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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЯК ПРОЙШЛИ ПРОВОДИ 
В КОЗЯТИНІ

КОЗЯТИНСЬКУ МОЛОДЬ ТЯГНЕ В РУЇНИ

с. 7

 У листопаді минулого 
року в день свого 
18-річчя хлопець з 
Миколаївки мало не 
загинув під колесами 
поїзда. Володимиру 
Авдєєву тоді відтяло 
обидві ноги

 Численні операції, 
болючі перев’язки та 
наркози вже позаду. 
Нині він знаходиться 
на завершальній стадії 
протезування 

 Чому Володимиру 
зробили одразу дві пари 
протезів та які у нього 
плани на майбутнє?

с. 2

МІНЯЮТЬ 
ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ
 Для чотирьох козятинських 
і двох сільських шкіл будуть 
шукати директорів. Управління 
освіти та спорту оголосило 
конкурс. Які навчальні заклади 
у цьому переліку і чому з 
нинішніми керівниками не 
продовжили контракт? с. 3

ПРО «СПОРТ 
ДЛЯ ЛЕДАЧИХ»
 Скандинавська ходьба 
почала ширитися світом 
наприкінці минулого століття, 
а останнім часом і козятинчани 
стали займатися цим видом 
спорту. Чи дорого це, які є 
протипоказання і яка користь 
від такої фізичної активності? с. 7

ВОВА ВТРАТИВ НОГИ, АЛЕ
ВЖЕ МОЖЕ ХОДИТИ

КОНЦЕРТИ І ВИСТАВИ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ с. 2

с. 6

Володимир Авдєєв вперше за тривале перебування в медичних закладах приїхав 
додому на свято Великодня. В родинному колі влаштували святкову фотосесію
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ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè çâåðíóëà-
ñÿ ñåñòðà òðàâìîâàíîãî ïî¿çäîì 
Âîâè Àâäººâà Â³ðà. Ä³â÷èíà 
ïîä³ëèëàñÿ ïðèºìíîþ íîâè-
íîþ — ¿¿ áðàò âæå ìîæå ñàì 
õîäèòè. Íå ñòðèìóþ÷è ðàäîñò³, 
Â³ðà ðîçïîâ³ëà ïðî ñàìîïî÷óòòÿ 
Âîëîäèìèðà òà ñâÿòêîâó ñ³ìåéíó 
ôîòîñåñ³þ íà Âåëèêäåíü. Âïåð-
øå çà äîâãîòðèâàëå ë³êóâàííÿ 
ìåäèêè â³äïóñòèëè íà ê³ëüêà 
äí³â Âîâó äîäîìó.

Íàãàäàºìî, â ëèñòîïàä³ ìèíó-
ëîãî ðîêó â äåíü ñâîãî 18-ð³÷-
÷ÿ õëîïåöü ç Ìèêîëà¿âêè ìàëî 
íå çàãèíóâ ï³ä êîëåñàìè ïî¿çäà. 
Âîëîäèìèðó Àâäººâó òîä³ â³ä-
òÿëî îáèäâ³ íîãè. Ïðîãíîçè ë³-

êàð³â áóëè íåâò³øí³. ×èñëåíí³ 
îïåðàö³¿, áîëþ÷³ ïåðåâ’ÿçêè òà 
íàðêîçè âæå ïîçàäó. À ïîïåðå-
äó — ðåàá³ë³òàö³ÿ ï³ñëÿ ïðîòåçó-
âàííÿ òà âïåâíåí³ êðîêè íà äâîõ 
íîãàõ ó ïîâíîö³ííå æèòòÿ.

— Ìè íàäçâè÷àéíî âäÿ÷í³ 
âñ³ì ëþäÿì, ÿê³ ï³äòðèìàëè 
íàñ ó âàæêèé ïåð³îä æèòòÿ, — 
êàæå Â³ðà. — Çàâäÿêè âàø³é 
ï³äòðèìö³ ìè çìîãëè ïîñòàâèòè 
Âîâó íà íîãè. Îñîáëèâà ïîäÿêà 
Â³ííèöüêîìó êàçåííîìó åêñ-
ïåðèìåíòàëüíîìó ïðîòåçíî-
îðòîïåäè÷íîìó ï³äïðèºìñòâó. 
Êîëè áðàò çíàõîäèâñÿ íà ë³êó-
âàíí³ ó ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà, 
äÿêóþ÷è ñòàòòÿì òà ðîçãîëîñó, 
íà íüîãî çâåðíóëè óâàãó ³ çà-
ïðîñèëè â öåíòð ïñèõîëîã³÷íî¿ 

ОЛЕНА УДВУД 

 Âïðîäîâæ îñòàíí³õ ÷îòèðüîõ 
äí³â íà Â³ííè÷÷èí³ ô³êñóþòü 
ìåíøå 100 íîâèõ âèïàäê³â 
COVID-19 çà äîáó. À äâà äí³ 
ïîñï³ëü, 10 òà 11 òðàâíÿ, äî-
äàâàëîñÿ 38–39 íîâèõ õâîðèõ.

Öüîãî òèæíÿ ó íàñ ïî÷àëàñÿ 
ïîâòîðíà âàêöèíàö³ÿ ïðåïàðà-
òîì Pfizer. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè 
íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåí-
òó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

«Â³ííè÷÷èíà îòðèìàëà 3510 äîç 
âàêöèíè Pfizer/BioNTech. Âàê-
öèíîâàíî 2676 ëþäåé. Äàíîþ 
âàêöèíîþ ùåïëþþòü ïðàö³â-
íèê³â òà ïàö³ºíò³â ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàä³â äëÿ îñ³á ïîõèëîãî â³êó, 
ïðàö³âíèêè ÄÑÍÑ, ïðàö³âíèê³â 
ïðèêîðäîííèõ ï³äðîçä³ë³â», — 
éäåòüñÿ ó äîïèñ³.

Êð³ì âàêöèíè Pfizer, îáëàñòü 
òàêîæ îòðèìàëà ïðåïàðàòè 
AstraZeneca/Covisield, AstraZeneca 
SKBio òà Coronavac, ÿêèìè ùå-
ïëþþòü ð³çí³ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ 
â³äïîâ³äíî äî Äîðîæíüî¿ êàðòè. 
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóºòüñÿ 
äîäàòêîâå íàäõîäæåííÿ âàêöèí 
AstraZeneca ³ Coronavac.

Ñòàíîì íà â³âòîðîê, 11 êâ³ò-
íÿ, â îáëàñò³ áóëî ùåïëåíî â³ä 
êîðîíàâ³ðóñó 36 175 îñ³á. Âîíè 
îòðèìàëè ïåðøó äîçó âàêöèí. 
Çà ³íôîðìàö³ºþ Íàö³îíàëüíî¿ 
ñëóæáè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, íà áàç³ 
Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè ùåïëåííÿ îòðèìàâ óæå 
1641 ïàö³ºíò. À íà áàç³ Ñàìãî-
ðîäîöüêîãî öåíòðó ÏÌÑÄ ùå-
ïëåííÿ çðîáèëè 299 ëþäÿì.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðèðîñòó íî-
âèõ õâîðèõ, òî ñòàíîì íà ðàíîê 
ñåðåäè, 12 òðàâíÿ, íà òåðèòî-
ð³¿ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêî-
ãî ðàéîíó áóëî çàðåºñòðîâàíî 
2921 âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Çà îñòàíí³ ñ³ì 
äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ 52 íîâèõ 
õâîðèõ. Öå íà äåñÿòü ìåíøå, 
í³æ ìèíóëîãî òèæíÿ.

Íà æàëü, ëåòàëüíèõ âèïàäê³â 
ùîòèæíÿ ñòàº á³ëüøå. Â³ä ìèíó-
ëîãî ÷åòâåðãà ùå òðîº ìåøêàíö³â 
Êîçÿòèíùèíè íå âïîðàëèñÿ ³ç êî-
ðîíàâ³ðóñíîþ íåäóãîþ ³ ïîìåðëè 
â³ä óñêëàäíåíü, âèêëèêàíèõ öèì 
çàõâîðþâàííÿì. Íàðàç³ çàãàëüíà 
ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé â³ä COVID-19 
â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ — 72.

ВОВА АВДЄЄВ ВЖЕ МОЖЕ ХОДИТИ 
Хепі-енд  Родина Авдєєвих 
не йметься від щастя — їхній найменший 
син після втрати обох ніг знаходиться 
на завершальній стадії протезування. 
Реабілітація ще триває. Перші кроки 
на протезах даються, звісно, важко. 
Але сила волі та підтримка рідних 
не дають хлопцю здатися. Чому 
Володимиру зробили дві пари протезів 
та які у нього плани на майбутнє?

íèé åíåðã³¿ òà â³ðè â ùàñëèâå 
ìàéáóòíº. Çà ñëîâàìè Â³ðè, âñå 
íàëàãîäèëîñü, ó Âîâè ïðåêðàñ-
íèé íàñòð³é òà âåëèêà âïåâ-
íåí³ñòü ó ñîá³. Ñïðàâæí³ äðó-
ç³ çàëèøèëèñÿ, ÿê³ â³äâ³äóþòü 
éîãî òà âñ³ëÿêî íàìàãàþòüñÿ 
ï³äòðèìàòè.

— Æèòòÿ ïðîäîâæóºòüñÿ. 

Ó Âîâè çàðàç á³ëüøå ïëàí³â, í³æ 
áóëî, — êàæå Â³ðà. — Â ïåðøó 
÷åðãó â ïëàíàõ — æèòè. Ïî-
âíîö³ííî. Â³í õî÷å çàéìàòèñÿ 
ñïîðòîì. ² äóìàþ â ïîäàëüøî-
ìó áóäåìî ïèñàòè ïðî Âîâèí³ 
äîñÿãíåííÿ òà çäîáóòêè. Ùå 
ðàç âñ³ì âåëèêà ïîäÿêà çà äî-
áð³ ñåðöÿ.

Володимир Авдєєв вперше за тривале перебування 
в медичних закладах приїхав додому на свято 
Великодня. В родинному колі влаштували святкову фотосесію 

За тиждень маємо 
півсотні нових хворих

ðåàá³ë³òàö³¿. Ó Âîâè áóëà çóñòð³÷ 
ç äèðåêòîðîì Â³ííèöüêîãî ïðî-
òåçíîãî çàâîäó ³ â³í îòðèìàâ äâ³ 
ïàðè ïðîòåç³â — äëÿ ïëàâàííÿ 
³ äëÿ õîäüáè. ² öå âñå ö³ëêîì 
áåçêîøòîâíî.

Ñàìå â³ííèöüêå ïðîòåçíå ï³ä-
ïðèºìñòâî âèãîòîâèëî äëÿ Âîëî-
èìèðà Àâäººâà íàäñó÷àñí³ ïðî-
òåçè íà êîìïëåêòóþ÷èõ ñâ³òîâîãî 
ë³äåðà — í³ìåöüêîãî êîíöåðíó 
Ottobock. Ïðîòåçè ³ ïîâíèé êóðñ 
ðåàá³ë³òàö³¿ Âîâà îòðèìóº â ðàì-
êàõ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè.

ßê ðîçïîâ³ëà íàì Â³ðà, ó Â³-
ííèöüêå êàçåííå åêñïåðèìåí-
òàëüíå ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íå 
ï³äïðèºìñòâî Âîëîäèìèðà çà-
áðàëè íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ. ² âæå 
çàðàç, çàâäÿêè ôàõîâèì ñïåö³-
àë³ñòàì, Âîâà îäÿãàº ïðîòåçè ³ 
ïðîáóº ñàì õîäèòè. Âàæêî, ç 
ïàëèöåþ, àëå ñàì. Ðåàá³ë³òàö³ÿ 
õëîïöÿ òðèâàòèìå ùå ê³ëüêà 
òèæí³â. Àëå íà âåëèêîäí³ ñâÿòà 
éîìó äàëè ìîæëèâ³ñòü ïîáóâàòè 
â ñò³íàõ ð³äíîãî äîìó.

— ß îðãàí³çóâàëà ñ³ìåéíó ôî-
òîñåñ³þ íà ÷óäîâå ñâÿòî Âåëèêî-
äíÿ, — ãîâîðèòü Â³ðà. — Ìè âñ³ 
ç³áðàëèñÿ, ùàñëèâ³, â ðîäèííî-
ìó êîë³. Öå âåëèêå ùàñòÿ. Äóæå 
äÿêóºìî çà ãàðí³ ôîòîñâ³òëèíè 
ªâãåí³þ Ëóêàøóêó, ÿêèé âèä³-
ëèâ äëÿ íàñ ÷àñ ó òàêèé ñâ³òëèé 
äåíü. Íàì âñå ñïîäîáàëîñÿ.

Íàðàç³, íå çâàæàþ÷è íà ïåð-
øó Á ãðóïó, Âîëîäèìèð ñïîâíå-

ОЛЕНА УДВУД

 Ñèòóàö³ÿ ³ç ïîøèðåííÿì 
êîðîíàâ³ðóñó äåùî ñòàá³ë³çó-
âàëàñÿ, êàðàíòèí çíîâó ïîñëà-
áèëè, à ç íèìè ³ êóëüòóðà ïî-
â³ëüíî ïîâåðòàºòüñÿ äî æèòòÿ. 
×åðåç ñïëåñê çàõâîðþâàíîñò³ 
êóëüòóðí³ çàõîäè ó Êîçÿòèí³ 
äîâãèé ÷àñ íå ïðîâîäèëèñÿ. 
Îñòàíí³é êîíöåðò ó çâè÷íîìó 
äëÿ íàñ ôîðìàò³ íå-îíëàéí â³ä-
áóâñÿ ùå ó æîâòí³ ìèíóëîãî 
ðîêó, íà Äåíü çàõèñíèêà Óêðà-
¿íè. Òîä³ íà ïëîù³ ç³áðàëèñÿ 
êîçÿòèí÷àíè, àáè ïîñëóõàòè 
âèñòóï Â³éñüêîâîãî îðêåñòðó. 
Ïëàíóâàëè âëàøòóâàòè êîíöåðò 
Îëåêñàíäðà Îíîôð³é÷óêà äî 
8 Áåðåçíÿ, àëå ÷åðåç ÷åðãîâó 
õâèëþ ïàíäåì³¿ éîãî äîâåëîñÿ 
ñêàñóâàòè.

Íàðåøò³ ï³ñëÿ çàòèøøÿ êóëü-
òóðí³ çàõîäè ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ïåðøèé òàêèé çàïëàíîâàíèé 
íà ñóáîòó, 15 òðàâíÿ. Áóäåìî 
ñâÿòêóâàòè Äåíü ªâðîïè íà 
öåíòðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà. Ó 
ïðîãðàì³ êîíöåðò çà ó÷àñòþ 
ì³ñöåâèõ âèêîíàâö³â, ï³çíà-
âàëüíî-êîíêóðñíà ïðîãðàìà, 
ôåñòèâàëü ìàëþíêà íà ìîëü-

áåðò³, âèñòàâêà-êîëàæ êíèæîê, 
çìàãàííÿ äëÿ ä³òåé «Workout-
áàòëè». À ó Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà 
ãîòóþòü äî Äíÿ ªâðîïè âèñòàâ-
êó «ªâðîïåéö³ íà Êîçÿòèíùè-
í³», äå ïðåäñòàâëÿòü åêñïîíàòè 
ïðî ëþäåé, ÿê³ íàðîäèëèñÿ ó 
êðà¿íàõ ªâðîïè ³ ïîâ’ÿçàëè 
ñâîº æèòòÿ ç íàøèì êðàºì.

À íàñòóïíîãî ÷åòâåðãà, 20 
òðàâíÿ, äî Êîçÿòèíà ïðè¿äå 

òðóïà Êîëîìèéñüêîãî àêàäå-
ì³÷íîãî îáëàñíîãî òåàòðó ³ìåí³ 
²âàíà Îçàðêåâè÷à. Ó Ì³ñüêî-
ìó áóäèíêó êóëüòóðè ïîêàæóòü 
âèñòàâó «Ìàðòèí Áîðóëÿ» çà 
ï’ºñîþ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî 
äðàìàòóðãà ²âàíà Êàðïåíêà-
Êàðîãî. Ùîïðàâäà, ê³ëüê³ñòü 
êâèòê³â îáìåæåíà, òîìó ùî 
çàëó ìîæóòü çàïîâíèòè ëèøå 
íà ïîëîâèíó.

Концерти і вистави повертаються 
після тривалої перерви

Востаннє концерт на площі був 14 жовтня 2020 року. 
Тоді ми святкували День захисника України
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ø³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè ìî-
æóòü çì³íèòè ñâî¿õ êåð³âíèê³â. 
Íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè îïóáë³êó-
âàëè îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ 
íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíèõ ïîñàä 
äèðåêòîð³â øê³ë. Äî öüîãî 
ñïèñêó ïîòðàïèëè: øêîëè ¹ 1, 
¹ 2, ¹ 3, ¹ 5, Ñåñòðèí³âñüêà 
øêîëà-äèòÿ÷èé ñàäîê, øêîëà-
ã³ìíàç³ÿ-äèòÿ÷èé ñàäîê ³ìåí³ 
Ï³äãîðáóíñüêîãî, ùî ó Ñèãíàë³.

Êîíêóðñ îãîëîñèëè â³äïîâ³ä-
íî äî ïîëîæåííÿ, ÿêå äåïóòàòè 
ïðèéíÿëè íà ñåñ³¿ ùå ì³ñÿöü 
òîìó. Çã³äíî ç òåêñòîì äîêóìåí-
òà, äèðåêòîðà ïðèçíà÷àòü ï³ñëÿ 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, ÿêèé ïðî-
õîäèòèìå ó ê³ëüêà åòàï³â. Ïðå-
òåíäåíòè ñêëàäàòèìóòü ïèñüìîâ³ 
òåñòè, ïèñàòèìóòü ñèòóàö³éíå 
çàâäàííÿ, ïðåçåíòóâàòèìóòü 
ïåðñïåêòèâíèé ïëàí ðîçâèòêó 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ïåðåìîæöÿ 
âèçíà÷àòü çà ðåçóëüòàòàìè îö³-
íþâàííÿ. Âèãðàº òîé, õòî íàáåðå 
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â.

Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåííÿ, ç 
íîâîîáðàíèì äèðåêòîðîì áóäóòü 
óêëàäàòè êîíòðàêò òåðì³íîì 
íà ø³ñòü ðîê³â. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
öüîãî òåðì³íó äîãîâ³ð ïðîäîâæó-
âàòè íå áóäóòü. ßêùî æ äèðåê-
òîðîì ïðèçíà÷àòèìóòü ëþäèíó, 
ÿêà îá³éìàº öþ ïîñàäó âïåðøå, 
òî êîíòðàêò ñïî÷àòêó ï³äïèñó-
âàòèìóòü íà äâà ðîêè, à âæå ïî-
ò³ì éîãî ìîæóòü ïðîäîâæèòè ùå 
íà ÷îòèðè ðîêè.

Ïðè öüîìó äèðåêòîðîì ìîæå 

áóòè ëèøå îñîáà, ÿêà ìàº óêðà-
¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî, â³ëüíî 
âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ, 
ìàº âèùó îñâ³òó íå íèæ÷å ñòó-
ïåíÿ ìàã³ñòðà ÷è ñïåö³àë³ñòà, 
ïåäàãîã³÷íèé àáî íàóêîâî-ïå-
äàãîã³÷íèé ñòàæ ì³í³ìóì òðè 
ðîêè, îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³ 
³ ñòàí ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ, ÿêèé íå ïåðåøêî-
äæàº âèêîíàííþ ïðîôåñ³éíèõ 
îáîâ’ÿçê³â.

Íàðàç³ â³ä êàíäèäàò³â ïðè-
éìàþòü äîêóìåíòè. Ñàì êîíêóðñ 
â³äáóäåòüñÿ ó ÷åðâí³. Òîä³ âæå 
é ñòàíóòü â³äîì³ ³ìåíà íîâèõ 
äèðåêòîð³â øåñòè íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â.

Ö³êàâî, ùî ó á³ëüøîñò³ ç öèõ 
øê³ë î÷³ëüíèêè íå çì³íþâàëèñÿ 
ðîêàìè. Øêîëîþ ¹ 1 íàðàç³ êå-
ðóº Ðà¿ñà Þð-Êèðèëþê. ¯¿ ïðè-
çíà÷èëè äèðåêòîðîì ùå äâàäöÿòü 
ðîê³â òîìó. Ìàº ñòàæ ïåäàãîã³÷-
íî¿ ðîáîòè ìàéæå 40 ðîê³â.

ªâãåí³ÿ Êóäðÿâåöü î÷îëþº 
øêîëó ¹ 2 ç 2003 ðîêó. Òîáòî, 
âæå òåæ ìàéæå äâàäöÿòü ðîê³â. 
Çà ôàõîì âîíà — â÷èòåëü óêðà-
¿íñüêîþ ìîâè òà ë³òåðàòóðè.

Ó øêîë³ ¹ 5 äèðåêòîð íå ì³-
íÿâñÿ ç 2006-ãî, â³äêîëè íàâ÷àëü-

Євгенія Кудрявець, директор 
школи №2. Очолила 
навчальний заклад у 2003 

Микола Колісник. 
На посаді директора школи 
№3 із 2013 року 

Галина Кронівець. 
Стала директором школи 
№5 у 2006 році 

МАЙЖЕ У ВСІХ МІСЬКИХ ШКІЛ 
МОЖУТЬ ЗМІНИТИСЯ ДИРЕКТОРИ 
Освіта  Для чотирьох козятинських 
і двох сільських шкіл будуть шукати 
директорів. Управління освіти та спорту 
оголосило конкурс. Які навчальні заклади 
у цьому переліку і чому з нинішніми 
керівниками не продовжили контракт?

íèé çàêëàä î÷îëèëà Ãàëèíà Êðî-
í³âåöü. Çà ôàõîì âîíà — â÷èòåëü 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè. 
Äî òîãî, ÿê ñòàòè äèðåêòîðîì 
øêîëè, áóëà çàñòóïíèêîì.

Øêîëó ó Ñåñòðèí³âö³ ç 
2001 ðîêó î÷îëþº Í³íà Äåíè-
ñþê. Íà ïîñàä³ äèðåêòîðà âîíà 
âæå ð³âíî 20 ðîê³â. Çà ôàõîì — 
â÷èòåëü á³îëîã³¿.

À ñïðàâæí³é ðåêîðäñìåí 
ó öüîìó ñïèñêó — Ç³íîâ³é Ìîñ-
êàëåâñüêèé, äèðåêòîð øêîëè-
ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ 
Â. Ï³äãîðáóíñüêîãî. Â³í î÷î-
ëþº öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ³ç 
1988 ðîêó. Òîáòî, âæå ïîíàä 
òðèäöÿòü ðîê³â.

² ëèøå øêîëà ¹ 3 ì³íÿëà äèðåê-
òîð³â. Ó 1995-ìó øêîëó ñòàâ î÷î-
ëþâàòè ²ãîð Ë³âøèöü, ó 2004 ðîö³ 
éîãî çàì³íèëà Ë³àíà Ëèñþê, 
à ó 2013-ìó íà ïîñàäó äèðåêòîðà 
ïðèçíà÷èëè Ìèêîëó Êîë³ñíèêà, 
ÿêèé êåðóº çàêëàäîì äîíèí³.

Òî ÷îìó âèíèêëà ïîòðåáà 
îãîëîøóâàòè êîíêóðñ ³ øóêà-
òè äèðåêòîð³â äëÿ òèõ øê³ë, 
ó ÿêèõ êåð³âíèêè íå çì³íþâà-
ëèñÿ ðîêàìè? ²ç öèì ïèòàííÿì 
ìè çâåðíóëèñÿ äî Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè òà ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Ó íàñ äèðåêòîðè ïðàöþþòü 
çà êîíòðàêòîì. Ó öèõ äèðåêòîð³â 
öüîãî ðîêó çàê³í÷óþòüñÿ êîíòð-

àêòè, — ïîÿñíþº Îëåíà Êàñàò-
ê³íà, íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè òà ñïîðòó. — Âîíè âñ³ 
ïåíñ³îíåðè. Òîìó ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ êîíòðàêòó ìè îãîëîøóºìî 
êîíêóðñ íà äèðåêòîð³â øê³ë. Àëå 
³ äèðåêòîðè øê³ë — ïåíñ³îíå-
ðè òàêîæ ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü 
ó öüîìó êîíêóðñ³.

— ×îìó ¿ì íå ïðîäîâæóþòü 
àâòîìàòè÷íî êîíòðàêò? — çà-
ïèòóºìî ìè.

— Òîìó ùî ç ïåíñ³îíåðàìè 
àâòîìàòè÷íî êîíòðàêò íå ïðî-
äîâæóºòüñÿ çà íîâèì çàêîíîì. 
Íàòîì³ñòü îãîëîøóºòüñÿ êîí-
êóðñ. ² õòî âèãðàº êîíêóðñ, òîé 
áóäå äèðåêòîðîì øêîëè.

Раїса Юр-Кирилюк, 
директор школи №1. 
Очолила навчальний заклад 
двадцять років тому 

Ніна Денисюк, директор 
школи у Сестринівці. 
Очолює навчальний заклад 
протягом 20 років 

Зіновій Москалевський, 
директор школи-гімназії 
дитячого садка імені 
Підгорбунського. Керує 
закладом освіти з 1988 року

ßêùî äèðåêòîðîì 
ïðèçíà÷àòèìóòü 
ëþäèíó, ÿêà îá³éìàº 
öþ ïîñàäó âïåðøå, òî 
êîíòðàêò ï³äïèøóòü íà  
äâà ðîêè 

АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Ó ñåðåäó, 6 òðàâíÿ, áëèçüêî 
23.10 äî ïîë³ö³¿ çàòåëåôîíóâàëà 
êîçÿòèí÷àíêà. Æ³íêà ïîâ³äîìè-
ëà, ùî ¿¿ 11-ð³÷íèé ñèí íå ïî-
âåðíóâñÿ äîäîìó ç³ øêîëè. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèëè ó Â³ää³ë³ êîìóí³-
êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

«Ïî òðèâîç³ áóâ ï³äíÿòèé 
âåñü îñîáîâèé ñêëàä ì³ñöåâî¿ 
ïîë³ö³¿ òà þâåíàëüí³ ïîë³öåé-
ñüê³ îáëàñíîãî ãëàâêó. Òàêîæ íà 

ïîøóêè äèòèíè äî Êîçÿòèíà íà-
ïðàâèëè äîäàòêîâ³ åê³ïàæ³ ãðóï 
ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîííîãî â³ä-
ä³ëó ïîë³ö³¿ òà ê³íîëîãà ç³ ñëóæ-
áîâèì ñîáàêîþ», — ïèøóòü íà 
ñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³.

Ïîë³öåéñüê³ îïèòàëè â÷èòå-
ë³â òà îäíîêëàñíèê³â õëîï÷è-
êà, ïðî÷åñàëè òåðèòîð³þ ì³ñòà, 

ïåðåâ³ðèëè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, 
ïàðê òà ³íø³ ì³ñöÿ, äå ìîãëà 
áóòè çíèêëà äèòèíà. Ïîøóêè 
òðèâàëè àæ äî ðàíêó.

Íàðåøò³ ó ï’ÿòíèöþ, 7 òðàâíÿ, 
î ñüîì³é ðàíêó õëîï÷èêà âäàëîñÿ 
çíàéòè. Ïîë³öåéñüê³ ïîáà÷èëè 
éîãî íà âóëèö³. Â³í ïîâåðòàâñÿ 
äîäîìó. ßê ðîçïîâ³â øêîëÿð, 
ï³ñëÿ øêîëè â³í ³ç äðóãîì âè-
ð³øèâ ï³òè íà äèòÿ÷èé ìàéäàí-
÷èê. Ïîáàâèâøèñü òàì, õëîïö³ 

ï³øëè íà òåðèòîð³þ êîëèøíüî¿ 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Êîëè ñòàëî 
âå÷îð³òè, äðóã ïîâåðíóâñÿ äî-
äîìó, à ñàì øêîëÿð çàëèøèâñÿ 
íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè.

«Ç íåïîâíîë³òí³ì òà áàòüêà-
ìè õëîï÷èêà ïðîâåëè ïðîô³-
ëàêòè÷íó áåñ³äó, àáè íàäàë³ íå 
òðàïëÿëèñÿ òàê³ ñèòóàö³¿. Òàê ÿê 
õëîï÷èê ³ ðàí³øå áåç äîçâîëó 
ð³äíèõ éøîâ ç äîìó, íà áàòü-
ê³â íåïîâíîë³òíüîãî ïîë³öåé-

ñüê³ ñêëàëè àäì³í³ñòðàòèâíèé 
ïðîòîêîë çà ñò. 184 Êîäåêñó 
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ «Íåâèêî-
íàííÿ áàòüêàìè ÷è îñîáàìè, 
ùî ¿õ çàì³íþþòü, îáîâ’ÿçê³â 
ïî âèõîâàííþ ä³òåé». Çà òàêå 
ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíî 
øòðàô â³ä ï’ÿòäåñÿòè äî ñòà 
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â 
äîõîä³â ãðîìàäÿí», — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³ ïîë³ö³¿.

Пішов у школу і пропав. Кілька днів шукали дитину
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ÑÏÎÐÒ

Зайнявся 
«Жигулі» 
 Ó ïîíåä³ëîê, 10 òðàâ-
íÿ, ó Êîçÿòèí³, â ðàéîí³ 
Á³ëî¿ Êàçàðìè âèíèêëà 
ïîæåæà. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèëè ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè 
ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Â³äîìî, ùî íà ïîäâ³ð’¿ 
îäíîãî ç áóäèíê³â íà âó-
ëèö³ ×åðâîíî¿ Êàëèíè 
çàéíÿëàñÿ ìàøèíà ÂÀÇ 
2104. Ðÿòóâàëüíèêè, ÿê³ 
ïðè¿õàëè íà âèêëèê, çà-
ãàñèëè ïîëóì’ÿ. Ïðîòå 
ó ðåçóëüòàò³ ïîæåæ³ ïî-
ñòðàæäàâ âëàñíèê àâò³â-
êè. Â³í îòðèìàâ îï³êè 
10 % ò³ëà.

Де не буде 
світла 
 ²íôîðìàö³ÿ, çà äàíèìè 
«Â³ííèöÿîáëåíåðãî».
Ó ÷åòâåð, 13 òðàâíÿ, ñâ³òëà 
íå áóäå ïî âñüîìó ñåëó 
Ïåðåìîãà, îð³ºíòîâíî ç 
9.30 äî 16.30.
Ó Êîçÿòèí³, ó ï’ÿòíèöþ, 
14 òðàâíÿ, áóäóòü ïðî-
âîäèòè ðîç÷èñòêó òðàñè 
â ðàéîí³ øêîëè ¹ 1 òà 
äðóãîãî ñàäî÷êà. Çíå-
ñòðóìëÿòü âóëèö³ Âèííè-
÷åíêà, Ï³äãîðáóíñüêîãî, 
Øåâ÷åíêà, Øì³äòà. 
Ñâ³òëà íå áóäå îð³ºíòîâíî 
ç 9.30 äî 15.30.
Òîãî æ äíÿ ó Ìåäâåä³âö³ ç 
9.30 äî 15.30 ñâ³òëà ìîæå 
íå áóòè ïî âñüîìó ñåëó, 
â çâ’ÿçêó ç òåõí³÷íèì îá-
ñëóãîâóâàííÿì.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №11
Популярна двоходова шахова задача. У двох варіан-
тах основного розв'язку чорні, захищаючись від за-
грози мату, перетворюють пішака «а2» в інші фігури.

Задача №11
(для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

Мат за два ходи (4+4)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №18 від 
6 травня 2021 року. 
Задача №10
1. a7! h6 (1...h5  2.h4!)  2. h3! h5
3. h4 C:g2+  4. b7+! C:b7x.

М. Пархоменко

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ñëîâî îá’ºäíàííÿ — öå ïîíÿò-
òÿ ÿêîãîñü çá³ëüøåííÿ ÷è ÷îãîñü 
âåëè÷íîãî. Ìè ðîçøìàòóâàëè 
âåëèêèé ðàéîí íà ÷îòèðè ÷àñ-
òèíè ³ íàçâàëè ¿õ îá’ºäíàíèìè 
ãðîìàäàìè. Àëå ó öüîìó òóðí³ð³ 
âäàëîñÿ îá'ºäíàòè óñ³ ãðîìàäè, 
õî÷à á íà ÷àñ ôóòáîëüíîãî ñâÿòà.

Ùå äî ïî÷àòêó çìàãàíü 
ïî ôóòáîë³ñòàõ áóëî âèäíî, ùî 
ðàä³þòü âîíè íå ñò³ëüêè ôóò-
áîëó, ÿê òîìó, ùî çóñòð³ëèñÿ. 
Êîìàíäè Ãëóõîâåöü ³ Ñàìãîðîä-
êà, íàâ³òü ïåðåîäÿãàëèñÿ â ñïîð-
òèâíó ôîðìó ðàçîì, à ãðàâö³ 
Ìàõí³âêè, ïåðåîäÿãíóâøèñü, 
ïðèéøëè â³òàòèñÿ ç äðóçÿìè 
ñóïåðíèêàìè.

Àëå òóðí³ð º òóðí³ð, ³ ïðåä-
ñòàâíèêè ÎÒÃ ç³áðàëèñÿ íà æå-
ðåáêóâàíí³. Æåðåá ðîçä³ëèâ 
êîìàíäè íà ïàðè. Ïåðøèìè 
íà ïîëå âèéøëè êîìàíäè Ãëó-
õîâåöü òà Ñàìãîðîäêà, ¿õ çì³íè-
ëè íà çåëåíîìó ãàçîí³ ñòàä³îíó 
Ëîêîìîòèâ ôóòáîëüí³ êîëåêòèâè 

Êîçÿòèíñüêî¿ òà Ìàõí³âñüêî¿ 
ãðîìàä.

Ó ïåðø³é ãð³ ñïî÷àòêó ³í³ö³à-
òèâîþ çàâîëîä³ëè ñàìãîðîäî÷-
ö³. Âîíè ìàëè êðàùèé âèãëÿä 
äî ê³íöÿ ïåðøîãî òàéìó. Ò³ëüêè 
â äðóã³é 30-õâèëèíö³ ïîñòóïè-
ëèñü êîìàíä³ Êîçþêà 0:3 ³ ñòàëè 
÷åêàòè ñâîãî ñóïåðíèêà, ÿêèé 
âèçíà÷èòüñÿ â äðóã³é ïàð³, ùîá 
ðîç³ãðàòè ç íèìè 3–4 ì³ñöå. 
Ñóïåðíèêàìè ãðàâö³â ç Ñàì-
ãîðîäêà âèÿâèëèñü ôóòáîë³ñòè 
Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ, ÿê³ ëèøå 
â ï³ñëÿìàò÷åâèõ ïåíàëüò³ ç ðà-
õóíêîì 4:3 ïðîãðàëè êîìàíä³ 
Ìàõí³âñüêî¿ ÎÒÃ. Ìàõí³â÷àíè 
â ñâîþ ÷åðãó ñòàëè ñóïåðíèêàìè 
Ãëóõîâåöüêî¿ ÎÒÃ â ãîëîâíîìó 
ô³íàë³. Ãðîþ ¹ 3 áóëà çóñòð³÷ 
çà 3–4 ì³ñöå. Ç ðàõóíêîì 6:2 ïå-
ðåìîãó çäîáóëè ãðàâö³ Êîçÿòèí-
ñüêîãî «Ëîêîìîòèâà», ÿê³ ïðåä-
ñòàâëÿëè Êîçÿòèíñüêó ÎÒÃ.

Â ÷åòâåðòîìó äåðá³ âèçíà÷àëè 
÷åìï³îíà òóðí³ðó. Â³äêðèâ ðàõó-
íîê â ìàò÷³ Îëåêñàíäð Áàð÷óê. 
Ãëóõ³â÷àíè çð³âíÿëè ðàõóíîê 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Â îäèíàäöÿòîìó òóð³ îáëàñíî¿ 
ïåðøîñò³ ó âèù³é ë³ç³ Êîçÿòèí-
ñüêèé «Ìîíîë³ò» ïðîâîäèâ ãðó 
íà âè¿çä³. ¯õ ñóïåðíèêîì áóëà 
êîìàíäà «Á³îôàðì» ç Ë³òèíà. ßê 
ïðîõîäèâ ìàò÷ ³ ùî áóëî ö³êàâîãî 
â ö³é çóñòð³÷³ — â íàø³é ðîçïîâ³ä³. 

Íà ñâîþ äåâ’ÿòó ãðó ÷åìï³-
îíàòó êîçÿòèí÷àíè ïðè¿õàëè 
áîéîâèì ñêëàäîì. Àäæå â ðàç³ 
óñï³õó «Ìîíîë³ò» çà 3-è òóðè 
äî çàâåðøåííÿ ³ãîð â ãðóïàõ ñòà-
âàâ ó÷àñíèêîì ô³íàëó ÷îòèðüîõ. 
Òîìó ãîñò³ áóëè íàëàøòîâàí³ ïî-
áîéîâîìó.

Ç ñàìîãî ïî÷àòêó «Ìîíîë³ò» 
çàâîëîä³â ³ãðîâîþ ïåðåâàãîþ. 
Êîìàíäà äîáðå ðóõàëàñü ³ öå 

äàâàëî ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè 
â³ëüí³ çîíè. Âäàëîñÿ êîìàíä³ çà-
áèòè øâèäêèé ì’ÿ÷. À äàë³, ÿê 
êàæóòü ôóòáîë³ñòè, áóëî ñïðà-
âîþ òåõí³êè.

Â³äêðèâ ðàõóíîê Îëåêñàíäð 
Áàð÷óê. Ïðàâäà, ãîñïîäàðÿì 
ïîëÿ âäàëîñÿ çð³âíÿòè ðàõóíîê. 
Ìàêñèì Ñàâðåé «Ìîíîë³ò» çíîâ 
âèâ³â óïåðåä. Äìèòðî Êðàñíî-
ñåëüñüêèé çàáèâ òðåòüîãî ì’ÿ÷à. 
Ï³äâ³â ï³äñóìîê ïåðøîãî òàéìó 
Ìèêîëà Ïàñòóøåíêî.

Ó äðóãîìó òàéì³ «Ìîíîë³ò», 
ìàþ÷è òðè ì’ÿ÷³ çàïàñó, ñòàâ 
ãðàòè â ñâîº çàäîâîëåííÿ. Ó íèõ 
âèõîäèëà ãðà â ïàñ òà òåõí³÷í³ 
ïðèéîìè â ³íäèâ³äóàëüíèõ ä³ÿõ. 
Ñàìå ï³ñëÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ä³é 

Äìèòðà Áàëåíñüêîãî ðàõóíîê 
ñòàâ 1:5. Äìèòðî Êðàñíîñåëü-
ñüêèé, îôîðìèâøè äóáëü, çà-
áèâ øîñòîãî ì’ÿ÷à. Ñüîìèé ãîë 
íà ðàõóíêó Äìèòðà Äàíèëþêà, 
à îñòàòî÷íó êðàïêó â ìàò÷³ ïî-
ñòàâèâ Ìàêñèì Êèñ³ëü.

Öÿ ïåðåìîãà äàëà ìîæëèâ³ñòü 
«Ìîíîë³òó» ïðèºäíàòèñÿ äî ë³äå-
ðà ãðóïè À «Ôàêåëà» ç Ëèïîâöÿ. 
Â³í òàêîæ äîñòðîêîâî âèéøîâ 
äî ô³íàëó ÷îòèðüîõ. Ùå äâ³ êî-
ìàíäè ô³íàëó áóäóòü â³äîì³ ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ ³ãîð â ãðóïàõ.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ôóòáîë³ñòè 
Êîçÿòèíà îá³ãðàëè êîíêóðåíòà 
ãëóõ³â÷àí, à âîíè â ñâîþ ÷åðãó 
ðîçïðàâèëèñü íà ñâîºìó ïîë³ 
ç «Ïîä³ëëÿì» ç Êèðíàñ³âêè, 

«Ïðîì³íü» ùå íå âòðàòèâ øàíñ 
ïðîáèòèñÿ äî ô³íàëó ç äðóãîãî 
ì³ñöÿ. Âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, 
ÿê ïðîâåäóòü ñâî¿ îñòàíí³ ìàò÷³ 
«Îðë³âêà» ³ «Ïðîì³íü». Ïîêè 
ñòàðîæèë âèùî¿ ë³ãè «Îðë³âêà» 
âèïåðåäæàº âñ³õ ñâî¿õ êîíêóðåí-
ò³â íà 4-ðè î÷êè. Ó «Ïðîìåíÿ» 
ñêëàäíèé ãðàô³ê îñòàíí³õ ìàò÷³â. 
Ö³º¿ ñóáîòè ãëóõ³â÷àíè çàâ³òàþòü 
äî ë³äåðà ãðóïè Á íà ñòàä³îí Ëî-
êîìîòèâ äî «Ìîíîë³òà». ×åðåç 
òèæäåíü âîíè íà âëàñíîìó ïîë³ 
ïîì³ðÿþòüñÿ ñèëàìè ç «Îðë³â-
êîþ». Çàâåðøàòü íàø³ çåìëÿêè 
³ãðè â ãðóïàõ âè¿çíèì ìàò÷åì 
íà ïîë³ «Àâàíãàðäà» â Ëàäèæèí³. 
Øàíñ ñòàòè äðóãèìè ó «Ïðîìå-
íÿ» º, çà íüîãî òðåáà çà÷åïèòèñÿ.

Перемога «Моноліта» дозволила 
«Променю» вийти на третє місце

ФУТБОЛ ПОКАЗАВ, 
ЯКОЮ МАЄ БУТИ ОТГ 
Зібрались усі  Організатор 
футбольного турніру Володимир 
Добржанський на День Перемоги над 
нацизмом планував зробити свято 
футболу. Учасники змагань своїм 
ставленням до суперника показали, що 
вони й надалі мешканці одного району. 
Для них цей турнір був святом, у якому 
друзі на футбольному полі зустрілися 

³ âèéøëè âïåðåä. Ç ðàõóíêîì 
2:1 çàâåðøèëàñü ïåðøà ïîëîâè-
íà çóñòð³÷³. Â äðóãîìó òàéì³ ÷åð-
âîí³ çàáèëè òðåò³é ãîë. Ãðàâö³ 
Ìàõí³âêè êèíóëèñü íà øòóðì 
³ â³äêâèòàëè îäîãî ì’ÿ÷à. Ùîá 
çð³âíÿòè ðàõóíîê, õëîïöÿì ç áå-
ðåã³â Ãíèëîï’ÿò³ íå âèñòà÷èëî 
÷àñó.

Ï³ñëÿ ô³íàëüíîãî ñâèñòêà 
ôóòáîë³ñòè îáîõ êîìàíä îáí³-
ìàëèñÿ. Íà ¿õí³õ îáëè÷÷ÿõ ìîæ-
íà áóëî ïðî÷èòàòè: «Ä³ë³òü íàñ, 
íå ä³ë³òü, à ìè áóäåìî çóñòð³÷à-
ëèñÿ, ÿê ðàí³øå çóñòð³÷àëèñÿ». 
À ôóòáîë, áåç ÿêîãî ôóòáîë³ñòè 

æèòè íå ìîæóòü, òî ò³ëüêè ïðè-
â³ä, ùîá çóñòð³òèñü òà ïîêàçà-
òè êåðìàíè÷àì âñ³õ ÎÒÃ, ÿêîþ 
â ä³éñíîñò³ ìàº áóòè îá’ºäíàíà 
ãðîìàäà.

Íà çàâåðøåííÿ çìàãàíü ñëîâî 
âçÿâ îðãàí³çàòîð òóðí³ðó Âîëî-
äèìèð Äîáðæàíñüêèé. Â³í ïî-
äÿêóâàâ âñ³ì ôóòáîë³ñòàì, ÿê³ 
âçÿëè ó÷àñòü ó ïåðøîìó òóðí³ð³, 
ïðèóðî÷åíîìó Äíþ Ïàì’ÿò³ òà 
Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì. Àäæå 
òàêèé òóðí³ð Âîëîäèìèð ïëàíóº 
çðîáèòè òðàäèö³éíèì. À â ê³íö³ 
ïðîìîâè çàïðîñèâ óñ³õ ïðèñóòí³õ 
íà þøêó íà ïðèðîä³.

Організатор турніру Володимир Добржанський нагороджує 
переможців. Кубок — в руках капітана команди Глуховецької ОТГ 
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ùå â ëþòîìó êîçÿòèí÷àíè ïî-
ì³òèëè, ùî â ³íòåðíåò³ çóñòð³÷à-
ºòüñÿ àêö³ÿ. Îá³öÿþòü âèë³êóâàòè 
õâîðîáè ñóãëîá³â çà òèæäåíü ÷è 
äâà áåç õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ. 
Ïðîïîíóþòü í³áèòî åôåêòèâí³ 
ë³êè çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Ùî ç 
öüîãî ìîæå âèéòè — íàì ðîç-
ïîâ³â êîçÿòèí÷àíèí Â’ÿ÷åñëàâ. 
Ó éîãî äðóæèíè ï³ñëÿ ïåðåíåñå-
íî¿ õâîðîáè ïåðåñòàâ çãèíàòèñÿ 
êîë³ííèé ñóãëîá.

— Çâåðíóëèñÿ äî ë³êàðÿ. Òîé 
íàïðàâèâ íà ðåíòãåí. Ç³ çí³ì-
êîì — íàçàä äî ë³êàðÿ. Òàáëåò-
êè, ³í’ºêö³¿, êîìïðåñè — âñå 
íà 860 ãðèâåíü. Ë³êàð âèïèñàâ 
ñàìå ò³ ë³êè, ÿê³ ìàëè äîïî-
ìîãòè. Ò³ëüêè âîíè âèÿâèëèñÿ 
ìàëîåôåêòèâíèìè, — ðîçïîâ³äàº 
Â’ÿ÷åñëàâ.

Òîä³ íàø ñï³âðîçìîâíèê âè-
ð³øèâ çíàéòè â ³íòåðíåò³ ÿêèéñü 
íàðîäíèé ðåöåïò äëÿ çìåíøåííÿ 
áîëþ òà íàòðàïèâ íà àêö³þ ç 
ï³ëüãîâîþ ö³íîþ.

— Ïðîïîçèö³ÿ áóëà çàìàíëè-
âà — 45 ãðèâåíü. Íàâ³òü ÿêùî é 
íå ï³ä³éäå, òî òàê âæå é áóäå, — 

êàæå ÷îëîâ³ê. — Ïðî÷èòàâ, ùî 
ö³ëü ïðîãðàìè — öå äîïîìîãà 
ìàëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íà-
ñåëåííÿ, ùîá âîíè ïîçáóëè-
ñÿ ïðîáëåì ç ñóãëîáàìè, ÿê³ 
íå ò³ëüêè çàâàæàþòü æèòè, à é 
íåñóòü çàãðîçó ³íâàë³äíîñò³. Òà 
é ìåäè÷íà ô³ðìà ñâî¿ì ïðî-
åêòîì ãîðäèòüñÿ. Ïèøóòü «íàì 
âäàëîñÿ çàïóñòèòè òàêèé ïðî-
åêò ïî âñ³é êðà¿í³. Í³ â ÿê³é 
êðà¿í³ ñâ³òó ïîä³áíîãî ïîêè 
íåìàº».

Â’ÿ÷åñëàâ çàëèøèâ ñâî¿ êîîð-
äèíàòè ³ ÷åêàâ óïàêîâêó ë³ê³â 
çà 45 ãðèâåíü íà Íîâ³é ïîøò³, 
ùî íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà.

Ò³ëüêè íå òàê ñòàëîñÿ ÿê ãà-
äàëîñÿ. Éîìó çàòåëåôîíóâàëè 
³ õâèëèí 20, îñîáà, ÿêà íàçâà-
ëàñÿ ìåíåäæåðîì, ðîçïîâ³äàëà 
ïðî íåáåçïåêó õâîðîáè. Çà òèõ 
20 õâèëèí áåç ðåíòãåíó ïîñòà-
âèëà ä³àãíîç ³ ïîâ³äîìèëà, ùî 
âñå ë³êóâàííÿ ìàëî êîøòóâàòè 
ìàéæå 5 òèñÿ÷, à çà ï³ëüãîâîþ 
ö³íîþ äðóæèíà Â’ÿ÷åñëàâà ìàº 
çàïëàòèòè 4800. Ïî÷óâøè òàêå, 
Â’ÿ÷åñëàâ çíÿâ ñâîº çàìîâëåí-
íÿ çà òàê çâàíîþ ï³ëüãîâîþ 
ö³íîþ. Éîìó ùå äâà äí³ òå-

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó ìèíóëîìó íîìåð³ âèéøëà 
ñòàòòÿ «Âàæêà ïåðåìîãà «Ìî-
íîë³òà» ç ìîðäîáîºì ï³ñëÿ 
ñâèñòêà». Íà ñàéò³, äå ìè ðîç-
ì³ùóºìî óñ³ íàø³ ìàòåð³àëè, 
ï³ä ö³ºþ ñòàòòåþ íàïèñàëè 
êîìåíòàð, ó ÿêîìó çîêðåìà 
éøëîñÿ: «Ó Êîçÿòèí³ ãðàº 90% 
ëåã³îíåð³â ç äðóãèõ îáëàñòåé, 
íà öþ êîìàíäó ç áþäæåòà ì³ñ-
òà âèä³ëÿþòü âåëè÷åçí³ ãðîø³. 
Îäíà ¿õíÿ ãðà îáõîäèòüñÿ âà-
øîìó ì³ñòó á³ëüøå í³æ âåñü 
áþäæåò êîìàíäè Æìåðèíêà 
çà ð³ê. Äå âàø³ ðåçóëüòàòè? 
Íåâæå ì³ñòó íåìàº äå ä³âàòè 
ãðîø³, îêð³ì íà ïðèâîçíèõ 
3-ñîðòíèõ ëåã³îíåð³â? Íàïðè-
êëàä, ó íàñ íåìàº æîäíîãî 
ëåã³îíåðà ³ âè ç òðóäíîùàìè 
íàñ îá³ãðóºòå 2:1 ³ ïëà÷åòå, ùî 

ïîãàíî âàì ñóäÿòü. Êðàùå ïðî 
öå íàïèø³òü» 

Ùî â³äïîâ³ñòü êåð³âíèöòâî 
êëóáó íà ö³ çàêèäè?

— ß ÷èòàâ êîìåíòàð ôóòáîë³ñ-
òà ç³ Æìåðèíêè, — êàæå êåð³â-
íèê «Ìîíîë³òà» Ãåííàä³é Òêà-
÷óê. — Âèõîäèòü, ùî â Æìåðèí-
ö³ êðàùå çíàþòü, ñê³ëüêè ó íàñ 
ì³ñöåâèõ ôóòáîë³ñò³â âèõîäèòü 
íà ïîëå. Â ãð³ íà Êóáîê ïðîòè 
êîìàíäè ç³ Æìåðèíêè ãðàëî 
8 ì³ñöåâèõ ôóòáîë³ñò³â. Ùîäî 
çäîáóòê³â, òî íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü êîìàíäà íàáðàëà 25 î÷îê 
³ öå ïîêè íàéêðàùèé ðåçóëü-
òàò â ÷åìï³îíàò³. Öå íà 22 î÷êè 
á³ëüøå, í³æ íàáðàëà êîìàíäà 
Æìåðèíêè. Êð³ì òîãî, íàøà 
êîìàíäà — âîëîäàð Ñóïåðêóá-
êà îáëàñò³. Çà òðè îñòàíí³ ñå-
çîíè «Ìîíîë³ò» â 2017–2018 òà 

2018–2019 ñòàâàâ áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì, à â ìèíóëîð³÷í³é 
ïåðøîñò³ íàøà êîìàíäà çäîáóëà 
ñð³áí³ íàãîðîäè. Â öüîìó ñåçîí³ 
ìè í³êîìó íå ïðîãðàëè, çàáèëè 
ó âîðîòà ñóïåðíèê³â 46 ì’ÿ÷³â 
ó 9-òè ïðîâåäåíèõ ³ãðàõ. Öå 
á³ëüøå, í³æ ïî 5 ì’ÿ÷³â çà ãðó. 
ßê³ ùå çäîáóòêè íàì òðåáà ïî-
êàçàòè?

Â êóáêîâîìó äâîáî¿ ãðà 
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ³ãîð ³ ëèøå 
çà ï³äñóìêîì äâîõ ìàò÷³â ìîæ-
íà ãîâîðèòè çà ñèëó ñóïåðíè-
êà. Îö³íþâàòè ñâîãî îïîíåíòà 
ïî êðàéí³é ì³ð³ íå ââ³÷ëèâî ³ 
íå ïî-ñïîðòèâíîìó.

À æìåðèí÷àíàì ÿ ìîæó ïîáà-
æàòè, ùîá âîíè á³ëüøå ïðèä³ëÿ-
ëè ÷àñó òðåíóâàëüíîìó ïðîöåñó. 
Êîëè âîíè ï³äí³ìóòüñÿ íà äå-
ê³ëüêà ùàáë³â òóðí³ðíî¿ òàáëèö³, 

ïåðåêîíàíèé — ó íèõ â³äïàäå 
ïîòðåáà ðàõóâàòè ãðîø³ êîçÿòèí-
ñüêî¿ ãðîìàäè. Ïåðø í³æ çàÿâëÿ-
òè ïðî áþäæåò êîìàíäè «Ìîíî-
ë³ò», òî òðåáà ìàòè äîñòîâ³ðíó 
³íôîðìàö³þ. Äåïóòàòè ì³ñüêî¿ 
ðàäè íàì âèä³ëèëè íà âåñíÿíî-
ë³òí³é ïåð³îä 203 òèñÿ÷³, ç ÿêèõ 
ìè îòðèìàëè 73 òèñÿ÷³. ßêùî 
âçÿòè äî óâàãè, ùî «Ìîíîë³ò» 
ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä íàéìåí-
øå ïðîâåäå 13 ³ãîð — 5 â ãðó-
ï³, 6 ³ãîð ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³, 
â ÿêó ìè âæå äîñòðîêîâî ïðî-
éøëè, òà äâ³, à ìîæëèâî é òðè 
ãðè â êóáêó, òî 73 òèñÿ÷³ — öå 
íå òàê áàãàòî. ß æ íå äóìàþ, ùî 
áþäæåò æìåðèí÷àí íà ñåçîí — 
5 ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷, ÿê çàÿâëÿº 
ãðàâåöü Æìåðèíêè. Íàâ³òü ÿêùî 
ìè îòðèìóºìî âñ³ âèä³ëåí³ êî-
øòè, òî íà òàêó ê³ëüê³ñòü ìàò÷³â 

öå ìàëî. Çà òàê³ êîøòè êîìàíäà, 
ÿêà ïðîñëàâëÿº Êîçÿòèí, ôóíê-
ö³îíóâàòè íå ìîæå ³ ÿêùî êëóá 
íå áóäå ìàòè ï³äòðèìêè â³ä ãðî-
ìàäè, ôóòáîëó â Êîçÿòèí³, ÿêèé 
ïîäîáàºòüñÿ âáîë³âàëüíèêàì, 
íå áóäå, — ñêàçàâ íà çàâåðøåííÿ 
íàøî¿ çóñòð³÷³ Ãåííàä³é Òêà÷óê.

Ç àâòîðîì êîìåíòàðÿ íà ñàéò³ 
ìîæíà ïîãîäèòèñÿ â òîìó ïëàí³, 
ùî ä³éñíî çà ì³ñöåâó êîìàíäó 
ìàþòü âèñòóïàòè ì³ñöåâ³ ôóòáî-
ë³ñòè. Ò³ëüêè, äå ¿õ âçÿòè, êîëè 
äèòÿ÷èé ôóòáîë ó âåëèêîìó çà-
íåïàä³? ª äåê³ëüêà òðåíåð³â, ÿê³ 
çà ãðîø³ áàòüê³â ðîçêðèâàþòü 
ì³ñöåâ³ òàëàíòè, ç ÿêèõ ìîæíà 
áóäå çðîáèòè êîìàíäó. Ò³ëüêè 
öå áóäå êîìàíäà ìàéáóòíüîãî. 
Âáîë³âàëüíèê æèâå ôóòáîëîì 
ñüîãîäí³ ³ â³í çàðàç õî÷å äèâè-
òèñÿ âèäîâèùíèé ôóòáîë.

«Які ще здобутки нам треба показати?»

В ІНТЕРНЕТІ МОЖУТЬ ЧЕКАТИ 
ШАХРАЇ, ЩОБ ЗАРОБИТИ НА БІДІ 
Обережно!  Проблеми з суглобами 
дають про себе знати людям більш 
старшого віку. Люди звертаються зі 
своїми проблемами до медиків, ті 
призначають лікування, але часто воно 
виявляється малоефективним і тоді 
на допомогу вам поспішають шахраї 

ëåôîíóâàëè ³íø³ ìåíåäæåðè, 
à ïîò³ì â³äñòàëè.

Ïàí³ Âàðâàðà ðîçïîâ³äàº, ùî 
äåøåâèõ ë³ê³â íå çàìîâëÿëà, àëå 
¿¿ çàö³êàâèâ â ³íòåðíåò³ îäèí 
íàðîäíèé ðåöåïò äëÿ ñóãëîá³â. 
Êîëè æ³íêà õîò³ëà ïðî÷èòàòè 
äîêëàäí³øå, òî çàì³ñòü áàíêè 
ç òðàâàìè íà ôîòî áóâ ë³êàð ç 
Ðîñ³¿. Ðîçøóêàëà éîãî á³îãðà-
ô³þ. Â³í ä³éñíî ë³êóº ñóãëîáè, 
àëå íå ï³ãóëêàìè, à çà äîïî-
ìîãîþ ô³çè÷íèõ âïðàâ. Ë³êàðÿ 
çâàòè Ñåðã³é Áóáíîâñüêèé. Ìè 

çíàéøëè â ñîöìåðåæ³ òîé ðå-
öåïò ³ âñå, ùî ï³ñëÿ ðåöåïòó. 
ßêîãî á äíÿ íå ïîö³êàâèâñÿ 
ðåöåïòîì — â³í îáîâ’ÿçêîâî 
ïîïàäàº íà «îñòàíí³é äåíü àê-
ö³¿», à ì³ñÿöü «òðàâåíü — íàé-
á³ëüø ï³äõîäÿùèé äëÿ êóðñó 
ë³êóâàííÿ».

Ïðîãðàìà íà ë³êè ç ï³ëüãîâîþ 
ö³íîþ áóäå òðèâàòè äîòè, ïîêè 
ëþäè áóäóòü â³ðèòè â êàçêè. ßê 
áè ìè íå ñòàâèëèñü äî ë³êàð³â 
³ ôàðìàöåâò³â — àëüòåðíàòèâè 
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íåìàº. 
Äðóæèí³ Â’ÿ÷åñëàâà âñå-òàêè 
ï³ä³áðàëè ïðàâèëüíå ë³êóâàííÿ. 
Êîë³íî âæå çãèíàºòüñÿ, íîãà 
ùå áîëèòü, àëå íà «ï³ëüãîâ³» 
ë³êè êîçÿòèí÷àíè âæå íå çâåð-
òàþòü óâàãè.

  продавець пропонує занадто 
занижену вартість товару;

  не погоджується на покупку 
з постоплатою або просить 
перерахувати аванс на картку;

  не знає характеристик товару;

  поспішає з оплатою товару;

  оплата здійснюється на картку, 
що видана на прізвище, яке 
не співпадає з прізвищем 
продавця;

  переводить спілкування 
з особистого кабінету 
на сайті дошки оголошень 
в месенджер;

  надсилає копії своїх 
документів, щоб викликати 
довіру;

  надсилає скорочені посилання 
нібито на сайт для оформлення 
послуги;

  просить вас зняти ліміт з 
картки для проведення оплати, 
адже йому про це надійшло 
сповіщення від банку;

  попереджає, що зараз вам 
надійде SMS-повідомлення для 
підтвердження замовлення, 
оформлення послуги чи оплати 
товару.

За інформацією Національному банку України 

Çà 20 õâèëèí áåç 
ðåíòãåíà ïîñòàâèëà 
ä³àãíîç ³ ïîâ³äîìèëà, 
ùî âñå ë³êóâàííÿ 
ìàëî êîøòóâàòè 
ìàéæå 5 òèñÿ÷

ОБСТАВИНИ, ЯКІ МАЮТЬ НАСТОРОЖИТИ 
ПІД ЧАС ОНЛАЙН ШОПІНГУ:
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïåðøå ì³ñöå, ÿêå íàñ çàö³êà-
âèëî — òåðèòîð³ÿ äîâãîáóäó, ùî 
íà ïåðåõðåñò³ ïðîâóëêó Ë³êàðíÿ-
íîãî òà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³. Ïðî 
òå, ùî çàêèíóòà ñïîðóäà íå ïóñ-
òóº, ñâ³ä÷èëà âèòîïòàíà äî ðó¿í 
äîð³æêà. Çàéøëè ìè â ñåðåäèíó ³ 
íå ïîìèëèëèñÿ. Äîâãîáóä º ïðè-
ñòàíèùåì ìîëîä³ ³ íå ò³ëüêè. Ïðî 
öå íàì ðîçïîâ³â êîçÿòèí÷àíèí, 
ÿêèé ïðèéøîâ ñþäè ñïðàâèòè 
íóæäó. Êàæå, êð³ì ìîëîä³, ÿêà 
çáèðàºòüñÿ óâå÷åð³, âäåíü òóò 
ìîæíà çóñòð³òè ï’ÿíè÷îê.

— À ùå çàá³ãàþòü ñþäè ³ ÿê 
ÿ, ïî-òèõîìó â êîðèäîð÷èêó 
îáõîäÿòüñÿ, — äîäàº íàø ñï³â-
ðîçìîâíèê.

Ùå îäíà òî÷êà, äå ìîëîäü 
«ðîçâàæàºòüñÿ» — ó ì³ñüêîìó 
ïàðêó: â àëüòàíö³, íà ëàâî÷êàõ 
á³ëÿ êâ³òíèêà òà íà ï³äìóðêó 
á³ëÿ òðîòóàðó. Àëüòàíêà íåïî-
äàë³ê â³ä äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà 
çðàçêà ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Çà í³÷ 
ó í³é ìîæå âåñåëèòèñÿ íå îäíà 
êîìïàí³ÿ. Òîæ íà ðàíîê º ùî 
ïðèáèðàòè äâ³ðíèêàì.

Ç³ ñë³â ïàí³ Àíòîí³íè, ìåø-
êàíêè âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, 
êîëè êîìïàí³é äåê³ëüêà — 
òî â ì³ñüêîìó ñêâåð³ ñòî¿òü òà-
êèé êðèê, ùî ³íîä³ äîâîäèòüñÿ 
çà÷èíÿòè â³êíî.

Êóäè ñïîê³éí³øå â³äïî÷èâàòè 

â àëüòàíêàõ â ïàðêó çàë³çíè÷íèê³â. 
Â³ä ëþäåé, ÿê³ áà÷àòü ÷åòâåðòèé 
ñîí, äàëåêî ³ àëüòàíîê çàë³çíè÷-
íèêè ïîñòàâèëè òðè. Îá³éøîâøè 
âñ³, íàì ïðèãàäàëàñÿ ï³ñíÿ Þð³ÿ 
Í³êóë³íà ïðî ñóëòàíà, òðüîõ æ³íîê 
³ òðè òåù³. Àëüòàíêè òðè ³ ó âñ³õ 
êóïà ñì³òòÿ òà ïëÿøîê çà í³÷.

Ùå îäíå ì³ñöå òóñîâîê — êîë-
ãîñïíèé ÷è öåíòðàëüíèé ðèíîê. 
Îáëþáóâàëà ìîëîäü òàì êàôå-
áàð. Êîìó â³í ó ô³íàíñîâîìó 
ïëàí³ íå ï³äõîäèòü — ì³ñöåì 
â³äïî÷èíêó îáèðàþòü íàêðèòòÿ 
òîðãîâîãî ðÿäó.

Çáèðàºòüñÿ ìîëîäü é ó âàí-
òàæíîìó äâîð³. Êîçÿòèí÷àíè 
á³ëüø ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ çíà-
þòü öå ì³ñöå ÿê «Ãîð³ëà ðàìïà». 
×èì ïðèòÿãóº ìîëîäèõ ëþäåé 
ãóðê³ò âàãîí³â ³ ñèãíàëè ëîêîìî-
òèâ³â, íàì ðîçïîâ³â çàë³çíè÷íèê 
Ðóñëàí. Í³ âàãîíè, í³ êîë³¿, í³ 
ëîêîìîòèâè òóò í³ äî ÷îãî.

— Á³ëÿ êîëèøí³õ ñêëàä³â º 
ìàéäàí÷èê. Â³í ñëóãóº çàì³ñòü 
ñòîëà. Îò á³ëÿ òàêîãî øòó÷íîãî 
ñòîëó ÷è â ñêëàäñüêèõ ïðèì³-
ùåííÿõ ìîëîäü ðîçâàæàºòüñÿ, — 
êàæå çàë³çíè÷íèê.

Â ñåë³ Êîçÿòèí³ ìîëîä³ ëþäè 
îáëþáóâàëà ñîá³ ì³ñöå á³ëÿ áó-
äèíêó êóëüòóðè. Íà Òàëèìîí³â-
ö³ ïîñò³éíèì ì³ñöåì äèñëîêàö³¿ 
º ðó¿íè êîëèøíüî¿ â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè. Ïðî òå, ùî òóò ÷àñòî 
áóâàº ìîëîäü, ñâ³ä÷àòü íàïèñè 

ПАРК, РУЇНИ, АЛЬТАНКИ. 
ДЕ «ТУСИТЬ» МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ 
Козятин у фото  Кожного тижня 
ми об’їжджаємо наше місто в пошуках 
цікавих фото. Цього разу під приціл 
наших камер потрапили місця 
відпочинку молоді, де вона збирається 
у вечірній чи нічний час 

íà ñò³íàõ. Òóò ìè ïîçíàéîìèëè-
ñÿ ç êîëèøí³ì â³éñüêîâèì ö³º¿ 
÷àñòèíè.

— Öå íå ìîëîäü ó íàñ òàêà, ùî 
¿¿ òÿãíå ó ðîçâàëèíè. Öå ó íàñ âëà-
äà áåçòîëêîâà, ÿêùî íå ñêàçàòè 
á³ëüøå. Ìîº äèòèíñòâî ïðîéøëî 
â Ñåñòðèí³âö³. Áóëî òàì íà òó 
ïîðó äâà êîëãîñïè-ã³ãàíòè. Çàðàç 
â Ñåñòðèí³âö³ ïóñòêà, — ç ñóìîì 
ðîçïîâ³äàº êîëèøí³é â³éñüêîâèé.

Â ðàéîí³ àâòîñòàíö³¿ ìîëîäü 
çáèðàºòüñÿ çà êîîïåðàòèâíèìè 
ãàðàæàìè. Öå ðó¿íè â á³ê â³ä 
àâòîãàðàæ³â. Ñâî¿ìè äóìêàìè 
ùîäî òîãî, ÷îìó þíàöòâî òàê 
ïðèòÿãóþòü ðó¿íè, ïîä³ëèâñÿ 
áóä³âåëüíèê Ñåðã³é.

— Öå õîðîø³ ä³òè íîðìàëüíèõ 
áàòüê³â. Öå ó íàñ íåðîáè ïðè âëà-
ä³ í³÷îãî äëÿ ìîëîä³ íå çðîáèëè, 
à ùî áóëî çðîáëåíî äî íèõ — 
ãåðî¿÷íî çàêðèëè. Îò ³ îáðàëà 
ìîëîäü ðó¿íè. Íå âñ³ æ âîíè 
çàéìàþòüñÿ â ñïîðòèâíèõ ñåê-
ö³ÿõ ÷è â ãóðòêàõ ðóêîä³ëëÿ. Äëÿ 
þíàê³â ³ ä³â÷àò ç âèñîêèì àäðå-
íàë³íîì ïîâèíí³ ôóíêö³îíóâàòè 
ñïîðòèâí³ çàëè, ìàéäàí÷èêè äëÿ 
ãðè â á³ëüÿðä, ÷è áåçêîøòîâí³ 
äèñêîòåêè, — êàæå ÷îëîâ³ê.

— Òàê çàðàç êàðàíòèí, çàáî-
ðîíåí³ äèñêîòåêè.

— À äî êàðàíòèíó âîíè áóëè? 
Ò³ëüêè íà Íîâèé ð³ê òà íà Äåíü 
ì³ñòà ìîëîäü ìîãëà ðîçâàæèòèñü, 
ïîñòðèáàòè ï³ä ìóçèêó, à ùî ¿ì 
ðîáèòè 363 äí³, ùî çàëèøèëèñÿ?

«Ëèøå íà Íîâèé ð³ê òà 
íà Äåíü ì³ñòà ìîëîäü 
ìîãëà ðîçâàæèòèñü, 
ïîñòðèáàòè ï³ä 
ìóçèêó. À ùî ¿ì 
ðîáèòè ³íø³ 363 äí³?»

Довгобуд на перехресті провулку Лікарняного та вулиці 
Незалежності. Увечері тут збирається молодь, а вдень 
тусуються п’янички

Колишня військова частина — теж притягує до себе 
відпочивальників

Одна з альтанок у парку залізничників. 
На ранок тут повно стаканчиків та пляшок

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàðåºñòðó-
âàëè çàêîíîïðîåêò, ÿêèé ïå-
ðåâåäå çì³íó ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ 
â îíëàéí. Ïðî öå çàÿâèâ ì³-
í³ñòð öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ 
Ìèõàéëî Ôåäîðîâ.

«Öèì çàêîíîì ìè ñêàñîâóº-
ìî øòàìï ó ïàñïîðò³ òà âèòÿã 
ç ID-êàðòêè ïðî ïðîïèñêó. 
Á³ëüøå íå áóäå ïîòðåáè õîäè-
òè â ÖÍÀÏè ÷è â³éñüêêîìàòè. 
Äîñòàòíüî ëèøå àâòîðèçóâà-
òèñÿ â çàñòîñóíêó «Ä³ÿ» ÷è 
íà ïîðòàë³ òà çðîáèòè äåê³ëüêà 
êë³ê³â. Òàêîæ ìè â³äâ’ÿæåìî 
ïðîïèñêó â³ä áàãàòüîõ æèòòº-

âèõ ñèòóàö³é, äå âîíà ñïðàâä³ 
íå º ïîòð³áíîþ. Íàïðèêëàä, 
îôîðìëåííÿ ïåíñ³é àáî îòðè-
ìàííÿ âèñîêîñïåö³àë³çîâàíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè».

— Íà ïîðòàë³ «Ä³ÿ» ïîòð³á-
íî áóäå ëèøå âêàçàòè àäðåñó, 
çà ÿêîþ ôàêòè÷íî ïðîæèâàºòå. 
Ò³, â êîãî âæå º íåðóõîì³ñòü, 
îòðèìàþòü ïðîïèñêó çà äîáó. 
Äëÿ äåêëàðóâàííÿ ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ â ³íøîìó ì³ñö³ (íà-
ïðèêëàä, ó êâàðòèð³ îðåíäî-
äàâöÿ) ïîòð³áíà áóäå éîãî 
çãîäà, ÿêó â³í òåæ ìîæå äàòè 
îíëàéí, — êàæå â³öå-ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð.

АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Êðèì³íàëüíà õðîí³êà Êî-
çÿòèíùèíè ìèíóëîãî òèæíÿ (ç 
4 ïî 10 òðàâíÿ)

Ìèíóëîãî â³âòîðêà, 4 òðàâ-
íÿ, â ñåë³ Ïëÿõîâà òðàïèëàñÿ 
êðàä³æêà. Çëî÷èíåöü ÷åðåç íå-
çàìêíåí³ âõ³äí³ äâåð³ ïðîíèê 
äî ï³äñîáíîãî ïðèì³ùåííÿ ÔÃ 
«Ïëÿõ³âñüêå». Çâ³äêè ÷îëîâ³ê âè-
í³ñ äâà ì³øêè êîðìó äëÿ ñâèíåé.

Íàñòóïíîãî äíÿ, ó ñåðåäó, 5 
òðàâíÿ, ó Êîçÿòèí³ áèëèñÿ. Äî 
ïîë³ö³¿ çàòåëåôîíóâàëà ì³ñöå-
âà ìåøêàíêà ³ ïîâ³äîìèëà, ùî 
íåâ³äîìà ¿é îñîáà ñïðè÷èíèëà 

ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. Öüîãî æ 
äíÿ ó Êîçÿòèí³ ïîë³ö³ÿíòè âè-
ÿâèëè òà âèëó÷èëè íàðêîòè÷-
íó ðå÷îâèíó. À â ñåë³ Âåëèêèé 
Ñòåï âíî÷³ â îäíîãî ³ç ì³ñöåâèõ 
äîìîâîëîä³íü çëîä³¿ ïîöóïèëè 
çàë³çîáåòîííå êîëî äî êîëîäÿçÿ.

Ó ï’ÿòíèöþ, 7 òðàâíÿ, âîä³é àâ-
òîìîá³ëÿ ÂÀÇ 2109, ¿äó÷è âóëè-
öåþ Êóëèê³âñüêîãî, ùî º îäí³ºþ 
ç öåíòðàëüíèõ âóëèöü Êîçÿòèíà, 
çä³éñíèâ íà¿çä íà êîçÿòèí÷àíèíà, 
ÿêèé ïåðåõîäèâ ïðî¿æäæó ÷àñòèíó 
äîðîãè ñïðàâà íàë³âî â³äíîñíî ðóõó 
àâòîìîá³ëÿ. Âíàñë³äîê ÄÒÏ ïîòåð-
ï³ëîãî äîñòàâèëè äî Êîçÿòèíñüêî¿ 

ÖÐË ç ä³àãíîçîì çàêðèòà ÷åðåïíî-
ìîçêîâà òðàâìà, çàêðèòèé ïåðåëîì 
ê³ñòîê ë³âîãî ïåðåäïë³÷÷ÿ.

Ó ñóáîòó, 8 òðàâíÿ, îá³êðàëè 
êîçÿòèí÷àíèíà. Íåâ³äîìà îñîáà 
øàõðàéñüêèì øëÿõîì, çëîâæè-
âàþ÷è äîâ³ðîþ ÷îëîâ³êà, âêðàëà 
éîãî ìîá³ëüíèé òåëåôîí.

Ó íåä³ëþ, 9 òðàâíÿ, òàêîæ íå 
îá³éøëîñÿ áåç êðàä³æîê. Öüî-
ãî äíÿ ó îäíîãî ç êîçÿòèí÷àí ç 
ïîãðåáà âèíåñëè êàðòîïëþ, à â 
³íøîãî âêðàëè ãàäæåò. Ó Ìàõ-
í³âö³ íà Äåíü Ïåðåìîãè çàô³ê-
ñóâàëè á³éêó — íåâ³äîì³ ïîáèëè 
ì³ñöåâîãî æèòåëÿ.

У Козятині збили пішохода, а у 
Пляховій вкрали корм для свиней

Хочуть скасувати штамп 
про прописку у паспорті



7 RIA-Ê, ×åòâåð, 13 òðàâíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÑÏÎÐÒ

ОЛЕНА УДВУД 

Ó ì³ñò³ ÷àñòî ìîæíà ïîáà÷èòè 
ëþäåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñêàíäè-
íàâñüêîþ õîäüáîþ. Ï³ä ÷àñ îäí³-
º¿ ç ïðîãóëÿíîê íà ñòàä³îí «Ëî-
êîìîòèâ» ìåí³ çóñòð³ëàñü æ³íêà, 
ÿêà éøëà ç ïàëêàìè äëÿ õîäüáè 
íà á³ãîâ³é äîð³æö³. À ê³ëüêà òèæ-
í³â òîìó ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî é ìîÿ 
ñóñ³äêà çàéìàºòüñÿ öèì âèäîì 
ñïîðòó.

Ñêàíäèíàâñüêîþ õîäüáîþ 
ìîæíà çàéìàòèñÿ ÿê ³íäèâ³äó-
àëüíî, òàê ³ â ãðóï³. ² ãðóïîâ³ 
çàíÿòòÿ ó Êîçÿòèí³ òàêîæ º. 
¯õ ïðîâîäèòü Âàëåíòèíà ²âà-
íþòà. Æ³íêà ïðàöþº ó Ì³ñü-
êîìó òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³, 
âåäå ë³êóâàëüíó ô³çêóëüòóðó. ², 
çà ñóì³ñíèöòâîì, òðåíåð ç³ ñêàí-
äèíàâñüêî¿ õîäüáè.

— ßê äî ìåíå ïðèõîäÿòü 
ëþäè, òî ìè æ ñï³ëêóºìîñÿ, 
íå ëèøå çàéìàºìîñÿ. Ïèòà-
ëà, ÿê³ â íèõ º ïîáàæàííÿ, 
÷èì áè ùå õîò³ëè çàéìàòèñÿ. 
Îò âèÿâèëè áàæàííÿ çàéìàòèñÿ 
ñêàíäèíàâñüêîþ õîäîþ ³ ìè ïî-
÷àëè, — ðîçïîâ³äàº Âàëåíòèíà 
²âàíþòà. — Ìèíóëîãî ðîêó ç êà-

ðàíòèíîì çàíÿòòÿ ô³çêóëüòóðîþ 
âæå áóëî íåìîæëèâî ïðîâîäè-
òè. Òî ìè äåíü-äâà çàéìàëèñÿ ç 
äîòðèìàííÿì ïðàâèë, òî íå çà-
éìàëèñÿ, òî íà êàðàíòèí³ ñèä³-
ëè. ² òàê äîâãî òÿãíóëîñÿ, ïîêè 
ÿ ó âåðåñí³ íå âèð³øèëà âèéòè 
íà ñòàä³îí äî ó÷èëèùà.

Ñïî÷àòêó íà çàíÿòòÿ ïðèõîäè-
ëî âñüîãî äåê³ëüêà ëþäåé. Íèí³ 
íàçáèðàëîñÿ äâ³ ãðóïè ïî ø³ñòü 
îñ³á ó êîæí³é.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ?
— Ùî ïîòð³áíî äëÿ çàíÿòü 

öèì âèäîì ñïîðòó? — çàïèòóº-
ìî Âàëåíòèíó ²âàíþòó.

— Ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ ïàëè-
ö³ äëÿ ñêàíäèíàâñüêî¿ õîäüáè 
³ áàæàííÿ, — â³äïîâ³äàº æ³íêà.

Ïàëèö³ äëÿ öüîãî âèäó ñïîð-
òó ÷èìîñü íàãàäóþòü ò³, ÿêèìè 
êîðèñòóþòüñÿ ëèæíèêè. Àëå òóò 
òàêîæ º ñâî¿ íþàíñè.

— Âîíè ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ 
öèë³íäðè÷íèõ ïàëè÷îê, ÿê³ âõî-
äÿòü îäíà â îäíó ³ çà äîïîìîãîþ 
öüîãî ïðèñòîñóâàííÿ ïîòð³áíî 
ï³äãàíÿòè äîâæèíó ïàëêè ï³ä 
çð³ñò ëþäèíè, — ïîÿñíþº Âà-
ëåíòèíà ²âàíþòà.

НАБИРАЄ ПОПУЛЯРНОСТІ 
СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА 
Здоровий спосіб життя  
Скандинавську ходьбу ще називають 
«спортом для ледачих», адже 
тренування не виснажують людину. 
Цей вид спорту почав ширитися світом 
наприкінці минулого століття, а останнім 
часом і козятинчани стали займатися 
скандинавською ходьбою. Чи дорого це, 
які є протипоказання і яка користь від 
такої фізичної активності?

Â³äðåãóëþâàòè äîâæèíó ï³ä 
çð³ñò íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, áî 
ÿêùî ïàëèöÿ áóäå äîâøîþ, ÷è, 
íàâïàêè, êîðîòøîþ, í³æ ïîòð³á-
íî, òî áóäå äîäàòêîâå íàâàíòà-
æåííÿ íà õðåáåò.

Ïðèäáàòè ñïîðÿäæåííÿ äëÿ 
ñêàíäèíàâñüêî¿ õîäüáè ìîæíà 
ÿê â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ, òàê ³ 
â Êîçÿòèí³.

— Ó ñïîðòèâíèõ ìàãàçèíàõ 
âîíè âæå â Êîçÿòèí³ º, — êàæå 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ò³ 
ëþäè, ÿê³ õîäèëè äî ìåíå íà çà-
íÿòòÿ, ñîá³ ïðèäáàëè. Ö³íà ñòàð-
òóº â³ä 250 ãðèâåíü ³ á³ëüøå. Çà-
ëåæíî â³ä ìîäåë³ ³ âèðîáíèêà.

Â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ ïàëè-
ö³ äëÿ ñêàíäèíàâñüêî¿ õîäüáè 
êîøòóþòü â ñåðåäíüîìó 300–
500 ãðèâåíü, õî÷à º åêçåìïëÿ-
ðè, äîðîæ÷³ çà 800 ãðèâåíü. Öå 
áåç âðàõóâàííÿ äîñòàâêè, çà ÿêó 
äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè äîäàòêîâî, 
ÿêùî áóäåòå çàìîâëÿòè ÷åðåç 
³íòåðíåò.

КОМУ ПІДХОДИТЬ?
Ó á³ëüøîñò³ íà çàíÿòòÿ äî Âà-

ëåíòèíè ²âàíþòè ïðèõîäÿòü 
ï³äîï³÷í³ òåðöåíòðó. Ïðîòå º 
ó ãðóï³ é ò³, õòî íå â³äâ³äóº òå-
ðèòîð³àëüíèé öåíòð.

— Ùîá çàö³êàâèòè ëþäåé, 
ÿ âèõîäèëà íà ñòàä³îí á³ëÿ ó÷è-
ëèùà ³ âðàíö³, ³ ââå÷åð³, — ðîç-
ïîâ³äàº æ³íêà. — Ùîá ïîêàçàòè, 
ùî öå òàêå. Ëþäè æ õîäÿòü òóò, 
ñòàä³îí âåëèêèé. Äåÿê³ âèõîäÿòü 
ïðîñòî ïðîãóëÿòèñÿ. Îò ïîáà-
÷èëè, ùî ìè òàê çàéìàºìîñÿ. 
Îäèí äåíü, äâà, òðè ³ êàæóòü: 
«Î, ÿ òàêîæ òàê õî÷ó».

Òðåíóâàííÿ íà ñòàä³îí³ ó÷è-
ëèùà ïðîõîäÿòü ç ïîíåä³ëêà 

ïî ï’ÿòíèöþ ùîäíÿ. Êîæíîãî 
ðàíêó ëþäè ïðèõîäÿòü ñþäè, àáè 
³ ïîçàéìàòèñÿ, ³ çàîäíî ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ.

Ïîáóòóº äóìêà, ùî öåé âèä 
ñïîðòó ï³äõîäèòü ëèøå äëÿ ëþ-
äåé ñòàðøîãî â³êó, òà Âàëåíòèíà 
²âàíþòà êàæå, ùî öèì ìîæóòü 
çàéìàòèñÿ íàâ³òü ä³òè. Õî÷à 
äî íå¿ íà òðåíóâàííÿ ïðèõîäÿòü 
ò³, êîìó çà 60.

— Ó íàñ íàéñòàðø³é æ³í-
ö³ ó ãðóï³ çà 80, — ðîçïîâ³äàº 
Âàëåíòèíà ²âàíþòà. — Öåé âèä 
ñïîðòó äóæå ï³äõîäèòü äëÿ ëþ-
äåé ïîâàæíîãî â³êó. Éîãî ùå 

íàçèâàþòü «ñïîðò ëåäà÷èõ», òîìó 
ùî çà äîïîìîãîþ òîãî, ùî ìè 
çàñòîñîâóºìî ö³ ïàëè÷êè, ðîç-
âàíòàæóºòüñÿ õðåáåò ³ êîë³íí³ 
ñóãëîáè. Éòè íàáàãàòî êðàùå ³ 
ëåãøå. Íàâ³òü á³ëüøó â³äñòàíü 
ìîæíà ïðîéòè çà äîïîìîãîþ 
öèõ ïàëèöü.

— À ÿê äîëó÷èòèñÿ äî âàøèõ 
òðåíóâàíü òèì, õòî íå â³äâ³äóº 
òåðöåíòð? — çàïèòóºìî ìè.

— Ñòàòè ï³äîï³÷íèì íàøîãî 
òåðöåíòðó, — â³äïîâ³äàº Âàëåí-
òèíà ²âàíþòà. — Òîìó ùî îêð³ì 
òîãî, ùî ìè ìîæåìî çàéìàòèñÿ 
ñêàíäèíàâñüêîþ õîäîþ ³ ë³êó-
âàëüíîþ ô³çêóëüòóðîþ, ó íàñ 
ó íàøîìó òåðöåíòð³ ùå º äëÿ 
ïåíñ³îíåð³â áàãàòî ÷îãî. Öå ³ 

ãóðòêè, ³ ïîñëóãè øâå¿, ô³çêà-
á³íåòó, ïåðóêàðÿ.

КОРИСТЬ І 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 

ßê ³ áóäü-ÿêèé âèä ñïîðòó, 
ñêàíäèíàâñüêà õîäüáà êîðèñ-
íà, ïåðåäóñ³ì äëÿ çäîðîâ’ÿ. Àëå 
íå ëèøå öèì.

— Ïðè õîäüá³ ç³ ñêàíäèíàâ-
ñüêèìè ïàëèöÿìè çàä³þºòüñÿ 
äî 90 % ì’ÿç³â ïðè ðóõàõ, — ïî-
ÿñíþº ³íñòðóêòîð. — Êîëè ïðè 
çâè÷àéí³é õîäüá³ çàä³þºòüñÿ 
áëèçüêî 70 %. Âêëþ÷àºòüñÿ â ðî-
áîòó ³ ïëå÷îâèé ïîÿñ, ³ ïëå÷îâ³ 
ñóãëîáè, ãðóäíèé ³ ïîïåðåêîâèé 
â³ää³ë. Ïîêðàùóºòüñÿ ðîáîòà 
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Ëþ-
äèíà çàâæäè â ðóñ³. Çàéìàºòüñÿ 
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Íàñòð³é ï³ä-
í³ìàºòüñÿ. Ëþäè ó ãðóï³ ñï³ëêó-
þòüñÿ ì³æ ñîáîþ, çäðóæóþòü-
ñÿ. Ó íàñ ÷îìóñü òàê ââàæàþòü, 
ùî ÿêùî âèéøîâ íà ïåíñ³þ — 
òî âñå, êàðïêà. À òóò, âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, ìîæíà æèòè âåñåëî ³ 
ñë³äêóâàòè çà ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì.

Êð³ì òîãî, öåé âèä ñïîðòó 
ìàéæå íå ìàº ïðîòèïîêàçàíü. 
Ïðîòå ÿêùî ìàºòå ãîñòð³ çàõâî-
ðþâàííÿ, ÷è íåùîäàâíî ïåðåíå-
ñëè îïåðàö³þ, ñêàíäèíàâñüêîþ 
õîäüáîþ çàéìàòèñÿ íå ðàäÿòü.

— Ëþäèíà ïî ñîá³ ðåãóëþº íà-
âàíòàæåííÿ, — äîäàº Âàëåíòèíà 
²âàíþòà. — Ìè íå äàºìî òàêî-
ãî íàâàíòàæåííÿ, ÿêå ëþäèíà 
íå ìîæå âèêîíàòè. Ðîçêàçàëè, 
ïîêàçàëè ³ ëþäèíà ñîá³ ðîáèòü 
òàê, ÿê ìîæå. ² ùîäíÿ íàâàíòà-
æåííÿ çá³ëüøóþòü. Îò ìè êîëè 
ïî÷èíàëè, áóëî áàæàííÿ ïðîéòè 
îäíå êîëî ñòàä³îíó. Çàðàç éäóòü 
ïî 10 ³ áåðóòü ùå á³ëüøå.

Заняття на стадіоні біля училища проходять у будні дні. Козятинчани з радістю 
займаються скандинавською ходьбою за будь-якої погоди

Ïàëèö³ äëÿ öüîãî 
âèäó ñïîðòó ÷èìîñü 
íàãàäóþòü ò³, ÿêèìè 
êîðèñòóþòüñÿ 
ëèæíèêè. Àëå òóò 
òàêîæ º ñâî¿ íþàíñè

Інструктор Валентина Іванюта (друга ліворуч) на 
тренуваннях з однією зі своїх груп. На таких заняттях 
можна покращити стан здоров’я і знайти нових друзів
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Що краще нести на цвинтар: 
штучні квіти чи живі? З таким 
питанням ми звернулися до на-
стоятеля храму Різдва Пресвятої 
Богородиці Антона Бориса та 
Покрови Пресвятої Богородиці 
Василя Влізла.
— Однозначно штучні квіти 
красиві з дня покупки до мо-
менту їх появи на кладовищі. 
Вітер, сонячні промені роблять 
з того суцвіття сміття, яке не-
рідко спалюють прямо на тери-
торії поховань, — каже протоіє-
рей греко-католицької церкви 
Антон Борис. — Навіть якщо 
вироби з синтетики потрапля-
ють на полігон для захоронен-
ня, вони засмічують екологію 
приблизно до ста років. Наша 
церква категорично проти, щоб 
на кладовища люди приносили 
штучні квіти.
— Церква виступає проти штуч-

них квітів не тому, що вони 
не гарні, а тому, що близькі 
та рідні для нас люди живуть 
вічно в наших серцях. Тож 
найбільш доречними для по-
мерлих є живі квіти, як символ 
вічного життя, — каже Протоіє-
рей Православної Української 
церкви Василь Влізло. — Я був 
на Франківщині, Львівщині, 
Тернопільщині там на кладо-
вищах пластику вже років три, 
як немає. В недалекому май-
бутньому не буде його й у нас. 
Люди самі прийдуть до цього, 
адже розуміють, що синтетика 
шкідлива в першу чергу для 
екології.
Українські кладовища завжди 
потопали в зелені. Тож давайте 
не будемо порушувати традиції 
наших предків. І вже на наступні 
проводи пом’янемо наших рід-
них чи знайомих без пластику.

На кладовищі доречні живі квіти 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Áëèçüêî 9-¿ ãîäèíè á³ëÿ ì³ñü-
êîãî öâèíòàðÿ ïî îáèäâ³ ñòî-
ðîíè äîðîãè âæå ñòîÿëè àâò³âêè. 
¯õ áóëî áàãàòî, àëå çíà÷íî ìåí-
øå, í³æ â äîêàðàíòèíí³ ïðîâîäè.

Ðàíêîâà ïîðà âèäàëàñÿ êëîï³ò-
êîþ äëÿ äèðåêòîðà êëàäîâèùà 
Ïàâëà Çàíþêà. Êîçÿòèí÷àíè 
ñêàðæèëèñÿ, ùî êëàäîâèùå 
îêóïóâàëà ãðóïà çà¿æäæèõ ðî-
ì³â ³ âîíè çàáèðàëè ïðèíåñåí³ 
íà ìîãèëêè ïàñêè, ïèñàíêè ³ 
ñîëîäîù³ ùå äî òîãî, ÿê çâ³äòè 
ï³øëè ðîäè÷³ ïîìåðëèõ. Ðàçîì 
ç íàðÿäîì ïîë³ö³¿ äèðåêòîð â³ä-
ïðàâèâ íåì³ñöåâèõ ðîì³â çà âî-
ðîòà êëàäîâèùà.

Òàêà ñèòóàö³ÿ ïîòðàïèëà 
â íàøå ïîëå çîðó âèïàäêîâî. 
Ìè íà ì³ñöÿ ïîõîâàíü ïðè¿õàëè 
ëèøå ç îäí³ºþ ìåòîþ: ïîäèâè-
òèñÿ, ÷è â³äìîâëÿþòüñÿ ëþäè â³ä 
çâè÷êè ïðèíîñèòè íà öâèíòàð 
øòó÷í³ êâ³òè, ÿê³ çíà÷íî ïî-
ã³ðøóþòü åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ. 
Àäæå ñàìå ÷åðåç ñèíòåòèêó íàø³ 
êëàäîâèùà ïîòîïàþòü â ñì³òò³. 
Éîãî íàêèäàþòü ñò³ëüêè, ùî 
ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, í³áè éîãî 
ðîêàìè íå âèâîçÿòü. Âèâîçÿòü, 
³ îñòàíí³é ðàç öå ðîáèëè â ìè-
íóëèé ÷åòâåð.

Àëå çäâèãè íà êðàùå º, òà-
êî¿ æ äóìêè ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ 
âî¿í³â ÀÒÎ Îëåã Ï’ÿâêà, ÿêèé 
ïðèéøîâ â³ääàòè äàíü ïàì’ÿò³ 
ïîáðàòèìàì òà ñâî¿ì áëèçüêèì 
ç æèâèìè êâ³òàìè.

— Âñ³ì íàì òðåáà ïåðåâ÷àòè-
ñÿ. Òîìó ùî âèêèíóò³ ì³ëüéîíè 
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ñì³òòÿ. ² 
ïðîáëåìà íå ñò³ëüêè â éîãî âè-
âîç³, ÿê çàáðóäíåííÿ åêîëîã³¿, — 
êàæå ïàí Îëåã.

Â ì³ñöÿõ äàâí³øèõ ïîõîâàíü 
íà ìîãèëàõ ïåðåâàæàþòü æèâ³ 
êâ³òè. Ïðèíàéìí³ íà 10-òó ðàíêó 
áóëî ñàìå òàê.

Êîëè ìè âçÿëè êóðñ ç ì³ñüêî-
ãî êëàäîâèùà íà ñ³ëüñüêå, íàñ 
çóïèíèâ ïàí Ñåðã³é.

— Ãðîìàäñüêèé òóàëåò ñôî-
òîãðàôóéòå, — êàæå ÷îëîâ³ê ³ 

ðîçïîâ³äàº ïðî ïðèãîäó, ÿêà ç 
íèì ñòàëàñÿ. — Çàéøîâ â òóà-
ëåò, à òàì íå ïðèáðàíî. Äóìàþ, 
ï³äó çà òóàëåò, à òàì äâ³ æ³íêè 
âñ³ëèñÿ. ×îãî ÿ â³ä íèõ ò³ëüêè 
íå ïî÷óâ! Çíàëè, ùî íà ïðîâîäè 
áóäóòü ëþäè, íåâæå íå ìîæíà 
áóëî â òóàëåò³ ïðèáðàòè? — òàê 
çàâåðøèâ ñâîþ ðîçïîâ³äü Ñåðã³é.

Ùå áóëà ñêàðãà, ùî ïîãàíî 
íàëàãîäæåíèé ï³ä’¿çä ëþäåé 
ðàéîíó Òàëèìîí³âêè äî êëà-
äîâèùà. Íàì ïåðåâ³çíèêè âñ³õ 
ìàðøðóò³â ïîâ³äîìèëè, ùî 
òðàíñïîðò ïðàöþº ó çâè÷íîìó 

ЯК ПРОЙШЛИ ПРОВОДИ В КОЗЯТИНІ 
Традиція  Цього року проводи 
співпали з Днем Перемоги над нацизмом 
в Другій світовій війні. Ветерани 
зібралися біля пам’ятника загиблим 
воїнам і провели мітинг. Тим часом 
більшість наших земляків подалися 
до місць поховань своїх рідних і близьких 

ðåæèì³. Äîäàòêîâà òðåòÿ ìàøè-
íà êóðñóº ì³æ êëàäîâèùàìè ç 
çà¿çäîì íà çóïèíêó ×åðâîíî¿ 
Êàëèíè. Íà ìàðøðóò³ ¹ 2 àâòî-
áóñè ¿çäèëè çà çâè÷íèì ãðàô³êîì 
ç çà¿çäîì íà ñ³ëüñüêå êëàäîâèùå. 
Äëÿ ìåøêàíö³â Òàëèìîí³âêè äî-
äàòêîâîãî òðàíñïîðòó íå áóëî 
ïåðåäáà÷åíî.

Íà ñ³ëüñüêîìó êëàäîâèù³ ïðè-
áëèçíî òàêà æ áóëà êàðòèíà, 
ÿê íà ì³ñüêîìó, ò³ëüêè çà ìåí-
øî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Òàê ñàìî 
á³ëüø³ñòü ïðèéøëè ïîì’ÿíóòè 
ð³äíèõ æèâèìè êâ³òàìè. Áóëè 
ãîðè ñì³òòÿ ³ öå ïðè òîìó, ùî 
ìèíóëî¿ ñåðåäè ñì³òòÿ íà ì³ñö³ 
ñì³òòºçâàëèùà âçàãàë³ íå áóëî. 
Ðÿäàìè õîäèâ îòåöü Âàñèëü. Â³í 
÷èòàâ ìîëèòâó òà îñâÿ÷óâàâ ìî-
ãèëè ïîìåðëèõ.

Êîëè ìè âæå áóëè íà ðîáîò³, 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ çàòåëåôîíóâà-
ëè âåðíèãîðîäö³. Ñêàçàëè, ùî 
äóæå âäÿ÷í³ îòöþ Ðîìàíó. Â³í 
íà ñ³ëüñüêîìó öâèíòàð³ âñ³ ìî-
ãèëè îá³éøîâ.

«Â íåäàëåêîìó 
ìàéáóòíüîìó íå áóäå 
øòó÷íèõ êâ³ò³â íà 
êëàäîâèùàõ é ó íàñ. 
Ëþäè ñàì³ ïðèéäóòü 
äî öüîãî»

Козятинчани віддають дань пам'яті своїм близьким і рідним

Мешканці Талимонівки вирішили 
пройтися до кладовища пішки Отець Василь освячує могилки

На сільському кладовищі проблем 
з транспортом не було
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РЕКЛАМА
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Кросворд «Почесні 
громадяни міста»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. Лікар-окуліст, яка працювала у районній лікарні. 5. Герой 
Радянського Союзу, чиїм іменем названа колишня вулиця Весела 
у центрі міста. 6. Колишній начальник Південно-західної залізниці, 
за головування якого провели реконструкцію нашого вокзалу. 9. 
Міський голова Козятина кількох скликань, востаннє був керманичем 
міста у 2010–2015 роках. 10. Історик, яка видала дві книжки про 
минуле Козятина. 12. Учасник Другої світової війни, чиє ім’я носить 
одна з вулиць у місті і школа-гімназія-дитячий садок (колишня школа-
інтернат).

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Соліст білоруського ансамблю «Сябри», який народився у Козятині 
і вчився у школі № 3. 2. Солдат Національної гвардії, що загинув 
у зоні проведення АТО у 2014 році, його іменем названий колишній 
провулок Колгоспний. 4. Голова міської ради ветеранів, за участі 
якого у Козятині звели приміщення пошти, «Чобіток» і маслозавод. 
6. Заслужений будівельник України, був помічником нардепа Петра 
Юрчишина. 7. Знаний у місті лікар-хірург, якому вже 91 рік. 8. 
Почесний залізничник, керівник вагонного депо, якого у 2002 році 
нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 11. Колишній начальник 
Козятинського відділення залізниці, завдяки якому у місті спорудили 
стадіон «Локомотив» і басейн «Дельфін». 13. Священик, який правив 
у каплиці, що на території старого російського кладовища, яка кілька 
десятиліть була єдиною культовою спорудою Козятина. ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

3. Цитовська 5. Скляров 6. Кривопішин 9. Гвелесіані 
10. Вільчинська 12. Підгорбунський  
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Ярмоленко 2. Наумов 4. Кропива 6. Каменний 
7. Мельник 8. Білан 11. Лєсков 13. Бойко 

ВІДПОВІДІ:
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Ще один герой нашої публікації 
розташований на території ТЧ-3. 
Це — копія паровоза «Ов», який 
також часто називають «овечка».
На відміну від парових машин 
серії «Л», ці паровози ста-
ли випускати значно раніше. 
Перший зійшов з конвеєра аж 
у 1890 році. Свою назву він 
отримав у 1912-му. Саме тоді 
паровозам цієї серії присвоїли 
назву «Основний». Паровози 
маркувалися з додатковими ін-

дексами — Ов, Од, Ол та Оч.
Ці машини також використову-
вали для перевезення вантажів. 
Їх перевага була в тому, що вони 
були менші за розміром і значно 
легші за своїх «колег». Щоправ-
да, масовий випуск «овечок» 
тривав недовго — вже з другої 
половини 20-их років ХХ століття 
їх почали витісняти з ринку інші, 
більш досконалі паровози.
Повернімося до нашого 
пам’ятника. Копію паровоза 

«Ов-001» встановили біля локо-
мотивного депо у 2006-му. Цей 
пам’ятник приурочили до 135-річ-
чя здачі ТЧ-3 в експлуатацію. Ло-
комотивне депо, чи паровозне, як 
воно колись називалось, — одне з 
найстаріших залізничних підпри-
ємств станції Козятин. Воно почало 
працювати півтора століття тому, 
за рік по тому, як через наше місто 
відкрили рух залізничного тран-
спорту. Цьогоріч депо святкувати-
ме свій черговий ювілей.

Міні-паровоз 

ОЛЕНА УДВУД 

Áåç ñóìí³âó, ãîëîâíà îêðàñà ³ 
â³çèò³âêà ì³ñòà — öå âîêçàë. Â³í 
âðàæàº ñâîºþ êðàñîþ êîæíîãî, 
õòî áîäàé ðàç ïðîñòî ïðî¿æäæàâ 
Êîçÿòèí ïî¿çäîì ÷è çóïèíÿâñÿ 
òóò. Òà º ùå îäíà «ô³øêà» íàøîãî 
ì³ñòà. ² öå — ïàì’ÿòíèê-ïàðîâîç. 
Â³í ó íàñ íå îäèí. ̄ õ äâ³éêî. Ùî-
ïðàâäà, ïàðîâîç ¹ 2 íå òàêèé 
â³äîìèé, ÿê éîãî ñòàðøèé òîâà-
ðèø, ùî ñòî¿òü á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî 
ìîñòó. Ñàìå ç öüîãî ëåãåíäàðíîãî 
ïàðîâîçà ìè ³ ïî÷íåìî.

ЧЕРВОНА ПЛОЩА 
Íåïîäàë³ê â³ä âîêçàëó, íà áå-

òîííîìó ïîñòàìåíò³ âèñî÷³º 
ïàì’ÿòíèê. Ïî îáèäâà éîãî 
áîêè — çàë³çíè÷íå ïîëîòíî, 
ÿêèì ùîäíÿ ïðî¿æäæàþòü äå-
ñÿòêè âàíòàæíèõ ³ ïàñàæèðñüêèõ 
ïî¿çä³â. Öåé ìîíóìåíò çóñòð³÷àº 
êîæíîãî, õòî éäå ç öåíòðó ì³ñòà 
íà âîêçàë ÷è ç âîêçàëó â ì³ñòî. 
Ñàìå òîìó â³í â³äîìèé íå ëèøå 
ñåðåä êîçÿòèí÷àí, à é ãîñòåé Êî-
çÿòèíà.

Ïàì’ÿòíèê-ïàðîâîç ðîçòàøî-
âàíèé íà íåâåëèêîìó òðèêóòíè-
êó îäðàçó çà ñõîäàìè, ùî âåäóòü 
íà ì³ñò ÷åðåç çàë³çíèöþ. Êîëèñü 
äàâíî íà ì³ñö³, äå íèí³ ñòî¿òü 
öåé ìîíóìåíò, áóëà ïëîùà. Íà-
çèâàëàñÿ âîíà ÷åðâîíîþ. Ìîâà 
éäå ïðî ïî÷àòîê ÕÕ ñòîë³òòÿ.

Íà ×åðâîí³é ïëîù³ ïðîâîäèëè 
ì³òèíãè òà ð³çíîìàí³òí³ çàõîäè. 
À ùå òóò âëàøòîâóâàëè äåìîí-
ñòðàö³¿ ï³îíåðè. Ùî íå äèâíî, 
àäæå äî 60-èõ ðîê³â ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ Áóäèíîê ï³îíåð³â ðîçòà-

øîâóâàâñÿ çà çàë³çíè÷íèì ìîñ-
òîì, á³ëÿ ñó÷àñíî¿ øêîëè ¹ 2.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ 
Íàïðèê³íö³ 80-èõ íà ì³ñö³, 

äå êîëèñü áóëà ×åðâîíà ïëî-
ùà, âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèê. Ð³çí³ 
äæåðåëà íàâîäÿòü ñóïåðå÷ëèâ³ 
äàí³ ç ïðèâîäó äàòè. Â îäíèõ 
âêàçàíî, ùî öå áóâ 1988-èé, 
â ³íøèõ — 1987-èé ð³ê. Òàê 
÷è ³íàêøå, ïàì’ÿòíèê-ïàðîâîç 
ç’ÿâèâñÿ ó Êîçÿòèí³ ïîíàä òðè 
äåñÿòêè ðîê³â òîìó.

Îô³ö³éíà íàçâà öüîãî ìîíóìåí-
òó — Ïàì’ÿòíèê òðóäîâî¿ ñëàâè 
çàë³çíè÷íèê³â. Õî÷à íà áåòîííî-
ìó ïîñòàìåíò³ âèñ³ëà òàáëè÷êà, 
ÿêà ³íôîðìóâàëà ïðî òå, ùî ïà-
ðîâîç âñòàíîâèëè íà ÷åñòü 70-î¿ 
ð³÷íèö³ Æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó. 
Êîëè ïî÷àëàñÿ õâèëÿ äåêîìóí³-
çàö³¿, ïàì’ÿòíèê äîâåëîñÿ òðîõè 
ïåðåéìåíóâàòè. Ùîïðàâäà, òà-
áëè÷êó çí³ìàòè íå ñòàëè. ̄ ¿ ïðîñòî 
çàôàðáóâàëè ñ³ðîþ ôàðáîþ.

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ 
ПАРОВОЗА 

Ïàðîâîç íà öüîìó ïîñòàìåíò³ 
ñïðàâæí³é. Êîëèñü â³í êóðñóâàâ 
çàë³çíèöåþ ³ ïåðåâîçèâ âàíòàæ-
í³ âàãîíè. Öå — ïàðîâîç ñåð³¿ 
«Ë-2309». Ó äèòèíñòâ³ ìåí³ ÷î-
ìóñü çäàâàëîñÿ, ùî Ë — â³ä ñëî-
âà Ëåí³í. Ìàáóòü, ÷åðåç òå, ùî 
íà íîñ³ ïàðîâîçà áóëà ÷åðâîíà 
ç³ðêà, ïîñåðåäèí³ ÿêî¿ — îáëè÷-
÷ÿ Ëåí³íà. Òà íàñïðàâä³ ë³òåðà Ë 
ó íàçâ³ ñåð³¿ ïîõîäèòü â³ä ïð³ç-
âèùà îäíîãî ç ³íæåíåð³â, ÿêèé 
ðîçðîáèâ öåé ïàðîâîç.

Òàê³ ïàðîâîçè ïî÷àëè âèïóñ-

ТІЛЬКИ ОДИН З НИХ СПРАВЖНІЙ.
ІСТОРІЯ ПАМ’ЯТНИКІВ-ПАРОВОЗІВ
Ретро  Продовжуємо розповідати про 
пам’ятники нашого міста. Цього разу 
героїв нашої публікації буде два. Це — 
паровози, що встановлені у Козятині 
з різницею в двадцять років. Коли 
саме з’явилися і що символізують — 
розбиралися наші журналісти 

êàòè ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
Ñïåðøó âîíè ïîçíà÷àëèñÿ ë³-
òåðîþ Ï â³ä ñëîâà «ïåðåìîãà», 
ùî ö³ëêîì ëîã³÷íî, âðàõîâóþ-
÷è ïåð³îä, êîëè âîíè ç’ÿâèëèñÿ. 
Çà äâà ðîêè óñ³ ìàøèíè ö³º¿ ñå-
ð³¿ ñòàëè ïîçíà÷àòè âæå ë³òåðîþ 
Ë. Íàä ðîçðîáêîþ êîíñòðóêö³¿ 
ïàðîâîçà ïðàöþâàëè ³íæåíåðè 
íà ïð³çâèùå ×èñòîâ, Ëüâîâ, 
Óòê³í, Äüÿêîâ, Æèë³í òà Ëåáå-
äÿíñüêèé. Ñàìå â³ä ïð³çâèùà 
îñòàííüîãî ïàðîâîç ³ îòðèìàâ 
ñâîþ íàçâó. Íåð³äêî ïàðîâ³ ìà-
øèíè ö³º¿ ñåð³¿ òàêîæ íàçèâàþòü 
«ëåáåäÿíêà» ÷è «ëåá³äü».

Íàø ïàðîâîç, ÿêèé íèí³ ñòî¿òü 
íà ïîñòàìåíò³ á³ëÿ ìîñòó, ïî-
áà÷èâ ñâ³ò ó 1954-ìó ðîö³. Éîãî 
âèïóñòèëè íà Êîëîìåíñüêî-
ìó çàâîä³. ² äî òîãî, ÿê ñòàòè 
ïàì’ÿòíèêîì, â³í âèêîðèñòîâó-
âàâñÿ çà ñâî¿ì ïðÿìèì ïðèçíà-

÷åííÿì. Çãîäîì, êîëè çàë³çíèöþ 
åëåêòðèô³êóâàëè, íà çì³íó ïàðî-
âîçàì ïðèéøëè åëåêòðîâîçè. ² 
âæå çà ê³ëüêà ðîê³â ç’ÿâèëàñÿ 
òðàäèö³ÿ ïåðåòâîðþâàòè ä³þ÷³ 
ïàðîâîçè íà ïàì’ÿòíèêè. Ïåð-
ø³ òàê³ ìîíóìåíòè ïî÷àëè âñòà-
íîâëþâàòè íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ 
êðà¿íè ó 70-èõ ðîêàõ ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ. À çãîäîì ñâ³é ïàðîâîç 
ç’ÿâèâñÿ ³ â Êîçÿòèí³.

Ó 2018-ìó ïàì’ÿòíèê-ïàðîâîç 
âçÿâ íà áàëàíñ Â³ää³ë êóëüòóðè 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Ìîíóìåíò ïîôàð-
áîâàíèé ³ âèãëÿäàº, ÿê íîâà êî-
ï³éêà. Íàòîì³ñòü òåðèòîð³ÿ á³ëÿ 
ïàì’ÿòíèêà íå ó íàéêðàùîìó 
ñòàí³ ³ ïîòðåáóº áëàãîóñòðîþ. Ç 
îäíîãî áîêó âæå â³äêîëîâñÿ ÷è-
ìàëèé øìàò â³ä áîðäþðó, ÿêèì 
îáíåñåíà òåðèòîð³ÿ, íà ÿê³é ñòî-
¿òü ïîñòàìåíò. À ùå òóò íå çà-
âàäèëî á ïîïðèáèðàòè.

Ìàñîâèé âèïóñê 
«îâå÷îê» òðèâàâ 
íåäîâãî. Ç äðóãî¿ 
ïîëîâèíè 20-èõ ðîê³â 
¿õ ïî÷àëè âèò³ñíÿòè 
äîñêîíàë³ø³ ïàðîâîçè

Цей паровоз на монументі — справжній. 
Колись він курсував залізницею

Територія біля пам’ятника потребує благоустрою. 
А ще тут не зайвим було б прибрати

Ще один пам’ятник-паровоз розташований біля депо. 
Він в рази менший, ніж той, який біля мосту
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UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
05.25 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
10.20 Земля, наближена до 
неба 
10.50 Невiдомi Карпати 
11.00 Солодка дача 
11.25, 05.05 Погода 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 05.50 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 19.50 Д/ц «Дикi 
тварини» 
18.55 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
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» 
20.45, 21.40 Т/с «Свати» 
22.45, 02.30 Х/ф «Велика 
стiна» l  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 04.00 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Кохання не за 
розмiром» l  
14.20 Х/ф «Детектив Полiн» l  
16.10 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Анти-зомбi 
11.05, 13.15, 16.15 Т/с 
«Бомба» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Т/с Х/ф «Стирач» 
16+ «Розтин покаже» s  
22.45 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
06.15 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали» 
06.40 М/ф «Як козаки наречених 
визволяли» 
06.55 М/ф «Як козаки на весiллi 
гуляли» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.50 М/ф «Альоша Попович i 
Тугарин Змiй» s  
13.35 М/ф «Добриня Микитич i 
Змiй Горинич» s  
14.50 М/ф «Iлля Муромець i 
Соловей Розбiйник» s  
16.20 Х/ф «Тор: Рагнарок» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Солдат» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.45, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  

17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» 
23.10, 02.00 Т/с «Веселка в 
небi» l  

СТБ 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Все не 
випадково» s  
23.00 Х/ф «Жiноча робота з 
ризиком для життя» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
05.55 Х/ф «Грiшник» 
07.50, 17.00, 02.35 
«Випадковий свiдок» 
09.00 Х/ф «Обережно, бабуся!» 
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.05 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Жандарм на 
вiдпочинку» 
15.00 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 

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

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.45 Солодка дача 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 
12.10 Невiдомi Карпати 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45, 14.50 Пiщана казка 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.15 М/ф «Лисичка з 
качалочкою» 
14.25 Додолики 
14.35 Українська абетка 
всесвiт першосвiт» 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
16.00 Буковинськi загадки 
18.10 Країна пiсень 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 Цикл «Нашi тридцять». 
вип 1. «Чуєш гуркiт касок» 
20.25 Задача з зiрочкою 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15 «Мобiльний репортер» 
09.30 «Постфактум» 
10.15, 19.30 «На часi» 
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» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.30, 
05.30 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Х/ф «Додому» l  
11.10 Телепродаж 
11.45 Пишемо iсторiю 
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам’ятi жертв геноциду 
кримськотатарського народу 
та День боротьби за права 
кримськотатарського народу 
12.01, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 05.50 Спорт 
15.20 Д/ф «Операцiя Крим» 
16.20 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Дикi тварини» 
20.00 Спецпроєкт «Шлях» 
21.20, 00.00 Нашi на 
«Євробаченнi» 
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. Перший 
пiвфiнал 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10 Т/с «Навчи 
мене кохати» 
18.30 «Вражаючi 
iсторiї ТСН» 
20.45, 02.40 Х/ф «Особливо 
небезпечний» s  
22.50 Х/ф «Падiння Лондона» s  

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Тиха гавань» s  
14.40, 15.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Пес» s  
12.15, 13.15 Х/ф «Виклик» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.15 Х/ф «Миротворець» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.20 Х/ф «Бiлий полон» 
12.30 Х/ф «Рiвнi» l  
14.40 Х/ф «Пастка часу» s  
16.20 Х/ф «Чорна Пантера» l  
19.00 Х/ф «Елiзiум» s  
21.00 Х/ф «Прометей» s  
23.20 Х/ф «Паразит» n  
01.20 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 03.50 Реальна мiстика 
13.45, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» 
23.10, 02.00 Т/с «Рiднi серця» l  

СТБ 
05.05 Т/с «Щасливий квиток» s  
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.15, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30 «Вiкна-Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15 Т/с «Все не випадково» s  
22.00 «Євробачення 2021» 

НTН 
07.50, 17.00, 02.40 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Беремо все на себе» 
10.40, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Це було в розвiдцi» 
01.20 «Легенди бандитської 
Одеси» 
03.10 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя» 

TET 
08.25 Х/ф «Iграшки з 
майбутнього» 
10.10 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами» 
11.20 Х/ф «Попелюшка» 
12.30 Х/ф «До зустрiчi з тобою» 
14.40 Х/ф «Воду слонам» s  
17.00 М/ф «Як приборкати 
дракона» 
19.00 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морiв» 
20.45 М/ф «Вартовi легенд» 
22.30 Х/ф «Мерi Шеллi та 
монстр Франкенштейна» s  
00.50 Панянка-селянка 
02.05 Щоденники Темного s  
03.35 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.10 Концерт-реквiєм до 
Дня пам’ятi жертв геноциду 
кримськотатарського народу 
«Пам’ятаємо. 1944» 
10.05 Iсторiя кримських татар 
10.25 Х/ф «Її серце (Чужа 
молитва)» 
12.00 Хвилина мовчання. 
День пам’ятi жертв геноциду 
кримськотатарського народу 
та День боротьби за права 
кримськотатарського народу 
12.10 Артефакти 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.30 Кiношкола вдома 
13.45, 14.10 Пiщана казка 
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.15 М/ф «Справа Доручається 
Детективу Теддi» 
14.25, 14.50 М/ф «Дерево i 
кiшка» 
14.40 М/ф «Казка про доброго 
носорога» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Культ особистостi 
18.30 «Iсторiя кримських татар» 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових громад 
20.00 Спецефiр до Дня 
пам’ятi жертв геноциду 
кримськотатарського народу 
21.00 Цикл «Нашi 30». вип 5 
Самоповернення в Крим 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.45, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30 Т/с «Нашi матерi - нашi 
батьки» s  
10.20 Земля, наближена до 
неба 
10.50 Невiдомi Карпати 
11.00 Солодка дача 
11.25, 00.25, 02.40, 03.10, 
05.05 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 #ВУКРАЇНI 
18.55 Д/ц «Дикi тварини» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.55, 00.20, 05.55 Спорт. 
Аспект 
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.30 Д/ц «Супер-чуття» 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
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» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 Х/ф «Форест гамп» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Чарiвнi» (12+) 
Прем’єра 
14.10, 14.55, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «Захват» 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, 16.15 Х/ф 
«Вiдступники» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.55 Х/ф «Спецiальне 
завдання» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
21.20 Т/с «Обмани себе» s  
01.15 Секретний фронт 
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.20 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.25 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Прометей» s  
13.20 «У кого бiльше?» l  
15.10, 19.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Гравiтацiя» 
22.50 Х/ф «Ефект Лазаря» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.10 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 04.00 Реальна мiстика 
13.45, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  

17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» 
23.10, 02.00 Т/с «Авантюра» l  

СТБ 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Все не 
випадково» s  
23.00 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя» 

НTН 
07.50, 17.00 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чорна долина» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «П’ять хвилин страху» 
01.10 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.05, 03.00 «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, 19.45, 23.00, 10.45, 
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 «Панда Кунг- Фу 2» 

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, 18.10 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Тредичiно» 
14.15 М/ф «Найменший» 
14.25 Додолики 
14.35 ,Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт» 
14.40 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
14.50 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 StopFakeNews 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Шерифи для нових 
громад 
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, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
10.45 «Життя в цифрi» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.45, 03.15 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.30, 
05.30 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, 01.00, 02.40, 03.10, 
05.25 Погода 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 00.55, 05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
21.20, 00.05 Нашi на 
«Євробаченнi» 
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. Другий 
пiвфiнал 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
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, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Колишнi» 
14.10, 14.55, 15.50 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «Захват» (16+) 
Заключна с. 

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
12.00, 13.15 Х/ф «Спецiальне 
завдання» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.15 Х/ф «Iнкарнацiя» s  
16.30 Т/с Х/ф «Стирач» 16+ 
«Розтин покаже» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
21.20 Т/с «Правило бою» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/ф «Три Паньки на 
ярмарку» 
06.20 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.20 Х/ф «Гравiтацiя» 
13.10 «У кого бiльше?» l  
15.10, 19.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Iнтерстелар» s  
00.30 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.50 Мисливцi за дивами 
11.45, 02.50 Реальна мiстика 
13.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
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17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» 
23.00 Шевченкiвська премiя. 
Церемонiя нагородження 
00.00 Слiдами 

СТБ 
06.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
09.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
12.45, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30 «Вiкна-Новини» 
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Як вийти замiж» s  
20.15 Т/с «Все не випадково» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.55, 17.00 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «П’ять хвилин страху» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.00 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Небезпечнi друзi» 
01.20 «Легенди бандитської 
Одеси» 

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 «Король - Лев» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Справжнiй 
Ведмедик» 
14.15 М/ф «Чарiвнi Окуляри» 
14.25 Додолики 
14.35 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.40 М/ф «Знахiдка» 
14.50 М/ф «Дострибни До 
Хмаринки» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Особливий випадок» 
09.00 «ЕвроМакс» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
11.00 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Дикiй та живий» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 
20.10 т/с «Бюро легенд» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 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 Невидима правда 
11.25 Погода 
11.30 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.10, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25, 00.25 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
20.00 MonoKate 
21.55, 00.20, 02.55, 05.55 
Спорт. Аспект 
22.00 Д/ц «Пiдводний всесвiт» 
23.00, 01.20 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
05.15 «Свiтське життя. 2021» 
06.05 «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, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.20, 12.20, 14.15 
«Одруження наослiп» 
15.50 «Свiт навиворiт» 
17.10, 18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 Х/ф «Дiамантова рука» 
22.20 «#Гуднайтклаб 2021» 

IНТЕР 
05.25, 23.10 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.25 Х/ф «Мачо на колесах» l  
14.35, 15.30, 01.00 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «Пострiл у 
безодню» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином 
Стогнiєм 
10.10, 20.05 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 00.00 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Х/ф 
«Миротворець» s  
16.55 Х/ф «Мiцний горiшок-5: 
Гарний день, щоб померти» s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/ф «Три Паньки 
хазяйнують» 
06.20 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
12.00 «Аферисти в сiтях» s  
16.00 «Де логiка?» l  
17.00 Х/ф «Солдат» s  
19.00 Х/ф «Земля пiсля нашої 
ери» s  
21.00 Х/ф «5-та хвиля» s  
23.00 Х/ф «Пастка часу» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.50 Мiсiя: краса 
10.55 Т/с «Три кольори 
кохання» l  

14.50, 15.30 Т/с «Принцеса-
жабка» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

СТБ 
08.00, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
11.55 «Як вийти замiж» s  
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
23.40 «Детектор брехнi» s  

НTН 
07.55, 02.55 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Небезпечнi друзi» 
10.55, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.45 Х/ф «Торпедоносцi» 
17.00 Х/ф «Мiй бойовий 
розрахунок» 
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Допiнг для янголiв» 

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 
21.15 М/ф «Тролi» 
01.00 Казки У 
02.45 Теорiя зради 
03.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Дiвчата вiйни» 
11.15 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський свiтанок 
11.45 Еко-люди 
12.10 Геолокацiя: Волинь 
12.40 Документальний цикл 
«Дикi тварини» 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.15 М/ф «Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi» 
14.25 Додолики 
14.30 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.00, 05.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
01.40, 03.35, 05.40 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiзуальний код 
09.35, 03.10 #ВУКРАЇНI 
10.05 Спецпроєкт «Шлях» 
11.05 Д/ц «Гори - Життя над 
хмарами» 
12.10 Х/ф «Вiнсент на шляху до 
моря» s  
13.55, 19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. ВIА «Кобза» 
17.05 Мiста та мiстечка 
17.20 Д/ц «Дикi тварини» 
18.00 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона», 1 с. 
21.20 Нашi на «Євробаченнi» 
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. Фiнал 
02.05 Д/ф «Бальний король» 

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
14.05, 15.00, 16.00, 17.05 Т/с 
«Свати» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.15 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Єдина» 
13.50 Х/ф «Молода дружина» 
15.50 Т/с «Голос янгола» (12+) 
1-4 сс. Заключна 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 Т/с «Тiльки не вiдпускай 
мене» (16+)1-4 сс. Заключна 
02.00 Х/ф «Двiчi в одну рiку» s  
03.25 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 

ICTV 
05.10 Еврика! 
05.15 Факти 
05.40 Анти-зомбi 
06.30 Секретний фронт 
07.25 Громадянська оборона 
08.20 Т/с «Обмани себе» s  
12.00, 13.00 Т/с «Перший 
парубок на селi» s  
12.45 Факти. День 
16.25 Х/ф «Мумiя» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Мумiя повертається» s  
21.35 Х/ф «Мумiя: Гробниця 
iмператора драконiв» s  
23.35 Х/ф «Спаун» n  
01.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть» s  
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.40 «Вар’яти» l  
08.10, 10.00 Kids» Time 
08.15 М/ф «Мадагаскар» 
10.05 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
11.00 «Орел i решка» 
14.10 М/ф «Як спiймати перо 
Жар-Птицi» 
15.50 М/ф «Три богатирi та 
Шамаханська цариця» s  
17.10 М/ф «Три богатирi на 
далеких берегах» s  
18.20 Х/ф «Капiтан Марвел» l  
21.00 Х/ф «Суддя Дредд» 
22.40 Х/ф «Суддя Дредд 3D» n  
00.30 Т/с «Шлях чарiвника» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 01.00, 02.15 Реальна 
мiстика 
09.00 Всюди люди. Мексика 
10.00 Всюди люди. Бразилiя 
11.10 Т/с «Про що не розкаже 
рiчка» 

15.20, 21.00 Т/с «Чужi рiднi» l  
20.00 Головна тема 

СТБ 
05.25, 10.50 Т/с «Все не 
випадково» s  
07.55, 01.55 «Неймовiрна 
правда про зiрок» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.00 «Євробачення 2021» 

НTН 
05.45 Х/ф «Нiчна пригода» 
07.25 Х/ф «Вантаж без 
маркування» 
09.10 Х/ф «Протистояння» 
12.45, 02.10 «Випадковий 
свiдок» 
13.55 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 01.40 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Вусатий нянь» 
21.00 Х/ф «Жандарм та 
iнопланетяни» 
22.50 Х/ф «Брехня та iлюзiї» s  
00.35 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.40 «Речовий доказ» 
04.45 «Top Shop» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 Х/ф «Найкращий друг» 
12.15 М/ф «Курча Цiпа» 
13.45 М/ф «Секрет Робiнсонiв» 
15.30 М/ф «Вартовi легенд» 
17.15 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морiв» 
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 Сiмейка У 
00.30 Панянка-селянка 
02.35 Теорiя зради 
03.20 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
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 «Симфонiчна 
майстерня» 
12.00 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi» 
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 «Кривенька Качечка» 
14.45 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
15.05 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт» 
15.10 М/ф «Iсторiя 
Про Дiвчинку, Яка Наступила 
на Хлiб» 
15.20 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 В УКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Березневi iди» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Червона лiнiя 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
22.00 Д/ф «Клiтка для двох» 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 01.30 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 01.55 Погода 
08.20, 22.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Спецпроєкт 
«Перехопити подих» 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.10 Концерт. Наталiя 
Валевська 
16.50 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. Фiнал 
21.25 Дорога до Токiо 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.25 Д/ц «Свiт дикої природи» 

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, 03.30 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi 
сенсацiї 2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв» s  
23.15 Х/ф «Дiамантова рука» 

IНТЕР 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 
«Iнше життя» 
13.45 «Речдок. 
Випереджаючи час» 
18.00 Х/ф «Дивовижна 
мiсiс Мей» l  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Принцеса на бобах» 
00.10 Х/ф «Хронiки зради» s  

ICTV 
06.20 Не дай себе обдурити 
08.15 Бiльше нiж правда 
09.05 Анти-зомбi 
10.00 Секретний фронт 
10.55 Громадянська оборона 
11.50, 13.00 Х/ф «Мумiя» s  
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Мумiя 
повертається» s  
16.45 Х/ф «Мумiя: Гробниця 
iмператора драконiв» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Цар скорпiонiв» 
22.15 Х/ф «Цар скорпiонiв-2: 
Сходження воїна» s  
00.30 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 01.10 «Вар’яти» l  
07.20 «Таємний агент» 
08.40, 10.40 Kids» Time 
08.45 М/ф «Велика втеча» 
10.45 Х/ф «Хронiки Спайдервiка» 
12.30 Х/ф «Земля пiсля нашої 
ери» s  
14.30 Х/ф «Суддя Дредд» 
16.20 Х/ф «Капiтан Марвел» l  
19.00 Х/ф «Людина-мураха» s  
21.00 Х/ф «Людина-мураха та 
Оса» l  
23.10 Х/ф «Паразит» n  
02.00 Профiлактика 

УКРАЇНА 
06.40 Т/с «Врятувати Вiру» 
15.10 Т/с «Доньки» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
20.50 Футбол. Контрольна гра 
Україна - Бахрейн 
23.00 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць» s  
01.10 Гучна справа 
01.45 Телемагазин 
02.15 Т/с «Принцеса-жабка» l  
05.40 Сьогоднi 

СТБ 
03.20 «У пошуках iстини» 
05.15 «Невiдома версiя. Вiрнi 
друзi» l  
05.45 «Невiдома версiя. 
Дiвчата» l  
06.25 Х/ф «Не можу сказати 
«прощавай» 
08.20 Х/ф «Баламут» 
10.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
12.55 «Хата на тата» l  
14.55 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.15 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
06.45 «Слово Предстоятеля» 
06.55 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
08.35 Т/с «Смерть у раю» s  
12.40 Х/ф «Жандарм та 
iнопланетяни» 
14.30 Х/ф «Вусатий нянь» 
15.55 Х/ф «Наречений з того 
свiту» 
16.55 Х/ф «Принцеса на бобах» 
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка» s  
22.00 Х/ф «Право на 
вбивство» s  
23.55 Х/ф «Вулицi кровi» n  
01.45 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Курча Цiпа» 
10.45 М/ф «Iгор» 
12.15 М/ф «Реальна бiлка» 
13.45 М/ф «Тролi» 
15.30 М/ф «Панда Кунг- Фу 2» 
17.15 М/ф «Король - Лев» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.30 Танька i Володька 
20.30, 22.30, 00.00, 00.30 
Країна У 
23.00 Сiмейка У 
23.30 Казки У 
01.00 Панянка-селянка 
02.15 Щоденники Темного s  
03.50 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
09.07 ЕКо -люди 
09.15 Д/ф «Свiт дивовижних 
тварин» 
10.10, 11.30 Мiста i мiстечка 
10.25 Солодка дача 
11.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.45 Роздивись 
12.00 Х/ф «Мiй найкращий 
роман» 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
14.45 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
15.05 Українська абетка 
Всесвiтю Першосвiт 
15.10 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар» 
15.20 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.10, 18.25 В УКРАЇНI 
16.30 Х/ф «Свята Сiм’я» 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.05 Спецпроєкт «Шлях» 
20.55 В Українi 
21.20 Х/ф «Березневi iди» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30, 19.45 х/ф 
15.00 «Знаменитi гурмани» 
15.30 «Планета кiно» 
16.00 «Карнавали планети» 
16.30 «Пiд iншiм кутом» 
17.00 «Цiкавий свiт» 
18.30 «Постфактум» 
19.15 «Зворотнiй зв’язок» 
19.30 «Територiя рiшень» 
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серії КВ No.194Q57Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

492315492158

492313

ÐÎÁÎÒÀ
  Çàïðîøóºìî ÷îëîâ³ê³â íà ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîáîòè, 

÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, ïëàâàþ÷èé ãðàô³ê. Â³ê äî 40 ðîê³â. 
Äåòàë. ³íô. çà òåë. 067-388-29-77 ï³ñëÿ 18.00

  Íà àâòîìèéêó çàïðîøóºòüñÿ ïðàö³âíèê. 067-920-
67-94

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

  ÑÒÎ çàïðîøóº íà ðîáîòó â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â. 
063-145-76-77

  Íà ðîáîòó ïîòð³áåí áàðìåí, îô³ö³àíò, âèñîêà Ç/Ï, 
ìàºìî ùå âàêàíñ³¿. 063-361-22-41, 093-599-68-33

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ ïîâàð, íàäàºì æèòëî,º äî-
äàòêîâèé çàðîá³òîê. 093-599-68-33

  Â êë³í³íãîâó êîìïàí³þ çàïðîøóºìî ïðàö³âíèê³â ç 
äîñâ³äîì ðîáîòè, ã³äíà Ç/Ï, ãíó÷êèé ãðàô³ê. 093-911-
81-10

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: 
ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 9000ãðí.-
10000ãðí. òåë. 0674300280

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

  Ðåìîíò ïîìåøêàíü:ïëèòêà, øïàê³âëÿ, åëåêòðèêà, 
ñàíòåõí³êà òà ³íø³ ðîáîòè. 098-103-55-21

ÏÐÎÄÀÌ
  Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà, ºâðî 

áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098-974-29-35

  Áàíêè ë³òðîâ³ òà 3-õ ë³òðîâ³;öåï äëÿ ñêîòèíè. 063-715-
99-74

  Áäæîëîñ³ì`þ, 11 ðàìîê, ãîð³õè ö³ë³. 097-436-56-60

  Áåíçîïèëó Ãóäëàê-800 ãðí., á/ó;«Øò³ëü»180-2000 
ãðí;áåíçîêîñó Ãóäëàê ³ Äëåî Ìàê;áîëãàðêó-125 êðóã
;åëåêòðîëîáçèê;åëåêòðîíàñîñè -øíåêîâèé äëÿ ñêâà-
æèíè 100 ìåòð³â,öåíòðîá³æíèé, â³áðàö³éíèé;ßÂÓ-
350;åëåêòðîîïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³ òà ðó÷íèé 16 
ë³òð³â;åëåêòðîäâèãóíà 2 êâò, 1500 îá;³íêóáàòîð íà 150 
ÿºöü;ìîòîáëîê Ôîðòå-25,âñå íîâå;âåëîñèïåä äèòÿ÷èé-10 
ðîê³â. 068-216-34-20

  Á³äîíè ìîëî÷í³, äâ³ øò., ïî 40 ë. 097-494-15-89

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

  Áóòèëü 20 ë., îáïëåòåíèé;âåëîñèïåä 7-12 ðîê³â;ñàìàíè 
ãëèíÿí³ õîð. ÿêîñò³;äðåëü ì³öíà âèðîáíèöòâà ÑÑÑÐ. 097-
878-11-70

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

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

  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äèàìåòð êîëåñà 50 ñì. ç áàãàæ-
íèêîì - 950 ãðí. 063-653-92-22

  Âóã³ëëÿ ÀÊ;ïðàëüíà ìàøèíà «Àð³ñòîí» ðó÷íà;ñåéô ìåòàë. 
063-695-30-20

  Ãàçîâèé  êîòåë  Áàðñüêèé-10 ,  äèìîõîäíèé , 
íåäîðîãî;êàñòðóëÿ íåðæ., äëÿ ôàðøèðîâêè ðèáè. 093-
646-96-41

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

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

  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;âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 5-10 ðîê³â; 
âåëîñèïåä æ³íî÷èé á/ó;â³êíà äåðåâ`ÿí³ äâîéí³;âåíòèëÿòîð 
íàïîëüíèé;ñàìîêàò;øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 098-993-35-42

  Ãóñåíÿò;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

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

  Äà÷íà ä³ë. 0,06 ãà ç öåãëÿíèì áóäèíî÷êîì, âñåðåäèí³ 
êàì³ííèé ïîãð³á, ïðîâåäåíèé öåíòðàëüíèé âîäîã³í, ð-í 
Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70

  Äà÷íó ä³ë. 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà, ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäà, çàáîð. 063-367-63-75, 097-118-06-54

  Äâåð³ 223*93*5-2 øò; 222*54*4-2 øò. 063-316-71-73

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

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

  Äèâàí ðîçäâèæíèé. 093-997-94-80

  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè íà 5-8 ðîê³â. 067-903-
75-46, 093-408-75-25/

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

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

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

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

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

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó ïî ö³í³ äð³áíî¿-10 â³äåð òà âåëè-
êó-15 â³äåð. 096-612-24-13,096-211-64-78

  Êàðòîïëþ âåëèêó. 067-586-80-58

  Êàðòîïëþ âåëèêó-4 ì³øêè;ïîñàäêîâó-6 ì³øê³â, íåäîðîãî. 
097-499-00-12

  Êàðòîïëþ äð³áíó, íàñ³íüîâó, âåëèêó;òþêè ñîëîìè 20 ãðí., 
çà îäèí. 096-600-34-02

  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 093-002-43-05,098-876-41-40

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà âåëèêó. 068-024-76-83

  Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó 3 ãðí/êã. 097-843-01-38

  Êàðòîïëþ íàñ³íüîâó, 40 â³äåð-3ãðí/êã. 063-591-87-90

  Êàðòîïëþ. 096-695-16-76

  Êàðòîïëþ:äð³áíó, ïîñàäêîâó, âåëèêó. 098-321-74-24

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íàñ³íåâà òà âåëèêà. 093-884-85-96

  Êàñòðóëþ 40 ë., ç êðèøêîþ. 097-526-76-06

  Êîáèëó 8 ðîê³â, ñïîê³éíà. 068-966-12-95

  Êîçåíÿò 1,5 ì³ñ., êîçëèêà òà êîçî÷êó. 067-586-80-58

  Êîçëèê³â òà êîçî÷êó â³ä ìîëî÷íî¿ êîçè. 073-463-34-81

  Êîçó ç êîçåíÿòàìè. 099-214-09-91

  Êîìá³êîðì òà âèïîéêó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-982-68-38

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

  Êðîëåíÿòà õîðîøî¿ ïîðîäè, íåäîðîãî. 096-561-68-94

  Êðîëèêè ïðèâèò³ â³ä ãåìîðîã³÷íî¿ õâîðîáè, õâîðîáè 
ì³êñîìàòîç, ïîðîäà:ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ð³ âåëèê³, îáåðè, 
êðîëèö³ òà êðîëåíÿòà, ö³íà ïîì³ðíà, ñ. Êîçÿòèí (á³ëÿ òóíåëÿ). 
093-677-26-41, 067-495-80-82

  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå;äâ³ òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³;òóàëåòíà òóì-
áà ç äçåðêàëîì;êèëèì 4,50*1,80, íåäîðîãî. 093-786-37-48

  Íàñ³ííåâó êàðòîïëþ. 093-53-65-137, 098-090-29-22 

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

  Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6ì*1,20 ì., äåøåâî. 093-998-01-22

  Ïàñ³êó. 097-515-55-92,063-694-56-92

  Ïåðóêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, âàçîíè. 093-884-86-66, 068-
209-91-37

  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 àêâà-
ð³óì. 063-316-28-84,096-690-84-07

  Ïëèòó ãàçîâó; ìèéêó íåðæàâ³éêó 80*60;âåëîñèïåä ç 
ðó÷êîþ äëÿ ä³â÷èíêè â ãàðíîìó ñòàí³;êîëÿñêà òðàíñôîðìåð 
çèìà-ë³òî;äèòÿ÷å âçóòòÿ 25-30 ð., äëÿ ä³â÷èíêè. 067-657-
39-15

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

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã., ñ. Êîçÿòèí. 097-
906-39-64

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

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

  Ïîðîñÿòà, ÷èùåí³ êàáàí÷èêè 30-40 êã. 097-555-10-06, 
068-216-70-39

  Ïîðîñÿòà:óêðà¿íñüêà á³ëà, ïåòðåí. 097-906-39-19, 068-
041-47-47

491429

488036
491645

492067

492157

492438

491412
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492156

492437

490980

  Ïðàëüíó ìàøèíó «Â³ðïóë», âåðõíÿ çàãðóçêà. 096-307-00-73

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì.,ëèñò ôàíåðè 
20 ìì; ðåäóêòîð êèñíåâèé; ãîðåëêè äëÿ ñâàðêè., ìàãí³òîôîí 
áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæèëüíèé, 
åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-
756-39-33

  Ïøåíèöþ. 068-024-76-83

  Ñâèí³ â`ºòíàìñüê³ 2 ì³ñ;êíóð ñïàðþâàííÿ;ëüîøêè ï³äðî-
ùåí³, ãóëÿþòü. 098-581-65-48, 097-545-01-66

  Ñò³íêà ê³ìí;ñò³íêà ñïàëüíÿ;äîð³æêà 1*4,20;êèëèì 
1,5*2,5;ìàøèíêà ïðàëüíà;ïîñóä. 063-020-88-40

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

  Ñò³íêó ê³ìíàòíó, øàôó-êóïå, äâà ðîçêëàäíèõ êð³ñëà, âñå â 
ãàðíîìó ñòàí³. 067-944-42-65

  Òåëåâ³çîð;õîëîäèëüíèê Ì³íñê-10;ë³æêî äâîõñïàëüíå «Àëü-
á³íà». 093-807-91-94

  Òåëèöÿ 1 ð³ê 2 ì³ñ., â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 096-399-09-40

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

  Óìèâàëüíèê ç òóìáî÷êîþ äëÿ âàííî¿ ê³ìíàòè, á³ëîãî êîë., 
øèð.: 60 ñì. 096-350-53-70

  Öèðêóëÿðêó 380 âò. 2-23-74, 067-368-56-14

  ×îëîâ³÷èé êîñòþì 48 ð., ñòàí íîâîãî. 096-300-34-34

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

  ß÷ì³íü, ñîÿ íàñ³íüîâà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

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

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ. ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 33/35. 096-

722-86-10

  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 4-é ïîâ., 5-òè ïîâåðõ³âêè, ñòàí æè-
ëèé, 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, 063-021-
52-71

  2-ê³ìí. êâ., âóë. Êàòóêîâà, 3-é ïîâ., íå êóòîâà, ñòàí æè-
ëèé.Òåðì³íîâî. 096-361-71-82

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

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

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

  2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñºäîâà 12, êâ.18, ö³íà äî-
ãîâ³ðíà. 067-592-82-54

  2-õ ê³ì. êâ., íå äîðîãî, 2-é ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç çðó÷-
íîñòåé ç ï³÷íèì îïàë., âóë. Äîâæåíêà 93-Á, º ñàðàé òà ì³ñöå 
ï³ä ãàðàæ, 4 000$. 067-789-20-32, 063-411-37-78

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

  3-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

  3-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 4 ïîâ., öåíòð. 063-629-49-24 
ï³ñëÿ 16 ãîä.

  3-ê³ìí. êâ., íà áóäèíîê, àáî ïðîäàì. 068-519-07-04

  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

  Áóäèíêè íà îäí³é çåì. ä³ë.:2-ïîâåðõ., æèëèé, âåëèêèé, 
ãàç, âîäà;ñòàðèé áóä.;íåäîñòðîºíèé áóä., ñ. Êîçÿòèí. 097-
791-28-63

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

  Áóäèíîê 58,6 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ ìåòàëåâèé. 068-772-97-09

  Áóäèíîê 80 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí ç óñ³ìà çðó÷.:ãàç, âàíà, òó-
àëåò, 5 ê³ìí., ðåìîíò, çåì. ä³ë. 10 ñîò., ñàäîê, ãàðàæ òà ³íø³ 
ãîñï. áóä. 097-628-48-13,073-058-41-21

  Áóäèíîê 90 êâ. ì., â ì. Êîçÿòèí, ãàç, äâ³ îêðåì³ ïîëîâèíè 
àâòîíîìí³ ç îäíèì âõîäîì, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 15 ñîò. 
çåìë³, ãîñï. áóä., âóë. Ñåðá³íà. 093-058-78-43

  Áóäèíîê áåç 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. 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 ä³-
ëÿíêè 16 ñîò. 5500 ó.î. 098-499-08-59

491433

491304

491301

491412

491799

492320
492447

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

  Áóäèíîê âóë. Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåì., ãà-
ðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 2-23-74, 067-368-56-14

  Áóäèíîê âóë. Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. 
áóä³âë³:ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ãëèáîêèé ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñà-
ðàé, ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ë., ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíåìî 
âñ³ ïðîïîçèö³¿. 063-688-19-93, 063-692-96-12,063-692-96-11

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

  Áóäèíîê ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 66 êâ. ì., çåì ä³ë 10 ñîò 
âóë Êîíäðàöüêîãî 097-116-69-34

  Áóäèíîê ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 66 êâ. ì., çåì. ä³ë. 10 ñîò., 
âóë. Êîíäðàöüêîãî. 097-116-69-34

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

  Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõàðèíö³, 
òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 098-499-
08-59, Òà¿ñ³ÿ

  Áóäèíîê ç çåì. ä³ëÿíêîþ 38 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëü-
ñüêà 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. 
063-316-28-84,096-690-84-07

  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ. ì., ãàç, âîäà, öåíòð, âóë. Ï³ä-
ãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99 

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2-õ ïîâåðõîâèé ç íàäâ³ð-
íèìè ïðèáóäîâàìè, 0,15 ãà., âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-754-44-65

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè  ¹3, 4-è ê³ì-
íàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå îïàëåííÿ, çåì. 
ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, îïàë. ãàç+ï³÷íå, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä 
10 ñîò. 063-695-30-20

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

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

  Áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà 238, 54 êâ.ì.,çåì. ä³ë. 15 
ñîò., ãàç, ï³÷íå îïàë., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 096-394-
91-37 

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, á³ëÿ ë³ñíèöòâà ç óñ³ìà ãîñï. áó-
ä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàò., 18 ñîò., îïàëåííÿ ï³÷íå+ãàç, êî-
îïåðàòèâ íà âóëèö³, äî öåíòðà 4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 
068-216-34-20

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí,ï³÷íå îïàë., áåç ãàçó, âóë. Ïîä³ëüñüêà 
107, çåì. ä³ëÿíêà 20 ñîò. 063-402-66-12

  Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷-
íà, îïàë. ãàç+ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 
067-415-23-49

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

  Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà:ãàç, âîäà, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë. 47 
ñîò. 096-813-11-16

  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. 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

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

  Áóäèíîê öåãëÿí., 97 êâ. ì., 4 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, òóà-
ëåò, âàíà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë. 18 
ñîò. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ìåäîâà 30. 098-676-25-96

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

  Áóäèíîê, ð-í Іâàíà Ôðàíêà. 093-704-31-57, 096-641-61-19

492447
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492445

ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

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

  Êàðòîïëþ. 063-280-28-66,097-769-17-95

  Êàðòîøêó. 067-159-28-54 

  Íåðîáî÷³, àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ ìîòîêîñè, ìîòîáëîêè, 
ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè â³ä 2 êâò òà á³ëüøå. 068-216-34-20

  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà;÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³, 
ÿëîâ³;³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìîíåòè, 
îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè, ðàä³îäå-
òàë³ òà ³íøå. 067-161-61-62

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

  Òóðèñòè÷íèé ðþêçàê, îá`ºì â³ä 90 ë³òð³â. 063-288-42-77

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

  Øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/ó;êîòåë ç âîäîíàãð³âà÷åì;áî÷êè çàë³çí³ 
íà 200 ë. 097-255-51-60

  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 
063-585-23-50, 097-648-46-69

  ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-
ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85 

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

Ð²ÇÍÅ
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì, á³ëÿ 

ñóïåðìàðêåòó «Ôîðà», íàâïðîòè ðèíêó «Õë³áîäàð». Ïëîùà 
55 ìåòð³â, ï³ä ìàãàçèí, àïòåêó, òîùî. 067 - 430-23-00

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

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

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., 3 500 ãðí+, â öåíòð³ ì³ñòà. 067-430-35-60

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

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

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

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

  Çíàéäåí³ ãðîø³ ïî âóë. Êîáèëÿíñüêî¿, õòî çàãóáèâ çâåð-
òàéòåñü. 097-255-51-60

  Çí³ìó 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 
097-512-47-72

  Çí³ìó êâàðòèðó â öåíòð³, â÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 
063-280-18-69

  Òåðì³íîâî øóêàþ æ³íêó äî 55 ðîê³â, ÿêà áóäå âèêîíóâàòè 
ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³. 098-651-42-66

  Òåðì³íîâî øóêàþ æ³íî÷ó ðîáîòó:ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿ-
äàëüíèö³, äîïîìîãà íà ãîðîä³, ïðèáèðàííÿ êëóìá òà ³íøå, 
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 067-192-67-78 

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

492437

492439

491077

491795

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

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

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

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

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

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

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

  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 îòî-
ïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 
097-60-57-822

  ×àñò. áóä., âóë. Ñòóñà, äâ³ ê³ìí., âåðàíäà, êëàäîâ., ï³÷íå 
îïàë., ìåòàë ãàðàæ:6*3,5 ì., êðèíèöÿ ïîðó÷, ïîãð³á. 093-632-
24-12,068-548-59-98

  ×àñò. áóäèíêó á³ëÿ øêîëè  ¹3, 2 ê³ìí., ïðèõîæà, êóõíÿ, 
ãàç+ï³÷. îïàë., ãàðàæ, ñàðà¿, äâà ïîãð³áà, çåì. ä³ë. 3,5 ñîò., 
âóë. Ìàòðîñîâà 46. 063-740-17-47

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

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

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

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  DACIA Logan MCV 1,5 äèçåëü, 2007 ð. 063-145-03-28, 

097-886-26-84

  DACIA Logan MCV 1,6 ãàç/áåíçèí, 2007 ð. 063-145-03-28, 
097-886-26-84

  ÂÀÇ 2114 1,6 áåíçèí, 2007 ð. 063-145-03-28, 097-886-26-84

  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíà-
ë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82

  Äâèãóí Ä-240, 2 øò. 097-175-74-76

  Äåî Ëàíîñ 2008 ð., 1,4, ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 063-427-34-44

  Ìîòîöèê. «Ì³íñüê» òà «Ì³íñüê» íà çàï÷àñòèíè;ãàçîâó 
êîëîíêó «Ïðîòîí». 097-515-55-92, 063-694-56-92

  Ìîòîöèêë «Ìóñòàíã» íîâèé, 125 ñì. â êóá³, êèòàºöü, ïðî-
á³ã 700 êì., íå îáêàòàíèé ç äîêóìåíòàìè, ö³íà äîãîâ³ðíà. 
063-276-87-40, 068-461-27-89

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

  Ò-25;êîâø äî Ò-25 ³ Ò-40;ñ³ãìåíòíà êîñèëêà, âñå õîð. 
ñòàí. 068-025-47-76, 096-427-77-64

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

ÊÓÏËÞ
  Àêîìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè; ãàç. 

ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³;â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüî-
ðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
073-712-19-91, 097-712-19-91 

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

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

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

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè 
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè 
òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, 
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
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ОВЕН 
Намагаючись зрушити гори на своєму 
шляху, ви можете трохи не розрахувати 
свої сили. Більше цікавтеся проблема-
ми своїх колег і підлеглих, вам потрібна 
дружня обстановка в колективі. Настає 
вдалий час для тих, кому необхідно 
перейти на нову роботу. 

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся зосередитися на най-
головнішому, тоді дрібні неприємності 
не завадять здійсненню ваших цілей. 
Хоча вас можуть чекати деякі випро-
бування, ви зможете їх подолати. Зараз 
сприятливий момент для вирішення 
адміністративних питань, підготовки 
звітів і податкових декларацій.

БЛИЗНЮКИ 
Ви можете досягти великих успіхів 
при реалізації тих завдань, які самі ж 
і поставили. Тільки уникайте поспіху, 
не впадайте у відчай, навіть якщо вам 
здається, що щось йде не так. Насправ-
ді ви якраз рухаєтеся до мети. 

РАК 
Стабільність життєвого укладу і опти-
містичний настрій дозволять вам легко 
подолати перешкоди і вийти перемож-
цем з будь-якої ситуації. Тільки важливо 
нікуди не спізнюватися, непунктуаль-
ність може стати причиною проблем. 

ЛЕВ 
У вас з'явиться шанс підключитися 
до чийогось творчого процесу. Не упус-
кайте його, перед вами можуть відкри-
тися нові перспективи. Непорозуміння 
і негаразди залишилися в минулому, 
будуть налагоджуватися стосунки з 
колегами і в родині. 

ДІВА 
Подбайте про майбутнє, чим більше 
зусиль ви докладете і чим більше пе-
редбачливості проявите, тим легше вам 
буде впоратися з труднощами потім. 
У понеділок і у вівторок не виключені 
конфлікти і сварки, ви можете відчути 
невдоволення оточуючих людей.

ГОРОСКОП НА 13-19 ТРАВНЯ

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня можуть успішно про-
йти ділові переговори, які дозволять 
вам підвищити рівень вашого добробу-
ту. У четвер на роботі краще не про-
являти зайвої активності та ініціативи, 
так як це може викликати заздрість і 
пересуди. 

СКОРПІОН 
На цьому тижні ситуація, що склалася, 
може зажадати від вас більшої актив-
ності, зате є всі шанси домогтися успіху 
як в особистих справах, так і в бізнесі. 
Ви здатні гори перевернути і всі мрії 
зробити реальністю. До кінця тижня 
ваші інтереси будуть спрямовані в бік 
творчості.

СТРІЛЕЦЬ 
На початку тижня ви можете стати 
просто незамінним працівником, і 
начальство це оцінить. Гарний час для 
придбання нових клієнтів і бізнес-парт-
нерів. Вас чекає багато контактів, не ви-
ключені короткі поїздки, переважно 
ділового характеру. 

КОЗЕРІГ 
Прекрасний час для відпочинку і роз-
ваг. А ось робота загрожує швидко 
стомлювати. Начальство може дістати 
причіпками. Що ж, менше розмовляйте 
і більше робіть. Постарайтеся бути весь 
час напоготові і не базікати зайвого. 

ВОДОЛІЙ 
Настає досить активний, наповнений 
подіями тиждень. Можливі поїздки, 
контакти з новими партнерами і об-
говорення нових проектів. У понеділок 
ваші задуми вдало реалізуються, чого 
не скажеш про подальші два дні. 

РИБИ 
Зайнятість на роботі вбереже вас від 
здійснення необдуманих вчинків. Не ви-
ключено, що ви зумієте урвати годинку-
другу і з ким-небудь посваритися, але 
краще присвятити час продуктивній 
праці. Від вас буде потрібне вміння 
швидко міркувати і швидко діяти.

ÄÎÇÂ²ËËß

— Мам, я іду на побачення з хлопцем.
— Будь обережна, доню. Хлопці зараз лише про 
одне думають…
— Про секс?
— Про посівну!

***
Тіна переспала з хлопцем на першому ж 
побаченні. Щоб він не подумав, що вона 
завжди така, на ранок дівчина зробила, 
ну дуууже суворе обличчя.

***
Поліцейський зупиняє машину. Водій:
— Ну не міг я перевищити швидкість!
— Чому це?
— Так до тещі я їду…

***
— Жінка — вона як пошуковий рядок в гуглі.
— В сенсі?
— Весь час додумує за тебе.
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ÂІÂÒÎÐÎÊ, 18 ÒÐÀÂÍß

+13°Ñ +15°Ñ
+15°Ñ +21°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 17 ÒÐÀÂÍß

+14°Ñ +16°Ñ
+18°Ñ +21°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ÒÐÀÂÍß

+11°Ñ +12°Ñ
+15°Ñ +21°Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 14 ÒÐÀÂÍß

+9°Ñ +12°Ñ
+11°Ñ +18°Ñ

ÍÅÄІËß, 16 ÒÐÀÂÍß

+11°Ñ +12°Ñ
+18°Ñ +23°Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 13 ÒÐÀÂÍß

+6°Ñ +8°Ñ
+12°Ñ +16°Ñ

Погода у Козятині 


