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НЕ ЛИШЕ ЗАЛІЗНИЦЯ
ЩО КОЛИСЬ БУЛО В КОЗЯТИНІ?

Хто зна, чи виросло б на місці болота місто,
якби цими землями не проклали колії, що
сполучили Київ з Одесою. Козятин своєю появою
завдячує залізниці. Та понад сто років тому не
лише ця галузь була розвинена у нашому місті


Із залізниці все лише починалося та нею
не закінчилося. До 147-річчя Козятина ми
розповімо вам, які ще промисли були в місті
та чим воно могло похвалитися, окрім
залізниці, півтора століття тому



РЕКЛАМА

ДВА МІСЯЦІ –
НІ КОПІЙКИ
Персонал Міської
лікарні протягом двох
місяців не отримував
заробітної плати.
Люди настільки
обурилися, що
навіть були готові
страйкувати. Чому
виникла така затримка
з виплатами?
с. 3


с. 7
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КОРОТКО
Ще один поїзд
через Козятин
 Ç 7 ëèïíÿ Óêðçàë³çíèöÿ çàïóñòèëà ùîäåííèé í³÷íèé øâèäêèé ïî¿çä «Áóêîâèíà»
¹ 117/118 ñïîëó÷åííÿì
×åðí³âö³-×åðí³ã³â-×åðí³âö³. Â³í êóðñóâàòèìå ³
÷åðåç Êîçÿòèí ßê ïîâ³äîìèëè íàì ó äîâ³äêîâîìó
áþðî íà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí,
â íàïðÿìêó Êèºâà ïîòÿã
¹ 118 çóïèíÿòèìåòüñÿ
ó 5.47, â íàïðÿìêó ×åðí³âö³â ¹ 117 — î 22.10.
Ðàí³øå öåé ïîòÿã êóðñóâàâ
÷åðåç äåíü.

Будуватимуть
водогін
 Ó ²âàíê³âöÿõ ïëàíóþòü áóäóâàòè âîäîã³í. ßê
éäåòüñÿ íà ñàéò³ ì³ñüêî¿
ÒÃ, âæå ñòâîðèëè êîîïåðàòèâ, ÿêèé â ïîäàëüøîìó
çàéìàòèìåòüñÿ îáñëóãîâóâàííÿì ñ³ëüñüêî¿ ìåðåæ³
âîäîïîñòà÷àííÿ.
«Äëÿ çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà áþäæåò ãðîìàäè, êîîïåðàòèâ çàéìàºòüñÿ
ïîøóêîì äîäàòêîâèõ
äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ.
Íàãàäàºìî, áóä³âíèöòâî
ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ
ñåëà ²âàíê³âö³ ïåðåäáà÷åíî, ñåðåä ³íøèõ çàõîä³â,
ïðîãðàìîþ «Ïèòíà âîäà»
íà 2021–2025 ðîêè, ÿêó
óõâàëèëè äåïóòàòè íà ñ³÷íåâîìó çàñ³äàíí³ ñåñ³¿
ì³ñüêî¿ ðàäè», — éäåòüñÿ
â ïîâ³äîìëåíí³.

Випуск №17
В кожній оригінальній задачі на кооперативний мат по
три варіанти розв'язку. Нагадуємо, в задачах такого
жанру починають ходити чорні і допомагають білим
поставити собі мат.
Задача №20-21 (для школярів)
Є. Марінов (Вінниця)
(друкується вперше)
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ЗЕМЛЯ, ТАРИФИ, ПЕНСІЇ:
ЩО ЗМІНИТЬСЯ У ЛИПНІ
Новації  Друге півріччя почалося зі
збільшення прожиткового мінімуму.
Це вплинуло на пенсії та інші
соцвиплати, які прив’язані до цього
стандарту. Держпраці й податкова
запустили спільні перевірки бізнесу,
а для подорожей за кордон потрібен
буде спеціальний «ковід-сертифікат»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ

Ó ëèïí³ çàïóñêàþòü ðÿä çì³í,
ÿê³ â³ä÷óþòü
íà ñîá³ êîçÿòèí÷àíè. Öå ³ çðîñòàííÿ ïåíñ³é, ³
â³äêðèòòÿ ðèíêó çåìë³, ³ «êîâ³äñåðòèô³êàòè» äëÿ âàêöèíîâàíèõ
òà áàãàòî ³íøîãî.
ПЕНСІЇ
Ç 1 ëèïíÿ çð³ñ ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì. Çðîñòàííÿ âñüîãî
íà 4,8%. Îäíàê âîíî ïîòÿãíóëî
çà ñîáîþ ³íø³ ñîöâèïëàòè.
Ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ çà â³êîì çðîñëà íà 85 ãðí — ç
1769 äî 1854 ãðí. Òàê³ âèïëàòè
îòðèìóþòü ëþäè, ùî äîñÿãëè
ïåíñ³éíîãî â³êó, àëå íå ìàþòü
íåîáõ³äíîãî ñòðàõîâîãî ñòàæó.
Ì³í³ìàëüíèé ñòðàõîâèé ñòàæ
äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ ñêëàäàº
28 ðîê³â.
Íà êîï³éêè çðîñëà íàäáàâêà äî ïåíñ³¿. ßêùî ïåíñ³îíåð
ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè, òî çà êîæåí äîäàòêîâèé ð³ê ñòðàõîâîãî
ñòàæó â³í îòðèìóâàòèìå ïëþñ
18,54 ãðí äî ïåíñ³¿ (äî 1 ëèïíÿ — 17,69 ãðí). À ëþäÿì, ÿê³
âèéøëè íà ïåíñ³þ ó 2019–
2021 ðîêàõ, ³ íå îòðèìàëè ïåðåðàõóíêó â ÷åðâí³, â ëèïí³ ìàþòü
äîïëàòèòè äîäàòêîâî ïî 100 ãðí.
Ùå îäíà äîïëàòà ðîçì³ðîì
400 ãðí äëÿ ëþäåé, â³êîì â³ä
75 ðîê³â, ìàëà áóòè öüîãî ì³-

ñÿöÿ. Ïðîòå óðÿä âèð³øèâ, ùî
òàê³ âèïëàòè ïî÷íóòü ðîáèòè ç
1 æîâòíÿ 2021 ðîêó.
ТАРИФИ
Òàðèô íà åëåêòðîåíåðã³þ ìàâ
çá³ëüøèòèñü ç 1 ëèïíÿ, ïðîòå
óðÿä ïåðåäóìàâ ³ ïðîäîâæèâ
ä³þ òàðèôó äëÿ íàñåëåííÿ —
1,68 ãðí çà ê³ëîâàò/ãîä. Òàêà
ö³íà áóäå äî 1 ñåðïíÿ 2021 ðîêó.
Äàë³ Ì³íåíåðãî ìàº çàïðîïîíóâàòè íîâ³ ðîçö³íêè, ùî âðàõîâóâàòèìå âñ³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ åëåêòðîåíåðã³ºþ,
çîêðåìà ùîäî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â â³ä îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ.

Ç 1 æîâòíÿ áóäóòü
äîïëàòè äî ïåíñ³é
ëþäÿì, â³êîì â³ä
75 ðîê³â. Äîäàòêîâî
íàðàõóþòü ïî 400 ãðí
ùîì³ñÿöÿ
Íåçì³ííîþ äëÿ íàñåëåííÿ çàëèøàºòüñÿ ³ ö³íà ãàçó. «Â³ííèöÿãàç çáóò» ïðîäàº áëàêèòíå
ïàëèâî ïî 7,99 ãðí çà êóáîìåòð
íà ì³ñÿöü. Òàêèé òàðèô ìàþòü
ñïîæèâà÷³, â ÿêèõ ä³º áàçîâà
ð³÷íà ö³íà.
ПЕРЕВІРКИ І БЛОКУВАННЯ
КАРТОК
Äåðæïðàö³ ñï³ëüíî ç ïîäàòêîâîþ ïðîâåäóòü ³íñïåêö³¿
ï³äïðèºìñòâ: áóäóòü øóêàòè

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ

1854 грн
мінімальна
пенсія за віком

100

гектарів у «одні руки»
обмеження на закупівлю
землі до 2024 року

147

перевірок проведе Держпраці на підприємствах
у Вінниці протягом року

73

банки зобов’язані надавати
дані виконавчій службі про
рахунки боржника

íåîô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèõ
ðîá³òíèê³â.
Ó ïîëå çîðó ³íñïåêòîð³â ïîòðàïëÿþòü ðîáîòîäàâö³, ÿê³ ìàþòü íàéâèùèé ðèçèê âèêîðèñòàííÿ íåçàäåêëàðîâàíî¿ ïðàö³.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Ì³íåêîíîì³êè,
òàêèìè ââàæàþòüñÿ, çîêðåìà,
êîìïàí³¿, ùî ïðàöþþòü ó ñôåð³
òîðã³âë³, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòó òà îðãàí³çàö³¿
õàð÷óâàííÿ.
Ïî÷èíàº ä³ÿòè íîâà ñèñòåìà
áëîêóâàííÿ ðàõóíê³â áîðæíèê³â òà àâòîìàòè÷íîãî ñïèñàííÿ
êîøò³â. Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿
ïîâ³äîìèëè, ùî äåðæàâíà âèêîíàâ÷à ñëóæáà òåïåð çìîæå
îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³
ðàõóíêè áîðæíèê³â â áóäü-ÿêîìó
ç 73 áàíê³â Óêðà¿íè.
² ÿêùî ñóä óõâàëèòü ïîñòàíîâó ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â òà
ïåðåäàñòü ñïðàâó äî ÄÂÑ, òî çàáîðãîâàí³ñòü áóäå ñïèñóâàòèñü
àâòîìàòè÷íî ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó áîðæíèêà. ßêùî íàÿâíî¿
ñóìè íå âèñòà÷èòü, òî ðàõóíîê
áóäå çàáëîêîâàíèé äî ïîâíîãî
âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ øâèäêî ñòÿãóâàòè áîðãè ç àë³ìåíò³â, çà êðå-

1,68

грн за 1 кВт/год тариф
на електроенергію
до 1 серпня 2021 року

6

місяців термін дії
ковід-сертифікату

äèòàìè, øòðàôè òîùî.
КІНЕЦЬ МОРАТОРІЮ
Ç 1 ëèïíÿ íàáóâ ÷èííîñò³
çàêîí ïðî ðèíîê çåìë³. Òåïåð óêðà¿íö³ — ô³çè÷í³ îñîáè
ìîæóòü êóïóâàòè ³ ïðîäàâàòè
çåìë³ ñ³ëüãîñïïðèçíà÷åííÿ.
Äî 2024 ðîêó ä³ÿòèìå îáìåæåííÿ — ìîæíà êóïèòè äî 100 ãåêòàð³â çåìë³ â «îäí³ ðóêè».
Ï³ñëÿ 2024 ðîêó ñ³ëüãîñïçåìëþ
äîçâîëÿòü êóïóâàòè óêðà¿íñüêèì
þðèäè÷íèì îñîáàì ³ ä³ÿòèìå
îáìåæåííÿ äî 10 òèñÿ÷ ãåêòàð³â. ²íîçåìö³ çìîæóòü êóïóâàòè
óêðà¿íñüêó ñ³ëüãîñïçåìëþ, ÿêùî
öå äîçâîëÿòü íà âñåóêðà¿íñüêîìó
ðåôåðåíäóì³.
Ç 24 ëèïíÿ íàáóäå ÷èííîñò³
ùå îäèí çåìåëüíèé çàêîí —
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè
ùîäî ïëàíóâàííÿ âèêîðèñòàííÿ
çåìåëü». Äàí³ ïðî ä³ëÿíêè, ¿õí³õ
êîðèñòóâà÷³â òà âëàñíèê³â ïîâèíí³ áóäóòü ïóáë³êóâàòè íàçàãàë.
Îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè ïîâèíí³
âèçíà÷èòèñü ç ãåîïîðòàëîì, äå
áóäóòü ðîçì³ùåí³ äàí³: ñàéò ãðîìàäè, äåðæàâíà êàäàñòðîâà ìàïà
àáî ³íø³ ìàéäàí÷èêè.

Запуск ковід-сертифікатів

h2

3.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №26 від 1 липня 2021 року.
Задача №18
1… Kpb1 2. Cd4! Kpa1 3. Tc1x;
1… b1Ф 2. Xd4x! Фb2 3. Tc1x.
Задача №19
1… Kpe7 2. Kc6+! Kpd6 3. Kf4x;
1… Kp:e5 2. Kpf7! Kpf5 3. Td5x.
М. Пархоменко

З 1 липня українці можуть отримати так звані
COVID-сертифікати — документи міжнародного зразка з підтвердженням, що їхній власник чи власниця не є носієм коронавірусу.
Головна ідея — ковід-сертифікат має спростити
подорожі за кордон. Але, не виключено, його
використання і всередині країни. Наприклад,
повністю вакциновані люди можуть не дотримуватися певних карантинних обмежень.
Проте остаточно рішення по цьому немає.
Документ — як в паперовій, так і електронній
формі, — будуть видавати за однієї з трьох умов:
 якщо ви отримали дві дози вакцини проти

COVID-19 (термін дії захисту становитиме
180 днів для отримання довідки, визначеної
країною формату);
 якщо у вас є негативний ПЛР-тест (термін
дії — 72 години з моменту взяття зразка);
 якщо ви перехворіли на COVID-19 і ці дані
внесені до електронної системи охорони
здоров’я (термін дії — 180 днів із моменту
отримання лабораторного підтвердження).
У документі також буде ПІБ власника або власниці, серія та номер закордонного паспорта,
дані про лікаря, який вносив відомості про
вакцинацію, хворобу або тест на коронавірус.

Однак на першому етапі сертифікат можуть
отримати тільки ті люди, які отримали дві
дози вакцини проти «ковіду». Для цього
потрібно зареєструватись на сайті за цим
посиланням: team.diia.gov.ua. Отримання
ковід-сертифікатів є безоплатним.
Проте Кабмін все ще працює над тим, щоб
українські ковід-сертифікати визнавали
за кордоном. У Міністерстві закордонних
справ повідомили, що ведуть перемовини з
усіма європейськими країнами, у тому числі
з Грузією й Туреччиною. Поки український
документ визнала Угорщина.
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ДВА МІСЯЦІ СИДІЛИ БЕЗ КОПІЙКИ
Накипіло  Персонал Міської лікарні
протягом двох місяців не отримував
заробітної плати. Люди настільки
обурилися, що навіть були готові
страйкувати. Чому виникла така
затримка із виплатами?
ОЛЕНА УДВУД

Ó ï’ÿòíèöþ, 2 ëèïíÿ, ÷àñòèíà
êîëåêòèâó Ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ç³áðàëàñÿ ó çàë³ çàñ³äàíü, àáè ïî÷óòè
â³ä êåð³âíèöòâà â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: «×îìó ¿ì íà çàðïëàòí³
êàðòêè íå ïðèõîäÿòü ãðîø³ ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â?»
ßê ïîÿñíèâ êîëåêòèâó ãîëîâíèé ë³êàð Îëåêñàíäð ªâòóøîê,
ïðîáëåìà ïî÷àëàñÿ òîä³, êîëè
ñòàðòóâàâ ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿
ë³êàðí³. Íàãàäàºìî, òðè ìåäè÷í³
çàêëàäè Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè
âèð³øèëè ç’ºäíàòè, â³äòàê Ì³ñüêà ë³êàðíÿ ³ ñòîìàòïîë³êë³í³êà
ìàþòü ïðèºäíàòèñÿ äî Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ì³ñüêà ðàäà
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ðåîðãàí³çàö³þ, äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð ïðîâ³â çì³íè ó ðåºñòð³. Àëå
íà Íàö³îíàëüíó ñëóæáó çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè, ÿêà ô³íàíñóº Ì³ñüêó ë³êàðíþ, ÷îìóñü íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ë³êàðíÿ ë³êâ³äîâàíà.
Äî ðå÷³, çà äàíèìè àíàë³òè÷íî¿
ñèñòåìè «YouControl», ìåäè÷íèé çàêëàä ñïðàâä³ ïåðåáóâàº
ó ñòàí³ ïðèïèíåííÿ, õî÷à ôàêòè÷íî Ì³ñüêà ë³êàðíÿ íàäàë³
ïðîäîâæóº îáñëóãîâóâàòè ëþäåé.
— Â÷îðà (ó ÷åòâåð, 1 ëèïíÿ —
àâò.) âèáèëè ìè ñëîâåñíî â êàçíà÷åéñòâ³, ùî âîíè íàì ìàþòü
ï³äïèñàòè ïàêåò íà 680 òèñÿ÷,
ÿêùî íå ïîìèëÿþñü. Öå çà ÷åðâåíü çà íàäàííÿ ñòàö³îíàðíî¿ äîïîìîãè, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð ªâòóøîê ³ çãîäîì äîäàâ, ùî çà òðàâåíü â³ä Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè
çäîðîâ’ÿ íàä³éøëî íà ðàõóíîê
ë³êàðí³ âñüîãî 19 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Íó òî ÷îãî ìè ïðàöþºìî?
Ìîæå íàì ñòðàéêóâàòè?! — âèãóêíóëè ç çàëó.
— Ñòîñîâíî ñòðàéêó, íå òàê
âñå ïðîñòî ç ìåäïðàö³âíèêàìè, — çàóâàæèëà ãîëîâà ïðîôñï³ëêè Íàòàë³ÿ Øâåöü. — Â÷îðà
ÿ ãîâîðèëà ç þðèñòîì ïðîôñï³ëêè ³ âîíà ÷³òêî ñêàçàëà, ùî
ìåäïðàö³âíèêè ìàþòü ïðàâî
ñòðàéêóâàòè, àëå ïåðåä òèì, ÿê
çàÿâèòè ïðî ñòðàéê, ìè ìàºìî
ïîïåðåäèòè ì³í³ìóì 5 ³íñòàíö³é.
Íàïèñàòè ëèñòè, à íå ïðîñòî ïî-

äçâîíèòè íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ. Öå —
Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ÍÑÇÓ (Íàö³îíàëüíà ñëóæáà
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè — àâò.), îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
äåðæàâíà ñëóæáà ïðàö³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ ïðîêóðàòóðà.
Ìè â 5 ³íñòàíö³é ïèøåìî ëèñòè, ïîÿñíþºìî ñâîþ ïðîáëåìó,
÷åêàºìî, ïîêè âîíè íàïèøóòü
â³äïîâ³äü ³ ÿêùî íå áóäå í³ÿêîãî
ðóõó, àæ òîä³ ìè ìîæåìî çàÿâèòè
ïðî ñòðàéê. ßêùî ìè çðîáèìî
ñòðàéê áåç öüîãî, îðãàí³çàòîðà
ïðîñòî ïîñàäÿòü. ² íå äàé Áîã
ï³ä ÷àñ ñòðàéêó êîìóñü ñòàíå ïîãàíî, ùå ïîñàäÿòü êóïó íàðîäó.
ЩОМІСЯЦЯ НЕ ВИСТАЧАЄ
200 ТИСЯЧ
Ñèòóàö³þ ³ç â³äñóòí³ñòþ ãðîøåé ñïðîáóâàëà ïðîÿñíèòè
çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
Îëåíà ²âàí÷óê. Âîíà ñêàçàëà,
ùî ó Ì³ñüê³é ë³êàðí³ äåô³öèò
çàðïëàòè ñòàíîâèòü 200 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Äî 1 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó
Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ’ÿ
ïðîïëà÷óâàëà äîäàòêîâèé ïàêåò
ï³ä íîìåðîì 33, ÿêèì öåé äåô³öèò ïîêðèâàâñÿ. Àëå öüîãîð³÷ ö³
äîïëàòè â³äì³íèëè ³ ¿õ íå îòðèìóº æîäíà ç ë³êàðåíü Óêðà¿íè.
— Ó íàñ âèõîäèòü, ùî ç òèõ
ñóì ç ÍÑÇÓ ùîì³ñÿöÿ íå âèñòà÷àº 200 òèñÿ÷, — ïîÿñíèëà
²âàí÷óê. — Äëÿ òîãî, ùîá ¿õ
çàïëàòèòè, ôàêòè÷íî ç àâàíñó
çà ÷åðâåíü âèïëà÷óºòüñÿ çàðïëàòà çà òðàâåíü. Àëå â ÷åðâí³ ìè
íå îòðèìàëè â³ä ÍÑÇÓ í³ ñóìè
àâàíñó, í³ ñóìè çàðïëàòè. ×åðåç
öå ó íàñ âèñèòü çàáîðãîâàí³ñòü
ïî çàðïëàò³ çà òðàâåíü.
— Îñòàíí³ì ÷àñîì â³ä ïî÷àòêó öüîãî ðîêó, ÿêùî âè ïîì³òèëè, íàâ³òü ïåðøèé, äðóãèé,
òðåò³é, ÷åòâåðòèé ì³ñÿöü, êîëè
íîðìàëüíî õî÷à á á³ëüø-ìåíø
ïðèõîäèëè ãðîø³ çà ¿õí³ìè ðîçö³íêàìè, âñå îäíî àâàíñ âèïëà÷óâàâñÿ íå 15 ÷è 16, à ç çàòðèìêîþ, — äîäàâ ãîëîâíèé ë³êàð. —
Çàðïëàòà òàêîæ ³ç çàòðèìêîþ.
Öå íå ìè ¿¿ ãàëüìóâàëè. ß ¿õ
äî áàíêó íå êëàäó ³ íå ïåðåêðó÷óþ ö³ ãðîø³ àáñîëþòíî.
Êîëè âîíè íà ðàõóíîê âïàëè,

Чи отримали люди свої гроші?
У середу, коли газета готувалася до друку, нам стало відомо,
що за травень із колективом

вже розрахувалися. Зарплату
за червень люди поки ще чекають.

Люди зібралися у залі засідань у п’ятницю, 2 липня. Колектив хотів почути від
керівництва, чому за травень і червень не прийшла зарплата
ïðîòÿãîì ãîäèíè ìè îäðàçó ðîçêèäàºìî ¿õ âàì íà êàðòêè. Àëå
âèõîäèòü òàê, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ÿ çàðó÷íèê ñèòóàö³¿ ³
íå ò³ëüêè ÿ îäèí. ² öå íå ì³ñüêà
âëàäà âèííà, âîíà òóò í³ÿêèì
áîêîì.
«НЕМАЄ ЗА ЩО ЇХАТИ
НА РОБОТУ»
Â³ä ïàí³ Âàëåíòèíè ïðîçâó÷àëî ïèòàííÿ, ÷è º íà ðàõóíêó
ë³êàðí³ ãðîø³? Áóõãàëòåð â³äïîâ³ëà, ùî 26 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Âè ìàºòå íà óâàç³ çàãàëüíó
ñóìó? — ïåðåïèòàâ Îëåêñàíäð
ªâòóøîê.
— Çâè÷àéíî, — â³äïîâ³ëà Âàëåíòèíà.
— ß çíàþ, ïðî ùî âè ãîâîðèòå. Êîëè ìè çâåðíóëèñÿ ç ëèñòîì
äî Òåòÿíè Ìèêîëà¿âíè (ì³ñüêîãî
ãîëîâè — àâò.), ùîá íàì ç òèõ
ãðîøåé, ùî ìè çåêîíîìèëè,
ïåðåâåñòè ñþäè, òîìó ùî ìè æ
íå ïðàöþâàëè, êîâ³ä áóâ, áóëî
çàáîðîíåíî êëàñòè ëþäåé, ó íàñ
òàì ïåâíà ñóìà º, íàì çàáîðîíèëè. Ñêàçàëè, ùî öüîãî íå áóäå.
— ßêà öå ïåâíà ñóìà? — çàïèòàëà Âàëåíòèíà.
— ß íå ìîæó çíàòè. ßêùî
òðåáà, áóõãàëòåð çàðàç âèéäå,
ïîðàõóº, ïðèéäå ³ âàì ñêàæå, —
â³äïîâ³â ãîëîâíèé ë³êàð.
— ßêùî º êîøòè, ùîá ëþäÿì
âèïëàòèòè, äàâàéòå âåñü êîëåêòèâ çàðàç âñòàº, éäå äî ì³ñüêî¿
ðàäè, ç³ïñóº ì³ñüê³é ðàä³ Äåíü
ì³ñòà. Òîä³ áóäå ñâÿòêîâèé äåíü
ó âñ³õ, ìè îòðèìàºìî çàðïëàòó.
ßêùî ãðîøåé íåìàº, òî íåìàº
ïðî ùî ãîâîðèòè.
— Öå íå êîøòè, öå º âèçíà÷åíèé ïëàí ô³íàíñóâàííÿ, ÿêèé
ñêëàäàºòüñÿ ç âèçíà÷åíèõ ñòàòåé:
çàðïëàòà, õàð÷óâàííÿ, êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, òîùî, — ï³äêëþ÷èëàñÿ äî ðîçìîâè áóõãàëòåð. — ²
çã³äíî ç öèìè âèçíà÷åíèìè

ñòàòòÿìè íàì äàºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ. Àëå òàì íåìàº àí³ ñòàòò³
çàðïëàòà, àí³ ñòàòò³ ïîäàòêè. ²
ùîá ïåðåêèíóòè ö³ ãðîø³, ìè
ïîâèíí³ ìàòè äîçâ³ë. Íàì éîãî
íå äàþòü. Àëå öå íå æèâ³ ãðîø³.
Öå ïëàí. Çã³äíî ç íèì äàþòüñÿ
ãðîø³.
— Ó ìåíå çì³íè ñ³ëüñüê³. Ä³â÷àòà íå ìàþòü çà ùî ¿çäèòè
íà ðîáîòó! Ïîïåðåäó äâà âèõ³äíèõ. Ñàí³òàðêè ³ ìåäñåñòðè
íà ðîáîòó íå ïðè¿æäæàþòü.
Ñêîðî÷óéòå, õàé ëþäè íà á³ðæó
éäóòü, ãðîø³ îäåðæóþòü, — ïðîäîâæèëà ïàí³ Âàëåíòèíà.

Ïðîáëåìà ç âèïëàòîþ
çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ó ì³ñüê³é ë³êàðí³
ïî÷àëàñÿ òîä³, êîëè
ñòàðòóâàâ ïðîöåñ
ðåîðãàí³çàö³¿ ë³êàðí³
«НІЯКОГО СИГНАЛУ В НСЗУ
НЕ НАДХОДИЛО»
Ãîëîâíèé ë³êàð ïîâ³äîìèâ
êîëåêòèâó, ùî òîãî äíÿ íà äâ³
ãîäèíè â êàá³íåò³ ì³ñüêîãî ãîëîâè çàïëàíóâàëè â³äåîêîíôåðåíö³þ ç ãîëîâîþ ÍÑÇÓ ³ ùî â³í
çáèðàºòüñÿ çàïèòàòè, äå ãðîø³,
ÿê³ ìàëè âèïëàòèòè ë³êàðí³ ç
äåðæáþäæåòó. Òà ãðàäóñ íàïðóãè ó çàë³ íå ñïàäàâ. Îëåêñàíäð
ªâòóøîê âçÿâ ìîá³ëüíèé òåëåôîí ³ êîìóñü ïîäçâîíèâ. Êîëè
ðîçìîâà çàâåðøèëàñÿ, â³í ïîâ³äîìèâ êîëåêòèâó, ùî ìàº ïðèéòè çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè
Êîñòÿíòèí Ìàð÷åíêî, ÿêîãî
ïðèçíà÷èëè ãîëîâîþ ðåîðãàí³çàö³éíî¿ êîì³ñ³¿.
Êîëè Êîñòÿíòèí Ìàð÷åíêî ïðèéøîâ, ïðàö³âíèêè ë³êàðí³ çàïèòàëè éîãî, â³ä êîãî
íà ÍÑÇÓ íàä³éøîâ ñèãíàë ïðî
òå, ùî ë³êàðíÿ ë³êâ³äîâóºòüñÿ?

— Í³ÿêîãî ñèãíàëó â ÍÑÇÓ
íå íàäõîäèëî. ß íå äóìàþ, ùî
òî º ïðè÷èíîþ, ùî â ÍÑÇÓ ïîáà÷èëè ïðî ïî÷àòîê ðåîðãàí³çàö³¿. Öå æ íå ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ. Öå ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê
ðåîðãàí³çàö³¿. Âîíî íå ïðèïèíÿº
âèïëàòè ïî ïàêåòó, — â³äïîâ³â
Ìàð÷åíêî.
Çà ï’ÿòü õâèëèí ï³ñëÿ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðèéøëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Îêñàíà Çàáàçíîâà. Êîëåêòèâ ïîïðîñèâ ¿¿ ïðåäñòàâèòèñÿ. Ùîéíî âîíà íàçâàëà ñâîº
³ì’ÿ, çàëîì ïðîêîòèëîñÿ ïðîòÿæíå «Îîîî!»
— Ïåðøèé ðàç âè ìåíå áà÷èòå
òóò?! ß ó âàñ òóò ìàéæå êîæíîãî
äíÿ, — ñêàçàëà Çàáàçíîâà.
— Ïåðøèé ðàç áà÷èìî, — â³äïîâ³ëè ëþäè.
— ß íå õî÷ó ïåðåõîäèòè
äî êîíôðîíòàö³¿, àëå â ìåíå äåÿê³ äî âàñ ïîÿñíåííÿ º. Ñïðàâà
â òîìó, ùî ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿
áóâ áåçïîâîðîòíèì, óñå äî öüîãî éøëî ³ ìè öå âñ³ ïðåêðàñíî
ðîçóì³ºìî. Ìè öüîãî çì³íèòè
íå ìîæåìî, öå ð³øåííÿ ñåñ³¿.
Áóëî çã³äíî ³ç çàêîíîì âèçíà÷åíî, ùî ó íàñ ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿ øëÿõîì ïðèºäíàííÿ.
Âñ³ çíàþòü, ùî äî ÖÐË ïðèºäíóºòüñÿ ì³ñüêà ë³êàðíÿ ³
ñòîìàòïîë³êë³í³êà. Âèçíà÷åíî
êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ çã³äíî ³ç
çàêîíîì. Êåð³âíèêîì âèçíà÷åíî
Êîñòÿíòèíà Ìàð÷åíêà. Êîëè ìè
ïî÷àëè ïîâ³äîìëÿòè â ÍÑÇÓ,
ùî ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿, âîíè çðàçó ÷îìóñü âèð³øèëè, ùî ó íàñ ðåîðãàí³çàö³ÿ
çàâåðøèëàñÿ, — ñêàçàëà Îêñàíà
Çàáàçíîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ì³ñòî çâåðíóëîñÿ äî ì³æíàðîäíî¿
îðãàí³çàö³¿ USAID, ÿêà äîïîìîãëà îðãàí³çóâàòè â³äåî-çóñòð³÷
³ç êåð³âíèöòâîì ÍÑÇÓ, ùîá âèð³øèòè öþ ñèòóàö³þ.
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У РОЗПАЛ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ АТЕСТАТІВ
Проблема  Випускники
школи–гімназії–дитячого садка
імені Володимира Підгорбунського
досі не отримали документів про
освіту. І батьки, і діти б’ють на сполох,
бо ж атестати потрібні для вступу
в університет. Люди прийшли до міської
ради, аби дізнатися, коли нарешті будуть
документи. Чим усе закінчилося —
читайте у нашому матеріалі
ОЛЕНА УДВУД

Ó ñåðåäó, 7 ëèïíÿ, áàòüêè ðàçîì ³ç ä³òüìè, ÿê³ öüîãî ðîêó
âèïóñòèëèñÿ ç³ øêîëè–ã³ìíàç³¿–äèòÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ï³äãîðáóíñüêîãî, ç³áðàëèñÿ ï³ä ñò³íàìè ì³ñüêî¿ ðàäè.
— Ïîì³íÿëè äèðåêòîðà ïåðåä
ñàìèì âèïóñêîì, — ðîçïîâ³äàº
Íàòàë³ÿ, ìàìà âèïóñêíèö³. — Ò³
äîêóìåíòè, ùî ðîáèëèñÿ, áóëè
ï³äïèñàí³ ïîïåðåäí³ì äèðåêòîðîì. ² çà ÷îòèðè äí³ äî âèïóñêó, âèõîäèòü, çàòâåðäèëè íîâîãî äèðåêòîðà ³ íàøèì ä³òÿì
íå âèäàþòü àòåñòàòè. Àòåñòàòè
íå ä³éñí³, áî ç ï³äïèñîì ïîïåðåäíüîãî äèðåêòîðà.
У ЧОМУ СУТЬ ПРОБЛЕМИ?
Äîêóìåíò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, ïðîñò³øèìè
ñëîâàìè, àòåñòàò, íåîáõ³äíèé
âèïóñêíèêàì äëÿ âñòóïó. Äëÿ
òîãî, àáè ìàòè çìîãó ïîäàòè
äîêóìåíòè äî óí³âåðñèòåòó,
ñïåðøó òðåáà çàðåºñòðóâàòèñÿ
ó äåðæàâí³é åëåêòðîíí³é áàç³
ç ïèòàíü îñâ³òè. Äëÿ öüîãî
íåîáõ³äíî ââåñòè â ñèñòåìó íîìåð ñåðòèô³êàòà ÇÍÎ ³ ñåð³þ
ç íîìåðîì àòåñòàòà. ² ÿêùî ç
ïåðøèì äîêóìåíòîì ó âèïóñêíèê³â âñå â ïîðÿäêó, ñåðòèô³êàòè çîâí³øíüîãî íåçàëåæíî-

ãî îö³íþâàííÿ º, òî àòåñòàò³â
äîñ³ íåìàº. À ÷àñó îáìàëü, áî
îñòàíí³é äåíü, êîëè ìîæíà çàðåºñòðóâàòèñÿ ó ö³é ñèñòåì³ —
14 ëèïíÿ.
— À ïðèéîì äîêóìåíò³â
(äî óí³âåðñòèòåòó — àâò.) ç
14 ïî 20 ÷èñëî, — âêëþ÷àºòüñÿ â ðîçìîâó Ëþäìèëà, ìàìà
âèïóñêíèêà.
— ² íàñ ãîäóþòü «çàâòðàêàìè»: òî ñüîãîäí³, òî çàâòðà,
òî ï³ñëÿçàâòðà, — äîäàº Íàòàë³ÿ.
Âèïóñê ó øêîë³–ã³ìíàç³¿–äèòÿ÷îìó ñàäêó áóâ ùå 25 ÷åðâíÿ.
Òîæ âæå ñêîðî ï³äå òðåò³é òèæäåíü, à äîêóìåíò³â ³ äîñ³ íåìàº.
— Íà âèïóñêó âèäàëè, ùî âàì
âèäàëè? Ïàï³ðö³ ÿê³ñü, — êàæå
Íàòàë³ÿ. — Òèïó òàáåëÿ. ßê îòî
âåñ³ëëÿ — âè¿çíà öåðåìîí³ÿ, ùî
äàâíî ðîçïèñàëèñÿ, à çðîáèëè
ïîêàçóõó. Ùî òèïó ùîñü äàëè
òèì ä³òÿì. ² çðàçó æ ò³ëüêè ïîõîâàëè êàìåðè, ôîòîàïàðàòè,
ñêàçàëè: «Ä³òè, çäàéòå ò³ ïàï³ðö³
íàçàä». ² âñå, ìè ï³øëè í³ ç ÷èì.
— Õàé áè òîé Ìîñêàëåâñüêèé
âèïóñòèâ, â³ääàâ ò³ àòåñòàòè ³
í³ÿêî¿ ìîðîêè, ³ õàé ïðèõîäèòü
íîâèé äèðåêòîð, í³õòî äî íå¿
í³÷îãî íå ìàº, àëå òàê çðîáèòè,
íå ïîäóìàâøè ïðî ä³òåé ³ ïðî
¿õíº ìàéáóòíº! — êàæå Ëþäìèëà ³ çãîäîì äîäàº, — à òåïåð
ùå ãîâîðÿòü, ùî ÿêîñü òàì òàê

То що з документами?
Тетяна Єрмолаєва зробила ще
кілька телефонних дзвінків.
Люди стали чекати. Нарешті
очільниця громади додзвонилася до державного підприємства «Інфоресурс», яке
забезпечує заклади освіти
документами. Попросила подивитися, чи отримали замовлення з Козятина і поставила
на гучний зв'язок розмову.
В «Інфоресурсі» повідомили,
що 25 атестатів випускників школи–гімназії–дитячого

садочка вже готові.
— Коли будете відправляти їх? —
запитала Тетяна Єрмолаєва.
— Їх, здається, на завтра збиралися відправляти, — відповіли
в «Інфоресурсі».
Після того, як розмова завершилася, очільниця громади
сказала батькам, що навіть
у разі, якщо з Вінниці ніхто
не поїде забирати документи,
до Києва по атестати відправлять когось із нашого Управління освіти і спорту.

Батьки зібралися біля міської ради, бо їхні діти досі не отримали атестатів.
Вони хвилюються, що ті не встигнуть подати документи для вступу в університети
âèéøëî, ùî ö³ àòåñòàòè íå ïîòðàïèëè íàâ³òü íà ïåðåðîáêó.
Ìè íå çíàºìî, ÷è öå ïðàâäà,
àëå òàêå ãîâîðÿòü. ßêùî öå òàê,
òî öå âçàãàë³!
— Ïðîáëåìó çíàºòå, ïðîáëåìà ñåðéîçíà, — âêëþ÷àºòüñÿ
â ðîçìîâó Ñåðã³é, ÿêèé ùîéíî
ï³ä³éøîâ. — ßê ¿¿ âèð³øèòè? ª
îäíå ïèòàííÿ, ùîá íàì äàëè
íîìåð êîæíîãî (àòåñòàòà —
àâò.). Õî÷à áè öå. Ùîá çðîáèòè åëåêòðîííèé êàá³íåò. Ìåíå
âæå òèæäåíü «çàâòðàêàìè» ãîäóþòü. Çàâòðà, ï³ñëÿçàâòðà. ²ç
ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ ó íàñ çàëèøàºòüñÿ ñ³ì äí³â. Çàðàç âîíè
äî ï’ÿòíèö³ äîòÿãíóòü, çàëèøàºòüñÿ ç ïîíåä³ëêà òðè äí³. ² áàçà
çàêðèºòüñÿ.

ì³ñüêîãî ãîëîâè, òà äîâåëîñÿ ùå
ê³ëüêà õâèëèí ïî÷åêàòè, ï³ñëÿ
÷îãî ëþäåé ïîêëèêàëè äî ïðèéìàëüí³.
— Âñ³õ ö³êàâèòü îäíå é òå
ñàìå ïèòàííÿ — àòåñòàòè, —
ñêàçàâ Ñåðã³é.
— Ìè ç âàìè ðîçìîâëÿëè
â÷îðà. Ùîñü çì³íèëîñÿ çà â÷îðà? — çàïèòàëà î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè.

РОЗМОВА В КАБІНЕТІ МЕРА
Ëþäè áóëè íàëàøòîâàí³ ð³øó÷å ³ íàâ³òü áóëè ãîòîâ³ éòè
â ïîë³ö³þ. Óñ³, õòî ìàâ ïðèéòè, ç³áðàëèñÿ. Òà äî ì³ñüêî¿
ðàäè òàê ïðîñòî íå ïîòðàïèø,
áî äðóãèé ³ òðåò³é ïîâåðõè çà÷èíåí³ íà åëåêòðîííèé çàìîê.
Ñåðã³é â³ä³éøîâ çðîáèòè ê³ëüêà
äçâ³íê³â. Ï³ñëÿ öüîãî ïîâåðíóâñÿ ³ ñêàçàâ, ùî ó ì³ñüêîãî
ãîëîâè âèìêíåíèé òåëåôîí,
à ó ïðèéìàëüí³ íå áåðóòü ñëóõàâêó. Çà ê³ëüêà õâèëèí ç ì³ñüêî¿ ðàäè âèéøîâ ÷îëîâ³ê, òîæ
áàòüêè ³ âèïóñêíèêè âñòèãëè
ïðèòðèìàòè äâåð³ ³ ïîòðàïèëè
äî ñåðåäèíè ïðèì³ùåííÿ. Ïîïðÿìóâàëè îäðàçó äî êàá³íåòó

— Í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ. ² â÷îðà äçâîíèëè òóäè, äå ¿õ äðóêóþòü, ¿õ ùå íå ïîäàëè, — êàæå
Ñåðã³é.
— Íåïðàâäà, — çàïåðå÷èëà
Òåòÿíà ªðìîëàºâà. — Ìè â÷îðà îòðèìàëè ïåðøèõ ø³ñòü.
Ìè â îäèí äåíü ïîäàëè ø³ñòü
íà çì³íó ïð³çâèù ³ äâ³ øêîëè
íà ïåðåäðóêóâàííÿ, òîìó ùî
òàê ãîâîðèòü çàêîí. Òîìó ùî
ìè îòðèìàëè ì³ñüê³ øêîëè ç
êîíòðàêòàìè ïî ïåðøå ëèïíÿ
³ âñ³ áóëè íàäðóêîâàí³ ç³ ñòàðèìè äèðåêòîðàìè. Ñ³ëüñüê³
øêîëè ìè îòðèìàëè ç êîíòðàêòàìè ïî 15 ëèïíÿ, äå ñòàðèé
äèðåêòîð âæå íå ìàº ïðàâà ³
òîìó âàø àòåñòàò íå ä³éñíèé,

×àñó îáìàëü, îñòàíí³é
äåíü, êîëè ìîæíà
çàðåºñòðóâàòèñÿ
â åëåêòðîíí³é áàç³
ç ïèòàíü îñâ³òè–
14 ëèïíÿ

à íîâèé ùå íå ìàº ïðàâà. Ìè
ïîäàëè 15 ÷èñëà íà 6 çàì³í, â÷îðà ïîñèëêà ïðèéøëà, ³ ïîäàëè
äâ³ øêîëè íà çàì³íó àòåñòàò³â —
Êîðäèø³âêà ³ ã³ìíàç³ÿ. Äîêóìåíòè ïîäàí³. ß ñï³ëêóâàëàñÿ
ñàìà ç öåíòðîì, ÿêèé äðóêóº.
Âîíè ñêàçàëè: «Òàê, ìè ðîçóì³ºìî, ó íàñ ÷åðãà. Ìè äðóêóºìî
ö³ëîäîáîâî».
Î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè çàòåëåôîíóâàëà äî ²ííè Ìàäåé, òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷î¿ îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà
ñïîðòó ³ óâ³ìêíóëà ãó÷íîìîâåöü.
— Êîëè ïîäàþòüñÿ äîêóìåíòè, ó íàñ ñêëàäàºòüñÿ àêò, —
ñêàçàëà òåëåôîíîì ²ííà Ìàäåé. — Öåé àêò ïîäàííÿ íàìè
äîêóìåíò³â â³ä 16 ÷èñëà. Ìè
äîêóìåíòè ïîäàºìî ó Â³ííèöþ,
Â³ííèöÿ ö³ äîêóìåíòè çàâîçèòü
â Êè¿â. Ó Â³ííèö³ íàì ñêàçàëè,
ùî äîêóìåíòè â Êè¿â çàâåçëè.
Â÷îðà ó Â³ííèöþ ïðè¿õàëî äâà
÷è òðè ñâ³äîöòâà.
Î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè ïîïðîñèëà ²ííó Ìàäåé â³äïðàâèòè ¿é
íà âàéáåð êîï³þ àêòó. Ãðàäóñ
íàïðóãè íå ñïàäàâ. Óñ³ ãîâîðèëè, íå ñòðèìóþ÷è åìîö³é.
Çà ê³ëüêà õâèëèí ïðèéøëà
êîï³ÿ àêòó–ïðèéîìó, äå áóëî
çàçíà÷åíî, ùî äîêóìåíòè â³ä
Êîçÿòèíà íà çàì³íó àòåñòàò³â
ïðèéíÿëè 16 ÷åðâíÿ. Áàòüêè
ïðîñèëè, ùîá ¿ì õî÷à á ïîâ³äîìèëè íîìåðè ³ ñåð³¿ àòåñòàò³â,
ùîá ¿õ ä³òè ìîãëè çàðåºñòðóâàòèñÿ â ñèñòåì³.
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ФІЛІЇ ЗІ ШКІЛ РОБИТИ НЕ БУДУТЬ
Передумали  Ми вже повідомляли,
що деякі сільські школи Козятинської
громади мали перетворити на філії.
Проте тепер від цієї задумки вирішили
відмовитися. Пояснюємо, чому так, як
тепер працюватимуть ці школи і на які
навчальні заклади також чекають зміни
ОЛЕНА УДВУД

Ì³ñÿöü òîìó äåïóòàòè ï³ä ÷àñ
÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ
ïðî ñòâîðåííÿ îïîðíèõ çàêëàä³â
îñâ³òè Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ. Çã³äíî
ç íèì, ñòàòóñ îïîðíîñò³ ìàëè
îòðèìàòè ë³öåé-øêîëà òà øêîëà-ã³ìíàç³ÿ-äèòÿ÷èé ñàäîê ³ìåí³
Âîëîäèìèðà Ï³äãîðáóíñüêîãî.
Îáèäâ³ ïîäàâàëèñÿ íà êîíêóðñ ³
îáèäâîõ âèçíàëè ïåðåìîæöÿìè.
Òèì æå ð³øåííÿì áóëî ïåðåäáà÷åíî, ùî òðè çàêëàäè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ñòàíóòü
ô³ë³ÿìè-äåâ’ÿòèð³÷êàìè ³ áóäóòü
ï³äïîðÿäêîâàí³ îïîðíèì øêîëàì. Â³äòàê ô³ë³ºþ ë³öåþ ìàëà
ñòàòè øêîëà íà äðóãîìó Êîçÿòèí³, à ô³ë³ºþ øêîëè-ã³ìíàç³¿äèòÿ÷îãî ñàäêà — Êîðäèø³âñüêà
³ Ôëîð³àí³âñüêà øêîëè.
Ïðîòå íà 12 ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ, äåïóòàòè
âíåñëè çì³íè äî öüîãî ð³øåííÿ
³ òåïåð øêîëè ó Çàë³çíè÷íîìó,
Êîðäèø³âö³ ³ Ôëîð³àí³âö³ ô³ë³ÿìè íå áóäóòü. Îäíàê ñòàðøèõ
êëàñ³â ó öèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç 1 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó òåæ
íå áóäå, áî ¿õ ïåðåòâîðþþòü
íà ã³ìíàç³¿. À çà íîâèì çàêîíîì
«Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ
îñâ³òó» ïîíÿòòÿ «ã³ìíàç³ÿ» îçíà÷àº øêîëà-äåâ’ÿòèð³÷êà.
Òà ³ öå ùå íå âñå. ßêùî ùå ì³-

ñÿöü òîìó ³ ë³öåé-øêîëó, ³ øêîëó-ã³ìíàç³þ-äèòÿ÷èé ñàäîê ìàëè
ðîáèòè îïîðíèìè, òî òåïåð öåé
ñïèñîê «ñõóä» íà îäèí çàêëàä
îñâ³òè. Àäæå â³äïîâ³äíî äî íîâîãî ð³øåííÿ, ïðèéíÿòîãî îáðàíöÿìè, ñòàòóñ îïîðíî¿ ìàòèìå
ëèøå ë³öåé-øêîëà. Äî òîãî æ,
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ìàþòü ðåîðãàí³çóâàòè ³ ïåðåòâîðèòè â ë³öåé.
Íà ñåñ³¿ ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà ñêàçàëà, ùî çì³íè
äî âæå ïðèéíÿòîãî ì³ñÿöü òîìó
ð³øåííÿ, çà ÿêèì øêîëè ó Êîðäèø³âö³, Çàë³çíè÷íîìó ³ Ôëîð³àí³âö³ ìàëè áóòè ô³ë³ÿìè, âíåñëè
÷åðåç òå, ùî äîøê³ëüíå â³ää³ëåííÿ ó ñâîºìó ñêëàä³ ìîæå ìàòè
ã³ìíàç³ÿ, àëå íå ë³öåé. Øêîëè
ó Ôëîð³àí³âö³ òà Çàë³çíè÷íîìó
º íàâ÷àëüíî-âèõîâíèìè êîìïëåêñàìè ³ äî ¿õ ñêëàäó ÿêðàç ³
âõîäÿòü äîøê³ëüí³ â³ää³ëåííÿ.
Íàòîì³ñòü ó Êîðäèø³âö³ øêîëà ³
äèòÿ÷èé ñàäîê ïðàöþþòü îêðåìî. Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, çàçíà÷èìî, ùî ¿õ áóäóòü ç’ºäíóâàòè,
òà ïðî öå òðîõè çãîäîì.
Êîëè ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ
çì³í ïîñòàâèëè íà ãîëîñóâàííÿ,
éîãî ï³äòðèìàëè íå âñ³. Øåñòåðî
äåïóòàò³â óòðèìàëèñÿ. Î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè ïîïðîñèëà ïîêàçàòè,
õòî ñàìå. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
ïî ðîáîò³ ðàäè Ëàðèñà Ìîíàñòèðñüêà ïåðåðàõóâàëà ïð³çâèùà

äåïóòàò³â: Äìèòðî Áåðíàòîâè÷,
Îëåêñàíäð ªâòóøîê, Ëþäìèëà
Êóäèìåöü, Îëåêñ³é Êàðàòººâ,
Îëåêñàíäð Øóìñüêèé, Íàòàë³ÿ
Ùåðáàòþê.
— Ìåí³ ö³êàâî, ÿêà ïîçèö³ÿ. Ìîæå ó âàñ âàð³àíòè ³íø³
ñòîñîâíî ïðèâåäåííÿ ìåðåæ³
øê³ë ó â³äïîâ³äí³ñòü äî çàêîíó.
ª â êîãîñü ÿê³ñü âàð³àíòè, õòî
óòðèìàâñÿ? — çàïèòàëà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà.
— Ìàáóòü º, — â³äïîâ³â Äìèòðî Áåðíàòîâè÷.
— À ÿê³?
— Îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ ïðîéøëî, — âêëþ÷èâñÿ â ðîçìîâó
Îëåêñàíäð Øóìñüêèé.

Ìàéæå ïîëîâèíà
øê³ë ãðîìàäè ñòàíå
äåâ’ÿòèð³÷êàìè.
Ñòàðøîêëàñíèê³â,
áóäóòü ï³äâîçèòè äî
îïîðíî¿ àâòîáóñàìè
²íøèì ð³øåííÿì Ìàõàðèíåöüêó øêîëó ïåðåòâîðèëè íà ã³ìíàç³þ, ñåáòî, íà äåâ’ÿòèð³÷êó,
à äèòÿ÷èé ñàäî÷îê ó Êîðäèø³âö³
ç’ºäíàëè ç³ øêîëîþ.
Òîæ ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ìàéæå ïîëîâèíà øê³ë
ãðîìàäè ñòàíå äåâ’ÿòèð³÷êàìè,
àäæå â³äïîâ³äíî äî ³íøîãî ð³øåííÿ, ÿêå ïðèéíÿëè íà ñåñ³¿
ì³ñÿöü òîìó, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè
ó Ïèêîâö³ òà Ñåñòðèí³âö³ òåæ
ïåðåòâîðÿòü íà ã³ìíàç³¿.
Ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³ ìàëè
íàâ÷àòèñÿ ó öèõ øêîëàõ, áóäóòü
ï³äâîçèòè äî îïîðíî¿ øê³ëüíèìè àâòîáóñàìè. Òàêèõ íàðàç³ º
ø³ñòü. Ì³ñòî ïëàíóº ïðèäáàòè
ùå îäèí. Äî ïðîãðàìè «Øê³ëüíèé àâòîáóñ» çàêëàëè íà öå
881 òèñÿ÷ó ãðèâåíü.

МЕРЕЖА ШКІЛ КОЗЯТИНСЬКОЇ ГРОМАДИ
З 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ
 Ліцей (опорна)
 Спеціалізована школа № 1
 Загальноосвітня школа № 2
 Загальноосвітня школа № 3
 Загальноосвітня школа № 5
 Школа-гімназія-дитячий садок
імені Володимира Підгорбунського
 Козятинський ЗНВК № 9 (опорна)

 Іванковецька філія Козятинського
ЗНВК № 9
 Гімназія № 6 (Залізничне)
 Кордишівська гімназія
 Махаринецька гімназія
 Пиковецька гімназія
 Сестринівська гімназія
 Флоріанівська гімназія

Чи будуть у ліцеї початкові класи?
Ми вже згадували, що ліцейшколу реорганізують і перетворять у просто ліцей. У новому
законі «Про освіту» поняття
«ліцей» означає заклад, який
забезпечує профільну освіту.
Простішими словами, це школа, де працюють тільки старші
класи, або ж 5–11 класи, якщо
так вирішить засновник, у нашому випадку — міська рада.
Щоб дізнатися, чи будуть

у ліцеї працювати початкові
класи з 1 вересня, ми звернулися до Управління освіти
і спорту. Як пояснила тимчасово виконуюча обов’язки
начальника Управління освіти
і спорту Інна Мадей, у новому навчальному році у ліцеї
будуть і 1–4 класи, і 5–11.
Що стосується школи № 9,
що у селі Козятині, то статус
опорної за нею залишається.

Ще одне рішення про вирубку дерев
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ùå íå çàáóëèñÿ ñóïåðå÷êè
ùîäî äîçâîëó âèêîíêîìó íà
ñïèëþâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü
çà ¹156 â³ä 26 òðàâíÿ, ÿê 23
÷åðâíÿ âèêîíàâ÷à âëàäà ïðèéìàº çà ¹ 184 íàñòóïíå ð³øåííÿ. Äóìêè ëþäåé ç öüîãî ïðèâîäó çáèðàëè íàø³ æóðíàë³ñòè.
Àëå ñïî÷àòêó íàäàìî ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòèñÿ ìåøêàíöÿì
ÎÑÁÁ íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 42
ùîäî ïóáë³êàö³¿ â ïîçàìèíóëîìó íîìåð³. Âîíè ïîÿñíèëè,
÷îìó ïðè ðîç÷èñòö³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ â³ä äåðåâ çàëèøèëè ãîð³õ, ÿêèé ìàº íàõèë íà
òðîòóàð.
— Âèäàëèòè éîãî áóëî íå òàêòî ïðîñòî. Á³ëÿ ñàì³ñ³íüêîãî
äåðåâà ïðîõîäèòü åëåêòðîë³í³ÿ.
À çàìîâèòè âèøêó íàâ³òü äëÿ

ÎÑÁÁ – äîðîãå çàäîâîëåííÿ, –
êàæå Âàëåð³é Ñàâ÷åíêî. – Ùîá
âèâåçòè ã³ëëÿ ï³ñëÿ ðîç÷èñòêè
äåðåâ, ìè çàïëàòèëè ìàéæå 3
òèñÿ÷³ ãðèâåíü, êóäè áóëî ùå
âèøêó çàìîâëÿòè? Ðîç÷èñòêó
ìè çðîáèëè íå ÷åðåç òå, ùî íå
ëþáèìî ïðèðîäó. Äåðåâà âèñîê³, à â³ä çàò³íåííÿ ìîêð³þòü
â áóäèíêó ñò³íè äî 5 ïîâåðõó.
Ìè âèäàëÿºìî ã³ðø³ äåðåâà, ùîá
êðàù³ êîìôîðòí³øå ðîñëè.
Ùå ê³ëüêà ñë³â ñêàæåìî ùîäî
âèäàëåííÿ ëèï íà âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî. Îäíà ³ç æèòåëüîê
íàøîãî ì³ñòà ñêàçàëà, ùî ëèïàì
òðåáà «êëàíÿòèñÿ», ùîá òðîòóàðîì ïðîéòè ³ ã³ëêè çàâàæàþòü
âåëîñèïåäèñòàì. ×åðåç äåðåâà
âîíè âè¿æäæàþòü ìàéæå íà ñåðåäèíó äîðîãè. Àâòîð ñòàòò³ â
¹26 çà 1 ëèïíÿ «Á³ëüøå äâîõ

ñîòåíü äåðåâ äî ñòðàòè» ÿêðàç
¿çäèòü ó ñëóæáîâèõ ñïðàâàõ âåëîñèïåäîì. Ùå í³ ðàçó éîìó íà
âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî íå äîâîäèëîñü îá’¿æäæàòè ã³ëêè äåðåâ.
Ïðîéøîâñÿ ³ òðîòóàðîì. Âêëîíÿâñÿ ÿêðàç íå ëèïàì, à ã³ëêàì
âèøåíü òà ãîð³õà, ùî ðîñòóòü
íà òåðèòîð³¿ ïðèâàòíèõ ñàäèá.
Ëèøå ã³ëêè îäí³º¿ ëèïè, ÿêà
çíà÷èòüñÿ ï³ä íîìåðîì 42 ÷åðåç
âàãó öâ³òó íàõèëèëèñÿ äîíèçó.
Íåâæå ÷åðåç ã³ëêè îäíîãî äåðåâà
òðåáà ñïèëÿòè âñ³?
Òà ïîâåðí³ìîñÿ äî ð³øåíí³
âèêîíêîìó çà ¹184. Ïîáóâàâøè
á³ëÿ äåðåâ, ÿê³ íàì³òèëè íà âèäàëåííÿ, ìè íå çíàéøëè òàêèõ,
ùî ìàþòü ÿêóñü ö³íí³ñòü, îêð³ì
äðîâ. Äëÿ ïðèêëàäó âçÿëè çåëåí³
íàñàäæåííÿ á³ëÿ øêîëè ¹5.
Â ïîäâ³ð’¿ ó÷áîâîãî çàêëàäó

ïî÷àëè çð³çàòè áåðåçè. Ôàõ³âö³
ë³ñó êàæóòü: áåðåçà íàñê³ëüêè
êðàñèâà, íàñò³ëüêè é íåáåçïå÷íà, êîëè âîíà íàáèðàº âèñîòè.
À îò ùîäî ôðóêòîâèõ äåðåâ íà
âóëèö³ Ñêîâîðîäè, òî ïîö³êàâèëèñÿ äóìêîþ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â. Ìè çàïèòàëè: ÷è òðåáà
âèäàëÿòè äåðåâà á³ëÿ 5-¿ øêîëè.
– Îäíîçíà÷íî òðåáà. Öå çàðàç, ïîêè ÿáëóêà ìàëåíüê³, â³ä
íèõ íåìàº ñì³òòÿ. Íåçàáàðîì
ïðèéäå îñ³íü, ÿáëóêà áóäóòü
ïàäàòè ³ ðîçáèâàòèñÿ ³ íà íèõ
çë³òàòèìóòüñÿ îñè òà áäæîëè, –
êàæå ïàí³ Êàòåðèíà ç ïîäðóãîþ.
Ïàí³ Íàä³ÿ âàãàºòüñÿ ç â³äïîâ³ääþ.
— Äåðåâà ñòàð³, ìîæå é ïðàâèëüíî, ùî çð³çàþòü. Àëå æ êîëè
âèð³æóòü, òî áóäå ïóñòèð, – êàæå
âîíà. – Íàâ³òü ÿêùî ùîñü ïî-

ñàäÿòü, êîëè âîíî âèðîñòå? Ñàì³
áà÷èòå: õòî íå éäå – òî éäå ïî
òðîòóàð³ ò³íüî÷êîì. Íå áóäå öèõ
ãíèëèõ òà êðèâèõ ÿáëóíü, òî äå
ë³òí³ì ëþäÿì õîâàòèñÿ â³ä ñïåêè? ² ÷îìó çàðàç ¿õ òðåáà âèäàëÿòè, íåâæå íå ìîæíà ïî÷åêàòè,
ïîêè ç äåðåâ îïàäàº ëèñòÿ?
Ùå ìè çàïèòàëè ÷îëîâ³êà,
ÿêèé áóâ íå äóæå îõî÷èé äî
ðîçìîâ. Íà éîãî äóìêó, ÿáëóí³
ïîòð³áíî áóëî âæå äàâíî çð³çàòè
³ ùîñü òîëêîâå ïîñàäèòè. Ùî
ñàìå òîëêîâå ñàäèòè íàø ñï³âðîçìîâíèê íå óòî÷íèâ.
Ïàí³ Òåòÿíà ç ñèíîì Àíäð³ºì çà çð³çàíèìè áåðåçàìè òåïåð
áà÷èòü øêîëó. Ïàí Â³êòîð ââàæàº, ùî âèäàëÿòè ñòàð³ äåðåâà
òðåáà, ç ÷àñîì âîíè òðóõëÿâ³þòü,
à çàðàç ¿õ ìîæíà âèêîðèñòàòè
ÿê äðîâà.
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СОЦІАЛЬНО ЗАХИЩЕНІ
ТІЛЬКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
Без захисту  Ця історія про рідних
братів Олега та Руслана. Їхня рідна тітка
Лілія після смерті сестри оформила пенсію
по інвалідності старшому племіннику,
а другий племінник став опікуном своєму
старшому брату. Тільки так сталось, що
хворого хлопця позбавили соціального
захисту, а опікуна — опікунства
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Âñå áóëî â ìåæàõ çàêîíó, ïîêè
íå ïðèéøîâ ÷àñ ¿õàòè ñîö³àëüíî
çàõèùåíîìó Îëåãó ó Â³ííèöþ
íà ïåðåêîì³ñ³þ. ßê ïðàâèëî, ïàö³ºíòà ç ïñèõ³÷íèìè ðîçëàäàìè
ïîòð³áíî ïðèâîçèòè, ñàì³ âîíè
ð³äêî éäóòü â ìåäè÷í³ óñòàíîâè,
òîìó ùî äóæå ð³äêî âèçíàþòü
ñåáå õâîðèìè. Òàê ñòàëîñÿ ³
â íàø³é ³ñòîð³¿.
Îëåã íà êîì³ñ³þ íå ïî¿õàâ,
à â îï³êóíà íå áóëî êîøò³â, ùîá
çàìîâèòè äëÿ áðàòà òðàíñïîðò.
Â ë³êàð³â îäèí âåðäèêò — ÿêùî
õâîðèé ïåðåêîì³ñ³þ íå ïðîéøîâ, çíà÷èòü, âæå çäîðîâèé.

À êîëè òàê, òî é íåìàº âèïëàòè.
Îëåãà çíÿëè ç îáë³êó ³ â³í
âòðàòèâ ñâ³é ñòàòóñ. Ðóñëàíó
ïðèïèíèëè âèïëàòè ÿê îï³êóíó ùå çà äâà ðîêè äî Îëåãîâî¿
ïåðåêîì³ñ³¿.
Çîñòàâøèñü áåç çàñîá³â äëÿ
³ñíóâàííÿ, Îëåã ï³øîâ íà ðèíîê ïðàöþâàòè. Ïðîäàâö³, çíàþ÷è ñèòóàö³þ, îï³êàëè éîãî ÿê
ìîãëè. Êð³ì ãðîøåé çà ðîáîòó
äàâàëè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.
Ò³ëüêè õëîïåöü åï³çîäàìè ââàæàâ, ùî â³í äîñòîéíèé á³ëüøî¿
óâàãè ³ öå ïðèçâîäèëî äî êîíôë³êòó ç ðîáîòîäàâöÿìè. Îäí³
ïðîäàâö³ ç íèì ïðîùàëèñÿ,
à á³ëüø ìèëîñåðäí³ ïðîáà÷àëè

Енергетики перекусили дріт, наче до цієї хати вже
ніколи не буде відновлюватися електропостачання

éîãî óëüòèìàòóìè ³ â³í ïðîäîâæóâàâ ïðàöþâàòè.
Ðóñëàí ïðàöþâàâ ³ äîñ³ ïðàöþº íà áóä³âåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ Êîçÿòèíùèíè ³ ñóñ³äí³õ
îáëàñòåé.
Êîëè â³í áóâ çà ìåæàìè Êîçÿòèíà, ó ¿õíüîìó áóäèíêó çà áîðãè ïåðåêðèëè ãàç ³ îïëîìáóâàëè
âåíòèëü. Îëåã ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè â³äíîâèâ ãàçîïîñòà÷àííÿ.
Ãàçîâèêè ïðè ïåðåâ³ðö³ ïîêàçíèê³â ë³÷èëüíèêà ïîì³òèëè ç³ðâàíó ïëîìáó ³ íàêëàëè øòðàô.
Êîëè Ðóñëàí ïîâåðíóâñÿ ç
ðîáîòè ³ õîò³â â³äíîâèòè ãàçîïîñòà÷àííÿ, òî ïîòð³áíî áóëî
çàïëàòèòè 8 òèñÿ÷. Òàê ³ ïåðå-

Îï³êóíó ç îñåí³ 2015
ðîêó ïðèïèíèëè
âèïëàòè, à òåïåð
çáèðàþòüñÿ
ïîçáàâèòè òîãî, ÷îãî
ó íüîãî âæå íåìàº
çèìóâàëè áðàòè áåç ãàçó ÷îòèðè
çèìè, ãîòóþ÷è ¿æó íà åëåêòðè÷í³é ïëèòö³.
Ìèíóëîãî òèæíÿ çà áîðã ïåðåä
åíåðãåòèêàìè ïåðåêðèëè ÷îëîâ³êàì ùå é åíåðãîïîñòà÷àííÿ.
Ðóñëàí êàæå, ùî áîðã ñïëàòèâ,
õî÷à ñóìí³âàºòüñÿ, ùî â³í ñïðàâä³ áóâ òà çàïèòóº: ÷îìó éîãî ç
áîðãîì â 5 òèñÿ÷ åíåðãåòèêè
çíà÷íî ðàí³øå íå â³äêëþ÷èëè?
Àëå ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, õëîïö³
æèâóòü, õî÷ áåç ãàçó òà âæå ç³
ñâ³òëîì.
Íåäàâíî ìè çóñòð³ëèñÿ ç ãîëîâîþ êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó
Ñâ³òëàíîþ ³ âîíà íàäàëà íàì
³íôîðìàö³þ, ùî í³áè â ñîö³àëüíó ñëóæáó çâåðíóëèñÿ ëþäè
ùîäî ïîãàíîãî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó Îëåãà. Ç³ ñë³â ãîëîâè êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó, ÿêùî îï³êóí
íå çì³íèòü ñèòóàö³þ, òî éîãî ïî-

Газ перекрили ще чотири роки тому.
Навіть після цього борг за газ тільки зростає
çáàâëÿòü ïðàâà îï³êóíñòâà, à ç
öèì ³ âèïëàò.
ßê òàêå ìîæå áóòè: îï³êóíó
ç îñåí³ 2015 ðîêó ïðèïèíèëè
âèïëàòè, à òåïåð çáèðàþòüñÿ
ïîçáàâèòè òîãî, ÷îãî ó íüîãî
âæå íåìàº?
Çíàþ÷è ñòàí ñïðàâ, ãîëîâà
êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó Ñâ³òëàíà
õîò³ëà âçÿòèñü çà â³äíîâëåííÿ
âèïëàò Îëåãó. Àëå íà òîé ìîìåíò äîêóìåíòè Îëåãà, ïàñïîðò
òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä çíàõîäèëèñÿ â ÿêîãîñü éîãî òîâàðèøà.
Çàðàç äîêóìåíòè âæå ó íüîãî
íà ðóêàõ, ò³ëüêè â³í äî Ñâ³òëàíè íå éäå.
Âèíèêàº ïèòàííÿ, à ùî ðîáèòè íóæäåííîìó, ÿêùî ó íüîãî
òàêî¿, ÿê Ñâ³òëàíà, ùî ãîòîâà
ïðèéòè íà äîïîìîãó, íåìàº?
Ç öèì ìè ï³øëè äî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè, íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

Êîñòÿíòèíà Ìàð÷åíêà. Âèñëóõàâøè íàñ, â³í äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äíÿòè âñ³ äîêóìåíòè.
Ùî â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ éîãî
â³äîìñòâà, â³í âçÿâ ñïðàâó ï³ä
îñîáèñòèé êîíòðîëü.
— Ùîá çíàòè, ÿê êðàùå ä³ÿòè, òðåáà çóñòð³òèñÿ ç õëîïöÿìè àáî õî÷à á ç îï³êóíîì. Ùî
ìîæíà â³äíîâèòè — â³äíîâèìî,
à ïî÷èíàòè òðåáà ç ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ, — ñêàçàâ íà çàâåðøåííÿ
íàøî¿ çóñòð³÷³ ïîñàäîâåöü.
Äî÷åêàâøèñü Ðóñëàíà ç ðîáîòè, ìè çàïðîïîíóâàëè éîìó
ï³òè â óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó. Òà â³í êàæå, ùî íå ï³äå.
— Ìåíå òàê âòîìèëè ö³ ïîõîäè, ÿê³ ïî ñóò³ í³÷îãî íå âèð³øóþòü. Ó ñîö³àëüíèõ ñëóæá îï³êóí âèíåí ó âñ³õ ãð³õàõ, òî íåõàé
îï³êóíîì áóäå ñîö³àëüíà ñëóæáà. Â ìåíå íåìàº íà öå ÷àñó,
ÿ íå ìîæó áóòè Îëåãó îï³êóíîì.

Про вакцинацію і хроніку
поширення коронавірусу
ОЛЕНА УДВУД

 Ó âèõ³äí³ â ì³ñò³ çíîâó ðîçãîðíóëè öåíòð ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿.
ßê ³ ïîïåðåäíüîãî ðàçó, â³í ïðàöþâàâ ó ôîéº Ì³ñüêîãî áóäèíêó
êóëüòóðè. Ùåïëåííÿ ïðîâîäèëè
ç 10 ðàíêó äî 13 äíÿ ó ñóáîòó,
3 ëèïíÿ.
Ìè çàâ³òàëè äî Öåíòðó ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ òðîõè á³ëüøå,
í³æ çà ãîäèíó äî çàêðèòòÿ. ßê

ïîâ³äîìèëè íàì ïðàö³âíèêè
Ì³ñüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè,
ñòàíîì íà 11.50 ùåïèëîñÿ ñåìåðî êîçÿòèí÷àí. Ìåäèê³â áóëî
÷åòâåðî. Âàêöèíàö³þ ïðîâîäèëè
ïðåïàðàòîì CoronaVac.
Ùî ñòîñóºòüñÿ äèíàì³êè
ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó, çà
îñòàíí³ ñ³ì äí³â íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéî-

íó âèÿâèëè òðè íîâ³ âèïàäêè
çàõâîðþâàííÿ íà COVID-19.
Çà äàíèìè Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó êîíòðîëþ òà
ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá, ñòàíîì
íà 11 ðàíêó ñåðåäè, 7 ëèïíÿ,
çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ â³ä
ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ ïî ÷îòèðüîõ
ãðîìàäàõ Êîçÿòèíùèíè — 3014.
Íîâèõ ëåòàëüíèõ âèïàäê³â íå çàô³êñóâàëè.

Центр масової вакцинації розгорнули у Міському
будинку культури. Працював він протягом трьох годин
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НЕ ЛИШЕ ЗАЛІЗНИЦЯ. СТОРІНКИ
ІСТОРІЇ, ЯКІ МАЛО ХТО ЗНАЄ
Ретро  У ці вихідні на нас чекає головне
свято для усіх козятинчан — День міста.
До 147-річчя Козятина ми підготували
для вас цікаві факти про минувшину
рідного міста. Ми розкажемо, чим могло
похвалитися місто, окрім залізниці
півтора століття тому, та багато іншого
ОЛЕНА УДВУД

²ñòîð³ÿ Êîçÿòèíà ïî÷èíàº ñâ³é
â³äë³ê â³ä 1874 ðîêó. Ó ëèïí³
ñàìå òîãî ðîêó çà ³í³ö³àòèâè
ì³ñöåâîãî ïîì³ùèêà Ìàð’ÿíà
Ëåõíî-Âàñþòèíñüêîãî, ÿêèé âîëîä³â íàøèìè çåìëÿìè ³ ÿêîãî
ï³çí³øå ðîçêóðêóëèëè, Êîçÿòèí
îòðèìàâ ñòàòóñ ì³ñòå÷êà. Òðàïèëîñÿ öå 7 ÷èñëà çà ñòàðèì
ñòèëåì. ßêùî ïåðåâåäåìî öþ
äàòó íà íîâèé ñòèëü, òî öå áóäå
19 ëèïíÿ. Ñàìå òîìó Äåíü ì³ñòà
ìè ùîðîêó â³äçíà÷àºìî ó ëèïí³.
Õî÷à Êîçÿòèí ç’ÿâèâñÿ íà ìàï³
ñâ³òó äåùî ðàí³øå.
ВІД ПИВА ДО ОДЯГУ
Õòî çíà, ÷è âèðîñëî á íà ì³ñö³
áîëîòà ì³ñòî, ÿêáè öèìè çåìëÿìè íå ïðîêëàëè êîë³¿, ùî ñïîëó÷èëè Êè¿â ç Îäåñîþ. Êîçÿòèí
ñâîºþ ïîÿâîþ çàâäÿ÷óº çàë³çíèö³. Òà ïîíàä ñòî ðîê³â òîìó
íå ëèøå öÿ ãàëóçü áóëà ðîçâèíåíà ó íàøîìó ì³ñò³. ²ç çàë³çíèö³
âñå ëèøå ïî÷èíàëîñÿ, òà íåþ
íå çàê³í÷èëîñÿ. ² çàðàç ìè ðîçïîâ³ìî âàì, ÿê³ ùå ïðîìèñëè
áóëè â Êîçÿòèí³.
Çà ÷àñ³â öàðÿ ó íàøîìó ì³ñò³
ïðàöþâàâ ïèâíèé çàâîä. Öþ
ñïîðóäó ìîæíà ïîáà÷èòè ³ ñüîãîäí³. Âîíà ðîçòàøîâàíà íà ò³é
ñòîðîí³, íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà ³
â³äîìà íàì ÿê øâåéíà ôàáðèêà.

Ïèâî òóò ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè
118 ðîê³â òîìó. Çàâîä â³äêðèâ
Â’ÿ÷åñëàâ Ïîëÿê. Â³í áóâ îäíèì ³ç òèõ ëþäåé, êîìó íàëåæàëè çåìë³ ñó÷àñíîãî ì³êðîðàéîíó
Òàëèìîí³âêà. Íàçèâàâñÿ çàâîä
«Êîçÿòèíñüêèé ¹ 16». Ïðèíàéìí³, òàê ñòâåðäæóº äîâ³äíèê
1913 ðîêó. À âóëèöÿ Ìàòðîñîâà,
äå ðîçòàøóâàâñÿ ïèâçàâîä, îòðèìàëà íàçâó Ïèâíà. Âàðèëè ïèâî
òóò çîâñ³ì íåäîâãî — äî ïî÷àòêó
Ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó.
Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè íà áàç³ êîëèøíüîãî ïèâçàâîäó îðãàí³çóâàëè
ïëîäîêîìá³íàò, à ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òóò â³äêðèëè
øâåéíó ôàáðèêó.
Îêð³ì ïèâçàâîäó, ïîíàä ñòî
ðîê³â òîìó ó Êîçÿòèí³ ïðàöþâàëî òàêîæ äâà öåãåëüíèõ çàâîäè. Îäèí ³ç íèõ ðîçòàøîâóâàâñÿ
íà ò³é ñòîðîí³, ïåðåä êàñêàäîì
ñòàâê³â íà Òàëèìîí³âö³. ²íøèé —
ó ï³âäåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,
íåïîäàë³ê â³ä çàë³çíèö³, ùî âåäå
â á³ê Áåðäè÷åâà, ó ðàéîí³ Ãàçêîíòîðè. Â³í íàëåæàâ Ìàð’ÿíó
Âàñþòèíñüêîìó. À òîé, ùî íà Òàëèìîí³âö³, ì³ã íàëåæàòè Ëåîíàðäó
Òàáåíñüêîìó, Â’ÿ÷åñëàâó Ïîëÿêó,
ÿê³ âîëîä³ëè òèìè çåìëÿìè, ÷è
êîìóñü ç ³íøèõ ïàí³â.
Íà Á³ë³é Êàçàðì³ ó Öàðñüê³
÷àñè áóëà á³éíÿ. Âîíà ïðàöþâàëà ùå äî òîãî, ÿê ó Êîçÿòèí³ â³äêðèëè ïòàõîêîìá³íàò, ÿêèé çàðàç

Вантажний корабель «Козятин» біля берегів Норвегії.
Фото першої половини 90-их років. Джерело shipspotting.
com, автор світлини — Тріґве Еріксен

Як і сто років тому, у цій будівлі досі є магазин. Щоправда, зараз тут асортимент зовсім інший
ìè çíàºìî ÿê Ì’ÿñîêîìá³íàò.
Ïðîäóêö³þ ç ò³º¿ á³éí³ áóëî êóäè
çáóâàòè — ó ì³ñò³ ïðàöþâàëî
ê³ëüêà ì’ÿñíèõ ëàâîê.
ßêùî ïðèì³ùåííÿ ïèâçàâîäó
çáåðåãëîñÿ ³ äîíèí³, òî â³ä öåãåëüíèõ çàâîä³â ³ á³éí³ ñüîãîäí³
í³÷îãî íå çàëèøèëîñÿ. Çà ñòîë³òòÿ ³ ñë³ä ¿õ ïðîñòèã.
НАЙСТАРІШІ МАГАЗИНИ
Ð³çíîìàí³òíèõ òî÷îê òîðã³âë³
ó Êîçÿòèí³ áóëî ÷èìàëî, íàâ³òü
ñòî ðîê³â òîìó ³ â³äêðèâàëè ¿õ
íå ëèøå ó öåíòð³, à é ³íøèõ ì³êðîðàéîíàõ. Ñåðåä íèõ — òðè
êíèãàðí³, äâ³ ôîòîñòóä³¿, äâà ðåñòîðàíè. À ùå áóëî äâ³éêî ìàãàçèí³â, ÿê³ ïðàöþþòü ³ äîñ³. Âîíè
ìàéæå ðîâåñíèêè íàøîãî ì³ñòà.

Ñâîÿ Êîçÿòèíñüêà
âóëèöÿ º ó Êèºâ³,
×åðí³âöÿõ, à òàêîæ
Æèòîìèð³. Êð³ì òîãî,
³ì’ÿ íàøîãî ì³ñòà
íîñèëè íàâ³òü êîðàáë³
Ïåðøèé ðîçòàøîâàíèé íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ïèëèïà Îðëèêà
òà Ãðóøåâñüêîãî. Êîçÿòèí÷àíè
çíàþòü öþ áóä³âëþ ÿê «ä³ì
Ãðåêà». Éîãî âëàñíèêîì áóâ
Ìèõàéëî Åì³ø’ÿíö. ×îëîâ³ê
ìàâ ïð³çâèñüêî Ãðåê, ÷åðåç ùî
ñïîðóäó é ïðîçâàëè «äîìîì Ãðåêà». Ì³ñòîì äîñ³ õîäÿòü ëåãåíäè,
áóö³ìòî Ìèõàéëî Åì³ø’ÿíö áóâ
ãðåöüêèì ï³ääàíèì ³ ñàìå çâ³äñè
ïîõîäèòü éîãî ïð³çâèñüêî.
Ó öàðñüê³ ÷àñè ðîäèíà
Åì³ø’ÿíö³â ìàëà íåâåëèêèé á³çíåñ — âîíè òðèìàëè äâ³ áóëî÷í³, îäíà ç ÿêèõ ðîçòàøîâóâàëàñÿ
ó áóäèíêó Ãðåêà. Â ðàäÿíñüê³
÷àñè ó ö³é áóä³âë³ áóëà âåëèêà
ê³ëüê³ñòü íåâåëèêèõ ìàãàçèí³â,
äå ïðîäàâàëè âñÿêó âñÿ÷èíó:

Увіковічнили назву нашого міста
У Козятині є вулиці, названі
на честь деяких міст, наприклад, Харківська, Московська,
Київська, що розташовані на тій
стороні. Чи Білоцерківська, через яку проходить траса Н-02.
А чи знали ви, що в інших куточках України є вулиці, які носять назву нашого міста? Своя
Козятинська вулиця є у Києві,
Чернівцях, а також Житомирі.
Крім того, ім’я нашого міста носили навіть кораблі.
У 1969 році румунський кораблебудівний завод у Галаці
âèðîáè ç çàë³çà, ïîäàðóíêè ³
òêàíèíó, à ùå òóò ñâîãî ÷àñó
áóëà ïåðóêàðíÿ. À ç îäíîãî áîêó
æèâ Ìèõàéëî Åì³ø’ÿíö, äå â³í
îáëàäíàâ ìàéñòåðíþ ç ðåìîíòó
ãîäèííèê³â. Ñüîãîäí³ á³ëüøà
÷àñòèíà ö³º¿ áóä³âë³ íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ, àëå öåíòðàëüíà ¿¿ ÷àñòèíà ³ äîñ³ ïðàöþº ÿê ìàãàçèí.
²íøèé ìàãàçèí ðîçòàøîâàíèé
íà ò³é ñòîðîí³, íà âóëèö³ Âàëäàºâñüê³é. Òàê ñàìî, ÿê ³ áóäèíîê
Ãðåêà, öÿ ñïîðóäà îäíîïîâåðõîâà. Â îäí³é ïîëîâèí³ êîëèñü
áóëà ïåðóêàðíÿ, à â ³íø³é òðèìàëà ìàãàçèí ºâðåéêà Êë³ìà. Ñàìå
òîìó çà íèì çàêð³ïèëàñÿ íàðîäíà
íàçâà «Ó Êë³ìè», ÿêîþ êîçÿòèí÷àíè êîðèñòóþòüñÿ ³ äîñ³. Íèí³
íà éîãî ì³ñö³ òàêîæ ïðàöþº ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí. Ùîïðàâäà, ç
ðîêàìè ñïîðóäà ïðàêòè÷íî âòðàòèëà ñâ³é ïåðâîçäàííèé âèãëÿä.
Òå, ùî öåé áóäèíîê öàðñüêèõ
÷àñ³â, âèäíî ëèøå ç îäíîãî áîêó.
Äðóãó éîãî ïîëîâèíó âæå äàâíî
ïåðåáóäóâàëè.
КОЗЯТИНСЬКІ МАЄТКИ
Ó ìåæàõ ñó÷àñíîãî Êîçÿòèíà êîëèñü äàâíî áóâ ìàºòîê

випустив вантажний теплохід.
Протягом 27 років це морське
судно носило назву «Козятин». Із 1996 року корабель
борознив моря й океани вже
як «Нано», а з 2000 — як «Доктор Саадаллах».
Ще один корабель із назвою
«Козятин» випустив Миколаївський суднобудівний завод
також у 1969 році. Втім, якщо
його румунський брат перевозив вантажі, то це судно було
рибальським. Обидва кораблі
вже не використовуються.
çàìîæíîãî çåìëåâëàñíèêà Ëåîíàðäà Òàáåíñüêîãî. Â³í ðîçòàøîâóâàâñÿ íà ò³é ñòîðîí³,
ó ì³êðîðàéîí³, ÿêèé ìè íàçèâàºìî Òàëèìîí³âêîþ. Ëåîíàðä
Òàáåíñüêèé çáóäóâàâ òàì ñîá³
âèøóêàíèé áóäèíîê. Â³í ðîçêèíóâñÿ ó ìàëüîâíè÷³é ì³ñöèí³,
çà êîëèøíüîþ â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ. Ïîðÿä ³ç ìàºòêîì âëàñíèê âèñàäèâ ôðóêòîâèé ñàäîê
³ ö³ë³ ïëàíòàö³¿ áóçêó. À ïàãîðá
íåïîäàë³ê â³ä òîãî ì³ñöÿ ì³ñöåâ³
ïðîçâàëè Òàáåíêîþ.
Ùå îäèí ìàºòîê ðîçòàøîâóâàâñÿ ó ñåë³ Êîçÿòèí³, ÿêå,
äî ðå÷³, çíà÷íî ñòàðøå çà ì³ñòî,
ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ïîëüñüê³ äæåðåëà. Öåé ìàºòîê áóâ íà ì³ñö³
êîëèøíüîãî êîëãîñïó ³ íàëåæàâ
ðîäèí³ Ëåõíî-Âàñþòèíñüêèõ.
Ùîïðàâäà, â³í áóâ íå òàêèì
îøàòíèì, ÿê áóäèíîê Òàáåíñüêîãî. Íà òåðèòîð³¿ ìàºòêó
òàêîæ áóâ ñàäîê ³ç ôðóêòîâèõ
äåðåâ.
Íà æàëü, æîäåí ç íèõ äî íàøèõ äí³â íå çáåð³ãñÿ, òîæ ä³çíàòèñÿ, ÿêèé âîíè ìàëè âèãëÿä,
ìîæíà õ³áà ùî çàâäÿêè ñòàðèì
ëèñò³âêàì.
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Гуляння у розпалі. Можна і за концертом спостерігати, і з дітьми потанцювати

Як це, бути на святі і не сфотографуватися?
Тим паче для цього організували фотозони

СВЯТО БІЛЯ УЧИЛИЩА. ЯК ТО БУЛО?
Веселощі  В неділю, 4 липня, в Козятині
на стадіоні залізничного училища
проходило свято до Івана Купала
та Дня міста. Для дітей — конкурси,
розваги, стрибки на батутах, катання
з гірок, квадроцикли. Для дорослих —
концерти, конкурси та Фаєр шоу
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ðîçïî÷àëîñÿ ñâÿòî ç ðîçâàã
äëÿ íàéìåíøèõ. Ä³òè ç’¿æäæàëè
ç ã³ðîê, ñòðèáàëè íà áàòóòàõ,
ñìàêóâàëè ñîëîäêîþ âàòîþ òà
÷åêàëè ÷åðãè, ùîá ïîòðàïèòè íà ñèä³ííÿ êâàäðîöèêëà.
Î 17 ãîäèí³ ðîçïî÷àëîñÿ ñâÿòî
äëÿ äîðîñëèõ. Íàø³ çåìëÿêè òà
ãîñò³ ì³ñòà ôîòîãðàôóâàëèñÿ á³ëÿ
ôîòîçîíè, êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè âè¿çíî¿ êóõí³, êóøòóâàëè
ñìàêîëèêè â³ä êóë³íàð³â-êîíäèòåð³â çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà.
Ëþáèòåë³ ìóçèêè ðîçòàøîâóâàëèñÿ áëèæ÷å äî ñöåíè.
Ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ ïðèñóòí³ì
äîäàâàëà âåëèêà «ëÿëüêà», ç
ÿêîþ çàëþáêè ôîòîãðàôóâàëèñÿ ëþäè, òà é ñàì³ êîçÿòèí÷àíè

íàëàøòóâàëèñÿ íà ñâÿòî, áàãàòî
õòî ïðèéøîâ â îøàòíèõ âèøèâàíêàõ. Ñê³ëüêè ëþäåé ïîáóâàëè
íà ñâÿò³ — ï³äðàõóâàòè áóëî âàæêî. Îäí³ ëþäè ïðèõîäèëè, ³íø³
éøëè, àëå â ï³äñóìêó ç êîæíîþ
ãîäèíîþ ëþäó íà ñòàä³îí³ ò³ëüêè
çá³ëüøóâàëîñÿ.
Â³äêðèëà êîíöåðòíó ñâÿòêîâó
ïðîãðàìó ñï³âà÷êà Òåòÿíà Ôàá³öüêà. Ï³ñëÿ ¿¿ âèñòóïó âåäó÷à
ñâÿòà Â³êòîð³ÿ ðîçïîâ³ëà ïðî
³ñòîð³þ Êîçÿòèíà ³ çàïèòàëà
ñâÿòêóþ÷èõ, ÷è ùîñü ¿ì ãîâîðÿòü
³ìåíà Ìàð’ÿí, Éîñèï, Êàëëÿñàíò³é ³ ùî ö³ ³ìåíà ïîâ’ÿçóº
ç íàøèì ì³ñòîì? Âèÿâëÿºòüñÿ,
ìîâà éøëà ïðî îäíó ëþäèíó —
Ìàð’ÿíà Éîñèïà Êàëëÿñàíò³ÿ
Éîñèïîâè÷à Âàñþòèíñüêîãî,
ÿêèé ó 1856 ðîö³ ïðèäáàâ ó ïîì³-

Дует «Гармонія» радував козятинчан
народними піснями

ùèêà Éîñèïà Ôàäåéîâè÷à Ðîæíÿòîâñüêîãî êîçÿòèíñüê³ çåìë³ ³
ç éîãî ³í³ö³àòèâè ³ êëîïîòàííÿ
Âàñþòèíñüêîãî Êîçÿòèíó áóëî
ïðèñâîºíî ñòàòóñ ì³ñòå÷êà. Ñàìå
ç òîãî ÷àñó ï³øîâ â³äë³ê Äíÿ íàðîäæåííÿ Êîçÿòèíà.
Âåäó÷ó íà ñöåí³ çì³íèâ äóºò
«Ãàðìîí³ÿ», à êîëè ñîë³ñòêà Ìàð³ÿ Êóëåøà çàëèøèëàñÿ íà ñöåí³
áåç íàïàðíèö³, çàñï³âàëà ùå ï³âäåñÿòêà óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ
ï³ñåíü.
Á³ëÿ ñöåíè ïîêàçóâàëè ñâîþ
ìàéñòåðí³ñòü ÷åðë³äåðè Íàòàë³¿
Ñàëèíêî, à íà ñöåíó çàïðîñèëè
ëàóðåàòà áàãàòüîõ ï³ñåííèõ êîíêóðñ³â Ä³àíó Áîíäàðåöü.
Ñï³â Ä³àíè íàéá³ëüøå îö³íèëè
ñâÿòêóþ÷³, ÿê³ ðîçì³ñòèëèñÿ â ìåòðàõ 100–150-òè â³ä ñöåíè. ×åðåç
ñèëüí³ ï³äñèëþâà÷³ çâóêó íàéêðàùå æèâèé çâóê Ä³àíè â³ä÷óâàâñÿ
ñàìå íà â³äñòàí³ â³ä ñöåíè.
Ìè ñë³äêóâàëè çà íàñòðîÿìè
ëþäåé, çàïèòóâàëè òèõ, õòî ç
ÿêî¿ñü ïðè÷èíè éøîâ ç³ ñâÿòà.
Â îñíîâíîìó ïîêèäàëè ñòàä³îí
÷åðåç íåâ³äêëàäí³ ñïðàâè âäîìà.
Áàãàòî ëþäåé ïðîñèëè ïåðåäàòè
ì³ñüêîìó ãîëîâ³, ùîá ïðîâåñòè
ñâÿòêóâàííÿ ì³ñòà íà ñòàä³îí³
«Ëîêîìîòèâ» ÷è íà ñòàä³îí³ çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà. À íà ñöåí³

â öåé ÷àñ ñï³âàëà ëàóðåàò áàãàòüîõ ï³ñåííèõ êîíêóðñ³â òà ôåñòèâàë³â Àíàñòàñ³ÿ ²ëü÷óê.
Êîëè íàñòàëà ÷åðãà âèñòóïó
ðîê-ãóðòó «Ìàòåðèê», êîçÿòèí÷àíè á³ëüø ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ
çàïèòàëè â ïðåäñòàâíèêà ïðåñè,
÷îìó íå ñï³âàþòü íà ñâÿò³ êîçÿòèíñüê³ âèêîíàâö³?
— Ìè á ç çàäîâîëåííÿì ñëóõàëè Ìàð³þ Êóëåøó ÷è Ä³àíó

Íà êîíöåðò ãóðòó
«Ãðàíæ áåíä»
ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî
ëþäó. Ãðóïà
Âàëåíòèíà Ñòîëÿð÷óêà
ñïîäîáàëàñü âñ³ì
Áîíäàðåöü, — êàçàëè âîíè. Ùîïðàâäà, âèñòóï ðîê-ãóðòó ç Êàëèí³âêè òàêè ñïîäîáàâñÿ ìîëîä³.
Êîëè ó âèñòóïàõ àðòèñò³â íàñòàëà ïàóçà, Â³êòîð³ÿ çàïðîñèëà äî ñöåíè ³ìåíèííèê³â Äíÿ
ÿíãîëà â³ä Àíàñòàñ³¿ äî Þë³àíà.
Äî ðå÷³ ñåðåä ³ìåíèííèê³â áóëà
ïåðåìîæíèöÿ îáëàñíîãî åòàïó
êîíêóðñó ñîë³ñò³â-âîêàë³ñò³â
«Ç³ðêîâà ìð³ÿ» òà ó÷àñíèöÿ êîíöåðòó Äíÿ ì³ñòà â³ä ²ðèíè Êîëåñíèê Àíàñòàñ³ÿ ²ëü÷óê. À îñê³ëüêè

Козятинчани висловили побажання щодо
проведення Дня міста. «Ми просимо міську
раду провести день міста на стадіоні Локомотив
чи залізничного училища», — кажуть вони

ïåðåìîæöþ ñåðåä ³ìåíèííèê³â
ñâ³òèâ ïðèç — ïëÿøêà øàìïàíñüêîãî, òî ³ìåíèííèêè äî 18 ðîê³â ï³ä îïëåñêè ïðèñóòí³õ ñòàëè
ãëÿäà÷àìè. Ùàñëèâ÷èêîì ñåðåä
âîñüìè ïîâíîë³òí³õ âèÿâèâñÿ
³ìåíèííèê ï³ä ¹ 4.
Íà êîíöåðò ãóðòó «Ãðàíæ
áåíä» ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî ëþäó.
Ãðóïà Âàëåíòèíà Ñòîëÿð÷óêà
ñïîäîáàëàñü âñ³ì áåç âèíÿòêó.
Âîíè ç íåâåëèêèìè ïåðåðâàìè
ñï³âàëè ìàéæå äî ñìåðêàííÿ.
Êîëè íà äâîð³ ïî÷àëèñÿ ñóò³íêè, ïðèéøîâ ÷àñ çàïàëèòè âîãîíü ³ ïîçèòèâí³ åìîö³¿ êîçÿòèí÷àí â³ä ñòóä³¿ òàíöþ âîãíþ «Äåíñ
Åäåì». Ï³ñëÿ âèñòóïó âîãíåííèõ
äðàêîí³â ùå ðàç äî ñâÿòêóþ÷èõ
çâåðíóëàñÿ âåäó÷à ñâÿòà Â³êòîð³ÿ.
Âîíà ïîäÿêóâàëà âñ³ì ïðèñóòí³ì
çà óâàãó, çà åìîö³¿ ³ íåéìîâ³ðíèé
äðàéâ. Ïîäÿêóâàëà îðãàí³çàòîðàì, ùî ñâÿòî âäàëîñÿ ³ ëþäÿì
ñïîäîáàëîñü òà çàêëèêàëà äî íîâèõ çóñòð³÷åé. Öå ä³éñòâî äëÿ
êîçÿòèí÷àí îðãàí³çóâàëî ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ ²ðèíè Êîëåñíèê. Ñàìà äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè
ïîäÿêóâàëà âñ³ì, õòî ïðèéøîâ
íà ñâÿòî, âñ³ì, õòî äîïîì³ã éîãî
îðãàí³çóâàòè. Çîêðåìà âèñëîâèëà âäÿ÷í³ñòü äèðåêòîðó ó÷èëèùà
Àíäð³þ Ñòåöþêó çà äîïîìîãó.

На святі можна було не тільки повеселитися,
але й підкріпитися
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Â²ÒÀªÌÎ
RIA-Ê, ×åòâåð, 1 ëèïíÿ 2021

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ІВАНА КУПАЛА НА РІЧЦІ
ГНИЛОП’ЯТЬ У МЕДВЕДІВЦІ
Народні гуляння  Івана Купала за традицією
відзначається в ніч з 6 на 7 липня. Це свято прийшло
до нас з давніх часів і довгий час вважалося містичним
та ритуальним. Одним з головних звичаїв свята є
стрибки через багаття та гуляння біля води. Ми вам
розповімо, як проходили святкування в сосновому
борі на березі Гнилоп’яті села Медведівки
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ìè ñïóñòèëèñÿ â³ä òðàñè â äîëèíó, â ïîëå íàøîãî çîðó ïîòðàïèëà ñïåöòåõí³êà — ïîæåæíà àâò³âêà ðÿòóâàëüíî¿
ñëóæáè, øâèäêà äîïîìîãà òà ³íîìàðêà
ñòðàæ³â ïîðÿäêó. Îñòàíí³ äåÿê³ àâò³âêè
íà âè¿çä çóïèíÿëè ³ íàãàäóâàëè âîä³ÿì,
ùî ó íèõ º ïàñîê áåçïåêè.
Áëèæ÷å äî ñöåíè ðîçì³ñòèëàñÿ âè¿çíà
êóõíÿ ç ãîòîâèìè ñòðàâàìè òà õîëîäíèìè
íàïîÿìè. Íà ïàãîðáàõ ñîñíÿêà, ïîñòåëèâøè êîâäðè, ðîçì³ñòèëèñÿ ìåäâåä³â÷àíè
òà ãîñò³ Ìàõí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè.
Ì³æ ð³÷êîþ òà ë³ñî÷êîì ç êîíöåðòíîþ
ïðîãðàìîþ âèñòóïàëè àðòèñòè.
Â³äêðèâ ñâÿòî íàðîäíèé ãóðò «Êàëèíà»
ï³ñíåþ «Â í³÷ íà ²âàíà, â í³÷ íà Êóïàëà».
— Ñâÿòî Êóïàëà ïðèéøëî äî íàñ ç
äàëåêèõ ÷àñ³â. Òàê ñàìî, ÿê ãðà íà ñòàðîâèííèõ ³íñòðóìåíòàõ, âîíî íàãàäóº
íàì ïðî íåâè÷åðïí³ äæåðåëà ³ñòîðè÷íîãî ïîõîäæåííÿ íàøîãî íàðîäó, òîæ
ïîñëóõàéòå ï³ñíþ «Ìîÿ Óêðà¿íî ð³äíà»
ó âèêîíàíí³ ïåðåìîæöÿ Ì³æíàðîäíîãî
îíëàéí-êîíêóðñó â ªãèïò³ Îëåíè Ñâîÿê, — àíîíñóâàëà âåäó÷à êîíöåðòíî¿
ïðîãðàìè Êàð³íà Êîëîì³é÷óê. Äî ðå÷³,
Êàð³íà — òàêîæ âîêàë³ñòêà ³ ó÷àñíèöÿ
êîíöåðòó, òîæ ï³ä ÷àñ ¿¿ âèñòóïó íà ñöåí³
âåäó÷èìè áóëè ïîåòåñà òà êîìïîçèòîð
Àíòîí³íà Ïåòðóøêåâè÷, ñîë³ñòêà «Êàëèíè» Ñâ³òëàíà Ìàòâ³é÷óê òà ñîë³ñòêà
àíñàìáëþ «ßâîðèíà» Îëåíà Ïîëëî.
Íàéìîëîäø³ ó÷àñíèêè ñâÿòà, òàíöþâàëüíèé àíñàìáëü «Êàïèòîøêè» ïîäàðóâàëè ïðèñóòí³ì òàíåöü «Ñîíÿ÷íèé
ïðîì³í÷èê». Ï³ñëÿ ¿õ âèñòóïó âåäó÷à çàïðîñèëà íà ñöåíó ãîëîâó ãðîìàäè Ïàâëà
Êóçüì³íñüêîãî.

— Öå ïåðøå ñâÿòî, ÿêå ìè ñâÿòêóºìî
âñ³ºþ ãðîìàäîþ ï³ñëÿ êàðàíòèíó. Òîìó
áàæàþ âñ³ì â ïåðøó ÷åðãó ìàòè ì³öíå
çäîðîâ’ÿ, äîñòàòêó â ðîäèíàõ òà ñ³ìåéíîãî
çàòèøêó, — êàçàâ Ïàâëî Êóçüì³íñüêèé.
Ï³ñëÿ ïðèâ³òàííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè
êóïàëüñüêîþ ï³ñíåþ ïðîäîâæèëè êîíöåðòíó ïðîãðàìó âîêàëüíèé àíñàìáëü
«Ðîçìàé». Çàãàëîì àðòèñò³â âèñòóïàëî
ñò³ëüêè, ùî é ãîä³ ðàõóâàòè. Áóëè ñï³âî÷³
êîëåêòèâè ñ³ë Ïåðåìîãè, Þð³âêè, Áåç³ìåííî¿, Êóìàí³âêè òà ãóìîðèñòè òèõ æå
íàñåëåííèõ ïóíêò³â.
Êð³ì ï³ñåííî-ãóìîðèñòè÷íîãî øîó, àðòèñòè-ñöåíàðèñòè ï³äãîòóâàëè âèñòàâó
ïðî Áàáó ßãó, ×îðòà, ìîëîäÿò Ãàëþ òà
²âàíêà ³ âîäÿíîãî ç ðóñàëêàìè. Âèñòàâà
ñâÿòêóþ÷èì äóæå ñïîäîáàëàñü.
Àðòèñòè çì³íþâàëè îäí³ îäíèõ íà ñöåí³, à ä³â÷àòêà ï³ñëÿ âèñòóïó éøëè êèäàòè
ó ð³÷êó â³íî÷êè. Ó õëîïö³â áóëè ñâî¿ ðîçâàãè. Âîíè ï³ä â³íî÷êè íà âîä³ ï³ðíàëè.
Äåÿê³ áóëè òàê³ âïðàâí³, ùî âèíèðþâàëè
ç â³íêîì íà ãîëîâ³.
Ï³ñëÿ êîíöåðòó îðãàí³çàòîðè ñòàëè
ïðîâîäèòè êîíêóðñè. Ö³êàâèì áóâ êîíêóðñ ï³ä íàçâîþ «Âãàäàé ìèëîãî ïî éîãî
âóõàõ». ßêèì âì³ííÿì âîëîä³ëè æ³íêè —
íå äóæå çðîçóì³ëî, àëå âñ³ âîíè âèáðàëè
ñâî¿õ êîõàíèõ. Â êîíêóðñ³ íà øâèäê³ñòü
÷åðåç òðóáî÷êó âèïèòè ñêëÿíêó ïèâà
â ÷îëîâ³ê³â ïåðåì³ã äîñâ³ä, à ó æ³íîê ç
ñîëîäêèìè íàïîÿìè Íàòàøà ç ²ííîþ,
ÿê³ âïðàâèëèñü ³ç çàâäàííÿì îäíî÷àñíî.
Òàê çà êîíêóðñàìè çâå÷îð³ëî ³ ñâÿòêóþ÷³
ï³ä³éøëè ùå äî îäí³º¿ òðàäèö³¿ êóïàëüñüêîãî ñâÿòà — ñòðèáê³â ÷åðåç áàãàòòÿ.
Êîëè ïîëóì’ÿ äîãîðÿëî, òóäè ï³ä³éøëè
ðÿò³âíèêè Ìàõí³âñüêîãî ïîæåæíîãî çàãîíó. Òîæ ìîëîäü áóëà â áåçïåö³.

Оце так конкурс! Битва мішками
була запеклою

Конкурс знайди милого по його
вухах. Дивовижно, але усі жінки
знайшли своїх чоловіків

Глядачі дивилися концерт на пагорбах. Було затишно і зручно
РЕКЛАМА
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12 липня

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Земля, наближена до
неба
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 08.55, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.15, 05.10 Новини
07.05, 00.20 Т/с «Доктор
Блейк» s
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiдтiнки України
09.00 Божественна лiтургiя
у день вшанування славних i
всехвальних першоверховних
апостолiв Петра i Павла
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.15, 02.50,
05.50 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Концерт. Iво Бобул
17.30 Д/ц «Свiт дикої природи»
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
19.55, 01.25 Д/ц «Дикi
тварини»
21.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
23.00 Перша шпальта

1+1
05.30, 09.25, 10.20, 03.45
«Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45, 02.30 Т/с «СидОренкиCидорЕнки» l

IНТЕР
05.25, 01.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 Токшоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «100 мiльйонiв
євро» s
14.20 Х/ф «Весiльна вечiрка»
16.05 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сiмнадцять
миттєвостей весни»

ICTV
07.45, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
08.45 Факти. Ранок
09.10 Х/ф «Ти колись пробачиш
менi?» s
11.05, 13.15 Х/ф «33» s
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.10 Х/ф «Пункт
призначення» s
16.50 Х/ф «Пункт
призначення-3» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.10, 21.25 Х/ф «Тремтiння
землi» s
22.30 Х/ф «Безмежний обрiй» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.20
09.15
10.10
12.00
14.05
17.00
19.00
21.00
23.00
рай» s

07.15 «Kids time»
и Джеррi»
«Орел i решка»
Т/с «Грiмм» s
Т/с «Надприродне» s
Х/ф «I прийшов павук» s
Х/ф «Без обличчя» s
«Хто зверху?» l
«Аферисти в сiтях» s
Х/ф «Угода з дияволом» s
Х/ф «Вторгнення: Битва за
М/с «Том

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
10.00 Т/с «Дiм де серце» s
14.10, 15.30 Т/с «З почуття
обов’язку» s
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Артист» s
00.10 Велика деолiгархiзацiя

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA-Ê, 8 ëèïíÿ 2021

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
06.25 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s
20.15, 22.50 Т/с «Мiй коханий
ворог» l

НTН
05.00 «Top Shop»
05.50 Х/ф «Нiчний мотоциклiст»
07.25 Х/ф «У зонi особливої
уваги»
09.10 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
10.50, 19.30 Т/с «CSI: Маямi» s
12.30, 16.30, 19.00, 01.50
«Свiдок»
13.00 Х/ф «Лiнiя» s
14.55, 17.00, 02.20
«Випадковий свiдок»
17.45 «Таємницi свiту»
18.20 «Свiдок. Агенти»
23.00 Х/ф «Засуджений»
00.50 «Легенди бандитського
Києва»
03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професiйнi байки»

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

13 липня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 11.35 Земля, наближена
до неба
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.15, 05.15 Новини
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк» s
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiдтiнки України
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Гордiсть» l
11.50, 17.25 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
16.35 Концерт. Наталiя
Валевська
17.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19.55, 01.25, 03.00, 04.10,
05.10, 05.55 Д/ц «Дикi тварини»
23.00 #ВУКРАЇНI

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, 04.30 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
TET
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Пастушка»
20.43 «Проспорт»
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 20.45, 21.45 Т/с «Свати»
11.00, 18.00 4 весiлля
22.50, 02.50 Т/с «СидОренки13.00, 16.00 Панянка-селянка CидорЕнки» l
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного
IНТЕР
разу пiд Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
22.00 Вечiрка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
00.00 Iгри Приколiв
01.00, 01.30 Країна У
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
02.15 Щоденники Темного s
Iнтером»
03.45 Вiталька
10.00 Т/с «Моя сiм’я та iншi
звiрi» Прем’єра
05.50 Кориснi пiдказки
12.25 Х/ф «Гра в чотири руки»
14.40, 15.35, 02.45 «Речдок»
UA:ВIННИЦЯ
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
08.05 Ранок на Суспiльному
«Стосується кожного»
08.55 Новини ( UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
09.10 Телевiзiйний серiал
21.00 Х/ф «Сiмнадцять
миттєвостей весни»
«Вiра»
10.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.20 Роздивись
ICTV
11.35, 19.15 Маршрутом змiн
11.50 Незвiдана Україна
08.45 Факти. Ранок
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.10, 19.25 Надзвичайнi
12.40, 18.40 Буковинськi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.05, 21.30 Т/с «Пес» s
загадки
12.45 Недалечко
11.10, 13.15, 16.10 Т/с
13.05 Документальний цикл
«Перевiрка на мiцнiсть» s
12.45, 15.45 Факти. День
«Дикi тварини»
13.35 Лайфхак українською
16.40 Х/ф «Тремтiння землi-3:
Повернення в Перфекшен» s
13.45 Ок, я тобi поясню
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 18.45, 21.10 Факти. Вечiр
14.10 М/ф «Паперовий змiй»
20.25, 02.35 Громадянська
14.20 М/ф «Справа доручається оборона
детективу Теддi»
22.50 Т/с «Обмани себе» s
14.30 Додолики
14.40 «Шо? Як?»
15.05, 17.10 Суспiльна студiя
НОВИЙ КАНАЛ
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
18.10 Країна пiсень
06.00, 07.15 «Kids time»
18.45 Небезпечна зона
06.05 «М/ф»
19.30 Крутий замiс
06.15 М/с «Том и Джеррi»
19.50, 20.25 Шерифи для
07.20 «Орел i решка»
09.30 Т/с «Грiмм» s
нових громад
20.00 Цикл «Нашi тридцять»
11.20 Т/с «Надприродне» s
21.00 Телевiзiйний серiал
13.05 «Вiд пацанки до
«Гордiсть»
панянки» s
15.05 Х/ф «Тривожний
виклик» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
17.00 «Хто зверху?» l
19.00 «Аферисти в сiтях» s
08.00 «Зiрковий альбом»
21.00 Х/ф «Незвичайнi пригоди
08.30 «Дикий свiт Сан-Дiєго» Адель Блан-Сек» s
09.00 «Постфактум»
23.15 Х/ф «Знахар»
09.45, 19.30 «На часi»
10.15 «Фокус Європи»
10.45 «Життя в цифрi»
УКРАЇНА
11.00, 20.10 т/с «Загадковi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
вбивства Агати Крiстi»
12.35 «Знайомство з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
тваринами»
23.00, 02.40 Сьогоднi
13.00 «Новини Life»
13.15 «Час змiн»
09.00 Зiрковий шлях
15.00 т/с «Суто англiйськi
10.30 Агенти
вбивства»
справедливостi s
16.00, 19.00 «Новини»
14.30, 15.30 Iсторiя одного
16.15 «Територiя рiшень»
злочину s
16.30 «IМПЕРIЯ»
20.10 Ток-шоу «Говорить
17.30 т/с «Гордiсть»
Україна»
18.30 «Мобiльний репортер» 21.00 Т/с «Артист» s
18.40 «Особливий випадок»
23.10, 02.00 Т/с «Сестра у
спадок» l

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
06.25 Т/с «Комiсар Рекс»
10.25 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s
20.15, 22.50 Т/с «Рецепт
кохання»
01.05 «Детектор брехнi» s

НTН
05.00 «Top Shop»
06.20 «Таємницi свiту»
06.55 «Свiдок. Агенти»
07.50, 14.50, 17.00, 02.50
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Старий знайомий»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямi» s
17.50 «Будьте здоровi»
23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «Це було в Пеньковi»
01.25 «Легенди бандитського
Києва»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професiйнi байки»

14 липня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 11.35 Земля, наближена
до неба
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
02.15, 05.15 Новини
07.05, 00.45 Т/с «Доктор Блейк» s
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiдтiнки України
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Гордiсть» l
11.50, 17.25 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.35, 02.50,
05.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.35 Концерт. Анатолiй
Гнатюк
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19.55, 05.10, 05.55 Д/ц «Дикi
тварини»
23.00 Слiдство. Iнфо. Чотири
кiлери, три копи i наркобарон

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, 04.30 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
TET
14.45 «Одруження наослiп»
17.10 Т/с «Величне столiття.
Роксолана»
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «Спляча красуня»
20.43 «Проспорт»
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 20.45, 21.50 Т/с «Свати»
11.00, 18.00 4 весiлля
22.55, 02.55 Т/с «СидОренки13.00, 16.00 Панянка-селянка CидорЕнки» l
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного
IНТЕР
разу пiд Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
22.00 Вечiрка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
00.00 Iгри Приколiв
01.00, 01.30 Країна У
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
02.15 Щоденники Темного s
Iнтером»
03.45 Вiталька
10.00 Т/с «Моя сiм’я та iншi
звiрi»
05.50 Кориснi пiдказки
12.25 Х/ф «Ас iз асiв»
14.35, 15.30, 02.50 «Речдок»
UA:ВIННИЦЯ
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
08.05 Ранок на Суспiльному
«Стосується кожного»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
09.10 Телевiзiйний серiал
21.00 Х/ф «Сiмнадцять
миттєвостей весни»
«Вiра»
10.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.20 Роздивись
ICTV
11.35, 19.15, 20.00
Маршрутом змiн
08.45 Факти. Ранок
11.50 Незвiдана Україна
09.15, 19.25 Надзвичайнi
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
новини з Костянтином Стогнiєм
12.40, 18.40 Буковинськi
10.10, 21.35 Т/с «Пес» s
11.15, 13.15, 16.10 Т/с «Обмани
загадки
себе» s
12.45 Недалечко
13.05 Документальний цикл
12.45, 15.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Тремтiння землi-4:
«Дикi тварини»
Легенда починається» s
13.35 Лайфхак
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
українською
13.45 Ок, я тобi поясню
20.25, 03.00 Секретний фронт
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 22.50 Т/с «Перший парубок на
селi» s
14.10 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
14.30 Додолики
14.40 «Шо? Як?»
НОВИЙ КАНАЛ
15.05, 17.10 Суспiльна
06.00, 07.15 «Kids time»
студiя
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
06.05 М/с «Том и Джеррi»
18.10 Країна пiсень
07.20 «Орел i решка»
18.45 Край пригод
09.20 Т/с «Грiмм» s
19.30 Крутий замiс
11.10 Т/с «Надприродне» s
19.50 Шерифи для нових
12.55 «Вiд пацанки до
громад
панянки» s
20.15 В Українi
15.05 Х/ф «Нерв» l
21.00 Телевiзiйний серiал»
17.05 «Хто зверху?» l
19.00 «Аферисти в сiтях» s
Доктор Блейк»
20.50 Х/ф «Бiблiотекар:
Повернення до копалень царя
Соломона» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
22.50 Х/ф «Блакитна лагуна»
08.00 «Зiрковий альбом»
00.55 «Iмпрув Live Show» l
08.30 «Дикий свiт Сан-Дiєго»
09.00, 16.00, 19.00 «Новини»
09.45, 19.30 «На часi»
УКРАЇНА
10.15 «Завтра. Сьогоднi»
10.45 «Життя в цифрi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.00, 20.10 т/с «Загадковi
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
вбивства Агати Крiстi»
23.00 Сьогоднi
12.35 «Знайомство
09.00 Зiрковий шлях
з тваринами»
13.00 «Новини Life»
10.30 Агенти
13.15 «Час змiн»
справедливостi s
15.00 т/с «Суто англiйськi
14.30, 15.30 Iсторiя одного
вбивства»
злочину s
16.15 «Життя у цифри»
20.10 Ток-шоу «Говорить
16.30 «IМПЕРIЯ»
Україна»
17.30 т/с «Гордiсть»
21.00 Т/с «Артист» s
18.30 «Код
23.10, 02.00 Т/с «Свiй чужий
син»
вiдвертостi»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
06.30 Т/с «Комiсар Рекс»
10.30 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s
20.15, 22.50 Т/с «Два полюси
любовi» s
01.20 «Детектор брехнi» s

НTН
06.15 «Будьте здоровi»
07.50, 14.50, 17.00, 02.45
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Одиночне плавання»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямi» s
17.50 «Вартiсть життя»
23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «Iз життя начальника
карного розшуку»
01.15 «Легенди бандитського
Києва»
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
Професiйнi байки»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 11.35 Земля, наближена
до неба
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.15, 05.10 Новини
07.05, 00.20 Т/с «Доктор Блейк» s
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiдтiнки України
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Гордiсть» l
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 Країна пiсень
16.30 Концерт. Пiснi про
кохання
17.30 Д/ц «Свiт дикої
природи»
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19.55, 01.25, 03.00, 04.10,
05.55 Д/ц «Дикi тварини»
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях

1+1

05.30, 09.25, 10.20, 03.40
«Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН
TET
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
06.00 ТЕТ Мультиранок
14.45 «Одруження наослiп»
09.00 Х/ф «Король
17.10 Т/с «Величне столiття.
Дроздобород»
Роксолана»
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 20.43 «Проспорт»
11.00, 18.00 4 весiлля
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
13.00, 16.00 Панянка-селянка 22.55, 02.20 Т/с «СидОренки15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд CидорЕнки» l
19.00, 20.00, 21.30 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька IНТЕР
22.00 Вечiрка
00.00 Iгри Приколiв
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
01.00, 01.30 Країна У
02.15 Щоденники Темного s
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
03.45 Вiталька
Iнтером»
05.50 Кориснi пiдказки
10.00 Т/с «Моя сiм’я та iншi
звiрi»
12.25 Х/ф «Один шанс на
двоє» s
UA:ВIННИЦЯ
14.40, 15.35, 02.30 «Речдок»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 16.30 «Речдок. Особливий
08.05 Ранок на Суспiльному
випадок»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
09.10 Телевiзiйний серiал
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
«Вiра»
10.45, 18.10 Лiтературно21.00 Х/ф «Сiмнадцять
миттєвостей весни»
кулiнарне шоу «Енеїда»
11.20 Роздивись
11.35 Маршрутом змiн
11.50 Незвiдана Україна
ICTV
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.40 Буковинськi загадки
08.45 Факти. Ранок
12.45, 18.45 Недалечко
09.10, 19.25 Надзвичайнi
13.05 Документальний цикл
новини з Костянтином Стогнiєм
10.05, 21.30 Т/с «Пес» s
«Дикi тварини»
13.35 Лайфхак українською
11.05, 13.15, 16.10 Т/с «Перший
парубок на селi» s
13.45 Кiношкола вдома
13.50 Уроки тiтоньки Сови
12.45, 15.45 Факти. День
14.10 М/ф «Ведмедик i той хто
16.45 Х/ф «Тремтiння землi-5:
живе в рiчцi»
Кровна рiдня» s
14.20 М/ф «Iванко та воронячий 18.45, 21.10 Факти. Вечiр
цар»
20.25, 01.55 Анти-зомбi
14.30 Додолики
14.40 «Шо? Як?»
15.05, 17.10 Суспiльна студiя
НОВИЙ КАНАЛ
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
18.40 Загадки чернiвецьких
06.00, 07.40 «Kids time»
06.05 «М/ф»
атлантiв
19.15, 19.50 Шерифи для
06.30 М/с «Том и Джеррi»
07.45 «Орел i решка»
нових громад
19.30 Крутий замiс
09.50 Т/с «Грiмм» s
20.00 StopFakeNews
10.45 Т/с «Надприродне» s
20.10 Схеми. Корупцiя в
12.30 «Вiд пацанки до
деталях
панянки» s
21.00 Телевiзiйний серiал»
15.10 Х/ф «Смертельний
лабiринт» s
Доктор Блейк»
17.00 «Хто зверху?» l
19.00 «Аферисти в сiтях» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
21.10 Х/ф «Бiблiотекар:
Прокляття Юдиного потиру» s
08.00 «Зiрковий альбом»
23.05 Х/ф «Повернення в
08.30 «Дикий свiт Сан-Дiєго» блакитну лагуну»
09.00, 16.00, 19.00 «Новини»
09.45, 19.30 «На часi»
10.15 «Особливий випадок»
УКРАЇНА
10.30 «Євромакс»
11.00, 20.10 т/с «Загадковi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
вбивства Агати Крiстi»
Україною
12.35 «Знайомство з
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.15 Сьогоднi
тваринами»
13.00 «Новини Life»
09.00 Зiрковий шлях
13.15 «Час змiн»
10.30 Агенти
15.00 т/с «Суто англiйськi
справедливостi s
14.30, 15.30, 23.50 Iсторiя
вбивства»
16.15 «IМПЕРIЯ»
одного злочину s
17.05 «Твоє життя»
20.10 Ток-шоу «Говорить
17.35 т/с «Гордiсть»
Україна»
18.30 «Ульотне вiдео»
21.00 Т/с «Артист» s
18.40 «Територiя рiшень»
23.10 Слiдами
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20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23.00 Першi. Шоу Василя
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
06.05, 11.35 Земля, наближена Голованова
05.35 Т/с «Коли ми вдома. Нова до неба
iсторiя»
06.30 М/ф
06.20 Т/с «Комiсар Рекс»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
СТБ
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
10.25 «Слiдство ведуть
02.15, 05.15 Новини
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
екстрасенси» s
iсторiя»
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.05, 00.20 Т/с «Доктор
Блейк» s
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна06.10 Х/ф «Посмiшка, як у тебе»
08.05 Невiдомi Карпати
08.15 «Врятуйте нашу
Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
08.20 Вiдтiнки України
сiм’ю» s
20.15, 22.50 Т/с «Кафе на
09.05 Телепродаж
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
Садовiй» l
09.35 Т/с «Гордiсть» l
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна01.10 «Детектор брехнi» s
11.50 Еко-люди
Новини»
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
22.50 Т/с «Слiд» s
00.40 «Детектор брехнi» s
студiя
НTН
15.10, 21.45, 00.15, 02.50,
05.45 Спорт
05.00 «Top Shop»
15.20 Країна пiсень
НTН
06.20 «Вартiсть життя»
16.30 Концерт. Пiснi про
07.50, 14.50, 17.00, 02.50
05.00, 04.50 «Top Shop»
кохання
«Випадковий свiдок»
17.30, 04.10 Перша шпальта
06.20 «Правда життя»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
18.55, 21.55 Д/ц «Боротьба за 07.50, 14.45, 17.00, 02.50
«Випадковий свiдок»
02.20 «Свiдок»
виживання»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
09.00 Х/ф «Прощальна гастроль 19.55, 01.25, 03.00, 04.05,
«Артиста»
05.10, 05.55 Д/ц «Дикi тварини» 02.20 «Свiдок»
10.40, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
23.00 #ВУКРАЇНI
09.00 Х/ф «Заручниця»
Маямi» s
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямi» s
17.50 «Правда життя»
23.00 «Акцент»
1+1
21.30 «Мир чи вiйна»
23.30 Х/ф «Заражена» s
23.30 Х/ф «Трикутник» s
01.20 «Легенди бандитського 06.05, 09.25, 10.20 «Життя
01.20 «Легенди бандитського
Києва»
вiдомих людей»
Києва»
03.30 «Речовий доказ»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
02.55 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя.
«Снiданок з 1+1»
03.55 «Правда життя.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Професiйнi байки»
Професiйнi байки»
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день»
TET
14.45, 20.20 «Одруження
TET
наослiп»
06.00 ТЕТ Мультиранок
17.10 Т/с «Величне столiття.
06.00 ТЕТ Мультиранок
Роксолана»
09.00 Х/ф «Попелюшка»
09.00 Х/ф «Диявол з трьома
золотими волосинами»
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор» 20.18 «Проспорт»
11.00, 18.00 4 весiлля
22.20 Х/ф «Нiч у музеї - 2»
10.00, 23.00 Т/с «Євродиректор»
13.00, 16.00 Панянка-селянка
11.00, 18.00 4 весiлля
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
13.00, 16.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30 Одного
IНТЕР
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного
разу пiд Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька 05.25, 23.35 «Слiдство вели... з разу пiд Полтавою
22.00 Вечiрка
19.30, 21.00 Танька i Володька
Леонiдом Каневським»
00.00 Iгри Приколiв
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
22.00 Вечiрка
17.40 Новини
01.00, 01.30 Країна У
00.00 Iгри Приколiв
02.15 Щоденники Темного s
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
01.00, 01.30 Країна У
03.45 Вiталька
02.15 Вiталька
Iнтером»
05.50 Кориснi пiдказки
10.00 Т/с «Моя сiм’я та iншi
05.50 Кориснi пiдказки
звiрi»
12.25 Х/ф «Амазонiя»
UA:ВIННИЦЯ
14.10, 15.00, 15.50, 01.20
UA:ВIННИЦЯ
«Речдок»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 16.30 «Речдок. Особливий
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
08.05 Ранок на Суспiльному
випадок»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 18.00 Ток-шоу «Стосується
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.10 Телевiзiйний серiал
09.10 Телевiзiйний серiал
кожного»
20.00 «Подробицi»
«Вiра»
«Вiра»
10.45 Лiтературно-кулiнарне
21.00 Х/ф «007: Помри, але не
10.45 Вiдтiнки України
зараз» s
11.20 Роздивись
шоу «Енеїда»
11.20 Роздивись
11.35 Маршрутом змiн
11.35, 19.15 Маршрутом змiн
11.50 Незвiдана Україна
11.50 Незвiдана Україна
ICTV
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.40, 18.40 Буковинськi
12.40, 18.40 Буковинськi
06.30 Ранок у великому мiстi загадки
08.45 Факти. Ранок
12.45 Недалечко
загадки
12.45 Недалечко
09.15, 19.25 Надзвичайнi
13.05 Документальний цикл
13.05 Документальний цикл
новини з Костянтином Стогнiєм «Дикi тварини»
10.15, 20.10 Дизель-шоу l
13.35 Лайфхак українською
«Дикi тварини»
13.35 Лайфхак українською
11.50, 13.15, 00.05, 01.50
13.45 Кiношкола вдома
13.45 Ок, я тобi поясню
Скетч-шоу «На трьох» s
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
13.50 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 12.45, 15.45 Факти. День
14.10 М/ф «Чарiвнi окуляри»
14.10 М/ф «Як козаки на весiллi 14.05, 16.15 Х/ф «Безмежний
14.20 М/ф «Бегемот та сонце»
гуляли»
обрiй» s
14.25 Додолики
14.30 Додолики
16.45 Х/ф «Тремтiння землi-6» s 14.40 «Шо? Як?»
14.40 «Шо? Як?»
18.45 Факти. Вечiр
15.05, 17.10 Суспiльна студiя
15.05, 17.10 Суспiльна студiя
23.05 Скетч-шоу «На
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ
18.10 Вiзуальний код
трьох-10» 16+ Прем’єра
18.10 Вiзуальний код
03.20 Я зняв!
18.45 «Iсторiя кримських
18.45 Street Схiд
татар»
19.30 Крутий замiс
19.15, 19.50 Шерифи для
19.50 Задача з зiрочкою
НОВИЙ КАНАЛ
нових громад
19.55 ЕкоЛюди
19.30 В Українi
20.00 Шерифи для нових
06.00, 07.05 «Kids time»
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
06.05 М/с «Том и Джеррi»
громад
Перевiрка
20.10 Крим Реалiї
07.10 «Орел i решка»
20.15 Крутий замiс
21.00 Телевiзiйний серiал»
09.20 «Аферисти в сiтях» s
21.00 Телевiзiйний серiал»
Доктор Блейк»
Доктор Блейк»
15.05 Х/ф «Бiблiотекар:
Повернення до копалень царя
Соломона» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
17.00 Х/ф «Бiблiотекар:
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Прокляття Юдиного потиру» s
08.00 «Зiрковий альбом»
19.00 Х/ф «Обладунки бога:
08.00 «Зiрковий альбом»
Мiсiя зодiак»
08.30 «Дикий свiт
08.30 «Дикий свiт
21.15 Х/ф «Обладунки бога: У
Сан-Дiєго»
Сан-Дiєго»
пошуках скарбiв» l
09.00, 16.00, 19.00 «Новини»
09.00, 16.00, 19.00 «Новини»
09.45, 19.30 «На часi»
23.15 Х/ф «Блакитна лагуна:
09.45 «На часi»
Пробудження»
10.15 «Завтра.
10.15 «В гарной формi»
01.15 «Iмпрув Live Show» l
10.45 «Життя в цифрi»
Сьогоднi»
10.45 «Життя в цифрi»
11.00, 20.10 т/с «Загадковi
11.00, 20.10 т/с «Загадковi
вбивства Агати Крiстi»
УКРАЇНА
12.35 «Знайомство з
вбивства Агати Крiстi»
12.35 «Знайомство з
тваринами»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.00 «Новини Life»
тваринами»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Час змiн»
Україною
13.15 «Час змiн»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
15.00 т/с «Суто англiйськi
15.00 т/с «Суто англiйськi
Сьогоднi
вбивства»
09.00 Зiрковий шлях
16.15 «Життя у цифри»
вбивства»
16.15 «Життя у цифри»
10.30 Агенти
16.30 «IМПЕРIЯ»
16.30 «IМПЕРIЯ»
17.30 т/с «Гордiсть»
справедливостi s
17.30 т/с «Гордiсть»
14.30, 15.30 Iсторiя одного
18.30 «Планета кiно»
18.30 «Планета кiно»
19.30 «Код вiдвертостi»
злочину s

СТБ

UA:ПЕРШИЙ
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СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.20, 03.45, 05.35 Новини
07.05 Еко-люди
07.10 М/ф
08.05 Д/ц «Дикi Дива. Дикi
тварини в зоопарку Сан-Дiєго»
08.30, 11.40 #ВУКРАЇНI
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с «Гордiсть» l
12.10 Х/ф «Пророк Iєремiя.
Викривач царiв»
13.55 Слiдство. Iнфо. Чотири
кiлери, три копи i наркобарон
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 Концерт. Анатолiй
Гнатюк
16.55 Слоненя i баранець:
iсторiя дружби
17.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
18.35 Х/ф «Тiнi забутих предкiв»
20.20 Пишемо iсторiю. Вадим
Чубасов
20.40 Пишемо iсторiю. Кирило
Осьмак
21.25 Пишемо iсторiю.
Повстання Северина Наливайка
21.50 Пишемо iсторiю.
Українська фабрика мрiй
22.05 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети»
00.45 Д/ф «Блаженнiший» l
02.40, 05.05 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»

1+1
05.15, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
20.15, 04.05 «Вечiрнiй квартал»
22.10 «Жiночий квартал»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
00.20 Х/ф «Ва-банк» s
02.10 Х/ф «Шпигунисоюзники» s

IНТЕР
05.20 «Орел i решка.
Морський сезон»
06.05 «М/ф»
06.50 «Слово Предстоятеля»
06.55, 04.30 Х/ф «Пригоди Ремi»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.10 Т/с «Гостя з майбутнього»
17.10 Х/ф «Шерлок Холмс i
доктор Ватсон: Знайомство»
20.00, 02.35 «Подробицi»
20.30 «Мiсце зустрiчi.
Бенефiс»
22.10 Т/с «Таїсiя» (12+) 1-4 сс.
Заключна
03.05 Х/ф «Казка про жiнку та
чоловiка»

ICTV
04.25 Скарб нацiї
04.35 Еврика!
04.40 Факти
05.05 Не дай себе обдурити
05.50 Багач - Бiдняк. Реалiтiшоу
07.55 Особливостi
нацiональної роботи
09.45, 13.00 Дизель-шоу l
11.20, 14.15 Скетч-шоу «На
трьох» s
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф «Зелений шершень» s
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Неймовiрний
Галк» s
21.35 Х/ф «Зелений лiхтар» s
23.45 Х/ф «Зелена книга» l
02.05 Громадянська оборона
03.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Хто проти
блондинок?» l
07.25, 10.00 «Kids time»
07.30 Х/ф «Майбутнiй
король»
10.05 «Орел i решка.
Земляни»
11.00 «Орел i решка. Чудеса
свiту»
12.00 «Орел i решка»
14.25 Х/ф «Незвичайнi пригоди
Адель Блан-Сек» s
16.45 Х/ф «Зубна фея»
18.50 Х/ф «Книга джунглiв»
21.00 Х/ф «Вiдьмина гора»
22.50 Х/ф «Джунглi» s
01.05 «Iмпрув Live Show» l
02.05 «Зона ночi»

УКРАЇНА
07.00,
07.25,
09.10
12.50,
17.10,
20.00
23.00,

15.00, 19.00 Сьогоднi
03.15 Реальна мiстика
Т/с «Нiма»
15.20 Т/с «Незабута» l
21.00 Т/с «Втiкачi» l
Головна тема
02.00 Т/с «Дiм Надiї» l

СТБ
05.15 «Наречена для тата» l
17.00 «СуперМама» l
21.00 «МастерШеф. CELEBRITY» l
23.10 «Звана вечеря» l

НTН
07.10 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
11.00 «Україна вражає»
12.40 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту»
13.55 Т/с «Смерть у раю» s
18.05 «Крутi 90-тi»
19.00, 02.50 «Свiдок»
19.30 Х/ф «Закусочна на
колесах»
21.30 Х/ф «Близнюки - 2» s
23.30 Х/ф «Поганий лейтенант» s
01.50 «Таємницi
кримiнального свiту»
03.20 «Випадковий свiдок»
03.30 «Речовий доказ»
04.25 «Правда життя.
Професiйнi байки»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.55 М/ф «Братик ведмедик 2»
13.15, 23.00, 00.00 Одного
разу пiд Полтавою
14.45, 23.30, 00.30 Танька i
Володька
15.15 М/ф «Вперед i вгору»
17.00 Х/ф «Полiсмен з БеверлiХiллз»
19.00 Х/ф «Полiсмен з БеверлiХiллз 2»
21.00 Х/ф «Полiсмен з БеверлiХiллз 3»
01.00, 01.30 Країна У
02.15 Панянка-селянка

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
09.10, 16.20, 19.15, 22.15 В
УКРАЇНI
10.10 Країна пiсень
11.00 Д/ф «Бовсунiвськi бабусi»
12.00 Д/ф «Хто створив Змiєвi
Вали?»
12.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
13.05 Гендернi окуляри
13.20 Небезпечна зона
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
14.30 М/ф «Як Козаки наречених
виручали»
14.50, 15.25 Пiщана казка
14.55 М/ф «Як козаки сiль
купували»
15.05 М/ф «Коп i Штик - завзятi
кроти»
15.15 М/ф «Лiтачок Лiп»
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Буковинськi загадки
16.00, 20.05 Маршрутом змiн
16.55 Х/ф «Iосиф Прекрасний.
Намiсник фараона», 2 с.
18.30, 20.20 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.45 «Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Червона влада.
Рiвне
20.45 Джаз на Днiпрi

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30
09.30
10.00
10.15,
10.30
11.00
11.30
11.40
12.10
12.30,
15.00
17.30
19.00
20.30

«Дикi тварини»
«У гарнiй формi»
«Новини»
19.50 «На часi»
«Територiя рiшень»
«На зйомках»
«Багатi i знаменитi»
«Зiрковi гурмани»
«Цiкавий свiт»
15.30 х/ф
«Твоє життя»
«Цiкаво»
«Таємницi та загадки»
«Постфактум»

18 липня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.00 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.10, 02.15, 03.35, 05.35
Новини
07.10 М/ф
08.15, 08.15 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 Мiста та мiстечка
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пiсень
16.20 Концерт
17.30 Концерт. ВIА «Кобза»
18.25 Вижити у рифах
19.30 Слоненя i баранець:
iсторiя дружби
20.20, 23.30 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21.30 Прем’єра. Дорога до
Токiо
22.00 Д/с «Вердикт iсторiї»
23.15 Пишемо iсторiю. Степан
Бандера
00.35 Х/ф «Тiнi забутих предкiв»
02.40 Схеми. Корупцiя в
деталях
03.05 Перша шпальта
04.50 Земля, наближена до
неба
05.05 Я вдома

1+1
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45, 01.35 «Свiт навиворiт»
18.30 «Свiтське життя. 2021»
21.00 Х/ф «Нiч у музеї - 3.
Секрет гробницi» s
23.00 Х/ф «Зоряний пил» s

06.50 Реальна мiстика
09.15 Т/с «Дiм Надiї» l
13.15 Т/с «Помилковий лист» l
17.00, 21.00 Т/с
«Вiсiмнадцятирiчний олiгарх» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с
«Компаньйонка» l
01.45 Телемагазин
03.10 Гучна справа

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.40 «Хата на тата» l
12.50 «МастерШеф.
CELEBRITY» l
15.00 «СуперМама» l
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.55 «Я соромлюсь свого
тiла» s

НTН
05.55 Х/ф «Нi пуху, нi пера»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.20 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту»
09.45 Т/с «Смерть у раю» s
13.50 Х/ф «Закусочна на
колесах»
15.50 Х/ф «Близнюки - 2» s
17.50 «Легенди карного
розшуку»
19.00 Т/с «Паршивi вiвцi» s
23.10 Х/ф «Урок виживання» n
01.05 Х/ф «Трикутник» s
02.50 «Речовий доказ»

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Червона Шапка
проти зла»
13.30, 22.30, 23.30 Одного
разу пiд Полтавою
15.00, 23.00, 00.00 Танька i
Володька
15.30 М/ф «101 далматинець»
17.00 М/ф «Думками
навиворiт»
IНТЕР
18.45 Х/ф «Старскi та Гатч»
06.15 Х/ф «Отцi та таємниця
20.30 Х/ф «Пiдняти перископ»
часу»
01.30 Країна У
08.00 «уДачний проект»
02.15 Панянка-селянка
09.00 «Готуємо разом»
04.00 Щоденники Темного s
10.00, 12.00 «Iнше життя»
04.45 Вiталька
13.00 «Речдок. Випереджаючи 05.50 Кориснi пiдказки
час. Рубiнкова»
17.30 Х/ф «007: Помри, але не
зараз» s
UA:ВIННИЦЯ
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс i
07.40 Земля, наближена до
доктор Ватсон: Знайомство»
неба
00.50 «Речдок»
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
ICTV
08.30 Документальний
цикл «Дикуни. Дикi забави в
04.35 Скарб нацiї
зоопарку Сан-Дiєго»
04.45 Еврика!
08.55 Новини (UA: ПЕРШИЙ)
04.50 Факти
09.10 Документальний цикл
05.15 Не дай себе обдурити
«Свiт дикої природи»
07.00 Бiльше нiж правда
10.10 Лiтературно-кулiнарне
07.55, 10.55 Громадянська
шоу «Енеїда»
10.35 Країна пiсень
оборона
08.55, 02.10 Анти-зомбi
11.00 Х/ф «Вавилон ХХ»
09.55 Секретний фронт
12.35, 16.10 В УКРАЇНI
11.55, 13.00 Х/ф «Тремтiння
13.05 Незвiдана Україна
землi» s
13.20 Роздивись
12.45 Факти. День
13.35 Маршрутом змiн
14.10 Х/ф «Зелений лiхтар» s
14.05 Лайфхак українською
16.25 Х/ф «Неймовiрний Галк» s 14.15 Ок, я тобi поясню
18.45 Факти. Вечiр
14.20 М/ф «Уроки
тiтоньки Сови»
19.10 Х/ф «Танго i Кеш» s
21.25 Х/ф «Найманi убивцi» s
14.30 М/ф «Як козаки у хокей
грали»
23.55 Х/ф «Денне свiтло» s
02.55 Я зняв!
14.50, 15.25 Пiщана казка
14.55 М/ф «Курка, яка несла
всяку всячину»
НОВИЙ КАНАЛ
15.05 М/ф «Лежень»
15.15 М/ф «Маленький великий
пес»
06.00 «Таємний агент» l
07.00, 08.30 «Kids time»
15.30 «Шо? Як?»
07.05 М/ф «Том i Джерi:
15.50 Невiдомi Карпати
Форсаж»
16.35 Х/ф «Свята Сiм’я «12+, 1 с.
08.35 М/ф «Смолфут»
18.25 Обличчя
10.30 Х/ф «Зубна фея»
19.00 ЗмiниТИ
12.35 Х/ф «Обладунки бога:
19.15 Джаз на Днiпрi
Мiсiя зодiак»
22.15 Крутий замiс
15.00 Х/ф «Обладунки бога: У
пошуках скарбiв» l
17.00 Х/ф «Вiдьмина гора»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
19.00 Х/ф «Пiсля заходу
сонця» s
09.00 ‚Фокус Європи‘
21.00 Х/ф «Золото дурнiв» s
10.00 «На часi»
23.15, 00.15 «Improv Live
10.30, 19.30 х/ф
15.00 «Знаменитi гурмани»
Show» l
01.20 «Вар’яти» l
15.30 «Планета кiно»
16.00 «Карнавали планети»
16.30 «Пiд iншiм кутом»
УКРАЇНА
17.00 «Цiкавий свiт»
18.30 «Постфактум»
05.50 Сьогоднi
19.15 «Територiя рiшень»
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ЯК ПРОЙШОВ КОНКУРС
«МІС СТАРШОКЛАСНИЦЯ-2021»
Красуні  За корону на конкурсі
«Міс старшокласниця» змагалися
восьмеро талановитих дівчат.
Оцінювали їх не лише за красу, а й
за хист та кмітливість. Розповідаємо,
хто переміг і як проходив конкурс
ОЛЕНА УДВУД

Ó ÷åòâåð, 1 ëèïíÿ, ó Ì³ñüêîìó áóäèíêó êóëüòóðè ç³áðàëîñÿ
ñò³ëüêè ëþäåé, ùî áóêâàëüíî
ÿáëóêó í³äå áóëî âïàñòè. Êîçÿòèí÷àíè ïðèéøëè ï³äòðèìàòè
êîíêóðñàíòîê, ÿê³ âèð³øèëè ïîçìàãàòèñÿ çà òèòóë «Ì³ñ
ñòàðøîêëàñíèöÿ». Êîíêóðñ
îðãàí³çóâàëè êåð³âíèêè ÊÄÖ
«Çîðÿíêà-Àðò» Àíòîí òà Àë³ñà
Ìàøåâñüê³.
Ðîçïî÷àëîñÿ óñå ç äåô³ëå ó÷àñíèöü: ¹ 1 — Àíàñòàñ³ÿ Øîñòàê,
¹ 2 — Àíàñòàñ³ÿ Ðóìÿíöåâà,
¹ 3 — Êð³ñò³íà Ìàðòèíþê,
¹ 4 — Àííà Îë³ÿðñüêà, ¹ 5 —
Ðóñëàíà Îìåëü÷óê, ¹ 6 — Íàä³ÿ
Êîâàëü, ¹ 7 — Àíàñòàñ³ÿ Ðåìåíþê, ¹ 8 — Ä³àíà Áîíäàðåöü.
Ï³ñëÿ öüîãî âåäó÷³ ïðåäñòàâèëè æóð³ êîíêóðñó. Öå — ãåíåðàëüíèé ñïîíñîð Ìàð³ÿ Ìóäðà,
ï³äïðèºìåöü ²âàí Âèõðèñòþê,
ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Òåðèòîð³ÿ äîáðà» Ëþäìèëà
Êóäèìåöü, íà÷àëüíèê «Óêðãàçáàíêó» Ðóñëàí Ãíàòèê, â÷èòåëü
²ííà Ìàäåé òà ì³ñüêèé ãîëîâà
Òåòÿíà ªðìîëàºâà. Ñëîâî íàäàëè î÷³ëüíèö³ ãðîìàäè.
— Êàæóòü, ùî ï³ñëÿ ñòðàõó
ñìåðò³ íàéá³ëüøèé ñòðàõ — öå
ñòðàõ ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â. Ä³â÷àòà òåíä³òí³, ìàëåíüê³, í³æí³.
ß íå óÿâëÿþ, ÿêèé ó âàñ ð³âåíü
ñì³ëèâîñò³, òîìó ùî òðåáà íàáðàòèñÿ ñì³ëèâîñò³, ùîá ï³òè

íà òàêèé êîíêóðñ. Ä³â÷àòà,
áàæàþ âàì, ùîá öåé äîñâ³ä âè
âèêîðèñòàëè, òîìó ùî í³÷îãî
ïîä³áíîãî ìîæå íå áóòè â âàøîìó æèòò³, — ñêàçàëà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà.
ГЕРОЇНІ КАЗОК І ФІЛЬМІВ,
СПІВАЧКИ ТА ТЕЛЕВЕДУЧІ
Ïîêè ãëÿäà÷³ çíàéîìèëèñÿ ç
æóð³, êîíêóðñàíòêè çà ëàøòóíêàìè ãîòóâàëèñÿ äî ïåðøîãî
åòàïó. Äëÿ êîíêóðñó ï³ä íàçâîþ
«Ìàñêàðàäíà â³çèò³âêà» ä³â÷àòàì ïîòð³áíî áóëî ïåðåâò³ëèòèñÿ
â îáðàç êàçêîâîãî ïåðñîíàæà,
ãåðîÿ ô³ëüìó ÷è ç³ðêè.
Àíàñòàñ³ÿ Øîñòàê ïðèì³ðÿëà
íà ñåáå îáðàç Îë³ Ôðåéìóò. Âîíà
îäÿãíóëà á³ëó ðóêàâè÷êó, íà÷å
ñïðàâæí³é ðåâ³çîð.
Àíàñòàñ³ÿ Ðóìÿíöåâà ïåðåâò³ëèëàñÿ ó ãåðî¿íþ çíàéîìî¿ óñ³ì
íàì ç äèòèíñòâà êàçêè Øàðëÿ
Ïåððî — Ñïëÿ÷ó êðàñóíþ. Âáðàíà ó äîâãó ñóêíþ ó ïàñòåëüíèõ
òîíàõ, âîíà áóëà ñõîæà íà ïðèíöåñó.
Êð³ñò³íà Ìàðòèíþê ç’ÿâèëàñÿ
ïåðåä ãëÿäà÷àìè â îáðàç³ öèãàíêè Åñìåðàëüäè ³ çàòàíöþâàëà
çàïàëüíèé òàíîê.
Àííà Îë³ÿðñüêà ïðèì³ðÿëà
íà ñåáå îáðàç ùå îäí³º¿ ãåðî¿í³
â³äîìîãî ôðàíöóçüêîãî êàçêàðÿ. Âîíà ïåðåâò³ëèëàñÿ ó Ïîïåëþøêó. Äëÿ â³çèò³âêè ðîç³ãðàëè ö³ëó ñöåíêó. Ñïåðøó ïåðåä
ãëÿäà÷àìè ç’ÿâèâñÿ ïðèíö, ÿêèé

Конкурс «Мій талант». Анастасія Шостак
(праворуч) розіграла сценку візиту
ревізора до кафе

í³ÿê íå ì³ã çíàéòè Ïîïåëþøêó.
Íà ñöåíó âèíåñëè ñò³ëåöü. Ïåðåä
íèì âèøèêóâàëèñÿ ä³â÷àòà, îõî÷³ ïðèì³ðÿòè òóôåëüêó. Òà âîíà
í³êîìó íå ï³äõîäèëà. ² íàðåøò³
ïðèíö çíàéøîâ òó, ÿêó øóêàâ.
Ï³ä çâóêè ñàóíäòðåêó â³äîìîãî òóðåöüêîãî ñåð³àëó «Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà» äî ãëÿäà÷³â
âèéøëà Ðóñëàíà Îìåëü÷óê â îáðàç³ âëàäíî¿ òà ñèëüíî¿ Ãþððåìñóëòàí.
Íàä³ÿ Êîâàëü ïåðåâò³ëèëàñÿ
ó Ãåðì³îíó, ãåðî¿íþ âñåñâ³òíüî
â³äîìî¿ ñåð³¿ ðîìàí³â ïðî Ãàðð³
Ïîòòåðà.
Àíàñòàñ³ÿ Ðåìåíþê ïîñòàëà
ïåðåä ãëÿäà÷àìè â îáðàç³ îäí³º¿ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ñï³âà÷îê
Óêðà¿íè Îë³ Ïîëÿêîâî¿. Âîíà âèéøëà ï³ä ï³ñíþ «Êîðîëåâà íî÷³».

Ó ì³ñüêîìó áóäèíêó
êóëüòóðè, äå
ïðîõîäèâ êîíêóðñ,
ç³áðàëîñÿ ñò³ëüêè
ëþäåé, ùî ÿáëóêó
í³äå áóëî âïàñòè
Îñòàííüîþ íà ñöåí³ ç’ÿâèëàñÿ
Ä³àíà Áîíäàðåöü. Âîíà ï³äãîòóâàëà â³çèò³âêó ó ôîðì³ âîêàëüíîãî âèñòóïó. Ä³àíà çàñï³âàëà
ï³ñíþ «Òàì, äå ìè º» ãóðòó
«Àíòèò³ëà». Öÿ êîìïîçèö³ÿ —
ñàóíä-òðåê äî ïîïóëÿðíîãî ñåðåä ìîëîä³ óêðà¿íñüêîãî ñåð³àëó
«Øêîëà». Ä³àíà âò³ëèëà îáðàç
Ëîëè, ãåðî¿í³ öüîãî ñåð³àëó.
Íà öüîìó ïåðøèé åòàï êîíêóðñó çàâåðøèâñÿ. Ä³â÷àòà ï³øëè çà ëàøòóíêè ïåðåâäÿãàòèñÿ ³
ãîòóâàòèñÿ äî íàñòóïíîãî åòàïó,
ñóää³ âçÿëèñÿ îö³íþâàòè ¿õ ïåðø³
âèñòóïè. Òèì ÷àñîì ãîñòåé ðîçâàæàëè âîêàëüíèìè íîìåðàìè òà
õîðåîãðàô³÷íèìè ïîñòàíîâêàìè
êîëåêòèâó «Çîðÿíêà-ÀÐÒ».

Конкурс «Маскарадна візитівка». Руслана
Омельчук втілила образ Гюррем-султан.
Навіть корона — один-в-один як у серіалі

Фінал «Міс старшокласниця-2021».
Нагородження переможниці

Хто отримав головну корону?
Коли журі виставили усі оцінки, настав найбільш хвилюючий момент — оголошення
результатів. Міс глядацьких
симпатій стала Крістіна Мартинюк. Титул «Міс-посмішка»
виборола Надія Коваль. Місніжність стала Діана Бондарець. Титул «Міс-дефіле»
отримала Руслана Омельчук.
І ТАНЦЮВАЛИ, І СПІВАЛИ,
І МОДУ ПОКАЗУВАЛИ
Ï³ä ÷àñ äðóãîãî åòàïó ä³â÷àòà
äåô³ëþâàëè ó êîñòþìàõ íàðîä³â
ñâ³òó. Ä³àíà Áîíäàðåöü âáðàëàñÿ
â óêðà¿íñüêèé îäÿã. Àíàñòàñ³ÿ
Ðåìåíþê ïðîäåìîíñòðóâàëà
âáðàííÿ ç ²çðà¿ëþ. Íàä³ÿ Êîâàëü âáðàëàñÿ â ê³ìîíî. Ðóñëàíà Îìåëü÷óê îäÿãíóëà ÷åñüêå
íàö³îíàëüíå âáðàííÿ. Äî ðå÷³,
ä³â÷èíà âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â ìåøêàëà ñàìå â ö³é êðà¿í³.
Àííà Îë³ÿðñüêà ïîñòàëà ïåðåä
ãëÿäà÷àìè ó ïîëüñüêîìó íàö³îíàëüíîìó îäÿç³. Êð³ñò³íà Ìàðòèíþê îáðàëà íàö³îíàëüíå âáðàííÿ çàïàëüíî¿ ²ñïàí³¿. Àíàñòàñ³ÿ
Ðóìÿíöåâà âáðàëàñÿ â íàö³îíàëüíèé îäÿã Àâñòð³¿. Àíàñòàñ³ÿ
Øîñòàê îäÿãíóëà ³íä³éñüêå ñàð³.
Ï³ä ÷àñ òðåòüîãî êîíêóðñó ä³â÷àòà äåìîíñòðóâàëè ñâî¿ òàëàíòè. Àíàñòàñ³ÿ Øîñòàê ðàçîì ³ç
ó÷àñíèêàìè òåàòðàëüíî¿ ñòóä³¿
Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿
òâîð÷îñò³ ðîç³ãðàëà íåâåëèêó
ñöåíêó: äî êàôå çàâ³òàâ ðåâ³çîð.
Ïóáë³êà íàñì³ÿëàñÿ â³ä äóø³.
Àíàñòàñ³ÿ Ðóìÿíöåâà ïðîäåìîíñòðóâàëà ãëÿäà÷àì âèøèò³
êàðòèíè ç á³ñåðó.

Міс-інтелект стала Анастасія
Шостак. Другою віце-міс стала Анастасія Румянцева. Титул
першої віце-міс виборола
Анастасія Ременюк. А титул
«Міс-старшокласниця» одержала Анна Оліярська. Вона також стала міс-артистичність.
Усі дівчата отримали подарунки від журі та спонсорів.
Êð³ñò³íà Ìàðòèíþê ³ Àíàñòàñ³ÿ Ðåìåíþê òàíöþâàëè.
Àííà Îë³ÿðñüêà âèêëàëà ç êâ³ò³â
êîìïîçèö³þ ï³ä íàçâîþ «Âèáóõîâî-ôàíòàñòè÷íå æèòòÿ êâ³ò³â».
Ðóñëàíà Îìåëü÷óê çà÷èòàëà
â³ðø.
Íàä³ÿ Êîâàëü ðàçîì ³ç ó÷àñíèêîì òåàòðàëüíîãî ãóðòêà Öåíòðó
äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³
ðîç³ãðàëà ñöåíêó. Âîíè ïåðåâò³ëèëèñü ó ïðèíöåñó ³ òðóáàäóðà
ç ìóëüòô³ëüìó «Áðåìåíñüê³ ìóçèêàíòè».
Ä³àíà Áîíäàðåöü çàñï³âàëà
ï³ñíþ.
Íàñòóïíèì áóâ êîíêóðñ
ôåøí-êîâ³ä. Ä³â÷àòà äåô³ëþâàëè ó âáðàííÿõ, çðîáëåíèõ âëàñíîðó÷ ³ç ï³äðó÷íèõ ìàòåð³àë³â.
Ó õ³ä ï³øëè ìàñêè, ïëàñòèêîâ³
ñòàêàí÷èêè, îãëÿäîâ³ ãóìîâ³
ðóêàâè÷êè, ãîôðîâàíèé ïàï³ð,
êàðòà ñâ³òó ³ íàâ³òü ïë³âêè â³ä
ñòàðèõ êàñåò.
Áåç ïåðåðâè íà ðåêëàìó â³äáóâñÿ êîíêóðñ ³íòåëåêò. Âåäó÷³
ïî ÷åðç³ ï³äõîäèëè äî êîíêóðñàíòîê. Ä³â÷àòà îáèðàëè îäèí ³ç
êîíâåðò³â ³ç çàïèòàííÿìè ³ äàâàëè íà íèõ â³äïîâ³äü. Îñòàíí³ì
áóâ êîíêóðñ âå÷³ðí³é âàëüñ.
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Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84
Зем. ділянку 0,25 га під будівництво в с.
Козятині. 093-631-89-49
Будинок цегляний, 100 кв. м., вода, газ,
світло, гозп. буд., 0,65 сот, без ремонту, ПРБ,
не дорого. 063-652-76-99
ГРОШІ та допомога в закритті мікрозаймів
до 500 000 грн. з пільговим періодом.
0672732122 Ірина 210 ( 25-30)
Здам в оренду приміщення 55 кв.м. в
магазині "Фора" зі сторони суду. 067-43084-33
Дизайн та виготовлення поліграфічної
продукції:візитки, флаєра, плакати,
брошури, каталоги, банера і багато іншого.
073-183-56-00, 066-959-4985 (вайбер)

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ â`ÿçàëüíèö³ òà òåõíîëîã â êîâáàñíèé öåõ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèñîêà Ç\Ï. Äçâîíèòè: Ïí-Ïò 9:00-17:00. 097-57086-27
 Çàïðîøóºìî âîä³¿â àâòîáóñ³â êàòåãîð³¿ D â ì. Áîðèñï³ëü íà ì³ñüê³ òà ïðèì³ñüê³ ìàðøðóòè: Áîðèñï³ëü-Êè¿â,
Áîðèñï³ëü- ñåëà ð-íó òà ì. Êè¿â íà ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ
ìàðøðóòàõ. Ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, âàõòîâèé. Ç/Ï/
çì³íà:ïðèì³ñüê³ â³ä 1000 ãðí., ì³ñüê³ 1500 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, æèòëî. 067-915-90-31 Ëþäìèëà
 "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè
ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ,òà ñîðòóâàëüíèöþ ïàðêåòó. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê
ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 067-410-40-45

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, êèëèìè á/â â äîáðîìó ñòàí³, òåëåâ³çîðè ìàë. êîëüîðîâ³, ê³íåñê., êóñêè îöèíê. òðóá 15-20-25-40
ìì. 063-736-47-19
 Áàÿí, àêîðäåîí ÃÄÐ, øâåéíà ìàø. â³éñüêîâîãî çðàçêó,
êóðòêà õóòðîâà ÂÂÑ. 098-366-96-30
 Áäæîëîñ³ì`¿, â³äâîäîê òà íàñòîéêó ÏÌÂ. 063-694-94-35
 Áåòîíîì³øàëêà 160/100. 067-713-31-50
 Áëîê á/â, êåðìàíñêèé ðàêóøíÿê 30 õ 30, äîâæèíà 40 ñì
³ á³ëüøåþ. 063-364-45-40
 Âåëîñèïåä äëÿ õëîï÷èêà 4-5 ðîê³â. 093-442-91-20
 Âåëîñèïåä äîðîñëèé. 068-968-35-36
 Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
063-752-09-18
 Âåëîñèïåäè, áîëãàðêà, ïåðôàðàòîð, êëþ÷³ «Àðñåíàë»,
ïàÿëüíà ëàìïà, àâòîìàãí³òîëè, òåëåñêîï, øâåéí. ìàø. íà
çàï÷, êîëîíêè. 093-140-74-34

 Âóã³ëëÿ ïà÷êó, äà÷ó íà Ïëàíîâîìó. 097-515-55-92, 063694-56-92
 Ãàçîâà êîëîíêà ðîáî÷à, ïèëåñîñ, ïàëàòêà íîâà (áðåçåíò), ïëóæîê ðó÷íèé, áàãàæíèê äî ëåãê. àâòî. 067-38648-35
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³-ïåðøèé áëîê,
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÷íà ä³ë. ç áóäèíêîì, 0,06 ãà, âîäà, âñåðåäèí³ êàì³í.
ïîãð³á, ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70
 Äà÷íó ä³ë., ç áóäèíêîì, 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà, º ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ñàäîê, îãîðîæà. 063-367-63-75,
068-155-54-79

 Äâåð³ âõ³äí³, äåðåâ`ÿí³, äâîéí³ á/â, ëàì³íàò 2 ì. êâ.,
ïà÷êà, Egerr, Í³ìå÷÷èíà. 098-266-98-10, 093-411-99-67
 Äâåð³ äåðåâ`ÿí. ì³æê³ìíàòí³ 3 øò. ç êîðîáêîþ, óìèâàëüíèê 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 êàìàç³âñüêà
ëåá³äêà; êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 067-430-7937, 093-756-39-33

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

 Äèâàí ñó÷àñíèé, ñòàí äîáðèé. 093-006-06-32

491433

 Äîð³æêè êèëèìîâ³ 2 øò., ðîçì³ð 4,10 õ 2,20. 093-125-5272, 067-595-44-04
 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, êîëîò³. 067-369-13-23
 Çàäíº êîëåñî «Óêðà¿íà», äóá êðóãëÿê, á³ëà ãëèíà, ñò³ë
âóëè÷íèé, ñêðèíÿ, áàíêè ñêëÿí³ 3-1-0,5 ë.,íàêðèòòÿ äëÿ
êðèíèö³. 067-889-49-67, 093-031-24-52
 Çàï÷àñòèíè á/â äî ÂÀÇ 2106. 097-149-12-94
 Çåì. ä³ë., íà Ïîë³ Äèâ, ïîðó÷ ç ïåðåõðåñòÿì âóë. Îäåñüêà. 097-989-09-79

 Íà ðîáîòó çàïðøóþòüñÿ ìîíòàæíèêè, áóä³âåëüíèêè,
ìåíåäæåð, ïðîäàâåöü. 063-366-49-50

 Çåì. ä³ëÿíêà 15 ñîò., äåðåâî íà êîðíþ, íåäîðîãî. 093552-27-63

 Íà ðîáîòó òåðì³íîâî ïîòð³áåí áàðìåí. Â÷àñíà òà âèñîêà ç\ï, ìîæëèâå ïðîæèâàííÿ. 093-599-68-33

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

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ

 Çåðêàëà ñ òóìáàìè, óãëîâàÿ ïîëêà. Òåðì³íîâî 097-71296-41, 093-44-11-858

 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

 Çåðíî ïøåíèö³. 097-616-18-14

 Ã³ïñîêàðòîí, ïëèòêà, ëàì³íàò, ñòÿæêà, îáî¿, ðåìîíò
äàõó, øòóêàòóðêà, øïàê³âëÿ, ïîêðàñêà òà ³íøå. 063215-65-31

 Êàëîðèôåð 3-õ ôàçí. - 1800 ãðí-2 øò., åëåêòðîøêàô-çá³ðêà 3-õ ôàçí.- 1800 ãðí, ïóñêîçàðÿäíèé ïðèñòð³é 2-õ ôàçí.1800 ãðí., âèòÿæêà 3-õ ôàçíà. 096-803-39-75 ï³ñëÿ 18.00

ÏÐÎÄÀÌ

 Êàðòîïëþ äð³áíó òà âåëèêó, íîâèé ãàçîâèé êîíâåêòîð.
068-042-03-34, 063-784-328-75

 TV «Samsung» 2006 ð., äâåð³ äåðåâ. âõ³äí³ 200 õ 80, äâåð³
äåðåâ., ì³æê³ìí. ç³ ñêëîì 200 õ 70, 3 øò. 096-215-55-85,
063-276-64-74
 Áàëîí ãàç., øâåéíà ðó÷íà ìàø., êë³òêà äëÿ ïòàøîê äâîÿðóñíà íà ï`ÿòü â³ää³ë³â. 097-978-21-88
 Áàíêè 3-ë³òð., á/â áàãàòî ïî 10 ãðí. 063-802-19-12

 Êë³òêó âåëèêó äëÿ ñèð³éñüêèõ õîì`ÿê³â, ñêëÿí³ áàíêè 3 ë.,
1 ë. 063-189-51-63
 Êîçà ïåðâ³ñòêà 2 ì³ñ., äâà öàïêè, êîçî÷êà ïî 3 ì³ñ.
096-543-78-08

 Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, êèëèìè 2 õ 3, 1,5 õ 2. 073-003-81-34,
067-657-68-31

 Êîëÿñêó -òðîñòü ë³òíþ, êîë³ð çåëåíèé, ñòàí íîâî¿. 093442-91-20

 Êîçó ïîðîäèñòó, ïåðâ³ñòêó. 098-705-82-32 (27-28/
 Êîçó. 097-616-14-11
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494017

 Êèëèì êîâðîâèé 2,25 õ 1,5 ì., êèëèì 3 õ 2 ì., øàôà äëÿ
îäÿãó. 096-424-01-30, 063-691-85-96

 Êîçåíÿò â³ä ãàðíî¿ êîçî÷êè. 067-294-30-83

8 липня 2021 р.

495584

494431

 Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, áóòë³ 10 ë, âàòèí ï³äøèâíèé,
æåñòü îöèíêîâàíà 4 ëèñòà, øâåéíà ìàø. ðó÷íà,çàë³çî
îöèíê.,åëåêòðîäè, àâòîãåíåðàòîð Êðàç, ñîë³äîë â áàíêàõ.
067-319-91-24

№27 (1150)

494596
495639

 Äâà êîðïóñè â çáîð³ í³ìåöüêîãî ê³ííîãî ïëóãà ¹7, â
ïîäàðóíîê ùå îäíà ñò³éêà ³ â³äâàë. 097-776-24-16

 Äèâàí 2000 ãðí., øàôè 500 ãðí., òóìáè ïðèêðîâàòí³ 50
ãðí., âñå á/â â ãàðíîìó ñòàí³. 063-226-39-83, 067-75764-75

 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ: ïðîäàâåöü-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï
7000ãðí.-7500ãðí. 067-430-02-80

494430

 Â³òàëüíÿ ç øàôîþ-êóïå, ñò³ë-òóìáà, ñò³íêà êîìï`þòåðíà
ç øàôîþ, ë³æêî äåðåâ. 2 øò., ñòîëèê æóðí.,ñêëÿíèé, øàôàêóïå, äèâàí, êð³ñëî ðîçêëàäíå. 063-629-49-24 ï³ñëÿ 16:00

 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Åêçîòèê", âóë. Ì³÷óð³íà 11,
çàïðîøóºòüñÿ ïðîäàâåöü. 093-657-64-18

 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: çáèðàëüíèö³ ãðèá³â ïå÷åðèöü
(ç/ï â³ä 450 ãðí â äåíü) 098-634-12-45, 096-185-59-50,
ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï â³ä 14000 ãðí çà âàõòó) 098-634-1245, 096-185-59-50 òðàêòîðèñò ÌÒÇ, âîä³é ÇІË,ÊÀÌÀÇ
067-467-12-81 Âàõòîâèé ìåòîä. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Ì³ñöå ðîáîòè - ì. Ôàñò³â. Òåëåôîíóâàòè â áóäí³ äí³
ç 8.00 äî 17.00 ãîä

494928
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

495119

495674

495674

495138

493697

495590

494991

495013

 Êîíòåéíåð 5 ò. 097-407-46-82
 Êîòåë «Äàíêî-10 êâ» á/â, íåäîðîãî, äèìîõ³äíèé,òóôë³
Êàððà íîâ³ 42 ð, ðó÷íèé êóõîí êîìáàéí, êîëè ôóòáîëüí³
NAIKE 42 ð, ìåáë³. 068-044-24-68
 Êîòåë ãàçîâèé, äèìîõîäíèé, «Áàðñüêèé», ìàéæå íîâèé.
097-029-63-05, 063-294-52-71

495569

 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé ÊÑ-100, á/â â ðîáî÷îìó ñòàí³.
067-604-53-09, 067-713-31-50

494937

 Ïîðîñÿòà ìàë³ 15-18 êã. 067-319-08-49

 Êóð÷à ï³äðîùåíå: áðîëåð, ³ñïàíêà, ìàñòåð ãðåé. 097354-76-66

 Ïîðîñÿòà. 096-068-22-78 òåëåôîíóéòå ñóáîòà, íåä³ëÿ

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

 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, ÿ÷ì³íü. 098-656-92-41, 098-222-24-04

 Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé á/ó 1600õ2000 ö³íà 950ãð. 067430-02-80

 Ðåçèíà (28), 100 øò., 50 ãðí/øò, ïëèòêà êàôåëü òà ïîëîâà. 093-355-61-17

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

 Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ 15 êã. 096-414-07-70

 Ìîëîêî êîçÿ÷å, ñìà÷íå. 067-294-30-83

 Òåëèöþ ÷îðíî-á³ëó â³ä õîðîøî¿ êîðîâè 1 ð³ê 4 ì³ñ. 096399-09-40

 Ìîðîçèëüíó êàìåðó á/â íà 4 ïîëèö³. 096-353-63-39
 Ìóñêóñí³ êà÷àòà ïðè ïîòðåá³ ç êà÷êîþ. 068-334-37-86
 Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó. 063-896-99-20, 093-894-39-91, 097826-08-12
 Ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà,øâåéíà ìàøèíà «Ñ³íãåð»,àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, âàíî÷êà äèòÿ÷à,ãàðäèíè,
ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ âèì³ðþâà÷à ñàõàðó, á³äîí àëþì³í.
097-147-84-88
 Ï³÷ äëÿ áàí³ ñàìîðîáíà, ãèð³ 32 êã., 2 øò. 063-207-57-08,
067-275-60-96

494698

 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 098-834-67-60, 063-801-08-76
 Ïîðîñÿòà ïåòðåí-ìàêñòåð, ì. Êîçÿòèí, òîðã. 097-47442-12, 063-260-09-52

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

495139

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

 Êóêóðóäçó. 096-576-12-36

 Êóõíþ ç ì`ÿêèì êóòî÷êîì. 073-167-46-96

494425

493662

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

 Òðàêòîð Ò40 ³ âñå äî íüîãî, ïëóã, êóëüò³âàòîð, êîñèëêà,
ïðè÷³ï. 063-582-08-13
 Õîëîäèëüíó êàìåðó «Àòëàíò», äèâàí ìàëþòêà á/â â äîáðîìó ñòàí³. 067-319-91-24
 Öèðêóëÿðêó íà 380 Âò. 067-368-56-14, 2-23-74
 Øàôó ðîçïàøíó, øèðèíîþ 220, âèñîòîþ 210, ãëèáèíîþ
55 òà êîìîä øèð. 130, âèñ. 90, ãëèá. 40, â ãàðíîðìó ñòàí³.
093-485-05-85
 ß÷ì³íü, äèñêîâó áîðîíó ÁÄÒ-3. 097-515-55-87

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

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

 Ïîðîñÿò âàãîþ 20 êã. ñ. Âåðíèãîðîäîê. 067-433-52-36

 Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó. 063-342-71-61

 Ïîðîñÿòà â`ºòíàìñüê³ 3 ì³ñ., êîçà ç³àíåíêà ïåðâ³ñòêà,
êîçëèê ïîðîäè ëàìàí÷à 3 ì³ñ. 098-581-65-48

 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 12 êã., óêðà¿íñüêà, á³ëà, ëàíäðàñ, ñ. Êîçÿòèí, 2300 ãðí/ïàðà. 097-255-51-60

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

 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
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ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ
RIA-Ê, ×åòâåð, 8 ëèïíÿ 2021

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ. ì., îäíîïîâåðõ. áóä., öåíòð, òåðì³íîâî. 093-732-76-15

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

 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà â³êíà.
067-457-08-87

 Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, 20 ñîò. çåìë³, àáî ï³ä
äà÷ó, ñ. Êîçÿòè 5000 ãðí. 093-704-31-57

 1-ê³ìí. êâ., âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 16, öåíòð, 2/5,
35/19/7, ìåáë³, ñò³íè öåãëà. 097-589-41-24

 Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî
Ñ³÷íÿ. 096-184-63-54

 1-ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, á³ëÿ ÒÖ «Ôîðà», âóë. Ãåðî¿â
Ìàéäàíó 17. 096-655-23-39, 063-107-12-33

 Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, âóë. Êðèâîøå¿íà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 096-901-69-75,
097-497-12-84

 1-íî ê³ì. êâ., 4-é ïîâ., öåíòð, ÷åñüêèé áóäèíîê ï³ä ðåìîíò. 093-704-31-57
 2-ê³ì. êâ.,46 êâ. ì., íå äîðîãî, 2-é ïîâ., áåç ðåìîíòó,
áåç çðó÷íîñòåé ç ï³÷íèì îïàë., âóë. Äîâæåíêà 93-Á,ð-í
áàçè Áîðîâñüêîãî, º ñàðàé òà ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, . 067-78920-32, 063-411-37-78

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè, ãàç+ï³÷íå îïàë., âîäà öåíòðàë³çîâàíà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ïîðó÷ ñòàâîê. 096334-88-14
 Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê, âóë. Òðàâíåâà 20. 098-02255-08

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

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

 2-ê³ìí. êâ, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë. Ìàòðîñîâà,
òðåò³é ïîâ, íå êóòîâà, ê³ìí. îêðåì³, ³íä. åëåêòðîîïàë. 063025-96-01

 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà
ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-48601-79, 093-031-24-52

ÀÂÒÎÌÎÒÎ

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

 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïèðîãîâà 1, á³ëÿ ìàãàçèíó
«Іðèíà». 093-676-59-85

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

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

 ÂÀÇ 2109, BALTIKA-GL. 093-010-62-72

 2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-676-84-32
 2-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-56331-57
 2-õ ê³ì. êâ., 5-é ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï
â³êíà. 093-704-31-57
 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., 4 ïîâ. öåíòð, ³íä. îïàë., ñåðåäíÿ áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
 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., öåíòð, 4 ïîâ., íå êóòîâà, ³íä. îïàë., êîíäèö³îíåð, ïðàëüíà ìàø., õîëîäèëüíèê, ìåáë³. 063-629-49-24
 3-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà,
òåïëà, ³íä. îïàë., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ñàíâóç.
ðîçä³ëüíèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë. 063-255-21-63, 096451-95-94

 Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, ãàç, âîäà, äâ³ ãðóáè, ë³òíÿ êóõíÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 40 ñîò. 098-298-45-99
 Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, ì/ï â³êíà, ãàç-ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñàðàé, íîâà êðèíèöÿ. 098-854-22-31

 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 ïîëîâèíè
àâòîíîìí³ ç îäíèì âõîäîì, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 15 ñîò.
çåìë³, ãîñï. áóä., âóë. Ñåðá³íà. 093-058-78-43
 Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ð-í ë³êàðí³, ³íä. îïàë, 30 ñîòîê çåì.
ä³ë. 093-704-31-57
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-0878, 093-596-41-56
 Áóäèíîê â öåíòð³ ñ. Іâàíê³âö³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä.
097-978-21-88
 Áóäèíîê â öåíòð³, âóë. Øåâ÷åíêà 9 À, áåç çðó÷íîñòåé,
ï³÷íå îïàë., çåì. ä³ëÿíêà 4 ñîò. 067-960-67-49
 Áóäèíîê âóë. Êîíäðàöüêîãî, ãàç, âîäà. 097-116-69-34
 Áóäèíîê âóë. Öåíòðàëüíà 35 (ð-í ðåäàêö³¿ «Â³ñíèê») ãàç,
ãîñï. áóä³âë³, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, 25,94 ñîò. 097-378-51-28

 Ñêóòåð Õîíäà ëåàä, 50 êóáîâèé ç íîìåðàìè - 8700 ãðí.
067-369-14-16

 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì`¿ íà ³ì`ÿ
Äÿ÷óêà Àðñåíà Çàðîá³ä³íîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Òðàêòîð Ò-40 áåç ïåðåäêà, ïðèöåï, êóëüòèâàòîð, ïëóã,
ï³äéîìíèê. 067-151-26-11, 063-776-65-12

 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì`¿ íà ³ì`ÿ
Õîìåíêî Àð³íè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Ôîðä Ñ³ºðó 1992 ð., ÂÀÇ 2114, 2007 ð. 063-226-23-24
 Ôîðä Ñêîðï³îí 1986, á³ëèé, íà õîäó. 067-246-72-20,
067-233-84-75

 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáèñòîñò³ îô³öåðà ¹ÓÊ
226001 íà ³ì`ÿ Òêà÷óê Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì.

ÊÓÏËÞ

 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì`ÿ Òèõîíåíêî Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Àêóìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè; ãàç.
ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, çà íàë. òà áåç.íàë.
ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîë. ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ.
073-712-19-91, 097-712-19-91

 Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³¿ ÓÁÄ
¹126273 íà ³ì`ÿ Òêà÷óê Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì.

 Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî
âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê
ñòàâîê. 063-296-92-18
 Áóäèíîê ñ.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. 068-81464-66, 093-098-25-56

 Áóäèíîê, 4 ê³ìí., êóõíÿ, òóàëåò, âàíà, ãàç+ãðóáà, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë. 18 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë.Ìåäîâà
30 . 098-676-25-96
 Äà÷íó ä³ë. 10 ñîò., ð-í ñîñîíêè, ïîðÿä ñòàâîê, ï³äâàë ó
áóäèíêó âóë. Êàòóêîâà. 063-623-13-57, 096-686-17-88
 Äà÷ó ç äâîïîâåðõ. áóäèíêîì, áåç âíóòð³øí. ðîá³ò, íà
Òàëèìîí³âö³, â ð-í³ âóë. Íåêðàñîâà. 093-152-31-50
 Ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, ñ. Ìàõí³âêà, 0,31 ãà, âóë. Øåâ÷åíêà 39. Іðèíà 066-400-87-55
 Çåì. ä³ë.,5 ñîò., öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ).
063-342-67-53
 Çåì. ä³ëÿíêà, 10 ñîò., ç õàòèíîþ â öåíòð³ ì³ñòà, ïîãð³á,
ñàðàé, âîäîã³í (á³ëÿ êàôå «Êðîêóñ»). 097-254-50-40, 093340-91-21
 Çåì. ä³ëÿíêó 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî â ñ. Êîçÿòèí³. 093631-89-49
 Çåì. ä³ëÿíêó 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî â ñ. Êîçÿòèí³. 093631-89-49
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ. Ñåñòðèí³âêà, 35 ñîò. 067-587-91-62
 Ïîãð³á òà ñàðàé â öåíòð³ ì. Êîçÿòèí, íàïðîòè ÀÒÁ. 098225-48-10
 ×àñò. áóäèíêó, ïðîâ. Ëóãîâèé, 15 ñîò. çåì. ä³ë., áåç
ðåìîíòó. 093-704-31-57
 ×àñò. áóäèíêó, öåãëÿí., öåíòð, çàã. ïë. 67 êâ. ì., ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ³íä. îïàë., ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ,
4 ñîò.çåìë³. 067-604-53-09
 ×àñòèíà áóäèíêó, âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç+ï³÷íå
îïàë., âîäà, ç ìåáëÿìè òà ïðàëüíîþ ìàøèíîþ. 098597-08-40

 Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõàðèíö³,
òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 098-49908-59, Òà¿ñ³ÿ

 ×àñòèíà áóä., öåíòð, âóë. Ñòóñà, ï³÷íå îïàë., ãàç ïîðó÷,
äâ³ ê³ìí., âåðàíäà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-63224-12, 068-548-59-98

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

 ×àñòèíà áóä., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 32 êâ. ì. 093-70431-57

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

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

 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè ¹3, 4-è
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå îïàëåííÿ,
çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 60 êâ. ì., 3-ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç
îïàë., ãîðîä 10 ñîò., òåïëèöÿ, 2 ãàðàæè. 097-196-79-35,
093-766-22-76

 Â³ääàì öóöåíÿ ä³â÷èíêó â äîáð³ ðóêè, ãàðíî ¿ñòü, ïðèâåçó
êóäè ñêàæåòå. 073-633-30-07
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó. 063-628-59-15,
063-628-59-25

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

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

 Â³ääàì êîøåíÿò 2 ì³ñ., áåçêîøòîâíî, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà.
063-462-61-91, 096-886-25-27

 Ìîòîáëîê «Çóáð», 10 ê³íñüêèõ ñèë, íîâèé. 096-983-27-99

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

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

 Áóäèíîê 80 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, ãàðàæ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 10 ñîò.çåì., îãîðîæà, ñàäî÷êè. 097-62848-13, 073-058-41-21

 Ì³í³-òðàêòîð «Ñèíòàé-220», íåäîðîãî, òîðã. 063-694-70-10

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

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

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

 ÃÀÇ-21 «Âîëãà», 1960 ð., ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 096-53648-78

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

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

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

Ð²ÇÍÅ
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷óäîâèõ êîòåíÿò 1,5 ì³ñ. 063-95756-09

 Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà, õë³â, ëüîõ, çåì. ä³ëÿíêà 45 ñîò.
093-766-63-07

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

 Áóäèíîê 300 êâ. ì., íà äâà ãîñïîäàðÿ, âóë. ß. Ìóäðîãî
157, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë. 0,16 ãà, ãàç, âîäà, îïàëåí.,
êàíàë³çàö³ÿ. 067-966-05-48

 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà êâàðòèðó, ãàðàæ,
ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 068-271-40-31, 067-75651-92

 ×àñòèíà áóäèíêó ç ä³ëÿíêîþ, âóë. Öåíòðàëüíà, 11,34 ñîò.
097-378-51-28
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-70431-57
 ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 64
êâ. ì., óòåïëåíèé. 097-558-19-16
 2-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà, êîíòåéíåð, òåðì³íîâî-íåäîðîãî. 098-826-20-13

 Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè
òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè,
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Çåìåëüíèé ïàé,ìîæëèâà àðåíäà. 097-819-26-26

 Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî íåïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó íà ³ì`ÿ
Ïðèòè÷åíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì`ÿ Ñåðãººâ Äìèòðî
Âàëåð³éîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 097-546-89-71
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ãàç. îïàëåííÿ. 093-682-73-74

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

 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà. 067-729-97-63, 093-94104-38

 Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80

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

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

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

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

 Çäàì êâàðòèðó â ð-í³ ó÷èëèùà. 098-923-61-96

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

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

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

 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ñàëîí, ìàãàçèí, 17 êâ. ì., âñ³
çðó÷íîñò³. 063-934-30-93

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

 Çíàéäåíèé âåëîñèïåä â ê³íö³ òðàâíÿ, ñ. Êîçÿòèí, âóë.
Ìèðó, á³ëÿ ìàãàçèí³â, ùî íàâïðîòè ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, çâåðòàòèñÿ â ìàãàçèí.

Ì²ÍßÞ
 3-ê³ìí. êâ., 62,6 êâ. ì., íà 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 096390-60-19

 Çäàì êâàðòèðó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó îäí³é, àáî äâîì
ëþäÿì. 097-509-27-40

 Ïîðçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ â³êîì 30-40 ðîê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ìÒ¿, ïîãîäæóñü íà ïåðå¿çä. 097-71-80-394 Êîëÿ
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè. 097-300-31-13

ÄÎÇÂ²ËËß
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

Візьміть тварину
у свою родину
ОЛЕНА УДВУД

Ìàëåíüêèì ÷îòèðèëàïèì ïóõíàñòèêàì
øóêàþòü äîì³âêó. Íà æàëü, âîëåþ äîë³
ö³ òâàðèíè îïèíèëèñÿ íà âóëèö³, àëå
íå âòðàòèëè â³ðè ó òå, ùî º äîáð³ ëþäè,
ÿê³ ãîòîâ³ ïðèõèñòèòè ¿õ ³ ïîäàðóâàòè
ñâîþ ëþáîâ.
— Ó êîæíîãî ç íèõ äîëÿ îäíà — âîíè
ñòàëè íåïîòð³áíèìè. Òîæ â³ääàºìî ëèøå

ГОРОСКОП НА 8-14 ЛИПНЯ

ó äîáð³ ³ òóðáîòëèâ³ ðîäèíè, ïî â³êó ãàðàíòóºìî ñòåðèë³çàö³þ, — êàæå çîîçàõèñíèöÿ Ëþäìèëà ²ëë³ºâè÷-Øâåöü.
Ñåðåä öèõ ìèëèõ ïóõíàñòèê³â º ÿê
õëîï÷èêè, òàê ³ ä³â÷àòêà. ßêùî õî÷åòå
ìàòè íàéêðàùîãî äðóãà, ÿêèé í³êîëè
íå ïîêèíå ³ áóäå çàâæäè ïîðó÷, òåëåôîíóéòå çà íîìåðàìè (063) 605-92-04,
(063)-784–17–02. Òâàðèí â³ääàþòü áåçêîøòîâíî.

ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Бажано відправитися в подорож, у відпустку, ви відмінно відпочинете. Якщо ж
ні, то вже з понеділка варто захистити
себе від зайвої роботи. Виберіть час
вивчити ситуацію, що склалася, у всіх її
аспектах, не робіть поспішних висновків.

У всіх справах дотримуйтеся порядку,
постарайтеся не вступати в конфлікти.
На службі вас чекають великі успіхи,
якщо не будете розмінюватися на дрібниці. Тиждень вдалий також і для переходу на іншу роботу. Багато ваших проблем
вирішаться самі по собі, бажане саме
піде в руки, користуйтесь моментом.

ТЕЛЕЦЬ
Схоже, вам набридла рутина, хочеться
зробити щось екстравагантне. Що ж,
ризикніть! Але вам необхідно ретельно
перевіряти інформацію, що надходить,
щоб уникнути помилок і спотворень.
Четвер буде вдалим днем для завершення старих справ.

БЛИЗНЮКИ
Прекрасний тиждень для сміливих і
енергійних дій, які дозволять змінити
життя на краще. Вам не доведеться
особливо замислюватися над тим, що
робити і як поводитися. Життєві питання
будуть вирішуватися спокійно і без напруги. Все навколо вас гармонізується і
принесе заспокоєння.

Вам знадобляться швидкість прийняття
рішень, внутрішній спокій і витривалість.
Чим більше ви попрацюєте у вівторок, тим більше отримаєте прибутку.
У п'ятницю намагайтеся не тиснути
на оточуючих, так як вони в цей день будуть не схильні виконувати ваші вимоги.

Гарний час для колективної роботи,
зустрічей з друзями, спільних проектів.
Багато користі може принести відновлення старих знайомств і ділових
зв'язків. Надсилайте свою енергію
на вирішення проблем, що вимагають
активності і наполегливості, але не забувайте також про витримку і терпіння.
Шукайте компроміси.

***

Обійняла сина, відчула сильне
плече, обійняла доню, чую
духи тирить.

***

Василь був на сьомому небі від
щастя. Марічка мала алергію
на квіти, хутро і золото…

***

***

— П’єш?
— Ні!
— Куриш?
— Ні!
— Дружині зраджуєш?
— Ні!
— Що, зовсім не маєш недоліків?
— Є один. Брешу багато.

***

Шукаю справжнього чоловіка,
який прийде додому, грюкне
кулаком по столі і скаже:
«Жінко! Ану включи мені гарячу
воду! Я помию посуд і підлогу!

— Куме, а від чого у вас так
волосся блищить?
— А я його яйцями натираю.
— Оце ви, куме, акробат!

***

— Куме! Ходіть допоможете
мені корову з хліва винести,
бо здохла зараза! Дасть Бог,

Коліжанка каже: «Щоб схуднути, треба відмовитися від кави,

***

у вас здохне, то і я вам допоможу!

Починається сприятлива смуга, з'явиться
шанс для просування по кар'єрних сходах. З'являться нові плани, перспективи,
ідеї, покращиться і настрій. Вас чекають
приємні події в особистому житті і увага
протилежної статі.

КОЗЕРІГ

ДІВА

АНЕКДОТИ

СТРІЛЕЦЬ

Настають помітні зміни у стосунках з
діловими партнерами, ваша кар'єра йде
вгору. Від вас буде потрібна здатність
до співпраці та юридична грамотність.
Ви можете отримати дуже привабливу
пропозицію про нову роботу. У п'ятницю
не варто нічого планувати серйозно, бо
все може змінитися в одну мить.
На початку тижня владнаються багато
конфліктів і внутрішні бурі. Сприятливий
час для зміни роботи, знайомства з
новим начальством і колегами. Вівторок
сприятливий для зав'язування нових знайомств і втілення в життя ідей і проектів.

алкоголю і тістечок…» Сиджу
і думаю: на холєру мені така
коліжанка?

Вам необхідно зосередитися на головному і не звертати уваги на незначне. Вас
переповнює творче і любовне натхнення.
Зараз саме час кардинально змінити своє
життя, зробити або прийняти пропозицію
руки і серця, відправитися в подорож, з
якої ви повернетеся іншою людиною.

РАК

ЛЕВ

— Знаєш, в Гальки депресія!
— Чого це?
— Спекла файний пляцок з полуницею, зжерла і згадала, що
не виставила у Фейсбук…

СКОРПІОН

ВОДОЛІЙ
Найближчими днями ймовірна зміна
кола спілкування. На першому плані
опиняться поїздки, налагодження
контактів з різними людьми. У середу
ви можете постраждати від конфліктних
ситуацій, що виникли внаслідок вашої
поспішності. У другій половині тижня,
можливо, доведеться підписувати важливі папери офіційного характеру.

РИБИ
На початку тижня можливі проблеми
в спілкуванні з колегами, родичами чи
сусідами, марно повідомляти їм про
свою життєву позицію, вас все одно
не почують. Відчуття невпевненості заважатиме вам зосередитися, повірте, у вас
більше сил і знань, ніж ви думаєте.

***

— Ти знаєш, Миколо, я весь
час шукаю сенс життя і ніяк
не можу його знайти.
— А в холодильнику немає?
— Ні.
— Значить, ми його вчора допили!

***

— Куме, ану пошукайте в тому
гуглі, що за прикмета, коли
каву на себе проливаєш.
— То, куме, як руки не з того
місця ростуть, то ніякий гугль
не поможе!

***

— Мене вкусив ваш собака.
Я вимагаю компенсації!
— Ради бога, куме, я його зараз
потримаю, а ви вкусіть його.
494597
494597
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