóä³âíèöòâî ïðèïèíèëîñÿ. Â³äòîä³ ïîêèíóòèé ëþäüìè ³ ÷àñîì
äîâãîáóä òèõî ïðèïàäàº ïèëîì ³
ñì³òòÿì, ÿêå ñþäè êîëè-íå-êîëè
âèêèäàþòü êîçÿòèí÷àíè.
Ñàìå òàê ïîë³êë³í³÷íå â³ää³ëåííÿ ³ ïîòðàïèëî äî ñïèñêó êîçÿòèíñüêèõ äîâãîáóä³â íàð³âí³ ç
ëåãåíäàðíèì «ñâàéíèì ïîëåì»
íà Ãðóøåâñüêîãî ³ áàííî-ïðàëüíèì êîìá³íàòîì íà ïðîâóëêó

Ë³êàðíÿíîìó. Ùîïðàâäà, öèõ
«òîâàðèø³â ïî íåùàñòþ» ñï³òêàëà êðàùà äîëÿ. Áàííî-ïðàëüíèé
êîìá³íàò ïåðåòâîðèëè íà áàãàòîïîâåðõ³âêó ³ çäàëè â åêñïëóàòàö³þ. Ïðîòå ìåøêàº òóò ëèøå
ê³ëüêà ñ³ìåé, òîä³ ÿê á³ëüø³ñòü
êâàðòèð ïóñòóº. «Ñâàéíå ïîëå»,
äå ñâîãî ÷àñó òàêîæ ìàëè çâîäèòè áàãàòîïîâåðõ³âêó, â³ääàëè ï³ä
çàáóäîâó òîðãîâåëüíîãî êîìïëåêñó ³ íàðàç³ òóò ñóïåðìàðêåò
³ íèçêà ìàãàçèí³â. Òîä³ ÿê áóä³âíèöòâî íà ðîç³ Íåçàëåæíîñò³ ³ ïðîâóëêó Ë³êàðíÿíîãî äîñ³
ó çàìîðîæåíîìó ñòàí³.
×åðåç ê³ëüêà ðîê³â ïî òîìó, ÿê
ðîáîòè çóïèíèëèñÿ, öåé îá’ºêò
ñïðîáóâàëè â³ääàòè ï³ä ïðèâàòèçàö³þ. Òà, ìàáóòü, ïîêóïåöü òàê

³ íå çíàéøîâñÿ, áî âæå ÷åðåç ñ³ì
ðîê³â â³ä ö³º¿ ³äå¿ âèð³øèëè â³äìîâèòèñÿ. Â³äòàê íåäîáóäîâàíó
ïîë³êë³í³êó â³ääàëè ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.
Ðîêè éøëè, äîâãîáóä ñòîÿâ
íà ì³ñö³. Çà öåé ÷àñ òóò òàê
í³÷îãî é íå çì³íèëîñÿ. Õ³áà
ùî ïîìåíøàëî áåòîííèõ áëîê³â, ÿê³ ìàëè ñòàòè ìàéáóòí³ì
ôóíäàìåíòîì. Áóä³âíèöòâî
íå çðóøèëî ç ì³ñöÿ í³ íà êðîê
³ ïðîäîâæóº ïåðåáóâàòè ó ñòàòóñ³
çàìîðîæåíîãî. ×è â³çüìóòüñÿ çàâåðøèòè ñïîðóäæåííÿ ïîë³êë³í³êè? Íàâðÿä ÷è. Àäæå ì³ñüêà
ðàäà ïëàíóº çðîáèòè íà ì³ñö³
öüîãî äîâãîáóäó àâòîñòàíö³þ.
Ïðîòå êîëè ñàìå öþ ³äåþ âò³ëÿòü ó æèòòÿ — íàðàç³ íåâ³äîìî.

«Тут в очеретах багато різного птаства має водитися»
 Ïðî «Îïóñòÿ» ìè ä³çíàëèñÿ
â³ä â³ííè÷àíêè Ëþäìèëè Ñëîì³íñüêî¿. Ó ñåðåäèí³ êâ³òíÿ âîíà
â³äâ³äàëà öþ ì³ñöåâ³ñòü, ïðî ùî
íàïèñàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó
Ôåéñáóê.
«Ìàíäð³âêà Â³ííè÷èíîþ ó ïîøóêàõ çàïîâ³äíèõ ñêàðá³â òà
³íøèõ ö³êàâèíîê», — íàïèñàëà
Ëþäìèëà ó äîïèñ³. ¯¿ ìàðøðóò
ïðîëÿãàâ â³ä Ãëóõ³âö³â äî Ñïè÷èíö³â, ùî ó êîëèøíüîìó Ïîãðåáèùåíñüêîìó ðàéîí³. Òîæ
ïåðåä òèì, ÿê ¿õàòè äî çàêàçíèêà, âîíà çóïèíèëàñÿ íà êàîë³íîâîìó êàð’ºð³, ÿêèé ñëàâèòüñÿ
ñâîºþ ìàëüîâíè÷³ñòþ.
— Ìè çàðàäè çàêàçíèêà ¿õàëè, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Ñëîì³íñüêà. — Ó Ñàìãîðîäêó ñòàâîê
íà ð³÷ö³ Äåñíà ³ òàì çàêàçíèê.
Ïî äîðîç³ çà¿õàëè íà êàîë³íîâèé
êàð’ºð. Òàì ãàðíî.
Ëþäìèëà ö³êàâèòüñÿ ïðèðî-

ФОТО ЛЮДМИЛИ СЛОМІНСЬКОЇ

ОЛЕНА УДВУД

«Опустя» — мальовнича місцина у Самгородку.
Це — гідрологічний заказник
äîþ Â³ííè÷÷èíè. Öüîãîð³÷ âîíà
áðàòèìå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Â³ê³
ëþáèòü Çåìëþ». Öå — êîíêóðñ
ôîòîãðàô³é, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ
ç 2013 ðîêó. Ëþäè, ÿê³ áåðóòü
ó íüîìó ó÷àñòü, ôîòîãðàôóþòü
ïàì’ÿòêè ïðèðîäè òà îá’ºêòè
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó.
Òîæ Ëþäìèëà Ñëîì³íñüêà õî-

ò³ëà ñôîòîãðàôóâàòè çàêàçíèê
ó Ñàìãîðîäêó, ùîá äîëó÷èòèñÿ
äî êîíêóðñó «Â³ê³ ëþáèòü Çåìëþ». Òà öå áóëà íå ºäèíà ìåòà.
— ß õî÷ó ïîêàçàòè ëþäÿì, ÿê
âèãëÿäàþòü ö³ çàïîâ³äí³ îá’ºêòè,—
ïîÿñíþº æ³íêà. — Òîìó ùî ÿ ñòèêàëàñÿ ç òèì, ùî ì³ñöåâ³ ëþäè
íàâ³òü íå çíàþòü, ùî ó íèõ º çà-

ïîâ³äíèé îá’ºêò ³ íå ðîçóì³þòü,
â ÷îìó éîãî ö³íí³ñòü. Òîìó ñòàðàþñÿ ïðî êîæåí íàïèñàòè ñòàòòþ
ó Â³ê³ïåä³¿ ³ ïðî³ëþñòðóâàòè, ùîá
áóëè ãàðí³ ñâ³òëèíè.
Îäíèì ³ç òàêèõ çàïîâ³äíèõ îá’ºêò³â ³ º «Îïóñòÿ», ùî
ðîçòàøîâàíå ó Ñàìãîðîäêó.
Öå — ã³äðîëîã³÷íèé çàêàçíèê.
Òîáòî, òåðèòîð³ÿ, ÿêó âèçíàëè
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîþ äëÿ òîãî,
àáè çáåðåãòè îá’ºêòè âîäíèõ ðåñóðñ³â, ùî ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ ç òî÷êè çîðó âîäîîõîðîíè,
âîäîðåãóëþâàííÿ ÷è åñòåòèêè.
— ßê ìåí³ êàçàëè, â³í ñòâîðåíèé áóâ çà ³í³ö³àòèâè â÷èòåëÿ
á³îëîã³¿ ì³ñöåâî¿ øêîëè, — ïðîäîâæóº Ëþäìèëà.
Òåðèòîð³þ «Îïóñòÿ» îãîëîñèëè çàêàçíèêîì ó 2005 ðîö³.
Â³í ìàº íå äåðæàâíå, à ì³ñöåâå
çíà÷åííÿ. Ðîçòàøîâàíèé ó áàñåéí³ ð³÷êè Äåñíà, ùî º ë³âîþ
ïðèòîêîþ Ï³âäåííîãî Áóãó.

— Òàì çàáîëî÷åíèé îá’ºêò, —
êàæå Ëþäìèëà. — Î÷åðåòè, âåðáè, áàãàòî ôàóíè. Òóäè áè ùå
îðí³òîëîã³â, ùîá éîãî äîñë³äèòè,
òîìó ùî òóò â î÷åðåòàõ áàãàòî
ð³çíîãî ïòàñòâà ìàº âîäèòèñÿ.
Òà ïîïðè òå, ùî öå — ïðèðîäíî-çàïîâ³äíà òåðèòîð³ÿ, òóò
ìîæíà ïîáà÷èòè íå ëèøå ð³çí³
âèäè ðîñëèí ³ òâàðèí, à é ð³çí³
âèäè ñì³òòÿ.
— Ìè øèíó çíàéøëè â ð³÷ö³ ³
òðîõè ñì³òòÿ òàì, äå ì³ñò, — äîäàº Ëþäìèëà. — Äå á³ëüøå ëþäåé õîäèòü, º ñì³òòÿ. ßê ñêð³çü.
Òèì á³ëüøå, â³í áëèçüêî äî íàñåëåíîãî ïóíêòó, òî ñì³òòÿ òàì
º, íà æàëü, à òàáëè÷êè íåìàº,
ÿêà ìàëà áè áóòè.
«Îïóñòÿ» ðîçòàøîâàíå
çà êîîðäèíàòàìè 49°31`15``,
28°51`03``. ßêùî ââåñòè ¿õ ó ãóãëïîøóêîâèêó, ïîêàæå òî÷íå ì³ñöå
íà êàðò³. Äî ðå÷³, öå íå ºäèíèé
çàêàçíèê íà Êîçÿòèíùèí³.
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Зекономив дві хвилини та
наразив себе на травматизм.
Переходка — одне з
небезпечних місць у Козятині

Ми не перевіряли, чи вночі тут хтось ходить.
Але й вдень повз ці хащі страшнувато пройти

НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШІ
МІСЦЯ В КОЗЯТИНІ
Козятин у фото  Щотижня
об’їжджаємо наше місто в пошуках
цікавих фото. Цього разу телефонний
дзвінок змінив формат нашої прогулянки.
Поїхали шукати місця, які можуть
загрожувати безпеці козятинчан
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïåðøå íåáåçïå÷íå ì³ñöå ìè
ïîì³òèëè íà ïåðåõîä³ ÷åðåç çàë³çíèöþ ì³æ âóëèöÿìè Äîâæåíêà òà Êóëèê³âñüêîãî. Ç Çàõ³äíîãî
ïàðêó åëåêòðîâîç íà¿õàâ íà ïåðåõîäêó. Íå â êîæíîãî áóëî
2–3 õâèëèíè, ùîá ïåðå÷åêàòè òó
íåïåðåäáà÷óâàíó ñèòóàö³þ. Á³ëüø³ñòü ëþäåé êóäèñü ïîñï³øàëè.
Âîíè, òðèìàþ÷è â ðóêàõ âåëîñèïåäè, îáõîäèëè ëîêîìîòèâ
ç âàãîíàìè. Ïåðåõîäÿ÷è ÷åðåç
êîë³¿, â òàêèõ âèïàäêàõ ìîæíà
çàâäàòè ñîá³ òðàâìó, àäæå äèâèøñÿ íå ï³ä íîãè, à íà òå, ÷è
íå ðîçïî÷àâ ðóõ ëîêîìîòèâ.
Íà âóëèö³ Äîâæåíêà, 2-Á, ùî
á³ëÿ òóíåëþ, ðîçêðèòà åëåêòðîùèòîâà. Ïîâ³äîìèâ íàñ ïðî íå¿
åëåêòðèê çà ôàõîì êîçÿòèí÷àíèí Þð³é, ÿêèé ïðàöþº åëåêòðèêîì ó Êèºâ³. Â³í ïðèéøîâ
â çàçíà÷åíèé ÷àñ ç ïðèëàäîì
âèì³ðþâàííÿ íàïðóãè. Âèÿâèëîñü, ùî íàïðóãè íà äðîòàõ ùèòîâî¿ ìàéæå íåìàº, àëå,
çà ñëîâàìè Þð³ÿ, ó âèïàäêàõ
âèñîêî¿ êîíöåíòðàö³¿ âîëîãè
³ â³ä òàêî¿ íàïðóãè äèòèíà ÷è
äîðîñëà ëþäèíà ìîæå òðàâìóâàòèñÿ åëåêòðîñòðóìîì. Ùå ìè

ó åëåêòðèêà çàïèòàëè, ùî ùå
íå òàê ç ö³ºþ ùèòîâîþ?
— Çà ³íñòðóêö³ºþ, ùèòîâà
ïîâèííà áóòè îïëîìáîâàíà, —
êàæå ïàí Þð³é. — Â ñàìîìó
øêàôó ïîâèíåí áóòè âêàçàíèé
òèï ìîäèô³êàö³¿ íàïðóãè ³ ¿¿ çàõèñò, íàïðèêëàä, ÅÏ²-65 ùîäî
âîëîãîñò³éêîñò³. ßêáè â Êèºâ³
íà ô³ðì³, äå ÿ ïðàöþþ åëåêòðèêîì, ïåðåâ³ðÿþ÷³ çíàéøëè
â³äêðèòó ùèòîâó, òî íàéìåíøèì
ïîêàðàííÿì áóâ áè øòðàô — äâ³
÷è íàâ³òü òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Åëåêòðîùèòîâà — òî çîíà, ÿêà
ìàº áóòè íåäîñòóïíà äëÿ ïåðåñ³÷íèõ ëþäåé. ßêùî ç ÿêî¿ñü
ïðè÷èíè ùèòîâà â³äïðàöþâàëà
ñâ³é ðåñóðñ, òî òàêó ùèòîâó ïîòð³áíî äåìîíòóâàòè ³ í³ â ÿêîìó
ðàç³ íå ìîæíà çàëèøàòè ¿¿ íàïðèçâîëÿùå, — ñêàçàâ åëåêòðèê.
Íà ò³é æå âóëèö³ Äîâæåíêà º ùå
îäíà åëåêòðîùèòîâà áåç îãîðîæ³ ³
ïîêð³âë³ íàä íåþ. Çàòå ï³ä äîáðîþ
ïîêð³âëåþ òà ùå é â çàãîðîæ³ äîáðå ñåáå ïî÷óâàþòü ïîðîñë³ êëåí³â. Õàùàê³â á³ëÿ ùèòîâî¿ ³ çà íåþ
òåæ âèñòà÷àº. ¯õ òàì ñò³ëüêè, ùî
íå êîæíà æ³íêà ðèçèêíå òóäîþ
éòè, íàâ³òü ñåðåä á³ëîãî äíÿ.
Çà ïàðêàíîì íåçàãîðîäæåíî¿
ùèòîâî¿ äîáðà êóïà âèñîõëîãî

ã³ëëÿ. Õòî çíà, ÷è íå ïðèéäå
êîìóñü â ãîëîâó òó êóïó ï³äïàëèòè, à çà ìåòð³â 10 òðóáà ãàçîãîíó òàêîæ ó â³ëüíîìó äîñòóï³.
Ñàìà ùèòîâà ãàçîãîíó íàêðèòà
³ îãîðîäæåíà ñ³òêîþ. Ò³ëüêè íàâ³ùî òàì ñ³òêà, êîëè çàéòè òóäè
ìîæíà áåçïåðåøêîäíî?
Íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³ ì³ñò
áóä³âåëüíèêè çäàëè â åêñïëóàòàö³þ. Òîæ ìè ïðîòÿãîì ãîäèíè
ñë³äêóâàëè, ÿê ìåøêàíö³ âóëèö³
Êîøîâîãî âèáèðàþòüñÿ íà íàñèïíó äîðîãó ³ ÿê ç íå¿ ñïóñêàþòüñÿ. Íàïðèêëàä, 63-ð³÷íà ïàí³
Ìàð³ÿ íà ï³äéîì³ ðàç â³äïî÷èâàëà, à âèáðàâøèñü íà ìàéáóòí³é
òðîòóàð, âèð³øèëà ùå â³äïî÷èòè.
Çàïèòóºìî, ÿê òðîòóàð? À âîíà
â³äïîâ³äàº: «Îé, íå ïèòàéòå, àæ
âàæêî äèõàòè ñòàëî». Ùå ê³ëüêà õâèëèí æ³íêà ïîñòîÿëà, ñ³ëà
íà ñâ³é äâîêîë³ñíèé òà é ïî¿õàëà.
Ïàí Îëåêñàíäð ç äðóæèíîþ
éøëè ç³ ñòîðîíè êëàäîâèùà. Âñå
ïðèãëÿäàëèñÿ, ùîá íà êàì³íí³
íîãó íå ï³äâåðíóòè. Êîëè âîíè
ç íàìè çð³âíÿëèñÿ, çàïèòóºìî,
ÿê äîðîãà, ÿê òðîòóàð?
— Ãîëîâíå — äîæèòè äî çèìè.
Êîëè âïàäå ñí³ã, òî äîíèçó ìîæíà áóäå é íà ñàíÿõ ñïóñòèòèñÿ, —
æàðòîìà â³äïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.
— Òà í³, — çàïåðå÷èëè ìè. —
Òðîòóàð áóä³âåëüíèêè äîðîáëÿòü.
Çàðàç âîíè çàä³ÿí³ íà ðîáîòàõ
ó Ìàõí³âö³. Òàì ç ðîáîòàìè
çàâåðøàòü ³ çíîâ ïîâåðíóòüñÿ
äî òðîòóàð³â ó Êîçÿòèí.
À ïîêè áóä³âåëüíèêè ðåìîíòóþòü äîðîãó â Ìàõí³âö³, êîçÿòèí÷àíè ìàþòü áóòè îáà÷ëèâèìè, ùîá íå ñêîòèòèñÿ ç ãîðáêà
êóáàðåì.

Електрик каже, що в цій щитовій невелика напруга.
Але у вологу погоду й вона може бути вкрай небезпечна

Щитова газогону накрита і загорожена. Тільки навіщо
сітка, коли пройти до неї можна безперешкодно?

Службовий прохід неподалік від вокзалу.
Тут гав ловити не можна

RIA-Ê, ×åòâåð, 6 òðàâíÿ 2021

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

Кросворд «Розваги
різних поколінь»

1
2
3

4

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. Магазин на розі Героїв Майдану і Склярова, де в радянські
часи багатьом козятинчанам купували велосипед. 4. Заклад
біля вокзалу, де проводили дискотеки — Будинок культури…
6. Фестиваль, який щороку влаштовують у нашому місті
«…-Козятин». 7. Кафе у центрі міста, де влаштовували
танцювальні вечірки. 9. Кафе, де подавали найсмачніші
молочні коктейлі, тепер на його місці магазин. 11. Місце,
де часто можна зустріти мам з дітьми чи бабусь і дідусів з
онуками. 13. Один з відомих козятинських діджеїв, який
проводив дискотеки. 14. Дійство на День міста і Новий рік,
на яке запрошують як козятинських, так і інших виконавців.
15. Головне свято Козятина, яке традиційно святкують кілька
днів — День…

5

6

7

8
9

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Кінотеатр, до якого в радянські часи ходили козятинчани.
2. Зона відпочинку на «тій стороні», де облаштований пляж.
3. Одне з місць відпочинку козятинчан, що розташоване
на острові. 5. Заклад, що був у підвалі будинку на ШевченкаПідгорбунського на початку 2000-их, куди підлітки ходили
грати у відеоігри. 8. Тут проводять концерти на Новий рік,
День міста та інші свята. 10. Місце у парку, де колись влітку
проводили дискотеки. 12. Заклад, який був на місці сучасного
кафе «Тинок» біля мосту, туди ходили постріляти.

10

11

12
ВІДПОВІДІ:

13
14
15

РЕКЛАМА

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. спорттовари 4. залізничників 6. Рок 7. Юність 9. Золушка
11. парк 13. Сіма 14. концерт 15. міста
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мир 2. Талимонівка 3. стадіон 5. ігротека 8. площа
10. клітка 12. тир

9

ÄÎÇÂ²ËËß

Стрілянина
в електричці
 Ó â³âòîðîê, 4 òðàâíÿ,
â åëåêòðîïî¿çä³ «Æìåðèíêà-Êîçÿòèí» îäèí ³ç
ïàñàæèð³â, ïåðåáóâàþ÷è â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî
ñï'ÿí³ííÿ, ïî÷àâ äåáîøèðèòè. ×îëîâ³ê ïîâîäèâ
ñåáå íåàäåêâàòíî, ñâàðèâñÿ òà ÷³ïëÿâñÿ äî ëþäåé.
À ïîò³ì ä³ñòàâ ï³ñòîëåò òà
âèñòð³ëèâ. ²íöèäåíò òðàïèâñÿ áëèçüêî 20.00 ì³æ
çóïèíêàìè Ñàëüíèöüêèé
òà Êàëèí³âêîþ â îñòàííüîìó âàãîí³ åëåêòðîïî¿çäà. Ïîðóøíèêà,
ÿêèé âèñòð³ëèâ â ï³äëîãó
âàãîíà, ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè íà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí.
×îëîâ³ê — óðîäæåíåöü
Ìîëäîâè. Éîãî çáðîþ
(ñòàðòîâèé ï³ñòîëåò) âèëó÷èëè. Í³õòî ³ç ïðèñóòí³õ
ïàñàæèð³â íå ïîñòðàæäàâ.

Діана ще
в лікарні
 Êîçÿòèí÷àíêà Ä³àíà
Öèìáàðîâè÷ ïðîäîâæóº
ë³êóâàòèñÿ â ñòîëè÷í³é
êë³í³ö³ «Îõìàòäèò». «² ùå
ïàðó îïåðàö³é ïëàñòèêè ³
âèòÿãóâàííÿ íîãè, — ïèøå
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ¿¿ ìàìà
Òåòÿíà Öèìáàðîâè÷. —
Ùå 1 ì³ñÿöü ³ Ä³àí³ áóäå
18 ðîê³â. Äóæå õî÷åòüñÿ,
ùîá íàñ äîë³êóâàëè.
Äÿêóþ âàì âñ³ì, äîáð³
ëþäè, çà ï³äòðèìêó».
Ðåêâ³çèòè Öèìáàðîâè÷
Òåòÿíè 5168–7574–2581–
6123 ÏðèâàòÁàíê,
Òåëåôîí 0633119220

Випуск №10
Чотириходова задача на зворотний мат. В задачах
цього казкового жанру починають ходити білі і
заставляють чорних поставити собі мат.
Задача №10 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

S4

(8+3)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №16 від 22 квітня 2021 року.
Задача №9
I. 1. Kpb1! Kpb3 2. Td1 T:d1x;
II. 1. Ta1! Tc3 2. b1K! Tc1x;
III. 1. b3! T:b3 2. Tb1 Ta3x.
М. Пархоменко

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

ПАМ’ЯТНИК, ЩО ПЕРЕЇХАВ
ДО ІНШОГО МІКРОРАЙОНУ
Ретро  Ми починаємо серію публікацій,
в яких будемо розповідати про
пам’ятники у Козятині — коли і за яких
обставин вони виникли, що символізують.
Нині знайомимо вас із монументом,
що стоїть у східній частині міста
ОЛЕНА УДВУД

Ìè íàðàõóâàëè ó ì³ñò³ ïîíàä
äåñÿòü ïàì’ÿòíèê³â. Ðîçòàøîâàí³
âîíè ó ð³çíèõ ì³êðîðàéîíàõ Êîçÿòèíà — íà Òàëèìîí³âö³, á³ëÿ
âîêçàëó, ó öåíòð³, íà ÏÐÁ, á³ëÿ
ó÷èëèùà. Âñòàíîâëåí³ âîíè òàêîæ ó ð³çí³ ÷àñè — äåÿê³ ç íèõ
ùå ðàäÿíñüêî¿ åïîõè, äåÿê³
ç’ÿâèëèñÿ íå òàê äàâíî, òðèäöÿòü, äâàäöÿòü ÷è íàâ³òü ê³ëüêà
ðîê³â òîìó.
Ïî÷íåìî ç îáåë³ñêà ó Òàëèìîí³âñüêîìó ÿðó. Éîãî â³äêðèëè
ó 2012 ðîö³. Äî öüîãî öåé îáåë³ñê ñòîÿâ ó çîâñ³ì ³íøîìó ì³ñö³ òà óâ³êîâ³÷íþâàâ çîâñ³ì ³íøó
ïîä³þ. Òà ïðî âñå ïî ïîðÿäêó.
ЩО СИМВОЛІЗУЄ?
ßê ìè âæå çãàäóâàëè,
ïàì’ÿòíèê, ïðî ÿêèé ðîçïîâ³äàºìî, ðîçòàøîâàíèé íà Òàëèìîí³âö³, íåïîäàë³ê Ì³ñüêîãî öâèíòàðÿ. Ðàí³øå íà öüîìó ì³ñö³ áóëî
â³éñüêîâå ñòð³ëüáèùå. Îáåë³ñê
ïîâ’ÿçàíèé ç òðàã³÷íîþ ïîä³ºþ
â ³ñòîð³¿ Êîçÿòèíà, ùî òðàïèëàñÿ
â ÷àñè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Ó 1942 ðîö³ í³ìåöüê³ â³éñüêà,
ï³ä îêóïàö³ºþ ÿêèõ íà òîé ìîìåíò ïåðåáóâàëî ì³ñòî, äåê³ëüêà
ðàç³â ðîçñòð³ëþâàëè ìèðíèõ æèòåë³â òà â³éñüêîâèõ. Ñåðåä íèõ
áóëè ºâðå¿, öèãàíè, ïàðòèçàíè,
ñîëäàòè ÷åðâîíî¿ àðì³¿ òà ìàòðîñè. Ì³ñöåì äëÿ ðîçïðàâè îáðàëè
Òàëèìîí³âñüêèé ÿð. Ñàìå ñþäè
çãàíÿëè ëþäåé ³ âáèâàëè.
Âæå ï³ñëÿ â³éíè â ÿðó çíàéøëè ò³ëà ðîçñòð³ëÿíèõ. Òî÷íà
öèôðà æåðòâ íåâ³äîìà, àäæå
ó ð³çíèõ äæåðåëàõ íàâîäÿòü ð³çí³
äàí³. Ó äîêóìåíòàõ, ùî çáåð³ãàþòüñÿ â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, âêàçàíî, ùî
ó Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³ ÷èñëî
ìèðíèõ æèòåë³â, ðîçñòð³ëÿíèõ
í³ìöÿìè, ñòàíîâèòü 706. Ç³ ñïîãàä³â Þð³ÿ Ìàøåâñüêîãî, ÿê³ ìè
çíàéøëè ó êíèç³ «Íàøà ³ñòîð³ÿ»,
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ê³ëüê³ñòü ðîçñòð³ëÿíèõ áóëà ïîíàä 8 òèñÿ÷.
Íà ïàì’ÿòíîìó êàìåí³, ùî ðàí³øå ñòîÿâ ó Òàëèìîí³âñüêîìó
ÿðó, áóëî íàïèñàíî, ùî ê³ëüê³ñòü
æåðòâ — 9 òèñÿ÷.
Íà ñàéò³ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà
º ñïèñîê ãðîìàäÿí, ðîçñòð³ëÿ-

íèõ í³ìöÿìè â Òàëèìîí³âñüêîìó ÿðó. Ó íüîìó 185 ïð³çâèù.
² â³í äàëåêî íå ïîâíèé, ïðî
ùî ñâ³ä÷èòü àêò îáñòåæåííÿ
áðàòñüêèõ ìîãèë, ñêëàäåíèé
Êîçÿòèíñüêèì âèêîíêîìîì
ó 1945 ðîö³, äå éäåòüñÿ ïðî
òå, ùî çíàéäåíî 724 æåðòâè,
à âñòàíîâëåíî îñîáó ëèøå 183.
ª ó öüîìó ñïèñêó çîâñ³ì ìàë³
ä³òè, ÿêèì áóëî ïî äâà-òðè ðîêè
³ íàâ³òü ð³ê.
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ
Âæå ï³ñëÿ â³éíè, ó 1950 ðîö³
íà ì³ñö³ ðîçñòð³ëó âñòàíîâèëè
ïàì’ÿòíó ñòåëó ó ôîðì³ êàìåíÿ,
íà ÿê³é òàáëè÷êà ç íàïèñîì «Òóò
ïîõîâàíî 9000 ìèðíèõ ìåøêàíö³â ì³ñòà Êîçÿòèíà, ÿê³ çàãèíóëè
â³ä ðóê í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â. Â³÷íà ïàì’ÿòü æåðòâàì ôàøèçìó».
Ó 2011 ðîö³ ó Òàëèìîí³âñüêîìó ÿðó âñòàíîâèëè òàêîæ

Відкриття ще одного пам’ятника на Талимонівці
у 2017 році. Його встановили у пам’ять про євреїв, яких
розстріляли німці у Талимонівському яру

Ãðàí³òíèé îáåë³ñê
ïðîñòîÿâ íà ñâîºìó
ì³ñö³ 45 ðîê³â, äîïîêè
éîãî íå äåìîíòóâàëè.
Òà ïàì’ÿòíèê í³êóäè
íå ïîä³âñÿ
ïàì’ÿòíèé õðåñò. ×åðåç ð³ê
çàì³ñòü êàìåíÿ ³ õðåñòà òóò
ç’ÿâèâñÿ îáåë³ñê, ÿêèé ñòî¿òü ³
äîñ³. Ìèíóëîãî ðîêó éîãî äåùî
ìîäåðí³çóâàëè — âìîíòóâàëè
íîâ³ ìåìîð³àëüí³ äîøêè.
Ó 2017-ìó íà Òàëèìîí³âö³
â³äêðèëè ùå îäèí ïàì’ÿòíèê
ó ôîðì³ ºâðåéñüêîãî íàäãðîáêó.
²í³ö³àòîðîì âñòàíîâëåííÿ âèñòóïèâ Ìèêîëà Ìàë³íîâñüêèé,
ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó íàäàâ Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
«Õðèñòèÿíè çà ²çðà¿ëü. Óêðà¿íà». Öåé ïàì’ÿòíèê âñòàíîâèëè
ó ïàì’ÿòü ïðî ºâðåéñüêèõ ãðîìàäÿí, ÿêèõ æîðñòîêî âáèëè
ó ÷àñè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿.
ПЕРШЕ ЖИТТЯ МОНУМЕНТА
Ïîâåðí³ìîñÿ äî îáåë³ñêà,
ÿêèé âñòàíîâèëè ó Òàëèìîí³âñüêîìó ÿðó. Éîãî æèòòÿ 2012 ð³ê
ïîä³ëèâ íà «äî» ³ «ï³ñëÿ». Àäæå
íàñïðàâä³ öåé ïàì’ÿòíèê çíà÷íî

ФОТО З АРХІВІВ ГАЗЕТИ

КОРОТКО

ÍÎÂÈÍÈ
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ФОТО З САЙТУ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА
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Обеліск у Талимонівському
яру. Його встановили
на місці масових розстрілів.

Пам’ятник «50 років
Жовтня», що стояв у центрі
міста до 2012 року. Його
демонтували і перенесли
на Талимонівку

ñòàð³øèé. Òî÷í³øå ñêàçàòè, íàðàç³ öå íàéñòàð³øèé ïàì’ÿòíèê,
ÿêèé º ó Êîçÿòèí³. Ðîçïîâ³äàºìî
ïðî éîãî ìèíóëå.
Êîçÿòèí÷àíè íåîäì³ííî ïðèãàäàþòü, ùî ùå äåñÿòü ðîê³â
òîìó íà âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà
ïîðó÷ ³ç çóïèíêîþ, ÿêà òîä³ ùå
íàçèâàëàñÿ «Óí³âåðìàã», ñòîÿâ
ïàì’ÿòíèê «50 ðîê³â Æîâòíþ».
Éîãî âñòàíîâèëè ó 1967 ðîö³ ³
ïðèóðî÷èëè äî 50-î¿ ð³÷íèö³
â³ä äíÿ Æîâòíåâîãî ïåðåâî-

ðîòó, ó ðåçóëüòàò³ ÿêîãî âëàäó
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, òîä³øí³é
ñòîëèö³ Ðîñ³¿, çàõîïèëè á³ëüøîâèêè íà ÷îë³ ç Ëåí³íèì.
Ãðàí³òíèé îáåë³ñê ïðîñòîÿâ
íà ñâîºìó ì³ñö³ 45 ðîê³â, äîïîêè éîãî íå äåìîíòóâàëè. Òà
íàñïðàâä³ ïàì’ÿòíèê í³êóäè
íå ïîä³âñÿ. Öåé îáåë³ñê, öå ³ º
òîé ñàìèé ïàì’ÿòíèé çíàê, ùî
íèí³ ñòî¿òü ó Òàëèìîí³âñüêîìó
ÿðó. Â³äòàê ìîíóìåíò çì³íèâ
íå ëèøå ñâîþ àäðåñó, à é ñåíñ.
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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10 травня

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

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

11 травня

20.10 Ток-шоу «Говорить
UA:ПЕРШИЙ
Україна»
21.00 Т/с «Кришталевi
вершини» s
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда
06.05, 02.40, 03.15 Енеїда
06.05, 02.40 Енеїда
07.40 Т/с «Папаньки» l
06.30 М/ф
23.10, 02.00 Т/с «Ще один шанс» 06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
00.05, 05.25 Новини
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна05.10 Новини
05.10 Новини
07.10 М/ф
СТБ
Новини»
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi
15.45 Т/с «Слiд» s
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
18.05 «СуперМама» l
07.05 Т/с «Комiсар Рекс»
забави в зоопарку Сан-Дiєго»
студiя. Головне
студiя. Головне
09.05 Х/ф «Столiття Якова»
19.05 «Детектор брехнi» s
09.30 Х/ф «Авраам: охоронець
10.55 «Слiдство ведуть
09.30 Х/ф «Авраам: охоронець
вiри»
вiри»
12.50 Д/ц «Боротьба за
20.15, 22.45 Т/с «Все не
екстрасенси» s
випадково»
11.05 Солодка дача
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l
11.05 Солодка дача
виживання»
13.50 Д/ц «Супер - чуття.
22.55 Т/с «Вiтер в обличчя» s
11.25 Телепродаж
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
Особливий загiн»
Новини»
14.50 Телепродаж
15.45 Т/с «Слiд» s
студiя
студiя
15.20 Країна пiсень
НTН
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
18.05 «СуперМама» l
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
16.30 Т/с «Гордiсть» l
Спорт
19.05 «Таємницi ДНК» s
Спорт
17.25 Концерт. ВIА «Кобза»
06.00 М/ф «Iванко з палацу
15.20 Країна пiсень
20.15, 22.45 Т/с «Все не
15.20 Країна пiсень
пiонерiв»
випадково»
18.20 Х/ф «Якiв» l
16.30 Т/с «Гордiсть» l
16.30 Т/с «Гордiсть» l
20.00 Д/п «Звитяги дайвiнгу.
07.00 М/ф «Ну, постривай!»
17.25 Схеми. Корупцiя в
22.55 Т/с «Повернешся17.25 Нашi грошi
поговоримо»
08.10, 16.35, 02.25
18.55, 22.00 Д/ц «Пiдводний
Великий бар’єрний»
деталях
21.25, 00.30, 05.50 Спорт
«Випадковий свiдок»
18.55 Д/п «Звитяги дайвiнгу.
всесвiт»
21.35 Суспiльно-полiтичне
10.00 Т/с «Коломбо» s
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
Великий бар’єрний»
НTН
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
11.55 Х/ф «Раз на раз не
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
випадає»
23.30 Перша шпальта
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
07.05 «Свiдок. Агенти»
00.40 Д/ц «Супер-чуття»
13.25 Х/ф «Кримiнальний
23.00 Д/ц «Боротьба за
Аспект
талант»
01.05 Т/с «Дiвчата вiйни» l
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 08.00, 17.00, 02.30
виживання»
04.05, 05.20 Погода
17.50 «Таємницi свiту»
23.00 Нашi грошi
«Випадковий свiдок»
18.20 «Свiдок. Агенти»
00.25, 02.35, 03.10, 05.05
08.40 Х/ф «Зупинився потяг»
19.00, 01.55 «Свiдок»
Погода
10.30 Х/ф «Жандарм у Нью1+1
Йорку»
1+1
19.30 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку»
12.30, 16.30, 19.00, 02.00
05.30, 09.25, 10.20, 03.50
06.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
21.30 Х/ф «Жандарм
1+1
«Свiдок»
«Життя вiдомих людей»
08.00 Х/ф «Врятувати рядового одружується»
13.00 Х/ф «Жандарм
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Раяна»
одружується»
23.15 Х/ф «Фунт плотi» n
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
11.25 Х/ф «Ворог бiля ворiт» l
01.20, 03.10 «Речовий доказ» «Снiданок з 1+1»
14.45 «Легенди карного
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
14.05, 15.05, 16.05, 20.15,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
розшуку»
21.20 Т/с «Свати»
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
17.50 «Будьте здоровi»
11.20, 12.20, 14.15
17.10 Х/ф «Сторожова застава»
TET
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
18.30 «Акцент»
«Одруження наослiп»
людей»
19.30 ТСН
19.30 Т/с «Коломбо» s
15.50 «Свiт навиворiт»
22.30, 23.30 Т/с «Слов’яни» s
08.20 Х/ф «Жива вода»
11.20, 12.20, 14.15
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
00.25 Х/ф «П’ятдесят вiдтiнкiв
09.30 Х/ф «Калошi щастя»
«Одруження наослiп»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
сiрого» n
10.35 Х/ф «Свинопас»
15.50 «Свiт навиворiт»
TET
20.15, 21.15 Т/с «Свати»
11.45 М/ф «Посiпаки»
17.10 Т/с «Навчи мене
22.30, 23.30 Т/с «Слов’яни» s
кохати» l
13.30 М/ф «Нiкчемний Я»
08.15, 10.15, 11.45, 18.15,
IНТЕР
15.15 М/ф «Нiкчемний Я 2»
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 19.15, 20.15 Одного разу пiд
17.00 М/ф «Нiкчемний Я 3»
20.15, 21.15 Т/с «Свати»
IНТЕР
Полтавою
05.15, 22.05 «Слiдство вели... з 18.45, 20.45 Танька i Володька 22.30, 23.25 Т/с «Слов’яни» s
08.45, 23.30 Сiмейка У
19.15, 20.15 Одного разу пiд
09.15, 11.15, 18.45, 20.45
05.25, 23.10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
06.50 «Вещдок»
Танька i Володька
Полтавою
Леонiдом Каневським»
08.35, 18.00, 19.00, 03.45 Ток- 19.45, 23.00, 00.00 Країна У
IНТЕР
09.45, 10.45, 19.45, 23.00,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
00.00 Країна У
17.40 Новини
21.15 М/ф «Iндики: Назад у
шоу «Стосується кожного»
майбутнє»
10.25 Х/ф «Я не знаю, як вона
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 12.15, 16.15 4 весiлля
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
робить це» s
23.30 Сiмейка У
13.15, 01.45 Панянка-селянка Iнтером»
Леонiдом Каневським»
12.00, 17.40 Новини
01.15 Казки У
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 10.00 «Корисна програма»
17.40 Новини
12.25 Х/ф «Укол парасолькою»
17.15 Богиня шопiнгу.
11.00 «Позаочi»
14.20 Х/ф «Мадам» l
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
12.25 Х/ф «Скарлетт»
Екстремальний сезон
16.05 «Жди меня. Україна»
UA:ВIННИЦЯ
21.15 М/ф «Дивопарк»
14.05, 14.55, 15.50 «Вещдок»
Iнтером»
20.00 «Подробицi»
10.00 «Корисна програма»
16.30 «Вещдок. Особый
21.00 «Вещдок. Опережая
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 11.00 «Позаочi»
случай»
08.05 Ранок на Суспiльному
12.25 Х/ф «Скарлетт»
UA:ВIННИЦЯ
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу
время»
23.55 Т/с «Любов за законом» s 09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 14.10, 14.55, 15.50 «Вещдок»
«Стосується кожного»
09.15 Крутий замiс
16.30 «Вещдок. Особый
08.05 Ранок на Суспiльному
20.00 «Подробицi»
09.40, 13.20, 16.00
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 21.00 «Вещдок. Опережая
случай»
ICTV
Буковинськi загадки
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
09.15 Крутий замiс
время»
09.50 Солодка дача
09.40, 18.40 Буковинськi
«Стосується кожного»
06.20 Х/ф «Флот МакХейла»
10.30 Х/ф «Шербурзькi
20.00 «Подробицi»
загадки
парасольки»
08.20 Х/ф «Форсаж» s
21.00 «Вещдок. Опережая
09.50 Лiтературно-кулiнарне
ICTV
10.20 Х/ф «Подвiйний
12.10 Невiдомi Карпати
время»
шоу «Енеїда»
форсаж» s
12.40 Артефакти
23.55 Т/с «Любов за законом» s 10.35 Телевiзiйний серiал
08.45 Факти. Ранок
12.15, 13.00 Х/ф «Потрiйний
13.05 Мiста i мiстечка
09.15, 19.20 Надзвичайнi
«Любов пiд час вiйни»
форсаж: Токiйський дрифт» s
13.30 Лайфхак українською
11.50 Загадки чернiвецьких
новини з Костянтином Стогнiєм
12.45 Факти. День
13.40 Ок, я тобi поясню
ICTV
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s
атлантiв
14.30 Х/ф «Форсаж-4» s
13.45, 14.50 Пiщана казка
12.10 Невiдомi Карпати
11.50, 13.15 Х/ф «Зворотна
тяга» s
16.20 Х/ф «Форсаж-6» s
13.50 М/ф «Уроки
08.45 Факти. Ранок
12.40 Документальний цикл
тiтоньки Сови»
18.45 Факти. Вечiр
09.15, 19.20 Надзвичайнi
12.45, 15.45 Факти. День
«Дикi тварини»
19.10 Х/ф «Форсаж-7» s
14.10 М/ф «Капiтошко»
15.35, 16.15 Х/ф «Форсаж-7» s
новини з Костянтином Стогнiєм 13.05 Документльна
21.45 Т/с Х/ф «Форсаж-8» 16+
14.15 М/ф «Найсправжнiсiнька
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s програма”Неймовiрнi винаходи» 18.45, 21.00 Факти. Вечiр
«Розтин покаже» s
пригода»
11.55, 13.15 Секретний фронт 13.30 Лайфхак українською
20.15 Секретний фронт
00.15 Х/ф «Безславнi
14.25 Додолики
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Ок, я тобi поясню
Прем’єра
виродки» s
14.30 Марiйчин Першосвiт
13.40 Х/ф «Джунiор» l
13.45, 14.40 Пiщана казка
21.20 Т/с «Пес» s
02.50 Я зняв!
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 16.15 Х/ф «Форсаж-5: Шалена
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 22.30 Т/с «Винищувачi-2.
Гуляли»
п’ятiрка» s
Останнiй бiй» l
14.10 М/ф «Повертайся,
Капiтошко»
15.05 Д/ф «Свiт дивовижних
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
тварин»
НОВИЙ КАНАЛ
20.15 Громадянська оборона
14.15 М/ф «День ,коли
щастить
16.05, 16.30, 20.25 В Українi
21.20 Т/с «Пес» s
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
17.00 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» 22.35 Т/с «Винищувачi-2.
14.25 Марiйчин Першосвiт
Останнiй бiй» l
06.05 М/с «Том i Джеррi»
18.10 Країна пiсень
14.30 Додолики
06.00, 07.30 Kids» Time
07.35 Орел i Решка
18.40 Загадки чернiвецьких
14.50 Веселi саморобки
06.05 М/с «Том i Джеррi»
08.30 Т/с «Надприродне» s
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 07.35 Орел i Решка
атлантiв
12.20 Х/ф «Механiк» s
18.45 Небезпечна зона
НОВИЙ КАНАЛ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
08.30 Т/с «Надприродне» s
14.10 Х/ф «Доктор Стрендж» l
19.00 Плiч - о- плiч
11.00 Х/ф «Пiймай шахрайку
студiя
якщо зможеш» s
16.20 Х/ф «Залiзна
19.15 Вiдтiнки України
06.00, 07.30 Kids» Time
18.10 Країна пiсень
людина 3» s
19.45, 20.50 Задача з зiрочкою 06.05 М/с «Том i Джеррi»
18.45 Край пригод
13.10 Екси s
19.00 Аферисти в сiтях s
19.50, 21.50 Шерифи для
07.35 Орел i Решка
19.00 Сьогоднi. Головне
15.10, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Пiймай шахрайку
08.30 Т/с «Надприродне» s
19.50 StopFakeNews
21.00 Х/ф «Кров’ю i потом:
нових громад
якщо зможеш» s
Анаболiки» s
20.00 Цикл «Нашi тридцять». 11.10 Х/ф «Деннi пес» s
20.05 В Українi
23.20 Х/ф «Сестри» s
13.10 Екси s
21.00 Телевiзiйний серiал
23.40 Х/ф «Офiсний
вип 4. «Я не зламалась»
розковбас» s
01.40 Х/ф «Шлях чарiвника»
21.00 Телевiзiйний серiал
15.10 Хто зверху? l
«Гордiсть»
02.30 Служба розшуку дiтей
19.00 Де логiка? l
21.50 Шерифи для нових
01.20 Х/ф «Шлях чарiвника»
«Гордiсть»
02.35 Зона ночi
22.05 100 рокiв iзоляцiї
20.00 Improv Live Show l
громад
21.00 Х/ф «Баррi Сiл: Король
контрабанди» s
УКРАЇНА
УКРАЇНА
ВIТА (ВIННИЦЯ)
23.10 Х/ф «Пересадка» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.30 «Постфактум»
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
Україною
09.15 «Ульотне вiдео»
УКРАЇНА
09.00 «Фокус Європи»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
Україною
23.00, 03.00 Сьогоднi
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
09.25 «Мобiльний репортер»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
23.00, 03.10 Сьогоднi
09.35 «Зворотнiй зв’язок»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.00, 19.30 «На часi»
09.00 Зiрковий шлях
09.00 Зiрковий шлях
10.00 «Свiтанок»
10.30 «Мобiльний репортер» 09.50 Мiсiя: краса
Україною
10.40 Х/ф «Весiльна сукня» l
11.15, 19.30 «На часi»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
10.45 «Життя в цифрi»
10.50 Мисливцi за дивами
23.00, 03.00 Сьогоднi
12.45, 15.30 Т/с «Лист надiї» l
11.45 «Територiя рiшень»
11.00 т/с
11.45, 03.50 Реальна мiстика
17.10 Т/с «Виклик» l
12.00, 15.00, 20.10 х/ф
09.00 Зiрковий шлях
11.45 «Природа сьогоднi»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
лiкар 5» s
20.10 Ток-шоу «Говорить
14.00 д/ф «Мисливцi за
09.50 Мiсiя: краса
13.00 «Новини Life»
10.50 Мисливцi за дивами
13.15 «Час змiн»
17.10 Т/с «Виклик» l
Україна»
нацистами»
21.00 Т/с «Кришталевi
17.00 «Дива тваринного свiту» 11.45, 03.50 Реальна мiстика
15.00 т/с «Суто англiйськi
20.10 Ток-шоу «Говорить
вершини» s
18.00 «Зiрковий альбом»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий
вбивства»
Україна»
лiкар 5» s
23.10, 02.00 Т/с «Настане
18.40 «Особливий випадок»
16.15 «Дива тваринного свiту» 21.00 Т/с «Кришталевi
свiтанок» l
вершини» s
19.00 «Новини»
17.10 Т/с «Виклик» l
17.05 «Планета кiно»

UA:ПЕРШИЙ

СТБ

UA:ПЕРШИЙ

12 травня

СЕРЕДА

23.10, 02.00 Т/с «Зовсiм iнше
життя»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
07.05 Т/с «Комiсар Рекс»
10.55 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама» l
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.45 Т/с «Все не
випадково»

НTН
07.55, 17.00, 02.50
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Вiнчання зi смертю»
10.40, 13.00, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
14.50 «Легенди карного
розшуку»
17.50 «Вартiсть життя»
18.30 «Акцент»
23.20 Х/ф «Чужi тут не ходять»
00.55 «Легенди бандитської
Одеси»
01.50, 03.35 «Речовий доказ»

TET
08.15, 10.15, 11.45, 18.15,
19.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою
08.45, 23.30 Сiмейка У
09.15, 11.15, 18.45, 20.45
Танька i Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00,
00.00 Країна 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 «Супер Шiстка»

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.50 Країна пiсень
10.35 Телевiзiйний серiал
«Дiвчата вiйни”1, 2 с.
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, 14.45 Пiщана казка
13.50 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
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Вiдтiнки України
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Недалечко
19.50, 21.50 Шерифи для
нових громад
20.05 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.00 Телевiзiйний серiал
«Гордiсть»
22.05 Сьогоднi.Головне

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

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.15 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 «Нашi матерi - нашi
батьки» s
10.20 Земля, наближена до
неба
10.50 Невiдомi Карпати
11.00 Солодка дача
11.25, 00.25 Погода
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.10, 05.45
Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25 Д/ц «Дикi тварини»
18.55 Фiнал Кубка України з
футболу 2020-2021. «Динамо»
(Київ) - «Зоря» (Луганськ)
21.55, 00.20, 05.55 Спорт.
Аспект
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт»

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, 04.20 ТСН
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.50 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

IНТЕР
05.25, 22.40 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочi»
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.05, 14.55, 15.50 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый
случай»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Убивства у
алфавiтному порядку» 1-2сc s

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s
11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s
12.45, 15.45 Факти. День
16.10 Т/с Х/ф «Форсаж-8» 16+
«Розтин покаже» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем’єра
22.35 Т/с «Винищувачi-2.
Останнiй бiй» 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
11.00 Х/ф «Баррi Сiл: Король
контрабанди» s
13.10 Екси s
15.10, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Хлопцi зi
стволами» s
23.20 Х/ф «Спадковiсть» s
01.50 Х/ф «Шлях чарiвника»
02.40 Служба розшуку дiтей
02.45 Зона ночi

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

12
13 травня
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Кришталевi
вершини» s
23.10 Слiдами
23.50, 02.00 Т/с «Лiнiї життя» l

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
RIA-Ê, 6 òðàâíÿ 2021

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.55,
02.05, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна
студiя. Головне
09.30 Т/с «Нашi матерi - нашi
батьки» s
10.20 Земля, наближена до
неба
10.50 Невiдомi Карпати
11.10, 00.45, 02.55 Погода
11.15 Телепродаж
11.45 Пишемо iсторiю. Андрiй
Шептицький
12.00 Хвилина мовчання: День
пам’ятi українцiв, якi рятували
євреїв пiд час Другої свiтової
вiйни
12.01, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.35, 00.30, 02.40,
05.45 Спорт
15.20 Розсекречена iсторiя.
Чому українцi рятували євреїв?
16.30 Т/с «Гордiсть» l
17.25, 00.50 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Пiдводний всесвiт»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.40, 02.50, 05.55
Спорт. Аспект
22.00 Х/ф «Її серце (Чужа
молитва)» l

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

14 травня
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Лист надiї» l
01.45 Телемагазин

15 травня

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ

06.05, 04.00 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.50, 02.05, 03.30, 05.35
СТБ
Новини
07.10 М/ф
СТБ
05.10 Х/ф «Виннi зiрки» s
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi
07.25, 19.00, 22.45
забави в зоопарку Сан-Дiєго»
06.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
«Холостяк» l
09.05 Невидима правда
iсторiя»
12.10 «Як вийти замiж» s
09.20 #ВУКРАЇНI
07.05 Т/с «Комiсар Рекс»
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l 09.50 Д/ц «Пiдводний всесвiт»
10.55 «Слiдство ведуть
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна10.50 Д/ц «Гори - Життя над
екстрасенси» s
Новини»
хмарами»
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l
23.30 «Детектор брехнi» s
11.55 Х/ф «Обручка до весни» l
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна13.35, 19.55 Д/ц «Боротьба за
Новини»
виживання»
15.45 Т/с «Слiд» s
НTН
14.30 Телепродаж
18.05 «СуперМама» l
15.00 Країна пiсень
19.05 «Як вийти замiж» s
06.25, 03.50 «Правда життя»
16.05 Концерт. Квартет
20.15, 22.45 Т/с «Все не
07.55, 03.20 «Випадковий
«Гетьман»
випадково»
17.00 Мiста та мiстечка
свiдок»
22.55 Т/с «Трава пiд снiгом» s
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
17.15, 21.25 Д/ц «Дикi
02.50 «Свiдок»
тварини»
09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
17.55 Х/ф «Її серце (Чужа
молитва)» l
НTН
10.40, 13.00, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
22.00 Х/ф «Страченi свiтанки»
07.55, 17.00, 02.45
14.50 Х/ф «Балада про солдата» 00.15, 02.00, 02.30, 03.55,
05.30 Погода
«Випадковий свiдок»
17.00 Х/ф «Летять журавлi»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
21.30 «Мир чи вiйна»
02.15 «Свiдок»
23.30 Х/ф «Опiк»
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять»
01.30 «Легенди бандитської
1+1
10.50, 13.00, 19.30 Т/с
Одеси»
«Коломбо» s
02.20, 03.25 «Речовий доказ» 05.05, 19.30 ТСН
15.00 «Легенди карного
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
розшуку»
людей»
17.50 «Правда життя»
1+1
TET
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
18.30 «Акцент»
10.00, 02.00 «Свiт навиворiт»
23.15 Х/ф «До мене, Мухтар!»
05.05, 07.00, 08.00, 09.00,
06.00 ТЕТ Мультиранок»
14.00, 15.05, 16.05, 17.05 Т/с
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 08.15 Х/ф «Легенда про
00.55 «Легенди бандитської
«Свати»
русалку»
06.05, 09.25, 10.20, 03.10
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
Одеси»
01.50, 03.40 «Речовий доказ» «Життя вiдомих людей»
10.00 Х/ф «Регентруда»
Пакистан»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
11.10 Х/ф «Проти природи:
20.10 «Чистоnews 2021»
Велика подорож слонiв»
«Снiданок з 1+1»
20.15 «Вечiрнiй квартал»
TET
11.20, 12.20, 14.15
12.55 Х/ф «Проти природи 2:
22.00 «Жiночий квартал»
Вижити в Серенгет»
«Одруження наослiп»
23.00 «Свiтське життя. 2021»
08.15, 10.15, 11.45, 18.15,
15.50 «Свiт навиворiт»
14.40 Х/ф «Едвард Руки-Ножицi»
19.15, 20.15 Одного разу пiд
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» l 16.40 Х/ф «Хеллбой-2: Золота
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» армiя» s
IНТЕР
Полтавою
08.45 Сiмейка У
20.15 Х/ф «Падiння Лондона» s 19.00 М/ф «Як приборкати
дракона»
09.15, 11.15, 18.45, 20.45
22.10 Х/ф «Апокалiпсис
09.00 «Готуємо разом.
сьогоднi» s
Танька i Володька
21.00 М/ф «Монстри проти
Домашня кухня»
прибульцiв»
09.45, 10.45, 19.45 Країна У
10.00 «Корисна програма»
12.15, 16.15 4 весiлля
22.45 Х/ф «Гудiнi» s
11.00 «Позаочi»
13.15, 00.45 Панянка-селянка
IНТЕР
00.30 Сiмейка У
12.00 Х/ф «Вiдпустка за свiй
рахунок»
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд
01.00 Країна У
17.15 Богиня шопiнгу.
05.25, 22.40 «Слiдство вели... з 02.15 Казки У
14.30 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
02.45 Панянка-селянка
Екстремальний сезон
Леонiдом Каневським»
21.15 М/ф «Воллi»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
03.35 Вiталька
16.10 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
17.40 Новини
05.50 Кориснi пiдказки
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
18.00 Т/с «Випробування
невинуватiстю» (16+) 1-2 сс
UA:ВIННИЦЯ
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
UA:ВIННИЦЯ
20.00 «Подробицi»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 11.00 «Позаочi»
20.30 Т/с «Випробування
невинуватiстю» (16+) 3-4 сс.
08.05 Ранок на Суспiльному
12.25 Х/ф «Скарлетт» Заключна 08.00 Новини
Заключна
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) с.
(UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 14.10, 14.55, 15.50, 00.25
08.05 Ранок на Суспiльному
22.10 «Мiсце зустрiчi»
09.45 Обличчя
«Вещдок»
09.00 Новини
23.30 Т/с «Батькiвський
iнстинкт» (16+) 1-4 сс. Заключна
10.30 Телевiзiйний серiал
16.30 «Вещдок. Особый
(UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi.
«Дiвчата вiйни» 3, 4 с.
случай»
12.10 Невiдомi Карпати
18.00 Ток-шоу «Стосується
Головне
12.40 Документальний цикл
09.45, 18.10 Обличчя
ICTV
кожного»
20.00 «Подробицi»
10.30 Телевiзiйний серiал
«Дикi тварини»
13.05 Документльна
21.00 Т/с «Убивства у
06.45 Громадянська оборона
«Дiвчата вiйни» 5, 6 с.
12.00 Хвилина мовчання
07.40 Т/с «Один у полi воїн» l
програма”Неймовiрнi винаходи» алфавiтному порядку» 3-4сc.
Заключ. s
13.30 Лайфхак українською
12.10 Артефакти
11.40, 13.00 Т/с «Танк» l
13.45, 14.50 Пiщана казка
12.40 Документальний цикл
12.45 Факти. День
13.50 Уроки тiтоньки Сови
16.10 Х/ф «Мiцний горiшок» s
«Дикi тварини»
14.10 М/ф «Казка про
ICTV
13.05 Документльна програма 18.45 Факти. Вечiр
жадiбнiсть»
19.10 Х/ф «Мiцний горiшок-3:
«Неймовiрнi винаходи»
Помирати з пiснею» s
14.15 М/ф «Колосок»
08.45 Факти. Ранок
13.45 Кiношкола вдома
14.25 Марiйчин Першосвiт
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.55 М/ф «Казка про доброго
21.35 Х/ф «Мiцний горiшок-4.0» s
14.30 Дололики
23.55 Х/ф «Мiст шпигунiв» s
новини з Костянтином Стогнiєм носорога»
14.45 Англiйська абетка
10.10 Громадянська оборона
14.05 М/ф «Дерево i кiшка»
11.15, 13.15 Х/ф «Мiст
14.15 М/ф «Подарунок»
Всесвiт. Першосвiт
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ шпигунiв» s
14.20 М/ф «Ватажок»
НОВИЙ КАНАЛ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Додолики
14.40, 16.20 Х/ф «Зелена
14.40 Пiщана казка
08.10, 10.00 Kids» Time
студiя
миля» s
18.10 Вiдтiнки України
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 08.15 Х/ф «Каспер»
18.40 Загадки чернiвецьких
18.45 Факти. Вечiр
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
10.05 Орел i Решка. Чудеса
20.05 Х/ф «Мiцний горiшок» s
атлантiв
студiя
свiту
18.45 Street Схiд
22.40 Х/ф «Мiцний горiшок-2» s 18.40 Буковинськi загадки
11.10 Орел i Решка
19.50 Задача з зiрочкою
18.45 Шукачi пригод
12.10 У кого бiльше? l
19.55 ЕкоЛюди
19.50 Шерифи для нових
14.10 М/ф «Альоша Попович i
Тугарин змiй» s
20.05 Крим .Реалiї
НОВИЙ КАНАЛ
громад
21.00 Телевiзiйний серiал
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
15.50 М/ф «Добриня Микитич та
Змiй Горинич» s
08.30 Т/с «Надприродне» s
«Гордiсть»
Перевiрка
21.50 Люди Є
11.00 Х/ф «Ясон i аргонавти»
20.15 Крутий замiс
17.00 М/ф «Iлля Муромець i
14.40 Х/ф «Судний день» s
21.00 Д/ф «Iспит на людянiсть» Соловiй Розбiйник» s
16.50 Х/ф «Дракон Пiта»
21.50 Люди Є
18.40 Х/ф «Тор» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
18.50 Х/ф «Бiлий полон»
21.00 Х/ф «Тор: Королiвство
темряви» s
21.00 Х/ф «Кiнг Конг» s
08.45 «Особливий випадок»
00.50 Вар’яти l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
23.00 Х/ф «Перша вiдьма» n
09.00 «ЕвроМакс»
01.00 Х/ф «Iнцидент у ЛохНесi» l
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
08.45 «Ульотне вiдео»
10.00, 19.30 «На часi»
УКРАЇНА
09.00 «В гарной формi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.00, 19.30 «На часi»
УКРАЇНА
репортер»
11.00 т/с
10.30 «Мобiльний репортер»
Україною
11.45 «Природа сьогоднi»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
11.00, 17.30 т/с
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
13.00 «Новини Life»
Сьогоднi
11.45 «Природа сьогоднi»
07.25, 03.10 Реальна мiстика
13.15 «Час змiн»
09.00 Зiрковий шлях
13.00 «Новини Life»
09.10 Т/с «Веселка в небi» l
15.00 т/с «Суто англiйськi
09.50 Мiсiя: краса
13.15 «Час змiн
13.00, 15.20 Т/с «Рiднi серця» l
11.45, 04.00 Реальна мiстика
15.00 т/с «Суто англiйськi
17.00, 21.00 Т/с «Три кольори
вбивства»
кохання» l
16.15 «Територiя рiшень»
13.50, 15.30 Т/с «Жiночий лiкар вбивства»
5» s
16.30 «Дикiй та живий»
16.15 «Цiкаво.сом»
20.00 Головна тема
17.30 т/с «Гордiсть»
17.10 Т/с «Виклик» l
16.45 «Свiт тварин»
23.00, 02.15 Т/с «Дочкимачухи» l
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
20.10 Ток-шоу «Говорить
18.30 «Свiт кiно»
20.10 т/с «Бюро легенд»
20.10 т/с «Бюро легенд»
01.45 Телемагазин
Україна»

СТБ

UA:ПЕРШИЙ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.45, 10.50 Т/с «Все не
випадково»
08.00 «Неймовiрна правда про
зiрки»
17.00 «Хата на тата» l
19.00 «МастерШеф
Професiонали» l
21.25 «СуперМама» l

НTН
05.55 Х/ф «Iнспектор карного
розшуку»
07.40 Х/ф «Буднi карного
розшуку»
09.20 Х/ф «Хазяїн тайги»
10.50 Х/ф «Зникнення свiдка»
12.35, 02.35 «Випадковий
свiдок»
13.45 Т/с «Смерть у раю» s
18.05 «Переломнi 80-тi»
19.00, 02.05 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Обережно, бабуся!»
21.15 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
23.10 Х/ф «Лiтак президента 2» s
01.00 «Таємницi
кримiнального свiту»

TET
10.50 Х/ф «Принц наступник»
12.35 Х/ф «Принцеса для
дракона»
14.20 Х/ф «Кiт у чоботях»
15.30 М/ф «Iндики: Назад у
майбутнє»
17.15 М/ф «Дивопарк»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 21.30 Танька i Володька
20.30, 22.30 Країна У
23.00 Iгри Приколiв
00.00 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.40 Шукачi пригод
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50 Документальний цикл
«Свiт дикої природи»
10.30 Солодка дача
11.00 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.30 Х/ф «Поки ти ходив на
побачення»
13.05 Гендернi окуляри
13.20 Небезпечна зона
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
14.35 М/ф «Як Петрик П’яточкiн
Слоникiв рахував»
14.45 М/ф «Як Козаки у хокей
грали»
15.05 Додолики
15.15 Пiщана казка
15.25 Веселi саморобки
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Буковинськi
загадки
16.00 Маршрутом змiн
16.15 Задача з зiрочкою
16.20 В УКРАЇНI
16.50 Х/ф «Додому»
18.25 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiдтiнки України
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Червона лiнiя
20.05 В Українi
20.30 Вечiр-реквiєм
«Пам’ятаємо.1944 (прямий
ефiр)
21.10 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз
сурдоперекладом)

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.00
08.50
09.30
10.00
10.30
10.45
11.00,
11.20,
12.00
12.01
13.20
15.00
17.30
19.00
20.30

м/ф
«Дитляндiя»
«У гарнiй формi»
«Новини»
«Зворотнiй зв’язок»
«Територiя рiшень»
19.50 «На часi»
15.30 х/ф
«Хвилина мовчання»
х/ф (продовження)
«Як це було»
«Твоє життя»
«Цiкаво»
«Таємницi та загадки»
«Постфактум»

16 травня

НЕДІЛЯ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.00 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.30, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф
08.15, 00.55, 02.55, 03.55,
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
12.00 Хвилина мовчання:
День пам’ятi жертв полiтичних
репресiй
12.01 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви (продовження)
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.30 MonoKate
14.35 Телепродаж
15.10 Кенгiр. Сорок днiв
свободи
16.55 Пишемо iсторiю.
Репресiї в Українi 20-70 рокiв
17.10 Пишемо iсторiю.
Репресоване духовенство
17.35 Пишемо iсторiю.
Сталiнiзм. Голод i репресiї
17.50 Пишемо iсторiю.
Великий терор
18.05 Д/п «Концтабiр Iзоляцiя»
19.05 Д/ц «Хижаки пiдводного
свiту»
20.00 Спецпроєкт «Грецька
операцiя НКВС»
21.25 Дорога до Токiо
22.00 Д/ф «Заручники Путiна:
українськi полiтв’язнi Кремля»
22.55 Д/ф «Будинок «Слово» l
01.00 Д/ф «Блаженнiший» l
03.00 #ВУКРАЇНI

1+1
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 10.50 «Мандруй
Україною з Дмитром Комаровим»
12.00 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
13.10, 02.10 «Свiт навиворiт»
18.15 «Українськi сенсацiї 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «Аватар»
00.10 Х/ф «Екс Махiна» s

IНТЕР
05.45 Х/ф «Собор Паризьської
Богоматерi»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00, 12.50
«Iнше життя»
13.45 «Вещдок. Опережая
время»
18.10 Х/ф «Бiльше, нiж життя» s
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Тато»
23.50 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд
погонi»
01.25 «Вещдок»

ICTV
05.15 Скарб нацiї
05.30 Факти
05.55 Бiльше нiж правда
07.45, 02.00 Секретний фронт
09.30, 01.15 Громадянська
оборона
11.25, 13.00 Х/ф «Мiцний
горiшок-2» s
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф «Мiцний горiшок-3:
Помирати з пiснею» s
16.15 Х/ф «Мiцний
горiшок-4.0» s
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Мiцний горiшок-5:
Гарний день, щоб померти» s
23.05 Х/ф «Червоний» l
02.45 Анти-зомбi
03.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 Х/ф «Зачароване
королiвство»
12.00 Х/ф «Дракон Пiта»
14.00 Х/ф «Тор» s
16.10 Х/ф «Тор: Королiвство
темряви» s
18.20 Х/ф «Тор: Рагнарок» l
21.00 Х/ф «Чорна пантера» l
23.40 Х/ф «Воїни свiтла» n

УКРАЇНА
06.50 Реальна мiстика
09.45 Т/с «Кришталевi
вершини» s
17.00, 21.00 Т/с «Авантюра» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Любов пiд
мiкроскопом» l
01.45 Телемагазин
03.00 Гучна справа

СТБ
05.20 «Невiдома версiя. Не
можу сказати «прощавай» l
06.05 «Невiдома версiя.
Екiпаж» l
07.00 Х/ф «Екiпаж»
09.25 Х/ф «Молода дружина»
11.15 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
13.00 «МастерШеф
Професiонали» l
15.20 «СуперМама» l
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.10 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Невизначена особа»
07.20 «Слово Предстоятеля»
07.25 «Випадковий свiдок»
09.10 Т/с «Смерть у раю» s
13.25 Х/ф «Лiтак президента 2» s
15.10 Х/ф «Морський
характер»
17.10 Х/ф «Це було в розвiдцi»
19.00 Х/ф «Беремо все на себе»
20.30 Х/ф «Акцiя»
22.15 Х/ф «Мул» n
00.20 Х/ф «Смертоносний
воїн» n

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок»
11.50 М/ф «Дев’ять» s
13.20 М/ф «Супер Шiстка»
15.20 М/ф «Воллi»
17.05 М/ф «Монстри проти
прибульцiв»
18.50 Х/ф «До зустрiчi з тобою»
21.00 Х/ф «Воду слонам» s
23.30 Панянка-селянка
03.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 08.55 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30, 12.01 Пишемо iсторiю
09.15 Розсекречена iсторiя
10.15 Д/п «Олесь Шевченко.
Як на сповiдi.»
10.50, 21.00 Д/ф «ТРИ IВАНИ»
12.00 Хвилина мовчання
12.15 Х/ф «Додому»
13.50 Культ .Особистостi
14.05 Кiношкола вдома
14.20 Уроки тiтоньки Сови
14.50 Пiщана казка
15.05 М/ф «Свара»
15.15 М/ф «Справа доручається
детективу Теддi»
15.25 М/ф «Подарунок»
15.30 М/ф «Дiвчинка та зайцi»
15.40 М/ф «Казка про доброго
носорога»
15.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
16.05, 18.25, 20.05 В УКРАЇНI
16.30 Д/ф «Блаженнiший»
19.00 Культ особистостi
19.15 Обличчя
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування
20.30 Цикл «Нашi тридцять».
вип 4. «Я не зламалась»
22.00 В Українi

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00
10.00
10.30
11.00,
13.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.15
19.30

«Фокус Європи»
«На часi»
«Блабла таксi»
13.30, 19.45 х/ф
«Зiрковий альбом»
«Знаменитi гурмани»
«Планета кiно»
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»
«Територiя рiшень»
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 6 òðàâíÿ 2021

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

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
492158

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

491061

 Çåìåëåëüíó ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ Äèâ»,ïîðó÷ ç ïåðåõðåñòÿì, âóë. Îäåñüêà. 097-989-09-79
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 Êàðòîïëåñàæàëêó îäíîðÿäíó «Áîìåò» äî ì³í³òðàêòîðà.
093-995-54-80,096-449-95-58
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó. 068-518-35-30

ÐÎÁÎÒÀ
 ÑÒÎ "AvtoMaster" çàïðîøóº íà ðîáîòó â³äïîâ³äàëüíèõ, áàæàþ÷èõ ïðàöþâàòè ïðàö³âíèê³â. Áàæàíî
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 093-887-40-86, 098-176-17-22
 Çàïðîøóºìî ÷îëîâ³ê³â íà ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîáîòè,
÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, ïëàâàþ÷èé ãðàô³ê. Â³ê äî 40
ðîê³â. Äåòàë. ³íô. çà òåë. 067-388-29-77 ï³ñëÿ 18.00

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà,
ºâðî áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098974-29-35
 Áåíçîïèëó Ãóäëàê-800 ãðí., á/ó;«Øò³ëü»180-2000
ãðí;áåíçîêîñó Ãóäëàê ³ Äëåî Ìàê;áîëãàðêó-125 êð
óã;åëåêòðîëîáçèê;åëåêòðîíàñîñè - øíåêîâèé äëÿ
ñêâàæèíè 100 ìåòð³â,öåíòðîá³æíèé, â³áðàö³éíèé;ßÂÓ350;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
 Áëîêè áåòîíí³ 6 øò-2,10*50,4 øò-1.50*1.20, äåøåâî,
òåðì³íîâî. 098-576-21-43

 Êàðòîïëþ âåëèêó, ïîñàäêîâó. 093-795-10-98
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà âåëèêó. 068-024-76-83
 Êàðòîïëþ íàñ³íåâó õîðîøèõ ñîðò³â. 097-873-36-62
 Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó 3 ãðí/êã. 097-843-01-38
 Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó ð³çíèõ ñîðò³â. 097-311-96-79,
068-586-54-26
 Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó òà ì³ëêó. 067-271-52-14,097575-60-74
 Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó:á³ëà ðîñà, ëàáåëëà, ñëîâ`ÿíêà.
073-060-44-15, 073-060-44-24
 Êàðòîïëÿ âåëèêà; àâòîçàï÷àñòèíè «Âîëãà», «ÓÀÇ»;
äâà ñêàòè äî ïðèöåïà;çåìåëüíà ä³ëÿíêà ç ãàçîì. 096983-18-68
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íàñ³íåâà òà âåëèêà. 093-884-85-96
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 096-063-05-51,093-409-34-54
 Êèëèì 2õ3, òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ» á/â, ñóïóòíèêîâà àíòåíà,
òþíåð, êàñòðþë³ 40, 15, 8 ë. 063-021-52-71-, 097-328-48-83
 Ê³ìíàòíó ñò³íêó á/ó;ì`ÿêèé êóòî÷îê á/ó. 063-335-97-80
 Êîáèëó 8 ðîê³â, ñïîê³éíà. 068-966-12-95
 Êîçî÷îê ç äðóãèì îêîòîì. 096-935-52-32
492157

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

 Áóòë³ 10 ë., áàíêè 3 ë., òåëåâ³çîð, ëþñòðó-âåíòèëÿòîð,
ìèþ÷èé ïèëîñîñ «Òîìàñ». 063-021-52-71-, 097-328-48-83

 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

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

 Êðîë³ íà ì`ÿñî òà íà ðîçâ³ä. 063-533-06-96

 Âåëîñèïåä 7-13 ð.;òåëåâ³çîð ä³àãîíàëü 50. 097-87811-70
 Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
063-752-09-18
 Âîäÿíèé ðàä³àòîð äëÿ âàííî¿ (á³ëèé) á/ó. 096-21555-60
 Âóëèêè ç áäæîëàìè. 097-515-55-92,063-694-56-92
 Ãàçîâó ïëèòó «Gorenje»â õîðîøîìó ñòàí³;çàï÷àñòèíè äî
àâòî. Ìîñêâè÷;äîìêðàò 25 ò. 073-315-25-15
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³-ïåðøèé áëîê,
ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ óòåïëåí³, îáøèò³ âàãîíêîþ, ïîêð³âëÿ-ºâðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà
3,8*2,2 ì., âîðîòà:2,5*1,8ì. 093-430-38-47
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà. 097-494-15-89, 093-353-67-33
 Ãóñÿòà,ÿéöÿ ãóñÿ÷³. 067-394-60-27
 Äà÷à ç êîíòåéíåðîì, º ïîãð³á, ð-í
Òàëèìîí³âêà;ñ³÷êàðíþ;êàðòîïëþ ì³ëêó. 093-017-87-72,
096-583-14-35
 Äà÷à íà ñò. «Ïëàíîâèé», áóäèíîê öåãëÿíèé, ïðèñòðîéêà, çåì. ä³ë. äîãëÿíóòà, õîðîøèé çà¿çä. 098-943-24-64
 Äà÷íó ä³ë. 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà, ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ,
âîäà, çàáîð. 063-367-63-75, 097-118-06-54

 Êóêóðóäçó. 093-388-41-39, 068-040-01-28
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, ñò³íêó ê³ìíàòí., êèëèìè, õðóñòàëü,
ñåðâ³ç ÷àéí-êîô., ïóô³êè. 067-707-85-68
 Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó òà êà÷êè øèïòóíè. 063-896-99-20,
093-894-39-91, 097-826-08-12
 Îáëàäíàííÿ á/ó äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³íîáëîê³â. 067785-18-55
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6*1,50 - 3 øòóêè. 073-003-80-01
 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

 Ïîðîñÿò ìàëèõ, ì`ÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí, 2 800 ãðí/
ïàðà. 068-046-27-80
 Ïîðîñÿòà 8 òèæí³â. 098-783-45-01

 Ïîðîñÿòà ì. Êîçÿòèí³, ð-í ó÷èëèùà;êàðòîïëþ âåëèêó òà
íàñ³íüîâó. 067-199-86-20

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

 Ïîðîñÿòà ì`ñíî¿ ïîðîäè, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097704-97-81

 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè íà 5-8 ðîê³â. 067-90375-46, 093-408-75-25/

 Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³;ïøåíèöþ. 096-303-62-23, 097230-39-96

 Äðîâîêîë â³íòîâèé ìîðêîâêà. 067-493-22-16,093563-81-40

 Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-623-70-91

 Çåì. ä³ëÿíêó 35 ñîò., öåíòð, ñ. Ñåñòðèí³âêà. 067-58791-62

488036

 Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà ãëàçóðîâàíà 15 õ 15 ð³çíîêîëüðîâà. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52

 Äåðåâ`ÿí³ äâåð³ íåäîðîãî, 3 øò., 70 ñì., ç³
ñêëîì;äåðåâ. âõ³äí³ äâåð³ 80 ñì;TV Samsung 2006 ð.;äèò.
ë³æå÷êî. 063-276-64-74, 096-215-55-85

 Çåì. ä³ë. 6 ñîò., ïðèâàò., ç âèñîêèì ôóíäàìåíòîì 9*11
ì., º äîêóìåíòè íà áóä., áóä³â. ìàòåð³àëè, êðèíèöÿ, âóë.
Êàòóêîâà. 097-254-55-49,063-347-91-15

491055
491645

 Ï³äë³òêîâèé âåëîñèïåä äèàìåòð êîë³ñ 50 ñì. 063653-92-22

 Ïîðîñÿòà êàáàí÷èêè ÷èùåí³ 25-40 êã. 097-555-1006,068-216-70-39

 Çàäíå êîëåñî â³ä âåëîñèïåäà «óÊÐÀ¯ÍÀ», äîñêè îñèêà,
äóá, êðóãëÿê, á³ëà ãëèíà, âóëè÷íèé ñò³ë, íàêðèòòÿ äëÿ
êðèíèö³, ñêðèíÿ, ñêëÿí³ áàíêè. 067-889-49-67, 063-48601-79, 093-031-24-52

492155

 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

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

 Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ, ïåðôîðàòîð ÁÎØ
840 W, áîëãàðêà ÌÀê³òà 720 W, áåíçîïèëà Øò³ëü MS-461
- âñå íîâå. 097-238-27-51

492155

 Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó. 063-169-98-77

492067

 Ïîðîñÿòà ïåòðåí-äþðîê 15-18 êã., 3 500 ãðí. 063-29419-76, 063-997-48-16
 Ïîðîñÿòà ïåòðåíè 2 ì³ñ., êàáàí÷èêè ÷èùåí³, 15+ êã.
068-519-07-01
 Ïðàëüíó ìàøèíó «Â³ðïóë», âåðõíÿ çàãðóçêà â äîáðîìó
ñòàí³. 096-307-00-73
 Ïøåíèöþ. 068-024-76-83
 Ñàäæàíö³ âèñîêîâðîæ., òîíêîøêóð. ãîð³õà 150 øò;200
ì. 2-õ æèë. àëþì. ïðîâ³ä.;åë. ùèò ç 30 ì. ì³äíèì
ïðîâ³äîì;ìåòàë. ðåø³òêè äëÿ êðîëÿ÷èõ êë³òîê;äà÷ó 10 ñîò.
ç ôðóêò. äåðåâàìè, ïîãð³á 3*3*3, 5 ò. êîíòåéí. 093-94096-11, 068-334-66-72
491412
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МАКУТАТУРУ
ТА СКЛОТАРУ
Великий ринок,
магазин «Дитячий світ»

098-085-33-32
492144

491301

 Ñâèí³ íà â³äãîä³âëþ 50-70 êã. ñ. Ñåëèùå. 067-71424-87

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

 Òåëåâ³çîð «Panasonic» (ßïîí³ÿ), êîëüîð., ðîáî÷èé 500
ãðí. 093-449-79-28

 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè 4, 3-é ïîâåðõ,
53 êâ. ì., ð-í ó÷èëèùà. 068-210-05-67

 Òåëè÷êó íà êîðîâó, â³ä äîáðî¿ ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 097368-36-15

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

 Òèòàí íà äðîâàõ, 80 ë³òð³â, çàë³çíà áàäÿ äëÿ áåòîíà,
íåäîðîãî. 068-040-88-17

 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

 Òþêîâàëüíà ìàøèíà Sipma Z-224;ïîëüñüêà êàðòîïëåêîïàëêà 2-õ ðÿäíà, ïðèöåïíà, äâóõòðàíñïîðòåðíà.
067-656-71-06, 067-367-63-30

 2-õ ê³ì. êâ., ñàí. óçîë îêðåìî, áàëêîí, êëàäîâêà, âóë.
Ñêëÿðîâà. 067-466-75-40

 Õîëîäèëüíèê ìàëåíüêèé 1 ì. âèñîòà, 50 ñì.
øèðèíà;ïðàñêó â-à Øâåéöàð³ÿ äëÿ êîñòþì³â;áàðñåòêà
øê³ðÿíà, âñå íåäîðîãî, ö³íà äîãîâ³ðíà. 073-463-35-22

 2-õ ê³ìí. êâ., ãàç êîòåë, çàã. ïë. 41 êâ. ì., âèñîê³ ñòåë³,
áåç ðåìîíòó, ïðîâ. Ñîê³ëåöüêèé, ìîæëèâî çðîáèòè îêðåìèé âèõ³ä. 12 òèñ. 093-533-84-96-Êàòåðèíà, 050-5979-161

 Öåãëà âîãíåòðèâêà. 063-622-64-98

 3-ê³ìí. êâ., 62 êâ. ì., 2-é ïîâ., äâîïîâ. áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, ð-í ÏÌÊ â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí, ï³äâàë, äâ³ð,
ãîðîä. 063-367-63-75, 097-118-06-54

 Öåãëó ðâàíà ñêàëà òè÷îê-ëîæîê, êîë³ð ñëîíîâà ê³ñòêà,
69 øò., íåäîðîãî. 097-449-53-71, 063-319-56-31
 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
 ß÷ì³íü, ñîÿ íàñ³íüîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-84301-38
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

 3-õ ê³ì. êâ., 1 ïîâ., 2-õ ïîâåðõîâîãî áóäèíêó, âóë. Ï.
Îðëèêà 1, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., 3-õ ïîâåðõîâîãî áóä., 59,4, ðåìîíò, ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàë., ïàðêåò, ëàì³íàò, áàëêîí 6*6,
ï³äâàë. 067-707-85-68
 4-ê³ì. êâ. â ð-í³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, 102 êâ ì., ç ºâðîðåìîíòîì º 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

492156

 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-0878, 093-596-41-56
 Áóäèíîê âóë. Òóõà÷åâñüêîãî (Ùàñëèâà) 68, ä³ëÿíêà 19
ñîò.,ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-47442-04
 Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã.
ïëîùà 102 êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà,
º äâà ñàðà¿, ïîãð³á, äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà, 7 ñîòîê çåìë³. 098-740-51-13
 Áóäèíîê 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 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 íîâèé 106 êâ. ì., ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ
ï³äâåäåí³. 063-107-12-33

490980

 Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷íà, îïàë. ãàç+ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á. 067-415-23-49
 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. Ñåñòðèí³âêà, Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, çàã.
ïëîùà 0,35 ãà, ïðèâàò., ñàäîê, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
íåäàëåêî äî ñòàíö³é. 098-219-47-34
 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 ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê
ñòàâîê. 063-296-92-18
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð,
ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35
ñîò. 067-103-90-58
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò,
âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ

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

 Áóäèíîê íîâèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. ì. Êîçÿòèí, âóë.
9 ñ³÷íÿ.096-184-63-54

 3-ê³ìí. êâ., ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, íåäîðîãî. 097706-53-64

 Áóäèíîê 5,5*10 êâ. ì. ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á,
9 ñîò. ñàäèáè, âóë. Â³íèöüêà 37. 063-364-45-40, 093007-75-90

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

 Áóäèíîê òåðì³íîâî, 7 êì., â³ä Áåðäè÷åâà, 3-è ê³ìíàòè,
ï³÷íå òà âîäÿíå îïàë., ì/ï â³êíà, çàáîð ïðîô³ëü, ä³ëÿíêà
64 ñîò. 120 000 ãðí. 067-350-30-52

 Áóäèíîê 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 öåãë. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ìåòàëåâèé
ïàðêàí, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò., ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó.
068-271-40-31, 067-756-51-92

 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, á³ëÿ ë³ñíèöòâà ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàò., 18 ñîò., îïàëåííÿ ï³÷íå+ãàç,
êîîïåðàòèâ íà âóëèö³, äî öåíòðà 4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

 Áóäèíîê 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

 1-ê³ìí. êâ., 27 êâ. ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 33/35. 096722-86-10
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 4-é ïîâ., 5-òè ïîâåðõ³âêè, ñòàí
æèëèé, îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äîìîôîí, êîíäèö³îíåð.Òåðì³íîâî. 096-361-71-82
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íà 3 ïîâåðñ³, öåãëÿíîãî áóäèíêó,
ïëîùåþ 35,3 êâ.ì., ç ðåìîíòîì. 097-328-48-83, 063021-52-71
 2-ê³ìí. êâ., âóë. Êàòóêîâà, 3-é ïîâ., íå êóòîâà, ñòàí
æèëèé.Òåðì³íîâî. 096-361-71-82
 2-õ ê³ì. êâ. â ïàíåëüíîìó áóäèíêó, öåíòð ì³ñòà. 093979-47-43, 063-315-06-13
 2-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093563-31-57

 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò.067-783-63-17
 Áóäèíîê â ð-í³ øêîëè ¹3, ãàç, âîäà, 12 ñîòîê çåìë³.
097-494-15-89, 096-006-74-57
 Áóäèíîê â ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà õîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàçîâå
òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093031-24-52 (18-19)
 Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí, 73 êâ. ì., 0,29 ãà çåìë³, ãàç,
ï³÷íå îïàë., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà,âîäîïðîâ³ä,
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ ,2 ï³äâàëè, ãîñï. áóä³âë³,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07,
097-056-19-78
 Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿòèíà, ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., ïëîùà
ä³ëÿíêè 16 ñîò. 5500 ó.î. 098-499-08-59

 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà, 80 êâ. ì., ãàç, 10
ñîò. ãîðîäó, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà â áóäèíêó, ãàðÿ÷à
âîäà â³ä êîòëà, ãàðàæ, äâà ñàäî÷êè. 097-628-48-13, 073058-41-21

 Áóäèíîê, ì. Êîçÿòèí, 5 ê³ìí., âàííà, ãàç+ï³÷íå îïàë.,
öåíòð, çåì. ä³ë. 6 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõí., ïîãð³á.
16 000$. 096-080-87-03, 063-411-38-47
 Áóäèíîê, ð-í Іâàíà Ôðàíêà. 093-704-31-57, 096-64161-19

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

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

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

 Áóäèíîê, òåðì³íîâî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ÏÐÁ.
068-505-59-44
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 Äà÷à íà «Ïëàíîâîì», öåãë. áóäèíèîê, ñàäîê. 097-30752-09

 Ãàðàæ ïî âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî).
063-775-85-04

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

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

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

 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

 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 15 òà 16 ñîò. â ðàéîí³ Ìàòðîñîâà,
ïðîâ. Äåïîâñüêèé. 097-511-19-08
 Ê³ìíàòó â áóäèíêó, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 18 á, ç îêðåìèì
âõîäîì, ç ä³ëÿíêîþ ï³ä ãàðàæ. 067-287-26-52, 093-74304-40
 Ìàãàçèí â ì. Êîçÿòèí, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà 2 à. 063452-00-00, 067-753-45-35
 Ï³â-áóäèíêó ï³ä á³çíåñ, âóë. Âàñèëÿ Çåìëÿêà 6/1. 063296-19-75
 Òåðì³íîâî ïðîäàì â çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ.
Ìàõí³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî
â³ä öåíòðó. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.
æèâíîñò³. 097-60-57-822
 ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-02088-40
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Íåçàëåæíîñò³, á³ëÿ òàíêó, ãàðíå
ì³ñöå äëÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 067-500-33-66

ÀÂÒÎÌÎÒÎ

 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80
 Êàðòîøêó. 067-159-28-54
 Êîðìîâèé áóðÿê ïî 2 ãðí/êã., òà äð³áíó êàðòîïëþ ïî
1 ãðí/êã., â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç.
097-793-55-95
 Íåðîáî÷³, àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ ìîòîêîñè, ìîòîáëîêè, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè â³ä 2 êâò òà á³ëüøå.
068-216-34-20
 Ïðèñòð³é äëÿ íàð³çàííÿ çóá³â íà íîæîâêàõ. 096-46788-03
 Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà;÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³,
ÿëîâ³;³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìîíåòè, îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè,
ðàä³îäåòàë³ òà ³íøå. 067-161-61-62
 Ñò³êëî íà á³é, áóòèëêè, áàíêè, â³êîííå ñêëî, â ñ. Ïëÿõîâà. 067-350-30-52
 Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49

Ð²ÇÍÅ

 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí,
ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093750-80-82

 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì,
á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Ôîðà», íàâïðîòè ðèíêó «Õë³áîäàð». Ïëîùà 55 ìåòð³â, ï³ä ìàãàçèí, àïòåêó, òîùî.
Òåëåôîí 067 - 430-23-00

 Äåî Ëàíîñ 2008 ð., 1,4, ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 063427-34-44

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

 Ëàäà Êàëèíà-117, «Óí³âåðñàë» 2010 ðîêó, ãàç-áåíçèí,
îá`ºì äâèãóíà 1,4 ë., êîë³ð ñ³ðèé, îäèí âëàñíèê. 097284-74-40

 Áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í áåç ìåáë³â, ãàç, âîäà, âóë.
Êîíäðàöüêîãî. 097-116-69-34

 Ìîòîöèêë «Ìóñòàíã» íîâèé, 125 ñì. â êóá³, êèòàºöü,
ïðîá³ã 700 êì., íå îáêàòàíèé ç äîêóìåíòàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. 063-276-87-40, 068-461-27-89
 Ñëàâóòó 2004 ð.â., ã/á. 097-623-70-91

 Â³ääàì ñîáà÷êó (ä³â÷èíêà 5 ðîê³â) â äîáð³ ðóêè, õîðîøèé ñòîðîæ. 097-494-15-89
 Çäàºòüñÿ áóäèíîê, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà
âîäà, ³íä. îïàë. 063-065-45-94

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

 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, ð-í ó÷èëèùà. 063-641-90-25

 Øêîäà Îêòàâ³ÿ 2004 ð. â., óí³âåðñàë, ñèí³é êîë³ð,
ãàðíèé ñòàí, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ. 097-463-13-09,
063-829-38-85

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

ÊÓÏËÞ

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

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

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

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

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

 Çäàì ïðèì³ùåííÿ íà áàçàð³, âóë. Â³ííè÷åíêà. 063385-82-02

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

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

 Òåðì³íîâî øóêàþ æ³íî÷ó ðîáîòó:ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³, äîïîìîãà íà ãîðîä³, ïðèáèðàííÿ êëóìá òà ³íøå,
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 067-192-67-78
 Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó, ðåìîíòè òà ³íøå.
067-136-78-48

491072
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ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Зірки говорять, що ви самі точно
не знаєте, чого хочете. Не сумнівайтеся
в поставлених цілях, інакше досягти їх
буде непросто. Аналізуйте свої помилки і йдіть вперед. В особистому житті
можливі розчарування і обман. Але
не варто втрачати віри в себе.

Цей тиждень буде насиченим і цікавим.
Вас охоплює кругообіг чудових і різноманітних подій, у вас може виникати
тільки одна проблема — як все встигнути і нікуди не запізнитися. На роботі
бажано почекати з проявом ініціативи,
зараз для цього не найкращий час.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Настає сприятливий тиждень для відновлення форми і внутрішньої гармонії. Не варто лякатися несподіванок —
навіть якщо станеться щось незаплановане, все завершиться благополучно. Є
шанс отримати підвищення або просто
порадувати всіх високими професійними досягненнями.

У вас з'явиться маса блискучих можливостей, ви добре заробите і підвищите
свій авторитет в професійній сфері.
В особистому житті не варто довго
роздумувати і сумніватися, слухайте
своє серце, воно знає всі відповіді.
Довіртеся коханій людині, це шлях
до гармонійних стосунків.

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Ви будете в центрі яскравих і цікавих
подій. Успіх у професійній сфері принесе вам прибуток і відчуття стабільності.
Ситуація складається на вашу користь,
навіть без особливих зусиль з вашого
боку. Особисте життя теж порадує.

Тиждень може виявитися досить
плідним, ви зумієте переробити масу
справ і отримати прибуток. Тільки
не створюйте собі зайвих проблем
прагненням все тримати під невсипущим контролем.

РАК

КОЗЕРІГ

Будьте особливо уважні до нової
інформації і нових людей. Обміркуйте
новаторські ідеї, хоча для цього знадобиться усамітнення, а з ним можуть виникнути проблеми. Не варто приймати
поспішних рішень, небажано різко
щось змінювати у своєму житті.

Цього тижня ви почнете наполегливо
дертися на чергову кар'єрну вершину,
звідки вам привітно усміхається пані
Фортуна. У середу ваша працездатність
буде явно підвищеною. Ви можете
встигнути практично все, що запланували, і навіть трохи більше.

ЛЕВ

ВОДОЛІЙ

Якщо стримаєте свої амбіції, зможете
досягти небувалих успіхів у справах.
Прості рішення дозволять добитися
більшого, ніж складні комбінації і
інтриги. Бажано розібратися з усіма накопиченими справами і недоробками.

Цього тижня не варто квапити події і
поспішати з висновками. Люди змінюються, так що вчорашній суперник
може стати партнером і другом. У четвер дипломатичність і вміння спілкуватися з колегами обіцяє принести вам
розташування начальства.

ДІВА

РИБИ

Бажання поділитися накопиченим
професійним досвідом підвищить ваш
авторитет. В середині тижня зростає
ризик не розібратися в проблемах і
прийняти поспішне рішення. Незначна
помилка може викликати цілий обвал
неприємних наслідків.

Тиждень обіцяє прекрасні результати
в найрізноманітніших областях вашого
життя. Тільки не потрібно проявляти зайву активність і ініціативу. У середу ризикніть почати нову справу, навіть якщо
ви не впевнені в успіху ваших ідей.

АНЕКДОТИ
А чому ми взагалі повинні працювати
в проміжку між новорічними та травневими?!

***

— Яку максимальну знижку ви можете мені
запропонувати?
— 100%. Ви нічого не платите, ми нічого
не робимо.

***

Помирає чоловік і говорить дружині:
— Послухай, у нас 10 дітей і всі як дві краплі
води, крім одного, скажи мені перед смертю,
від кого він?
— Від тебе.

***

Учитель каже старшокласникам:
— Завтра у нас контрольна, щоб були всі!
Вовочка:
— А якщо я буду сексуально стомлений?
учитель:
— Будеш писати іншою рукою…

492155

***

Маринка кричить своєму Віталіку з примірочної
магазину:
— Маленька!
Віталік:
— Блузка чи примірочна?

***

— Свєта, а як ти балуєш свого чоловіка?
— Іноді мовчу…

***

— Я скинув тобі відео, як я проводжу свій день.
— Але це ж фотка, де ти лежиш на дивані!?
— Ні, це відео…

Погода у Козятині

***

— Петровичу, а ти, якщо б бабою був,
в "Плейбої" голою знявся б?
— Ну, це дивлячись скільки заплатили б…
— О, ви, баби, такі!

***

492147

На допиті:
— Де ви купили такий якісний диплом про вищу
освіту?
— Знайшов на дорозі.
— Ви стверджуєте, що знайшли на дорозі
диплом на своє ім'я?
— Абсолютно правильно.
— І як ви поясните цей збіг?
— Це не збіг. Просто паспорт на своє ім'я я купив
пізніше.
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