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ДЛЯ ВОКЗАЛУ НІЯК НЕ ЗНАЙДУТЬ ОРЕНДАРІВ 

 Родину Комарів спіткало нещастя – дорогою 
на відпочинок їхню автівку на шаленій швидкості 
протаранив легковик 

 Чоловік в той страшний день втратив найрідніших 
людей – дружину та сина 

 Доньку вже виписали з лікарні, а Максим і досі 
знаходиться у стабільно важкому стані

 Лікарі Стрийської лікарні кажуть надіятися на диво і 
молитися. Давайте підтримаємо земляка. Йому зараз 
дуже потрібна наша допомога с. 2

ЧИ ЗАКРИЮТЬ 
МЕДПУНКТИ
 Мешканці міста 
та працівники 
залізниці збентежені 
звісткою про закриття 
медпунктів на 
залізничному вокзалі 
станції Козятин та 
локомотивному депо. 
Чи відповідають ці 
чутки дійсності?

ДАЮТЬ ЗЕМЛЮ 
В ОРЕНДУ
 На інвестиційному 
форумі, що 
проходив у Козятині, 
презентували земельні 
ділянки Вінниччини, 
які можуть привабити 
інвесторів. Серед них 
і землі Козятинської 
громади. Що це за 
ділянки?с.4 с.3
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ÍÎÂÈÍÈ

Обікрав 
машину
 ²íöèäåíò òðàïèâñÿ ó âè-

õ³äí³. ×îëîâ³ê ââå÷åð³ ïðè-
ïàðêóâàâ ìàøèíó á³ëÿ áóäèí-
êó íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî ³ 
ï³øîâ äîäîìó. Í³ùî íå â³ùó-
âàëî á³äè. Êîëè æ âðàíö³ â³í 
âèéøîâ äî ìàøèíè ³ â³äêðèâ 
¿¿, òî ïîáà÷èâ, ùî õòîñü çíÿâ 
áàòàðåþ ç ìàãí³òîëîþ.

Âëàñíèê àâò³âêè çâåðíóâ-
ñÿ äî ïîë³ö³¿. Ïðàâîîõîðîí-
ö³ âèÿâèëè, ùî äî êðàä³æêè 
ïðè÷åòíèé 23-ð³÷íèé êîçÿ-
òèí÷àíèí, ÿêîãî ðàí³øå ñó-
äèëè çà ìàéíîâ³ çëî÷èíè. Â³í 
ï³ä³áðàâ â³äïîâ³äíèé êëþ÷, 
â³äêðèâ ìàøèíó ³ òàêèì 
÷èíîì ïîöóïèâ ìàãí³òîëó 
ç áàòàðåºþ, ï³ñëÿ ÷îãî çäàâ 
êðàäåíå íà ïóíêò ïðèéîìó 
âòîðñèðîâèíè, äå ðå÷³ çíà-
éøëè ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿.

«Çà äàíèì ôàêòîì â³äêðèòî 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà 
÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 185 Êðè-
ì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè 
(êðàä³æêà). Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ 
ïåðåäáà÷àº äî 6 ðîê³â ïî-
çáàâëåííÿ âîë³», — ïèøóòü 
íà ïîðòàë³ «Êîðîòêî ïðî âñå 
ó Â³ííèö³».

Створять 
притулок
 Êàáì³í âèð³øèâ äëÿ 8 

ãðîìàä Â³ííè÷÷èíè âèä³ëè-
òè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó 19 
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ñòâî-
ðåííÿ ìåðåæ³ ñïåö³àë³çîâà-
íèõ ñëóæá ï³äòðèìêè îñ³á, 
ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàø-
íüîãî íàñèëüñòâà òà/àáî íà-
ñèëüñòâà çà îçíàêîþ ñòàò³. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïåðøèé 
çàñòóïíèê Ãîëîâè ÎÄÀ Íà-
òàë³ÿ Çàáîëîòíà.

— Äÿêóþ óñ³ì 17 ãðîìà-
äàì Â³ííè÷÷èíè, ÿê³ ïîäàëè 
ïðîåêòè! — çàçíà÷èëà Íàòà-
ë³ÿ Çàáîëîòíà. — Íà æàëü, 
êîøòè âèä³ëåíî ëèøå äëÿ 8. 

Ó ïåðåë³êó ãðîìàä, ÿê³ 
îòðèìàþòü ô³íàíñóâàííÿ, º ³ 
Êîçÿòèíñüêà. Íàì äàäóòü 4,5 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ö³ êîøòè 
ñïðÿìóþòü íà îáëàøòóâàííÿ 
ó Êîçÿòèí³ ïðèòóëêó äëÿ îñ³á, 
ïîñòðàæäàëèõ â³ä äîìàøíüî-
ãî íàñèëüñòâà.

Çàêëàä ïëàíóþòü ñòâîðè-
òè íà áàç³ îäíîãî ç êîðïóñ³â 
Ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. Ïðèòóëîê 
áóäå ðîçðàõîâàíèé íà 5 ñ³-
ìåéíèõ ì³ñöü (äëÿ îäíîãî 
äîðîñëîãî ³ äâîõ ä³òåé), òîæ 
îäíî÷àñíî ó íüîìó çìîæå 
ïåðåáóâàòè 15 îñ³á. Îêð³ì 
ê³ìíàò, äå òèì÷àñîâî ïðî-
æèâàòèìóòü ïîñòðàæäàë³ â³ä 
íàñèëüñòâà, ó ïðèòóëêó áó-
äóòü êóõíÿ, ê³ìíàòà îñîáèñòî¿ 
ã³ã³ºíè, êàá³íåò ïñèõîëîãà ³ 
ê³ìíàòà äëÿ çàíÿòü ó ãðóï³.

КОРОТКОКОРОТКО

ІРИНА ШЕВЧУК

Á³ëüøå òèæíÿ òîìó ìè ïî-
â³äîìëÿëè ïðî êðèâàâó ÄÒÏ, 
ÿêà òðàïèëàñÿ çà 150 ê³ëîìåòð³â 
â³ä Ëüâîâà ó ñåë³ Äóáèíà, ùî 
íåïîäàë³ê ì³ñòà Ñêîëå. Íåùàñ-
òÿ ñï³òêàëî ðîäèíó êîçÿòèí÷à-
íèíà Ìàêñèìà Êîìàðà. Çà ïî-
ïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, âîä³é 
Opel Vectra, ìåøêàíåöü Cêîëå, 
ïåðåâèùèâ øâèäê³ñòü, íå âïî-
ðàâñÿ ç êåðóâàííÿì, âè¿õàâ íà çó-
ñòð³÷íó ñìóãó òà ñêî¿â ç³òêíåííÿ 
ç Mazda 6, çà êåðìîì ÿêî¿ áóâ 
íàø Ìàêñèì. ×îëîâ³ê ç ðîäè-
íîþ (äðóæèíîþ òà äâîìà ä³òüìè) 
¿õàâ íà â³äïî÷èíîê ó Ñëàâñüêå. 
Íå äî¿õàëè ï³âñîòí³ ê³ëîìåòð³â, 
ÿê ó ¿õíþ àâò³âêó âëåò³â ëåãêîâèê.

Ó êðèâàâ³é ÄÒÏ Ìàêñèì Êî-
ìàð âòðàòèâ ñâîþ ìîëîäó òà 
êðàñèâó äðóæèíó Îëüãó. Æ³íö³ 
áóëî 36. Â öå âàæêî ïîâ³ðèòè, 
àëå çëîùàñíà àâòîòðîùà çàáðàëà 
³ æèòòÿ 10-ð³÷íîãî ñèíà Äåíèñà. 
Ó àâàð³¿ âîíè îòðèìàëè íåñó-
ì³ñí³ ç æèòòÿì òðàâìè. Ñàì æå 
Ìàêñèì ó âêðàé âàæêîìó ñòàí³ 
ãîñï³òàë³çîâàíèé äî ðåàí³ìàö³¿. 
Ó íüîãî âåëèêà ãåìàòîìà ãî-
ëîâíîãî ìîçêó. Â³í ï³äâåäåíèé 
äî àïàðàòó øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ 
ëåãåíü. Äíÿìè ë³êàð³ ïîñòàâèëè 
òðàõåîñòîìó òðåòüîãî ñòóïåíþ. 
Ìàêñèì çíàõîäèòüñÿ ó êîì³.

Íàéìåíøå ïîñòðàæäàëà ¿õíÿ 
7-ð³÷íà äîíüêà Àë³ñà. Ó ä³â÷èíêè 
÷èñëåíí³ çàáî¿ ò³ëà. Íà íîãó íà-
êëàëè ã³ïñ.

ßê ðîçïîâ³â ãàçåò³ ð³äíèé áðàò 
Ìàêñèìà Ìèêîëà Êîìàð, Îëüãó 
òà Äåíèñà ïîõîðîíèëè â Çàçèì'¿ 
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Áðîâàðñüêîãî 
ðàéîíó. Ñàìå çâ³äòè ðîäîì çà-
ãèáëà Îëüãà ³ ñàìå òàì âîíè ïðî-
æèâàëè ðàçîì ³ç ðîäèíîþ.

— Ïðî ÄÒÏ íàì ïîâ³äîìèëà 
ïîë³ö³ÿ, — êàæå Ìèêîëà Êî-

ìàð. — Ï³ñëÿ àâàð³¿ ïî¿õàëè çà-
áðàòè ò³ëà çàãèáëèõ. Âîíè áóëè 
â ìîðç³ â Ñêîëå. Ñï³ëêóâàëèñÿ ç 
ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè. Âñ³ âîíè 
äîáðå çíàþòü ðîäèíó âîä³ÿ, ùî 
ñêî¿â öþ àâàð³þ. Êàæóòü, ùî 
â³í íå îäèí ðàç ãàíÿâ ìàøèíîþ 
íàï³äïèòêó. Öå ïëåì³ííèê ñêàí-
äàëüíîãî åêñ-ìåðà Ñêîëå, ìàº 
íåàáèÿê³ çâ'ÿçêè. ß íàïèñàâ çà-
ÿâó äî ëüâ³âñüêî¿ ïîë³ö³¿, àäæå 
âèñòóïàþ ç³ ñòîðîíè ïîòåðï³ëîãî. 
Çàðàç òðèâàþòü åêñïåðòèçè, äîñó-

МАКСИМ У КОМІ, ДРУЖИНА 
І СИН — ЗАГИНУЛИ
Автотроща  Родину Комарів спіткало 
нещастя — дорогою на відпочинок їхню 
автівку на шаленій швидкості протаранив 
легковик. Максим втратив найрідніших — 
дружину та сина. Які прогнози лікарів 
щодо стану самого Максима та де зараз 
його донька, яка вижила у аварії?

äîâ³ ðîçñë³äóâàííÿ. Áóëî á äîáðå, 
ùîá ó ö³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ 
áóëè ñâ³äêè. Ïîïåðåäíüî ñë³ä÷³ 
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî âèíó äðóãî¿ 
ñòîðîíè. Àëå, ÿê âñå ï³äå äàë³… 
Âîíè æ áóäóòü ñåáå çàõèùàòè.

Àë³ñó âæå âèïèñàëè ç ë³êàðí³. 
Áðàò ç äðóæèíîþ çàáðàëè ä³-
â÷èíêó.

— Âîíà ïîáóëà ó Êîçÿòèí³ 
òðè äí³. À ïîò³ì íàñ âèêëèêàâ 
ñë³ä÷èé. Àë³ñó íå áóëî ç êèì çà-
ëèøèòè, òîìó ¿¿ çàáðàëè ðîäè÷³ 
ïî ë³í³¿ çàãèáëî¿ ìàìè, — ðîçïî-
â³äàº Ìèêîëà. — Íàðàç³ Ìàêñèì 
³ äîñ³ çíàõîäèòüñÿ ó ñòàá³ëüíî 
âàæêîìó ñòàí³. Ë³êàð³ Ñòðèé-
ñüêî¿ ë³êàðí³ í³ÿêèõ ïðîãíî-
ç³â íå äàþòü. Êàæóòü ëèøåíü 
íàä³ÿòèñÿ íà äèâî ³ ìîëèòèñÿ. 
Âîíè ðîáëÿòü âñå ìîæëèâå, ï³ä-
òðèìóþòü æèòòºâ³ ïîêàçíèêè. 

Ìàêñèì íåòðàíñïîðòàáåëüíèé. 
Äîáèâàëèñü îïåðàö³¿, àëå â íàñ 
òàêèõ íå ðîáëÿòü. Ëþäè äîïîìà-
ãàþòü êîøòàìè. Çà ùî ìè âñ³ì 
ùèðî âäÿ÷í³. Áî ãðîø³ ïîòð³á-
í³ ³ íà ë³êóâàííÿ, ³ íà ïîñëóãè 
àäâîêàòà.

Ó ñîöìåðåæàõ êîçÿòèíö³ àê-
òèâíî ïîøèðþþòü ³íôîðìàö³þ 
ùîäî ñòàíó Ìàêñèìà Êîìàðà òà 
îðãàí³çîâóþòüñÿ äëÿ çáîðó êîøò³â 
íà ë³êóâàííÿ. Òàêîæ ïðîñÿòü â³ä-
ãóêíóòèñÿ ëþäåé, ÿê³ ìîæëèâî 
ñòàëè ñâ³äêàìè ò³º¿ ñòðàøíî¿ ÄÒÏ 
òà äîïîìîãòè ïîêàðàòè âèííîãî 
ó ñìåðò³ äâîõ ëþäåé, ùî çàëèøèâ 
äèòèíó íàï³âñèðîòîþ.

Ðåêâ³çèòè äëÿ äîïîìîãè: Áðàò 
Êîìàð Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 
ÏðèâàòÁàíê (4149439104448042), 
Îùàäáàíê (5167803050532162), 
Ìîíîáàíê (4441114442022743).

Життя Ірини Кальноокої 
може врятувати 
дороговартісне лікування. 
Для цього треба  більше 200 
тисяч гривень

«Ïîïåðåäíüî ñë³ä÷³ 
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî 
âèíó äðóãî¿ ñòîðîíè. 
Àëå, ÿê âñå ï³äå äàë³… 
Âîíè æ áóäóòü ñåáå 
çàõèùàòè» 

ОЛЕНА УДВУД

²ðèíà Êàëüíîîêà — âèêëàäà÷ 
ó øêîë³ ¹ 3. Ìèíóëîãî ðîêó ó 
íàøî¿ çåìëÿ÷êè ä³àãíîñòóâàëè 
îíêîëîã³þ íà îñòàíí³é ñòàä³¿. 
Ìåòàñòàçè ï³øëè ó ùèòîâèäíó 
çàëîçó òà øèéí³ ë³ìôîâóçëè. Ó 
÷åðâí³ ìèíóëîãî ðîêó æ³íö³ çðî-
áèëè îïåðàö³þ. Òà ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
âèäàëèëè óðàæåí³ ä³ëÿíêè, âè-
ÿâèëîñÿ, ùî ÷àñòèíà ïóõëèíè º 
ùå é íà òðàõå¿.

Ùîá íå âèð³çàòè òðàõåþ, ë³-
êàð³ çàïðîïîíóâàëè ïðîéòè êóðñ 
õ³ì³îòåðàï³¿ òà îïðîì³íåííÿ, 

àäæå áåç öüîãî îðãàíó äèõàëü-
íî¿ ñèñòåìè ²ðèíà á íå çìîãëà 
ãîâîðèòè ³ íàâ³òü âæèâàòè íîð-
ìàëüíó ¿æó. 

Äîïîìîãòè íàø³é çåìëÿ÷-
ö³ âçÿëèñÿ ìåäèêè ç Êðîïèâ-
íèöüêîãî. Íà ë³êóâàííÿ òðåáà 
áóëî ç³áðàòè 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè öå âäàëî-
ñÿ çðîáèòè, çàâäÿêè ÷îìó ²ðèíà 
ïðîéøëà ë³êóâàííÿ. Òà êîçÿòèí-
÷àíö³ çíîâó ïîòð³áíà íàøà äî-
ïîìîãà, áî, íà æàëü, õâîðîáà íå 
â³äñòóïèëà. Ðàê ïîøèðèâñÿ íà 
ïå÷³íêó òà ëåãåí³. Ïðîòå ë³êàð³ 
äàþòü âò³øí³ ïðîãíîçè — íîâî-

óòâîðåííÿ âèÿâèëè íà ïî÷àòêî-
â³é ñòàä³¿, òîìó ë³êóâàííþ âîíè 
ï³ääàþòüñÿ.

²ðèíà ìàº ïðîõîäèòè ë³êóâàííÿ 
ó Êë³í³ö³ Ñï³æåíêî, ùî íà Êè¿â-
ùèí³. Öå ºäèíà ë³êàðíÿ ó íàø³é 
êðà¿í³, äå çàñòîñîâóþòü òåõíîëî-
ã³þ «Ê³áåðí³æ», ÿêà äàº âèñîêó 
åôåêòèâí³ñòü ïðè ë³êóâàíí³ ðàêó 
íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ. Ïîâíà âàðò³ñòü 
ë³êóâàííÿ ñòàíîâèòü á³ëüøå 200 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðàçîì ìè çìîæåìî 
äîïîìîãòè. Ðåêâ³çèòè áàíê³âñüêèõ 
êàðòîê:

ÏðèâàòÁàíê 4149 4991 2153 
4653 Êàëüíîîêà ². À.

Потрібна наша допомога 
козятинчанці Ірині Кальноокій

Максим і досі знаходиться у стабільно важкому стані. 
Лікарі Стрийської лікарні кажуть надіятися на диво і молитися
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ОЛЕНА УДВУД

Ìèíóëî¿ ñåðåäè, 21 ëèïíÿ, 
ó íàøîìó ì³ñò³ ïðîâåëè ïåðøèé 
³íâåñòèö³éíèé ôîðóì. Çàõ³ä îðãà-
í³çóâàëà Â³ííèöüêà îáëàñíà ðàäà 
ñï³ëüíî ç Êîçÿòèíñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ. Ôîðóì â³äáóâñÿ íà àðåí³ 
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì íà òåðèòîð³¿ 
Ì³æðåã³îíàëüíîãî âèùîãî ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî ó÷èëèùà çà-
ë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó.

Íà çàõ³ä çàâ³òàëè îáëàñí³ êåð³â-
íèêè, äåïóòàòè Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ ðàäè, óêðà¿íñüê³ òà çàêîð-
äîíí³ ï³äïðèºìö³, ïðåäñòàâíèêè 
Äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó, îðãà-
í³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
Îô³ñó ðåôîðì, Àêàäåì³¿ åêîíî-
ì³÷íèõ íàóê, Â³ííèöüêîãî á³çíåñ-
êëóáó, êåð³âíèöòâî Óêðçàë³çíèö³, 
à òàêîæ ãåíåðàëüíèé êîíñóë Ðåñ-
ïóáë³êè Ïîëüùà ó Â³ííèö³ Äàìÿí 
Öÿðö³íüñê³.

Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ì³æ Â³ííèöü-
êîþ îáëðàäîþ, îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³ºþ òà Óêðçàë³çíèöåþ ï³äïè-
ñàëè òðèñòîðîíí³é ìåìîðàíäóì.

Ñàì ôîðóì ñêëàäàâñÿ ç òðüîõ 
÷àñòèí. Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî áëîêó 
îáãîâîðþâàëè ³íîçåìí³ ³íâåñ-
òèö³¿. Äðóãà ÷àñòèíà áóëà ïðè-

ñâÿ÷åíà òåì³ âïëèâó ³íâåñòèö³é 
íà êîìôîðò ãðîìàä. Ï³ä ÷àñ òðå-
òüîãî áëîêó ãîâîðèëè ïðî òå, ÿê 
âïëèâàþòü ðå³íâåñòèö³¿ íà ð³âåíü 
æèòòÿ.

— Öå êëàñíà ïîä³ÿ. Áóëè ïðåä-
ñòàâíèêè ç Ïîëüù³ ³ ç³ Øâåä-
ñüêîãî ðèíêó. Ãîâîðèëè ïðî ³í-
äóñòð³àëüí³ ïàðêè, ÿê âçàºìîä³ÿòè 
ì³æ ñîáîþ, ùîá íà íàø³é çåìë³ 
ïîáóäóâàòè ùîñü ïîä³áíå, — ðîç-

ïîâ³â íàì ²ëëÿ Ìõå³äçå, ÿêèé áóâ 
ïðèñóòí³é íà ôîðóì³.

Ï³ä ÷àñ ôîðóìó òàêîæ ïðå-
çåíòóâàëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè Â³-
ííè÷÷èíè, ÿê³ ìîæóòü ïðèâàáèòè 
³íâåñòîð³â. Çîêðåìà ³ çåìë³ Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ãðîìàäè, ÿê³ íàëåæàòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ïðî 
öå ìè ðîçêàæåìî äåòàëüí³øå. 
Ïî÷íåìî ç òèõ, ÿê³ ãîòîâ³ çäàòè 
â îðåíäó. Òàêèõ º òðè.

ДЕСЯТЬ ДІЛЯНОК КОЗЯТИНСЬКОЇ 
ОТГ ГОТОВІ ВІДДАТИ ПІД БІЗНЕС
Актуально  Минулого тижня у Козятині 
відбувся перший форум «Інвестуй 
у Вінниччину. Інвестиції у комфортних 
громадах». Під час заходу презентували 
земельні ділянки Козятинської 
територіальної громади, привабливі для 
підприємців. Що це за ділянки?

Ïåðøà ðîçòàøîâàíà çà öè-
ãàíñüêèì ïîñüîëêîì, íà ñòàíö³¿ 
Ïëàíîâà. Öå — òåðèòîð³ÿ êîëèø-
íüîãî àåðîäðîìó. Ö³ëüîâå ïðè-
çíà÷åííÿ ö³º¿ ä³ëÿíêè — âåäåííÿ 
òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî âèðîáíèöòâà.

Äðóãà ðîçòàøîâàíà ó ïîëÿõ 
çà ì³ñòîì, íåïîäàë³ê â³ä äîðî-
ãè, ÿêà âåäå íà äðóãèé Êîçÿòèí. 
Öå — çåìë³ çàïàñó. ¯õ ïðèçíà-
÷åííÿ — ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ 
óã³ääÿ òà ïàñîâèùå.

Òðåòÿ ä³ëÿíêà â ïîëÿõ, îáàá³÷ 
äîðîãè, ÿêà âåäå â³ä Æóðàâëÿ 
äî ïåðå¿çäó íà ñåëî Êîçÿòèí. 
Öå òàêîæ çåìë³ çàïàñó. ¯¿ ïðè-
çíà÷åííÿ — ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ 
óã³ääÿ òà ñ³íîæàòü.

Ùå ñ³ì ä³ëÿíîê ãîòîâ³ çäàòè 

â îðåíäó ç ìîæëèâèì ïîäàëüøèì 
âèêóïîì. Ïåðøà ðîçòàøîâàíà 
íà Òàëèìîí³âö³, íà òåðèòîð³¿ 
êîëèøíüî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. 
Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ö³º¿ ä³ëÿí-
êè — êîìóíàëüíà ñêëàäñüêà çîíà.

Äðóãà ä³ëÿíêà — ïîëå ì³æ ó÷è-
ëèùåì ³ ñàäîâèì êîëåêòèâíèì 
òîâàðèñòâîì «Âèøåíüêà». Öå 
çåìëÿ ï³ä ïðîìèñëîâ³ñòü, âè-
ðîáíèöòâî ³ ñêëàäè.

Ùå îäíà ðîçòàøîâàíà ó ïðî-
ìçîí³, íà âóëèö³ Äîâæåíêà, á³ëÿ 
ïîë³â, ùî îáàá³÷ äîðîãè, ÿêà âåäå 
äî Æóðàâëÿ. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åí-
íÿ — äëÿ ï³äïðèºìñòâ 4 êëàñó 
øê³äëèâîñò³. Öå — õ³ì³÷íà, 
ìåòàëóðã³éíà, ìåòàëîîáðîáíà 
ïðîìèñëîâ³ñòü, ï³äïðèºìñòâà, 
ÿê³ âèðîáëÿþòü áóä³âåëüí³ ìà-

òåð³àëè, îáðîáëÿþòü äåðåâèíó, 
à òàêîæ ò³, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ 
íà òåêñòèëüí³é, ëåãê³é òà õàð÷î-
â³é ïðîìèñëîâîñò³.

Ãîòîâ³ âèñòàâèòè íà àóêö³îí 
îäðàçó òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 
ó ïîëÿõ çà äðóãèì Êîçÿòèíîì. 
Äâ³ ìåíø³ ðîçòàøîâàí³ âïðèòóë 
îäíà äî îäíî¿, á³ëüøà — òðîõè 
äàë³. Öå — çåìë³ çàïàñó, ÿê³ ìà-
þòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå ïðè-
çíà÷åííÿ.

Ùå îäíà ä³ëÿíêà — ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³, ðîçòàøîâàíà ó ïîëÿõ 
çà ñ³ëüñüêèì êëàäîâèùåì. ¯¿ ö³-
ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ — ãîñïîäàð-
ñüê³ áóä³âë³ òà äâîðè.

Ñóìàðíà ïëîùà öèõ äåñÿòè 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê — ìàéæå 
60 ãåêòàð³â.

Одна з земельних ділянок, яку готові здати в оренду, розташована за цією. 
Це — поле за училищем

Òðè ä³ëÿíêè ãîòîâ³ 
çäàòè â îðåíäó, ùå ñ³ì 
–â îðåíäó ç ìîæëèâèì 
ïîäàëüøèì âèêóïîì. 
Ïëîùà ä³ëÿíîê — 
ìàéæå 60 ãåêòàð³â

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ íàøîãî âè-
äàííÿ çâåðíóëàñÿ êîçÿòèí÷àíêà 
Íàòàë³ÿ. Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî 
íà çóïèíö³ «Óí³âåðìàã» º êàëþæà, 
ÿêà íå âèñèõàº â³ä äîùó äî äîùó, 
âîäà â í³é çàñòîþºòüñÿ ³ ñìåðäèòü.

— Ó ï'ÿòíèöþ ÿ ÷åêàëà àâòî-
áóñ íà çóïèíö³. Â³òåð áóâ çì³í-
íèõ íàïðÿìê³â. Êóäè íå ïåðåñÿ-
äó — ÷óòè çàïàõ çàñòîÿíî¿ âîäè. 
Õâèëèí 10 ñèä³ëà ³ âñå äóìàëà, 
ÿê ÿ ç òèì «àðîìàòîì» äî àâòî-
áóñó çàéäó. Òà ìàáóòü íå äóæå 
ìîÿ áëóçêà é øòàíè íàáðàëèñÿ 
çàïàõó. Ïðèíàéìí³, â àâòîáóñ³ 
ìåí³ çàóâàæåííÿ íå ðîáèëè, — 
ðîçïîâ³ëà Íàòàë³ÿ. — Àëå æ òó 

êàëþæó äâ³ðíèêè ìîæóòü ðîçìåñ-
òè ïî òðîòóàðó ³ íå áóäå íå÷èñòîò 
ó öåíòð³ ì³ñòà! — äîäàº æ³íêà.

Íàòàëÿ ïðàâäó êàçàëà, òàì ä³é-
ñíî âîäà çàñòîÿíà ³ ìàº íåïðèºì-
íèé çàïàõ ó â³òðÿíó ïîãîäó. Â êà-
ëþæó ïîïàäàþòü ïàêåòè ç äèòÿ÷èõ 
ëàñîù³â òà çàëèøêè ïðîäóêò³â, 
ÿê³ çàãíèâàþòüñÿ ó âîä³. Ïàêåòè 
ó âîäó çàãàíÿº â³òåð, à êðèõòè ³ çà-
ëèøêè ïîòðàïëÿþòü â êàëþæó ÷å-
ðåç äîáðîòó äåÿêèõ ëþäåé. Âîíè 
ä³ëÿòüñÿ íà ëàâêàõ ñìà÷íåíüêèì 
ç êîòàìè, ÿê³ çóïèíêó «Óí³âåð-
ìàã» ââàæàþòü ñâîºþ òåðèòîð³ºþ. 
Ùîñü êîòè ç’¿äàþòü, ùîñü çàëè-
øàþòü. Ïðèõîäÿòü íà çóïèíêó 
íîâ³ ïàñàæèðè ³ ïðèáèðàþòü ñè-
ä³ííÿ, çì³òàþ÷è êðèõòè íà çåìëþ. 

Ùî ïàäàº áëèæ÷å äî ëàâêè — òèì 
ëàñóþòü ãîëóáè. Ùî äàë³ — â³òåð 
çàíîñèòü ó âîäó.

Â³ä çóïèíêè «Óí³âåðìàã» ìè 
ïî¿õàëè íà ìàëåíüêèé áàçàð÷èê. 
À òàì íàñ çóïèíèâ íàø ÷èòà÷ 
Ãðèãîð³é Ìåëüíè÷óê.

— ß æèâó íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà 
³ íå çíàþ, êóäè ùå çâåðíóòèñü. 
Â³ä òðàñè âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüêî¿ 
ñòî¿òü çíàê îáìåæåííÿ øâèäêîñò³ 
40 êì. Íåâèõîâàí³ âîä³¿ æìóòü ïå-
äàëü ãàçó òàê, ùî ¿õí³ àâò³âêè ¿äóòü 
äî 80-òè. Ï³ñëÿ äîùó íà ïðî¿æ-
äæ³é ÷àñòèí³ óòâîðþºòüñÿ êàëþæà. 
×åðåç òó êàëþæó âîä³¿ ë³òàþòü òàê, 
ùî ôîíòàíè áðóäíî¿ âîäè ïîïà-
äàþòü íà ñò³íè ìîº¿ õàòè. ß çâåð-
òàâñÿ â ïîë³ö³þ ³ ó ì³ñüêó ðàäó, 

Коли приберуть смердючу 
калюжу на зупинці автобуса

ùîá îøòðàôóâàëè âîä³¿â, ÿê³ ïîðó-
øóþòü ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó. 
Â ïîë³ö³¿ ìåí³ ñêàçàëè, ùî íåìàº 
ó íèõ ïðèëàä³â ô³êñàö³¿ øâèäêîñò³ 
ðóõó àâò³âîê. À â ì³ñüêó ðàäó ùå 

ðàç òðåáà ï³òè. Ìîæå êîëè ÷åðåç 
øòðàôè ñòàíå íàïîâíþâàòèñÿ áþ-
äæåò ì³ñòà, òî âîä³¿-ë³òóíè ñòàíóòü 
á³ëüø äèñöèïë³íîâàíèìè, — ñêà-
çàâ ïàí Ãðèãîð³é.

Пакети, опале листя, крихти продуктів — все це 
перегниває в калюжі. Коли дме вітер, тут стоїть сморід
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âàêöèíàö³¿. Íà òåðèòîð³¿ Ñàì-
ãîðîäîöüêî¿ ãðîìàäè òàêèõ òðè:

— Äóáîâîìàõàðèíåöüêà àì-
áóëàòîð³ÿ (Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, 
âóë. Öåíòðàëüíà, 1 À), ïðà-
öþº ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 
9.00 äî 15.30, çàïèñàòèñÿ ìîæíà 
çà òåëåôîíîì (098)7751095;

— Éîñèï³âñüêà àìáóëàòîð³ÿ 
(Éîñèï³âêà, âóë. Øåâ÷åíêà, 58), 
ïðàöþº ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ 
ç 9.00 äî 14.00, çàïèñ çà òåëåôî-
íàìè: 04325–72103, (063)2257172, 
(068)0337693;

— Ñàìãîðîäîöüêà àìáóëàòî-
ð³ÿ (Ñàìãîðîäîê, âóë. Äåñíÿí-
ñüêà, 2), ïðàöþº ç ïîíåä³ëêà 
ïî ï’ÿòíèöþ ç 8.30 äî 15.30, çà-
ïèñ çà òåëåôîíàìè: (067)3289604, 
(050)1888526.

Íà òåðèòîð³¿ Ìàõí³âñüêî¿ 
ãðîìàäè ïðàöþº Ìàõí³âñüêà 
àìáóëàòîð³ÿ (Ìàõí³âêà, âóë. 
Øåâ÷åíêà, 1). Ãðàô³ê ðîáî-
òè: ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 
12.00 äî 16.00. Çàïèñ çà òåëåôî-
íîì (068)9624675.

Ó âñ³õ öèõ ïóíêòàõ âàêöèíàö³¿ 
ùåïëåííÿ ïðîâîäÿòü ïðåïàðàòà-
ìè Êîðîíàâàê òà AztraZeneca.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

ОЛЕНА УДВУД

Âïðîäîâæ òèæíÿ íà Â³ííè÷-
÷èí³ ô³êñóâàëè â³äíîñíî íåâå-
ëèêó ê³ëüê³ñòü íîâèõ õâîðèõ 
íà COVID-19, çàãàëîì íå á³ëüøå 
30 âèïàäê³â íà äîáó, à ïîäåêóäè 
íàâ³òü ìåíøå 10. Âò³ì, ó Íàö³-
îíàëüí³é àêàäåì³¿ íàóê çàçíà-
÷àþòü, ùî ñïàä çàõâîðþâàíîñò³ 
íà êîðîíàâ³ðóñ âæå çàâåðøèâñÿ. 
À öå îçíà÷àº, ùî íàäàë³ ê³ëüê³ñòü 
íîâèõ ³íô³êîâàíèõ áóäå çðîñòàòè 
âñå á³ëüøå é á³ëüøå. Òàêó êàðòè-
íó ìè âæå ñïîñòåð³ãàëè âçèìêó 
³ íàâåñí³ öüîãî ðîêó.

Êð³ì òîãî, åï³äåì³îëîãè ï³ä-
îçðþþòü, ùî øòàì êîðîíàâ³ðóñó 
ï³ä íàçâîþ «äåëüòà», ÿêèé â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ á³ëüøîþ çàðàçí³ñòþ ³ 
âàæ÷èì ïåðåá³ãîì, ì³ã ä³ñòàòèñÿ 
äî íàøî¿ îáëàñò³. ßê ïîâ³äîìèâ 
«Ñóñï³ëüíå.Ìåä³à» Ñòåïàí Òî-
ìèí, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó åï³äíà-
ãëÿäó îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó, ï’ÿòñîò çðàçê³â, â³ä³áðà-
íèõ ó õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ, 

â³äïðàâèëè ç Â³ííèö³ äî Êèºâà 
íà âèçíà÷åííÿ øòàìó «äåëüòà». 
Â³í çàçíà÷èâ, ùî ö³ ïàö³ºíòè ïî-
âåðíóëèñÿ ç Ðîñ³¿ ³ ìàþòü âàæêèé 
ïåðåá³ã õâîðîáè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Êîçÿòèíùèíè, 
òî ó íàñ çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â äî-
äàëîñÿ ÷îòèðè íîâèõ õâîðèõ. 
Ñòàíîì íà 11 ðàíêó ñåðåäè, 
28 ëèïíÿ, íà òåðåíàõ êîëèø-
íüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 
çàðåºñòðóâàëè 3022 âèïàäêè 
çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ 
â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿. Òàê³ äàí³ 
íàâîäèòü Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 
öåíòð êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè 
õâîðîá.

Òàêîæ â³äîìî, ùî äâîõ êîçÿ-
òèí÷àí ³ç COVID-19 ïîêëàëè 
ó Â³ííèöüêó îáëàñíó ë³êàðíþ. 
Íàãàäàºìî, Êîçÿòèíñüêà ÖÐË 
ïîêè ùî ãîñï³òàë³çàö³þ õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñ íå ïðîâîäèòü.

Ó íàñ òðèâàº êàìïàí³ÿ ç âàê-
öèíàö³¿. Äëÿ öüîãî ó âñ³õ ÷îòè-
ðüîõ ÎÒÃ êîëèøíüîãî Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó ïðàöþþòü ïóíêòè 

ДВОХ КОЗЯТИНЧАН З COVID-19 
ЗАБРАЛИ ДО ВІННИЦЬКОЇ ЛІКАРНІ
Пандемія триває  Кількість нових 
хворих на COVID-19 збільшується, 
але не великими темпами. Попри 
це, науковці заявляють, що спад 
уже закінчився. Яка ситуація із 
захворюваністю на коронавірус у нас і де 
можна зробити щеплення?

Ó Ãëóõîâåöüê³é ãðîìàä³ ïóíêò 
âàêöèíàö³¿ ïðàöþº ïðè Ãëóõî-
âåöüê³é àìáóëàòîð³¿ (Ãëóõ³âö³, 
âóë. Êàð’ºðíà, 49). Çàïèñ çà íî-
ìåðîì òåëåôîíó 04342–31719.

Ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ ùå-
ïëþþòü â³ä êîðîíàâ³ðóñó â àìáó-
ëàòîð³¿ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüðàäè, 
ùî ðîçòàøîâàíà íà âóëèö³ Ïè-
ëèïà Îðëèêà, 6. Ãðàô³ê ðîáî-
òè — ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 
9.00 äî 15.00. Çàïèñ çà òåëåôîíà-
ìè: (068)8435731, 04342–22266. 
Òóò âàêöèíóþòü ïðåïàðàòàìè 
Êîðîíàâàê òà AztraZeneca.

Òàêîæ ó ì³ñò³ ïðàöþº ïóíêò 
âàêöèíàö³¿ ïðè àìáóëàòîð³¿ ì³ñü-

êî¿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Âîíà 
ðîçòàøîâàíà íà âóëèö³ Íåçà-
ëåæíîñò³, 75 (íàâïðîòè õë³áçàâî-
äó). Ãðàô³ê ðîáîòè: ç ïîíåä³ëêà 
ïî ï’ÿòíèöþ ç 9.00 äî 14.00, ó ñó-
áîòó òà íåä³ëþ — ç 9.00 äî 12.00. 
À ùîñóáîòè ó Ì³ñüêîìó áóäèíêó 
êóëüòóðè ç 10.00 äî 13.00 ïðàöþº 
öåíòð ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿. Çðî-
áèòè ùåïëåííÿ ó öèõ äâîõ ïóíê-
òàõ ìîæíà íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ 
ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿, à ïî-
ïåðåäí³é çàïèñ íå îáîâ’ÿçêîâèé. 
²ç ñîáîþ âàðòî âçÿòè ïàñïîðò 
òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä. 
Ùåïëþþòü òóò ïðåïàðàòàìè 
Pfizer/BioNTech òà Êîðîíàâàê.

Зробити щеплення від коронавірусу можна у пунктах 
вакцинації. Такі є у кожній громаді колишнього Козятинського 
району

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Îñòàíí³ì ÷àñîì ìåøêàíö³ 
ì³ñòà òà ïðàö³âíèêè çàë³çíèö³ 
çáåíòåæåí³ çâ³ñòêîþ ïðî çàêðèòòÿ 
ìåäïóíêò³â íà çàë³çíè÷íîìó âîê-
çàë³ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí òà ëîêîìî-
òèâíîìó äåïî. ×è â³äïîâ³äàþòü 
ö³ ÷óòêè ä³éñíîñò³?

Êîëè ìè ïåðåñòóïèëè ïîð³ã 
ìåäïóíêòó íà âîêçàë³, íàñ çó-
ñòð³ëà ïðèâ³òíà æ³íêà òà â³äðàçó 
çàïèòàëà, ùî òðàïèëîñÿ?

— Ñóäÿ÷è, ùî âè íà ðîáî÷î-
ìó ì³ñö³ — í³÷îãî íå ñòàëîñÿ. 
Íàñ ö³êàâèòü äîëÿ ìåäïóíêò³â 
íà âîêçàëàõ.

— Âàì ïîòð³áíî çâåðíóòèñü 
äî íàøîãî êîçÿòèíñüêîãî êå-
ð³âíèêà, ñòàðøîãî ôåëüäøåðà 
Äåíèñà Ìîñêàëåíêà, â³í íàäàñòü 
á³ëüø äåòàëüíèé òà ôàõîâèé êî-
ìåíòàð, — ïîâ³äîìèëà ÷åðãîâèé 
ôåëüäøåð Íåëÿ Øóìàíñüêà.

— Òîä³ ðîçêàæ³òü, ÿê âàì ïðà-
öþºòüñÿ ³ ÿêà äîëÿ ÷åêàº âàø 
ìåäïóíêò?

— Íàø ìåäïóíêò â³äíîñèòüñÿ 
äî Êè¿âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ çàë³çíè÷-
íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1. Íàø ãîëîâíèé 
ë³êàð çíàõîäèòüñÿ ó Êèºâ³. Âñå 
áóëî äîáðå, ïîêè õòîñü ç Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íå 
íàïèñàâ äî ì³í³ñòðà ëèñòà, ùî 
ìè òóò í³÷îãî íå ðîáèìî ³ ùî 
ó íàñ íåìàº íàâ³òü ïåðåäðåéñîâèõ 
îãëÿä³â. Ó Ëîêîìîòèâíîìó äåïî 
º ïåðåäðåéñîâ³ îãëÿäè, àëå ¿õí³õ 
ìåäïðàö³âíèê³â òàêîæ ìàþòü áà-
æàííÿ ñêîðîòèòè. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
íàøîãî ìåäïóíêòó, òî ÿ íå ðîçó-
ì³þ, ÷îìó êàæóòü, ùî ìè í³÷îãî 
íå ðîáèìî? Âèêëèêè â ïîòÿãè 
äî ïàñàæèð³â º. Ìåäèêàìåíòè 
íàì äàþòü àìïóëîâ³ òà íå äàþòü 
äî íèõ øïðèö³â. Çàì³ñòü áèíò³â 
íàì âèäàëè ìàðëþ. Ìè íå ò³ëüêè 
ùîñü ðîáèìî, à äåùî êóïóºìî 
çà ñâî¿ êîøòè. ×îìó íàñ âèâîäÿòü 
ç³ øòàòó?

— À çâ³äêè âàì â³äîìî, ùî 
âàø³ ïîñàäè âèâîäÿòü ç³ øòàòó?

— Öå íå ò³ëüêè â Êîçÿòèí³, — 
äîäàº ìåäïðàö³âíèöÿ. — Ó Â³ííè-

ö³, Æìåðèíö³, Ôàñòîâ³, Øåïåò³â-
ö³ òå ñàìå. Çîâñ³ì íåäàâíî íàì 
äàëè ïîïåðåäæåííÿ, ùî íàø³ ïî-
ñàäè ë³êâ³äóþòü. Ïîò³ì ïîäóìàëè 
³ òå ðîçïîðÿäæåííÿ ñêàñóâàëè. 
Çàðàç í³áè çíîâ íàñ õî÷óòü ïî-
ïåðåäèòè, ò³ëüêè êàæóòü, ùî òå 
ïîïåðåäæåííÿ éäå ïîøòîþ. Íà-
â³òü ïîäóìàòè âàæêî. Ïðîïðàöþ-
âàëà 29 ðîê³â ³ ñòàëà äëÿ êîãîñü 
â Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
íåïîòð³áíîþ.

— À ÿê áóäå ç ïàñàæèðàìè, 
ÿêùî âàø ìåäïóíêò çàêðèþòü?

— Äî ïàñàæèð³â áóäóòü âèêëè-
êàòè øâèäêó íà âñ³ âèïàäêè. Ìè 
ïàñàæèðàì ïîÿñíþºìî, ùî âîíè 
çàñòðàõîâàí³ â³ä íåùàñíèõ âè-
ïàäê³â íà òðàíñïîðò³.

Ç ìåäïóíêòó âîêçàëó ìè ïî-
¿õàëè ó ìåäïóíêò Ëîêîìîòèâíîãî 
äåïî. Òàì íàñ çóñòð³ëà ìåäïðà-
ö³âíèê, âçÿëà â ðóêè àïàðàò äëÿ 
âèì³ðþâàííÿ òèñêó ³ çàïðîïîíó-
âàëà ñ³ñòè. Ïåðøå ïèòàííÿ, ÿêå 
ìè ïîñòàâèëè ìåäïðàö³âíèêó, öå 
ïðî ðîáîòó ìåäïóíêòó.

— Äî íàñ çâåðòàþòüñÿ â ìåä-
ïóíêò êîçÿòèí÷àíè, ÿê³ áëèçüêî 
æèâóòü á³ëÿ Ëîêîìîòèâíîãî äåïî. 
Ìè îáñëóãîâóºìî ëîêîìîòèâí³ 
áðèãàäè Êîçÿòèíñüêîãî Ëîêî-
ìîòèâíîãî äåïî. Çà äîáó òàêîþ 
ïîñëóãîþ êîðèñòóþòüñÿ á³ëüøå 
250 ïî¿çíèõ áðèãàä, — êàæå ÷åðãî-
âèé ôåëüäøåð Àëüîíà Øâåöü. — 
Êð³ì ïðàö³âíèê³â íàøîãî äåïî, 
ìè îáñëóãîâóºìî ëîêîìîòèâí³ 
áðèãàäè ç³ Ëüâîâà, Øåïåò³âêè, 
Êîòîâñüêà, Êîíîòîïà. Îáñëóãî-
âóºìî ëþäåé ç ð³çíèõ îðãàí³çàö³é, 
â ÿêèõ íåìàº ìåäïóíêòó. Ó íàñ 
òóò âñå äîáðå. Êåð³âíèöòâî äåïî 
äîïîìàãàº íàì â ðîáîò³ ïî ì³ð³ 
ìîæëèâîñò³.

— Ïàí³ Àëüîíî, à ÿêùî ìåä-
ïóíêò âñå-òàêè çàêðèþòü, õòî 
áóäå îáñëóãîâóâàòè ïî¿çí³ áðè-
ãàäè?

— Áóäåìî âèêëèêàòè 103. Áóëî 
òàêå ïîïåðåäæåííÿ, àëå íàñê³ëü-
êè â³äîìî ìåí³, éîãî ñêàñóâàëè. 
Âè¿çä ÷è ïîõ³ä íà âèêëèê — öå 
ïðîáëåìà íàâ³òü íàøîãî ìåä-

ïóíêòó. Ìè çàðàç ïî îäíîìó 
ïðàöþºìî. Áóâàº, ùî º âèêëèê 
äî ïðàö³âíèêà äåïî ³ â òîé æå ÷àñ 
ï³äõîäÿòü ëîêîìîòèâí³ áðèãàäè. 
ß äóìàþ, ùî íå çàêðèþòü, çäî-
ðîâèé ãëóçä â³çüìå ãîðó. Íå áó-
äóòü äî êîæíî¿ ëîêîìîòèâíî¿ 
áðèãàäè âèêëèêàòè áðèãàäó 103. 
Ìîæå ìåäïóíêò ÿêîñü ïî-³íøîìó 
íàçâóòü, ìîæëèâî íàñ ïî-³íøîìó 
áóäóòü íàçèâàòè. Ìîæëèâî íàìè 
áóäå îï³êóâàòèñÿ íå Êè¿â, à äè-
ðåêö³ÿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü. 
Íå çàêðèþòü, — âïåâíåíà Àëüî-
íà Øâåöü. ßê çàêðèòè ìåäïóíêò 
Ëîêîìîòèâíîãî äåïî?

Ìè òàêîæ íå çíàºìî, ÿê ìîæ-
íà ñò³ëüêè ëîêîìîòèâíèõ áðèãàä 
çàëèøèòè áåç ìåäè÷íîãî îãëÿäó 
ïåðåä ïî¿çäêîþ. 

P.S. Â ñåðåäó, 28 ëèïíÿ, ìè ùå 
ðàç íàâ³äàëèñÿ â ìåäïóíêò âîêçà-
ëó Êîçÿòèí ïàñàæèðñüêèé. Òàì 
ä³çíàëèñÿ, ùî 26 ëèïíÿ ïðèéøëî 
ïîïåðåäæåííÿ, â ÿêîìó éøëîñÿ, 
ùî ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ïîñàäè ìåä-
ïðàö³âíèê³â ë³êâ³äîâóþòü

Чи закриють медпункти на залізниці і в депо?

Ó âñ³õ ÷îòèðüîõ 
òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàäàõ êîëèøíüîãî 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 
ïðàöþþòü ïóíêòè 
âàêöèíàö³¿
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСКИЙ

Ó Â³ííèö³ áóâ â³äîìèé åêîíî-
ì³ñò, âèêëàäà÷ êè¿âñüêî¿ á³çíåñ-
øêîëè Ì²Ì Ìèõàéëî Êóõàð. 
Çà éîãî ñëîâàìè, â íàéáëèæ÷³ 
ðîêè é äî 2030 ðîêó åêîíîì³êà 
Óêðà¿íè ñòð³ìêî çðîñòàòèìå. 
Ï³ñëÿ ÷îãî, åêîíîì³ñò ñïðîã-
íîçóâàâ ðåêîðäíå ïàä³ííÿ. Çà-
íîòóâàëè íàéö³êàâ³øå ç éîãî 
äîïîâ³ä³.

«МИ НА ПОЧАТКУ СТРІМКОГО 
ЗРОСТАННЯ»

Ôàõ³âåöü ðîçêàçóº, ùî º 
âñ³ îçíàêè ââàæàòè íàñòóïí³ 
8–10 ðîê³â ñóïåðöèêëîì. Öå 
ã³ïåð øâèäêå çðîñòàííÿ åêîíî-
ì³êè, êîëè çá³ëüøóºòüñÿ ö³íà 
íåðóõîìîñò³, çåìë³, çðîñòàþòü 
çàðïëàòè.

— Ìè ñò³ëüêè ïåðåæèëè âñ³ëÿ-
êèõ íåãàðàçä³â çà îñòàíí³ ðîêè, 
ùî áàãàòüîì ³ çàðàç çäàºòüñÿ, ùî 
êðèçà íå çàê³í÷èòüñÿ í³êîëè. Àëå 
âæå ³ ìîâîþ ìàòåìàòèêè, ³ ìîâîþ 
ìàêðîåêîíîì³êè àáñîëþòíî çðî-
çóì³ëî, ùî ó ñâ³ò³ ³, â³äïîâ³äíî, 

â Óêðà¿í³ âñå éòèìå íà êðàùå, — 
êàæå Ìèõàéëî Êóõàð.

×îëîâ ³ê  ç ãàäóº ,  ùî ç 
2000 äî 2008 ðîêó â êðà¿í³ áóâ 
çîëîòèé â³ê åêîíîì³êè. Ç 32 ì³-
ëüÿðä³â äîëàð³â ÂÂÏ (âàðò³ñòü 
âñüîãî, ùî áóëî âèãîòîâëåíî 
â íàø³é êðà¿í³ çà ð³ê — àâò.) íà-
øî¿ äåðæàâè ï³äíÿâñÿ äî 188 ì³-
ëüÿðä³â äîëàð³â, à çàðïëàòà çðîñëà 
ç $50 äî $300.

— Òîä³ æ ó ï'ÿòü ðàç³â çðîñëà 
âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³, çåìë³, — 
ðîçêàçóº åêîíîì³ñò. — Òàê îò, çà-
ðàç ìè ç âàìè æèâåìî íå â 2021, 
à í³áè â 2001 ðîö³. Òîáòî, ìè 
íà ïî÷àòêó öüîãî ñóïåðöèêëó.

Ìèõàéëî Êóõàð ââàæàº, ùî 
çà ï³äñóìêàìè 2021 ðîêó, ÂÂÏ 
Óêðà¿íè çðîñòå ç $155,5 ìëðä — 
äî $187 ìëðä. Çà ïîì³ðíî-ïåñè-
ì³ñòè÷íèì ïðîãíîçîì ó 2030 ðîö³ 
ÂÂÏ Óêðà¿íè ñòàíîâèòèìå ðå-
êîðäíèõ $325 ìëðä.

— Çàðàç êóïóéòå âñå. Îò âñå, 
ùî áà÷èòå çà â³êíîì, êóïóéòå. 
Áî â íàñòóïí³ ðîêè âñå öå áóäå 
ñóòòºâî çðîñòàòè â ö³í³, — ñòâåð-
äæóº ìàêðîåêîíîì³ñò. — Àëå 

«МИ НА ПОЧАТКУ СУПЕРЦИКЛУ», — 
ПРОГНОЗ ВІД МАКРОЕКОНОМІСТА 
Економіка  Зростання ВВП держави 
на 200%, плавне зменшення курсу 
долара, зростання зарплат на 23% 
щороку — такі прогнози дає відомий 
макроекономіст Михайло Кухар. За його 
словами, така ситуація нас очікує 
до 2028–2030 року. А після буде спад і, 
ймовірно, нова економічна криза

ùî çà ñ³ì ðîê³â áóäå ïîä³áíå æ 
çðîñòàííÿ? Òóò ñïðàöþº ôàíòàñ-
òè÷íèé çàêîí — íà ïðèâàòí³é 
çåìë³ âñå ðîñòå êðàùå, — ñêàçàâ 
Ìèõàéëî Êóõàð.

ВІННИЧЧИНА НЕДООЦІНЕНА
² íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ åêîíî-

ì³ñò âêàçàâ, ùî Â³ííè÷÷èíà çà-
ðàç ó ñåðåäèí³ ñïèñêó ç îáëàñòåé 
Óêðà¿íè ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é 
ó ðåã³îí.

— Öå, â ö³ëîìó, ãàðíèé ïîêàç-
íèê. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêèé 
ð³âåíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó òà âîäíî÷àñ ïðî âè-
ã³äí³ óìîâè äëÿ ïîòåíö³éíèõ ³í-
âåñòîð³â òà âåäåííÿ á³çíåñó. Áî 
ìîâîþ áàíê³ð³â òà ³íâåñòîð³â, öå 

îçíà÷àº, ùî Â³ííè÷÷èíà — íåäî-
îö³íåíèé àêòèâ, ó ÿêèé âèã³äíî 
âêëàäàòè êîøòè, — ðîçêàçàâ åêî-
íîì³ñò Ìèõàéëî Êóõàð.

Forbes Óêðà¿íà, íàãàäàºìî, ïî-
ñòàâèâ Â³ííèöþ íà äðóãå ì³ñöå 
â ðåéòèíãó ì³ñò, äå íàéêðàùå 
çàéìàòèñÿ á³çíåñîì.

Âèñòóï ìàêðîåêîíîì³ñòà Ìè-
õàéëà Êóõàðà â³äáóâñÿ ó ñï³âïðàö³ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Ì³æ-
íàðîäíî¿ òîðãîâî¿ ïàëàòè (ICC), 
ç ÿêîþ ó ãðóäí³ 2020 ðîêó áóâ 
ï³äïèñàíèé äîãîâ³ð ïðî ñï³âðî-
á³òíèöòâî. Òàêîæ öÿ çóñòð³÷ ïðî-
õîäèòü ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ îäíîãî 
ç íàïðÿìê³â Ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìíèöòâà ó Â³ííèöüê³é 
ì³ñüê³é òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

Викладач київської бізнес-школи МІМ Михайло Кухар. 
Він вважає, що Вінниччина — недооцінений актив, у який 
вигідно вкладати кошти

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Áëèçüêî 1,5 ì³ëüéîíà ãåêòàð³â 
ñ³ëüãîñïçåìë³ ìàº Â³ííèöüêà îá-
ëàñòü. ² 27% â³ä ö³º¿ ê³ëüêîñò³ îá-
ðîáëÿþòü äåñÿòü àãðîõîëäèíã³â. 
À ÿêùî ó ìèíóëîìó Â³ííè÷÷èíó 
çàñ³âàëè áóðÿêîì, çà ùî îáëàñòü 
ïðîçâàëè «öóêðîâèì Äîíáàñîì», 
òî òåïåð íàéïîïóëÿðí³øîþ êóëü-
òóðîþ º êóêóðóäçà.

Êîìïàí³ÿ «Âêóðñ³ Àãðî» ïðî-
âåëà àóäèò ñ³ëüãîñïçåìåëü ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³. Âîíè ç’ÿñóâàëè, 
ùî ó íàøîìó ðåã³îí³ º 1 ì³ëüéîí 
497 òèñÿ÷ 766 ãåêòàð³â çåìåëü ñ/ã 
ïðèçíà÷åííÿ. Ïðè öüîìó, ïîíàä 
òðåòèíà ç öèõ çåìåëü (505 òèñÿ÷ 
ãåêòàð³â) ìîæóòü âèêîðèñòîâóâà-
òèñü íååôåêòèâíî — áåç äîãîâîð³â 
îðåíäè ÷è ñàìîâ³ëüíî çàõîïëåí³.

— Òàê, âàðòî çâåðíóòè óâà-
ãó íà íååôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ 

çåìëÿìè äåðæàâíî¿ ³ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³. Ìè ïîáà÷èëè, ùî 
ìàéæå 134 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â çåìë³ 
íå çäàºòüñÿ â îðåíäó àáî íå ìàº 
äîãîâîð³â. Öå òà ïîòåíö³éíà çåì-
ëÿ, ç ÿêî¿ ìîæíà áóëî îòðèìóâàòè 
êîøòè äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ó ïî-
âíîìó îáñÿç³, — êàæå êåð³âíèê 
êîìïàí³¿ «Âêóðñ³ Àãðî» Ðîìàí 
Ãðàá.

Íàéá³ëüøå — 164 òèñÿ÷³ ãåê-
òàð³â çåìë³ — çäàí³ ó «ò³íüîâó 
îðåíäó».

— Ö³ ä³ëÿíêè çíàõîäÿòüñÿ 
ó ïîëÿõ â ñóö³ëüíîìó ìàñèâ³ 
îáðîá³òêó. Ó çåìë³ º âëàñíèêè, 
îáðîáëÿþòü ¿õ ³íø³ êîìïàí³¿ é 
äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ íèìè 
íåìàº. Öå ñâ³ä÷èòü, ùî àáî äîãî-
âîðè îðåíäè ùå íå çàðåºñòðîâàí³, 
àáî ¿õ íåìàº çîâñ³ì, à ç âëàñíèêîì 
ðîçðàõîâóþòüñÿ ãîò³âêîþ, ó îáõ³ä 
ñïëàòè ïîäàòê³â, — êàæå Ãðàá.

Ñàìîâ³ëüíî çàõîïëåíèìè º 
79 òèñÿ÷ ãåêòàð³â ñ³ëüãîñïçå-
ìåëü, ùå íà 84 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â 
çåìë³ íåìàº äàíèõ ïðî âëàñíèê³â. 
À òàêîæ ïîíàä òðè òèñÿ÷³ ãåêòàð³â 
îáðîáëÿþòüñÿ, õî÷à íå º ñ³ëüãîñï-
çåìëÿìè.

Çàãàëîì, ïîòåíö³éíà øêîäà â³ä 
öèõ ðèçèê³â ñêëàäàº 869 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Ñàìå ñò³ëüêè, çà ïðîãíî-
çîì ôàõ³âö³â, íåäîîòðèìàþòü áþ-
äæåòè ãðîìàäè íàøîãî ðåã³îíó.

Íå ìåíø ö³êàâîþ º ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî íàéá³ëüøèõ çåìëåêîðèñòóâà-
÷³â ó íàø³é îáëàñò³. Íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³ — «Ðîøåí Þðîï Á³ Â³», 
ÿêèé îáðîáëÿº 93 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â; 
íà äðóãîìó — «ÌÕÏ», ÿêèé âèêî-
ðèñòîâóº 85 òèñÿ÷ ãà çåìë³, òðåòº 
ì³ñöå çà «Àãðîïðîñïåð³ñ», â çå-
ìåëüíîìó áàíêó ÿêîãî º 72 òèñÿ÷³ 
ãåêòàð³â ñ/ã çåìë³.

— Çàãàëîì, äåñÿòü íàéá³ëü-

У ТОП-10 агрохолдингів — «Рошен» та «МХП»

– Âæå ³ ìîâîþ 
ìàòåìàòèêè, ³ ìîâîþ 
ìàêðîåêîíîì³êè 
àáñîëþòíî çðîçóì³ëî, 
ùî âñå éòèìå íà 
êðàùå, — êàæå Êóõàð 

ÿ óñå ïðîäàì â 2027 ðîö³. Áî ç 
2028–2030 ðîêó íàñ î÷³êóº íîâà 
ñâ³òîâà êðèçà.

КУПІВЛЯ ДОЛАРІВ — ПОГАНА 
ІНВЕСТИЦІЯ

Äàâ ÷îëîâ³ê é ³íøèé ôàíòàñ-
òè÷íèé ïðîãíîç: ðàçîì ç³ çðîñ-
òàííÿì ÂÂÏ íà 200% çá³ëüøó-
âàòèìåòüñÿ ³ ðîçì³ð ñåðåäíüî¿ 
çàðïëàòè — íà 23% ùîðîêó. 
À îò äîëàð ïðîäîâæèòü ïàäàòè, 
õî÷à óêðà¿íö³ é íàäàë³ éîãî êó-
ïóâàòèìóòü.

— Êóï³âëÿ äîëàð³â íå º âè-
ã³äíèì êàï³òàëîâêëàäåííÿì äëÿ 
óêðà¿íö³â. À äåïîçèòè º íàéã³ð-

øèì ñïîñîáîì óïðàâë³ííÿ ãðî-
øèìà äî 2027 ðîêó. Ïðîòå âñå 
öå º âèã³äíèì äëÿ åêîíîì³êè 
êðà¿íè, — ñêàçàâ åêîíîì³ñò.

Çà÷åïèâ Ìèõàéëî Êóõàð ³ ðè-
íîê çåìë³. Ö³íà, à ñàìå íîðìàòèâ-
íî-ãðîøîâà îö³íêà, çðîñòàòèìå 
ó ïåðøèé ð³ê ä³¿ ðèíêó, à äàë³ 
áóäå ïîì³ðíèé ñïàä. À îò âðî-
æàéí³ñòü — íàâïàêè.

— Çà ïåðø³ ñ³ì ðîê³â ï³ñëÿ â³ä-
êðèòòÿ ðèíêó çåìë³ âðîæàéí³ñòü 
çðîñòàº íà 43%. Ò³, õòî ïðàöþº 
ó àãðîñåêòîð³, çíàþòü, ùî çà âñå 
20 ñòîë³òòÿ âðîæàéí³ñòü çðîñëà 
íà 40%. Òàê ÷îìó òàêèé ïðîãíîç, 
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øèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â îáðîáëÿ-
þòü 27% â³ä óñ³õ ñ³ëüãîñïçåìåëü 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Îêðåìî, 
íà êîæíó êîìïàí³þ ïðèïàäàº 
â³ä 1 äî 6%. Òîáòî, íàðàç³ íåìàº 
ÿêî¿ñü ìîíîïîë³¿ àãðîõîëäèíã³â, — 
â³äçíà÷èâ êåð³âíèê «Âêóðñ³ Àãðî» 
Ðîìàí Ãðàá.

² ùå ö³êàâèé ìîìåíò — õî÷à 
Â³ííè÷÷èíà ñâîãî ÷àñó é áóëà 

«öóêðîâèì Äîíáàñîì», íèí³ íàé-
á³ëüø ïîïóëÿðíîþ êóëüòóðîþ º 
êóêóðóäçà. Ó 2020 ðîö³ íåþ áóëè 
çàñ³ÿí³ ìàéæå ï³âì³ëüéîíà ãåê-
òàð³â óñ³õ ñ³ëüãîñïçåìåëü îáëàñò³. 
Äàë³, 412 òèñÿ÷ ãåêòàð³â ïðèïàäàº 
íà çåðíîâ³ êóëüòóðè, ñåðåä ÿêèõ, 
íàïðèêëàä, ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü. ² 
òðåòº ì³ñöå çà ñîíÿøíèêîì. Íèì 
çàñ³ÿëè 362 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â çåìë³.
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ÍÎÂÈÍÈ

— ÷àñòèíà ïðèì³ùåííÿ çà ³í-
ôîðìàö³éíèì òàáëî â çàë³ ç êâèò-
êîâèìè êàñàìè, ïëîùåþ 66 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â, ÿêó ãîòîâ³ äàòè 
â îðåíäó ï³ä êàôå ÷è áóôåò;

— ê³ìíàòà ïëîùåþ 138,04 êâà-
äðàòíîãî ìåòðà, äå ðîçòàøîâàíèé 
ìóçåé «Ð³äíèé êðàé», äëÿ áóäü-
ÿêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Îñòàíí³é ëîò âèÿâèâñÿ íàé-
äîðîæ÷èì. Éîãî ñòàðòîâà ö³íà 
áóëà 41,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, ³ öå 
áåç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. 
Ñóìàðíà ñòàðòîâà ö³íà óñ³õ öèõ 
îá’ºêò³â — ìàéæå 100 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü áåç ÏÄÂ, à ¿õ çàãàëüíà 
ïëîùà — 376 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

Ïðîïî çèö ³ ¿  ï ðèéìà ëè 
äî 1 ëèïíÿ, à ñàì³ àóêö³îíè ìàëè 
ïðîâåñòè íàñòóïíîãî äíÿ. Ïðîòå 
ïî æîäíîìó òîðãè íå â³äáóëè-
ñÿ. Ïðè÷èíà ó òîìó, ùî íå áóëî 
ó÷àñíèê³â. ªäèíèé ëîò, íà ÿêèé 
ïîäàëè ïðîïîçèö³þ — äâà êâà-
äðàòíèõ ìåòðè ïëîù³ â êàñîâ³é 
çàë³. «ÏðèâàòÁàíê» çàïðîïîíó-
âàâ 1442 ãðèâí³, àëå áóâ ºäèíèì 
ó÷àñíèêîì.

Óêðçàë³çíèöÿ âèñòàâèëà óñ³ 
ëîòè ïîâòîðíî. Àóêö³îíè ìàëè 
ïðîâåñòè 22 ëèïíÿ, àëå äëÿ 9 ç 
10 òîðãè çíîâó â³äì³íèëè ÷åðåç 
â³äñóòí³ñòü ó÷àñíèê³â. ªäè-
íà ïëîùà, íà ÿêó çíàéøîâñÿ 

ОЛЕНА УДВУД

Ùå íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ â «Óê-
ðçàë³çíèö³» ïîâ³äîìèëè ïðî òå, 
ùî êîìïàí³ÿ çáèðàºòüñÿ â³ääà-
òè â îðåíäó êîìåðö³éí³ ïëîù³ 
á³ëüøå äâîõ äåñÿòê³â âîêçàë³â 
ïî âñ³é Óêðà¿í³. Àêö³îíåðíå òî-
âàðèñòâî çàïëàíóâàëî âèñòàâèòè 
íà àóêö³îí íà «Prozorro.Ïðîäà-
æ³» ïîíàä 41,5 òèñÿ÷³ êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â ïëîù. Íà çàë³çíèö³ 
ïðîãíîçóþòü, ùî òàêèì ÷èíîì 
ìîæíà áóäå â ð³ê îòðèìóâàòè 
á³ëüøå 100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
äîäàòêîâèõ ïðèáóòê³â.

«Á³ëüø³ñòü öèõ ïëîù íàì âæå 
ðîêàìè íå ïðèíîñèëè ïðèáóòê³â. 
Äîòåïåð ìàêñèìàëüíèé îáñÿã 
îðåíäíèõ ïëîù ïî âñ³õ âîêçà-
ëàõ ñóêóïíî ñêëàäàâ òðîõè á³ëüø 
ÿê 9,5 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. 
Ìè çì³íþºìî öþ ñèòóàö³þ, àäæå 
â³äâåäåí³ äëÿ òîðã³âë³ çîíè ìà-
þòü ïðèíîñèòè äîõîäè êîìïàí³¿, 
à íå çáèòêè íà ¿õ óòðèìàííÿ. 
Ïðîòå â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåê-
òèâ³ — ï³äãîòóâàòè 11 âîêçàë³â 
äî êîíöåñ³¿», — ïðîöèòóâàëè 
íà ñàéò³ Óêðçàë³çíèö³ ²âàíà 
Þðèêà, âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè 
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ êîìïàí³¿.

Äî ïåðåë³êó âîêçàë³â, ÷è¿ êî-
ìåðö³éí³ ïëîù³ ç³áðàëèñÿ çäàòè 
â îðåíäó äî ê³íöÿ öüîãî ë³òà, 
ïîòðàïèâ ³ êîçÿòèíñüêèé. Ïîøóê 
îðåíäàð³â ñòàðòóâàâ 10 ÷åðâíÿ, 
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
îïóáë³êóâàëè âèùåçãàäàíó íî-
âèíó íà ñàéò³ «Óêðçàë³çíèö³». 
Íà ïëàòôîðì³ «Prozorro.Ïðî-
äàæ³» âèñòàâèëè íà àóêö³îí 
10 ëîò³â:

— ÷îòèðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 
íà Êè¿âñüê³é ïëàòôîðì³ á³ëÿ 
áóä³âë³ âîêçàëó, ïî 30 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â êîæíà. Òðè ç íèõ — 
äëÿ áóäü-ÿêîãî ïðèçíà÷åííÿ, 
îäíà — äëÿ âñòàíîâëåííÿ ê³îñêó 
ç íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè;

— ä³ëÿíêà íà 30 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â ïåðåä áóä³âëåþ âîêçàëó, 
ì³æ Êè¿âñüêîþ ³ Øåïåò³âñüêîþ 
ïëàòôîðìàìè, äëÿ âñòàíîâëåííÿ 
ê³îñêó ç íåïðîäîâîëü÷èìè òî-
âàðàìè;

— äâ³ ïëîù³ ó çàë³ ç êâèòêî-
âèìè êàñàìè, ïî 10 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â êîæíà, äëÿ âñòàíîâëåííÿ 
ê³îñê³â ç ïðîäîâîëü÷èìè ³ íåïðî-
äîâîëü÷èìè òîâàðàìè;

— äâà êâàäðàòíèõ ìåòðè â çàë³ 
ç êâèòêîâèìè êàñàìè äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ áàíêîìàòó ÷è òåðì³íàëó;

ОРЕНДАРІ ДЛЯ НАШОГО ВОКЗАЛУ 
ЧОМУСЬ НІЯК НЕ ЗНАЙДУТЬСЯ
Гроші  Укрзалізниця виставила 
на аукціон цілу низку локацій біля 
будівлі вокзалу станції Козятин та 
у самому приміщенні. Попри те, що торги 
оголошували вже двічі, поки орендаря 
знайшли лише для одного лоту. 
Детальніше про це — у нашій публікації

îðåíäàð — äâà êâàäðàòíèõ ìå-
òðè ó êàñîâîìó çàë³. Öüîãî ðàçó 
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ïîäàëè äâîº 
ó÷àñíèê³â — «ÏðèâàòÁàíê» òà 
«Îùàäáàíê». Ïîçàÿê îñòàíí³é 
çàïðîïîíóâàâ á³ëüøó ñóìó, äî-
ãîâ³ð ïëàíóþòü óêëàñòè ç íèì. 
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öå ç’ÿâèëîñÿ 
ó ñèñòåì³ «Prozorro. Ïðîäàæ³» 
íà ñòîð³íö³ ëîòà. Äëÿ ðåøòè ëî-
êàö³é îðåíäàð³â ïîêè íå âäàëîñÿ 
çíàéòè.

Äîäàìî, ùî òàêà ñèòóàö³ÿ 
íå ëèøå â Êîçÿòèí³. Ïî áàãàòüîõ 
îá’ºêòàõ, ÿê³ çàë³çíèöÿ õî÷å çäà-

òè â îðåíäó, òîðãè íå â³äáóëèñÿ, 
à äëÿ äåÿêèõ ëîò³â êîìïàí³ÿ íà-
â³òü çíèçèëà ö³íó ïðè ïîâòîðíî-
ìó ïðîâåäåíí³ àóêö³îíó.

Âò³ì, öüîãîð³÷ Óêðçàë³çíèöÿ 
âæå çäàëà â îðåíäó ÷àñòèíó îäí³-
º¿ ç áóä³âåëü ó Êîçÿòèí³. Ó òðàâí³ 
öüîãî ðîêó êîìïàí³ÿ ï³äïèñàëà 
äîãîâ³ð ç³ ñòîëè÷íîþ ô³ðìîþ 
«ªâðîòðàíñòåëåêîì», ÿêà ñïå-
ö³àë³çóºòüñÿ íà ïðîåêòóâàíí³, 
áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿ ìå-
ðåæ çâ’ÿçêó, ³ çäàëà ¿é â îðåíäó 
äðóãèé ïîâåðõ Áóäèíêó çâ’ÿçêó, 
ùî íà Ìàòðîñîâà.

На Київській платформі планують здати в оренду одразу 
чотири ділянки. Їх сумарна площа — 120 квадратних метрів

Зарізав дружину 
кухонним ножем

Поліцейські посилили 
контроль на автодорогах

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Òðàãåä³ÿ òðàïèëàñÿ ó ñåë³ 
²âàíê³âö³. Ïîäðóææÿ ðîçïèâàëî 
ñïèðòíå. Áóäó÷è «ï³ä ãðàäóñîì», 
÷îëîâ³ê ç äðóæèíîþ ïî÷àëè ñâà-
ðèòèñÿ. Çàâåðøèëîñÿ âñå òèì, ùî 
÷îëîâ³ê ñõîïèâ êóõîííîãî íîæà 
³ âáèâ íèì ñâîþ äðóæèíó. À ïî-
ò³ì ï³øîâ äî ñóñ³ä³â ³ ñêàçàâ, ùî 
éîãî æ³íêà ïîìåðëà çà íåâ³äîìèõ 
îáñòàâèí. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº â³ä-
ä³ë êîìóí³êàö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³.

Âèïàäîê òðàïèâñÿ óâå÷åð³ 
â ïîíåä³ëîê, 26 ëèïíÿ. Ñóñ³äè, 
äî ÿêèõ ïðèéøîâ ÷îëîâ³ê, âèêëè-
êàëè øâèäêó. Ë³êàð³, ÿê³ ïðè¿õàëè 
íà âèêëèê, çàòåëåôîíóâàëè äî ïî-

ë³ö³¿. Ï³äîçðþâàíîãî ó âáèâñòâ³ 
çàòðèìàëè ïî ì³ñöþ ïðîæèâàííÿ. 
Ñë³äñòâî âñòàíîâèëî, ùî ï³ä ÷àñ 
ñâàðêè ìåøêàíåöü ²âàíêîâåöü 
ê³ëüêà ðàç³â âäàðèâ ñâîþ äðóæèíó 
íîæåì ó ð³çí³ ÷àñòèíè ò³ëà. Ôà-
òàëüíèì âèÿâèâñÿ óäàð ó ñåðöå.

«Çëîâìèñíèê çàòðèìàíèé 
ó ïðîöåñóàëüíîìó ïîðÿäêó çà ï³ä-
îçðîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåä-
áà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 115 Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (óìèñíå 
âáèâñòâî), òà çíàõîäèòüñÿ â ³çî-
ëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ. 
Íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî 
îãîëîøåííÿ éîìó ïðî ï³äîçðó òà 
îáðàííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó. 
Çà âáèâñòâî æ³íêè ÷îëîâ³êîâ³ çà-
ãðîæóº äî 15 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ», — 
ïîâ³äîìëÿþòü ó ïîë³ö³¿.

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ç 20 ëèïíÿ íà òåðèòîð³¿ îá-
ëàñò³ ïîë³ö³ÿ ïðîâîäèòü ïðî-
ô³ëàêòè÷í³ çàõîäè. Ìåòà — ï³ä-
âèùåííÿ áåçïåêè ó÷àñíèê³â äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà ïðîô³ëàêòèêà 
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðè-
ãîä. Ïîñèëåí³ íàðÿäè ïîë³ö³¿ 
â ì³ñöÿõ íàéâèùî¿ àâàð³éíîñò³ 
ïðàöþâàòèìóòü äî 20 ñåðïíÿ.

ßê ðîçïîâ³ëè ãàçåò³ ó êîçÿ-
òèíñüê³é ïîë³ö³¿, ñåðåä îñíî-
âíèõ ïðè÷èí àâàð³é — ïåðåâè-
ùåííÿ øâèäêîñò³, ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë ìàíåâðóâàííÿ, íåäî-
òðèìàííÿ äèñòàíö³¿ òà êåðó-
âàííÿ â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
÷è íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ. 
Äëÿ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ àâ-

òîïðèãîä òà âàæêîñò³ ¿õ íà-
ñë³äê³â çá³ëüøåíà ê³ëüê³ñòü 
íàðÿä³â ïîë³ö³¿ íà àâàð³éíî-
íåáåçïå÷íèõ ä³ëÿíêàõ äîð³ã, 
äîðîãàõ äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, 
ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó 
ãðîìàäÿí.

Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü 
ïðîô³ëàêòèö³ ïîðóøåíü, ÿê³ º 
ïðè÷èíàìè ÄÒÏ. Êð³ì òîãî, 
íàðÿäè ïîë³ö³¿ îð³ºíòîâàí³ 
íà âèÿâëåííÿ ãðóáèõ ïîðóøåíü 
Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó âî-
ä³ÿìè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
ï³øîõîäàìè, âåëîñèïåäèñòàìè.

Êîçÿòèíñüê³ ïðàâîîõîðîí-
ö³ íàãàäóþòü — âñ³ ó÷àñíèêè 
äîðîæíüîãî ðóõó çîáîâ'ÿçàí³ 
íåóõèëüíî âèêîíóâàòè âèìî-
ãè ÏÄÐ.

В’ячеслав Березнюк здійснює 
контроль дорожнього руху

ªäèíà ïëîùà, íà ÿêó 
çíàéøîâñÿ îðåíäàð — 
äâà êâàäðàòíèõ ìåòðè 
ó êàñîâîìó çàë³. 
Äîãîâ³ð õî÷óòü óêëàñòè 
ç «Îùàäáàíêîì»
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— ×îìó ñàìå âèøèâêîþ çàõî-
ïèëèñÿ? — çàïèòóþ ²ííó.

— Êîëè âàã³òíà, îñîáëèâî í³÷î-
ãî íå áóäåø ðîáèòè, — â³äïîâ³äàº 
æ³íêà. — Îòàê ñèä³ëà é âèøèâàëà. 
Ìè ùå æèëè á³ëÿ ìàìè. ß ùå 
ÿê õîäèëà â øêîëó, òî íàñ òàì 
òåæ â÷èëè âèøèâàòè. Ùå â’ÿæó 
ãà÷êîì, ñïèöÿìè. Öå Ì³øà çàðàç 
êàæå: «Õàé Âàíÿ íîñèòü â’ÿçàí³ 
ðå÷³, à ìåí³ êóïëÿé». À ðàí³øå, 
ÿê áóëè ìàëåíüê³, òî âîíè â ìåíå 
ïîâí³ñòþ áóëè îáâ’ÿçàí³. Êîô-
òèíêè, øòàíö³, øàïî÷êè, øêàð-
ïåòî÷êè.

КРОПІТКА РОБОТА
Íà íàøó çóñòð³÷ ²ííà âáðàëà-

ñÿ ó ñóêíþ-âèøèâàíêó ç ÷îðíî-
ãî ëüîíó, îðíàìåíò âèøèòèé á³-
ëî-÷åðâîíèìè íèòêàìè, íà ìàí-
æåòàõ — ñòð³÷êè òàêîãî æ êîëüî-
ðó. Öþ âèøèâàíêó ²ííà çðîáèëà 
ïîâí³ñòþ âëàñíîðó÷ — ³ äèçàéí 
ðîçðîáèëà, ³ ñàìó ñóêíþ ïîøèëà. 
Ëèøå ïîÿñ êóïëåíèé.

— Öå ïëàòòÿ äåñü ÿ ì³ñÿö³ äâà 
âèøèâàëà, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — 
ßêùî áðàòè äîìîòêàíó òêàíèíó, 
òî ÿ âèøèâàþ áåç êàíâè, ðàõóþ 
íèòî÷êè, à ÿêùî öå ïî ÷îðíî-
ìó, òî ÿ íàä³âàëà êàíâó, ïðàñêîþ 
ïðèïðàñîâóâàëà, ïðèìåòóâàëà öþ 
êàíâó ³ òîä³ âæå ïî óçîðó ðàõóâàëà 
êë³òèíêè ³ òàê âèøèâàëà. Ïîò³ì 
íèòî÷êó, ÿêîþ ïðèìåòàíà êàí-
âà, çð³çàëà, ³ êàíâó ïî íèòî÷ö³, 
ïî íèòî÷ö³ âèéìàëà. Íà îäíîìó 

ÍÀØ² ËÞÄÈ

ОЛЕНА УДВУД

²ííà Áàêðèâà — íàäçâè÷àé-
íî òàëàíîâèòà æ³íêà ³ íà äîäà-
÷ó äóæå ñêðîìíà. Ó íå¿ äâ³éêî 
ñèí³â — ñòàðøèé Ìèõàéëèê ³ 
ìîëîäøèé ²âàíêî. Ñâî¿ì ïðè-
êëàäîì âîíà äîâîäèòü — ÿêùî 
äóøà ó òåáå äî ÷îãîñü ëåæèòü, òè 
çàâæäè çíàéäåø ÷àñ ³ ìîæëèâîñò³ 
öèì çàéìàòèñÿ. ²ííà âèøèâàº ñî-
ðî÷êè òà ñóêí³. ̄ ¿ ç ñèíàìè ÷àñòî 
ìîæíà ïîáà÷èòè ó âèøèâàíêàõ. 
Ó ÷îëîâ³êà ñâîÿ ñîðî÷êà òàêîæ 
º, òà â³í íå äóæå ëþáèòü íîñè-
òè, à îò õëîï÷èêè îäÿãàþòü ñâî¿ 
çàëþáêè.

— ×àñòî â ïîâñÿêäåííîìó 
æèòò³ ó âèøèâàíö³ õîäæó, îñî-
áëèâî âë³òêó, — ðîçïîâ³äàº ²ííà 
Áàêðèâà. — Ñòàðàþñÿ äî öåðêâè 
ï³òè, ³ â ì³ñòî ìè ÷àñòî ¿çäè-
ìî ó âèøèâàíêàõ. Ò³ëî äèõàº. 
Íå òàê ÿê çàðàç ñèíòåòè÷íà 
òêàíèíà ³ íå çíàºø, ùî âè-
áðàòè, ó âèøèâàíö³ àáñîëþòíî 
íå æàðêî.

З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ
Âèøèâàííÿ — íå îñíîâíà ðî-

áîòà íàøî¿ ñï³âðîçìîâíèö³. Öå 
äëÿ íå¿ õîá³. ²ííà ïðàöþº íà çà-
ë³çíèö³. Õî÷à ¿¿ ðîáîòà òàêîæ 
ïîâ’ÿçàíà ç òâîð÷³ñòþ. Ìàáóòü, 
öå âàñ çäèâóâàëî. Íó ÿêà ìîæå 
áóòè òâîð÷³ñòü íà çàë³çíèö³?! Âè-
ÿâëÿºòüñÿ, ìîæå.

— Ïðàöþþ ÿ â äåïî ëîêîìî-
òèâíîìó íà êîñàõ, — ðîçïîâ³äàº 
êîçÿòèí÷àíêà. — Ç øåðñòÿíî¿ 
ïðÿæ³ ÿ ïëåòó êîñè. Ìî÷èìî ìè 
¿õ ó ñïåö³àëüí³é îë³¿, âîíè éäóòü 
íà ï³äøèïíèêè íà êîë³ñíó ïàðó. 
Íà êîæíîìó ëîêîìîòèâ³ 48 òà-
êèõ êîñ. Çà äåíü ìè íàïë³òàºìî 
äî 100 øòóê. Çàðàç ó â³äïóñòö³ âñ³, 
òî ìåíøå. Öå òàêîæ ìîíîòîííà 
ðîáîòà ç íèòêàìè. Ñïî÷àòêó òðå-
áà íàêðóòèòè, ïîò³ì ïîâ’ÿçàòè, 
ïîò³ì çàïëåñòè, íàìî÷èòè. ² ðî-
áîòà ìåí³ äî äóø³, ³ öÿ ïðàöÿ ç 
âèøèâàíêàìè ìåí³ äî äóø³. Òà 
é òàê Áîã äàâ.

Âèøèâàííÿì ²ííà çàõîïèëàñÿ, 
êîëè áóëà ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³. 
Òîä³ âîíà âèøèëà ñâîþ ïåðøó 
ñóêíþ.

— ß ïî÷àëà âèøèâàòè, êîëè 
áóëà âàã³òíà çà Ì³øîþ, — êàæå 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ìàìà 
äàëà ìåí³ 100 ãðèâåíü, ÿ ï³øëà 
êóïèëà òêàíèíó äîìîòêàíó. Ìåí³ 
¿¿ ïîêðî¿ëè ³ ÿ ïî÷àëà âèøèâàòè 
÷åðâîíèìè ³ ÷îðíèìè íèòêàìè. 
Ïîò³ì Âàíÿ âæå íàðîäèâñÿ, ÷î-
ëîâ³ê ¿çäèâ ó Ôàñò³â íà ðîáîòó 
åëåêòðè÷êîþ. ß âñòàâàëà ðàçîì ç 
íèì î 5 ãîäèí³ ðàíêó ³ âèøèâàëà. 
Ïîò³ì õëîïöÿì ïî÷àëà âèøèâàòè 
òàêîæ íà ëüîí ³ äîìîòêàíó òêàíè-
íó. Òî ìàëåíüê³ áóëè âèøèâàíî÷-
êè, ÿê âîíè ò³ëüêè íàðîäèëèñÿ. 
Ç òèõ âèðîñëè ³ ÿ ïî÷àëà ³íø³ 
âèøèâàòè.

ІННА БАКРИВА ДЕСЯТЬ РОКІВ 
ВИШИВАЄ СОРОЧКИ І СУКНІ
Талант  Героїню нашою публікації 
сміливо можна назвати берегинею 
українських традицій, адже Інна 
Бакрива продовжує працю, якою віками 
займалися наші дівчата й жінки — вона 
вишиває. Та у її доробку не картини 
та ікони, а винятково сукні та сорочки. 
При чому вона не лише вишиває, а й 
шиє. Своїми секретами жінка ділиться з 
нашими читачами

õðåñòèêó âèõîäèòü òðè íèòî÷êè.
— Öå æ äîâãî, — äèâóþñÿ ÿ.
— Çàðàç âàì á³ëå ïëàòòÿ ïî-

êàæó äëÿ ö³êàâîñò³, — êàæå ²ííà 
³ âèíîñèòü ñóêíþ, ïðèêðàøåíó 
ìàêàìè, âèøèòèìè ç á³ñåðó. 
Äî íå¿ ùå º ïîÿñ, ÿêèé êîçÿ-
òèí÷àíêà òàêîæ çðîáèëà ñàìà. 
Ñõåìó êóïóâàëà ó êíèãàðí³, ÿêà 
âæå çà÷èíåíà.

Öå — äðóãà ñóêíÿ, ÿêó âè-
øèëà ²ííà. Ñàìå òà, íàä ÿêîþ 
æ³íêà ïðàöþâàëà, êîëè âñòàâàëà 
î ï’ÿò³é ðàíêó.

— Ì³ñÿöü ÿ ¿¿ âèøèâàëà, — ðîç-
ïîâ³äàº ìàéñòðèíÿ. — ß ñòàðàëàñÿ 
êâ³òî÷êó â äåíü. Ïîò³ì ÿ ïîíî-
ñèëà ¿¿ ³ áà÷ó, ùî íå âèñòà÷àº 
ïîÿñà. Éîãî ÿ âèøèâàëà äåñü äí³â 
äåñÿòü. Òàêîæ ìíîþ ïðèäóìàíèé. 
Öå íàçèâàºòüñÿ äîìîòêàíà òêà-
íèíà. ß â ²ííè êóïëÿëà. Ìàëþ-
íîê óæå áóâ íàáèòèé ³ êîëüîðè 
íà íüîìó òàêîæ º ³, äèâëÿ÷èñü 
ÿêèé êîë³ð, òè òàêó á³ñåðèíêó ³ 
êëàäåø.

² öå íå ºäèíå ñóêíÿ ó ãàðäåðîá³, 
âèøèòà á³ñåðîì.

— Áóëî ó ìåíå ùå òàêå ïëàòòÿ 
ëëÿíå, ÿ á³ñåð êëàëà õðåñòèêîì. 
Öå áåðåø äâ³ øòó÷êè ³ â òðåòþ 
ïðîñóâàºø, âèõîäèòü, õðåñòèêîì 
êëàäåø, — ïîÿñíþº æ³íêà. — ² òàê 
ÿ ïîøèëà ïëàòòÿ, ìåí³ îäíà æ³íêà 
ï³äêàçàëà, ùîá çðîáèòè íà ãðó-
äÿõ òðè ñòð³ëè ³ õðåñòèêîì òàêèé 
óçîð. ² òàêå áóëî ïëàòòÿ! ß éîãî 
òàê ëþáèëà! Äóæå ãàðíî áóëî. ² 
â Ì³ø³ áóëà òàêà ñàìà âèøèâà-
íî÷êà. Â³í ÿê áóâ ìàëåíüêèé, 
ìè çàâæäè êðàñóâàëèñÿ, õîäèëè 
â öèõ âèøèâàíêàõ â ì³ñòî.

ДОПОМАГАЄ МОЛИТВА
— À â ðîäó ó âàñ õòîñü âèøè-

âàâ? — ïèòàþ.
— Ò³ëüêè áàáóñÿ ïî â³ò÷èìó, — 

êàæå ²ííà. — Âîíà çàâæäè øèëà 

âñå íà ìàøèíö³ ³ ó íå¿ ðóøíèêè 
áóëè âèøèò³. ß ïàì’ÿòàþ ö³êà-
âèé òàêèé âèïàäîê: âîíà äî ìåíå 
êàæå: «Âèøèâàé», à ÿ ¿é: «Áàáó-
ñþ, ÿ æ íå âì³þ øèòè». Âîíà íà-
ïèñàëà ìåí³ «Îò÷å íàø» íà ëèñ-
òî÷êó ³ êàæå: «×èòàé «Îò÷å íàø». 
ß ïðî÷èòàëà éîãî òðè ðàçè. «À òå-
ïåð ñ³äàé âèøèâàòè». ² â ìåíå 
òîé ðÿäî÷îê ïåðøèé âèéøîâ. 
Öå ÿê ÷óäî! ß òàê ïàì’ÿòàþ öå, 
ìàëåíüêà ùå áóëà. Ïîò³ì ÿ êîëè 
âæå âèðîñëà, òî â øóõëÿä³ â øàô³ 
çíàéøëà öå «Îò÷å íàø» ³ çãàäàëà, 
ÿê âîíà ìåíå â÷èëà øèòè. Îòàê 
ëåãêî ³ ïðîñòî. Âîíà ìîëîäåöü 
áóëà.

²ííà Áàêðèâà ³ âèøèâàº, ³ ñà-
ìîñò³éíî øèº. Äîäàìî, ùî æ³íêà 
íå ïðîôåñ³éíà øâåÿ. Öüîãî, ÿê 
³ âèøèâàííÿ, âîíà íàâ÷èëàñÿ 
ñàìîñò³éíî.

— Òêàíèíó áåðó àáî â ²ííè, àáî 
â óí³âåðìàç³, çàâæäè íà îêî — 
áåðó ñòàðó âèøèâàíêó ³ äî íå¿ 
ïðèêëàäàþ, áî æ øèòè ìåíå í³õòî 
íå â÷èâ, — ïðîäîâæóº íàøà ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Áîã òàê äàº. ß çà-
âæäè êîëè âèøèâàþ, òî ïðîøó 
â Áîãà äîïîìîãè, õî÷ ê³ëüêà ðàç³â 
êàæó «Ãîñïîäè, ïîìèëóé», ùîá 
õðåñòèê ³øîâ ç ìîëèòâîþ. Âè-
êð³éêè ÿ íå âì³þ ðîáèòè. ß áåðó 
í³÷íó ñîðî÷êó, ïðèêëàäàþ äî òêà-
íèíè, âîíà æ â³ëüíà, ³ ïî ö³é 
í³÷í³é ñîðî÷ö³ ÿ ñîá³ âèêðîþþ 
³ òàê ó ìåíå âèõîäèòü.

Ñîðî÷êè ³ ñóêí³ æ³íêà âèøèâàº 
ëèøå ñîá³ òà ñâî¿é ñ³ì’¿. Ïîêóï-
ö³â íà òàêó êðàñó ïîêè íå çíà-
éøëîñÿ.

— Ïðîáóâàëà â ³íòåðíåò³ ðàç 
äàâàòè îãîëîøåííÿ, í³õòî íàâ³òü 
íå çàòåëåôîíóâàâ, — êàæå êîçÿ-
òèí÷àíêà. — Ó ôåéñáóö³ ÿ âèñòàâ-
ëÿëà ñâî¿ ðîáîòè. Äóìàëà, ìîæå 
õòî ïîäçâîíèòü, çàéâà êîï³éêà 
íå çàâàäèòü.

Інна Бакрива разом із синами — Михайликом (ліворуч) та Іванком (праворуч). Вбрані 
у вишиванки, вишиті Інною

«Êîëè âæå âèðîñëà, 
òî â øóõëÿä³ â øàô³ 
çíàéøëà «Îò÷å íàø» 
³ çãàäàëà, ÿê áàáóñÿ 
ìåíå â÷èëà øèòè. 
Îòàê ëåãêî ³ ïðîñòî»

Вишиває Інна винятково виши-
ванки. До картин, каже, душа 
не лежить. Улюбленим хобі 
більше займається взимку, бо 
тоді менше роботи біля дому і, 
відповідно, вільного часу біль-
ше. Хоча влітку теж знаходить 
хвилинку-другу, аби за голку з 
ниткою взятися. От і зараз жінка 
вишиває сукню бісером. На ній 
будуть соняхи.
— Це рукава, — показує май-
стриня прямокутний шматок 
тканини, який скоро стане ру-
кавом сукні. — Бачите, скільки 

роботи. А на платті ще більше. 
Тут виключно бісер. Це два рука-
ви я вишила, зараз почала вже 
плаття. Ниточка спеціальна для 
бісеру використовується. Навіть 
коли лінуюся прати, то в автомат 
кидаю свою вишиванку і нічого, 
тримається. Я добре зашиваю, 
роблю два вузлики. Це думаю 
десь до зими закінчити, так по-
ставила собі за мету. У мене по-
хресник вже дорослий, йому вже 
20 років, може скаже, що хоче 
женитися, то я хочу, щоб мама 
хрещена була гарна.

Готує сукню на весілля
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

З приводу відкритих люків 
ми звернулися в управління 
ЖКГ. Прокоментував ситуацію 
заступник міського голови з ЖКГ 
Андрій Корнійчук.
— На вулиці Катукова люки «Те-
лекому». Вони за ними повинні 
доглядати. Що стосується люків 
на вулиці Володимира Великого, 
то хто б за ними не був відпові-
дальним, ми дамо розпоряджен-

ня «Чистому місту», щоб їх накри-
ли. Адже кринички цих підземних 
комунікацій знаходяться в траві 
недалеко від багатоквартирного 
будинку та ліцею-школи, — каже 
заступник голови. — Перед фору-
мом, який проходив на території 
залізничного училища, три люки 
телекому ми самі накрили.
Ще ми повідомили Андрія Кор-
нійчука, що людям, які йдуть ву-

лицею Василя Земляка на ринок, 
заважають автівки таксі. На що за-
ступник міського голови відповів: 
«Вулиця Василя Земляка не забо-
ронена для транспорту. Значить 
таксисти там можуть стояти. Інша 
річ, що іноді заважають вулицею 
пройти люди, які торгують в не-
встановленому для цього місці. 
Від того й незручності на вулиці 
Земляка».

Коментар заступника міського голови з ЖКГ

ïðèðîäè ïàíà Ëåîí³äà.
— Êîëè ìîæíà áóëî ñïàëþâà-

òè ã³ëëÿ, ïðîáëåì íå áóëî — ìè 
íà â³äâåäåí³é ä³ëÿíö³ éîãî ïàëè-
ëè. Òåïåð, êîëè âèéøîâ çàêîí 
íå ïàëèòè — ëåæèòü âîíî, í³õòî 
éîãî íå çàáèðàº. Äåê³ëüêà ðàç³â 
çâåðòàëèñÿ ó ì³ñüêó ðàäó òà âîíè 
êàæóòü, ùî âèâåçóòü ³ íå âèâî-
çÿòü, — ðîçïîâ³â êîçÿòèí÷àíèí.

Ìè ïîÿñíèëè, ùî ñïî÷àòêó 
ïîòð³áíî óêëàñòè äîãîâ³ð íà âè-
â³ç ã³ëëÿ ç êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì «×èñòå ì³ñòî» ³ íàâåëè 
ïðèêëàä, ùî ó ÎÑÁÁ íà âóëèö³ 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 42 ã³ëëÿ ç çå-
ëåíèì ëèñòÿì çàáðàëè. Ïðàâäà, 
ÎÑÁÁ çà öå çàïëàòèëè ÷èìàë³ 
ãðîø³.

— Íåõàé ³ äàë³ ëåæèòü. Â ëþ-
äåé íà áëàãîóñòð³é ì³ñòà çà-
éâèõ êîøò³â íåìàº, — ñêàçàâ 
ïàí Ëåîí³ä ³ ïîâ³â íàñ ó çàðîñ-
ò³ áóð’ÿíó, äå, íà éîãî äóìêó, 
ïðè÷à¿âñÿ áîðù³âíèê. Ðîñëèíà 
ä³éñíî ñõîæà, àëå íå áîðù³âíèê 
Ñîñíîâñüêîãî.

Àëå ì³ñöèíà òóò âñå îäíî 

Â’ÿ÷åñëàâ Ãîí÷àðóê

Ïî÷àëè ç âóëèö³ Ï³äãîðáóí-
ñüêîãî, òàì ùå äîñ³ ðåìîíòóþòü 
çàáèòó ï³ñëÿ ðåìîíòó äîðîãè 
êàíàë³çàö³þ. Àëå ñóäÿ÷è ç òîãî, 
ùî ãðóíò íà êóï³ âæå äîáðÿ÷å 
çàëåæàâñÿ, ðåìîíòí³ ðîáîòè ìà-
þòü çàâåðøèòè íå ñêîðî. ßìó 
çàêëàëè ï³ääîíàìè, à ïîâåðõ 
íèõ ïîêëàëè òàðó, ÿêà âæå ñâîº 
â³äæèëà. Òå, ùî â öåíòð³ ì³ñòà 
«äèçàéíåðè» òî¿ ï³ðàì³äè ïîñòà-
âèëè êàðèêàòóðó — ìàëî êîãî 
îáõîäèòü. Òå, ùî òàêà ñïîðóäà 
íåíàä³éíà — íàâ³òü äîìàøí³é 
ê³ò ïîì³òèâ. Ä³éøîâ äî ï³ääî-
í³â, çàãëÿíóâ ó ÿìó ³ äðåìåíóâ 
ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó.

Ùå íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî 
ìè ïîì³òèëè äâà ëþêè ï³äçåìíèõ 
êîìóí³êàö³é. Îäèí íà ïðî¿æäæ³é 
÷àñòèí³ ó êðèíè÷êó ïðîâàëþºòü-

ñÿ, òîé, ùî íà òðîòóàð³ — íàä³é-
íèé, ùîïðàâäà çàâèñîêèé òðîõè.

Ç âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî ïî-
¿õàëè íà Êîëãîñïíèé ðèíîê, ÷è 
ÿê çàðàç êàæóòü Âåëèêèé áàçàð. 
Âèãð³áíà ÿìà â æàõëèâîìó ñòàí³. 
Ðàäóº òå, ùî òàì íå ãðàþòüñÿ 
ä³òè. À äîðîñë³ òàì õîäÿòü ò³ëüêè 
â ãðîìàäñüêèé òóàëåò. Â ðèíêî-
â³ äí³ òàì âñå âñòåëåíî çåëåíèì 
ëèñòÿì. Íà òå â³í ³ ãðîìàäñüêèé 
òóàëåò. Õòî òóäè ïàï³ð òóàëåòíèé 
ïîêëàäå?

Íîâà âëàäà ìàëà íàì³ð òîðãó-
þ÷èõ íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà 
ðîçì³ñòèòè íà Âåëèêîìó áàçàð³. 
Â³í êîëèñü áóâ âåëèêèì, à çàðàç 
òàì âñå ðóéíóºòüñÿ. Íàâ³òü «ñå-
êîíõåíä³âö³» ï³øëè øóêàòè êðà-
ùî¿ äîë³. Òà òàê øâèäêî ï³øëè, 
ùî é ÷àñòèíó òîâàðó çàëèøèëè.

Íà âóëèö³ Âîëîäèìèðà Âåëè-
êîãî çóñòð³ëè âåëèêîãî ëþáèòåëÿ 

ВІДКРИТІ ЛЮКИ НА ВУЛИЦЯХ 
ТА «КАРИКАТУРА БЕЗ ПОРУЧНІВ»
Проблеми під ногами  
В мікрорайоні ПРБ до нас підійшла наша 
читачка пані Катерина. Вона розповіла, 
що бачила, як хлопчина шкільного 
віку гойдався на кришці люка, наче 
на батуті. «Це ж небезпечно, можна 
провалитися, — казала вона. — Напишіть 
в газеті, нехай того люка замінять». 
Під вечір того ж дня ми зробили 
прогулянку місцями, де є люки, та 
побачили ще багато чого

íåáåçïå÷íà. Â çàðîñòÿõ êðèíè÷-
êè ï³äçåìíèõ êîìóí³êàö³é òàì 
áåç êðèøîê ëþê³â. ² öå â äå-
ê³ëüêîõ ìåòðàõ â³ä æèòëîâîãî 
áóäèíêó ³ çà äåê³ëüêà äåñÿòê³â 
ìåòð³â â³ä øêîëè-ë³öåþ.

Íà âóëèö³ Êàòóêîâà òðè ëþêè 
ç ñîë³äíîþ ãëèáèíîþ áåç êðè-
øîê ïðÿìî íà òðîòóàð³. Ìàáóòü, 

çàáóëè, ÿê â Êîçÿòèí³ â ðàéîí³ 
âîêçàëó â íåä³þ÷ó êîìóí³êàö³þ 
âïàâ õëîï÷èê, ÿêèé ïîá³ã ïî-
ïåðåä áàáóñ³.

Ëþê-áàòóò ìè çíàéøëè íåïî-
äàë³ê â³ä ìàãàçèíó «Àáñîëþò». 
Ñïðîáóâàëè é ìè îäí³ºþ íîãîþ 
ïîãîéäàòèñÿ. Òàêó êðèøêó êîìó-
íàëüíèêè çàì³íÿòü, òèì ïà÷å, ùî 

é äîñâ³ä º. Íà âóëèö³ 1 Òðàâíÿ 
òàêó ïëàñòìàñîâó êðèøêó çàì³-
íèëè íà ìåòàëåâó.

Â êîòðèé ðàç ìè çâåðòàºìî 
óâàãó íà ñõîäèíêè á³ëÿ òðîòóà-
ðó âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüêî¿. Ì³ñò 
÷åðåç êîë³¿ ïî÷èíàâñÿ ç ïðîåêòó. 
Íåâæå â ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ 
âåëèêîãî áóä³âíèöòâà áóëà çà-
ïëàíîâàíà òàêà êàðèêàòóðà?

Ìè ñïîñòåð³ãàëè, ÿê ç âóëèö³ 
Êîøîâîãî òèìè ñõîäèíêàìè ï³ä-
í³ìàºòüñÿ äîãîðè 89-ð³÷íà ïàí³ 
²ðèíà. Âîíà éøëà íèìè áëèçüêî 
20 õâèëèí. ßêáè áóëè ïîðó÷í³, 
æ³íêà ðóõàëàñÿ á øâèäøå. À òàê 
íà êîæí³é ñõîäèíö³, ñïèðàþ÷èñü 
íà äâ³ çâè÷í³ ïàëèö³, ñòîÿëà îäíó 
÷è çî äâ³ õâèëèíè. À ï³øëà âîíà 
â íåëåãêó äîðîãó, ùîá íàæèâî 
ïîáà÷èòè íîâîáóä ÷åðåç êîë³¿ 
íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³.

Íå õîò³ëîñÿ íà íåãàòèâ³ çà-
âåðøóâàòè íàøó ïðîãóëÿíêó. 
Ïîâåðíóëèñÿ â öåíòð ì³ñòà, äå 
Ìàð³ÿ Ìóäðà ïðîäîâæèëà ðîáî-
òè â çîí³ â³äïî÷èíêó «ß ëþáëþ 
Êîçÿòèí».

У траві біля 
школи-ліцею 
два глибоких 
колодязі без 
люків

І в газовиків, 
мабуть, 
грошей 
на стандартні 
люки немає

Люк в чотири 
яруси 
на вулиці 
Володимира 
Великого

На вулиці 
Перемоги є люк, 
що рухається 
за автомобілями

Новація — 
«люк-
батут»

Ремонтні 
роботи 
затягнулися

Відкритий люк 
на тротуарі 
вулиці 
1-го Травня

На вулиці Катукова 
місцеві мешканці 
небезпечний колодязь 
накрили, чим могли

До дротів 
якихось 
півтора метра

Невже в проєкті 
Великого 
будівництва саме 
такими мали 
бути ці чотири 
сходинки?

Ìàáóòü, çàáóëè, ÿê 
â Êîçÿòèí³ â ðàéîí³ 
âîêçàëó â íåä³þ÷ó 
êîìóí³êàö³þ âïàâ 
õëîï÷èê, ÿêèé ïîá³ã 
ïîïåðåä áàáóñ³.
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Òðîõè á³ëüøå ì³ñÿöÿ çàëèøèëîñÿ øêî-
ëÿðàì â³äïî÷èâàòè â äí³ ë³òí³õ êàí³êóë. 
Â òîé æå ÷àñ ó ëåãêîàòëåò³â Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÄÞÑØ êàí³êóëè ùå é íå ðîçïî÷èíàëèñÿ. 
Òèæäåíü òîìó âîíè ïîáóâàëè íà ïðåñòèæ-
íèõ çìàãàííÿõ ó ×îðíîìîðñüêó, à â ÷åò-
âåð, 22 ëèïíÿ, íàøèì ñïîðòñìåíàì á³ãîâ³ 
äîð³æêè ³ ñåêòîðè äëÿ ñòðèáê³â ãîñòèííî 
ïðåäñòàâèâ Æèòîìèð.

Â îáëàñíèé öåíòð ñóñ³äíüî¿ îáëàñò³, 
êð³ì êîçÿòèíñüêèõ ëåãêîàòëåò³â, ïðè¿õà-
ëè ñòðèáóíè ó âèñîòó ñïîðòèâíèõ øê³ë 
Áåðäè÷åâà òà Âàñèëüêîâà.

Âäàëî íà çìàãàííÿõ Êîðîëåâè ñïîðòó, 
ÿê íàçèâàþòü ëåãêó àòëåòèêó, âèñòóïèëà 
êîìàíäà ÊÄÞÑØ.

Ãàðíèé ðåçóëüòàò, ñòðèáíóâøè âèùå 
ñâîãî çðîñòó, ïîêàçàëà Óëÿíà Ëàê³é÷óê. 
Âîíà ïîäîëàëà ïëàíêó íà âèñîò³ 160 ñàí-
òèìåòð³â ³ ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ òóðí³ðó. 
Äðóãó ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó ïîøàíè çà-
éíÿëà ïîäðóãà Óëÿíè Äàð’ÿ Ïåðåâåðçîâà.

Ñåðåä ñïîðòñìåí³â ìîëîäøîãî â³êó 
(2008 ðîêó íàðîäæåííÿ) ïåðøå ì³ñöå, ç 
ðåçóëüòàòîì 145 ñì, ïîñ³ëà Ñîô³ÿ Êèðè-
÷èøèíà. Íàøà Ñîô³ÿ Ïîï³ÿêîâà, ñòðèá-
íóâøè ç îñîáèñòèì ðåêîðäîì 135 ñàíòè-
ìåòð³â, ñòàëà áðîíçîâèì ïðèçåðîì.

Ñåðåä ìîëîäøèõ þíàê³â ñð³áíó íà-
ãîðîäó îòðèìàâ Þð³é Õèëþê. Â þíàê³â 

У легкоатлетів канікули 
ще не почалися

Турнір пам’яті у Глухівцях

Ветерани показали 
високі результати

ñòàðøîãî â³êó äðóãå ì³ñöå, ç ðåçóëüòàòîì 
175 ñàíòèìåòð³â, çàéíÿâ Âëàäèñëàâ Ïî-
ë³ùóê. Áðîíçîâèì ïðèçåðîì â ö³é äèñ-
öèïë³í³ ç òàêèì ñàìèì ðåçóëüòàòîì ñòàâ 
Ìàêñèì Õèëþê. Ïîêèäàþ÷è ì³ñöå çáîðó, 
ñïîðòñìåíè Êîçÿòèíñüêî¿ ÄÞÑØ ùèðî 
ïîäÿêóâàëè îðãàí³çàòîðàì ³ îñîáèñòî òðå-
íåðó ²ãîðþ Ëîíñüêîìó çà ïðîâåäåííÿ òà 
îðãàí³çàö³þ öèõ çìàãàíü.

 В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó íåä³ëþ, 25 ëèïíÿ, â³äáóâñÿ äðóãèé 
òóðí³ð ïàì’ÿò³ ç ìàëîãî ôóòáîëó çà ôîð-
ìàòîì (7+1). Ïðèñâÿ÷åíèé â³í áóâ ïàì’ÿò³ 
çàãèáëîãî âî¿íà ÀÒÎ Îëåêñàíäðà Îöàáåðè.

Íà òóðí³ð³ ïî÷åñíèìè ãîñòÿìè áóëà 
äðóæèíà ÀÒÎâöÿ Ãàííà òà ñèíè ªâãåí 
ç Âëàäèñëàâîì.

Ï³ä ÷àñ ì³òèíãó-ðåêâ³ºìó çãàäàëè, ùî 
äî â³éñüêà Îëåêñàíäð ï³øîâ ó ëèïí³ 2014 
ðîêó ³ ìàâ ïîçèâíèé Äåñàíò. Âîþâàâ ó 
Í³ê³øèíî, Ïîïàñí³é, Àðòåì³âñüêó, ïðîé-
øîâ ÷åðåç ïåêëî Äåáàëüö³âñêîãî êîòëà. Â 
ãðóäí³ òîãî æ ðîêó áóâ âàæêî ïîðàíåíèé â 
ïëå÷å. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàë³êóâàâ ðàíè, ñòàâ 
öèâ³ëüíèì. Ò³ëüêè Îëåêñàíäð çíàâ, ùî â³í 
ïðèðîäæåíèé â³éñüêîâèé. ² â ê³íö³ 2015 
ðîêó, ï³äïèñàâøè êîíòðàêò ç³ Çáðîéíè-
ìè ñèëàìè Óêðà¿íè, çíîâó ïîâåðíóâñÿ íà 
ôðîíò. Ñëóæèâ ó 199-ìó ó÷áîâîìó öåíòð³ 
ÂÄÂ ïðè 95-³é áðèãàä³.

Â í³÷ ç 10 íà 11 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, ï³ä 
÷àñ ç³òêíåííÿ ç ðîçâ³äóâàëüíî-äèâåðñ³é-
íîþ ãðóïîþ âîðîãà ï³ä ì³ñòîì Òîðåöüê ó 
Äîíåöüê³é îáëàñò³, îòðèìàâ âàæêå ì³ííî-
îñêîëêîâå ïîðàíåííÿ, ï³ä³ðâàâøèñü íà 
ôóãàñ³, â³ä ÿêîãî çàãèíóâ.

Ó â³òàëüíîìó ñëîâ³ ñåëèùíèé ãîëîâà 
Îëåêñàíäð Àìîíñ âèñëîâèâ ùèðó ïîäÿêó 
áàòüêàì çàãèáëîãî âî¿íà, äðóæèí³ Ãàíí³, 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ì³ñò³ Äí³ïð³ 10–11 ëèïíÿ â³äáóëè-
ñÿ ²Õ ë³òí³ Âñåóêðà¿íñüê³ ³ãðè âåòåðàí³â 
ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ïàì’ÿò³ Ì. Ì. Áàêè. 
Íà íèõ ç’¿õàëèñÿ ïîñëàíö³ 24-õ îáëàñòåé.

Çá³ðíà âåòåðàí³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
âèñòóïàëà â äðóã³é ãðóï³ ³ çàéíÿëà â í³é 
ïåðøå ì³ñöå. Ó çàãàëüíîêîìàíäíîìó çà-
ë³êó êîìàíäà Â³ííè÷÷èíè ïîñ³ëà ï’ÿòå 
ì³ñöå. Ñåðåä 19 â³ííè÷àí, ÿê³ âçÿëè 
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ, áóëè êîçÿòèí÷àíêè 
Ëþáîâ Ïàí÷îõà òà Îëüãà Êë³ð³øåíêî. 
Äî ðå÷³, íàø³ çåìëÿ÷êè ñêëàäàëè ïîëîâè-
íó æ³íî÷î¿ êîìàíäè, àäæå ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ áóëî 15 ÷îëîâ³ê³â òà 
4 ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³.

Íà äèñòàíö³¿ 100 ìåòð³â Ëþáîâ Ïàí-
÷îõà, ç ðåçóëüòàòîì 18,22 ñ. çàéíÿëà 
äðóãå ì³ñöå ó ñâî¿é â³êîâ³é êàòåãîð³¿, 
à ¿¿ ïîäðóãà ïî êîìàíä³ ³ â æèòò³ Îëüãà 
Êë³ð³øåíêî, ç ðåçóëüòàòîì 17,41 ñ. çà-

éíÿëà òðåòº ì³ñöå ó ñâî¿é êàòåãîð³¿.
Îêðàñîþ öèõ çìàãàíü áóâ ïðåäñòàâíèê 

Â³ííè÷÷èíè Ãåíð³õ Çâºðîâ. Â³í ó ñâî¿ 
93 ðîêè øòîâõíóâ ÿäðî íà 7 ìåòð³â ³ 3 ñì.

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³, 17–18 ëèïíÿ, íàøà 
çåìëÿ÷êà ñòàðòóâàëà ó ïàðêó ³ì. Ì. Ëåîí-
òîâè÷à. Òàì â³äáóâñÿ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç á³ãó íà 48/24/12 ãîäèí, à òàêîæ çàá³ãè 
ñàìîïåðåâåðøåííÿ íà 6 ³ 3 ãîäèíè. Ëþ-
áîâ Ïàí÷îõà âçÿëà ó÷àñòü ó òðèãîäèííîìó 
çàá³ãó ³ ô³í³øóâàëà ç òðåò³ì ðåçóëüòàòîì. 
Âîíà çà 2 ãîäèíè 52 õâèëèíè ïîäîëàëà 
äèñòàíö³þ ó 17 ê³ëîìåòð³â 640 ìåòð³â, 
òîáòî çà íåïîâíèõ 3 ãîäèíè, âîíà 16 ðàç³â 
ïðîá³ãëà íàâêîëî ïàðêó Ëåîíòîâè÷à, êîëî 
ÿêîãî 1 òèñÿ÷à 125 ìåòð³â. Ïàí³ Ëþáà 
ìîãëà âèñòóïàòè â á³ãó íà 48/24/12-ãî-
äèííîìó á³ãó, ò³ëüêè öüîãî ðàçó äëÿ íå¿ 
íå çíàéøëîñÿ íàïàðíèö³. Òàê³ ìàðàôîíè 
ñïîðòñìåíè á³æàòü ç íàïàðíèêîì ï³ä 
îäíèì íîìåðîì ïî ÷åðç³ ³ ïðîá³ãàþòü 
çà 48 ãîäèí á³ëüøå 130 ê³ëîìåòð³â.

ÿêà ç ñèíàìè áóëà ïðèñóòíÿ íà çàõîä³. 
Äåïóòàòè âðó÷èëè ä³òÿì çàãèáëîãî âî¿íà 
ö³íí³ ïîäàðóíêè òà ôóòáîëüí³ ì’ÿ÷³.

Íà òóðí³ð³ áóëè ïðèñóòí³ áàãàòî äðóç³â 
Îëåêñàíäðà ³ òèõ, õòî çíàâ éîãî îñîáèñòî. 
Â çíàê ïàì’ÿò³ Îëåêñàíäðà ïðîâåëè òóðí³ð 
ç ôóòáîëó.

Öüîãî ðîêó ó òóðí³ð³ âçÿëè ó÷àñòü ÷îòè-
ðè êîìàíäè: ôàâîðèò òóðí³ðó ÑÊ «Ïðî-
ì³íü» òà ÄÞÑØ «Êîëîñ» Ãëóõ³âö³, çá³ðíà 
êîìàíäà ñ³ë Ãóðîâåöü, Íåïåä³âêè, Ïóçèðîê 
³ Ïàíàñ³âêè, òà êîìàíäà ì³ñòå÷êà Çàë³ç-
íè÷íå Êîçÿòèíñüêî¿ ÒÃ.

Òóðí³ð ïðîéøîâ ó äðóæí³é àòìîñôåð³. 
Ò³ëüêè òóðí³ð º òóðí³ð, à â íüîìó º ïå-
ðåìîæö³, ïðèçåðè ³ ò³, ÿê³ çàëèøèëèñü 
çà êðîê â³ä ìåäàë³. Òîæ ïåðøå ì³ñöå - ó 
ÔÊ «Ïðîì³íü». Íà äðóãîìó ì³ñö³ êîìàí-
äà Çàë³çíè÷íîãî. Áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè 
ñòàëè ôóòáîë³ñòè çá³ðíî¿ 4-õ ñ³ë. Çàìêíóëè 
÷åòâ³ðêó êðàùèõ ôóòáîë³ñòè «Êîëîñà».

Найкраща оборона — гра в атаці



10 RIA-Ê, 29 ëèïíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

²ÑÒÎÐ²ß

ОЛЕНА УДВУД

Öüîãî ðàçó ãåðî¿â íàøî¿ ñòàòò³ 
çíîâó äâîº. Âîíè «æèâóòü» ó ð³ç-
íèõ ê³íöÿõ ì³ñòà. Îäèí — á³ëÿ 
ó÷èëèùà, ³íøèé — ó ñàì³ñ³íüêî-
ìó öåíòð³ Êîçÿòèíà. Ïåâíî, âè 
âæå çäîãàäàëèñÿ, ïðî ÿê³ ñàìå 
ìîíóìåíòè éòèìå ìîâà. Ðîçïî-
÷íåìî ç òîãî, ùî á³ëÿ ó÷èëèùà.

ЙОГО ІМ’Я НОСИВ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Íà òåðèòîð³¿ Ì³æðåã³îíàëü-
íîãî âèùîãî ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íîãî ó÷èëèùà çàë³çíè÷íîãî 
òðàíñïîðòó ðîçòàøîâàíî ê³ëüêà 
ïàì’ÿòíèê³â. Òà çàðàç ó íàøîìó 
ïîë³ çîðó ëèøå îäèí. Öå — ïî-
ãðóääÿ íà ãðàí³òíîìó ïîñòàìåí-
ò³. Âîíî ñòî¿òü ïðîñòî íàâïðîòè 
öåíòðàëüíîãî âõîäó äî ó÷èëèùà.

Áþñò çîáðàæàº ÷îëîâ³êà ó â³é-
ñüêîâîìó ê³òåë³ ç ÷èñëåííèìè íà-

ãîðîäàìè íà ãðóäÿõ. Öåé áðîí-
çîâèé ïàì’ÿòíèê âñòàíîâëåíèé 
íà ÷åñòü ²âàíà Áîéêà. Â³í ç’ÿâèâñÿ 
ó íàøîìó ì³ñò³ ó 1977 ðîö³. Öå — 
ìîíóìåíò Êè¿âñüêîãî õóäîæíüîãî 
ôîíäó. ×è¿õ ñàìå ðóê òâîð³ííÿ — 
äîñòåìåííî íåâ³äîìî.

Äî ðå÷³, Áîéêà óâ³êîâ³÷-
íèëè íå ëèøå çà äîïîìîãîþ 
ïàì’ÿòíèêà. Ó ÷àñè ÑÐÑÐ éîãî 
³ì’ÿ íîñèëî íàøå ó÷èëèùå. Òîä³ 
öå áóëî Çàë³çíè÷íå òåõí³÷íå 
ó÷èëèùå ¹ 5 ³ìåí³ äâ³÷³ Ãåðîÿ 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ²âàíà Áîé-

КОЗЯТИНСЬКІ ПАМ’ЯТНИКИ 
ІСТОРИЧНИМ ПОСТАТЯМ
Ретро  Є у Козятині двійко пам’ятників 
діячам різних епох, встановлені у різну 
добу: один — ще за Радянського Союзу, 
інший — після того, як Україна стала 
незалежною. На відкриття одного з 
них приїжджав Віктор Янукович. Що 
це за монументи і як їх живі прототипи 
пов’язані з нашим містом?

Íàïðèê³íö³ 1943 ðîêó 64-òà 
ãâàðä³éñüêà òàíêîâà áðèãàäà óâ³-
ðâàëàñÿ ó Êîçÿòèí, ÿêèé íà òîé 
ìîìåíò ïåðåáóâàâ ï³ä îêóïàö³-
ºþ í³ìö³â, ³ âèò³ñíèëà ã³òëåð³â-
ö³â çà ìåæ³ ì³ñòà. Â ³ñòîðè÷í³é 
ë³òåðàòóð³ öÿ ïîä³ÿ íàçèâàºòüñÿ 
Æèòîìèðñüêî-Áåðäè÷³âñüêà íà-
ñòóïàëüíà îïåðàö³ÿ. ²âàí Áîéêî 
êîìàíäóâàâ 64-îþ ãâàðä³éñüêîþ 
òàíêîâîþ áðèãàäîþ, ÿêà çâ³ëüíÿ-
ëà íàøå ì³ñòî.

Âæå ï³ñëÿ â³éíè Áîéêó äàëè 
çâàííÿ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó çà âèçâîëåííÿ Êîçÿòèíà. 
À ó 1967 ðîö³ éîãî äîëó÷èëè 
äî ëàâ ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì³ñòà.

ПАМ’ЯТНИК, ЯКИЙ ВІДКРИВ 
ЯНУКОВИЧ

Íàñòóïíèé ãåðîé íàøî¿ ïó-
áë³êàö³¿ ñòî¿òü íà âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó. Ïðàâîðó÷ â³ä íüîãî 
âåðáà, ùî ïîõèëèëà äîäîëó ñâîº 
ã³ëëÿ. Ïîïåðåäó — íåâåëèêèé 
ñêâåð ç ê³ëüêîìà ëàâêàìè.

Ìîíóìåíò ó ê³ëüêà ìåòð³â çà-
ââèøêè çîáðàæàº ÷îëîâ³êà â îêó-
ëÿðàõ ç ïîõèëåíîþ ãîëîâîþ. Ç 
ïëå÷à çâèñàº ïàëüòî. Ïðàâà ðóêà, 
ñòèñíóòà â êóëàê, á³ëÿ ñåðöÿ, ë³âà 
îïèðàºòüñÿ íà êíèãè. Íà ¿õ êî-

ð³íöÿõ íàïèñ «Ì. Ñ. Ãðóøåâñüêèé 
²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè-Ðóñè». Öå — 
ïàì’ÿòíèê Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêî-
ìó. Â³í âèãîòîâëåíèé ç ãðàí³òó, 
ÿêèé âèäîáóëè â Æåæåëåâ³.

Ìîíóìåíò — òâîð³ííÿ ðóê â³-
äîìîãî ñêóëüïòîðà ³ íàðîäíîãî 
õóäîæíèêà Âàëåíòèíà Çíîáè. 
Éîãî ðîáîòè ìîæíà ïîáà÷èòè 
íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é çà êîð-
äîíîì. Äî ðå÷³, êîëè öüîãîð³÷ 
ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà 
ïðîâîäèëè â³êòîðèíó ó ì³ñüêî-
ìó ñêâåð³, îäíå ç ïèòàíü, ÿêå 
ïðîçâó÷àëî, ñòîñóâàëîñÿ ñàìå 
àâòîðà ïàì’ÿòíèêà Ìèõàéëó 
Ãðóøåâñüêîìó. Íà æàëü, í³õòî ç 
ïðèñóòí³õ íå çì³ã äàòè íà íüîãî 
â³äïîâ³äü.

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ìîíóìåí-
òà â³äáóëîñÿ ó æîâòí³ 2004 ðîêó. 
Íà öåé çàõ³ä ïðè¿õàâ Â³êòîð ßíó-
êîâè÷. Íà òîé ìîìåíò â³í áóâ 
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè. Òîãî 
äíÿ áóëè ïîñèëåí³ çàõîäè áåç-
ïåêè — ìåøêàíö³â íàâêîëèøí³õ 
áóäèíê³â ñóâîðî ïîïåðåäèëè, ùîá 
íå ï³äõîäèëè äî â³êîí ³ áàëêîí³â. 
Äîùèëî, íà â³äêðèòòÿ ç³áðàëè 
ó÷í³â ì³ñüêèõ øê³ë ³ ¿ì äîâåëîñÿ 
ìîêíóòè ï³ä äîùåì, ïîêè íå çà-
ê³í÷èòüñÿ óñÿ öåðåìîí³ÿ.

Пам’ятник Івану Бойку. 
Розташований біля училища

Для пам’ятника Михайлу Грушевському 
використали граніт із Жежелева. 
Відкрили монумент у 2004 роціÏàì’ÿòíèê Ìèõàéëó 

Ãðóøåâñüêîìó — 
òâîð³ííÿ ðóê â³äîìîãî 
â Óêðà¿í³ ñêóëüïòîðà ³ 
íàðîäíîãî õóäîæíèêà 
Âàëåíòèíà Çíîáè

Навряд чи в Україні знайдеться 
бодай одна людина, яка ніколи 
не чула прізвище Грушевського і 
не знає, який він має вигляд. Бо 
ви точно бачили його зображення 
на 50-гривневій купюрі.
Михайло Грушевський був істо-
риком і політичним діячем. Після 
Російської революції 1917 року, 
в результаті якої розпалася Росій-
ська імперія, на теренах України 
утворилася Українська Народна 
Республіка. Нею керувала Цен-
тральна Рада, головою якої був 

Михайло Грушевський. Та його 
пам’ятник відкрили у Козятині 
не тому, що він очолював Цен-
тральну Раду. Причина зовсім 
інша — життєвий шлях Михайла 
Грушевського тісно пов’язаний з 
Козятинщиною.
У сусідній до нас Сестринівці 
проживали його бабуся з ді-
дусем по маминій лінії. Дідусь 
Захарій служив у місцевій церкві 
і жив поряд зі святинею. А Ми-
хайло Грушевський частенько 
приїздив до дідуся Захара і 

бабусі Ганни на гостини, навіть 
у дорослому віці. У Козятин ві-
домий історик теж не раз навід-
увався. Доказом цього є записи 
у його щоденнику. Щоправда, 
відзивався про наше місто він 
не дуже позитивно. У своїх за-
писах Грушевський висловлював 
думку, що розбудова Козятина 
стала причиною занепаду Се-
стринівки. Мовляв, поки через 
Козятин не проклали залізницю, 
у Сестринівці вирувало життя, 
а після все змінилося.

Грушевський і Козятинщина

êà. Ï³çí³øå âîíî ñòàëî ÏÒÓ-17, 
à çàðàç — ÌÂÏÓÇÒ.

ХТО ТАКИЙ БОЙКО?
²âàí Áîéêî — íàø çåìëÿê. Í³, 

ðîäîì â³í íå ç Êîçÿòèíùèíè, 
â³í íàðîäèâñÿ ó ñåë³ Æîðíèù³, 
ùî íåïîäàë³ê â³ä ì³ñòà ²ëë³íö³. 
Øâèäøå çà âñå, éîãî ³ì’ÿ á³ëüø 
â³äîìå ñåðåä êîçÿòèí÷àí ñòàðøî-
ãî ïîêîë³ííÿ. Àäæå ²âàí Áîéêî — 
ó÷àñíèê Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ² 
ñàìå öå ïîâ’ÿçóº éîãî ç íàøèì 
ì³ñòîì.

ОЛЕНА УДВУД

Ó ìèíóëîìó íîìåð³ íàøî¿ ãà-
çåòè ìè ïóáë³êóâàëè íîâèíó ïðî 
Íåëþ Ï³ùåíþê ç Ìàõàðèíåöü. 
Æ³íêà çâåðíóëàñÿ äî ÷èòà÷³â ç 
íàä³ºþ, ùî â³ääàñòü ó ëþáëÿ÷³ 
ðóêè êîøåíÿ ³ äâ³ ìîëîä³ êèö³, 
ÿê³ æèâóòü ó íå¿ âäîìà. 

— Íåìàº ñïàñó â³ä êîò³â — 

êèöÿ ãóëÿº, ïîâíèé äâ³ð êîò³â, 
ñóñ³äè ñåðäÿòüñÿ, áî âîíè êóð÷àò 
ðîçãàíÿþòü, —êàçàëà æ³íêà. Ó 
ñåðåäó, 28 ëèïíÿ, ïàí³ Íåëÿ çà-
òåëåôîíóâàëà äî íàñ ó ðåäàêö³þ ³ 
ïîâ³äîìèëà, ùî êîøåíÿ çàáðàëè.

— Êîòèêà ìàëåíüêîãî çàáðàëè, 
ùå é òàê³ äîáð³ ëþäè, ùî ëþáëÿòü 
êîò³â, — êàæå Íåëÿ Ï³ùåíþê. 
— Íå ìîæó ïåðåäàòè, ÿê ÿ âàì 

âäÿ÷íà. Áî ìåí³ íå òðåáà êîòèêà, 
â³í æå ðîñòå, à ïîêè ìàëåíüêèé, 
â³í äóæå øâèäêî çâèêíå.

Ìàëå÷ó çàáðàëè áàáóñÿ ç îíó-
êîì. Âîíè æèâóòü ó Êîçÿòèí³ 
íà ÏÐÁ. À ñïîíóêàâ ¿õ äî öüîãî 
ïðèêðèé âèïàäîê, ÿêèé íåùî-
äàâíî òðàïèâñÿ ç ¿õ äîìàøí³ì 
óëþáëåíöåì.

— Ó íèõ êèöÿ áóëà ³ êîòèê, 

àëå ÿê ðåìîíòóâàëè ì³ñò ³ òàì 
çðîáèëè òðàñó, òî êîòèê âèñêî÷èâ 
íà äîðîãó ³ ïðîïàâ, — ïðîäîâæóº 
ïàí³ Íåëÿ. — Òî òåïåð âîíè õî-
ò³ëè ùå îäíîãî êîòèêà, ùîá áóâ 
ïî êîëüîðó ÿêðàç òàêèé, ÿê ó íèõ 
áóâ. ² â³í ¿ì äóæå ñïîäîáàâñÿ. 
Ïðè¿õàëè, ëåäü íå ïëàêàëè â³ä 
ðàäîñò³, ÿêèé êîòèê.

Ñ³ðèé ïóõíàñòèê çíàéøîâ íîâó 

ðîäèíó ó â³âòîðîê, 27 ëèïíÿ. Òå-
ïåð ó Íåë³ Ï³ùåíþê çàëèøèëèñÿ 
ùå äâ³ êèö³, ÿêèõ âîíà òàêîæ õî÷å 
â³ääàòè.

— Àáè ùå êèö³ ìî¿ çàáðàëè, ó 
ìåíå ¿õ äâ³. ¯ì ð³ê âñüîãî, âîíè 
ìîëîäåíüê³, — äîäàº æ³íêà.

ßêùî õî÷åòå ñîá³ ãàðíó ÷îðíó 
ê³øå÷êó, òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì 
(093) 688–22–94.

«Ледь не плакали від радості, коли побачили котика»
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 11.00, 18.20, 22.00, 
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
18.00, 21.00, 00.30 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Перша шпальта 
01.05, 02.50 Погода 
01.10 Х/ф “Тiнi забутих предкiв” 

1+1 

05.30, 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 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” l  
22.20, 02.20 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки - 2” l  
00.05 Х/ф “Атака кобри” s  

IНТЕР 

05.00, 04.55 “Телемагазин” 
05.25, 22.45 “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, 03.15 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Великий переполох” 
14.10 Х/ф “Фантомас проти 
Скотланд-Ярду” 
16.05 “Чекай на мене. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
00.30 Х/ф “В’язень замка Iф” 
02.40 “Речдок” 
04.45 “М/ф” 

ICTV 

04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Служба розшуку дiтей 
04.50, 00.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Х/ф “Ультрафiолет” s  
11.55, 13.15 Х/ф “Той, хто бiжить 
по лезу” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.15 Х/ф “Той, хто бiжить 
по лезу 2049” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.05, 21.25 Х/ф “Анаконда” s  
22.15 Х/ф “Анаконда-2: 
Полювання на прокляту 
орхiдею” s  
01.20 Секретний фронт 
02.05 Анти-зомбi 
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.55 Х/ф “Однокласники” s  
14.55 Х/ф “Однокласники 2” s  
16.55 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Повстання” s  
22.50 Х/ф “Окупацiя” s  
01.10 “Вар’яти” l  
02.55 “Служба розшуку дiтей” 
03.00 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти справедливостi s  
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя 
одного злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Бiле-чорне” s  
00.10 Велика деолiгархiзацiя 
01.30 Телемагазин 
03.30 Реальна 
мiстика 

СТБ 

05.35 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.20 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.15, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Я все тобi 
доведу” s  

НTН 

08.55 Х/ф “Перевертень у 
погонах” s  
10.35, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 
“Свiдок” 
14.50, 17.00 “Випадковий 
свiдок” 
17.50 “Таємницi свiту” 
18.20 “Свiдок. Агенти” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 Х/ф “11.6” s  
03.20 “Речовий доказ” 
04.25 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

09.00 Х/ф “Артур i мiнiпути” 
11.00 Х/ф “Божевiльне 
побачення” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00, 20.25 Шерифи для 
нових громад 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05, 16.40 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
12.10 Недалечко 
12.40 Невiдомi Карпати 
12.50 Загадки чекрнiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Дострибни до 
хмаринки” 
14.00 М/ф “Капiтошко” 
14.05 М/ф “ Лисичка з качалкою 
14.15 Пiщана казка 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
17.10 Маршрутом змiн 
17.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
18.10 Обнова-фест: 
незалежнi. Вечiрнiй концерт 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00 “Постфактум” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00 т/с “Загадковi вбивства 
Агати Крiстi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Мобiльний репортер” 
18.40 “Особливий випадок” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 11.00, 18.20, 22.00, 
00.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 

1+1 

05.35, 03.30 “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, 04.45 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” l  
22.20, 02.10 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки - 2” l  
00.05 Х/ф “Атака кобри 2” s  

IНТЕР 

05.25, 22.55 “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” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Живи та дай 
померти iншим” s  
15.00, 15.45, 02.45 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство” 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
00.45 Х/ф “В’язень замка Iф” 
04.50 “М/ф” 
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.30 Факти 
04.50, 20.20, 02.05 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.25 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 22.55 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.15 Т/с “Пес” s  
16.40 Х/ф “Дикий, дикий 
Вест” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку” n  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.00 “Абзац!” 
06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i решка” 
09.55 Т/с “Надприродне” s  
12.35 “Аферисти в сiтях” s  
14.35 Х/ф “Кучерявка Сью” 
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Напролом” s  
23.00 Х/ф “Пастка” s  
01.00 “Вар’яти” l  
02.45 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Бiле-чорне” s  
23.10, 02.00 Т/с “Втраченi 
спогади” l  
01.30 Телемагазин 
02.50 Гучна справа 
03.35 Реальна
мiстика 

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.30 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.20 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.20 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.20, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Я все тобi 
доведу” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.20 “Таємницi свiту” 
06.55 “Свiдок. Агенти” 
07.55, 14.50, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
17.50 “Будьте здоровi” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.40 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
02.55 “Речовий доказ” 
03.45 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Артур i помста 
Вурдалака” s  
10.45 Х/ф “Флiрт зi звiром” s  
12.35, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Вечiрка 3 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05, 16.40 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25, 18.45 Край пригод 
11.40, 17.40 Лiтературно-
кулiнарне шоу “Енеїда” 
12.10 Артефакти 
12.40 Невiдомi Карпати 
12.50 Загадки чекрнiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки Сови” 
14.00 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.10 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
14.15 Пiщана казка 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05, 20.15 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
17.10, 20.00 Маршрутом змiн 
18.10 Обнова-фест: 
незалежнi. Вечiрнiй концерт 
18.40 Буковинськi загадки 
19.00 Сьогоднi. Головне 
21.00 Телевiзiйний серiал “Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с “Паризькi 
таємницi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 18.20, 22.00, 00.30 
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 

1+1 

05.35, 03.20 “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, 04.45 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” l  
22.20, 02.00 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки - 2” l  
00.05 Х/ф “Вулиця Монстро, 
10” s  

IНТЕР 

05.25, 22.25 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Людина iз 
золотим пiстолетом” 
15.00, 15.50, 02.05 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство” 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
00.15 Х/ф “Людина-амфiбiя” 
04.45 “М/ф” 
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика! 
04.15 Служба розшуку дiтей 
04.20 Факти 
04.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.25 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 22.55 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.20 Т/с “Пес” s  
16.25 Х/ф “Малавiта” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.45 Секретний фронт 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку-2: Кривавi грошi 
Техасу” n  
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.00, 04.50 “Абзац!” 
06.00, 07.50 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.55 “Орел i решка” 
10.05 Т/с “Надприродне” s  
12.45 “Аферисти в сiтях” s  
14.50 Х/ф “Шалена п’ятниця” 
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Привид в 
обладунках” l  
23.05 Х/ф “Залiзне небо: Нове 
пришестя” s  
00.50 “Вар’яти” l  
02.50 “Служба розшуку дiтей” 
02.55, 03.00 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Бiле-чорне” s  
23.10, 02.00 Т/с “Референт” l  

СТБ 

06.15 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.05 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Я все тобi 
доведу” s  

НTН 

06.20 “Будьте здоровi” 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
17.50 “Вартiсть життя” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
03.25 “Речовий доказ” 
03.55 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

09.00 Х/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв” 
10.45 Х/ф “Хочу бути тобою” s  
13.10, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Вечiрка 3 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05, 16.40 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Артефакти 
12.40 Роздивись 
12.50, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.00 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
14.05 М/ф “Як Козаки у футбол 
грали” 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05, 20.10 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
17.10 Маршрутом змiн 
17.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
18.10 Вiзульний код 
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 StopFakeNews 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00 т/с “Паризькi таємницi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.35 т/с “Росселла” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 
20.10 т/с 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 11.00, 18.20, 22.00 
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
10.30, 16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор 

1+1 

05.30, 03.15 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 
ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” l  
22.20, 01.55 Т/с “СидОренки-
CидорЕнки - 2” l  
00.05 Х/ф “Тихе мiсце” s  

IНТЕР 

05.25, 22.45 “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” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Шпигун, який 
кохав мене” 
15.00, 15.50, 02.20 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство” 
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Iван Васильович 
змiнює професiю” 
00.30 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Айвенго” 
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 21.25 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 22.55 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30, 16.25 Т/с “Пес” s  
16.35 Х/ф “Грошовий поїзд” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.50 Анти-зомбi 
00.00 Х/ф “Вiд сутiнкiв до 
свiтанку-3: Дочка ката” n  
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.30 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.35 “Орел i решка” 
09.40 Т/с “Надприродне” s  
13.05 “Аферисти в сiтях” s  
15.00 Х/ф “Залiзне небо: Нове 
пришестя” s  
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Хан Соло” l  
23.50 Х/ф “Медовий мiсяць” s  
01.55 “Вар’яти” l  
02.45 “Служба розшуку 
дiтей” 
02.50 “Зона ночi” 
04.50 “Абзац!” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Бiле-чорне” s  
23.10, 02.00 Т/с “Замок на 
пiску” l  
01.30 Телемагазин 
03.15 Реальна мiстика 
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СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
06.20 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.20 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.15, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Я все тобi 
доведу” s  

НTН 

06.20 “Вартiсть життя” 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
17.50 “Правда життя” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
03.00 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Красуня й 
чудовисько” 
10.45 Х/ф “Ванильное небо” s  
13.15, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Вечiрка 3 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00, 20.00 Шерифи для 
нових громад 
09.10 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 
10.30 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
11.25 Край пригод 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Артефакти 
12.40 Роздивись 
12.50 Загадки чекрнiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки Сови” 
14.00 М/ф “Бегемот та сонце” 
14.10 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.20 Пiщана казка 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25 Крутий замiс 
16.05, 20.10 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
16.40 Гендернi окуляри 
17.10 Маршрутом змiн 
17.40 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс 
фольклорних колективiв на 
приз Гната Танцюри 
18.10 Вiзульний код 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Street Схiд 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
21.00 Телевiзiйний серiал “Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Планета кiно” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 18.20, 22.00, 00.50 
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри 
10.30, 16.30 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри 
18.00, 21.00 Новини 
21.40 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 
00.30 Погода 

1+1 

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05 “Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.00 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Одруження наослiп 7” 
22.15 Х/ф “Євротур” s  
00.10 Х/ф “Три iкси” s  
02.20 Х/ф “Тихе мiсце” s  
03.45 Х/ф “Вулиця Монстро, 
10” s  

IНТЕР 

05.25, 23.10 “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” 
09.50 Т/с “Дамське щастя” l  
12.25 Х/ф “007: Мiсячний 
гонщик” s  
15.00, 15.45, 01.00 “Речдок” 
16.30 “Речдок. Особливий 
випадок. Чуже багатство” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Професiонал” 
02.55 “Чекай на мене. Україна” 
04.05 “М/ф” 
04.30 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.10 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 00.00, 01.40 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15 Х/ф “Малавiта” s  
17.00 Х/ф “Ультрафiолет” s  
18.45 Факти. Вечiр 
22.55 Скетч-шоу “На 
трьох-10” s  
03.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 “Аферисти в сiтях” s  
15.30 Х/ф “Хан Соло” l  
18.15 Х/ф “Зорянi вiйни: Останнi 
Джедаї” l  
21.15 Х/ф “Зорянi Вiйни: 
Скайвокер. Сходження” l  
00.10 Х/ф “Повстання” s  
02.00 “Вар’яти” l  
02.40 “Служба розшуку дiтей” 
02.45 “Зона ночi” 
04.55 “Абзац!” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Х/ф “Коли мене полюбиш 
ти” l  
12.30, 15.30 Т/с “Алмазна 
корона” l  
17.00 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
23.00 Першi. Шоу Василя 
Голованова 
00.15, 02.00 Т/с “Пiсля зими” l  

01.30 Телемагазин 
04.10 Реальна мiстика 

СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.10 Х/ф “Рiздво у коханнi” l  
08.00 “Врятуйте нашу сiм’ю” s  
13.15, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
22.50 Т/с “Садiвниця” l  

НTН 

05.00, 04.55 “Top Shop” 
06.20 “Правда життя” 
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
02.55 “Речовий доказ” 
03.55 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 М/ф “Покахонтас” 
10.30 Х/ф “Австралiя” s  
13.40, 18.00 4 весiлля 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30, 22.30 
Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00, 22.00 Танька i 
Володька 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Вечiрка 3 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети”. 12с Марiя-Терезiя - 
войовнича iмператриця Австрiї 
11.05, 16.40 Гендернi окуляри 
11.20, 19.50 Задача з зiрочкою 
11.25 Край пригод 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Артефакти 
12.40 Роздивись 
12.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Боротьба за виживання” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.00 Пiщана казка 
14.05 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли “ 
14.25 Додолики 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Документальний цикл 
“Супер - чуття” 
15.25, 20.15 Крутий замiс 
16.05 В Українi 
16.30 ЕкоЛюди 
17.10 Маршрутом змiн 
17.40 Країна пiсень 
18.05 Вiзульний код 
18.45 Незвiдана Україна 
19.00 Сьогоднi. Головне 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 11.00, 18.20, 21.50, 
00.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри 
10.30, 16.20 Студiя Олiмпiйськi 
iгри 
18.00, 21.00, 00.00 Новини 
21.30 Доба Олiмпiйських iгор 
00.35 Земля, наближена до 
неба 
00.45 Погода 

1+1 

05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 Т/с “100 тисяч хвилин 
разом” (12) 
18.20 “Свiт навиворiт” 
20.13 “Проспорт” 
20.15, 02.20 “Вечiрнiй квартал” 
21.50, 03.40 “Жiночий 
квартал” 
23.30 “Свiтське життя. 2021” 
00.30 Х/ф “Євротур” s  

IНТЕР 

05.15 “Телемагазин” 
05.45, 04.05 “Орел i Решка. На 
краю свiту” 
06.35 “Слово Предстоятеля” 
06.45 Х/ф “Пограбування” s  
09.00 “Готуємо разом” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “За сiмейними 
обставинами” 
14.40 Х/ф “Велика 
перерва” 
20.00, 03.35 “Подробицi” 
20.30 Концерт Гарiка 
Кричевського “Поїхали” 
22.15 Т/с “Батькiвський 
iнстинкт” s  
02.05 Х/ф “Влiтку я надаю 
перевагу весiллю” s  
04.45 Х/ф “Стежки-дорiжки” 

ICTV 

05.10 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.25 Факти 
05.45 Не дай себе 
обдурити 
06.45, 10.05, 14.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
08.55, 12.25, 13.00 Т/с “Вижити 
за будь-яку цiну” 
11.15 Дизель-шоу l  
12.45 Факти. День 
15.05 Х/ф “Анаконда” s  
16.50 Х/ф “Анаконда-2: 
Полювання на прокляту 
орхiдею” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Конан-варвар” s  
21.30 Х/ф “Троя” s  
00.40 Х/ф “Горець” s  
02.50 Громадянська оборона 
03.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.50, 01.35 “Вар’яти” l  
06.10 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.10, 10.00 “Kids time” 
08.15 М/ф “Бi Мувi: Медова 
змова” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.10 “Орел i решка” 
14.25 Х/ф “Окупацiя” s  
16.55 Х/ф “Еволюцiя” 
19.00 Х/ф “Сусiди на стрьомi” s  
21.00 Х/ф “Стартрек” s  
23.40 Х/ф “Iнший свiт: 
Повстання лiканiв” n  
02.20 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 04.00 Реальна мiстика 
08.30 Т/с “Поверни моє 
життя” l  
12.40, 15.20 Т/с “Я тебе 
знайду” l  
17.00, 21.00 Т/с “Таксистка” l  
20.00 Головна тема 
23.00, 02.00 Т/с “Слiди у 
минуле” l  
01.30 Телемагазин 
03.10 Гучна справа 

СТБ 

05.20 Т/с “Коли ми вдома” 
05.35, 10.55 Т/с “Слiд” s  

07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
13.55 “Супербабуся” l  
18.40, 23.40 “Звана вечеря” l  
21.00 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  

НTН 

05.55 “Легенди бандитської 
Одеси” 
06.50 Т/с “Банкiршi” 
10.50 “Легенди карного 
розшуку” 
12.40 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.50 Т/с “Смерть у раю” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 02.25 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Легiонер” s  
21.30 Х/ф “Ласкаво просимо в 
джунглi” s  
23.20 Х/ф “Замкнутий 
ланцюг” s  
01.15 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
02.55 “Випадковий 
свiдок” 
03.00 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 Х/ф “Артур i мiнiпути” 
12.15, 13.15, 14.15, 23.35, 
00.35 Одного разу пiд Полтавою 
12.45, 13.45, 14.45, 00.05 
Танька i Володька 
15.15 М/ф “Алiса в країнi чудес” 
16.45 Х/ф “Менi б у небо” s  
18.50 Х/ф “Мексиканець” 
21.20 Х/ф “Чак i Ларрi - тепер 
одруженнi” s  
01.05 Країна У 
02.20 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.10 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
09.30 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
09.40 М/ф “ Лисичка 
з качалкою “ 
09.50 М/ф “ Подарунок “ 
09.55 М/ф “Чарiвнi окуляри “ 
10.05 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
10.25 Пiщана казка 
10.40 Ок, ятобi 
поясню 
10.45 Лайфхак українською 
10.55 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.25 Х/ф “Вавилон ХХ” 
13.00, 16.10 В УКРАЇНI 
13.20 Вiдтiнки України 
13.55 Я вдома 
14.25 Документальний цикл 
“Тваринна зброя” 
15.20 Маршрутом 
змiн 
15.35 Гендернi 
окуляри 
15.50, 18.30 Крутий замiс 
16.40 Х/ф “Мої думки тихi” 
19.00 Культ особистостi 
19.15 В Українi 
19.45 “Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдування 
.#Iнсайд 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Бандерштат 2021. 
Фестиваль українського 
духу 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 “Дикi тварини” 
09.30 “У гарнiй формi” 
10.00 “Новини” 
10.15, 19.50 “На часi” 
10.30 “Територiя 
рiшень” 
11.00 “На зйомках” 
11.30 “Багатi i 
знаменитi” 
11.40 “Зiрковi 
гурмани” 
12.10 “Цiкавий свiт” 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 “Твоє життя” 
17.30 “Цiкаво” 
19.00 “Таємницi 
та загадки” 
20.30 “Постфактум” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 18.20 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
11.30 Студiя Олiмпiйськi iгри 
13.15, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. 
Церемонiя 
закриття 
18.00, 21.00, 01.25, 05.35 
Новини 
21.30 Доба Олiмпiйських iгор 
01.55 Х/ф “Веселi 
Жабокричi” 
03.05 Д/ф “Хто створив 
Змiєвi Вали?” 
04.05 Енеїда 
05.00 Я вдома 

1+1 

05.35, 19.30 ТСН 
07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. 
Вихiдний” 
09.00, 03.05 “Свiт 
навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021. 
Найкраще” 
20.15 Х/ф “Час” s  
22.25 Х/ф “Людина, що 
бiжить” s  
00.25 Х/ф “Бiйцiвський клуб” s  

IНТЕР 

05.55 Х/ф “Хто є хто?” s  
08.00 “уДчний проект” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
13.00 “Речдок. Випереджаючи 
час. Мазур” 
17.40 Х/ф “Професiонал” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Агент Лев” s  
22.30 “Бенефiс Софiї Ротару” 
00.35 “Речдок” 

ICTV 

04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.10 Факти 
05.35 Особливостi 
нацiональної роботи 
06.25, 02.25 Анти-зомбi 
07.30 Секретний фронт 
08.35 Громадянська 
оборона 
09.40, 13.00 Т/с “Пес” s  
12.45 Факти. День 
13.15 Х/ф “Конан-варвар” s  
15.30 Х/ф “Троя” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Втiкач” s  
21.50 Х/ф “Служителi закону” s  
00.20 Х/ф “Iгри патрiотiв” s  
03.10 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.25 “Таємний агент” l  
06.30, 08.00 “Kids time” 
06.35 М/с “Том i Джеррi” 
07.00 М/ф “Том i Джерi. Iсторiя 
Лускунчика” 
08.05 Х/ф “Небеснi гiнцi” 
09.55 М/ф “Луїс i прибульцi” 
11.40 Х/ф “Напролом” s  
13.40 Х/ф “Привид в 
обладунках” l  
15.45 Х/ф “Стартрек” s  
18.15 Х/ф “Стартрек: Помста” s  
21.00 Х/ф “Стартрек:
 За межами Всесвiту” s  
23.35 “Improve Live Show” l  
01.35 “Вар’яти” l  
03.00 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

05.50, 19.00 Сьогоднi 
06.50, 03.00 Реальна мiстика 
08.40 Т/с “Бiле-чорне” s  
17.00, 20.00 Т/с “Добра душа” l  
22.00 Т/с “Дружина за 
обмiном” l  
01.30 Телемагазин 
02.10 Гучна справа 
04.45 Агенти 
справедливостi s  

СТБ 

05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
06.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
07.00 “Хата на тата” l  
12.20 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  

15.00 “СуперМама” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
20.00 “Один за всiх” s  
23.40 “Я соромлюсь свого 
тiла” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00 Х/ф “Все перемагає 
любов” 
07.25 “Слово Предстоятеля” 
07.35 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.55 Т/с “Смерть у раю” s  
14.05 Х/ф “Легiонер” s  
16.00 Х/ф “Ласкаво просимо в 
джунглi” s  
17.50 “Легенди карного 
розшуку” 
19.00 Т/с “Третього не дано” 
22.40 Х/ф “Tри дев’ятки” s  
00.50 Х/ф “Замкнутий 
ланцюг” s  
02.40 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф “Артур i помста 
Вурдалака” s  
11.00 М/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв” 
12.45, 13.45, 14.45, 23.10, 
00.10 Одного разу пiд Полтавою 
13.15, 14.15, 15.15, 23.40, 
00.40 Танька i Володька 
15.45 М/ф “Покахонтас” 
17.15 М/ф “Лоракс” 
18.45 Х/ф “2+1” 
21.00 Х/ф “1+1” 
01.10 Країна У 
02.25 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
09.00 Шерифи для нових 
громад 
09.05 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
09.30 М/ф “ Найсправжнiсiнька 
пригода “ 
09.40 М/ф “Капiтошко” 
09.50 М/ф “ Повертайся, 
Капiтошко “ 
09.55 М/ф “Як Петрик 
П’яточкiн слоникiв рахував “ 
10.05 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
10.15 М/ф “Як Козаки кулiш 
варили “ 
10.25 Пiщана казка 
10.40 Ок, ятобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
10.55 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
11.05 Д/ф “Бовсунiвськi
бабусi” 
12.10 Х/ф “Мої думки тихi” 
13.55, 18.25 В УКРАЇНI 
14.25 Документальний цикл 
“Тваринна зброя” 
15.20, 19.00 Гендернi 
окуляри 
15.35 Створюй iз 
Суспiльним.
Розслiдування .#Iнсайд 
15.50 Цикл “Нашi тридцять” 
16.20 Разом 
16.45 Задача з 
зiрочкою 
16.55 Х/ф “Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж мудрих” 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз 
Суспiльним.
Розслiдування. 
Лакмус 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Бандерштат 2021. 
Фестиваль українського духу 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “На часi” 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi 
гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали 
планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя 
рiшень”  

    5 серпня    6 серпняП'ЯТНИЦЯ   7 серпняСУБОТА   8 серпняНЕДІЛЯ
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êîâáàñíèé öåõ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ, âèñîêà Ç\Ï. Äçâîíèòè: Ïí-Ïò 9:00-17:00.  
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ñîðòóâàëüíèöþ ïàðêåòó. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé 
ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 067-410-40-45

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é. Ãðàô³ê ðîáîòè íå 
ïîâíèé ðîáî÷³é òèæäåíü. 063-383-99-19, 097-151-
70-78

  Îïòîâà áàçà Áîðîâñüêîãî çàïðîøóº íà ðîáîòó 
îïåðàòîðà-êàñèðà ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
8000ãðí. ³ âèùå. 067-430-02-80

  Í à  ð î á î ò ó  â  ì à ã à ç è í  " Ï ð î ä ò î ð ã " 
çàïðîøóºòüñÿ:îïåðàòîð-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãà-
ðàíòóºìî: Ç/ï 8000ãðí. ³ á³ëüøå. Âîä³é ÇІË 9000ãðí. 
³ á³ëüøå. Ïðîäàâåöü. Ð³çíîðîáî÷èé. 067-430-02-80 

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ: ïðî-
äàâåöü-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï â³ä 
7500ãðí. 067-430-02-80

pelnmŠ, onqkrch
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Çð³çêà äåðåâ â íåáåçïå÷íèõ ì³ñöÿõ (á³ëÿ áóä³âåëü, 

ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷) 098-607-86-69
  Âèêîíóþ äðûáí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè: ñàíòåõí³êà, 

åëåêòðèêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, êëàäêà öåãëÿíèõ ñòîâá-
÷èê³â. 097-954-56-63

opnd`l
  Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó. 063-342-71-61
  3-õ ë³òðîâ³ áàíêè. 093-837-14-24, 067-265-60-50
  Á/ó ç/÷ Ã-53 Äâèãóí. Êïï ãîëîâêà ÇІË-130 ³íøå 097-

557-84-03
  Áàíêè 0,5 è 1,0, íåäîðîãî, âàçîí³. 093-884-86-66
  Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, øâåéíà ìàøèíêà Âàòèí ïîäêëàäî÷-

íèé, ãåíèðàòîð ÌÀÇ 067-319-91-24
  Áåíçîêîñó Îìî-Ìàêñ³, ÃÄÐ-ïîâåðòåê, áåíçîïèëó Ãóä-

ëàê, Øò³ëü, áîëãàðêó, åë. ëîá-ç³ê, åë. íàñîñè, ßâà-350-634, 
ìëèíîê 220 â., ³íêóáàòîð, åë. äâèãóíè, øóðóïîâåð-òè. 
068-216-34-20

  Áåíçîïèëó, ìîòîêîñó, ñâàðî÷íèé òðàíñôîðìàòîð, äèñêè 
íà Ëàíîñ, Àâòîêëàâ 067-745-69-92

  Âåëîñèïåä "Ñàëþò" á\â. 096-41-23-414  
  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 

063-752-09-18
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äèàìåòð êîëåñà 50 ñì. ç áàãàæ-

íèêîì - 950 ãðí. 063-653-92-22
  Â³òàëüíþ ç øàôîþ êóïå, ñò³íêà êîìôîðòíà ç øàôîþ, 

êð³ñëî ðîçêëàäíå, ñòîëèê æóð-íàëüíèé ñêëÿíèé. 063-629-
49-24, ï³ñëÿ 16.00

  Ãàçîâó ïëèòó á/ó, òåëåâ³çîð 063-335-97-80
  Ãàðàæ â êîîï. "Æèãóë³", â çðó÷íîìó ì³ñò³-ïåðøèé áëîê, 

ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ óòåïëåí³, îáøèò³ âàãîíêîþ, 
ïîêð³âëÿ-ºâðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà 3,8*2,2 
ì., âîðîòà:2,5*1,8ì. 093-430-38-47

  Ãàðàæ â êîîï. "Æèãóë³", 1 áëîê, ñâ³òëî, âîäà, áóðæóéêà. 
068-007-21-49

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

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

067 273 21 22 Ірина

Здам в оренду приміщення 55 кв. м. 
в магазині "Фора" зі сторони суду. 

067–430–84–33

Дизайн та виготовлення поліграфічної 
продукції: візитки, флаєра, плакати, 

брошури, каталоги, банера і багато іншого. 
073–183–56–00, 066–959–4985 (вайбер)

Здам в оренду робочі місця для перукарів, 
візажистів, майстрів манікюру та 

педикюру. 063-026-74-74, 097-43-12-333

  Äà÷íó ä³ë-êó 10 ñîò. íåäîðîãî. 098-321-74-24
  Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó. 063-342-71-61
  Äâèãóí ßÌÇ-236;ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 

õ 1.2 õ 0.6 ì;   êîðîáêà ïå-ðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ; òÿãîâà êàìà-
ç³âñüêà ëåá³äêà; êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 
067-430-79-37, 093-756-39-33

  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

  Çàë³çíó òðóáó 2,3 ì. äèàì. 180 ìì íà ñòîâá áðàìè. 
Ìåòàëåâó áàëêó íà áðàìó ÷è âå-ëèê³ äâåð³. 073-424-19-43

  Çâàðþâàëüíèé àïàðàâò "Êåíòàâð" ÑÂ-250ÍÌÊ, áîëãàð-
êà "Ìàê³òà" 720W, áåíçîïèëà "Øòèëü MS 461? FORTEHSO 
16-105E, á\â. 097-233-27-51

  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ³ äåðåâî íà êîðíþ.. 093-552-27-63
  Çåì. ä³ëÿíêó 14 ñîòîê ð-í 5 øêîëè  097-989-09-79
  Çåì. ä³ëÿíêó, ñ. Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0,37 ãà., º âîäà, 

ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåðêàëà ñ òóìáàìè, êóòîâà ïîëèöÿ. Òåðì³íîâî 097-712-

96-41, 093-44-11-858
  Çåðíî ïøåíèö³, îâñà, ÿ÷ìåíþ òà òþêè ñîëîìè ç³ ñâ³æîãî 

âðîæàþ. 097-577-26-86
  Çåðíî. 068-007-21-31
  Іíäè÷àòà äîìàøí³, ï³äðîùåí³, ñ. Ïëÿõîâà. 096-878-

66-90
  Êàðòîïëþ (15 â³äåð) ì. Êîçÿòèí, á³ëÿ ó÷èëèùà âóë. 

Êàòóêîâà. 097-966-45-67, 096-094-45-09
  Êàðòîïëþ ì³ëêó â ãàðíîìó ñòàí³, 20ãðí\â³äðî, 9 â³äåð. 

096-224-01-71
  Êà÷åíÿò êîðè÷íåâî¿ ³íäîêà÷êè. 098-599-77-95
  Êèëèì êîâðîâèé 2,25 õ 1,5 ì., êèëèì 3 õ 2 ì., øàôà äëÿ 

îäÿãó. 096-424-01-30, 063-691-85-96
  Ê³çî÷êè ð³çíîãî â³êó. 093-646-19-08, 067-838-07-89
  Ê³íü ðîáî÷èé 10 ðîê³â. 096-512-28-55
  Êîçëèêè 3-õ ì³ñÿ÷í³ ïî 500 ãðí. Ìîëîêî êîçèíå ñìà÷íå, 

áåç çàïàõó 1 ë³òð - 30 ãðí 097-587-17-37
  Êîçó ïîðîäèñòó, ïåðâ³ñòêó. 098-705-82-32     (27-28/
  Êîçó ñ³ðó ðîãàòó ï³âòîð³÷íó, ïåðøèì îêîòîì ä³éíó 700 

ãðí, á³ëó ðîãàòó, îäíîð³÷íó íåãóëÿíà 500 ãðí 068-590-
91-45

  Êîðîâó 8 ì³ñ., ò³ëüíà, ñ. Êàøïåð³âêà. 068-041-76-21
  Êîðîâó âèñîêîä³éíó ç òðåò³ì òåëÿì, òðè ì³ñÿö³ ò³ëüíà. 

097-756-75-89, 097-876-76-72
  Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, ò³ëüíó 2 ì³ñ., òà òåëè÷êè 4-5 ì³ñ. 

096-772-01-94
  Êîðîâó. 098-794-35-57
  Êîòåë "Äàíêî-10 êâ" á/â, íåäîðîãî, äèìîõ³äíèé,òóôë³ 

Êàððà íîâ³ 42 ð, ðó÷íèé êó-õîí êîìáàéí, êîëè ôóòáîëüí³ 
NAIKE 42 ð, ìåáë³. 068-044-24-68

  Êîòåë äâîêîíòóðíèé, íåäîðîãî. 098-321-74-24
  Êóð÷à ï³äðîùåíå: áðîëåð, ³ñïàíêà, ìàñòåð ãðåé. 097-

354-76-66
  Êóòîâèé êîìï'þòåðíèé ñò³ë 800 ãðí 063-781-08-26
  Êóõ. ì'ÿêèé êóòî÷îê 3500 ãðí, êóõ.ñò³ë 600 ãðí, 

õîëîäèëüíèê 2500 ãðí, ê³ì. ñò³íêà 1000 ãðí 063-966-
65-11

  Ì`ÿêèé êóòîâèé äèâàí á/â, ñò³íêà ìåáëåâà 3,5 ì. á/â â 
ãàðíîìó ñòàí³. 067-477-40-32

  Ìàë³ òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêà òà ïøåíèö³. 098-587-31-69, 
067-429-73-29     

  Ìàòðàö îðòîïåäè÷íèé á/ó 1600õ2000  ö³íà 950ãð. 067-
430-02-80

  Ìåáë³ àïòå÷í³ á/â, íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê, â³òðèíà, 5 
áàòàðåé ºâðî. 063-392-93-20, 098-974-29-35

  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, õîëîäèëüíèê á/â , ïðàëüíà ìà-
øèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþ-òåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 
067-457-08-87

  Ìëèí Åë³êîð-1, á³òîíîì³øàëêà À-ÂІÊÒ 130/80, ñò³ë 
îâàëüíèé øïîí³ðîâàíèé äóáîì, ñò³ë íàï³âîâàëüíèé ó â³ä-
ì³ííèõ ñòàíàõ êîâðè 2õ3, 2.80õ4.80, êîâðîâà äîð³æêà 2õ10, 
êîìï'þòåðíèé ñò³ë 097-634-00-43

495976

494017

496152

495584

496147

496150

495639

491433

496657

  Ìîòîáëîê "Çîðÿ", ³äåàëüíèé ñòàí, ôðåçè, ïëóæêè, ï³ä-
ãîðòàííÿ, ñ³âàëêà, íåäîðîãî. 097-156-43-66

  Îäíîñòïàëüí³ êðîâàò³-2, äèâàí ðîçêëàäíèé, ìàñëÿíèé 
åëåêòðîíàãð³âà÷ 10 ñåêö³é. 093-353-67-33, 093-618-01-70, 
097-494-15-89  /29-31/

  Ïàé ïøåíèö³, êóêóðóçè ïî 1,5 ò., àáî ÷àñòèíàìè, 3 
ì³øêè æèòà, ÷àñíèê îçèìèé, êàðòîïëþ âåëèêó, ñåðåäíþ. 
068-216-34-20

  Ïëèòà åëåêòð. 4 êîìô+äóõîâêà, â³äì³í. ñòàí, òðàêòîðíà 
áîðîíà, áî÷êà ìåò. íà 200 ë., ñêåéò ï³äë³òêîâèé 70 ãðí. 
067-992-49-59, 063-020-88-81

  Ïîðîñÿò ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 15-17 êã. ñ. Êîçÿòèí. 097-
906-39-64     

  Ïîðîñÿò ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 067-596-07-49  
  Ïîðîñÿòà 10-15 êã, ñ. Ìàõí³âêà. 068-597-95-96
  Ïîðîñÿòà äîðîñë³, ñàìîñò³éí³, 15-18 êã., ì. Êîçÿòèí. 

098-462-79-09
  Ïîðîñÿòà ìàë³. 067-795-18-46, 098-645-80-12
  Ïîðîñÿòà ì'ÿñíî¿ ïîðîäè ïî 15-16 êã Óêðà¿íñüêà á³ëà 

+ Ëàíäðàñ ñ. Êîçÿòèí ïî 2500 ãðí ïàðà 097-255-51-60

  Ïîðîñÿòà ì'ÿñíî¿ ïîðîäè 25 êã 097-827-81-95
  Ïîðîñÿòà ïåòðåí 20 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà ïåòðåí äî 20 êã, ñ. Êîðäèø³âêà. 096-444-

96-90
  Ïîðîñÿòà. 068-491-78-13
  Ïîðòôåëü øê³ðÿíèé, íîâèé, ðþêçàêè íîâ³, äæèíñè á\â, 

êîñòþìè õ\á íîâ³, ïîñóä, ëîæêè, âèëêè íîâ³ àëþì³í³ºâ³, 
òàð³ëêè, ÷àðêè, ñàëàòíèöÿ ñêëÿíà, íîâ³.  096-41-23-414   
\30-34\

  Ïîðîñÿòà ï³äðîùåí³ ãàðíî¿ ïîðîäè 093-409-34-54, 
096-063-05-51

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

  Ïðàëüíó ìàøèíó "Ñàìñóíã", ñòàí íîâî¿ 3600 ãðí. äëÿ 
ìàëåíüêî¿ âàííî¿ ê³ìíàòè. 098-966-51-05

  Ïðàëüíó ìàøèíó LG, âñå ïðàöþº ñò³éêà äî ïåðåïàä³â 
íàïðóãè. 073-181-95-71

  Ñåðâ³ç ðàäÿíñüêèé íà 6 ïåðñîí, íàá³ð ëîæîê òà âè-
äåëîê ïîñð³áëÿíèõ íà 6 ïåðñîí, òàð³ëêè çàêóñî÷í³.  093-
849-93-36
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495569

496259

496739

495974

496257

 496156

496737

  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-êà-
ëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Ñêëÿí³ áàíêè: ìàéîíåçí³-1.5 ãðí, 0.5 ë-2 ãðí, 0.45 ë ç 
çàë³çíîþ êðèøêîþ-2 ãðí, 0.5 ë ç çàë. êðèøêîþ -3 ãðí. Äî-
ñòàâêà ïî Êàçÿòèíó 097-690-98-33

  Òåëåâ³çîð JVC , á/â ðîáî÷èé ñòàí 300 ãðí., óí³òàçè äâà 
êîìïëåêòè, 500 ãðí/êîìïëåêò, ñàìîâèâ³ç, ñ. Êîçÿòèí. 063-
870-87-80, 097-628-80-73

  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 2006 ð., âõ³äí³ äåðåâ’ÿí³ äâåð³ 
200õ80, ì³æê³ìí. äâåð³ 3 øò. ç³ ñêëîì 200õ70. 096-215-55-
85, 063-276-64-74

  Òåëèöþ ò³ëüíó 2 ì³ñÿö. 093-767-92-80
  Òåëèöþ ò³ëüíó 7 ì³ñ., äàòà îòåëó 22.08.21 ð., ñ. Êîçÿòèí, 

18000 ãðí.  063-289-15-72
  Òåëèöþ ÷îðíî-á³ëó â³ä õîðîøî¿ êîðîâè 1 ð³ê 4 ì³ñ. 

096-399-09-40
  Òåëè÷êó íà êîðîâó, ïîðîäà ñåìåíòàëêà â³ä äîáðî¿ êî-

ðîâè. 063-648-20-99
  Ò³ñêè âåëèê³ â-âà ÑÑÑÐ, øâåéíó ìàø. ïðîìèñëîâó 

"Ñèíãåð", áåçïîñàäêà, òà ìîòîðè 2 øò äî øâåéí.ìàø., 
óìèâàëüíèê êâàäðàòíèé åìàëü.íîâèé. 093-058-78-43

  Òðàêòîð Ò40 ³ âñå äî íüîãî, ïëóã, êóëüò³âàòîð, êîñèëêà, 
ïðè÷³ï. 063-582-08-13

  Òþêè ñîëîìè ïøåíèö³ 12 ãðí, ÿ÷ì³íêà 15 ãðí 097-827-
81-95 

  Óìèâàëüíèê, äëÿ âàííî¿ ê³ìíàòè, á³ëèé ç òóìáîþ 60 ñì., 
âàçîí ä³ôôåíáàõ³ÿ, âèñîòà 1 ì. 096-35-05-370

  Õîëîäèëüíèê "ÀÒËÀÍÒ" â ³äåàëüíîìó ñòàí³, á³ëèé 180. 
Òðè øóøëÿäè íà çàìîðîçêó. 3800 ãðí. ç äîñòàâêîþ. 073-
424-19-43

  Õîëîäèëüíèê "Âåêî" á/â. 096-443-32-73, 097-122-03-19
  Õîëîäèëüíèê á/â "Åëåêòðîëþêñ". 093-488-78-48
  Õîëîäèëüíèê Åëåêòðîëþêñ á\â 3000 ãðí. 093-488-78-

48 30-31
  Õîëîäèëüíèê Іíäåç³ò á\â 1000 ãðí. 063-288-42-06 
  Öåãëà ÷åðâîíà ïåðåãîðîäî÷íà 1000 øò.- 3 ãðí/øò., 

öåãëà âîãíåòðèâêà 100 øò.- 10 ãðí/øò. 097-628-80-73, 
063-870-87-80

  Öåãëó ìàõàðèíåöüêó, íåäîðîãî. 093-998-01-22, 067-
129-83-14

  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

  Øê³ðÿíó óïðÿæ äëÿ êîíÿ òà ïëóã äëÿ ïîñàäêè òà êîïêè 
êàðòîïë³. 097-642-10-30    

  ß÷ì³íêà òþêîâàíà 25ãðí.\òþê. ñ. Ñîê³ëåöü.  097-34-
09-608

  ß÷ì³íü 5 ì³øê³â, 22 â³äðà 093-704-06-26, 098-992-40-27

meprunlIqŠ|
  2-õ ê³ìí.êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâåðõ, íå êóòîâà 

098-826-20-13 
  Áóäèíîê â ð-í³ ÏÐÁ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 068-505-

59-44
  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ñàäîâà 54, çàã. ïë. 71, 

æèòëîâà 41, ãàç, âîäà, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òí. êóõíÿ, çåì. 
ä³ë. 20 ñîò. 067-772-36-79

  1-ê³ìí. êâ. 4 ïîâ., öåíòð, ÷åñüêèé áóäèíîê. 093-704-
31-57

  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. , öåíòð, ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ. 5/5 ïîâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà, âóë. Ãðóøåâ-
ñüêîãî, 74, çàã. ïë. 35,7 êâ.ì. êîíäèö³îíåð, ìåáë³, ³íä. 
îïàëåííÿ, ïàðêîì³ñöå. 17500. 093-769-69-80, 093-631-
91-56  

  1-ê³ìí. êâ. áåç ðåìîíòó, ïë. 28.1 êâ. ì., ãàç, âîäà, 
³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 1 ñîòêà. 096-
824-69-61

  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ. ì., îäíîïîâåðõ. áóä., öåíòð, òåðì³-
íîâî. 093-732-76-15

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

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

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

  1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-427-67-88
  2-ê³ìí êâ. çàã. ïë. 41 êâ.ì., âèñîê³ ñòåë³, áåç ðåìîíòó, 

º ãàç. êîòåë, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè îêðåìîãî âõîäó. 11000 
òèñ. 093-553-84-96 Êàòåðèíà, 050-59-76-161 Îëåíà

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

  2-ê³ìí. êâ. 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë. ì\ï 
â³êíà. 093-704-31-57

  2-ê³ìí. êâ. öåíòð 5/9, áåç ðåìîíòà, ñåðåäíÿ. 093-
704-31-57

  2-ê³ìí. êâ. öåíòð, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíå ïëàíó-
âàííÿ. 093-704-31-57

  2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., öåíòð, 3-é ïîâåðõ. 063-359-40-07
  2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., öåíòð, 3-é ïîâåðõ. 063-359-40-07
  2-ê³ìí. êâ., â îäíîïîâ. áóäèíêó ç çåì. ä³ë., íà êðóãó, 

á³ëÿ äåïî. 063-843-94-57
  2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-676-

84-32
  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, àáî ì³íÿþ íà áóäèíîê, 5/5 ê³ìí. 

ðîçä³ëüí³, 43,7 êâ. ì., êóõíÿ 6 êâ.ì, ëàì³íàò, íàòÿæí. ñòåë³, 
ì/ï â³êíà, êîòåë+êîëîíêà. 093-227-98-32

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

  2-õ ê³ìí. êâ. ïë. 42,1 êâ.ì., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðîðåìîíò, òåðì³íîâî. 063-391-85-26, 098-987-81-19  
/30-31/

  2-õ êІìí. êâ., ïë.42,1 êâ. ì., öåíòð 4 ïîâ., ³íä. îïà-
ëåííÿ, ºâðîðåìîíò, îáî¿ ó â³òàëüí³. 063-691-85-26, 098-
98-78-119

  3-ê³ìí. êâ. 4 ïîâ., öåíòð., ³íä. îïàë., ñåðåäíÿ. âóë. 
Ñêëÿðîâà, 1.  093-704-31-57

  3-ê³ìí. êâ., 2-ïîâåðõ. áóäèíêó, âóë. Ï Îðëèêà 1. 063-
392-93-20, 098-974-29-35

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

  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 4\9 ïîâ. ç ìåáëÿìè, ³íä. îïà-
ëåííÿ, êîíäèö³îíåð, ðåìîíò.  063-629-49-24, ï³ñëÿ 16.00 

  4 ê³ìíàòè 1 ïîâ. çàã.ïë. 77.7 ì2, ïëîùà ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèò. 0.2 ãà, ñò³íè ç öåãëè, öåíòð.îïàëåííÿ, ñ. Òèòóñ³âêà 
098-225-69-05, 093-115-87-04

  Áóäèíîê  ç çåì. ä³ëÿíêîþ 0,7 ãà, ñ. Ñîê³ëåöü. 093-
731-63-80

  Áóäèíîê , ãîñï. áóä³âë³, æèòëîâèé ñòàí, çðó÷íîñò³, çåì. 
ä³ë-êà 6 ñîò., âóë. Öåíòðàëüíà. 093-704-31-57

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

  Áóäèíîê 90 êâ. 4 ñîòêè, ãîç. áóä³âë³, ãàç, íåïîäàë³ê â³ä 
öåíòðó 063-773-28-96

  Áóäèíîê â ð-í³ ÏÐÁ, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ. 093-563-
81-40

496445

496735

496224

496330
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  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, çàã. ïëîù. 65,1 
êâ. ì., æèòë. ïëîù. 41,3, êóõíÿ, âåðàíäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, âáèð. ë³òíÿ, îãîðîæà, ãàç+ï³÷íå 
îïàë. 063-392-91-02

  Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., 
àáî ï³ä äà÷ó. ñ. Êîçÿòèí. 4800. 093-704-31-57

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

  Áóäèíîê íà "Ïîëå ÷óäåñ" 093-445-29-76
  Áóäèíîê 120 êâ. ì., ð-í àâòîâîçàëó, ñàä, ñàðàé, çåì. 

ä³ë-êà 10 ñîò. 063-147-27-63
  Áóäèíîê íîâèé, ðåìîíò, 220 êâ.ì.-çàãàëüíà, 74 - æèò-

ëîâà, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò., "Öàðñüêå ñåëî". 093-704-31-57
  Áóäèíîê ñ. Áëàæ³¿âêà, ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³. 068-

762-82-70
  Áóäèíîê ñ. Ä. Ìàõàðèíö³, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëî-

äÿçü, ñàäîê, 60 ñîò. çåìë³. 093-024-06-07
  Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³ â öåíòð³, õîç. áóä³âë³, âñ³ 

çðó÷íîñò³. 098-903-68-45
  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà 

ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-
486-01-79, 093-031-24-52

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, íåäîðîãî ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, 
18 ñîò. çåìë³, ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

  Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòð. òà êðèíè÷íà, 
ãàç+ï³÷íå îïàë., ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 
067-415-23-49

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, âóë. Ïðèâîêçàëüíà 19, òåðì³-
íîâî. 098-762-81-31

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, ì/ï â³êíà, ãàç-ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ñàðàé, íîâà êðèíèöÿ. 098-854-22-31

  Áóäèíîê ñ. Ñåëèùå, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 063-
056-41-75

  Áóäèíîê ñ. Ñîê³ëåöü, º âîäà, ãàç, âàííà, òóàëåò. Íå 
äîðîãî 097-706-53-64

  Áóäèíîê ñ. Òèòóñ³âêà, ãàç, âîäà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, 25 ñîò., âóë. Ãåðî¿â 12 íà ïî÷àòêó ñåëà 
096-295-09-54

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

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

  Áóäèíîê öåãë. 90 êâ. ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, 
ñàðàé, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 
067-756-51-92  

  Áóäèíîê öåãë., ñ.Òèòóñ³âêà, âîäà, ãàç+ï³÷íå îïàë., 
³íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõ., êàíàë³çàö³ÿ 90 
êâ. ì. 096-075-70-17

  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 ì2, ãàðàæ, ñàðàé, ë/êóõíÿ, 
ïîãð³á-âñå öåãëà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ. Òèõèé öåíòð, 12 
ñîòîê, ñàä 067-409-35-37

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ð-í øêîëè ¹3, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷-
íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé, 7,5 ñîò. 063-056-41-75

  Áóäèíîê öåãë., ³íä. îïàëåííÿ ïî âóë. І. Ôðàíêà, çåì. 
ä³ë-êà 6 ñîò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê, ïîðó÷ ç öåíòðîì, ð-í ë³êàðí³, çåì. ä³ë-êà 30 
ñîò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãàðàæ ñàðàé, ä³ë-êà 4 ñîò. àáî îìí³í íà êâàðòèðó. 068-
271-40-31, 067-756-51-92 ( 29-31)

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

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

  Áóäèíîê, º ñàðàé, ïîãð³á, ï³÷íå îïàëåííÿ, 12 ñîòîê 
çåìë³, ì. Êîçÿòèí, âóë. Áåñàðàáîâà 62.  097-197-18-78 
Àíàòîë³é

  Áóäèíîê, ñ. Âåðíèãîðîäîê. 063-273-73-68
  Äà÷à òîâàðèñòâî "À³ñò" Òàëèìîí³âêà, 5 ñîòîê, º áóäè-

íîê 4õ6 ç á³ëî¿ öåãëè, âóë. Ñàíàòîðíà 389 063-288-15-08, 
096-725-43-61

  Äà÷ó â êîîïåðàòèâ³ "Âèøåíüêà". 096-443-32-38 
  Ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, ñ. Ìàõí³âêà, 0,31 ãà, âóë. Øåâ-

÷åíêà 39. Іðèíà 066-400-87-55
  Çåì. ä³ëÿíêà "Ïîëå ×óäåñ", âóë. Âîëîäèìèð³âñüêà 38, 

15 ñîò., ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 098-479-19-16
  Çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò., ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî 10, òåðì³íîâî. 

063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ëÿíêà, 10 ñîò., ç õàòèíîþ â öåíòð³ ì³ñòà, ïî-

ãð³á, ñàðàé, âîäîã³í (á³ëÿ êàôå "Êðîêóñ"). 097-254-50-40, 
093-340-91-21 

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

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî â çâ’ÿçêó ç ïåðå¿çäîì ñ. Ìàõí³âêà 
ç óñ³ìà çðó÷í. ïîðó÷ ç öåíòðîì. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ãàç, 
âîäà, º  ï³÷íå îòîïëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çåì-íà 
ä³ëÿíêà 60 ñîò., ñàðàé.  097-60-57-822

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

  ×àñòèíà áóä., ð-í ðèíêà "Õë³áîäàð". 063-020-88-40
  ×àñòèíà áóäèíêó ç ä³ëÿíêîþ, âóë. Öåíòðàëüíà, 11,34 

ñîò. 097-378-51-28
  ×àñòèíà áóäèíêó, 32 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, íåäî-

ðîãî. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, çåì. ä³ë-

êà 3,5 ñîò. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó,áåç ðåìîíòó, ïðîâ. Ëóãîâèé çåì. ä³ë-

êà 15 ñîò. 093-704-31-57
  ×àñòèíà íåäîáóäîâàíîãî áóäèíêó, ì. Êîçÿòèí. 063-

607-46-98
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³ Êîçÿòèíà ç óñ³ìà çðó÷íîñ-

òÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ïîãð³á, ãàðàæ, 
çåì. ä³ë-êà 4 ñîò.. 067-604-53-09, 067-713-31-50

`bŠnlnŠn
  ÂÀÇ 2107 1993 ð.â., 1,5,  äåòàë³ çà òåëåôîòíîì 068-

214-29-86
  Ìàçäà 626, 1986 ð.â. 2.0. 068-080-22-14
  Ì³öóá³ñ³ Ëàíöåð 1,8 äèçåëü, 1985 ð.â., ìîæëèâî íà 

çàï÷àñòÿì, òèòàíè R14. 093-188-03-20
  Ìîñêâè÷ ІÆ êîìá³ 1981 ð.â. â ãàðíîìó ñòàí³. 093-442-

61-43  /30-31/
  Ïðè÷³ïè àâòîìîá³ëüí³: äâîõîñíèé, îäíîîñíèé, ñ. Ìàõ-

í³âêà. 096-806-46-68
  Òðàêòîð Ò-40 áåç ïåðåäêà, ïðèöåï, êóëüòèâàòîð, ïëóã, 

ï³äéîìíèê. 067-151-26-11, 063-776-65-12
  Øêîäà Îêòàâ³ÿ 2004 ð. â., óí³âåðñàë 1,6, ãàðíèé ñòàí, 

ìàêñ. êîìïëåêòàö³ÿ. 063-829-38-85
  Ìîòîöèêë Ìóñòàíã ÌÒ 110-2, 2017 ð.â., íîâèé, ìîòèãà 

äî ìàëîãî òðàêòîðà íà 4 ðÿäêè, êîïêà íà 2, ï³äãîðòàòè íà 
3 ðÿäêè. 098-826-20-26

jrok~
  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 

063-585-23-50, 097-648-46-69

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

  Àêîìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè, 
ãàç. ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ìåòàëîáðóõò 
÷îðíèõ òà êîë. ìåòàë³â,  ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 073-712-19-
91, 097-712-19-91  

  Áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ â³ä 3 äî 
5 êÂò. 068-216-34-20

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè 
êîë. Ìåòàëó, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñ-
íåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ 
îïàëåííÿ. 097-793-55-95

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

  Çåìåëüíèé ïàé,ìîæëèâà àðåíäà. 097-819-26-26

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

  Êîíòåéíåð 3ò. 096-160-11-85

  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80

  Ìîïåä "Ãàçîâè÷îê" 068-209-78-26

  Ðèñîâèé ãðèá, àáî ³íä³éñüêèé ìîðñüêèé ðèñ. 063-065-
45-94, 096-935-12-47

  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, ÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³, 
ÿëîâ³,³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìîíå-
òè, îðäåíè, ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîô., ïëàòè, ðàä³îäåòàë³. 
067-161-61-62

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

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

  Ãîð³¿ ö³ëèé, ï³ð’ÿ, ïåðèíè ïóõîâ³. 098-57-24-244, 063-
530-27-48

lIm“~
  Ì  2-õ ê³ìí. êâ. íà 1-ê³ìí. êâ. 093-091-65-97

pIgme
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè, 2 ì³ñ. ïðè-

â÷åí³ äî ëîòêà. 096-886-25-27, 063-46-26-1912

  Áóäó ðàäèé çíàéîìñòâó ç í³æíîþ ³ äîáðîþ æ³-
íî÷êîþ ïåíñ³éíîãî â³êó äëÿ ïîäðóæíüîãî æèòòÿ. 
Ïðî âñå ³íøå ïðè ñï ³ëêóâàíí³  ïî òåëåôîíó 
098-876-16-40

  Â³ääàì ðóäåíüêå öóöåíÿ ä³â÷èíêó â ëþáëÿ÷³ òà òóðáî-
òëåâ³ ðóêè. 073-633-30-07

  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíêó, öåòð. 063-628-59-26, 
063-628-59-15

  Â³çüìó õëîïö³â íà êâàðòèðó. 093-884-86-66

  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äåïóòàòà ì³ñüêî¿ ðàäè ¹22 íà 
³ì`ÿ Ñëîáîäÿíèê І. Ì. ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Çäàì 1-ê ³ìí. êâ. â öåíòð³ .  063-026-74-74, 
097-43-12-333

  Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 220ãðí./äîáà. 063-170-20-95
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ñàëîí, ìàãàçèí, 17 êâ. ì., 

âñ³ çðó÷íîñò³. 063-934-30-93

  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, ïîðó÷ ç öåíòðîì, áåç çðó÷íîñ-
òåé. 093-892-27-23

  Ïîðçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ â³êîì 30-40 ðîê³â äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ñ³ì’¿, ïîãîäæó íà ïåðå¿çä. 097-71-80-394 Êîëÿ

  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî óòåïëåííþ êîìèíà òà áóäèíêó. 
098-321-74-24

  Ïîòð³áíà ïîì³÷íèöÿ ïî çàì³ñüêîìó áóäèíêó (á³ëÿ Êèºâà). 
Ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ. Ç ïîíåä³ëêà ïî ïÿòíèöþ. Ïðèáè-
ðàííÿ, ãîòóâàííÿ ¿æ³, äîãëÿä çà êâ³òíèêàìè 050-477-73-71, 
050-351-91-77

  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâîõ ä³â÷àò àáî æ³íêó, âñ³ çðó÷íîñò³. 
096-183-12-17, 063-976-22-07 Ãàëÿ

1. Інвестор (замовник): ПрАТ «НЕК УКРЕ-
НЕРГО».
Поштова і електронна адреса: Україна, 
01032, місто Київ, вул. Симона Петлюри, 
буд.25, kanc@ndc.energy.gov.ua.
2. Місце розташування майданчиків (трас) 
будівництва (варіанти): Вінницька обл., 
Козятинський р-н., с.Махаринці.
3. Характеристика діяльності (об'єкта): ре-
конструкція ПС 330 кВ «Козятин» шляхом 
заміни обладнання резервного електро-
живлення засобів зв’язку. Проектований 
об’єкт не становить підвищену екологічну 
небезпеку.
4. Соціально-економічна необхідність пла-
нованої діяльності: підвищення надійності 
електроживлення споживачів.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і 
експлуатації: 
 земляних – в межах існуючих приміщень 

підстанції;
 сировинних – забезпечується будівель-

но-монтажною організацією;
 енергетичних – (паливо, електроенергія, 

тепло) – електропостачання будівництва 
від системи власних потреб підстанції;

  водних – господарчо-питні потреби 
персоналу монтажних бригад заг. об-
сягом 3,36 тис. л;

 трудових – під час будівництва забез-
печує будівельно-монтажна організа-
ція, під час експлуатації.– ПрАТ «НЕК 
«Укренерго».

6. Транспортне забезпечення (при будів-

ництві й експлуатації): на період будів-
ництва за договором з підрядною орга-
нізацією.
7. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за варіантами: немає.
8. Необхідна еколого-інженерна підготов-
ка і захист території за варіантами: немає.
9. Можливі впливи планованої діяльності 
(при будівництві й експлуатації) на на-
вколишнє середовище:
 клімат і мікроклімат: немає
 повітряне - мінімальні викиди в період 

експлуатації
 водне - немає
 грунт - немає
 рослинний і тваринний світ, заповідні 

об’єкти - немає
 навколишнє соціальне середовище (на-

селення) - немає
 навколишнє техногенне середовище - 

немає
10. Відходи виробництва і можливість їх 
повторного використання, утилізації, зне-
шкодження або безпечного захоронення: 
під час будівництва утворювання будівель-
ного сміття, що вивозиться спеціалізова-
ною організацією з урахуванням вимог 
Правил поводження з окремими видами 
вторинної сировини в НЕК «Укренерго».
11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно 
до ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості: з матеріалами 
ОВНС та проекту можна ознайомитися за 
адресою: місто Київ, вул. Симона Петлюри.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
496662

  Áóäèíîê â ñ. Âåðáîëîçè, öåíòð, ãàç, âîäà. 097-740-
97-72, 093-786-37-44 

  Áóäèíîê 58,6 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ ìåòàë., 6 ñîò., âóë. Êàòóêîâà. 096-607-
54-27

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

  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí. 063-398-85-14   
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿ-

òèíà, ãàç\ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., 
ïëîùà ä³ëÿíêè 16 ñîò. 5500 ó.î. 098-499-08-59

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

  Áóäèíîê âóë. Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé, 
ãîðîä, ïîãð³á. 067-368-56-14, 2-23-74

  Áóäèíîê âóë. Öåíòðàëüíà 35 (ð-í ðåäàêö³¿ "Â³ñíèê") 
ãàç, ãîñï. áóä³âë³, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, 25,94 ñîò. 097-
378-51-28

  Áóäèíîê ãàçèô. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàðàæ. ñ. Êîçÿòèí, 
âóë. Äóá³í³íà, 19. 063-296-29-70, 068-053-47-49  

  Áóäèíîê äîãëÿíóòèé 74 êâ. ì., ñ. Âåëèêå, ñàäîê, ãîñï. 
áóä., 2 ïîãð³áè, êîëîíêà ó äâîð³, ãàç+ï³÷íå îïàë. 097-
321-58-60

  Áóäèíîê äîãëÿíóòèé 80 êâ. ì., æèëèé ñòàí, âñ³ 
çðó÷íîñò³, âîäà, âàííà, ãàðàæ, 10 ñîò. ãîðîäà, ñàäîê, 
êðèíèöÿ, ë³ò. êóõíÿ, ïîãð³á, ñ. Êîçÿòèí. 097-628-48-13, 
073-058-41-21

  Áóäèíîê æèòëîâèé 76,7 êâ. ì., çåì. ä³ë. 38 ñîò., âóë. 
Ïîä³ëüñüêà. 097-628-80-73, 093-419-93-87, 063-870-
87-80

  Áóäèíîê ç á³ëî¿ öåãëè, äà÷à íà "Ïëàíîâîìó", ñòàí 
æèëèé. Ç ñó÷àñíèìè ìåáëÿìè. ôîòî íà âàéáåð. 65 òèñ. 
ãðí. 093-537-85-38

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

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

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, â ð-í³ ÏÐÁ, çåì. 
ä³ë-êà 10 ñîò. 063-436-79-26

  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ. ì., ãàç, âîäà, öåíòð, âóë. 
Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99

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

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

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè ¹3, 4- ê³ì-
íàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå îïàëåííÿ, 
çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84

  Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, âóë. Êðèâîøå¿íà, ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 096-901-69-
75, 097-497-12-84
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ОВЕН 
Якщо ви ще не були у відпустці, не тяг-
ніть. Вам потрібно набратися сил і заря-
дитися енергією. Цього тижня з'явиться 
реальна можливість для корекції своєї 
долі, внесення в неї чогось нового, не-
звичного. Довіртеся голосу своєї інтуїції, 
і вона вас не підведе.

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо в своїх планах ви проігноруєте 
інтереси партнерів, друзів або сім'ї, 
то це не кращим чином позначитися 
на ваших стосунках. Постарайтеся не 
зв'язувати себе ніякими обіцянками, 
будьте обачнішими, щоб уникнути не-
порозумінь. 

БЛИЗНЮКИ 
Якщо у вас є цікаві ідеї та чудові думки, 
то саме зараз вони будуть затребувані і 
здійсняться. Тиждень принесе зна-
йомства з новими людьми, побачення, 
подорожі та багато яскравих вражень. 
Ваше особисте життя різко зміниться, 
причому саме так, як ви мріяли.

РАК 
Не варто заздалегідь переживати з 
приводу подій, що насуваються. Але 
краще планувати справи і зустрічі на цей 
тиждень, в іншому випадку вони будуть 
дещо хаотичними. Розвиток подій 
багато в чому залежатиме від вашого 
погляду на проблему.

ЛЕВ 
Цей тиждень може вас багато чому 
навчити. Вам варто пересилити себе 
і звільнитися від ряду комплексів, які 
ускладнювали ваше життя. У справах 
слід дотримуватися порядку і слідува-
ти інструкціям. На службі вас чекають 
великі успіхи, якщо не будете розміню-
ватися на дрібниці. Тиждень вдалий для 
здобуття додаткового джерела доходу. 

ДІВА 
Ви можете захопити оточуючих своїми 
здібностями, розкривши творчий 
потенціал. Уміння слухати і чути плюс 
творчість подарує вам успіх в будь-якій 
сфері. У четвер не плануйте нічого сер-
йозного, краще взагалі виїхати за місто і 
пожити на дачі. 
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ТЕРЕЗИ 
Ділова поїздка може відкрити перед 
вами нові перспективи. Є шанс, що 
удача посміхнеться вам, також можли-
вий і зовсім закономірний зліт в кар'єрі. 
Ризиковані підприємства завершаться 
успішно тоді, якщо ви правильно роз-
рахуєте свої сили, і не будете покладати 
великі надії на чиюсь допомогу. 

СКОРПІОН 
Ви зможете позбутися від усього старого і 
непотрібного. Подивіться філософськи на 
ситуацію, що склалася, і ви побачите ви-
хід. До того ж, ваша кохана людина вкаже 
вам правильний напрямок. У п'ятницю 
ввечері непогано б влаштувати невеличке 
свято, запросити друзів на пікнік. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вам особливо важливо буде відчути 
свою незалежність. Це допоможе роз-
крити творчий потенціал і продемон-
струвати свої можливості оточуючим. На 
роботі буде багато суперечок і дискусій, 
постарайтеся вислухати опонента і аргу-
ментовано заперечити. 

КОЗЕРІГ 
Не відмовляйтеся від запропонованої 
допомоги, так як шанси впоратися з 
поставленими завданнями поодинці 
дорівнюють нулю. У понеділок головні 
новини можуть очікувати вас вдома. 
У вівторок постарайтеся звільнити для 
себе більше часу і звести спілкування з 
іншими до розумного мінімуму. 

ВОДОЛІЙ 
Вам доведеться не один раз відстоюва-
ти свою точку зору перед оточуючими. 
Намагайтеся робити це максимально ко-
ректно і аргументовано, але не випускай-
те з уваги слова опонентів, в них можуть 
виявитися цінні поради. В кінці тижня 
добре б уникати конфліктних ситуацій. 

РИБИ 
Настає досить складний і відповідаль-
ний період, який може супроводжувати 
деяке внутрішнє напруження. Для до-
сягнення успіху знадобиться сила волі, 
зосередженість і душевна рівновага, а 
якщо бути оптимістом, то все задумане 
здійсниться.

АНЕКДОТИ 
Як у мене на особистому фрон-
ті? Як у морзі: тихо, мирно, іноді 
новеньких привозять.

***
– А чого ви з ним розійшлись?
– Та він мені 2 місяці нив: «Ти 
мене не любиш»
– І шо?
– Переконав!

***
Приходить чоловік у морг, там 
три трупи і всі посміхаються. 

Чоловік запитує:
– Чого це вони посміхаються?
– Та цей в казино спочатку 
програв увесь свій достаток, 
потім знайшов фішку і виграв 
мільйон $, серце не витримало 
– від щастя помер.
Другий 20 років вмовляв 
дружину змінити позу, коли по-
годилася – помер в екстазі.
– А третій?
– Цього блискавкою вбило.

– А чого посміхається?
– Так думав фотографують.

***
Священник в пустелі зустрівся з 
левом. Почав молитись з пере-
ляку: 
– О, Боже! Молю тебе, внуши 
цьому леву християнські почуття! 
Лев сідає на задні лапи, схиляє 
голову і вимовляє: 
– Благослови, Господи, їжу, яку 
я зараз прийму.

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 3 ÑÅÐÏÍß

+17°Ñ +19°Ñ
+21°Ñ +25°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 31 ËÈÏÍß

+20°Ñ +24°Ñ
+25°Ñ +30°Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß, 30 ËÈÏÍß

+19°Ñ +21°Ñ
+22°Ñ +29°Ñ

ÍÅÄІËß, 1 ÑÅÐÏÍß

+19°Ñ +22°Ñ
+24°Ñ +28°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 2 ÑÅÐÏÍß

+20°Ñ +21°Ñ
+24°Ñ +31°Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 29 ËÈÏÍß

+20°Ñ +20°Ñ
+24°Ñ +30°Ñ

Погода у Козятині 
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ÄÎÇÂ²ËËß

На березі озера Цукерня 
горів «Живий вогонь»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Â ñóáîòó, 24 ëèïíÿ, íà ì³ñöåâîìó ñòàä³-
îí³ ì³æ îçåðàìè â ñåë³ ßêóøèíö³ ïðîéøîâ 
Õ²² Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü «Æèâèé âî-
ãîíü». Â³äêðèëè éîãî ôëåøìîáîì, â ÿêîìó 
âçÿëè ó÷àñòü 40 êîëåêòèâ³â. «Çàïàëþâàëè» 
òàì ³ íàø³ çåìëÿêè.

Êîëè â ßêóøèíö³ ò³ëüêè ç’¿æäæàëèñÿ 
ãîñò³ ôåñòèâàëþ, îðãàí³çàòîðè ñâÿòà ïðîâî-
äèëè ðåïåòèö³þ ôëåøìîáó «Æèâèé âîãîíü 
ºäíàº Óêðà¿íó, Æèâèé âîãîíü ºäíàº ñâ³ò».

Ñâÿòî ïî÷àëîñÿ î 12-é ôëåøìîáîì, 
â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü á³ëüø ÿê òèñÿ÷à ó÷àñ-
íèê³â. Ñåðåä àðòèñò³â áóëè íàø³ çåìëÿêè: 
âîêàëüíèé àíñàìáëü «Êàëèíà» òà òàíöþ-
âàëüíèé êîëåêòèâ «Þí³ñòü» ç ñîë³ñòîì 
Îëåêñàíäðîì Áîíþêîì. Ï³ñëÿ ôëåøìîáó 
òàíöþâàëüí³ òà âîêàëüí³ êîëåêòèâè ïðåä-
ñòàâëÿëè êóëüòóðó ñâîãî êðàþ.

Ãóðò «Êàëèíà» Öåíòðó äîçâ³ëëÿ Ìàõ-
í³âñüêî¿ ãðîìàäè íà ôåñòèâàë³ ñï³âàâ íîâ³ 
ï³ñí³ Àíòîí³íè Ïåòðóøêåâè÷. Òàíöþâàëü-
íèé êîëåêòèâ «Þí³ñòü» ï³ä êåð³âíèöòâîì 
õóäîæíüîãî êåð³âíèêà ²ðèíè Áîíþê òàêîæ 
äîëó÷èëèñÿ äî êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè.

Âñòèãàëè íàø³ ä³â÷àòà òà õëîïö³ ïðîéòèñÿ 
ÿðìàðêîì ñóâåí³ð³â, çàãëÿíóòè íà ³ãðîâ³ ìàé-
äàí÷èêè òà ôîòîçîíè. ßêùî áàãàòüîì ïðè-
ñóòí³ì õîò³ëîñÿ çíàéòè êåðìî ó áàáè ßãè, 
òî íàøèì ä³â÷àòàì ñïîäîáàëàñü ôîòîçîíà 

«Калина» з Антоніною Петрушкевич та танцювальний колектив «Юність» 
з Олександром Бонюком на фестивалі в Якушинцях

«Êðèëà ÿíãîëà». Õëîïöÿì á³ëüøå äî âïî-
äîáè áóëè ñóâåí³ðíà ïðîäóêö³ÿ òà òåõí³êà.

Ñïðîáóâàëè ñåáå íàø³ çåìëÿêè ³ â íà-
ðîäíèõ ðåìåñëàõ. À â³äïî÷èâøè, çíîâ ïî-
âåðòàëèñÿ äî ñöåíè äëÿ âèñòóïó, äå êð³ì 
ï³ñåíü ³ òàíö³â íàøèõ àðòèñò³â áóëè ÷óòí³ 
ìåëîä³¿ Ïîë³ñüêîãî êðàþ, Áóêîâèíè, Ñëî-
áîæàíùèíè òà ïîëüñüê³, áîëãàðñüê³, ºâðåé-
ñüê³, ìîëäàâñüê³, óãîðñüê³, á³ëîðóñüê³ ï³ñí³.

Âçÿëè ó÷àñòü ó ñâÿò³ é êîçÿòèíñüê³ ìó-
çåéíèêè. Ìóçåé ³ñòîð³¿ Êîçÿòèíà ïðåä-
ñòàâèâ âèñòàâêó «Ìàã³ÿ Ñëîâ’ÿíñüêî¿ 
ëÿëüêè-ìîòàíêè Íàòàë³¿ Ïîë³ùóê». Ìóçåé 
õë³áà ïðåçåíòóâàâ åêñïîçèö³þ «Ñòåæèíîþ 
õë³áîðîáñüêî¿ ïðàö³». Öå çíàðÿääÿ ïðàö³ 
õë³áîðîá³â 19–20 ñòîë³òòÿ: êîñè, ñåðïè, 
âèëà, ö³ïè, æîðíà, ÿê³ äîïîìîãëè óÿâíî 
â³äòâîðèòè ïðîöåñ ñòâîðåííÿ õë³áà — â³ä 
ïîñ³âó äî éîãî âèï³êàííÿ. Ãîëîâíîþ, öåí-
òðàëüíîþ ô³ãóðîþ åêñïîçèö³¿ áóâ â³òðÿê — 
ìàëà êîï³ÿ â³òðÿêà Ìóçåþ Õë³áà.

Ùå ìàëè ì³ñöå ïîêàçîâ³ âèñòóïè êî-
çàöüêèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ òà çàïàëåííÿ 
«æèâîãî âîãíþ». Íà öüîìó ôåñòèâàë³ äå-
ìîíñòðóâàëè çáåðåæåí³ óêðà¿íñüê³ çâè÷à¿, 
ÿê³ îñòàíí³ì ÷àñîì òðîõè çàáóëèñü. Òîæ 
îáæèíêè, îáðÿäîâ³ êóïàëüñüê³ ä³éñòâà òà 
õîä³ííÿ ïî «âîãíÿí³é» äîðîç³ áóëè â öåíòð³ 
óâàãè âå÷³ðíüî¿ ïðîãðàìè. Çàâåðøèâñÿ ôåñ-
òèâàëü íà áåðåç³ îçåðà Öóêåðíÿ äðàéâîâèì 
ðîê-êîíöåðòîì òà âîãíÿíèì ôàºð-øîó.


