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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

СКІЛЬКИ, ЯК І КОМУ 
ДОДАЮТЬ ДО ПЕНСІЇ

ВІДКРИЛИ МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ МАКСОНУ

с. 2

 На двері Козятинської 
міської ради поставили 
електронний замок, і 
тепер другий та третій 
поверхи будівлі стали 
недоступні для громади 

 Козятинчани активно 
обговорювали це 
нововведення у 
соцмережах. Хтось 
спокійно реагує на 
таке рішення. Мовляв, 
у Вінниці аналогічна 
ситуація. Були й ті, хто 
відкрито висловлював 
своє невдоволення

 Як пояснюють 
у мерії введення 
такого ноу-хау?

с. 3

«МОНОЛІТ» — ВОЛОДАР 
КУБКА ОБЛАСТІ!
 Футбольний клуб «Моноліт» 
у фінальному матчі за кубковий 
трофей у Шаргороді переміг 
ФК «Факел» з Липовця. 
Як вдалося нашій команді 
вирвати перемогу і хто став 
героєм матчу?

с. 7

КОНКУРС МАЛИХ 
ПРОЕКТІВ
 Стартував конкурс «Я зможу, 
тому що я хочу», у рамках 
якого дають гранти на втілення 
проектів. Розказуємо, хто може 
взяти участь, скільки грошей 
дають на реалізацію і до якого 
числа подавати документи 

с. 4

ЧОМУ МІСЬКУ РАДУ 
ЗАКРИЛИ НА ЗАМОК?

ВИСТАВКА ЛЯЛЬОК 
КОЗЯТИНЧАНКИ с. 8

с. 6

Це фото розмістив на своїй сторінці у Фейсбук Андрій Батрахонь. 
Вхідні двері, які ведуть на другий і третій поверхи міської ради, тепер оснащені електронним замком
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ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Êâ³òíåâèé ïåðåðàõóíîê ïåí-
ñ³é ïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì 
ðîáëÿòü ó ÷åðâí³. Ðàí³øå â Ïåí-
ñ³éíîìó ôîíä³ ïîÿñíþâàëè, ùî 
íå çìîãëè â÷àñíî çä³éñíèòè öþ 
ïðîöåäóðó, àäæå íå ìàëè äàíèõ 
ïðî ªÑÂ ³ ÏÄÔÎ â³ä ïîäàòêî-
âî¿. Îòîæ, ðàçîì ç ïåðåðàõóí-
êîì ïåíñ³é ó ÷åðâí³, ïðàöþþ÷³ 
ïåíñ³îíåðè îòðèìàþòü äîïëàòè 
çà êâ³òåíü ³ òðàâåíü.

КОЖЕН П’ЯТИЙ ПРОДОВЖУЄ 
ПРАЦЮВАТИ 

Ïåðåðàõóíîê îòðèìàëè 
23,5 òèñÿ÷³ ïåíñ³îíåð³â, ï³ä-
âèùåííÿ ïåíñ³é â³äáóëîñÿ 
ó 9,1 òèñÿ÷³ â³ííè÷àí. Ó ñå-
ðåäíüîìó, ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íèõ 
ïåíñ³é ó öèõ ëþäåé çá³ëüøèòüñÿ 
íà 162 ãðèâí³. Ïðî öå íà áðè-
ô³íãó ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ ïîâ³-
äîìèëà íà÷àëüíèöÿ îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó 
Îëåíà Êîð÷àêà.

— Íà ñüîãîäí³ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ ïðîæèâàº á³ëüøå 
90 òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ ïðî-
äîâæóþòü ïðàöþâàòè. Òîáòî, 
êîæíèé ï'ÿòèé ïåíñ³îíåð ó îá-
ëàñò³ º ïðàöþþ÷èì, — ðîçïîâ³ëà 
Êîð÷àêà.

Âèïëàòè ç 1 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó 
ïåðåðàõóþòü äëÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ 
ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é:

 ïðîäîâæóâàëè ïðàöþâàòè ³ 
îòðèìàëè íå ìåíøå 24 ì³ñÿö³â 
ñòðàõîâîãî ñòàæó;
 îòðèìàëè ìåíøå 24 ì³ñÿ-

ö³â ñòðàõîâîãî ñòàæó, àëå ï³ñëÿ 
ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿ ïðîéøëî 
íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.

— Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî àâòî-
ìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê ïðîâî-
äèòüñÿ äëÿ ïåíñ³îíåð³â, ó ÿêèõ 
òàêå ïðàâî âèíèêëî íà 1 áåðåçíÿ 
2021 ðîêó. ßêùî æ ö³ 24 ì³ñÿö³ 
ìèíàº ï³ñëÿ 1 áåðåçíÿ 2021 ðîêó, 
òî äî óïðàâë³ííÿ ÏÔÓ ìîæíà 

ïîäàòè çàÿâó ïðî ïðîâåäåííÿ 
³íäèâ³äóàëüíîãî ïåðåðàõóíêó, — 
ñêàçàëà íà÷àëüíèöÿ îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó.

БІЛЬША ЗАРПЛАТА — БІЛЬША 
ПЕНСІЯ 

Ðîçðàõóíîê íîâîãî ðîçì³ðó 
ïåíñ³¿ ðîáëÿòü áåç äîäàòêîâîãî 
çâåðíåííÿ. Îòðèìóâà÷ó âèïëàò 
äîíàðàõîâóþòü ñòðàõîâèé ñòàæ, 
íàáóòèé ï³ñëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ. 
À òàêîæ ìîæóòü âêàçàòè íîâèé 

ОЛЕНА УДВУД 

 Öüîãî òèæíÿ Êàá³íåò ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè âèð³øèâ ïîñëàáèòè êà-
ðàíòèíí³ îáìåæåííÿ. Çàêëàäàì 
õàð÷óâàííÿ äîçâîëèëè ïðàöþâà-
òè ö³ëîäîáîâî, à â³äñòàíü ì³æ 
ñòîëèêàìè òåïåð ìîæå áóòè 
íå 2, à 1,5 ìåòðà. Òàêîæ äî-
çâîëèëè ïðàöþâàòè ãîòåëÿì, 
õîñòåëàì, êåìï³íãàì òà ³íøèì 
çàêëàäàì ðîçì³ùåííÿ.

Ïîñëàáëåííÿ òîðêíóëèñÿ ³ 

ìàñîâèõ çàõîä³â. Ó çàêëàäàõ 
êóëüòóðè òåïåð ìîæíà çàïî-
âíþâàòè çàëó íà äâ³ òðåòèíè 
ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ, òîä³ ÿê ðà-
í³øå äîçâîëÿëîñÿ çàïîâíåííÿ 
ãëÿäàöüêî¿ çàëè ëèøå íà ïî-
ëîâèíó. À ÿêùî óñ³ ó÷àñíèêè 
òà îðãàí³çàòîðè ìàñîâîãî çàõîäó 
ìàþòü íåãàòèâí³ òåñòè íà êî-
ðîíàâ³ðóñ ÷è äîêóìåíò ïðî 
îòðèìàííÿ äâîõ äîç âàêöèíè, 
òî îáìåæåíü ùîäî ê³ëüêîñò³ 

â³äâ³äóâà÷³â âçàãàë³ íå áóäå.
Çàóâàæèìî, ùî ìàñêè ïîêè 

íå ñêàñóâàëè, òîæ ïîïðè ïîñëà-
áëåííÿ êàðàíòèííèõ îáìåæåíü, 
íå âàðòî íåõòóâàòè ïðàâèëàìè 
áåçïåêè.

Íàðàç³ âñÿ Óêðà¿íà ïåðåáóâàº 
ó çåëåí³é êàðàíòèíí³é çîí³. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿþòü ó Ì³í³ñòåðñòâ³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Íà Â³ííè÷-
÷èí³ öüîãî òèæíÿ ô³êñóâàëè 
ðåêîðäíî íèçüêó ê³ëüê³ñòü 

íîâèõ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ: 
11–35 âèïàäê³â çà äîáó.

Íà Êîçÿòèíùèí³ ñòàíîì 
íà ðàíîê ñåðåäè, 9 ÷åðâíÿ, 
áóëî 3002 âèïàäêè çàõâîðþ-
âàííÿ íà COVID-19. Òàê³ äàí³ 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî ëàáîðà-
òîðíîãî öåíòðó. Çà îñòàíí³ ñ³ì 
äí³â ìàºìî ðåêîðäíî íèçüêó 
ê³ëüê³ñòü íîâèõ õâîðèõ çà îñòàí-
í³é ÷àñ — 7. Òàêîæ çà ïîâ³äî-
ìëåííÿì Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéäåð-

æàäì³í³ñòðàö³¿, ñòàíîì íà ñå-
ðåäó, 9 ÷åðâíÿ, ó Êîçÿòèíñüê³é 
öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ 
ë³êóâàëîñÿ â³ä COVID-19 òðîº 
ïàö³ºíò³â.

Íà æàëü, öüîãî òèæíÿ ìàºìî 
³ ÷åðãîâó ñìåðòü â³ä êîðîíàâ³-
ðóñíî¿ íåäóãè. Õâîðîáà çàáðàëà 
æèòòÿ 86-ð³÷íî¿ æ³íêè. Öå âæå 
75 ëåòàëüíèé âèïàäîê â³ä ïî÷àò-
êó ïàíäåì³¿ íà òåðåíàõ êîëèø-
íüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó.

СКІЛЬКИ ПРАЦЮЮЧИМ 
ПЕНСІОНЕРАМ ДОДАЛИ ДО ПЕНСІЇ 
Доплати  З четвертого червня 
розпочали виплати перерахованих пенсій 
працюючим пенсіонерам. Їм додали 
набутий стаж. І з 90 тисяч мешканців 
Вінницької області доплати за квітень-
травень і збільшення розміру пенсій 
отримають понад 9 тисяч людей. Підняли 
не всім, бо є законодавчі особливості 

ðîçì³ð çàðïëàòè, ÿêùî âîíà º 
âèùîþ, í³æ òà çàðïëàòà, ùî áóëà 
ï³ä ÷àñ ìèíóëîãî ïåðåðàõóíêó 
àáî ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿. 
Òîáòî, ÷èì á³ëüøèé çàðîá³òîê — 
òèì á³ëüøîþ áóäå ñóìà ïåðå-
ðàõóíêó.

— Ïåðåðàõóíîê ïî ñòàæó 
îòðèìàëè 21,3 òèñÿ÷³ ëþäåé. Ç 
íèõ 8,4 òèñÿ÷³ ëþäåé — îòðè-
ìàëè ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é, â ñå-
ðåäíüîìó, íà 146 ãðí. Íàòîì³ñòü 
äâ³ òèñÿ÷³ ëþäåé áóëè â³äíåñåí³ 
äî êàòåãîð³¿, ÿêèì áóëî äîö³ëü-
íî âðàõîâóâàòè íå ëèøå ñòàæ, 
à é çàðïëàòó. Ç íèõ 787 ëþäåé 
îòðèìàëè ï³äâèùåííÿ äî ïåí-
ñ³é, ó ñåðåäíüîìó, íà 329 ãðí, — 
ðîçïîâ³ëà êåð³âíèöÿ îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó 
Îëåíà Êîð÷àêà.

Розрахунок нової пенсії робили без звернення отримувачів виплат. 
Разом з цим, працюючі пенсіонери отримають доплати за квітень і травень 

На Козятинщині кількість людей, що хворіли 
на коронавірус, перевалила за 3 тисячі

У кінці свого виступу началь-
ниця обласного управління 
Пенсійного фонду Олена 
Корчака сказала, що пенсі-
онери, які отримують пенсію 
за вислугою років, набувають 
право на перерахунок, коли 
досягають пенсійного віку. 
Вийти на пенсію за віком, — і 
жінки, і чоловіки, — можуть 
у 60 років.
Однак, у Верховній Раді плану-
ють розглянути законопроект 
№ 5566 від 27.05.2021, яким 
з 1 січня 2023 року будуть під-
вищувати пенсійний вік для 
українців на один місяць що-
року. Таким чином, з 2035 року 

українці виходитимуть на пен-
сію в 61 рік.
Але у жінок буде перевага: 
за народження однієї дитини 
знизять віковий поріг вихо-
ду на пенсію на 6 місяців. Ця 
«знижка» буде накопичува-
тися, залежно від кількості ді-
тей у сім’ї. Але зменшити вік 
для виходу на пенсію можна 
не більше, ніж на 3 роки.
Автори законопроекту — десять 
нардепів з партії «Слуга Наро-
ду». Необхідність ухвалення 
таких змін пояснюють європей-
ською практикою, оскільки у ЄС 
на пенсію виходять у 63–65 ро-
ків і навіть пізніше.

Пенсійний вік зростатиме щороку на один місць 
Àâòîìàòè÷íèé 
ïåðåðàõóíîê 
ïðîâîäèòüñÿ äëÿ 
ïåíñ³îíåð³â, ó ÿêèõ 
òàêå ïðàâî âèíèêëî íà 
1 áåðåçíÿ 2021 ðîêó
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íà ñòîð³íö³ ì³ñüêî¿ ðàäè ÷àñ-
òî ç'ÿâëÿºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
ðîáîòó êîìóíàëüíèê³â. Çîêðå-
ìà, â îäíîìó ç íèõ éøëîñÿ, ùî 
ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «×èñòå ì³ñòî» âè-
éøëè íà ðîç÷èñòêó óçá³÷ âóëèöü 
Íåçàëåæíîñò³ òà Ãðóøåâñüêîãî 
â³ä çàëåæàëî¿ ïèëþêè, ùî ÷åðåç 
ðÿñí³ äîù³ ïåðåòâîðèëàñÿ íà áî-
ëîòÿíèé áðóä. Êð³ì òîãî, êîìó-
íàëüíèêè íàâåëè ëàä ³ ó ì³ñü-
êîìó ñêâåð³, ïîêîñèëè òðàâó 
òà ïðèáðàëè ìàéäàí÷èêè çîíè 
â³äïî÷èíêó ñåðåäì³ñòÿ Êîçÿòèíà.

Âñå öå äîáðå, àëå âóëèöÿ 
Ãðóøåâñüêîãî íå çàê³í÷óºòüñÿ 
ïåðåõðåñòÿì ç âóëèöåþ Ï³ä-
ãîðáóíñüêîãî. Çàáðàòè áîëîòî 
ç óçá³÷÷ÿ âóëèö³ Ãðóøåâñüêî-
ãî, äå ïðàêòè÷íî ìàéæå í³õòî 
íå õîäèòü, õîðîøà ñïðàâà, àëå æ 
öÿ âóëèöÿ — îäíà ç ãîëîâíèõ ³ 
òÿãíåòüñÿ â³ä çàë³çíè÷íèõ êî-
ë³é ãîðëîâèíè Çàõ³äíîãî ïàðêó 
äî ïðîâóëêó Ïàðòèçàíñüêîãî. 
Â³ä âóëèö³ Øì³äòà äî ïðîâóëêó 

Ïàðòèçàíñüêîãî äîðîãà íà âóëè-
ö³ Ãðóøåâñüêîãî áåç òâåðäîãî 
ïîêðèòòÿ. Òàì íå çëåæóºòüñÿ 
ïèë ³ íå ðîñòå òðàâè÷êà, òîìó 
ùî íå âñòèãàþòü âèñèõàòè ãëè-
áîê³ êàëþæ³. À â³ä ðÿñíèõ äîù³â 

òà ÷àñòèíà âóëèö³ ïåðåòâîðèëà-
ñÿ ìàëî íå íà ñóö³ëüíå îçåðöå 
íà äîðîç³. Ëþäÿì, ÿê³ æèâóòü 
íà íå çààñôàëüòîâàí³é ä³ëÿíö³, 
áóëî á ïðèºìíî õî÷à á ïðî÷è-
òàòè íà ñòîð³íö³ ì³ñüêî¿ ðàäè, 

ùî êîìóíàëüíèêè ðîç÷èùàëè 
óçá³÷÷ÿ âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, 
à êåð³âíèê áðèãàäè êîìóíàëü-
íèê³â ïðîéøîâñÿ â³äñèïàíîþ 
ä³ëÿíêîþ äîðîãè àæ äî êàôå 
«Çàòèøîê» òà ïîçíà÷èâ ì³ñöÿ 
çàñòîþ âîäè, ùîá â ñóõó ïîãîäó 
¿õ çàñèïàòè.

Êàëþæ³, òàê³ ÿê íà âóëèö³ Ãðó-
øåâñüêîãî, ï³ñëÿ äîù³â ìàéæå 
íà âñ³õ âóëèöÿõ îêîëèöü ì³ñòà.

Ñóäÿ÷è ç ïîçèö³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì âëà-
äè º îñâ³òëåííÿ âóëèöü ãðîìàäè. 
Àäæå íà îäíîìó ³ç ç³áðàíü î÷³ëü-
íèöÿ ì³ñòà íàãîëîñèëà, ùî «ëþ-
äèíà ìàº áà÷èòè, êóäè ñòóïàòè».

Ñïðàâä³, îñâ³òëåííÿ âóëèöü — 
âàæëèâà ñïðàâà. Àëå ÿìè òà êà-
ëþæ³ íà äîðîãàõ í³êóäè íå ä³-
íóòüñÿ. ×è íå êðàùå â³äðåìîí-
òóâàòè äîðîæí³ íåð³âíîñò³, òîä³ é 
ñòóïàòè ìîæíà áóäå áåç îñòðàõó. 
Ò³ëüêè º òóò îäíà ïðîáëåìà — äî-
ð³ã â ÿìàõ ó íàøîìó ì³ñò³ ñò³ëüêè, 
ùî é áþäæåò íå ïîòÿãíå. Àëå 
íà âóëèöÿõ ç ³íòåíñèâíèì ðóõîì 
òðàíñïîðòó âåëèê³ äîðîæí³ çà-

ïàäèíè ðåìîíòóâàòè íåîáõ³äíî.
Òåïåð ùîäî ì³ñüêîãî ñêâåðó. 

Ïîêîñèëè êîìóíàëüíèêè â ïàð-
êó òðàâó. Çâè÷àéíî, öå äîáðå. 
Ò³ëüêè õòî éäå ÷åðåç ñêâåð ç 
âóëèö³ Ï. Îðëèêà íà âóëèöþ 
Ñêëÿðîâà ÷è íà Ãðóøåâñüêî-
ãî, íà òðàâ’ÿíèé ãàçîí íà-
â³òü íå çâåðòàþòü óâàãó. Òîìó 
ùî äèâëÿòüñÿ ï³ä íîãè, ùîá 
íå âïàñòè íà ñëèçüêîìó â³ä äîùó 
çåìëÿíîìó ïîêðîâ³. Äîð³æêà, 
ÿêà êîëèñü áóëà òðîòóàðîì, â äî-
ùîâó ïîãîäó çàïîâíåíà âîäîþ.

Ìè çâåðòàëèñÿ ç öüîãî ïðè-
âîäó â ì³ñüêó ðàäó ³ â àðõ³òåê-
òóðíèé â³ää³ë âë³òêó ìèíóëîãî 
ðîêó. Íàì ïîÿñíèëè, ùî òðîòóàð 
â ïàðêó âåëèêèõ ô³íàíñîâèõ âè-
òðàò íå ïîòðåáóº, àëå âñ³ ðîáîòè 
ïîâèíí³ ïðîâîäèòèñÿ â êîìï-
ëåêñ³. Ïðîåêò ðîá³ò ó ïàðêó áóâ 
íàì³÷åíèé íà 2021 ð³ê òà âëàäà 
çì³íèëàñÿ. Òîæ çâåðòàºìîñÿ 
äî íîâî¿ âëàäè: ïîðà çâåðíóòè 
óâàãó íà ñòàí ïàðêó ³ â³äíîâè-
òè äîð³æêè, ùîá êîçÿòèí÷àíè 
íå ñïîòèêàëèñÿ â áîëîò³.

ОЛЕНА УДВУД 

²íôîðìàö³ÿ ïðî òå, ùî 
äî ì³ñüêî¿ ðàäè òåïåð ïðîñòî òàê 
íå çàéäåø, ñïàíòåëè÷èëà êîçÿ-
òèí÷àí, ³ â áàãàòüîõ âèêëèêàëà 
îáóðåííÿ. Òèæäåíü òîìó ïðî 
öå íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóê Àíäð³é Áàòðàõîíü.

«Íà äâåð³ â÷åïèëè åëåêòðî-
ííèé çàìîê (ëþäè ñêàçàëè, ùî 
ùå ê³ëüêà òèæí³â òîìó). Òðåáà 
äçâîíèòè ïî òåëåôîíó â ïðè-
éîìíó ³ òîä³ ìîæå õòîñü âèéäå 
³ â³çüìå çàÿâó. Íà âõîä³ òåæ 
ñòîÿëè äâ³ áàáóñ³, ÿê³ íå ìî-
ãëè ïîòðàïèòè äî ìåðà íà ïðè-
éîì. Äíî! Â³ä êîãî çàõîâàëàñÿ ³ 
÷îãî?» — íàïèñàâ ÷îëîâ³ê.

Äîïèñ ñòàëè àêòèâíî êîìåíòó-
âàòè êîðèñòóâà÷³ Ôåéñáóêó. Áóëè 
òàê³, ùî ñïîê³éíî â³äðåàãóâàëè 
íà öå ð³øåííÿ. Ìîâëÿâ, ó Â³ííèö³ 
àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ³ ïðîñòî òàê 
äî áóä³âë³ íå çàéäåø. À áóëè é 
ò³, õòî â³äêðèòî âèñëîâëþâàâ ñâîº 
íåâäîâîëåííÿ òàêèì íîó-õàó.

Åëåêòðîííèé çàìîê â÷åïèëè 
íà äâåð³ ì³ñüêî¿ ðàäè âïåðøå. 
Òàêîãî ùå íå áóëî çà âñ³ ðîêè 
íåçàëåæíîñò³, à çà öåé ÷àñ Êîçÿ-
òèí âæå ÷îòèðè ðàçè ì³íÿâ ñâî¿õ 
êåðìàíè÷³â. Ìîæëèâî, ñàìå ÷å-
ðåç öå ëþäè òàê íåãàòèâíî â³ä-
ðåàãóâàëè íà öþ íîâèíó.

Òà íàñïðàâä³ çà÷èíåíà äëÿ 
ãðîìàäè íå âñÿ áóä³âëÿ. Ïåð-
øèé ïîâåðõ, äå ðàí³øå ðîçòàøî-
âóâàëàñÿ Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà 
ðàäà, çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì. 
Åëåêòðîííîãî çàìêà â÷åïèëè 
íà äâåð³, ùî âåäóòü äî äðóãîãî ³ 
òðåòüîãî ïîâåðõ³â. Òàì ðîçòàøî-
âàí³ êàá³íåòè ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
ñåêðåòàðÿ, áóõãàëòåðà òà ³íøèõ 
ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ ðàäè, à òà-
êîæ çàëà çàñ³äàíü, äå äåïóòàòè 
çáèðàþòüñÿ ï³ä ÷àñ ñåñ³é. Áåç-
ïåðåøêîäíèé äîñòóï äî ö³º¿ ÷àñ-
òèíè áóä³âë³ òåïåð ìàþòü ëèøå 
îáðàíö³, ïðàö³âíèêè ì³ñüêî¿ 
ðàäè òà ÷ëåíè âèêîíêîìó. ¯ì 
çðîáèëè åëåêòðîíí³ êëþ÷³.

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ æóðíàë³ñ-

Освітлення вулиць — це добре, але й про ремонт 
доріг і облаштування парку не варто забувати

МІСЬКУ РАДУ ЗАКРИЛИ НА ЗАМОК 
Несподівано  На двері Козятинської 
міської ради поставили електронний 
замок, і тепер другий та третій поверхи 
будівлі стали недоступні для громади. 
Козятинчани активно обговорювали 
це нововведення у соцмережах. 
А як це пояснюють у мерії?

òà, ÿêèé â³äçíà÷àëè 6 ÷åðâíÿ, 
î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè Òåòÿíà ªð-
ìîëàºâà ç³áðàëà ïðàö³âíèê³â 
ïðåñè òà ðàä³î. Ï³ä ÷àñ ðîçìî-
âè ì³ñüêèé ãîëîâà ïîÿñíèëà, 
÷îìó âñòàíîâèëè åëåêòðîííèé 
çàìîê. Îäíà ç ïðè÷èí öüîãî íî-
âîââåäåííÿ — áåçïåêà. ²íêîëè 
ì³ñüêèé ãîëîâà ÷è õòîñü ç ³íøèõ 
ïðàö³âíèê³â çàëèøàºòüñÿ íà ðî-
áîò³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáî÷îãî 
äíÿ, êîëè âñ³ ³íø³ âæå ï³øëè 
äîäîìó. Âõ³äí³ äâåð³ äî áóä³âë³ 
ìîãëè çàëèøàòèñÿ â³ä÷èíåíèìè, 
³ ââå÷åð³ äî ñåðåäèíè ì³ã çàéòè 
áóäü-õòî, òîæ íå áóëî ìîæëè-
âîñò³ êîíòðîëþâàòè, õòî çàéøîâ 
äî ïðèì³ùåííÿ ³ ùî òàì ðîáèâ.

Ùå îäíà ïðè÷èíà ïîëÿãàº 
â òîìó, ùî íà äðóãîìó ³ òðåòüî-
ìó ïîâåðñ³, ÿê³ íàðàç³ ï³ä åëåê-
òðîííèì çàìêîì, íåìàº â³ää³ë³â 
òà óïðàâë³íü, ÿê³ îáñëóãîâóþòü 
íàñåëåííÿ. ªäèíå Óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ òà ìàéíîâèõ â³äíîñèí, 
êóäè çâåðòàþòüñÿ ëþäè, ðîçòàøî-
âóâàëîñÿ íà òðåòüîìó ïîâåðñ³. Àëå 
éîãî ïåðåñåëèëè íà ïåðøèé ïî-
âåðõ, êóäè º â³ëüíèé äîñòóï. Ùî 
ñòîñóºòüñÿ ùîòèæíåâîãî ïðèéîìó 
ì³ñüêîãî ãîëîâè, ÿêèé î÷³ëüíèöÿ 
ãðîìàäè ðàí³øå ïðîâîäèëà ó ñâî-
ºìó êàá³íåò³, òî éîãî òàêîæ ïåðå-
íåñëè íà ïåðøèé ïîâåðõ.

² òðåòÿ ïðè÷èíà — íåîáõ³ä-
í³ñòü çàáðàòè êîðóïö³éíó ñêëà-
äîâó. Íà äóìêó Òåòÿíè ªðìî-
ëàºâî¿, ÷èíîâíèê íå ïîâèíåí 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè ³ ïðè-
éìàòè íà îñíîâ³ öüîãî ð³øåííÿ.

Це фото розмістив на своїй сторінці у Фейсбук Андрій 
Батрахонь. Вхідні двері, які ведуть на другий і третій 
поверхи міської ради, тепер оснащені електронним замком 

В міському сквері не все до ладу. Після дощу треба добре 
дивитися під ноги, щоб не послизнутися на болоті 
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ó Êîçÿòèí³ çàïóñêàþòü ãðàí-
òîâó ïðîãðàìó äëÿ ï³äòðèìêè 
ïðîåêò³â, ðîçðîáëåíèõ ìåø-
êàíöÿìè ãðîìàäè. Öå âæå äðó-
ãà ñïðîáà ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïåðøà 
áóëà ó 2016 ðîö³. Òîä³ çàïðîâà-
äèëè ï³ëîòíèé ïðîåêò «Áþäæåò 
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ», àëå â³í 
íå ìàâ óñï³õó.

Íèí³ ðîçðîáèëè íîâó ïðî-
ãðàìó ï³äòðèìêè ïðîåêò³â ï³ä 
íàçâîþ «ß õî÷ó, òîìó ùî ÿ çìî-
æó», ÿêó çàòâåðäèëè íà îñòàíí³é 
ñåñ³¿. ² âæå îãîëîñèëè êîíêóðñ 
ì³í³-ïðîåêò³â. Â³í òðèâàòèìå 
äî 1 ëèïíÿ.

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó âèä³ëÿòü êîøòè íà âò³-
ëåííÿ â æèòòÿ 10 ïðîåêò³â. Ñ³ì 

ç íèõ — ó ñåëàõ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÎÒÃ (ïî 1 ïðîåêòó íà ñòàðî-
ñòèíñüêèé îêðóã), òðè — ó ì³ñò³. 
Ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð ãðàíòó, 
ÿêèé ìîæíà îòðèìàòè — 45 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Òà ô³íàíñóâàííÿ 
áóäå íå ëèøå çà ðàõóíîê ì³ñü-
êî¿ ñêàðáíèö³. Êîíêóðñàíò ìàº 
ïðîïëàòèòè 10 % â³ä çàãàëüíî¿ 
âàðòîñò³ ñâîãî ïðîåêòó. Öå 
îáîâ’ÿçêîâà âèìîãà ïðîãðàìè. 
Òîáòî, ÿêùî âåñü ïðîåêò êî-
øòóâàòèìå 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
òî äîâåäåòüñÿ 5 òèñÿ÷ âèêëàñòè 
ç âëàñíî¿ êèøåí³.

Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìîæóòü âçÿ-
òè ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÎÑÁÁ 
òà ³íø³ îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí, 
à òàêîæ ìåøêàíö³ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÎÒÃ, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ ³ ïðî-
æèâàþòü ó Êîçÿòèí³ ÷è ñåëàõ 

У КОЗЯТИНІ ОГОЛОСИЛИ 
КОНКУРС МАЛИХ ПРОЕКТІВ 
Можливості  Стартував конкурс 
«Я зможу, тому що я хочу», у рамках 
якого дають гранти на втілення проектів. 
Хто може взяти участь, скільки грошей 
дають на реалізацію і до якого числа 
подавати документи?

ãðîìàäè ³ ñòàðø³ 18 ðîê³â. Îêð³ì 
ñàìîãî ïðîåêòó, íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³ òðåáà ïîäàòè ùå é â³äïî-
â³äíèé ïàêåò äîêóìåíò³â. Äëÿ 
êîæíî¿ ç öèõ ãðóï â³í ð³çíèé. 
Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ äî ô³íàí-
ñîâîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïðàâî ïåðøîñò³ íàäàþòü ïðî-
åêòàì, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îñâ³òè ³ 
ñïîðòó, êóëüòóðè òà çáåðåæåí-
íÿ êóëüòóðíèõ òðàäèö³é, ïàòð³-
îòè÷íîãî âèõîâàííÿ, îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, äîçâ³ëëÿ ìîëîä³ ³ äè-
òÿ÷îãî âèõîâàííÿ, áëàãîóñòðîþ, 
âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ, åíåðãîç-
áåðåæåííÿ.

ßêùî äëÿ ïðîåêòó ïîòð³áíà 
çåìåëüíà ä³ëÿíêà, âîíà ìàº áóòè 
ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ÎÒÃ, 
à ÿêùî áóä³âëÿ ÷è ñïîðóäà — 
âîíà ìàº áóòè àáî â êîìóíàëü-
í³é âëàñíîñò³, àáî ó âëàñíîñò³ 
ÎÑÁÁ. ²íôîðìàö³þ ñòîñîâíî 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ìîæíà ïåðå-
â³ðèòè çà äîïîìîãîþ Ïóáë³÷íî¿ 
êàäàñòðîâî¿ êàðòè çà ïîñèëàí-
íÿì map.land.gov.ua, ÷è çâåðíó-
òèñÿ äî Óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ òà 
ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, äå ìîæíà îòðèìàòè 
³íôîðìàö³þ ³ ïðî çåìëþ, ³ ïðî 
áóä³âë³.

ДЛЯ ГО ТА ГРОМАДСЬКИХ СПІЛОК:

  копія паспорта конкурсанта чи 
керівника проекту;

  письмова згода на обробку 
персональних даних;

  копія документа, який підтверджує 
повноваження керівника проекту;

  для юридичних осіб: інформація з 
реєстру, яка підтверджує державну 
реєстрацію і копія статуту чи 
положення організації чи спілки;

  для неюридичних осіб: копія 
протоколу зборів про створення ГО.

ДЛЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ:

  копія паспорта конкурсанта чи 
керівника проекту;

  письмова згода на обробку 
персональних даних;

  протокол зборів про створення 
ініціативної групи (його має 
завірити керівник органу місцевого 
самоврядування за місцем 
створення групи; у протоколі треба 
вказати, хто є головою ініціативної 
групи, керівником проекту, а також 
усіх членів ініціативної групи).

ДЛЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ:

  копія паспорта конкурсанта чи 
керівника проекту;

  письмова згода на обробку 
персональних даних;

  копія документа, який підтверджує 
повноваження керівника проекту;

  копії положення про орган 
самоорганізації населення і 
рішення ради про надання дозволу 
на створення цього органу;

  для юридичних осіб: копія рішення 
виконкому міської ради про 
легалізацію;

  для неюридичних осіб: копії 
протоколу зборів (конференції) про 
створення органу самоорганізації 
і повідомлення про внесення 
до реєстру органів самоорганізації 
населення територіальної громади.

ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ, ЯКІ 
ПОДАЮТЬ ПРОЕКТ ВІД СЕБЕ:

  копія паспорта;

  письмова згода на обробку 
персональних даних.

Козятинська ОТГ не єдина на тере-
нах колишнього району дає гранти 
на реалізацію проектів. Подібна 
програма є і в Глуховецькій тери-
торіальній громаді. Вона має назву 
«Громадський бюджет». До участі 
у конкурсі допускаються мешканці 
громади, старші за 16 років. Так 
само, як і в Козятинській ОТГ, 90 % 
від вартості проекту покриває бю-
джет, 10 % — автор. Щоправда, 
частка, яку виділяють з бюджетних 
коштів, у Глухівцях дещо більша і 

становить 50–60 тисяч.
Якщо Козятин тільки-но оголо-
сив конкурс, то у Глухівцях він 
вже відбувся. Цьогоріч там по-
дали 16 проектів. Голосували 
за них онлайн на сайті «Гро-
мадський бюджет». Перемогли 
8 проектів загальною вартістю 
404,6 тисячі гривень. Це:
  встановлення скеледрому 
у Вернигородоцькій школі;
 облаштування ігрових май-
данчиків у Жежелівській школі-

дитячому садку;
  облаштування футбольних 
воріт у Жежелеві;
 встановлення вуличних тре-
нажерів біля школи у Білопіллі;
 встановлення дитячих май-
данчиків біля багатоповерхівок 
у Глухівцях;
 облаштування зони відпочин-
ку за клубом у Непедівці;
 встановлення знаку «Я люблю 
Бродецьке»;
 освітлення вулиць у Глухівцях.

Гранти в інших громадах 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ПОДАТИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

«Я ЗМОЖУ, ТОМУ ЩО Я ХОЧУ» 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 
 Ìèíóëîãî òèæíÿ íà ìàñè-
â³ ªâðîïåéñüêèé, á³ëÿ âóëèö³ 
Äæåðåëüíî¿ ñòàëîñÿ äâ³ ïîä³¿. 
Ïåðøà — ÿêèéñü íåëþä âèêèíóâ 
â ë³ñîñìóç³ ïîìèðàòè ãîëîäíîþ 
ñìåðòþ äâîõ ñîáà÷àò. Äðóãà — 
íà âóëèö³ Ïðàçüê³é, Áåðë³íñüê³é 
÷è Ñîô³¿âñüê³é â³äíîâèâñÿ ñòè-
õ³éíèé ñì³òíèê.

Ìàáóòü, ó Âñåâèøíüîãî òàêèé 
ïîðÿäîê: íà îäíîãî íåëþäà ñî-
òí³ ëþäåé ç ÷óéíèì ñåðöåì. 
Ìèíóëîãî òèæíÿ ìè çíàéøëè 

â ïîñàäö³ ñîáà÷àò. Ñïî÷àòêó ðîç-
ãóáèëèñÿ: ùî ç íèìè ðîáèòè? 
Çàòåëåôîíóâàëè äî âîëîíòåð³â 
«Ñ³ðîìàøêè», òàì íàì ñêàçà-
ëè: «Âè õî÷à á ïàðó äí³â ïî-
äèâ³òüñÿ çà öóöåíÿòàìè, à òàì 
ìè ïðèéäåìî — ñôîòîãðàôóºìî 
¿õ ³ ôîòî êèíåìî â ³íòåðíåò». 
Âîëîíòåðàì òâàðèí ìè äÿêóºìî 
çà îáíàä³éëèâ³ ñëîâà, ò³ëüêè ìè 
é ñàì³ ìîæåìî öå çðîáèòè.

Ï³ñëÿ ñòàòò³ íà ñàéò³ ëþäè 
ñòàëè òåëåôîíóâàòè. Ãðàéëèâó 
ñàìî÷êó çàáðàëè íà äðóãèé äåíü, 

à ¿¿ ñåñòðè÷êà, ç òðàâìîâàíîþ 
ëàïêîþ, çàëèøèëàñü îäíà. Çðî-
áèëè ¿é òèì÷àñîâå óêðèòòÿ ³ òàê 
ñîáà÷à á³ëÿ äîðîãè Äæåðåëüíî¿ 
ïðîæèëî ùå äâà äí³. Ðàíêîì 
÷åòâåðòîãî äíÿ, êîëè ìè ïðèâåç-
ëè ÷îòèðèëàï³é ¿ñòè, ¿¿ â áóäö³ 
âæå íå áóëî. Çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè 
ñïîä³âàòèñÿ, ùî ñîáà÷à ïîòðà-
ïèëî â äîáð³ ðóêè.

Ç äðóãîãî áîêó â³ä äîðîãè â çà-
ðîñëÿõ ªâðîïåéñüêîãî â³äíîâè-
ëè ñòèõ³éíèé ñì³òíèê.

Ï³ñëÿ íàøî¿ ïóáë³êàö³¿ ðîê³â 

çî äâà òóäè ñì³òòÿ í³õòî íå âè-
âîçèâ. Òåïåð, ìàáóòü, çàáóëè, 
ùî ìè ÷àñòåíüêî òóäè íàâ³ä-
óºìîñÿ, ³ ñòàëè âèâîçèòè íåïî-
òð³á çíîâ.

×îãî òóò ò³ëüêè íåìàº: â³ä-
õîäè êàíöòîâàð³â, ã³ëëÿ äåðåâ, 
â³äõîäè áóäìàòåð³àë³â, ïëàñòèê, 
ïîë³åòèëåí, ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â 
ãóìà òà äèòÿ÷³ ³ãðàøêè. Ñò³ëüêè 
«äîáðà» íàâåçëè, ùî ä³òè ñòàëè 
ãðàòèñÿ íà ñì³òíèêó. Çàâ³øåíèé 
ãàí÷³ð’ÿì àâòîìîá³ëüíèé ñêàò, 
òî ìàáóòü, òðþìî â êîðèäîð³, 

çàñòåëåíà äîøêà òêàíèíîþ, 
òî ìàáóòü, íà êóõí³ ñò³ë ç³ ñêà-
òåðòèíîþ. Âèâîçÿòü ùå çåìëþ, 
â³ä ñêîòèíè ãí³é òà ãóìó, ÿêà 
áóëà îñíîâîþ âîäîâ³äâåäåííÿ. 
Ùî ùå ìîæå â ãîñïîäàðñòâ³ çíà-
äîáèòüñÿ — çàáèðàþòü äîäîìó 
ì³ñöåâ³. Ùî í³êîìó íå ïîòð³áíå 
çàëèøàºòüñÿ íà ñì³òòºçâàëèù³. 
Íåïîòð³á — â³í ñêð³çü íåïîòð³á.

Çà äåÿêèé ÷àñ õòîñü âñå-òàêè 
ïîïàäåòüñÿ ³ ìîæå ñòàòèñÿ òàê, 
ùî íå ò³ëüêè ñâîº, à é ÷óæå äî-
âåäåòüñÿ ïðèáèðàòè.

Викидають непотріб і собак. Тварини 
знайшли господарів, а що зі сміттям?



ОЛЕКСАНДР ПУЗИР, 

ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

28 òðàâíÿ íà ñåñ³¿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ìîâ÷àçíî¿ çãîäè á³ëü-
øîñò³ äåïóòàò³â áóëî ïðèïèíåíî ä³ÿëü-
í³ñòü ÊÏ «Ì³ñüêà ë³êàðíÿ» Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ãîë. ë³êàð ªâòóøîê 
Î. Ï.) òà «Êîçÿòèíñüêà ñòîìàòîëîã³÷-
íà ïîë³êë³í³êà» Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (ãîë. ë³êàð Ï³ðîæîê À. À.).

Ð³øåííÿ ó íàéêðàùèõ òðàäèö³ÿõ ðå-
ôîðìàòîð³â íàçâàëè ãó÷íî «Ïðî ðåîð-
ãàí³çàö³þ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ». Òàêà ñîá³ ñòðàòåã³ÿ 
«Ñòðàòåã³¿» ðîçâèòêó Êîçÿòèíà! ×îìó? 
Ïîÿñíþºìî.

Âèìîãà ùîäî ñòâîðåííÿ ñâîº¿ ì³ñü-
êî¿ ë³êàðí³ âèíèêëà ó 2017 ðîö³ íà «ìå-
äè÷íîìó ìàéäàí³» ï³ä ÷àñ ñòðàéê³â 
ïðîòè ñòâîðåííÿ ãîñï³òàëüíèõ îêðóã³â. 
Îäí³ºþ ç òèõ, õòî íàéá³ëüøå âèñòóïàâ 
çà âëàñíó ë³êàðíþ, áóëà ÿêðàç òà, õòî 
ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå âèñòóïàº ïðîòè 
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ — íèí³øíÿ ìåðêèíÿ 
Êîçÿòèíà, ïàí³ ªðìîëàºâà.

Çà ìàéæå ð³ê, ë³êàðíÿ áóëà â³äðå-
ìîíòîâàíà, îáëàøòîâàíà, çàêóïëåíî 
íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ. Ó ë³êàðí³ ïðà-
öþº (ïàðäîí — ïðàöþâàâ) äðóæí³é, 
ïðîôåñ³éíèé òà ïðèâ³òíèé êîëåêòèâ, 
176 ïðàö³âíèê³â, ç íèõ ë³êàð³â — 33, 
ñåðåäí³é ìåäïåðñîíàë — 62, ìîëîä-
øèé — 32, ³íøèé (òåõí³÷íèé, ïðàë³, 
êóõíÿ, áóõãàëòåð³ÿ ³ ò. ï.) — 49.

ßêùî âçÿòè çà çðàçîê «äîêîâ³äíèé» 
2019 ð³ê, òî ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ áóëî ïðî-
ë³êîâàíî 2587 ñòàö³îíàðíèõ õâîðèõ òà 
61265 àìáóëàòîðíèõ çâåðíåíü. Ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî êîçÿòèíöÿì ì³ñüêà ë³êàð-
íÿ ñïîäîáàëàñü, ³ öå ïðàâäà. Íà ñüî-
ãîäí³ ì³ñüêà ë³êàðíÿ óêëàëà äîãîâîðè 
ç Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ íà ø³ñòü ïàêåò³â ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã òà â³äïîâ³äíî çà öå îòðèìóº 
äåðæàâí³ êîøòè. ßêùî æ ïîð³âíÿòè 
ì³ñüêó ë³êàðíþ òà ÖÐË, íàïðèêëàä, 
çà 2020 ð³ê, òî áþäæåò ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ 
ñòàíîâèâ áëèçüêî 20 ìëí ãðí, Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ÖÐË — ìàéæå 82 ìëí ãðí, 
ùå 10 ìëí ãðí ïðîñòî ëåæàëè ó ÖÐË 

íà ðàõóíêàõ ³ íå âèêîðèñòîâóâàëèñü… 
Öå äëÿ ðîçóì³ííÿ…

×è ïîòð³áíî áóëî îá’ºäíóâàòè òà 
çàêðèâàòè ì³ñüêó ë³êàðíþ? Ùî áóäå 
ç ë³êàðÿìè, ìåäñåñòðàìè, òåõïåðñî-
íàëîì, ñê³ëüêè çâ³ëüíÿòü? Âñ³õ 170? 
ßêà âçàãàë³ îòà ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ðîçâèòêó 
ìåäèöèíè Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè òà, 
ìàáóòü, ³ ñóñ³äí³õ ãðîìàä? Ùî áóäå 
íà 7778,4 êâ. ìåòðà ìàéíîâîãî êîìï-
ëåêñó? Ìîæå, ÷èÿñü ïðèâàòíà ë³êàðíÿ?

×³òêî¿ â³äïîâ³ä³ â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ªðìîëàºâî¿ âè òî÷íî íå îòðèìàºòå.

ß, ÿê äåïóòàò äâ³÷³! ñòàâèâ öå ïèòàí-
íÿ ìåðêèí³ íà ñåñ³¿. Â³äïîâ³äü — ð³-
øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèê³â âæå 
íîâî¿, îá’ºäíàíî¿ ÖÐË áóäå ïðèéìàòè 
íîâèé ãîëîâíèé ë³êàð. ßêîñü òàê…

ßêùî âæå ñüîãîäí³ íå ðîçïî÷àòè 
ñï³âïðàöþ ç Ãëóõ³âåöüêîþ, Ñàìãî-
ðîäîöüêîþ, Ìàõí³âåöüêîþ ãðîìàäà-
ìè ïî ñï³ëüíîìó àäì³í³ñòðóâàííþ òà 
ô³íàíñóâàííþ âæå íîâî¿ îá’ºäíàíî¿ 
ÖÐË, äî ê³íöÿ 2021 ðîêó áóäåìî ìàòè 
ïðîáëåìè âæå ç ÖÐË. Öå ôàêò!

Çíàêîâèì íà ïî÷àòêó ö³º¿ æ ñåñ³¿ 
áóëî òå, ùî ç ïîðÿäêó äåííîãî çíÿëè 
ïèòàííÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ãðîìàäè äî 2030 ðîêó. Ç³ ñë³â 
ìåðêèí³, ð³øåííÿ áóëî íå ãîòîâå. 
Âîíî ³ çðîçóì³ëî. Âñÿ ñòðàòåã³ÿ ðîç-
âèòêó ìåäèöèíè ãðîìàäè çâîäèëàñü 
äî òðüîõ ïóíêò³â: ðåìîíò ïðèì³ùåíü, 
ïðèäáàííÿ àâòî òà (îñü âàì) îïòèì³-
çàö³ÿ ë³êàðåíü.

Âèøåíüêîþ íà òîðò³ ö³º¿ ñåñ³¿ ñòàëè 
ð³øåííÿ ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ äåê³ëüêîõ 
ñåðåäí³õ øê³ë ó ïðîñò³ ô³ë³¿. Íàñòóï-
íèé êðîê — ïðîñòî çàêðèòè ö³ øêîëè.

Ëèøå çà ø³ñòü ì³ñÿö³â ãðîìàäà 
âòðàòèëà êîìóíàëüíèê³â, ïîíèæåíî 
ð³âåíü ÷àñòèíè øê³ë, ïåðåäèñëîêîâàíî 
óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ òà çàêðèòî ë³êàðíþ 
òà ñòîìàòîëîã³÷íó ïîë³êë³í³êó!

Íà ôîí³ öèõ ïîä³é çãàäóþòüñÿ ñëîâà 
ùå êàíäèäàòà ó ìåðè ªðìîëàºâî¿, â³ä 
21 æîâòíÿ 2020 ðîêó íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóö³, ùî í³ÿêîãî çàêðèòòÿ øê³ë, 
ë³êàðåíü ³ çâ³ëüíåíü ëþäåé íå áóäå. 
Íó ùî æ, â³ðèìî äàë³…

Чи потрібно було об’єднувати 
та закривати міську лікарню?

БЛОГ
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ОЛЕНА УДВУД

Ñüîìîãî ÷åðâíÿ — òðàã³÷íà 
äàòà äëÿ Êîçÿòèíà. Ñàìå öüîãî 
äíÿ ð³âíî äâà ðîêè òîìó çà-
ãèíóâ íà ñõîä³ Óêðà¿íè íàø 
çåìëÿê Ìàêñèì «Ìàêñîí» 
Îëåêñþê. Ñòðàøíà çâ³ñòêà ïðî 
ñìåðòü áîëÿ÷å âðàçèëà êîæíî-
ãî, õòî çíàâ Ìàêñèìà. Ì³ñòî 
íà êîë³íàõ ïðîâîäæàëî á³éöÿ 
â îñòàííþ ïóòü.

Ð³âíî çà äâà ðîêè ï³ñëÿ òðàã³÷-
íî¿ ñìåðò³ ó ïàì’ÿòü ïðî Ìàêñî-
íà â³äêðèëè ìåìîð³àëüíó äîøêó. 
Âðàíö³ ó ïîíåä³ëîê, 7 ÷åðâíÿ, 
ð³äí³, äðóç³ òà çíàéîì³ Ìàêñèìà 
Îëåêñþêà, á³éö³ ïîëêó «Àçîâ», 
ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ³ ïðåä-
ñòàâíèêè âëàäè ç êâ³òàìè ó ðó-
êàõ ç³áðàëèñÿ íà ïîäâ³ð’¿ øêîëè 
¹ 1. Ñàìå òóò íàâ÷àâñÿ Ãåðîé 
Óêðà¿íè, ç ÿêèì Êîçÿòèí ïî-
ïðîùàâñÿ äâà ðîêè òîìó.

Ï³ä çâóêè Ã³ìíó Äìèòðî Ñìó-
ðîâ, ñòàðøèé ñåðæàíò îêðåìîãî 
çàãîíó ñïåöïðèçíà÷åííÿ «Àçîâ», 
ï³äíÿâ äåðæàâíèé ïðàïîð. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî ïîäðóãà Ìàêñîíà ²ëî-
íà Ãàë³íñüêà ³ ïîáðàòèì Ðóñòàì 
²ãíàòåíêî â³äêðèëè ìåìîð³àëüíó 
äîøêó íà ôàñàä³ øêîëè ¹ 1. Êî-
çÿòèí÷àíè, ÿê³ ïðèéøëè íà çà-
õ³ä, ïî ÷åðç³ ï³äõîäèëè äî äîøêè, 
ùîá ïîêëàñòè êâ³òè. Ïåðøèìè 
öå çðîáèëè ìàìà çàãèáëîãî á³éöÿ 

²ííà Ôîì³íà òà ì³ñüêèé ãîëîâà 
Òåòÿíà ªðìîëàºâà.

Äî ì³êðîôîíà çàïðîñèëè 
Âëàäèñëàâà Áàêóìà. Â³í ïðî-
÷èòàâ ìîëèòâó ïîëêó «Àçîâ». 
Ñàìå ó ëàâàõ «Àçîâà» âîþâàâ 
íàø çåìëÿê.

Ê³ëüêà ñë³â ïðî Ìàêñèìà 
Îëåêñþêà ñêàçàâ éîãî ïîáðàòèì 
Ñòàí³ñëàâ Äóòîâ.

— Äëÿ íàñ â³í áóâ ³ º ïîáðà-
òèìîì, — ñêàçàâ Äóòîâ. — Â³í 
áóâ õîðîáðèì. Íå ðàç ïðèõîäèâ 

äî íàñ íà ïîçèö³¿ ³ äóæå äîïîìà-
ãàâ. Â³í áóâ äóæå ³í³ö³àòèâíèì. 
Íà äîäà÷ó â³í áóâ ïðèêëàäîì. 
ßêùî êîðîòêî ðîçïîâ³ñòè, òî öå 
çâè÷àéíà ³ñòîð³ÿ ïðî çâè÷àéíîãî 
õëîïöÿ. Àëå Ìàêñîí áóâ íåçâè-
÷àéíèì õëîïöåì. Â³í â³ääàâ óñå, 
ùî â íüîãî áóëî, çàðàäè íàñ, çà-
ðàäè íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ êðà¿íè. 
Òîìó ãåðîÿì óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ 
òðè÷³ «Ñëàâà!»

Î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà âðó÷èëà ìàì³ Ìàê-

ІРИНА ШЕВЧУК 

 Ìèíàº øîñòà ð³÷íèöÿ â³ä 
äíÿ òðàã³÷íî¿ çàãèáåë³ ï³ä 
÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâîãî 
îáîâ'ÿçêó ïîæåæíèêà ïîæåæ-
íîãî ïî¿çäó ñòàíö³¿ Êîçÿòèí 
ªâãåí³ÿ Øåâ÷óêà.

Âîãíÿíèé ÷åðâåíü çàêàðáó-
âàâñÿ íà ñåðö³ ðîäèíè Øåâ-
÷óê³â âòðàòîþ ñèíà, íà âñå 
æèòòÿ. Â îñòàííþ ïóòü 21-ð³÷-
íîãî Æåíþ ïðîâîäæàëè âñ³ì 
Êîçÿòèíîì. Ïëàêàëè âñ³, íà-
â³òü íåáî. 9 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó 
æèòòÿ ìîëîäîãî, ïîâíîãî ñèë 
òà åíåðã³¿ õëîïöÿ, çàáðàëà ïî-
æåæà íà íàôòîáàç³ ÁÐÑÌ â ñåë³ 
Êðÿ÷êè, ùî íà Êè¿âùèí³. Òîä³ 
íà áîðîòüáó ç âîãíåì îäí³º¿ ç íà-
éìàñøòàáí³øèõ òà íàéñêëàäí³-

øèõ ïîæåæ íàïðàâèëè ³ ÷åðãîâó 
âàðòó íàøîãî ïîæåæíîãî ïî¿çäà. 
Êîçÿòèíñüê³ âîãíåáîðö³ òîä³ ³ 
ïîäóìàòè íå ìîãëè, ùî ïîâåð-
íóòüñÿ ç ðîáîòè íå â ïîâíîìó 
ñêëàä³. Âèáóõîâà õâèëÿ ïàëàþ-
÷èõ ºìíîñòåé ç íàôòîïðîäóêòà-
ìè îõîïèëà òåðèòîð³þ ÁÐÑÌ òà 
ïîãëèíóëà ïîæåæíèê³â. Áàòüêî 
ªâãåí³ÿ Ëåîí³ä Øåâ÷óê òà éîãî 
ïîáðàòèì Ïåòðî Ñèçîíþê äèâîì 
âèæèëè, õî÷à ³ ñèëüíî ïîñòðàæ-
äàëè. À æèòòÿ Æåí³ ïàëàþ÷³ 
ÿçèêè âîãíþ çàáðàëè íàçàâæäè.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê öèñòåðíà ç 
áåíçèíîì çä³éíÿëàñü ó ïîâ³-
òðÿ, Æåíþ îãîëîñèëè áåçâ³ñòè 
çíèêëèì. Ê³ëüêà ä³á éîãî âñ³ 
øóêàëè. Ð³äí³ äî îñòàííüîãî â³-
ðèëè, ùî â³í æèâèé. Àëå öüîãî, 

íà æàëü, íå ñòàëîñÿ. Åêñïåðòèçà 
ÄÍÊ ï³äòâåðäèëàñü. ªâãåí çà-
ãèíóâ ó âîãí³. Äëÿ áàòüê³â â³í 
ñòàâ ñâ³òëèì ÿíãîëîì.

— Âæå ø³ñòü ðîê³â íàøîãî 
Æåí³ íåìàº ç íàìè, — êàæå ìàìà 
ãåðîÿ-ïîæåæíèêà Ë³ä³ÿ. — Ìè ³ 
äîñ³ â öå íå ìîæåìî ïîâ³ðèòè. 
Êîëè â³äâ³äóºìî ñèíîâó ìîãèë-
êó, â³í äèâèòüñÿ íà íàñ, íåíà÷å 
æèâèé. Éîãî ïîãëÿä òàêèé æà-
ë³ñëèâèé. Çäàºòüñÿ, ùî éîãî î÷³ 
îò-îò çàïëà÷óòü. Äî ñë³ç…

Áàòüêî ªâãåí³ÿ Ëåîí³ä ²âà-
íîâè÷ ïðîäîâæóº íåñòè ñëóæ-
áó ó êîçÿòèíñüêîìó ïîæåæíîìó 
ïî¿çä³. ×àñ â³ä ÷àñó ðàíè äàþòü 
ïðî ñåáå çíàòè — ïîøðàìîâàí³ 
âîãíåì ðóêè áîëÿòü òà ïå÷óòü. 
Ïîòðåáóþòü ë³êóâàííÿ òà â³ä-

íîâëþâàëüíèõ ïðîöåäóð. Òà 
ñåðöå â³ä òóãè çà ñèíîì ïå÷å 
á³ëüøå.

Íàãàäàºìî, ùî ó ïàì’ÿòü ïðî 
ªâãåíà Øåâ÷óêà â Êîçÿòèí³ 
âñòàíîâèëè ìåìîð³àëüí³ äî-
øêè íà ôàñàä³ øêîëè ¹ 2 òà 
ó÷èëèùà, äå íàâ÷àâñÿ õëîïåöü, 
à òàêîæ áóä³âë³ Âîºí³çîâàíî¿ 
îõîðîíè (ÂÎÕÐ), äå ïðàöþâàâ. 
ªâãåíà ïîñìåðòíî íàãîðîäèëè 
îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü» ²²² ñòó-
ïåíþ, â³äçíàêîþ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Çà ãåðî¿çì òà ïàòð³îòèçì». Ïðè-
ñâî¿ëè çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðî-
ìàäÿíèí ì³ñòà Êîçÿòèí».

Íàéìåíøå, ÷èì ìîæíà â³ääÿ-
÷èòè òàêèì ãåðîÿì — ïàì'ÿòàòè 
ïðî íèõ òà íå çàáóâàòè ïðî ¿õí³é 
ïîäâèã.

ВІДКРИЛИ МЕМОРІАЛЬНУ 
ДОШКУ МАКСИМУ ОЛЕКСЮКУ
Пам’ять  У понеділок, 7 червня, 
козятинчани прийшли до школи №1. 
Тут відкрили меморіальну дошку Максиму 
Олексюку, що загинув на сході України у 
2019 році. Розповідаємо, як проходив захід

«Його погляд неначе живий». Пам'яті Євгена Шевчука

Євгенія Шевчука 
поховали на Алеї Слави. 
До заквітчаної могили, 
аби відвідати сина, мало 
не щодня навідуються батьки 

ñèìà Îëåêñþêà, ²íí³ Ôîì³í³é 
ïî÷åñíó â³äçíàêó Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Çà ãåðî¿çì òà ïà-
òð³îòèçì».

— Äÿêóºìî çà òå, ùî ìàìà ³ 
áàáóñÿ, ÿêà ñòî¿òü ïîðó÷, âèõî-
âàëè òàêîãî ÷îëîâ³êà, — ñêàçà-
ëà ì³ñüêèé ãîëîâà. — Ìè ê³ëüêà 
ðàç³â ñï³ëêóâàëèñÿ íà öþ òåìó ³ 
íà äóìêó ìàìè — öå ì³ñ³ÿ. Ùå 
ç ìàëåíüêîãî âîíà çíàëà, ÿê³ 
â íüîãî º ñèëüí³ ðèñè ³ êóäè â³í 
ðóõàâñÿ. Öå ñåðéîçíå ð³øåííÿ 
â³äïîâ³äàëüíîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³äñëóæèâ â àðì³¿, 
âèð³øèâ ï³äïèñàòè êîíòðàêò.

Ïî òîìó ñëîâî íàäàëè äè-
ðåêòîðó øêîëè ¹ 1 Ðà¿ñ³ Þð-
Êèðèëþê.

— ß ïàì’ÿòàþ òîé äåíü, êîëè 
âñå ì³ñòî ïðîùàëîñÿ ç íàøèì 
ãåðîºì, — ñêàçàëà Ðà¿ñà Þð-
Êèðèëþê. — Ñîòí³ ëþäåé ñòîÿëè 
íà êîë³íàõ, äÿêóþ÷è Ìàêñèìó 
çà òîé ïîäâèã, ÿêèé â³í çä³é-
ñíèâ. Òîìó ùî çàâäÿêè òàêèì 
õëîïöÿì, ÿê â³í, ìè ìîæåìî 
ñïîê³éíî ïðàöþâàòè, ó øêîëàõ 
ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ ä³òè, â äèòÿ-
÷èé ñàäî÷îê õîäèòè ìîëîäø³, ³ 
í³áè-òî âñå ó íàñ äîáðå. Àëå ìè 
ðîçóì³ºìî, ùî öå íå òàê. Òîìó 

ùî òàê³ ëþäè, ÿê Ìàêñèì, ÿê 
ö³ õëîïö³ ìîëîä³, ó ÿêèõ âñå 
æèòòÿ ïîïåðåäó, âîíè ñòîÿòü 
íà ïåðåäîâ³é, çàõèùàþ÷è íàø 
ìèð ³ íàø ñïîê³é.

Øêîëà ¹ 1 — öå âæå òðå-
òÿ øêîëà Êîçÿòèíà, íà ÿê³é 
çà ðîêè â³éíè íà ñõîä³ ç’ÿâèëàñÿ 
ìåìîð³àëüíà äîøêà íà ÷åñòü çà-
ãèáëîãî á³éöÿ. Çà ö³ ø³ñòü ðîê³â 
ì³ñòî âòðàòèëî íà ñõîä³ Óêðà¿íè 
÷åòâåðî ñâî¿õ çåìëÿê³â, à Êîçÿ-
òèíùèíà — 12. Â³éíà çàáèðàº 
æèòòÿ íàéõîðîáð³øèõ, íàéêðà-
ùèõ ñèí³â Óêðà¿íè, ÿê³ ñòàëè 
íà çàõèñò Áàòüê³âùèíè.

Відкриття меморіальної дошки Максиму Олексюку у школі №1. Зняти прапор, який 
покривав дошку, доручили подрузі Максима Ілоні Галінській і побратиму Рустаму Ігнатенку

Øêîëà ¹ 1 — öå 
âæå òðåòÿ øêîëà 
Êîçÿòèíà, íà ÿê³é çà 
ðîêè â³éíè ç’ÿâèëàñÿ 
ìåìîð³àëüíà äîøêà 
íà ÷åñòü ãåðîÿ
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Êóáêîâ³ çóñòð³÷³ ð³äêî çàâåð-
øóþòüñÿ ç âåëèêèì ðàõóíêîì 
íà êîðèñòü îäí³º¿ ç êîìàíä. 
À â êîìàíäàõ, ð³âíèõ çà êëàñîì, 
íåð³äêî âèçíà÷àþòü ïåðåìîæöÿ 
â ï³ñëÿìàò÷åâèõ ïåíàëüò³. Öÿ ãðà 
ð³âíèõ ñóïåðíèê³â íå ñòàëà âè-
íÿòêîì. Ùîá âèçíà÷èòè ïåðå-
ìîæöÿ, íå âèñòà÷èëî ôóòáîë³ñ-
òàì äâîõ òàéì³â òà äîäàòêîâîãî 
÷àñó. Òîæ â øàðãîðîäñüêîìó 
ìàò÷³ ïðîáèâàëè îäèíàäöÿòè-
ìåòðîâ³.

Òà ïîâåðí³ìîñÿ äî ãðè. 
Íà ñòàä³îí³ âèðóâàëà áîéîâà 
àòìîñôåðà, àäæå íà ìàò÷ ïðè-
¿õàëî áàãàòî óáîë³âàëüíèê³â ç 
îáîõ ñòîð³í. Ç ïåðøèõ õâèëèí 
ìàò÷ó îáèäâ³ êîìàíäè á³ëüøå 
ïðèä³ëÿëè óâàãó îáîðîí³ âëàñíèõ 
âîð³ò, ðîçðàõîâóþ÷è íà ïîìèë-
êó ñóïåðíèêà. Ïåðøèìè íà 20-é 
õâèëèí³ ìàò÷ó ïîìèëèëèñÿ â çà-
õèñò³ ìîíîë³òîâö³, ³ ãðàâö³ «Ôà-
êåëà» â³äêðèëè ðàõóíîê. Ï³ñëÿ 

çàáèòîãî ãîëó — 20 õâèëèí çà-
ïåêëî¿ áîðîòüáè ì³æ êàðíèìè 
ìàéäàí÷èêàìè òà öåíòðîì ïîëÿ. 
Òàêà ãðà çàäîâîëüíèëà «Ôàêåë» 
òà ïðîòè áóëè êîçÿòèíñüê³ ôóò-
áîë³ñòè ³ ï³ä ê³íåöü ïåðøîãî 
òàéìó âîíè ï³øëè øóêàòè ùàñòÿ 
á³ëÿ âîð³ò ñóïåðíèêà.

Çà ï’ÿòü õâèëèí äî çàâåðøåí-
íÿ ïåðøî¿ ñîðîêàï’ÿòèõâèëèíêè 
ïåðåäà÷ó Îëåêñàíäðà Áàð÷óêà 
çàìêíóâ Äìèòðî Áàëèíñüêèé. 
Çà ðàõóíêó 1:1 êîìàíäè ï³øëè 
â³äïî÷èâàòè.

Ó äðóãîìó òàéì³, íå çâàæàþ÷è 
íà òå, ùî îáèäâ³ êîìàíäè õîò³ëè 
çàáèòè, ë³í³ÿ çàõèñòó ô³íàë³ñò³â 
çâîäèëà íàí³âåöü ìàéñòåðí³ñòü 
íàïàäíèê³â. Â òàêîìó êëþ÷³ 
ïðîéøîâ âåñü äðóãèé òàéì ³ 
äîäàòêîâèé ÷àñ. Òîæ âèçíà÷à-
ëè ïåðåìîæöÿ â ñåð³¿ ïåíàëüò³.

Ó ôóòáîëüí³é ëîòåðå¿ ïîùàñ-
òèëî ñòðàæó âîð³ò «Ìîíîë³òà» 
Áîðèñó Ïàñêàðåíêó, ÿêèé ñòàâ 
ãåðîºì ìàò÷ó. Â³í âçÿâ äâà ïå-
íàëüò³ â³ä ëèïîâ÷àí, ùå é ñàì 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ïðîõî-
äèâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ 
àòëåòèêè ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò 
2006 ð. í. Ñòàðòóâàâ â³í íà ëåãêî-
àòëåòè÷í³é àðåí³ ñïîðòêîìïëåêñó 
³ì. Àíàòîë³ÿ Ãåìáè ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó íàôòè ³ ãàçó. Öåé 
ñïîðòêîìïëåêñ º äðóãèì â Óêðà-
¿í³ çà ìàñøòàáàìè. Â³í âêëþ÷àº 
â ñåáå: ëåãêîàòëåòè÷íèé ñòàä³îí, 
5 ñïîðòèâíèõ çàë³â, ÿê³ â³äïîâ³äà-
þòü âèìîãàì äëÿ ïðîâåäåííÿ Âñå-
óêðà¿íñüêèõ çìàãàíü, 25-ìåòðîâèé 
áàñåéí, ëåãêîàòëåòè÷íèé ìàíåæ, 
òðåíàæåðíèé çàë, çàë äëÿ íàñò³ëü-
íîãî òåí³ñó, äå ïðîâîäÿòüñÿ çìà-
ãàííÿ Ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ, çàë, 
ïðèñòîñîâàíèé äëÿ ñïîðòñìåí³â ç 
âàäàìè îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, 
ñòàä³îí ç ôóòáîëüíèì ïîëåì, á³-
ãîâ³ äîð³æêè ç ãóìîâî-á³òóìíèì 
ïîêðèòòÿì, ëåãêîàòëåòè÷íèé ìà-
íåæ, ñïîðòèâí³ çàëè äëÿ çàíÿòòÿ 
ôóòáîëîì, âîëåéáîëîì, áàñêåòáî-

ëîì, áîêñîì, áîðîòüáîþ, âàæêîþ 
àòëåòèêîþ, ô³òíåñîì, âåëèêèì òà 
íàñò³ëüíèì òåí³ñîì, à òàêîæ ìà-
ñàæíèé êàá³íåò òà êàá³íåò ë³êàð-
ñüêîãî êîíòðîëþ.

Ó ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè âçÿëè 
ó÷àñòü ñïîðòñìåíè òðåíåðà Êî-
çÿòèíñüêî¿ ÄÞÑØ Âîëîäèìèðà 
Ãàëèöüêîãî. Çà ñëîâàìè òðåíåðà, 
êîçÿòèíñüêèì ëåãêîàòëåòàì, ÿê³ 
ò³ëüêè ìð³þòü, ùî ó íèõ áóäå 
ÿêàñü ñïîðòèâíà áàçà, çìàãàííÿ 
â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ïîêàçàëè: 
ÿêáè â íèõ áóëè óìîâè äëÿ òðå-
íóâàíü ÿê íà áàç³ óí³âåðñèòåòó 
íàôòè òà ãàçó, âîíè á íà ð³âíèõ 
çìàãàëèñÿ ç³ øêîëàìè-ã³ãàíòàìè 
ëåãêî¿ àòëåòèêè ì³ñò Ëüâîâà, Äî-
íåöüêà ÷è Êèºâà.

— Ìè âèñòóïèëè íåïîãàíî, 
àëå ìàºìî ã³ðø³ â³ä íèõ ðåçóëü-
òàòè, — êàæå òðåíåð. 

Â ñåêòîð³ äëÿ ñòðèáê³â ó âèñî-
òó, äå çìàãàëèñÿ 30 ñïîðòñìåíîê 
ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ªëè-
çàâåòà ×îðíà ïîäîëàëà ïëàíêó 

íà âèñîò³ 160 ñì ³ çàéíÿëà òðå-
òº ì³ñöå. ¯¿ ïîäðóãà ïî êîìàíä³ 
Óëÿíà Ëàê³é÷óê, âñòàíîâèâøè 
íà öèõ çìàãàííÿõ ñâ³é îñîáèñ-
òèé ðåêîðä, òàêîæ ñòðèáíóëà 
íà 160 ñì, àëå çà ê³ëüê³ñòþ ñïðîá 
ïîñ³ëà 4-òå ì³ñöå. Äàð³¿ Ïåðåâåð-
çîâ³é ï³äêîðèëàñÿ ï³âòîðàìåòðî-
âà âèñîòà ³ âîíà ç ðåçóëüòàòîì 
150 ñì çàìêíóëà äåñÿòêó êðàùèõ 
ðåçóëüòàò³â ÷åìï³îíàòó.

— Ñåðåä þíàê³â Îëåêñ³é Ëÿñ-
êîâåöü çàéíÿâ 4-òå ì³ñöå, ç ðå-
çóëüòàòîì 165 ñì, – ðîçêàçàâ òðå-
íåð ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³, êîëè 
¿õàâ ó ïîòÿç³ ç êîìàíäîþ äîäîìó.

Ïàðàëåëüíî ó Ëüâîâ³ ïðîõîäèâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëå-
òèêè ñåðåä þí³îð³â. Êîçÿòèí÷à-
íèí Îëåêñàíäð Ðåïàëî, ÿêèé íà-
â÷àºòüñÿ ó Ëüâ³âñüêîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó óí³âåðñèòåò³, â ñåêòîð³ äëÿ 
ñòðèáê³â ó âèñîòó ïîäîëàâ ïëàíêó 
íà âèñîò³ 204 ñì. Ó ï³äñóìêó, öå 
áóâ éîãî îñîáèñòèé ðåêîðä ³ 3-é 
ðåçóëüòàò íà çìàãàííÿõ.

Якби у нас було те, що є у Івано-Франківську — 
ми боролися б з усіма спортивними гігантами

КОЗЯТИНСЬКИЙ «МОНОЛІТ» — 
ВОЛОДАР КУБКА ОБЛАСТІ! 
Перемога!  Футбольний клуб 
«Моноліт» у фінальному матчі за кубковий 
трофей у Шаргороді переміг ФК «Факел» 
з Липовця. Як вдалося нашій команді 
вирвати перемогу і хто став героєм матчу?

çàáèâ ç òî÷êè. Ï³ñëÿ ÷åòâåðòî-
ãî óäàðó «Ôàêåëà», ÿêîãî â³äáèâ 
Áîðèñ, ìîíîë³òîâö³ ñòàëè â³òàòè 
ñâîãî ãîëê³ïåðà.

Â öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåí-
íÿ ñëîâà ïîäÿêè ôóòáîëüíî-
ìó êîëåêòèâó ïðîçâó÷àëè â³ä 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Øàðãîðîäà 
Âîëîäèìèðà Áàðåöüêîãî òà êî-
çÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿. Ôóòáîë, 
ÿêèé äåìîíñòðóâàëè ôóòáîë³ñ-
òè, êåðìàíè÷ó Øàðãîðîäà äóæå 
ñïîäîáàâñÿ ³ â³í â ñâî¿é ïðîìî-
â³ âçÿâ çîáîâ’ÿçàííÿ â³äðîäèòè 
ó Øàðãîðîä³ ôóòáîë.

— Â³òàþ êîìàíäó ïåðåìîæö³â 
³ áàæàþ ¿ì çäîáóòòÿ ó ïîäàëü-
øîìó ùå á³ëüøèõ ñïîðòèâíèõ 
òðîôå¿â. Êîìàíä³ ÔÊ «Ôàêåë» 
Ëèïîâåöü áàæàþ íå çóïèíÿòèñÿ 
³ çäîáóâàòè íîâ³ ñïîðòèâí³ íà-
ãîðîäè â öüîìó òà íàñòóïíîìó 
ñåçîí³. Äÿêóþ óñ³ì âáîë³âàëü-
íèêàì òà ãîñòÿì íàøîãî ì³ñòà, 
àäæå äëÿ íàñ áóëî çà ÷åñòü ïðè-
éìàòè ô³íàë Êóáêà Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ç ôóòáîëó.

Òåòÿíà ªðìîëàºâà, ïðèâ³òàâ-
øèñü, ñêàçàëà íàñòóïíå: «Äÿ-
êóþ âñ³ì çà ñüîãîäí³øí³é äåíü. 
Â ïåðøó ÷åðãó ãðàâöÿì ³ ãîñòÿì, 
ÿê³ ïðèéøëè íà ñâÿòî ôóòáî-
ëó. Íå áóëî á ñò³ëüêè ãîñòåé, 
íå áóëî á ñò³ëüêè ïîçèòèâíèõ 
åìîö³é. Ç ïåðåìîãîþ, ð³äíèé 
Êîçÿòèí!» 

Ñïîðòèâíå êåð³âíèöòâî îáëàñ-
ò³ îêðåìî â³äçíà÷èëî êîçÿòèí-
ñüêèõ ôóòáîë³ñò³â, ÿê³ âîþâàëè 
â çîí³ ÀÒÎ/ÎÎÑ.

Êîçÿòèíñüêà ôóòáîëüíà äå-
ëåãàö³ÿ ïîâåðíóëàñÿ ç Øàðãî-
ðîäà â Êîçÿòèí î 23-é. Ôàíè 
³ êåð³âíèöòâî âîëîäàðÿ ñóïåð-

êóáêà, äâîðàçîâîãî áðîíçîâîãî 
ïðèçåðà, ñð³áíîãî òà âîëîäàðÿ 
öüîãîð³÷íîãî òðîôåþ ïîäÿêóâà-
ëè âñ³ì ñïîíñîðàì, ÿê³ 5 ðîê³â 
ï³äòðèìóâàëè êîìàíäó, ïîä³ëè-
ëèñÿ â³äåî ìàò÷ó ³ ç ðîçãîðíó-
òèì ïëàêàòîì ñôîòîãðàôóâàëèñÿ 
íà ïëîù³.

Капітан команди Дмитро Балинський приймає 
кубковий трофей з рук міського голови Шаргорода

Стрибок Олександра Репала. У Льові наш земляк на 
чемпіонаті України став бронзовим медалістом
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Öå âæå íå âïåðøå ìè çíà-
éîìèìî ÷èòà÷³â ³ç òâîð÷³ñòþ 
Òåòÿíè ßêèìîâî¿-Êîðæ. Ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â òîìó ìè âæå ïèñàëè 
ïðî öþ òàëàíîâèòó æ³íêó. Öüîãî 
ðàçó ó íàñ ç’ÿâèëàñÿ íàãîäà ùå 
ðàç ðîçïîâ³ñòè ïðî ìàéñòðèíþ, 
àäæå â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà â³ä-
êðèëàñÿ ¿¿ ïåðøà ïåðñîíàëüíà 
âèñòàâêà.

— Êîëè âè ïî÷èíàëè öèì çà-
éìàòèñÿ, ÷è äóìàëè, ùî êîëèñü 
ó âàñ áóäå âëàñíà âèñòàâêà? — 
çàïèòóºìî Òåòÿíó.

— Í³, ÿêùî ÷åñíî, — â³äïîâ³-
äàº âîíà. — ß ùå òèæäåíü òîìó 
íàâ³òü íå óÿâëÿëà. Õîò³ëîñÿ á³ëü-
øå ïîêàçàòè, àëå íå áóëî ùî, 
áî ëÿëüêè ðîçáèðàþòü. Âîíè 
â ìåíå äîâãî íå ñòîÿòü. À öå 
ÿ ì³ñÿöü, ÿê òàê âèéøëî, ùî ç 
ðîáîòè ìåíå ñêîðîòèëè, ³ ÿ çðî-
áèëà, òðåáà æ ÷èìîñü âäîìà çà-
éìàòèñÿ.

ІЗ ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ 
Òåêñòèëüíèìè ëÿëüêàìè Òå-

òÿíà ßêèìîâà-Êîðæ çàõîïèëàñÿ 
ð³ê òîìó. Ïåðåáóâàþ÷è â ãîñòÿõ 
ó çíàéîìî¿, âîíà ïîáà÷èëà ëÿëü-
êó-ò³ëüäó. ²ãðàøêà íàñò³ëüêè ¿é 
ñïîäîáàëàñÿ, ùî æ³íêà âèð³øè-
ëà é ñîá³ ñïðîáóâàòè ñòâîðèòè 
ëÿëüêó ç òêàíèíè. Îñâî¿òè íîâå 

õîá³ Òåòÿí³ äîïîì³ã êàðàíòèí — 
ç’ÿâèëîñÿ á³ëüøå ÷àñó ³ âîíà 
âçÿëàñÿ äî ðîáîòè.

Ïåðøà ëÿëüêà ç’ÿâèëàñÿ 
íà ñâ³ò ó áåðåçí³ 2020-ãî. Ïåð-
øà ïàðò³ÿ ³ãðàøîê îòðèìàëà 
æàðò³âëèâó íàçâó «Ìîòÿ», ÿêó 
ï³äêèíóëà çíàéîìà Òåòÿíè 
ßêèìîâî¿-Êîðæ. Çíàéîìèì òàê 
ïðèéøëèñÿ äî äóø³ ö³ ³ãðàø-
êè, ùî âîíè ñòàëè çàìîâëÿòè 
¿õ ó ìàéñòðèí³. Äåÿê³ ç ëÿëüîê 
ìàþòü æèâèõ ïðîòîòèï³â. Íà-
ïðèêëàä, º ëÿëüêà, ÿêó çàìîâèëè 
íà ïîäàðóíîê äëÿ êîçÿòèí÷àíêè 
Ë³ä³¿ Çàð³÷íî¿. Ëÿëüêîâà ì³í³-
âåðñ³ÿ ñõîæà ç ïàí³ Ë³ä³ºþ, ÿê 
äâ³ êðàïë³ âîäè.

Âèãîòîâèòè òàêó ³ãðàøêó — 
òèòàí³÷íà ïðàöÿ. Áî ìàéñòðè-
íÿ íå ëèøå ðîáèòü ñàì êàðêàñ 
ëÿëüêè, à é îäÿãàº ¿¿. Îáðàç Òå-
òÿíà ïðîäóìóº äî íàéìåíøèõ 
äð³áíèöü. Êîæíà ìàëåíüêà êðà-
ñóíÿ ìàº ÿê îäÿã, òàê ³ âçóòòÿ ç 
àêñåñóàðàìè. Óñå öå íàøà çåì-
ëÿ÷êà øèº íà çâè÷àéí³é øâåéí³é 
ìàøèíö³.

Óñ³ ëÿëüêè ð³çí³. Îäíà ñõî-
æà íà ÿíãîëÿ, ùî ñïóñòèëîñÿ 
ç³ ñâîº¿ ïóõêî¿ õìàðèíêè, ùîá 
íàðâàòè ó ïîë³ ðîìàøîê. ²íøà — 
íà ôðàíöóæåíêó, ùî, âáðàâøèñü 
ó áåðåò ³ ïàëüòî, âèéøëà ïðî-
ãóëÿòèñÿ äî Åéôåëåâî¿ âåæ³.

Âðàæàº òå, ç ÿêîþ ìàéñòåð-

ТЕТЯНА ЯКИМОВА-КОРЖ ПОВЕРТАЄ 
КОЗЯТИНЧАН У ДИТИНСТВО 
Талант  Козятинська земля 
надзвичайно багата на творчих людей, 
які роблять цей світ прекрасним. Одна 
з таких — Тетяна Якимова-Корж. Жінка 
виготовляє текстильні ляльки, схожі 
на янголят. Нещодавно майстриня 
презентувала свою першу виставку робіт 

í³ñòþ âîíè çðîáëåí³, äî íàé-
äð³áí³øèõ äåòàëåé. Îáëè÷÷ÿ — 
öå íå ïðîñòî ïëàñêèé êðóã ç 
ïðèøèòèìè ðîòîì ³ î÷èìà, ÿê 
öå çàçâè÷àé áóâàº ó ëÿëüîê ç 
òêàíèíè. Âîíî ðåëüºôíå. Òóò ³ 
í³ñ, ³ âèëèö³, é î÷³, îáðàìëåí³ 
ãóñòèìè é äîâãèìè â³ÿìè. Ò³ëüöå 
ï³ä îäÿãîì òåæ çðîáëåíå äî íàé-
ìåíøèõ äåòàëåé.

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ 
Òåïåð ïîìèëóâàòèñÿ ðîáîòàìè 

Òåòÿíè ßêèìîâî¿-Êîðæ ìîæå 
êîæåí îõî÷èé íà âèñòàâö³ ï³ä 
íàçâîþ «Âñ³ ìè ä³òè». Ïðèâ³-
òàòè ìàéñòðèíþ ³ç â³äêðèòòÿì 
çàâ³òàëè ó÷í³ 8-À êëàñó øêîëè 
¹ 2, õóäîæíèö³ Òåòÿíà Êóë³ø ³ 

Ëåñÿ Ïàíàñþê, à òàêîæ á³áë³îòå-
êàð³ Íàòàë³ÿ Êåñàð÷óê ³ Íàòàë³ÿ 
Ãîðåöüêà.

— Öþ âèñòàâêó áóëî òðîõè 
ñêëàäíî ñòâîðèòè, òîìó ùî 
á³ëüø³ñòü ëÿëüîê ò³ëüêè âè-
éøëè ç-ï³ä ðóê ³ îäðàçó éäóòü 
ó ñâ³ò. Àëå ïàí³ Òåòÿíà ê³ëüêà 
íî÷åé íå äîñïàëà ³ ñüîãîäí³ âè 
áà÷èòå 15 íåéìîâ³ðíèõ, êðàñè-
âèõ, ÷àð³âíèõ ëÿëå÷îê, — êàæå 
äèðåêòîð Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà 
Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷. Âîíà ðîçïî-
â³ëà ãîñòÿì çàõîäó ïðî Òåòÿíó 
ßêèìîâó-Êîðæ.

Á³ëüø³ñòü ëÿëüîê, ïðåäñòàâ-
ëåíèõ íà âèñòàâö³ — ä³â÷àòêà. 
² ëèøå îäèí ì³æ íèìè — õëîï-
÷èê. Öå — îäíà ç ïåðøèõ ëÿ-
ëüîê, ÿê³ âèãîòîâèëà Òåòÿíà 

ßêèìîâà-Êîðæ. À îäíó ç êðà-
ñóíü, âáðàíó ó ñòèëüí³ äæèíñîâ³ 
øòàíè é êåïêó, ìàéñòðèíÿ çà-
âåðøèëà ó í³÷ ïåðåä â³äêðèòòÿì 
âèñòàâêè.

Òåòÿíà íàäçâè÷àéíî ïîëþ-
áëÿº ð³çí³ âèäè ðóêîä³ëëÿ ùå ç 
äèòèíñòâà — âîíà ³ âèêëàäàëà 
êàðòèíè ñòðàçàìè, ³ âèøèâàëà. 
Æ³íêà êàæå, ùî öå ïåðåéøëî 
äî íå¿ â³ä áàòüêà.

— Â³í âì³â âñå, — ðîçïîâ³äàº 
Òåòÿíà ßêèìîâà-Êîðæ. — Òå, 
ùî ñòîñóºòüñÿ ÷îëîâ³÷î¿ ðîáîòè. 
Ïîáóäîâàíèé íàø áóäèíîê âåñü 
äî öåãëèíêè éîãî ðóêàìè. Â³í 
â îñòàíí³ ðîêè ïðàöþâàâ ó äåïî, 
çâ³äòè ï³øîâ íà ïåíñ³þ. Â íüîãî 
â äåïî á³ãàþòü õëîïö³, ÿêóñü äå-

òàëü øóêàþòü, â³í â ðåìîíòíîìó 
öåõó áóâ, òî êàçàëè: «Íåìà äå-
òàë³ — éä³òü äî Êóë³á³íà». Äàëè 
éîìó òàêèé ïîçèâíèé — Êóë³á³í 
(²âàí Êóë³á³í — ìåõàí³ê-âèíà-
õ³äíèê — àâò.). ² âñ³ çíàëè, ùî 
öåé Êóë³á³í çàðàç ñòàíå çà ñòà-
íîê ³ çðîáèòü òå, ÷îãî íåìàº. 
Íàâ³òü ðîáëÿ÷è ö³ ëÿëüêè, ÷àñ-
òî çãàäóþ éîãî íàñòàíîâè, ÿê 
â³í êàçàâ: «Íå ñï³øè, ïîì³ðÿé. 
Íàùî æ òè áóäåø ïåðåðîáëÿòè».

Ïîìèëóâàòèñÿ ðîáîòàìè Òå-
òÿíè ßêèìîâî¿-Êîðæ ìîæíà 
ó Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà, ùî ðîç-
òàøîâàíèé íà âóëèö³ Ãðóøåâ-
ñüêîãî, 15. Ïðàöþº ó áóäí³ äí³ 
ç 9 äî 18. Âõ³ä â³ëüíèé. Âèñòàâêà 
ä³ÿòèìå äî 1 ëèïíÿ.

Á³ëüø³ñòü ëÿëüîê, 
ïðåäñòàâëåíèõ íà 
âèñòàâö³ — ä³â÷àòêà. І 
ëèøå îäèí ì³æ íèìè 
— õëîï÷èê. Öå — îäíà 
ç ïåðøèõ ëÿëüîê Тетяна Якимова-Корж робить текстильні ляльки. 

Цим вона захопилася минулого року

Усі ляльки Тетяни Якимової-Корж різні. Кожна з них має як одяг, так і взуття з аксесуарами. Усе це наша землячка шиє на звичайній швейній машинці
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Енеїда 
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, 17.20 Роздивись 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.05 Телепродаж 
11.35 Край пригод 
11.50 ЗаАрхiвоване 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.25, 00.30, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.00 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.30, 19.55 Д/ц «Дикi 
тварини» 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
23.30 Перша шпальта 
00.40, 01.25, 04.10, 05.55 
Погода 
00.45 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 

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 «ПроCпорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 02.30 Т/с «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, 03.55 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Пiд одним дахом» l  
14.15 Х/ф «Поза трасою» (12+) 
Прем’єра 
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  
01.50 Х/ф «Бiле сонце пустелi» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика! 
04.50 Служба розшуку дiтей 
04.55 Громадянська оборона 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Х/ф «Антураж» s  
12.25, 13.15, 00.00 Х/ф «На 
одного менше» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.25, 16.15 Х/ф «Безодня» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.10, 21.30 Х/ф «Захоплення 
пiдземки 123» s  
22.50 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
09.30 Х/ф «Нова Людина-
павук» s  
12.20 Х/ф «Нова Людина-павук: 
Висока напруга» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
19.00 «Аферисти в сiтях» s  
21.00 Х/ф «Злам часу» 
23.10 Х/ф «Темне дзеркало» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40, 04.40 Агенти 
справедливостi s  

14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Iспанiя - Швецiя 

СТБ 
06.45 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк 
моя жiнка» l  
00.05 Т/с «Бiля рiчки два 
береги» s  

НTН 
08.50 Х/ф «Випадковий свiдок» 
09.25 Х/ф «Екiпаж машини 
бойової» 
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
12.30, 16.30, 19.00, 01.45 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Спека» s  
15.05 «Легенди карного 
розшуку» 
17.00, 02.15 «Випадковий 
свiдок» 
17.50 «Таємницi свiту» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
23.00 Х/ф «Слiпий» s  
00.50 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
09.15 Х/ф «Попелюшка» 
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 Рятiвники 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.50 Вiзуальний код 
10.20 Буковинськi загадки 
10.30 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Незвiдана Україна. 
Холодний Яр 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Чудасiя» 
14.15 М/ф «Iвасик-Телесик» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Черевички» 
14.50 М/ф «Як Песик I Кошеня 
Мили Пiдлогу» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Цикл «Нашi 30» Чуєш 
гуркiт касок? 
20.30 Шерифи для нових 
громад 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

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, 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» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Невiдомi Карпати 
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 Роздивись 
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 Країна пiсень 
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 Нашi грошi 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 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 «ПроCпорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 01.50 Т/с «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 Х/ф «Просто щоб 
впевнитись» Прем’єра 
14.30, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.40, 13.40 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05, 02.10 Т/с «Смертельна 
зброя» s  
11.55, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.15 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
22.35 Т/с «Заклятi друзi» s  
01.05 Т/с «Менталiст» s  
02.50 Громадянська оборона 
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
09.50 Т/с «Грiмм» s  
10.45 Х/ф «Трон. Спадок» s  
13.20, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.05 «Хто зверху?» l  
20.50 Х/ф «Алiса в країнi чудес» 
23.10 Х/ф «еретель i Гензель» s  
00.50 «Iмпрув Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40, 04.40 Агенти 
справедливостi s  
14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Францiя- Нiмеччина 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Найкращiй 
чоловiк» l  

СТБ 
06.35 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк 
моя жiнка» l  
00.05 Т/с «Бiля рiчки два 
береги» s  

НTН 
07.50, 17.00, 02.50 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Ранкове шосе» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.40 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Будьте здоровi» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Застава в горах» 
01.25 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Румпельштiльцхен» 
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 Рятiвники 

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 Вiзуальний код 
10.15 Буковинськi загадки 
10.25 Х/ф «Вавилон ХХ» 
12.10 Я вдома 
12.40 Незвiдана Україна. 
Подiлля 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050”18с. 
Революцiя в освiтi 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
14.15 М/ф «Казки Про Машини» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки у Футбол 
Грали» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Край пригод 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

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, 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 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Невiдомi Карпати 
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 Роздивись 
08.30 Я вдома 
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 Країна пiсень 
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 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 «Життя вiдомих людей 
2021» 
10.20 «Життя вiдомих людей» 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «ПроCпорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55, 01.50 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами» 

IНТЕР 
05.25, 22.00 «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 Х/ф «Зведенi сестри» s  
14.35, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» l  

ICTV 
04.20 Факти 
04.40, 12.15, 13.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 02.10 Т/с «Смертельна 
зброя» s  
11.05, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.15, 16.15 Х/ф «Янгол-
охоронець» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 02.50 Секретний фронт 
22.55 Т/с «Заклятi друзi» s  
01.05 Т/с «Менталiст» s  
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм» s  
11.10 Х/ф «Аксель» l  
13.10, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi» 
23.20 Х/ф «Казка казок» s  
02.00 «Iмпрув Live Show» l  
02.50 «Служба розшуку дiтей» 
02.55 «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 
10.35 Мiсiя: краса 
12.40, 04.40 Агенти 
справедливостi s  

14.40, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Iталiя - Швейцарiя 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Найкращiй 
чоловiк» l  

СТБ 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.35 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк 
моя жiнка» l  
00.05 Т/с «Бiля рiчки два 
береги» s  

НTН 
06.15 «Будьте здоровi» 
07.50, 17.00, 03.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Помни iм’я своє» 
10.50, 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 «Безсмертний 
гарнiзон» 
01.20 «Легенди бандитської 
Одеси» 

TET 
09.15 Х/ф «Кiт у чоботях» 
10.15 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» 
23.15 Т/с «Нове життя Василини 
Павлiвни» 
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 Вiзуальний код 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050»,19с. 
Технiчнi новинки 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Свара» 
14.15 М/ф «Неслухняна Мама» 
14.25 Додолики 
14.40 Українська абетка 
першосвiт 
14.50 М/ф «Чарiвнi Окуляри» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Фокус Європи» 
09.15, 10.45 «Життя в цифрi» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.30, 18.30 «Мобiльний 
репортер» 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
11.45 «На власнi очi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
16.15 «Дива тваринного свiту» 
17.05 «Твоє життя» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «Територiя рiшень» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Невiдомi Карпати 
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 Роздивись 
08.30 Я вдома 
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 Країна пiсень 
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
22.00 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «ПроCпорт» 
20.35 «Чистоnews 2021» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Пенелопа» 
14.30, 15.30 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый случай» 
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.10 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Х/ф «Чизкейк» l  

ICTV 
04.45, 14.00, 16.15 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 02.00 Т/с «Смертельна 
зброя» s  
12.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
16.30 Х/ф «Куленепробивний» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
22.50 Т/с «Заклятi друзi» s  
00.55 Т/с «Менталiст» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
09.50 Т/с «Грiмм» s  
10.50 Х/ф «Злам часу» 
13.00, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.00 Х/ф «Джек - вбивця 
велетнiв» l  
23.20 Х/ф «Таємниця 
Рагнарока» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Мiсiя: краса 
12.30, 15.30 Агенти 
справедливостi s  
15.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Україна - Пiвнiчна 
Македонiя 
18.00 Гучна справа. Чому 
плаче епатажний бабiй? 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 

  14 червняПОНЕДІЛОК   15 червняВІВТОРОК   16 червняСЕРЕДА ЧЕТВЕР
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21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Нiдерланди - Австрiя 
00.00 Слiдами 
00.30, 02.15 Т/с «Найкращiй 
чоловiк» l  

СТБ 
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.50 Т/с «Комiсар Рекс» 
10.30 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
16.00, 18.05 Т/с «Слiд» s  
20.15, 22.50 Т/с «Мiй чоловiк 
моя жiнка» l  

НTН 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.50, 17.00, 03.00 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Безсмертний 
гарнiзон» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
14.45 «Легенди карного 
розшуку» 
17.50 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «В останню чергу» 
01.10 «Легенди бандитської 
Одеси» 
02.05, 03.20 «Речовий доказ» 
03.50 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Спляча красуня» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
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 Рятiвники 

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 Вiзуальний код 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» 20с. Новi 
медичнi гаджети 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Пiщана казка 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Казка Про 
Жадiбнiсть» 
14.15 М/ф «Паперовий Змiй» 
14.25 Додолики 
14.40 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Street Схiд 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 Крим Реалiї 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

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, 15.00, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
16.15 «Територiя рiшень» 
16.30 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 
18.40 «На зйомках» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05 Невiдомi Карпати 
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 Роздивись 
08.30 Я вдома 
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 Країна пiсень 
16.25, 00.30 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк» s  
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Тваринна зброя» 
19.55 Д/ц «Дикi тварини» 
20.20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 #ВУКРАЇНI 
01.30 Суспiльна студiя. 
Головне 

1+1 
06.00, 09.25, 10.20 «Життя 
вiдомих людей» 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.13 «ПроCпорт» 
20.15 «Чистоnews 2021» 
20.20 «Одруження 
наослiп-7» 
22.20 Х/ф «Правдива брехня» s  

IНТЕР 
05.25, 23.50 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00, 11.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Мiськi дiвчата» 
14.10, 15.30, 01.30 «Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: СПЕКТР» s  

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15, 00.05 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.15 Т/с «Перший 
парубок на селi» s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
01.30 Т/с «Смертельна зброя» s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 «Орел i решка» 
10.00 Т/с «Грiмм» s  
10.50 «Хто проти 
блондинок?» l  
12.50 «Аферисти в сiтях» s  
14.50 Х/ф «Людина-павук: 
Повернення додому» l  
17.20 Х/ф «Людина-павук: 
Далеко вiд дому» l  
20.00 Х/ф «Земля тролiв» 
22.00 Х/ф «Земля тролiв: У 
пошуках золотого замку» 
00.00 Х/ф «Вальхалла: 
Ра нарок» l  
02.10 «Iмпрув Live Show» l  
02.55 «Служба розшуку дiтей» 

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, 01.05, 02.15 Т/с «Рiк 
собаки» l  

14.40, 15.30 Т/с «Переклад не 
потрiбен» s  
15.25, 00.00 Гра #1 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Англiя - Шотландiя 

СТБ 
09.05 Т/с «Вiдпустка у 
сосновому лiсi» l  
13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Життя 
прекрасне» l  

НTН 
05.00, 04.55 «Top Shop» 
06.20 «Правда життя» 
07.50, 14.45, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «В останню чергу» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир i вiйна» 
23.30 Х/ф «Повернення немає» 
01.25 «Легенди бандитської 
Одеси» 
03.25 «Речовий доказ» 
03.55 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Король 
Дроздобород» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
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 Рятiвники 
02.30 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Свiт майбутнього.
Планета Земля 2050» ,21с. 
Гiдросфера i космос 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Пiщана казка 
13.55 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Рукавичка» 
14.15 М/ф «Про Порося, Яке 
Вмiло Грати В Шашки» 
14.25 Додолики 
14.40 Українська абетка 
Першосвiт 
14.50 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
15.05, 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» 
22.35 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, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн» 
16.15 «Цiкаво.сом» 
16.45 «На власнi очi» 
18.30 «Свiт кiно» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.55, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-Дiєго» 
08.30 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Вiзуальний код 
10.15, 01.50 #ВУКРАЇНI 
10.40 Д/ц «Найбiльшi мiграцiї 
в природi» 
11.45 Х/ф «Апостол Павло: Диво 
на шляху в Дамаск» l  
13.35 Концерт. Iво Бобул 
14.40 UA:Фольк. Спогади 
15.40 Х/ф «Рiчард Левове 
Серце: Повстання» s  
17.40 Т/с «Римська iмперiя» s  
19.15 Х/ф «Бiлий птах з чорною 
ознакою» 
21.25 Пишемо iсторiю. Храми 
на Руїнах 
21.50 Пишемо iсторiю. 
Українська греко-католицька 
церква 
22.05 Пишемо iсторiю. Андрей 
Шептицький 
22.20 Пишемо iсторiю. 
Вiдродження православ’я 
22.30 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 

1+1 
05.20, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00, 04.35 «Життя 
вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
14.00, 15.05, 16.10, 17.10 Т/с 
«Свати» 
20.10 «Чистоnews 2021» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.10 «Жiночий квартал» 
23.20, 00.20 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
06.20 «М/ф» 
07.15 «Слово Предстоятеля» 
07.25 Х/ф «Жарти Тото» Прем’єра 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона» 
14.55 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Собака Баскервилiв» 
17.55, 20.30 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса та доктора 
Ватсона. Двадцятий вiк 
починається» 
20.00 «Подробицi» 
21.30 «Мiсце зустрiчi. Бенефiс» 
23.05 Т/с «Хрещена» 
02.30 Х/ф «Iгри дорослих дiвчат» 

ICTV 
05.35 Анти-зомбi 
05.40 Громадянська оборона 
07.35 Х/ф «Куленепробивний» s  
09.40 Х/ф «Захоплення 
пiдземки 123» s  
11.45, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Останнiй рубiж» s  
21.10 Х/ф «Викрадена-2» s  
23.00 Х/ф «Рембо-5: Остання 
кров» s  
00.55 Т/с «Таємнi дверi» s  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Вар’яти» l  
08.00, 10.00 «Kids time» 
08.05 М/ф «Смурфики» 
10.05 «Орел i решка. Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 
14.00 М/ф «Iсторiя iграшок 4» 
16.00 Х/ф «Мерi Поппiнс 
повертається» 
18.50 Х/ф «Попелюшка» 
21.00 Х/ф «Красуня та 
чудовисько» 
23.40 Х/ф «Страшнi iсторiї для 
розповiдi у темрявi» s  
01.50 «Iмпрув Live Show» l  
02.40 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.50 Реальна мiстика 

11.00, 15.20, 21.00 Т/с 
«Балерина» l  
20.00 Головна тема 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи. Iспанiя - Польща 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.15 Т/с «Готель 
Купiдон» l  

СТБ 
06.25, 10.55 Т/с «Папаньки» l  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
23.15 «Звана вечеря» l  

НTН 
09.55 Х/ф «Особливо важливе 
завдання» 
12.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
13.50 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.25 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
21.05 Х/ф «Його собаче дiло» s  
22.55 Х/ф «Авраам: Хранитель 
вiри» 

TET 
10.55 Х/ф «Холодне серце» 
12.30 Х/ф «Попелюшка» 
13.40 М/ф «Замбезiя» 
15.15 М/ф «У пошуках Дорi» 
17.00 Х/ф «Алоха» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Х/ф «Дiвчина моїх 
кошмарiв» n  
00.30 Панянка-селянка 

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» 
11.15 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
12.30, 15.50 Буковинськi 
загадки 
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 «Як Козаки у Футбол 
Грали» 
14.40 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.50 М/ф «Iсторiя Про Дiвчинку, 
Яка Наступила на Хлiб» 
15.00 М/ф «День, Коли Щастить» 
15.10 М/ф «Лисичка З 
Качалкою» 
15.15 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
16.00, 21.50 Маршрутом змiн 
16.15, 18.20 Задача з зiрочкою 
16.20 В Українi 
16.50 Х/ф «Вавилон ХХ» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 «Створюй 
iз Суспiльним.Розслiдування 
#Iнсайд 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
22.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi 
Вали?» 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
01.25, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 05.30 Погода 
08.15 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, 15.10 Концерт. Пiснi про 
кохання 
14.35 Телепродаж 
16.25 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi» l  
17.40 Т/с «Римська iмперiя» s  
19.10 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.35 Пишемо iсторiю. Автори 
української iсторiї 
19.50 Пишемо iсторiю. 
Вiдродження православ’я 
20.05 Пишемо iсторiю. 
Українська греко-католицька 
церква 
20.20 Пишемо iсторiю. Андрей 
Шептицький 
20.45 Пишемо iсторiю. Храми 
на Руїнах 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Микола Гоголь 
22.30 Тi, що змiнили свiт. 
Серж Лифарь 
23.05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
23.35 Х/ф «Рiчард Левове 
Серце: Повстання» s  
01.50 Земля, наближена до 
неба 
02.00 #ВУКРАЇНI 
02.30 Д/ф «Вибiр» 
04.55 Невiдомi Карпати 
05.05 Роздивись 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45 «Мандруй Україною з 
Д. Комаровим» 
10.55, 02.20 «Свiт навиворiт» 
18.15 «Українськi сенсацiї 2021» 
21.00 Х/ф «Кiнгсмен: Таємна 
служба» s  
23.40 Х/ф «Ножi наголо» s  

IНТЕР 
06.25 Х/ф «Ейб» (12+) Прем’єра 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше життя» 
12.50 «Вещдок. Опережая 
время» 
17.10 Х/ф «007: СПЕКТР» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Собака Баскервилiв» 

ICTV 
06.15 Бiльше нiж правда 
07.05 Анти-зомбi 
08.05 Секретний фронт 
09.05 Громадянська оборона 
10.00 Х/ф «Янгол-охоронець» s  
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Рембо-5: Остання 
кров» s  
14.55 Х/ф «Викрадена-2» s  
16.45 Х/ф «Останнiй рубiж» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Нiчний втiкач» 16+ 
Прем’єра 
23.05 Х/ф «Законослухняний 
громадянин» n  
01.20 Т/с «Таємнi дверi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Таємний агент» l  
06.50 М/ф «Том i Джерi. Чарiвна 
каблучка» 
08.00, 10.00 «Kids time» 
08.05 М/ф «Iсторiя iграшок 4» 
10.05 Х/ф «Алiса в країнi чудес» 
12.10 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi» 
14.40 Х/ф «Попелюшка» 
16.50 Х/ф «Джек - вбивця 
велетнiв» l  
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста 
гномiв» 
21.00 Х/ф «Червона Шапочка» s  
23.10 «Improv Live Show» l  

УКРАЇНА 
06.50 Реальна мiстика 
09.20, 02.10 Т/с «Дiвчатка мої» 
13.10 Т/с «Стань моєю тiнню» l  
17.00, 21.00 Т/с «Сiмейний 
портрет» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00 Українська пiсня року 

СТБ 
12.50 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
15.00 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  

НTН 
06.00 Х/ф «Дама з папугою» 
07.55 «Слово Предстоятеля» 
08.05 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
10.00 Т/с «Смерть у раю» s  
14.05 Х/ф «Його собаче дiло» s  
15.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
17.25 Х/ф «Дiловi люди» 
19.00 Х/ф «Золоте теля» 
22.20 Х/ф «За двома зайцями» 

TET 
10.40 М/ф «Легенди країни Оз: 
Повернення Доротi» 
12.20 М/ф «Замбезiя» 
14.00 Х/ф «Мiст у Терабiтiю» 
15.45 Х/ф «Фокстер i Макс» 
17.30 М/ф «Iсторiя iграшок» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Х/ф «Люблю назавжди» s  
00.30 Панянка-селянка 
02.40 Щоденники Темного s  
03.25 Вiталька 

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 
09.40 Незвiдана Україна. 5с. 
Подiлля 
10.00 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.25 Солодка дача 
10.45 Народна пiсня. Концерт 
(виробнийтво ЮАПодiлля) 
12.00 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Марiя Магдалина» 
13.35 Вiдтiнки України 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
14.40 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.50 М/ф «Найсправжнiсiнька 
Пригода» 
14.55 М/ф «Котигорошко» 
15.05 М/ф «Кривенька Качечка» 
15.15 Пiщана казка 
15.20 Додолики 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Шерифи для нових громад 
16.15 ВУКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета» 
18.25 В УКРАЇНI 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування Четверта влада 
20.05 Спецпроєкт «Зупини 
мене, якщо зможеш» 
20.55 Цикл «Нашi тридцять».
Горiв не блок. Екопротести пiсля 
Чорнобиля» 
21.25 Х/ф «Бiлий птах з чорною 
ознакою» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 «Фокус Європи» 
10.00 «На часi» 
10.30, 19.30 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 «Територiя рiшень» 

   17 червня   18 червняП'ЯТНИЦЯ  19 червняСУБОТА   20 червняНЕДІЛЯ
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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà àâòîìèéêó çàïðîøóºòüñÿ ïðàö³âíèê. 067-920-67-94

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

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

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

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: îïåðà-
òîð-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7000ãðí.-
7500ãðí. òåë. 0674300280

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

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, ïîêðàñêà, îòêîñè. ßê³ñíî ç 

äîñâ³äîì. 067-889-16-25

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

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

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

  Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, áóòë³ 10 ë, âàòèí ï³äøèâíèé, æåë³çî 
êðîâåëüíå 4 ëèñòè, øâåéíà ìàø. ðó÷íà. 067-319-91-24

  Áàÿí, àêîðä³îí â-à ÃÄÐ, øâåéíó ìàøèíêó â³éñüêîâîãî 
çðàçêó. 098-366-96-30

  Áäæîëîñ³ì`¿, â³äâîäîê òà íàñòîéêó ÏÌÂ. 063-694-94-35 

  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

  Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 098-656-92-41

  Áè÷êà ïðèáëèçíî 200 êã/45 ãðí/êã, ëåáåäèíñüêî¿ ïîðîäè. 
097-793-55-95

  Áè÷ê³â-òåëÿòîê, òàêîæ îäíîãî äæåéñåðñüêî¿ ïîðîäè 100%, 
ñèí³é ÿçèê, ÷îðí³ êîïèòöÿ, ò³ëüêè íà óòðèìàííÿ. 097-793-55-95

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

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

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

  Âåëèêó êë³òêó äëÿ ñèð³éñüêèõ õîì`ÿê³â, áàíêè 3 ë. 063-
189-51-63

  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 áàãàæíè-
êîì - 950 ãðí. 063-653-92-22

  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, äðåëü, ñàìàíè ãëèíÿí³ äåøåâî, 
áîëãàðêó, áóòåëü 20 ë. 097-878-11-70

  Âåíòèëÿòîð, áîëåð, ñåðâàíò, òóìáî÷êà, äèâàí-ë³æêî ï³ä-
ë³òêîâå, âñå á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 096-983-18-24

  Âèòÿæêó â ãàðàæ äëÿ ïîêðàñêè àâòî 3 500 ãðí, ïðàëüíó 
ìàø. «Candy» á/ó 800 ãðí, äèò. êîëÿñêó 2 â 1 600 ãðí. 073-
057-60-78

  Âîùèíó âèùîãî ãàòóíêó, âèãîòîâëåíó ïî íîâ³òí³é òåõíîëîã³¿ 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî çàâîäó. 068-461-13-64

  Âóã³ëëÿ, äà÷íó ä³ë. 8 ñîò., ç áóäèíî÷êîì íà «Ïëàíîâîìó», 
íåäîðîãî. 097-515-55-92, 063-694-56-92

  Âóãîëü. 096-394-91-37

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

  Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà. 097-494-15-89, 093-353-67-33

  Ãàðàæ öåãëÿí 6*4, âåëîñèïåä æ³íî÷èé òà äèòÿ÷èé á/ó, 
âåíòèëÿòîð íàïîëüíèé 300 ãðí, áàë³ÿ âåëèêà, ñàìîêàò á/ó. 
098-993-35-42

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

Здам в оренду торгівельну та офісну площу в 
ТОЦ «Україна» за адресою, вул. Склярова 11 А. 
097-796-70-05, 063-774-54-74, 097-861-56-14

  Ãåíåðàòîð ìîòîòðàêòîðà, äðîâîêîë, ãàëüìà íà ñòóïèö³ ïðè-
öåïà ìîòîáëîêà. 093-563-81-40

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

  Äà÷íà ä³ë. 0,06 ãà ç öåãëÿíèì áóäèíî÷êîì, âñåðåäèí³ 
êàì³ííèé ïîãð³á, ïðîâåäåíèé öåíòðàëüíèé âîäîã³í, ð-í Òàëè-
ìîí³âêà. 093-892-32-70

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

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

  Äèâàí-ñîôó. 068-926-52-33

  Äèìîõ³äíó òðóáó êåðàì³÷íó, àñáîöåìåíòí³ òðóáè 5 øò ïî 
25 ì, âàííó ÷àâóííó á/ó ç ëàòóííèì çàòâîðîì. 097-170-90-05, 
093-204-71-57

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

  Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàííÿ áäæ³ë ÊÀÑ-81/2007, ïðè ï³ä-
ãîä³âë³ êë³ù â³äâàëþºòüñÿ â³ä áäæîëè, ìåòîä íå øê³äëèâèé äëÿ 
áäæîëÿðà ³ äîâê³ëÿ. 097-170-90-05, 066-432-22-16

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

  Äðîâà, ò³ñêè â-à ÑÑÑÐ çäîðîâ³, ìîòîðè äëÿ øâåéí. ìàø. 
2 øò, ìàøèíêó Ñèíãåð« ïðîìèñëîâó, áàíêè 3-0,5 ë. 093-058-
78-43

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

  Çåì. ä³ëÿíêà 14 ñîò., ð-í «Ïîëå Äèâ», ïåðåõðåñòÿ âóë. 
Îäåñüêà. 097-989-09-79

  Çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò., ç ôóíäàìåíòîì 9*11 ì., âóë. Êàòóêîâà, 
ç áóä. ìàòåð³àëàìè òà äîêóìåíòàö³ºþ íà áóä³âíèöòâî. 097-
254-55-49, 063-347-91-15

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

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

  Êàðòîïëþ, ãîð³õè. 097-748-09-41

  Êàðòîïëÿ äð³áíà, çàäíº êîëåñî «Óêðà¿íà», äóá êðóãëÿê, á³ëà 
ãëèíà, ñò³ë âóëè÷íèé, ñêðèíÿ, áàíêè ñêëÿí³ 3-1-0,5 ë. 067-889-
49-67, 093-031-24-52

  Êèëèì 2*3. 097-239-91-69

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

  Êîçà ä³éíà ç êîçåíÿì, ìîëîêî äóæå äîáðå. 098-563-75-95

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

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

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

  Êîðîâà ò³íà 5 ì³ñ., òåëè÷êà íà êîðîâó 6 ì³ñ. 098-227-63-60

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

  Êîðîâó ò³ëüíó ç 2-ì òåëÿì, ò³ëüíó òåëèöþ. 063-670-31-48

  Êîðîâó, äóæå äîáðà, ì`ÿêà, ñïîê³éíà, ìîëî÷íà ç âåëèêèì 
âì³ñòîì æèðó òà ïëîòí³ñòþ, ÷åðâîíî-ðÿáà. 097-793-55-95

  Êîðîâó. 097-889-79-67

  Êîòåë «Äàíêî-10 êâ» á/ó íåäîðîãî, äèìîõ³äíèé, òåëåâ³çîð 
«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 ³äåàëü-
íîìó ñòàí³. 093-756-39-22

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

  Êóð÷àòà ï³äðîùåí³ áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàñòåð ãðåé. 097-
354-76-66

  Êóñêè ïàë³ðîâàíîãî ìðàìîðó, óìèâàëüíèê â âàííó. 067-
502-10-70

  Ëþöåðíó ñêîøåíó-0,17 ãà, ñ³íî íå êîøåíå-0,38 ãà, çåì. 
ä³ëÿíêó-0,58 ãà. 096-717-96-77

  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

  Ìåáë³:êóõíÿ, êóõîí. êóòî÷îê, ñò³ë, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
063-853-79-84

  Ìåòàâó òðóáó íà áðàìó 2,30 ì, ìåòàëåâó áàëêó íà ïåðå-
êðèòòÿ 2,80 ì. 073-424-19-43

492844

494017
493233

493693

494016

492845

492784
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493635

491433

492845

493697

  Ìîëîêî êîçèíå ñìà÷íå. 098-228-54-21

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

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

  Ïåðóêè, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó á/ó, 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

  Ïëèòà åëåêòðè÷íà ó â³äì³í. ñòàí³, äèâàí, ïàñîê çàïîá³æíèé 
äëÿ åëåêòðèê³â, ñêåéò ï³äë³òêîâèé-100 ãðí. 063-020-88-81, 
067-992-49-59

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

  Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 12-14 êã, ñ. Êîçÿòèí. 097-906-
39-64

  Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 16-18 êã. 098-656-92-41

  Ïîðîñÿò ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. ñ. Êîçÿòèí. 097-906-
39-64 22-23

  Ïîðîñÿòà Âåíãåðñüêà ïóõîâà ìàíãàëèöÿ, òðàâîÿäíà ïðî-
äóêö³ÿ áåç õîëåñòèðèíó ñ. Ìàõí³âêà. 093-017-68-13

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

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 20 êã. 093-920-70-15

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

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

  Ïîðîñÿòà ïåòðåí+äþðîê. 067-300-17-72, 093-592-01-96

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

  Ïîðîñÿòà ñ. Êîðäèø³âêà. 097-842-98-32

  Ïîðîñÿòà óêðà¿íñüêà á³ëà, äþðîê. 097-776-24-25, 098-
650-00-59

  Ïîðîñÿòà. 068-003-54-99

  Ïðàëüíà ìàø. á/ó, ñò³íêà ê³ìí., äèâàí êóòîâèé, äîð³æêè 
íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë êóõîí. 063-393-02-59

  Ïðàëüíà ìàøèíà «Â³ðïóë» âåðõíÿ çàãðóçêà. 096-307-00-73

  Ïðèõîæó, ñò³íêó êîìï`þòåðíó ç³ øêàôîì, äèâàí ðîçêëàäí. 
ç êð³ñëîì. 063-629-49-24

  Ïøåíèöþ, ñ. Ñàäîâå. 068-024-76-83

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

  Ðàìó äî ìîòîöèêëà ІÆ Þï³òåð. 097-284-74-40

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

  Ñ³÷êàðíÿ, òåëåâ³çîð «SONI», àíòåíà ñóïóòíèêîâà, õîëîäèëü-
íèê «Ì³íñüê», âñå á/ó. 067-152-82-60, 063-288-42-52

  Ñêàòè ç³ëîâñüê³â íà êàíàë³çàö³þ. 096-030-32-33

  Òåëåâ³çîð «Patriot» íå âåëèêîãî ðîçì³ðó, ³äåàëüíî äëÿ 
êóõí³,òîðã - 700 ãðí. 073-277-71-28

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

  Òåëè÷êó â³ä äæåéñåðñüêî¿ ïîðîäè êîðîâè, ëèøå íà óòðè-
ìàííÿ, êàíàäñüêî¿ ñåëåêö³¿, ñèí³é ÿçèê, ÷îðí³ êîïèòöÿ. 073-
793-55-95

  Òåëè÷êó íà êîðîâó, â³ä äîáðî¿ ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 063-648-
20-99

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

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

  Õîëîäèëüíèê òà ïðàëüíó ìàøèíó á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 
067-772-36-78

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

  Øàôà êóïå, êîìï`þòåðíèé ñò³ë. 068-490-87-84

  Øâåëåð 12-2,3 ì,òðóáà îöèíêîâàíà 40*3,85 ì,òåëåâ³çîðè 
«Ê³íååê» êîëüîðîâ³ ä³àã. 35 ñì,êîâðè á/ó â õîð. ñòàí³, ë³íîëåóì 
á/ó òà íîâèé. 063-736-47-19

  ß÷ì³íü. 096-007-52-67

  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., âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 16, öåíòð, 2/5, 
35/19/7, ìåáë³, ñò³íè öåãëà. 097-589-41-24

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

  1-ê³ìíþ êâ, äðóãèé ïîâ., ³íä. îïàë, ð-í ó÷èëèùà, áåç ðå-
ìîíòó 093-704-31-57

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

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

  2-ê³ìí, ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè 4, 3 ïîâ, ð-í ó÷èëèùà, 
çàã. ïëîùà 53 êâ. ì. 068-210-05-67

  2-ê³ìí. êâ., àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê, öåíòð, 5/5 ê³ìí. ðîç-
ä³ëüí³, 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-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-563-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., 5-é ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï 
â³êíà. 093-704-31-57

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

  2-õ ê³ì. êâ., â 1-íî ïîâ. áóäèíêó, 67 êâ. ì., ñó÷àñíå ïëàíó-
âàííÿ, âåëèê³ ê³ìí., òà âåëèêà êóõíÿ, â ñèñòåì³ êðèíè÷íà âîäà, 
êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðäåðîáíà, øèðîêèé êî-
ðèäîð, 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. óçîë îêðåìî, áàëêîí, êëàäîâêà, âóë. Ñêëÿ-
ðîâà. 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, ð-í øêîëè  ¹3, 1 ïîâ., àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâàðòèðó ç äîïëàòîþ. 093-140-74-82

  3-ê³ìí. êâ. 5/5 áóäèíêó, 67/42,5/7, áåç ðåìîíòó, äâà áàë-
êîíè, ð-í ó÷èëèùà. 097-157-23-16

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

  3-ê³ìí. êâ., 62 êâ. ì., ð-í ÏÌÊ â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí, 
2-ïîâ/2-õ ïîâåðõ. áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, ï³äâàë, äâ³ð, ñàä, 
ãîðîä. 063-367-63-75, 068-155-54-79

  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, ñàíâóç. ðîçä³ëü-
íèé, 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

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

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

  Áóäèíîê 2-ïîâåðõ, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîð³õîâà 3, 255 êâ. ì., 
çåì. ä³ëÿíêà 12 ñîò. 063-320-98-26

  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, 93 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, òåïëèöÿ, êðèíèöÿ; 0,15 ãà çåì. 
ä³ëÿíêà, âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-754-44-65

  Áóäèíîê 58 êâ. ì, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàë, 
çåì. ä³ë. 7,2 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, âóë. Äæåðåëüíà 138. 097-
474-03-65, 073-060-45-01

  Áóäèíîê 60 êâ. ì, ãîñï. áóä, ãàç òà ï³÷íå îïàë, ñ. Êîçÿòèí, 
çåì. ä³ë. 0,15 ãà, çåìëÿ ïðèâàò. 096-192-68-08

  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

492445
492437

492810

  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 ðåìîí-
òîì 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 ê³ìíà-
òè, ÷óäîâèé âàð³àíò äëÿ âåäåííÿ ãî-âà, âåëèêèé ñàðàé, ãàðàæ, 
ñ³íîâàë, êóðíèê, ñàäîê, ãîðîä, ãàç òà òâåðäðïàëèâíèé êîòëè, 
öåíòð. âîäîïîñòà÷, êðèíèöÿ. 050-884-88-46 Äìèòðî

  Áóäèíîê 90 êâ. ì, ñ. Òèòóñ³âêà,ñò³íè öåãëà, ãàç+äðîâ. êîòåë, 
³íòåðíåò, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, êðèíèöÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 0,5 
ãà çåìë³. 096-075-70-17

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

  Áóäèíîê 90 êâ. ì., çåì. ä³ë. 4 ñîò., ãàç, ãîñï. áóä. 063-773-
28-96, 2-33-98

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

  Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ð-í ë³êàðí³, ³íä. îïàë, 30 ñîòîê çåì. 
ä³ë. 093-704-31-57

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

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

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

  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, ñà-
ðàé, ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ë., ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíåìî 
âñ³ ïðîïîçèö³¿. 063-688-19-93, 063-692-96-12,063-692-96-11

  Áóäèíîê âóë. Ïðîëåòàðñüêà 101. 097-494-15-89, 093-353-67-33

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

  Áóäèíîê âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî, âîäà, ãàç, ñâ³òëî, ³íòåð-
íåò, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 068-051-93-60

  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. Ìàõàðèíö³, 
òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 098-499-
08-59, Òà¿ñ³ÿ

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

  Áóäèíîê ç çåì. ä³ëÿíêîþ 38 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëü-
ñüêà 38, êðèíèöÿ, êîïàíêà, ïîãð³á, ñàðàé, º ñâ³òëî, îïàëåííÿ 
ï³÷íå, ç ìåáëÿìè. 093-419-93-87, 097-628-80-73

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè  ¹3, 4-è ê³ìíà-
òè, 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. ß. Ìóäðîãî (Ùîðñà) 152. 097-
436-73-95

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ÏÐÁ, âóë. Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî), çàã. 
ïëîùà 80 êâ. ì, 4 ê³ìí, êîðèäîð, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êëàäîâêè, ãàç, âîäà. 095-595-19-58, 063-628-39-38

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ïðîâ. Øåâ÷åíêà 21, çàã. ïëîùà 73 êâ. 
ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáë³, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ â äâîð³ ïëèòêà, çåì. ä³ë. 14 ñîò. 096-855-53-59 

  Áóäèíîê íà äâ³ ïîëîâèíè, àáî çäàì, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ð-í àâòîñòàíö³¿. 063-467-48-92

  Áóäèíîê íîâèé ³ç çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî Ñ³÷íÿ. 
096-184-63-54

  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. Âåðáîëîçè, ãàç+ï³÷íå îïàë., âîäà öåíòðàë³çî-
âàíà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ïîðó÷ ñòàâîê. 096-334-88-14

  Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, âóë. Øê³ëüíà 54, ãàðíà ñàäè-
áà. 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, âóë. Ñàäîâà 54, ãàç òà ï³÷íå îïàë., 
ñàðàé, ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ë³ò. êóõíÿ, áåñ³äêà, âîäà, êðèíèöÿ, 
êóðíèê, ñàä, 16 ñîò. çåìë³. 067-772-36-79

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, ð-í Öàðñüêîãî ñåëà, çåì. ä³ëÿíêà 24 
ñîò. 063-892-52-68

  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

492810
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  Áóäèíîê ñ. Ä. Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå îïà-
ëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ 
ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 
063-296-92-18

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

  Áóäèíîê òåðì³íîâî â ãàðíîìó ì³ñö³,ãàç, âîäà, ñàäîê, ïî-
ðó÷ 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

  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. Ä. 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. 
І. ôðàíêà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, íåäîðîãî â öåíòð³, ãîñï. áóä, ïëîäîâ³ 
äåðåâà, ä³ëÿíêà 6 ñîò. 096-080-87-03, 063-411-38-47

  Áóäèíîê, ãàç, âîäà, âóë. Êîíäðàöüêîãî. 097-116-69-34

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

  Áóäèíîê, 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., ìàðø-
ðóòêà 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., ìîæ-
ëèâèé òîðã. 067-66-22-642 21-22

  Äà÷íó ä³ë., ç áóäèíêîì, 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà, º ïîãð³á, 
êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ñàäîê, îãîðîæà. 063-367-63-75, 068-155-
54-79

  Äà÷ó ç äâîïîâåðõ. áóäèíêîì, áåç âíóòð³øí. ðîá³ò, íà Òàëè-
ìîí³âö³, 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. Ãðó-
øåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35 

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

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

  ×àñò. áóäèíêó ç çåì. ä³ëÿíêîþ â öåíòð³ ì³ñòà, âóë. Íåçà-
ëåæíîñò³ 27. 098-959-72-42

  Òåðì³íîâî â çâ’ÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîðó÷ ç öåíòðîì. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, º 
ãàç òà âîäà, ï³÷íå îòàëåííÿ. Çåì. Ä³ë-êà 60 ñîò., ñàðàé. 097-
60-57-822

  ×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 ðåìîí-
òó. 093-704-31-57

  ×àñòèíà áóäèíêó, âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç+ï³÷íå îïàë., âîäà, 
ç ìåáëÿìè òà ïðàëüíîþ ìàøèíîþ. 098-597-08-40

  ×àñòèíà áóä., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 32 êâ. ì. 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 áóäèíêà 40 êâ. ì, ãàç, âîäà, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ, 
ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà. 067-760-96-70

  ×àñòèíó áóäèíêó (êâàðòèðó) º ï³äâàë, 14 êâ. ì., îäíà ê³ìí. 
âóë. Ñòóñà 41/1, ì. Êîçÿòèí. 098-479-93-61, 063-783-83-40

  ×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
  ÂÀÇ 2101, 1980 ð.â., áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 

096-264-75-92

  ÂÀÇ 2102, 1985 ð.â., ãàç+áåíçèí, áåæåâèé, äâà êîìïëåêòè 
ãóìè çèìà-ë³òî. 063-448-43-19

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

  ÂÀÇ 2106, ãàç+áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 096-804-47-51

  ÂÀÇ 2107, 1997 ð.â. ïîâíèé êàï. ðåìîíò, ÷åðâî-
íà.067-95-28-923

  ÂÀÇ 2107, áëàêèòíîãî êîëüîðó ç ëþêîì 1986 ð.â. 063-711-81-61 

  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çà-
ö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82

  Äåî Ëàíîñ 2007 ð., 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

  Ïàññàò Á-4, 2,0 ãàç-áåíçèí, ôàðêîï. 067-760-96-70

  Ïðè÷³ïè àâòîìîá³ëüí³: äâîõîñíèé, îäíîîñíèé, ñ. Ìàõí³âêà. 
096-806-46-68

  Ñêóòåð «Õîíäà». 097-878-11-70

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

  ßìàõà Äæîã, 50 êóá. 063-813-87-17

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

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

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

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

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

  Ãîëîâêó áëîêà öèë³íäð³â äî Òàâð³ÿ, Ñëàâóòà, ÇÀÇ 1102. 
097-749-09-41, 063-288-68-29

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

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

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

  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80

  Íàñ³÷êó çóá³â íà íîæîâêàõ. 096-467-88-03

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

  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà;÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³, 
ÿëîâ³;³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìîíåòè, 
îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè, ðàä³îäåòàë³ 
òà ³íøå. 067-161-61-62

  Ñ³íî, ìîæëèâî ñàìîïîêîñ (íà ïí³) ð³çíå. 097-793-55-95

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

  Òóðèñòè÷íèé ðþêçàê, îá`ºì â³ä 90 ë³òð³â. 
063-288-42-77
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Ì²ÍßÞ
  2-ê³ìí. êâ. íà 1-ê³ìí. êâ. 093-091-65-97

  3-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 íà áóäèíîê, àáî ïðîäàì. 068-519-07-04

Ð²ÇÍÅ
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ñòóäåíòêó. 063-628-59-15, 

063-628-59-25

  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà íà ³ì`ÿ ßìïîëüñüêèé 
Ñåðã³é Þð³éîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âè-
äàíå 17.12.1999 ð.,  ¹146 íà ³ì`ÿ Ëåâ÷óê Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷ 
ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, 
âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ ñåðåäíüîþ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêî-
ëîþ 1-3 ñòóïåí³â  ¹9, ÂÍ  ¹26239335, Äóìàíñüêîìó Ìèêîë³ 
Ìèêîëàéîâè÷ó ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì`ÿ Íåôüîäîâà Àíàòîë³ÿ 
Â³êòîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Âòðà÷åíèé äèïëîì ñåð³¿ Ê19  ¹074011 ïðî çàê³í÷åííÿ 
ÌÂÏÒÓÇÒ çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ïðîâ³äíèê ïàñàæèðñüêîãî âà-
ãîíà » âèäàíèé íà ³ì`ÿ Àíòîíþê Іðèíà Âàëåð³¿âíà ââàæàòè 
íå ä³éñíèì.

  Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê âèäàíèé 2018 ðîêó óí³âåð-
ñèòåòîì ÂÄÏÓ ³ì. Ì. Êîöþáèíñüêîãî íà ³ì`ÿ Øâåöü Ìàðèíà 
Ðóñëàí³âíà, ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè â öåíòð³. 063-691-92-69

  Âòðà÷åí³ ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ìÒÿ Ñ³âê³íà 
Îêñàíà Іâàí³âíà  ¹ ÀÂ 027665 òà Ñ³âêèíà Îëåêñàíäðà Іâàíî-
âè÷à  ¹ ÀÂ 027666 ââàæàòè íåä³ñíèìè.

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

  Çíàéäåíó íà äà÷³ Òàëèìîí³âêà, ÔÐÅÇÓ äî ìîòîáëîêà ÷åðâî-
íîãî êîëüîðó, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 063-736-47-68

  Çí³ìó ê³ìíàòó äëÿ ñòóäåíòà ç ãîñïîäàðÿìè. 096-007-52-67

  Ìîëîäà ðîäèíà çí³ìå áóäèíîê â ð-í³ Òàëèìîí³âêà. 067-
585-40-47

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

  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè. 097-300-31-13

  Ïîòð³áíà õàòíÿ ïðèáèðàëüíèöÿ äî 55 ðîê³â, òåðì³íîâî. 
096-183-12-17

  Ñàìîòíÿ æ³íêà 60 ðîê³â, ïîðÿäíà, ùèðà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç 
ñåðéîçíèì íå áðåõëèâèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì. 068-753-34-61

  Òåðì³íîâî øóêàþ æ³íî÷ó ðîáîòó:ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëü-
íèö³, äîïîìîãà íà ãîðîä³, ïðèáèðàííÿ êëóìá òà ³íøå, ðîçãëÿíó 
áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 067-192-67-78 

  ßê³ñíå ïðèáèðàííÿ ìîãèë, ïîêðàñêà, ï³äñèïêà. 093-153-
92-56 Àíàòîë³é

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

  Çíàéäåí³ ïðàâà ³ òåõïàñïîðò íà ³ì`ÿ Ïóçèðåé Âàëåð³é 
Іâàíîâè÷, ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 067-888-74-08
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ОВЕН 
Причиною невдач може стати ваша 
зайва довірливість. Інформацію варто 
перевіряти. Зірки говорять, що ви за-
надто довго поводилися добре, пора 
дати вихід внутрішньому напруженню, 
але зробити це треба так, щоб ніхто з 
оточуючих не постраждав. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня одним з важливих питань 
стане узгодження з роботодавцем 
граничного обсягу роботи і графіка 
відпусток. Пора б вам задуматися про 
майбутній відпочинок і забронювати 
тур. Друга половина тижня може бути 
наповнена дрібними справами.

БЛИЗНЮКИ 
Схоже, настав момент, коли варто 
змінити щось важливе і суттєве. При-
слухайтеся до голосу своєї інтуїції і 
остаточно вирішіть, в якому напрямку 
і з ким ви хочете йти по життю далі. 
Саме зараз ваші бажання виконуються.

РАК 
Цього тижня ви можете виявити у себе 
нові можливості. Будьте терплячі, 
навіть якщо вас будуть провокувати 
на конфлікт. У ці дні ситуацією, схоже, 
будуть управляти інші, вам же не варто 
завзято відстоювати свої права. Зате 
ваші інтереси будуть враховані у най-
ближчий час.

ЛЕВ 
Початок тижня обіцяє бути досить 
важким, проте до вихідних суєта 
вляжеться, і ви відастеся повноцінному 
відпочинку в хорошій компанії. Будьте 
обачнішими у висловлюваннях, бо 
оточуючі можуть виявитися надмірно 
сприйнятливі до ваших слів.

ДІВА 
Ви зараз в центрі уваги, грамотний під-
хід до справи і впевненість у своїх си-
лах забезпечить вам успіх. Пам'ятайте: 
хто не рухається вперед, той котиться 
назад. Але з далекими поїздками 
краще все ж почекати. Вірогідні творчі 
осяяння, прислухайтеся до своєї інту-
їції, вона підкаже правильне рішення 
в особистому житті.

ГОРОСКОП НА 10-16 ЧЕРВНЯ

ТЕРЕЗИ 
Вам залишилося докласти для до-
сягнення ваших цілей зовсім небагато 
зусиль, і результат принесе очікувані 
плоди. Хоча під тиском обставин ваша 
точка зору може змінитися, нехай вас 
не бентежить, що хтось буде відчувати 
через це незручності.

СКОРПІОН 
Поступово зростає ваш авторитет 
в професійній сфері, у вас з'явиться 
постійне джерело доходу, причому 
солідного, так що ваш добробут значно 
зросте. Але постарайтеся не звалювати 
на свої плечі чужі проблеми.

СТРІЛЕЦЬ 
Можливий прекрасний, яскравий, 
насичений тиждень. У вас буде прак-
тично все виходити. Ви зумієте добре 
заробити. А якщо присвятите тиждень 
відпочинку, то багато з ваших ідей, 
на які у вас ніколи не вистачало часу, 
можуть нарешті втілитися в життя. 

КОЗЕРІГ 
Цей тиждень, найімовірніше, дове-
деться присвятити роботі без залишку. 
Вам дуже багато що належить зроби-
ти, щоб думати про відпочинок. У ві-
второк постарайтеся бути стриманими 
і стежити за тим, що і кому говорите. 
У четвер не варто даремно витрачати 
свої сили. 

ВОДОЛІЙ 
Необдумані дії цього тижня катего-
рично неприпустимі. Навіть в сущих 
дрібницях в тих випадках, коли ви 
дієте за звичкою. Не варто йти на по-
воду у емоцій. Ідеї, що з’являться у вас 
в середині тижня, краще не реалізову-
вати. Скористайтеся ними надалі. 

РИБИ 
Ви будете схильні намагатися догодити 
всім відразу. Прагнення зробити так, 
щоб всім було добре, похвально, але 
не реалізовується, чиїмись інтереса-
ми все ж доведеться пожертвувати. І 
добре б, щоб не вашими власними. 
У вівторок не варто погоджуватися 
на дуже привабливі пропозиції, в них 
буде подвійне дно.

ÄÎÇÂ²ËËß

АНЕКДОТИ 
Куме!! Ви ід*от??!!
Цитрамон-Дарниця — це 
не поїзд!!

***
Купила своєму чоловікові 
костюм-трійку: труси і дві 
шкарпетки.
Люблю його, заразу… балую!

***
Всі неприємності, коли-небудь 
закінчаться, повірте мені.
— А ви оптиміст!
— Ні, я сторож на цвинтарі.

***
Що роблять наші люди, коли 
їм вимикають світло?

Праааавильно!
Біжать подивитися, кому ще 
вимкнули…

***
Дружина годує доню грудьми. 
Чоловік заглядає в дитячу і 
питає 5-річного сина:
— Що мама робить?
Син:
— Поставила малу на зарядку.

***
Ти могла б їхати не так 
швидко? В мене все мерехтить 
перед очима!
— А ти зроби, так як я.
— Як?

— Закрий очі.

***
Гугл — це напевно жінка: ніколи 
не дасть тобі закінчити фразу 
і запропонує свій варіант 
продовження…

***
Не хочу хвалитись, але 
я зібрала пазли за 1 день. 
Хоча, на коробці написано 
«3–4 роки».

***
Любий, ти чому нічого 
не робиш?
— Все, що не робиться — все 
на краще!
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+14°Ñ +15°Ñ
+19°Ñ +22°Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 11 ×ÅÐÂÍß

+14°Ñ +15°Ñ
+17°Ñ +20°Ñ

ÍÅÄІËß, 13 ×ÅÐÂÍß

+14°Ñ +15°Ñ
+18°Ñ +20°Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 10 ×ÅÐÂÍß

+13°Ñ +14°Ñ
+16°Ñ +19°Ñ

Погода у Козятині 


