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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ТО ЛАГІДНІ, ТО 
ПРОХОДУ НЕ ДАЮТЬ

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПРИБОРКАЛИ НЕЧИСТОТИ

с. 8

 Минулого тижня 
ми писали про те, що 
козятинська молодь 
полюбляє «зависати» 
у закинутих місцях – 
на незавершеному 
будівництві, колишній 
військовій частині тощо 

 Чи є альтернатива 
такому відпочинку? 
Наші журналісти 
розбиралися, які є 
варіанти не лише 
для підлітків, а й для 
повнолітніх, і чого нам 
не вистачає 

 Ми розділили наші 
варіанти відпочинку 
на три категорії (спорт, 
хобі та дозвілля) і 
розібралися, чи є вони 
у кожному мікрорайоні

с. 3

ЩЕПЛЕННЯ ВІД КОВІДУ
 Першу дозу вакцини від 
коронавірусу отримали 839 
козятинчан, другу — трохи 
більше як півсотні (67). Кого 
щеплюють зараз, чи діє в 
Козятині додаток «Дія» та чи 
варто вакцинуватися, коли вже 
поборов недугу?

с. 2

ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ
 Відійшов у вічність відомий 
вчитель Микола Васильович 
Медик. Він працював у першій 
школі вчителем хімії протягом 
багатьох років і виховав не одне 
покоління дітей. Звістка про 
його смерть засмутила рідних, 
колег та учнів 

с. 5

КУДИ ПОДІТИСЯ МОЛОДІ?

У 95 ЗБЕРІГАЄ 
ПОЧУТТЯ ГУМОРУ с. 6

с. 4

Одне з місць відпочинку - центральна площа. Тут часто можна побачити молодь. 
Влітку хлопці та дівчата збираються, щоб поспівати пісень під акустичну гітару
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

 ßê ïîâ³äîìëÿëè íà îô³ö³éíî-
ìó òåëåãðàì-êàíàë³ Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ «Êîðîíàâ³-
ðóñ_³íôî», ñòàíîì íà ìèíóëèé 
÷åòâåð, 13 òðàâíÿ, óñÿ êðà¿íà 
ïåðåáóâàëà ó «æîâò³é» êàðàí-
òèíí³é çîí³. Íå âñòèãëè ó ÌÎÇ 
ïðîçâ³òóâàòè ïðî òå, ùî ñèòóàö³ÿ 
ç êîðîíàâ³ðóñîì ñòàá³ë³çóâàëàñÿ, 
ÿê Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü ðàïòî-
âî çíîâó ñòàëà ïîìàðàí÷åâîþ, 
à çà ê³ëüêà äí³â äî íå¿ ïðèºä-
íàëàñÿ é Äîíåöüêà.

Íà Â³ííè÷÷èí³ ïðèð³ñò íîâèõ 
³íô³êîâàíèõ çíîâó òî çðîñòàº, 
òî çìåíøóºòüñÿ. Äåê³ëüêà äí³â 
ïîñï³ëü ô³êñóâàëè á³ëüøå ñòà 
íîâèõ âèïàäê³â çà äîáó, ïîò³ì – 

ìåíøå ï³âñîòí³, à çàðàç çíîâó 
á³ëüøå ñòà.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Êîçÿòèí-
ùèíè, òî ñòàíîì íà ðàíîê 
ñåðåäè, 19 òðàâíÿ, ó íàñ áóëî 
âæå 2 956 õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Òàê³ äàí³ Â³ííèöüêîãî îáëàñíî-
ãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ. 
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â íà òåðåíàõ 
êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðà-
éîíó äîäàëîñÿ 35 íîâèõ âèïàäê³â 
COVID-19. Öå ìåíøå, í³æ ìè-
íóëîãî òèæíÿ. Ñåðåä çàõâîð³ëèõ 
º ³ ä³òè. Çîêðåìà, êîðîíàâ³ðóñ 
âèÿâèëè ó ñàäî÷êó ¹ 1.

Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ìàºìî ùå 
îäíó ñìåðòü â³ä COVID-19. Íàðàç³ 
çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ âè-
ïàäê³â â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ – 73.

ІРИНА ШЕВЧУК 

Çà ³íôîðìàö³ºþ êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ «ïåðâèíêè», íà äàíèé ÷àñ 
ïðîäîâæóºòüñÿ âàêöèíàö³ÿ ïðîòè 
COVID-19 âàêöèíîþ AstraZeneca. 
Íàãàäàºìî, öÿ âàêöèíà ðîçðî-
áëåíà Îêñôîðäñüêèì óí³âåð-
ñèòåòîì òà áðèòàíñüêî-øâåä-
ñüêîþ êîìïàí³ºþ AstraZeneca. 
Óêðà¿íà âèêîðèñòîâóº âàêöèíó 
AstraZeneca â³ä äâîõ âèðîáíèê³â: 
AstraZeneca/Covishield ²íä³éñüêî-
ãî ³íñòèòóòó ñèðîâàòêè êðîâ³ 
(Serum Institute) òà AstraZeneca-
SKBio ï³âäåííîêîðåéñüêî¿ êîì-
ïàí³¿ SK Bioscience Co. Ltd.

Âàêöèíè º ³äåíòè÷íèìè 
çà ñêëàäîì òà òåõíîëîã³ÿìè âè-
ãîòîâëåííÿ. Ñàìå òîìó, ÿêùî 
ëþäèíà îòðèìàëà ïåðøó äîçó 

AstraZeneca/Covishield, òî äðóãå 
ùåïëåííÿ ìîæíà çðîáèòè âàê-
öèíîþ AstraZeneca-SKBio.

Íàðàç³ íåþ âàêöèíóþòü ìåäè÷-
íèõ òà ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, 
â³éñüêîâèõ, à òàêîæ îñ³á, â³êîì 
65+. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, çà-
âäÿêè êîçÿòèíñüê³é ìîá³ëüí³é 
áðèãàä³, ïåðøó äîçó âàêöèíè âæå 
îòðèìàëè 1800 îñ³á, â òîìó ÷èñë³ 
510 êîçÿòèí÷àí. Ùåïëåííÿ äðó-
ãîþ äîçîþ â³äáóâàòèìåòüñÿ ÷åðåç 
12 òèæí³â ï³ñëÿ ïåðøî¿. Ïðî äàòó 
òà ÷àñ âàêöèíàö³¿ â³ä COVID-19 
ëþäåé áóäóòü ïîâ³äîìëÿòè çà êîí-
òàêòíèì íîìåðîì òåëåôîíà, ÿêèé 
âîíè âêàçàëè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
ïåðøîãî ùåïëåííÿ.

Ïàðàëåëüíî ç ïðîâåäåííÿì 
ùåïëåíü âàêöèíîþ AstraZeneca, 
ìîá³ëüíà áðèãàäà ïðîâîäèòü âàê-

ВАКЦИНАЦІЯ НА КОЗЯТИНЩИНІ: 
СКІЛЬКИ ВЖЕ ЩЕПИЛИ
Актуально  Завдяки козятинській 
мобільній бригаді першу дозу вакцини від 
коронавірусу отримали 839 козятинчан, 
другу – трохи більше як півсотні (67). 
Кого щеплюють зараз, чи діє в Козятині 
додаток «Дія» та чи варто вакцинуватися, 
коли вже поборов недугу?

öèíàö³þ ìàëîìîá³ëüíîãî íàñåëåí-
íÿ òà ëþäåé, ÿê³ çà íèìè äîãëÿäà-
þòü, à òàêîæ îñâ³òÿí, ÿê³ çàëó÷åí³ 
äî ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ ó 2021 ðîö³. 
Ùåïëåííÿ ïðîâîäèòüñÿ âàêöèíîþ 
CoronaVac â³ä Sinovac Biotech.

ßê ïîÿñíþþòü ó Êîçÿòèíñüêî-
ìó ì³ñüêîìó öåíòð³ ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, 
ìàëîìîá³ëüíå íàñåëåííÿ âàê-
öèíóþòü íà äîìó, ïðàö³âíèê³â 
îñâ³òè – îðãàí³çîâàíî, â ìåäè÷-
íîìó çàêëàä³. Äëÿ ïîâíî¿ ³ìó-
í³çàö³¿ íåîáõ³äíî îòðèìàòè äâ³ 
äîçè ö³º¿ âàêöèíè, ç ³íòåðâàëîì 
ó 28 äí³â. Ïåðøó äîçó âàêöèíè 
CoronaVac â³ä Sinovac Biotech 
îòðèìàëè 329 îñ³á, â òîìó ÷èñë³ 

239 ëþäåé ç Êîçÿòèíùèíè. À ç 
11 òðàâíÿ ðîçïî÷àëàñÿ âàêöè-
íàö³ÿ äðóãîþ äîçîþ. Íà äàíèé 
ìîìåíò äâ³ äîçè âàêöèíè âæå 
îòðèìàëî 67 êîçÿòèíö³â.

Ä³çíàëèñÿ ìè ³ ïðî äîäàòîê 
«Ä³ÿ». ×è êîðèñòóþòüñÿ íèì êîçÿ-
òèí÷àíè? Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ÷åðåç 
öåé ìîá³ëüíèé çàñòîñóíîê ìåø-
êàíö³ íàøî¿ ãðîìàäè íà âàêöè-
íóâàííÿ òåæ çàïèñóþòüñÿ. Òàêèõ 
óæå áëèçüêî äåñÿòè îñ³á. ×àñòèíà 
ç íèõ âæå îòðèìàëè ùåïëåííÿ.

Äîäàìî, ùî âñüîãî ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ ùåïëåííÿ ïðîòè 
COVID-19 îòðèìàëî 39 937 îñ³á. 
Ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ îáëàñòü ïîñ³äàº 
9 ì³ñöå ñåðåä âñ³õ îáëàñòåé êðà¿íè.

Коронавірус знову виявили 
в дитячому садочку

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó ñóáîòó, 15 òðàâíÿ, â Êî-
çÿòèíñüêîìó öåíòð³ äèòÿ÷î¿ òà 
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ â³äáóâñÿ 
êâàë³ô³êàö³éíèé òóðí³ð, ïðè-
ñâÿ÷åíèé Äíþ ªâðîïè â Óêðà-
¿í³. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 
ó÷í³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà âè-
õîâàíö³ øàõîâî¿ øêîëè. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ãîëîâè Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ øàõ³â 
Îëåêñàíäðà ²îíîâà, ó çìàãàíí³ 
âçÿëè ó÷àñòü 16 þíàê³â ³ ä³â÷àò. 
Òóðí³ð ïðîâîäèâñÿ çà øâåéöàð-
ñüêîþ ñèñòåìîþ, ç ìîæëèâ³ñòþ 
âèêîíàííÿ ñïîðòèâíèõ ðîçðÿ-
ä³â. Ê³ëüê³ñòü òóð³â – 8. Êîíòð-

îëü ÷àñó – 10 õâèëèí íà âñþ 
ïàðò³þ + 5 ñåêóíä ï³ñëÿ êîæ-
íîãî çðîáëåíîãî õîäó.

Ïåðåìîæö³ òóðí³ðó âèçíà÷à-
ëèñÿ çà íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ 
íàáðàíèõ î÷îê ³ çà ñèñòåìîþ 
Áóõãîëüöà. Ó âèïàäêó, êîëè 
äâîº ÷è äåê³ëüêà ó÷àñíèê³â 
íàáèðàþòü îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü 
î÷îê, á³ëüø âèñîêå ì³ñöå ïî-
ñ³äàº òîé øàõ³ñò, ÿêèé ãðàâ ç 
íàéá³ëüø ðåéòèíãîâèìè ó÷àñ-
íèêàìè.

Ïåðåìîæöåì ñåðåä þíàê³â 
îñíîâíîãî ñêëàäó ñòàâ Äìèòðî 
Êîð³íÿê. Éîãî òåñêà Äìèòðî 
Òîì÷àê ïîñ³â äðóãå ì³ñöå. Òðå-

ò³ì ïðèçåðîì ñòàâ Âëàäèñëàâ 
Íàðîâåöüêèé.

Ïðèçåðàìè ñåðåä þíàê³â çà-
ïàñíîãî ñêëàäó ñòàëè Äàíèëî 
Äàí÷óê. Â³í ïåðøèé â ñâî¿é 
êàòåãîð³¿ òà ïîñ³â 4-òå çàãàëüíå 
ì³ñöå, Àðòåì Áåçêîñòèé áóâ 
äðóãèì ³ âèáîðîâ ï’ÿòå çàãàëüíå 
ì³ñöå, Ìèõàéëî Ñï³âà÷åíêî çà-
ìêíóâ òð³éêó ïðèçåð³â ãðàâö³â 
çàïàñíîãî ñêëàäó ³ ìàº çàãàëüíå 
6-òå ì³ñöå.

Ó çìàãàííÿõ ñåðåä ä³â÷àò 
ïåðøå ì³ñöå çäîáóëà Îëüãà 
Ãàâðèëþê, Àíàñòàñ³ÿ Áåðåçþê 
âèáîðîëà 2-ãå ì³ñöå, ó Ìàð³¿ 
Çîç – òðåò³é ðåçóëüòàò.

Юні шахісти змагалися 
та підвищували розряди

Адміністрація КП «Козятин-
ський міський центр пер-
винної медико-санітарної 
допомоги» нагадує, що вак-
цинація – це найефективні-
ший спосіб захистити себе від 
COVID-19 чи важкого перебігу 
хвороби.
Якщо ви ще не вакцинувалися, 

записатися на щеплення можна 
у свого сімейного лікаря, або 
за телефонами: 
 096-008-40-85, 
063-635-67-77, 2-22-44 
(реєстратура);
 068– 007-20-86, 2–29–00 
(відповідальна особа Фурдига 
Світлана Юріївна).

Як записатися на щеплення?

Я к щ о  в и  п е р е х в о р і л и 
на COVID-19, ваш організм вже 
познайомився з коронавірусом 
SARS-CoV-2 та виробив до ньо-
го імунітет. Імунітет, вироблений 
в такий спосіб, називається на-
бутим природним.
Але такий імунітет не гарантує 
того, що ви не захворієте зно-
ву на цю інфекцію. І важкість 
нового захворювання не за-
лежить від того, як ви хворіли 
на COVID-19 раніше.
Імунітет, який розвивається піс-
ля вакцинації, надасть надійні-
ший захист від коронавірусної 
хвороби. Вакциновані люди 
рідко хворіють на COVID-19. 

А якщо таке трапляється, то пе-
реносять хворобу набагато лег-
ше. Це відбувається тому, що 
вакцини краще стимулюють 
утворення антитіл та Т-клітин, 
які знешкоджують вірус.
Після перенесеної хвороби вак-
цинація може бути відкладена 
на період до 6 місяців, протягом 
яких рідко повідомляється про 
повторні випадки COVID-19.
За наявності достатньої кількості 
вакцин можна вакцинуватися 
раніше – вже через 4 тижні 
після перших симптомів хво-
роби. Робити тест на антитіла 
до COVID-19 перед щепленням 
не потрібно 

Чи треба вакцинуватися, якщо вже перехворів?

Медична сестра мобільної бригади Руслана 
Мельник. На фото бачимо, як здійснюється вакцинація 
маломобільного населення на дому

Âñüîãî íà Â³ííè÷÷èí³ 
ùåïëåííÿ ïðîòè 
COVID-19 îòðèìàëî 
39 937 îñ³á. Îáëàñòü 
ïîñ³äàº 9 ì³ñöå ñåðåä 
âñ³õ ðåã³îí³â êðà¿íè
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Äëÿ á³ëüø ñòàðøîãî ïîêîë³í-
íÿ ó Êîçÿòèí³ º ³ êîìï’þòåðí³ 
êóðñè, ³ ãóðòêè ç ðóêîä³ëëÿ, ³ 
íàâ³òü àíñàìáë³, äå ìîæíà ãðàòè 
³ ñï³âàòè. À ÷è º ÷èì çàéíÿòèñÿ 
ìîëîä³ ó â³ëüíèé ÷àñ? Ìè ðîç-
ä³ëèëè íàø³ âàð³àíòè íà òðè êà-
òåãîð³¿ (ñïîðò, õîá³ òà äîçâ³ëëÿ) 
³ ðîç³áðàëèñÿ, ÷è º âîíè ó êîæ-
íîìó ì³êðîðàéîí³.

СПОРТ 
Äëÿ òîãî, ùîá òðèìàòè ñåáå 

ó õîðîø³é ô³çè÷í³é ôîðì³, 
ó öåíòð³ ì³ñòà º äåê³ëüêà âàð³-
àíò³â. Îäèí ç íèõ – ìàéäàí÷èêè 
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì, ÿê³ îáëàä-
íàí³ òóðí³êàìè ³ òðåíàæåðàìè, 
àáî øòó÷íèì ïîêðèòòÿì äëÿ ãðè 
ó ôóòáîë ÷è áàñêåòáîë. Òàêèé º 
íà ñòàä³îí³. Ê³ëüêà òðåíàæåð³â 
º á³ëÿ øêîëè ¹ 2. Íà òåðèòîð³¿ 
ë³öåé-øêîëè º ê³ëüêà òóðí³ê³â. 
Ùå º ìàéäàí÷èêè ó äâîðàõ äå-
ÿêèõ áàãàòîïîâåðõ³âîê.

Ïëþñ ó òîìó, ùî äî öèõ 
ìàéäàí÷èê³â çàâæäè â³ëüíèé 
äîñòóï, òîæ ìîæíà çàéìàòèñÿ, 
êîëè çðó÷íî. Ì³íóñ ó òîìó, ùî 
âîíè íå ìàþòü íàêðèòòÿ, òîìó 
òðåíóâàííÿ äîâåäåòüñÿ ï³äëà-
øòîâóâàòè ï³ä ïðèìõè ïîãîäè.

Ùå îäèí âàð³àíò äëÿ çàíÿòü 

ñïîðòîì – òðåíàæåðíèé çàë. 
Ùîïðàâäà, öå íå áåçêîøòîâíå 
çàäîâîëåííÿ. Äî òîãî æ ÷åðåç 
êàðàíòèí ÷àñ â³ä ÷àñó äîñòóï 
ìîæå áóòè îáìåæåíèé.

Öå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ áàñåéíó. 
Éîãî ìîæóòü â³äâ³äóâàòè ³ ï³ä-
ë³òêè, ³ äîðîñë³. Àëå öå íå áåç-
êîøòîâíî ³ ÷åðåç êàðàíòèí 
áàñåéí ÷àñ â³ä ÷àñó çà÷èíÿþòü. 
Ðîçòàøîâàíèé â³í íà íåéòðàëü-
í³é òåðèòîð³¿, òîæ òóò ìîæóòü 
çàéìàòèñÿ ³ ç öåíòðó ì³ñòà, ³ ç 
ÏÐÁ, ³ ç³ ñõ³äíî¿ ÷àñòèíè.

Ñõ³äíà ÷àñòèíà Êîçÿòèíà, ùî 
ó íàðîä³ íàçèâàºòüñÿ «òà ñòîðî-
íà», íå òàêà áàãàòà íà ìîæëè-
âîñò³ äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì. Íà ïî-
ñüîëêó, íà ïðîâóëêó Ë³ñîâîìó 
êîëèñü áóâ ñïîðòçàë, àëå â³í 
äàâíî çà÷èíåíèé. Ìàéäàí÷èê 
ç òóðí³êàìè º íà òåðèòîð³¿ øêî-
ëè ¹ 3. Ðàí³øå ÷åðåç ì³ñò ùå 
ìîæíà áóëî õîäèòè ó ñïîðòçàë 
«Ëîêîìîòèâ», ùî á³ëÿ áàñåéíó, 
àëå â³í áàãàòî ðîê³â íà çàìêó.

Ó ï³âäåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà ìîæëèâîñòåé äëÿ çàíÿòü 
ñïîðòîì çíà÷íî á³ëüøå. Íà òå-
ðèòîð³¿ ó÷èëèùà º ñòàä³îí, îá-
ëàäíàíèé äåê³ëüêîìà òóðí³êàìè. 
ª ñïîðìàéäàí÷èê íà ÏÐÁ.

Ìîæíà çàéìàòèñÿ ñïîðòîì 
³ ó äèòÿ÷î-þíàöüê³é ñïîðòèâ-
í³é øêîë³, ùî òåæ ðîçòàøî-

КУДИ ПОДІТИСЯ МОЛОДІ, 
ОКРІМ СТАРИХ «ЗАБРОШОК»?
Актуально  Минулого тижня ми 
писали про те, що козятинська молодь 
полюбляє «зависати» у закинутих 
місцях – на незавершеному будівництві, 
колишній військовій частині тощо. Чи 
є альтернатива такому відпочинку? 
Наші журналісти розбиралися, які є 
варіанти не лише для підлітків, а й для 
повнолітніх, і чого нам не вистачає 

âàíà íà ÏÐÁ. Òóò ôóíêö³îíó-
þòü ñåêö³¿ ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè, 
õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè, ëåãêî¿ 
àòëåòèêè, áàäì³íòîíó, à òàêîæ 
êîìàíäíèõ ³ãîð, òàêèõ, ÿê âî-
ëåéáîë, ôóòáîë ³ áàñêåòáîë. Íà-
â÷àííÿ áåçêîøòîâíå. Ó ãðóïè 
íàáèðàþòü ïåðåâàæíî ä³òåé, ùî 
íàâ÷àþòüñÿ ó ïî÷àòêîâ³é øêî-
ë³, íà êóëüîâó ñòð³ëüáó áåðóòü ç 
12 ðîê³â. Çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ 
ó äèòÿ÷î-þíàöüê³é ñïîðòèâí³é 
øêîë³ ñï³âïàäàº ç âèïóñêîì ³ç 
ñåðåäíüî¿ øêîëè. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ÊÄÞÑØ êîæåí ñïîðòñ-
ìåí îòðèìóº ñâ³äîöòâî ³ éîìó 
ïðèñâîþþòü ñïîðòèâíèé ðîçðÿä.

ХОБІ 
Ó öåíòð³ ì³ñòà º òðè çàêëàäè. 

Îäèí ç íèõ – Öåíòð äèòÿ÷î¿ òà 
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³, ùî êîçÿòèí-
÷àíè ÷àñòî íàçèâàþòü «áóäèíêîì 
ï³îíåð³â». Òóò º ãóðòêè äëÿ òèõ, 
õòî õî÷å ñïðîáóâàòè ñåáå â ðîë³ 
àêòîðà, òàíöþâàòè, ñï³âàòè. Òà-
êîæ º ãðóïè – åñòåòèêà ïîáóòó, 
ëîçîïëåò³ííÿ, îð³ãàì³, «Áàðâè», äå 
âèâ÷àþòü êâ³ë³íã, âèòèíàíêó, äå-
êóïàæ òà ³íø³ òåõí³êè, ãóðòîê ðà-
ä³îåëåêòðîííîãî êîíñòðóþâàííÿ.

Ó Ì³ñüêèé áóäèíîê êóëüòóðè 
ìîæíà õîäèòè íà òàíö³, âîêàë, 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòå-
öòâî. ª òåàòðàëüíà ñòóä³ÿ.

Ó äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ 
ìîæíà íå ëèøå îïàíóâàòè ãðó 
íà ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³, à é 
íàâ÷èòèñÿ ïèñàòè êàðòèíè. 
Ùîïðàâäà, íà íàâ÷àííÿ ñþäè 
áåðóòü ó äèòÿ÷îìó â³ö³.

Öå âñå – äëÿ ä³òåé ÷è ï³äë³ò-
ê³â. Ùî ñòîñóºòüñÿ ãóðòê³â äëÿ 
ïîâíîë³òí³õ, òî âèá³ð äàëåêî 
íå òàêèé øèðîêèé. Àëå îäèí ìè 
âñå æ òàêè çíàéøëè. Ç ãðóäíÿ 
2020 ðîêó ó Êîçÿòèí³ ôóíêö³î-
íóº àìàòîðñüêèé òåàòð «Îâàö³ÿ». 
Êåð³âíèê – Íàòàë³ÿ Ïàâëåíêî. 
Ïðîòÿãîì ï³âðîêó ó÷àñíèêè òåà-
òðàëüíî¿ òðóïè íàâ÷àëèñÿ àêòîð-
ñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ ³ çàðàç ãîòóþòü 
âèñòàâó, ïðåì’ºðà ÿêî¿ çàïëàíîâà-
íà íà ÷åðâåíü. Àìàòîðñüêèé òåàòð 
ôóíêö³îíóº çà ñïîíñîðñüêî¿ ï³ä-
òðèìêè. Ïîêè ùî ñåðåä àêòîð³â 
ëèøå æ³íêè, òîæ äî òðóïè çàïðî-
øóþòü ïðèºäíàòèñÿ ³ ÷îëîâ³ê³â.

Íà ò³é ñòîðîí³ ³ ó ï³âäåííî-
çàõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà çàêëàä³â, 
ÿê³ ïðîâîäÿòü ãóðòêîâó ä³ÿëü-
í³ñòü, íåìàº.

ДОЗВІЛЛЯ 
Ê³íî, áîóë³íã, êàòîê – òå, ùî 

ëþáèòü ìîëîäü. Öüîãî âñüîãî 
ó Êîçÿòèí³ íåìàº. Òîæ äëÿ òîãî, 
ùîá ïðîñòî ñõîäèòè ïîäèâèòèñÿ 
ô³ëüì ÷è ïîãðàòè â áîóë³íã, äî-
âîäèòüñÿ ¿õàòè, ñêàæ³ìî, äî Â³-
ííèö³ ÷è Áåðäè÷åâà.

² öå íå ºäèíå, ÷îãî íåìàº â íà-
øîìó ì³ñò³. ×àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ 
ï³äë³òêè, ÿê³ êàòàþòüñÿ íà ñàìî-
êàòàõ ³ ñêåéòàõ. À îñü ñïåö³àëü-
íîãî ì³ñöÿ äëÿ êàòàííÿ íåìàº. 
Òîæ âîíè ãàíÿþòü íà òðîòóàðàõ 
÷è ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³, ùî äóæå 
íåáåçïå÷íî. Íà íàø³é ñòîð³íö³ 
â ³íñòàãðàì ìè ïðîâîäèëè îïè-
òóâàííÿ, ÷îãî íå âèñòà÷àº ìî-
ëîä³ ó íàøîìó ì³ñò³? Á³ëüø³ñòü 
íàïèñàëè, ùî ñêåéò-ïàðêó.

Òàêîæ ñåðåä ìîëîä³ íàðà-
ç³ äóæå ïîïóëÿðí³ õàáè. Öå – 
êðåàòèâíèé ïðîñò³ð, äå ìîæíà 
ïðîâåñòè ÷àñ, íàïðèêëàä, ïîïðà-
öþâàòè çà íîóòáóêîì ÷è ïîãðà-
òè â íàñò³ëüí³ ³ãðè. Ó Êîçÿòèí³ 
òàêèõ òàêîæ íåìàº, àëå º äåùî 
ïîä³áíå â îäíîìó ç êàôå ó öåíòð³ 
ì³ñòà, äå îáëàøòóâàëè êóòî÷îê ç 
êíèæêàìè ³ íàñò³ëüíèìè ³ãðàìè.

Êàôå ³ áàð³â ó öåíòð³ – 
íà áóäü-ÿêèé ñìàê. ª òàê³, ÿê³ 
ìîæóòü â³äâ³äóâàòè ³ ï³äë³òêè. 
Íàïðèêëàä, ï³öåð³ÿ, òî÷êè ïðî-
äàæó êàâè ÷è ñóø³-áàðè.

ª çàêëàäè âèíÿòêîâî äëÿ êà-
òåãîð³¿ 18+. Ñåðåä íèõ – í³÷íèé 
êëóá, äå ïðîâîäÿòü òåìàòè÷í³ 
âå÷³ðêè. ×è ëàóíæ-áàð, äå ìîæ-
íà òàêîæ ïîãðàòè ó â³äåî³ãðè 

÷è íàñò³ëüí³ ³ãðè, à ùå ÷àñ â³ä 
÷àñó òóò âëàøòîâóþòü àêóñòè÷í³ 
âå÷îðè.

Öå âñå – ïëàòí³ ðîçâàãè. 
Ùîäî áåçêîøòîâíèõ ì³ñöü 
ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ, òî îäíà 
ç àëüòåðíàòèâ – ñòàä³îí. Â³í 
ïîïóëÿðíèé íå ëèøå ñåðåä 
ñïîðòñìåí³â. Ñþäè ïðèõîäÿòü 
ïðîñòî ïîãóëÿòè, çðîáèòè ôîòî 
äëÿ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ. Àëå ïàðê 
çà ñòàä³îíîì íå âïîðÿäêîâàíèé. 
Íà íàø³é ñòîð³íö³ â ³íñòàãðàì 
÷èòà÷³ ïèñàëè, ùî òóò áóëî á 
äîáðå çðîáèòè ìîòóçêîâèé ïàðê.

Êð³ì ñòàä³îíà, ìîëîäü ââå÷åð³ 
çáèðàºòüñÿ ó ïàðêó ³ íà ïëîù³. 
Ó ïàðêó óëþáëåíå ì³ñöå ïîñè-
äåíüîê – àëüòàíêà, ÿêà ð³äêî 
áóâàº ïóñòà íàâ³òü âäåíü. Âë³òêó 
÷àñòî ìîæíà ïîáà÷èòè êîìïàí³¿, 
ÿê³ ñï³âàþòü ï³ñí³ ï³ä àêóñòè÷íó 
ã³òàðó. Âîíè çáèðàþòüñÿ íà òå-
ðèòîð³¿ ë³öåé-øêîëè ÷è ó ñêâåð³ 
á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãðóøåâñüêîìó.

Öå âñå – ïðî öåíòðàëüíó 
÷àñòèíó ì³ñòà. Íà «ò³é ñòîðî-
í³» ³ ó ï³âäåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà ïàðê³â íåìàº. Íà ÏÐÁ º 
íåâåëèêèé ñêâåð á³ëÿ â³÷íîãî 
âîãíþ, äå ñòîÿòü ê³ëüêà ëàâî-
÷îê. ² ùå îäèí âàð³àíò äëÿ ïðî-
ãóëÿíîê – òåðèòîð³ÿ ó÷èëèùà, 
äå º àëüòàíêà. Ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà ðîçòàøîâàíà çîíà â³äïî-
÷èíêó «Òàëèìîí³âêà», äå îáëàä-
íàëè ïëÿæ, ³ ê³ëüêà ñòàâê³â. Ùî 
ñòîñóºòüñÿ çàêëàä³â, òî ³ íà ò³é 
ñòîðîí³, ³ íà ÏÐÁ, ³ á³ëÿ ó÷èëè-
ùà º êàôå ³ ðåñòîðàíè.

Один з варіантів проведення 
дозвілля – читання книг. Кни-
гарні у Козятині вже майже два 
роки як немає, зате є дві біблі-
отеки у центрі міста – дитяча і 
доросла. Тут різна література – 
не лише класична, а й сучаса, 
а також популярні нині твори 
у жанрі нон-фікшн, простіше 
кажучи, не художні. Серед ав-
торів, чиї книжки можна взяти 
у бібліотеці – Стівен Кінг (ав-
тор романів «Воно», «Зелена 
миля» та інших), Джоан Роулінг 
(авторка всесвітньо відомого 
«Гаррі Поттера»), українські 
письменники Василь Шкляр, 

Володимир Лис. І це далеко 
не повний перелік.
Кому цікава історія, може заві-
тати до Музею історії міста, де 
постійно діють кілька виставок, 
присвячених минулому Козя-
тина. А якщо ви у захваті від 
вокзалу і хочете дізнатися про 
нього більше, можна замови-
ти двогодинну екскурсію, під 
час якої не лише послухати про 
перлину нашого міста, а й від-
відати галерею, де представ-
лені копії полотен відомого 
українського художника Оле-
га Шупляка, та насолодитися 
смачною кавою.

Екскурсії і книги 

Одне з місць відпочинку – центральна площа. 
Тут часто можна побачити молодь 

Íà íàø³é ñòîð³íö³ 
â ³íñòàãðàì ÷èòà÷³ 
ïèñàëè, ùî áóëî á 
äîáðå íà Âîäîêà÷ö³ 
îáëàøòóâàòè 
ìîòóçêîâèé ïàðê
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó âèïàäêó ïåðåìîãè íàä «Ìî-
íîë³òîì», «Ïðîì³íü» çáåð³ãàâ 
øàíñ ïðîáèòèñÿ äî ô³íàëó ÷î-
òèðüîõ, çàéíÿâøè äðóãå ì³ñöå 
â ãðóï³. Òîìó ãëóõ³â÷àíè âèéøëè 
íà öåé ìàò÷ ìîá³ë³çîâàíèìè, ÿê 
íà îñòàíí³é â òóðí³ð³.

«Ìîíîë³ò», ó ñâîþ ÷åðãó, âè-
êîíàâøè çàâäàííÿ ìàêñèìóì, 
ãîòóâàâñÿ äî êóáêîâîãî äâîáîþ 
ç äîðîæíèêàìè ç³ Æìåðèíêè.

Ïåðåä ãðîþ ìè çàïèòàëè â îä-
íîãî ç êåð³âíèê³â «Ìîíîë³òà», 
ÿê áóäå ãðàòè êîìàíäà ç çåìëÿ-
êàìè-ãëóõ³â÷àíàìè?

– Ìè ïîâèíí³ çâåñòè äî ì³-
í³ìóìó òðàâìàòèçì â ºäèíîáîð-
ñòâàõ. Ò³ëüêè ôóòáîë, öå íå ëèøå 
ãðà, àëå é àçàðò ³ â ïèëó áîðîòüáè 
ìîæóòü âèíèêíóòè ð³çí³ ñèòóà-
ö³¿. Îäíå ìîæó ç óïåâíåí³ñòþ 

ñêàçàòè, ùî ãðàòèìåìî ò³ëüêè 
íà ïåðåìîãó, – â³äïîâ³â â³í.

Ó ïðåäñòàâíèêà ôàí-êëóáó 
«Ïðîìåíÿ» ìè çàïèòàëè, ÷îìó 
êîìàíäà íà ãðó ç «Ìîíîë³òîì» 
áóäå ãðàòè â ñèí³é ôîðì³?

– Ó ÷åðâîí³é íàøà êîìàíäà 
âèñòóïàº â äîìàøí³õ ìàò÷àõ, 
à â ³ãðàõ íà âè¿çä³ ìè ãðàºìî 
ó ñèí³é ôîðì³, – ñêàçàâ Ñåðã³é 
Ðàéñüêèé.

Ãðó ç öåíòðó ïî÷àëè ë³äåðè ÷åì-
ï³îíàòó. Çà äåê³ëüêà ïåðåäà÷ âîíè 
âòðàòèëè ì’ÿ÷à. Àòàêà ãîñòåé òà-
êîæ çàâåðøèëàñÿ âòðàòîþ ì’ÿ÷à. 
Çà ð³âíîâàãè âîëîä³ííÿ ì’ÿ÷åì 
îáîìà êîìàíäàìè ïðîéøëà 
òðåòèíà ïåðøîãî òàéìó. Ïîò³ì 
ñòàëà âèìàëüîâóâàòèñÿ íåçíà÷íà 
ïåðåâàãà ãîñïîäàð³â ïîëÿ. Òàê, 
çà ðàõóíîê â³ëüíèõ çîí ìîíîë³-
òîâö³ ïðîéøëè ë³âèì ôëàíãîì ³ 
ïðîñòðåëèëè íà ïàðòíåðà â ðà-

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ùå äîíåäàâíà íà Çàë³çíè÷íî-
ìó áóëà çîíà åêîëîã³÷íîãî ëèõà. 
Â³äñò³éíèêè áóëè ïåðåïîâíåí³, 
à íåïðàöþþ÷à ïîìïà íàñîñíî¿ 
ñòàíö³¿ íå áóëà ïåðåøêîäîþ äëÿ 
ðîçëèâó ôåêàë³é ï³ä âîðîòà ìåø-
êàíö³â.

Êóäè ò³ëüêè íå çâåðòàëèñÿ 
æèòåë³ âóëèö³ Ö³îëêîâñüêîãî, 
âæå íàâ³òü çàáóòîãî ì³êðîðàéî-
íó «Ïðîìèâêà». Äàâíî òî áóëî. 
Íàçâà ì³êðîðàéîíó «Ïðîìèâêà» 
ï³øëà â³ä òîãî, ùî òàì ìèëè 
âàãîíè. Î÷èñí³ ñïîðóäè áóëè 
íà áàëàíñ³ âàãîííîãî äåïî. Âîíè 
ìàëè äâà äâèãóíè äëÿ ïåðåêà-
÷óâàííÿ íå÷èñòîò. Êîëè îäèí 
³ç íèõ âèõîäèâ ç ëàäó, éîãî çà-
ì³íþâàëè ³íøèì â òîé æå äåíü. 
Ò³ëüêè çãîäîì ïðîìèâêà ïðè-
ïèíèëà ñâîº ³ñíóâàííÿ, à âàãîí-
íà ñëóæáà ïîñòàâèëà ïèòàííÿ: 
ÿêùî î÷èñí³ ñïîðóäè çíÿò³ ç áà-
ëàíñó, òî íåõàé íàñîñíîþ ñòàí-
ö³ºþ îï³êóºòüñÿ òà ñëóæáà, ÿêà 
çáèðàº êîøòè çà âîäîâ³äâåäåííÿ.

Ïðè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ãâåëåñ³à-
í³ â çíàê ïðèÿòåëüñüêî¿ äðóæáè 
ç êåð³âíèöòâîì âàãîííîãî äåïî 
äâèãóíè â³äêà÷êè ðåìîíòóâàëè-

ñÿ. Òà â ê³íö³ éîãî êàäåíö³¿ äâè-
ãóí áóâ çíÿòèé ³, ÿê âèÿâèëîñÿ, 
íàâ³÷íî.

Îëåêñàíäð Ïóçèð íå ìàâ 
òàêî¿ äðóæáè ç âàãîííèêàìè ³ 
ðåìîíò äâèãóí³â äëÿ íàñîñíî¿ 
ñòàíö³¿ ó âàãîííîìó äåïî á³ëüøå 
íå ïðîâîäèëè.

Äëÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ ïîòð³áåí 
áóâ íîâèé äâèãóí ç ïîìïîþ, à öå 
êîøòóâàëî íåìàëèõ ãðîøåé. Òèì 
÷àñîì íå÷èñòîòè é íàäàë³ ðîç-
ëèâàëèñÿ ãîðîäàìè. Àëå ç âåñíè 
öüîãî ðîêó áàãàòî ÷îãî äëÿ ìåø-
êàíö³â «Ïðîìèâêè» çì³íèëîñÿ.

– Âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó 
íà Çàë³çíè÷íîìó îáðàëè äå-
ïóòàòîì ì³ñüêî¿ ðàäè Íàòàë³þ 
Ùåðáàòþê. Âîíà çíàëà ïðî 
ïðîáëåìè ç íàñîñíîþ ñòàíö³-
ºþ. Êóäè âîíà ¿çäèëà, ç êèì 
äîìîâëÿëàñÿ – ìåí³ íå â³äîìî. 
Ïðè¿õàëè êåð³âíèêè óïðàâë³ííÿ 
ÆÊÃ ³ «×èñòîãî ì³ñòà». Êîëè âñå 
çðîáèëè – â³ääàëè ìåí³ êëþ÷³ 
äëÿ äîãëÿäó çà íàñîñíîþ ñòàí-
ö³ºþ, – ðîçïîâ³äàº ìåøêàíåöü 
âóëèö³ Ö³îëêîâñüêîãî ïàí Âî-
ëîäèìèð.

– À ùî ñàìå çðîáèëè ïðàö³â-
íèêè «×èñòîãî ì³ñòà»?

– Â³äêà÷àëè íå÷èñòîòè äî äíà, 
ïîñòàâèëè òà ï³ä’ºäíàëè ãëèáèí-
íó ïîìïó. Öå, ùî ìè çíàºìî. 
Ùî âîíè ùå ðîáèëè – ìè ¿õ 
íå êîíòðîëþâàëè. Çíàºìî, ùî 
âîíè òàì ïðèáèðàëè ³ ôàðáóâàëè 
ìàéæå ö³ëèé òèæäåíü.

Ùå ïàí Âîëîäèìèð ï³äíÿâ 
ïèòàííÿ îïëàòè çà âîäîâ³äâå-
äåííÿ.

– Êîëè íå÷èñòîòè ëèëèñÿ 
íà íàø³ ãîðîäè, à ìè ïëàòèëè 
çà âîäîâ³äâåäåííÿ, òî ìè äîáè-
ëèñÿ, ùîá íå ïëàòèòè. Òåïåð, 
êîëè ç âîäîâ³äâåäåííÿì ïðî-
áëåì íåìàº, ìè ìàºìî ïëàòèòè. 
Çâè÷àéíî, ìè çà àâò³âêó-àñåí³-
çàòîð ñò³ëüêè ïåðåïëàòèëè, ùî 
âñå îäíî áóäåìî â íàêëàä³, àëå 
ùîá ç ÷àñîì íå âèïëèâëî, ùî ìè 
ùå é áîðæíèêè, – ñêàçàâ íà çà-
âåðøåííÿ áåñ³äè íàø ñï³âðîç-
ìîâíèê.

Äèâíî áóëî ïîáà÷èòè íà ì³ñö³, 
äå ðîçëèâàëèñÿ íå÷èñòîòè – ëþ-
äåé ç ñàïàìè íà ãîðîäàõ. Íà ñà-
ì³é ñòàíö³¿ – â ðîáîò³ äâèãóí, 
ÿêèé ïåðåêà÷óº ñò³÷í³ âîäè 
äî öåíòðàëüíîãî â³äñò³éíèêà. 
Âèÿâëÿºòüñÿ, ãðîø³ ìîæíà çíà-
éòè, ÿêùî º áàæàííÿ.

На Залізничному вилив нечистот таки приборкали

ЄДИНИЙ АВТОГОЛ. МІНІМАЛЬНА 
ПЕРЕМОГА «МОНОЛІТА» 
Козятинське дербі  У суботу, 
15 травня, на стадіоні Локомотив відбулася 
гра 12 туру обласної першості у вищій лізі. 
Зустрічалися фіналіст турніру чотирьох 
«Моноліт» та претендент на другу путівку 
в групі – «Промінь» Глухівці 

éîí âîðîòàðñüêîãî ìàéäàí÷èêà. 
Ãëóõ³â÷àíèí Äìèòðî ªâñººâ á³ã 
äî âîð³ò, ùîá äîïîìîãòè îáî-
ðîíöÿì, òà ì’ÿ÷ ïîòðàïèâ éîìó 
â íîãó ³ çðèêîøåòèâ ó âîðîòà. 
Öåé àâòîãîë ñòàâ ºäèíèì â ìàò÷³. 
Ãëóõ³â÷àíè õîò³ëè â³ä³ãðàòèñÿ òà 
ºäèíå, ÷îãî âîíè äîñÿãëè – öå 
äàëè á³é ë³äåðó ÷åìï³îíàòó.

Öÿ ïîðàçêà íå âïëèíå íà òóð-
í³ðíå ñòàíîâèùå êîìàíäè. 
À îò «Îðë³âêà», ç ÿêîþ «Ïðî-
ì³íü» â³â áîðîòüáó çà äðóãó ïó-
ò³âêó âèõîäó ç ãðóïè, ï³ñëÿ ïåðå-
ìîãè íàä ôàðìàöåâòàìè â³ä³ðâà-
ëàñÿ â³ä ãëóõ³â÷àí âæå íà 7 î÷îê 
³ ñòàëà íåäîñÿæíîþ â áîðîòüá³ 
çà äðóãå ì³ñöå. Ó ô³íàë 4-õ 

äî «Ìîíîë³òà» òà «Ôàêåëà» ïðè-
ºäíàëàñÿ «Îðë³âêà». ×åòâåðòîþ 
êîìàíäîþ íàé³ìîâ³ðí³øå ñòàíå 
ÔÊ «Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé». 
Íàø³ çåìëÿêè ãëóõ³â÷àíè – äå-
áþòàíòè âèùåë³ã³âñüêîãî äèâ³ç³-
îíó. Àëå çà 12 ïðîâåäåíèõ òóð³â 
ìàëî ÷èì ïîñòóïàþòüñÿ ñòàðî-
æèëàì âèùî¿ ë³ãè.

Фекалій на городах більше не буде. Насосну станцію 
пофарбували, нечистоти викачали і поставили нову помпу 

У випадку перемоги над «Монолітом», 
«Промінь» зберігав шанс пробитися 
до фіналу чотирьох, зайнявши друге 
місце в групі. Але цього не сталося
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ÂÒÐÀÒÀ

Забруднили 
річку 
 Íåùîäàâíî åêîëîãè 
ïðîâåëè ïåðåâ³ðêó «Ãëó-
õ³âö³âîäîêàíàë». ²íñïåêòî-
ðè âèÿâèëè, ùî ï³äïðèºì-
ñòâî âèïóñêàº ñò³÷í³ âîäè 
áåç î÷èñòêè íà ðåëüºô 
ì³ñöåâîñò³, ï³ñëÿ ÷îãî 
âîíè ïîòðàïëÿþòü â ð³÷-
êó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü 
íà ñàéò³ Äåðæàâíî¿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³.
Öå ïðèçâåëî äî çàáðóä-
íåííÿ íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà. Ñïåö³àë³ñòè 
â³ää³ëó ³íñòðóìåíòàëüíî-
ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëþ 
²íñïåêö³¿ â³ä³áðàëè ïðîáè 
íåî÷èùåíèõ ñò³÷íèõ âîä 
ï³äïðèºìñòâà íà âèïóñêó 
ó âîäí³ îá’ºêòè.
Íàðàç³ ïðîâîäÿòü ðîçðàõó-
íîê çáèòê³â, ÿê³ «Ãëóõ³âö³-
âîäîêàíàë» çàâäàâ äåðæàâ³.

Хворіють 
на застуду 
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
ïîíàä òðè òèñÿ÷³ ìåø-
êàíö³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
çâåðíóëèñÿ çà ìåäè÷íîþ 
äîïîìîãîþ ÷åðåç ãðèï 
òà ÃÐÂ². Òàê³ äàí³ Â³-
ííèöüêîãî ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó ÌÎÇ. Ðàçîì ç òèì, 
ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³ 
çàçíà÷àþòü, ùî íàðàç³ 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íèçüêèé 
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³. 
Àëå íàéá³ëüøå õâîðèõ 
ó Ëàäèæèí³, Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³, íà Êà-
ëèí³âùèí³ ³ Êîçÿòèíùèí³.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №12
Задача знайдена в архіві ведучого цієї рубрики, 
складена в уже далекому 1998 році разом з багато-
разовим чемпіоном України з очного розв'язування 
шахових задач і етюдів Миколою Кондратюком, коли 
поверталися зі змагань у пасажирському поїзді.

Задача №12 (для школярів)
М. Кондратюк (с. Плехів Житомирська область)
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

Мат за два ходи (3+3)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №19 від 13 травня 2021 року. 
Задача №11
1. Фd1! Загроза  2. Фd4x; 1… a1K|a1Ф|Cc2+|Cd3
2.Ф:b1|Фb3|T:c2+|Фc1x.

М. Пархоменко

ОЛЕНА УДВУД 

Ìèêîëà Ìåäèê ïðàöþâàâ 
ó ïåðø³é øêîë³ â÷èòåëåì õ³ì³¿ 
ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ³ âè-
õîâàâ íå îäíå ïîêîë³ííÿ ä³òåé. 
Ñâîãî ÷àñó â³í âèêëàäàâ óðîêè 
ìî¿é ìàì³, à ï³çí³øå, âæå êîëè 
ÿ ï³øëà äî øêîëè, íàâ÷àâ õ³ì³¿ ³ 
ìåíå. Òà äëÿ íàøîãî êëàñó Ìè-
êîëà Âàñèëüîâè÷ áóâ íå ïðîñòî 
â÷èòåëåì, ³ç ÿêèì áà÷èøñÿ ðàç 
íà òèæäåíü ïðîòÿãîì 45 õâè-
ëèí. Á³ëüøå ðîêó â³í áóâ íàøèì 
êëàñíèì êåð³âíèêîì, ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê Îëåêñàíäðà Âàëåíòèí³âíà, 
ÿêà âåëà íàø êëàñ, ï³øëà ó äå-
êðåòíó â³äïóñòêó.

Çàâæäè óñì³õíåíèé, çàâæäè 
ó ñâîºìó á³ëîìó õàëàò³, íà éîãî 
óðîêàõ í³êîëè íå áóëî íóäíî. 
Â³í íå ëèøå â÷èâ ðîáèòè ð³â-
íÿííÿ éîííîãî îáì³íó, à é ðîç-
ïîâ³äàâ ïðî ñâ³é æèòòºâèé äî-
ñâ³ä, ïðî ó÷í³â, ÿê³ âæå äàâíî 
âèïóñòèëèñÿ ç³ øêîëè. À äåÿê³ 
éîãî ôðàçè, òàê³ ÿê «áà÷èëè ÷è 
íå áà÷èëè?», ñòàâàëè ñåðåä øêî-
ëÿð³â êðèëàòèìè.

Â³í òóðáóâàâñÿ ³ ïðî óñï³ø-
í³ñòü ä³òåé, ³ ïðî àòìîñôåðó 
â êîëåêòèâ³. Âñ³ëÿêî íàìàãàâ-
ñÿ îá’ºäíàòè ó÷í³â, ùîá âîíè 
ïðîâîäèëè ðàçîì ÷àñ íå ëèøå 
íà óðîêàõ. Ïàì’ÿòàþ, âë³òêó ï³ñ-
ëÿ 10 êëàñó âïðîäîâæ òèæíÿ â³í 
ùîäíÿ çáèðàâ íàñ. Ìè õîäèëè 
íà åêñêóðñ³¿ äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ 
ì³ñòà, íà Õë³áçàâîä, øâåéíó 
ôàáðèêó, íà 5 ñòàâîê.

Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ ëþáèâ 
íå ëèøå íàóêó, à é òâîð÷³ñòü, ãðàâ 
íà áàÿí³. Áàãàòî ðîçïîâ³äàâ ïðî 
Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó, ïðî ëüîò÷è-
ê³â Ïîêðèøê³íà ³ Ñóïðóíà. Â³í 
áóâ ëþäèíîþ ç³ ñâ³òëîþ äóøåþ.

Á³ëüøó ïîëîâèíó ñâîãî æèòòÿ 
Ìèêîëà Ìåäèê ïðèñâÿòèâ ïå-
äàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³. Äî øêîëè 
¹ 1 ïðèéøîâ ó 1974 ðîö³. Áóâ 
íå ëèøå â÷èòåëåì õ³ì³¿, äåÿêèé 
÷àñ ïðàöþâàâ òàêîæ çàâó÷åì.

– Öå áóëà äóæå íåîðäèíàð-
íà ëþäèíà, – ðîçïîâ³äàº Ðà¿ñà 
Þð-Êèðèëþê, äèðåêòîð ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 1. – Ìèêîëà 
Âàñèëüîâè÷ ïàì’ÿòàâ ôàêòè÷íî 
âñå. Çíàºòå, ëþäè, ÿê³ ñï³ëêó-
þòüñÿ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ 
ëþäåé, ³íêîëè çàáóâàþòü ïð³ç-
âèùà, à â íüîãî áóëà óí³êàëüíà 
ïàìÿòü. Â³í ïàì’ÿòàâ âñ³õ: õòî äå 
íàâ÷àâñÿ, ó êîãî ÿê³ äîñÿãíåííÿ 
â æèòò³, õòî êàï³òàí ïàðîïëàâà, 
õòî ëüîò÷èê, õòî êàíäèäàò íàóê.

Ðà¿ñà Þð-Êèðèëþê âëà-
øòóâàëàñÿ íà ðîáîòó ó øêîëó 
â 1983-ìó, ÷åðåç 9 ðîê³â ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê äî ïåäàãîã³÷íîãî êî-
ëåêòèâó ïðèºäíàâñÿ Ìèêîëà 
Ìåäèê. Áàãàòî ðîê³â âîíà ïë³÷-
î-ïë³÷ ïðàöþâàëà ðàçîì ç Ìè-
êîëîþ Âàñèëüîâè÷åì.

– Çàâæäè ãîâîðèëè, ùî Ìè-
êîëà Âàñèëüîâè÷ – öå ëåãåíäà 
ïåðøî¿ øêîëè, – êàæå äèðåê-
òîð. – Öå ëþäèíà, ÿêà íàäçâè-
÷àéíî áóëà â³äïîâ³äàëüíà ó ñâî¿é 
ðîáîò³. ßê â÷èòåëü õ³ì³¿ â³í áà-
ãàòî ï³äãîòóâàâ ä³òåé, ÿêèì õ³ì³ÿ 
ïîòð³áíà áóëà â æèòò³. Â îñíî-
âíîìó öå ò³ ä³òè, ÿê³ âñòóïàëè 

Пам’ятаємо  Відійшов у вічність 
відомий козятинський вчитель Микола 
Васильович Медик. Звістка про його 
смерть засмутила рідних, колег та учнів. 
Пам’яті шанованого педагога міста 

ПОМЕР ЗНАНИЙ У КОЗЯТИНІ 
ВЧИТЕЛЬ МИКОЛА МЕДИК 

â ìåäè÷í³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè. Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ ìàâ 
àêòèâíó æèòòºâó ïîçèö³þ. Ä³òè 
éîãî äóæå ëþáèëè ³ ïðî öå ñâ³ä-
÷èëî íàâ³òü òå, ùî, çàê³í÷èâøè 
øêîëó, íàâ³òü ÷åðåç áàãàòî ðîê³â 
éîãî íà çóñòð³÷³ ç âèïóñêíèêàìè 
çàâæäè çàïðîøóâàëè. Â³í çàâæäè 
áóâ áàæàíèì ãîñòåì.

Ó 2010-èõ Ìèêîëà Ìåäèê ï³-
øîâ íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê. 
Òà íàâ³òü íà ïåíñ³¿ íå ñèä³â áåç 
ä³ëà. Ùîéíî ïîòåïë³º, ñ³äàâ 
íà åëåêòðè÷êó ³ ¿õàâ äî Êîð-
äèø³âêè íà äà÷ó. ß ÷àñòåíü-
êî çóñòð³÷àëà éîãî íà âîêçàë³, 
êîëè âåðòàëàñÿ äîäîìó ç çàíÿòü 
â óí³âåðñèòåò³. Íàâ³äóâàâñÿ â³í ³ 
äî øêîëè, äå ïðàöþâàâ ñò³ëüêè 
ðîê³â. Íåùîäàâíî çàéøîâ ³ ïî-
áà÷èâ, ùî ïåðåîáëàäíàëè êàá³íåò 
õ³ì³¿. Öå éîãî äóæå çàñìóòèëî. 
Âèïóñêíèêè øêîëè íåîäì³ííî 
ïðèãàäàþòü âåëè÷åçíó òàáëèöþ 
Ìåíäåëººâà, ÿêà âèñ³ëà ó òîìó 
êàá³íåò³. Âîíà çàêðèâàëà ìàéæå 

âñþ ñò³íó. Öå áóëî ä³òèùå Ìè-
êîëè Âàñèëüîâè÷à. Â³í ïðàöþ-
âàâ íàä ñòâîðåííÿì ò³º¿ òàáëèö³, 
ÿêà, äî ðå÷³, íåàáèÿê äîïîìàãà-
ëà çàïàì’ÿòîâóâàòè õ³ì³÷í³ åëå-
ìåíòè. Ïðîòå ï³ä ÷àñ ðåìîíòó 
¿¿ äîâåëîñÿ çíÿòè. Ñàìå öå òàê 
çàñìóòèëî Ìèêîëó Ìåäèêà.

Âàæêî â öå ïîâ³ðèòè, òà íà 77-ìó 
ðîö³ æèòòÿ ëåãåíäàðíîãî â÷èòåëÿ 
íå ñòàëî. Ç âëàñíèõ äæåðåë íàì 
ñòàëî â³äîìî, ùî â³í çàõâîð³â 
íà êîðîíàâ³ðóñ. ×åðåç óñêëàäíåí-
íÿ ïîòðàïèâ äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³. 
Ë³êàð³ áîðîëèñÿ çà éîãî æèòòÿ, 
òà, íà æàëü, âðÿòóâàòè Ìèêîëó 
Âàñèëüîâè÷à íå âäàëîñÿ.

– Öÿ íîâèíà ïðî éîãî ñìåðòü 
ïðîñòî ñïàíòåëè÷èëà êîëåêòèâ, – 
êàæå Ðà¿ñà Þð-Êèðèëþê. – Òîìó 
ùî ìè í³êîëè íå äóìàëè, ùî òàê 
ìîæå ïîâåðíóòèñÿ éîãî æèòòÿ, 
òîìó ùî â³í áóâ áàäüîðîþ ëþ-
äèíîþ, ìàâ çäîðîâèé âèãëÿä ³ 
òðèìàâ ñåáå ó ôîðì³. Öå äëÿ íàñ 
áóëî øîêîì.

Новина про смерть Миколи 
Васильовича приголомшила 
не лише колектив школи, а й 
учнів, яких він вчив. Свої сло-
ва співчуття вони висловили 
у коментарях до новини, яку 
ми розмістили на нашому сайті 
kazatin.com перед тим, як пу-
блікувати в газеті.
«Мій учитель. Любила його 
уроки хімії. Царство небесне. Ви 
назавжди залишитесь у серцях 
своїх учнів!» – написала Аліна.
«В 74–75 роках вчив нас біо-
логії, випуск 75. Світла пам’ять. 
Хороша була людина і справ-
жній Вчитель», – написала На-
талія Уперчук.

«Нехай з Богом спочиває, мій 
також вчитель біології, кожно-
го уроку опитувався весь клас, 
не було коли розслабитись», – 
написала Катерина Мазур.
«Прекрасної душі людина, пе-
дагог від Бога! Навчав не тіль-
ки предмету, а життю! Світла 
пам’ять про вас буде жити 
вічно!!!» – написала Тетяна 
Костюк.
«На жаль, Бог забирає найкра-
щих. Пішов у вічність Учитель 
від Бога і просто прекрасна лю-
дина. Вічна Вам пам’ять і зем-
ля пухом, шановний Миколо 
Васильовичу», – написав Ігор 
Мартинюк.

Слова співчуття від учнів 

За роки роботи в школі Микола Медик виховав 
не одне покоління дітей. Учні його любили
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«Íà æàëü, Áîã çàáèðàº 
íàéêðàùèõ. Ï³øîâ 
ó â³÷í³ñòü Ó÷èòåëü 
â³ä Áîãà ³ ïðîñòî 
ïðåêðàñíà ëþäèíà. 
Â³÷íà Âàì ïàì’ÿòü»

Микола 
Васильович був 
дуже позитивною 
людиною. Він 
завжди усміхався
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ç ë³êàðåì Ëåîí³äîì Ïðè-
ñÿæíþêîì ìè çíàéîì³ ðîê³â ç 
äåñÿòü. Çíàëè, ùî â³í ìàéñòåð 
íà âñ³ ðóêè. ßêîñü éîãî çíàéîì³ 
ðîçïîâ³ëè, ùî ïàí Ëåîí³ä âå-
ëèêèé ëþáèòåëü äèêèõ ïòàõ³â. 
Âñå ìàéñòðóº äëÿ íèõ æèòëî, 
à âîíè ïîâåðòàþòü áîðã ñï³âîì. 
Ùîá ïîáà÷èòè ïòàøèíèé ñâ³ò, 
ïðè¿õàëè äî íüîãî â ãîñò³.

Ïî÷àëàñÿ íàøà çóñòð³÷ ç êó-
ìåäíîãî åï³çîäà. Òî÷íî¿ àäðå-
ñè ïàíà Ëåîí³äà ìè íå çíàëè, 
òîæ êîëè âæå áóëè íà éîãî 
âóëèö³, çàòåëåôîíóâàëè, ùîá 
â³í ïîâ³äîìèâ íîìåð áóäèíêó. 
Âçÿëà òåëåôîí éîãî äðóæèíà 
³, íå çíàþ÷è â ÷îìó ñïðàâà, ñêà-
çàëà: «²íòåðíåò ó íàñ ïðàöþº, 
ìè íå âèêëèêàëè æóðíàë³ñò³â» 
òà ïåðåäàëà ñëóõàâêó ãîñïîäà-
ðþ. Çà ÿêóñü ìèòü â³í âèéøîâ 
íà âóëèöþ ³ ïðîâ³â íàñ ó ñâîº 
ãîñïîäàðñòâî.

Ïåðøå, ùî âïàëî ó â³÷³ – áà-
ãàòî äåêîðàòèâíèõ íàñàäæåíü. 
Òàêà ñîá³ çîíà â³äïî÷èíêó.

– À â³ä ìîëîäÿò áóâàþòü çà-
ìîâëåííÿ, ùîá çðîáèòè ôîòîñåñ³þ 
íà ïðèðîä³?

– Íå áóëî òàêîãî ³ ÿ öèì 
íå ïåðåéìàâñÿ. Âñå ñàäèâ ³ 
çðîáèâ, ùîá äèê³ òâàðèíè òà 
ïòàõè ñåáå äîáðå ïî÷óâàëè. Âè 
çíàºòå, ëþáî ãëÿíóòè, êîëè â ò³ 

áóäèíî÷êè ð³çí³ ïòàõè çàë³òàþòü, 
á³ëêè á³ãàþòü ïîäâ³ð’ÿì, çîçóëÿ 
á³ëÿ ïàðêàíà êóº, à ï³âåíü ç íåþ 
ïåðåñï³âóºòüñÿ.

– Ìè áà÷èìî, ùî ó âàñ, êð³ì 
çåëåíèõ íàñàäæåíü òà áóäèíî÷ê³â 
äëÿ ïòàõ³â ñòîÿòü ìàñèâí³ ãîé-
äàëêè ïî âñüîìó ïîäâ³ð’þ, íåâæå 

é âîíè, ùîá ïåðíàò³ ç á³ëêàìè 
ãîéäàëèñÿ?

– Òî âæå áóäå âåëèêà ðîç-
ê³ø, – íà æàðò ìåä³éíèêà â³ä-
ïîâ³â æàðòîìà êîëèøí³é ë³êàð ³ 
äîäàâ: – ãîéäàëêè ÿ çìàéñòðóâàâ 
äëÿ ìàëå÷³.

Ó çåëåíèé êðàºâèä ãàðíî âïè-
ñóºòüñÿ ôîíòàí ç ãðàí³òó ³ ìàêåò 
â³òðîâîãî ìëèíà. Ïàí Ëåîí³ä 
äî âèõîäó íà çàñëóæåíèé â³ä-
ïî÷èíîê ïðàöþâàâ â ñàíàòîð³¿ 
³ â àìáóëàòîð³¿ ñåëà Á³ëîï³ëëÿ. 
Â³òðÿê â³í çðîáèâ ÿê ìàëåíüêó 
êîï³þ ìëèíà Ìóçåþ õë³áà.

– Âè ë³êàð, çâ³äêè òàêà ëþáîâ 
äî ïðèðîäè ³ çä³áíîñò³ äî ìàé-
ñòðóâàííÿ?

– Ìàáóòü â³ä ìàìè. Âîíà äóæå 
ëþáèëà ïðèðîäó ³ ïðîñèëà ìåíå 
âäîìà ñàäèòè ðîñëèíè. Â Óêðà-
¿í³ ñïîêîíâ³ê³â ó êîæíîìó ñåë³ 
ðîñëè ìàëüâè, ëþáèñòîê, ïåð-
âîöâ³òè. ß òðîõè â³ä³éøîâ â³ä 
òðàäèö³éíèõ â Óêðà¿í³ ðîñëèí, 
ñàäæó äåêîðàòèâí³ ³ òåïëîëþáí³ 
ðîñëèíè.

– À ñàäî÷îê ç ôðóêòîâèìè äå-

ðåâàìè âè ïîñàäèëè?
– Òàê ÿ. Ç öèì ñàäî÷êîì 

íå çîâñ³ì âñå çà çàêîíîì. 
Òî áóëà òåðèòîð³ÿ ëþäèíè, ÿêî¿ 
íå ñòàëî. Ùå êîëè âîíà áóëà 
æèâà, ÿ õîäèâ äî ñ³ëüñüêî¿ ðàäè 
³ ïðîïîíóâàâ, ùîá òàì íå áóâ 
ïóñòèð, ïîñàäèòè äåðåâà. Òîä³ 
ñ³ëüñüêà ðàäà íå õîò³ëà âòðó÷à-
òèñÿ. Äåðåâà ÿ ïîñàäèâ çîâñ³ì 
íåäàâíî. Ïîñàäèâ íå ñîá³, à ëþ-
äÿì, ùîá ïóñòèðÿ íå áóëî. Çíà-
éäåòüñÿ ãîñïîäàð çåìë³ – áóäå 
ìàòè ñàäîê ÷è áóäå â³í ëþäÿì. 
Ñüîãîäí³ õî÷ó çàì³íèòè äåê³ëüêà 
òðîÿíä, ÿê³ íå ïåðåíåñëè öüî-
ãîð³÷íèõ ìîðîç³â.

– Ëåîí³äå ²âàíîâè÷ó, à ùî ùå 
ïëàíóºòå çðîáèòè?

– Âåëèêèõ ðîá³ò íå ïëàíóþ. 
Çáóäóþ ùå îäèí ôîíòàí ç ïðà-
âîãî áîêó, ïëàíóþ çðîáèòè á³ëü-
øèé êâ³òíèê ³ ÿê³ñü õàòèíî÷êè 
äëÿ äðóç³â íàøèõ ìåíøèõ, – 
ñêàçàâ íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ 
çóñòð³÷³ â³äîìèé â Êîçÿòèí³ òà 
îáëàñò³ ë³êàð, ïðèðîäîëþá Ëå-
îí³ä Ïðèñÿæíþê.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ñâ³é 95-ð³÷íèé þâ³ëåé Ñòà-
í³ñëàâ ×óëîâñüêèé çóñòð³â 
â êîë³ ñâîº¿ ðîäèíè – äðóæèíè 
Ãàëèíè Ìèõàéë³âíè òà äîíüêè 
ªâãåí³¿. Àëå íå äóìàâ Ñòàí³ñëàâ 
Ëóê’ÿíîâè÷, ùî éîãî ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ ïðèéäóòü â³òàòè ïðåä-
ñòàâíèêè ì³ñüêî¿ ðàäè. Ìàáóòü, 
äóìàâ, ïðèâ³òàëè íà Äåíü Ïåðå-
ìîãè òà é ãîä³, à òóò çíîâ ãîñò³ 
íà ïîðîç³.

Êîëè ãîëîâà êâàðòàëüíîãî êî-
ì³òåòó òà äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè 
çàéøëè äî áóäèíêó þâ³ëÿðà, â³í 
â³äïî÷èâàâ. ßê â³éñüêîâèé òà 
ôðîíòîâèê ñïðîáóâàâ âèêîíà-
òè íîðìàòèâ ìîëîäèõ ñîëäàò³â. 
Â ñîðîêà ï’ÿòè ñåêóíäíó íîðìó 
çáîð³â òðîõè íå âêëàâñÿ òà çà äâ³ 
õâèëèíè âæå áóâ ãîòîâèé äëÿ 
ïðèâ³òàíü.

Íà éîãî àäðåñó öüîãî äíÿ ïðî-

ëóíàëî áàãàòî òåïëèõ ñë³â. Àëå ç 
ñàìîãî äèòèíñòâà äîëÿ íå áàëó-
âàëà þâ³ëÿðà. Íå ïåðåæèâ ãîëî-
äíèõ ðîê³â éîãî áàòüêî, ³ â øåñ-
òèð³÷íîìó â³ö³ Ñòàí³ñëàâ ñòàâ äëÿ 
ìàòåð³ ãîëîâíîþ îïîðîþ.

Íà ôðîíò ï³øîâ ðàçîì ç³ ñâî-
¿ìè îäíîë³òêàìè áåç àòåñòàòó 
çð³ëîñò³, ó ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â. 
Öå íå çàâàäèëî éîìó ãåðî¿÷íî 
çâ³ëüíÿòè óêðà¿íñüêó çåìëþ òà 
òåðèòîð³¿ ïîíåâîëåíèõ îêóïàí-
òàìè çåìë³ ºâðîïåéñüêèõ êðà-
¿í. Ïðî éîãî ïîäâèãè â ðîêè 
â³éíè ñâ³ä÷àòü íàãîðîäè. Ìå-
äàë³ «Çà çâ³ëüíåííÿ Ïðàãè» òà 
«Çà çâ³ëüíåííÿ Áðàòèñëàâè», 
«Çà âçÿòòÿ Áåðë³íà» òà îðäåí 
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 
äðóãîãî ñòóïåíþ. Â Óãîðùèí³ 
ï³ä îçåðîì Áàëàòîí â³í îòðèìàâ 
âàæêå ïîðàíåííÿ.

Ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè òåæ áóëè 
âàæêèìè. Ñïî÷àòêó Ñòàí³ñëàâ 

У 95 РОКІВ ЗБЕРІГАЄ 
ПОЧУТТЯ ГУМОРУ 
Доля  Нещодавно відзначав свій 
95-річний ювілей Станіслав Чуловський. 
На його долю випало багато випробувань. 
Ще до шкільного віку він залишився без 
батька, на фронт пішов неповнолітнім. 
У післявоєнні роки шукав кращої долі 
далеко від дому та все ж повернувся 
до батьківської хати – в село Пиковець 

Ï³ñëÿ ïðèâ³òàíü â òàêèõ âè-
ïàäêàõ ïðîâîäÿòü ôîòîñåñ³þ. 
Ñòàí³ñëàâ Ëóê’ÿíîâè÷ äèâèòüñÿ 
íà ñâîº ôîòî âîºííèõ ðîê³â. Äå-
ïóòàò ²ðèíà Ñëîáîäÿíèê òàêîæ 
ãëÿíóëà íà ôîòî ³ ñêàçàëà: «Âè 
íà öüîìó ôîòî äóæå ñõîæ³, àíó 
â³çüì³òü ïîðòðåò äî ãðóäåé, à ìè 
áóäåìî ïîð³âíþâàòè, íàñê³ëüêè 
âè çì³íèëèñÿ».

– Çâè÷àéíî ðîêè áåðóòü ñâîº 
òà ñõîæ³ñòü âåëèêà, íàâ³òü ÷å-
ðåç 75 ë³ò, – ï³äñóìóâàëè ãîëî-
âà êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó ïàí³ 
Íàä³ÿ òà äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè 

ïàí³ ²ðèíà.
Çà ãîäèíó-äâ³ â äîì³âêó 

³ìåíèííèêà ïðèéäóòü íàéäî-
ðîæ÷³ ãîñò³ – âíó÷êà Êàòÿ òà 
îíóê Þð³é ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè òà 
ïðàâíóêàìè. Òîæ íå ìîãëè ìè 
çàáèðàòè ó þâ³ëÿðà ÷àñ, ùîá 
â³í ÿêíàéêðàùå ïðèãîòóâàâñÿ 
äî ïðèéîìó íàéêðàùèõ ³ íàé-
ð³äí³øèõ äëÿ íüîãî ëþäåé.

À â³í íà ïðîùàííÿ ðîçïîâ³â 
àíåêäîò íà òåìó, êîëè ë³òíÿ ëþ-
äèíà â³ä÷óâàº ñåáå äèòÿì. Îõ 
³ ñì³õó áóëî ÿê äëÿ íàñ, òàê ³ 
ñàìîãî þâ³ëÿðà.

У 17 років Станіслав Чуловський пішов 
на фронт. Нагороджений медалям й орденом. 
Але згадувати минуле фронтовик не любить 

Пан Леонід до виходу на пенсію працював в Білопіллі. 
Вітряк він зробив як маленьку копію млина Музею хліба

Все, що роблю своїми руками, – для людей і тварин

ñïðîáóâàâ øàõòàðñüêîãî õë³áà 
â äàëåê³é Âîðêóò³. Âñå áóëî á 
í³÷îãî, ò³ëüêè ïîòÿãíóëî ñïå-
ö³àë³ñòà âóã³ëüíî¿ ãàëóç³ ó ð³äí³ 
êðà¿. Íà Êîçÿòèíùèí³ éîãî ñåð-
öå ïðèïàëî äî ä³â÷èíè Ãàë³. Â³ä 
¿õíüîãî ñîþçó íàðîäèëàñÿ äî÷êà 
ªâãåí³ÿ. Ñïðîáóâàâ ñåáå êîëèø-
í³é ôðîíòîâèê â ðîë³ õë³áîðîáà, 
à ïîò³ì çàë³çíè÷íèêà. Âñå øóêàâ 
ðîáîòó, ùîá áóâ á³ëüøèé ïðè-
áóòîê äëÿ ñ³ì’¿.

Ìè õîò³ëè, ùîá â³í ùå ùîñü 
ðîçêàçàâ ç³ ñâîãî æèòòÿ. Àëå 
³ìåíèííèê âîë³â ðîçïîâ³äàòè, 
õòî ç áëèçüêèõ ëþäåé ïðèéäå 
éîãî â³òàòè. Ïîä³¿ äèòèíñòâà 
òà þíîñò³ í³áè ñòåðëèñü ç éîãî 
ïàì’ÿò³, à ìîæëèâî, â³í íå õîò³â 
ïðèãàäóâàòè òîãî, ùî õîò³ëîñÿ 
çàáóòè.

Òîä³ ìè çì³íèëè òåìó, çà-
ïèòàëè ó íüîãî, â ÷îìó ðåöåïò 
äîâãîë³òòÿ?

– Íå çíàþ, – êàæå þâ³ëÿð. – 
Ìàáóòü ãåíè äîâãîë³òòÿ ìåí³ 
ïðè ìîºìó íàðîäæåíí³ áàòüêè 
çàêëàëè.

— Íå çíàþ ðåöåïòó 
äîâãîë³òòÿ, — êàæå 
þâ³ëÿð. — Ìàáóòü 
ãåíè äîâãîë³òòÿ ïðè 
ìîºìó íàðîäæåíí³ 
áàòüêè çàêëàëè
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Â îñåë³ Ëþáîâ³ Ëîïàòþê êðà-
ñóþòüñÿ âèøèò³ ðóøíèêè, âè-
øèò³ ïîäóøêè. Ïîíàä ï³âñòî-
ë³òòÿ íàãàäóþòü ïðî äèòèíñòâî 
³ þí³ñòü. Â³ä ñïîãàä³â ó æ³íêè 
ìèìîâîë³ íàâåðòàþòüñÿ ñëüîçè.

– ß íàðîäèëàñÿ 1941 ðîêó, – 
ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ Ëîïàòþê. 
— Ìåí³ áóëî äâà ì³ñÿö³, ÿê áàòüêà 
çàáðàëè íà â³éíó, ç ÿêî¿ â³í òàê ³ 
íå ïîâåðíóâñÿ. Çìàëå÷êó áà÷èëà, 
ÿê ìàìà âèøèâàëà, à ¿¿ íàâ÷è-
ëà áàáóñÿ. Ðàíî âñòàíó ³ ïðîøó: 
«Ìàìî, ïîêàæ³òü, ÿê âèøèâàòè». 
«Îòàê, – â³äïîâ³äàþòü, – äâ³ íèòêè 
íà ãîëêó – äâ³ ï³ä ãîëêó». ß ñïåð-
øó íå ðîçóì³ëà. Ìàìà â êëîïîòàõ, 
ïîòð³áíî ä³òåé íàãîäóâàòè, â ïå÷³ 
ðîçòîïèòè, í³êîëè áóëî. À ÿ ñÿäó 
ïðè êàãàíö³ ³ ïðîáóþ âèøèâàòè. 
Çãîäîì ìåí³ ùå ðàç ïîêàçàëè ³ 
ÿ îïàíóâàëà öå ìèñòåöòâî ³ ïðè-
êèï³ëà ñåðöåì äî âèøèâêè. Âè-
øèâàëà õðåñòèêîì ³ ãëàääþ. Ìàìà 
çàâæäè êàçàëà: «Äî çàì³ææÿ ìàºø 
âèøèòè ñîá³ ïðèäàíå: ïîø³âêè, 
ñåðâåòêè, ðóøíèêè. À çãîäîì ïî-
ïðîñèëà âèøèòè ¿é ñîðî÷êó. Âæå 
òîä³ ç’ÿâèâñÿ ïåðêàëü – öå á³ëå 
ëëÿíå ïîëîòíî. Éîãî ïðèâ³ç áðàò 
ç³ ñòîëèö³. ß ñèä³ëà ³ âèøèâàëà 

ìàì³ ñîðî÷êó, ÷åðâîíî-÷îðíè-
ìè íèòêàìè, êâ³òè ïî ðóêàâàõ, 
íà ãðóäÿõ òåæ êâ³òêîâ³ îðíàìåíòè. 
Öÿ âèøèòà ñîðî÷êà, ÿê ðîäèííèé 
îáåð³ã, ÿê ïàì'ÿòü ïðî ìàìó.

Äèòèíñòâî ó Ëþáîâ³ Âàñè-
ë³âíè áóëî âàæêèì, âèêðàäå-
íèì â³éíîþ, îáòÿæåíå ãîëîäîì. 
À âèøèâàòè õîò³ëîñÿ.

– Ìàìà áóëà òêàëåþ. Ìè ìàëè 
âåðñòàò – ³ âîíà ñàìà òêàëà ïî-
ëîòíî, ðîáèëè ñîðî÷êè ïîëîòíÿ-
í³, ³ ðóøíèêè. Ìàìà âñå æèòòÿ 
çàëèøèëàñü âäîâîþ. À íàñ ó íå¿ 
áóëî ï'ÿòåðî ä³òåé. Îòàê âîíà ³ 
çàðîáëÿëà íà æèòòÿ, ùîá íàñ âè-
ãîäóâàòè. Âàæê³ áóëè ÷àñè. Â ïîë³ 
ðîáèëè ï³ñëÿ â³éíè çà áåçö³íü. 
Ï³ñëÿ â³éíè ïîìåðëà 9-ð³÷íà ñå-
ñòðà ÷åðåç ãîëîä, íå áóëî ùî ¿ñòè, 
íå áóëî íàâ³òü êàðòîïë³, – êð³çü 
ñëüîçè ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ëþáîâ.

Âèøèâàííÿ ¿é âò³øàëî äóøó, 
ðîçðàäæóâàëî. Êàæå, ïðîäàñòü íà 
ðèíêó êèñëèõ ÿáëóê ³ éäå êóïóº 
êîëüîðîâ³ íèòêè ìóë³íå, áàéäó-
æå – ÷è íåäî¿äàëà, íåäîñèïàëà.

– Ìåí³ áóëî 16 ðîê³â, ÿê ó íàñ 
ç'ÿâëÿþòüñÿ êîëüîðîâ³ ìóë³íå. Áó-
âàº òàê, çáåðóòüñÿ ä³â÷àòà, îäí³ 
ñÿäóòü âèøèâàþòü, ³íø³ ñï³âàþòü. 
ß â ìîëîäîñò³ ïðè êàãàíö³ âè-
øèâàëà. Äîâãî íå ìîãëà çâèêíóòè 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ìàð³þ Êóëåøó êîçÿòèí÷àíè 
äîáðå çíàþòü ÿê ñï³âà÷êó â³ä 
ïðèðîäè, òåïåð âîíà â³äêðèëà 
â ñîá³ ùå îäèí òàëàíò – ðóêî-
ä³ëëÿ. Íåùîäàâíî âîíà âèáîðîëà 
Ãðàí-ïð³ ó êîíêóðñ³ ìèñòåöòâ 
«Êâ³òíåâà ôàíòàç³ÿ». Â ÿêèõ ùå 
êîíêóðñàõ Ìàð³ÿ áðàëà ó÷àñòü ³ 
ÿê ñòàëà ìàéñòðèíåþ ç âèãîòîâ-
ëåííÿ ëÿëüîê-ìîòàíîê?

– Êîæíîãî ðàçó íà ð³çíîìàí³ò-
íèõ âèñòàâêàõ ÿ çàõîïëþâàëàñü 
ðîáîòàìè ìàéñòðèíü ç âèãîòîâ-
ëåííÿ ëÿëüîê-ìîòàíîê ³ çàâæäè 
õîò³ëà ñïðîáóâàòè ñòâîðèòè ¿õ 
ñàìîñò³éíî, – ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ. – 
Îñê³ëüêè â ìî¿é ñ³ì'¿ í³õòî íå çà-
õîïëþâàâñÿ ëÿëüêàðñòâîì, ÿ ñàìî-

ñò³éíî â³äøóêóâàëà ³íôîðìàö³þ 
ïðî ïîõîäæåííÿ öèõ ëÿëüîê. Äëÿ 
÷îãî ¿õ ðîáèëè òà ÿê³ ñåêðåòè º 
ó ñòâîðåíí³ öüîãî îáåðåãó. Òîìó 
ùî öå íå ïðîñòî ãàðíà ëÿëüêà, 
ÿêîþ ìîæíà ãðàòèñÿ ä³òêàì. À ùå 
é ö³ííèé îáåð³ã, ÿêèé îáåð³ãàº 
íàøó ðîäèíó â³ä íåäóã, äîïîìàãàº 
ó çä³éñíåíí³ âñ³õ âàøèõ ìð³é, äà-
ðóº äîñòàòîê òà äîáðîáóò ðîäèí³.

Ïàí³ Ìàð³ÿ êàæå, ùî íàø³ 
ïðåäêè â³ðèëè ó ñèëó öüîãî îáå-
ðåãó ³ ñòâîðþâàëè ëÿëüêè íà ð³çí³ 
ïîä³¿ âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ.

– Ìåí³ â³äîìî ïîíàä 50 âèä³â 
òàêèõ îáåðåã³â ³ çà öþ çèìó ÿ ñòâî-
ðèëà âëàñíó íåâåëè÷êó êîëåê-
ö³þ, – ãîâîðèòü Ìàð³ÿ. – Â ïëàíàõ 
ó ìåíå ùå º áàãàòî çàäóìîê.

×èìàëî ðîá³ò ñï³âà÷êè – àâ-
òîðñüê³. Æ³íêà êàæå, ùî ëÿëüêà 
ìàº çäàòí³ñòü íàâ³þâàòè, ÿêîþ 
âîíà õî÷å áóòè, ÿêà áóäå çà÷³ñêà 
÷è õóñòèíêà, ÿêå âáðàííÿ ÷è íà-
ìèñòî ïîòð³áíî íà íå¿ îäÿãíóòè.

– Áóâàº, ùî çàäóìêà îäíà, 
à â ïðîöåñ³ ðîáîòè âèõîäèòü 
çîâñ³ì ³íøà êðàñóíÿ, – ðîçïî-
â³äàº æ³íêà.

Çà ñëîâàìè Ìàð³¿, âîíà âæå 
áðàëà ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêèõ 
òà Ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ, äå 
îäåðæóâàëà ïåðø³ ì³ñöÿ. Íåî-
÷³êóâàíèì áîíóñîì äëÿ íå¿ ñòàâ 
ñåðòèô³êàò íà ïî¿çäêó â Ãðåö³þ, 
äå ìîæíà àêòèâíî â³äïî÷èòè, 
âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ïî-
äèâèòèñü íà ðîáîòè ìàéñòðèíü 

³íøèõ êðà¿í. Íà Ì³æíàðîäíî-
ìó îíëàéí-êîíêóðñ³ ìèñòåöòâ 
«Êâ³òíåâà ôàíòàç³ÿ», ùî ïðî-
õîäèâ ó ì³ñò³ Äí³ïðî, ðîáîòà ï³ä 
íàçâîþ «Çóñòð³÷ âåñíè» îäåðæà-
ëà Ãðàí-ïð³.

– ß ìàþ íåâåëè÷êó ìð³þ íà-
äàï³ ñòâîðèòè òàêå ì³ñöå, êóäè 
ëþäè òà ä³òè ìîãëè á ïðèéäè, 
ïîäèâèòèñü íà ð³çíîìàí³òí³ñòü 
ëÿëüîê-ìîòàíîê, ä³çíàòèñÿ ïðî 
³ñòîðè÷í³ âèòîêè ñòâîðåííÿ öèõ 
îáåðåã³â. Îáëàøòóâàòè ì³ñöå äëÿ 
ïðîâåäåííÿ ìàéñòåð-êëàñ³â, äå 
êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå ñòâîðè-
òè ñâî¿ìè ðóêàìè ñâ³é âëàñíèé 
îáåð³ã, ÿêèé íå êóïèø í³ çà ÿê³ 
ãðîø³, – ïîä³ëèëàñÿ ïëàíàìè 
íà ìàéáóòíº Ìàð³ÿ Êóëåøà 

Марія Кулеша здобула 
перемогу не на одному 
конкурсі 

Перша премія в конкурсі, Гран-прі 
та сертифікат на поїздку в Грецію

ЯК У ДАВНИНУ НА КОЗЯТИНЩИНІ 
СОРОЧКИ ВИШИВАЛИ
Традиція  Любов Лопатюк із 
села Кордишівка і Надія Пилипчук 
із села Широка Гребля розповіли про 
власні родинні традиції вишивання, 
про вишиті сорочки, які досі 
зберігають як родинну реліквію 

äî ñâ³òëà. À ï³ñëÿ çàì³ææÿ óæå 
ïåðåñòàëà âèøèâàòè. ×àñó áðà-
êóâàëî ³ âæå â ðàäÿíñüêèé ÷àñ 
âèøèò³ ñîðî÷êè âèò³ñíÿëè ç³ 
âæèòêó. Áóâ êðàùèé ³ çðó÷í³øèé 
îäÿã. Çàðàç òðàäèö³¿ â³äíîâëþþòü, 
àëå ÿ âæå íå ãîäíà âèøèâàòè.

Ðàí³øå â ðîäèíí³é ñêðèí³ 
çáåð³ãàëèñü âèøèò³ ñîðî÷êè 
íà áóäåíü ³ íà ñâÿòà. Â³äð³çíÿ-
ëèñü âîíè ñêëàäí³ñòþ óçîð³â ³ 
÷èñåëüí³ñòþ âèøèâêè. Ö³êàâî, 
ùî ó ñâÿòêîâèõ âèøèâàíêàõ 
íå áóëî çàáîðîíè íà ÷îðíèé 
êîë³ð. Â³í, íàâïàêè, ñèìâîë³-
çóâàâ ðîäþ÷³ñòü íàøèõ çåìåëü.

– Ìîÿ áàáóñÿ ðîçïîâ³äàëà, ùî 
â íèõ â îñåë³ áóëî áàãàòî ä³â÷àò ³ 
â êîæíî¿ áóëî íå ìåíøå í³æ 10 âè-
øèòèõ ñîðî÷îê, ñàì³ ïðÿëè ïîëîò-
íî. Âîíî áóëî ñ³ðå, öóïêå. Îäíà 

ñîðî÷êà áóëà ìåí³ ïîäàðîâàíà, àëå 
ÿ ïîò³ì çàëèøèëà ¿¿ íà ðîáîò³ â áó-
äèíêó êóëüòóðè â Ëèïîâö³. Âîíà 
áóëà âèøèòà ÷îðíèì ³ ÷åðâîíèì 
õðåñòèêîì, à îðíàìåíò – ðóæ³. 

Ëþáîâ äî âèøèâàííÿ ïåðå-
éøëà â³ä ìàìè. Ìè ñ³ÿëè ëüîí ³ 
ìàëè ñâî¿ ïîëîòíà. Äóæå áàãàòî 
ðóøíèê³â âèøèâàëè, àäæå êîæ-
íà ³êîíà ó áóäèíêó ïîâèííà áóòè 
çàâ³øàíà âèøèòèì ðóøíèêîì. 
Öå îáîâ’ÿçêîâî ó êîæíî¿ ãîñïî-
äèí³. Òîìó âèøèâàëè ðóøíèê³â 
áàãàòî, – ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷êà 
áóäèíêó êóëüòóðè ñåëà Øèðîêà 
Ãðåáëÿ Íàä³ÿ Ïèëèï÷óê.

Âèøèâàííÿ â ðîäèí³ Ïèëèï-
÷óê³â – ïåðåäàâàëîñÿ ³ç ïîêîë³í-
íÿ â ïîêîë³ííÿ. Íàä³ÿ çãàäóº, ÿê 
ìàìà âèøèëà ¿é äèòÿ÷ó ñîðî÷êó, 
â ÿê³é âîíà ùå â ðàäÿíñüê³ ÷àñè 

õîäèëà äî øêîëè.
– ß íàðîäèëàñü ó 1969 ðîö³, 

à ìîÿ ìàìà – â 1941. Â ìåíå º 
ñîðî÷êà, ùî ÿ îäÿãàëà äèòèíîþ. 
Â ìåíå ãîñòþâàëà âíó÷êà, ÿ ¿é 
ñâîþ ñîðî÷êó â³ääàëà. Âîíà âè-
øèòà âðó÷íó ìàìîþ. ª ôàðòóõè 
âèøèò³. Âîíà âèøèâàëà ãëàääþ, 
àíãë³éñüêèì õðåñòèêîì ³ õðåñ-
òèêîì. Âîíà áóëà â ñåë³ çíàíà 
âèøèâàëüíèöÿ. ² ÿ íàâ÷èëàñü â³ä 
íå¿. Êîëè ìî¿ ä³òè âèðîñëè, äóøà 
ïîòÿãíóëàñü äî âèøèâêè ³ ÿ âè-
øèëà âñ³ì ä³òÿì ñîðî÷êè, ñîá³, 
ïëåì³ííèêó, ÷îëîâ³êîâ³. Õî÷ó 
âèøèâàòè, ëþáëþ âèøèâàòè. 
Ñòàðøîìó ñèíó õî÷ó âèøèòè 
ñîðî÷êó, â³í æèâå íà Äîíáàñ³. 
Ó êîæåí õðåñòèê âêëàäàþ äóøó, 
ñâîþ ëþáîâ. Òîìó âèøèòà ñî-
ðî÷êà – öå ä³éñíî íàø îáåð³ã.

Любов Лопатюк показує, яке придане вишила до заміжжя. 
Рушники і вишита сорочка – родинна реліквія кордишівчанки 

Вишивання в родині 
Пилипчуків – передавалося 
із покоління в покоління. 
Надія Пилипчук подарувала 
внучці свою дитячу вишиванку 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïî÷àëè ìè ñâîþ ïðîãóëÿíêó, 
êîëè íà ãîäèííèêó áóëî 3.20. Â³ä 
âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà í³÷îãî 
îñîáëèâîãî, îäèíîêèé ãàâê³ò äî-
íîñèâñÿ äåñü ç ðàéîíó àëüòàíêè. 
Êîëè íàáëèçèëèñü äî ïàðêó âó-
ëèöåþ Ñêëÿðîâà, òî çâ³òè ÷åðåç 
ïàðêàí íà äîðîãó âèñòðèáíóëè 
ï’ÿòåðî íåâåëèêèõ òà íà ð³äê³ñòü 
àãðåñèâíèõ ïåñèê³â. Æóðíàë³ñò 
ç³ñêî÷èâ ç âåëîñèïåäà. Ñîáàêè 
òàêîæ çóïèíèëèñÿ òà ïðîäîâæó-

âàëè ãàâêàòè, ðåàãóþ÷è íà áóäü-
ÿêèé ðóõ. Òà, íà ùàñòÿ, â ïàðêó 
ïðîëóíàëè ãîëîñè ìîëîäèõ ëþ-
äåé. Ïî÷óâøè ìîâó òèõ, êîãî, 
ñêîð³ø çà âñå, âîíè îõîðîíÿëè, 
÷îòèðèëàï³ íåêâàïëèâèì êàí³-
êðîñîì ïîäàëèñÿ äî íèõ.

Ï³ñëÿ òàêî¿ çóñòð³÷³ ç, íà âè-
ãëÿä ìèëèìè òâàðèíàìè, âè-
ð³øèëè, ùî í³÷íî¿ ïðîãóëÿíêè 
äëÿ íàñ äîñèòü ³ ïðîäîâæèëè ¿¿ 
ðàíêîì òîãî æ äíÿ.

Çðàíêó áàãàòî ñîáàê âìîñòè-
ëèñÿ á³ëÿ òîðãîâåëüíèõ òî÷îê 

ВНОЧІ – НАПАДАЮТЬ, А ВДЕНЬ – 
МИЛІ ТВАРИНИ. АЛЕ НЕ ВСЮДИ
Проблема  Кожного тижня ми 
об’їжджаємо наше місто в пошуках 
цікавих фото. Цього тижня нам 
зателефонували у редакцію і 
повідомили, що біля міського парку 
безпритульний собака покусав підлітка. 
Тож наша розповідь про небезпечні 
місця, де собаки стали господарями 

â³äïî÷èâàòè. Êîëè æ ïðî¿æäæàëà 
àâò³âêà ÷è âåëîñèïåäèñò, ñîáàêè 
çðèâàëèñÿ ³ á³ãëè çà êîëåñàìè.

Ïîáóâàëè ìè íà ÏÐÁ ³ íà «Õè-
òðîìó áàçàð÷èêó». Ñêð³çü ñîáàêè 
ïîâîäèëèñÿ ìèðîëþáèâî ³ ïåðåä 
êàìåðîþ í³áè ïîçóâàëè. Íàâ³òü 
íå â³ðèëîñÿ, ùî äåÿê³ ç íèõ áóëè 
òàêèìè àãðåñèâíèìè âíî÷³.

Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ìåøêàíöÿìè 
ì³ñòà, ÿêèõ çóñòð³ëè â öåé äåíü 
íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà, Àí-
òîíîâè÷à òà Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â.

Ïîçèö³¿ ëþäåé ðîçä³ëèëèñÿ. 
Îäí³ ðîçóì³þòü, ùî áåçïðèòóëü-
í³ òâàðèíè ç’ÿâëÿþòüñÿ íà âóëè-
ö³ ÷åðåç òå, ùî ëþäè ¿õ òóäè âè-
êèíóëè, òà ï³äãîäîâóþòü ó ì³ðó 
ìîæëèâîñò³. ²íø³ êàæóòü – ñîáàê 
æàëêî, àëå íå òîä³, êîëè âîíè 
êóñàþòü ëþäåé. Äëÿ áåçäîìíèõ 
òâàðèí ïîòð³áíî ìàòè òâàðèíí³ 
ïðèòóëêè ³ íàâ³òü çëÿòüñÿ íà òèõ, 
õòî ñîáàê ï³äãîäîâóº.

Ùå ó íàñ áóëà ñêàðãà íà ñî-
áàê ç ñåëèùà Çàë³çíè÷íå. Â ïî-
â³äîìëåíí³ éøëîñÿ, ùî ÷åðåç 
àãðåñèâí³ñòü ñîáàê ëèñòîíîøà 

íå ìîæå ðîçíåñòè êîðåñïîíäåí-
ö³þ. Çàëèøàº ¿¿ â ìàãàçèí³, à âæå 
ç òîðãîâî¿ òî÷êè ãàçåòè òà ëèñòè 
ëþäè çàáèðàþòü äîäîìó.

Ïåðøèìè â ïîëå íàøîãî çîðó 
ó Çàë³çíè÷íîìó ïîòðàïèëè í³áè 
Á³ì òà Ìóõòàð. Âîíè àãðåñ³¿ 
íå ïðîÿâëÿëè. Êîëè ä³ñòàëè ôî-
òîàïàðàò, òî Á³ì ï³ä³éøîâ áëèçü-
êî, ìàáóòü ñïîä³âàâñÿ, ùî ìè 
õî÷åìî éîãî ÷èìîñü ïî÷àñòóâàòè.

Çà ìåòð³â 50 íà òðàâè÷ö³ ëåæàâ, 
äîæèâàþ÷è ñâîãî â³êó, ïåñèê 
íà êëè÷êó Êóòóçîâ. Â³í í³÷îãî 
íå ìàº ñï³ëüíîãî ç âîÿêîì-ïîë-
êîâîäöåì. Òàêó êëè÷êó éîìó äàëè 
òîìó, ùî ïåñ áåç îêà. Â ìåòðàõ 
30 â³ä Êóòóçîâà íà ñòåæèí³ ðîç-
ëÿãëàñÿ ×åðíóõà. Á³ëÿ ñàìî¿ ¿¿ 
ãîëîâè ïðîõîäÿòü ìåøêàíö³ Çà-
ë³çíè÷íîãî. Çàïèòóºìî ïàíà Ãåí-
íàä³ÿ, ÿêèé ïîðàâñÿ íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, äå íàì çíàéòè òèõ àãðå-
ñèâíèõ ñîáàê, ùî ç ëèñòîíîøåþ 
íå äðóæàòü? Ïàí Ãåííàä³é äàâ 
êîîðäèíàòè ³ äîäàâ, ùî íàì â³í 
íå ðàäèòü òóäè éòè.

– ßê ïîì³òÿòü ÷óæó ëþäèíó, 

âàðòî îäíîìó ïî÷àòè ãàâêàòè, 
ÿê ç óñ³õ ñòîð³í çá³ãàþòüñÿ âñ³, – 
ïîÿñíèâ â³í.

Ìè âñå-òàêè ðèçèêíóëè. Äî-
ðîãîþ çóñòð³ëè òðüîõ ÷îëîâ³ê³â.

– Çàðàç ñîáàêè á³ëÿ òî¿ ÷îðíî¿ 
ìàøèíè. ßêùî õî÷åòå áåç êîë³ñ 
ëèøèòèñÿ – òî ³ä³òü, – ïîïåðå-
äèëè âîíè.

Íàéàãðåñèâí³øèì âèÿâèâñÿ 
ïåñ íà êëè÷êó Äðóæîê. Òðîº 
³íøèõ ñîáàê íà íàøó ïîÿâó 
íå ðåàãóâàëè. Ìîæëèâî, ÿêáè öå 
áóëî âíî÷³ – áóëà á ³íøà ³ñòîð³ÿ.

Ìîæíà êèíóòè êàì³í÷èê â ãî-
ðîä òèõ, õòî ñîáàê ï³äãîäîâóº. 
Àëå ç ³íøîãî áîêó íà Çàë³çíè÷-
íîìó º áàãàòî õë³â³â òà õë³â÷è-
ê³â, â ÿêèõ äîìîãîñïîäàðíèêè 
òðèìàþòü ïòèöþ ÷è äîìàøíþ 
ñêîòèíó. Òîæ ëþäè êàæóòü, ùî 
ñîáàêà òàì º íàéíàä³éí³øèì 
çàìêîì â³ä çëîä³¿â. Çíà÷èòü, 
äàðîì â³í õë³á íå ¿ñòü, ñòâåð-
äæóþòü âîíè.

Ò³ëüêè òàê íå ïîâèííî áóòè. 
Ëþäè íå ìàþòü õîäèòè ç îñò-
ðàõîì, ùî ¿õ ìîæóòü âêóñèòè.

Дружок, обнюхавши чужинця, пішов до інших собакНа ринку на ПРБ. Собака поводиться миролюбиво і не звертає уваги на перехожих

Малиш, Рудик 
та Шайтан 

дрімають біля Фори Мені кличку дали Кутузов не через те, 
що я вояка, а через те, що ока не маю Хто шукає, той знаходить 
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ВАСИЛЬ МОРДЮК, ПЕНСІОНЕР

Îñòàíí³ì ÷àñîì â³ä÷óâàºòü-
ñÿ â³äñóòí³ñòü ðåàëüíî¿ ïðèíöèïîâî¿ 
îö³íêè çàñëóã êàíäèäàòà íà ïðèñâîºííÿ 
çâàííÿ Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà, ³ 
â ðåçóëüòàò³ ïðîöåäóðà ïåðåòâîðþºòüñÿ 
â ïàïåðîâèé ôîðìàë³çì, à ñàìî çâàííÿ 
âòðà÷àº ñâîþ çíà÷èì³ñòü.

Âïåâíèòèñü â öüîìó äîñèòü ïðîñòî. 
Âàðòî ïîäèâèòèñü íà ôîòîãðàô³¿, ðîç-
ì³ùåí³ íà ñò³íàõ îáàá³÷ ñõîä³â ïðèì³-
ùåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ îö³íèòè òå, ùî 
çàëèøèâ ï³ñëÿ ñåáå êîæåí ç íèõ. ßê³ 
áëàãà, çðó÷íîñò³ âè, âàø³ ä³òè ³ âíóêè 
â³ä÷óâàþòü â³ä òîãî?

² çíà÷íà ÷àñòèíà ãëÿäà÷³â, äèâëÿ÷èñü 
íà ôîòîãðàô³¿, ³ç çäèâóâàííÿì çàïèòàº: 
«À çà ùî â³í ïî÷åñíèé?»

Ïåðø çà âñå òàêå ïèòàííÿ ïîòð³áíî 
ïîñòàâèòè äåïóòàòàì, ÿê³ ïðèéìàþòü 
ê³íöåâå ð³øåííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ òàêîãî 
çâàííÿ íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Òîìó ùî, 
ÿê òàêîãî ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, 
îñîáëèâî íà äàíèé ÷àñ, íå ³ñíóº.

²íòåðíåòîì êîðèñòóºòüñÿ íå âåëèêà 
÷àñòèíà äîðîñëîãî íàñåëåííÿ, íå êàæó-

÷è ïðî ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, à ìîëîäü 
òàê³ ïèòàííÿ ìàëî ö³êàâëÿòü.

² ïðè ³ñíóþ÷èõ âèìîãàõ ä³þ÷îãî 
Ïîëîæåííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ çâàííÿ – 
90 ãîëîñ³â «çà» êàíäèäàòà ìîæóòü ââàæà-
òèñÿ ÿê 100% â³ä 21000 æèòåë³â ãðîìàäè 
ì³ñòà. Àëå æ öå âêðàé íåñïðàâåäëèâî. 
Òîìó ùî â öèõ «ñòà â³äñîòêàõ» áóäóòü 
ò³ëüêè äðóç³, êîëåãè, ñï³âðîá³òíèêè, ðî-
äè÷³, à íå âñòàíîâëåíèé Ïîëîæåííÿì 
â³äñîòîê ãîëîñ³â ãðîìàäè, ÿêà ñêëàäàº 
21000 æèòåë³â ì³ñòà.

Íàñïðàâä³ â íàøîìó ì³ñò³ äîñòàòíüî 
êàíäèäàòóð, ÿê³ ä³éñíî çàñëóãîâóþòü 
îòðèìàòè òàêå ïî÷åñíå çâàííÿ:

Äîâãàíü Ïåòðî Ëóêè÷ – íà÷àëüíèê 
Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ çàë³çíèö³. 
Êåð³âíèê, ÿêèé ïî îñîáèñò³é ³í³ö³àòèâ³, 
ºäèíèé íà Ï³âäåííî-Çàõ³äí³ çàë³çíèö³ 
îðãàí³çóâàâ áóä³âíèöòâî æèëèõ áóäèíê³â 
òà ïðîìèñëîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ãîñïî-
äàðñüêèì ñïîñîáîì. Òîáòî, ñèëàìè çà-
ë³çíè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ.

Àëå ÷îìóñü öåé ñêðîìíèé ïîðÿäíèé 
êåð³âíèê â³äñóòí³é â ãàëåðå¿ ïî÷åñíèõ, 
çàáóëè ïðî íüîãî ³ ò³, õòî îòðèìàâ êâàð-

òèðè, õòî ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ïðè-
ñâîºííÿ òàêîãî çâàííÿ.

ßí÷åâñüêèé Ëåîïîëüä Þë³éîâè÷ – 
ãîëîâà ðàéîííîãî êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè 
ïðàö³âíèê³â çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó 
Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ çàë³çíèö³. 
Ïî îñîáèñò³é ³í³ö³àòèâ³, ñèëàìè ï³ä-
ïðèºìñòâ çàë³çíè÷íîãî âóçëà Êîçÿòèí 
îðãàí³çîâàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ çàë³çíè÷íî¿ 
ïîë³êë³í³êè (ïîðÿä ç áàñåéíîì) â ñà-
íàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é äëÿ îçäîðîâ-
ëåííÿ ñ³ìåé çàë³çíè÷íèê³â, âèð³øåíî 
ïèòàííÿ âèä³ëåííÿ çåìåëüíîãî íàä³ëó 
íà òåðèòîð³¿ Ñîê³ëåöüêî¿ ñ³ëüðàäè äëÿ 
áóä³âíèöòâà áàçè â³äïî÷èíêó ñ³ìåé 
çàë³çíè÷íèê³â. Ïîáóäîâàíà äàìáà äëÿ 
âîäîéìè, çáóäîâàí³ áóäèíêè äëÿ â³äïî-
÷èíêó òà äîðîãà â³ä Á³ëîöåðê³âñüêîãî 
øîñå äî áàçè. Ïî éîãî æ òàêè ³í³ö³à-
òèâ³ â áóä³âë³ «Ïðîäïóíêòó» ñòâîðåíà 
çàë³çíè÷íà á³áë³îòåêà.

Áîñíÿê Â³òàë³é Ñòåïàíîâè÷ – íà-
÷àëüíèê Êîçÿòèíñüêîãî çàë³çíè÷íîãî 
ðàéîíó åëåêòðîìåðåæ, ÿêèé ïî ñâî¿é 
îñîáèñò³é ³í³ö³àòèâ³ ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â 
ïîâí³ñòþ ðåêîíñòðóþâàâ åëåêòðîïîñ-

òà÷àííÿ çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³ (ñüîãîäí³ 
ðàéîííà), çàë³çíè÷íîãî âóçëà òà çíà÷íî¿ 
ê³ëüêîñò³ ñïîæèâà÷³â ì³ñòà. .

Ñàâåëà Ñòåïàí Âîëîäèìèðîâè÷ – íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáî÷îãî ïîñòà÷àííÿ 
çà îñîáèñòîþ ³í³ö³àòèâîþ, ñèëàìè ñâîº¿ 
áóä³âåëüíî¿ ãðóïè ïîáóäîâàíà çíà÷íà 
÷àñòèíà áóä³âåëü òîðã³âë³ òà ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ, áàçà îâî÷åñõîâèù 
òà â³äãîä³âë³ òâàðèí. Ïðàêòè÷íî ìàé-
æå âñ³ âîíè ñòâîðåí³ çà éîãî êàäåíö³þ. 
Îá’ºêòè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äî öüîãî 
÷àñó çà ïðèçíà÷åííÿì ³íøèìè âëàñ-
íèêàìè ³ äëÿ ³íøèõ âèðîáíè÷èõ ö³ëåé.

Íà æàëü, ïåðåë³÷åí³ ìîæëèâ³ êàíäèäà-
òè, ñêðîìí³ ³ ïîðÿäí³ êåð³âíèêè, çàáóò³ 
òîìó, ùî â³äïîâ³äí³ îðãàíè ñâîº÷àñíî 
íå â³äð³çíÿëè îáîâ’ÿçê³â â³ä îñîáèñòî¿ 
³í³ö³àòèâè. Â ðåçóëüòàò³ ÷àñòî ïî÷åñò³ 
îäåðæóâàëè ò³, õòî áóâ áëèæ÷å äî îö³-
íþþ÷îãî îðãàíó.

Ââàæàþ äåïóòàòàì, ÿê³ ïðèéìàþòü 
îñòàòî÷íå ð³øåííÿ, ïîòð³áíî ïåðåãëÿíó-
òè óìîâè ïðèñâîºííÿ çâàííÿ, ïðèäàòè 
¿ì øèðîêî¿ ïóáë³÷íîñò³. Ò³ëüêè òîä³ òàêå 
çâàííÿ áóäå ìàòè âàãó ³ çíà÷èì³ñòü.

Чи є справедливим присвоєння звання 
Почесного громадянина міста?
ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.05, 02.30, 05.25 Новини 
15.10, 21.25, 00.30, 03.00, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Т/с «Гордiсть» l  
17.25 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55, 00.40 Д/ц «Супер-чуття» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
01.10 Т/с «Iмперiя» s  

1+1 
05.35, 03.40 «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 
10.15 «Життя вiдомих 
людей». Спецвипуск 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 Т/с «Байки Мiтяя» 
00.05 Т/с «Тато Ден» s  

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, 04.10 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Скупий» l  
14.10 Х/ф «Весiльний 
переполох» 
16.10 «Чекай на мене. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «СБУ. Спецоперацiя» 
01.50 Х/ф «Золото Флiнна» s  
03.20 Т/с «Голос янгола» l  
04.55 «Телемагазин» 

ICTV 
04.40 Скарб нацiї 
04.50 Еврика! 
04.55 Служба розшуку дiтей 
05.00, 11.50, 13.15 
Громадянська оборона 
06.45 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Анти-зомбi 
11.00 Секретний фронт 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.25, 16.15 Х/ф «Цар 
скорпiонiв» 
16.30 Х/ф «Цар скорпiонiв-2: 
Сходження воїна» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Х/ф 
«Вiдшкодування збиткiв» s  
22.40 Свобода слова 
00.00 Х/ф «Вiдступники» s  
02.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 Профiлактика 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 «М/фи» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.25 М/ф «Три богатирi та 
Шамаханська цариця» s  
13.00 М/ф «Три богатирi на 
далеких берегах» s  
14.30 Х/ф «Людина-мураха» s  
16.45 Х/ф «Людина-мураха та 
Оса» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Три мушкетери» s  
23.05 Х/ф «Школа Авалон» 
01.00 Х/ф «Ефект Лазаря» s  
02.30 «Служба розшуку дiтей» 
02.35 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
07.30 Т/с «Принцеса-жабка» l  
11.10, 04.00 Реальная мiстика 
14.25, 15.30, 04.40 Т/с «Жiночий 
лiкар 5» s  
15.00, 19.00, 23.00, 03.10 
Сьогоднi 

17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Врятувати Вiру» l  
23.10, 02.00 Т/с «Про що не 
розкаже рiчка» 
01.30 Телемагазин 

СТБ 
06.00 Т/с «Коли ми вдома» 
06.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
05.45 Х/ф «Порт» 
07.25, 17.00, 02.55 
«Випадковий свiдок» 
07.40 Х/ф «Iнтердiвчинка» s  
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.25 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Право на 
вбивство» s  
14.55 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
22.50 Х/ф «Брехня та iлюзiї» s  
00.40 Х/ф «Вулицi кровi» n  
03.35 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 18.15, 19.15, 
20.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 00.00 Сiмейка У 
09.15, 18.45, 20.45 Танька i 
Володька 
09.45, 10.45, 19.45, 00.30 
Країна У 
11.15 Твiй день. Телемiст. ТЕТ 
12.00, 16.15 4 весiлля 
13.15, 02.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 Х/ф «Знайомство з 
Факерами» s  
23.30 Одного разу в Одесi 
01.45 Казки У 
03.15 Щоденники Темного s  
04.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
14.00 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.15 М/ф «Як Песик I Кошеня 
Мили Пiдлогу» 
14.25 М/ф «Чудасiя» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки У Хокей 
Грали» 
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 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi 30» вип 6. 
Все дозволено! 
20.25 Задача з зiрочкою 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «Дива архiтектури» 
17.05 «Свiт тварин» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.50 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 16.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.20 Погода 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.15, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
21.55, 00.25, 02.45, 05.05, 
05.55 Спорт. Аспект 
22.00, 01.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
23.05 Нашi грошi 

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» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 

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 Т/с «Прекрасна Ранi» s  
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «СБУ. Спецоперацiя» 
01.45 Х/ф «Божевiльний 
спецназ» s  

ICTV 
04.50, 13.30, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.45 Х/ф «Цар скорпiонiв-3: 
Книга мертвих» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.30 Т/с «Схованки» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/ф «Як спiймати перо 
Жар-Птицi» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
09.30 Х/ф «Iнтерстелар» s  
13.10 «У кого бiльше?» l  
15.10 «Хто зверху?» l  
19.00 «Де логiка?» l  
20.00 «Improv Live Show» l  
21.00 Х/ф «Останнi лицарi» s  
23.10 Х/ф «Вiдьми з 
Сугаррамурдi» n  

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 
10.10 Мiсiя: краса 
12.20, 03.50 Реальна мiстика 
14.25, 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» l  
23.10, 02.00 Т/с «Чужi рiднi» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
06.40 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.25 «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 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра» s  

НTН 
06.55 «Свiдок. Агенти» 
07.55, 17.00, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Доживемо до 
понедiлка» 
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Республiка ШКIД» 

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, 00.00 Країна У 
10.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
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 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2» s  

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.32 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документальна 
програма «Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 1с. 
Еволюцiя майбутнього 
13.30 Кiношкола вдома 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Паперовий Змiй» 
14.15 М/ф «Про Порося, Яке 
Вмiло Грати В Шашки»
14.25 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Черевички» 
14.50 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Край пригод 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.05 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
22.05 Сьогоднi.Головне 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.50 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 16.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.20 Погода 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.15, 02.35 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
17.25 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
21.55, 00.25, 02.45 Спорт. Аспект 
22.00, 01.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

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» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Т/с «Байки Мiтяя» 

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 Т/с «Прекрасна Ранi» s  
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
23.50 Т/с «СБУ. Спецоперацiя» 

ICTV 
04.50, 13.20, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.45 Х/ф «Цар скорпiонiв-4: У 
пошуках влади» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.35 Т/с «Схованки» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джерри» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.15 Х/ф «Школа Авалон» 
13.05 «У кого бiльше?» l  
14.55, 19.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Вiйна Богiв» s  

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 
10.10 Мiсiя: краса 
12.20, 03.50 Реальна мiстика 
14.25, 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» l  
23.10, 02.00 Т/с «Чужi рiднi» l  

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 

06.55 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.25 «Будьте здоровi» 
07.50, 17.00, 03.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чудо в краю 
забуття» 
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.55 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Нiчний патруль» 
01.25 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.25, 03.35 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 00.05 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 19.45, 00.35 Країна У 
10.45, 23.35 Одного разу в 
Одесi 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 02.20 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
21.15 Х/ф «Ми купили зоопарк» 
01.50 Казки У 
03.20 Щоденники Темного s  
04.50 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Країна пiсень 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 3с. Як ми 
готуємося до майбутнього 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45, 14.05 Веселi саморобки 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.15 М/ф «Було скучно» 
14.25 М/ф «Двоє справедливих 
курчат» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Ниточка та кошеня» 
14.50 М/ф «Подарунок»
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 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, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.50 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 16.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.20 Погода 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.15, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
17.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
21.55, 00.25, 02.45, 05.05, 
05.55 Спорт. Аспект 
22.00, 01.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
23.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.20 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
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 Т/с «Прекрасна Ранi» s  
14.30, 15.30 «Речдок» 
16.25 «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 «СБУ. Спецоперацiя» 

ICTV 
04.50, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.20 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.50 Х/ф «Цар скорпiонiв-5: 
Книга Душ» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Анти-зомбi Прем’єра 
22.35 Т/с «Схованки» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джерри» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
10.55 Х/ф «Три мушкетери» s  
13.00 «У кого бiльше?» l  
15.00, 19.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Вiкiнги» s  
23.00 Х/ф «Каблучка Намейса» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.10 Мiсiя: краса 
12.20, 03.30 Реальна мiстика 
14.25, 15.30 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» l  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.15 Т/с «Бiлi троянди 
надiї» s  
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СТБ 
07.00 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.45 Т/с «Невiрна» l  
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра» s  

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.50, 17.00, 03.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.50 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Нiчний патруль» 
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
14.50 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.00 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Загадка Ендхауза» 
01.25 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.25, 03.35 «Речовий доказ» 

TET 
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 
19.15, 20.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
08.45, 23.30 Сiмейка У 
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 
Танька i Володька 
09.45, 19.45, 00.00 Країна У 
10.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
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 Х/ф «Твої, мої i нашi» 

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 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 5с. Дикий 
i дивний свiт дронiв 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «День, Коли Щастить» 
14.15 М/ф «Казка Про 
Жадiбнiсть» 
14.25 М/ф «Iсторiя Одного 
Поросятка» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки Кулiш 
Варили» 
14.50 М/ф «Iвасик-Телесик» 
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» 
21.50 Люди Є 
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, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «Дикiй та живий» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 02.50 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05 Суспiльна 
студiя. Головне 
09.30, 16.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.20 Погода 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.15, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
17.25, 00.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Супер-чуття» 
20.25 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.25, 02.45, 05.05, 
05.55 Спорт. Аспект 
22.00, 01.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
23.05 #ВУКРАЇНI 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 Х/ф «Джентльмени удачi» 
22.10 «#Гуднайтклаб 2021» 
22.50 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв» s  

IНТЕР 
05.25, 23.50 «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 Т/с «Прекрасна Ранi» s  
14.30, 15.30, 01.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Казино 
Рояль» s  

ICTV 
04.30, 01.05 Факти 
04.50, 13.25, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.40 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв» s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.05 Дизель-шоу l  
22.50 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
23.50 Скетч-шоу «На трьох» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том и Джерри» 
07.35 «Орел i решка» 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.50 «Хто проти 
блондинок?» l  
13.40 «Аферисти в сiтях» s  
15.35 «Де логiка?» l  
16.40 Х/ф «П’ята хвиля» s  
18.50 Х/ф «47 ронiнiв» s  
21.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» s  
22.50 Х/ф «Привид будинку на 
пагорбi» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Мiсiя: краса 
12.50, 15.30 Т/с «Доньки» l  
17.00 Т/с «Фiлiн 2» s  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Повернення до 
себе» s  

СТБ 
05.25 Т/с «Кафе на Садовiй» l  
09.10, 19.00, 22.45 
«Холостяк» l  
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
23.50 «Детектор брехнi» s  

НTН 
06.20, 04.00 «Правда життя» 
07.50, 03.15 «Випадковий 
свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Загадка Ендхауза» 
11.00, 13.00, 19.30 Т/с 
«Коломбо» s  
15.00 Х/ф «Без права на 
провал» 
17.00 Х/ф «Командир щасливої 
«Щуки» l  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Зухвалiсть» 
01.25 «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, 19.45, 00.00 Країна У 
10.45, 23.00 Одного разу в 
Одесi 
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 Х/ф «Встигнути за 
Джонсами» 
01.00 Казки У 

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 
«Вiра» 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 6с. Як 
сучасна наука творить iсторiю 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Казки Про Машини» 
14.15 М/ф «Свара» 
14.25 М/ф «Лис I Дрiзд» 
14.30 Пiщана казка 
14.40 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 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» 

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, 20.10 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» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.05, 01.30, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
09.05 Вiзуальний код 
09.35, 03.00 #ВУКРАЇНI 
10.05, 00.30 Спецпроєкт 
«Хвиля» 
11.00 Д/ц «Гори - Життя над 
хмарами» 
12.05 Х/ф «Лiто в мiстi» l  
13.45 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
14.10, 17.05 Мiста та мiстечка 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Iво Бобул 
17.45 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона», 2 с. 
19.30 Х/ф «Ярослав Мудрий», 
1 с. 
21.25 Х/ф «Ярослав Мудрий», 
2 с. 
23.00 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 

1+1 
05.05, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
14.00, 15.05, 16.10, 17.15 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 
07.00 Х/ф «Фантоццi йде на 
пенсiю» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Пiдкидьок» 
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 
16.00 Т/с «Не жiноча робота» l  
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 Д/п «Булгаков. Великий 
киянин» Прем’єра 
23.10 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона. 
Скарби Агри» 

ICTV 
04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.15 Факти 
05.40 Громадянська оборона 
06.30 Анти-зомбi 
07.20 Х/ф «Цар скорпiонiв-3: 
Книга мертвих» s  
09.25 Х/ф «Цар скорпiонiв-4: У 
пошуках влади» s  
11.20, 13.00 Х/ф «Цар 
скорпiонiв-5: Книга Душ» s  
12.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Пес» s  
16.30 Х/ф «Планета мавп» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Повстання планети 
мавп» l  
21.05 Х/ф «Свiтанок планети 
мавп» s  
23.35 Х/ф «Петля часу» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
08.10, 10.00 «Kids time» 
08.15 М/ф «Тримай хвилю» 
10.05 «Орел i решка. Чудеса 
свiту.» 
11.00 «Орел i решка» 
14.05 М/ф «Бебi бос» 
16.00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий 
Вовк» s  
17.45 М/ф «Iван Царевич i Сiрий 
Вовк 2» s  
19.00 Х/ф «Веном» s  
21.00 Х/ф «Перший месник» s  
23.35 Х/ф «Вен Вайлдер - 
король вечiрок» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 01.00, 02.15 Реальная 
мiстика 
09.00 Всюди люди. Панама 

10.00 Всюди люди. Домiнiкана 
11.10 Т/с «Опiкун» l  
15.20, 21.00 Т/с «Таємниця 
Марiї» l  
20.00 Головна тема 

СТБ 
06.05, 10.50 Т/с «Невiрна» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
21.50 «СуперМама» l  

НTН 
06.00 Х/ф «Гу-га» 
08.35 Х/ф «Протистояння» 
12.35, 02.45 «Випадковий 
свiдок» 
13.50 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.15 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Формула кохання» 
21.15 Х/ф «Жандарм i 
жандарметки» 
23.15 Х/ф «Перегони» n  
01.10 «Таємницi 
кримiнального свiту» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф «Лiно» 
11.00 М/ф «Реальна бiлка» 
12.35 Х/ф «Стоптанi туфельки» 
13.45 Х/ф «Принцеса Мален» 
14.55 Х/ф «Встигнути за 
Джонсами» 
16.40 Х/ф «Ми купили зоопарк» 
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 
02.30 Теорiя зради 
03.15 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 Д/с «Дика прогулянка» 
10.30 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.10 Плiч-о-плiч 
11.25 Х/ф «Будь-якою цiною» 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.30 Пiщана казка 
14.35 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.40 М/ф «Як Козаки у Футбол 
Грали» 
15.00 М/ф «Дострибни До 
Хмаринки» 
15.05 М/ф «Курка, Яка Несла 
Всяку Всячину» 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський свiтанок» 
16.45 Вистава «Вона - Земля» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Черкаси. Лакмус 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.55 Д/ф «Веронськi скарби» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.30 «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, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 01.30, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20, 19.10 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, 22.00 Тi, що змiнили свiт 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.05 Концерт. Арсен Мiрзоян 
17.10 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
18.20 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
19.50 Пишемо iсторiю 
21.25 Дорога до Токiо 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
00.30 Спецпроєкт «Шлях» 
01.55 Д/ф «Норильське 
повстання» s  
02.55, 03.55, 05.30 Спорт. Аспект 

1+1 
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.45, 10.55 «Мандруй 
Україною з Д. Комаровим» 
12.05 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан» 
13.15, 03.20 «Свiт навиворiт» 
18.15 «українськi сенсацiї 
2021» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 Х/ф «Халк» s  
23.50 Х/ф «Джентльмени удачi» 

IНТЕР 
06.15 Х/ф «Фантоццi бере 
реванш» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.45 «Речдок. Випереджаючи 
час» 
17.10 Х/ф «007: Казино 
Рояль» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i 
доктор Ватсон: Знайомство» 

ICTV 
05.55 Факти 
06.20 Не дай себе обдурити 
08.10 Анти-зомбi 
09.00 Секретний фронт 
10.00 Громадянська оборона 
10.55 Т/с «Пес» s  
11.55, 13.00 Х/ф «Планета 
мавп» s  
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Повстання планети 
мавп» l  
16.20 Х/ф «Свiтанок планети 
мавп» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Вiйна за планету 
мавп» l  
23.20 Х/ф «Сiкарiо-2: Проти 
всiх» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30, 00.55 «Вар’яти» l  
06.20 «Таємний агент» 
07.40, 09.40 «Kids time» 
07.45 М/ф «Бебi бос» 
09.45 Х/ф «Останнi лицарi» s  
11.45 Х/ф «Вiкiнги» s  
13.45 Х/ф «47 ронiнiв» s  
15.50 Х/ф «Перший месник» s  
18.10 Х/ф «Перший месник: 
Друга вiйна» s  
21.00 Х/ф «Перший месник: 
Протистояння» l  

УКРАЇНА 
08.15 Т/с «Врятувати Вiру» l  
17.00, 21.00 Т/с «Хiба можна 
мрiяти про бiльше» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 

23.00, 02.15 Т/с 
«Провiнцiалка» l  

СТБ 
06.00 «Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал» l  
07.00 Х/ф «Баламут» 
08.50 Х/ф «Три плюс два» 
10.25 «МастерШеф 
Професiонали» l  
13.15 «Хата на тата» l  
15.10 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.10 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
05.45 Х/ф «Вiрнiсть» 
07.20 «Слово Предстоятеля» 
07.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.20 Т/с «Смерть у раю» s  
13.35 Х/ф «Жандарм i 
жандарметки» 
15.35 Х/ф «Формула кохання» 
17.15 Х/ф «Чорна стрiла» 
19.00 Х/ф «Йшов четвертий рiк 
вiйни...» 
20.40 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 
погонi» 
22.15 Х/ф «Прямий контакт» s  
00.00 Х/ф «Перегони» n  

TET 
09.45 М/ф «Лiсова братiя» 
11.15 М/ф «Ранго» 
13.15 Х/ф «Знайомство з 
Факерами» s  
15.30 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2» s  
17.15 Х/ф «Твої, мої i нашi» 
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 Х/ф «Чому вiн?» n  
01.10 Панянка-селянка 
02.20 Щоденники Темного s  

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Недалечко 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Д/с «Дика прогулянка» 
09.07 ЕКо -люди 
09.15 Артефакти 
09.45 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
09.55 Мiста i мiстечкаi 
Кременець 
10.15, 11.00 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.45 Солодка дача 
11.30 Антропологiя 
12.00 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.30 Пiщана казка 
14.35 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
15.00 М/ф «Лисичка 
З Качалкою»
15.10 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
15.20 М/ф «Черевички» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Шерифи для нових 
громад 
16.15, 18.25 В УКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Свята Сiм’я», 2 с. 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Волинь Черовна 
лiнiя 
20.05 Спецпроєкт «Хвиля» 
21.20 Х/ф «Будь-якою цiною» 

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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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà àâòîìèéêó çàïðîøóºòüñÿ ïðàö³âíèê. 067-920-

67-94

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

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

  Øóêàºìî õëîïöÿ íà ïîñàäó ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà. 
Ðîáîòà ïîçì³ííà (4/4, ïî 11 ãîä.), ìîæëèâèé êàð"ºðíèé 
ð³ñò, äîñâ³ä íå îáîâ"ÿçêîâèé. 050-425-83-69.

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" çàïðîøóºòüñÿ: 
Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 270ãðí/äåíü. òåë. 
0674300280

  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

  Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, ïîêðàñêà, îòêîñè. ßê³ñíî ç 
äîñâ³äîì. 067-889-16-25

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

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

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

  Áàÿí àêàðäåîí âèðîáíèöòâà ÃÄÐ. 068-366-96-30

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

  Áåíçîïèëó «Ãóäëàê»-800 ãðí. òà «Øò³ëü»-2000 
ãðí.;áåíçîêîñó «Ãóäëàê»-1000 ãðí. òà «Äåî Ìàê»-1 800 
ãðí;åëåêòðîäâèãóí- 4 êâò, 1,500 îáîð.;ÿâó-350;ìîòîáëîê 
ìàëèé-Ôîðòå-25;ìàñêà çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí». 068-
216-34-20

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

  Áðîëåð òóøêà, àáî æèâà âàãà. 097-354-76-66

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

  Âåëèêó êàðòîïëþ, íóòð³é æèâîþ âàãîþ òà òóøêàìè. 097-
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

  Â³êíî ì/ï, á/ó: 135*133. 067-922-58-45

  Âóã³ëëÿ ÀÊ;ïðàëüíà ìàøèíà «Àð³ñòîí» ,ÎÊÀ-9;ñåéô 
ìåòàë;øïàëè äåðåâ`ÿí³;áî÷êè ìåòàë 2 øò;íîæíà øâ. ìàø. 
«Ç³íãåð». 063-695-30-20

  Âóëèêè íîâ³ ç ðàìêàìè, 5 øò. 098-654-95-09

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

  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

  Äà÷à ç êîíòåéíåðîì, º ïîãð³á, ð-í Òàëèìîí³âêà; 
ñ³÷êàðíþ;êàðòîïëþ ì³ëêó. 093-017-87-72, 096-583-14-35

  Äà÷à íà ñò. «Ïëàíîâèé», áóäèíîê öåãëÿíèé, ïðèñòðîéêà, 
çåì. ä³ë. äîãëÿíóòà, õîðîøèé çà¿çä. 098-943-24-64

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

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

  Äâåðíèé áëîê äëÿ ñàðàÿ, ïîãð³áà;øâåéíó ìàø. «Ïîä³ëü-
ñüêà» 1959 ð., íîæíà;òðþìî. 067-754-44-65

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

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

  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

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

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

  Äèâàí íåäîðîãî;ãàç. áàëîí ìàëèé ç ãàçîì. 067-289-29-69

  Äëÿ ë³êóâàííÿ áäæ³ë ó âåñíÿíèé ïåð³îä â³ä êë³ùà ïðî-
ïîíóþ ÊÀÑ 81/08 íà ï`ÿòè òðàâàõ, áåçïå÷íèé äëÿ áäæ³ë òà 
äîâê³ëëÿ. 097-170-90-05

  Äðåëü ì³öíà â-à ÑÑÑÐ;áóòåëü 20 ë;ñàìàíè ãëèíÿí³ 
ÿê³ñí³;âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé 097-878-11-70

  Åë.  çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ,ìîòîáëîê 
Fortehsd16-105 E á/ó, ïåðôîðàòîð ÁÎØ 840 W, áîëãàðêà 
ÌÀê³òà 720 W, áåíçîïèëà Øò³ëü MS-461 - âñå íîâå. 097-
238-27-51

  Åëåêòðîìîòîð 1 êâ., 3000 îá., 220 â., íåäîðîãî. 063-
268-23-01

  Åìàëüîâàíó êàñòðóëþ ç êðèøêîþ 40 ë., 500 ãðí. 097-
526-76-06

  Çàï÷àñòèíè äî àâòî. Ìîñêâè÷;äîìêðàò äî 25 ò.;ñèäóøêè 
ÂÀÇ 2108 á/ó. 073-315-25-15

  Çåì. ä³ë., ïðèâàòèç., 6 ñîò., âóë. Êàòóêîâà, ç âèñîêèì 
ôóíäàìåíòîì 9*11 ì., òà äîêóìåíòàìè íà áóä³âíèöòâî, íå-
äîðîãî. 097-254-55-49, 063-347-91-15

  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 

  Êàí³ñòðè ìåòàë. 20-30 ë;êèðïè÷ âîãíåóïîðíèé-50 
øò;äîñêè-äðîâà;á³î-òóàëåò ê³ìí. â äîáðîìó ñòàí³ 10 ë. 
093-407-27-33

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 093-799-13-49

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 093-799-13-49

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-463-97-60, 063-024-75-13

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

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

  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó;ìåäîãîíêó í/ñ íà 4 ðàìêè âåë;ñåðâ³ç 
ñòîë. ðàäÿíñüêèé;íàá³ð ëîæîê:ñòîëîâ³, äåñåðòí³, ÷àéí³, 
ïîñåðåáðàí³;âàçà êðèøòàëü;òàð³ëêè çàêóñî÷í³. 093-849-93-36

  Êàðòîïëþ: âåëèêó 4 ì³øê., ïîñàäêîâó 6 ì³øê., ñòîëîâ. 
áóðÿê 3 ì³øê., íåäîðîãî. 097-499-00-12

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

  Êèëèì 2õ3, òåëåâ³çîð «Ô³ë³ïñ» á/â, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, 
òþíåð, êàñòðþë³ 40, 15, 8 ë. 063-021-52-71-, 097-328-48-83

  Êèëèì äëÿ ï³äëîãè;2-ñïàëüíå ë³æêî;÷àéíèé òà êàâîâèé 
ñåðâ³ç;êðèøòàë. âàçè;ïîäóøêè ï³ð`ÿí³. 063-786-37-48

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

  Êîðîâà ò³ëüíà 7,5 ì³ñ., òåëèöÿ ò³ëüíà 2 ì³ñ., äîáðîãî 
ïîâîäó;êàðòîïëÿ íàñ³ííºâà. 098-464-23-39

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

  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

  Êðîëÿ 10 ì³ñ. òà êðîëèöþ 9 ì³ñ., íà ðîçâ³ä. 096-561-68-94

  Êóêóðóäçó, 1 ò. 068-831-71-77

  Êóð÷à ñóòî÷íå:áðîëëåð, ìàñòåð ãðåé, ³ñïàíêà, ç 7.06.2021 
ð. 097-354-76-66

  Ì`ÿñî íóòð³¿. 063-694-20-04, 068-348-13-87

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

  Ìåáë³ ÑÑÑÐ:øêàô 3-ñòâîð÷, êîìîä, ë³æêî äâîõñï. ç 
ìàòðàöîì, äèâàí êíèæêà, ñåðâàíò, òðèëüÿæ, âñå äåøåâî. 
063-136-04-42

  Ìåáë³:2 ñò³íêè øàôè-800 ãðí;äèâàí-200 ãðí., âñå á/ó 
098-288-44-56

  Ì³ëêó êàðòîïëþ. 073-429-56-52

  Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó òà êà÷êè øèïòóíè. 063-896-99-20,093-
894-39-91,097-826-08-12

  Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó. 063-686-50-49

  Íóòð³¿ ñàìö³ òà ñàìêè 5-7 ì³ñ. 093-940-95-67

  Îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³, îïðèñêóâà÷ ðó÷íèé 
(íîâ³); åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ íàñò³íí³, äóéêè íîâ³, âîäÿí³ íàñîñè, 
çàï÷àñòèíè äî àâòî. «Ìîñêâè÷», äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 6-10 
ðîê³â äëÿ ä³â÷èíêè. 068-216-34-20

492844

488036
491645

492067

492157

492438

492845
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491433

492810 492845

491799

492723 492861

  Îöåò ìåäîâî-ÿáëó÷íèé (ñ³ê ç ÿáëóê àíòîí³âêà, ìåä 
ð³çíîòðàâ`ÿ) ðåêîìåíäîâàíî ïðè ãîëîâíèõ áîëÿõ, â³ä÷óòòÿ 
âòîìè, ëþäÿì ç íàäì³ðíîþ âàãîþ. 097-170-90-05, 093-
204-71-57

  Ïàñ³êó;âóã³ëëÿ 3 500 ãðí/ò. 097-515-55-92,063-694-56-92

  Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà,øâåéí 
ìàø «Ñ³íãåð»,àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, âàíî÷êà äèòÿ÷à,ãàðäèíè, 
ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à ñàõàðó,á³äîí àëþì³í. 
097-147-84-88

  Ï³àí³íî ÷îðíîãî êîëüîðó-500 ãðí.,êîìîä ñó÷àñíèé; 
ïèñüìîâèé ñò³ë â äîáðîìó ñòàí³, òðüîõäâåðíà øàôà, 
ñåðâàíò,ðèáêè «ãóï³» ïî 5 ãðí/îäíà,ðîñëèíè «ð³÷÷³ÿ» â àêâà-
ð³óì. 063-316-28-84,096-690-84-07

  Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-704-97-81

  Ïîðîñÿò ìàëèõ, àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 063-829-26-41

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

  Ïîðîñÿò. 067-303-58-98

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

  Ïîðîñÿòà, ì. Êîçÿòèí 3 000 ãðí. 067-199-86-20

  Ïîðîñÿòà. 098-783-45-01

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

  Ïðàëüíà ìàøèíà àâòîìàò «Zanussi»;ñòàíîê äåðåâîîáðîá-
íèé (öèðêóëÿðêà). 067-302-24-00

  Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò, íåäîðîãî. 068-917-93-86

  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

  Ïøåíèöþ. 096-303-62-23, 097-230-39-96 

  Ñàæàíö³ âèíîãðàäó ð³çíèõ ñîðò³â â³ä 50 ãðí. 097-297-
81-71

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

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

  Ñêëÿí³ áàíêè ð³çí³;áóòë³ ñêëÿí³ 10-20 ë. 067-319-91-24

  Òåëåâ³çîð «Samsung» 21 ä³àãîí;òåë. «Samsung» 14 ä³àãîí. 
067-423-56-37

  Òåëåâ³çîð «Samsung» â äîáðîìó ñòàí³. 073-326-41-42

  Òåëåâ³çîð íà êóõíþ «Ïàòð³îò», 19 äþéì., 800 ãðí., òîðã, 
õîð. ñòàí³. 073-277-71-28, 096-027-77-38

  Õîëîäèëüíèê «Ì³íñüê», á/ó â õîðîø. ñòàí³. 096-394-91-37

  Õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé «Ñíàéãå» â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó 
ñòàí³, 3 000 ãðí. 097-353-17-70, 093-041-69-49

  Öåãëó âîãíåòðèâêó;ïîñóäîìèéíó ìàøèíó. 063-622-64-98

  Öåãëó ðâàíà ñêàëà òè÷îê-ëîæîê, êîë³ð ñëîíîâà ê³ñòêà, 69 
øò., íåäîðîãî. 097-449-53-71, 063-319-56-31

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

  Øâåéíó  ìàøèíó  íîæíó  «ßðèíà» ; òåëåâ ³ çîð 
«Samsung»;á³äîíè 20 ³ 40 ë;âèòÿæêà êóõîííà; òåõí³÷íà ðå-
çèíà 1,5*1,2*0,15 ì.

  Øïàëè á/ó-30*24*5,95 ì.-2 øò;êë³òêè äëÿ ïòèö³;ñï³í³íãè. 
063-626-85-02

  Áîðîíè 3 øò. 067-423-56-37

  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., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 
067-457-08-87

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

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

  2-ê³ì. êâ.,46 êâ. ì., íå äîðîãî, 2-é ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç 
çðó÷íîñòåé ç ï³÷íèì îïàë., âóë. Äîâæåíêà 93-Á,ð-í áàçè 
Áîðîâñüêîãî, º ñàðàé òà ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, . 067-789-20-32, 
063-411-37-78 

  2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., öåíòð, 3-é ïîâåðõ. 063-359-40-07

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

  2-õ ê³ì. êâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà, ñåðåäíÿ, 4 ïîâ. 
093-704-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., â 1-íî ïîâ. áóäèíêó, 67 êâ. ì., ñó÷àñíå ïëà-
íóâàííÿ, âåëèê³ ê³ìí., òà âåëèêà êóõíÿ, â ñèñòåì³ êðèíè÷íà 
âîäà, êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðäåðîáíà, øè-
ðîêèé êîðèäîð, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë. ïðèâàòèçîâàíà, îãîðî-
äæåíà íîâèì çàáîðîì. 063-296-91-71

  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. 067-789-20-32, 063-411-37-78

492445
492437

492320

492811
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492156

490980

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

  2-õ ê³ìí. êâ., ïëîùåþ 41 êâ.ì. ãàç. êîòåë., âèñîê³ ñòåë³, 
áåç ðåìîíòó. Ìîæëèâî çðîáèòè îêðåìèé âèõ³ä. 093-553-84-
96, 050-59-79-161 

  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., ñàðàé, ãàðàæ, íåäîðîãî. 097-706-53-64

  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

  4-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23, æèòëîâ. ñòàí., 
³íä. îïàë., íåäîðîãî. 093-704-31-57

  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., çåì. ä³ë. 4 ñîò., ãàç, ãîñï. áóä. 063-
773-28-96, 2-33-98

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

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

  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

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

  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. Ïðîëåòàðñüêà 101, ð-í ÇØ ¹3. 093-353-
67-33, 096-006-74-57

  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. îïàë., âñ³ çðó÷íîñò³, 3 ê³ìí., 87 êâ. ì., àáî 
ì³íÿþ íà 2-3-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì. Êîçÿòèí. 093-646-96-41

  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 ç ïðèáóä. áóä³âëÿìè, êðèíèöÿ, ï³÷íå òà ãàç. 
îïàë., âóë. Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59

  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

492439

492810

  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, âóë. Óêðà¿íñüêà, çàã. ïëîù. 65,1 êâ. 
ì., æèòë. ïëîù. 41,3, êóõíÿ, âåðàíäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, 
ïîãð³á, êîëîäÿçü, óáèð. ë³òíÿ, îãîðîæà, ãàç+ï³÷íå îïàë. 
063-392-91-02

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, îïàë. ãàç+ï³÷íå, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë. 16 ñîò. 063-695-30-20

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ïðîâ. Øåâ÷åíêà 21, çàã. ïëîù. 73 
êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáëÿìè, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ,äâ³ð çàêë. ïëèòêîþ, çåì. ä³ë. 14 ñîò. 
096-855-53-59

  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé, âóë. Ïðèîçåðíà 21, ð-í Öàðñüêå 
ñåëî. 097-195-57-75, 063-293-14-23

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

  Áóäèíîê íîâèé, âóë. Áåñàðàáà, ãàç+ï³÷íå, ãàðàæ, ïîãð³á. 
093-704-31-57

  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. Âåðíèãîðîäîê, 83 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãîñï. áóä., çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-346-54-35

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 96 êâ. ì., çåì. ä³ë. 31 ñîò., ïðèâàòèç, 
âîäà, áîéëåð, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç òà êîòåë 
äðîâ., ñàä. 063-104-31-23 

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë. 15 ñîò., 
á³ëÿ ñòàâó. 093-849-93-36

  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. Ïóñòîõà. 063-393-01-78

  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 öåãëÿí., íåäîðîãî, ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 60 ñîò. çåìë³, ñàäîê. 093-024-06-07

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

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

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

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

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

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî â ñ. Іâàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà) ç óñ³ìà 
ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìë³ 18 ñîòîê-ïðèâàòèçîâàíà, ãàç íà âó-
ëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, ë³ñ ÷åðåç ãîðîä, äî Êîçÿòèíà 4,5 êì., 
ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

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

  Äà÷íèé öåãë. áóäèíîê â êîîï. «ßáëóíüêà» íà ïëàíîâîìó ç 
âáèðàëüíåþ, ñàäîê. 067-66-22-642 74 

  Äà÷ó ç äâîïîâåðõ. áóäèíêîì, áåç âíóòð³øí. ðîá³ò, íà 
Òàëèìîí³âö³, â ð-í³ âóë. Íåêðàñîâà. 093-152-31-50

  Çåì. ä³ë., 20 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðó. 093-704-31-57

  Çåì. ä³ë.,5 ñîò., öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 
093-704-31-57

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

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

  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 15 òà 16 ñîò. â ðàéîí³ Ìàòðîñîâà, ïðîâ. 
Äåïîâñüêèé. 097-511-19-08

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

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

492608
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492784

ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

491795

  Òåðì³íîâî ïðîäàì â çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ. Ìàõ-
í³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî â³ä öåí-
òðó. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª 
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 
ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-60-57-822

  ×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

  ×àñò. áóäèíêó, 0,08 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-
663-57-24 

  ×àñò. áóäèíêó, ïðîâ. Ëóãîâèé, 15 ñîò. çåì. ä³ë., áåç ðå-
ìîíòó. 093-704-31-57

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

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

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

  ×àñòèíó áóä., â öåíòð³ ì³ñòà, çàã. ïëîùà 35 êâ. ì., âñ³ 
çðó÷íîñò³. 093-732-76-15

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 64 
êâ. ì., óòåïëåíèé. 097-558-19-16

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

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  ÂÀÇ 2101, 1980 ð.â., áåíçèí. 096-264-75-92

  ÂÀÇ 2106, 1990 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîð. ñòàí, íåäîðîãî. 
067-455-52-90

  ÂÀÇ 21099, ãàç-áåíçèí, õîð. ñòàí., 1993 ð.â. 096-264-
75-92

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

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

  Êàëèíà-18, 2008 ð.â., ãàç+áåíçèí, êîë³ð ìîêðèé àñôàëüò. 
068-023-60-83

  Ìîòîöèêë «Âàéïåð» 150 êóá., â õîð. ñòàí³. 096-583-58-89

  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

  Òàâð³þ 1998 ð. â.; 1,1. 096-136-16-85

  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

  Áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè, ìëèíè á/ó â ëþáîìó ñòàí³, 
ìîòîáëîêè, ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàí³. 068-216-34-20

  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

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

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

  Êàðòîøêó. 067-159-28-54 

  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

  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
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, àáî ñòóäåíòêó. 

063-628-59-15, 063-628-59-25

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç ãàðíèì ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà, 5 000 
ãðí+êîìóí. ïîñë. 068-962-46-16

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 097-113-28-48

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

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

  Çäàì íà ïðîêàò áåòîíîì³øàëêó 0,25 êóá. ì., v-220. 093-
409-34-52

  Ïîòðåáóþ ïîñëóãè åâàêóâàòîðà äëÿ äîñòàâêè êîíòåéíåðà. 
093-646-96-41

  Ñàìîòíÿ, ïîðÿäíà, ïðèºìíà æ³íêà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñåðéîç-
íèì, íàä³éíèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. 068-753-34-61

  Òåðì³íîâî æ³íêà øóêàº ðîáîòó:ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿ-
äàëüíèö³, äîïîìîãà íà ãîðîä³, ïðèáèðàííÿ êëóìá òà ³íøå, 
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 067-192-67-78

  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó, ðåìîíòè òà ³íøå. 067-
136-78-48

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



16 RIA-Ê, 20 òðàâíÿ 2021

РЕКЛАМА

АНЕКДОТИ 

492842

ОВЕН 
Вашим девізом цього тижня може стати 
"міра у всьому". Однак, коли все пра-
вильно і розмірено, може стати і нудно. 
Своєчасний прояв ініціативи принесе 
бажані результати і подальше кар'єрне 
зростання. Беріть активну участь у ви-
рішенні питань на роботі і вдома. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете здатні блискавично вирішити 
більшість тих проблем, які перед вами 
виникнуть. Якщо ви не будете робити 
собі послаблень, то перед вами від-
криються блискучі перспективи в діловій 
сфері. Необхідно слухати свій внутріш-
ній голос: зараз він допоможе інтуїтивно 
вибирати правильне рішення.

БЛИЗНЮКИ 
Вам варто проявити терпіння, не квапте 
події, і все складеться якнайкращим для 
вас чином. Вас чекає удача в справах, 
але на перший план вийде особисте 
життя. Проблеми, які вас турбували, або 
зникнуть самі собою, або вам допоможе 
їх вирішити ваша кохана людина.

РАК 
Не варто рватися на перший план і хапа-
тися відразу за все, набагато краще буде 
управляти ситуацією, залишаючись в тіні. 
У середу добре завершувати щось старе 
віджиле, можливо, вам пора звільнити 
місце для нового у своєму житті. 

ЛЕВ 
Незважаючи на вашу активність і 
працездатність, в середині тижня до вас 
може підкрастися хандра. Тоді змініть 
темп, постарайтеся знизити обсяг робо-
ти, вона нікуди від вас не дінеться. 

ДІВА 
Успішно пройдуть зустрічі та ділові 
переговори. Вам необхідно розібратися 
в своєму емоційному стані і навчити-
ся контролювати свої почуття. Якщо 
не будете впадати в крайнощі, перед 
вами відкриються вельми райдужні 
перспективи.

ГОРОСКОП НА 20-26 ТРАВНЯ

ТЕРЕЗИ 
У вас з'явиться шанс підняти свій авто-
ритет і знайти спільну мову навіть з най-
більш незговірливими людьми. Якщо 
вдасться узгодити свої дії з колегами, ви 
зможете досягти небувалих висот. Але 
все доведеться робити самому, і бажано 
почати раніше.

СКОРПІОН 
Розташування зірок дасть вам можли-
вість проявити свої найкращі якості. 
На роботі все складається просто 
відмінно, чекайте прибутку і вигідних 
контрактів. Постарайтеся швидше за-
вершити всі справи і приділити більше 
часу особистому життю. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вас охопить непереборне бажання 
проникнути в суть речей. Ви багато 
побачите з нової точки зору, але не за-
хоплюйтеся аналізом на шкоду активній 
діяльності. У середу важливо не спізню-
ватися, вас будуть оцінювати

КОЗЕРІГ 
Тиждень може виявитися активним 
і плідним за умови, що ви проявите 
терпіння і дипломатичність. Вам просто 
необхідно вловити загальний настрій 
на роботі, це розширить ваші можли-
вості. У неділю не витрачайте багато 
часу на порожні балачки.

ВОДОЛІЙ 
Нехай ваша скромність обмежиться тим, 
що ви не будете надто багато говорити 
про свої досягнення. Будьте активні-
ше, не настільки важливим виявиться 
результат, як сама ваша рішучість. Є 
ймовірність підвищення на посаді.

РИБИ 
Ситуація на роботі досить складна, тому 
доведеться докласти чимало зусиль, 
щоб виконати поставлені завдання. 
Але нові приємні обставини увійдуть 
у ваше життя, що дозволить вам стати 
оптимістом. Багато справ вирішаться без 
особливих зусиль.

ÄÎÇÂ²ËËß

Що таке сімейний компроміс? Чоловік хоче 
на лижний курорт в Альпи, а дружина на тепле 
море в Єгипет. Компроміс – всі їдуть в Єгипет, 
але чоловікові дозволяється взяти з собою лижі…

***
Мій чоловік такий романтик! 
Я йому сердечко на капоті нацарапала, то він аж 
заплакав.

***
– Жінко, ця сукня вас повнить!
– Ну слава Богу, а то я все на чебуреки грішила.

***
Пішла на ринок за медом, кажу дядькові:
– Дайте мені мед.
Він питає:
– Який?
Я подивилася на нього, як на дурня, і 
відповідаю:
– З бджоли.

Він теж подивився на мене, як на дурочку, але 
мед продав. Сказав, що це з найкращої бджоли 
на його пасіці.

***
Черга в поліклініці, відчиняються двері кабінету і 
лікар на весь коридор повідомляє:
– Згідно із Законом про захист персональних 
даних, ми не маємо права запрошувати 
пацієнтів, називаючи їх на прізвища та імена. 
Чоловіче з сифілісом, зайдіть!

***
– Дві пляшки віскі і пачку сигарет, будь ласка.
– Чим будете розраховуватися, готівкою чи 
карткою?
– Здоров'ям.

***
– Давайте просто посидимо мовчки? Тут так 
красиво, не хочу порушувати цю тишу…
– Тягніть уже свій білет!
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Погода у Козятині 


