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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ОЗЕЛЕНЕННЯ 
ПО-КОЗЯТИНСЬКИ

ЯК ВИЛИВАЛИ ПИВО ТА ШТРАФУВАЛИ 

с. 3

 Історію з 
відключенням газу 
в селі Жежелев нам 
розповіла Світлана 
Харахондя. Поки її 
не було вдома, до неї 
приїхали газовики, 
незаконно проникли в 
її подвір’я, пошкодили 
газове обладнання та 
відрізали газ 

 Газовики спочатку 
казали, що приїхали, 
бо був виклик щодо 
витоку газу, потім – 
що нібито вийшов з 
ладу редуктор. Пізніше 
висловили ще одну 
версію. Чому ж жінці 
відрізали газ і як можна 
запобігти такій ситуації?

с. 4

ПРО КВАРТАЛЬНІ 
КОМІТЕТИ
 Квартальні комітети 
в Козятині ніби не 
розпускали, але й 
працювати повноцінно 
вони не можуть. Вже 
більше півроку у них 
немає печаток. Чому так 
сталося і чи потрібні  взагалі 
козятинчанам квартальні 
комітети? с. 6

ЧОМУ ВІДРІЗАЛИ ГАЗ? 

ПРО ВІДПОЧИНОК 
У ТУРЕЧЧИНІ с. 9

с. 8

РЕКЛАМА

- Газ не просто на редукторі перекрили, а відрізали, – каже пані Світлана. – Я викликала поліцію і написала 
заяву про незаконне проникнення на територію власності і пошкодження майна

494734
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ïðîöåñ ðåêîíñòðóêö³¿ öåí-
òðàëüíî¿ ïëîù³ ì³ñòà ìîæíà 
ïîð³âíÿòè ç á³ãóíîì, ÿêèé íà-
áèðàº øâèäê³ñòü íà ñòàðò³, òà 
âæå çà ê³ëüêà ìåòð³â íàòèêàºòü-
ñÿ íà ïåðåøêîäó ³ ïîâåðòàºòüñÿ 
äî ïî÷àòêîâî¿ òî÷êè. Êîçÿòèí-
÷àíè ÷åêàþòü íå äî÷åêàþòü-
ñÿ, êîëè ïëîùà çì³íèòü ñâ³é 
çîâí³øí³é âèãëÿä. Âèð³øåííÿ 
öüîãî ïèòàííÿ, äî ÿêîãî íå ðàç 
ïîâåðòàëèñÿ êåðìàíè÷³ ì³ñòà, 
çàòÿãíóëîñÿ íà ðîêè, ïðîòå, ÿê 
êàæóòü, â³ç ³ íèí³ òàì.

À íàøà ïëîùà, ì³æ ³íøèì, 
âæå äàâíî ðîçì³íÿëà ñâ³é øîñ-
òèé äåñÿòîê. Ïîïðè öå îñòàíí³ 
ðîê³â äâàäöÿòü òóò ìàéæå í³÷îãî 
íå ì³íÿëîñÿ. Ìè êàæåìî ìàéæå, 
áî äåùî âñå-òàêè çàçíàëî çì³í. 
Òà ïðî öå òðîõè çãîäîì.

РІЗНІ ІДЕЇ 
Íå ðàç ³ç ïðèâîäó ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ïëîù³ ïðîâîäèëèñÿ 
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ. Ó 2012-ìó 
îãîëîñèëè êîíêóðñ íà êðàùèé 
åñê³çíèé ïðîåêò â³ä ìåøêàíö³â 
Êîçÿòèíà. Òàêèõ òîä³ ïîäàëè 

äâà. Îäèí ïåðåäáà÷àâ ó öåíòð³ 
ïëîù³ ôîíòàí ó âèãëÿä³ ïàðî-
âîçà, «ãðîò çàêîõàíèõ» ³ ëàâêè 
ïðèìèðåííÿ. ²íøèé — ôîíòàí 
ó öåíòð³ ïëîù³ ç êëóìáàìè íà-
âêîëî íüîãî, òðîòóàðíó ïëèòêó 
íà çàì³íó àñôàëüòîâîìó ïî-
êðèòòþ ³ ïàì’ÿòíèê àôãàíöÿì 
ïðàâîðó÷ â³ä áóäèíêó êóëüòóðè.

Ïàì’ÿòíèê àôãàíöÿì ó Êîçÿ-
òèí³ âñå-òàêè ç’ÿâèâñÿ, ïðîòå 
â ³íøîìó ì³êðîðàéîí³. Éîãî â³ä-
êðèëè ó 2019 ðîö³ íà ÏÐÁ á³ëÿ 
Â³÷íîãî âîãíþ. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ôîíòàíà ³ ãðîòà çàêîõàíèõ, òî ¿õ 
íà ïëîù³ òàê ³ íå çðîáèëè. Àñ-
ôàëüòîâå ïîêðèòòÿ íà ïëèòêó 
òóò òàêîæ íå çàì³íèëè, õî÷à 
ó 2015 ðîö³ ì³ñüêà ðàäà íà öå 
íàäàëà äîçâ³ë.

Ó 2016-ìó ç ïðèâîäó ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ïëîù³ ïðîâåëè ãðî-
ìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, íà ÿêîìó 
ïðåäñòàâèëè ÷îòèðè ïðîåêòè. 
Ïåðøèé ïåðåäáà÷àâ çá³ëüøåí-
íÿ îñâ³òëåííÿ, çàì³íó ïîêðèò-
òÿ íà áðóê³âêó ³ çáåðåæåííÿ 
³ñíóþ÷î¿ çåëåíî¿ çîíè. Àâòîð 
äðóãîãî ïðîåêòó ïðîïîíóâàâ 
îáëàøòóâàòè ë³âîðó÷ â³ä Ì³ñü-
êîãî áóäèíêó êóëüòóðè ðîëåð-

ПОКАЗАЛИ ЕСКІЗИ МАЙБУТНЬОГО 
ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЛОЩІ 
Благоустрій  У Козятині вкотре 
порушили проблему зовнішнього вигляду 
площі Героїв Майдану. Днями міська 
рада оприлюднила світлини візуалізації 
проекту, який розробили у Вінниці. Що 
пропонують змінити, як на це реагують 
мешканці міста і які були попередні 
спроби взятися за реконструкцію 
головного майдану Козятина 

äðîì. Òðåò³é ïðîåêò ïåðåäáà÷àâ 
âñòàíîâëåííÿ ôîíòàíà ó ôîðì³ 
ãîäèííèêà, îáëàøòóâàííÿ ôî-
òîçîíè «ß ëþáëþ Êîçÿòèí» ³ 
àëå¿ çàêîõàíèõ, òâîð÷èé ìàé-
äàí÷èê ó ë³âîìó êóòêó ïëîù³ òà 
áðóê³âêó ïî öåíòðó, âèêëàäåíó 
ó âèãëÿä³ îðíàìåíòó âèøèâàí-
êè. Àâòîð ÷åòâåðòîãî çàïðîïî-
íóâàâ çðîáèòè àëåþ âèäàòíèõ 
çåìëÿê³â ³ ìåìîð³àëüíó çîíó, 
à òàêîæ âñòàíîâèòè ñêóëüïòóðè 
êîçè ³ êîçàêà.

Òà íàñïðàâä³ ºäèíà çì³íà, 
ÿêà òîðêíóëàñÿ ïëîù³ çà ö³ 
9 ðîê³â — öå çàì³íà ëàâî÷îê ³ 
çíåñåííÿ ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó, 
ÿêèé ðîç³áðàëè ñàì³ æ êîçÿ-
òèí÷àíè íà õâèë³ «ëåí³íîïàäó» 
ó 2014 ðîö³. Òîãî æ ðîêó ïëîùà 
îòðèìàëà é íîâó íàçâó — Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó.

ГРОШІ 
Ïðî òå, ùî ïèòàííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ïëîù³ ï³äí³ìàëîñÿ 
íå ðàç, ñâ³ä÷èòü ùå îäèí ôàêò — 
ïåð³îäè÷íî íà öå çàêëàäàëè êî-
øòè ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Îñòàííÿ êàäåíö³ÿ Îëåêñàíäðà 
Ãâåëåñ³àí³, 2013 ð³ê. Âæå ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ðîçì³ð ì³ñüêî¿ ñêàðá-
íèö³ çàòâåðäèëè, âíåñëè çì³íè 
³ ïåðåäáà÷èëè íà âèãîòîâëåí-
íÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ òà ðåêîíñòðóêö³þ 
ïëîù³ 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ó 2015-ìó áóëè çàëèøêè ç 
áþäæåòó ïîïåðåäíüîãî ðîêó 
ó ñóì³ òðîõè á³ëüøå 4 ì³ëüéîí³â 

ãðèâåíü. ²ç öèõ êîøò³â ï³âì³ëü-
éîíà çàêëàëè íà ðåêîíñòðóêö³þ 
ïëîù³.

Ó áþäæåò³ íà 2016 ð³ê, âæå 
êîëè êåðìàíè÷åì ì³ñòà ñòàâ 
Îëåêñàíäð Ïóçèð, íà ðå-
êîíñòðóêö³þ ïëîù³ çàêëàëè 
550 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðîòå çãî-
äîì 450 òèñÿ÷ ³ç öèõ êîøò³â 
ïåðåêèíóëè íà ðåìîíò ñöåíè 
ó Ì³ñüêîìó áóäèíêó êóëüòóðè. 
Íàñòóïí³ äâà ðîêè äî áþäæåòó 
çàêëàäàëè êîøòè íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ çîâí³øíüî¿ ñèñòåìè âîäî-
â³äâåäåííÿ ïëîù³ íà çàãàëüíó 
ñóìó ìàéæå 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü.

Êóäè æ ïîä³ëèñÿ ãðîø³, çàïè-
òàºòå âè. Ñïðàâà îò ó ÷îìó: òå, 
ùî äî ñêàðáíèö³ çàêëàëè êîøòè, 
íå îçíà÷àº, ùî ¿õ îáîâ’ÿçêîâî 
âèòðàòèëè. Àäæå äî ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó ïîñò³éíî âíîñÿòü çì³íè ³ 
ïåðåêèäàþòü ãðîø³ ç îäí³º¿ ñòàòò³ 
âèäàòê³â íà ³íøó, à äåÿê³ êîøòè 
âçàãàë³ íå âèêîðèñòîâóþòü.

Íà ùî òî÷íî ï³øëè ãðîø³, 
òî öå íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåê-
òíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
çîâí³øíüî¿ ñèñòåìè âîäîïîñòà-
÷àííÿ ÷àñòèíè ïëîù³, ïðèëåãëî¿ 

äî áóäèíêó êóëüòóðè. Çà íàøèìè 
ï³äðàõóíêàìè, íà öå ó 2016 ðîö³ 
âèòðàòèëè 20,6 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

ЩО ПРОПОНУЮТЬ ЗАРАЗ?
Ó öüîãîð³÷íèé ì³ñüêèé áþ-

äæåò çíîâó çàêëàëè êîøòè 
íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ ³ ðåêîíñòðóêö³þ 
ïëîù³. Öüîãî ðàçó íà ñóìó ï³â-
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ñòâîðèëè 
ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà âèâ÷àòèìå 
ïèòàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó 
ïëîù³. À äíÿìè íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè îïóáë³êóâàëè åñê³çè ìàé-
áóòíüîãî ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿, 
ÿê³ ðîçðîáèâ «Â³ííèöÿàãðîïðî-
åêò». Ñâ³òëèíè òàêîæ ïîâ³ñèëè 
ó â³êí³ Ì³ñüêîãî áóäèíêó êóëü-
òóðè, òîæ ¿õ áà÷èòü êîæåí, õòî 
ïðîõîäèòü ïîâç.

Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ïðîïî-
íóºòüñÿ çðîáèòè ôîíòàí, ÿêèé 
áóäå áèòè ç-ï³ä çåìë³, à íàâêî-
ëî íüîãî — ëàâêè. Íà åñê³çàõ 
ÿëèíêè âçäîâæ âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó çàì³íåí³ íà ñàêóðè. 
Ó ë³â³é ÷àñòèí³ ïðîïîíóþòü 
îáëàøòóâàòè íåâåëèêèé ìàé-
äàí÷èê äëÿ âèñòóï³â ç ëàâêàìè 
íàâïðîòè íüîãî. Íàòîì³ñòü ñòåí-
äè ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî äåðæàâí³ 
ñèìâîëè (ãåðá, ïðàïîð ³ Ã³ìí) 
ïðîïîíóþòü çàáðàòè. Öåíòðàëü-
íà ÷àñòèíà ïëîù³ òà àëå¿, ÿê³ 
âåäóòü äî íå¿ ³ äî Ì³ñüêîãî 
áóäèíêó êóëüòóðè, íà åñê³çàõ 
îáêëàäåí³ áðóê³âêîþ, íà ðåøò³ 
òåðèòîð³¿ çáåð³ãàºòüñÿ àñôàëü-
òîâå ïîêðèòòÿ.

Зауважимо, що це не остаточ-
ний варіант. Поки що триває об-
говорення реконструкції площі. 
Пропозиції та зауваження мож-
на подати до 4 липня:
 керуючій справами виконко-
му Аліні Тимощук за номером 
телефону 2–02–43;
 надіслати на електронну по-
шту міськради rada@komr.gov.
ua (з поміткою «Для А. Ф. Тим-
ощук до проекту реконструкції 
площі») чи на електронну пошту 
ЖКГ jkg@komr.gov.ua;
 у письмовому вигляді через 
ЦНАП, який розташований 
у приміщенні колишнього лі-
цею (вулиця Незалежності, 57).
Позаяк ескізи оприлюднили 
і на сайті, і на сторінці міської 
ради у Фейсбук, громада їх ак-

тивно коментує. Із цих комен-
тарів можемо зробити висно-
вок, що найбільше козятинчани 
не задоволені ідеєю замінити 
алею ялинок вздовж вулиці Ге-
роїв Майдану на сакури. Хтось 
пише, що дерева загинуть 
у першу ж зиму. Інші висловлю-
ються на користь ялинок через 
те, що вони зелені у будь-яку 
пору року і від них менше сміття.
До речі, цю алею висадили 
у пам’ять про військових, які 
загинули в зоні проведення 
антитерористичної операції/
операції об’єднаних сил. Про 
це на своїй сторінці у Фейсбук 
нагадав Андрій Батрахонь. І це 
ще одна вагома причина, чому 
громада не хоче, щоб ці ялинки 
зачіпали.

Чому люди проти сакур?

Поки що центральна частина площі має такий вигляд. Тут хочуть зробити фонтани, які 
б’ють з-під землі. А ялинки вздовж вулиці Героїв Майдану замінити на сакури 

ªäèíà çì³íà, ÿêà 
òîðêíóëàñÿ ïëîù³ 
çà 9 ðîê³â – çàì³íà 
ëàâî÷îê ³ çíåñåííÿ 
ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó íà 
õâèë³ «ëåí³íîïàäó»
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Çàçâè÷àé ïîä³áí³ ñòàòò³ ìè 
ïèøåìî, êîëè äî ðåäàêö³¿ çâåð-
òàþòüñÿ íàø³ ÷èòà÷³. Òà öüîãî 
ðàçó ðîçïîâ³ì ³ñòîð³þ, ÿêà òðà-
ïèëàñÿ íå ç êèìîñü ³ç ÷èòà÷³â, 
à ç³ ìíîþ.

Òèæäåíü òîìó á³ëÿ âõ³äíèõ 
äâåðåé êâàðòèðè ÿ çíàéøëà 
ïîïåðåäæåííÿ â³ä Êè¿âñüêîãî 
òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ. 
Öå — ï³äðîçä³ë «Óêðçàë³çíè-
ö³», ÿêèé çàéìàºòüñÿ ó Êîçÿòèí³ 
âîäîïîñòà÷àííÿì ³ âîäîâ³äâå-
äåííÿì. Êîçÿòèí÷àíàì íàïåâíî 
á³ëüø çíàéîìà éîãî ñòàðà íà-
çâà — ÁÌÅÓ-2.

Ó âèùåçãàäàíîìó ïîïåðåä-
æåíí³ éøëîñÿ ïðî òå, ùî ìîÿ 
ìàìà (à ñàìå íà ¿¿ ³ìåí³ ðàõóíêè) 
çàáîðãóâàëà ÊÒÓ çà âîäó ö³ëèõ 
4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. ² â ðàç³, ÿêùî 
â 10-äåííèé òåðì³í íå ïîãàñèòè 
öþ çàáîðãîâàí³ñòü, Êè¿âñüêå òå-
ðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ ïîäàñòü 
äî ñóäó ³ äîâåäåòüñÿ ñïëà÷óâàòè 
íå ëèøå òîé áîðã, à é óñ³ ñóäîâ³ 
âèòðàòè.

Ðàõóíêè çà âîäó ñïëà÷óþ 
îñîáèñòî ÿ ÷åðåç êàñó â áàí-
êó. Îñòàííþ ïðîïëàòó ðîáèëà 
8 ÷åðâíÿ. À «ëèñò ùàñòÿ» íàä³é-
øîâ 16-ãî. Òîìó ìåíå çäèâóâàëà 
³íôîðìàö³ÿ ïðî áîðã â 4 òèñÿ÷³. 
Ùîá íàá³ãëà òàêà ñóìà, òðåáà 
áóëî ï³â ðîêó íå ïëàòèòè æîäíî¿ 
êîï³éêè íà ðàõóíîê ÊÒÓ. Àëå 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï³â ðîêó 
ÿ ïëàòèëà ³ íå ðàç.

Âíèçó ïîïåðåäæåííÿ áóâ âêà-
çàíèé íîìåð òåëåôîíó — 5–35–
91, íà ÿêèé ÿ ³ çàòåëåôîíóâàëà. 
Ö³ëèõ 15 õâèëèí, à ñàìå ñò³ëüêè 
òðèâàëà íàøà òåëåôîííà ðîç-
ìîâà, â ÊÒÓ ðîçáèðàëèñÿ, ùî æ 
íå òàê ³ çâ³äêè âçÿëèñÿ ò³ 4 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü áîðãó.

Ñïåðøó ïîïðîñèëè íàçâàòè 
íîìåð îñîáîâîãî ðàõóíêó, ùî 
ÿ é çðîáèëà. Ïîò³ì çàïèòàëè, 
êîëè âîñòàííº ÿ ïëàòèëà çà âîäó. 
ß â³äïîâ³ëà, ùî 8 ÷åðâíÿ. Â ÊÒÓ 
ñêàçàëè, ùî ¿ì ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
ïðîïëàòó íå ïðèéøëà. Çàïèòàëè, 
ÿêèì ÷èíîì ÿ ñïëà÷óþ ðàõóí-
êè. Ïîò³ì ïîö³êàâèëèñÿ, êîëè 
ÿ ðîáèëà ïîïåðåäí³ ïðîïëà-

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Îñòàíí³ì ÷àñîì â öåíòð³ 
ì³ñòà, òî òàì òî òàì çð³çàþòü 
äåðåâà. Íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà 
òàê ïî÷èñòèëè êàøòàíè, ùî çà-
ëèøèëèñü ò³ëüêè ãîë³ ñòîâáó-
ðè áåç æîäíîãî ëèñòî÷êà. Â³ä 
íå áàéäóæèõ äî îçåëåíåííÿ íà-
øîãî ì³ñòà ëþäåé ìè îòðèìàëè 
³íôîðìàö³þ, ùî êðîíóâàâ äåðåâà 
âëàñíèê ìàãàçèíó. Äåê³ëüêà ðà-
ç³â ñïðîáóâàëè çóñòð³òèñÿ ç íèì 
òà â³í ÿâíî óíèêàº òàêî¿ çóñòð³÷³.

Íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî çð³-
çàëè áåðåçó òà äåê³ëüêà ëèï á³ëÿ 
êîëèøíüîãî êíèæíîãî ìàãàçèíó. 
Àêòèâ³ñòè ç îçåëåíåííÿ çâåðòà-
ëèñÿ ç ïðèâîäó çð³çàíèõ äåðåâ 
ó ì³ñüêó ðàäó. Çà ¿õ ñëîâàìè, 
äîçâ³ë íà âèäàëåííÿ âèäàâ âè-
êîíêîì. Àðãóìåíòóâàëè öå òèì, 
ùî äåðåâà áóëè ç âåëèêèì êî-
ð³ííÿì ³ öå â ìàéáóòíüîìó ìîæå 
çðóéíóâàòè ïëèòêó. À íà ì³ñöå 
ñïèëåíèõ äåðåâ ãîñïîäàð³ áóä³âë³ 
ïîñàäÿòü ÿê³ñü ³íø³ äåðåâà. Ãî-

ëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç îçåëåíåííÿ 
ÆÊÃ Îëåíà Øàöüêà íàì ïîâ³äî-
ìèëà, ùî äåðåâà áóëè âèäàëåí³ çà 
âèñíîâêîì ë³ñîïàòîëîãà. Â íèõ 
áóëî âèÿâëåíî óðàæåííÿ êîðå-
íåâîþ ãíèëëþ.

Íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäà-
íó á³ëÿ áóäèíêó 42 âèäàëèëè 
áëèçüêî ï³âòîðà äåñÿòêà äåðåâ. 
Ç ³íøî¿ ñòîðîíè âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó çð³çàëè êàøòàí, ÿêèé 
ñóäÿ÷è ç ïåíüêà, ì³ã ùå ñòîÿ-
òè íå îäèí ð³ê. Äî àâàð³éíèõ 
äåðåâ â³í íå â³äíîñèâñÿ ³ í³ÿ-
êî¿ çàãðîçè äëÿ ëþäåé íå í³ñ. 
²íîä³ ä³éñíî, ùîá ðîñëè êðàù³ 
äåðåâà, äîâîäèòüñÿ æåðòâóâàòè 
õâîðèìè äåðåâàìè. Àëå íàì, 
íàïðèêëàä, íå çðîçóì³ëî, ÷îìó 
âèäàëèëè ãîð³õà ç íîðìàëüíîþ 
êðîíîþ ³ çàëèøèëè äåðåâî, ÿêå 
ïîõèëèëîñÿ íà òðîòóàð. ² º æ 
ÿêèéñü ïåð³îä äëÿ ðîç÷èñòêè, 
à íå ó ðîçïàë ë³òà.

Ó òðüîõ îñíîâíèõ þðèäè÷íèõ 
äîêóìåíòàõ, ùî ðåãëàìåíòóþòü 

â Óêðà¿í³ óòðèìàííÿ â íàñåëåíèõ 
ïóíêòàõ çåëåíèõ íàñàäæåíü, í³ 
ó Ïðàâèëàõ óòðèìàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, 
í³ â ïîðÿäêó âèäàëåííÿ äåðåâ, 
êóù³â, ãàçîí³â ³ êâ³òíèê³â ó íàñå-
ëåíèõ ïóíêòàõ, í³ â Çàêîí³ Óêðà-
¿íè «Ïðî áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â» íåìàº ïîÿñíåííÿ, ÿêå 
äåðåâî â³äíîñèòüñÿ äî ñóõîñò³é-
íèõ àáî ôàóòíèõ. Çàâäÿêè íåâè-
çíà÷åíîñò³ öèõ òåðì³í³â, ï³ä ö³ 
êàòåãîð³¿ äåðåâ, ùî ï³äëÿãàþòü 
çíîñó, ïîòðàïëÿº çíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü äåðåâ, ùî ðîñòóòü ó ì³ñòàõ.

Ñë³ä òàêîæ çàóâàæèòè ùå îäèí 
ìîìåíò. Çã³äíî ç ïîðÿäêîì âè-
äàëåííÿ ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ 
äåðåâ, îíîâëåíà âàðò³ñòü çà âèðó-
áóâàííÿ àâàð³éíèõ, ñóõîñò³éíèõ 
³ ôàóòíèõ (ïîøêîäæåíèõ) äåðåâ 
íå íàðàõîâóºòüñÿ. À öå ïðåêðàñ-
íèé ìåõàí³çì äëÿ çàãîò³âë³ äðîâ, 
³íîä³ çàðîáëÿííÿ ãðîøåé øëÿ-
õîì âèä³ëåííÿ ô³íàíñ³â íà íîâå 
îçåëåíåííÿ.

Озеленення по-козятинськи: зрізають, щоб садити?

Тепер це не дерева, а просто стовпи. Це ж треба до такого 
додуматися! Влітку кронувати дерева. Ще й так!

І ГРОШІ ЗА ВОДУ ДЕРУТЬ, 
І НЕІСНУЮЧІ БОРГИ ПРИПИСУЮТЬ 
Нонсенс  Козятинська вода б’є рекорди 
за своєю вартістю, бо дорожче, ніж у нас, 
вона коштує хіба що в Запоріжжі. 
Та навіть якщо ви сплачуєте рахунки 
за воду, немає гарантії, що вам не прийде 
«лист щастя» про те, що у вас борг

òè. Âèÿâèëîñÿ, ùî ³íôîðìàö³¿ 
ïðî æîäåí ïëàò³æ â³ä ïî÷àòêó 
2021 ðîêó ó íèõ â ñèñòåì³ íåìàº. 
Òîæ ïîïðîñèëè ïðîäèêòóâàòè, 
â ÿê³ äàòè ÿ ðîáèëà ïðîïëàòó ³ 
íà ÿêó ñóìó.

Ï³ñëÿ öüîãî ñïåö³àë³ñò ÊÒÓ 
âèäàâ âåðäèêò: ò³ êîøòè, ÿê³ 
ÿ ïëàòèëà çà âîäó, ï³øëè íà ³í-
øèé ðàõóíîê. Ìîÿ ìàìà ìàº ùå 
îäíó êâàðòèðó, äå ðàõóíêè òàêîæ 
íà í³é. Ò³ êîøòè, ÿê³ ÿ ñïëà÷ó-
âàëà çà âîäó, ï³øëè íà ðàõóíîê 
ò³º¿ ³íøî¿ êâàðòèðè.

— À ÿê òàêå ìîæå áóòè? — çà-
ïèòàëà ÿ.

— Ó íàñ ï³äòÿãóº ïî ïð³çâè-
ùó ³ îñîáîâèé ðàõóíîê íå áóâ 
âêàçàíèé, — â³äïîâ³ëè â ÊÒÓ.

Äîáðå, ùî ïð³çâèùå ó íàñ ç 
ìàìîþ ð³äê³ñíå. Áî ÿêáè áóëî, 
ñêàæ³ìî, ²âàíîâà, Çà¿÷êî ÷è 
Ìåëüíèê, à öå — îäí³ ç íàéïî-
øèðåí³øèõ ïð³çâèù ó Êîçÿòèí³, 
³ ñèñòåìà «ï³äòÿãóâàëà ïî ïð³ç-
âèùó», ïðîáëåì, ìàáóòü, áóëî á 
á³ëüøå.

Òà îò ó ÷îìó ñïðàâà: ÿ ñïëà-
÷óþ çà âîäó íå ÷åðåç òåðì³-
íàë, à ÷åðåç êàñó. Íà êîæí³é 
êâèòàíö³¿ âêàçóºòüñÿ àäðåñà 
àáîíåíòà, òà é íàâðÿä ÷è êà-
ñèð, ÿêà ïðîïðàöþâàëà â áàíêó 
íå îäèí ð³ê, íå çíàº, ÿê ïðà-
âèëüíî ââîäèòè äàí³, íåîáõ³äí³ 
äëÿ çä³éñíåííÿ îïåðàö³¿. ² ùî 
ö³êàâî, îñòàíí³é ïëàò³æ, ÿêèé 
ÿ ðîáèëà ó 2020 ðîö³, ó íèõ 
ó ñèñòåì³ áóâ. ² êàñèð, ÿêà òîä³ 
òàê ñàìî ââåëà â êîìï’þòåð³ 

ëèøå àäðåñó, áåç íîìåðà îñî-
áîâîãî ðàõóíêó.

Ìåí³ ïðîäèêòóâàëè ïîâíèé 
íîìåð îñîáîâîãî ðàõóíêó ³ ïî-
ïðîñèëè íàäàë³ ï³ä ÷àñ ïðîïëà-
òè âêàçóâàòè éîãî, ùîá íå áóëî 
ïëóòàíèíè.

ß çàïèòàëà, ùî ç òèì áîðãîì, 
÷è º â³í, ÷è íåìàº? Ïðàö³âíèê 
ÊÒÓ çíîâó ïî÷àâ çâ³ðÿòè äàí³. 

Âèÿâèëîñÿ, ùî é áîðãó í³ÿêîãî 
íåìàº. Òî÷í³øå º, àëå íå 4 òè-
ñÿ÷³, à 500 ãðèâåíü çà ÷åðâåíü. 
Ì³ñÿöü, ÿêèé ùå íàâ³òü íå çà-
ê³í÷èâñÿ. Âèõîäèòü, ùî ÷åðåç 
ïîìèëêè â ñèñòåì³ ñòðàæäàþòü 
ïðîñò³ ëþäè, áî îòðèìàòè òàêèé 
«ëèñò ùàñòÿ», êîëè â òåáå íà-
ñïðàâä³ íåìàº áîðãó — çîâñ³ì 
íåïðèºìíî.

Виявилося, що боргу ніякого немає. Точніше є, але 
не 4 тисячі, а 500 гривень за червень, який ще не закінчився
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— Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó 
ÿ ïîáà÷èëà, øî â ìåíå âèðâà-
í³ äâåðö³, ÿê³ áóëè íà çàìî÷-
êó, ³ ïîøêîäæåíèé ðåäóêòîð. 
Íå ïðîñòî ãàç íà ðåäóêòîð³ ïå-
ðåêðèëè, à â³äð³çàëè, — êàæå 
ïàí³ Ñâ³òëàíà. — ß âèêëèêà-
ëà ïîë³ö³þ ³ íàïèñàëà çàÿâó 
ïðî íåçàêîííå ïðîíèêíåííÿ 
íà òåðèòîð³þ âëàñíîñò³ ³ ïî-
øêîäæåííÿ ìàéíà.

Íàðÿä ïîë³ö³¿, ùî ïðèáóâ 
íà ì³ñöå ïîä³¿, íàòÿêíóâ ãîñ-
ïîäàðö³, ÷è¿õ ðóê öÿ ñïðàâà, òà 
ïîðàäèëè ïîëþáîâíî âëàäíàòè 
êîíôë³êò ç ãàçîâîþ ñëóæáîþ.

Ãàçîâèêè ïîÿñíèëè Ñâ³òëàí³, 
ùî âîíè ïðè¿õàëè çà ïîâ³äî-
ìëåííÿì ïðî âèò³ê ãàçó. Êîëè 
ïàí³ Ñâ³òëàíà ïîö³êàâèëàñÿ 
â ñëóæá³ 104, õòî ¿ì ïîâ³äî-
ìèâ ïðî âèò³ê ãàçó, ãàçîâèêè 
çì³íèëè âåðñ³þ ïðîíèêíåííÿ 
íà ¿¿ ïîäâ³ð’ÿ.

— Ó âàñ âèéøîâ ç ëàäó ðå-
äóêòîð, — çàÿâèëè ôàõ³âö³ ãàç-
êîíòîðè.

— Äàéòå ìåí³ äåôåêòíèé 
àêò, — ïîïðîñèëà Ñâ³òëàíà. 
Àêòà ó íèõ òåæ íå áóëî. Òîä³ 
íåïðîõàí³ ãîñò³ âèñóíóëè òðåòþ 

âåðñ³þ, ùî í³áè, Ñâ³òëàíà íå º 
äîìîâëàñíèöåþ ³ ìàº ñïëàòèòè 
áîðã, ïðîéòè ñï³âáåñ³äó, ïåðå-
îôîðìèòè äîêóìåíòè íà ñåáå 
³ ëèøå òîä³ ¿é â³äíîâëÿòü ãà-
çîïîñòà÷àííÿ. Ðîçóì³þ÷è, ùî 
ñàìîòóæêè ¿é íå ñïðàâèòèñü 
Ñâ³òëàíà çâåðíóëàñÿ çà äîïî-
ìîãîþ äî Þë³¿ Ìàçóð ç ãðî-
ìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Äîñòà».

Íàñòóïíîãî äíÿ ïîòåðï³-
ëà ç ïàí³ Þë³ºþ çâåðíóëàñÿ 
â Êîçÿòèíñüêó ãàçêîíòîðó 
çà ðîç’ÿñíåííÿì, íà ÿê³é ï³ä-
ñòàâ³ ¿é â³äêëþ÷èëè ãàç. Êîëè 
ä³àëîã ç êåð³âíèêîì ãàçîïîñ-
òà÷àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ çàéøîâ 
ó ãëóõèé êóò, â ãàçêîíòîðó 
âèêëèêàëè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó 
ãðóïó, ùîá çàô³êñóâàòè çëî÷èí 
òà çìóñèòè ãàçîâèê³â íàäàòè äå-
ôåêòíèé àêò çëàìàíîãî ðåäóê-
òîðà. Îïåðàòèâíèêè ñïðàöþâà-
ëè ñïðèòíî òà â³äêðèëè êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì 
ïîøêîäæåííÿ ìàéíà.

Â Êîçÿòèíñüê³é ô³ë³¿ «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò» ìè ðàçîì ç ÃÎ 
«Äîñòà» ïîáóâàëè ó â³âòîðîê, 
22 ÷åðâíÿ, òà ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
ç êåð³âíèöòâîì íå âäàëîñÿ. 
Îëåêñàíäð Êàøïåðîâåöüêèé, 
êåð³âíèê ãàçîâîãî ãîñïîäàð-

НІБИ ГОСПОДАРІ ЗАЙШЛИ 
В ПОДВІР'Я І ВІДРІЗАЛИ ГАЗ
Безлад  Історію з відключенням 
газу в селі Жежелев через несплату 
за транспортування газу нам розповіла 
Світлана Харахондя. Поки її не було 
вдома, до неї приїхали газовики, 
незаконно проникли в її подвір’я, 
пошкодили газове обладнання та 
відрізали газ. Пані Світлана звернулася з 
заявою до поліції 

ñòâà, ï³øîâ ó ñïðàâàõ, ò³ëüêè 
ç’ÿâèëèñÿ æóðíàë³ñòè.

Â ïðåäñòàâíèö³ ÃÎ «Äîñòà» 
Þë³¿ Ìàçóð ìè çàïèòàëè, ÿêèé 
âîíè áà÷àòü âèõ³ä ç äàíî¿ ñè-
òóàö³¿?

— Ìè Ñâ³òëàí³ â³äíîâèìî 
ãàçîïîñòà÷àííÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ïðîéäóòü âñ³ ñë³ä÷³ ä³¿. Âîíà 
ïðèäáàº íîâèé ñåðòèô³êîâàíèé 
ðåäóêòîð ³ íàø ôàõ³âåöü âèùî¿ 
êâàë³ô³êàö³¿ âñòàíîâèòü éîãî.

Ç ñàìîþ Ñâ³òëàíîþ ìè ïî-
ñï³ëêóâàëèñÿ â òåëåôîííîìó 
ðåæèì³.

— Ãàçîïîñòà÷àííÿ ìåí³ â³ä-
íîâëÿòü, ò³ëüêè ÿ êóïëþ ðå-
äóêòîð. Òîìó ùî òîé, ÿêèé 
ó ìåíå ñòîÿâ, ÿ áîþñÿ ñòàâèòè. 

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, çàêëè-
êàþ âñ³õ óêðà¿íö³â íå ïëàòèòè 
çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó ïî ò³é 
ïðè÷èí³, ùî ìè ñàì³ êóïóâàëè 
òðóáè, à íàäðà íàëåæàòü íàðî-
äó, öå îáëãàçè, êîðèñòóþ÷èñü 
íàøèìè òðóáàìè, ïîâèíí³ íàì 
ñïëà÷óâàòè çà îðåíäó íàøèõ 
òðóá ïðè òðàíñïîðòóâàíí³ ãàçó.

Íàñòóïíîãî äíÿ ìè çíîâ 
â³äâ³äàëè Êîçÿòèíñüêå ãàçî-
âå ãîñïîäàðñòâî. Íà÷àëüíèêà 
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ çíîâó íå çà-
ñòàëè. Íàñ â³äïðàâèëè äî îá-
ëàñíî¿ ïðåññëóæáè ç îô³ö³é-
íèì çàïèòîì. Â³äïîâ³äàëüíèé 
çà àâàð³éíó ñèòóàö³þ íà Êîçÿ-
òèíñüêèõ ìàã³ñòðàëÿõ, ç³ñëàâ-
øèñü íà åêñòðåíèé âèêëèê, ñ³â 
â àâò³âêó ãàçîâî¿ ñëóæáè òà é 

Світлану відключили від мережі газо-
постачання за несплату транспортуван-
ня газу. Чи законний такий платіж, що 
існує в нашому комірному вже півтора 
року, і як поводитися споживачам, коли 
вони зустрічають газовиків на своєму 
подвір’ї, розбиралися юристи «Доста».
Відповіді на ці питання дає голова ГО 
«Доста» Павло Павлов через свого ко-
легу Володимира. Той на прикладі За-
карпатягазу пояснив, що це стосується 
всіх облгазів України. Він переконаний, 
що люди не тільки не повинні плати-
ти за транспортування газу, а й вправі 
повернути вже сплачені за транспор-
тування газу свої кошти.
— Для того, щоб з вас не можна було 
взяти гроші за транспортування газу, 
потрібна суперечка з газовиками, — по-

яснює Володимир і пропонує звертатися 
в облгази, щоб вони пояснили, чому 
за транспортування газу саме така ціна, 
а не інша. За прикладом Закарпатга-
зу, куди він звертався, йому відповіли, 
що власної бухгалтерії вони не ведуть, 
їм такий тариф встановлює НКРЕКП. 
А там, за словами юриста, повідомили, 
що тариф на доставку газу встановле-
ний на підставі обгрунтованих даних 
Закарпатгазу.
— Ніби все й замкнулося, — каже 
юрист. — Але хто звернеться з такою 
заявою до облгазу, той уникне стяг-
нення боргу через суд. Як тільки газо-
вики звертаються з позовом до суду, 
ви показуєте, що у вас є спір і газо-
вики зобов’язані вам надати розраху-
нок. Розрахунок вони надати не в змозі 

по тій причині, що тариф на транспор-
тування газу завищений приблизно 
в 4–5 разів від дійсної вартості до-
ставки газу.
На думку Володимира, платіж за тран-
спортування газу не законний ще 
тому, що ст. 117 Конституції України 
зобов’язує всі нормативно-правові 
акти реєструвати у Мін’юсті і право-
вий акт за транспортування газу на-
лежить до реєстрації у Міністерстві 
юстиції. НКРЕКП керується тим, що ще 
коли облгази продавали Фірташу, вони 
в Законі про НКРЕКП в статті 14 напи-
сали, що нормативні акти НКРЕКП ре-
єстрації у Мін’юсті не підлягають. Але 
стаття 14 закону НКРЕКП суперечить 
ст. 117 Конституції України. В статті 
8 Конституції України зазначено, що всі 

нормативно-правові акти, які прийма-
ються в Україні, повинні бути прийняті 
на підставі Основного закону України 
і не суперечити йому. Стаття 14 йде 
врозріз Конституції України. Указ пре-
зидента № 493 від 1992 року, в якому 
йдеться, що нормативний акт після ре-
єстрації у Мін’юсті набирає законної 
сили через 10 днів після реєстрації.
Ні одна постанова на встановлення та-
рифу ні в одній області України не за-
реєстрована в Мін’юсті, стверджує 
спеціаліст права, а це означає, що 
постанова не набрала законної сили 
і люди сплачують за транспортуван-
ня газу за власним бажанням. Закон 
на стороні споживачів. Як люди ним 
користуються, то вже інша справа, під-
сумовує юрист.

«Платіж за транспортування газу незаконний» 

Світлана Харахондя в приміщенні газового 
господарства у Козятині. Цього разу вона прийшла 
сюди не сама, а з журналістами 

Êîëè ïàí³ Ñâ³òëàíà 
ïîö³êàâèëàñÿ â ñëóæá³ 
104, õòî ¿ì ïîâ³äîìèâ 
ïðî âèò³ê ãàçó, 
ãàçîâèêè çì³íèëè 
âåðñ³þ 

ïî¿õàâ ïîäàë³ ç íàøèõ î÷åé.
Ç ãàçêîíòîðè ìè ðàçîì ç ïî-

òåðï³ëîþ Ñâ³òëàíîþ Õàðàõîíäÿ 
ïî¿õàëè ó â³ää³ëîê Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ïîë³ö³¿, ùîá çóñòð³òèñÿ 
ç³ ñë³ä÷èì. Â³í ïîâ³äîìèâ, 

ùî ñë³ä÷³ ä³¿ áóäóòü ïðîâåäåí³ 
çðàíêó, 25 ÷åðâíÿ.

Â ï’ÿòíèöþ, çà óìîâè ïðîâå-
äåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é ìè ïîêàæåìî 
â ïîìåøêàíí³ ïàí³ Ñâ³òëàíè 
ÿçèêè áëàêèòíîãî ïàëèâà.
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

×åòâåð, 17 ÷åðâíÿ. Ó àêòîâ³é 
çàë³ øêîëè ¹ 2 ç³áðàëèñÿ áàòüêè 
ó÷í³â òà ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ. 
Òóò â³äáóëîñÿ ïðåäñòàâëåííÿ 
êàíäèäàò³â íà ïîñàäó äèðåêòî-
ðà. Âîíî ïðîéøëî ó ñïîê³éí³é 
àòìîñôåð³.

Íà êîíêóðñ ïîäàëè äîêóìåíòè 
äâà ïðåòåíäåíòè: Ëþäìèëà Ãåñü 
òà Íàòàë³ÿ Ì³ñüêîâà. Íèí³øí³é 
äèðåêòîð ªâãåí³ÿ Êóäðÿâåöü 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå áåðå.

Ïåðø³é íàäàëè ñëîâî Ëþä-
ìèë³ Ãåñü. Ñâîãî ÷àñó âîíà 
íàâ÷àëàñÿ ó øêîë³ ¹ 2, ï³ñëÿ 
âèïóñêó âñòóïèëà äî ïåäàãîã³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ó Â³ííèö³ é, 
îòðèìàâøè äèïëîì â÷èòåëÿ ïî-
÷àòêîâèõ êëàñ³â, ïðèéøëà ñþäè 
íà ðîáîòó.

— Ìåí³ äóæå íå áàéäóæå, ùî 
áóäå ç íàøèì íàâ÷àëüíèì çà-
êëàäîì ó ìàéáóòíüîìó ³ ñàìå öå, 
ìàáóòü, ìåíå ñïîíóêàëî âçÿòè 
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, — ñêàçàëà 
Ãåñü. — Âè çíàºòå, ùî íàøà 
øêîëà º íàéñòàð³øèì íàâ÷àëü-
íèì çàêëàäîì, àëå õîò³ëîñÿ á 
â ïåðñïåêòèâ³ áà÷èòè éîãî 
íàéñó÷àñí³øèì. Â ÿêèé áàòüêè 
õî÷óòü âåñòè ñâî¿õ ä³òåé, â ÿêèé 
ä³òè õî÷óòü ³òè, ùîá òóò íàâ÷à-
òèñÿ ³ ñòàâàòè ïàòð³îòàìè ö³º¿ 
øêîëè, ÿê ÿ º íèì. Çâè÷àéíî, 
áóäåìî ðîáèòè âñå ìîæëèâå äëÿ 
òîãî, ùîá ïðîäîâæóâàòè òå, ùî 
âæå ðîáèâ íàø ïîïåðåäíèê. 
Òîìó ùî áàãàòî õîðîøîãî âæå 
çðîáëåíî.

Ïðîáëåìîþ ¹ 1, ÿêà ïî-
òðåáóº íåãàéíîãî âèð³øåííÿ, 
Ëþäìèëà Ãåñü íàçâàëà òóàëåò. 
Øêîëà ¹ 2 ºäèíà ó Êîçÿòèí³, 
ÿêà ìàº âáèðàëüíþ íà âóëèö³, 
à íå â ïðèì³ùåíí³. ² öå ïèòàííÿ 
íå ìîæóòü âèð³øèòè âæå áàãàòî 
ðîê³â.

«МИ НЕ Є КОНКУРЕНТКАМИ» 
Íàñòóïíîþ âçÿëà ñëîâî Íàòà-

ë³ÿ Ì³ñüêîâà. Ïðîòÿãîì 14 ðîê³â 
âîíà ïðàöþº ó øêîë³ ¹ 2 íà ïî-
ñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà. Ñâ³é 
âèñòóï âîíà ïî÷àëà ç æàðòó, ùî 
³ç çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ¿¿ òà 

Ëþäìèëè Ãåñü ìîæíà çðîáèòè 
âèñíîâîê, ùî âîíè º îäíîäóì-
öÿìè. Àäæå îáèäâ³ êàíäèäàòêè 
áóëè âáðàí³ ó ñóêí³ ñèíüîãî êî-
ëüîðó. Òàêîæ Íàòàë³ÿ Ì³ñüêîâà 
ñêàçàëà, ùî âîíè ç Ëþäìèëîþ 
Ãåñü º íå êîíêóðåíòêàìè, à êî-
ëåãàìè.

— ß ïðîïðàöþâàëà òóò çà-
ñòóïíèêîì âæå íå îäèí ð³ê ³ 
äîáðå çíàþ ïîòðåáè ³ ïðîáëåìè 
øêîëè, — ñêàçàëà Íàòàë³ÿ Ì³ñü-
êîâà. — ß íå ìîæó ñêàçàòè, ùî 
âîíà íàéñòàð³øà. ¯é ïîòð³áíî 
éòè â íîãó ç ÷àñîì, òîìó ùî âîíà 
ó íàñ îñó÷àñíåíà ³ íå ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî ó íàñ âåëèê³ ïðîáëåìè, 
ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè øêîëàìè. 
Ïðîáëåìà òóàëåòó âèð³øóºòüñÿ 
³ ì³ñüêà ðàäà çàêëàëà óæå êî-

øòè ³ õòî á íå ñòàâ êåð³âíèêîì, 
÷è ÿ, ÷è Ëþäìèëà Â³òàë³¿âíà, 
àëå öüîãî ðîêó ïëàíóþòü òóà-
ëåò îáëàøòîâóâàòè. Ùîäî ñâî¿õ 
ïëàí³â, òî ñïîä³âàþñÿ ³ íàäàë³ 
ï³äòðèìóâàòè òðàäèö³¿, ÿê³ áóëè 
äî öüîãî ÷àñó â êîëåêòèâ³ íà-
øîìó, â íàø³é øêîë³.

НАЙБІЛЬШЕ ПРЕТЕНДЕНТІВ 
Øêîëà ¹ 2 ñòàëà ïåðøîþ 

ñåðåä ì³ñüêèõ çàêëàä³â îñâ³-
òè, äå â³äáóâñÿ êîíêóðñ. Éîãî 
ïðîâåëè ó â³âòîðîê, 22 ÷åðâíÿ. 
Õòî âèãðàâ, ñòàíå â³äîìî âæå 
çà ê³ëüêà äí³â, àäæå çà ïðàâè-
ëàìè, ðåçóëüòàòè îïðèëþäíþòü 
íå îäðàçó.

À îò ùî ñòîñóºòüñÿ ïðåòåí-
äåíò³â íà ïîñò äèðåêòîðà ðå-
øòè øê³ë, òî ¿õ ³ìåíà óæå â³äî-
ì³. Ðåêîðäñìåíîì çà ê³ëüê³ñòþ 
êàíäèäàò³â º øêîëà ¹ 3. Òóò 
íà êîíêóðñ ïîäàëîñÿ ÷åòâåðî 
îñ³á. Ïåðøèé êàíäèäàò — â÷è-
òåëü ìàòåìàòèêè Íàä³ÿ Äîâãàíü. 
Ìàº ñòàæ 21 ð³ê. Ïî÷èíàëà ñâîþ 

ХТО БОРОТИМЕТЬСЯ ЗА ПОСТИ 
ДИРЕКТОРІВ У МІСЬКИХ ШКОЛАХ?
Зміни  Хто керуватиме школою-
гімназією-дитячим садком і 
Сестринівським ЗНВК уже відомо, 
натомість для більшості міських шкіл 
конкурс на визначення директорів ще 
попереду. Проте вже відомі претенденти, 
які боротимуться за право очолити 
чотири навчальні заклади Козятина 

ïåäàãîã³÷íó êàð’ºðó ó Êàøïåð³â-
ñüêîìó ñàíàòîð³¿ «Ë³ñîâà ï³ñíÿ». 
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 11 ðîê³â ïðà-
öþº ó øêîë³ ¹ 3.

×èííèé äèðåêòîð Ìèêîëà 
Êîë³ñíèê òàêîæ âèð³øèâ âçÿòè 
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. Çà ôàõîì — 
â÷èòåëü ³ñòîð³¿ òà ñóñï³ëüñòâîç-
íàâñòâà. Ìàº 40-ð³÷íèé äîñâ³ä 
ðîáîòè, ç íèõ 25 ðîê³â — íà ïî-
ñàä³ äèðåêòîðà. Àäæå ñïåðøó 
êåðóâàâ øêîëîþ ¹ 4 (íèí³øíÿ 
ë³öåé-øêîëà), à 8 ðîê³â òîìó 
î÷îëèâ øêîëó ¹ 3.

Çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà, â÷è-
òåëü ìàòåìàòèêè Îêñàíà Ñóø-
êî òàêîæ ïîäàëà äîêóìåíòè 
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. Ìàº ñòàæ 
ðîáîòè 24 ðîêè. Ïî÷èíàëà 
ó øêîë³ ¹ 4, êóäè ïðèéøëà âè-
êëàäàòè ô³çèêó é ìàòåìàòèêó. 
×åðåç ê³ëüêà ðîê³â ïåðåéøëà 
äî øêîëè ¹ 3, äå ïðàöþº îñòàí-
í³ 11 ðîê³â.

Îñòàíí³é ïðåòåíäåíò — Àííà 
Îëüõîì’ÿê, äðóæèíà äåïóòàòà 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêèé áàëîòóâàâ-
ñÿ â³ä ò³º¿ æ ïàðò³¿, ùî é ì³ñü-
êèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà. 
Çà ñïåö³àëüí³ñòþ — â÷èòåëü 
³íîçåìíî¿ ìîâè òà çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè. Ïðîòå ÿêùî ðå-
øòà ïðåòåíäåíò³â ìàþòü ëèøå 
ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó, òî Àííà 
Îëüõîì’ÿê îêð³ì äèïëîìà ïå-

äàãîãà íàâ÷àëàñÿ òàêîæ çà ñïå-
ö³àëüí³ñòþ «Óïðàâë³ííÿ íà-
â÷àëüíèì çàêëàäîì». Ïî÷èíà-
ëà ïðàöþâàòè ó Ôëîð³àí³âñüê³é 
øêîë³, çàðàç âèêëàäàº ó øêîë³ 
¹ 1. Òàêîæ áóëà ìåòîäèñòîì 
ì³ñüêîãî ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó.

ПЕРША І П’ЯТА ШКОЛИ 
Íà ïîñò î÷³ëüíèêà øêîëè 

¹ 1 º òðè ïðåòåíäåíòè. Ïåð-
øèé êàíäèäàò — Îêñàíà Ãèæà, 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà. Çà ñïå-
ö³àëüí³ñòþ — â÷èòåëü ìàòåìà-
òèêè òà ³íôîðìàòèêè. Îêð³ì 
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ìàº òàêîæ 
äèïëîì ìàã³ñòðà ç ïóáë³÷íîãî 
óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ. 
Ñòàæ ðîáîòè — 20 ðîê³â. Â³äïî-
â³äíî äî ³íôîðìàö³éíî¿ äîâ³ä-
êè, ïî÷èíàëà ñâîþ ïåäàãîã³÷íó 
êàð’ºðó ó Òðîñòÿíö³.

Ñâîþ êàíäèäàòóðó çàïðî-
ïîíóâàëà ùå îäíà çàñòóïíèöÿ 
äèðåêòîðà, Í³ëà Ìàð÷åíêî. 
Çà ñïåö³àëüí³ñòþ — â÷èòåëü á³î-
ëîã³¿ òà ãåîãðàô³¿. Òàê ñàìî, ÿê ³ 
Îêñàíà Ãèæà, ìàº äèïëîì ìàã³-
ñòðà ç ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà 
àäì³í³ñòðóâàííÿ. Ñòàæ ðîáîòè — 
21 ð³ê. Ïî÷èíàëà ó øêîë³ ¹ 5, äå 
ïðàöþâàëà â÷èòåëåì ãåîãðàô³¿. 
Ó 2007-ìó ïåðåéøëà äî øêîëè 
¹ 1, äå âèêëàäàëà åêîíîì³êó òà 
ìåäèöèíó. Íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà 

äèðåêòîðà ç 2009 ðîêó.
×èííèé äèðåêòîð Ðà¿ñà Þð-

Êèðèëþê òàêîæ áåðå ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³. Çà ôàõîì — â÷èòåëü 
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. 
Îêð³ì ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè, íà-
â÷àëàñÿ òàêîæ çà ñïåö³àëüí³ñòþ 
«Óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèì çàêëà-
äîì». Ïðàöþº ó øêîë³ ¹ 1 ïðî-
òÿãîì 38 ðîê³â, à íà ïîñàä³ äè-
ðåêòîðà — 20.

À îò çà ïîñò äèðåêòîðà øêî-
ëè ¹ 5 áîðîòèìóòüñÿ ëèøå äâà 
ïðåòåíäåíòè. Ïåðøèé êàíäè-
äàò — çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
øêîëè ¹ 5 Âàëåíòèíà Â³íí³-
÷óê. Çà ñïåö³àëüí³ñòþ — â÷èòåëü 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. 
Òàêîæ ìàº äèïëîì ìàã³ñòðà ç 
ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³-
í³ñòðóâàííÿ. Ïðîòÿãîì 20 ðîê³â 
ïðàöþº ó øêîë³ ¹ 5, íà ïîñàä³ 
çàñòóïíèêà — 6 ðîê³â.

Äðóãèé êàíäèäàò — ²ííà Ôå-
äîðîâè÷, çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñïåöøêîëè-
³íòåðíàòó. Íàâ÷àëàñÿ çà ñïå-
ö³àëüí³ñòþ «Äåôåêòîëîã³ÿ». 
Ìàº òàêîæ äèïëîì ìàã³ñòðà ç 
ïóáë³÷íîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³-
í³ñòðóâàííÿ. Ïðàöþº ó Ñàìãî-
ðîäîöüê³é ñïåö³àë³çîâàí³é çà-
ãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³-³íòåðíàò³ 
ïðîòÿãîì 33 ðîê³â, íà ïîñàä³ çà-
ñòóïíèêà — 13 ðîê³â.

Вчитель початкових класів Людмила Гесь. 
Кандидат на пост директора школи № 2 

Заступник директора Наталія Міськова. 
Кандидат на пост директора школи № 2 

Øêîëà ¹ 2 ñòàëà 
ïåðøîþ ñåðåä 
ì³ñüêèõ øê³ë, äå 
â³äáóâñÿ êîíêóðñ. Õòî 
âèãðàâ, ñòàíå â³äîìî 
âæå çà ê³ëüêà äí³â
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ ìåøêàí-
êà ì³êðîðàéîíó Òàëèìîí³âêà. 
Âîíà ðîçêàçàëà, ùî ¿é ïîòð³áíà 
áóëà äîâ³äêà ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ òà 
ùå äåÿê³ äîêóìåíòè äëÿ îôîðì-
ëåííÿ ñóáñèä³¿. Ïðèéøëà æ³íêà 
ó êâàðòàëüíèé êîì³òåò, à ¿é êà-
æóòü: «Äîâ³äêè ìè ìîæåìî äàòè, 
àëå ¿õ òðåáà çàâ³ðèòè â ÖÍÀÏ³ 
(Öåíòð³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ ïîñëóã). Òîáòî íà òèõ äîâ³ä-
êàõ ïîòð³áíî ïîñòàâèòè ïå÷àòêó». 
×îìó êâàðòàëüí³ êîì³òåòè íå ìà-
þòü ïå÷àòîê?

Òàêà ñèòóàö³ÿ òðèâàº âæå 
á³ëüøå ï³âðîêó. Ñïðàâà â òîìó, 
ùî ó êâàðòàëüíîìó êîì³òåò³ âñ³ 
ïîâíîâàæåííÿ ìàº ãîëîâà êâàð-
òàëüíîãî êîì³òåòó, à öÿ ïîñàäà — 
âèáîð÷à, òîæ çà çàêîíîì, ï³ñëÿ 
âèáîð³â ó ì³ñöåâ³ ðàäè, ïîòð³áíî 
ïðîâîäèòè âèáîðè ãîëîâè êâàð-
òàëüíîãî êîì³òåòó ÷åðåç òå, ùî 
â íèõ ñïëèâ òåðì³í ïîâíîâàæåíü.

Ó çâ’ÿçêó ç êîðîíàâ³ðóñîì òàê³ 
âèáîðè ì³ñüêà ðàäà âèð³øèëà 
íå ïðîâîäèòè, à êàíäèäàò íà ïî-
ñàäó ãîëîâè êâàðòàëüíîãî êîì³-
òåòó ìàâ çàðó÷èòèñÿ ï³äòðèìêîþ 
ãðîìàäè, ÿêà ïðîæèâàº íà äàí³é 
òåðèòîð³¿. Òîáòî ç³áðàòè ï³äïèñè 
íà ñâîþ ï³äòðèìêó.

Ùîá ïðèøâèäøèòè ïðîöåñ 
çáîðó ï³äïèñ³â, ì³ñüêà âëàäà 
çàáðàëà â êàíäèäàò³â íà ïîñà-
äè ïå÷àòêè, ÿê³ ìàëè ïîâåðíóòè 

ï³ñëÿ çáîðó ï³äïèñ³â. Ï³äïèñè 
êàíäèäàòè íà ïîñàäè ç³áðàëè 
ùå â ëþòîìó, à îò ïðîöåñ ïî-
âåðíåííÿ ïå÷àòîê ó êâàðòàëüí³ 
êîì³òåòè ÿâíî çàòÿãíóâñÿ. Íà-
â³òü ïîïîâçëè ÷óòêè, ùî ì³ñüêà 
ðàäà ìàº íàì³ð â³äìîâèòèñü â³ä 
ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòü êâàðòàëüí³ 
êîì³òåòè.

Òî ïîòð³áí³ âîíè ÷è ìîæíà é 
áåç íèõ îá³éòèñÿ? Ìè ðîçïèòàëè 
ãîëîâó ÷åòâåðòîãî êâàðòàëüíîãî 
êîì³òåòó Ïåòðà Äàá³æó ïðî îñî-
áëèâîñò³ ðîáîòè.

— ×èì çàéìàºòüñÿ êâàðòàëü-
íèé êîì³òåò ³ ÷è ìîæíà éîãî 
îáîâ'ÿçêè ïåðåêëàñòè íà ÿêèéñü 
³íøèé îðãàí?.

— Ïåðåêëàñòè ìîæíà, — êàæå 
Ïåòðî Äàá³æà. — Àëå ùî ç öüîãî 
âèéäå — òî âæå ³íøå ïèòàííÿ. 
ß â³çüìó ïåð³îä îñòàíí³õ 5-òè ðî-
ê³â. Êâàðòàëüíèìè êîì³òåòàìè 
êåðóâàâ êåðóþ÷èé ñïðàâàìè Ñåð-
ã³é Çà¿÷êî. Â³í íà çàñ³äàííÿ ãîë³â 
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â çàïðîøó-
âàâ óñ³ ñëóæáè íàøîãî ì³ñòà. Ìè 
îòðèìóâàëè â³ä íèõ ³íôîðìàö³þ, 
ÿêó äîíîñèëè ëþäÿì íà ì³ñöÿõ. 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ùå íåäàâíî êàçàëè, ùî â Êî-
çÿòèíñüê³é ÖÐË ùå é ê³ò íå âà-
ëÿâñÿ, à êîëè âîíà ñòàëà ì³ñüêîþ 
ë³êàðíåþ, òî âñå âæå í³áè îêåé. 
Íàâ³òü ñïåö³àë³ñòè Õàðê³âñüêîãî 
çàâîäó «Êâàíò» â ìèíóëèé ÷åòâåð 
çàïóñòèëè â åêñïëóàòàö³þ ä³òèùå 
ñâîãî âèðîáíèöòâà — ðåíòãåí-
àïàðàò INDIAGRAF-01. Ïðî 
òåõí³êó íàì ðîçïîâ³â ³íæåíåð 
Õàðê³âñüêîãî çàâîäó Îëåêñàíäð 
Ôîì³÷îâ.

— Â öüîìó íàäñó÷àñíîìó àïà-
ðàò³ ç ³ìïîðòíîãî ïðèëàääÿ ò³ëü-
êè òðóáêà òà ãåíåðàòîð, âñ³ ³íø³ 

àãðåãàòè, öå ðîçðîáêà õàðê³âñüêèõ 
ñïåö³àë³ñò³â, — êàæå ôàõ³âåöü.

Íàñ çàö³êàâèëî, ÿêà äîçà îïðî-
ì³íåííÿ â öüîìó àïàðàò³?

— Öå â ðàçè ìåíøå, í³æ 
â àíàëîãîâîìó ðåíòãåí-àïàðàò³ 
ñîþçíèõ ÷àñ³â. Àïàðàò àâòîìà-
òè÷íî âèçíà÷àº äîçó îïðîì³-
íåííÿ äëÿ êîæíîãî îêðåìîãî 
îðãàíó. Ç âïåâíåí³ñòþ ìîæó ñêà-
çàòè, ùî â³í âèçíà÷àº ñàìå òàêó 
äîçó îïðîì³íåííÿ, ÿêà ïîòð³áíà 
äëÿ äàíîãî îðãàíó — îêðåìî¿ 
ä³ëÿíêè ò³ëà, ê³ñòêè ÷è ñóãëî-
áà, — êàæå ³íæåíåð Ôîì³÷îâ. – 

Âñ³ ñèñòåìè ðîçðîáëåí³ ç àê-

öåíòîì íà áåçïåêó òà çíèæåííÿ 
äîçè îïðîì³íåííÿ. Çàâäÿêè óí³-
âåðñàëüíîñò³ ñèñòåìè äîçâîëÿ-
þòü âèêîíóâàòè øèðîêèé ñïåêòð 
äîñë³äæåíü òà çá³ëüøóþòü çà-
ãàëüíó åôåêòèâí³ñòü ðîáî÷îãî 
ïðîöåñó. À çìåíøåííÿ òðèâà-
ëîñò³ äîñë³äæåííÿ ñòàëî ìîæ-
ëèâèì çàâäÿêè âäîñêîíàëåííþ 
ðîáî÷îãî ïðîöåñó òà âèíÿòêîâèì 
çîáðàæåííÿì. Ó ñóêóïíîñò³ öå 
äîçâîëÿº ïðîâîäèòè ä³àãíîñòèêó 
ëåãêî, êîìôîðòíî òà øâèäêî.

— Ñê³ëüêè ïîòð³áíî ÷àñó äëÿ 
îáñòåæåííÿ ïàö³ºíòà?

— Íà àíàëîãîâîìó îáëàäíàíí³ 

äîâîäèòüñÿ ÷åêàòè çí³ìêà ùîíàé-
ìåíøå ï³âãîäèíè. Íà ñó÷àñíîìó 
âèñîêîòåõíîëîã³÷íîìó îáëàäíàíí³ 
ïàö³ºíò ìàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè 
çí³ìîê â³äðàçó ï³ñëÿ ïðîöåäóðè.

— ßê â ëåæà÷îìó ïîëîæåíí³ 
çðîáèòè çí³ìîê ëåãåíü?

— Ïàö³ºíòà ïîòð³áíî ïåðåâåñ-
òè ç ãîðèçîíòàëüíîãî ïîëîæåííÿ 
ó âåðòèêàëüíå. Ñïî÷àòêó àïàðàò 
ïåðåâ³ðÿº ñâî¿ ïðèâîäè ³ âõîäèòü 
â ðîáî÷å ïîëîæåííÿ. Àâòîìà-
òè÷íî â³í íàáèðàº âèñîòó, ùîá 
ç ïåðåõîäîì ç ãîðèçîíòàëüíîãî 
ó âåðòèêàëüíå ïîëîæåíí³ íå çà-
÷åïèòè ñòåëþ ³ íå âïåðòèñÿ 

â ï³äëîãó. Àïàðàò ñàì âèáåðå 
ïîëîæåííÿ äëÿ ÷³òêîãî çí³ì-
êà, áåç âòðó÷àííÿ ôàõ³âöÿ. Äëÿ 
öüîãî äîñòàòíüî ëèøå óêëàñòè 
ïàö³ºíòà ³ çàïóñòèòè ñêàíóâàííÿ.

Íàîñòàíîê ìè çàïèòàëè 
â õàðê³â’ÿíèíà, ÿê³ ïåðåâàãè 
ñó÷àñíîãî ðåíòãåí-àïàðàòà íàä 
òèì, ùî º â ïîë³êë³í³êàõ?

— Ïåðåë³÷èìî îñíîâí³ — öå 
êðàùà ÿê³ñòü çîáðàæåííÿ, ìåí-
øèé ÷àñ î÷³êóâàííÿ ðåçóëüòàòó, 
íå òðåáà òðàòèòè ÷àñ íà ïðîÿâ-
ëåííÿ çí³ìêà, ìåíøà äîçà îïðî-
ì³íåííÿ ïàö³ºíòà, ðåíòãåí-ëà-
áîðàíòà òà ë³êàðÿ.

ЧИ МОЖНА ОБІЙТИСЯ БЕЗ 
КВАРТАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ?
Ситуація  Квартальні комітети 
в Козятині ніби не розпускали, але й 
працювати повноцінно вони не можуть. 
Вже більше півроку у них немає 
печаток. Чому так сталося і чи потрібні 
козятинчанам квартальні комітети?

У лікарні встановили надсучасний рентген-апарат

Õîäèëè äî áîðæíèê³â çà ïî-
ñëóãó âèâåçåíîãî ñì³òòÿ. Êîëè 
ìè öüîãî íå ðîáèëè — çáèðàëè 
6–7 òèñÿ÷, êîëè ïðîéøëè ïî òèõ, 
õòî íå ñïëàòèâ ïîâíó âàðò³ñòü ïî-
ñëóãè — ç³áðàëè 15 òèñÿ÷. Âîºí-
êîìàò äîðó÷àâ íàì â³äíåñòè ïî-
â³ñòêè ïðèçîâíèêàì. Ïðèáèðàëè 
òåðèòîð³þ, âèñàäæóâàëè á³ëÿ áó-
äèíê³â òðîÿíäè òà çàéìàëèñÿ îçå-
ëåíåííÿì. Ò³ëüêè â ðàéîí³ ñòåëè 
âèñàäèëè 3 òèñÿ÷³ äåðåâ. Íàâ³òü 
ùîá âèð³øèòè òàêó äð³áíèöþ, ÿê 
äå ñòàâèòè ñì³òòºâ³ áàêè — òðåáà 
ïîðàäèòèñÿ ç ãðîìàäîþ. Ëþäè ç³ 
ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè çâåðòàþòüñÿ 
äî íàñ, à ìè ó ñâîþ ÷åðãó çâåð-
òàºìîñÿ äî êåð³âíèöòâà ì³ñüêî¿ 
ðàäè é ïî ì³ð³ ìîæëèâîñòåé âè-
ð³øóºìî ïèòàííÿ.

— Ç ÿêèìè ïèòàííÿìè íàé÷àñ-
ò³øå äî âàñ çâåðòàþòüñÿ ëþäè?

Íà öå ïèòàííÿ â³äïîâ³ëà ïàí³ 
²ðèíà:

— Ãðîìàäà äî íàñ çâåðòàºòü-

ñÿ ç áàãàòüîõ ïèòàíü. Õòîñü ç 
êèìîñü ïîñâàðèâñÿ, õòîñü ïåðå-
ðèâ äîðîãó, õòîñü çð³çàâ äåðåâî 
÷è ñóñ³äè ìåæó ä³ëÿòü, ó êîãîñü 
íà çèìó íåìàº äðîâ. Êîìóñü ïî-
òð³áíà äîïîìîãà. Íàïðèêëàä, äî-
ãëÿäàëè ìè çà Ë³ä³ºþ Ñòàøåíêî. 
Êîëè âîíà ïîìåðëà — ìè ¿¿ ãðî-
ìàäîþ é ïîõîðîíèëè.

Ïåòðî Äàá³æà íàâ³â ³íøèé 
ïðèêëàä:

— Æ³íêà ïîõèëîãî â³êó ïðî-
ïèñàíà â Áðîâàðàõ, æèâå â íàñ. 
Çà äóøåþ í³ ãðîøà. Ï³øîâ 
äî Â³òàë³ÿ Âå÷åð³, ç éîãî äîïî-
ìîãîþ òà Ëþäìèëè Êóëèê³âñüêî¿ 
ïåðåâåëè ¿é ïåíñ³þ â Êîçÿòèí. 
ÖÍÀÏ öüîãî íå áóäå ðîáèòè, 
òîìó ùî âîíè íå çíàþòü ïðîáëå-
ìè ëþäåé. Ïðîáëåìè ãðîìàäè 
çíàºìî ìè — êâàðòàëüí³ êîì³-
òåòè. Ìè íà ì³ñöÿõ ³ ÷àñòèíà 
ÆÊÃ, ³ ì³ñöåâèé Òåðöåíòð, ³ 
áðèãàäà ç îçåëåíåííÿ òà áëàãî-
óñòðîþ. Ïðè öüîìó ïðàöþºìî 

íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ áåçêî-
øòîâíî. Ïðàöþºìî íå çà ï³ëü-
ãè, à ùîá ïî ì³ð³ ìîæëèâîñò³ 
ëþäè, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, 
ïî÷óâàëè ñåáå á³ëüø-ìåíø çà-
õèùåíèìè, — ñêàçàâ íàîñòàíîê 
íàøî¿ çóñòð³÷³ ãîëîâà êâàðòàëü-
íîãî êîì³òåòó áåç ïå÷àòêè Ïåòðî 
Äàá³æà.

Òàêîæ ìè ïîö³êàâèëèñü äóì-
êîþ, ÷è ïîòð³áí³ êâàðòàëüí³ êî-
ì³òåòè, â ïîïåðåäíüîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Îëåêñàíäðà Ïóçèðà.

— Ó ñèñòåì³ ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ êâàðòàëüí³ êîì³òåòè 
â³ä³ãðàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ. 
Ñàìå âîíè ñïðèÿþòü êóëüòóð-
íîìó ðîçâèòêó òåðèòîð³é. Ñàìå 
÷åðåç íèõ áóäóþòüñÿ äîâ³ð÷³ âçà-
ºìîâ³äíîñèíè âëàäè òà íàñåëåí-
íÿ. ßêùî êâàðòàëüíèé êîì³òåò 
ë³êâ³äóâàòè ÷è çðîáèòè éîãî 
íåëåã³òèìíèì, òî òàêà âëàäà 
âòðà÷àº çâ’ÿçîê ³ç íàñåëåííÿì, — 
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïóçèð.

Голова четвертого квартального комітету Петро Дабіжа. Йому в роботі допомагають  
громадські активісти Ірина Вальчук та Віктор Мельничук 

«Ïðàöþºìî íå çà 
ï³ëüãè, à ùîá ëþäè, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü 
äîïîìîãè, ïî÷óâàëè 
ñåáå á³ëüø-ìåíø 
çàõèùåíèìè»
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²ÑÒÎÐ²ß

Чи підпадає вулиця Терешко-
вої під закон «Про декомуніза-
цію»? Відповідь на це питання 
допоможе дати його текст. Там 
вказано, що закон стосуєть-
ся вулиць, якщо вони названі 
на честь людей, які:
— обіймали керівні посади 
в компартії (від секретаря рай-
кому і вище);
— обіймали керівні посади у ви-
щих органах влади та управлін-
ня СРСР, УРСР чи інших респу-
блік Радянського Союзу;
— працювали в радянських ор-
ганах державної безпеки.
З біографії Валентини Тереш-
кової відомо, що вона була 
членом компартії та депутатом. 

Цього немає у вищезазначе-
ному переліку. Та вона також 
протягом 29 років була членом 
ревізійної комісії ЦК КПРС, а це 
якраз один із вищих органів 
влади у Радянському Союзі. 
Водночас начальник відділу 
аналізу державотворення УІНП 
Богдан Короленко сказав жур-
налісту новинного порталу «LB.
ua», який досліджував цю тему, 
що вулиця Терешкової все-таки 
підпадає під закон «Про деко-
мунізацію».
Додамо, що якби в законі було 
більш чітке формулювання, 
то й спірних питань стосовно 
перейменування вулиць і міст 
не виникало.

Чи можна її декомунізувати?

Село Козятин не єдине на тере-
нах колишнього Козятинського 
району, де є вулиця Терешкової. 
За даними Реєстру адміністра-
тивно–територіального устрою, 
вулиця, названа на честь Вален-
тини Терешкової є у ще трьох 
селах Козятинської громади. 
Це — Кордишівка, Сокілець та 
Титусівка. Ще одна вулиця Те-
решкової є у Махнівці.
Козятинська міська рада лис-
та від Інституту національної 
пам’яті не отримувала, але там 
про існування вулиць Тереш-
кової у селах громади знають 
і збираються їх перейменову-
вати. Питання у процесі вирі-
шення.

— Мешканець Донецької об-
ласті написав звернення на сайт 
міської ради стосовно того, що 
у нас є вулиця Терешкової, — 
розповіла газеті «RIA–Козятин» 
міський голова Тетяна Єрмола-
єва. — У нас є декілька вулиць, 
які ми будемо перейменову-
вати. На найближчу сесію ми 
це питання не виносимо, тому 
що вивчаємо, як їх назвати. 
До цього питання треба підійти 
виважено, варіанти обговори-
ти з громадою, щоб люди були 
дотичні до цього процесу, тому 
що їм там жити.
Що стосується Махнівки, 
то до сільської ради ми не до-
дзвонилися.

Не одне таке 

Виступ на 
чемпіонаті 
 Ñïîðòñìåíêà ç Êîçÿ-
òèíà Ìàð³ÿ Øïàòê³âñüêà 
âèñòóïàëà íà ÷åìï³îíàò³ 
ªâðîïè ó Ïîëüù³ ó ñêëàä³ 
33 ïàðàë³ìï³éö³â çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè. Êîçÿòèí÷àíêà 
ìåòíóëà ñïèñ íà 34 ìåòðè. 
Ïîñòóïèâøèñü áðîíçîâ³é 
ïðèçåðö³ ÷åìï³îíàòó âñüî-
ãî íà 89 ñàíòèìåòð³â, âîíà 
ñòàëà ÷åòâåðòîþ ó ñïèñêó.
×åìï³îíàò ªâðîïè ç ëåã-
êî¿ àòëåòèêè ñåðåä ëþäåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ çà ïàðà-
ë³ìï³éñüêîþ ïðîãðàìîþ 
â³äáóâñÿ ç 1 ïî 3 ÷åðâíÿ 
ó Áèäãîù³ (Ïîëüøà). 
Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 
ïîíàä 700 ëåãêîàòëåò³â ç 
44 êðà¿í ªâðîïè.
Äîäàìî, ùî ó ñêëàä³ Íà-
ö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Ìàð³ÿ ç 
2018 ðîêó. Ìàº âæå âàãîì³ 
ðåçóëüòàòè ó÷àñò³ ó ïðå-
ñòèæíèõ ÷åìï³îíàòàõ. 
Âèñòóïàº íà ÷åìï³îíàòàõ 
Óêðà¿íè ÿê ïî ³íâàñïîð-
òó, òàê ³ ñåðåä çäîðîâèõ 
ñïîðòñìåí³â.

Хроніка 
коронавірусу 
 Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â äâîº 
ìåøêàíö³â êîëèøíüîãî 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 
çàõâîð³ëè íà COVID-19. 
Ñòàíîì íà ðàíîê ñåðåäè, 
23 ÷åðâíÿ, ó íàñ áóëî 
3007 âèïàäê³â êîðîíàâ³ðó-
ñó â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №14
Сьогодні друкуємо із архіва оригінальні двоходові 
задачі на кооперативний мат відомого українсько-
го шахового проблеміста та вінничанина Євгенія 
Григоровича Марінова (15.10.1932 — 13.03.2019). 
В його доробку опубліковано більше однієї тисячі 
оригінальних шахових задач і етюдів в різних місце-
вих і республіканських виданнях.

Задача №16-17 (для школярів)
Є. Марінов (Вінниця) 
(із архіва)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №24 від 17 червня 2021 року. 
Задача №14
1. g4! Цугцванг 1… Kpb5  2. Cb3! Kpa6  3. Cc4x;
1… Kpd5  2. Cd3! Kpe6  3. Cc4x.
Задача №15. Останній хід робили білі
0… g7:h6 : 1.g7x; 0….h7:g6;  1. hg7:+! Kph7  2. g8Ф+! 
Kph6  3. Ф:g6x — ретрозадача!

М. Пархоменко

ОЛЕНА УДВУД 

Çà ï³äðàõóíêàìè æóðíàë³ñò³â, 
Â³ííèöüêà îáëàñòü äðóãà â Óêðà-
¿í³ çà ê³ëüê³ñòþ âóëèöü, íàçâàíèõ 
íà ÷åñòü Âàëåíòèíè Òåðåøêîâî¿. 
Ó öüîìó ðåéòèíãó íàñ îá³ãíàëà 
ëèøå Õìåëüíè÷÷èíà, äå òàêèõ 
âóëèöü 37. Íà Â³ííè÷÷èí³ — 
âñüîãî íà äâ³ ìåíøå, òîáòî 35. 
² îäíà ç íèõ çàõîâàëàñÿ ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³. Öÿ âóëèöÿ ðîçòàøî-
âàíà çà âåðáîâèì ãàºì, ùî â íà-
ðîä³ íàçèâàþòü «²âóøêè».

ХТО ТАКА ТЕРЕШКОВА?
Íàâðÿä ÷è ìîëîäü ÷óëà ùîñü 

ïðî Âàëåíòèíó Òåðåøêîâó. Íà-
òîì³ñòü äëÿ ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ 
¿¿ ³ì’ÿ àñîö³þºòüñÿ ç êîñìîíàâ-
òèêîþ. Áî Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà 
áóëà ïåðøîþ ó ñâ³ò³ æ³íêîþ, ÿêà 
ïîëåò³ëà â êîñìîñ. ¯¿ ïîäîðîæ 
íà êîðàáë³ «Âîñòîê–6» òðèâà-
ëà òðè äîáè. Çà öå ¿¿ óäîñòî¿ëè 
çâàííÿ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó.

Ó ÷àñè ÑÐÑÐ íàçèâàòè âóëèö³ 
³ìåíàìè ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ñòî-
ñóíîê äî êîñìîíàâòèêè, áóëî 
äîñèòü ïîøèðåíîþ ïðàêòèêîþ. 
Àäæå òðåáà áóëî ïîïóëÿðèçóâàòè 
äîñÿãíåííÿ êðà¿íè â ö³é ãàëóç³. 
Ñàìå òàê ó ì³ñò³ Êîçÿòèí, ó ì³-
êðîðàéîí³ «ïîñüîëîê» ç’ÿâèëèñÿ 
âóëèö³ Ãàãàð³íà ³ Êîìàðîâà, 

íà ÷åñòü ðàäÿíñüêèõ êîñìî-
íàâò³â, Êîðîëüîâà, ï³ä êåð³âíè-
öòâîì ÿêîãî Ðàäÿíñüêèé Ñîþç 
çä³éñíèâ ïåðøèé ïîë³ò ó êîñ-
ìîñ. ² ñàìå òàê â ñåë³ Êîçÿòèí³ 
ç’ÿâèëàñÿ âóëèöÿ Òåðåøêîâî¿.

Ïðîòå Âàëåíòèíà Òåðåøêî-
âà â³äîìà íå ëèøå ÿê êîñìî-
íàâò. Âîíà ùå é ïîë³òè÷íà ä³-
ÿ÷êà. Âëàñíå, ó ïîë³òèö³ âîíà 
ùå ç ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. 

Ñïåðøó áóëà äåïóòàòîì ÑÐÑÐ, 
à íèí³ — äåïóòàòêà Äåðæäóìè 
Ðîñ³¿ â³ä ïàðò³¿ «ªäèíà Ðîñ³ÿ».

Âñå áóëî á í³÷îãî, ÿêáè 
íå îäíå àëå: Âàëåíòèíà Òåðåø-
êîâà ãîëîñóâàëà çà àíåêñ³þ Êðè-
ìó, à òàêîæ ï³äòðèìóâàëà ââå-
äåííÿ â³éñüê â Óêðà¿íó. Äîäàìî, 
ùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî Âàëåíòèíó 
Òåðåøêîâó ì³ñòèòüñÿ ³ íà ñàéò³ 
«Ìèðîòâîðåöü» Öåíòðó äîñë³-
äæåííÿ îçíàê çëî÷èí³â ïðîòè 
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, 
ìèðó, áåçïåêè ëþäñòâà òà ì³æ-
íàðîäíîãî ïðàâîïîðÿäêó.

ВУЛИЦІ, НАЗВАНІ В ЧЕСТЬ  
ДЕПУТАТКИ ДЕРЖДУМИ
Цікаво  У селі Козятині одна з вулиць 
названа на честь чинної депутатки 
Російської Держдуми, яка у 2014 році 
голосувала за анексію українського 
Криму. Чи будуть її перейменовувати 
і де ще на Козятинщині є вулиці 
з такою назвою?

ЧЕРГА НЕ ДІЙШЛА 
Êîëè ïðèéíÿëè Çàêîí «Ïðî 

çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî 
òà íàö³îíàë–ñîö³àë³ñòè÷íîãî 
(íàöèñòñüêîãî) òîòàë³òàðíèõ 
ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà çàáîðîíó 
ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿ ñèìâîë³êè», 
á³ëüø â³äîìèé ó íàðîä³ ÿê Çà-
êîí «Ïðî äåêîìóí³çàö³þ», Ìàõ-
í³âö³, ÿêà íà òîé ìîìåíò áóëà 
Êîìñîìîëüñüêèì, ïîâåðíóëè 
³ñòîðè÷íó íàçâó, à â Êîçÿòèí³ 
òà ñåëàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó ïåðåéìåíóâàëè 
ö³ëó íèçêó âóëèöü. Òàê ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³ Æîâòíåâà çì³íèëà 
ñâîþ íàçâó íà Öåíòðàëüíó. 
Àëå äî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ 
Òåðåøêîâî¿ ñïðàâà íå ä³éøëà.

Íàðàç³ íà íåîêóïîâàí³é ÷àñ-
òèí³ Óêðà¿íè º á³ëüøå 200 âó-
ëèöü Âàëåíòèíè Òåðåøêîâî¿. 
Ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó ¿õ áóëî 
çíà÷íî á³ëüøå. Ï³ñëÿ àíåêñ³¿ 
Êðèìó âóëèö³ Òåðåøêîâî¿ ïå-
ðåéìåíóâàëè ó íèçö³ ì³ñò ³ ñ³ë, 
çîêðåìà, ó Êèºâ³, Ëüâîâ³, Îäåñ³, 
Êðîïèâíèöüêîìó.

Âóëèöþ Òåðåøêîâî¿ çáèðà-
þòüñÿ ïåðåéìåíóâàòè ó ñóñ³ä-
í³é ç Â³ííèöåþ Ãí³âàí³, ïðî ùî 
íåùîäàâíî çàÿâèëè ó òàìòåøí³é 
ì³ñüê³é ðàä³. ²íñòèòóò íàö³îíàëü-
íî¿ ïàì’ÿò³ íàïðàâèâ äî Ãí³âàí³ 
ëèñòà ç ðåêîìåíäàö³ºþ ïåðåéìå-
íóâàòè âóëèöþ Òåðåøêîâî¿. Öå 
ïèòàííÿ ïëàíóþòü ðîçãëÿäàòè 
íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿.

Вулиця Терешкової у селі Козятині. 
Розташована вона на околиці населеного пункту 

Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà 
â³äîìà íå ëèøå ÿê 
êîñìîíàâò. Âîíà ùå 
é ïîë³òè÷íà ä³ÿ÷êà. 
Ó ïîë³òèö³ ùå ç ÷àñ³â 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó 



8 RIA-Ê, 24 ÷åðâíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

Íà êàëåíäàð³ ï'ÿòíèöÿ, 
18 ÷åðâíÿ, — ïîïåðåäó òðèäåí-
í³ âèõ³äí³ ³ ñâÿòêóâàííÿ Òð³éö³. 
Ïîãîäà ë³òíÿ, êîìôîðòíà. Ïðà-
âîîõîðîíö³ êàæóòü — öå ñàìå 
òîé ÷àñ, êîëè êîçÿòèí÷àíè ïî-
ðóøóþòü çàêîí ³ âëàøòîâóþòü 
ï’ÿí³ ïîñèäåíüêè. Ìè ïðî¿õà-
ëèñÿ ç ïàòðóëüíèìè «ãàðÿ÷èìè» 
ì³ñöÿìè ì³ñòà. Äëÿ ÷åðãîâîãî 
ïàòðóëÿ, öå çâè÷àéí³ ïîë³öåéñüê³ 
áóäí³. Íàøà ö³ëü — ðîçïîâ³ñòè 
ïðî íåáåçïåêó òà ïîðóøåííÿ, ÿê³ 
ô³êñóþòüñÿ íàé÷àñò³øå.

— Íà ÷åðãóâàííÿ çàñòóïàº 
òðè åê³ïàæ³ ïîë³ö³¿, â êîæíî-
ìó — ïî äâîº ïîë³öåéñüêèõ, — 
ðîçïîâ³äàº íàì íà÷àëüíèê ãðóïè 
ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ êîçÿòèí-
ñüêîãî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ Â’ÿ÷åñëàâ 
Ñóøêî. — Íà æàëü, â Êîçÿòèí³ 
áàãàòî ìîëîä³, ÿêà ó òåìíèé ÷àñ 
äîáè ðîçïèâàº ñïèðòí³ íàïî¿ ó çà-
áîðîíåíèõ ì³ñöÿõ. Íàéá³ëüøå ¿¿ 
íà òåðèòîð³¿ âåëèêîãî ðèíêó. ª 
÷àñò³ ñêàðãè íà ãóëÿííÿ â ïàðêó. 
Àëå ìè ïåð³îäè÷íî éîãî «çà÷èùà-
ºìî». Çàðàç òàì áîÿòüñÿ ñèä³òè.

ПОСИДЕНЬКИ В АЛЬТАНЦІ 
БІЛЯ УЧИЛИЩА 

Ñïåðøó ïî¿õàëè íà ÏÐÁ. 
Íà ãîäèííèêó òðîõè á³ëüøå 

22.00. Ïåðåâ³ðèëè ïîïóëÿðíå 
ì³ñöå, ÿêå îáëþáóâàëà ìîëîäü 
äëÿ â³äïî÷èíêó — òåðèòîð³þ 
ó÷èëèùà. Òàì, ó àëüòàíö³ çà-
ñòàëè ãðóïó, ÿêà ðîçïèâàëà àë-
êîãîëüí³ íàïî¿ — ïèâî òà ïóíø. 
Íà çàóâàæåííÿ ïîë³ö³¿ ñïî÷àòêó 
â³äðåàãóâàëè çäèâîâàíî òà òðîõè 
àãðåñèâíî — íà êøòàëò «ùî ìè 
òàêîãî çðîáèëè?» Àëå ïîò³ì, ï³ñ-
ëÿ ðîç'ÿñíåííÿ ïðàâîîõîðîíöÿ-
ìè ïîðóøåííÿ, óñâ³äîìèëè ñâîþ 
âèíó. Ñïèðòíå âèëèëè, à ñì³òòÿ 
ïðèáðàëè. Òà íå â³äðàçó. Ïåðø 
í³æ âèëèòè, çàïèòàëè, ÷è ìîæíà 
éîãî çëèòè ³ ïðîäîâæèòè ñìàêó-
âàòè âäîìà? Ï³ñëÿ â³äìîâè ï³ø-
ëè ñêëàäàòè ïðîòîêîëè. Äâîì 
ó÷àñíèêà êîìïàí³¿ ïîë³öåéñüê³ 
âèïèñàëè àäì³íïðîòîêîëè, ÿê³ 
ïåðåäáà÷àþòü ñïëàòèòè øòðàô 
òðîõè á³ëüøå ï³âñîòí³ ãðèâåíü.

«СЕРЕНАДИ» ПІД ВІКНАМИ 
ЛІКАРНІ 

Íàñòóïíå ì³ñöå — øàõîâèé 
êëóá á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî ìîñòó. 
Òàì º ñòîëèêè ³ ëàâî÷êè. Òà 
ò³ëüêè çàì³ñòü øàõ³ñò³â ìè çà-
ñòàëè ãðàâö³â ç ïèâíèìè áîêà-
ëàìè òà çàêóñêîþ. À ðîçâåñå-
ëÿâ âñ³õ ìîëîäèé ã³òàðèñò, ùî 
íàñï³âóâàâ ëþáîâíó ìåëîä³þ… 
Çâ³ñíî, öå íå çàáîðîíåíî. Àëå 
íå î 23.08 ³ íå á³ëÿ ë³êàðí³. Ñàìå 

П'ЯНА П'ЯТНИЦЯ: ЯК ВИЛИВАЛИ 
ПИВО ТА ШТРАФУВАЛИ 
Репортаж  Журналісти виїхали 
на спільне патрулювання з 
поліцейськими. Вечір видався плідним — 
оштрафували молодь, яка розпивала 
пиво та горлала біля ЦРЛ після 23.00. 
Дорогою біля Вернигородка затримали 
водія–порушника, а у Білопіллі 
приборкали керманича іномарки, що ледь 
стояв на ногах і мало не наробив лиха 

çà ïîðóøåííÿ òèø³ éîãî ³ ïî-
êàðàëè — âïàÿëè 255 ãðèâåíü 
øòðàôó. À íå òâåðåçèõ ñëóõà÷³â 
ïîïðîõàëè ïðèáðàòè çà ñîáîþ ³ 
ïîâèëèâàòè ñïèðòíå.

×èìàëî ëþäó áóëî ³ á³ëÿ 
òàìòåøíüî¿ êàôåøêè. Á³ëÿ â³-
êîíå÷êà âèøèêóâàëàñÿ ÷åðãà. 
Ï³ñëÿ ïðèõîäó ïðàâîîõîðîí-
ö³â, âñ³ â îäèí ãîëîñ çàÿâè-
ëè — ÷åêàþòü íà êàâó. À òðîõè 
äàë³, íà ëàâî÷êàõ òåæ ñèä³ëà 
ìîëîäü, òà íà ñòîëàõ áóëè âæå 
íå êàâîâ³ ñòàêàí÷èêè, à ïëÿøêè 
ç-ï³ä ïèâà. Ùîïðàâäà, äåÿê³ ç 
íèõ íå âñòèãëè â³äêîðêóâàòè. 
Òîæ ³ êàðàòè íåìàº çà ùî. Àëå 
ðîç'ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ïîë³ö³-
ÿíòè âñå æ ïðîâåëè.

ТО ФАРИ НЕ ПРАЦЮЮТЬ, 
ТО ВИПИВ ЗА КЕРМОМ 

Ïëàíóâàëè ùå çà¿õàòè â öåí-
òðàëüíèé ïàðê, àëå îòðèìàëè 
âèêëèê, ùî â Á³ëîï³ëë³ ï'ÿíèé 
âîä³é íà ñèí³é ³íîìàðö³ ëåäü 
íå çáèâ æ³íêó. Àâò³âêà ãàíÿº 
ïî ñåëó. Ïî¿õàëè íà ï³äìîãó. Äî-
ðîãîþ á³ëÿ Âåðíèãîðîäêà çóïè-
íèëè ï³äîçð³ëó ìàøèíó, â ÿêî¿ 
áóëè ïðîáëåìè ç ôàðàìè. Ïî-
ë³öåéñüê³ ïðàöþâàëè çà ïðîöå-
äóðîþ — ïåðåâ³ðèëè äîêóìåíòè 
âîä³ÿ, çàï³äîçðèëè éîãî â íåòâå-
ðåçîñò³. Òîæ çàïðîïîíóâàëè ïðî-
éòè ïåðåâ³ðêó íà äðàãåð³. Àëå 
âîä³é â³äìîâèâñÿ, ïîñèëàþ÷èñü, 
ÿêùî òðåáà, òî ò³ëüêè â ë³êàðí³. 
Ìàº íà öå ïðàâî.

— Â äàíîìó âèïàäêó º òåõ-
í³÷íà íåñïðàâí³ñòü àâòà, à ñàìå 
íå ïðàöþº ë³âà ôàðà â ðåæèì³ 

Одне з найулюбленіших місць для посиденьок — 
альтанка на території училища. На зауваження поліції 
пиво повиливали 

áëèæíüîãî ñâ³òëà, — ïðîêî-
ìåíòóâàâ ñèòóàö³þ Â’ÿ÷åñëàâ 
Ñóøêî. — Íàäàë³ àâò³âêó âèêî-
ðèñòîâóâàòè ÿê òðàíñïîðòíèé 
çàñ³á íåìîæëèâî, öå ìîæå íà-
ðàæàòè ³íøèõ ó÷àñíèê³â äîðîæ-
íüîãî ðóõó íà íåáåçïåêó. Ïðè¿äå 
ç Â³ííèö³ åâàêóàòîð ³ çàáåðå ¿¿ 
íà øòðàôìàéäàí÷èê.

ßê ïîÿñíèâ Â’ÿ÷åñëàâ Ñóø-
êî, ðàí³øå àâò³âêè çàáèðàëè 
íà øòðàôìàéäàí÷èê ó Êîçÿòè-
í³. Òà òðè òèæí³ òîìó â³äáóëèñÿ 
çì³íè — â îáëàñò³ âîíè áóäóòü 
ò³ëüêè â òðüîõ ì³ñòàõ: Íåìèð³â, 
Ìîãèë³â–Ïîä³ëüñüêèé ³ Â³ííè-
öÿ. Ìè íàéáëèæ÷³ äî Â³ííèö³, 
òîìó ñàìå òóäè ìàøèíó ³ åâà-
êóþþòü. ² âæå çâ³äòè âëàñíèê 
¿¿ áóäå çàáèðàòè. Äëÿ âîä³¿â öå 
íåàáèÿê âäàðèòü ïî êèøåí³. 
Àäæå ïîñëóãè åâàêóàòîðà îá³-
éäóòüñÿ áëèçüêî 4000 ãðèâåíü. 
Òîä³ êîëè ñàì øòðàô çà òåõí³÷íó 
íåñïðàâí³ñòü âñüîãî ëèøåíü 340.

Çàâåðøàëüíèì ïóíêòîì íà-

øîãî ñï³ëüíîãî ðåéäó ñòàëî 
Á³ëîï³ëëÿ. Òàì â öåíòð³ ñåëà 
ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè ï'ÿíîãî 
âîä³ÿ ³íîìàðêè. Â³í âñ³ëÿêî íà-
ìàãàâñÿ äîâåñòè, ùî â³í ïðàâèé, 
ùî íå ¿çäèâ ñåëîì ï'ÿíèé, à ïðî-
ñòî ñèä³â ó ìàøèí³ íà óçá³÷÷³ 
äîðîãè. Ïîäåêóäè ïðîñêàêóâàëè 
ëàéëèâ³ ñëîâà, ïîãðîæóâàâ àäâî-
êàòîì òà â³äìîâèâñÿ â³ä àëêîòåñ-
òó. Òà òóò, ÿê êàæóòü, «ðåçóëüòàò 
íà îáëè÷÷³». Òèì ïà÷å º ñâ³äêè 
òà â³äåîäîêàç. Òîæ ãîðå-âîä³þ 
çàãðîæóº äî 17 òèñÿ÷ øòðàôó, 
à ìàøèí³ — ïðÿìà äîðîãà íà â³-
ííèöüêèé øòðàôìàéäàí÷èê.

Íà ÷åðãóâàííÿ ç ïîë³öåéñüêè-
ìè ìè çàñòóïèëè, ÿê ñòåìí³ëî, 
î 22.00. Ïîâåðíóëèñÿ î ï³â 
íà ïåðøó íî÷³. Ùå äîâãî ïðî-
êðó÷óâàëè ïîáà÷åíå â ãîëîâ³. 
Íåëåãêà òà íåáåçïå÷íà öå ñïðà-
âà — ïðèáîðêóâàòè ïîðóøíèê³â, 
òèì ïà÷å ï’ÿíèõ òà íåàäåêâàò-
íèõ. Õîò³ëîñÿ á, ùîá íà òåðåíàõ 
íàøîãî êðàþ òàêèõ áóëî ìåíøå.

Шаховий клуб вночі перетворюється 
на «кафешку». Цього разу тут розпивали напої 
та співали пісень 

По дорозі біля Вернигородка зупинили автівку 
через несправну фару. Тепер її евакуюють 
на штрафмайданчик у Вінниці 

У Білопіллі патрульна поліція затримала 
п'яного водія іномарки. Він ганяв по селу 
та дивом не наробив лиха

Ïëàíóâàëè ùå çà¿õàòè 
â öåíòðàëüíèé ïàðê, 
àëå îòðèìàëè âèêëèê, 
ùî â Á³ëîï³ëë³ ï'ÿíèé 
âîä³é íà ³íîìàðö³ 
ëåäü íå çáèâ æ³íêó
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— Зараз в готелях Анталії та 
Кемеру головно проживають 
українці, — зауважує Керим, 
працівник готелю. — Це май-
же 60% бронювань. Росіяни 
не їдуть, адже через коронаві-
рус і певні політичні причини, 
закрили авіаперельоти з Туреч-
чиною. Але ми щасливі бачити 
тут українців.
На пляжі чутно переважно укра-
їнську мову, відчуваєш себе 
ніби вдома.
— Я приїхала з Черкас, — гово-

рить Надія. — Цього року дійсно 
багато українців. Це, мабуть, 
тому, що ціни на тури лояльні. 
Однак єдине, що засмутило, те, 
що користування Wi–Fi — 2 до-
лари за добу.
Серед відпочивальників є ба-
гато турецьких родин, а також 
були біженці з Палестини, 
Ірану, жителі Білорусії. Багато 
готелів у містечку Кемер та Ан-
талія уже відкрились. Кафе та 
заклади харчуванні відкрилися 
частково.

Наших найбільше 

РЕКЛАМА

ÏÎÄÎÐÎÆ²

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Äâ³ ãîäèíè ïîëüîòó ³ âè â êðà-
¿í³ ñïåêîòíîãî ñîíöÿ. Íà ãðàäóñ-
íèêó ïîêàçóº +35. Ìî¿ â³äâ³äèíè 
ïðèïàëè íà ïî÷àòîê òóðèñòè÷-
íîãî ñåçîíó â Òóðå÷÷èí³, ê³íåöü 
òðàâíÿ — ïî÷àòîê ÷åðâíÿ. Àáè 
çàîõîòèòè òóðèñò³â, âëàäà Òóðå÷-
÷èíè íà äåÿêèé ÷àñ â³äì³íèëà 
ÏËÐ-òåñò äëÿ òóðèñò³â ç Óêðà¿-
íè. Îäíàê ç 1 ÷åðâíÿ çíîâó-òàêè 
ïîâåðíóëè öþ âèìîãó. Ïîñåëåí-
íÿ â ãîòåë³ â³äáóâàºòüñÿ äîñèòü 
øâèäêî — çà 10–15 õâèëèí. 

— Çàðàç ó íàñ çàïîâíåí³ âñ³ 
íîìåðè. Áðîíþâàòè ñë³ä çà-
çäàëåã³äü. Àäæå áóëà ïàðà, ÿêà 
õîò³ëà ïðîäîâæèòè ïðîæèâàííÿ 
â ãîòåë³ ùå íà ê³ëüêà äí³â. Ìè 
â³äìîâèëè. Âñ³ íîìåðè áóëè 
çàáðîíüîâàí³ ðàí³øå, — ãîâî-
ðèòü àäì³í³ñòðàòîðêà ãîòåëþ 
Åìåëü. Âîíà ïðèâ³òíî ðîçïîâ³-
ëà, ùî â ãîòåë³ îêð³ì ïðîæè-
âàííÿ, âêëþ÷åíî áåçêîøòîâíå 
òðèðàçîâå õàð÷óâàííÿ, à òàêîæ 
âñ³ ñîëîäê³ íàïî¿, êàâà, ÷àé ö³-
ëîäîáîâî. Òàêîæ áåçêîøòîâíî 
çàáåçïå÷óþòü çàñîáàìè ã³ã³ºíè.

Âñ³ì íà ðóêè îäÿãàþòü áðàñëåò 
ç íàçâîþ ãîòåëþ.

— Öåé áðàñëåò ïîòð³áíî íî-
ñèòè ïîñò³éíî, îñîáëèâî êîëè 
éäåòå â ì³ñòî. Ðàïòîì çàáëóêàºòå 
÷è ïîòð³áíà áóäå äîïîìîãà — 
ïîë³öåéñüêèé âàì äîïîìîæå, — 
çàóâàæèâ ïðàö³âíèê ãîòåëþ Êå-
ðèì. Â³í ïåðå¿õàâ â Òóðå÷÷èíó ç 
Êàçàõñòàíó. Âæå ïîíàä 10 ðîê³â 

ïðîæèâàº ç ðîäèíîþ â ì³ñòå÷êó 
Êåìåð. Ìàº òàêîæ âëàñíó êðàì-
íèöþ ç îäÿãîì.

— À ÷è îáîâ’ÿçêîâå íîñ³ííÿ 
ìàñêè â ãîòåë³? — çàïèòóþ.

—  Í ³ .  Ä ë ÿ  ò ó ð è ñ ò ³ â 
íå îáîâ’ÿçêîâî íîñèòè ìàñêó. 
Íàñîëîäæóéòåñü â³äïî÷èíêîì!

Â ðåñòîðàí³, äå õàð÷óþòü 
òóðèñò³â, — ãàðÿ÷³ ñòðàâè íà-
ñèïàþòü ñàì³ êóõàð³, à ñàëàòè, 
çåëåíü, îâî÷³, ñèðè òà ñîëîäî-
ù³ — ìîæóòü áðàòè ñàì³ ãîñò³, 
ñê³ëüêè çàáàæàþòü. Âñ³ ïðàö³â-
íèêè çàâæäè â ìàñêàõ. Ï³ñëÿ 
êîæíîãî ïðèéîìó ¿æ³ — ñòîëè-
êè ïðîòèðàþòü äåç³íôåêö³éíèì 
ðîç÷èíîì. Àí³ìàòîðè â ïåð³îä 
ïîâíîãî ëîêäàóíó â ãîòåëÿõ 
Òóðå÷÷èíè íå ïðîâîäèëè ðîç-
âàæàëüíèõ çàõîä³â. Îäíàê çàðàç 
ðîçâàæàþòü òóðèñò³â ç ðàíêó 
äî ï³çíüîãî âå÷îðà.

Ö³íè íà ïðîæèâàííÿ íà ïî-
÷àòêó òóðèñòè÷íîãî ë³òíüîãî 
ñåçîíó — áóëè ëîÿëüíèìè. 
Çà äîáó — 1000 ãðèâåíü.

— Ö³íè íà ãîòåë³ äåøåâø³, í³æ 
ìèíóëîãî ðîêó, — êàæå, 32-ð³÷-
íèé Åìðà. Â³í æèâå â Ñòàìáóë³. 
Íà â³äïî÷èíîê äî Àíòàë³¿ ïðè-
¿æäæàº ÷åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü. 
Â ÷åðâí³ ö³íè íà ïðîæèâàííÿ 
â ãîòåë³ ïî÷èíàþòü çðîñòàòè. 
Ïðèáëèçíî â³ä 70–200 äîëàð³â 
çà äîáó. ß îïëàòèâ çà 10 äí³â 
ïðîæèâàííÿ 400 äîëàð³â, â ÷åðâ-
í³ ö³íà çðîñòå íà 20%.

Êîëè ³äåø âçäîâæ ïðîäóêòî-
âèõ ìàãàçèí³â, êîæåí ïðîäàâåöü 

УКРАЇНЦІВ У ТУРЕЧЧИНІ 
ЧЕКАЮТЬ З НЕТЕРПІННЯМ 
Відпочинок  Цьогоріч Туреччина 
пропонує чи не найдоступніший 
відпочинок серед закордонних 
курортів. Наша журналістка побувала 
в турецьких містах Кемер та Анталія 
і розповіла про особливості 
відпочинку під час карантину 

ïðèïðîøóº: «Çàõîäüòå, ïðèãîùó 
ñîëîäîùàìè, ÷àºì!» Âàæêî â³ä-
ìîâèòè. Ö³íè íà ïðîäóêòè õàð-
÷óâàííÿ â Òóðå÷÷èí³ íå âïàëè. 
Íà äåÿê³ òîâàðè ï³äíÿëèñÿ.

«ßêùî 5 ë³òð³â îëèâêîâî¿ îë³¿ 
êîøòóâàëî 35 òóðåöüêèõ ë³ð, 
òî çàðàç — 70. Ùîá ñìà÷íî 
ïî¿ñòè âóëè÷íî¿ ¿æ³ — ïîòð³áíî 
çàïëàòèòè 40 òóðåöüêèõ ë³ð», — 
êàæå Àõìåò Àãóë ç ì³ñòà Áóðñà.

Îäíà íîâà òóðåöüêà ë³ðà — 
öå òðè óêðà¿íñüê³ ãðèâí³. Ê³ëî-
ãðàì â³äîìî¿ òóðåöüêî¿ ïàõëàâè 
â êðàìíèöÿõ Êåìåðó êîøòóº â³ä 
10 äîëàð³â, ïðîòå — öå íå îñòà-
òî÷íà ö³íà. ̄ ¿ ìîæíà âèòîðãóâàòè 
äî ùå ìåíøî¿.

— Ìåí³ ïðîïîíóâàëè ïðè-
äáàòè ïàðôóìè çà 100 äîëàð³â. 
ß çðîáèâ âèãëÿä, ùî öå íàäòî 

äîðîãî, — ðîçïîâ³äàº 34-ð³÷íèé 
Ìèêîëà, òóðèñò ç Á³ëîðóñ³¿. 
Ïðîäàâåöü ñêèíóâ ö³íó äî 50 äî-
ëàð³â. ß â³äìîâèâñÿ, ³ ïîïðîñèâ 
30 äîëàð³â. Â³í ïîãîäèâñÿ ³ ïðî-
äàâ ìåí³ ïàðôóìè çà 30 äîëàð³â.!

 Ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó ÿ ïîì³-
òèëà, ùî äî òóðèñò³â ç Óêðà¿-
íè îñîáëèâå ñòàâëåííÿ. Ìåíå 
÷àñòî çàïèòóâàëè ïðî ñèòóàö³þ 
íà Äîíáàñ³, ³ ïðè öüîìó äîäà-
âàëè «Òóðå÷÷èíà — ï³äòðèìóº 
Óêðà¿íó — ìè íå ïîâàæàºìî 
Ïóò³íà». Íà ïëÿæàõ ñïîê³éíî, 
÷èñòî, º òóàëåòè, îáëàøòîâàí³ 
ñì³òíèêè, òàêîæ òóðèñòàì ïðî-
ïîíóþòü ð³çí³ åêñêóðñ³¿.

— Òóðå÷÷èíà âì³º â ñåáå çà-
êîõóâàòè, — ñêàçàâ íàì Ñà¿ä. 
Â³í ê³ëüêà ðîê³â ïðàöþº ã³äîì 
ó ì³ñòå÷êó Êåìåð. ß ïåðåêîíà-
ëàñü — òàê, âì³º!

Відпочивальникам видають всі холодні напої 
безкоштовно, на пляжі працюють рятувальники 

У готелях Туреччини працівники ресторану всі 
працюють в масках 

Âðàíö³ ö³íà ïîì³äîð³â 
íà ðèíêó 5 ë³ð, à óæå 
ââå÷åð³ – âîíà ïàäàº 
äî 2–3 ë³ð.  Äåøåâ³ 
òàêîæ ôðóêòè - 
áàíàíè, àïåëüñèíè
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.05, 02.25, 05.20 Новини 
07.05 Т/с «Гордiсть» l  
08.05, 03.00, 04.45, 05.55 Д/ф 
«Американська мрiя. У пошуках 
правди» 
08.10 Земля, наближена до 
неба 
08.25 Д/ц «Дикi тварини» 
09.05 Суспiльна студiя. 
Марафон «Моя Конституцiя» 
13.00 Пишемо iсторiю. На 
шляху до Незалежностi 
13.15 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi» 
15.10 Телепродаж 
15.40 Д/ф «Весiльний спадок» 
17.25 Т/с «Римська iмперiя» l  
18.50, 00.40 Х/ф «Мої думки 
тихi» l  
21.25, 00.30, 02.50, 05.45 
Спорт 
21.35, 03.05 Суспiльно-
полiтичне ток-шоу «Зворотний 
вiдлiк» (iз сурдоперекладом) 
23.30 Перша шпальта 

1+1 
05.35, 04.00 «Життя вiдомих 
людей» 
07.05 Х/ф «Пiнгвiни мiстера 
Поппера» 
09.00 «ТСН-тиждень» 
10.30 «Свiт навиворiт» 
12.00 «Мандруй Україною з 
Д. Комаровим» 
19.30, 04.50 ТСН 
20.13 «Проспорт» 
20.15 Х/ф «Дiамантова рука» 
22.20 Т/с «Легковажна жiнка» s  
02.10 Х/ф «Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш» s  

IНТЕР 
05.25 «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, 03.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Прогулянка по 
Бангкоку» l  
14.15 Х/ф «Четверо проти 
банку» s  
16.05 «Жди меня. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Концерт «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 
22.40 Х/ф «Карнавал» 
01.50 Х/ф «Всього один 
поворот» 

ICTV 
04.55 Громадянська оборона 
06.35 Факти тижня 
08.50 Х/ф «Невдахи» 
10.45 Х/ф «Король Ральф» 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме» 
14.50 Х/ф «Куленепробивний» s  
16.25 Х/ф «Пташка на дротi» s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Гудзонський яструб» s  
21.10 Х/ф «Побачення наослiп» 
23.05 Х/ф «Дiамантовий 
полiцейський» s  
01.00 Х/ф «Пес на ланцюгу» n  
02.45 Секретний фронт 
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Орел i решка» 
09.15, 11.00 «Kids time» 
09.20 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
09.55 М/ф «Том i Джерi. 
Гiгантська пригода» 
11.05 Х/ф «Крiстофер Робiн» 
13.10 М/ф «Angry Birds в кiно» 
15.00 М/ф «Angry Birds в кiно 2» 
17.00 М/ф «Заплутана iсторiя» 
18.55 Х/ф «Учень чаклуна» 
21.00 Х/ф «Патрiот» s  
00.35 Х/ф «Куля в лоб» s  
02.10 «Служба розшуку дiтей» 
02.15 «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 
10.40 Х/ф «В останнiй раз 
прощаюся» l  

12.45, 15.20 Т/с «Вiражi долi» l  
16.50, 20.00 Т/с «Поговори з нею» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи 1/8 фiналу 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.00 Х/ф «Ромашка, 
кактус, маргаритка» 

СТБ 
08.30 Т/с «Папаньки» l  
13.25, 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 «Любов з 
ароматом кави» l  

НTН 
06.00 М/ф «Таємниця третьої 
планети» 
08.25 М/ф «Пригоди козака 
Енея» 
09.10 Х/ф «Фантазiї Веснухiна» 
11.45 Х/ф «Сто грамiв» для 
хоробростi...» 
13.10 Х/ф «Слiд Сокола» 
15.20, 02.25 «Випадковий 
свiдок» 
17.10 Х/ф «Iван Сила» 
19.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 
вулицi» 
20.50 Х/ф «Перегони «Гарматне 
ядро» 
22.45 Мюзикл «Сорочинський 
ярмарок на НТН» 
00.25 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!» 
01.50, 03.05 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
09.15 Х/ф «Панi Метелиця» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 
01.15, 02.00 Країна У 
02.30 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
08.55 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Машрутом змiн 
09.30, 17.20 Незвiдана Україна 
09.55 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.20 Х/ф «Лiсова пiсня» 
12.10 Шукачi пригод 
12.25 Буковинськi загадки 
12.35 Д/с «Свiт дивовижних 
тварин» 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Як Козаки У Хокей 
Грали» 
14.05 М/ф «Як Козаки 
Iнопланетян Зустрiчали» 
14.25 М/ф «Як Козаки На Весiллi 
Гуляли» 
14.40 М/ф «Капiтошко» 
14.45 Пiщана казка 
15.05 Мiста i мiстечка 
15.30 В УКРАЇНI 
16.05 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
17.40 Країна пiсень 
18.40 Небезпечна зона 
19.00 Життя пiслязавтра 
20.00 Цикл «Нашi тридцять» Я 
не зламалась 
20.25 Задача з зiрочкою 
20.30 В Українi 
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, 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» 

UA:ПЕРШИЙ  
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.40, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 18.50 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.05 Край пригод 
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Дикi тварини» 
23.00 Спецпроєкт «Справа 
Тлявова» 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 

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, 04.35 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Т/с «Легковажна жiнка» s  
02.30 Х/ф «Дiамантова рука» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна 
програма» 
12.25 Х/ф «Все або нiчого» s  
14.40, 15.35 «Вещдок» 
16.30 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.50 Х/ф «Пiрати 
ХХ столiття» 
01.30 Х/ф «З життя начальника 
карного розшуку» 
04.35 «М/ф» 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.20 Секретний фронт 
11.35, 13.15 Х/ф «Дiамантовий 
полiцейський» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Х/ф «Побачення 
наослiп» 
16.30 Х/ф «Гудзонський 
яструб» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.30 Т/с «Пес» s  
00.00 Т/с «Фантом» s  
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.45 «Kids time» 
06.05 «М/ф» 
06.10 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.50 «Орел i решка» 
09.55 Т/с «Грiмм» s  
11.45 Х/ф «Новi мутанти» s  
13.30, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.05 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Автобан» s  
23.00 Х/ф «Шанхайський 
перевiзник» s  
01.00 Х/ф «Вен Вайлдер - 
король вечiрок» s  
02.45 «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 
10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи 1/8 фiналу 

СТБ 
10.25 «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 «Другий шанс 
на перше кохання» l  

НTН 
07.35, 14.50, 17.00, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.15 Х/ф «Наречений з того 
свiту» 
09.15 Х/ф «До Чорного моря» 
10.35 Х/ф «Перегони «Гарматне 
ядро» 
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
«Свiдок» 
13.00 Х/ф «Дiм сонця, що 
сходить» s  
17.50 «Будьте здоровi» 
19.30 Т/с «CSI: Маямi» s  
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Живiть у радостi» 
01.00 Х/ф «Папуга, що говорить 
на iдиш» 
03.30 «Речовий доказ» 

TET 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 

UA:ВIННИЦЯ 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15 Крутий замiс 
09.50, 18.10 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.15 Буковинськi загадки 
10.25 Телевiзiйний серiал «Вiра» 
12.10 Я вдома 
12.35, 18.45 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» ,26с. Як рух «Зроби 
сам» змiнить ваше майбутнє 
13.30 Лайфхак українською 
13.40 Ок, я тобi поясню 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Бегемот та Сонце» 
14.15 М/ф «Горщик-Смiхотун» 
14.30 М/ф «Кривенька Качечка» 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.40 ЗаАрхiвоване 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть» 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00, 20.10 т/с 
11.45 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Час змiн 
15.00 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
16.15 «З Нейтом про 
мистецтво» 
17.05 «На власнi очi» 
17.30 т/с «Гордiсть» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Роздивись 
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, 18.50 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.05 Край пригод 
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.30 Спецпроєкт «Справа 
Тлявова» 
19.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.10 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.15 Д/ф «Сходи Якова» 

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, 04.35 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45, 02.30 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.43 «Проспорт» 
20.45, 21.50 Т/с «Свати» 
22.55 Т/с «Легковажна жiнка» s  

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Чоловiк 
нарозхват» s  
14.30, 15.35 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
23.55 Х/ф «Огарьова, 6» 
01.40 Х/ф «Буднi карного 
розшуку» 
04.35 «М/ф» 

ICTV 
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 Факти 
04.50 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 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.25, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Термiнатор-3: 
Повстання машин» s  
15.35, 16.15 Х/ф «Термiнатор-5: 
еенеза» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 02.50 Секретний фронт 
23.50 Т/с «Фантом» s  
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.15 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.20 «Орел i решка» 
09.25 Т/с «Грiмм» s  
11.15 Х/ф «Грошi вирiшують 
все» 
13.10, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Обдурити всiх» 
23.00 Х/ф «Шанхайськi лицарi» 

01.10 «Iмпрув Live Show» l  
02.10 «Служба розшуку дiтей» 
02.15 «Зона ночi» 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.10 Т/с «Другий 
шанс» l  
01.10 Гучна справа 
01.45 Телемагазин 
02.15 Реальна мiстика 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.55 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 «Список 
бажань» s  
01.05 Т/с «Торгашi» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Будьте здоровi» 
07.55, 14.50, 17.00, 03.15 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.45 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Хiд конем» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Вартiсть життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «Дiти Дон Кiхота» 
01.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi» 
02.15, 03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Стоптанi туфельки» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 
01.15, 02.00 Країна У 
02.30 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50, 18.10 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.15 Буковинськi загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Роздивись 
12.40 Край пригод 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
14.15 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко» 
14.30 М/ф «Курка, Яка Несла 
Всяку Всячину» 
14.40 «Шо? Як?» 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
18.45 Недалечко 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
«Гордiсть»

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Роздивись 
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, 18.50 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.05 Край пригод 
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Хорея 
Козацька 
17.30, 22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi» l  

1+1 
05.35, 09.25, 10.20, 04.10 
«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» 
14.45, 02.40 «Одруження 
наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.33 «Чистоnews 2021» 
20.38 «Проспорт» 
20.40 Т/с «Свати» 
21.45 «Право на владу 2021» 
00.45 Х/ф «Iнша жiнка» s  

IНТЕР 
05.25, 23.15 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Я - мiльярдер» s  
14.30, 15.35 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
00.10 Х/ф «У зонi особливої 
уваги» 
02.05 Х/ф «Хiд у вiдповiдь» 
04.50 «М/ф» 
04.55 «Телемагазин» 

ICTV 
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика! 
04.20 Факти 
04.40 Т/с «Таємнi дверi» s  
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.05 Т/с «Смертельна зброя» s  
11.00, 13.15, 21.30 Т/с «Пес» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Х/ф «План втечi» s  
16.50 Х/ф «План втечi-2» s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25 Анти-зомбi Прем’єра 
00.00 Т/с «Фантом» s  
02.50 Анти-зомбi 
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.10 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.15 «Орел i решка» 
09.20 Т/с «Грiмм» s  
11.10 Х/ф «Учень чаклуна» 
13.15, 19.00 «Аферисти в 
сiтях» s  
15.15 Т/с «Надприродне» s  
17.00 «Хто зверху?» l  
21.05 Х/ф «Голiвудськi копи» s  
23.40 Х/ф «Лiтак президента» s  
02.00 «Iмпрув Live Show» l  
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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, 
23.00, 02.15 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.50 Т/с «Не хочу тебе 
втрачати» l  
23.10 Слiдами 
01.45 Телемагазин 
03.05 Реальна мiстика 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.55 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 «Снайперка» s  
01.00 Т/с «Торгашi» 

НTН 
05.00 «Top Shop» 
06.20 «Вартiсть життя» 
07.55, 14.50, 17.00, 02.45 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.15 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама» 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
17.50 «Правда життя» 
23.00 «Акцент» 
23.30 Х/ф «У квадратi 45» 
00.50 «Легенди бандитського 
Києва» 
01.50, 03.30 «Речовий доказ» 
04.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
10.15, 23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 
01.15, 02.00 Країна У 
02.30 Щоденники Темного s  
04.00 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.50 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Роздивись 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.45 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф «Казка Про 
Жадiбнiсть» 
14.15 М/ф «Як Козаки Наречених 
Виручали» 
14.40 «Шо? Як?» 
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 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 08.05 Край пригод 
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, 18.50 Т/с «Доктор 
Блейк» s  
08.20 ЗаАрхiвоване 
08.30 Я вдома 
09.05 Телепродаж 
09.35, 00.30 Т/с «Гордiсть» l  
11.35 Земля, наближена до 
неба 
11.50 Еко-люди 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт 
17.30, 04.10 Перша шпальта 
19.55 Д/ц «Супер - чуття» 
22.00 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
23.00 #ВУКРАЇНI 
01.25, 03.05 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.05 Д/ф «Американська мрiя. 
У пошуках правди» 
04.40 Енеїда 

1+1 
05.15 «Свiтське життя. 2021» 
06.05, 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, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день» 
14.45 «Одруження наослiп» 
17.10 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
20.18 «Проспорт» 
20.20 «Одруження наослiп 7» 
22.20 Х/ф «Шпигунка» s  
00.40 Х/ф «Ледi-Бос» s  
02.40 Х/ф «Iнша жiнка» s  

IНТЕР 
05.25, 23.20 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
12.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс» s  
14.30, 15.35, 01.10 «Вещдок» 
16.25 «Вещдок. Особый 
случай» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Х/ф «007: Завтра нiколи 
не помре» s  
02.45 «Жди меня. Україна» 
03.55 «Україна вражає» 
04.15 «Орел i решка. 
Морський сезон» 

ICTV 
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.25 Факти 
04.55 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, 20.10 Дизель-шоу l  
11.35, 13.15, 00.20 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.15 Х/ф «Король 
Ральф» 
17.00 Х/ф «Куленепробивний» s  
18.45 Факти. Вечiр 
23.05 Скетч-шоу «На 
трьох-10» 16+ Прем’єра 
01.45 Х/ф «План втечi-3» s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.10 «Kids time» 
06.05 М/с «Том i Джеррi - Шоу» 
07.15 «Орел i решка» 
10.15 Т/с «Грiмм» s  
11.00 «Хто проти 
блондинок?» l  
15.00 Х/ф «Ханна. Досконала 
зброя» s  
17.00 Х/ф «Агент Єва» s  
19.00 Х/ф «Кров за кров» s  
21.10 Х/ф «22 милi» s  
23.05 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» s  

01.30 «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 
10.30 Т/с «Кiльце з рубiном» l  
12.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
15.25, 00.00 Гра #1 
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Європейський 
дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи 1/4 фiналу 
00.05 Гучна справа 
01.05, 02.00 Т/с «Знайда» 
01.30 Телемагазин 
04.40 Реальна мiстика 

СТБ 
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 
iсторiя» 
06.35 Т/с «Коханка у спадок» s  
10.40, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над 
прiрвою» l  
01.20 Х/ф «Велике весiлля» s  

НTН 
05.00, 04.45 «Top Shop» 
06.20 «Правда життя» 
07.50, 14.45, 17.00, 02.30 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.00 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Версiя полковника 
Зорiна» 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 
Маямi» s  
21.30 «Мир чи вiйна» 
23.30 «Святитель Iоанн. 
Повернення додому» 
01.05 «Легенди бандитського 
Києва» 
02.45 «Речовий доказ» 
03.45 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф «Принцеса Мален» 
10.15 Т/с «Нове життя Василини 
Павлiвни» 
11.15, 18.15 4 весiлля 
13.15, 16.15 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 Iгри Приколiв 
01.15, 02.00 Країна У 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.15, 18.40 Буковинськi 
загадки 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Вiра» 
12.10 Роздивись 
12.40 Край пригод 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документльна 
програма”Неймовiрнi винаходи» 
13.30 Лайфхак українською 
13.35 Кiношкола вдома 
13.45 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.10 М/ф «Некмiтливий 
Горобець» 
14.15 Пiщана казка 
14.25 М/ф «Лежень» 
14.40 «Шо? Як?» 
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» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.50, 03.35, 05.35 Новини 
07.05 М/ф 
08.05, 14.35 Д/ц «Дикi Дива. 
Дикi тварини в зоопарку Сан-
Дiєго» 
08.30, 05.05 Д/ц «Дикi 
тварини» 
09.05 Телепродаж 
09.35 Антропологiя 
10.10 #ВУКРАЇНI 
10.35 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона» 
14.00 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
16.05 Концерт. Iво Бобул 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи». Вiдкритий океан 
17.45 Х/ф «Легенда Карпат» l  
19.40 Х/ф «Веселi жабокричi» 
21.25 Пишемо iсторiю. 
Севастополь - мiсто української 
слави 
21.50 Пишемо iсторiю. 
Визволення Києва 
22.05 Пишемо iсторiю. 
Повоєнне вiдновлення України 
22.20 Пишемо iсторiю. Петро 
Шелест 
22.35 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети». Юлiй Цезар: слава 
Рима 
01.15, 02.30, 03.30, 05.30 Д/ф 
«Американська мрiя. У пошуках 
правди» 
01.20 Д/ф «Американська мрiя» 
02.35 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи» 
04.55 Роздивись 

1+1 
05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 «Життя вiдомих 
людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 18.30 «Свiт навиворiт» 
15.00, 16.05, 17.10 Т/с «Свати» 
20.15 «Вечiрнiй квартал» 
22.10, 03.55 «Жiночий 
квартал» 
23.20 «Свiтське життя. 2021» 
00.20 Х/ф «Ледi-Бос» s  
02.20 «Одруження наослiп» 

IНТЕР 
05.05 «Телемагазин» 
05.35 «Орел i решка. 
Морський сезон» 
06.25 «М/ф» 
06.50 «Слово Предстоятеля» 
07.00 Х/ф «Мiа i бiлий лев» 
ПремТєра 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 «Позаочi» 
12.00 Х/ф «Гостя з майбутнього» 
18.10 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс» 
22.10 Х/ф «Найчарiвнiша та 
найпривабливiша» 
23.55 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
01.30 Х/ф «Все можливо» 
03.05 Х/ф «Бережiть жiнок» 

ICTV 
04.20 Скарб нацiї 
04.30 Еврика! 
04.35 Факти 
05.00 Х/ф «Невдахи» 
06.40 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 
стрiлятиме» 
08.25 Х/ф «Пташка на дротi» s  
10.35, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Блейд» s  
21.40 Х/ф «Блейд-2» s  
23.55 Х/ф «Ласкаво просимо у 
Зомбiленд» n  
01.40 Т/с «Таємнi дверi» s  
03.15 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Вар’яти» l  
08.10, 10.00 «Kids time» 
08.15 М/ф «Смурфики: 
Загублене мiстечко» 
10.05 «Орел i решка. 
Земляни» 
11.00 «Орел i решка. Чудеса 
свiту» 
12.00 «Орел i решка» 

14.10 М/ф «Заплутана iсторiя» 
16.05 Х/ф «Падiння Олiмпу» s  
18.20 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 
2» s  

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.40 Реальна мiстика 
08.50 Х/ф «Лiкар щастя» l  
11.00, 15.20, 21.00 Т/с 
«Покоївка» l  
20.00 Головна тема 
21.35 Європейський дайджест 
21.50 Футбол. Чемпiонат 
Європи 1/4 фiналу 
00.00 Гучна справа 
01.00, 02.00 Т/с «Вiражi долi» l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 
07.00 Т/с «Проти течiї» s  
17.00 «СуперМама» l  
21.00 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
23.15 «Звана вечеря» l  

НTН 
08.10 Х/ф «Беремо все на себе» 
09.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю 
фронту» l  
12.55 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
14.00 Т/с «Смерть у раю» s  
18.05 «Переломнi 80-тi» 
19.00, 02.10 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Гусарська балада» 
21.20 Х/ф «Оксамитовi ручки» 
23.20 Х/ф «Нiндзя» n  
01.05 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
02.40 «Випадковий свiдок» 
03.00 «Речовий доказ» 
04.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.20 Х/ф «Тiм Талер або 
Проданий смiх» 
13.20 Х/ф «Русалонька» 
15.00 Х/ф «Маленька чорна 
книжка» s  
17.00 Х/ф «Ранковий пiдйом» s  
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.30 Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Танька i Володька 
23.00, 00.00 Країна У 
00.30 Панянка-селянка 
02.30 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Земля.наближена до 
неба 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Документальний цикл 
«Свiт дикої природи» 
10.20 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.15 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi» 
12.40, 15.50 Буковинськi 
загадки 
12.45 Плiч -о-плiч 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
14.35 М/ф «Як Козаки У Хокей 
Грали» 
14.50 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
15.00 М/ф «Iванко Та Воронячий 
Цар» 
15.10 М/ф «Черевички 
15.20 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
15.30 «Шо? Як?» 
16.00 Маршрутом змiн 
16.20 В Українi 
16.45 Х/ф «Проти всiх ворогiв» 
18.20 Задача з зiрочкою 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування Четверта влада 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» (iз 
сурдоперекладом) 
21.50 В УКРАЇНI 
22.15 Х/ф «Справжня гра 
престолiв»  

UA:ПЕРШИЙ 
06.05, 04.00 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
00.05, 03.35, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15, 00.30, 00.30 Д/ф 
«Американська мрiя. У пошуках 
правди» 
08.20 Д/ц «Дикi тварини» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Незвiдана Україна. 
Волинь 
13.55 Незвiдана Україна. 
Подiлля 
14.10 Незвiдана Україна. 
Гайсин 
14.30 Телепродаж 
15.05 Країна пiсень 
16.20 Мiста та мiстечка 
16.30 Х/ф «Легенда Карпат» l  
18.05, 23.30 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
18.45 Дуже милi тварини 
19.45 Пишемо iсторiю. 
Севастополь - мiсто української 
слави 
20.05 Пишемо iсторiю. 
Визволення Києва 
20.15 Пишемо iсторiю. 
Повоєнне вiдновлення України 
20.45 Пишемо iсторiю. Петро 
Шелест 
21.30 Дорога до Токiо 
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Вiктор Глушков 
22.25 Тi, що змiнили свiт. Iван 
Пiддубний 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
02.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
02.35 Перша шпальта 
03.05 #ВУКРАЇНI 
04.55 Роздивись 

1+1 
05.00, 19.30 «ТСН-тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.45, 01.30 «Свiт навиворiт» 
18.30 «Свiтське життя. 2021» 
21.00 Х/ф «Нiч у музеї» 
23.10 Х/ф «Персi Джексон i 
викрадач блискавок» s  

IНТЕР 
05.10 М/ф «Зачарований 
хлопчик» 
05.50 Х/ф «Розправ крила» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
13.00 «Вещдок. Опережая 
время» 
17.40 Х/ф «007: Завтра нiколи 
не помре» s  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
23.55 Х/ф «Бережись 
автомобiля» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика! 
04.50 Факти 
05.15 Не дай себе обдурити 
07.00, 09.55 Секретний фронт 
07.55, 10.55 Громадянська 
оборона 
09.00 Анти-зомбi 
11.55, 13.00 Х/ф «Темна вежа» l  
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Блейд» s  
16.25 Х/ф «Блейд-2» s  
18.45 Факти тижня 
20.35 Х/ф «Блейд-3: Трiйця» s  
23.00 Х/ф «Зомбiленд: 
Подвiйний пострiл» s  
00.55 Т/с «Таємнi дверi» s  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 «Таємний агент» l  
07.00, 08.45 «Kids time» 
07.05 М/ф «Angry Birds в кiно» 
08.50 М/ф «Angry Birds в кiно 2» 
10.50 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» s  
13.00 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна 2» s  

15.45 Х/ф «Мiсiя нездiйсненна 
3» s  
18.15 Х/ф «Мiсiя Неможлива: 
Нацiя iзгоїв» s  
21.00 Х/ф «Вiйна свiтiв» s  
23.20, 00.20 «Improv Live 
Show» l  
01.15 «Вар’яти» l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
09.30 Т/с «Дитина на мiльйон» l  
13.30 Т/с «Знайда» 
17.00, 21.00 Т/с «Трикутник 
долi» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с «Поговори з 
нею» 
01.30 Телемагазин 
03.10 Т/с «Агенти 
справедливостi» s  

СТБ 
12.50 «МастерШеф. CELEB-
RITY» l  
15.05 «СуперМама» l  
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» s  
20.00 «Один за всiх» s  
00.00 «Я соромлюсь свого 
тiла» s  

НTН 
05.30 «Святитель Iоанн. 
Повернення додому» 
07.00 «Слово Предстоятеля» 
07.10 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту» 
09.35 Т/с «Смерть у раю» s  
13.45 Х/ф «Гусарська балада» 
15.35 Х/ф «Без року тиждень» 
17.00 Х/ф «Оксамитовi ручки» 
19.00 Х/ф «Сержант мiлiцiї» s  
22.50 Х/ф «Поза пiдозрою» 

TET 
10.05 М/ф «Життя комах» 
11.45 М/ф «Братик ведмедик» 
13.15 Х/ф «Маленька чорна 
книжка» s  
15.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2» 
17.00 М/ф «Iсторiя iграшок 3» 
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 «Мисливцi за 
скарбами» s  
00.30 Панянка-селянка 
02.35 Щоденники Темного s  
03.20 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Земля.наближена до неба 
08.00, 08.55 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Документальний 
цикл «Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго» 
09.07, 11.10 Буковинськi 
загадки 
09.15 Артефакти 
09.50 Солодка дача 
10.10 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.15 Х/ф «Проти всiх ворогiв» 
13.05 Маршрутом змiн 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiзуальний код 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови 
14.35 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
14.50 М/ф «Чарiвнi Окуляри» 
15.00 М/ф «Двоє справедливих 
курчат 
15.10 М/ф «Ниточка Та Кошеня» 
15.20 М/ф «Як Песик I Кошеня 
Мили Пiдлогу» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Шерифи для нових 
громад 
16.20, 18.25 В УКРАЇНI 
16.45 Х/ф «Iосиф Прекрасний. 
Намiсник фараона» 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування . Лакмус 
20.05 Помилка 83 
20.55 Цикл «Нашi тридцять». 
Я не зламалась 
21.25 Х/ф «Вiнсент 
на шляху до моря» 

    1 липня    2 липняП'ЯТНИЦЯ   3 липняСУБОТА    4 липняНЕДІЛЯ
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Êîçÿòèíùèíà âæå ìàéæå ð³ê 
âõîäèòü äî Õì³ëüíèöüêîãî ðà-
éîíó. Ö³êàâî, ÷è çàäóìóâàëèñÿ 
ïîñàäîâö³, ÿê³ âïðîâàäæóâàëè 
àäì³í³ñòðàòèâíó ðåôîðìó, ïðî 
òå, ùî â ìåæàõ îäíîãî ðàéîíó 
ìîæóòü áóòè ñåëà ç ³äåíòè÷íè-
ìè íàçâàìè? Ìè íàðàõóâàëè òà-
êèõ íå áàãàòî, íå ìàëî — ö³ëèõ 
ï’ÿòü. Êîðîòêî ðîçêàæåìî ïðî 
êîæíå ç íèõ.

ДВА В ОДНОМУ 
Çà ñòî ê³ëîìåòð³â îäíå â³ä îä-

íîãî ðîçòàøîâàí³ äâ³ Øèðîê³ 
Ãðåáë³. Îäíà ç íèõ ðàí³øå áóëà 
ó ìåæàõ ë³êâ³äîâàíîãî Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó ³ íèí³ âõîäèòü 
äî Ñàìãîðîäîöüêî¿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè. ²íøà º ÷àñòèíîþ 
Õì³ëüíèöüêî¿ ÎÒÃ.

Êîçÿòèíñüêà Øèðîêà Ãðå-
áëÿ — ñåëî íåâåëèêå. ×åðåç 
íüîãî ïðîò³êàº ð³÷êà Ãíèëè÷êà, 
ùî âïàäàº ó Äåñíó. Ñåëó âæå 
ïîíàä äâ³ñò³ ðîê³â, àäæå äàòîþ 
çàñíóâàííÿ ââàæàºòüñÿ 1820 ð³ê. 
Ðàí³øå âîíî ñêëàäàëîñÿ ç äâîõ 
ïîñåëåíü — âëàñíå Øèðîêî¿ 
Ãðåáë³ ³ ñåëèùà Çàãðåáåëëÿ, 
ïîêè ó 1957 ðîö³ ¿õ íå îá’ºäíàëè.

Íàøà Øèðîêà Ãðåáëÿ â³äîìà 
Þçåôî-Ìèêîëà¿âñüêèì öóêðî-
âèì çàâîäîì, ùî ðîçòàøîâàíèé 
îäðàçó á³ëÿ ñåëà. Õî÷à çàðàç öÿ 
êîìïàí³ÿ íàçèâàºòüñÿ Þçåôî-
Ìèêîëà¿âñüêà ÀÏÊ, ìè ÷àñ-

òî-ãóñòî âæèâàºìî ñàìå ñòàðó 
íàçâó. Öå áóâ îäèí ³ç ïåðøèõ 
çàâîä³â ç âèðîáíèöòâà öóêðó 
íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè, 
àäæå çàñíóâàëè éîãî â äàëåêîìó 
1899-ìó. À ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïî-
ðó÷ ³ç ñåëîì â³äêðèëè ùå é á³î-
ãàçîâó ñòàíö³þ, ÿêà ïåðåðîáëÿº 
ñèðîâèíó ç öóêðîâîãî çàâîäó.

Õì³ëüíèöüêà Øèðîêà Ãðåáëÿ 
â ðàçè á³ëüøà çà íàøó. ¯¿ ïåðå-
ð³çàº íàâï³ë Ï³âäåííèé Áóã, ùî 
ïðîò³êàº âçäîâæ óñ³º¿ òåðèòîð³¿ 
ñåëà. Ð³÷êà ä³ëèëà éîãî íà äâà 
îêðåì³ ïîñåëåííÿ — Øèðîêó 
Ãðåáëþ ³ Ñàíäðàêè, ÿê³ ç’ºäíàëè 
òàêîæ ó 1957 ðîö³. Ó ñåë³ º ñòàðî-
âèííà êàì’ÿíà öåðêâà Âîçíåñ³ííÿ 
Ãîñïîäíüîãî, ÿê³é âæå 177 ðîê³â.

«КОЗАЦЬКІ» СЕЛА 
Çà 90 ê³ëîìåòð³â îäíå â³ä îä-

íîãî ðîçòàøîâàí³ äâîº Çîçóëèí-
ö³â. Îäí³ ó ìåæàõ êîëèøíüîãî 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó ³ íèí³ 
âõîäÿòü äî Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÎÒÃ, 
³íø³ º ÷àñòèíîþ Óëàí³âñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.

Íàø³ Çîçóëèíö³ ñòàðîâèíí³. 
¯õ çàñíóâàëè ó 1640 ðîö³ ³ â³ä-
òîä³ ñåëî íå ì³íÿëî ñâîº¿ íàçâè. 
Ó 1888 ðîö³ ñàìå ó íàøèõ Çîçó-
ëèíöÿõ â³äêðèëè ïåðøó â Ðîñ³é-
ñüê³é ³ìïåð³¿ æ³íî÷ó ïðàêòè÷íó 
øêîëó ñ³ëüñüêîãî ³ äîìàøíüîãî 
ãîñïîäàðñòâà. ¯¿ çàñíóâàëà Ìà-
ð³ÿ Ìàóðèö-Ãðèíåâà, ÿêà ÷àñ-
òî êîðèñòóâàëàñÿ ïñåâäîí³ìîì 
«Ìàð³ÿ ç-çà Áóãó».

ІСТОРІЯ СІЛ З ОДНАКОВИМИ 
НАЗВАМИ У ОДНОМУ РАЙОНІ
Цікаво  Чи знали ви, що в укрупненому 
Хмільницькому районі є села, які можна 
відрізнити хіба що за поштовими 
індексами? Попри те, що вони мають 
однакові назви, кожне з них унікальне. Ми 
зібрали для вас цікаві факти про ці села

Ìàð³ÿ áóëà äðóæèíîþ ãåíå-
ðàë-ìàéîðà. Ó Çîçóëèíöÿõ öÿ 
æ³íêà ìàëà ìàºòîê. Íà éîãî áàç³ 
âîíà âèð³øèëà â³äêðèòè øêî-
ëó, ùîá íàâ÷àòè äîìàøíüîìó ³ 
ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó äî÷îê 
äð³áíèõ çåìëåâëàñíèê³â òà ì³ñ-
öåâî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ó 1900 ðîö³ 
â ö³é øêîë³ íàâ÷àëîñÿ 40 ä³â÷àò. 
Äîäàìî, ùî äî â³äêðèòòÿ öüîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó îñâ³òà ó Çî-
çóëèíöÿõ áóëà äîñòóïíîþ ëèøå 
äëÿ õëîï÷èê³â, áî â ñåë³ ä³ÿëà 
öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíà øêîëà, 
êóäè ä³â÷àò íå áðàëè.

Õì³ëüíèöüê³ Çîçóëèíö³ — òåæ 
ñòàðå ñåëî. ßêùî â³ðèòè ëåãåí-
äàì, âîíî âèíèêëî ïðèáëèçíî 
òîä³ æ, êîëè é íàøå. Ïîÿâó 
ñåëà ïîâ’ÿçóþòü ç êîçàêàìè. Ö³ 
Çîçóëèíö³ â³äîì³ Áîíüêîâîþ 
êðèíèöåþ. Çà ëåãåíäîþ, âîäà 
ó í³é ö³ëþùà. Òó êðèíèöþ êî-
ëèñü äàâíî âèêîïàâ ì³ñöåâèé 
ïàí, ÿêîãî íàçèâàëè Áîíüêî. 
Â³ä ÷îãî é ï³øëà íàçâà êðèíèö³.

КУМАНІВКА І КУМАНІВЦІ 
Çà 80 ê³ëîìåòð³â îäíå â³ä îäíî-

ãî ëåæàòü äâà ñåëà ç ìàéæå ³äåí-
òè÷íîþ íàçâîþ — Êóìàí³âêà ³ 
Êóìàí³âö³. Ïåðøå ðîçòàøîâàíå 
íà Êîçÿòèíùèí³ ³ íèí³ âõîäèòü 
äî Ìàõí³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè, äðóãå — äî Õì³ëüíèöü-
êî¿ ÎÒÃ ³ ðîçòàøîâàíå íà îêðà-
¿í³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Êîëè ñàìå âèíèêëà íàøà Êó-
ìàí³âêà — äîñòåìåííî íåâ³äîìî. 
Âïåðøå âîíà çãàäóºòüñÿ ó äî-
êóìåíòàõ ó 1754 ðîö³. Çà îäí³ºþ 
ç âåðñ³é, íàçâà Êóìàí³âêà ïî-
õîäèòü â³ä ïîëîâö³â, òþðêñüêî-
ãî êî÷îâîãî íàðîäó. Â³í ïîä³-
ëÿâñÿ íà äåê³ëüêà ãðóï, îäíà ç 
ÿêèõ íàçèâàëàñÿ ÷îðí³ êóìàíè. 

Ñàìå ç öèìè ÷îðíèìè êóìàíàìè 
ïîâ’ÿçóþòü âèíèêíåííÿ ñåëà.

Ïîíàä ñòî ðîê³â òîìó ö³ çåìë³ 
íàëåæàëè ïîì³ùèêàì Êóìàíîâ-
ñüêèì. Òà âîíè, íàé³ìîâ³ðí³øå, 
âçÿëè ñîá³ òàêå ïð³çâèùå â³ä íà-
çâè ñåëà.

Íàøà Êóìàí³âêà ïðîñëàâèëàñÿ 
òèì, ùî òóò â³äêðèëè ôåðìó ç 
âèðîùóâàííÿ ¿ñò³âíèõ ðàâëè-
ê³â — ïîïóëÿðíîãî ó âñüîìó ñâ³ò³ 
äåë³êàòåñó, áàòüê³âùèíîþ ÿêîãî 
ââàæàºòüñÿ Ôðàíö³ÿ.

Õì³ëüíèöüê³ Êóìàí³âö³ òåæ 
ñåëî äàâíº ³ éîãî ïîÿâó òàê ñàìî 
ïîâ’ÿçóþòü ç ïîëîâöÿìè-êóìà-
íàìè. Íà â³äì³íó â³ä íàøî¿ Êó-
ìàí³âêè, öå ñåëî âïåðøå çãàäó-

ºòüñÿ ó äîêóìåíòàõ ó 1539 ðîö³.
Ïîðó÷ ³ç öèìè Êóìàí³âöÿìè 

áóëî óðî÷èùå. Çà ëåãåíäîþ, 
ó ÷àñè Ãàéäàìàöüêèõ ïîâñòàíü 
òàì çàêîïàëè ñêàðá. Íà ïî÷àò-
êó ÕÕ ñòîë³òòÿ â òîìó óðî÷èù³ 
â çåìë³ çíàéøëè êàçàíîê, íàïî-
âíåíèé ìîíåòàìè.

ПОВЕРНУЛИ ІСТОРИЧНУ 
НАЗВУ 

Çà 50 ê³ëîìåòð³â îäíå â³ä îä-
íîãî ðîçòàøîâàí³ äâ³ Äóáèíè. 
Îäíà — â ìåæàõ êîëèøíüîãî 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó ³ íèí³ 
âõîäèòü äî Ãëóõîâåöüêî¿ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ³íøà º ÷àñ-
òèíîþ Óëàí³âñüêî¿ ÎÒÃ.

Íàøà Äóáèíà ðîçòàøîâàíà 
ì³æ Áðîäåöüêèì ³ Âîâ÷èíöåì. 
Öå — êðèõ³òíå ñåëî. Éîãî ïëî-
ùà — âñüîãî 8 ãåêòàð³â. ßêùî 
â³ðèòè Â³ê³ïåä³¿, çàñíîâàíå 
ó 1712 ðîö³. Õî÷à ç öüîãî ïðè-
âîäó ìàºìî ñóìí³âè. Øâèäøå 
çà âñå, öå äàòà ïåðøî¿ ïèñüìîâî¿ 
çãàäêè ïðî ñóñ³äíº Áðîäåöüêå, 
ÿêå ³ ñïðàâä³ ìàº äàâíþ ³ñòîð³þ. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ Äóáèíè, òî íà ¿¿ 
ì³ñö³ ùå íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³ò-
òÿ áóâ ëèøå õóò³ð. Êð³ì òîãî, öå 
ñåëèùå íå çãàäóºòüñÿ â ³ñòîðè÷-
íèõ äæåðåëàõ äîðåâîëþö³éíî¿ 
äîáè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî 
íàøà Äóáèíà çíà÷íî ìîëîäøà.

Õì³ëüíèöüêà Äóáèíà çíà÷íî 
á³ëüøà çà íàøó. Äî 2016 ðîêó 
öå ñåëî íàçèâàëîñÿ Ïðîëåòàð. 
Éîãî íàçâó çì³íèëè â ðàìêàõ 
äåêîìóí³çàö³¿.

ДЕРЖАНІВКИ 
Çà ñòî ê³ëîìåòð³â îäíà â³ä 

îäíî¿ ðîçòàøîâàí³ äâ³ Äåðæàâ-
í³âêè — îäíà âõîäèòü äî Ãëó-
õîâåöüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè, ³íøà — äî Â³éò³âåöüêî¿. 
Ñòîñîâíî íàøî¿ Äåðæàâí³âêè 
îäí³ äæåðåëà çàçíà÷àþòü, ùî 
äàòà çàñíóâàííÿ ñåëà íåâ³äî-
ìà, íàòîì³ñòü Â³ê³ïåä³ÿ íàçè-
âàº 1640 ð³ê. Õî÷à íà òåðèòîð³¿ 
íèí³øíüî¿ Äåðæàí³âêè ïî÷àëè 
çàñåëÿòèñÿ ëþäè çíà÷íî ðàí³øå. 
Ïðî öå ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî 
íåïîäàë³ê ñåëà çíàéøëè ñê³ô-
ñüê³ ïîñåëåííÿ. Öåé íàðîä æèâ 
ó 7–3 ñòîë³òò³ äî íàøî¿ åðè.

Õì³ëüíèöüêà Äåðæàí³âêà, 
ÿê ³ Êóìàí³âö³, ðîçòàøîâàíà 
íà îêðà¿í³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Ðîäçèíêà öüîãî ñåëà — ñòàðî-
âèííèé êîñòåë, ÿêèé çáóäóâàëè 
ïîíàä äâ³ñò³ ðîê³â òîìó.

Юзефо-Миколаївська АПК, яку ми досі називаємо Юзефо-Миколаївським 
цукровим заводом. Розташована неподалік нашої Широкої Греблі 

Ö³êàâî, ÷è 
çàäóìóâàëèñÿ 
ïîñàäîâö³, ùî â 
ìåæàõ îäíîãî ðàéîíó 
ìîæóòü áóòè ñåëà ç 
³äåíòè÷íèìè íàçâàìè?

Учениці практичної школи сільського і домашнього 
господарства. Цей навчальний заклад відкрили у наших 
Зозулинцях 133 роки тому 
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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ â`ÿçàëüíèö³ òà òåõíîëîã â 

êîâáàñíèé öåõ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ, âèñîêà Ç\Ï. Äçâîíèòè: Ïí-Ïò 9:00-17:00.  
097-570-86-27

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

  Íà àâòîìèéêó çàïðîøóºòüñÿ ïðàö³âíèê, ì. Êîçÿòèí. 
093-631-89-49

  Çàïðîøóþòüñÿ ìîíòàæíèêè, áóä³âåëüíèêè, ìåíå-
äæåð òà ïðîäàâåöü. 063-366-49-50

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

ÏÐÎÄÀÌ
  TV «Samsung», ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ç³ ñêëîì, âõ³äí³ äâåð³ 

äåðåâ`ÿí³. 063-276-64-74, 096-215-55-85

  Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà, ºâðî 
áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098-974-29-35

  Áàãàæíèê äî ëåãêîâî¿ ìàø., ñò³ë êóõîí., îïðèñêóâà÷ íà 
10 ë., çàï÷. äî ÂÀÇ, ïëóæîê, áî÷êà 100 ë. 067-386-48-35

  Áàê íåðæàâ³þ÷èé 350 ë., êîëîíêà ãàçîâà «Áåðåòà», ïî-
ðîñÿòà ï³äðîùåí³. 093-409-34-54, 096-063-05-51

  Áàíêè ñêëÿí³ 1-3 ë., êë³òêó äëÿ õîì`ÿê³â. 063-189-51-63

  Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, áóòë³ 10 ë, âàòèí ï³äøèâíèé, çàë³çî 
êðîâåëüíå, øâåéíà ìàø. ðó÷íà,çàë³çî îöèíê.,åëåêòðîäè 
ñàë³äîë. 067-319-91-24

  Áàÿí, àêîðäåîí, øâåéíà ìàø. â³éñüêîâîãî çðàçêó. 
098-366-96-30

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

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

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

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

  Âàííó ÷àâóííó, êàáåëü ì³öíèé äëÿ çâàðêè, âîùèíó ñóø 
íà óêðà¿íñüê³ ðàìêè, ÊÀÑ-81 äëÿ ë³êóâàííÿ áäæ³ë. 097-
170-90-05, 093-204-71-57

  Âàííó ÷àâóííó. 063-691-92-69

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

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

  Âåëîñèïåä ÷îëîâ³÷èé òà æ³íî÷èé, á/â, ãàðíèé ñòàí, 
Ôðàíö³ÿ. 093-751-63-88

  Âîùèíó âèãîòîâëåíó íà Õîíüê³âåöüêîìó âàêöèííîìó 
çàâîä³ ïî ºâðîïåéñüê³é òåõíîë., ïî âèìîãàì ªâðîñîþçà. 
068-461-13-64

  Âóã³ëëÿ. 096-394-91-37

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

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

Здам в оренду офісні приміщення 16 кв. 
м. та 15 кв. м. В приміщенні коридор, 

вбиральня (гаряча вода), сигналізація. 093-
631-89-49

ГРОШІ та допомога в закритті мікрозаймів  
до 500 000 грн. з пільговим періодом.  

067-273-21-22 Ірина  

Здам в оренду приміщення 55 кв.м. в магазині 
«Фора» зі сторони суду. 067-430-84-33

Шафу розпашну, шириною-220, висотою-210, 
глибиною-55 та комод шир.-130, вис.-90, 
глиб.-40, в гарнорму стані. 093-485-05-85

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

  Äà÷à Òàëèìîí³âêà, âåëîñèïåä «À³ñò,» ïëèòêà 15 õ 15, 
áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, êðàâ÷ó÷êà. 093-705-62-44

  Äà÷íà ä³ë. ç áóäèíêîì, 0,06 ãà, âîäà, âñåðåäèí³ êàì³í. 
ïîãð³á, ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70

  Äâåð³ äåðåâ`ÿí. ì³æê³ìíàòí³ 3 øò. ç êîðîáêîþ, óìè-
âàëüíèê ç òóìáîþ òà øêàô÷èêîì, áàòàðåÿ àëþì., ñóøêà â 
âàííó. 063-021-53-60

  Äâèãóí ßÌÇ-236;ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 
õ 1.2 õ 0.6 ì; êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ; òÿãîâà êàìà-
ç³âñüêà ëåá³äêà; êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 
067-430-79-37, 093-756-39-33

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

  Äèâàí 2000 ãðí., øàôè 500 ãðí., âñå á/â â ãàðíîìó 
ñòàí³. 067-757-64-75

  Äðåëü, áîëãàðêó, âåëîñèïåä. 097-878-11-70

  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, êîëîò³. 067-369-13-23

  Äðîâà, òèñêè âåëèê³, øâåéíó ìàø. ïðîìèñëîâó, ìîòîðè 
äî øâåéí. ìàø., áàíêè 3 - 0,5 ë. 093-058-78-43

  Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ, ïåðôîðàòîð ÁÎØ 
840 W, ìîòîáëîê Forte á/â, ìîòîïèëà Øò³ëü MS-461 - âñå 
íîâå. 097-238-27-51

  Çàï÷àñòèíè á/â äî ÂÀÇ 2106. 097-149-12-94

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 067-430-35-60

  Çåì. ä³ë. íà «Ïîë³ Äèâ», ïîðó÷ ïåðåõðåñòÿ âóë. Îäåñü-
êà. 097-989-09-79

  Çåì. ä³ëÿíêó 0,25 ãà, âóë. Êàðëà Ìàðêñà. 097-691-
24-53

  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, íåäîðîãî, ìàéæå â öåíòð³. 093-
552-27-63

  Çåðêàëà ñ òóìáàìè, óãëîâàÿ ïîëêà. Òåðì³íîâî 097-712-
96-41, 093-44-11-858

  Çåðíî ïøåíèö³. 097-616-18-14

  Êàëîðèôåð 3-õ ôàçí. - 1800 ãðí-2 øò., åëåêòðîøêàô-çá³ð-
êà 3-õ ôàçí.- 1800 ãðí, ïóñêîçàðÿäíèé ïðèñòð³é 2-õ ôàçí.-
1800 ãðí., âèòÿæêà 3-õ ôàçíà. 096-803-39-75 ï³ñëÿ 18.00

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà ñåðåäíþ. 050-212-03-65

  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó 8 â³äåð, ìåäîãîíêó í/ñ 4 ðàìêè, 
óêðà¿íñüêà. 093-849-93-36

  Êîçó íåäîðîãî. 097-616-14-11

  Êîðîâó ò³ëüíó. 063-670-31-48

  Êîðîâó. 097-889-79-67

  Êîòåë «Äàíêî-10 êâ» á/ó íåäîðîãî, äèìîõ³äíèé, òåëåâ³-
çîð «Ñàìñóíã»72 ñì., á/ó - 1000 ãðí., áàòàðåÿ ÷àâóííà á/ó 
íà 10 ðåáåð,êîëè ôóòáîëüí³ NAIKE, ìåáë³. 068-044-24-68

  Êîøåíÿò øîòëàíäñüêèõ, â³ñëîâóõèõ, ñ³ðîãî òà ìðàìîð-
íîãî êîëüîðó. 063-191-91-27

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

  Êð³ñëî, ñò³íêó ê³ìí., ñò³ë, êèëèì, âñå â äîáðîìó ñòàí³. 
063-259-54-97, 096-414-22-82

  Êðîëèêè ð³çíîãî â³êó ïðèâèò³ â³ä õâîðîá ïîðîäè: Îáå-
ðè, Ôðàíöóçüêèé áàðàí. 093-677-26-41, 067-495-80-82

  Êóêóðóäçó. 096-576-12-36

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

  Ëèñòîâå çàë³çî 5 ìì õ 2,50 õ 1,50. 095-090-18-58

  Ë³æå÷êî äèòÿ÷å â êîìïëåêò³. 063-190-87-62

  Ë³æêî äâîïîâ., êîòåë òâåðäîïàë. ÊÑ-16, ë³æêî ï³âòîðà-
÷íå 2 øò., ïàíåëü êðèø³ ÂÀÇ 2121. 093-766-46-80

  Ë³æêî äâîñïàëüíå ç ìàòðàöåì - 500 ãðí., ñò³ë êîìïÒþ-
òåðíèé - 750 ãðí. Ôîòî íàä³øëþ ó âàéáåð. 097-54-68-971

  Ë³æêî äâîñïàëüíå, ñò³ë ïèñüìîâèé, øàôó, êð³ñëà ðîç-
êëàäí³, äèâàí. 063-191-91-27

  Ì`ÿñî íóòð³é, ñ³ë³êàòíà öåãëà áëî÷îê. 097-446-20-46, 
063-629-01-49

  Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³ á/â 1600õ2000 ³ 1600õ1900 ö³íà 
950ãð.-1550ãðí. 067-430-02-80

  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, êîì. ñò³ë, äèâàí, êîíòåé-
íåð. 067-457-08-87

494431

494017
494651

494016

493637

493662

494731
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493684

493692

494015

  Íàñîñ äëÿ ïåðåêà÷óâàííÿ ð³äèíè, ñèëüíèé. 063-691-
92-69

  Íîóòáóê Lenovo g555 â äîáðîìó ñòàí³ ï³ñëÿ ÷èñòêè òà 
ïåðåñòàíîâêè Windows. 093-000-51-23

  Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó. 063-896-99-20, 093-894-39-91, 
097-826-08-12

  Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ï³íîáåòîííèõ áëîê³â, 
ñòî îäèíàðí. ðîçêëàäíèõ ôîðì, çì³øóâà÷. 067-785-18-55

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

  Ïëèòà åëåêòðè÷íà ó â³äì³í. ñòàí³, äèâàí, ïàñîê çàïî-
á³æíèé äëÿ åëåêòðèê³â, ñêåéò ï³äë³òêîâèé-100 ãðí. 063-
020-88-81, 067-992-49-5

  Ïëèòêó ãëàçóðîâàíó 15 õ 15, íåäîðîãî. 097-307-52-09, 
098-920-26-96

  Ïîðîñÿò 18-20 êã, ïåòðåí. 096-772-01-94

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

  Ïîðîñÿò ïîðîäè ëàíäðàñ. 098-462-79-09

  Ïîðîñÿòà 12 - 15 êã., ñ. Òèòóñ³âêà. 097-782-40-16

  Ïîðîñÿòà 20 êã, äçâîíèòè ï³ñëÿ 18.00. 068-494-15-28

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15-17 êã., ñ. Êîçÿòèí. 063-
752-28-43

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, 12-14 êã., ñ. Âåðíèãîðîäîê. 
096-720-14-39

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, ñ. Âåðíèãîðîäîê. 097-827-
81-95

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

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 098-834-67-60, 063-801-
08-76

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 098-923-61-96

  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 ïåòðåí-ìàêñòåð, ì. Êîçÿòèí. 097-474-42-11, 
063-260-09-52

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

  Ïîðîñÿòà. 098-971-88-65

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

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

  Ïðèõîæà ç³ øêàôîì êóïå, ñò³ë-òóìáà, êîìï. ñò³ë, ë³æêî 
äåðåâ. 2 øò., ñòîëèê æóðí., øàôà, äèâàí, êð³ñëî ðîçêëàä-
íå. 063-629-49-24 ï³ñëÿ 16:00

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

  Ïøåíèöþ, 15 ì³øê³â. 068-007-21-31

  Ïøåíèöþ, ñ. Ñàäîâå. 068-024-76-83

  Ñ³íî. 068-519-07-05

  Ñò³íêó ê³ìíàòíó, äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³. 067-707-
85-68

  Ñò³íêó ìîäóëüíó, ñò³ë êîìï. âóãëîâèé. 097-426-64-94

  Òåëåâ³çîð ìàëåíüêèé, êîëÿñêà äèòÿ÷à, âåëîñèïåäèê, 
âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêè. 073-118-65-00

  Òåëåâ³çîð, âåëîñèïåä, âñå â äîáðîìó ñòàí³. 068-209-78-26

  Òåëèöþ ò³ëüíó 7 ì³ñ., äàòà îòåëó 22.08.21 ð., ñ. Êîçÿ-
òèí, 18000 ãðí. 063-289-15-72

  Òåëèöþ ÷îðíî-á³ëó 1 ð³ê 3 ì³ñ., â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 
096-947-05-39

  Òåëè÷êó 7,5 ì³ñ., 6000 ãðí. 097-506-88-10

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

  Õîëîäèëüíèê 3900 ãðí., ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò 3600 
ãðí. 073-424-19-43

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

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

  Øâåéíó ìàøèíêó «Ïîäîëêà» íîæíà, ï³ñëÿ íàñòðîéêè 
ìàéñòðà. 093-000-51-23

  ßéöÿ ãóñÿ÷³ ïîðîäè «Ëåãàðä», ñ³÷êàðíþ, áóðÿêîð³çêó 
åëåêòð., êðîëåíÿò ð³çíîãî â³êó. 067-394-60-27

  ß÷ì³íü, äèñêîâó áîðîíó ÁÄÒ-3. 097-515-55-87

  ß÷ì³íü, ìîæëèâà äîñòàâêà, ñ³÷êàðíþ. 097-843-01-38

  ß÷ì³íü. 098-656-92-41

  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., 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà, íåäî-

ðîãî. 093-704-31-57

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

  2-ê³ì. êâ.,46 êâ. ì., 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÷èëè-
ùà, çàã. ïëîùà 53 êâ. ì. 068-210-05-67

  2-ê³ìí. êâ, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë. Ìàòðîñîâà, 
òðåò³é ïîâ, íå êóòîâà, ê³ìí. îêðåì³, ³íä. åëåêòðîîïàë. 
063-025-96-01

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

  2-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., çàã. ïëîùà 41,5 êâ. ì., ñìò Ãëóõ³âö³, 
âóë. Âèøíåâà 33. 097-116-69-11

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

  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 Êîçÿòè-
íà, 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 ðåìîí-
òîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-08-
78, 093-596-41-56

  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë. Øåâ÷åíêà 9 À, áåç çðó÷íîñòåé, 
ï³÷íå îïàë., çåì. ä³ëÿíêà 4 ñîò. 067-960-67-49

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

  Áóäèíîê ãîñï. áóä., ãàðíèé æèëèé ñòàí, çðó÷íîñò³, çåì. 
ä³ë-êà 6 ñîò., âóë. Öåíòðàëüíà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê ç ãàç. 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 ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë. 10 
ñîò., âóë. Â³ííèöüêà 37. 063-364-45-40, 093-007-75-90

  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ. 093-704-31-57

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè  ¹3, 4- 
ê³ìí, 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. Á³ëîöåðê³âñüêà 26, ãàç òà ï³÷-
íå îïàë., ãîñï. áóä³âë³, òåðèòîð³ÿ âïîðÿäêîâàíà, êðèíèöÿ 
â äâîð³. 096-111-76-64

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, çàã. ïëîù. 5,1 
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 íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî 
Ñ³÷íÿ. 096-184-63-54

  Áóäèíîê íîâèé, ì. Êîçÿòèí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çà-
ö³ÿ, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 096-655-23-39, 063-107-12-33

  Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè, ãàç+ï³÷íå îïàë., âîäà öåí-
òðàë³çîâàíà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ïîðó÷ ñòàâîê. 
096-334-88-14

  Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê, ïëîùà 137 êâ. ì., âîäà, ãàç, 
ñàäîê, ñàðàé, ä³ëÿíêà 87 ñîò. 063-273-73-68

  Áóäèíîê ñ. Ä. Ìàõàðèíö³, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëî-
äÿçü, ñàäîê, 60 ñîò. çåìë³. 093-024-06-07

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

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

493635

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

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

  3-ê³ìí. êâ., íå âóãëîâà, 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 
ìåáë³, êîíäèö³îíåð. 063-629-49-24 ï³ñëÿ 16:00 

  3-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 
³íä. îïàë., êîñì. ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ñàíâóç. ðîçä³ëüíèé, 
ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë. 063-255-21-63, 096-451-95-94

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

  4-ê³ì. êâ. â ð-í³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, 102 êâ ì., ç ºâðîðå-
ìîíòîì 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 100 êâ. ì., íà äâà âõîäè, áåç ðåìîíòó, 0,24 ãà 
çåìë³, ð-í äåïî. 063-190-87-62

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

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ, 93 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, òåïëèöÿ, êðèíèöÿ; 0,15 ãà çåì. ä³-
ëÿíêà, âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-754-44-65

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

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

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

  Áóäèíîê 78 êâ. ì, âóë. Âîäîêà÷íà, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 
ãàðàæ ç ÿìîþ, ñàðàé, ïîãð³á, 40 ñîò. çåìë³. 067-368-56-
14, 2-23-74

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

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

  Áóäèíîê 90 êâ. ì., 4 ñîò, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, æèëèé ñòàí, 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-773-28-96

  Áóäèíîê 90 êâ. ì., â ì. Êîçÿòèí, ãàç, äâ³ îêðåì³ ïîëîâè-
íè àâòîíîìí³ ç îäíèì âõîäîì, âîäà, 15 ñîò. çåìë³, ãîñï. 
áóä., âóë. Ñåðá³íà. 093-058-78-43

494596



15 RIA-Ê, ×åòâåð, 24 ÷åðâíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

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

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

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

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

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

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

  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 öåãëÿíèé (á³ëÿ òóáäèñïàíñåðà), ìåáëüîâàíèé, 
æèëèé ñòàí ç òåëåâ. òà õîëîä., 6 ñîò. 093-537-85-38

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ. ì., áåç ðåìîíòó, ÏÐÁ, íå 
äîðîãî. 063-652-76-99

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

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, íåäîðîãî â öåíòð³, ãîñï. áóä, ïëî-
äîâ³ äåðåâà, ä³ëÿíêà 6 ñîò. 096-080-87-03, 063-411-38-47

  Áóäèíîê, 4 ê³ìí., êóõíÿ, òóàëåò, âàíà, ãàç+ãðóáà, êðè-
íèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë. 18 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë.
Ìåäîâà 30 . 098-676-25-96

  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç áóäèíêîì. 097-307-52-09, 098-
920-26-96

  Äà÷íó ä³ë., ç áóäèíêîì, 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà, º ïî-
ãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ñàäîê, îãîðîæà. 063-367-63-75, 
068-155-54-79

  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

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

  Çåì. ä³ëÿíêà äëÿ á³çíåñó 6,5 ñîò., öåíòð ç ñòàðèì áó-
äèíêîì 60 êâ. ì. ï³ä çíîñ. 063-652-76-99

  Çåì. ä³ëÿíêà ï³ä çàñòðîéêó ÷è á³çíåñ, 15 ñîò., º îãîðî-
æà, ñêâàæèíà, äâà çà¿çäè. 095-090-18-58

  Çåì. ä³ëÿíêè äâ³, 15 ñîò., 16 ñîò., ïðèâàòèçîâàí³, ð-í 
âóë. Ìàòðîñîâà, ïåðåâóëîê Äåïîâñüêèé, íåäîðîãî. 097-
511-19-08

  Çåì. ä³ëÿíêó 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî â ñ. Êîçÿòèí³. 
093-631-89-49

  Çåìåëüíà ä³ë. ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë. Ãðó-
øåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35 

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

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

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

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

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

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

  ×àñòèíà áóä., ð-í ðèíêà «Õë³áîäàð». 063-020-88-40

  ×àñòèíà áóä., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 32 êâ. ì. 093-
704-31-57

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

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

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

  ×àñòèíó áóäèíêà 40 êâ. ì, ãàç, âîäà, ãàðíå ðîçòàøó-
âàííÿ, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà. 067-760-96-70

  ×àñòèíó áóäèíêó ïî âóë. ÊÓëèêîâñüêîãî. 096-469-81-05

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

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Opel-Astra 2011, äèçåëü 1,7 óí³âåðñàë. 073-422-29-89

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

  ÂÀÇ 2105, 1991 ð. â. íîðìàëüíèé ñòàí, âñòàíîâëåíî 
ÃÁÎ. 068-704-95-73

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

  ÂÀÇ 2109, BALTIKA-GL. 093-010-62-72

  ÂÀÇ 21099, 2002 ð. â., êîë³ð ÷åðâîíèé, 1,5, êîðîáêà 5 
ñò., áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 097-512-00-94

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

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

  Ëàíîñ äåî 2007 ð., ñ³ðà, 45000 ãðí., ñêóòåð Õîíäà. 
097-878-11-70

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

  Ïðè÷³ïè àâòîìîá³ëüí³, äâîõîñíèé, îäíîîñíèé, ñ. Ìàõ-
í³âêà. 096-806-46-68

  Ñêóòåð Yamaha 1997 ð. â., º ðåã³ñòðàö³ÿ. 067-492-84-43

  Ñêóòåð Õîíäà Dio AF 68, 2009 ð., íåäîðîãî. 093-411-
26-88, 068-127-32-90

  Ôîðä Ñêîðï³îí 1986, á³ëèé, íà õîäó. 067-246-72-20, 
067-233-84-75 

  ßìàõà Äæîã, 50 êóá. 063-813-87-17

ÊÓÏËÞ
  Àêóìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè, ãàç. 

ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàç. òà êèñíåâ³, çà íàë. òà áåç.íàë. 
ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîë. ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ 
ö³íîþ, ìîæë.ñàìîâèâ³ç. 073-712-19-91, 097-712-19-91 

  Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³, åëåê-
òðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 
097-529-10-20

  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23

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

  Çåìåëüíèé ïàé, ìîæëèâà îðåíäà. 096-901-43-03

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

  Êàðòîïëþ äð³áíó òà íàñ³íåâó, êîòåë òâåðäîï. «Òèòàí», 
øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/â, çàë. áî÷êè íà 200 ë. 097-255-51-60

  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80

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

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

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

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

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

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

Ì²ÍßÞ
  3-ê³ìí. êâ. â ð-í³ ÏÒÓ-17 íà áóäèíîê. 068-519-07-04

  3-ê³ìí. êâ., 62,6 êâ. ì., íà 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 096-
390-60-19

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà êâàðòèðó, ãàðàæ, ñà-
ðàé, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 068-271-40-31, 067-756-51-92

Ð²ÇÍÅ
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷óäîâèõ êîòåíÿò 1,5 ì³ñ. 063-

957-56-09

  Â³ääàì êîøåíÿò áåçêîøòîâíî â äîáð³ ðóêè. 063-462-
61-91, 096-886-25-27

  Â³ääàì öóöåíÿ ä³â÷èíêó â äîáð³ ðóêè, ãàðíî ¿ñòü, ïðè-
âåçó êóäè ñêàæåòå. 073-633-30-07

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

  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè íà äåðæàâíó ñîö³àëüíó 
äîïîìîãó íà ³ì`ÿ Âåíãåð Äàð³¿ Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè 
íå ä³éñíèì.

  Çàãóáëåíèé àòåñòàò ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, ÂÍ  
¹14929520, âèäàíèé 23.06.2001 ð., íà ³ì`ÿ Ïîëºòèëî 
Îëåíè Åäóàðä³âíè ââàæàòè íå ä³éñíèì.

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, âóë. Â. 
Âåëèêîãî 7. 067-772-36-78, 067-183-33-14

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

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

  Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 220ãðí./äîáà. 063-170-20-95

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

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

  Øóêàþ ïðèáèðàëüíèöþ. 096-183-12-17

  ßêùî Âàì çà 60. Âè îäèíîêà ³ º áàæàííÿ ìàòè ñâîþ 
ïîëîâèíêó, äçâîí³òü. 098-876-16-40
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ОВЕН 
Тиждень наповнений різноманітними 
подіями, метушливий і непередбачу-
ваний. Бажано відкласти доленосні 
рішення, займіться поки творчістю 
або особистим життям. В кінці тижня 
краще триматися подалі від занадто 
спокусливих і привабливих проектів.

ТЕЛЕЦЬ 
Егоїзм гарний у міру, інакше можуть 
виникнути певні труднощі при спілку-
ванні з іншими. Постарайтесь регулю-
вати перепади свого настрою. Обсяг 
роботи може збільшитися. Вам можуть 
запропонувати навчання в новій сфері 
діяльності, не відмовляйтеся від цього.

БЛИЗНЮКИ 
Ви відчуєте, що доля дає вам шанс 
кардинально змінити своє життя і 
отримати те, чого ви так давно хотіли. 
Вам буде щастити в справах і в коханні. 
Ваші плани почнуть здійснюватися, 
якщо почнете діяти. В середині тижня 
займіться добродійністю, надавши до-
помогу хоча б одній людині.

РАК 
Творчий підйом і гарний настрій не по-
кинуть вас весь тиждень, скористайте-
ся цим вдалим поєднанням. Усередині 
вас явно назрівають серйозні зміни, 
але поки ваш новий вигляд неясний, 
утримайтеся від відвертих розмов. 

ЛЕВ 
Настав хороший момент для реалізації 
плану, який довго у вас не виходив. 
Збільште число контактів і корисних ді-
лових зустрічей. Саме зараз ви можете 
знайти надійних союзників, якщо 
проявите свій дипломатичний талант і 
почуття такту і міри.

ДІВА 
Вам необхідно сконцентруватися 
на своїй роботі. Чим зосередженіше і 
відповідальніше ви будете її викону-
вати, тим краще буде результат, і тим 
більше ви отримаєте задоволення від 
праці. Постарайтеся реалістично диви-
тися на ситуацію в особистому житті. 
Зберігайте душевну рівновагу, тільки 
так ви вбережетеся від стресів.

ГОРОСКОП НА 24-30 ЧЕРВНЯ

ТЕРЕЗИ 
Можливе виникнення непередбачу-
ваної ситуації, яка сприятиме зміні 
ваших планів. Так що не зайве буде 
продумати кілька запасних варіантів. 
В середині тижня вас може очікувати 
успіх на діловому терені, ловіть удачу, 
будьте на гребені хвилі.

СКОРПІОН 
З одного боку, вам захочеться від-
чувати себе особистістю незалежною, 
а з іншого, зросте бажання відчувати 
себе людиною, без якої хтось і дня 
не зможе прожити. Не переймайтеся, 
у вас чарівним чином вийде поєднати 
ці прагнення. 

СТРІЛЕЦЬ 
Дотримуючись стратегії співпраці з 
усіма, хто тільки може бути вам ко-
рисний, ви досягнете успіху. Ви будете 
зустрічатися з потрібними людьми і 
дізнаватися багато цікавого і корисного 
для себе. Активно справляючись з про-
блемами оточуючих, не забувайте про 
рішення своїх завдань. 

КОЗЕРІГ 
Цього тижня краще не планувати ви-
рішення життєво важливих завдань, 
не на часі щось міняти. На роботі буде 
необхідно проявити зібраність і пункту-
альність. Ймовірна напруга в стосунках 
з начальством. Можуть виникнути 
невеликі сімейні проблеми. 

ВОДОЛІЙ 
Ви з легкістю розберетеся і з роботою, 
і з особистим життям. Головне — бути 
уважнішими до нових ідей, навіть 
якщо на перший погляд вони здаються 
абсурдними. Понеділок може стати 
вдалим днем   для пошуків і змін, в тому 
числі і місця проживання. 

РИБИ 
На вас може навалитися вантаж 
численних проблем і доведеться ви-
трачати сили і час на те, щоб утримати 
досягнуте. У партнерських стосунках 
можуть виникнути певні труднощі, 
винуватців шукайте з обох боків. Але 
привселюдно визнати свої помилки, 
швидше за все, доведеться саме вам.

ÄÎÇÂ²ËËß

АНЕКДОТИ 
Як я вас впізнаю?
— Вам назустріч буде йти 
жіночка, і ви подумаєте — лиш 
би не вона!!! Так от це буду я…

***
Зять надумав помиритися з тещею 
і купити їй плаття. Але, як на зло, 
вона прокинулася в той момент, 
коли він міряв її рулеткою…

***
— Як звати вашого кота?
— Вдень чи о п’ятій ранку?

***
— Коханий, що ти читаєш?
— Свідоцтво про шлюб.
— Навіщо???

— Термін придатності шукаю…

***
— Кохана, скажи щось, щоб 
моє серце билося сильніше…
— Я знайшла твою заначку)

***
Чоловіки, пам’ятайте, що 
мовчання у жінок, це не знак 
згоди — це передвісник 
армагеддону!

***
— Василю, чому сусідські кури 
не ходять у твій город?
— Вночі я розклав на грядках 
двадцять яєць, а вранці 
на очах у сусідів їх зібрав.

***
У сусіда перфоратор, зате 
в мене піаніно. Ремонти 
закінчуються, а музика вічна!

***
Прийдеш до столяра, кругом 
тирса. До перукаря — всюди 
волосся. А зайдеш до банку — 
грошей не видно. Ще й ручка 
прив’язана.

***
— Пан має «Київстар»?
— О, якби пан мав «Київстар», 
то вже мав би віллу, яхту, ост-
рови… Але поки що «Київстар» 
має мене!)
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