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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЯК СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ 
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

ЛІКАРНІ ВСЕ-ТАКИ ОБ'ЄДНАЮТЬ. ЦЕ ОСТАТОЧНО

с. 7

 Третьокласник йшов 
до школи №5, але 
мусив повернутися 
додому через стрес, 
що пережив дорогою. 
На пішохідному 
переході його ледь 
не збив автомобіль. 
Дитині чудом вдалося 
вистрибнути буквально 
з-під коліс 

 — З цим переходом 
треба щось робити, — 
кажуть місцеві мешканці. 
Знак про пішохідний 
перехід для водіїв майже 
«невидимий» і фарба 
на «зебрі» практично 
стерлася. Може 
вже варто навести 
тут лад?

с. 4

ПРО ТЕАТР «ОВАЦІЯ»
 Чи знали ви, що у Козятині 
є театр, куди набирають 
дорослих без акторського 
досвіду? «Овація» презентує 
козятинчанам цікаву виставу, 
на яку запрошують усіх охочих. 
Як виникла ідея, хто серед 
акторів і коли прем’єра? 

с. 9

ОПОРНИХ ШКІЛ 
БУДЕ ТРИ
 На сесії депутати міської ради 
прийняли рішення про створення 
опорних закладів освіти 
Козятинської громади. Таких буде 
три. Ще три заклади перетворять 
на філії, а з двох зроблять 
гімназії. Що це означає?

с. 2

ПОКИ НЕ СТАЛАСЯ ТРАГЕДІЯ
ПОКЛАДІТЬ «ПОЛІЦЕЙСЬКОГО» НА ПРБ

ХОТІЛИ ЯК КРАЩЕ, 
А ЩО ВИЙШЛО? с. 2

с. 5

Дорожньої розмітки 
практично не видно, фарба 
стерлася. Місцеві мешканці 
кажуть, що водії тут «літають» 
і дорогу переходити страшно
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ìèíóëîãî òèæíÿ ìè ïîâ³äî-
ìëÿëè, ùî ó Êîçÿòèí³ ïðîâåëè 
êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ îïîðíî¿ 
øêîëè. Äî íüîãî äîëó÷èëèñÿ 
äâà çàêëàäè — ë³öåé-øêîëà òà 
øêîëà-ã³ìíàç³ÿ-äèòÿ÷èé ñàäîê. 
¯õ îáèäâà âèçíàëè îïîðíèìè. 
×åðãà áóëà çà ì³ñüêîþ ðàäîþ, 
ÿêà ìàëà âèð³øèòè öå îñòàòî÷íî 
íà ñåñ³¿.

Ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ ðîçãëÿäà-
ëè íà çàñ³äàíí³, ùî â³äáóëîñÿ 
ó ï’ÿòíèöþ, 28 òðàâíÿ, áóëî 
ê³ëüêà ð³øåíü, ùî ñòîñóâàëèñÿ 
îñâ³òè. Äåïóòàòè ïðîãîëîñóâà-
ëè çà ñòâîðåííÿ îïîðíèõ øê³ë. 
Ùîïðàâäà, ¿õ áóäå íà äâ³ á³ëü-
øå. Ñòàòóñ «îïîðíà» ìàòèìóòü 
ë³öåé-øêîëà, øêîëà-ã³ìíàç³ÿ-
äèòÿ÷èé ñàäîê, ùî ó Ñèãíàë³, 
à òàêîæ øêîëà ¹ 9, ùî ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³. Äî ðå÷³, îñòàííüî¿ 
íå áóëî ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ, ÿêå 
ðîçì³ñòèëè íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè 
çà ê³ëüêà òèæí³â äî ïðîâåäåííÿ 
çàñ³äàííÿ.

Ìè âæå ïîÿñíþâàëè, ùî 
òàêå îïîðíà øêîëà. Öå ãîëî-
âíèé çàêëàä, äå ä³òè â÷àòüñÿ 
ç 1 ïî 11 êëàñ, ÷è ç ñàäî÷êà 

ïî 11 êëàñ, ÿêùî º äîøê³ëüíå 
â³ää³ëåííÿ. Òàêîæ îïîðíó øêî-
ëó ìîæíà íàçâàòè ãîëîâíîþ, 
áî âîíà ìàº ñâî¿ â³ää³ëåííÿ — 
ô³ë³¿. Äåòàëüí³øå çóïèíèìîñÿ 
íà öüîìó.

Ô ³ ë ³ ¿  —  ö å  øêîëè -
äåâ’ÿòèð³÷êè. Îäíà ç íàøèõ 
îïîðíèõ øê³ë ìàòèìå ¿õ äâ³, 
ðåøòà — ïî îäí³é. Òàê, ô³ë³-
ºþ ë³öåþ ñòàíå ÇÍÂÊ ¹ 6, ùî 
ó Çàë³çíè÷íîìó, ÿêå â íàðîä³ 
íàçèâàþòü äðóãèì Êîçÿòèíîì. 
Øêîëè ó Ôëîð³àí³âö³ òà Êîð-
äèø³âö³ áóäóòü ô³ë³ÿìè øêîëè-
ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ 
Âîëîäèìèðà Ï³äãîðáóíñüêîãî. 
À øêîëà â ²âàíê³âöÿõ, ÿêà é 
íèí³ º ô³ë³ºþ ÇÍÂÊ ¹ 9, òàê ³ 
çàëèøèòü çà ñîáîþ ñâ³é ñòàòóñ.

Âèùåïåðåðàõîâàí³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè ñòàíóòü ô³ë³ÿìè âæå ç 
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Öå 
îçíà÷àº, ùî ò³ ¿õ ó÷í³, ÿê³ ìà-
þòü ç 1 âåðåñíÿ 2021-ãî ï³òè 
äî 10 ÷è 11 êëàñó, áóäóòü íàâ÷à-
òèñÿ â îïîðíèõ øêîëàõ. Òîáòî, 
äåñÿòè- é îäèíàäöÿòèêëàñíèêè 
ç Çàë³çíè÷íîãî áóäóòü ïðè¿çäèòè 
íà íàâ÷àííÿ äî ë³öåþ, à ñòàð-
øîêëàñíèêè ç Ôëîð³àí³âêè òà 
Êîðäèø³âêè — äî øêîëè-ã³ì-

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA 
Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ êîçÿòèí-
÷àíêà ïàí³ Í³íà. Âîíà ðîçïîâ³-
ëà, ÿê ó íå¿ â ãîñòÿõ áóëè ðîäè÷³, 
ÿê³ çâåðíóëè óâàãó íà íåïîðÿäîê 
ó íàøîìó ì³ñò³.

— ²äó÷è ðàíêîì íà ðèíîê, âîíè 
ïîì³òèëè ç ë³âî¿ ñòîðîíè âóëèö³ 
Ãðóøåâñüêîãî ðîçê³øí³ áóð’ÿíè 
³ çàïèòóþòü ìåíå: «Öå ó âàñ 
â öåíòð³ ì³ñòà ìåòðîâ³ áóð’ÿíè 
ðîñòóòü?» Ñîðîìíî ìåí³ ñòàëî 
çà íàøå ì³ñòî. Ê³îñê çíåñëè, 
â³ä íüîãî ò³ëüêè ôóíäàìåíò çà-
ëèøèâñÿ, à âñåðåäèí³ — ìåòðîâ³ 
áóð’ÿíè. Äî êîãî çâåðíóòèñÿ, ùîá 
íàâåëè ëàä — íàâ³òü íå çíàþ. Îò ³ 
çàòåëåôîíóâàëà äî âàøî¿ ðåäàê-
ö³¿, — êàæå êîçÿòèí÷àíêà. Ï³ä 
ê³íåöü òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ïàí³ 
Í³íà íàâåëà, ÿê ïðèêëàä êâ³ò-
íèê á³ëÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ñ³ëüðàäè. 
Êàæå: òåðèòîð³ÿ âåëèêà, àëå ïî-
äèâ³òüñÿ, ÿêà òàì êðàñà.

Ìè ïîáóâàëè íà ì³ñö³ êîëèø-
íüîãî ê³îñêó ³ íà êâ³òíèêó, ùî 

ОПОРНИХ ШКІЛ БУДЕ ТРИ 
Зміни  На сесії депутати міської 
ради прийняли рішення про створення 
опорних закладів освіти Козятинської 
громади. Таких буде три. Ще три 
заклади перетворять на філії, а з двох 
зроблять гімназії. Що це означає?

íàç³¿-äèòÿ÷îãî ñàäêà ó Ñèãíàë. 
Ï³äâîçèòè øêîëÿð³â ìàþòü 
øê³ëüíèìè àâòîáóñàìè.

Ùå îäíå ð³øåííÿ, ÿêå äåïó-
òàòè ïðèéíÿëè òîãî äíÿ, ñòî-
ñóâàëîñÿ äâîõ ³íøèõ çàêëàä³â 
ãðîìàäè. Éäåòüñÿ ïðî øêî-
ëè ó Ïèêîâö³ òà Ñåñòðèí³âö³. 
¯õ ïåðåòâîðþþòü íà ã³ìíàç³¿. 
ßêùî, ïðî÷èòàâøè öå ñëîâî, âàì 
íà äóìêó ñïàëà øêîëà-ã³ìíàç³ÿ-
äèòÿ÷èé ñàäîê ³ìåí³ Âîëîäèìèðà 
Ï³äãîðáóíñüêîãî, ùî ó Ñèãíàë³, 
òî ìóñèìî âàñ ðîç÷àðóâàòè. Áî 
ã³ìíàç³ÿ, ÿêà áóäå ó Ïèêîâö³ 
òà Ñåñòðèí³âö³, öå çîâñ³ì íå òà 
ã³ìíàç³ÿ, ÿêà º çàðàç ó Ñèãíàë³.

Ðîçòëóìà÷èòè öåé òåðì³í 
ïðàâèëüíî íàì äîïîìîæå íî-

âèé Çàêîí «Ïðî ïîâíó çàãàëüíó 
ñåðåäíþ îñâ³òó», ÿêèé ïðèéíÿ-
ëè ìèíóëîãî ðîêó ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³. Ó íüîìó âêàçàíî, ùî ã³ì-
íàç³ÿ «çàáåçïå÷óº çäîáóòòÿ áàçî-
âî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè». Ïðîñò³øå 
êàæó÷è, ã³ìíàç³ÿ, â³äïîâ³äíî 
äî íîâîãî çàêîíó, öå çâè÷àéíà 
øêîëà-äåâ’ÿòèð³÷êà. Òîæ óæå ç 
1 âåðåñíÿ 2021 ðîêó ó íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ Ïèêîâöÿ òà Ñåñòðèí³â-
êè íå áóäå ñòàðøèõ êëàñ³â.

Òîæ ç íîâîãî íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó ï’ÿòü øê³ë Êîçÿòèíñüêî¿ 
ãðîìàäè ñòàíóòü äåâ’ÿòèð³÷êàìè. 
² öå ëèøå ïåðøèé åòàï çì³í, 
ÿê³ òîðêíóòüñÿ ñèñòåìè îñâ³òè. 
Ö³ çì³íè ïðîäèêòîâàí³ ñàìå 
òèì çàêîíîì, ÿêèé ìè çãàäó-

âàëè âèùå. Àäæå, çà íîâèìè 
ïðàâèëàìè, ÿê³ ïî÷íóòü ä³ÿòè 
âæå ç 2024 ðîêó, áóäå òðè òèïè 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â: ïî÷àòêî-
âà øêîëà, ã³ìíàç³ÿ òà ë³öåé. 
Ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ íàâ÷àòè-
ìóòüñÿ ç 1 ïî 4 êëàñ, ó ã³ìíà-
ç³¿ — ç 5 ïî 9, ÷è ç 1 ïî 9, ÿêùî 
äî ñêëàäó ã³ìíàç³¿ áóäå âõîäèòè 
ïî÷àòêîâà øêîëà, à â ë³öå¿ — ç 
10 ïî 12. Êð³ì òîãî, ë³öå¿ ìîæóòü 
ñòâîðþâàòè íå ñêð³çü. Ïîêè ùî 
ó çàêîí³ ïðîïèñàíî, ùî ë³öåé 
ìîæóòü ñòâîðèòè, ÿêùî íàñå-
ëåííÿ ì³ñòà ñòàíîâèòü á³ëüøå 
50 òèñÿ÷. Ó Êîçÿòèí³ ëþäåé 
ìåøêàº âäâ³÷³ ìåíøå. Ìîæëèâî 
öþ íîðìó çàêîíó ïåðåãëÿíóòü ³ 
öèôðà çíèçèòüñÿ.

Випускники Кордишівської СЗШ. Цьогоріч школа набирала 11 клас востаннє, бо вже з 
1 вересня вона буде дев’ятирічкою. Фото з Фейсбук-сторінки Кордишівської СЗШ 

Це квітник у селі Козятині Самосії на вулиці Грушевського 
Дерева і бур'яни зрізали, 
але не прибрали 

á³ëÿ ðàäè ñåëà Êîçÿòèíà.
Êâ³òíèê ñïðàâä³ ãàðíèé.
— Ðàí³øå ïðàöþâàëè íà êâ³ò-

íèêó áðèãàäîþ 6 ëþäåé, òåïåð çà-
ëèøèëîñÿ âñüîãî äâîº. Âæå ÿêèé 
º, òàêèé º. Íàâåñòè òó êðàñó, ÿêà 
ùå â ìèíóëîìó ðîö³ áóëà, ðóê ³ 
÷àñó íå âèñòà÷àº, — êàæå ñòàðî-
ñòà ñåëà Òåòÿíà Êàòåðèçþê. — 
Çâè÷àéíî, çàöâ³òóòü ³ðèñè, ÷îð-
íîáðèâö³ ³ áàãàòî ð³çíèõ êâ³ò³â, 
áóäå á³ëüø êðàñèâî. Çàðàç òàêèé 

ïåð³îä, ùî âåñíÿí³ êâ³òè âæå â³ä-
öâ³ëè, à ë³òí³ ùå íå ðîçöâ³ëè.

À íà ì³ñö³ ê³îñêó ðîñëè ñàìî-
ñ³¿ äåðåâ. Á³ëÿ ïàðêàíà — êðîïè-
âà, ÷èñòîò³ë, êóëüáàáà òà ïèð³é.

Ïðî òåëåôîííèé äçâ³íîê 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ìè ïîâ³äîìèëè 
ì³ñüêîãî ãîëîâó Òåòÿíó ªðìàëà-
ºâó, ÿêà â ñâîþ ÷åðãó äàëà äîðó-
÷åííÿ ñâî¿ì ï³äëåãëèì íàâåñòè 
ëàä íà ïåðåõðåñò³. Îò ò³ëüêè 
áðèãàäà, ÿêà âèêîíóâàëà ðîáîòè, 

çðîáèëà òå, ùî áóëî ëåãøå — 
ñêîñèëè ïàãîíè äåðåâ ðàçîì ç 
áóð’ÿíàìè ³ âñå òå ñêîøåíå ïî-
êèíóëè ãíèòè íà äîù³ ÷è ñîõíó-
òè äî ïîðóä³ííÿ ó ñîíÿ÷íó ïî-
ãîäó. ßê íà äóìêó àâòîðà ñòàòò³, 
çðîáèëè ã³ðøå, í³æ áóëî. ßêùî 
âæå ñêîñèëè ñàìîñ³¿, òî ìàáóòü 
¿õ òðåáà âèêîð÷óâàòè, çàâåçòè 
òóäè çåìëþ ³ ïîñàäèòè êâ³òè.

Ó íàñ º áàãàòî ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü 
áà÷èòè íàøå ì³ñòî êâ³òó÷èì. Ñåð-

ã³é Ñèâàê³âñüêèé ç àêòèâ³ñòàìè 
ñàäèâ â ìèíóëîìó ðîö³ áóçîê òà 
ôðóêòîâ³ äåðåâà. Ìîæå, ùå õòîñü 
çíàéäåòüñÿ, õòî çðîáèòü êðàñó 
íà çãàäàíîìó ïåðåõðåñò³? Çâåð-
òàºìîñÿ äî äèçàéíåð³â, ìîæëèâî 
ó íèõ º ãàðí³ ³äå¿, ùîá áóëî íå íà-
êëàäíî äëÿ áþäæåòó ³ î÷³ ðàäóâàëî.

Ìîæå âèéäå êâ³òíèê ÷è ùå 
ùîñü ñõîæå äî êâ³òíèêà, ÿê 
ó ñåë³ Êîçÿòèí³, ò³ëüêè çíà÷íî 
ìåíøèì çà ðîçì³ðàìè 

Хотіли зробити краще, а що вийшло?



3 RIA-Ê, ×åòâåð, 3 ÷åðâíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ìèíóëèé íàâ÷àëüíèé ð³ê 
øêîëÿð³ çàê³í÷óâàëè îíëàéí, 
àäæå ùîéíî ðîçïî÷àâñÿ êàðàí-
òèí, ó÷í³â â³äïðàâèëè íà äèñ-
òàíö³éíå íàâ÷àííÿ. Ñïåðøó 
ïëàíóâàëè, ùî âîíî òðèâàòèìå 
òðè òèæí³, òà òîãî òðàâíÿ ä³òè 
òàê ³ íå ïîâåðíóëèñÿ çà ïàðòè.

Áëèæ÷å äî ê³íöÿ ë³òà ³ ä³òåé, 
³ áàòüê³â òóðáóâàëî îäíå ïèòàí-
íÿ: ÷è ïðàöþâàòèìóòü øêîëè 
ó çâè÷íîìó ðåæèì³, êîëè ïî-
÷íåòüñÿ 2020–2021 íàâ÷àëüíèé 
ð³ê? Òàê — â³äïîâ³ëè íà öå 
ïèòàííÿ ÷èíîâíèêè. ² áàòüêè 
âèäèõíóëè ç ïîëåãøåííÿì, áî 
íàâ÷àííÿ íà äèñòàíö³éíîìó äëÿ 
íèõ ùå òå âèïðîáóâàííÿ.

Ïåðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó óñ³ øêîëè ãîòóâàëèñÿ. ×å-
ðåç ïàíäåì³þ äîâåëîñÿ âíîñè-
òè äåÿê³ êîðåêòèâè: ðîçðîáëÿòè 
ìàðøðóòè äëÿ ó÷í³â ³ íàíîñèòè 
íà ï³äëîãó ñïåö³àëüíó ðîçì³ò-
êó, à òàêîæ â³äêðèâàòè çàïàñí³ 

âõîäè, ÿê³ çàçâè÷àé çà÷èíåí³. 
Äåÿê³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè âèð³øè-
ëè ââåñòè äâîçì³ííå íàâ÷àííÿ, 
ó äåÿêèõ ðîçðîáèëè äâà ðîçêëà-
äè äçâ³íê³â. Óñå äëÿ òîãî, àáè 
ì³í³ì³çóâàòè ñêóï÷åííÿ ä³òåé ³ 
ðèçèê ï³äõîïèòè COVID-19.

Òðàäèö³éíî íàâ÷àëüíèé ð³ê 
ðîçïî÷àâñÿ 1 âåðåñíÿ, õî÷à Äåíü 
çíàíü òðàäèö³éíèì íå áóâ. Çà-
çâè÷àé öüîãî äíÿ ó êîæí³é øêî-
ë³ âëàøòîâóþòü ñâÿòêîâ³ ë³í³é-
êè, íà ïîäâ³ð’¿ çáèðàþòüñÿ óñ³ 
êëàñí³ êîëåêòèâè, ïåðøà÷ê³â 
â³òàþòü ³ç ïî÷àòêîì íàâ÷àííÿ ³ 
çàñëóõîâóþòü âèñòóï äèðåêòîðà. 
×åðåç êàðàíòèí ë³í³éêè îïèíè-
ëèñÿ ï³ä çàáîðîíîþ. Òîæ ó÷í³ 
çáèðàëèñÿ ëèøå ó ñâî¿õ êëàñàõ.

Ùå îäíèì íîó-õàó öüîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó ñòàëè ìàñêè ç 
àíòèñåïòèêàìè. Íà óðîö³ äîçâî-
ëèëè íå âäÿãàòè çàñîáè ³íäè-
â³äóàëüíîãî çàõèñòó, à îò çàéòè 
äî øêîëè ³ õîäèòè êîðèäîðàìè 
áåç íèõ — çàñü. Ïðè âõîä³ äî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ïîñòàâèëè 

ОЛЕНА УДВУД 

 Óêðà¿íà ïðîäîâæóº ïåðåáó-
âàòè ó «æîâò³é» êàðàíòèíí³é 
çîí³. Ïðèð³ñò õâîðèõ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ çíà÷íî çíèçèâñÿ 
ïî âñ³é êðà¿í³. Íà Â³ííè÷-
÷èí³ ïðîäîâæóþòü ô³êñóâàòè 
ìåíøå ñîòí³ õâîðèõ íà äîáó, 
à ó íåä³ëþ, 30 òðàâíÿ, âçàãàë³ 
áóâ ðåêîðä — âñüîãî 15 íîâèõ 
âèïàäê³â COVID-19.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Êîçÿòèí-
ùèíè, òî ó íàñ ñòàíîì íà ðà-
íîê ñåðåäè, 2 ÷åðâíÿ, áóëî 
2995 õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ â³ä 
ïî÷àòêó ïàíäåì³¿. Òàê³ äàí³ Â³-
ííèöüêîãî îáëàñíîãî ëàáîðà-
òîðíîãî öåíòðó. Íà ñòàö³îíàð-
íîìó ë³êóâàíí³ ó Öåíòðàëüí³é 
ðàéîíí³é ë³êàðí³ ïåðåáóâàëî 

7 õâîðèõ.
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â íà òå-

ðåíàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó äîäàëîñÿ ëèøå 
17 íîâèõ âèïàäê³â. Öå — íàé-
íèæ÷èé ïîêàçíèê çà îñòàíí³ 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Ìàºìî ùå 
îäíó õîðîøó íîâèíó — çà öåé 
òèæäåíü í³õòî ç íàøèõ çåì-
ëÿê³â íå âòðàòèâ æèòòÿ ÷åðåç 
COVID-19. Öå òàêîæ âïåðøå 
çà áàãàòî òèæí³â. Òîæ çàãàëü-
íà ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ âè-
ïàäê³â ïðîäîâæóº òðèìàòèñü 
íà ð³âí³ 74.

Çàãàëîì ó òðàâí³ ï³âòîðè ñî-
òí³ ìåøêàíö³â Êîçÿòèíùèíè 
ï³äõîïèëè êîðîíàâ³ðóñ, à øåñ-
òåðî íå âïîðàëèñÿ ³ç íåäóãîþ ³ 
ïîìåðëè â³ä óñêëàäíåíü.

ОЛЕНА УДВУД

 Çà òèæäåíü áóäå ð³âíî äâà 
ðîêè, ÿê Êîçÿòèí ïîïðîùàâñÿ 
ç Ìàêñèìîì Îëåêñþêîì. Â³é-
ñüêîâèé ç ïîçèâíèì «Ìàêñîí» 
çàãèíóâ ó çîí³ ïðîâåäåííÿ áîéî-
âèõ ä³é 7 ÷åðâíÿ 2019-ãî.

Ìàêñèì áóâ îïåðàòîðîì-íà-
â³äíèêîì ó ñêëàä³ îêðåìîãî 
áàòàëüéîíó ñïåöïðèçíà÷åíö³â 
«Àçîâ». Ò³º¿ ñòðàøíî¿ íî÷³ ïî-
çèö³¿ íàøèõ â³éñüêîâèõ á³ëÿ ñìò 
Íîâîëóãàíñüêå, äå ç ïîáðàòè-
ìàìè ïåðåáóâàâ Ìàêñèì, ïî÷à-
ëè îáñòð³ëþâàòè. Ó ðåçóëüòàò³ 
îáñòð³ëó çàãèíóëè íàø çåìëÿê 
Ìàêñèì Îëåêñþê ³ ïîëòàâ÷à-
íèí Äìèòðî Ïðóãëî, ùå 8 á³éö³â 
îòðèìàëè ïîðàíåííÿ.

Ïðîùàííÿ ç Ìàêñîíîì â³äáó-
ëîñÿ 9 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó íà öåí-
òðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà. Ïðîâåñòè 
á³éöÿ â îñòàííþ ïóòü ïðèéøëè 
íå ëèøå êîçÿòèí÷àíè. Íà ïîõî-
ðîí ïðè¿õàëè òàêîæ ³ ïîáðàòèìè 
Ìàêñèìà ç áàòàëüéîíó «Àçîâ». 
Ïîõîâàëè á³éöÿ íà Ì³ñüêîìó 
öâèíòàð³. Äî ñâîãî 24-ð³÷÷ÿ â³í 
íå äîæèâ ï’ÿòü ì³ñÿö³â.

Ìàêñèì íàðîäèâñÿ ó Êàëèí³â-
ö³. Ùå äèòèíîþ õëîïåöü ðàçîì 
ç ìàìîþ ïåðå¿õàâ æèòè äî Êîçÿ-
òèíà. Íàâ÷àâñÿ ó ïåðø³é øêîë³. 
Â÷èòåë³ çãàäóþòü éîãî ÿê ö³ëå-
ñïðÿìîâàíîãî ó÷íÿ, ÿêèé äóæå 
ëþáèâ ñïîðò.

Ï³ñëÿ 9 êëàñó Ìàêñèì ïî¿õàâ 
íà íàâ÷àííÿ äî Â³ííèö³. Äàë³ 

áóëà ñòðîêîâà ñëóæáà. Ï³ñëÿ àð-
ì³¿ õëîïåöü ï³äïèñàâ êîíòðàêò ç³ 
Çáðîéíèìè ñèëàìè Óêðà¿íè ³ ç 
æîâòíÿ 2017 ðîêó ïîïîâíèâ ëàâè 
áàòàëüéîíó «Àçîâ». Òàê Ìàêñèì 
³ ïîòðàïèâ íà ñõ³ä.

Ìàêñèìà Îëåêñþêà ïîñìåðò-
íî íàãîðîäèëè îðäåíîì «Çà 
ìóæí³ñòü» ²²² ñòóïåíÿ, ïî÷åñ-
íèì çíàêîì ãðîìàäè Ìàð³óïîëÿ 
«Ìàð³óïîëü. Â³äñòîÿëè — ïåðå-
ìîãëè» ³ íàãðóäíèì çíàêîì «Çà 
äîáëåñíó ñëóæáó». Òåïåð éîãî 
íàãîðîäÿòü ùå é ïî÷åñíîþ â³ä-
çíàêîþ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Çà ãåðî¿çì òà ïàòð³îòèçì». 
Â³äïîâ³äíå êëîïîòàííÿ ïîäàëî 
Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. 
Äåïóòàòè íà ñåñ³¿ ï³äòðèìàëè.

Посмертно нагородять 
Максима Олексюка

За тиждень жодного 
летального випадку

ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ЯК 
ПРОЙШОВ ЦЕЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
Згадати все  Завершився черговий 
навчальний рік і він був не схожим 
на попередні. Адже загальнонаціональний 
карантин, оголошений через пандемію 
коронавірусу, досі триває і це привнесло 
свої корективи навіть у шкільне життя. 
Про маски й антисептики, неодноразове 
повернення до дистанційки і довший, 
ніж зазвичай, навчальний рік 

àíòèñåïòèêè, ùîá ó÷í³ ìîãëè 
îáðîáèòè ðóêè.

Îêð³ì ìàñîê, ñàí³òàéçåð³â ³ 
â³äñóòíîñò³ ë³í³éîê íà Ïåðøå 
âåðåñíÿ ïî÷àòîê íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó áóâ ñõîæèì íà âñ³ ïîïåðå-
äí³ — óðîêè, ïåðåðâè, äîìàøí³ 
çàâäàííÿ. Òà íå âñòèãëè øêîëÿð³ 
ñ³ñòè çà ïàðòè, ÿê ÷åðåç òèæäåíü 
ïðîãðèì³ëà íîâèíà — äâîº ó÷í³â 
îäí³º¿ ç³ øê³ë ì³ñòà çàõâîð³ëè 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Äâà êëàñè â³ä-
ïðàâèëè íà ñàìî³çîëÿö³þ. Äëÿ 
ðåøòè íàâ÷àííÿ ïðîäîâæèëîñÿ 
ó çâè÷íîìó ðåæèì³.

Òàê òðèâàëî äâà ì³ñÿö³, ïîêè 
Êîçÿòèí íå ïîòðàïèâ äî «÷åð-
âîíî¿ êàðàíòèííî¿ çîíè». Òîä³ 
äî íàâ÷àííÿ ó ôîðìàò³ îíëàéí 
ïîâåðíóëèñÿ ó÷í³ 5–11 êëàñ³â. 
Ïî÷àòêîâà øêîëà ïðîäîâæóâàëà 
íàâ÷àòèñÿ ó çâè÷íîìó ðåæèì³.

Äèñòàíö³éêà òðèâàëà âñüîãî 
òèæäåíü. Òà íå âñòèãëè ä³òè 
ñ³ñòè çà ïàðòè, ÿê ¿õ çíîâó â³ä-
ïðàâèëè ãðèçòè ãðàí³ò íàóêè 
â ðåæèì³ îíëàéí. ×åðåç ð³çêå 
ïîã³ðøåííÿ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ 
ñèòóàö³¿ â ì³ñò³, äèñòàíö³éíå 
ââåëè ïîâòîðíî.

Âñå æ äî ê³íöÿ ïåðøîãî ñå-
ìåñòðó ñåðåäíÿ ³ ñòàðøà ëàíêè 
øêîëè ïîâåðíóëèñÿ äî òðàäè-

ö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Àëå ç íîâîãî 
ðîêó ÷åðåç ëîêäàóí äèñòàíö³éêó 
ââåëè çíîâó. Âæå âòðåòº.

Êîëè ëîêäàóí çàâåðøèâñÿ, 
ó÷í³ ïîâåðíóëèñÿ íàçàä äî øêî-
ëè. Àëå çíîâó íåíàäîâãî. Áî âæå 
ó ëþòîìó äèñòàíö³éíå íàâ÷àí-
íÿ ââåëè ïîâòîðíî. ² öüîãî ðàçó 
âîíî òðèâàëî íàéäîâøå çà óâåñü 
2020–2021 íàâ÷àëüíèé ð³ê, áî 
ä³òè ñèä³ëè íà êàðàíòèí³ äî ê³í-
öÿ êâ³òíÿ.

Çàãàëîì ìè ï³äðàõóâàëè, ùî 
çà ö³ 9 ì³ñÿö³â øêîëÿð³â Êî-
çÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè ø³ñòü ðàç³â 

â³äïðàâëÿëè íà äèñòàíö³éíå íà-
â÷àííÿ. Ó ÷îòèðüîõ âèïàäêàõ — 
÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ, ùå ðàç — ÷å-
ðåç ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ, 
êîëè âèïàëî áàãàòî ñí³ãó, ùå 
ðàç — ÷åðåç õîëîä ó êëàñàõ.

Çàâåðøèâñÿ öåé íàâ÷àëüíèé 
ð³ê òåæ íå ñòàíäàðòíî, àäæå çà-
çâè÷àé 31 òðàâíÿ äëÿ âñ³õ øêî-
ëÿð³â äçâåíèòü îñòàíí³é äçâî-
íèê ³ ïî÷èíàþòüñÿ äîâãîæäàíí³ 
òðèì³ñÿ÷í³ êàí³êóëè. Òà öüîãî 
ðàçó óðîêè ïðîäîâæèëè íà ö³ëèé 
òèæäåíü. ² çíîâó æîäíèõ ë³í³éîê 
íà Îñòàíí³é äçâîíèê.

1 вересня 2020 року у школі №2. Учні йшли на навчання 
в масках. Ніяких традиційних святкових лінійок не було

Ó÷í³â Êîçÿòèíñüêî¿ 
ãðîìàäè ø³ñòü 
ðàç³â â³äïðàâëÿëè 
íà äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ. Íå ò³ëüêè 
÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ 
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Òðàãåä³ÿ ëåäü íå ñòàëàñÿ 
íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ ì³æ 
«Îáæîðêîþ», «Ñîëîâåéêîì» 
òà àïòåêîþ, ùî â íàðîä³ íà-
ðåêëè àïòåêà Ôóðìàíà, ùî 
íà ÏÐÁ. Âðàíö³, 27 òðàâíÿ, 
î 7.45 òðåòüîêëàñíèê çóïèíèâñÿ 
ïåðåä ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì. 
Ïåðåêîíàâøèñü, ùî íåáåçïå-
êè íåìàº, â³í ñòóïèâ íà «çå-
áðó». Çðîáèâøè òðè ÷è ÷îòèðè 
êðîêè ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì, 
ïîì³òèâ, ùî íà íüîãî íåñåòüñÿ 
àâòîìîá³ëü. Øêîëÿð íå çàñòèã 
íà ì³ñö³, ìàáóòü, àíãåë-îõî-
ðîíåöü äàâ éîìó ìîæëèâ³ñòü ç 
ñåðåäèíè ñìóãè ïðî¿æäæî¿ ÷àñ-
òèíè âèñòðèáíóòè ìàéæå ç-ï³ä 
êîë³ñ. Óñå öå çàô³êñóâàëà êàìåðà 
ñïîñòåðåæåííÿ.

— Ìè â òîé æå äåíü âèêëèêà-
ëè íàðÿä ïîë³ö³¿, — êàæå áàòüêî 
òðåòüîêëàñíèêà Òàðàñ. — ² âîíè 
ïðèíÿëè â³ä íàñ çàÿâó, à âîä³ÿ 
ðîçøóêóþòü.

Âñ³ î÷åâèäö³ äîáðå ïàì’ÿòàþòü 
ä³¿ âîä³ÿ ³íîìàðêè òåìíîãî êî-
ëüîðó.

— Â³í ç’ÿâèâñÿ íåâ³äîìî çâ³ä-
êè. ß çâåðíóëà óâàãó ëèøå òîä³, 
êîëè ïî÷óëà ñêðåã³ò ãàëüì òà 
êðèê äèòèíè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Òåòÿíà. — ß òàê ðîçãóáèëàñÿ, ùî 
íàâ³òü íå çâåðíóëà óâàãè íà íî-
ìåð ìàøèíè. À â³í çóïèíèâñÿ 
çà ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì ³ ïî-

ñï³õîì çíîâ íàòèñíóâ íà ïåäàëü 
ãàçó. Ìîæëèâî, â³í áóâ âïåâíå-
íèé, ùî äèòèíà â³äáóëàñÿ ò³ëüêè 
ïåðåëÿêîì, ÷è áîÿâñÿ ô³çè÷íî¿ 
ðîçïðàâè ñâ³äê³â. Àäæå íåâ³äî-
ìî, ÷îãî õëîïåöü çëÿêàâñÿ á³ëü-
øå: ùî â³í âèñêî÷èâ ç-ï³ä êîë³ñ 
çà ìèòü äî íà¿çäó, ÷è â³ä íàøîãî 
êðèêó, — çàâåðøèëà ñâîþ äóìêó 
æ³íêà.

ßêáè ó íàñ áóëà ìîæëèâ³ñòü 
çàïèòàòè ó òîãî «øóìàõåðà», 
÷îìó â³í íå âèéøîâ ç àâò³âêè, 
íå ïîö³êàâèâñÿ ñòàíîì äèòèíè, 

ìè á çàïèòàëè, ò³ëüêè í³õòî ç 
î÷åâèäö³â íå âñòèã ðîçãëåä³òè 
íîìåð àâò³âêè, ÿêîþ êåðóâàâ 
ëþáèòåëü øâèäêî¿ ¿çäè. ßê êà-
æóòü âîíè ñàì³: «Õ³áà íàì áóëî 
äî òîãî?» 

Ç êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ, 
ÿêà çàô³êñóâàëà öþ ñèòóàö³þ, 
çà ñëîâàìè áàòüê³â òðåòüîêëàñ-
íèêà, ìîæíà ðîçãëåä³òè ò³ëüêè 
äâ³ öèôðè.

Âñ³ ñâ³äêè — ïàí³ Òåòÿíà òà 
Ìàðèíà, Ëåñÿ ²ãîð³âíà, Íàòàë³ÿ 
Ñåðã³¿âíà êàæóòü: «Âè ïîäèâ³òü-

ШКОЛЯР НАРОДИВСЯ В СОРОЧЦІ. 
ПРО НЕБЕЗПЕКУ НА ПРБ 
Небезпека на дорозі  Третьокласник 
школи № 5 йшов до школи, але мусив 
повернутися додому через стрес, 
що пережив дорогою. На пішохідному 
переході його ледь не збив автомобіль. 
Дитині чудом вдалося вистрибнути 
буквально з-під коліс 

ñÿ, ÿêèé òóò ïåðåõ³ä. Ç ïðàâî¿ 
ñòîðîíè òàáëè÷êà äóæå âèñîêî. 
Ç ë³âî¿ — òàáëè÷êà «ï³øîõ³äíèé 
ïåðåõ³ä» âèñèòü í³áè çà ñòàíäàð-
òîì. Ò³ëüêè, õòî ¿¿ áà÷èòü çà ëèñ-
òÿì äåðåâà?» 

— Ïåðåõ³ä òóò ä³éñíî íåáåç-
ïå÷íèé ÷åðåç òå, ùî âîä³¿ ÷àñòî-
ãóñòî ïîðóøóþòü ïðàâèëà äî-
ðîæíüîãî ðóõó, — äîäàº ì³ñöåâà 
ìåøêàíêà ïàí³ Ãàëèíà. — Ïðî 
ñàì ³íöèäåíò ÿ íå ìîæó í³÷îãî 
ñêàçàòè, ÿ ò³ëüêè áà÷èëà éîãî 
ê³íö³âêó, àëå çâåðíóëà óâàãó, ùî 
«çåáðè» òàì ìàéæå íå âèäíî, 
òîìó ùî ôàðáà âæå äàâíî âèòåð-
ëàñÿ. Ìîæëèâî ÿêáè äîðîæíþ 
ðîçì³òêó â³äíîâèòè — òî é âîä³¿ 
áóëè á³ëüø äèñöèïë³íîâàíèìè.

Êîëè ïðåäñòàâíèêè ïðåñè 
áóëè á³ëÿ ïåðåõîäó, ïàí³ Íàòàëÿ 
ïîì³òèëà, ùî âîä³¿ çíèæóâàëè 

øâèäê³ñòü, à ïàí³ Îëüãà ñêàçàëà: 
«Áà÷èòå, ÿê ¿äóòü òèõåíüêî? — 
³ æàðòîìà äîäàëà: — ßêáè ìè 
ö³ëîäîáîâî ç ôîòîàïàðàòîì 
íà ïåðåõîä³ ñòîÿëè, òî íå ïî-
òð³áíî áóëî á í³ ñâ³òëîôîðà, í³ 
ëåæà÷îãî ïîë³öåéñüêîãî.

Â öåé ìîìåíò äî íàñ ï³ä³éøîâ 
áàòüêî øêîëÿðêè ïî÷àòêîâèõ 
êëàñ³â.

— Ç öèì ïåðåõîäîì òðåáà 
ùîñü ðîáèòè, — êàæå ÷îëî-
â³ê. — Ñüîãîäí³ âåäó Ìèðîñ-
ëàâó äî øêîëè, ò³ëüêè íîãîþ 
ñòóïèëè íà ïåðåõ³ä, à â ìåòð³ 
â³ä íàñ íà øâèäêîñò³ ïðî¿õàëà 
àâò³âêà. Ççàäó íèõ ¿õàëè ïðåä-
ñòàâíèêè ïîë³ö³¿, ÿê³ áà÷èëè öå. 
ß ïîêàçàâ ¿ì æåñòàìè, ìîâëÿâ, 
áà÷èòå, ÿê ïîâîäÿòüñÿ íåäèñöè-
ïë³íîâàí³ âîä³¿? Ïîë³öåéñüêèé 
òàêîæ æåñòîì ïîêàçàâ, ùî çãî-

Батько школяра та свідки події. Вони кажуть, що цей перехід на 8-ій Гвардійській 
дуже небезпечний. І проблему треба негайно вирішувати 

äåí ³ çà ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì 
ïðèáàâèâ øâèäêîñò³, ùîá íà-
çäîãíàòè ïîðóøíèêà.

Âèñëóõàâøè ïîçèö³¿ æèëüö³â 
ì³êðîðàéîíó ÏÐÁ, ìè çàïèòàëè 
áàòüê³â øêîëÿð³â òà äîøê³ëüíÿò, 
÷èì ¿ì ìîæå äîïîìîãòè ïðåñà?

— Ìè ç öüîãî ïðèâîäó ï³ä-
åìî íà ïðèéîì äî ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿. À âè 
íàïèø³òü ñòàòòþ, ùîá íîâà 
âëàäà çíàëà, ùî º ó íàñ òàêà 
ïðîáëåìà ç ï³øîõ³äíèì ïåðå-
õîäîì, — êàæóòü ëþäè. — Ìè ç 
öèì ïèòàííÿ çâåðòàëèñÿ äî ìè-
íóëî¿ âëàäè. Íàâ³òü îá³öÿëè, 
ùî âíåñóòü çì³íè äî áþäæåòó 
³ âèä³ëÿòü êîøòè íà ëåæà÷îãî 
ïîë³öåéñüêîãî. Ò³ëüêè âñå öå 
çàëèøèëîñü íà ð³âí³ îá³öÿíîê. 
Ìè õî÷åìî, ùîá íàø³ ä³òè ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü áåçïå÷íîãî ïåðå-
õîäó ÷åðåç äîðîãó äî øêîëè òà 
äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà. Äëÿ öüîãî 
ïîòð³áíî âñòàíîâèòè ëåæà÷îãî 
ïîë³öåéñüêîãî, à ïî ìîæëèâîñò³ 
ïîñòàâèòè ñâ³òëîôîð. Ìè ðî-
çóì³ºìî, ùî çàâòðà òàêèõ çì³í 
íå ñòàíåòüñÿ, òîìó õî÷åìî, ùîá 
äîðîæí³é çíàê «ï³øîõ³äíèé ïå-
ðåõ³ä» áóâ âèäèìèì äëÿ âîä³¿â. 
Ùîá îíîâèëè äîðîæíþ ðîçì³òêó 
³ íà óìîâíîìó òðîòóàð³ íå áóëî 
ñòîÿíêè ìàøèí, òîìó ùî á³ëÿ 
öüîãî ïåðåõîäó ìîæíà ïîòðà-
ïèòè ï³ä êîëåñà àâò³âêè, íå âè-
õîäÿ÷è íà ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä. 
Æâàâèé ðóõ òðàíñïîðòó ÷àñòî 
â³äáóâàºòüñÿ íàâ³òü çà ñïèíîþ 
ï³øîõîä³â. Çâåðòàºìîñÿ ³ äî âî-
ä³¿â. Ïåðø í³æ ñ³ñòè çà êåðìî, 
çãàäàéòå, ùî íà 8-³é Ãâàðä³é-
ñüê³é ïåðåõîäÿòü äîðîãó ä³òè.

Дорожний знак «пішохідний перехід» водії 
за листям дерева не бачать Де «зебра»? Дорожньої розмітки практично не видно

«Ìè õî÷åìî, ùîá íàø³ 
ä³òè ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
áåçïå÷íîãî ïåðåõîäó 
÷åðåç äîðîãó äî 
øêîëè òà äèòÿ÷îãî 
ñàäî÷êà»
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

 Ïèêîâåöüêèé ñòàðîñòèí-
ñüêèé îêðóã íàéäîâøå ç óñ³õ 
ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ çàëè-
øàâñÿ áåç ñòàðîñòè. Ïîïåðå-
äíÿ ñïðîáà ïðèçíà÷èòè ñòàðî-
ñòó äëÿ Ïèêîâöÿ ³ Ïóñòîõè ç 
òð³ñêîì ïðîâàëèëàñÿ. Âïåðøå 
äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè âçÿëèñÿ 
çà öå ïèòàííÿ íàïðèê³íö³ ëþ-
òîãî 2021 ðîêó. Òîä³ îáðàíö³ 
ï³äòðèìàëè êàíäèäàòóðó Þð³ÿ 
Áåçïàëüêà, äèðåêòîðà ì³ñöåâî¿ 
øêîëè. Ïðîòå çãîäîì âèÿâè-
ëîñÿ, ùî â³í â³äìîâèâñÿ â³ä 
ö³º¿ ïîñàäè. Òîæ Ïèêîâåöü ³ 

Ïóñòîõà äîâãèõ òðè ì³ñÿö³ çà-
ëèøàëèñÿ áåç ñòàðîñòè.

Íàðåøò³ Ïèêîâåöüêèé îêðóã 
îòðèìàâ ñòàðîñòó. Íåþ ñòàëà 
32-ð³÷íà Îëåíà Áîð÷àê³âñüêà. ̄ ¿ 
ïðèçíà÷èëè íà ñåñ³¿, ùî â³äáóëà-
ñÿ ó ï’ÿòíèöþ, 28 òðàâíÿ. Ðàí³øå 
âîíà ïðàöþâàëà ó Êîçÿòèíñüê³é 
ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿. Ïðîòÿãîì 
5 ðîê³â (ç 2015 ïî 2020) áóëà 
äåïóòàòîì Ïèêîâåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè. À íà ïîïåðåäí³õ âèáîðàõ 
ïðîáóâàëà ïðîéòè äî Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä ïàðò³¿ 
«Ñèëà ³ ÷åñòü».

ßê ñêàçàëà íà ñåñ³¿ ì³ñüêèé 

ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà, 
êàíäèäàòóðó Îëåíè Áîð÷àê³â-
ñüêî¿ ï³äòðèìàëà ãðîìàäà ñåëà 
íà çáîðàõ.

— Ïëàíè ìè âæå ïîòðîõè 
ïî÷àëè âò³ëþâàòè, ïîêè ÷åêà-
ëè âàøî¿ ñåñ³¿, — ñêàçàëà íî-
âîïðèçíà÷åíà ñòàðîñòà. — ²ç 
1 òðàâíÿ ïî÷àëè çàéìàòèñÿ áëà-
ãîóñòðîºì ñåëà. Ìè âæå íàâ³òü 
çðîáèëè ÿìêîâèé ðåìîíò çàâäÿ-
êè çâåðíåííþ íà îáëàâòîäîð.

Êàíäèäàòóðó Îëåíè Áîð÷à-
ê³âñüêî¿ ï³äòðèìàëè îäíîãîëîñ-
íî. Ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ äåïóòàòè 
àïëîäóâàëè.

ОЛЕНА УДВУД 

Ó ï’ÿòíèöþ, 28 òðàâíÿ, â³ä-
áóëàñÿ 11 ÷åðãîâà ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Òîãî äíÿ îáðàíö³ âèð³øó-
âàëè äîëåíîñíå äëÿ Êîçÿòèíà 
ïèòàííÿ — ðåîðãàí³çàö³þ çà-
êëàä³â ìåäèöèíè, ùî íàëåæàòü 
ãðîìàä³. Íèí³ òàêèõ º ÷îòèðè. 
Öå — Ì³ñüêà ñ³ìåéíà ìåäèöèíà, 
ùî º ïåðâèííèì çàêëàäîì, ³ òðè 
âòîðèííèõ — Öåíòðàëüíà ðà-
éîííà ë³êàðíÿ, Ì³ñüêà ë³êàðíÿ 
òà Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà.

Ð³øåííÿ, ÿêå ðîçãÿëàäàëè 
äåïóòàòè òîãî äíÿ, ñòîñóâàëî-
ñÿ òðüîõ îñòàíí³õ. Âîíî ñòîÿëî 
ó ïîðÿäêó äåííîìó ï³ä íîìåðîì 
13. Â³äïîâ³äíî äî òåêñòó öüî-
ãî ð³øåííÿ, Ì³ñüêó ë³êàðíþ 
òà Ñòîìàòîëîã³÷íó ïîë³êë³í³êó 
ìàþòü ðåîðãàí³çóâàòè, ïðèºä-
íàâøè äî Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ 
ë³êàðí³.

— Ìåõàí³çì ïðèºäíàííÿ 
Ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ äî ÖÐË âè-
çíà÷åíèé øëÿõîì ïðèºäíàííÿ. 
Õî÷à â ö³é çàë³ íà êîîðäèíà-
ö³éí³é ðàä³ ð³çí³ âàð³àíòè áóëè. 
Íà ïåðøèé ïëàí âèéøëî ñòðàòå-
ã³÷íå ïèòàííÿ íîìåð îäèí — öå 
çáåðåæåííÿ ñòàòóñó îïîðíîñò³. 
Ñòàòóñ îïîðíîñò³ íàëåæèòü áåç-
ïîñåðåäíüî ÖÐË. Çâè÷àéíî, çà-
éìàòèñÿ ïîñÿãàííÿì íà ï³äðèâ 

öüîãî ñòàòóñó, ÿ ââàæàþ, öå 
ÿê ì³í³ìóì íå ñåðéîçíî. Òîìó 
êîîðäèíàö³éíà ðàäà ïðèéíÿëà 
ð³øåííÿ ³ ÿ ñàì îñîáèñòî â³ä-
äàâ ñâ³é ãîëîñ çà ïðèºäíàííÿ, — 
ñêàçàâ ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó 
Îëåêñàíäð ªâòóøîê, äåïóòàò â³ä 
«ªâðîïåéñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³» ³ 
ãîëîâíèé ë³êàð Ì³ñüêî¿ ë³êàðí³.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå ì³ñòó íà-
ëåæàëà ëèøå Ì³ñüêà ë³êàðíÿ. 
¯¿ ñòâîðèëè íà áàç³ Ë³êàðí³ â³ä-
íîâíîãî ë³êóâàííÿ. Â³äíîâíà ë³-
êàðíÿ âèíèêëà ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ 
çàë³çíè÷íî¿ ³ ô³íàíñóâàëàñÿ ç 
îáëàñíîãî áþäæåòó. Ó 2017 ðîö³ 
îáëàñíà ðàäà â³ääàëà Êîçÿòè-
íó Â³äíîâíó ë³êàðíþ ðàçîì ç 
áóä³âëåþ ìåäè÷íîãî çàêëàäó, 
à â 2018-ìó íà ¿¿ áàç³ ñòâîðèëè 
Ì³ñüêó ë³êàðíþ. Äâà ³íø³ ìå-
äè÷í³ çàêëàäè — ñòîìàòîëîã³÷íà 
ïîë³êë³í³êà òà ðàéîííà ë³êàð-
íÿ — äîíåäàâíà áóëè ó êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ ðàäè, ÿêà âæå ë³êâ³-
äîâàíà. Òåïåð óñ³ òðè ë³êàðí³ 
íàëåæàòü ì³ñüê³é ðàä³.

Ìåäè÷í³ çàêëàäè âèð³øèëè 
ðåîðãàí³çóâàòè, òîìó ùî óòðèìó-
âàòè òðè ë³êàðí³ íåâèã³äíî äëÿ 
ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³. Ïèòàííÿ ô³-
íàíñóâàííÿ íàðàç³ ñòî¿òü ãîñòðî. 
Ùå ìèíóëîãî ðîêó ë³êàðí³ ïå-
ðåéøëè íà íîâó ìîäåëü ô³íàí-

У НАС ЗАЛИШИТЬСЯ ОДНА 
ЛІКАРНЯ ВТОРИННОГО РІВНЯ 
Зміни  Медичні заклади об’єднають. 
Це вже остаточно. Міська рада на сесії 
підтримала рішення про реорганізацію 
Міської лікарні і Стоматологічної 
поліклініки. Їх приєднають 
до Центральної районної лікарні

ñóâàííÿ, çà ÿêî¿ êîøòè âèä³ëÿº 
Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî ï³äïèñà-
íî¿ óãîäè, â ÿêó âõîäèòü ïåâíèé 
ïåðåë³ê ïîñëóã, òàê çâàíèõ ïàêå-
ò³â. Çà äàíèìè ÍÑÇÓ, Öåíòðàëü-
íà ðàéîííà ë³êàðíÿ ìàº 14 òà-
êèõ ïàêåò³â íà çàãàëüíó ñóìó 
35,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ì³ñüêà 
ë³êàðíÿ — âñüîãî 5 íà çàãàëüíó 
ñóìó 9,5 ì³ëüéîíà. À Ñòîìàòî-
ëîã³÷íî¿ ïîë³êë³í³êè ó öüîìó 
ïåðåë³êó âçàãàë³ íåìàº.

Ïîïðè òå, ùî Ì³ñüêà ë³êàðíÿ 
îòðèìóº ô³íàíñóâàííÿ ç ÍÑÇÓ, 
êîøò³â íå âèñòà÷àº, àáè ïîâí³ñ-
òþ ïîêðèòè âèòðàòè íà çàðïëà-
òó. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ ñêàçàëà 

ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìî-
ëàºâà. Ó ñâîþ ÷åðãó ãîëîâíèé 
ë³êàð Îëåêñàíäð ªâòóøîê äîäàâ, 
ùî Ì³ñüêà ë³êàðíÿ ùîì³ñÿöÿ 
îòðèìóº ïðèáëèçíî 1,2 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü â³ä Íàö³îíàëüíî¿ 
ñëóæáè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, à öå 
íà 200 òèñÿ÷ ìåíøå, í³æ òîð³ê. 
² òàêèé äåô³öèò ñïîñòåð³ãàºòü-
ñÿ íå ëèøå ó íàñ, à é â ³íøèõ 
ë³êàðíÿõ Óêðà¿íè.

Ïîïåðåäí³é î÷³ëüíèê Êîçÿòè-
íà, äåïóòàò â³ä ïàðò³¿ «Ñëóãà íà-
ðîäó» Îëåêñàíäð Ïóçèð çàïèòàâ, 
ñê³ëüêè ëþäåé ñêîðîòÿòü ó Ì³ñü-
ê³é ë³êàðí³, ùî áóäå ç ïðèì³ùåí-
íÿì ìåäè÷íîãî çàêëàäó ï³ñëÿ 
îá’ºäíàííÿ ³ ÷è áóäóòü çáåðåæåí³ 

Після реорганізації у нас залишиться лише Центральна 
райлікарня. Вона матиме статус опорної

ïàêåòè ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî äî-
ãîâîðó ÍÑÇÓ? Àäæå á³ëüø³ñòü 
ç íèõ ó ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ ë³-
êàðåíü íå ïåðåãóêóþòüñÿ. Íà öå 
Òåòÿíà ªðìîëàºâà â³äïîâ³ëà, ùî 
ïàêåòè ïîñëóã ë³êàðíÿ íå âòðà-
òèòü, áî öå — ô³íàíñóâàííÿ ç 
äåðæàâíîãî áþäæåòó. Ùîäî ñêî-
ðî÷åíü ïðàö³âíèê³â, òî òî÷íî¿ 
öèôðè íå ïðîçâó÷àëî. ªäèíå, 
ùî ñêàçàëà ì³ñüêèé ãîëîâà, òàê 
öå òå, ùî ñêîðî÷åííÿ ÷åêàº ³ 
íà Ì³ñüêó ë³êàðíþ, ³ íà Ðà-
éîííó, ³ íà Ñòîìàòïîë³êë³í³êó, 
à ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â 
âèçíà÷èòü ìàéáóòí³é äèðåêòîð 
ÖÐË, ÿêîãî ìàþòü ïðèçíà÷èòè 
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Êîëè îáãîâîðåííÿ çâåðøèëî-

ñÿ, ïðîåêò ð³øåííÿ ïîñòàâèëè 
íà ãîëîñóâàííÿ. Äåïóòàòè ï³ä-
òðèìàëè éîãî 20 ãîëîñàìè. «Çà» 
ïðîãîëîñóâàâ ³ ãîëîâíèé ë³êàð 
Ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ Îëåêñàíäð ªâòó-
øîê. Ëèøå ÷îòèðè äåïóòàòè ïðî-
ãîëîñóâàëè «ïðîòè». Öå îáðàíö³ 
â³ä «Ñëóãè íàðîäó» Îëåêñàíäð 
Øóìñüêèé, Íàòàë³ÿ Ùåðáàòþê, 
ªâãåí³é Ìàëàùóê òà Îëåêñàíäð 
Ïóçèð, ÿêèé áóâ ³í³ö³àòîðîì 
ñòâîðåííÿ Ì³ñüêî¿ ë³êàðí³.

Äîäàìî, ùî íà íàøîìó ñàéò³ 
ìè çàïèòàëè ÷èòà÷³â, ÷è äîñòàò-
íüî äëÿ Êîçÿòèíà îäí³º¿ ë³êàðí³. 
Äóìêè ç öüîãî ïðèâîäó ðîçä³-
ëèëèñÿ ìàéæå ïîð³âíó: 49 ÷è-
òà÷³â íàòèñíóëè êíîïêó «òàê», 
46 — «í³».

Пиковець і Пустоха нарешті 
отримали старосту

Ñêîðî÷åííÿ øòàòó 
áóäå ó âñ³õ ë³êàðíÿõ. 
Ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â 
âèçíà÷èòü ìàéáóòí³é 
äèðåêòîð ÖÐË, ÿêîãî 
ìàþòü ïðèçíà÷èòè 

Ф
О

ТО
 З
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РХ

ІВ
ІВ

 Г
А

ЗЕ
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АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Ó ñåðåäó, 26 òðàâíÿ, ñë³ä÷³ 
Â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ¹ 2 Õì³ëü-
íèöüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ ñï³ëüíî ç îïåðàòèâíè-
êàìè Óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íèõ 
ðîçñë³äóâàíü çàäîêóìåíòóâàëè 
íåçàêîííó ä³ÿëüí³ñòü ãðàëüíîãî 
çàêëàäó íà Âèííè÷åíêà, 2, á³ëÿ 
Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³.

Ïîë ³öåéñüê ³  âèëó÷èëè 
êîìï’þòåðíå îáëàäíàííÿ, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêîãî íàäàâàëèñü çà-
áîðîíåí³ ïîñëóãè.

«Â õîä³ ïðîâåäåííÿ îá-
øóêó ïîë³öåéñüê³ âèëó÷èëè 
êîìï’þòåðíó òåõí³êó, íîñ³¿ ³í-
ôîðìàö³¿ òà ³íøå îáëàäíàííÿ, 
ÿêå âèêîðèñòîâóâàëîñÿ äëÿ íà-
äàííÿ ïîñëóã ãðàëüíîãî á³çíå-

ñó», — ïèøå â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ìè çàïèòàëè ó íà÷àëüíèêà 
Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ 
Ðîìàíà Àíäðóùàêà, ÷è º ùå 
íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíà òàê³ ï³ä-
ï³ëüí³ ãðàëüí³ çàêëàäè?

— Í³. Öåé áóâ ºäèíèé, 
äî ðå÷³, â³í â³äêðèâñÿ íåùîäàâ-
íî ³ ìè éîãî çàêðèëè, — ñêàçàâ 
Ðîìàí Àíäðóùàê. — Âëàñíèê 
íå ïðàâîñâ³äîìèé.

Ñë³äñòâî ðîçïî÷àëî êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ 
203–2 (Çàíÿòòÿ ãðàëüíèì á³ç-
íåñîì) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè. Çà öå ïåðåäáà÷åíèé 
øòðàô â³ä äåñÿòè äî ñîðîêà òè-
ñÿ÷ íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â 
äîõîä³â ãðîìàäÿí.

Накрили підпільний бізнес
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ÑÏÎÐÒ

Днем раніше були зіграні три 
матчі у вищій лізі обласної пер-
шості. «Моноліт» у виїзному мат-
чі переміг аутсайдера чемпіонату 
«Поділля» Крижопіль з рахунком 
3:4. На 26 хвилині того матчу ко-
зятинчани вели з рахунком 0:3 та 
примудрилися дати можливість 
господарям поля зрівняти раху-
нок. Та все ж під кінець зустрічі 
козятинська команда здобула 

перемогу з рахунком 3:4.
Гаряче було «Променю» на рід-
ному стадіоні. У їхні ворота 
влетіло 7 м’ячів від команди 
з Орлівки. Глухівчани забили 
2 голи у відповідь. Ця поразка 
наших земляків перемістила їх 
на четверте місце в турнірній та-
блиці. Їх обійшов «Біофарм» з 
Літина, забивши 4 сухі м’ячі 
«Авангарду» з Ладижина.

Ситуація у вищій лізі обласної першості 

Лунатиме 
сирена 
 Ó ÷åòâåð, 3 ÷åðâíÿ, ç 
13.55 äî 15.00 ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ áóäóòü ïðî-
âîäèòè ïåðåâ³ðêó ðåã³î-
íàëüíî¿ àâòîìàòèçîâàíî¿ 
ñèñòåìè öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïîâ³ùåííÿ. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ ç 
ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó 
òà ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè 
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè.
Ïåðåâ³ðÿòèìóòü ãîòîâí³ñòü 
ñèñòåìè öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïîâ³ùåííÿ, ñïåö³àëüíèõ, 
ëîêàëüíèõ òà îá’ºêòîâèõ 
ñèñòåì îïîâ³ùåííÿ, ç 
ïðàêòè÷íèì çàïóñêîì 
ñèãíàëüíî-ãó÷íîìîâíèõ 
ïðèñòðî¿â (ñèðåí). Òîæ 
êîçÿòèí÷àí ïðîñÿòü íå ïà-
í³êóâàòè, êîëè ïî÷óþòü 
çâóê ñèðåíè.

Нагородили 
училище 
 Êîçÿòèíñüêå ÌÂÏÓÇÒ 
îòðèìàëî ïåðåìîãó íà äâà-
íàäöÿò³é ì³æíàðîäí³é 
âèñòàâö³ «Ñó÷àñí³ çàêëàäè 
îñâ³òè» òà âèñòàâö³ îñâ³òè 
çà êîðäîíîì «World Edu». 
Òâîð÷à ãðóïà çàêëàäó ï³ä 
ïàòðîíàòîì äèðåêòîðà 
ó÷èëèùà Àíäð³ÿ Ñòåöþêà 
ïðàöþâàëà íàä ïðîåê-
òíîþ ðîáîòîþ ç òåìàòè÷-
íî¿ íîì³íàö³¿ «Ðîçâèòîê 
ïàðòíåðñòâà îñâ³òè é 
á³çíåñó ÿê ñòðàòåã³÷íèé 
ðåñóðñ ï³äãîòîâêè êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîãî ôàõ³â-
öÿ». Íàâ÷àëüíèé çàêëàä 
íàãîðîäèëè äèïëîìîì òà 
çîëîòîþ ìåäàëëþ.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №12
Задача-мініатюра має незвичного близнюка  – 
переставити праворуч всі білі і чорні фігури на одну 
вертикаль вправо.

Задача №13 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

Мат за два ходи (3+4)
Переставити на одну вертикаль вправо всі фігури

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №20 від 20 травня 2021 року. 
Задача №12
1. Ke4! Загроза 2. Фg5x;
1...Ch4|Cd2|Kf6+  2. Фf3|Kg3|K:f6x.

М. Пархоменко

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïðî ÷åìï³îíàò, ó ÿêîìó áå-
ðóòü ó÷àñòü íàø³ âåòåðàíè, íàì 
ðîçïîâ³ëè íà÷àëüíèê êîìàíäè 
«Ìîíîë³ò» Ãåííàä³é Òêà÷óê òà 
ãîëîâà ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáî-
ëó Îëåêñàíäð Øåâ÷óê.

— Ãåííàä³þ Âàñèëüîâè÷ó, 
ðîçêàæ³òü, ÿêà îñíîâíà ìåòà 
ñòâîðåííÿ â Êîçÿòèí³ ÔÊ «Ìî-
íîë³ò-Âåòåðàí» ³ ÿê³ êîçÿòèíñüê³ 
ôóòáîë³ñòè òàì ãðàòèìóòü?

— Ñîðîêàð³÷í³ ôóòáîë³ñòè òà-
êîæ ëþáëÿòü ôóòáîë, ÿê ëþáëÿòü 
éîãî ìîëîä³ ôóòáîë³ñòè. Ò³ëüêè 
çà ô³çè÷íèìè äàíèìè âîíè âæå 
íå ìîæóòü ãðàòè â òàê³é êîìàíä³ 
ÿê «Ìîíîë³ò». «Ìîíîë³ò» — öå 
êîìàíäà, ÿêî¿ â Êîçÿòèí³ ùå 

íå áóëî. Àëå â³êîâ³ ôóòáîë³ñ-
òè íå ñïîðòñìåíè-ïåíñ³îíåðè ³ 
íå ìàþòü áàæàííÿ éòè ç ôóò-
áîëó. Æèòîìèðÿíè ñòâîðèëè 
÷åìï³îíàò âåòåðàí³â, â ÿêîìó, 
êð³ì íàñ, áåðå ó÷àñòü ùå 12 ôóò-
áîëüíèõ êëóá³â.

Ó ñêëàä³ âåòåðàíñüêîãî «Ìî-
íîë³òà» áóäå ãðàòè âåñü êåð³â-
íèé ñêëàä îñíîâíî¿ êîìàíäè, 
à òàêîæ ãîëîâà ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ 
Îëåêñàíäð Øåâ÷óê, òàê³ çíàí³ 
âåòåðàíè ôóòáîëó, ÿê Âîëîäè-
ìèð Áîæêî, Äìèòðî Øóòîâ, Âî-
ëîäèìèð Òó÷àê, ²ãîð Øåâ÷óê, 
Äìèòðî Ëèïñüêèé, ²âàí Ðî-
ìàøêàí, ²âàí Áîðøóëÿê, Þð³é 
Ìîñþéäà, Â³êòîð Ñîñëþê.

²íøà ö³ëü òàêîãî ÷åìï³îíà-
òó — çàáðàòè ëþáèòåë³â ñïîðòó 
íà ñòàä³îí â³ä êîìï’þòåð³â³ òà 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Çà äâà äí³ äî ïî÷àòêó ë³òà 
íà Êîçÿòèíñüêîìó ñòàä³îí³ 
«Ëîêîìîòèâ» â³äáóâñÿ ïåðøèé 
â ³ñòîð³¿ êîçÿòèíñüêîãî ôóòáî-
ëó îô³ö³éíèé ìàò÷ âåòåðàí³â. 
Íà ãðó 2-ãî òóðó ÷åìï³îíàòó âå-
òåðàí³â äî «Ìîíîë³òà» ïðè¿õàëè 
ãîñò³ ç Êîðîñòèøåâà, òàêîãî æ 
ì³ñòà çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ, ÿê 
íàø Êîçÿòèí. Êîðîñòèø³âö³ ï³ä 
ñâî¿ çíàìåíà ç³áðàëè îêðåìèõ 
ôóòáîë³ñò³â, ÿê³ íàâ³òü ó ñâî¿ 
ðîêè áóëè á íà ïðîâ³äíèõ ðîëÿõ 
â á³ëüø ìîëîäøèõ êîëåêòèâàõ.

Òîæ íå äèâíî, ùî êîìàíäà ãîñ-
òåé, ÿê³ âèñòóïàëè â æîâòèõ ôóò-
áîëêàõ òà ñèí³õ òðóñàõ, ç ïåðøî¿ 
õâèëèíè ãðè çàõîïèëà ³í³ö³àòèâó. 

Âîíè àòàêóâàëè âîðîòà ãîñïîäàð³â 
÷åðåç öåíòð ³ îáîìà ôëàíãàìè. 
Âåòåðàíè «Ìîíîë³òà» íàìàãàëèñÿ 
ãðàòè â³ä îáîðîíè, ç ðîçðàõóí-
êîì íà øâèäê³ êîíòðàòàêè ÷è 
âèâåñòè ïàðòíåðà äàëüíüîþ ïî-
äà÷åþ íà ïîáà÷åííÿ ç ãîëê³ïåðîì. 
Âåòåðàíè Êîðîñòèøåâà äî òàêî¿ 
êîíòðãðè áóëè ãîòîâ³. ×àñòî ïàñè 
«Ìîíîë³òà» ïîñèëàëèñÿ â áîðîòü-
áó, à ï³äòðèìêè àòàêè äðóãèì òåì-
ïîì çð³äêà âèõîäèëè ÷åðåç âåëèê³ 
ðîçðèâè ë³í³¿ çàõèñòó. Òîæ ï³äá³ð 
÷àñòî âèãðàâàëè ãîñò³, ÿê³ é ðîç-
ïî÷èíàëè ÷åðãîâó àòàêó.

² âñå æ â³äêðèëè ðàõóíîê 
ãîñïîäàð³. Öå ²âàí Áîðøóëÿê ç 
ãîñòðîãî êóòà ïåðåêèíóâ ñòðàæà 
âîð³ò ãîñòåé, ÿêèé íå îáà÷ëè-

âî âèéøîâ íà ïåðåõîïëåííÿ. 
Âåòåðàíè «Ìîíîë³òà» ìîãëè 
ï³òè íà â³äïî÷èíîê çà ðàõóí-
êó 2:0 íà ñâîþ êîðèñòü. Çà ãðó 
ðóêîþ ó âîðîòà æîâòî-áëàêèò-
íèõ áóâ ïðèçíà÷åíèé ïåíàëüò³. 
Îò ò³ëüêè ì’ÿ÷ ï³ñëÿ óäàðó ç òî÷-
êè ïðîñâèñò³â íàä õðåñòîâèíîþ.

Â àòàö³ ó â³äïîâ³äü ãîñò³, çà ð³-
øåííÿì àðá³òðà, çäîáóëè ïðàâî 
íà êóòîâèé óäàð. Ï³ñëÿ ïîäà÷³ 
ç êóòîâîãî, ãîñò³ é çàáèëè ãîë 
â ðîçäÿãàëüíþ ³ ïðè ðàõóíêó 
1:1 ï³øëè â³äïî÷èâàòè.

Ó äðóã³é âåòåðàíñüê³é òðèäöÿ-
òè ï’ÿòè õâèëèíö³ æîâòî-áëàêèòí³ 
ìàëè ùå ïåðåêîíëèâ³øèé âèãëÿä. 
Äî òîãî æ, âîðîòàð ãîñïîäàð³â 
îòðèìàâ òðàâìó ðóêè ³ íå ì³ã ïðî-

äîâæóâàòè çóñòð³÷. Ó âîðîòà çà â³ä-
ñóòíîñò³ ãîëê³ïåðà ñòàâ ïîëüîâèé 
ãðàâåöü, ÿêèé îñòàíí³é ðàç ñòîÿâ 
ó âîðîòàõ, õ³áà ùî â ñòóäåíòñüê³ 
ðîêè. Òîæ ³ ï³äñóìîê ìàò÷ó 1:5.

Ï³ñëÿ ô³íàëüíîãî ñâèñòêà 
ñóïåðíèêè íà ïîë³ çíîâ ñòàëè 
äðóçÿìè ïîçà ôóòáîëüíèì ïî-
ëåì. Äåÿê³ âåòåðàíè ùå íåäàâíî 
áóëè ãðàâöÿìè îäí³º¿ êîìàíäè. 
Âîíè ïîêèäàëè ñòàä³îí, â³òàþ-
÷è îäèí îäíîãî, ùî ÷åìï³îíàò 
äëÿ âåòåðàí³â — íå ïðîñòî ãðà, 
à îìð³ÿíà ä³éñí³ñòü. Ò³ëüêè ÿê 
çàçíà÷àþòü âáîë³âàëüíèêè, ÿêùî 
íå áóäå ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
êëóáó «Ìîíîë³ò», òî ôóòáîëó 
ð³âíÿ âèùî¿ ë³ãè îáëàñíî¿ ïåð-
øîñò³ â Êîçÿòèí³ íå áóäå.

Коростишівчан здолати не вдалося

ТИМ, КОМУ ЗА 40, БУТСИ 
НА ЦВЯХ ВІШАТИ РАНО
Спорт для всіх  Нещодавно у Козятині 
створили футбольний клуб, у якому будуть 
грати ветерани колишнього Козятинського 
району і міста Козятин. Ветеранський 
«Моноліт» вже виступає в чемпіонаті 
Житомирської області групи Південь 

ç ì³ñöü îìàíëèâîãî â³äïî÷èíêó.
— Îëåêñàíäðå Ïåòðîâè÷ó, ÿê³ 

êîìàíäè áåðóòü ó÷àñòü â ÷åìï³-
îíàò³ ³ ÿê³ ñïîðòèâí³ êîëåêòèâè 
Æèòîìèðùèíè áóäóòü ãîñòÿìè 
â Êîçÿòèí³?

— Â ñåçîí³ 2021 çìàãàòèìóòüñÿ 
13 êîìàíä, ÿê³ ðîçä³ëåí³ íà Ï³â-
í³÷: öå ÔÊ «Ðàäîìèøëü», «Êîëîñ» 
(Ðàäîãîùà), «Âðó÷èé» (Îâðó÷), 
«Ãðàí³ò» (×åðíÿõ³â), ÔÑÊ «²ð-
øàíñüê», «Àâàíãàðä» (Ìàëèí), 
«Êîëîñ» (Ïóòèëîâè÷³). Ï³âäåíü: 
«Ïîë³ññÿ» (Æèòîìèð), «Ôàíàò» 
(Ïóëèìè), «Âåòåðàí» (Êîðîñòè-
ø³â), ÔÊ «Ïîï³ëüíÿ», «Ìîíîë³ò» 
(Êîçÿòèí), «Êåðàì³ê» (Áàðàí³âêà).

— Ç «Êåðàì³êîþ» íà âè¿çä³ âè 
âæå ç³ãðàëè?

— Òàê, íà âè¿çä³ ç³ãðàëè. Àëå, 
íà æàëü, â òîìó ìàò÷³ ç ð³âíèìè 
øàíñàìè íà óñï³õ ïîñòóïèëèñÿ 
ç ðàõóíêîì 2:1, — ñêàçàâ Îëåê-
ñàíäð Øåâ÷óê 

Ãðó â Áàðàí³âö³ ìè äèâè-
ëèñÿ ó â³äåîçàïèñó. Âåòåðàíè 
«Ìîíîë³òà» âèãëÿäàëè òåõí³÷-
í³øèìè çà êîìàíäó ñóïåðíèêà. 
Ò³ëüêè â ñïîðò³ ³íîä³ êðàùèé 
òîé, êîìó ïîñì³õàºòüñÿ ôîðòó-
íà. Äî ðåôåð³ ïðåòåíç³é í³ÿêèõ. 
Â åï³çîä³ ç ïåíàëüò³ ÷³òêî¿ â³ä-
ïîâ³ä³ íåìàº, òî ãðàâåöü ç³ãðàâ 
ðóêîþ, ÷è ì’ÿ÷ «çíàéøîâ» ðóêó 
ôóòáîë³ñòà. Àðá³òð âèð³øèâ, 
ùî òî áóëà ãðà ðóêîþ ³ ïðè-
çíà÷èâ 11-ìåòðîâèé ó âîðîòà 
«Ìîíîë³òà».

Гра з «Керамікою» на виїзді. Володимир Тучак віддав 
націлену передачу на партнера 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК, ОЛЕНА УДВУД 

Ïðèáëèçíî çà òèæäåíü â³ää³ë 
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó äî Äíÿ 
çàõèñòó ä³òåé ïðîâ³â øàõîâèé 
òóðí³ð òà êîíêóðñ ç õóäîæíüî¿ 
ã³ìíàñòèêè. À ìàò÷ ç âèäó ñïîð-
òó íîìåð îäèí ó ñâ³ò³ — ôóòáîëó 
ïðîâåëè â äåíü ñâÿòà, 1 ÷åðâíÿ. 
Íà ñòàä³îí «Ëîêîìîòèâ» ïðè¿õà-
ëè ìàéñòðè øê³ðÿíîãî ì’ÿ÷à: êî-
ìàíäà «Îë³ìï³ºöü» ç Æèòîìèðà, 
äâ³ êîìàíäè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè 
ñïîðòèâíèé êëóá «Áåðäè÷³â», 
êîìàíäà «Ìîíîë³ò» ä³òè, «Êî-
ëîñ» Ìàõí³âêà òà ïåðåìîæåöü 
òóðí³ðó ôóòáîë³ñò³â — êîçÿòèí-
ñüê³ «Ëåâè».

ФОТОЗОНА, КОНЦЕРТ І 
МАЙСТЕРНІ 

Îñíîâíå ñâÿòêîâå ä³éñòâî â³ä-
áóâàëîñÿ íà ïëîù³ ì³ñòà. Òóò 
îôîðìèëè âåñåëó ôîòîçîíó, 
àáè êîæåí îõî÷èé ì³ã çðîáè-
òè ñâ³òëèíó íà ïàì’ÿòü. Ïîðó÷ 
ï³äãîòóâàëè äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè: 
áàòóò ³ ìàøèíêè.

Ìàëå÷à, ÿêà ïðèéøëà íà çàõ³ä, 
âèøèêóâàëàñÿ íàâïðîòè ñõîä³â 
äî Ì³ñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè, 
äå îáëàøòóâàëè ³ìïðîâ³çîâàíó 
ñöåíó. Ñâÿòêîâó ïðîãðàìó â³ä-
êðèëà âåäó÷à çàõîäó Òåòÿíà Ôà-
á³öüêà. Ðàçîì ç ãîñòÿìè âîíà çà-

ñï³âàëà ï³ñíþ «Âñå áóäå äîáðå».
Ï³ñëÿ öüîãî íà ìàëå÷ó ÷åêàâ 

ö³êàâèé êîíêóðñ. Ç³áðàëè äâ³ 
êîìàíäè. Ó÷àñíèêè ìàëè â³ä-
ïîâ³äàëüíó ì³ñ³þ — ¿ì òðåáà 
áóëî «íàãîäóâàòè ãóñ³íü». Êîæíà 
êîìàíäà ìàëà çàêèíóòè ³ãðàø-
êîâ³ ôðóêòè òà îâî÷³ ó êîðîáêó 
äëÿ ³ãðàøîê ó âèãëÿä³ ãóñåíè-
ö³. Ìàëå÷à âçÿëàñÿ çà ðîáîòó ç 
íåàáèÿêèì åíòóç³àçìîì. Ï³ñëÿ 
ïåðøî¿ ïàðè ç³áðàëè ùå ÷îòèðè 
êîìàíäè, ÿê³ òàêîæ çàõîò³ëè ç³-
ãðàòè ó öþ âåñåëó ãðó.

Äàë³ ïî÷àâñÿ ñâÿòêîâèé êîí-
öåðò, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèñòóïèëè 
òàíöþâàëüí³ àíñàìáë³ «Çîðÿíêà-
Àðò», «Â³çàâ³», âîêàëüíèé êî-
ëåêòèâ «Ïåðëèíà» òà ³íø³ êîçÿ-
òèíñüê³ òàëàíòè. Ó ïåðåðâàõ ì³æ 
âèñòóïàìè ä³òëàõ³â ðîçâàæàëè 
êîíêóðñàìè, à ó÷àñíèê³â ïðèãî-
ùàëè ñìà÷íèìè ïîäàðóíêàìè — 
öóêåðêàìè ³ ñîëîäêîþ âàòîþ.

Ïàðàëåëüíî ç êîíöåðòîì 
íà ïëîù³ ä³ÿëî äåê³ëüêà ëîêà-
ö³é, äå ïðîñòî íåáà îáëàøòóâàëè 
ìàéñòåðí³. Òóò ä³òè ïðîáóâàëè 
ïëåñòè ç ëîçè, ðîáèëè ñèìïà-
òè÷íèõ çàé÷èê³â, íàäóâàëè ïî-
â³òðÿí³ êóëüêè, â÷èëèñÿ ãðàòè 
ó øàõè.

Ïîñåðåä ïëîù³ âëàøòóâàëè 
êîíêóðñ äèòÿ÷îãî ìàëþíêà 
íà àñôàëüò³. Þí³ êîçÿòèí÷àíè 

ЯК СВЯТКУВАЛИ 
ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 
Розважалися  Щороку в перший 
день літа українці відзначають 
Міжнародний день захисту дітей. 
Традиційно на це свято влаштовують 
різні забави, аби порадувати малечу. 
Цьогоріч ані прохолодна погода, ані 
пандемія коронавірусу не стали на заваді 
веселощам. Розповідаємо, як проходило 
свято у різних куточках Козятинщини

áðàëèñÿ çà êîëüîðîâó êðåéäó ³ 
ïåðåâò³ëþâàëèñÿ ó ñïðàâæí³õ 
õóäîæíèê³â.

Çàâåðøèëîñÿ ñâÿòî âèñòàâîþ 
«Öèáóë³íî», ÿêó ïðåçåíòóâàëà 
òåàòðàëüíà ñòóä³ÿ «Ïîãëÿä».

ЗАПРОСИЛИ В ГОСТІ 
Áàãàòî äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â âè-

ð³øèëè ñâÿòêóâàòè ãóðòîì. Áóëè 
òàê³, ÿê, íàïðèêëàä, â øêîë³ ¹ 9, 
ÿê³ ï³ñëÿ ñâÿòêóâàíü íà ïëîù³ 
ïðîâåëè ñâÿòêîâèé çàõ³ä ó ð³ä-
íèõ ñò³íàõ. ² â ãîñòÿõ ïîáóâàëè, 
³ äî ñåáå ãîñòåé çàïðîñèëè. Ó÷í³ 
3–5-õ êëàñ³â ïðîâåëè ñïîðòèâ-
íî-ðîçâàæàëüí³ ³ãðè. Êàï³òàíè 
êîìàíä ïåðåä çìàãàííÿìè îòðè-
ìàëè æîâò³ ïàïåðîâ³ êðóæå÷êè. 
Çìàãàëèñÿ ä³òè ó êîíêóðñàõ 

«Ñïîðòèâíà çóïèíêà», «Ï³ñåí-
íà çóïèíêà» òà «²íòåëåêòóàëüíà 
çóïèíêà». Ó êîæíîìó êîíêóðñ³ 
êîìàíäàì ñóää³ äàâàëè ïàïåðîâ³ 
çíàêè ó âèãëÿä³ ïåëþñòêè êâ³-
ò³â. Â êîíêóðñàõ â³äãàäóâàííÿ 
ìåëîä³é («Ï³ñåííà çóïèíêà») òà 
³íòåëåêòóàë³â ë³äèðóâàëè ñòàð-
ø³ ç íàéìîëîäøèìè. Ó ñïîð-
òèâíîìó êîíêóðñ³, äå êàï³òàí 
êîìàíäè â ðîë³ ìàøèí³ñòà-çà-
ë³çíè÷íèêà ìàâ ïî ÷åðç³ ïåðå-
âåçòè íà ãîëîâíó êîë³þ âñ³ âà-
ãîíè, ï’ÿòèêëàñíèêè äîïóñòèëè 
ïîìèëêó. Ìàøèí³ñò íà ïåðåãîí³ 
ðîçâèíóâ òàêó øâèäê³ñòü, ùî 
ðîç’ºäíàëàñÿ àâòîñöåïêà ì³æ 
ëîêîìîòèâîì òà âàãîíîì. Òîæ 
êâ³òêà ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ 
ïåëþñòîê âèÿâèëàñü ó êîìàíäè 
3-ãî êëàñó.

ЯК СВЯТКУВАЛИ У СЕЛАХ 
Ó Ñèãíàë³ äèðåêòîð áóäèíêó 

êóëüòóðè Ëþäìèëà Çàðåìáëþê 
ïðîâåëà äëÿ ä³òåé êîíöåðòíî-
ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó ç ñîëî-
äîùàìè.

Øêîëÿð³ ñåëà Ïèêîâåöü òà 
ó÷í³ øêîëè ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷èé 
ñàäîê ³ì. Ï³äãîðáóíñüêîãî ïðî-
âîäèëè êîíêóðñ ìàëþíêà. Îñâ³-
òÿíè Ïèêîâöÿ äëÿ äèòÿ÷èõ âå-
ñåëîù³â ïðîâåëè ôîòî-÷åëåíäæ 
òà ðóõàíêè â òàíöÿõ ï³ä íàçâîþ 
«Äèòèíñòâî — ÷óäîâà ïîðà».

Ó Ìàõàðèíöÿõ, êð³ì ðîç-
âàæàëüíîãî çàõîäó, ïðîâåëè 
íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó 
êîíêóðñ ç³ ñòð³òáîëó.

Ó ñóñ³äí³é Ìàõí³âö³ â öåé äåíü 
ä³òè ñòðèáàëè íà áàòóòàõ, áðàëè 

ó÷àñòü ó ôëåøìîá³. Ï³ä ê³íåöü 
ñâÿòêîâî¿ ïðîãðàìè ìè ïîñï³ë-
êóâàëèñÿ ç îðãàí³çàòîðàìè ñâÿòêî-
âîãî çàõîäó ²ðèíîþ ³ Îëåêñàíäðîì 
Áîíþêàìè òà Àíòîí³íîþ Ïåòðóø-
êåâè÷. Íà ¿õíþ äóìêó, ï³êëóâàííÿ 
ïðî ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ, éîãî 
ìàéáóòíº íå ïîâèííî îáìåæóâà-
òèñÿ â³ä ñâÿòà äî ñâÿòà.

— Ãîëîâíèé îáîâ’ÿçîê ñóñ-
ï³ëüñòâà òà äåðæàâè — ç³ãð³âàòè 
òåïëîì ³ ëþáîâ’þ äèòÿ÷³ ñåðöÿ 
êîæíîãî ðàíêó, êîæíîãî äíÿ òà 
îá’ºäíóâàòè çóñèëëÿ çàðàäè ¿õ-
íüîãî ìàéáóòíüîãî. Ä³òè — íàøå 
ìàéáóòíº, à çíà÷èòü — ìàéáóòíº 
Óêðà¿íè. ² ñàìå â³ä íàñ, äîðîñ-
ëèõ, çàëåæèòü, ÿêîþ áóäå äîëÿ 
äèòèíè â äîðîñëîìó æèòò³, — 
ñêàçàëè îðãàí³çàòîðè.

Íà ïëîù³ ä³òè 
ïðîáóâàëè ïëåñòè 
ç ëîçè, ðîáèëè 
çàé÷èê³â, íàäóâàëè 
ïîâ³òðÿí³ êóëüêè òà 
â÷èëèñÿ ãðàòè ó øàõè

Пиковецький ЗНВК. Діти малювали на асфальті Махаринці. Турнір зі стрітболу
Майстерні просто неба. Тут гості свята і з лози 
плели, і кульки надували, і зайчиків робили 

Школа №9. Подарунки для переможців

Центральна площа міста. Дітей розважали конкурсами
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ÍÎÂÈÍÈ

У ці вихідні у Козятині відбулася гран-
діозна подія. У неділю, 30 травня, на ПРБ, 
на вулиці 8-Гвардійська, 72 офіційно роз-
почав роботу перший, не тільки в Козя-
тині, а й в Україні, магазин торговельної 
мережі «Соловейко».

На святкове дійство та аромати шашли-
ка, кави і свіжої випічки зібралося чимало 
козятинців. Гостей розважала динамічна 
музика та аніматори. Територія «Соловей-
ка» перетворилася на справжній майданчик 
для відпочинку. Запрацювала літня тераса, 
де можна поласувати смаколиками різно-
манітного асортименту на будь-який смак.

Як розповіли нам власники «Соловейка», 
технічне відкриття гастроному відбулося де-
кількома днями раніше, наразі ж все пройшло 
офіційно, з перерізанням червоної стрічки, 
акціями та подарунками. До прикладу, напе-
кли більше тисячі духмяних булочок, які роз-
давали приємним бонусом кожному покупцю. 
Окрім щотижневих постійних акцій, у день 
відкриття і впродовж п'яти наступних днів 
також будуть діяти знижки — від 10 до 50 від-
сотків на більш ніж 20 позицій продукції.

Таку милозвучну, патріотичну, рідну для лю-
дей назву магазину, як «Соловейко», обирали 
довго та складно. Але результат того вартий! 
Уже з перших кроків гастрономом, покупець 
поринає в домашню, затишну атмосферу. Про-
думаний до дрібниць декор окутує теплом та 
милує око. Усе це разом гармонійно поєднуєть-
ся з найголовнішим — асортиментом продукції. 
Тут є всі товарні групи класичного супермар-
кету і дещо більше. Облаштований куточок 
для кавоманів, де козятинчани та гості міста 
можуть насолодитися смачною, а головне, 
справжньою кавою. Девіз роботи дружнього 

колективу магазину: «Кожен, хто заходить 
до наших магазинів — наш бажаний гість!» 

— На об’єкті застосовані всі найкращі тех-
нології, які сьогодні існують в рітейлі торгівлі 
продуктами харчування, — розповідає одна із 
співвласників торговельної мережі «Соловей-
ко» Наталія Рожко, яка має вже 25 років під-
приємницького досвіду. — При проектуванні 
були враховані всі вимоги, які є до супермар-
кетів, для того, щоб ми мали право розмістити 
пекарню, кулінарний цех та класичний набір 
товарів. Особлива увага приділяється свіжим 
продуктам. У нас великий вибір рибної про-
дукції, курятини, свіжого м'яса свинини та 
яловичини. Є великі потужні надсучасні хо-
лодильники, у яких все поділене за групам і 
зберігається при правильних температурах. 
На відміну від інших маленьких магазинів, які 
не мають таких великих холодильних складів, 
у нас є можливість надати жителям міста та 
району свіжу продукцію.

На створення «Соловейка» власники 
не шкодували ні сил, ні коштів. Вони зібрали 
найкращу команду, закупили та встанови-
ли професійне технологічне обладнання та 
освітлення. Зупинятися на цьому не будуть — 
в найближчих планах тут відкриють велике 
сімейне кафе з терасою. Запрацює банкетна 
зала та готель на 15 номерів. Для повного 
комфорту відвідувачів зробили максимально 
велику авто- та велопарковку.

— У центрі Козятина, там де наразі успішно 
працює супермаркет «Обжорка», теж очіку-
ються приємні зміни, — каже Наталія Рожко. — 
Будемо робити так званий ренеймінг, тобто 
супермаркет отримає новий стиль та назву 
«Соловейко».

Ласкаво просимо!

Смачна випічка, свіже м'ясо та позитивна атмосфера: 
у Козятині відкрили гастроном «Соловейко» 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

РЕКЛАМА

ОЛЕНА УДВУД 

Âæå ï³â ðîêó ó ì³ñò³ ä³º àìà-
òîðñüêèé òåàòð «Îâàö³ÿ», äå 
â ðîë³ àêòîðà ñåáå ìîæå ñïðî-
áóâàòè êîæåí, íåçàëåæíî â³ä 
â³êó, àäæå äî òåàòðàëüíî¿ òðóïè 
íàáèðàþòü äîðîñëèõ.

— Âñå ïî÷àëîñÿ ó ãðóäí³ 
2020 ðîêó, — ðîçïîâ³äàº àäì³-
í³ñòðàòîð òåàòðó Â³êòîð³ÿ Õî-
ìàíåöü. — Îäíîãî ðàçó Òåòÿíà 
Ì³ùóê, ãîëîâà ÃÎ «Êðàïëèíà 
òóðáîòè», ðîçïîâ³ëà ìåí³, ùî 
ìð³º ïðî àìàòîðñüêèé òåàòð äëÿ 
äîðîñëèõ â íàøîìó ì³ñò³. Ìåí³ 
ñïîäîáàëàñü öÿ ³äåÿ ³ ÿ çàïðîïî-
íóâàëà çâåðíóòèñü äî ì³ñöåâîãî 
ðåæèñåðà òà õóäîæíüîãî êåð³â-
íèêà òåàòðàëüíî¿ ñòóä³¿ «Ïîãëÿä»  
Íàòàë³¿ Ïàâëåíêî. Ìè çóñòð³-
ëèñü âòðüîõ, îáãîâîðèëè çàäóì, 
ÿêèé ïåðåð³ñ â òâîð÷èé ïðîåêò.

Âæå ó ñ³÷í³ ñôîðìóâàëàñÿ àê-
òîðñüêà òðóïà «Îâàö³¿» ³ òåàòð 
ïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó ï³ä êåð³âíè-
öòâîì Íàòàë³¿ Ïàâëåíêî.

— Íàø³ àêòîðè — öå òâîð÷³ 
ëþäè Êîçÿòèíà, ÿê³ íå ìàþòü 
ïðîôåñ³éíî¿ àêòîðñüêî¿ îñâ³-
òè, — ïðîäîâæóº Â³êòîð³ÿ. — 
Äî ïðèêëàäó, Ðóñëàíà Äàöþê. 
Âîíà íå ëèøå ãðàº íà ñöåí³, 
à é º õóäîæíèêîì-äåêîðàòî-
ðîì ó òåàòð³, à â çâè÷àéíîìó 
æèòò³ öÿ òâîð÷à ëþäèíà îïà-
íóâàëà ñåðéîçíó ïðîôåñ³þ — 
îïåðàòîð äåôåêòíîñêîïíîãî 
â³çêà Êîçÿòèíñüêî¿ äèñòàíö³¿ 
êîë³¿ Ï×-7. ²ðèíà Áåðåëåò — 
òàëàíîâèòà ëþäèíà ç íåéìî-
â³ðíèì ïî÷óòòÿì ãóìîðó, ÿêà 
çàéìàºòüñÿ âèõîâàííÿì íàøèõ 
þíèõ êîçÿòèí÷àí â äèòñàäêó 
«Ãîðîáèíêà». Ë³ë³ÿ Êîòîâñüêà, 

ТЕАТР «ОВАЦІЯ» ГОТУЄ ПРЕМ’ЄРУ 
Наші люди  Чи знали ви, що у Козятині 
є театр, куди набирають дорослих без 
акторського досвіду? «Овація» презентує 
козятинчанам цікаву виставу, на яку 
запрошують усіх охочих. Як виникла 
ідея, хто серед акторів і коли прем’єра?

â÷èòåëüêà ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ³ 
ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà â Ïèêî-
âåöüêîìó ÇÍÂÊ — àðòèñòè÷-
íà, ñï³âó÷à, ñàìå âîíà íàïèñàëà 
ã³ìí òåàòðó. Îëåíêà Òèìîùóê — 
îáäàðîâàíà ôîòîãðàôèíÿ, ÿêà 
íå ò³ëüêè ãðàº íà ñöåí³, àëå é 
ñòâîðþº áëèñêó÷³ ôîòîïðîåêòè. 
Àë³íà Ñâ³òëèøèíà — òàëàíîâèòà 
àêòðèñà ðîìàíòè÷íîãî îáðàçó, 
â çâè÷àéíîìó æèòò³ öÿ òåíä³òíà 
æ³íêà — äèñïåò÷åð îïåðàòèâ-
íî-êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó ÃÓ 
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³. Îêñàíà Êóë³êîâà — íå-
éìîâ³ðíî àðòèñòè÷íà àêòðèñà, 
ìàìà, â ÿêî¿ òðîº ä³òîê, àëå çà-
âäÿêè ñâî¿é ñàìîîðãàí³çîâàíîñò³ 
òà àäì³í³ñòðàòèâíèì òàëàíòàì, 
âîíà âñòèãàº íå ëèøå âèõîâóâà-
òè ä³òåé, à é ï³äêîðþâàòè ñöåíó 
³ âèð³øóâàòè îðãàí³çàö³éí³ ïè-
òàííÿ òåàòðó.

Çäåá³ëüøîãî ó òðóï³ ä³âî÷èé 
êîëåêòèâ, àëå º ³ ÷îëîâ³êè. 
Öå — Àðòåì Ïàâëåíêî, â÷èòåëü 
³íîçåìíèõ ìîâ Éîñèï³âñüêî¿ 
øêîëè, ï³äïðèºìåöü Ãåííàä³é 
Ïàí÷óê, ïðàö³âíèê Ì³ñüêîãî áó-
äèíêó êóëüòóðè Ñåðã³é Òêà÷óê òà 
íàéìîëîäøèé ó÷àñíèê — ó÷åíü 
øêîëè ¹ 2 Êèðèëî Äîëå÷åê.

Ïðîòÿãîì ï³â ðîêó àêòîðè-
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Актори «Овації» 
готуються 
до прем’єри. Виставу 
покажуть 11 червня

àìàòîðè íàâ÷àëèñÿ ñöåí³÷í³é 
òà àêòîðñüê³é ìàéñòåðíîñò³ ï³ä 
ïèëüíèì îêîì Íàòàë³¿ Ïàâëåí-
êî, ÿêà ïðàöþº íà ãðîìàäñüêèõ 
çàñàäàõ. Çà ¿¿ ïëå÷èìà áàãàòèé 
äîñâ³ä, àäæå çà ðîêè ðîáîòè ç 
äèòÿ÷îþ òåàòðàëüíîþ ñòóä³-
ºþ «Ïîãëÿä» âîíà ïîñòàâèëà 
íå îäíó âèñòàâó. ² òåïåð «Îâà-
ö³ÿ» ãîòîâà çàÿâèòè ïðî ñåáå ³ 
çàïðîøóº âñ³õ êîçÿòèí÷àí òà 

ãîñòåé ì³ñòà íà ïðåì’ºðó âèñòàâè 
«Òåàòðàëüíèé êàëåéäîñêîï», ÿêà 
â³äáóäåòüñÿ ó Ì³ñüêîìó áóäèíêó 
êóëüòóðè 11 ÷åðâíÿ î 18 ãîäèí³. 
Öÿ âèñòàâà — áëàãîä³éíà. Ïîêàç 
âëàøòîâóþòü íà ï³äòðèìêó Ä³à-
íè Öèìáàðîâè÷, ÿêà ïîñòðàæ-
äàëà â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó 
íà çàë³çíèö³. Óñ³ ç³áðàí³ êîøòè 
ïåðåäàäóòü íà ðåàá³ë³òàö³þ íà-
øî¿ çåìëÿ÷êè.
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UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.15, 05.20 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05, 01.15, 03.50 Земля, 
наближена до неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30, 17.20 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.50 Концерт Романа 
Скорпiона 
17.30 Д/ц «Дикi тварини» 
18.55 Д/ц «Хижаки пiдводного 
свiту» 
19.55, 00.45 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.50 Х/ф «Мiж нами, дiвчатами» 

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, 04.05 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Весiльна вечiрка» 
14.15 Х/ф «Нянька за 
викликом» s  
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00, 03.20 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.00 Х/ф «Снайпер-7: Iдеальне 
вбивство» s  
11.50, 13.15 Х/ф «Смертельнi 
перегони-3» l  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.25, 00.00 Х/ф «Убий їх 
усiх» s  
16.50 Х/ф «У пошуках пригод» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Х/ф «Вулкан» s  
22.20 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.10 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.15 «Орел i Решка» 
10.10 Х/ф «Людина-павук» 
12.50 Х/ф «Людина-павук 2» 
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Голоднi iгри» s  
23.55 Х/ф «Здичавiла» n  
01.50 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
03.30 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подвiйне 
вiдображення» l  
23.00 Футбол. Контрольна Гра. 
Україна - Кiпр 
01.00, 02.15 Т/с «Жiночi 
секрети» s  

СТБ 
10.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi» l  
23.00 Т/с «Обраниця» s  

НTН 
05.15, 08.30, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
05.40 Х/ф «Мене звуть 
Арлекiно» s  
09.05 Х/ф «Очiкування 
полковника Шалигiна» 
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.15 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Зворотний бiк 
мiста» s  
14.50 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.10 Х/ф «Мотель» n  

TET 
09.15 Х/ф «Нове вбрання 
короля» 
10.15 Х/ф «Хронiки Нарнiї: 
Пiдкорювач Свiтанку» 
12.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
23.15 Т/с «Королi палат» 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини UA ПЕРШОГО 
09.15 Крутий замiс 
09.50 Солодка дача 
10.20 Буковинськi 
загадки 
10.32 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 12с. 
Майбутнє освiти 
13.30 Лайфхак 
українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Козлик Та Ослик» 
14.15 М/ф «Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар» 
14.50 М/ф «Лисичка З 
Качалкою» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.50 Шерифи для 
нових громад 
20.00 Цикл «Нашi 30» Чуєш 
гуркiт касок? 
20.30 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 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у 
цифрi» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Роздивись 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
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, 04.30 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.45 Т/с «Свати» 
22.50 Х/ф «Мiж нами, дiвчатами» 

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, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
14.35, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.20 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.55, 13.20, 16.10 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.00 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
17.00 Х/ф «Пiдривник» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст» s  
00.45 Т/с «Контакт» s  
02.25 Громадянська оборона 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 «Абзац!» 
06.00, 07.45 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.50 «Орел i Решка» 
09.50, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
10.50 Х/ф «Людина-павук 3: 
Ворог у вiдбиттi» 
13.30 «Аферисти в сiтях» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Де логiка?» l  
20.00, 01.55 «Improv Live 
Show» l  
21.00 Х/ф «Голоднi iгри: У 
вогнi» s  
00.00 Х/ф «Хижа в лiсi» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подвiйне 
вiдображення» l  
23.10, 02.15 Т/с «Жiночi 
секрети» s  

СТБ 
07.35 Т/с «Комiсар Рекс» 
11.05 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi» l  
23.00 Т/с «Обраниця» s  

НTН 
06.55 «Свiдок. Агенти» 
07.50, 17.00, 02.25 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
01.50 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Найостаннiший 
день» l  
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Розслiдування» 

TET 
09.15 Х/ф «Пастушка» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 

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» 
10.15 Буковинськi загадки 
10.32 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 13с. 
Майбутнє будiвельних 
технологiй 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Велика подорож» 
14.15 М/ф «Казка Про 
Жадiбнiсть» 
14.25 Марiйчин Першосвiт 
14.30 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiзуальний код 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Край пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.05 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Задача з зiрочкою 
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 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.30 Край пригод 
11.45 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55, 00.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
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, 04.35 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Х/ф «Мiж нами, 
дiвчатами» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
14.35, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.25 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.45, 13.30 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.55, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.40, 16.10 Громадянська 
оборона 
16.40 Х/ф «Без компромiсiв» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.50 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i Решка» 
09.50, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
11.45 Х/ф «Дiти шпигунiв» 
13.20, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
17.05 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 1» s  
23.40 Х/ф «Лихоманка» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.40 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
15.25 Європейський дайджест 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 

21.00 Т/с «Подвiйне 
вiдображення» l  
23.10, 02.15 Т/с «Жiночi 
секрети» s  

СТБ 
07.15 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.50, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.05, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi» l  
23.00 Т/с «40+ або Геометрiя 
почуттiв» l  

НTН 
06.20 «Будьте здоровi» 
07.50, 17.00, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Товариш генерал» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Акселератка» 
01.10 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.00, 03.10 «Речовий доказ» 

TET 
09.15 Х/ф «Дiвчинка з 
сiрниками» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини UA ПЕРШОГО 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50, 18.10 Країна пiсень 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 Документальний цикл 
«Супер - чуття» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 14с. 
Майбутнє звуку 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Двоє справедливих 
курчат» 
14.15 М/ф «Некмiтливий 
Горобець» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Круглячок» 
14.50 М/ф «Ниточка Та Кошеня» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
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 «На власнi очi» 
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 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.25 Геолокацiя: Волинь 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.25 Телепродаж 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
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, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «Проспорт» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
14.35, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.25 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.45, 13.30 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.15 Секретний фронт 
16.55 Х/ф «Вулкан» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.45 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.50 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.55 «Орел i Решка» 
09.55, 15.15 Т/с 
«Надприродне» s  
11.50 Х/ф «Дiти шпигунiв 3. 
Кiнець гри» 
13.10, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
16.50 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 
2» s  
23.55 Х/ф «Будинок воскових 
фiгур» n  
02.10 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.30 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
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20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Подвiйне 
вiдображення» l  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.15 Т/с «Жiночi 
секрети» s  

СТБ 
07.10 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.45, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi» l  
23.00 Т/с «40+ або Геометрiя 
почуттiв» l  

НTН 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.50, 17.00, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Акселератка» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50, 04.15 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Чорний принц» 

TET 
09.15 Х/ф «Хоробрий кравчик» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 

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» 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 15с. 
Як поєднуються технологiї та 
навчання 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Веселi саморобки 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.05 М/ф «Iсторiя Одного 
Поросятка» 
14.15 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Кульбаба - Товстi 
Щоки» 
14.50 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Країна пiсень 
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 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Зворотнiй зв’язок» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 09.35 Т/с «Гордiсть» l  
08.05 Земля, наближена до 
неба 
08.30 Геолокацiя: Волинь 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк 
16.25, 22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30, 00.35 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
23.05 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 

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, 04.40 ТСН 
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.13 «Проспорт» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 «Одруження наослiп 7» 
22.20 «#Гуднайтклаб 2021» 
23.00 Х/ф «Поїздка в Америку» 

IНТЕР 
05.25, 23.40 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Т/с «Зроблено в Iталiї» 
Закл 
14.40, 15.30, 01.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл»» s  

ICTV 
04.30, 00.55 Факти 
04.50, 14.30 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, 20.05 Дизель-шоу l  
11.55, 23.55 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Т/с «Пес» s  
15.35, 16.10 Х/ф «Богемна 
рапсодiя» s  
18.45 Факти. Вечiр 
22.55 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.15 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20 «Орел i Решка» 
09.20 Т/с «Надприродне» s  
11.10 «Хто проти 
блондинок?» l  
13.05 «Аферисти в сiтях» s  
15.05 «Де логiка?» l  
16.10 Х/ф «Першому гравцю 
приготуватися» l  
19.00 Х/ф «Трон. Спадок» s  
21.40 Х/ф «Я номер чотири» s  
23.45 Х/ф «ПТятниця 13-те» n  
01.40 «Improv Live Show» l  
02.25 «Служба розшуку дiтей» 
02.30, 03.00 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.50, 01.00, 02.15 Т/с «За 
покликом серця» s  

14.40, 15.30 Т/с «Сукня з 
маргариток» s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.20 Європейський дайджест 
21.35 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Церемонiя вiдкриття 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Туреччина - Iталiя 

СТБ 
09.05 Т/с «Продається будинок 
iз собакою» 
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.45 Т/с «Вiдпустка у 
сосновому лiсi» l  

НTН 
05.00, 04.45 «Top Shop» 
06.20, 03.45 «Правда життя» 
07.50, 14.45, 17.00, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чорний принц» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 Х/ф «Дике кохання» 
01.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
03.15 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Столику, накрийся» 
10.15, 23.15 Т/с «Королi палат» 
11.15, 16.15 4 весiлля 
13.15, 18.15 Панянка-селянка 
15.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 
19.15, 20.15, 21.45 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.45, 21.15 Танька i Володька 
22.15 Т/с «Кухня» 
00.15, 00.45 Країна У 
01.15 Iгри Приколiв 
02.15 Рятiвники 
03.15 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини UA ПЕРШОГО 
09.15, 19.00, 22.05 Сьогоднi. 
Головне 
09.45 Обличчя 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Документальний цикл 
«Боротьба за виживання» 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 16с. Новi 
медичнi гаджети 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Веселi саморобки 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.05 М/ф «Лис I Дрiзд» 
14.15 М/ф «Найсправжнiсiнька 
Пригода» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна 
студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 «Iсторiя кримських 
татар» 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 Крутий замiс 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 
21.50 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Ульотне вiдео» 
09.00 «В гарної формi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30 «Мобiльний репортер» 
11.00, 17.30, 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 «На власнi очi» 
18.30 «Свiт кiно» 

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.45, 02.00, 03.35, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30, 13.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.15 #ВУКРАЇНI 
10.40 Д/ц «Найбiльшi мiграцiї 
в природi» 
11.45 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» l  
13.55, 16.00 Мiста та мiстечка 
14.15 Концерт. ВIА «Кобза» 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.10, 05.05 Д/ц «Дикi тварини» 
16.45 Т/с «Iмперiя» s  
19.30 Х/ф «Iван Миколайчук. 
Посвята» 
21.25 Пишемо iсторiю 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 

1+1 
05.20, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
14.00 Т/с «Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.15 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
06.55 «Слово Предстоятеля» 
07.05 Х/ф «Белль i Себастьян: 
Пригоди тривають» 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Кортик» 
16.00 Т/с «Не жiноча робота» l  
20.00, 02.20 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi» 
22.10 «Великий бокс. Владислав 
Сiренко - Ньюфел Уатах» 
00.10 Х/ф «Tри девТятки» s  
02.50 Х/ф «Москва-Кассiопея» 
04.10 Х/ф «Отроки у Всесвiтi» 

ICTV 
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.50 Факти 
05.15 Не дай себе обдурити 
06.55 Х/ф «Без компромiсiв» s  
09.00 Х/ф «Пiдривник» s  
10.45 Х/ф «У пошуках пригод» s  
12.35, 13.00 Т/с «Пес» s  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Скарб Амазонки» s  
21.05 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу» s  
23.30 Х/ф «Антураж» 16+ 
Прем’єра 
01.30 Т/с «Таємнi дверi» s  
03.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.30 «Вар’яти» l  
08.10, 10.00 «Kids time» 
08.15 М/ф «Пташиний ульот» 
10.05 «Орел i Решка. 
Земляни» 
11.00 «Орел i Решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i Решка» 
14.10 Х/ф «Я номер чотири» s  
16.25 Х/ф «Аксель» l  
18.15 Х/ф «Людина-павук: 
Повернення додому» l  
21.00 Х/ф «Людина-павук: 
Далеко вiд дому» l  
23.35 Х/ф «Хижа в лiсi» n  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.30 Реальна мiстика 
09.30, 01.00, 02.15 Х/ф «Фото 
на недобру пам’ять» l  
11.30, 15.20 Т/с «Невипадковi 
зустрiчi» l  
15.45, 21.00 Т/с «Сашина 
справа» l  
20.00 Головна тема 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Бельгiя - Росiя 
00.00 Гучна справа 

СТБ 
05.20 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45, 10.50 Т/с «Папаньки» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.05 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  

НTН 
05.45 Х/ф «Одеськi канiкули» 
07.10 Х/ф «Викликаємо вогонь 
на себе» l  
12.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
13.55 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.55 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Небезпечно для 
життя!» 
21.05 Х/ф «Братство по кровi» s  
23.10 Х/ф «Рейд - 2» n  
02.00 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.25 «Речовий доказ» 
04.20 «Правда життя» 
04.45 «Top Shop» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.15 М/ф «Норм: Ключi вiд 
королiвства» 
12.45 М/ф «Норм та Нестримнi: 
Велика пригода» 
14.00 М/ф «Пташинi пригоди» 
15.30 М/ф «У пошуках Немо» 
17.15 Х/ф «Марлi та я» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Смерть на 
похоронi» s  
01.00 Панянка-селянка 
02.40 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» 
10.15 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.10 Х/ф «Лiто в мiстi» 
12.35 Плiч - о-плiч 
12.50 Шерифи для нових 
громад 
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 М/ф «Як Козаки Сiль 
Купували» 
14.40 М/ф «Як Козаки Кулiш 
Варили» 
14.50 М/ф «Червона Жаба» 
15.00 М/ф «Коп I Штик - Завзятi 
Кроти» 
15.10 Пiщана казка 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Буковинськi загадки 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 В Українi 
16.45 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри» 
18.20, 21.50 Задача з зiрочкою 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 «Створюй iз 
Суспiльним. Розслiдування. 
Червона лiнiя 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.55 Д/ф «Бальний король» 

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 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.10, 02.00, 03.35, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 01.55 Погода 
08.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Незвiдана Україна 
14.35 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.10 Д/ц «Дикi тварини» 
16.45 Т/с «Iмперiя» s  
19.35 Пишемо iсторiю 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт 
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.30 Д/ц «Свiт дикої природи» 
00.35 Х/ф «Iван Миколайчук. 
Посвята» 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 10.50 «Мандруй 
Україною з Д. Комаровим» 
12.00, 01.55 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 
2021» 
21.00 Х/ф «Правдива брехня» s  
23.55 Х/ф «Людина, що 
бiжить» s  

IНТЕР 
06.15 Х/ф «Белль i Себастьян: 
Друзi назавжди» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше 
життя» 
12.45 «Вещдок. Опережая 
время» 
17.15 Х/ф «007: Координати 
«Скайфолл»» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Невловимi месники» 
23.35 Х/ф «Бiле сонце пустелi» 

ICTV 
06.00 Не дай себе обдурити 
07.50 Бiльше нiж правда 
08.45, 11.30 Громадянська 
оборона 
09.45 Анти-зомбi 
10.35 Секретний фронт 
12.35, 13.00 Х/ф «Роман з 
каменем» s  
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу» s  
16.45 Х/ф «Скарб Амазонки» s  
18.45 Факти тижня 
20.30 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» s  
23.00 Х/ф «Безодня» 
01.50 Т/с «Таємнi дверi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
05.20 «Таємний агент» 
05.50, 07.15 «Kids time» 
05.55 М/с «Том i Джеррi» 
06.05 М/ф «Том i Джеррi: Робiн 
Гуд та Миша-смiхотунка» 
07.20 Х/ф «Голоднi iгри» s  
10.10 Х/ф «Голоднi iгри: У 
вогнi» s  
13.10 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 
1» s  
15.40 Х/ф «Х/ф Голоднi iгри. 
Сойка-переспiвниця. Частина 
2» s  
18.15 Х/ф «Нова Людина-
павук» s  
21.00 Х/ф «Нова Людина-павук 
2: Висока напруга» s  
23.55 «Improv Live Show» l  
01.55 «Вар’яти» l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
08.15 Т/с «Найкращiй чоловiк» l  
15.50, 21.00 Т/с «Переклад не 
потрiбен» s  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 

21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Нiдерланди - Україна 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Сашина 
справа» l  
01.45 Телемагазин 
04.40 Агенти 
справедливостi s  

СТБ 
04.45 Т/с «Папаньки» l  
09.55 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
15.00 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
23.30 «Таємницi ДНК» s  

НTН 
07.20 «Слово Предстоятеля» 
07.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.10 Т/с «Смерть у раю» s  
13.20 Х/ф «Братство по кровi» s  
15.20 Х/ф «Небезпечно для 
життя!» 
17.10 Х/ф «Одиночне плавання» 
19.00 Х/ф «Холодне лiто 53-го» 
21.00 Х/ф «Екiпаж машини 
бойової» 
22.20 Х/ф «Спека» s  
00.25 Х/ф «Рейд - 2» n  

TET 
11.15 М/ф «Пташинi пригоди» 
12.45 Х/ф «Красуня й 
чудовисько» 
14.00 Х/ф «Золотоволоска» 
15.45 Х/ф «Марлi та я» 
17.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
23.00 Х/ф «Скiльки у тебе?» 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 Буковинськi загадки 
09.15 Артефакти 
09.45 Мiста i мiстечка. 
Полтава 
09.55 Незвiдана Україна 
10.10 Солодка дача 
10.45 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.40 Х/ф «Закохатися у 
Вермонт» 
13.05 Мiста i мiстечка. 
Камянець -Подiльський 
13.10 Шерифи для нових 
громад 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.30 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.50 М/ф «Про Кiшку, Яка 
Упала З Неба» 
15.00 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.10 Пiщана казка 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Маршрутом змiн 
16.25, 18.25 В УКРАЇНI 
16.50 Х/ф «Авраам: охоронець 
вiри» 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .#Iнсайд 
20.05 Помилка 83 
21.00 Цикл «Нашi 30» Чуєш 
гуркiт касок? 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Х/ф «Бiлявка 
Мерилiн», 2 с. 

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»  

   10 червня   11 червняП'ЯТНИЦЯ  12 червняСУБОТА   13 червняНЕДІЛЯ



12 RIA-Ê, 3 ÷åðâíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

3 червня 2021 р.

№22 (1145)

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 
серії ХМ №1068-426 ПР 
від 30.06.2020 р.

Видавець ТОВ “Видавництво “РІА” 
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:

ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН” 

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. 063-66-20-675
Регіональний видавець: 
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор: 
Наталія Піскунічева 063-738-63-10

Передплатний індекс: 91531
Вимагайте передплату
в будь-якому відділенні зв’язку 

м. Козятина та району
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12Qа

тел.: (0432) 55Q63Q97

Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення № 210322

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності 
серії КВ No.194Q57Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

492315493696

492313

ÐÎÁÎÒÀ
  Íà àâòîìèéêó çàïðîøóºòüñÿ ïðàö³âíèê. 067-920-

67-94

  "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðî-
áîòè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ,òà 
ñîðòóâàëüíèöþ ïàðêåòó. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé 
ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 067-410-40-45

  Â êàôå ïîòð³áåí ïîâàð-êîíäèòåð. 063-691-92-69

  Â ïåðóêàðíþ çàïðîøóºìî ìàéñòðà ìàí³êþðó òà 
ïåðóêàðÿ. 063-691-92-69

  Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ ìîíòàæíèê, ï³äñîáíèê. 
063-366-49-50

  Íà ðîáîòó ïîòð³áåí îô³ö³àíò. Ç/Ï â³ä 6 òèñ. 093-
599-68-33

  Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âîä³ÿ, ð³çíîðîáî÷îãî, ìå-
íåäæåðà ïî ïðîäàæàì, êóõàðÿ, ïðîäàâöÿ, îô³ö³àíòà. 
067-509-08-00, 063-615-56-02

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ: ïðî-
äàâåöü-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
7000ãðí.-7500ãðí. 0674300280

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

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

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 êàíàë³çà-
ö³¿, âåëèêîãî äèìîõîäó, âèòÿæêè. 097-170-90-05

  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

  Áåíçîêîñà STIHL FS-90, øèôåð á/ó. 063-695-44-17

  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

  Áðàìó íà ãàðàæ ç ìåòàëó 2,60*2,90 ì., â õîð. ñòàí³ - 4 
000 ãðí. 063-054-39-57

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

  Áóòë³ 10 ë., áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, øâåéíà ìàø. ðó÷íà, 
âàò³í ïîäêëàäî÷íèé, çàë³çî êðîâåëüíå, îöèíêîâàíå, á/ó 4 
ëèñòè. 067-319-91-24

  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 6-8 ðîê³â - 2 000 ãðí. 096-779-
60-83

  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

  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, ³äåàë. ñòàí, 2 000 ãðí. 096-
779-60-83

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

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

  Äà÷íó ä³ë. 0,06 ãà ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, âñåðåäèí³ 
ïîãð³á ç êàìåíþ, º öåíòð. âîäîïðîâ³ä, ð-í Òàëèìîí³âêà. 
093-892-32-70

  Äèòÿ÷èé ïðîãóëî÷íèé âåëîñèïåä ïîìàðàí÷åâîãî êî-
ëüîðó - 1 500 ãðí;êîëÿñêà òðîñòî÷êà á³ðþçîâîãî êîëüîðó 
500ãðí. 093-769-69-29

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 êàìà-
ç³âñüêà ëåá³äêà; êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 
067-430-79-37, 093-756-39-33

  Äâîñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, 1,60*2. 093-756-39-22

  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

  Äåðåâà, çàë³çí³ âîðîòà, áàêè, åëåêòðîïèëêó, ðóëîí 
ïë³âêè 1,2 ì. 096-813-11-16

  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 âèðîáíèê ÑÑÑÐ, áóòåëü 20 ë. 097-878-11-70

  Çàäíº êîëåñî «Óêðà¿íà», äîñêà îñèêà, á³ëà ãëèíà, 
äð³áíà êàðòîïëÿ, ñò³ë âóëè÷íèé, äóá êðóãëÿê, íàêðèòòÿ äëÿ 
êðèíèö³, àëþì³í. ïðîâ³ä 60 ì, ñêðèíÿ, áàíêè 1 ë., 3 ë., 0,5 
ë. 067-889-49-67, 063-486-01-79,093-031-24-52

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

  Çåì. ä³ë. 15 ñîò.,«Ïîëå ×óäåñ», ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 
063-229-18-45, 063-406-44-27

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

  Êàçàí ÷àâóííèé ç êðèøêîþ, íîâèé íà 12 ë. 097-931-
01-11, 063-228-63-30

  Êàëîðèôåð 3-õ ôàçí., 1 800 ãðí-2 øò;åëåêòðîøêàô-
çá³ðêà 3-õ ôàçí., 1 800 ãðí;ïóñêîçàðÿäíèé ïðèñòð³é 2-õ 
ôàçí., 1 800 ãðí. 096-803-39-75

  Êàðòîïëþ êîðìîâó. 067-271-52-14, 097-575-60-74

  Êàðòîïëþ ì³ëêó 20 ãðí/9 â³äåð, õóñòèíè 30 ãðí/øò. 
096-224-01-71

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

  Êîçåíÿò â³ä ãàðíî¿ êîçè. 098-228-54-21

  Êîçè ³ êîçåíÿòà õîðîøî¿ ïîðîäè. 068-860-68-92, 096-
432-02-93

  Êîçèííº ìîëîêî. 067-586-80-58

  Êîìá³êîðì òà âèïîéêà. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-982-
68-38 21-24

  Êîìï`þòåð+ìîí³òîð-3 500 ãðí., õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå» 
â õîð. ñòàí³-6 000 ãðí. 096-797-90-53

  Êîíòåéíåð 3-òîí., ì. Êîçÿòèí. 095-090-10-15

  Êîðîâà ò³ëüíà 5 ì³ñ., òåëè÷êà íà êîðîâó 6 ì³ñ. 098-
227-63-60

  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 5-ì òåëÿì. 098-546-04-24

  Êîðîâè, òðè íà âèá³ð. 097-425-34-32

  Êîðîâó. 097-889-79-67

  Êîòåë «Äàíêî-10 êâ» á/ó íåäîðîãî, äèìîõ³äíèé, òåëåâ³-
çîð «Ñàìñóíã»72 ñì., á/ó - 1 000 ãðí., áàòàðåÿ ÷àâóííà á/ó 
íà 10 ðåáåð,êîëè ôóòáîëüí³ NAIKE, ìåáë³. 068-044-24-68

  Êîòåë òâåðäîïàë., «Íåóñ» íà 100 êâ. ì., â ³äåàë. ñòàí³ 
- 7 500 ãðí. 063-054-39-57

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

  Êð³ñëî êîñìèòîëîã³÷íå, á³ëîãî êîëüîðó, øê³ðÿíå â ³äå-
àëüíîìó ñòàí³. 093-756-39-22

  Êðîëåíÿòà, êðîëèöÿ âàã³òíà, êð³ëü õîðîøèé íà ðîçâ³ä. 
096-561-68-94

  Êóêóðóäçà, ÿ÷ì³íü. 097-843-01-38

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

  Êóõíþ, êóõîííèé êóòî÷îê, ñò³ë, á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-853-79-84

  Ëèñòè ÷îðíîãî ìåòàëó 30-40 ìì, êîòåë òâåðäîïàë. 
«Òèòàí», øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/ó, çàë³çí³ áî÷êè íà 200 ë. 
097-255-51-60

  Ë³æêî äâîñïàëüíå-500 ãðí. 097-546-89-71

  Ë³æêî äóáîâå äâîïîâåðõ.-4 000 ãðí., íîâèé òâåðäîïàë. 
êîòåë ÊÑ-16-4 500 ãðí., äåðåâ ë³æêî-1 500 ãðí 2 øò., ïà-
íåëü êðèø³ ÂÀÇ 2121-2 000 ãðí. 093-766-46-80

  Ëþöåðíó íà êîðíþ 0,18 ñîò., òðàâà 0,40 ñîò., çåì. ä³ë. 
0,58 ãà. 096-717-96-77

492844

488036
493233

493693

492438

492784
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493635

491433

492845

491799

  Ìàòðàö îðòîïåäè÷í³ á/ó 1600õ2000 ³ 1600õ1900 ö³íà 
1500-2000 ãðí. 0674300280

  Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³ á/ó 1600õ2000 ³ 1600õ1900, ö³íà 
1500-2000 ãðí. 067-430-02-80

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

  Ìåáë³ Æèòîìèðñüê³ á/ó, â äîáðîìó ñòàí³. 067-647-48-
11, 093-099-86-60

  Ìîëîêî êîçèíå ñìà÷íå. 098-228-54-21

  Ìîí³òîð LG 22 M 38 A. 098-376-17-36

  Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó. 063-686-50-49

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

  Ïàñ³êó, âóã³ëëÿ äåøåâî. 097-515-55-92

  Ïåðóêè, ïîñò. á³ëèçíó, âàçîíè. 093-884-86-66, 068-
209-91-37

  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

  Ïëèòó ãàçîâó á/ó, âåëèêó êë³òêó äëÿ õîì`ÿê³â, áàíêè 
ñêëÿí³ 3 ë. 063-189-51-63

  Ïîðîñÿ Âåëèêà á³ëà, êíóð Ïåòðåí, Êàíòîð. 068-760-
50-75

  Ïîðîñÿò. 067-303-58-98

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15-17 êã., êàáàí÷èêè ÷èùåí³, 
ñ. Âåðíèãîðîäîê. 097-827-81-95

  Ïîðîñÿòà ìàë³ ïî 15 êã. 067-319-08-49

  Ïîðîñÿòà ïåòðåíè âàãîþ 12-13 êã., 6 òèæí³â. 096-77-
20-194 21-24

  Ïîðîñÿòà: á³ëà óêðà¿íñüêà+ïåòðåí, 15-16 êã., íåäîðîãî. 
097-906-39-19, 068-041-47-47

  Ïðàëüíà ìàø. á/ó, ñò³íêà ê³ìí., äèâàí êóòîâèé, äî-
ð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë êóõîí.,6 ðàì ç³ ñêëîì. 
063-393-02-59

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

  Ïðèõîæó, ñò³íêó êîìï`þòåðíó ç øàôîþ, äèâàí ðîç-
êëàäí. ç êð³ñëîì. 063-629-49-24

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì.,ëèñò ôàíå-
ðè òîâùèíîþ 20 ìì;êîìïëåêò ìàëþòêà äëÿ ãàçîçâàðêè, 
ìàãí³òîôîí áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. 
áàãàòîæèëüíèé, åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-
430-79-37, 093-756-39-33

  Ïøåíèöþ, ñ. Ñàäîâå. 068-024-76-83

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

  Ðóøíèöþ îõîò. ÒÎÇ-34, 12 êàë³áð, øòó÷íîãî âèðîáí., 
âåðòèêàëêà. 098-309-53-01

  Ñâàðî÷íèé àïàðàò 1-2-õ ôàçíèé-1 800 ãðí, ³íêóáàòîð 
70 ÿºöü-300 ãðí, ñ³÷êàðíÿ-1 200 ãðí, óêîëè «Êîðòåêñèí»-1 
200 ãðí. 097-442-12-35

  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, ñò³íêà ñïàëüíÿ, ñò³ë ðîçêë., òêàíèíà, 
øòîðè, òåëåô. àïàðàò ç àâòîâ³äïîâ³äà÷åì. 063-020-88-40

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

  Ñîºâèé øðîò, ÿ÷ì³íü, ïîðîñÿòà. 063-392-94-22

  Òåëåâ³çîð «Samsung» 21 ä³àãîí, òåë. «Samsung» 14 ä³à-
ãîí., ÷óãóí. äâåðêè äëÿ êàì³íà, öåíòðîôóãà äëÿ â³äæèìó 
á³ëèçíè. 067-423-56-37

  Òåëèöþ ò³ëüíó, ñåìåíòàëêó. 096-772-01-94

  Õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé «Ñàìñóíã». 097-353-17-70, 
093-041-69-49

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

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

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

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

067-457-08-87

  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 33. 093-
427-67-88

  1-ê³ìí. êâ., îäíîïîâåðõîâîãî áóä., â öåíòð³ ì³ñòà. 
093-732-76-15

  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., àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê, öåíòð, 5/5 ê³ìí. 
ðîçä³ëüí³, 43,7 êâ. ì., êóõíÿ 6 êâ. ì., ëàì³íàò, íàòÿæí. 
ñòåë³, ì/ï â³êíà, áàëêîí, êîòåë+êîëîíêà. 093-227-98-32

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

  2-ê³ìí., 3 ïîâ., ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, 
ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57

  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, 
øèðîêèé êîðèäîð, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë. ïðèâàòèçîâàíà, 
îãîðîäæåíà íîâèì çàáîðîì. 063-296-91-71 

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

  2-õ ê³ì. êâ., ñàí. âóçîë 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. ç ìåáëÿìè, 4 ïîâ., öåíòð. 063-629-49-24 
ï³ñëÿ 16.00

  3-ê³ìí. êâ., 2-é ïîâ/5-òè ïîâåðõîâîãî áóäèíêó, ð-í 
øêîëè  ¹4. 063-746-80-09

  3-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 4 ïîâ. öåíòð. 063-629-49-24 
ï³ñëÿ 16.00

  3-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 
òåïëà, ³íä. îïàë., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ñàí-
âóç. ðîçä³ëüíèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë. 063-255-21-63, 
096-451-95-94

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

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

  Áóäèíîê 63 êâ. ì., ñ. Êîðäèø³âêà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 60 
ñîò. çåìë³. 096-959-02-13

  Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Âåëèêå, ãàç+ï³÷íå îïàë., êîëîíêà 
â äâîð³, ãîñï. áóä., ôðóêò. äåðåâà, êóù³, 2-à ïîãð³áà. 
097-321-58-60

  Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18 ñîò. 
çåìë³. 063-605-27-69

  Áóäèíîê 75 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, ð-í Á³ëà êàçàðìà ç 
ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 10 ñîò. çåìë³, ñêâàæèíà, êðèíèöÿ, 
òåïëèöÿ, ãàðàæ, ãîñï. áóä. 097-431-61-47, 097-261-99-75

  Áóäèíîê 81 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ëåðìîíòîâà 12, 
4 ê³ìíàòè, ÷óäîâèé âàð³àíò äëÿ âåäåííÿ ãî-âà, âåëèêèé 
ñàðàé, ãàðàæ, ñ³íîâàë, êóðíèê, ñàäîê, ãîðîä, ãàç òà òâåð-
äðïàëèâíèé êîòëè, öåíòð. âîäîïîñòà÷, êðèíèöÿ. 050-884-
88-46 Äìèòðî

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

  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 â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿòè-
íà, ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., ïëîùà 
ä³ëÿíêè 16 ñîò. 5500 ó.î. 098-499-08-59

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

  Áóäèíîê âåëèêèé, âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî, âîäà, ãàç, 
ñâ³òëî, ³íòåðíåò. 068-051-93-60

  Áóäèíîê âóë. Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåì., 
ãàðàæ, 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, ñàðàé, 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 ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, ñ. Ñèãíàë, ïîãð³á, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êîëîäÿçü, ãîðîä 25 ñîò., ñàäîê. 095-
769-97-36

  Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõà-
ðèíö³, òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 
098-499-08-59, Òà¿ñ³ÿ

  Áóäèíîê ç çåì. ä³ëÿíêîþ 38 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. 
Ïîä³ëüñüêà 38, êðèíèöÿ, êîïàíêà, ïîãð³á, ñàðàé, º 
ñâ³òëî, îïàëåííÿ ï³÷íå, ç ìåáëÿìè. 093-419-93-87, 
097-628-80-73

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

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2-õ ïîâåðõîâèé ç íà-
äâ³ðíèìè ïðèáóäîâàìè, 0,15 ãà., âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-
754-44-65

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

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 60 êâ. ì., 3-ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàç îïàë., ãîðîä 10 ñîò., òåïëèöÿ, 2 ãàðàæè. 097-196-79-
35, 093-766-22-76

  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, âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî (Ùî-
ðñà)152. 097-436-73-95

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ïðîâ. Øåâ÷åíêà 21, çàã. ïëîùà 
73 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáë³, ñàðàé, ãàðàæ, ïî-
ãð³á, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ â äâîð³ ïëèòêà, çåì. ä³ë. 14 ñîò. 
096-855-53-59

  Áóäèíîê íîâèé, âóë. Áåñàðàáà, ãàç+ï³÷íå, ãàðàæ, ïî-
ãð³á. 093-704-31-57

  Áóäèíîê íîâèé, ì. Êîçÿòèí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 
êàíàë³çàö³ÿ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 096-655-23-39, 
063-107-12-33

  Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, ãàç, âîäà, öåíòð. êàíàë³çàö³ÿ, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ â äâîð³. 096-901-69-75

  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. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, âóë. Øê³ëüíà 54, ãàðíà 
ñàäèáà. 096-366-08-34, 093-102-84-76

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà 
ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-
486-01-79, 093-031-24-52

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

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ñàäîâà 54, ãàç òà ï³÷íå îïàë., 
ñàðàé, ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ë³ò. êóõíÿ, áåñ³äêà, âîäà, êðèíè-
öÿ, êóðíèê, ñàä, 16 ñîò. çåìë³. 067-772-36-79

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

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

  Áóäèíîê ñ. Ïåðåìîãà, âóë. ×îðíîóñà 49. 099-307-09-37

  Áóäèíîê ñ. Ïóñòîõà. 063-393-01-78 

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

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

  Áóäèíîê òåðì³íîâî â ãàðíîìó ì³ñö³,ãàç, âîäà, ñàäîê, 
ïîðó÷ ë³êàðíÿ, ñòàä³îí, öåíòð, ãàç, ãàðí³ ñóñ³äè. 068-814-
64-66, 093-098-25-56

  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

492445
492437
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492810
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Áóäèíîê öåãë. 70 êâ. ì., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, âîäà, 
ãàç, îïàëåííÿ, çåì. ä³ë. 12 ñîò., ñàäîê, æèë. ñòàí, òèõèé 
öåíòð. 067-409-35-37

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

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, 
àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92

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

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî â ñ. Іâàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà) ç 
óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìë³ 18 ñîòîê-ïðèâàòèçîâàíà, ãàç 
íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, ë³ñ ÷åðåç ãîðîä, äî Êîçÿòèíà 
4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

  Äà÷íà ä³ë-êà 4 ñîò. ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, ñàäîì â 
êîîï. «ßáëóíüêà» (ð-í Ïëàíîâèé, ñ. Ñåñòðèí³âêà), 28 òèñ.
ãðí., ìîæëèâèé òîðã. 067-66-22-642 21-22

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

  Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, ôðóêòîâèé ñàä, 
êðèíèöÿ. 096-901-69-75

  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. 
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35 

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

  Òåðì³íîâî ïðîäàì â çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ. 
Ìàõí³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî 
â³ä öåíòðó. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. 
æèâíîñò³. 097-60-57-822

  ×àñò. áóäèíêó ç çåì. ä³ëÿíêîþ â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Íå-
çàëåæíîñò³ 27. 098-959-72-42

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

  ×àñò. áóäèíêó, âóë. Ñòóñà, öåíòð, 2 ê³ìí., âåðàíäà, êëà-
äîâêà, îïàë. ï³÷íå, ìåòàë. ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 
093-632-24-12, 068-548-59-98

  ×àñò. áóäèíêó, ïðîâ. Ëóãîâèé, 15 ñîò. çåì. ä³ë., áåç 
ðåìîíòó. 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

  2-ê³ìí. êâ., ç àâòîíîì. îïàë., â öåíòð³ ì³ñòà, 3-é 
ïîâ., º ïàðêîì³ñöå ç êîíòåéíåðîì. 098-826-20-13

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  PASSAT-Â-4, 1,8 îá`ºì, 1996 ð. 097-116-47-26, 093-

998-07-49

  ÂÀÇ 2104, 1991 ð. â. äèâèã. 1500 êóá., îðèã. ïðîá³ã 120 
òèñ. êì. 23 òèñ. ãðí. 073-200-80-44

  ÂÀÇ 2104, 2001 ð.â., ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 068-053-17-
40, 068-058-29-62 âàéáåð

  ÂÀÇ 21083, 1990 ð.â., îá`ºì äâèã.-1 500 ã/á, êîë³ð 
÷åðâîíèé. 096-372-51-97

  ÂÀÇ 2109, 1991 ð., êîë³ð ÷åðâîíèé, ãàç-áåíçèí, îá`ºì 
1,3, êîðîáêà 5 ñò. 097-466-99-73

  ÂÀÇ 21118, Êàëèíà 2007 ð., ãàç-áåíçèí â ³äåàë. ñòàí³. 
096-779-60-83

  ÂÀÇ 2112, 2007 ð., ðîñ³éñüêà çá³ðêà, ³äåàë. ñòàí. 096-
779-60-83

  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, 
ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-
750-80-82

  ÂÀÇ 2170 Ïð³îðà, 2011 ð., ãàç-áåíçèí. 093-279-47-80

  Äâà ñêóòåðà «Âàéïåð», á/ó. 063-946-28-82

  Äåî Ëàíîñ 2007 ð., â ãàðíîìó ñòàí³. 097-878-11-70

  Äåî-Ëàíîñ 2007 ð.â., 1,5, ïîëÿê, ñ³ðèé, ãàç-áåíçèí. 
067-250-10-10, 073-060-43-60 Àíàòîë³é

  Ìåðñåäåñ 307Ä 1985 ð.â., ãðóçîâèé, äîâãà áàçà, 3,8 â 
ðîáî÷îìó ñòàí³. 098-800-77-03, 093-481-74-05

  Ìîïåä «Êàíóí³» â íîðì. ñòàí³ ç äîêóìåíòàìè. 068-
518-35-71

  Ñêóòåð «Õîíäà». 097-878-11-70

  Ñêóòåð Honda Dio 34, õîðîøèé ñòàí. 073-487-01-40

  Ñêóòåð ÕÎÍÄÀ-ÐІÎ 1997 ð. ç ðåºñòðàö³ºþ. 097-116-47-
26, 093-998-07-49

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

  ßìàõà Äæîã, 50 êóá. 063-813-87-17

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

ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³; çà íàë. òà áåç.íàë. 
ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîë. ìåòàë³â, çà âèùîþ ö³íîþ, ìîæ-
ëèâèé ñàìîâèâ³ç. 073-712-19-91, 097-712-19-91 

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

493684

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності.
1.Планована діяльність 
Розробка (продовження розробки) Жежелівського родовища ділянки Пів-
нічна та Південна. Метою розробки є: видобування гранiту дiлянки Пiвнiчна, 
придатного для видобування блокiв та виробництва плит i облицювальних 
виробiв з них, вiдходи та порушенi вивiтрюванням гранiти придатнi для ви-
робництва щебеню будiвельного та каменю бутового; видобування гранiту 
дiлянки Пiвденна, придатного для виробництва щебеню для будiвельних 
робiт в якостi заповнювача важких бетонiв, для баластного шару залiзничної 
колії та каменю бутового, вiдсiви від дроблення гранiтiв придатнi для благо-
устрою, рекультивацiї i планування.
Жежелівське родовище гранітів ділянки Північна та Південна розробляється 
з 1910 року. Площа родовища складає 54,9 га.
У користуванні Приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар’єр» 
для здійсненя планованої діяльності знаходяться земельні ділянки загальною 
площею 80,3156 га (кадастрові номери №0521481800:04:004:0006; 
№0521481800:04:003:0006; №0521481800:01:003:0140; 
№0521481800:01:003:0139; №0521481800:01:003:0141; 
№0521481800:01:003:0201).
Для здійснення планованої діяльності Приватне акціонерне товариство 
«Жежелівський кар’єр» має:
 спеціальний дозвіл на користування надрами № 735, виданий Державною 
службою геології та надр України 28.12.1996 р. Площа ділянки родовища 
згідно спеціального дозволу на користування надрами становить 54,9 га;
 гірничий відвід площею 15,92 га № 3346 від 07.06.2018 р.
 гірничий відвід площею 33,28 га № 3345 від 07.06.2018 р.
Максимальний видобуток гірничої маси планується у кількості: ділянка 
Південна — 350 тис.м3/рік в щільному тілі, ділянка Північна — 25,0 тис.
м3/рік в щільному тілі (вихід блоків — 14,8% — 3,7 тис.м3/рік).
2.Суб’єкт господарювання 
Приватне акціонерне товариство «Жежелівський кар’єр», 22116, Ві-
нницька область, Хмільницький район, с. Жежелів, вул. Кар’єрна, 1-В, 
тел. 067– 412-20-78, генеральний директор — Трофимишин Костянтин 
Володимирович.

3.Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля. Поштова 
адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; 
електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, 
+38 (044) 206-31-50; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 
діяльності буде отримання дозвільних документів, які видаються органами 
державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного за-
конодавства України, а також отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце 
усіх запланованих громадських слухань 
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з 
дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться 

Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; 
тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення 
планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень 
і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
6.Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля. Поштова 
адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; 
електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, 
+38 (044) 206-31-50; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту.
7.Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля. Поштова 
адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; 
електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, 
+38 (044) 206-31-50; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8.Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації:
 Глуховецька селищна територіальна громада: (Вінницька обл., Хмільниць-
кий р-н, смт Глухівці, вул. Шкільна, буд. 41, тел. (04342)-3–15–23, с. Жеже-
лів, вул. Київська, 56, контактний тел. (04342) 35–1-67), з 04.06.2021 р.;
 Приватне акціонерне товариство «Жежелівський кар’єр», Вінницька об-
ласть, Хмільницький район, с. Жежелів, вул. Кар’єрна, 1-В, контактна особа 
Андрій Маньковський, тел. 067– 411-44-57, з 04.06.2021 р.

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
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  3-ê³ìí. êâ, àáî ïðîäàì, ð-í ó÷èëèùà íà áóäèíîê. 068-
519-07-04

Ð²ÇÍÅ
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, àáî ñòóäåíò-

êó. 063-628-59-15, 063-628-59-25

  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî çàê³í÷åííÿ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè  ¹ÂÍ 26428213 âèäàíå 17.06.2005 ð. íà 
³ì`ÿ Ïðîêîô`ºâ Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, 
âèäàíå 17.12.1999 ð.,  ¹146 íà ³ì`ÿ Øåâ÷óê Ñåðã³é Ëåî-
í³äîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà ñåð³¿ ÂÍ 
¹41080774 çà ïðîôåñ³ºþ «Êóõàð Êîíäèòåð», âèäàíèé 
ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå ì³æðåã³îíàëüíå âèùå ïðîôåñ³éíå 
ó÷èëèùå çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó» 24.06.2011 ðîêó íà 
³ì`ÿ Áîêîâà Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Âòðà÷åíèé äèïëîì ìàã³ñòðà çà íàïðÿìêîì «Òðàíñïîðò-
íà ëîã³ñòèêà» òà äèïëîì áàêàëàâðà çà íàïðÿìêîì «Ëîêî-
ìîòèâè òà ëîêîìîòèâíå ãîñïîäàðñòâî» íà ³ì`ÿ Ãîëîäíÿê 
Äåíèñ Âàëåíòèíîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Ãàðàæ, ì. Êîçÿòèí. 095-090-10-15

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-546-89-71

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-829-02-47

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-140-74-34

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà. 096-657-32-57

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà. 096-675-32-57

  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 52 êâ. ì., â öåíòð³ ì³ñòà. 
067-293-29-41

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

  Çí³ìó êâàðòèðó â öåíòð³ íà äîâãèé òåðì³í, ïîðÿäí³ñòü ³ 
îïëàòó ãàðàíòóþ. 097-512-47-72

  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 60-70 ðîê³â, ïîðÿäíèì, 
íàä³éíèì äëÿ æèòòÿ, ÿêîìó òåæ ñóìíî ³ âàæêî æèòè ñà-
ìîòí³ì.

  Ïîðçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ â³êîì 30-40 ðîê³â äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ñ³ìÒ¿, ïîãîäæó íà ïåðå¿çä. 097-71-80-394 Êîëÿ

  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ. 097-300-31-13

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

  Çäàºòüñÿ îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ äî 30 êâ.ì.ïî âóë. 
Íåçàëåæíîñò³, 42, á³ëÿ «Îáæîðêè» 093-766-78-49

  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì, 
á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Ôîðà», íàâïðîòè ðèíêó «Õë³áî-
äàð». Ïëîùà 55 ìåòð³â, ï³ä ìàãàçèí, àïòåêó, òîùî. 
067 - 430-23-00

492734 

493529 

492439

  Áàíêè ìàéîíåçí³ 0,25 ë., áàíêè 0,5 ë. 099-372-73-60, 
063-181-02-00

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

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

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè 
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè 
òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, 
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95

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

  Êîðîâó ìîëîäó, äîáðó, ìîëî÷íó. 096-900-25-45

  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80

  Ïðè÷èï äî ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ. 093-385-71-76

  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà; ÷îáîòè ê³ðçîâ³, ³ãðàøêè ÑÑÑÐ, 
ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìîíåòè, îðäåíè, ãîäèííèêè, 
òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè, ðàä³îäåòàë³ òà ³íøå. 067-161-61-62

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

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

  Öâ³ò êàøòàíà, ëèïè, ñ³ðåí³ â ñóõîìó ³ ñèðîìó ñòàí³ â 
íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³. 063-225-52-40, 098-400-91-10

  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

Ì²ÍßÞ
  2-ê³ìí. êâ., íà áóäèíîê, àáî 3-ê³ìí. êâ. 063-108-23-70

  2-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà íà 1-ê³ìí. â ì Áåðäè÷³â. 093-
091-65-97
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ОВЕН 
Тиждень дозволить підвищити про-
фесійний рівень і розкрити творчий 
потенціал. У вівторок перед вами 
обіцяють відкритися нові горизонти, 
тільки менше говоріть і більше робіть. 
У п'ятницю можуть виникнути важливі 
обставини, які змінять ваші плани. 

ТЕЛЕЦЬ 
Життєрадісність і оптимізм зроблять 
вас прекрасним співрозмовником і 
партнером. На роботі постарайтеся 
не показувати свій бурхливий темпера-
мент, і не відхиляйтеся від наміченої 
стратегії. В середині тижня варто по-
думати про відпустку.

БЛИЗНЮКИ 
Відмінний тиждень. Перед вами від-
криті всі шляхи. Ваші творчі ідеї швид-
ко реалізуються і принесуть прибуток. 
Так що будьте активніші і креативніші, 
шукайте нестандартні рішення. Зірки 
радять відправитися в подорож. 

РАК 
Цього тижня доля може подарувати 
вам приємні знайомства, кар'єрне 
зростання і успіх в особистому житті. 
Але будьте обережні при прийнятті 
рішень, самообман здатний зіграти з 
вами злий жарт. У п'ятницю навколо 
вас можуть кипіти справжні пристрасті, 
залишайтеся розсудливими. У вихідні 
вирушайте за місто.

ЛЕВ 
Доля може надати вам кілька шансів, 
саме час щось змінити в звичному 
житті, щоб досягти нових висот. Але 
вашим таємним ворогом може стати 
зайва самовпевненість. Постарай-
теся тверезо оцінити свої таланти і 
можливості. 

ДІВА 
Постарайтеся не гнатися за чимось 
більшим, інакше ви ризикуєте втратити 
те, що вже маєте. Треба максимально 
зосередитися на тому, чим займаєтеся 
в даний момент. Не варто поспішати з 
остаточним рішенням, так як геніаль-
на, на перший погляд, ідея загрожує 
не дожити до практичного втілення.

ГОРОСКОП НА 3-9 ЧЕРВНЯ

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня може надійти цікава 
ділова пропозиція, що відкриває 
перед вами нові можливості. Минулі 
заслуги дозволять вам почати досить 
перспективну справу. У вівторок та 
неділю вірогідні нетривалі поїздки або 
відрядження. 

СКОРПІОН 
Відповідний тиждень для демонстрації 
своїх достоїнств і талантів. Вас буде су-
проводжувати удача в справах, чекайте 
солідного прибутку. У разі виникнення 
спірних ситуацій замість завзятості 
пустіть в хід всю вашу чарівність, тоді ре-
зультат перевершить всі ваші очікування.

СТРІЛЕЦЬ 
Можливе знайомство з цікавими 
людьми, прислухайтеся до ненаро-
ком отриманих порад. Життя відкриє 
перед вами нові перспективи в роботі 
і в особистій сфері. У розмовах з друзя-
ми не варто занадто тиснути на них, 
шукайте компроміс. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень сприятливий для вас практич-
но в усіх відношеннях. Вам буде багато 
вдаватися, особливо, якщо ви станете 
працювати у співпраці з іншими, адже 
так і легше, і вигідніше. Правда, для цьо-
го доведеться час від часу прикушувати 
собі язика, щоб не сполохати партнерів 
не в міру критичними зауваженнями.

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня варто зайнятися вста-
новленням більш тісних контактів з 
колегами, це допоможе в розвитку 
вашої кар'єри. У першій половині тиж-
ня розраховуйте тільки на себе, так як 
інші можуть помилятися або підвести 
через незалежні від них обставини.

РИБИ 
Будьте відкриті для пропозицій, і вони 
почнуть надходити до вас в наростаю-
чому темпі. У вирішенні ділових питань 
більше покладайтеся на інтуїцію, як 
не дивно, логіка навряд чи приведе вас 
до бажаних результатів. Але не варто 
робити безвідповідальних вчинків, 
навіть дрібних.

ÄÎÇÂ²ËËß

АНЕКДОТИ 
Пані, негайно вийдіть з 
магазину!
— Але ж я в масці.
— З огірків?

***
Випадок у маршрутці:
— Чоловіче, заберіть свою 
собаку, а то мені блохи скачуть!
— Тузіку, відійди, не бачиш — 
в жінки блохи.

***
Батьки дітям:
— 4-й клас: Ти уроки зробив?
— 9-й клас: Ти портфель 
зібрав?
— 11-й клас: Ти в школу йдеш?

***
Шановні виробники 
телевізорів. Зробіть таку 
кнопочку на телевізорі, на яку 
натискаєш — і пульт пищить, де 
він там валяється.

***
Тату, у нас сьогодні в школі 
скорочені батьківські збори.
— Що значить скорочені?
— Ти, я і директор.

***
Тату, я дівчина, 
а не посудомийка!
— Та що ти кажеш? Я теж тато, 
а не банкомат.

***
В нашій сім’ї зарядкою 
займаються лише мобільні 
телефони…

***
Галю, це наше перше 
побачення, я за все плачу!! 
Куди тебе повести?
— Якщо така пруха, Альоша, 
то зводи мене на МРТ хребта.

Гламурна чікса приїхала в село 
до бабусі:
— Куди у вас тут вночі сходити 
можна?
— У відро.

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 8 ×ÅÐÂÍß

+13°Ñ +15°Ñ
+18°Ñ +22°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 7 ×ÅÐÂÍß

+13°Ñ +14°Ñ
+18°Ñ +21°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 5 ×ÅÐÂÍß
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