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«СВЯТО – СУПЕР!» ПРО
ДЕНЬ СЕЛА У СИГНАЛІ
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«ВІН БУВ ЗОЛОТОЮ ДИТИНОЮ»
У ЛЬВОВІ В ПАРКУ ЗАГИНУВ ХЛОПЕЦЬ З МАХНІВКИ
Увечері, 1 серпня, у
Львові сталася трагедія —
хлопець та дівчина загинули
в парку. Вони сиділи на
лавці, як раптом почався
буревій, і зламані гілки
дерева впали на молоду
пару, не залишивши шансів
на життя. Дівчина була
місцевою, хлопець — родом
з Козятинщини, а точніше з Махнівки


с.3

У жовтні Андрію мало виповнитися 21 рік. З
18-річною Мартою хлопець познайомився в
соціальній мережі, і в той фатальний вечір було
їхнє перше і останнє побачення

НА ІГРИ НЕСКОРЕНИХ
ЗАГІТУВАВ СИН

ВИЗНАЧИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ

На всеукраїнські змагання
«Ігри Нескорених-2021»
Людмилу Менюк зареєструвала
її посестра Ярослава Мазур.
Людмила з Гайсина, Ярослава з
Козятина. Їхні шляхи зійшлися у
батальйоні «Айдар»
с. 6

 Завершився конкурс «Я зможу,



тому що я хочу», у рамках якого
можна отримати грант від міської
ради. Дев’ять із запропонованих
проектів оцінили найвище, а один
визнали таким, що не відповідає
умовам конкурсу
с. 5
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КОРОТКО
Максима з нами
більше немає

 Ó íåä³ëþ, 1 ñåðïíÿ, ó
ë³êàðí³ òàê ³ íå ïðèéøîâøè
äî ñâ³äîìîñò³, ïîìåð 34-ð³÷íèé êîçÿòèí÷àíèí Ìàêñèì
Êîìàð, ÿêèé ïîòðàïèâ ç
ðîäèíîþ ó ñòðàøíå ÄÒÏ íà
Ëüâ³âùèí³.
«Øàíîâí³ äðóç³! Â³ä óñ³º¿
ðîäèíè âåëè÷åçíå ÄßÊÓÞ
çà äîïîìîãó ó ñïàñ³íí³ Ìàêñà. Çá³ð êîøò³â îãîëîøóþ
çàêðèòèì. Íà æàëü, íåäóãà
âèÿâèëàñÿ ñèëüí³øîþ. Ìàêñèìà ç íàìè á³ëüøå íåìàº...
Ñüîãîäí³ â³í ïîêèíóâ íàñ íàçàâæäè...» – íàïèñàâ ó ÔÁ
Àðòóð Ðèìøà.
Íàãàäàºìî, 21 ëèïíÿ íà
àâòîäîðîç³ Ì-06 «Êè¿â×îï» ïîáëèçó ñåëà Äóáèíà
Ñîêîë³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè Ñòðèéñüêîãî ðàéîíó
«Îïåëü Àñòðà» ç³òêíóâñÿ ëîá
ó ëîá ³ç «Ìàçäîþ 6». Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïîë³ö³¿, àâàð³ÿ
ñòàëàñÿ ÷åðåç òå, ùî 24-ð³÷íèé êåðìóâàëüíèê «Îïåëÿ»
âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó ñìóãó. Ó
ö³é ìîòîðîøí³é ÄÒÏ Ìàêñèì Êîìàð âòðàòèâ ñâîþ
äðóæèíó Îëüãó. Æ³íö³ áóëî
36. Â öå âàæêî ïîâ³ðèòè, àëå
çëîùàñíà àâòîòðîùà çàáðàëà
³ æèòòÿ 10-ð³÷íîãî ñèíà Äåíèñà. Ó àâàð³¿ âîíè îòðèìàëè
íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì òðàâìè.
Ñàì æå Ìàêñèì ó âêðàé âàæêîìó ñòàí³ áóâ ãîñï³òàë³çîâàíèé äî ðåàí³ìàö³¿. 1 ñåðïíÿ
â³í ïîìåð.
Îëüãó òà Äåíèñà ïîõîðîíèëè â Çàçèì'¿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó. Ñàìå
çâ³äòè ðîäîì çàãèáëà Îëüãà
³ ñàìå òàì âîíè ïðîæèâàëè
ðàçîì ³ç ðîäèíîþ. Ï³çí³øå
ïîðÿä ç äðóæèíîþ ³ ñèíîì
çíàéøîâ îñòàíí³é ïðèõèñòîê
³ Ìàêñèì.
Ñåìèð³÷íó Àë³ñó òèæäåíü
òîìó âèïèñàëè ç ë³êàðí³.
Âîíà æèâå ó ðîäè÷³â ìàìè.

Де отримати
щеплення
Çà ïîâ³äîìëåííÿì «Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» ó öþ ñóáîòó,
7 ñåðïíÿ, ç 10.00 äî 13.00 ãîä.
â ïðèì³ùåíí³ ì³ñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè (âóë. Ãåðî¿â
Ìàéäàíó, 22) ïðàöþâàòèìå
öåíòð âàêöèíàö³¿ íàñåëåííÿ
ïðîòè COVID-19. Êîçÿòèí÷àí ùåïëþâàòèìóòü âàêöèíàìè CoronaVac òà Moderna.
Íàãàäàºìî, ùî îòðèìàòè ùåïëåííÿ çìîæóòü óñ³ áàæàþ÷³
â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ç ìåòîþ
³äåíòèô³êàö³¿ ïàö³ºíòà, ïðè
ñîá³ ìàòè ïàñïîðò òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
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НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ ДЛЯ
ІНВЕСТОРІВ — ГОРОДИ
Земельне питання  На гарячу лінію
газети «RIA-Козятин» звернулася група
козятинчан-пенсіонерів, які тримають
городи на полі, яке знаходиться між
залізничним училищем та кооперативом
«Вишенька». «Більше 20 років ми там
тримали городи, а тепер в міській раді
кажуть, що ми здійснили самозахоплення
землі», — кажуть люди. Ми вислухали
позицію обох сторін
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ëèïí³ öüîãî ðîêó â Êîçÿòèí³
â³äáóâñÿ ïåðøèé ôîðóì çà ïðîãðàìîþ «²íâåñòóé ó Â³ííè÷÷èíó.
²íâåñòèö³¿ ó êîìôîðòíèõ ãðîìàäàõ». Ï³ä ÷àñ çàõîäó ïðåçåíòóâàëè
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè Êîçÿòèíñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê³ ïðèâàáëèâ³ äëÿ ï³äïðèºìö³â. Â ïåðåë³ê ïîòðàïèëè 10 çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè.
Îäíà ç òèõ ä³ëÿíîê ñàìå çåìåëüíà
ä³ëÿíêà, íà ÿê³é ìåøêàíö³ ì³ñòà
âèðîùóþòü ãîðîäèíó.
ПОЗИЦІЯ ЛЮДЕЙ, ЩО
ТРИМАЮТЬ ГОРОДИ
— Ìè öèìè ãîðîäàìè êîðèñ-

òóºìîñÿ, ìàáóòü, á³ëüøå 20 ðîê³â.
Ä³ëÿíêè ðîçäàëè íàì ï³ä ãîðîäè
áåç ïðàâà áóä³âíèöòâà. Ìè í³÷îãî
íå áóäóºìî, âèðîùóºìî ãîðîäèíó
äëÿ ñâîãî âæèòêó. Ùî ìè ðîáèìî
ïîãàíîãî ç çåìëåþ, ùî ó íàñ ö³
ãîðîäè òðåáà â³ä³áðàòè? Á³ëüøå
òîãî, íàñ ì³ñüêà âëàäà íå áà÷èòü,
ÿê ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü ïî ì³ð³ ìîæëèâîñò³ çàáåçïå÷èòè ñåáå îâî÷àìè
íà çèìó, à âèñòàâëÿº íàñ íà÷å
ðåéäåð³â.
ПОЗИЦІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
— Çà ãåíåðàëüíèì ïëàíîì ç
2012 ðîêó öÿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà
çíà÷èòüñÿ, ÿê ïðîìèñëîâà çàáóäîâà. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìë³
ì³íÿòè íà ãîðîäè, ìàáóòü, íå ïî-

Люди, що обробляють городи, не проти інвестора.
«Можемо поступитися, – кажуть вони. – Тільки не доведи
Господь, якщо будуть будувати щось, що забруднює екологію»
ãîñïîäàðñüêè, — êàæå ì³ñüêèé
ãîëîâà ³ çàïðîñèëà äî ñåáå â êàá³íåò íà÷àëüíèêà êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Äåðæãåîêàäàñòðó ó Â³ííèöüê³é
îáë ²ðèíó Ðåïàëî.
— Ïîòð³áíî, ùîá â öüîìó ïèòàíí³ áóâ á³ëüø äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä. Çàáåçïå÷èòè ëþäåé,
ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ çåìåëüíèìè
ä³ëÿíêàìè áåç äîêóìåíò³â ÷è çàáåçïå÷èòè âñ³õ ëþäåé ì³ñòà ä³ëÿíêàìè äëÿ âåäåííÿ ãîðîäíèöòâà.
ßêùî çàáåçïå÷èòè âñ³õ ìåøêàí-

ö³â ãðîìàäè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, òî ì³ñüêà ðàäà íå ìàº òàêîãî
ðåñóðñó. À çàáåçïå÷èòè ò³ëüêè
ÿêóñü ÷àñòèíó ãðîìàäè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè áåç äåðæàâíèõ àêò³â íà çåìëþ áóäå íåñïðàâåäëèâî
ïî â³äíîøåííþ äî òèõ ëþäåé, ÿê³
íå ìàþòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, àáî
âçàãàë³ íå çíàëè, ùî òàêå ìîæå
áóòè. Ïðîñòî ï³òè ³ îáðîáëÿòè
çåìëþ, íå ìàþ÷è íà òî äîêóìåíò³â — íå ìîæíà, — òàêó òî÷êó
çîðó âèñëîâèëà ïðàö³âíèê Äåðæãåîêàäàñòðó.

Ветерани «Моноліта»
претендують на вихід у Плей-оф
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ïåðøèé äåíü ñåðïíÿ âåòåðàíè Êîçÿòèíñüêîãî «Ìîíîë³òà»
ïðèéìàëè íà ñâîºìó ïîë³ ôóòáîë³ñò³â âåòåðàí³â ÔÊ «Ïîïåëüíÿ».
Öå áóëà ãðà 10 òóðó ÷åìï³îíàòó
âåòåðàí³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.
Ó ïåðøîìó êîë³ âåòåðàíè
«Ìîíîë³òà» áóëè íàéùåäð³øîþ
êîìàíäîþ â ãðóï³ Ï³âäåíü. Äàðóâàëè î÷êè ñâî¿ì ñóïåðíèêàì,
ÿê êàæóòü, íàïðàâî é íàë³âî.
Â äðóãîìó êîë³ êîçÿòèí÷àíè
âèð³øèëè íå ò³ëüêè íàäîëóæèòè çãàÿíå, à é ïîñïåðå÷àòèñÿ
çà âèõ³ä â Ïëåé-îô. Äîëàþ÷è
ñèëüíèõ ñóïåðíèê³â, ìîíîë³òîâö³
â³ä ìàò÷ó äî ìàò÷ó ïîêðàùóþòü
ñâîº òóðí³ðíå ñòàíîâèùå. Ðîçãðîìèëè «Êåðàì³ê» ç Áàðàí³âêè,
ì³í³ìàëüíî ïåðåìîãëè îäíîãî ç
ë³äåð³â òóðí³ðó ÔÊ «Ïîï³ëüíþ».
Ñàìå ãðàâö³ ç Ïîï³ëüí³ áóëè ñóïåðíèêàìè êîçÿòèí÷àí ó íåä³ëüíîìó ìàò÷³.
Òåïåð ïðî ñàì ìàò÷. Îáèäâ³ êî-

ìàíäè âèñòóïàþòü ó ôîðì³ ìàéæå
îäíàêîâîãî êîëüîðó. Òîìó â³äðàçó
ï³ñëÿ ðîçìèíêè ãîñò³ îäÿãëè çåëåí³ ìàí³øêè.
Ðîç³ãðàâøè ì’ÿ÷ ç öåíòðó ïîëÿ,
ìîíîë³òîâö³ çàõîïèëè ³í³ö³àòèâó
³ íà õâèëèí 5 çàòèñëè çåëåíèõ
íà ¿õ ïîëîâèí³ ïîëÿ. Áëèæ÷å
äî ñåðåäèíè ïåðøîãî òàéìó ãðà
âèð³âíÿëàñü ³ äî ê³íöÿ ïåðøî¿
ïîëîâèíè çóñòð³÷³ ïðîõîäèëà ì³æ
êàðíèìè ìàéäàí÷èêàìè îáîõ êîìàíä. Òîæ ïåðøèé òàéì ñèëüí³øîãî íå âèÿâèâ ³ êîìàíäè ï³øëè
â³äïî÷èâàòè ç íóëÿìè íà òàáëî.
Â äðóãîìó òàéì³ ñòàëà âèìàëüîâóâàòèñÿ ïåðåâàãà ãîñïîäàð³â
ïîëÿ ó âîëîä³íí³ ì’ÿ÷åì. Âîíè
÷àñòî âèõîäèëè íà óäàðí³ ïîçèö³¿,
àëå òèì àòàêàì áðàêóâàëî òî÷íîãî
óäàðó íà çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿. ²
âñå æ íàïîëåãëèâ³ñòü òåìíî-ñèí³õ
óâ³í÷àëàñÿ óñï³õîì. Ïðîñòð³ëüíó
ïåðåäà÷ó ç ïîçèö³¿ ïðàâîãî íàïàäíèêà çàìêíóâ óäàðîì ãîëîâè ²ãîð Øåâ÷óê. Öåíòðôîðâàðä
«Ìîíîë³òà» ñï³éìàâ âîðîòàðÿ

Момент гри. Монолітовці витиснули нападника «Попільні»
ãîñòåé íà ïðîòèõîä³ ³ ïðîáèâ
â ïðîòèëåæíèé êóò âîð³ò.
Ïîâ³âøè â ðàõóíêó, ãîñïîäàð³
çáàâèëè îáåðòè ³ á³ëüøå ïðèä³ëÿëè óâàãè áåçïåö³ âëàñíèõ
âîð³ò. Â³ääàâøè ³í³ö³àòèâó çåëåíèì, ìîíîë³òîâö³ äîâåëè ãðó
äî ïåðåìîãè. Ðàõóíîê 1:0. Ò³ëüêè,
ùîá ïîòðàïèòè â Ïëåé-îô, êîçÿòèíñüêèì ôóòáîë³ñòàì ïîòð³áíî

íå ò³ëüêè âèãðàâàòè íàñòóïíî¿
íåä³ë³ íà ñòàä³îí³ Ëîêîìîòèâ
ó «Ïîë³ññÿ» ç Æèòîìèðà ³ âè¿çíîìó ìàò÷³ îñòàííüîãî òóðó
ó «Ôàíàòà» Ïóëèíè, à é ÷åêàòè,
ÿê îñòàíí³ ìàò÷³ ç³ãðàº «Êåðàì³ê». Äî ðå÷³, ºäèíèé êîíêóðåíò
êîçÿòèí÷àí â áîðîòüá³ çà âèõ³ä
äî ô³íàëüíî¿ ñòàä³¿ — ñàìå ôóòáîë³ñòè ç Áàðàí³âêè
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«ВІН БУВ ЗОЛОТОЮ ДИТИНОЮ»:
ЗАГИНУВ ХЛОПЕЦЬ З МАХНІВКИ
Трагедія Ввечері, 1 серпня, у Львові
сталася трагедія — хлопець та дівчина
загинули в парку. Вони сиділи на лавці,
як раптом почався буревій, і зламані
гілки дерева впали на молоду пару,
не залишивши шансів на життя. Дівчина
була місцевою, хлопець — родом з
Козятинщини, а точніше — з Махнівки
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, ІРИНА ШЕВЧУК

Ï³ñëÿ ïåêåëüíî¿ ñïåêè ó Ëüâîâ³, 1 ñåðïíÿ, ââå÷åð³ íåáî ðàïòîì âêðèëîñÿ õìàðàìè, ç³ðâàâñÿ
øêâàëüíèé â³òåð ³ ïî÷àëàñÿ ãðîçà.
Íåãîäà íàêðèëà ì³ñòî áëèçüêî
23-¿ ãîäèíè.
Ìîëîä³ ëþäè ïîçíàéîìèëèñÿ
â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³, ³ â òîé ôàòàëüíèé âå÷³ð áóëî ¿õíº ïåðøå
³ îñòàííº ïîáà÷åííÿ. Äî òîãî
âîíè ëèñòóâàëèñÿ ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â.
Ïåðåä áóðåâ³ºì 18-ð³÷íà ä³â÷èíà ³ 20-ð³÷íèé õëîïåöü çóñòð³ëèñÿ

ó Ñòðèéñüêîìó ïàðêó, ïðîãóëÿëèñÿ àëåÿìè, ïðèñ³ëè íà ëàâî÷êó.
Â³í ïîäàðóâàâ ¿é êâ³òè ³, çà ñâ³ä÷åííÿì äðóç³â, ìàâ çàïðîïîíóâàòè ¿é çóñòð³÷àòèñÿ.
Ðàïòîâî çä³éíÿâñÿ ñèëüíèé â³òåð. Ïàðà âèð³øèëà ïåðå÷åêàòè
áóðåâ³é ï³ä äåðåâîì…
Çà ïîïåðåäíüîþ îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ, íà çàêîõàíèõ âïàëè
äâ³ âåëè÷åçí³ ã³ëêè, îäíà — ç
âèñîòè 10 ìåòð³â, ³íøà — ïðèáëèçíî ç 14-òè, çà÷åïèâøè îñâ³òëþâàëüíó îïîðó, ÿêà òàêîæ çëàìàëàñÿ ³ âïàëà íà ìîëîäèõ ëþäåé.
Â³ä îòðèìàíèõ òðàâì çàêîõàí³

Клен і блискавка
За інформацією начальника
управління екології та природних ресурсів Львівської міськради Олександри Сладкової,
дерево, яке стало причиною
трагедії, зламалося на висоті
7–10 метрів, стовбурових пошкоджень у нього не було. Однак попередньо відомо, що воно
могло впасти внаслідок удару
блискавки.
— Дерево, яке впало на людей, —
це клен гостролистий, — сказала

Сладкова. — Таких дерев у парку близько 30%. Я зранку була
на місці трагедії і оглядала цю
територію. Візуальний огляд показав, що стовбурових пошкоджень це дерево не мало, від
нього відвалилася гілка на висоті 7–10 метрів, тому побачити подібний дефект складно.
На дереві немає ознак гниття.
Відповідно, точну причину, чому
воно розвалилося, зможе сказати слідство.

ïîìåðëè íà ì³ñö³. Ñåðåä óëàìê³â
ëåæàâ îñòàíí³é áóêåò ä³â÷èíè â³ä
õëîïöÿ, íàâêîëî — ñë³äè êðîâ³.
Î÷åâèäö³ êàæóòü, ùî øàíñ³â
âèæèòè ó íèõ íå áóëî — øâèäêà,
ÿêà ïðè¿õàëà íà âèêëèê, ëèøå
êîíñòàòóâàëà ñìåðòü. À ò³ëà çàãèáëèõ ç-ï³ä äåðåâà äîâåëîñÿ
âèòÿãóâàòè ðÿòóâàëüíèêàì, ðîçïèëþþ÷è ñìåðòîíîñíå ã³ëëÿ.
Ä³â÷èíà, ÿêà çàãèíóëà ï³ä ÷àñ
òðàãåä³¿, — ëüâ³â'ÿíêà Ìàðòà.
Õëîïåöü — áóâ êóðñàíòîì Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ñóõîïóòíèõ
â³éñüê ³ì. ãåòüìàíà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî. Çâàëè éîãî Àíäð³é
Ñâîÿê. Äî êàí³êóë õëîïöþ çàëèøàëîñÿ íå á³ëüøå òèæíÿ.
Æèòåëüêà Ëüâîâà ²âîíà Ëîáàí ç ÷îëîâ³êîì ³ ñîáàêîþ áóëà
â Ñòðèéñüêîìó ïàðêó ï³ä ÷àñ áóðåâ³þ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â³òåð áóâ
íàñò³ëüêè ñèëüíèì, ùî â³í ãíóâ
äåðåâà, à ïåðåä íèìè ïàäàëè
ã³ëêè.
Æ³íêà ïîì³òèëà ³ ïàðó, ÿêà
ñèä³ëà íà ëàâö³ ï³ä ïàðàñîëåþ
òà îáí³ìàëàñü. Çãîäîì íà ôîòî
ç ì³ñöÿ òðàãåä³¿ âîíà âï³çíàëà,
ùî ñàìå ö³ çàêîõàí³ é çàãèíóëè
ï³ä ÷àñ áóðåâ³þ.
«Ó ïàðêó Ëüâîâà, âíàñë³äîê
ïàä³ííÿ äåðåâà, çàçíàâ íåñóì³ñíèõ ç æèòòÿì òðàâì é çàãèíóâ
êóðñàíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ñóõîïóòíèõ â³éñüê ³ìåí³ ãåòüìàíà
Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî Àíäð³é Ñâîÿê. Õëîïåöü ïðîæèâàâ çà ìåæàìè
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó é ó â³ëüíèé
â³ä ñëóæáè òà íàâ÷àííÿ ÷àñ ïåðåáóâàâ íà â³äïî÷èíêó ó Ñòðèéñüêîìó ïàðêó ðàçîì ³ç ä³â÷èíîþ,
ÿêà, íà ïðåâåëèêèé æàëü, òàêîæ
çàãèíóëà, — íàïèñàâ ó Facebook
íà÷àëüíèê àêàäåì³¿ Ïåòðî Òêà÷óê. — Âèñëîâëþþ ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ìàòåð³ çàãèáëîãî Íàòàë³¿
Ìèêîëà¿âí³, áàòüêîâ³ Ðóñëàíîâ³

Стан Олександра Лавренюка
залишається складним
Àíàñòàñ³ÿ Êâ³òêà
Ìåøêàíåöü Ãëóõîâåöü Îëåêñàíäð Ëàâðåíþê ïðîäîâæóº áîðîòèñÿ çà æèòòÿ.
Íàãàäàºìî, ÷îëîâ³ê 18 ëèïíÿ ç
òîâàðèøàìè ï³øîâ íà ì³ñöåâèé
ñòàâîê êóïàòèñÿ. Ï³ðíóâøè, â³í
îòðèìàâ âàæêó òðàâìó õðåáòà,
ÿêà ïîòðåáóº äîâãîòðèâàëîãî
òà äîðîãîâàðò³ñíîãî ë³êóâàííÿ.
Íà ñòîð³íö³ ó ÔÁ Êàòåðèíà
Ëàâðåíþê íàïèñàëà, ùî 22 ëèïíÿ Îëåêñàíäðà ïðîîïåðóâàëè.
Àëå ñòàí ÷îëîâ³êà çàëèøàºòüñÿ
ñêëàäíèì.

«Âæå äðóãèé òèæäåíü â³í
çíàõîäèòüñÿ â ðåàí³ìàö³¿.
Êîæíîãî äíÿ éîìó ê³ëüêà ðàç³â âèêà÷óþòü ð³äèíó ç ëåãåíü.
Íàðàç³ â íüîãî âæå ïíåâìîí³ÿ.
Ïîòð³áíå ë³êóâàííÿ. Ê³íö³âîê
òàê ³ íå â³ä÷óâàº», — ïèøå Êàòåðèíà Ëàâðåíþê
À ñüîãîäí³, 4 ñåðïíÿ, çíîâó
çÿâèâñÿ ïîñò ïðî ãëóõ³â÷àíèíà. Ïîâ³äîìëÿþòü, ùî éîãî
ñòàí âêðàé âàæêèé: «Âèâåëè
òðóáêó, òàê ÿê â³í ñàì äèõàòè
íå âçìîç³. Îäíà ëåãåíÿ òàê ³
íå ôóíêö³îíóº. Ïíåâìîí³ÿ çàëèøàºòüñÿ».

Ðîäè÷³ çâåðòàþòüñÿ äî íåáàéäóæèõ ïðî äîïîìîãó. Ïðîñÿòü
íå çàëèøàòè ¿õ â á³ä³, àäæå
Îëåêñàíäð áîðåòüñÿ ³ õî÷å
æèòè.
«Ìè ðîáèìî âñå ìîæëèâå,
àëå áåç âàøî¿ ï³äòðèìêè íàì
íå ñïðàâèòèñÿ, — ïèøå Êàòåðèíà. — Ëþäîíüêè, áóäü ëàñêà,
äîïîìîæ³òü. Äÿêóºìî êîæíîìó
çà äîïîìîãó».
Ðåêâ³çèòè äëÿ ïåðåêàçó êîøò³â
4149 4993 4253 1009
Êàðòà ÏðèâàòÁàíêó
5168 7422 4065 9171, Øåâ÷óê
Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà

Андрій з дівчиною сиділи на цій лавці. На молодих людей
впали дві величезні гілки та освітлювальна опора
²âàíîâè÷ó, ñåñòð³ Àë³í³, âñ³ì éîãî
ð³äíèì, áëèçüêèì é òîâàðèøàì
ïî ñëóæá³, à òàêîæ ð³äíèì ³
áëèçüêèì çàãèáëî¿ ä³â÷èíè. Öå
íåïîïðàâíà âòðàòà äëÿ âñüîãî êîëåêòèâó Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
ñóõîïóòíèõ â³éñüê…»
Àíäð³é Ñâîÿê — ðîäîì ç Â³ííè÷÷èíè. Íàðîäèâñÿ 26 æîâòíÿ 2000 ðîêó ó Ìàõí³âö³. Éîãî
áàòüêè ³ ìîëîäøà 14-ð³÷íà ñåñòðà
çàðàç æèâóòü ó Á³ë³é Öåðêâ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, êóäè ïåðå¿õàëè
ó 2007 ðîö³. Íàâ÷àâñÿ ó á³ëîöåðê³âñüê³é ï’ÿò³é øêîë³, ó÷èëèùå
çàê³í÷èâ ç ÷åðâîíèì äèïëîìîì,
òåõíîëîã³÷íèé òåõí³êóì. Ï³øîâ
äî ëàâ àðì³¿, âñòóïèâ äî àêàäåì³¿.
Çàê³í÷èâ ïåðøèé êóðñ áåç òð³éîê. Ìð³ÿâ ñòàòè ïðîôåñ³éíèì
â³éñüêîâèì.
— Â³í ïåðåéøîâ íà äðóãèé
êóðñ, íàâ÷àâñÿ íà ôàêóëüòåò³
ðàêåòíèõ â³éñüê òà àðòèëåð³¿,
íà ñïåö³àëüíîñò³ «àðòèëåð³éñüêà

ðîçâ³äêà», — ðîçïîâ³ëè â ïðåññëóæá³ âèøó. — Áóâ äèñöèïë³íîâàíèì, ïîçèòèâíèì, ñòàðàííèì, êîìóí³êàáåëüíèì, îäíèì ç
êðàùèõ êóðñàíò³â íà êóðñ³. Â òå,
ùî ñòàëîñÿ, äîñ³ íå ìîæåìî ïîâ³ðèòè… Öå âåëèêå ãîðå äëÿ ð³äíèõ
³ âòðàòà äëÿ äðóç³â. Ó æîâòí³ éîìó
ìàâ âèïîâíèòèñÿ 21 ð³ê.
Áàòüêè êóðñàíòà Àíäð³ÿ Ñâîÿêà
ïîõîâàëè ñèíà ó Ìàõí³âö³, äå â³í
íàðîäèâñÿ.
— Â³í áóâ ó ìåíå çîëîòîþ äèòèíîþ, òàêèé, ùî éîãî âñ³ õâàëèëè, — êð³çü ñëüîçè ðîçïîâ³ëà
íàøèì æóðíàë³ñòàì ìàìà Àíäð³ÿ
Íàòàë³ÿ Ñâîÿê. — Ìåí³ í³êîëè
çà íüîãî í³õòî ïîãàíîãî íå ñêàçàâ.
ß ñï³ëêóâàëàñÿ ç íèì â îñòàíí³é
ðàç ó íåä³ëþ, 1 ñåðïíÿ. Â³í ìåí³
ñêàçàâ, ùî éäå ç ö³ºþ ä³â÷èíêîþ
çóñòð³÷àòèñÿ. Òåëåôîíóâàâ ìåí³
â îá³ä… (ïëà÷å. — ïðèì. àâò). Âèð³øèëè ïîõîðîíèòè ó Ìàõí³âö³,
òàì äå âñÿ ð³äíÿ. Ìè òóò îäí³.

Хвороба
не відступила
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ð³ê òîìó ó 20-ð³÷íî¿ Êàð³íè
Òðîí÷óê âèÿâèëè ìåëàíîìó, ÿêó
â ëüâ³âñüê³é êë³í³ö³ âèäàëèëè, çàïåâíèâøè, ùî îïåðàö³ÿ ïðîéøëà
óñï³øíî, à âèäàëåíà ïàòîëîã³ÿ
í³÷îãî ïðèêðîãî íå â³ùóº. Òà
ï³äñòóïíà õâîðîáà ïîâåðíóëàñÿ.
Êàð³íà Òðîí÷óê — âèïóñêíèöÿ
Êîçÿòèíñüêî¿ øêîëè ¹ 1. Ï³ñëÿ øêîëè âñòóïèëà íà íàâ÷àííÿ
äî Ëüâ³âñüêîãî â³éñüêîâîãî êîëåäæó ³ì. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî. Ïðîõîäèëà â³éñüêîâó ñëóæáó â îäí³é
ç â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ùî äèñëîêó-

ºòüñÿ â ×åðêàñüê³é îáëàñò³.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ õâîðîáà çíîâó
íàãàäàëà ïðî ñåáå ³ íèí³ ¿¿ íàñë³äêè çàãðîæóþòü æèòòþ ä³â÷èíè.
Ëèøå îäíà ÿê³ñíà õ³ì³îòåðàï³ÿ
êîøòóº áëèçüêî 150 òèñ. ãðèâåíü. À ¿õ ïîòð³áíî ïðîâîäèòè
ùîì³ñÿ÷íî. Êàð³íà ³ ¿¿ áàòüêè
çâåðòàþòüñÿ äî íåáàéäóæèõ ëþäåé ç ïðîõàííÿì ïðî äîïîìîãó.
Ðàõóíîê Êàð³íèíî¿ ìàìè Àëëè
Áîðèñ³âíè Âåðåòè ó â³ää³ëåíí³ Óêðãàçáàíêó ¹ 5355 0820 1082 5881
Ðàõóíîê â³ò÷èìà Þð³ÿ Âåðåòè ó â³ää³ëåíí³ ÏðèâàòÁàíêó
¹ 4149 4991 3074 8872
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СХОДИНКАМ ВІД КОШОВОГО
ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ТРАСИ БУТИ
Мостотрус  Що швидко робиться,
те сліпим родиться. Так каже народна
мудрість. Те саме можна сказати про
Білоцерківській міст. Закрили його
на ремонт 18 вересня минулого року,
здали в експлуатацію 29 квітня. Пішохідні
доріжки облаштували значно пізніше,
а східців немає й дотепер. Коли ж усе
доведуть до ладу?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Äî ñàìî¿ 44-ìåòðîâî¿ ìåòàëåâî¿
êîíñòðóêö³¿ ó íàñ ïðåòåíç³é ïîêè
ùî íåìàº, õî÷à ñòîÿòè íà ö³é
ñïîðóä³ ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ
àâò³âêè âàãîâîçà ñòðàøíîâàòî.
ßê ò³ëüêè ôóðà çà¿æäæàº íà ì³ñò,
â³ä÷óâàºòüñÿ ìîñòîòðóñ. Ìîñòîáóä³âö³ çàñïîêîþþòü, êàæóòü, òàê
ïîâèííî áóòè, òî ëèøå â³áðàö³ÿ
ìîñòó íà ãóìîâèõ ïîäóøêàõ.
Áóä³âåëüíèêè ô³ðìè 112 Áðîâàðè ïëàíóâàëè çäàòè ì³ñò â åêñïëóàòàö³þ óäàðíèìè òåìïàìè
ùå äî Íîâîãî ðîêó, àëå ï³äâåëà
ïîãîäà. Ìîñòîáóä³âö³ âèð³øèëè
â³äíîâèòè ðåìîíòí³ ðîáîòè, êîëè
äîáðå ïðîãð³ºòüñÿ ãðóíò. Ò³ëüêè
á³äà áóëà â òîìó, ùî íåáåñíà
êàíöåëÿð³ÿ íå äàâàëà òîãî òåïëà
äî ïî÷àòêó êâ³òíÿ. Òîæ â³äêðèòòÿ
ìîñòó â³äòåðì³íóâàëè äî Âåëèêîäí³õ ñâÿò. Ñòàëîñü òàê, ÿê ñïëà-

íóâàëè — 29 êâ³òíÿ ãóáåðíàòîð
Ñåðã³é Áîðçîâ î÷îëèâ êîëîíó
àâò³âîê âàãîâîç³â, ÿê³ â³äêðèëè
ðóõ ìîñòîì.
Çäàíà áóëà â åêñïëóàòàö³þ
ò³ëüêè ïðî¿æäæà ÷àñòèíà ìîñòó.
Äëÿ ï³øîõîä³â ïîêëàñòè àñôàëüò

×åðåç â³äñóòí³ñòü
ïîðó÷í³â á³ëÿ
ñõîäèíîê, ì³ñöåâèé
æèòåëü Ìàêñèì íàçâàâ
¿õ «êîçÿòèíñüêèì
Åâåðåñòîì»
íà ï³øîõ³äí³ äîð³æêè ïðîñòî
íå âñòèãëè.
Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ áóä³âåëüíèêè äîðîæíüî¿ ñëóæáè, ÿê³
ïðàöþâàëè â Êîçÿòèí³, áóëè
çàä³ÿí³ íà ðåìîíò³ òðàñè ÷åðåç
Ìàõí³âêó, òîæ êëàñòè àñôàëüò

Це тільки каркас сходинок без поручнів, а підніматися вже приємніше
íà ï³øîõ³äí³ äîð³æêè áóëî í³êîìó. Â³äíîâèëèñÿ ðîáîòè íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³ ï³ñëÿ òîãî,
ÿê çàâåðøèëè ðåìîíò äîðîãè
ó Ìàõí³âö³.
Òîä³ ïîêëàëè àñôàëüò íà ï³øîõ³äí³ äîð³æêè, ïîñòàâèëè áîðäþðè â çîí³ âîäîâ³äâåäåííÿ, íàíåñëè äîðîæíþ ðîçì³òêó. ªäèíå,
÷îãî áðàêóâàëî — öå ñõîäèíîê
ç ïîðó÷íÿìè ç âóëèö³ Îëåãà Êîøîâîãî íà Á³ëîöåðê³âñüêó òðàñó.
Ïðî â³äñóòí³ñòü ïîðó÷í³â á³ëÿ
ñõîäèíîê, ÿê³ ì³ñöåâèé æèòåëü
Ìàêñèì íàçâàâ «êîçÿòèíñüêèì
Åâåðåñòîì», êîçÿòèí÷àíè ñòàëè

ïèñàòè â ñîöìåðåæàõ. ×è òî äîðîæíèêè ïðî÷èòàëè ïðî ñâîþ
ðîáîòó, ÷è ä³éñíî âîíè ñò³ëüêè
÷àñó çàìîâëåííÿ ÷åêàëè. Ó âñÿêîìó ðàç³ áåòîííà êîíñòðóêö³ÿ ç
ãí³çäàìè äëÿ ïîðó÷í³â, çà ñëîâàìè äîðîæíèê³â, áóäå ïîñòàâëåíà. Íà ì³ñö³ ñõîä³â, ïîäóøêè ï³ä
êàðêàñ ñõîäèíîê áóä³âåëüíèêè
ïîñòàâèëè â ïåðåäîñòàíí³é äåíü
ëèïíÿ.
Ìè çàïèòàëè ó ïðàö³âíèê³â
äîðîæíüî¿ ñëóæáè, ÷îìó â êâ³òí³ âîíè íå ðîáèëè çàìîâëåííÿ
íà ñõîäèíêè ³ ùî ñòàëîñÿ ç òðîòóàðîì, ÿêèé ïðîñ³â?

— Òîä³ ô³íàíñóâàííÿ íå áóëî.
Êîëè âîíî ç’ÿâèëîñÿ — â³äðàçó
é çàìîâèëè ³ ñõîäèíêè ç ïîðó÷íÿìè, ³ â³äá³éíèêè, ÿê³ â÷îðà,
29 ëèïíÿ, ìè ïîñòàâèëè. Ùîäî
òðîòóàðó, òî ÷åðåç íå óù³ëüíåíèé íàñèï íà ï³øîõ³äí³é äîð³æö³
ïðîñ³â ãðóíò. Öå ïðèðîäíå ÿâèùå. Òàê, ÿê º — íå ïîêèíåìî.
Áóäå ó âàñ äîðîãà çà ñó÷àñíèìè
ñòàíäàðòàìè, ãàðíèìè ñõîäèíêàìè, ð³âíèì àñôàëüòîì, êðàñèâèìè ïîðó÷íÿìè ³ â³äá³éíèêàìè — çàïåâíèëè áóä³âåëüíèêè,
ÿê³ âêàòàëè íàñèï òðîòóàðó áàãàòîòîííèì êàòêîì.

У Козятині відкрили Сервісний
центр Пенсійного фонду
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ñåðåäó, 28 ëèïíÿ, ó Êîçÿòèí³
â³äêðèëè Ñåðâ³ñíèé öåíòð Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî
ôîíäó îáëàñò³. Éîãî ïåðåîáëàäíàëè ç êîëèøíüîãî òåðàïåâòè÷íîãî òà íåâðîëîã³÷íîãî â³ää³ëåíü
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, ùî íà ïðîâóëêó
Ë³êàðíÿíîìó.
Ðîçïî÷àëè ñâÿòî íîâîñåë³â ç
âèñòóïó êåð³âíèêà Ïåíñ³éíîãî
ôîíäó Â³ííè÷÷èíè Îëåíè Êîð÷àêè. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ÿê øóêàëà
ïðèì³ùåííÿ äëÿ îô³ñíîãî öåíòðó, ÿêèé, äî ðå÷³, ñòàâ 19-òèì.
«Íà ÷åðç³ 20-é», — ñêàçàëà âîíà.
Ðîçïîâ³ëà, ùî â ïðèì³ùåííÿõ
ôîíäó çðîáèëè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ç ñó÷àñíèìè çîíàìè î÷³êóâàííÿ â³äâ³äóâà÷³â. ª ïàíäóñ äëÿ
êë³ºíò³â ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ñèñòåìà
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.
— Ìè çðîáèëè ïðèì³ùåííÿ,

â ÿêèõ ïðèºìíî ïðàöþâàòè ïåðñîíàëó òà ïåðåáóâàòè â³äâ³äóâà÷àì, — ñêàçàëà Îëåíà Êîð÷àêà. —
Íå âñå ùå çðîáëåíî. Äîð³æêè,
òðîòóàðè, çîâí³øí³é ëàíäøàôò
áóäå çðîáëåíèé áëèæ÷å äî îñåí³.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà âèñòóïàëà ñë³äîì çà î÷³ëüíèöåþ ôîíäó.
— Íàøî¿ ðîáîòè ïîêè íå âèäíî. Òîìó ùî âîíà ÷îðíîâà, àëå
íåîáõ³äíà. Öå õàð÷îáëîêè, êàíàë³çàö³ÿ… Àëå ïðèéäå ÷àñ ³ âñ³
ïîáà÷àòü íàøó ðîáîòó, — êàçàëà
âîíà. — Êîçÿòèíñüêèé ñåðâ³ñíèé
öåíòð ñüîãîäí³ äáàº ïðî ëþäåé,
ïðàöþº äëÿ ëþäåé ³ çàáåçïå÷óº
¿õí³ ïîòðåáè. Äèâëÿ÷èñü íà ïðèì³ùåííÿ ³ óìîâè ðîáîòè, ÿê³ º
â Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ — öå ïëàíêà, çà ÿêîþ Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà
ðàäà íå ìîæå ïðàöþâàòè ã³ðøå, —
ñêàçàëà ªðìîëàºâà.
Îëåêñàíäð Ïóçèð ïðèéøîâ

íà â³äêðèòòÿ ñåðâ³ñíîãî öåíòðó
ó ñòàòóñ³ â. î. Â³í íà ÷àñ â³äïóñòêè ãîëîâè Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ î÷îëþº ðàéîííó
àäì³í³ñòðàö³þ. Â ñâîºìó ñëîâ³ â³í
ðîçä³ëèâ ñâîþ ðîáîòó íà äåê³ëüêà
åòàï³â. ² âñ³ ò³ åòàïè çâîäèëèñü
äî ðîáîòè íà ïåðñïåêòèâó.
Îñòàííüîþ ç âèñòóïàþ÷èõ áóëà
î÷³ëüíèöÿ Êîçÿòèíñüêîãî Ñåðâ³ñíîãî öåíòðó Íàòàë³ÿ Îñüì³ðêî.
Âîíà ñêàçàëà, ùî îíîâëåíèé Ñåðâ³ñíèé öåíòð òà êîìàíäà íàøèõ
ïðîôåñ³îíàë³â ïåíñ³éíèê³â — öå
êîìïëåêñ, ÿêèé äîçâîëèòü íàøèì
ãðîìàäÿíàì îòðèìàòè íà íàëåæíîìó ð³âí³ óñ³ íåîáõ³äí³ ïîñëóãè.
Îëåíà Êîð÷àêà ïîäÿêóâàëà
ïàðòíåðàì — ì³ñüêîìó öåíòðó
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè «Ãàðìîí³ÿ» ³ âðó÷èëà Íàòàë³¿ Îñüì³ðêî
âèñíîâîê ïðî â³äïîâ³äí³ñòü óñ³õ

Команда професіоналів Пенсійного фонду
îáëàøòóâàíü Ñåðâ³ñíîãî öåíòðó
âñòàíîâëåíèì ñòàíäàðòàì, âèäàíèé Öåíòðîì «Ãàðìîí³ÿ».
Ï³ñëÿ öüîãî ïðîçâó÷àëî äâà
ìóçè÷íèõ â³òàííÿ â³ä ñï³âî÷èõ
òàëàíò³â Êîçÿòèíùèíè ñîë³ñòêè
Ïèêîâåöüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè Àíòîí³íè ßêîá÷óê òà êîçÿòèíñüêîãî ñîëîâåéêà Òåòÿíè

Ôàá³öüêî¿. Ñâÿòêîâó öåðåìîí³þ
çàâåðøèëè, ïåðåð³çàâøè ñòð³÷êó.
Â Öåíòð³ áóäóòü îáñëóãîâóâàòè
êîçÿòèí÷àí ó ÷îòèðüîõ â³ää³ëàõ.
Òàêîæ â çàë³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå îçíàéîìèòèñü ç ³ñòîð³ºþ Êîçÿòèíà. Òàì
ìóçåé ì³ñòà ðîçì³ñòèâ âèñòàâêó
ïðî âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Êîçÿòèíà.
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ВИЗНАЧИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСУ МІНІ-ПРОЕКТІВ
Можливості  Завершився конкурс
«Я зможу, тому що я хочу», у рамках
якого можна отримати грант від міської
ради. Дев’ять із запропонованих проектів
оцінили найвище, а один визнали таким,
що не відповідає умовам конкурсу
ОЛЕНА УДВУД

Íà êîíêóðñ ì³í³-ïðîåêò³â
«ß çìîæó, òîìó ùî ÿ õî÷ó», ÿêèé
îãîëîñèëà ì³ñüêà ðàäà, ïîäàëè
20 çàÿâîê. Êîðîòêî íàãàäàºìî
ïðî íèõ.
Òðîõè á³ëüøå ïîëîâèíè, à öå
11, ñòîñóâàëèñÿ ñïîðòó òà îñâ³òè.
Àâòîðè ïðîïîíóâàëè îáëàøòóâàòè ³ãðîâ³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ñïîðòèâíèé îñòð³âåöü,
îíîâèòè ìàòåð³àëüíó áàçó ôóòáîëüíîãî êëóáó, ñòâîðèòè êðåàòèâíèé ïðîñò³ð, çàì³íèòè ñòàð³
ñâ³òèëüíèêè ó øêîë³ íà ñó÷àñí³,
ñòâîðèòè ãðóïó ïîâíîãî äíÿ ïðè
äèòÿ÷îìó ñàäêó.
Ïî ÷îòèðè ïðîåêòè ñòîñóâàëèñÿ
ãàëóç³ êóëüòóðè òà áëàãîóñòðîþ.
Àâòîðè ïðîïîíóâàëè îñó÷àñíèòè
ñ³ëüñüê³ êëóáè, âèïóñòèòè êíèãóôîòîàëüáîì âîêçàëó, îáëàøòóâàòè çîíó â³äïî÷èíêó, â³äðåìîíòóâàòè òðîòóàð, ïðîâåñòè áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,
çàì³íèòè ñòàð³ êâ³òíèêè íà íîâ³,
ïðîâåñòè îçåëåíåííÿ íà òåðèòîð³¿
ñàäî÷êà.
Ùå îäèí ïðîåêò ñòîñóâàâñÿ
ï³äòðèìêè ìàëîãî á³çíåñó — çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ äëÿ øâåéíîãî öåõó ó Ñîê³ëüö³.
ОТРИМАЛИ НАЙМЕНШЕ
БАЛІВ
Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â êîíêóðñíèé êîì³òåò ðîçãëÿäàâ çàïðîïîíîâàí³ ³äå¿ ³ ñòàâèâ îö³íêè.
Îö³íþâàëè ïðåòåíäåíò³â ì³ñüêèé
ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà, êåðóþ÷à ñïðàâàìè âèêîíêîìó Àë³íà
Òèìîùóê, íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Ïàâëî Õîëêîâñüêèé, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ÆÊÃ Àíäð³é Êîðí³é÷óê, íà÷àëüíèê þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Þð³é
Êóêóðóçà, òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷à
îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà ñïîðòó ²ííà Ìàäåé, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè Îëåêñàíäð Äàâèäîâ, ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íîâà Êîçÿòèíñüêà ãðîìàäà»
Â³êòîð³ÿ Íå÷èïîðóê, äåïóòàòè

ì³ñüêî¿ ðàäè Ìèêîëà Øóòîâ,
Îëåêñàíäð Øóìñüêèé òà Îëüãà
Ïîë³ùóê.
Çà óìîâàìè, ïîëîâèíó ïðîåêò³â ìàëè â³äñ³ÿòè, òîìó ùî ô³íàíñóâàííÿ ïåðåäáà÷åíî ëèøå
äëÿ äåñÿòè. Îñòàòî÷íèé âåðäèêò
âèíåñëè ó ñåðåäó, 28 ëèïíÿ. Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ñåðåäí³é áàë
á³ëüøå 40. Àëå ïî÷íåìî ç òèõ
ïðîåêò³â, ÿê³ îö³íèëè íàéíèæ÷å.
Íàéìåíøå áàë³â â³ä êîíêóðñíîãî êîì³òåòó îòðèìàâ ïðîåêò â³ä
áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó äèòÿ÷îãî
ñàäêà ¹ 4. Áàòüêè ïðîïîíóâàëè
ðîçøèðèòè çåëåíó çîíó, âèñàäèâøè âçäîâæ îãîðîæ³ ñàäî÷êà
ì³êñîáîðäåð ³ç õâîéíèõ ðîñëèí.
Öþ ³äåþ îö³íèëè âñüîãî â 31 áàë.
Òðîõè á³ëüøå íàáðàâ ïðîåêò
Ìàðèíè Ñàðáàºâî¿ «Îõàéíèé
äâ³ð — êîìôîðò óñ³ì». Âîíà ïðî-

Ïðîåêò «Øâåéíà
ìàéñòåðíÿ» îö³íèëè ó
40 áàë³â, ïðîòå éîãî
âèçíàëè òàêèì, ùî
íå â³äïîâ³äàº óìîâàì
êîíêóðñó
ïîíóâàëà ïðîâåñòè áëàãîóñòð³é
ó äâîðàõ áóäèíê³â íà Ñêîâîðîäè,
39 ³ 40. Òàêó ³äåþ êîì³òåò îö³íèâ
ó 33 áàëè.
ЗМІНИЛИ ПРОГРАМУ
Ëåñÿ Ëåñèê ïîäàëà íà êîíêóðñ ïðîåêò «Øâåéíà ìàéñòåðíÿ», ÿêèé ïðîïîíóâàâ çàêóïèòè
íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ äëÿ öåõó
ç ðåìîíòó îäÿãó ó Ñîê³ëüö³ ³ òèì
ñàìèì çàáåçïå÷èòè ì³ñöåâèõ
ìåøêàíö³â ÿê³ñíèìè ïîñëóãàìè.
Öåé ïðîåêò êîíêóðñíèé êîì³òåò
îö³íèâ ó 40 áàë³â, ïðîòå éîãî âèçíàëè òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº
ïîðÿäêó òà óìîâàì ïîëîæåííÿ
ïðî êîíêóðñ.
Ó âèùåçãàäàíîìó ïîëîæåíí³ ïðîïèñàíà íèçêà ïðè÷èí,
çà ÿêèõ ïðîåêò íå ìîæå îòðèìàòè ô³íàíñóâàííÿ. Çîêðåìà, ÿêùî
ïðîåêò ïåðåäáà÷àº ïðèäáàííÿ

Скільки виділять грошей?
Сумарна запланована вартість
усіх дев’яти проектів становить
464,9 тисячі гривень. Із місь-

кого бюджету профінансують
398,5 тисячі гривень. Решту проплатять конкурсанти і партнери

КОРОТКО
Вже є лікарняні
 Íàðàç³ çàêëàäè îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
âæå â³äíîâèëè âèäà÷ó ëèñòê³â
íåïðàöåçäàòíîñò³. Áóëî çàïëàíîâàíî, ùî äëÿ îáëàñò³
íàä³éäå 170 òèñÿ÷ áëàíê³â,
ïîêè ùî íàä³éøëî âñüîãî
60 òèñÿ÷. Ïîâ³äîìëÿþòü, ùî
îòðèìàíî¿ ê³ëüêîñò³ ëèñòê³â
íåïðàöåçäàòíîñò³ ïîâèííî
áóòè äîñòàòíüî äëÿ ïàö³ºíò³â,
ÿê³ ùå ðàí³øå ìàëè îòðèìàòè
äîâ³äêè ïðî òèì÷àñîâó íåïðàöåçäàòí³ñòü.
Êîçÿòèí÷àíè ìîæóòü îáì³íÿòè äîâ³äêè ïðî òèì÷àñîâó
íåïðàöåçäàòí³ñòü íà «ë³êàðíÿí³», çâåðíóâøèñü äî ò³º¿
ìåäè÷íî¿ óñòàíîâè, â ÿê³é
îòðèìàëè äîâ³äêó.
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â
â Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàâñÿ äåô³öèò áëàíê³â ëèñòê³â íåïðàöåçäàòíîñò³. ×åðåç ùî ïàö³ºíòàì âèäàâàëè äîâ³äêè, ÿê³
â ïîäàëüøîìó ìîæíà áóëî á
çàì³íèòè íà «ë³êàðíÿí³».

Про ковід
Проект «Квітучий Козятин» — один із переможців. Тож
у місті побільшає красивих квітників
òåõí³êè ÷è ¿¿ ðåìîíò, ñòâîðåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
îäåðæàííÿ ïðèáóòêó ³ ïðÿìî¿
ìàòåð³àëüíî¿ âèíàãîðîäè òà çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ïîçàÿê «Øâåéíà ìàéñòåðíÿ» ï³äïàäàº ï³ä ö³
ïóíêòè, êîíêóðñíèé êîì³òåò çàÿâèâ, ùî ïðîåêò íå â³äïîâ³äàº
êîíêóðñíèì âèìîãàì.
Äîäàìî, ùî çà ï³âòîðà òèæí³
ïåðåä òèì, ÿê ìàëè âèçíà÷èòèñÿ ç
ïåðåìîæöÿìè, ì³ñüêà ðàäà âíåñëà
çì³íè äî ïðîãðàìè ³ ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ì³í³-ïðîåêò³â.
Äî ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â äîäàëè ïóíêòè «ñîö³àëüíèé çàõèñò»
³ «ï³äòðèìêà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà íà 2021 ð³ê».
— Âîíè (çì³íè — àâò.) ï³ä ïîäàí³ ïðîåêòè ï³äëàøòîâàí³? — çàïèòàâ ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äåïóòàò Îëåêñàíäð Ïóçèð.
— Öå âèõîäèòü îäèí ïðîåêò
ïî ñòàðîñòèíñüêîìó îêðóãó Ñîê³ëåöüêîìó, «Øâåéíèé öåõ», —
â³äïîâ³â íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî
â³ää³ëó Ïàâëî Õîëêîâñüêèé, ÿêèé
äîïîâ³äàâ ç öüîãî ïèòàííÿ.
Çì³íè äåïóòàòè âíåñëè, òà,
ÿê áà÷èìî, öå íå äîïîìîãëî,
îñê³ëüêè ïðîåêò ïåðåìîæöåì
íå âèçíàëè.
ХТО ВИГРАВ ГРАНТИ?
À òåïåð ðîçïîâ³ìî ïðî ³äå¿,
ÿê³ êîíêóðñíèé êîì³òåò îö³íèâ
íàéâèùå. Ñàìå âîíè ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó.
Ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³ îòðèìàþòü äâà ïðîåêòè, ùî
ñòîñóþòüñÿ êëóá³â ó Ôëîð³àí³âö³
òà Ìàõàðèíöÿõ. Âîíè îòðèìàëè
îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü áàë³â. Àâòîðêà

ïåðøîãî ²âàííà Ëåâ÷óê çàïðîïîíóâàëà ñòâîðèòè íà òåðèòîð³¿
Ôëîð³àí³âñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè ïðîñò³ð äëÿ â³äïî÷èíêó ç
ìîæëèâ³ñòþ ïðîâîäèòè ïîêàç
ïðîãðàì ³ ê³íîô³ëüì³â. Àâòîðêà
äðóãîãî Îëåíà Êîõàí çàïðîïîíóâàëà îáëàøòóâàòè á³ëÿ Ìàõàðèíåöüêîãî êëóáó çîíó â³äïî÷èíêó,
ïðîâåñòè áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿
³ çàêóïèòè åêðàí ç ïðîåêòîðîì.
Ãðàíò îòðèìàº ³ ïðîåêò Îëåêñàíäðà Ïàíàñþêà, çà ÿêèì ó Êîðäèø³âñüê³é øêîë³ çàì³íÿòü îñâ³òëåííÿ íà ñó÷àñíå LED. Öÿ ³äåÿ
íàáðàëà íàéìåíøó ê³ëüê³ñòü áàë³â
ñåðåä ïåðåìîæö³â.
Òàêîæ ì³ñüêà ðàäà ïðîô³íàíñóº
âñòàíîâëåííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â ó Ïèêîâö³ òà Ñåñòðèí³âö³.
Àâòîðêà ïåðøîãî ïðîåêòó —
Îëåíà Áîð÷àê³âñüêà, äðóãîãî —
Ëþäìèëà Ëåâ÷óê. Äî ðå÷³, ³äåÿ
Ëþäìèëè Ëåâ÷óê ñòàëà îäí³ºþ ³ç
òèõ, ÿê³ íàáðàëè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü áàë³â. ¯¿ ÷ëåíè êîíêóðñíîãî êîì³òåòó îö³íèëè ó 53 áàëè.
Ùå îäèí ïðîåêò, ÿêèé îòðèìàâ
òàêó îö³íêó, íàëåæèòü ²íí³ Ãóäçîâñüêè³é. Âîíà çàïðîïîíóâàëà
ñòâîðèòè ãðóïó ïîâíîãî äíÿ äëÿ
äîøê³ëüíÿò â ²âàíêîâåöüê³é ô³ë³¿
øêîëè ¹ 9.
Òàêîæ ãðàíòè â³ä ì³ñüêî¿ ðàäè
âèãðàâ ïðîåêò ³ç çàì³íè ñòàðèõ
êâ³òíèê³â ó öåíòð³ ì³ñòà íà íîâ³
(àâòîð Îëåêñàíäð Àâòóõîâ), ðåìîíò òðîòóàðó íà âóëèö³ Äðóæáè
â ñìò Çàë³çíè÷íå (àâòîð Íàòàë³ÿ
Ùåðáàòþê) ³ îíîâëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè äèòÿ÷îãî ôóòáîëüíîãî êëóáó «Ëåâè» (àâòîð Ðóñëàí
Ãóìåíþê).

Ñòàíîì íà ðàíîê ñåðåäè,
4 ñåðïíÿ, íà Êîçÿòèíùèí³
çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà
êîðîíàâ³ðóñ êîçÿòèí÷àí ñÿãíóëà 3027 îñ³á. Çà òèæäåíü
äîäàëîñÿ 5 íîâèõ ³íô³êîâàíèõ. Çàô³êñîâàíà ÷åðãîâà
ñìåðòü ñåðåä íàøèõ çåìëÿê³â
â³ä êîðîíàâ³ðóñíî¿ íåäóãè. Çà
äàíèìè êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü,
1 ñåðïíÿ ïîìåðëà æèòåëüêà
ñåëà Êîçÿòèí. Âîíà ë³êóâàëàñÿ ó â³ííèöüê³é ë³êàðí³.

Випуск №19
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат, в
яких починають ходити чорні і допомагають поставити
собі мат.
Задача №25-28
(для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h2

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №28 від 15 липня 2021 року.
Задача №22
1. Ke8? Cb6!;
1. Kd5! Загроза 2. Kc7x;
1… Cb8? Ch6|C:b7x 2. Kb6(:)|C:b7x.
Задача №23
1. e4! Цугцванг;
1… a2+|Kpc4 2. Ф:a2|Фd5x.
Задача №24
1...g5 2. Kf5x; 1. Kpf2? Загроза 2. Фg3x; 1...Kpg5!;
1. Kpe3! Цугцванг;
1… g5|Kpg5 2. Kf5|Фf4x.
М. Пархоменко
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НА ІГРИ НЕСКОРЕНИХ ЯРОСЛАВУ
МАЗУР ЗАГІТУВАВ СТАРШИЙ СИН
Сильні духом  На всеукраїнські
змагання «Ігри Нескорених-2021»
Людмилу Менюк зареєструвала її посестра
Ярослава Мазур. Людмила з Гайсина,
Ярослава з Козятина. Їхні шляхи зійшлися
у батальйоні «Айдар». Тепер вони знову
зустрілися, але вже на змаганнях. Обидві
повернулися з нагородами
ВІКТОР СКРИПНИК

Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ «²ãðè
Íåñêîðåíèõ-2021» ó íèí³øíüîìó ðîö³ óïåðøå â³äáóâàëèñÿ
íå â ñòîëèö³, ÿê öå áóëî ðàí³øå.
Ì³ñöåì ¿õ ïðîâåäåííÿ ñòàëè ñòàä³îíè ó Êðèâîìó Ðîç³ ³ ×åðêàñàõ.
Ì³ñòà ïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ ð³çí³
âèäè ñïîðòó. Ëþäìèëà Ìåíþê
³ ßðîñëàâà Ìàçóð âèñòóïèëè
â îáîõ ì³ñòàõ. ×åðêàñè âèÿâèëèñÿ
äëÿ íèõ ùàñëèâ³øèì ì³ñòîì. Òàì
âîíè ñòàëè ïåðåìîæöÿìè: ßðîñëàâà ó ïàóåðë³ôòèíãó, Ëþäìèëà — ó âåñëóâàíí³ íà òðåíàæåðàõ.
Ïðèáëèçíî çà ì³ñÿöü äî òîãî
ó Êèºâ³ ïðîõîäèâ ôåñòèâàëü
«Çâèòÿãà íåñêîðåíèõ». Ó éîãî
ðàìêàõ ïîâåëè çìàãàííÿ ñåðåä
âåòåðàí³â ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿
â³éíè, ÿê³ ä³ñòàëè òðàâìè òà ïîðàíåííÿ. Ïåðåìîæö³ ñêëàëè
îñíîâó çá³ðíî¿ äëÿ ó÷àñò³ ó ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³ «²ãðè Âî¿í³â». Â³í â³äáóäåòüñÿ ó âåðåñí³
íèí³øíüîãî ðîêó â ì³ñò³ Îðëàíäî
àìåðèêàíñüêîãî øòàòó Ôëîðèäà.
Íà ñòàðòè âèõîäèëè 250 çàõèñíèê³â êðà¿íè. Äëÿ ïî¿çäêè â Àìåðèêó â³ä³áðàëè 40. Âîíè çìàãàòèìóòüñÿ ç â³éñüêîâèìè ç ñåìè
êðà¿í. Ó çá³ðí³é º íàøà çåìëÿ÷êà — ßðîñëàâà Ìàçóð ç Êîçÿòèíà.
ßêå ç äîñÿãíåíü äàëî ìîæëèâ³ñòü
óâ³éòè äî çá³ðíî¿? Ó ÿêèõ âèäàõ
ñïîðòó çìàãàòèìåòüñÿ â Àìåðèö³?
СИН ЗАГІТУВАВ
ПОЗМАГАТИСЯ
ßðîñëàâà Ìàçóð äî â³éíè ìàëà
íåâåëèêèé á³çíåñ â Êîçÿòèí³.

Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà íà Äîíáàñ³, ðàçîì ç ³íøèìè âîëîíòåðàìè çáèðàëà äîïîìîãó á³éöÿì.
Íåîäíîðàçîâî ¿çäèëà äî íàøèõ
çàõèñíèê³â. Â ÿêèéñü ìîìåíò
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ çàëèøèòèñÿ
íà ñëóæá³. Òàê âîíà ñòàëà á³éöåì
áàòàëüéîíó «Àéäàð». Ó 2016 ðîö³
¿¿ íàïðàâèëè â… Åñòîí³þ. Åñòîíö³ ãîòóâàëè ôàõ³âö³â ç òàêòè÷íî¿
ìåäèöèíè. Íàâ÷àííÿ â³äáóâàëèñÿ íà áàç³ Â³éñüêîâî-ìåäè÷íî¿
àêàäåì³¿. Â÷èëèñÿ çà ïðîãðàìîþ
ÍÀÒÎ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îòðèìàëà ñïåö³àëüí³ñòü ³íñòðóêòîðà ç
òàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè ³ ïîâåðíóëàñÿ â áàòàëüéîí, ùîá ïðîäîâæèòè
ñëóæáó. Çãîäîì ßðîñëàâà çì³íèëà
ì³ñöå ñëóæáè ³ ïåðåéøëà â åë³òíèé ï³äðîçä³ë Ñèë ñïåö³àëüíèõ
îïåðàö³é (ÑÑÎ). Ó íèí³øíüîìó
ðîö³ çâ³ëüíèëàñÿ ç àðì³¿. Íà æàëü,
¿¿ íå îìèíóëè òðàâìè, ä³ñòàëà
ïîðàíåííÿ, ÿêå äîòåïåð äàº ïðî
ñåáå çíàòè. Ñóìíî ãîâîðèòè,
ùî ìîëîäà æ³íêà, à ìàº ãðóïó
³íâàë³äíîñò³. ¯¿ ÷îëîâ³ê äîòåïåð
ïðîäîâæóº ñëóæáó.
Äî ðå÷³, Ëþäìèëà Ìåíþê òåæ
ñëóæèëà â ÀÒÎ ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì. Ò³ëüêè â ð³çíèõ ï³äðîçä³ëàõ — âîíà â «Àéäàð³», â³í ó 24-é
áðèãàä³. Çâ³ëüíèëèñÿ ç â³éñüêà
òîð³ê, ïàí³ Ëþäìèë³ âñòàíîâèëè
äðóãó ãðóïó ³íâàë³äíîñò³.
— ×óëà, ùî º òàê³ çìàãàííÿ
«²ãðè Íåñêîðåíèõ», àëå í³êîëè
íå ïëàíóâàëà ¿õàòè íà íèõ, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó ßðîñëàâà Ìàçóð. — Ñòàðøèé ñèí çàã³òóâàâ. Â³í
âèïàäêîâî íàòðàïèâ â ²íòåðíåò³
íà ðåºñòðàö³þ. Êàæå, ìàìî, ïî-

¿äü. Çíàéîìèõ ïîáà÷èø, ïî Êèºâó ïîõîäèø. Íà òîé ÷àñ ÿêðàç
çâ³ëüíèëàñÿ ç³ ñëóæáè. Êîëè ìè
ðîçìîâëÿëè, òî áóâ îñòàíí³é äåíü
ðåºñòðàö³¿. Ñëîâîì, ¿õàëà ÿ, çðîçóì³ëî, íå äëÿ òîãî, ùîá ïåðåìàãàòè, áî æ íå òðåíóâàëàñÿ. Ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà ó ÑÑÎ õîðîøà,
àëå æ çìàãàííÿ âèìàãàþòü ñâîãî.
Ïëàâàííÿ ³ ñòð³ëüáà ç ãâèíò³âêè — ó òàêèõ äèñöèïë³íàõ âèñòóïàëà ßðîñëàâà. Òðàâìà ãîëîâè
íå äàº ¿é ìîæëèâîñò³ çîñåðåäèòèñÿ íà âîãíåâîìó ðóáåæ³. Ñòîñîâíî
ïëàâàííÿ, êàæå, ðîáèëà öå õ³áà
ùî íà ñòàâêó â ñåë³.
«Êîëè ïîáà÷èëà ÷îëîâ³ê³â áåç
ðóêè, ÷è áåç íîãè, à âîíè éäóòü
â áàñåéí ³ ïëèâóòü, öå ìåíå òàê
ìîá³ë³çóâàëî! — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Äóìàþ, ó òåáå ðóêè-íîãè
íà ì³ñö³ — çîñåðåäüñÿ, íàïðóæ
ñèëè ³ äîáèâàéñÿ ðåçóëüòàòó».

— ×óëà, ùî º òàê³
çìàãàííÿ «²ãðè
Íåñêîðåíèõ», àëå
í³êîëè íå ïëàíóâàëà
¿õàòè íà íèõ, —
ðîçïîâ³ëà ßðîñëàâà
Îäíà ç ïëàâ÷èíü ìàëà ãàðí³
çäîáóòêè ó öüîìó âèä³ ñïîðòó.
ßðîñëàâà, ÿê íå ñòàðàëàñÿ, îäíàê
íàçäîãíàòè ¿¿ íà äèñòàíö³¿ òàê ³
íå çìîãëà. Ï³ñëÿ çìàãàííÿ ç³áðàëàñÿ ³ ïî¿õàëà äîäîìó. Íå ñòàëà
íàâ³òü ÷åêàòè îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â. Ïðî çäîáóòå äðóãå ì³ñöå
ä³çíàëàñÿ ï³çí³øå.
ТРЕНУЄТЬСЯ У «ДЕЛЬФІНІ»
Ó òîé äåíü âîíè ïîâåðòàëèñÿ
ç ñåëà. Òàì ïîãàíå ïîêðèòòÿ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Óæå â Êîçÿòèí³
ïîáà÷èëà äåê³ëüêà ïðîïóùåíèõ
äçâ³íê³â ç íåâ³äîìîãî íîìåðà.
Ïîêè äóìàëà, õòî öå ìîæå áóòè,
çàäçâîíèâ òåëåôîí.
«ßðîñëàâî, öå òåëåôîíóþòü
ç îðãêîì³òåòó «²ãðè Íåñêîðåíèõ», — ïî÷óëà â ñëóõàâö³ ÷îëîâ³÷èé ãîëîñ. — Âè íå ç’ÿâèëèñÿ
íà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â,
à ó âàñ äðóãå ì³ñöå ó ïëàâàíí³.

Це унікальний вид реабілітації
Ярослава Мазур зізнається, що
у Києві під час відбіркових змагань нітрохи не хвилювалася. Бо
розуміла, що вона не професійна
спортсменка. Зате відчула інше:
коли поруч з тобою люди, які після невідворотних травм не впадають у відчай, а чіпляються
за життя, немов за соломинку,
то це спонукає і собі бути оптимістом.
— На моє переконання, такі
змагання потрібні, — каже Ярос-

лава. — Не заради результатів.
На них ми свої серед своїх. У такій
атмосфері почуваєшся комфортно. Сильні духом люди стимулюють бути такими самими інших.
Це унікальний вид реабілітації.
Тому я вдячна сину, що переконав поїхати. А я вже «Мальву»
витягнула з дому, інакше вона
сама цього б не зробила.
Було б добре, якби держава
звернула на це увагу. Ветеранам
потрібні умови і можливість за-

йматися фізкультурою.
Неспроста у світі запровадили
міжнародні змагання як Warrior
Games (Ігри Воїнів) для такої категорії військових. Вперше їх провели у 2010 році. Через три роки
їх проведення взяло під свою
опіку Міноборони США. З часом
до турніру доєдналися військові
з Великої Британії. На нинішній
турнір у місто Орландо (Флорида) планується приїзд військових
із семи країн світу.

У Ярослави Мазур (ліворуч) перше місце у турнірі з
пауерліфтингу. У Людмили Менюк («Мальви») — друге, а ще
вони, колишні «айдарівки», неабияк раді зустрічі
Áóäåòå â Êèºâ³, çàéä³òü çàáðàòè
ìåäàëü».
×îëîâ³ê òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ¿¿
êàíäèäàòóðó áóäóòü îáãîâîðþâàòè
äëÿ âêëþ÷åííÿ ó çá³ðíó äëÿ ó÷àñò³
ó çìàãàííÿõ â Àìåðèö³.
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âêëþ÷åííÿ
äî çá³ðíî¿ çíîâó çàñòàëî ¿¿ â äîðîç³. Öüîãî ðàçó òåëåôîíóâàëà
ïîäðóãà.
«ßðîñëàâî, ÿ òåáå â³òàþ! —
äçâ³íêî ëóíàâ ¿¿ ãîëîñ ó ñëóõàâö³. — Òàê ðàäà çà òåáå, ñëîâàìè
íå ïåðåäàòè!» Ïîäðóãà ïîáà÷èëà íà ñàéò³ «²ãðè Íåñêîðåíèõ»
ñêëàä çá³ðíî¿ Óêðà¿íè äëÿ ïî¿çäêè ó ÑØÀ ³ çíàéøëà ñåðåä
çá³ðíèê³â ïð³çâèùå Ìàçóð. Âèð³øèëà îäðàçó çàòåëåôîíóâàòè.
— ß ïî÷óëà öå ³… çàïëàêàëà, —
êàæå ßðîñëàâà. — Çíàºòå, ÷îìó?
Â³ä÷óëà, ÿêà ãîðà íà ìåíå çâàëèëàñÿ. Öå æ ñê³ëüêè ñèë òðåáà áóäå
äîêëàñòè, ùîá ï³äãîòóâàòèñÿ. ß æ
í³êîëè íå çàéìàëàñÿ ïðîôåñ³éíî
ñïîðòîì.
Êîæåí äåíü, êð³ì íåä³ë³, ßðîñëàâà â³äâ³äóº áàñåéí «Äåëüô³í»
ó Êîçÿòèí³. Ïðàöþº ç ïðîôåñ³éíèì òðåíåðîì Ëþäìèëîþ
Àíòîíîâîþ. Ñê³ëüêè ïëàòèòü
çà çàíÿòòÿ?
— Àáîíåìåíò ìåí³ íàäàëè áåçêîøòîâíî, — êàæå âîíà. — ßê
íå ïîäÿêóâàòè çà òàêå âëàñíèêàì áàñåéíó.
Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â çíàõîäèòü
÷àñ äëÿ çàíÿòü ïàóåðë³ôòèíãîì.
РЕКОМЕНДУВАЛА КОМБАТУ
«МАЛЬВУ»
Ïðî «Ìàëüâó», òàêèé ïîçèâíèé
áóâ ó Ëþìèëè Ìåíþê, ßðîñëàâà
Ìàçóð ìîæå ðîçïîâ³äàòè áàãàòî.
Òàê ñàìî, äî ðå÷³, ÿê ³ ïàí³ Ëþäìèëà ïðî ñâîþ ïîñåñòðó.
ßðîñëàâà ðåêîìåíäóâàëà êîìáàòó «Àéäàðà» Ëþäìèëó. Íà òîé
÷àñ âîíè íå áóëè çíàéîì³.
— Ñïî÷àòêó ÿ ò³ëüêè ÷óëà ïðî
«Ìàëüâó», — êàæå ïàí³ ßðîñëà-

âà. — Âîíà ïðè¿æäæàëà ó áàòàëüéîí âîëîíòåðîì. Áóâàëî, õëîïö³
íàâ³òü îáðàæàëèñÿ, ÿêùî äî êîãîñü ¿é íå âäàâàëîñÿ çà¿õàòè. Äóæå
ãàðíî ïðî íå¿ â³äãóêóâàëèñÿ. Çäàºòüñÿ, ¿¿ çíàëè âñ³. Æ³íêà âèïðîì³íþâàëà ïîçèòèâ. Çíàëè ³ ïðî
òå, ùî ó íå¿ ñèí çàãèíóâ íà â³éí³.
Òåæ ñëóæèâ â «Àéäàð³».
Îäíàê îñîáèñòî ìè íå áóëè
çíàéîì³, íàø³ øëÿõè æîäíîãî
ðàçó íå ïåðåòèíàëèñÿ. ² òóò òåëåôîíóº ìåí³ ç Ãàéñèíà êîëèøíÿ
íàøà â³éñüêîâà ²ðèíà ³ êàæå, ùî
«Ìàëüâà» âèð³øèëà éòè â ÀÒÎ ³
õî÷å ñëóæèòè ò³ëüêè â «Àéäàð³».
Ïðîñèòü ðåêîìåíäóâàòè ¿¿ êîìáàòó. Äóìàþ, ÿê æå ÿ ìîæó öå çðîáèòè, ÿêùî ç ëþäèíî íå çíàéîìà.
Â³äìîâèòè ²ð³ òåæ íå ìîæó, áî
äîáðå çíàþ ¿¿. Ï³øëà äî êîìáàòà
³ ðîçïîâ³ëà ïðî ¿¿ ïðîõàííÿ. Êîìáàò áóâ íîâèé, ò³ëüêè íåäàâíî
ñòàâ ñëóæèòè. Çðîçóì³ëî, çàïèòàâ
ìåíå, ùî ìîæó ñêàçàòè éîìó ïðî
ëþäèíó, ÿêó ðåêîìåíäóþ? Â³äïîâ³ëà, ÿê º, ùî í³÷îãî íå ìîæó ñêàçàòè. À òîä³ ïðîäîâæèëà ðîçìîâó
òàêèìè ñëîâàìè. Êàæó, äàâàéòå
âèéäåìî çàðàç õî÷à á êîðèäîð ³
çàïèòàºìî ïåðøîãî çóñòð³÷íîãî
á³éöÿ ïðî «Ìàëüâó» — ïî÷óºòå ñò³ëüêè ïîçèòèâíèõ â³äãóê³â!
Êîìáàò íà öå óñì³õíóâñÿ ³ äàâ
äîáðî.
Ìåíþê ïî÷èíàëà ñëóæáó ç
ïðîñòîãî — áóëà ä³ëîâîäîì.
Õî÷à íà ö³é ïîñàä³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ äóæå áàãàòî. Äîñëóæèëàñÿ
äî òîãî, ùî ¿é äîðó÷èëè êîìàíäóâàòè áðîíåòàíêîâîþ ñëóæáîþ.
Çàï÷àñòèíè, ïàëüíå äëÿ òåõí³êè — öå ò³ëüêè íåçíà÷íà ÷àñòèíà
¿¿ êëîïîò³â.
— Ëþäìèëà ùå ãàðíèé ïñèõîëîã, — ïðîäîâæóº ßðîñëàâà Ìàçóð. — Íå çíàþ, ÿê ¿é öå âäàºòüñÿ,
àëå àéäàð³âö³ éøëè çà ïîðàäîþ
ñàìå äî íå¿. ²íêîëè êîìáàò äîðó÷àâ ñàìå ¿é, à íå êîìóñü ³íøîìó,
ðîçðóëèòè ñêëàäí³ ñèòóàö³¿.
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ХТО І КОЛИ ЇХ ЗРОБИВ? РОЗПОВІДЬ
ПРО КОЗЯТИНСЬКІ МУРАЛИ
Цікаве  Створювати малюнки на стінах
будівель — явище, популярне у різних
куточках України. До прикладу, у нашому
обласному центрі таких малюнків
нараховується кілька десятків. Звісно,
за кількістю муралів нам не конкурувати
з Вінницею, але у Козятині вони також
є. Коли і завдяки кому вони з’явилися —
дізнавалися наші журналісти
ОЛЕНА УДВУД

Íà ïî÷àòêó 2000-íèõ ó Êîçÿòèí³ áóëî íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíå
ãðàô³ò³. Éîãî ìàëþâàëè ôàðáîþ
ç áàëîí÷èêà, äå ò³ëüêè ìîæíà.
Äåÿê³ ç íèõ çáåðåãëèñÿ äîíèí³,
àëå íà çì³íó ãðàô³ò³ âæå äàâíî
ïðèéøëè ìóðàëè — êàðòèíè
íà ñò³íàõ.
Ïåðøèì êîçÿòèíñüêèì ìóðàëîì ìîæíà ââàæàòè êàðòó Óêðà¿íè íà ñò³í³ Ðàéîííîãî áóäèíêó
êóëüòóðè. Ìàëþíîê ç’ÿâèâñÿ
ó 2014 ðîö³. Éîãî àâòîðêà — Íàòàë³ÿ Ñàëèíêî. Íàçèâàºòüñÿ öåé
ìóðàë «Óêðà¿íà ðóêàìè ä³òåé».
Êàðòó äîâåðøóþòü â³äáèòêè äèòÿ÷èõ äîëîíü. À ïîðó÷ — ãåðá.
Ùîïðàâäà, çà ö³ ñ³ì ðîê³â ìàëþíîê âñòèãëè ïîí³âå÷èòè — õòîñü
çàêðåñëèâ íà êàðò³ ñõ³äí³ îáëàñò³
òà Êðèìñüêèé ï³âîñòð³â.
Äâ³éêî ìóðàë³â ïðèêðàøàþòü
áóä³âëþ Ì³ñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè. Öå — êîëèøí³é ê³íîòåàòð
«Ìèð». Ïåðøèé ìàëþíîê íàíåñåíèé íà ïåðåäíüîìó ôàñàä³ ñïîðóäè.
Òóò çîáðàæåíèé Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Ë³âîðó÷, îäíà ç íàéâ³äîì³øèõ éîãî

ôðàç — «Áîð³òåñÿ — ïîáîðåòå».
À ï³ä íàïèñîì — ïîä³¿ ç Ìàéäàíó 2014 ðîêó. Äóæå ñèìâîë³÷íî,
ùî Øåâ÷åíêà íàìàëþâàëè ñàìå
íà Áóäèíêó êóëüòóðè, àäæå ïîðó÷ ³ç
íèì — øêîëà ¹ 1, ÿêà íîñèòü ³ì’ÿ
â³äîìîãî íà âåñü ñâ³ò Êîáçàðÿ. Öåé
ìóðàë ïðèóðî÷èëè äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³. Ðîáîòà íàä ìàëþíêîì
òðèâàëà âñüîãî ê³ëüêà äí³â. Àâòîð
òà ³í³ö³àòîð ìóðàëó — ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ «Ìîëîä³æíèé ðîçêâ³ò».
À ç’ÿâèâñÿ â³í ó 2015 ðîö³.
Ùå îäèí ìàëþíîê ïðèêðàøàº
á³÷íó ñò³íó Ì³ñüêîãî áóäèíêó
êóëüòóðè ç áîêó øêîëè ¹ 1. Öåé
ìóðàë ìàº íàçâó «Áóòè âî¿íîì —
æèòè â³÷íî». Íà íüîìó çîáðàæåíèé ñîëäàò, ùî ñòî¿òü ïîñåðåä
ïîëÿ êîëîñê³â ó ïîâí³é â³éñüêîâ³é àìóí³ö³¿. Ë³âîðó÷ â³ä íüîãî —
³ìåíà â³éñüêîâèõ, ÿêèõ Êîçÿòèíñüêèé êðàé âòðàòèâ çà ðîêè â³éíè
íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Ñîëäàò, çîáðàæåíèé íà ìóðàë³ — öå Ìàêñèì
Îëåêñþê, ìîëîäèé êîçÿòèí÷àíèí,
ÿêèé çàãèíóâ íà â³éí³ ó 2019 ðîö³.
Ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ äðóç³ âèð³øèëè òàêèì ÷èíîì óâ³êîâ³÷íèòè
ïàì’ÿòü ïðî ãåðîÿ.

Íàä ñòâîðåííÿì ìàëþíêà ïðàöþâàëè áëèçüêî ì³ñÿöÿ, õî÷à çîáðàæåííÿ âåëè÷åçíå ³ ïîêðèâàº
ñò³íó áóä³âë³ ìàéæå ïîâí³ñòþ.
Çàâåðøèòè éîãî â ìàêñèìàëüíî
êîðîòêèé òåðì³í âäàëîñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî ìàëþâàëè ç ðàíêó
äî íàñòàííÿ òåìðÿâè. Íàä ìóðàëîì ïðàöþâàëà ö³ëà êîìàíäà.
Àâòîð ìàëþíêà — Ïîë³íà Êàë³íîâñüêà. Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ â³äáóëîñÿ íà Äåíü ïðàïîðà,
23 ñåðïíÿ 2019 ðîêó.
²ç âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó ìè
ïåðåì³ñòèëèñÿ íà ñóñ³äíþ Ïèëèïà Îðëèêà. Òóò ðîçòàøîâàíèé
Áóäèíîê ïîáóòó. Âåðõ ïåðåäíüîãî
ôàñàäó áóä³âë³ ç îáîõ áîê³â ïðèêðàøàþòü äâà íåâåëèêèõ ìàëþíêè. Íà íèõ çîáðàæåí³ ñîíÿøíèêè. Öåé ìóðàë ç’ÿâèâñÿ ó 2014 ÷è
2015 ðîö³.
Éäåìî äàë³, äî êîëèøíüîãî
ë³öåþ. Â îäíîìó ç ïðèì³ùåíü
òóò ðîçòàøîâàíà Ì³ñüêà ðàäà
âåòåðàí³â. Ôàñàä áóä³âë³ ïðèêðàøàº ìóðàë. Íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ — âåòåðàíè, ïåðåä íèìè ïîëå
ç ñîíÿõ³â, à íà çàäíüîìó ïëàí³
âèäí³ºòüñÿ ìîíóìåíò Áàòüê³âùèíà-Ìàòè. Õóäîæíèê — Ãðèãîð³é
Îë³éíèê, â³í íàìàëþâàâ ìóðàë
íà ïðîõàííÿ ãîëîâè Ì³ñüêî¿ ðàäè
âåòåðàí³â Ôåäîðà Êðîïèâè. Ìàëþíîê ñòâîðèëè ó 2020 ðîö³.
Ùå îäèí ìóðàë º íà âóëèö³ Êàòóêîâà, ïðîñòî íàâïðîòè
ó÷èëèùà. Â³í ïðèêðàøàº á³÷íó
ñò³íó Àôãàíñüêîãî áóäèíêó. Òóò
çîáðàæåíèé ãâèíòîêðèë, ÿêèé
ëåòèòü íàä ãîðàìè Àôãàí³ñòàíó,
³ äîëèíà ÷åðâîíèõ ìàê³â. Àâòîð
ìàëþíêà — Óêðà¿íñüêà ñï³ëêà
âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó. Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ â³äáóëîñÿ ó ñåðïí³
2020 ðîêó.

Будинок, що у народі називають «афганським».
Тут зобразили пейзажі Афганістану

Творіння рук Григорія Олійника.
Мурал на будівлі Міської ради ветеранів

Козятинська «фішка», яка не зовсім мурал
Завершити нашу розповідь ми
хочемо вулицею, з якої почали, Героїв Майдану. Тут стоїть
дев’ятиповерхівка, бічну стіну
якої прикрашає напис. Це — знаменита цитата Віктора Цоя з пісні
«Легенда» — «Смерть вартує того,
щоб жити, а любов…» Щоправда,
на будинку вона написана мовою
оригіналу, тобто, російською. Над

рядком пісні нанесено «В. Цой».
Хто автор цього напису — невідомо. Цитата Віктора Цоя з’явилася
на цьому будинку ще у 90-их роках. Щоправда, те, що ми бачимо
зараз — не оригінал, а лиш копія
оригінального напису. Справа
в тому, що кілька років тому легендарний напис стерли. Але стіна
пустувала недовго. За деякий час

Ще один мурал на будинку культури
зображує Тараса Шевченка. Його
приурочили до Дня Незалежності у 2015 році

рядок із пісні «Легенда» з’явився
на дев’ятиповерхівці знову.
За стільки років будинок став асоціюватися з цим написом, тому
місцеві часто кажуть «дім В. Цоя»,
коли говорять про цю багатоповерхівку. А гості нашого міста завжди звертають на нього увагу,
через що він інколи потрапляє під
приціл фотокамер.

Легендарний напис на дев’ятиповерхівці.
Його нанесли ще у 90-их

Перший козятинський мурал.
Називається «Україна руками дітей»

«Бути воїном — жити вічно». Цей малюнок увіковічнив
пам’ять про Максима Олексюка і усіх мешканців Козятинщини,
які загинули в зоні АТО/ООС
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НА ДНІ СЕЛА БУВ КОНЦЕРТ, ЯК
КОЛИСЬ НА ДЕНЬ МІЛІЦІЇ
Іменини  Щорічно 2 серпня,
за доброю традицією мешканці села
Сигнал відзначають День села. Сигнал —
село молоде, йому виповнилося
всього 195 років. На свято свого
рідного куточка з’їхалися люди, які
тут народилися, а місцеві хлібороби
влаштували для всіх прекрасне свято. Як
то було — у нашій розповіді
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñâÿòêîâèé çàõ³ä çàïëàíóâàëè
íà 17 ãîäèíó. Ä³òåé ïî÷àëè â³òàòè
ç 11 ðàíêó. ²ì ñïîíñîðè ñâÿòà
ïðèãîòóâàëè ôåºðâåðêè. Äàë³
ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ ðîçâàæàëè àðòèñòè òåàòðó. Êîëè ìè
çàïèòàëè â ÷îòèðèð³÷íî¿ Íàòàø³,
ùî ¿é íàéá³ëüøå ñïîäîáàëîñÿ,
âîíà áåç âàãàíü â³äïîâ³ëà: «Ëîâèòè áóëüêè». Öå àðòèñòè òåàòðó
ñïåö³àëüíèì ïðèëàääÿì ïóñêàëè
âåëè÷åçí³, íà ï³â çðîñòó ìàëå÷³,
ìèëüí³ áóëüáàøêè.
Ïðîãðàìó äëÿ äîðîñëèõ â³äêðèâ
âîêàëüíèé ãóðò «Áåðåãèíÿ» ï³ñíåþ «Õë³á òà ñ³ëü». Ïðîäîâæèâ
ñâÿòêîâó ïðîãðàìó õóäîæí³é êåð³âíèê «Áåðåãèí³» Âîëîäèìèð
²æèöüêèé. Ï³ñëÿ éîãî âèñòóïó
³ìåíèííèê³â ïðèâ³òàëè ì³ñüêèé
ãîëîâà, ñòàðîñòà, äåïóòàòè. Âñ³
âîíè íàãîëîøóâàëè, ùî Ñèãíàë çà ôàêòîì âæå ç’ºäíàâñÿ ç
ì³ñòîì, à çíà÷èòü, â ñåëî ìàº
ïðèéòè ì³ñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ. Âñå
òâîðÿòü ìîëîä³ ðóêè, çàïåâíÿëè
âîíè ³ ïåðøèé êðîê äî âåëèêèõ
çâåðøåíü çðîáèëè ñàì³ ñèãíàëüö³. Â öüîìó ðîö³ â Ñèãíàë³ áóëî
÷îòèðè âèïóñêíèêè, à íà ¿õ ì³ñöå
ó âåðåñí³ ïðèéäóòü 11 ïåðøîêëàñíèê³â. Ìàéáóòí³õ ïåðøà÷ê³â çàïðîñèëè íà ñöåíó, äå ¿ì
âðó÷èëè ðþêçàêè äëÿ øêîëè.
Øàíóþòü â ñåë³ ìîëîä³ òà áàãàòîä³òí³ ðîäèíè. Íàéìîëîäøîþ
ì³ñöåâîþ ñ³ì’ºþ º Ñâ³òëàíà òà
Îëåã Áðîíåöüê³. Íà Äåíü ñåëà

ïðèâ³òàëè ïîäàðóíêàìè ¿õ, à òàêîæ òèõ, õòî âèõîâóº òðüîõ ³
á³ëüøå ä³òåé. Öå ²ðèíà òà ²ãîð
Íåéìàíè, áàòüêè òðüîõ ä³òî÷îê
òà Ïîë³íà Êî÷åíà òà ²ãîð Ìîòóç, ó ðîäèí³ ÿêèõ ï³äðîñòàþòü
÷åòâåðî ä³òîê.
Ó Ïîë³íè ìè çàïèòàëè, ÷è âàæêî â íèí³øí³õ óìîâàõ âèõîâóâàòè
÷îòèðüîõ ä³òåé?
— Í³÷îãî ñêëàäíîãî íåìàº, —
êàæå âîíà. — Ïðîñòî òðåáà ëþáèòè ä³òåé.
Òðîõè á³ëüøå ñêàçàâ ãîëîâà
ñ³ìåéñòâà, ïàí ²ãîð.

Äåíü ñåëà âñ³ì
íàñò³ëüêè ñïîäîáàâñÿ,
ùî éîãî óñ³
õàðàêòåðèçóâàëè
âñüîãî äâîìà ñëîâàìè:
«Ñâÿòî – ñóïåð»
— Êîëè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè çíàºø
êðàùå, í³æ ñâî¿ ïðàâà, òî â ñ³ì’¿
çàâæäè ïîðÿäîê, — ñêàçàâ ïàí
²ãîð. — Ùîá ïîêðàùèòè ñ³ìåéíèé áþäæåò, ³íîä³ äîâîäèòüñÿ
êîìóñü ¿õàòè íà çàðîá³òêè. Ìîÿ
äðóæèíà ïî¿õàëà â Ïîëüùó ³
íå ïåðåæèâàëà, ÿê òàì áóäå âäîìà, òîìó ùî áóëà âïåâíåíà: çà ¿¿
â³äñóòíîñò³ ä³òè áóäóòü äîãëÿíóò³.
Â³ä ìîëîäèõ ñ³ìåéíèõ ïàð ³
áàãàòîä³òíèõ ðîäèí ïåðåéøëè
äî íàéñòàðøèõ. Ïðèâ³òàëè âåòåðàí³â ïðàö³ Íàä³þ Äàâèäþê,
Åì³ë³þ Ìåäèíñüêó, Ìàð³þ Ä³-

Поліна Кочена з чотирма дітками

ì³òðîâó, Îëåíó Îñòàï÷óê, Âàñèëÿ
Êàòîíîñà, Ôðàíöà Öèìáàðîâè÷à,
Â³ðó Ôåäîðåöü, Âàëåíòèíà Ñóñëîâöÿ. Â³äçíà÷èëè ñ³ìåéí³ ïàðè,
ÿê³ âæå áàãàòî ðîê³â ó øëþá³.
Ìèíóëî 64 ðîêè, ÿê Ãàëèíà òà
²âàí Íàéäþê ñòàëè íà âåñ³ëüíèé
ðóøíèê, à Ìàð³ÿ òà Ôðàíö Öèìáàðîâè÷ ìàþòü 62 ðîêè ñ³ìåéíîãî
ñòàæó. Àëå, íà æàëü, ëàóðåàòè ä³àìàíòîâèõ âåñ³ëü îòðèìàþòü ïîäàðóíêè âäîìà.
Ñëîâàìè âåäó÷èõ ñèãíàëüö³
íèçüêî âêëîíèëèñü çàõèñíèêàì,
ÿê³ ïðîéøëè ÀÒÎ/ÎÎÑ ³ âî¿íàì,
ÿê³ âèêîíóâàëè ³íòåðíàö³îíàëüíèé îáîâ’ÿçîê â ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ
ð³çíèõ êðà¿í, ³ ñòàëè ïðèêëàäîì
äëÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. ¯õ
òàêîæ çàïðîñèëè íà ñöåíó.
Ïðèâ³òàâøè âñ³õ, ïðîäîâæèëè
êîíöåðòíó ïðîãðàìó.
Ïàì’ÿòàºòå, ÿê â ðàäÿíñüê³ ÷àñè
÷îìóñü íàéêðàùèé êîíöåðò áóâ
íà Äåíü ì³ë³ö³¿? Â Ñèãíàë³ òàêîæ
ç³áðàëèñÿ ìàéæå âñ³ íàéêðàù³
âîêàëüí³ êîëåêòèâè êðàþ. Ñâÿòî âñ³ì íàñò³ëüêè ñïîäîáàëîñü,
ùî â³äïîâ³äàëè äâîìà ñëîâàìè:
«Ñâÿòî — ñóïåð». À éîãî ðîäçèíêîþ ñòàâ êîëåêòèâíèé ôëåøìîá,
êîëè âñ³ êîëåêòèâè âèêîíàëè ç
ñîë³ñòêîþ Ìàð³ºþ Êóëåøåþ ï³ñíþ «Ùàñëèâà ðîäèíà»
Ñóïåð áóëî é á³ëÿ êàçàíà,
äå íàëèâàëè âñ³ì áåçêîøòîâíó
þøêó. ¯¿ âàðèâ îäèí ³ç ñïîíñîð³â
ñâÿòà Åäóàðä Æàðóê. Êð³ì íüîãî
ìåöåíàòàìè ñâÿòà áóëè Îëåã Æàðóê, Âàäèì Ëþëÿâñüêèé, äèðåêòîð «Ìàõàðèíåöüêå àãðî» Ñåðã³é
Áåíåäè÷óê, Íàòàë³ÿ Ñòîë³òíÿ,
²ðèíà Êîëåñíèê, Ëþäìèëà Êóäèìåöü, «Ñ³ãíåò öåíòð», Ì³ñüêà
ðàäà, ²ëëÿ Ïîë³ùóê, êàôå «Õóòîðîê», ªâãåí³é Êîãóò, ²ãîð Ãðóáåëÿñ òà Ìèêîëà Êðàâåöü
— Äåíü ñåëà ïîâ’ÿçóº ìèíóëå,
ñüîãîäåííÿ òà ìàéáóòíº. ²ñòîð³ÿ
êîæíîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó º
÷àñòî÷êîþ ³ñòîð³¿ íàøî¿ ãðîìàäè.
À öþ ³ñòîð³þ ëþäè òâîðÿòü ùîäåííîþ òÿæêîþ ïðàöåþ, — ñêàçàëà íàîñòàíîê ñâÿòà äèðåêòîð
ñèãíàëüñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè
Ëþäìèëà Çàðåìáëþê.

Майбутній першокласник
Михайло отримав
подарунок від спонсорів

Дитячий день села також вдався на славу

Ой смачна та юшка, де кипіла половина поросяти!

Зустріч друзів. Такі теплі обійми можна було часто побачити
на святі села

Вокальний гурт «Берегиня» вітав земляків зі святом піснею
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Виставка «Наука – це
вона» в Козятині
Ó ïîíåä³ëîê, 9 ñåðïíÿ, î 12.00 íà âîêçàë³ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí â³äêðèâàºòüñÿ âèñòàâêà
ïîðòðåò³â â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ æ³íîê-â÷åíèõ «Íàóêà — öå âîíà», ÿêà áóäå ä³ÿòè
äî 22 ñåðïíÿ.
Ãàëèíà Ñêèáî, Îëüãà Ïåðåâîç÷èêîâà,
Ñâ³òëàíà Àðáóçîâà, Ìàðèíà Â’ÿçîâñüêà òà
ùå â³ñ³ì âèäàòíèõ íàóêîâèöü çîáðàæåí³
íà ïîðòðåòàõ, âèêîíàíèõ òàëàíîâèòèìè
³ëþñòðàòîðàìè íà ÷îë³ ç Ñåðã³ºì Ìàéäóêîâèì ñïåö³àëüíî äëÿ îäíîéìåííîãî îñâ³òíüîãî àðò-ïðîºêòó «Íàóêà — öå âîíà».
²í³ö³àòèâà ìàº íà ìåò³ ïðèâåðíóòè óâàãó
ñóñï³ëüñòâà äî âíåñêó óêðà¿íñüêèõ æ³íîê
ó íàóêó, äî ¿õí³õ äîñÿãíåíü, ïëîäàìè ÿêèõ
ìè ñüîãîäí³ êîðèñòóºìîñÿ, ³ ïîêëèêàíà
çëàìàòè ñòåðåîòèïè, ùî STEM-ïðîôåñ³¿
ï³äõîäÿòü ëèøå ÷îëîâ³êàì.
Êîçÿòèíñüêèé âîêçàë çà ³ñòîð³þ ó ïîíàä

130 ðîê³â, áà÷èâ íå îäíó ñîòíþ òàëàíîâèòèõ ³íæåíåðîê, ìåõàí³êèíü òà ïðàö³âíèöü ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ñòàíö³¿.
Ñüîãîäí³ íà âîêçàë³ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí òàêîæ
ïðàöþº áàãàòî æ³íîê, Óêðçàë³çíèöÿ âñ³ëÿêî
çàîõî÷óº æ³íîê äî ö³êàâî¿ ðîáîòè ó ñèñòåì³
çàë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ.
Ç 9 ïî 22 ñåðïíÿ íà âîêçàëüíîìó àðòïðîñòîð³ ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ïîðòðåòè
òàëàíîâèòèõ æ³íîê-â÷åíèõ — ô³çèêèíü,
îðí³òîëîãèíü, ãåíåòèêèíü, ÿêèõ îá’ºäíóº
òàëàíò ³ áàæàííÿ çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì ÷åðåç
íàóêîâ³ çäîáóòêè òà ðîçâèòîê òåõíîëîã³é.
— Êîæíà ç íèõ áóëà ç³ðêîþ ó ñâî¿é ãàëóç³.
Ìåòà ïðîºêòó «Íàóêà — öå âîíà» — çðîáèòè òàê, ùîá ïðî öå ä³çíàëîñÿ ÿêîìîãà
á³ëüøå ëþäåé, — êàæå ³í³ö³àòîð ïðîåêòó,
³íâåñòîð òà çàñíîâíèê óêðà¿íñüêî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ êîìïàí³¿ Roosh Ñåðã³é Òîêàðºâ.

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Я вдома
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.15 Новини
07.05, 00.20 Т/с “Доктор
Блейк” s
08.05 Невiдомi Карпати
08.20 Вiзуальний код
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Д/с “Вердикт iсторiї”
10.45 Т/с “Нашi матерi - нашi
батьки” s
11.35 Край пригод
11.50 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.35 Концерт. Квартет
Гетьман
17.30, 05.05 Еко-люди
17.35, 18.55 Д/ц “Свiт дикої
природи”
19.55, 23.00 Д/ц “Супер - чуття”
21.50 Д/ц “Дикi тварини”

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
RIA-Ê, 5 ñåðïíÿ 2021

9 серпня
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя
одного злочину s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00, 23.10 Т/с “Капiтанша” l
00.10 Велика деолiгархiзацiя
01.30 Телемагазин
03.30 Реальна мiстика

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

10 серпня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ

06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.15 Новини
07.05, 00.20 Т/с “Доктор
Блейк” s
08.05 Невiдомi Карпати
СТБ
08.20 Вiдтiнки України
08.50 ЗаАрхiвоване
06.10 Т/с “Комiсар Рекс”
09.05 Телепродаж
10.05 “Слiдство ведуть
09.35 Т/с “Нашi матерi - нашi
екстрасенси” s
батьки” s
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
11.20 Край пригод
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна11.50 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
Новини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
студiя
19.05 “Супербабуся” l
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
20.15, 22.50 Т/с “Щаслива попри 05.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
все” s
16.20 Д/ф “Бовсунiвськi
бабусi” l
НTН
17.30, 18.55 Д/ц “Свiт дикої
природи”
07.05 Т/с “Третього не дано”
19.55, 23.00 Д/ц “Супер 10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
чуття”
21.50 Д/ц “Дикi тварини”
Маямi” s
12.30, 16.30, 19.00, 02.55
“Свiдок”
14.50, 17.00, 03.25
1+1
“Випадковий свiдок”
17.50 “Таємницi свiту”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
1+1
18.20 “Свiдок. Агенти”
“Снiданок з 1+1”
23.00 Т/с “Слiпа зона” s
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.45 ТСН
05.30, 03.35 “Життя вiдомих
00.45 Х/ф “Tри дев’ятки” s
03.30 “Речовий доказ”
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
04.30 “Правда життя.
людей 2021”
“Снiданок з 1+1”
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день”
Професiйнi байки”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.45 “Одруження наослiп”
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН
17.00 Т/с “Величне столiття.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
TET
Роксолана”
20.18 “Проспорт”
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 09.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки”
20.20 Т/с “Папiк” l
14.45 “Одруження наослiп”
10.45 Х/ф “Чак i Ларрi - тепер
22.50, 02.40 Т/с “СидОренки17.00 Т/с “Величне столiття.
одруженнi” s
CидорЕнки” l
13.00, 18.00 4 весiлля
Роксолана”
20.18 “Проспорт”
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та
20.20 Т/с “Папiк” l
IНТЕР
галлiвуд
22.50, 02.15 Т/с “СидОренки16.00, 03.05 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30
05.25, 22.25 “Слiдство вели... з
CидорЕнки” l
Одного разу пiд Полтавою
Леонiдом Каневським”
19.30, 21.00, 22.00 Танька i
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
IНТЕР
Володька
23.00, 23.30 Країна У
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
05.00, 04.55 “Телемагазин”
Iнтером”
05.30, 22.15 “Слiдство вели... з
09.50 Т/с “Дамське щастя” l
UA:ВIННИЦЯ
12.25 Х/ф “007: Тiльки для твоїх
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
очей” s
17.40 Новини
08.00, 09.00 Новини (з UA
15.00, 15.45, 02.00 “Вещдок”
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
16.30 “Вещдок. Особый случай”
ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
18.00, 03.20 Ток-шоу
Iнтером”
10.05, 18.00, 03.15 Ток-шоу
09.10 Телевiзiйний серiал “
“Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
“Стосується кожного”
Доктор Блейк”
12.25 Х/ф “Агент Лев” s
11.05 Незвiдана Україна
21.00 Х/ф “Велика перерва”
14.25 Х/ф “Скупий” l
11.20 Край пригод
00.05 Т/с “Батькiвський
16.05 “Жди меня. Україна”
11.40 Лiтературно-кулiнарне
iнстинкт” s
20.00 “Подробицi”
шоу “Енеїда”
21.00 Х/ф “Велика перерва”
12.10 Артефакти
00.00 Т/с “Батькiвський
12.40 Роздивись
ICTV
12.50 Загадки чекрнiвецьких
iнстинкт” s
04.50, 20.20 Громадянська
атлантiв
13.00, 15.00, 17.00 ТНВ
оборона
ICTV
13.05 Документальний цикл
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
“Боротьба за виживання”
04.40 Еврика!
13.35 Лайфхак українською
09.15, 19.25 Надзвичайнi
04.45 Служба розшуку дiтей
13.45 Ок, я тобi поясню
новини з Костянтином Стогнiєм
04.50 Громадянська оборона
13.50 Пiщана казка
10.10, 22.30 Дизель-шоу l
06.30 Ранок у великому мiстi 13.55 М/ф “Уроки тiтоньки
11.45, 13.15, 00.00 Скетч-шоу
08.45 Факти. Ранок
“На трьох” s
Сови”
09.10, 19.25 Надзвичайнi
14.00 Веселi саморобки
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 21.30 Т/с “Пес” s
новини з Костянтином Стогнiєм 14.10 М/ф “ Лис i дрiзд “
10.25, 13.15 Х/ф “Горець” s
14.20 М/ф “ Лисичка з качалкою 16.15 Х/ф “Довгий поцiлунок на
12.45, 15.45, 18.45 Факти.
“
добранiч” s
14.30 М/ф “ Некмiтливий
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
День
13.25 Х/ф “Грошовий поїзд” s
01.20 Х/ф “Очi дракона” n
горобець “
16.15 Х/ф “Iгри патрiотiв” s
14.35 М/ф “Паперовий змiй”
02.45 Я зняв!
20.10, 21.30 Т/с “Пес” s
14.45 М/ф “Коп i Штик - завзятi
21.05 Факти. Вечiр
кроти”
22.35 Х/ф “Довгий поцiлунок на 15.05, 17.15 Суспiльна студiя
НОВИЙ КАНАЛ
18.05 Вiзульний код
добранiч” s
01.05 Х/ф “Дочка генерала” s
18.40 Буковинськi загадки
06.00, 07.00 “Kids time”
18.45, 22.35 Небезпечна зона 06.05 М/с “Том i Джеррi”
19.00 Сьогоднi. Головне
07.05 “Орел i решка”
НОВИЙ КАНАЛ
19.50 Задача з зiрочкою
09.10 Т/с “Надприродне” s
20.00 Спецпроєкт до дня
11.50 “Аферисти в сiтях” s
06.00, 07.00 “Kids time”
14.00 Х/ф “Хан Соло” l
корiнних народiв
06.05 М/с “Том i Джеррi”
21.00 Телевiзiйний серiал
16.50 Т/с “Будиночок на щастя”
07.05 “Орел i решка”
19.00 “Хто зверху?” l
“Вiра”
09.10 Т/с “Надприродне” s
21.00 Х/ф “Невразливий” s
10.50 Х/ф “Зорянi вiйни: Останнi
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Джедаї” l
13.50 Х/ф “Зорянi Вiйни:
УКРАЇНА
08.45, 16.15 “Територiя
Скайвокер. Сходження” l
16.45 Т/с “Будиночок на щастя” рiшень”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
19.00 “Хто зверху?” l
09.00 “Постфактум”
Україною
21.00 Х/ф “Парочка копiв” s
09.45, 19.30 “На часi”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
23.05 Х/ф “Кiану”
10.15 “Фокус Європи”
10.45 “Життя в цифрi”
09.00 Зiрковий шлях
11.00, 15.00, 20.10 т/с
10.30 Агенти
УКРАЇНА
12.35 “Знайомство з
справедливостi s
14.30, 15.30 Iсторiя одного
тваринами”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.00 “Новини Life”
злочину s
13.15 “Час змiн”
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.00, 19.00 “Новини”
Україна”
23.00 Сьогоднi
16.30 “IМПЕРIЯ”
21.00, 23.10 Т/с “Капiтанша” l
09.00 Зiрковий шлях
17.30 т/с “Росселла”
00.20, 02.00 Т/с “Вiкно життя” l
10.30 Агенти
18.30 “Мобiльний репортер”
01.30 Телемагазин
18.40 “Особливий випадок”
02.50 Гучна справа
справедливостi s

СТБ
05.15 Т/с “Коли ми вдома”
05.40 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
06.25 Т/с “Комiсар Рекс”
10.25 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
13.15, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “Супербабуся” l
20.15, 22.50 Т/с “Щаслива попри
все” s

НTН
06.55 “Свiдок. Агенти”
07.50, 14.50, 17.00, 02.50
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 “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”
01.40 “Реальнi злочинцi”
03.00 “Речовий доказ”
04.00 “Правда життя.
Професiйнi байки”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф “Елвiн та бурундуки
2”
10.45 Х/ф “1+1”
12.55, 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
08.00, 09.00 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал “
Доктор Блейк”
11.05 Документальний цикл
“Свiт дикої природи”
11.30, 18.40 Буковинськi
загадки
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 Пiщана казка
13.55 М/ф “Уроки тiтоньки
Сови”
14.00 Веселi саморобки
14.05 М/ф “Велика подорож”
14.15 М/ф “Казка про
жадiбнiсть”
14.25 М/ф “Капiтошко”
14.30 М/ф “Дострибни до
хмаринки”
14.40 М/ф “Як козаки
iнопланетян зустрiчали”
15.05, 17.15 Суспiльна студiя
18.05 Вiзульний код
18.45 Край пригод
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Маршрутом змiн
20.15 В Українi
21.00 Телевiзiйний серiал
“Вiра”
22.35 Небезпечна зона

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30, 19.30 “На часi”
10.00 “Завтра. Сьогоднi”
10.30 “Поринь в мiй свiт”
11.00, 15.00, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “IМПЕРIЯ”
17.30 т/с “Росселла”
18.30 “Код вiдвертостi”

11 серпня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.15 Новини
07.05, 00.20 Т/с “Доктор
Блейк” s
08.05 Роздивись
08.20 Вiдтiнки України
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с “Нашi матерi - нашi
батьки” s
11.20 Край пригод
11.50 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко
та та Дмитро Андрiєць
17.30, 18.55 Д/ц “Свiт дикої
природи”
19.55, 23.00 Д/ц “Супер - чуття”
20.20, 21.50 Д/ц “Дикi
тварини”
22.20 Д/ц “Боротьба за
виживання”

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.45 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 “Папiк” l
22.50, 02.20 Т/с “СидОренкиCидорЕнки” l

СТБ
05.20 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
06.10 Т/с “Комiсар Рекс”
10.05 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “Супербабуся” l
20.15, 22.50 Т/с “Щаслива попри
все” 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”
03.00 “Речовий доказ”
04.00 “Правда життя.
Професiйнi байки”

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3”
10.45 Х/ф “2+1”
13.00, 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
IНТЕР
23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
05.25, 22.15 “Слiдство вели... з 01.00 Вечiрка 3
05.50 Кориснi пiдказки
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
Iнтером”
09.50 Т/с “Дамське щастя” l
08.00, 09.00 Новини ( з UA
12.25 Х/ф “007: Восьминiжка”
ПЕРШОГО)
15.00, 15.45, 01.55 “Вещдок”
08.05 Ранок на Суспiльному
16.30 “Вещдок. Особый
09.10 Телевiзiйний серiал “
случай”
Доктор Блейк”
18.00 “Стосується кожного”
11.05 Документальний цикл
19.00, 03.25 Ток-шоу
“Свiт дикої природи”
11.30 Буковинськi загадки
“Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
11.40 Лiтературно-кулiнарне
21.00 Х/ф “Велика перерва”
шоу “Енеїда”
00.05 Х/ф “Весняний призов”
12.10 Артефакти
12.40 Роздивись
12.50, 18.40 Загадки
ICTV
чернiвецьких атлантiв
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
06.30 Ранок у великому мiстi 13.05 Документальний цикл
08.45 Факти. Ранок
“Боротьба за виживання”
09.15, 19.25 Надзвичайнi
13.35 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм 13.45 Кiношкола вдома
10.10, 22.25 Дизель-шоу l
13.50 Пiщана казка
11.45, 13.15, 00.00 Скетч-шоу 13.55 М/ф “Уроки тiтоньки
“На трьох” s
Сови”
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Веселi саморобки
13.30, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s 14.10 М/ф “День, коли щастить”
16.20 Х/ф “Важкий корпус” s
14.20 М/ф “Козлик та його
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
горе”
20.20 Секретний фронт
14.30 М/ф “Ниточка та кошеня
01.00 Х/ф “Американський
14.40 М/ф “Чарiвнi окуляри “
14.45 М/ф “ Курка, яка несла
гангстер” s
03.45 Я зняв!
всяку всячину”
15.05, 17.15 Суспiльна студiя
18.05 Вiзульний код
НОВИЙ КАНАЛ
18.25 Древо. Полтавськi
Килими
06.00, 07.40 “Kids time”
18.45 Недалечко
06.05 М/с “М/ф”
19.00 Сьогоднi. Головне
06.15 М/с “Том i Джеррi”
19.50 Задача з зiрочкою
07.45 “Орел i решка”
20.00 StopFakeNews
10.00 Т/с “Надприродне” s
20.10 Схеми. Корупцiя в
12.40 “Аферисти в сiтях” s
деталях
14.40 Х/ф “Невразливий” s
21.00 Телевiзiйний серiал
16.55 Т/с “Будиночок на щастя” “Вiра”
19.00 “Хто зверху?” l
22.35 Небезпечна зона
21.00 Х/ф “Глибоке синє
море” s

ВIТА (ВIННИЦЯ)

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, 23.10 Т/с “Капiтанша” l
00.20, 02.00 Т/с “Вiкно життя” l

08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30, 19.30 “На часi”
10.15 “Особливий випадок”
10.30 “Євромакс”
11.00, 15.00, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
16.15 “IМПЕРIЯ”
17.05 “Твоє життя”
17.35 т/с “Росселла”
18.30 “Ульотне вiдео”
18.40 “Територiя рiшень”

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.15 Новини
07.05, 00.20 Т/с “Доктор
Блейк” s
08.05, 11.35 Роздивись
08.20 Геолокацiя: Волинь
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с “Нашi матерi - нашi
батьки” s
11.20 Край пригод
11.50 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Iво Бобул
17.30, 21.50 Д/ц “Боротьба за
виживання”
18.55 Д/ц “Свiт дикої природи”
19.55 Д/ц “Тваринна зброя”
23.00 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
05.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
05.50, 04.20 “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”
20.18 “Проспорт”
20.20 Т/с “Папiк” l
22.50 Т/с “СидОренкиCидорЕнки” l

IНТЕР
05.25, 22.15 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
09.50 Т/с “Дамське щастя” l
12.25 Х/ф “Нiколи не говори
“нiколи”” s
15.00, 15.50, 01.55 “Вещдок”
16.30 “Вещдок. Особый случай”
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Велика перерва”

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 22.30 Дизель-шоу l
11.45, 13.30, 00.00 Скетч-шоу
“На трьох” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s
16.45 Х/ф “Двiйник” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
01.00 Х/ф “Людина пiтьми” s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
06.15
07.25
10.15
12.05
14.10
16.50
19.00
21.00
23.00
01.40
02.55

07.20 “Kids time”

М/с “М/ф”
М/с “Том i Джеррi”

“Орел i решка”
Т/с “Надприродне” s
“Аферисти в сiтях” s
Х/ф “Скло” s
Т/с “Будиночок на щастя”
“Хто зверху?” l
Х/ф “Шафт” s
Х/ф “Цiна страху”
“Вар’яти” l
“Служба розшуку дiтей”

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, 23.50 Т/с “Капiтанша” l
23.10 Слiдами
01.10, 02.15 Т/с “Вiкно життя” l
01.45 Телемагазин

11
12 серпня
СТБ
05.20 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
06.05 Т/с “Комiсар Рекс”
10.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “Супербабуся” l
20.15, 22.50 Т/с “Щаслива попри
все” s

НTН
05.00 “Top Shop”
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 “Елвiн i бурундуки:
Бурундумандри”
10.45 Х/ф “Менi б у небо” s
12.50, 18.00 4 весiлля
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
16.00, 03.15 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

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
RIA-Ê, 5 ñåðïíÿ 2021

13 серпня

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.15 Новини
07.05, 00.25 Д/с “Тероризм,
якому змогли запобiгти” l
08.05, 11.20, 17.25 Роздивись
08.20 Геолокацiя: Волинь
08.50 ЗаАрхiвоване
09.05 Телепродаж
09.35 Т/с “Нашi матерi - нашi
батьки” s
11.50 Буковинськi загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна
студiя
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.35 Концерт. Наталiя
Валевська
17.30, 04.00 Перша шпальта
18.55 Д/ц “Свiт дикої природи”
19.55 Д/ц “Тваринна зброя”
21.50 Д/ц “Боротьба за
виживання”
23.00 #ВУКРАЇНI

1+1
05.20, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.05, 04.35 “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 “Час” s
00.25 Х/ф “Бумеранг”
02.40 Х/ф “Зiткнення з
безоднею” s

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

07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.35 Х/ф “Паперовi квiти” l
12.40, 15.30 Т/с “Добра душа” l
17.00 Iсторiя одного
злочину s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
22.00, 23.10, 02.00 Т/с
“Вiдчайдушний домогосподар”

СТБ
06.20 Х/ф “Останнiй танець за
мною 2” s
08.15 “Врятуйте нашу сiм’ю” s
13.15, 14.50, 18.05 Т/с
“Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
22.50 Т/с “Було у батька два
сини”

НTН
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”

TET

09.00 М/ф “Книга джунглiв 2”
10.15 Х/ф “Мексиканець”
12.45, 18.00 4 весiлля
15.00, 01.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 02.55 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.30, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
IНТЕР
19.30, 21.00, 22.00 Танька i
Володька
05.25, 00.15 “Слiдство вели... з 23.00, 23.30 Країна У
00.00 ЛавЛавСar 3
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00 Новини ( з UA
Iнтером”
09.50 Т/с “Дамське щастя” l
08.00, 09.00 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
12.25 Х/ф “007: Вид на
ПЕРШОГО)
09.10 Телевiзiйний серiал “
08.05 Ранок на Суспiльному
вбивство”
14.55, 15.45, 02.05 “Вещдок”
09.10 Телевiзiйний серiал “
Доктор Блейк”
11.05 Документальний цикл
16.30 “Вещдок. Особый случай” Доктор Блейк”
18.00 Ток-шоу “Стосується
11.05 Культ Особистостi
“Свiт дикої природи”
11.30, 18.40 Буковинськi
11.20, 18.45 Незвiдана Україна
кожного”
20.00 “Подробицi”
11.40 Лiтературно-кулiнарне
загадки
11.40 Лiтературно-кулiнарне
21.00 Х/ф “Сутичка” s
шоу “Енеїда”
23.10 Д/п “Острiв Фiделя”
12.10 Артефакти
шоу “Енеїда”
12.10 Артефакти
03.15 “Жди меня. Україна”
12.40 Роздивись
12.40 Роздивись
04.35 “Орел i Решка. На краю 12.50 Загадки чернiвецьких
12.50 Загадки чекрнiвецьких
свiту”
атлантiв
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
атлантiв
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Документальний цикл
13.05 Документальний цикл
ICTV
“Боротьба за виживання”
13.35 Лайфхак українською
“Боротьба за виживання”
13.35 Лайфхак українською
04.05 Скарб нацiї
13.45 Кiношкола вдома
13.45 Ок, я тобi поясню
04.15 Еврика!
13.50 Пiщана казка
13.50 Пiщана казка
04.20 Служба розшуку дiтей
13.55 М/ф “Уроки тiтоньки
13.55 М/ф “Уроки тiтоньки
04.25, 01.20 Факти
Сови”
04.45 Громадянська оборона
14.00 Веселi саморобки
Сови”
14.00 Веселi саморобки
06.30 Ранок у великому мiстi 14.10 М/ф “Подарунок”
14.10 М/ф “Дiвчинка i зайцi”
08.45 Факти. Ранок
14.20 М/ф “Справжнiй
14.20 М/ф “Ведмедик i той хто
09.15, 19.25 Надзвичайнi
ведмедик”
новини з Костянтином Стогнiєм 14.30 М/ф “ Як песик i кошеня
живе в рiчцi”
14.30 М/ф “ Найменший “
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
мили пiдлогу”
14.40 М/ф “Як козаки наречених 11.45, 13.15, 00.00, 01.45
14.40 М/ф “Повертайся,
Скетч-шоу “На трьох” s
виручали”
Капiтошко”
15.05, 17.15 Суспiльна студiя
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 М/ф “Лежень “
18.05 Культ .Особистостi
14.00, 16.15 Х/ф “Вуличний
15.05, 17.15 Суспiльна студiя
18.20 Древо. Полтавськi
18.00 Культ .Особистостi
боєць” s
16.30 Х/ф “Самоволка” s
18.10 Країна пiсень
Килими
18.45 Street Схiд
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Сьогоднi. Головне
19.00 Сьогоднi. Головне
23.00 Скетч-шоу “На
19.50 Задача з зiрочкою
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
трьох-10” s
20.00 Шерифи для нових
03.25 Я зняв!
Перевiрка
20.15 Крутий замiс
громад
20.10 В Українi
21.00 Телевiзiйний серiал
21.00 Телевiзiйний серiал
НОВИЙ КАНАЛ
“Вiра”
22.35 Небезпечна зона
“Вiра”
22.35 Небезпечна зона
06.00, 07.20 “Kids time”
06.05 М/с “М/ф”
06.20 М/с “Том i Джеррi”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.25 “Орел i решка”
09.50 “Аферисти в сiтях” s
08.45 “Мобiльний репортер”
08.45 “Мобiльний репортер”
15.55 Х/ф “Стартрек: Помста” s 09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
18.40 Х/ф “Стартрек: За межами 09.30 “На часi”
09.30, 19.30 “На часi”
10.15 “В гарной формi”
Всесвiту” s
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
21.00 Х/ф “Протистояння” s
10.45 “Життя в цифрi”
10.45 “Життя в цифрi”
22.50 Х/ф “Вбивцi на замiну” n 11.00, 15.00, 20.10 т/с
11.00, 15.00, 20.10 т/с
00.40 Х/ф “Кiану”
12.35 “Знайомство з
12.35 “Знайомство з
02.25 “Служба розшуку дiтей” тваринами”
02.30 “Зона ночi”
13.00 “Новини Life”
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
13.15 “Час змiн”
16.15 “Життя у цифри”
16.15 “Життя у цифри”
УКРАЇНА
16.30 “IМПЕРIЯ”
16.30 “IМПЕРIЯ”
17.30 т/с “Росселла”
17.30 т/с “Росселла”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18.30 “Планета кiно”
18.30 “Планета кiно”
19.30 “Код вiдвертостi”
Україною

СУБОТА
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07.55 “Неймовiрна правда про
UA:ПЕРШИЙ
зiрок”
13.55 “Супербабуся” l
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
18.40, 23.45 “Звана вечеря” l 06.05, 04.10 Енеїда
00.10, 02.35, 03.45, 05.35 Новини 21.00 “МастерШеф. CELEB07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.05, 02.35, 03.45, 05.35 Новини
07.10 М/ф
RITY” l
08.05 Д/ц “Дикi Дива. Дикi
07.10 М/ф
08.15 Погода
тварини в зоопарку Сан-Дiєго”
08.30, 10.10 #ВУКРАЇНI
НTН
08.20, 21.25 Д/ц “Дикi
09.05 Телепродаж
тварини”
09.35 Антропологiя
06.00 “Легенди бандитської
09.00 Божественна Лiтургiя
10.35, 23.15 Д/ц “Дика
Одеси”
Православної Церкви України
07.00 Т/с “Право на захист” s
11.00 Недiльна Лiтургiя
природа Аргентини”
11.25 Х/ф “Авраам: охоронець
10.45 “Легенди карного
Української Греко-Католицької
розшуку”
вiри” 1, 2 с.
Церкви
15.00 UA:Фольк. Спогади
12.35 “Випадковий свiдок.
12.30 Недiльна Свята Меса
16.05 Концерт. Пiснi про
Навколо свiту”
Римсько-Католицької Церкви в
13.50 Т/с “Смерть у раю” s
кохання
Українi
17.20 Мiста та мiстечка
18.05 “Крутi 90-тi”
13.30 Мiста та мiстечка
17.35 Найменшi тваринки
19.00, 02.45 “Свiдок”
14.30 Телепродаж
18.35 Х/ф “Богдан-Зиновiй
19.30 Х/ф “Пограбування
15.05 Країна пiсень
16.20 Концерт. Дмитро та
Хмельницький”
казино” s
21.25 Х/ф “Передчуття”
21.25 Х/ф “Лiченi секунди” s
Назарiй Яремчуки
23.15 Х/ф “Час вiдплати” s
17.30 Концерт. Квартет
01.30 “Таємницi
Гетьман
1+1
18.25 Х/ф “Передчуття”
кримiнального свiту”
03.15 “Випадковий свiдок”
20.05 Д/ц “Дика природа
05.15, 19.30 ТСН
03.20 “Речовий доказ”
Аргентини”
06.00, 07.00 “Життя вiдомих
04.15 “Правда життя.
22.00 Д/с “Вердикт iсторiї”
23.10 Пишемо iсторiю. Симон
людей”
Професiйнi байки”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
Петлюра
10.00, 18.20 “Свiт навиворiт”
23.25 Д/ц “Свiт дикої природи”
13.00 Т/с “Папiк” l
TET
00.30 Х/ф “Богдан-Зиновiй
20.13 “Проспорт”
Хмельницький”
20.15 “Вечiрнiй квартал”
06.00 ТЕТ Мультиранок
03.00 #ВУКРАЇНI
22.15 “Жiночий квартал”
09.15 Х/ф “Елвiн i бурундуки”
03.30 Земля, наближена до
23.55 “Свiтське життя. 2021.
11.00 Х/ф “Елвiн та бурундуки
неба
05.05 Я вдома
Найкраще”
2”
00.55 Х/ф “Як позбутися хлопця 12.45, 13.45, 14.45, 22.00,
23.00, 00.00 Одного разу пiд
за 10 днiв” s
02.55 Х/ф “Бумеранг”
1+1
Полтавою
13.15, 14.15, 22.30, 23.30,
00.30 Танька i Володька
05.35, 19.30 ТСН
IНТЕР
15.15 М/ф “Лоракс”
07.00 “Життя вiдомих людей”
16.45 Х/ф “Подарунок на Рiздво 08.00 “Снiданок. Вихiдний”
05.45 “Орел i Решка. На краю 2”
09.00, 03.40 “Свiт навиворiт”
18.30 Х/ф “Подарунок на
13.00 Т/с “Папiк” l
свiту”
06.45 “Слово Предстоятеля”
18.30 “Свiтське життя. 2021.
Рiздво”
07.00 Х/ф “Операцiя
20.15 Х/ф “Пiнгвiни мiстера
Найкраще”
20.15 Х/ф “Кiнг Конг” s
“Тушонка”” s
Поппера”
09.00 “Готуємо разом”
01.00 Країна У
00.00 Х/ф “Хеллбой: Герой iз
10.00 “Корисна програма”
02.15 Панянка-селянка
пекла” s
11.00 Х/ф “Бiлявка за рогом”
02.15 Х/ф “Тихе мiсце” s
12.40 Х/ф “Найчарiвнiша та
UA:ВIННИЦЯ
найпривабливiша”
14.25 Х/ф “Самотнiм надається
IНТЕР
07.40 Земля, наближена до
гуртожиток”
16.10 Х/ф “Рiдня”
06.20 Х/ф “Пришелепкуватi” s
неба
18.10 Х/ф “Здрастуй i прощавай” 08.00 Ранок на Суспiльному.
08.00 “уДачний проект”
20.00, 03.35 “Подробицi”
09.00 “Готуємо разом.
Дайджест
20.30 “Творчий вечiр
08.25 Загадки чернiвецьких
Домашня кухня”
10.00 “Iнше життя”
К.Меладзе “Останнiй
атлантiв
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
13.05 “Вещдок. Опережая
романтик””
22.20 Т/с “Голос з минулого” l 09.00 Шерифи для нових
время. Кожан”
17.50 Х/ф “Сутичка” s
громад
09.10 Пiщана казка
20.00 “Подробицi”
ICTV
09.20 Українська абетка
20.30 Х/ф “Сiмейне
Всесвiт. Першосвiт
пограбування” l
05.35 Не дай себе обдурити
09.30 М/ф “ Лис i дрiзд “
22.25 “Бенефiс Алли
06.25, 12.00, 13.00 Скетч-шоу 09.40 М/ф “ Курка, яка несла
Пугачової” ПремТєра
00.25 “Вещдок”
“На трьох” s
всяку всячину”
10.40 Дизель-шоу l
09.50 М/ф “Лiтачок Лiп “
12.45 Факти. День
10.00 М/ф “Уроки тiтоньки
13.35 Т/с “Пес” s
ICTV
Сови
18.45 Факти. Вечiр
10.20 “Шо? Як? “
19.10 Х/ф “Турист” s
10.40 Ок, ятобi поясню
05.10 Факти
21.10 Х/ф “Одного разу у
10.45 Лайфхак українською
05.35 Не дай себе обдурити
11.00 Лiтературно-кулiнарне
06.25, 02.00 Анти-зомбi
Мексицi: Вiдчайдушний-2” s
23.05 Х/ф “Мачете вбиває” s
07.20 Секретний фронт
шоу “Енеїда”
01.25 Громадянська оборона
12.00 Д/ф “З України до
08.20 Громадянська оборона
09.20 Х/ф “Одного разу у
Голлiвуду”
13.10 Мiста i мiстечка
Мексицi: Вiдчайдушний-2” s
НОВИЙ КАНАЛ
13.30 Вiдтiнки України
11.15, 13.00 Х/ф “Турист” s
13.55 Я вдома
12.45 Факти. День
06.00, 01.20 “Вар’яти” l
14.25 Документальний цикл
13.35 Х/ф “Втiкач” s
06.05 “Хто проти
16.05 Х/ф “Служителi закону” s
“Суперчуття”
15.20 Небезпечна зона
18.45 Факти. Вечiр
блондинок?” l
08.05, 10.00 “Kids time”
15.35 Гендернi окуляри
19.10 Х/ф “Шерлок Холмс” s
08.10 Х/ф “Дiти шпигунiв”
15.50, 18.30, 21.25 Крутий
21.45 Х/ф “Шерлок Холмс. Гра
10.05 “Орел i решка. Земляни” замiс
тiней” s
11.00 “Орел i решка”
16.20 Еко-люди
00.05 Х/ф “Людина пiтьми” s
15.00 Х/ф “Сусiди на стрьомi” s 16.25 В УКРАЇНI
02.45 Я зняв!
17.05 Х/ф “Пустун” s
16.55 Х/ф “”Передчуття””
19.00 Х/ф “Кiлери” s
19.00 Культ особистостi
21.00 Х/ф “Тiлоохоронець
19.15 Вiзуальний код
НОВИЙ КАНАЛ
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
кiлера” s
23.35 Х/ф “Iнший свiт:
06.00 “Таємний агент” l
Розслiдування . .#Iнсайд
20.00 ЕкоЛюди
06.40, 08.00 “Kids time”
Пробудження” n
02.10 “Зона ночi”
20.05 Життя пiслязавтра
06.45 М/с “Том i Джеррi”
21.00 Схеми. Корупцiя в
07.00 М/ф “Том i Джерi
деталях
зустрiчають Шерлока Холмса”
УКРАЇНА
21.55 Д/ф “Бальний король”
08.05 М/ф “Ральф-руйнiвник”
10.00 М/ф “Ральф-руйнiвник 2”
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
12.10 Х/ф “Змiї на борту
07.25, 03.50 Реальна мiстика
ВIТА (ВIННИЦЯ)
лiтака” s
08.10 Т/с “Штамп у паспортi” l
14.20 Х/ф “Глибоке синє
12.40, 15.20 Т/с “Квочка”
08.30 “Дикi тварини”
море” s
17.00, 21.00 Т/с “Любов з
09.30 “У гарнiй формi”
16.40 Х/ф “Тiлоохоронець
10.00 “Новини”
заплющеними очима” l
кiлера” s
20.00 Головна тема
10.15, 19.50 “На часi”
18.55 Х/ф “Шалений патруль” s
23.00, 02.00 Т/с “Обручка з
10.30 “Територiя рiшень”
21.00 Х/ф “Шалений патруль
11.00 “На зйомках”
бiрюзою”
2” s
01.30 Телемагазин
11.30 “Багатi i знаменитi”
23.05 “Improv Live Show” l
03.00 Гучна справа
11.40 “Зiрковi гурмани”
02.45 “Вар’яти” l
12.10 “Цiкавий свiт”
12.30, 15.30 х/ф
СТБ
15.00 “Твоє життя”
УКРАЇНА
17.30 “Цiкаво”
05.15 Т/с “Коли ми вдома”
19.00 “Таємницi та загадки”
05.50, 19.00 Сьогоднi
05.35, 10.55 Т/с “Слiд” s
20.30 “Постфактум”
06.50, 03.10 Реальна мiстика
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08.45 Т/с “Вiдчайдушний
домогосподар”
12.50 Т/с “Невiдправлений
лист” l
17.00, 20.00 Т/с “Будь, що
буде” l
22.00 Т/с “Соломонове
рiшення” l
01.50 Телемагазин

СТБ
05.45 “Хата на тата” l
12.20 “МастерШеф. CELEBRITY” l
15.00 “СуперМама” l
19.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
20.00 “Один за всiх” s
23.50 “Я соромлюсь свого
тiла” s

НTН
07.15 “Слово Предстоятеля”
07.25 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
09.50 Т/с “Смерть у раю” s
14.15 Х/ф “Пограбування
казино” s
16.05 Х/ф “Лiченi секунди” s
17.50 “Легенди карного
розшуку”
19.00 Т/с “Янголи вiйни” s
23.00 Х/ф “Мовчазна отрута” s
00.40 Х/ф “Час вiдплати” s

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф “Елвiн i бурундуки 3”
11.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки:
Бурундумандри”
12.45, 13.45, 14.45, 23.45
Одного разу пiд Полтавою
13.15, 14.15, 15.15, 00.15
Танька i Володька
15.45 М/ф “Книга джунглiв 2”
17.00 Х/ф “Дора i загублене
мiсто”
19.00 Х/ф “Великий”
21.00 Х/ф “Форрест Гамп”
00.45 Країна У

UA:ВIННИЦЯ
07.40 Земля, наближена до
неба
08.00, 09.00 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
08.10 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.35 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго”
09.05 Буковинськi загадки
09.10 Пiщана казка
09.20 Українська абетка
Всесвiт. Першосвiт
09.30 М/ф “Двоє справедливих
курчат”
09.40 М/ф “Про кiшку, яка упала
з неба “
09.50 М/ф “Коп i Штик - завзятi
кроти”
10.00 М/ф “Уроки тiтоньки
Сови”
10.20 “Шо? Як? “
10.40 Ок, ятобi поясню
10.45 Лайфхак українською
12.00 Х/ф “”Передчуття”
13.30 Вiзуальний код
13.55 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
14.25 Документальний цикл
“Суперчуття”
15.20 Маршрутом змiн
15.35 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .#Iнсайд
15.50 Цикл “Нашi тридцять”
16.20 Небезпечна зона
16.25, 18.25 В УКРАЇНI
16.55 Х/ф “Цар Соломон.
Наймудрiший з-помiж мудрих”,
2 с.
19.00 Культ. Особистостi
19.15 Обличчя
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .Четверта влада
20.00 ЕкоЛюди
20.05 Дебати Чернiгiв
21.00 Крутий замiс
21.25 Х/ф “Додому”

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00
10.00
10.30,
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.15

“Фокус Європи”
“На часi”
19.30 х/ф
“Знаменитi гурмани”
“Планета кiно”
“Карнавали планети”
“Пiд iншiм кутом”
“Цiкавий свiт”
“Постфактум”
“Територiя рiшень”
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
496150

495590

497179

496147
497154

Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063–960–26–33
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа
79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі,
госп. будівлі. 096–177–84–84
Здам в оренду офісні приміщення 16 кв.
м. та 15 кв. м. В приміщенні коридор,
вбиральня (гаряча вода), сигналізація.
093-631-89-49

pnanŠ`

491433

496331

 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ â`ÿçàëüíèö³ òà òåõíîëîã â
êîâáàñíèé öåõ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, âèñîêà Ç\Ï. Äçâîíèòè: Ïí-Ïò 9:00-17:00.
097-570-86-27
 Ïðà÷å÷íà õ³ì÷èñòêà øóêàº ñï³âðîá³òíèê³â áåç
äîñâ³äó ðîáîòè â³êîì 25-47 ðîê³â ç áàæàííÿì íàâ÷àòèñü, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, æèòëî íàäàºòüñÿ.
650 ãðí + ïðåì³¿ â äåíü. ñ. Ñâÿòîïåòðîâñüêå, ÊèºâîÑâÿòîøèíñüêîãî ð-íó. 096-380-89-67
 Íà àâòîìèéêó çàïðîøóºòüñÿ ïðàö³âíèê, ì. Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå
ðîáîòè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ,
ñëþñàðÿ-ñïåö³àë³ñòà, ñîðòóâàëüíèê³â ïàðêåòó, ñòîðîæà-êî÷åãàðà. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê
ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 067-410-40-45
 Â ïåðóêàðíþ ïîòð³áåí ìàéñòåð ìàí³êþðó òà ïåðóêàð. 067-791-11-73
 Çàïðîøóºòüñÿ íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè: âîä³é,
áàðìåí, îô³ö³àíò, ð³çíîðîáî÷èé. 067-509-08-00,
063-615-56-02
 Íà ðîáîòó â êàôå Õóòîðîê ïîòð³áí³: êóõàð, áàðìåí, îô³ö³àíò. 093-145-82-34
 Íà ðîáîòó ïîòð³áåí àâòîìèéíèê. Àâòîìèéêà Õóòîðîê. 0632994797
 Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é. Ãðàô³ê ðîáîòè íå
ïîâíèé ðîáî÷³é òèæäåíü 0633839919, 0971517078

494017

495976

497164

pelnmŠ, onqkrch
 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Âèêîíóþ äð³áí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè, ñàíòåõí³êà,
åëåêòðèêà, øïàêë³âêà, îëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, êëàäêà
öåãëÿíèõ ñòîâá÷èê³â. 097-95-45-663
 Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, ïîêðàñêà, îòêîñè. ßê³ñíî ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25

opnd`l
 Áàíêè 3 ë., á/â-10 ãðí., á³äîí àëþì., íîâèé-500 ãðí.,
ìèñêà ìàë³ðîâàíà, íîâà 20 ë. 063-802-19-12
 Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, âàò³í ï³äøèâíèé, ñàë³äîë â áàíêàõ
1 ë., åëåêòðîäè ¹4, àâòîãåíåðàòîð ÌÀÇ, äîìêðàòè,
øâåéíà ìàø. ðó÷íà, ïðèìóñ êåðîñèíîâèé. 067-319-91-24
 Áàíêè ñêëÿí³, ìàéîíåçí³-1,5 ãðí., 0,5 ë-2 ãðí., 0,45 ë.
ç çàë³çíèìè êðèøêàìè-2 ãðí., 0,5 ë. ç çàë³çíèìè êðèøêàìè-3 ãðí. 097-690-98-33
 Áåíçîêîñó Îìî-Ìàêñ³, ÍÄÐ-ïîâåðòåê, áåíçîïèëó
Ãóäëàê, Øò³ëü, áîëãàðêó, åë. ëîáç³ê, åë. íàñîñè, ßâà-350634, ìëèíîê 220 â., ³íêóáàòîð, åë. äâèãóíè, øóðóïîâåðòè.
068-216-34-20
 Áåíçîïèëó, ìîòîêîñó, ñâàðî÷íèé òðàíñôîðìàòîð,
äèñêè íà Ëàíîñ, Àâòîêëàâ 067-745-69-92
 Áðóñ 100 õ 100-4 ì-3,5 ì-3 ì, áðóñ 50 õ 100-3,5 ì-3
ì, çàï÷àñòèíè äî ÃÀÇ-53, ÃÀÇ-66, ÏÀÇ-672, ÇÈË-130.
063-024-37-59

497169

 Áî÷êè 2 øò. çàë³çí³ 200 ë., òà éîìê³ñòü 500 ë., òðóáè
àçáåñòîâ³ 4 øò., äîâæ 3,90. 063-530-14-85
 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 áàãàæíèêîì - 950 ãðí. 063-653-92-22
 Â³äð³çêè êðóãëÿêà ìåòàëó äëÿ òîêàðíèõ ðîá³ò. 093563-81-40
 Ãàçîâà êîëîíêà ðîáî÷à, ïèëåñîñ, ïàëàòêà íîâà
(áðåçåíò), ïëóæîê ðó÷íèé, áàãàæíèê äî ëåãê. àâòî. 067386-48-35
 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
 Äà÷íó ä³ë. 006 ãà ç öåãëÿí. áóäèíêîì, ï³äâåäåíà âîäà
º ïîãð³á, ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70
 Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-367-6375, 068-155-54-79

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
серії ХМ №1068-426 ПР
від 30.06.2020 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

5 серпня 2021 р.

№31 (1154)

Засновник:
ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН”

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

 Äâà öàïêè 4,5 ì³ñ., áåç ð³ã, á³ë³, êîçî÷êà 4,5 ì³ñ., ìîëî÷íî¿, õîðîøî¿ ïîðîäè. 096-543-78-08
 Äâåð³ äåðåâ`ÿí³ ç ñîñíè, ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ, îáíàë³÷êîþ, ðó÷êàìè, çàâ³ñàìè, ñêëîì, â³äì³ííèé, îõàéíèé
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 Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ òÿãîâà
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 Çåì. ä³ëÿíêà 15 ñîò., íåäîðîãî, äåðåâî íà êîðíþ.
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 Çåðíî ïøåíèö³, îâñà, ÿ÷ìåíþ òà òþêè ñîëîìè ç³ ñâ³æîãî âðîæàþ. 097-577-26-86

496152

 Çåì. ä³ëÿíêó 15 ñîò., ð-í øêîëè ¹5. 097-989-09-79
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 Êîçëèê 3-õ ì³ñÿ÷íèé, á³ëèé, ðîãàòèé, ñ. Ïóñòîõà. 096879-30-91
 Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð 3 â 1 äèòÿ÷ó íà õîäó, 500 ãðí.
093-181-95-71
 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 íàï³â ñåìåíòàë. 098-294-62-27
 Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, ò³ëüíó 2 ì³ñ., òà òåëè÷êè 4-5 ì³ñ.
096-772-01-94
 Êîðîâó. 098-794-35-57
 Êîòåë á/â ÊÑ 100 íà òâåðäîìó ïàëèâ³. 067-713-31-50
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
496445

497167
496259

496739

496224

496257

 Êðîëèöþ ìîëîäó, êðîëÿ íà ðîçâ³ä, êðîëåíÿò. 096561-68-94
 Ìàãí³òîôîí Panasonic á/â, ì³ä³ êëàâ³àòóðâà Ì-àóä³î
íîâà, ìëèí ÅÌ Åë³êîð-1, áîëãàðêà Øâåéöàð³ÿ á/â, áåíçîïèëêà ²òàë³ÿ á/â, öåãëà ñèë³êàòíà íîâà, â³øàëêà íàñò³ííà
ç òóìáîþ á/â. 097-634-00-43
 Ìàë³ òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêà òà ïøåíèö³. 098-587-31-69,
067-429-73-29
 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
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Ìîëîòàðêó åëåêòðè÷íó äëÿ êóêóðóäçè, ìîòîðåäóêòîð
íà 0,75 êâò 220-380 â, âàë ç êîíóñîì äëÿ â³íòîâîãî äðîâîêîëà. 068-704-95-73
 Îäíîñòïàëüí³ êðîâàò³ -2, äèâàí ðîçêëàäíèé, ìàñëÿíèé
åëåêòðîíàãð³âà÷ 10 ñåêö³é. 093-353-67-33, 093-618-0170, 097-494-15-89
 Ïàé ïøåíèö³, êóêóðóçè ïî 1,5 ò., àáî ÷àñòèíàìè, 3
ì³øêè æèòà, ÷àñíèê îçèìèé, êàðòîïëþ âåëèêó, ñåðåäíþ.
068-216-34-20
 Ìîòîáëîê "Çîðÿ", ³äåàëüíèé ñòàí, ôðåçè, ïëóæêè ï³äãîðòàííÿ, ñ³âàëêà, íåäîðîãî. 097-156-43-66
 Ìîëîêî êîçèíå, ñìà÷íå, áåç çàïàõó. 068-670-25-14
 Ïåðóêè, áàíêè 1-0,5 ë., ïîäàðóþ âàçîíè. 093-88486-66
 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. 097906-39-64
 Ïîðîñÿò ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 067-596-07-49
 Ïîðîñÿò ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 067-596-07-49
 Ïîðîñÿò ì’ÿñíîú ïîðîäè 15-17 êã. ñ. Êîçÿòèí. 097906-39-64
 Ïîðîñÿò ì’ÿñíîú ïîðîäè 15-17 êã. ñ. Êîçÿòèí. 097906-39-64
 Ïîðîñÿòà 15 êã. 093-050-15-50
 Ïîðîñÿòà 18-20 êã, ñ. Êîçÿòèí, á³ëà óêðà¿íñüêà. 097758-68-58, 2-19-04
 Ïîðîñÿòà âàãîþ 23-25 êã., ïåòðåíè, çàëèøèëèñü êàáàí÷èêè. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà ëàíäðåñ+ïåòðåí. 068-041-47-47, 097-90639-19
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 11-13 êã. 097-555-10-06,
068-216-70-39
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15 êã. 063-733-27-95
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 20-23 êã., óêðà¿íñüêà á³ëà
+ëàíäðàñ, ñ. Êîçÿòèí-2500 ãðí/ïàðà, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðò.
êàðòîïë³ 300 ãðí. 097-255-51-60
 Ïîðîñÿòà ìàë³. 067-199-86-20
 Ïîðîñÿòà ìàë³. 067-795-18-46, 098-645-80-12
 Ïîðîñÿòà ïåòðåí 20 êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà ïåòðåí äî 20 êã, ñ. Êîðäèø³âêà. 096-44496-90
 Ïîðîñÿòà ï³äðîùåí³ ãàðíî¿ ïîðîäè 093-409-34-54,
096-063-05-51

 Ïîðòôåëü øê³ðÿíèé, íîâèé, ðþêçàêè íîâ³, äæèíñè
á\â, êîñòþìè õ\á íîâ³, ïîñóä, ëîæêè, âèëêè íîâ³ àëþì³í³ºâ³, òàð³ëêè, ÷àðêè, ñàëàòíèöÿ ñêëÿíà, íîâ³. 09641-23-414
 Ïðàëüíà ìàø. á/ó, ñò³íêà ê³ìí., äèâàí êóòîâèé, äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë êóõîí. 063-393-02-59
 Ïðàëüíó ìàøèíó "Â³ðïóë", 6 êã, âåðõíÿ çàãðóçêà, õîðîøèé ñòàí. 096-307-00-73 Àííà
 Ïðàëüíó ìàøèíó Samsung äëÿ íåâåëèêî¿ ðîäèíè,
³äåàëüíèé ñòàí, 3500 ãðí. 098-966-51-05
 Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæ. 8 êâ. - 100ì., ëèñò ôàíåðè
òîâù. 20 ìì, º êîìïëåêò ìàëþòêà äëÿ ãàçîçâàðêè, ìàãí.
áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæ.
åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 Ñò³íêà ê³ìí 3,57 õ 2,30, äâà êð³ñëà, êðîâàòü, äèâàí.
068-490-87-84
 Ñò³íêà êîìï. ç øàôîþ, â³òàëüíÿ ç øàôîþ-êóïå, êð³ñëî
ðîçêëàä, ñòîëèê æóðí. ñêëÿíèé. 063-629-49-24 ï³ñëÿ
16:00
 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
 Òåëèöþ ò³ëüíó 7 ì³ñ., äàòà îòåëó 22.08.21 ð., ñ. Êîçÿòèí, 18000 ãðí. 063-289-15-72
 Òåëè÷êó íà êîðîâó, ïîðîäà ñåìåíòàëêà â³ä äîáðî¿
êîðîâè. 063-648-20-99
 Òåëè÷îê â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè 4 òà 5 ì³ñÿö³â. 096772-01-94
 Òèñêè 150 ãðí., òî÷èëî 200 ãðí., íàñîñ âîäè êðèíè÷íèé 300 ãðí., çàðÿäíèé ïðèñòð³é 200 ãðí., âåëîñèïåä 500
ãðí. 093-563-81-40
 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
 Õîëîäèëüíèê "Àòëàíò" á/â. 063-691-64-62
 Õîëîäèëüíèê "Âåêî" á/â. 096-443-32-73, 097-12203-19
 Õîëîäèëüíèê "Äí³ïðî", õîëîä. êàìåðà íà 6 â³ää³ëåíü
"Ëàòâ³ÿ", ïðàëüíà ìàø. ç ñóøêîþ "²òàë³ÿ", âñå á/â â ðîá.
ñòàí³. 093-335-83-41
 Õîëîäèëüíèê NORD á/â â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
063-853-79-84
 Õîëîäèëüíèê â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç ãàðàíò³ºþ, 3800 ãðí.
073-424-19-43
 Öåãëà ÷åðâîíà ïåðåãîðîäî÷íà 1000 øò.- 3 ãðí/øò.,
öåãëà âîãíåòðèâêà 100 øò.- 10 ãðí/øò. 097-628-80-73,
063-870-87-80
 Öèðêóëÿðêó íà 380 Âò. 067-368-56-14, 2-23-74
 Øàôà êóïå 4-õ äâåðíà, 2 äâåðåé çåðêàëüíèõ, ñò³ë êóõîííèé ç 2 ñò³ëüöÿìè, ÒÂ Áðàâ³ñ 19 ä. ì³æê³ìíàòí³ äâåð³.
093-892-12-44, 096-312-42-90
 Øê³ðÿíó óïðÿæ äëÿ êîíÿ òà ïëóã äëÿ ïîñàäêè òà êîïêè
êàðòîïë³. 097-642-10-30
 ß÷ì³íü. 097-843-01-38

meprunlIqŠ|
 1-ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó.
093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ. 4 ïîâ., öåíòð, ÷åñüêèé áóäèíîê. 093-70431-57
 1-ê³ìí. êâ. 5/5 ïîâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 74, çàã. ïë. 35,7 êâ.ì. êîíäèö³îíåð, ìåáë³, ³íä.
îïàëåííÿ, ïàðêîì³ñöå. 17500. 093-769-69-80, 093-63191-56
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
 2-ê³ìí, ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè 4, 3 ïîâ, ð-í ó÷èëèùà, çàã. ïëîùà 53 êâ. ì. 068-210-05-67
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496735

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

495974

496330

496156
497174

496737

 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-427-67-88
 2-ê³ìí. êâ. 4-é ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-70431-57
 2-ê³ìí. êâ. 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï
â³êíà. 093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ. öåíòð, 4 ïîâ., ³íä. îïàë., ãàðíå ïëàíóâàííÿ.
093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ. öåíòð, 5/9, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ. 093704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., öåíòð, 3-é ïîâåðõ. 063-35940-07
 2-ê³ìí. êâ., â îäíîïîâ. áóäèíêó ç çåì. ä³ë., íà êðóãó,
á³ëÿ äåïî. 063-843-94-57
 2-ê³ìí. êâ., âóë. Â³ííè÷åíêà 40, êâ 6. 098-350-06-41
 2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-67684-32
 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-é ïîâ., âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-56331-57
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., 5/5, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áîéëíð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà. 067-466-75-40
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., ðîçä³ëüíèé ñ\â, áîéëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà, 5/5 ïîâ. 067-466-75-40
/31-52\
 2-õ ê²ìí. êâ., ïë.42,1 êâ. ì., öåíòð 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, îáî¿ ó â³òàëüí³. 063-691-85-26,
098-98-78-119
 Áóäèíîê âóë. Âîäîêà÷íà 34. 096-195-33-26
 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. 063392-93-20, 098-974-29-35
 3-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà,
òåïëà, ³íä. îïàë., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ñàíâóç. ðîçä³ëüíèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë. 063-255-21-63,
096-451-95-94

 3-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., íå êóòîâà, öåíòð. 063-629-49-24
ï³ñëÿ 16:00
 3-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÌÊ â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí, 2-ïîâ.
áóä/2 ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, ï³äâàë, äâ³ð, ãîðîä, ñàä.
063-367-63-75, 068-155-54-79
 Áóäèíîê 100 êâ. ì. ,â ð-í³ "Á³ëî¿ êàçàðìè", âóë. ×åðâîíî¿ êàëèíè (Îñòðîâñüêîãî), êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàðàæ,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 11, 5 ñîò., áåç âíóòð³øí³õ
ðîá³ò, íîâîñòðîé. 063-021-42-22, 096-570-40-29
 Áóäèíîê ç çåì. ä³ëÿíêîþ 0,7 ãà, ñ. Ñîê³ëåöü. 093731-63-80
 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 58,6 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ìåòàë., 6 ñîò., âóë. Êàòóêîâà.
096-607-54-27
 Áóäèíîê 90 êâ. 4 ñîòêè, ãîç. áóä³âë³, ãàç, íåïîäàë³ê â³ä
öåíòðó 063-773-28-96
 Áóäèíîê â ñ. Âåðáîëîçè, öåíòð, ãàç, âîäà. 097-74097-72, 093-786-37-44
 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 Êîçÿòèíà, ãàç\ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì.,
ïëîùà ä³ëÿíêè 16 ñîò. 55 òèñ. 098-499-08-59
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-59708-78, 093-596-41-56
 Áóäèíîê âóë. Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé,
ãîðîä, ïîãð³á. 067-368-56-14, 2-23-74
 Áóäèíîê âóë. Òóõà÷åâñüêîãî (Ùàñëèâà) 68,ãàç, ä³ëÿíêà
19 ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-47442-04
 Áóäèíîê âóë. Öåíòðàëüíà 35 (ð-í ðåäàêö³¿ "Â³ñíèê")
ãàç, ãîñï. áóä³âë³, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, 25,94 ñîò. 097378-51-28
 Áóäèíîê äîãëÿíóòèé 74 êâ. ì., ñ. Âåëèêå, ñàäîê, ãîñï.
áóä., 2 ïîãð³áè, êîëîíêà ó äâîð³, ãàç+ï³÷íå îïàë. 097321-58-60

 Áóäèíîê ãàç, âîäà, çðó÷íîñò³, êðèíèöÿ, ñàðàé, çåì.
ä³ë. 7 ñîò., ð-í àâòîñòàíö³¿. 063-147-27-63
 Áóäèíîê ãàçèô. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàðàæ. ñ. Êîçÿòèí,
âóë. Äóá³í³íà, 19. 063-296-29-70, 068-053-47-49 \30-35/
 Áóäèíîê ãàçèô. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàðàæ. ñ. Êîçÿòèí,
âóë. Äóá³í³íà, 19. 063-296-29-70, 068-053-47-49
 Áóäèíîê æèòëîâèé 76,7 êâ. ì., çåì. ä³ë. 38 ñîò., âóë.
Ïîä³ëüñüêà. 097-628-80-73, 093-419-93-87, 063-87087-80
 Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõàðèíö³, òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò.
098-499-08-59, Òà¿ñ³ÿ
 Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ. ì., ãàç, âîäà, öåíòð, âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
 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 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå îïàëåííÿ,
çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, çàã. ïëîù. 65,1
êâ. ì., æèòë. ïëîù. 41,3, êóõíÿ, âåðàíäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, îãîðîæà, ãàç+ï³÷íå îïàë. 063392-91-02
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ð-í øêîëè ¹3, âóë. Ãîðüêîãî
18/2. 068-490-87-84
 Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, çåì ä³ë-êà 20 ñîò,
àáî ï³ä äà÷ó, ñ. Êîçÿòèí. 4800. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ïîðó÷ ç öåíòðîì, ð-í ë³êàðí³, çåì. ä³ë-êà 30
ñîò. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ÏÐÁ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³. 093-563-81-40
 Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, âóë. Êðèâîøå¿íà, ãàç, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 096-901-6975, 097-497-12-84
 Áóäèíîê ñ. Ä. Ìàõàðèíö³, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, 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. ²âàíê³âö³, íåäîðîãî ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, 18 ñîò. çåìë³, ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 97 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, êðèíèöÿ,
30 ñîò. çåìë³. 063-530-14-85
 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, òåðì³íîâî. 098-762-81-31
 Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, ì/ï â³êíà, ãàç-ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñàðàé, íîâà êðèíèöÿ. 098-854-22-31
 Áóäèíîê ñ. Ðóáàíêà, ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä 60 ñîò.,
ñàäîê, ïîðó÷ ãàç, êðèíèöÿ, ñòàâîê. 093-822-90-19, 098229-45-50
 Áóäèíîê ñ. Ñåëèùå, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 063056-41-75
 Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, ãàçèô³êîâàíèé. 068-20482-33
 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 ñ. Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, íà
âóëèö³ âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, ïîðó÷ ñòàâîê. 063296-92-18
 Áóäèíîê òåðì³íîâî â ãàðíîìó ì³ñö³, ãàç, âîäà, ñàäîê,
ïîðó÷ ë³êàðíÿ, ñòàä³îí, öåíòð, ãàç, ãàðí³ ñóñ³äè. 068-81464-66, 093-098-25-56
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ð-í øêîëè ¹3, ãàç, âîäà, âñ³
çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé, 7,5 ñîò. 063-056-41-75
 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., ³íä. îïàëåííÿ, âóë. ². Ôðàíêà, çåì. ä³ë.
6 ñîò. 093-704-31-57
 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 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ë/êóõíÿ,
ïîãð³á, âñå öåãëà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ. Òèõèé öåíòð, 12
ñîòîê, ñàä 067-409-35-37
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãàðàæ ñàðàé, ä³ë-êà 4 ñîò. àáî îìí³í íà êâàðòèðó. 068271-40-31, 067-756-51-92
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 80 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
³íä. ãàç. îïàë., öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷., ãàðàæ, ñàðàé, 7,5 ñîò. 093-461-52-70, 098-534-75-54
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàë., ãàðàæ, ñàðàé, ð-í øêîëè ¹4. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, íåäîðîãî â öåíòð³, ãîñï. áóä,
ïëîäîâ³ äåðåâà, ä³ëÿíêà 6 ñîò. 096-080-87-03, 063411-38-47
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñ. Ñåëèùå, ³íä. îïàëåííÿ, öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ. 093-461-52-70, 098-534-75-54
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, ç ðåìîíòîì òà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, 4 ê³ìí., êóõíÿ, òóàëåò, âàíà, ãàç+ãðóáà, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë. 18 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë.
Ìåäîâà 30 . 098-676-25-96
 Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âë³, æèòëîâèé ñòàí, çðó÷íîñò³, çåì.
ä³ë. 6 ñîò., âóë. Öåíòðàëüíà. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, º ñàðàé, ïîãð³á, ï³÷íå îïàëåííÿ, 12 ñîòîê
çåìë³ ì. Êîçÿòèí, âóë. Áåñàðàáîâà 62. 097-197-18-78
Àíàòîë³é
 Áóäèíîê, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. ñ. ²âàíê³âö³. Áàãàæíèê íà ëåãêîâå àâòî ÂÀÇ, êëåòêà 5 ìåñòíàÿ.
097-978-21-88
 Áóäèíîê, ñ. Âåðíèãîðîäîê. 063-273-73-68
 Äà÷à òîâàðèñòâî "À³ñò" Òàëèìîí³âêà, 5 ñîòîê, º
áóäèíîê 4õ6 ç á³ëî¿ öåãëè, âóë. Ñàíàòîðíà 389 063-28815-08, 096-725-43-61
 Äà÷ó â êîîïåðàòèâ³ "Âèøåíüêà". 096-443-32-38
 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, ïîãð³á, ñàðàé, âîäîã³í (á³ëÿ êàôå "Êðîêóñ"). 097-254-5040, 093-340-91-21
 Êâàðòèðà ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà 45, êâ 5, ð-í ÏÐÁ.
 Òåðì³íîâî áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè
ïîðó÷ ç öåíòðîì. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ãàç, âîäà, ï³÷íå
îïàëåííÿ. Çàã. ïëîùà çåì. ä³ëÿíêè 60 ñîò., ñàðàé. 09760-57-822

497171

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про діяльність, мету і шляхи її здійснення
Проектом передбачається реконструкція ПС 330 кВ
«Козятин», яка полягає у заміні системи електроживлення засобів зв’язку.
Мета реалізації даного проєкту — модернізація
системи електроживлення обладнання
засобів зв’язку на підстанції, забезпечення надійної
роботи систем контролю, управління та захистів електрообладнання, а також збереження дорогого устаткування при втраті всіх зовнішніх джерел живлення.
Проектна документація розроблена на підставі:
1. Завдання на проектування, виданого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»;
2. Суттєві фактори, що впливають чи можуть
впливати на стан навколишнього природнього
середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій
Період будівництва:
В період будівництва буде здійснюватися негативний вплив на:
— атмосферне повітря (викиди забруднюючих
речовин та шум від будівельної техніки);
— ґрунти (можливий пролив електроліту).
Будівельні роботи будуть виконуватись в одну
зміну в денний час. В період експлуатації буде
здійснюватись негативний вплив на:
— атмосферне повітря (виділення водню під час
заряду АБ).
Використання у проекті сучасних технологій та

матеріалів зменшує до мінімуму вплив на навколишнє середовище.
3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів
екологічного ризику та безпеки життєдіяльності населення планової діяльності, а також
заходи, що гарантують здійснення діяльності
відповідно до екологічних стандартів і нормативів.
Викиди забруднюючих речовин на майданчику
будівництва не перевищать ГДК.
4. Перелік залишкових впливів.
Залишкові впливи на майданчику будівництва
відсутні.
5. Зобов’язання замовника щодо здійснення
проектних рішень відповідно до норм і правил
охорони навколишнього середовища і вимог
екологічної безпеки на всіх етапах будівництва
та експлуатації об’єкта планової діяльності.
Для дотримання вимог екологічної безпеки на всіх
етапах будівництва та експлуатації проектованого
об’єкта, замовник будівництва зобов’язується:
— виконати всі передбачені проектом природоохоронні та інші заходи, що забезпечують безаварійну роботу об’єкта і виключають нанесення
шкоди довкіллю;
— забезпечувати дотримання правил експлуатації обладнання, техніки безпеки та протипожежні
заходів;
Замовник будівництва бере на себе відповідальність
за наслідки впливу на навколишнє середовище,
у зв’язку з реалізацією прийнятих проектних рішень.
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Çåìåëüíèé ïàé,ìîæëèâà àðåíäà. 097-819-26-26
 Êóïëþ çåðíîþ. 067-199-86-20
 Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80
 Ðèñîâèé ãðèá, àáî ³íä³éñüêèé ìîðñüêèé ðèñ. 063-06545-94, 096-935-12-47
 Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, ÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³,
ÿëîâ³, ³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè,
ìîíåòè, îðäåíè, ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè,
ðàä³îäåòàë³ . 067-161-61-62
 Ñ³íî, ìîæëèâî ñàìîïîêîñ (íà ïí³) ð³çíå. 097-79355-95
 Øàôó-ïåíàë á/â, àáî øàôó äâîõäâåðíó á/â â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 096-317-76-61
 Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49

pIgme

 ×àñò. áóäèíêó, âóë. Ãîðüêîãî 8, êâ. 2, 55,7 êâ. ì., ³íä.
îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë., òóàëåò, âàííà, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç+ï³÷íå îïàë.,
âîäà, ç ìåáëÿìè òà ïðàëüíîþ ìàøèíîþ. 098-597-08-40
 ×àñòèíà áóäèíêó áåç ðåìîíòó, ïðîâ. Ëóãîâèé, çåì.
ä³ëÿíêà 15 ñîò. 093-704-31-57
 ×àñòèíà áóäèíêó ç ä³ëÿíêîþ, âóë. Öåíòðàëüíà, 11,34
ñîò. 097-378-51-28
 ×àñòèíà áóäèíêó íàä Âîäîêà÷êîþ 67 êâ.ì. 18 ñîò.
çåìë³ ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàçîâå. 093-98-68-133
 ×àñòèíà áóäèíêó, 32 êâ. ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, çåì. ä³ëÿíêà 3,5 ñîò. 093-704-31-57
 ×àñòèíà íåäîáóäîâàíîãî áóäèíêó, ì. Êîçÿòèí. 063607-46-98
 ×àñòèíó áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 66 êâ. ì.,
öåíòð, 4 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 067713-31-50
 ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³,
64 êâ. ì., óòåïëåíèé. 097-558-19-16
 3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ñèãíàë, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êóõíÿ,
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ. Ó äâîð³ ãàðàæ, ï³äâàë ó áóäèíêó. 063311-95-76
 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

`bŠnlnŠn
 Àâòîìîá³ëüíå ãàçîâå îáëàäíàííÿ 4 ïîêîë³í., íà çàï÷àñòèíè, àáî ï³ä â³äíîâëåííÿ. 063-784-44-78
 ÂÀÇ 21099, 2002 ð., 1,5 áåíçèí, ìåõàí³êà 5 ë., ÷åðâîíà, òåõí³÷íî ñïðàâíà, 49 000 ãðí. 097-512-00-94 Êîëÿ

 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-75080-82, 067-988-25-43
 Ìîñêâè÷ ²Æ êîìá³ 1981 ð.â. â ãàðíîìó ñòàí³. 093442-61-43
 Ìîòîáëîê "Áåëîðóñü" äâîõöèë³íäðîâèé íà áåíç., ïëóã
äëÿ îðàíêè òà êîïàííÿ êàðòîïë³, ðîçïàøêà íà äâà ðÿäêè
äëÿ ïîñàäêè òà ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³. 093-925-93-80
 Ìîòîöèëê Ìóñòàíã ÌÒ-110-2, íîâèé, ìîòèãà äî ìàëîãî òðàêòîðà íà 4 ðÿäêè, ïîïêà íà 2, ï³äãîðòàííÿ íà òðè
ðÿäêè. 098-826-20-26
 Îïåëü Çàô³ðà, 7 ì³ñöü, 2011 ð., 1,7 äèçåëü. 098-35006-41
 Ïåæî 206, 2008 ð.â. 1,4 áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê â äîáðîìó ñòàí³. 063-784-44-78
 Ðåíî ìåãàí 2004 ð., äâèãóí 1,9. 096-924-38-10
 Ñêóòåð ßìàõà Äæîã ç äîêóìåíòàìè. 068-704-95-73
 Øêîäà Îêòàâ³ÿ 2004 ð. â., óí³âåðñàë 1,6, ãàðíèé ñòàí,
ìàêñ. êîìïëåêòàö³ÿ. 063-829-38-85

jrok~
 Àêóìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè,
ãàç. ïëèòè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, áåç.íàë.
ìåòàëîáðóõò ÷îð. òà êîë. ìåòàë³â, çà âèùîþ ö³íîþ, 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
 Ãîð³õ ö³ëèé, ï³ð"ÿ, ïóõîâ³ ïåðèíè, 098-57-24-244
 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Çåìåëüíèé ïàé, ìîæëèâà îðåíäà. 096-901-43-03

 Â³ääàì ðóäåíüêå öóöåíÿ ä³â÷èíêó â ëþáëÿ÷³ òà òóðáîòëåâ³ ðóêè. 073-633-30-07
 Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, öåíòð. 063-628-59-25,
063-628-59-15
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-884-86-66
 Â³çüìó íà ðîáîòó æ³íêó äî 35 ðîê³â, ìîæëèâî ç ñåëà.
063-976-22-07
 Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà ñåð³¿
¹678562 çà ïðîôåñ³ºþ "Êóõàð-êîíäèòåð", âèäàíèé ÏÒÓ17, ì. Êîçÿòèí, Â³ííèöüêî¿ îáë., 14.05.1992 ð. íà ³ì`ÿ
Ñêóðñüêà ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Â³ñëîâóõ³ øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà øóêàþòü ñâî¿õ ãîñïîäàð³â 063-191-91-27
 Äîãëÿíó áóäèíîê, êâàðòèðó, êîëè âè ó â³äðÿäæåíí³,
àáî ó â³äïóñòö³. 063-639-62-09
 Çàãóáëåíèé ïàñïîðò ñåð³¿ ÒÒ ¹245792 íà ³ì`ÿ Ãàé÷åíÿ
Îëåíà Â³êòîð³âíà ââàæàòè íå ä³éñíèì.
 Çàãóáëåíí³ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ òà äîêóìåíò íà àâòîìîá³ëü íà ³ì`ÿ Ö³îëåíêî ²âàí Àôàíàñ³éîâè÷ ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 063-976-22-07, 096-183-12-17
 Çäàì 2-ê³ìí êâ â öåíòð³. 067-430-35-60
 Çäàì 2-ê³ìí. êâ., öåíòð, íà òðèâàëèé òåðì³í ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. 098-808-56-01
 Çäàì áóäèíîê íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í áåç ìåáë³â,
ãàç, âîäà, âóë. Êîíäðàöüêîãî. 097-116-69-34
 Çäàì çåìåëüíó ä³ëÿíêó â àðåíäó, ð-í àâòîñòàíö³¿.
093-747-85-67
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ñàëîí, ìàãàçèí, 17 êâ. ì.,
âñ³ çðó÷íîñò³. 063-934-30-93
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè, ÿêùî áóäèíîê
áàãàòîïîâåðõîâèé òî ç ë³ôòîì. 097-204-04-03
 Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ íåñòàðøå 50 ðîê³â äëÿ
ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ÷îëîâ³ê 56 ðîê³â, ïðîøó äçâîíèòè.
096-183-12-17
 Ïîðçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ â³êîì 30-40 ðîê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ïîãîäæóñü íà ïåðå¿çä. 097-71-80-394 Êîëÿ
 Øóêàþ ëþäèíó ïî äîãëÿäó çà ëåæà÷èì õâîðèì ï³ñëÿ
âàæêî¿ õâîðîáè, îïëàòà ã³äíà. 067-982-77-80
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АНЕКДОТИ
Телефоную в лікарню. Набираю
номер. Приємний жіночий голос:
— Слухаю вас.
— Доброго дня, це реєстратура?
— Ні, це морг.
— Ой, вибачте, мені до вас,
мабуть, ще зарано…
Той-таки приємний голос:
— Не хвилюйтесь, ми зачекаємо.
***
— Фімо, що ти будеш на вечерю?
— Поклади мені ось цей шматочок білої риби.
— Але ж це сало!?
— Саро, а я що, запитую, як
зветься ця риба?
***
Лікар:
— Курили колись?
Дідусь:
— Не курив і не пив ніколи.
Лікар:
— Ет, і не встигнете тепер.
***
На прийом до лікаря заходить
маленька дівчинка. Похмура
така.
Лікар (мило усміхаючись) запитує:
— Дівчинко, а що тобі болить?
Маленька дівчинка, понуро:

— Живіт.
Лікар, усе тим самим ласкавим
голосом і з тією ж усмішкою:
— А як ти какаєш: кашкою, горошком, ковбаскою?
Маленька дівчинка, ще понуріше:
— Гі*ном.
***
З розмови двох одеситок:
— Розо, навіщо ти стільки цукерок купила?
— На чорний день…
— Ти нівроку таки фразу придумала замість “пожерти вночі”!
***
— Як ти можеш терпіти свою
жінку? Вона ж вічно бурчить,
пилить, чіпляється до кожної
дрібниці. Вона хоч колись буває
у доброму гуморі?
— Та не дай боже! Коли вона
в доброму гуморі, вона ще й
співає!
***
Молодик каже своїй мамі:
— Мамо, сьогодні до мене в гості
прийдуть три дівчини, і на одній
із них я хочу одружитися. А ти
спробуй вгадати, на якій саме.
Після того, як дівчата пішли, він

запитує маму:
— Ну, і як ти думаєш, на якій?
— Ясна річ — на тій, що сиділа
посередині.
— Оце так! І як ти здогадалась?
— Та вона вже тепер мене дратує.
***
Чоловік повертається з відрядження. В коридорі висить плащ
дружини 68 розміру 5 зросту,
її ж туфлі 44 розміру, поруч —
чиїсь кирзові чоботи 36 розміру,
ящик з інструментами.
З ванної чути протяглі похітливі
стогони дружини. Чоловік заходить до ванної:
— Що тут робиться?!
Маленький і щуплявий сантехнік:
— Мужик, їй богу, не хотів!
— Та вірю я, вірю!
***
Вовочка дуріє на уроці. Розлючена вчителька сварить його
й вимагає:
— Щоб завтра привів до мене
свого батька.
Вовочка:
— Ага, авжеж. Я вже до однієї
такої був привів. То вже рік не
можу назад забрати.

Погода у Козятині
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ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Реалізація намічених планів пройде
ефективніше, якщо ви використаєте
ділові і дружні зв'язки, втім, надмірно
зловживати особистими стосунками теж
не варто. У вівторок небажано починати
великих справ, пов'язаних з фінансовим
ризиком. Вихідні добре б провести за
містом, в колі сім’ї.

Вам необхідно реалістично подивитися
на деякі речі, і прийняти іноді навіть не
зовсім приємні для вас рішення. Люди з
вашого оточення покажуть свої справжні
обличчя, і вони можуть вам не сподобатися. Але така відвертість дозволить
зміцнити ваші стосунки.

ТЕЛЕЦЬ

Справи складаються добре, незважаючи на ряд проблем, пов'язаних з
необхідністю звільнення від колишніх
зобов'язань. Прислухайтеся до голосу
своєї інтуїції, і вона підкаже найбільш
правильне рішення в складній ситуації.
Вибирайте серцем.

Цього тижня можна сподіватися на
приплив сил і хорошу працездатність,
в діловому партнерстві справи підуть
на лад. Настає час, вдалий для нових
знайомств або нової роботи. Ви цілком
здатні підкоригувати хід своєї долі і
пом'якшити її гострі кути.

БЛИЗНЮКИ
Настав особливо вдалий час для реалізації ваших ділових ідей і особистих
бажань. Ви можете сміливо дивитися в
майбутнє, демонструвати свої погляди
і висловлювати думку, ваша кохана людина постарається її врахувати і зробить
все, щоб виконати ваші мрії.

РАК
Ви зумієте звернути невигідну ситуацію
в корисну для себе, якщо дасте собі
труд трохи подумати. Ваша енергійність
дозволить вам досягти успіху в багатьох
справах.

ЛЕВ
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СКОРПІОН

СТРІЛЕЦЬ
Проявивши винахідливість у справах,
ви досягнете практично всього, чого
забажаєте. Вівторок потребуватиме відповідальності і зібраності. У середу доведеться повністю покластися на партнера,
він знає, як краще. У вихідні постарайтеся уникнути конфліктної ситуації.

КОЗЕРІГ
Вам буде корисне вміння аналізувати
ситуацію і поведінку людей та робити
правильні висновки. Зараз бажано не
епатувати оточуючих екстравагантністю
і різкими судженнями. Вихідні ідеально
підходять, щоб розслабитися, займіться
чимось корисним для здоров'я.

Цього тижня можуть загостритися
питання кар'єри і влади, але колеги
вас підтримають. Не бійтеся приймати
важливі рішення не тільки за себе, але
і за інших. Ви відчуєте, що необхідні
начальству і партнерам, але є небезпека ілюзій і зоряної хвороби. Так що не
будьте ласі на лестощі.

ВОДОЛІЙ

ДІВА

РИБИ

Ваше завдання - сумлінно виконувати
свою роботу, ділової хватки і здібностей
вам не позичати. Не будьте надмірно
цікаві, постарайтеся спокійно поставитися до чужих таємниць і до інтриг
в колективі. В середині тижня ваша
працездатність підвищиться, відкриються можливості для сприйняття великого
обсягу інформації.

Можлива зустріч, яка змінить ваші плани. Середина тижня може піднести вам
сюрприз, ви опинитеся в центрі подій,
постарайтеся взяти з цього максимум
користі. Ви завжди вважали за краще
не поширюватися про свої справи,
але тепер вам не вдасться зберегти їх
в таємниці. Можна запитати поради у
друзів.

Якщо ви не станете підганяти події чи
виявляти зайву нервозність і нетерпіння, то тиждень обіцяє бути спокійним і
розміреним. Але краще не пред'являти
претензій або вимог до начальства, це
призведе до конфлікту. У неділю не виключені приємні несподіванки.
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