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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ПРО МУЗЕЙ 
УЧИЛИЩА
 Чи знали ви, що у 
нашому училищі є 
музей? Там можна 
побачити різні 
експонати — від 
сторічного револьвера 
до макета автомобіля, 
на якому їздили 
начальники залізниці 
150 років тому

ІНДІЙСЬКИЙ 
ШТАМ ДІСТАВСЯ 
ДО НАС
 Після затишшя, 
яке тривало кілька 
місяців, на нас 
знову насувається 
коронавірусний 
шторм. За тиждень 
кількість хворих на 
Козятинщині зросла 
втричіс. 6 с. 2

НАРЕШТІ ДО ШКОЛИ!

 Попри пандемію, яка досі триває, навчальний 
рік для школярів Козятинської громади розпочався 
традиційно — усі учні від 1 до 11 класу сіли за парти 

 Цьогоріч повернулися і шкільні лінійки. Наші 
журналісти побували у кількох козятинських школах і 
зробили великий репортаж

с.7 с. 5

с.8-9
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ÍÎÂÈÍÈ

Дві пожежі за 
тиждень
 Ó ï’ÿòíèöþ, 27 ñåðïíÿ, 

ó Ãëóõ³âöÿõ çàãîð³âñÿ àâòî-
ìîá³ëü. 

— Ïðèáóâøè äî ì³ñöÿ 
ïîä³¿, ðÿòóâàëüíèêè ÄÏÐ×-
11 òa ì³ñöåâî¿ ïîæåæíî¿ 
êîìaíäè âñòaíîâèëè, ùî âîã-
íåì îõîïëåíî ëåãêîâèé àâòî-
ìîá³ëü «Daewoo Espero». Î 
14.05 ïîæåæó ëîêàë³çîâàíî, a 
î 14.10 ë³êâ³äîâaíî, — éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ðÿòóâàëü-
íèê³â. Éìîâ³ðía ïðè÷èía âè-
íèêíåííÿ ïîæåæ³ — êîðîòêå 
çaìèêaííÿ åëåêòðîïðîâîäêè 
aâòîìîá³ëÿ. 

Íàñòóïíîãî äíÿ íà Êîçÿ-
òèíùèí³ âèíèêëà ùå îäíà 
ïîæåæà. Öüîãî ðàçó çàéíÿâñÿ 
æèòëîâèé áóäèíîê ó ñåë³ Âå-
ëèêèé Ñòåï. Íà áîðîòüáó ç 
âîãíåì ñïðÿìóâàëè ì³ñöåâó 
ïîæåæíó êîìàíäó ñåëà Ñàì-
ãîðîäîê. Íà ìîìåíò ¿õíüîãî 
ïðè¿çäó âîãîíü îõîïèâ æèò-
ëîâèé áóäèíîê íà ïëîù³ 40 
êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

Здобув «Приз 
глядацьких 
симпатій»
 Ìîëîäü Êîçÿòèíñüêî¿ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè âçÿëà 
ó÷àñòü ó îáëàñíîìó êîíêóðñ³ 
â³äåîðîëèê³â â Ò³êÒîê-ôîð-
ìàò³ «Íåçàëåæí³ 30# â Êâà-
äðàò³». Êîçÿòèíñüêó ÎÒÃ 
ïðåäñòàâëÿâ ó÷åíü øêîëè ¹ 2 
Êèðèëî Ñàáàäàø. Ó ñâîºìó 
â³äåîðîëèêó þíàê âèñâ³òëèâ 
âëàñíå áà÷åííÿ, ùî çíà÷èòü 
áóòè ñïðàâæí³ì óêðà¿íöåì ó 
Íåçàëåæí³é äåðæàâ³. Äî çéî-
ìîê â³äåî äîëó÷èëàñü àêòèâíà 
ìîëîäü ãðîìàäè.

Äíÿìè ïðîâåëè ãîëîñóâàí-
íÿ â Òåëåãðàì³, çà ï³äñóì-
êàìè ÿêîãî â³äåî Êèðèëà 
îòðèìàëî «Ïðèç ãëÿäàöüêèõ 
ñèìïàò³é».

Лідери за 
екозлочинами
 Â³ííè÷÷èíà ïîòðàïèëà 

ó ÒÎÏ-5 îáëàñòåé çà ïîêàç-
íèêîì ê³ëüêîñò³ â³äêðèòèõ 
«åêîëîã³÷íèõ» ñïðàâ. Òåðè-
òîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ ÄÁÐ ó 
ì³ñò³ Õìåëüíèöüêîìó ðîçñë³-
äóº 18 òàêèõ ñïðàâ, çàãàëüíèé 
ðîçì³ð çáèòê³â ÿêèõ ñêëàäàº 
áëèçüêî 9,7 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü 
ó ïðåññëóæá³ òåðóïðàâë³ííÿ.

Ó â³äîìñòâ³ ïåðåêîíàí³, ùî 
á³ëüø³ñòü àíàëîã³÷íèõ çëî÷è-
í³â ìàþòü ì³ñöå ÷åðåç íåäáà-
ë³ñòü òà çàâäÿêè ñïðèÿííþ 
ïðàö³âíèêàì ë³ñîâî¿ ñôåðè, 
ÿê³ ìàëè á îõîðîíÿòè ë³ñ.

КОРОТКОКОРОТКО

ОЛЕНА УДВУД

Ó Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ íàóê 
âèñëîâèëè ïðèïóùåííÿ, ùî 
íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ê³ëüê³ñòü 
õâîðèõ íà COVID-19 ð³çêî 
çðîñòå. Â÷åí³ ïðîãíîçóþòü, ùî 
íà äðóãîìó òèæí³ ïåðøîãî ì³ñÿ-
öÿ îñåí³ äîáîâèé ïðèð³ñò õâîðèõ 
çá³ëüøèòüñÿ ìàéæå âäâ³÷³. Íà-
ðàç³ íàéçàãðîçëèâ³øà ñèòóàö³ÿ 
ó ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³.

Íà Â³ííè÷÷èí³ öüîãî òèæíÿ 
ô³êñóâàëè â³ä 29 äî 58 íîâèõ 
âèïàäê³â çà äîáó. Ïîïðè öå, îá-
ëàñò³ âäàëîñÿ îìèíóòè ï’ÿò³ðêó 
ðåã³îí³â ³ç íàéâèùèì ïðèðîñòîì 
õâîðîáè. Ïðîòå ó íàø³é îáëàñò³ 
çíîâó âèÿâèëè ³íô³êîâàíèõ øòà-
ìîì «Äåëüòà», ùî á³ëüø â³äîìèé 
ó íàðîä³ ÿê «³íä³éñüêèé øòàì». 
Çà ³íôîðìàö³ºþ Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî öåíòðó êîíòðîëþ òà 
ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá, ìèíóëî-
ãî òèæíÿ â ëàáîðàòîð³þ Öåíòðó 

ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ íàïðà-
âèëè 25 çðàçê³â ìàòåð³àë³â, â³-
ä³áðàíèõ ó æèòåë³â Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³. Ó 18 ç íèõ âèÿâèëè øòàì 
«Äåëüòà». Â³äòàê âèïàäêè ³íô³êó-
âàííÿ öèì íåáåçïå÷íèì øòàìîì 
êîðîíàâ³ðóñó ï³äòâåðäèëè ó Â³-
ííèö³, Ãàéñèíñüêîìó, Áàðñüêî-
ìó, ²ëë³íåöüêîìó, Îðàò³âñüêîìó, 
Òåïëèöüêîìó òà Êîçÿòèíñüêîìó 
ðàéîíàõ.

ßê ïîâ³äîìèëè ãàçåò³ ó Êîçÿ-
òèíñüêîìó â³ää³ëåíí³ êîíòðîëþ 
òà ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü, 
íà Êîçÿòèíùèí³ øòàì «Äåëüòà» 
âèÿâèëè ó 10 îñ³á. Ìàéæå âñ³ 
âîíè — ç îäíîãî ðîäèííîãî êîëà.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïðèðîñòó çà-
õâîðþâàííÿ, òî ñòàíîì íà ðàíîê 
ñåðåäè, 1 âåðåñíÿ, íà òåðåíàõ êî-
ëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 
áóëî 3053 âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ 
íà êîðîíàâ³ðóñ â³ä ïî÷àòêó ïàí-
äåì³¿. Òàê³ äàí³ Êîçÿòèíñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ êîíòðîëþ òà ïðîô³-

ІНДІЙСЬКИЙ ШТАМ КОВІДУ 
ДІСТАВСЯ ДО НАС
Здоров’я  Після затишшя, яке тривало 
кілька місяців, на нас знову насувається 
коронавірусний шторм. Якщо до цього 
приріст хворих був зовсім невеликим, 
то за останні сім днів маємо втричі 
більше нових хворих, ніж минулого 
тижня. Детальніше про це у нашій хроніці 
поширення COVID-19

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Â ãðóï³ æóðíàë³ñò³â âèäàííÿ 
«RIA-Êîçÿòèí» â ñîö³àëüí³é ìå-
ðåæ³ ³íñòàãðàì áóëà ðîçì³ùåíà 
³íôîðìàö³ÿ òàêîãî çì³ñòó: «Äî-
áðîãî äíÿ, ïðèéì³òü áóäü ëàñêà 
ÿê³ñü ì³ðè. Íà äèòÿ÷îìó ìàé-
äàí÷èêó, ùî íà âóëèö³ ×åõîâà, 
êîæíîãî äíÿ îäíå ³ òåæ ñàìå ç 
ðàíêó äî âå÷îðà».

Ï³ä ïîâ³äîìëåííÿì — â³äåî, 
íà ÿêîìó ä³òè íàìàãàþòüñÿ ðîç-
áîðîíèòè äâîõ ñîáàê, ÿê³ ñòàëè 
ç’ÿñîâóâàòè ì³æ ñîáîþ ñòîñóíêè. 
Îäèí ç ìàëÿò êàæå: «Ùî ðîáèòè? 
Â³í Òóçüêó ïîðâå!» Õëîï÷èê, ãîñ-
ïîäàð á³ëüøîãî çà ðîçì³ðîì ñîáà-
êè, ãîëèìè ðóêàìè õàïàº çà øèþ 
ñâîãî óëþáëåíöÿ ³ íà ÿêóñü ìèòü 
ðîç’ºäíóº ñîáàê. Àëå Ïóøîê, òàê 
çâàòè á³ëüøîãî ñîáàêó, âèðèâàºòü-
ñÿ. Ä³òè êðè÷àòü: «Òóçüêà, ò³êàé!» 
Àëå Òóçüêà íå ñêîðèñòàâñÿ ïî-
ðàäîþ ³ ñîáàêè çíîâó ç÷åïèëèñÿ.

Íà â³äåî âèäí³þòüñÿ ïîñòàò³ 
÷îëîâ³êà ç ëîïàòîþ òà æ³íêè, 

ÿê³ á³æàòü íà äîïîìîãó ä³òÿì, ç 
âóëèö³ Âèãîâñüêîãî. Ìè íå íàçè-
âàºìî ³ìåí Òóçüêèíèõ ðÿò³âíèê³â, 
ëèøå ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî â òàêîìó 
ðàç³ òðåáà é íàçâàòè ³ì’ÿ àâòîðà 
â³äåî. À ïî-ñóñ³äñüêè áóäå íå çî-
âñ³ì êîðåêòíî íàçèâàòè ëþäèíó, 
ÿêà õîëîäíîêðîâíî çí³ìàº â³äåî 
â ìîìåíò äèòÿ÷î¿ ðîçãóáëåíîñò³ 
³ íåáåçïåêè. Àäæå ìàëåíüêèé 
ãîñïîäàð Ïóøêà ñòàâ ðîçáîðî-
íÿòè ñîáàê ãîëèìè ðóêàìè, ³ éîãî 
ìîãëè ïîêóñàòè îáèäâà ñîáàêè.

Ùî áóëî çà êàäðîì. Òóç³ê — 
öå ïåñèê, ÿêîãî îäíîãî çèìîâîãî 
ðàíêó ï³ä ïàðêàíîì çíàéøëà äðó-
æèíà àâòîðà ñòàòò³. Çàïèòóâàëè 
ñóñ³ä³â, ó êîãî ïðîïàëî öóöåíÿò-
êî, àäæå çîâí³ Òóç³ê áóâ ñõîæèé 
íà ëàáðàäîðà. Àëå ãîñïîäàð³â íå 
çíàéøëîñÿ. Ç òî¿ ïîðè â³í ñòàâ 
íàøèì. Â³í áóâ äóæå êóìåäíèì 
³ ä³òëàõè ÷àñòî ïðèõîäèëè áàâè-
òèñÿ ç íèì.

Àëå íå ì³ã Òóç³ê çàëèøàòèñÿ 
ìàëåíüêèì — âèð³ñ ³ ïî÷àâ á³-
ãàòè çà âåëîñèïåäèñòàìè ³ çà àâ-

ò³âêàìè. Ñòàëè éîãî çàêðèâàòè 
íà ïîäâ³ð’¿. Àëå ä³òè ÷àñ â³ä ÷àñó 
ïðèõîäèëè äî íüîãî. Òàê ñòàëîñÿ 
³ òîãî äíÿ. Ä³òè ïðèéøëè ³ ïî-
ïðîñèëè: «Âèïóñò³òü Òóç³êà, ìè 
ç íèì ïîãðàºìîñÿ».

Ï³øëè âîíè ç íèì íà äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê. Òóäè æ ç³ ñâî¿ì óëþ-
áëåíöåì Ïóøêîì ïðèéøîâ õëîï-
÷èê ç âóëèö³ Ïàïàí³íà. Òàê äîñ³ 
ì³ñöåâ³ íàçèâàþòü öþ âóëèöþ, 
ïåðå³ìåíîâàíó ó Âèãîâñüêîãî. 
Ùî òàì ñòàëîñü — âè âæå çíàºòå.

Àâòîð â³äåî ñòâåðäæóº: «Êîæ-
íîãî äíÿ îäíå ³ òåæ ñàìå ç ðàíêó 
äî âå÷îðà». ×è ñïðàâä³ öå òàê, 
ìè çàïèòàëè ó ëþäåé, ÿê³ æèâóòü 
ïîðó÷ ç äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì ³ 
òèõ, ùî ïîäàë³.

— Ìî¿ îíóêè ÷àñ â³ä ÷àñó 
õîäÿòü òóäè ãðàòèñÿ ³ í³êîëè 
íå ðîçïîâ³äàëè, ùî òàì á³ãàþòü 
áåçïðèòóëüí³ ñîáàêè. Òàì ì³ñöå 
çàòèøíå. ßêáè òàì ãðàëè ó ôóò-
áîë ³ ì’ÿ÷ ëåò³â ó â³êíà, òîä³ — 
³íøà ñïðàâà. ß íå çíàþ, çà ùî 
òàì ìîæíà îáðàæàòèñÿ. Òå, ùî 

ä³òè ãàëàñóþòü — òàê íà òî âîíè 
³ ä³òè, — êàæå ïàí Âîëîäèìèð.

Ìàð³ÿ Ùèòèíñüêà íàñòîÿëà, 
ùîá áóëî âêàçàíå ¿¿ ïð³çâèùå.

— Íåõàé ïðèéäå äî ìåíå, 
ÿ ðîçêàæó éîìó, äå ñîáàêó òðåáà 
ïðèâ’ÿçóâàòè, — êàæå Ìàð³ÿ. — 
Éîãî ñîáàêà ïðèâ’ÿçàíèé á³ëÿ 
ñàìî¿ äîðîãè. Õòî íå éäå âó-
ëèöåþ — â³í ãîòîâèé «ç’¿ñòè». 
Íåõàé íå îáóðþºòüñÿ, ùî äðà-
òóþòü ¿õíüîãî ñîáàêó

— Òàê, ä³òè êðè÷àòü, ³íîä³ 
ïðîìîâëÿþòü íåïðèñòîéí³ ñëî-
âà. ßêîñü íàâ³òü âèêëèêàëè ïî-
ë³ö³þ, òîìó ùî çíàéøëè øïðè-
öè íà ìàéäàí÷èêó, — âèñëîâëþº 
ñâîþ äóìêó ïàí Îëåêñàíäð.

Ïàí³ Ë³äà òåæ æèâå ïîðÿä ç 
ìàéäàí÷èêîì ³ êàæå, ùî ä³òè ¿é 
íå çàâàæàþòü.

Òðè äí³ ìè ñïîñòåð³ãàëè çà äè-
òÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì íà âóëèö³ 
×åõîâà. Ìîæëèâî ä³òè äî øêîëè 
ãîòóþòüñÿ, àëå íà ìàéäàí÷èêó í³ 
äóø³. Ìîæå ñïðàâà íå â ä³òÿõ ³ 
íå ñîáàêàõ?

Чи заважають діти і собаки?

ëàêòèêè çàõâîðþâàíü. Íîâèõ ëå-
òàëüíèõ âèïàäê³â çà öåé òèæäåíü 
íå çàô³êñîâàíî.

Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ó íàñ äî-
äàëîñÿ 14 íîâèõ ³íô³êîâàíèõ. Öå 
ó 3,5 ðàçè á³ëüøå, í³æ òèæäåíü 
òîìó. Òîæ, ÿê áà÷èìî, êîðîíàâ³-
ðóñ çíîâó íàáèðàº îáåðò³â, òîìó 
ðîçñëàáëÿòèñÿ íå âàðòî.

Íàãàäóºìî, ùî íàéä³ºâ³øèé 
ñïîñ³á óáåðåãòèñÿ â³ä C0VID-19 
— öå âàêöèíàö³ÿ. Ó Êîçÿòè-
í³ ùåïëåííÿ ìîæíà çðîáèòè 
ó Ì³ñüêîìó öåíòð³ ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (âó-

ëèöÿ Íåçàëåæíîñò³, 75, íàâïðîòè 
õë³áçàâîäó). Ïðàöþº ç ïîíåä³ëêà 
ïî ï’ÿòíèöþ ç 9.00 äî 14.00, ó ñó-
áîòó òà íåä³ëþ — ç 9.00 äî 12.00. 
Òàêîæ ùåïëåííÿ ðîáëÿòü â àì-
áóëàòîð³¿ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ìåé-
íî¿ ìåäèöèíè (âóëèöÿ Ïèëèïà 
Îðëèêà, 6, â ðàéîí³ êîëèø-
íüî¿ çàïðàâêè «Äóêàí»). Ïðà-
öþº ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 
9.00 äî 15.00. Êð³ì òîãî, ùîñó-
áîòè ç 10.00 äî 13.00 ó Ì³ñüêî-
ìó áóäèíêó êóëüòóðè (êîëèøí³é 
ê³íîòåàòð «Ìèð») ïðàöþº öåíòð 
ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿.

Вакцинація – єдиний спосіб уберегтися від коронавірусу. 
У Козятині є три центри, де можна отримати щеплення
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ОЛЕНА УДВУД

ßê ³ â áóäü-ÿêîìó ³íøîìó ì³ñò³ 
Óêðà¿íè, ó Êîçÿòèí³ ñâîãî ÷àñó 
áóëî ÷èìàëî ðå÷åé, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç Ðàäÿíñüêèì Ñîþçîì. ²ìåíàìè 
â³éñüêîâèõ ä³ÿ÷³â ³ ïåðøèõ îñ³á 
ïàðò³¿ íàçèâàëèñÿ âóëèö³, ñòà-
âèëèñÿ ïàì’ÿòíèêè, íà áóä³âëÿõ 
âèñ³ëà ðàäÿíñüêà ñèìâîë³êà.

Êîëè Óêðà¿íà íàðåøò³ ñòàëà 
íåçàëåæíîþ, â³ä óñ³õ öèõ ðå÷åé 
ïîñòóïîâî ïî÷àëè â³äõîäèòè. 
Ïåðøà õâèëÿ äåêîìóí³çàö³¿ ó íà-
øîìó ì³ñò³ ïðèïàëà íà ïî÷àòîê 
90-èõ ðîê³â. Ñàìå òîä³ ïåðåéìå-
íóâàëè äåê³ëüêà âóëèöü. Òàê êî-
ëèøíÿ Êàðëà Ë³áêíåõòà, íàçâàíà 
íà ÷åñòü îäíîãî ³ç çàñíîâíèê³â 
êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Í³ìå÷÷èíè, 
ñòàëà âóëèöåþ Ãðóøåâñüêîãî, 
Âîðîâñüêîãî, íàçâàíà íà ÷åñòü 
ðåâîëþö³îíåðà, ñòàëà Ïèëèïà 
Îðëèêà, à Êóéáèøåâà – Âè-
ííè÷åíêà.

Öåíòðàëüíó âóëèöþ Ëåí³íà 
òîä³ âèð³øèëè íå ÷³ïàòè, ÿê ³ 
ïàì’ÿòíèê, ùî ñòîÿâ íà ïëî-
ù³ ïåðåä áóäèíêîì êóëüòóðè. 
Íå òàê äàâíî, ùå ðîê³â 15 òîìó, 
ó Êîçÿòèí³ áóëî ö³ëèõ ÷îòèðè 
ïàì’ÿòíèêè ö³é ³ñòîðè÷í³é ïî-
ñòàò³. Îäèí ³ç íèõ — ó öåíòð³ 
ì³ñòà, ðåøòà — íà òåðèòîð³¿ ³ 
â ïðèì³ùåíí³ âîêçàëó. 

Ñòîÿâ Ëåí³í ó öåíòð³ Êîçÿòèíà 
äóæå äîâãî — â³ä ÷àñ³â, êîëè ðî-
áèëè ðåêîíñòðóêö³þ ïëîù³, à öå 

áóëè 60-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ, àæ äî 2014. Ìàéæå ø³ñòü 
äåñÿòèë³òü. Ïîïðîùàâñÿ ç íèì 
Êîçÿòèí íà õâèë³ Ëåí³íîïàäó, 
ÿêèé ïðîêîòèâñÿ êðà¿íîþ ï³ä 
÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

Áóëî öå çèìîâîãî äíÿ. Íà ïëî-
ù³ íàäâå÷³ð ç³áðàëèñÿ ëþäè. 
Íà ïàì’ÿòíèê çàêèíóëè äâà òðî-
ñè: îäèí — íà øèþ, ³íøèé — 
íà ðóêó, ïðîñòÿãíóòó ó á³ê ïðè-
ì³ùåííÿ ÐÀÖÑó, äå êîëèñü 
áóâ áàíê. Ñìèêíóëè, ìîíóìåíò 
ï³ääàâñÿ îäðàçó — â³äâàëèëàñÿ 
ñïåðøó âåðõíÿ ÷àñòèíà òóëóáà, 
ïîò³ì — íèæíÿ. Çàëèøèëèñÿ ñàì³ 
ãîì³ëêè ³ ïîñòàìåíò, ÿêèé äåìîí-
òóâàëè çíà÷íî ï³çí³øå. Òåïåð ïðî 
ïàì’ÿòíèê Ëåí³íà íàãàäóº ëèøå 
êðóãëà ÿìà â àñôàëüò³. Çãîäîì 
ïåðåéìåíóâàëè ³ öåíòðàëüíó 
âóëèöþ, ³ ïëîùó. Òî áóëà äðóãà 
õâèëÿ äåêîìóí³çàö³¿.

Âîêçàëüíèõ Ëåí³í³â ñï³òêàëà 
³íøà äîëÿ. Îäèí ç ïàì’ÿòíèê³â, 
äå â³í ñèäèòü â îòî÷åíí³ ä³òåé, çà-
áðàëè ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ âîê-
çàëó ó 2011 ðîö³, áî â³í íå âïè-
ñóâàâñÿ â çàãàëüíèé ³íòåð’ºð. Äâà 
³íøèõ äåìîíòóâàëè âæå ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê âèéøîâ Çàêîí Óêðà¿íè 
«Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷-
íîãî ³ íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî 
ðåæèìó â Óêðà¿í³ òà çàáîðîíè 
ïðîïàãàíäè ¿õ ñèìâîë³êè», ÿêèé 
â íàðîä³ îòðèìàâ íàçâó — «Çàêîí 
ïðî äåêîìóí³çàö³þ».

Ï³ñëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ ó Êîçÿ-

ЗАЛИШКИ РАДЯНЩИНИ. У КОЗЯТИНІ 
ДОСІ Є КОМУНІСТИЧНІ СИМВОЛИ
Проблема  Декомунізували, 
декомунізували та не видекомунізували. 
До цього часу у місті перейменували низку 
вулиць, демонтували декілька монументів 
та виявилося, що у нас досі є місця, де 
зустрічається радянська символіка — 
зображення Леніна і серпа з молотом

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè ïðî ÄÒÏ, 
ÿêå ñòàëîñÿ íà âóëèö³ Äîâæåíêà 
â í³÷ 24 ñåðïíÿ. Íàãàäàºìî, òîä³ 
ïîñòðàæäàëà 20-ð³÷íà òðåòüîêóðñ-
íèöÿ ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. 
¯¿ äîñòàâèëè ó òðàâìàòîëîã³÷íå 
â³ää³ëåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË, 
à âèíóâàòåöü äîðîæíüî-òðàí-
ñïîðòíî¿ ïðèãîäè, ïåðåáóâàþ÷è 
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, 
âò³ê ç ì³ñöÿ ïîä³¿.

Äâ³ ãîäèíè çíàäîáèëîñÿ êî-
çÿòèíñüêèì ïîë³öåéñüêèì, ùîá 
ðîçøóêàòè àâò³âêó òà âîä³ÿ, ïðè-

÷åòíîãî äî àâòîïðèãîäè. Éîãî 
äîñòàâèëè ó â³ää³ëîê ïîë³ö³¿ äëÿ 
ïðîâåäåííÿ íåâ³äêëàäíèõ ïðîöå-
ñóàëüíèõ ä³é. Ñë³äñòâî âñòàíîâè-
ëî, ùî ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ äîðîæ-
íüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè âîä³é 
ïåðåáóâàâ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà òåðè-
òîð³àëüíîãî ï³äðîçä³ëó ïîë³ö³¿ 
Ðîìàíà Àíäðóùàêà, 20-ð³÷íà 
ä³â÷èíà ï³ä ÷àñ íà¿çäó ñòîÿëà 
íà äîðîç³ ³ äîïîìàãàëà âîä³ºâ³ 
òàêñ³ ïîì³íÿòè ïðîáèòå êîëåñî, 
ï³äñâ³÷óþ÷è éîìó òåëåôîíîì.

Ç ïîñòðàæäàëîþ íàì ïîñï³ë-

êóâàòèñÿ íå âäàëîñÿ. Â äåíü íà-
øîãî â³çèòó ó òðàâìàòîëîã³÷íå 
â³ää³ëåííÿ ÖÐË ïàö³ºíòêó, ÿêà 
ë³êóâàëàñÿ â òðàâìàòîëîã³¿, ï³ñëÿ 
êîíñóëüòàö³é ç îáëàñíèìè òðàâ-
ìàòîëîãàìè, ïåðåâåëè íà ë³êó-
âàííÿ â îáëàñíó ë³êàðíþ. Çà ñëî-
âàìè â. î. ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ²ãîðÿ 
Ãðóáåëÿñà, ñòàí ïîñòðàæäàëî¿ ïî-
òðåáóº îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ 
ñïåö³àë³ñò³â, ÿêèõ íåìàº â Êî-
çÿòèí³ ³ äîäàâ:

— Ç íå¿ ñàìî¿ ìîæå âèéòè 
êëàñíèé ñïåö³àë³ñò. Ò³ ìåäèêè, 
ÿê³ ñàì³ îòðèìàëè âàæê³ òðàâìè, 
íåð³äêî ñòàþòü ñâ³òèëàìè ìåäè-

öèíè. ß ç íåþ ãîâîðèâ ³ ïîðàäèâ 
íå ïðèïèíÿòè íàâ÷àòèñÿ â ìå-
äè÷íîìó âóç³. Òîìó â íå¿ ìîæå 
áóòè âåëèêå ìåäè÷íå ìàéáóòíº, — 
ñêàçàâ êåð³âíèê ìåäóñòàíîâè.

Ùå ìè çàïèòàëè â êåð³âíèêà 
ÖÐË, ÷è ïðîïîíóâàâ âèíóâàòåöü 
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè 
äîïîìîãó â ë³êóâàíí³ ä³â÷èíè?

— Ìåí³ òàê³ ôàêòè íåâ³äîì³, — 
ñêàçàâ ²ãîð Ãðóáåëÿñ.

Ìîæëèâî 56-ð³÷íèé âîä³é ùå 
äîñ³ ðîçäóìóº. Ìîæëèâî, â³í çà-
ïðîïîíóâàâ ñâî¿ ïîñëóãè ïî òå-
ëåôîíó.

Â ö³é ³ñòîð³¿, ÿê áè ìè íå ñòà-

âèëèñü äî ïðàâîîõîðîíö³â, õî-
÷åòüñÿ ïîäÿêóâàòè ïðàö³âíèêàì 
ïîë³ö³¿, ÿê³ ïåðøèìè ïðèáóëè 
íà ì³ñöå ïîä³¿, çíàéøëè óëàìêè 
àâòîìîá³ëÿ, çà ÿêèìè âñòàíîâè-
ëè ìîäåëü àâò³âêè òà ¿¿ ìàðêó. 
Íà ðîçøóê Toyota Camry áóâ 
çàä³ÿíèé ìàéæå âåñü îñîáîâèé 
ñêëàä Êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿. ² 
çà äâ³ ãîäèíè ³íîìàðêó ç ïî-
øêîäæåííÿìè, õàðàêòåðíèì äëÿ 
ÄÒÏ, ³íñïåêòîðè çíàéøëè â äâî-
ð³ áàãàòîïîâåðõ³âêè çà äåê³ëüêà 
ê³ëîìåòð³â â³ä ì³ñöÿ çëî÷èíó. 
Ó öüîìó æ áóäèíêó ïîë³öåéñüê³ 
çàòðèìàëè é âîä³ÿ «Òîéîòè».

«В неї може бути велике медичне майбутнє»

À ÿê ùîäî çîáðàæåííÿ Ëåí³íà, 
ï’ÿòèêóòíî¿ ç³ðêè ³ ñåðïà ç ìî-
ëîòîì, ÷è òðåáà ¿õ äåêîìóí³çóâà-
òè? Â³äïîâ³äü íà öå äàñòü «Çàêîí 
ïðî äåêîìóí³çàö³þ». Ï³ä éîãî ä³þ 
ï³äïàäàþòü çîáðàæåííÿ:

— ãåðá³â ÑÐÑÐ òà äåðæàâ, ÿê³ 
âõîäèëè äî ñêëàäó Ñîþçó;

— ñåðïà òà ìîëîòà;
— îñ³á, ÿê³ îá³éìàëè êåð³âí³ 

ïîñàäè ó âèùèõ îðãàíàõ âëàäè 
òà óïðàâë³ííÿ ÑÐÑÐ.

×åðâîíà ï’ÿòèêóòíà ç³ðêà çî-

áðàæóâàëàñÿ íà ãåðá³ ÑÐÑÐ òà 
ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê. Ëåí³í áóâ 
ïåðøèì ãîëîâîþ Ðàäè íàðîäíèõ 
êîì³ñàð³â — íàéâèùîãî îðãàíó 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. 

Ìè ïîâ³äîìèëè ïðî ö³ ðàäÿí-
ñüê³ ñèìâîëè ì³ñüêó ðàäó. Î÷³ëü-
íèöÿ ãðîìàäè Òåòÿíà ªðìîëàº-
âà ñêàçàëà, ùî ñòîñîâíî ñåðïà 
³ ìîëîòà íà âîðîòàõ ãóðòîæèòêà 
ì³ñüêà âëàäà çâåðíåòüñÿ äî àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ó÷èëèùà, à ç ÖÄÞÒ 
çîáðàæåííÿ Ëåí³íà ïðèáåðóòü.

òèí³ â³äáóëàñÿ òðåòÿ õâèëÿ äåêî-
ìóí³çàö³¿. Òîä³ íîâ³ íàçâè ïðè-
ñâî¿ëè 31 âóëèö³, ëåâîâà ÷àñòêà 
ÿêèõ ðîçòàøîâàíà íà ÏÐÁ. Çíÿëè 
òàáëè÷êè ³ç ìîíóìåíò³â ó ïàð-
êó, ÿê³ áóëè ïðèóðî÷åí³ äî ïîä³é 
â ³ñòîð³¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Çà-
ôàðáóâàëè ÷åðâîíó ç³ðêó íà íîñ³ 
ïàì’ÿòíèêà-ïàðîâîçà. ² çäàâàëîñÿ 
á, óñå, ùî ìàëî áóòè çðîáëåíî, 
âæå çðîáèëè. Àëå äèÿâîë êðè-
ºòüñÿ â äåòàëÿõ.

×è çâåðòàëè âè óâàãó, ùî 
íà äàõó Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà 
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ âèêàðáóâà-
íèé íå ëèøå ð³ê çäà÷³ áóä³âë³ 
â åêñïëóàòàö³þ? Ï³ä öèôðàìè 
«1988» âèêóâàíà ðîçêðèòà êíèæ-
êà, íà ÿê³é ï’ÿòèêóòíà ç³ðêà, ãî-
ëîâà Ëåí³íà â ïðîô³ëü ³ íàïèñ 
«çàâæäè ãîòîâèé» ðîñ³éñüêîþ 

ìîâîþ. Ïîõîäæåííÿ öüîãî áà-
ðåëüºôó çðîçóì³ëå — ó ðàäÿíñüê³ 
÷àñè òóò áóâ áóäèíîê ï³îíåð³â ³ 
á³ëüø³ñòü êîçÿòèí÷àí ïðîäîâæó-
þòü òàê íàçèâàòè öþ ñïîðóäó. Òà 
íåçðîçóì³ëî, ÷îìó çà 30 ðîê³â çî-
áðàæåííÿ Ëåí³íà ³ ï’ÿòèêóòíî¿ 
ç³ðêè íå ïðèáðàëè.

Ùå îäèí åêçåìïëÿð ðàäÿíñüêî¿ 
ñèìâîë³êè çàõîâàâñÿ íà ÏÐÁ. 
Íà âîðîòàõ ãóðòîæèòêà ìè ïî-
áà÷èëè ï’ÿòèêóòíèê, íà ÿêîìó 
âèêàðáóâàí³ àáðåâ³àòóðà ÏÒÎ, 
à çâåðõó — ñåðï ³ ìîëîò.

Òàêîæ íàø³ ÷èòà÷³ ïèñàëè 
íà ²íñòàãðàì-ñòîð³íö³ «RIA-
Êîçÿòèí», ùî ðàäÿíñüê³ ñèìâîëè 
º íà ñòàðîìó óí³âåðìàç³. Ìè íà-
â³äàëèñÿ ³ òóäè, îá³éøëè áóä³âëþ, 
àëå í³÷îãî ïîä³áíîãî íå çíàéøëè.

Це фото ми зробили на ПРБ. На паркані біля гуртожитка 
зображення серпа і молота

Центр дитячої та юнацької творчості.
На даху будівлі зображені п’ятикутна зірка і голова Леніна

Ó Êîçÿòèí³ áóëî ö³ëèõ 
÷îòèðè ïàì’ÿòíèêè 
Ëåí³íó. Îäèí — ó 
öåíòð³, ðåøòà — 
íà òåðèòîð³¿ ³ â 
ïðèì³ùåíí³ âîêçàëó



4 RIA-Ê, 2 âåðåñíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Óðî÷èñòîñò³ ïî÷àëèñÿ ç ïîçèâ-
íèõ ñâÿòà, ÿê³ ïåðåéøëè ó ìåëî-
ä³þ òàíöþ «Â³òàëüíèé». Òàíöþ-
âàëüíèé êîëåêòèâ «Çîðÿíêà-Àðò» 
ðîçïî÷àâ êîíöåðòíó ïðîãðàìó. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òàíöþ íà ôîí³ 
ìåëîä³¿ «Çåëåíå æèòî» ÷åòâåðî ä³-
â÷àòîê ó íàö³îíàëüíèõ êîñòþìàõ 
ïðèãîùàëè îäíîñåëüö³â òà ãîñòåé 
ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè çàïàøíèì êî-
ðîâàºì. Ï³ñëÿ öüîãî õâèëèíîþ 
ìîâ÷àííÿ ïîìÿíóëè îäíîñåëü-
ö³â, ÿê³ â ð³çí³ ïåð³îäè ³ñòîð³¿ 
áîðîíèëè ðóáåæ³ íàøî¿ äåðæàâè. 
Ïîêëàñòè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà 
çàãèáëèì îäíîñåëü÷àíàì äîðó-
÷èëè âîëîíòåðó ÀÒÎâö³â Íàä³¿ 
Êóöåíêî òà ó÷íþ 11 êëàñó Àðòåìó 
Ìèõàéë³âñüêîìó.

Îô³ö³éíó ÷àñòèíó ïî÷àëè ç ïðè-
â³òàíü ãîñòåé ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè. 
Ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà 
ïîáàæàëà ñåëÿíàì äîáðèõ âðîæà-
¿â, ïðîäîâîëü÷î¿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ ïî-
âíèõ êîìîð, íåçâàæàþ÷è íà ïðè-
ìõè ïîãîäè òà ùîá ó ñåë³ ÷àñò³øå 
ñâÿòêóâàëè âåñ³ëëÿ.

Ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â Ôåä³ð 
Êðîïèâà â ñâîºìó ïðèâ³òàíí³ 
íàãàäàâ ìîëîäøèì ïîêîë³ííÿì, 
ùîá âîíè ÷àñò³øå çãàäóâàëè âå-
òåðàí³â ïðàö³.

Äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè ²ðèíà 
Êîëåñíèê ñêàçàëà, ùî Ìàõàðèíö³ 
äëÿ íå¿ ñòàëè ð³äíèìè. Âîíà òóò 
ìàº ð³äíþ ³ ó Ìàõàðèíöÿõ ó íå¿ 
íàéá³ëüøå ïîõðåñíèê³â.

Ï³ñëÿ âèñòóï³â ïîâàæí³ ãîñò³ 
äîëó÷èëèñÿ äî ïîçäîðîâëåíü âå-
òåðàí³â ïðàö³, âî¿í³â-³íòåðíàö³-

îíàë³ñò³â. Ïðèâ³òàëè íàéñòàðøó 
æèòåëüêó ñåëà Ãàííó ×îðòîê, 
ÿêà ó öüîìó ðîö³ â³äçíà÷àòèìå 
98 äåíü íàðîäæåííÿ òà íàéñòàðø³ 
ïîäðóæí³ ïàðè.

Ïîäðóæí³é ïàð³ ²ëë³ òà Ç³íà-
¿ä³ Êðàñíîäóáåöü, ÿê³ äîæèëè 
äî «Çàë³çíîãî âåñ³ëëÿ» (65 ðî-
ê³â ðàçîì) ãðîìàäà âèãóêíóëà 
«Ã³ðêî!» Íà òàêèé çàêëèê ²ëëÿ 
Îëåêñ³éîâè÷ íàâ³òü ðîçñì³ÿâñÿ.

Ïðèêðî, ùî ïîäðóæíÿ ïàðà ç 
63-ð³÷íèì ñòàæåì áóëà íà ñâÿò³ 
ïðåäñòàâëåíà ëèøå ïðåäñòàâ-
íèöåþ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³. Ãîëî-
âà ñ³ìåéñòâà Ãðèãîð³é Äóäíèê 
ñêóøòóº óêðà¿íñüêó ïàëÿíèöþ, 
ÿêó ïðèíåñå éîìó éîãî ªâãåí³ÿ 
ç Äíÿ ñåëà, âäîìà.

Äàë³ çà òðàäèö³ºþ ñòàëè â³òà-
òè þâ³ëÿð³â ïîäðóæíüîãî æèòòÿ 
â³ä 50-òè, äî 25 ðîê³â. Þâ³ëÿð³â 
ñð³áíîãî âåñ³ëëÿ çàêëèêàëè ö³-
ëóâàòèñÿ äîâøå, òîìó ùî âîíè 
â ö³é êîìïàí³¿ íàãîðîäæåíèõ 
íàéìîëîäø³. 

Íàéìîëîäøîþ âåñ³ëüíîþ ïà-
ðîþ â ñåë³ º Îëåêñàíäð òà ²ííà 
Ãàðáèñ. À íàéìîëîäøèìè ìåø-
êàíöÿìè Ìàõàðèíåöü — Çëàòà 
Êîáèë³íñüêà òà Àíàñòàñ³ÿ Ìè-
õàéëîâñüêà.

Íå çàáóëè ïðèâ³òàòè ³ òèõ, 
õòî çàáåçïå÷óâàâ ³ çàáåçïå÷óº 
íàø ñïîê³é íà ñõîä³ Óêðà¿íè. 
¯õ ïðèâ³òàâ ö³ííèì ïîäàðóíêîì 
ïðîôåñ³éíèé â³éñüêîâèé, ìàéîð 
çàïàñó, ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é â ãà-
ðÿ÷èõ òî÷êàõ, íèí³ ôåðìåð Ñåðã³é 
Áåíåäè÷óê.

Â³ä ÎÑ³âö³â/ÀÒÎâö³â ïåðå-
éøëè äî âèïóñêíèê³â ³ ä³òåé, 

СВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ СЕЛА З 
ФЕЄРВЕРКОМ І ПОДАРУНКАМИ
Свято  Минулого тижня Махаринці 
відзначали 409 річницю села. У цей день 
звучала музика, теплі слова та привітання. 
Більше 80 мешканців села отримали 
подарунки. Як усе відбувалося — наша 
розповідь

Â Äåíü ñåëà ñâÿòêóâàâ 
âëàñíèé äåíü 
íàðîäæåííÿ 25-ði÷íèé 
Îëåêñàíäð Ìóñîðií. 
Éîãî ïðèâiòàëà 
ñiëüñüêèé ñòàðîñòà

Громада села Махаринець задоволена 
святковою програмою

ÿê³ ò³ëüêè éäóòü äî ïåðøîãî 
êëàñó. ¯õ ïðèâ³òàëè ïðèâàòíèé 
ï³äïðèºìåöü Êàòåðèíà Ñëîáîäÿí 
òà Þð³é Á³ëèê ç «Ñ³ãíåò Öåíòðó». 
Äî ðå÷³ «Ñ³ãíåò» íà Äåíü ñåëà 
ïðîâ³â áåçïðîãðàøíó ëîòåðåþ. ßê 
ïîâ³äîìèâ ñàì àãðàð³é, â ëîòåðå¿ 
áóëè ïðèçè â³ä 35 äî 700 ãðèâåíü. 
Ñåðåä ïðèç³â áóëè ïàêåòè ÷àþ òà 
öóêðó, ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ, ôîðìè 
äëÿ âèï³÷êè òà ³íø³,

Â Äåíü ñåëà ñâÿòêóâàâ âëàñ-
íèé äåíü íàðîäæåííÿ 25-ð³÷íèé 
Îëåêñàíäð Ìóñîð³í. Éîãî ïðèâ³-
òàëà ñ³ëüñüêèé ñòàðîñòà Íàòàë³ÿ 
Âàñèëþê.

Ï³ñëÿ âñ³õ ïðèâ³òàíü îðãàí³-
çàòîðè ñâÿòà ïðîäîâæèëè êîí-
öåðòíó ïðîãðàìó. À ñâÿòêîâèé 
íàñòð³é ñâÿòêóþ÷èì çàáåçïå÷ó-
âàëè ªëèçàâåòà Êðèâóíåöü, Ìà-
ð³éêà Ë³ùèíñüêà, «Çîðÿíêà-Àðò», 

òð³î «Êðèøòàëü», ²ãîð Áîéêî, 
Îëüãà Ë³ùèíñüêà, Âîêàëüíèé 
ãóðò «Âîäîãðàé», Äàðèíà Äðè-
æóê, âîêàëüíèé ãóðò «Êðàëå÷êè», 
Íàòàë³ÿ Ìîøêî.

Íåñïîä³âàíêîþ ñâÿòà ñòàâ ôå-
ºðâåðê â³ä Âîëîäèìèðà Ãàâðèëþ-
êà. Ùîïðàâäà, çäèâóâàâ íå ñàì 
ñâÿòêîâèé ñàëþò, à òå, ùî ïî-
÷àâñÿ â³í, êîëè ùå ñâ³òèëî ñîí-
öå. Ñïî÷àòêó ìàõàðèí÷àíè öüîìó 
íå íàäàëè çíà÷åííÿ ³ êàçàëè, ùî 
ñâÿòî îðãàí³çîâàíî äîáðå, à ïîò³ì 
ñòàëè âèñëîâëþâàòèñÿ, ùî ôåºð-
âåðê — òî ãðîø³ íà â³òåð. Ìîâëÿâ, 
çàì³ñòü òàêîãî ñàëþòó ìîæíà áóëî 
çðîáèòè äåøåâøèìè äëÿ ä³òåé 
áàòóòè ³ ñïóñêí³ ã³ðêè. Ñê³ëüêè 
ëþäåé — ñò³ëüêè é äóìîê. Ïåðå-
âàæí³é á³ëüøîñò³ Ìàõàðèíåöüêî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè ñâÿòî ç íàãîäè 
Äíÿ ñåëà ñïîäîáàëîñÿ.

Серед мешканців села розіграли безпрограшну лотерею

Наймолодша сімейна пара в селі

Організатори пригощають односельців короваєм

Пісню про Україну виконують всі учасники концерту

Подружжя Краснодубець 65 років тому 
стали на весільний рушник
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïåðåä ïî÷àòêîì ãðè âáîë³-
âàëüíèöüêà áðàò³ÿ ðîçä³ëèëàñÿ 
íà äâ³ êàòåãîð³¿. Îäí³ ïðîðîêó-
âàëè ïîðàçêó «Ëîêîìîòèâà» ó ãð³ 
ç Êàëèí³âñüêèìè ÿãóàð³âö³ìè ç 
ðàõóíêîì 1:6. Äðóã³ çàïèòóâàëè ³ 
ñàì³ â³äïîâ³äàëè: à ÿêîãî ôóòáîëó 
âè õî÷åòå ï³ñëÿ òîãî, ÿê â Êîçÿ-
òèí³ ïðàêòè÷íî íå ñòàëî äèòÿ÷î-
ãî ôóòáîëó? Âîëîäèìèð Ñèíÿê, 
ÿêèé âèãðàâàâ ç ä³òüìè îáëàñíó 
ïåðø³ñòü, ïî¿õàâ òðåíóâàòè ä³òåé 
³íøèõ ì³ñò, à êîìàíäà «Ìîíî-
ë³ò» — ðîçïàëàñÿ. Âæå áëèæ÷å 
äî çàâåðøåííÿ ìàò÷ó ó âáîë³-
âàëüíèê³â ç’ÿâèëàñÿ ñï³ëüíà äóì-
êà. ×îãî ïðîãíîçóâàëè — òîãî 
íå ñòàëîñü, õî÷à æàðòîìà îáìî-
âèëèñü, ùî â Êîçÿòèí³ â³ä ôóò-
áîëó çàëèøèâñÿ ò³ëüêè áàðàáàí. 
Ö³ ñëîâà áóëè ñêàçàí³ â ìîìåíò, 
êîëè ïðåäñòàâíèê ïðåñè ï³øîâ 
ôîòîãðàôóâàòè âáîë³âàëüíèê³â 
«Ëîêîìîòèâà», ÿê³ â³òàëè ÷åð-
ãîâèé óñï³õ óëþáëåíî¿ êîìàíäè 
ï³ñëÿ ãîëó ó âîðîòà «ßãóàðà».

Ïîºäèíîê ì³æ «Ëîêîìîòèâîì» 
³ «ßãóàðîì» çàâåðøèâñÿ ç ðàõóí-
êîì 4:3 íà êîðèñòü ãîñòåé.

— Ïðîãðàòè ë³äåðó ðåã³î-
íàëüíîãî ôóòáîëó, íåçì³ííîìó 

÷åìï³îíó îñòàíí³õ ÷îòèðüîõ ñå-
çîí³â, ïåðåìîæöþ ôóòáîëüíî¿ 
ë³ãè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà âîëîäàðþ 
ñóïåðêóáêà Ãåðî¿â ÀÒÎ «ßãóà-
ðó» ôóòáîë³ñòàì «Ëîêîìîòèâà» 
íå ñîðîìíî, — êàæå ëþáèòåëü 
ôóòáîëó ç³ ñòàæåì Ñåðã³é. — 
Ð³÷ â ³íøîìó. ß áà÷èâ âèäî-
âèùíèé ôóòáîë â öüîìó ìàò÷³ 
ëèøå ó äâîõ-òðüîõ åï³çîäàõ — öå 
ñóïåðãîë ç ìåòð³â 35 â äåâ’ÿòêó 
ó âîðîòà íàøî¿ êîìàíäè, ãîë-
êðàñåíü ó âîðîòà êàëèí³â÷àí, 
êîëè ì’ÿ÷ ï³ñëÿ ðèêîøåòó 
îïóñòèâñÿ çà êîì³ðåöü âîðîòàðÿ 
ñïåöïðèçíà÷åíö³â. Ôóòáîë — ãðà 
êîìàíäíà, à â ö³é ãð³ áóëî áàãàòî 
³íäèâ³äóàë³çìó, ùî ïðèçâîäèëî 
äî ÷àñòèõ âòðàò ì’ÿ÷à, — ï³äñó-
ìóâàâ ïàí Ñåðã³é.

Ïàí Ïåòðî ç ïàíîì Îëåêñ³ºì 
ïîì³òèëè, ùî ì’ÿ÷ íà ïîëîâèí³ 
ïîëÿ ñóïåðíèêà ïðè ïîçèö³éíèõ 
àòàêàõ ÷àñòî ïîñèëàºòüñÿ â áî-
ðîòüáó, äå ïðóäê³øèìè â³ä íà-
ïàäíèê³â ñòàâàëè çàõèñíèêè.

— Ôóòáîë³ñòè í³áè òàëàíîâèò³, 
ó ³íäèâ³äóàëüíîìó ïëàí³ ñèëüí³, 
ò³ëüêè ¿õ ñëàáêîþ ñòîðîíîþ º 
ãðà áåç ì’ÿ÷à. Ùîäî ãðè ãîñòåé, 
òî «ßãóàð» â öüîìó ìàò÷³ íå ïîêà-
çàâ ñåáå êîìàäîþ åêçàìåíàòîðîì, 
à ìîæå «Ëîêîìîòèâ» íàáóâ äî-

«У КОЗЯТИНІ З ФУТБОЛУ 
ЗАЛИШИВСЯ ТІЛЬКИ БАРАБАН»
Гідний програш  Гра Козятинського 
«Локомотива» в чемпіонаті Калинівського 
району стала репетицією перед стартом 
чемпіонату Вінницької області з футболу 
серед команд аматорів. Розповідаємо 
про цей матч очима козятинських 
любителів футболу

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУКІ

Ó Öåíòð³ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 
òâîð÷îñò³ ôóíêö³îíóþòü á³ëüøå 
äåñÿòêà ãóðòê³â: ðóêîä³ëëÿ, òàí-
öþ, âîêàëó òà øêîëè ç øàõ³â. 
Äëÿ êîæíî¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿ ä³-
òåé º é ñâî¿ íàïðÿìêè. Â ãóðòêó 
«Ï³çíàéêî» ç äîøê³ëüíÿòàìè áóäå 
çàéìàòèñÿ Çîÿ Êðàâ÷óê. ª ãóðòêè 
äëÿ ðîçâèòêó ìàëÿò â³ä òðüîõ ç 
ïîëîâèíîþ äî ï’ÿòè ðîê³â. Ó÷í³â 
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ÷åêàº â ãóðòêó 
«Åñòåòèêà ïîáóòó» ìàéñòåð ñâî-
º¿ ñïðàâè Íàòàë³ÿ Âîéöåõ³âñüêà. 
Ãóðòîê «Îá’ºäíàííÿ áàðâè» âåäå 
Àíæåë³êà ²âàíöîâà. Ñïåö³àë³ñò³â 
ïàïåðîâî¿ ôàíòàç³¿ íàâ÷àº â ãóðò-

êó «Ïàïåðîâ³ ôàíòàç³¿» ²ðèíà Ëó-
êàøóê. Ñâ³òëàíà Ãóìåíþê íàâ÷àº 
ä³òåé âèðîáàì ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóê-
ö³¿ â ãóðòêó «Ñóâåí³ð», òàíöÿìè 
íàðîä³â ñâ³òó çàéìàºòüñÿ ç ä³òüìè 
õîðåîãðàô Àíòîí Ìàøåâñüêèé.

Êàæóòü, ùîá áóòè âîêàë³ñòîì, 
òðåáà íàðîäèòèñÿ ñï³âàêîì. ²íøî¿ 
äóìêè êåð³âíèê ãóðòêà «Êîëåêòèâ 
åñòðàäíî¿ ï³ñí³» ñï³âà÷êà Òåòÿ-
íà Ôàá³öüêà. Âîíà âïåâíåíà, ùî 
âîêàëó ìîæíà é íàâ÷èòèñÿ. Ëþ-
áèòåë³â øàõ³â íàâ÷àþòü ó öåíòð³ 
øàõ³ñòè ç ³ìåíåì Â³êòîð Áóçüêî 
òà Îëåêñàíäð ²îíîâ.

Äëÿ ó÷í³â 5–8 êëàñ³â â öåíòð³ 
ïîçàêëàñíîãî äîçâ³ëëÿ ôóíêö³î-
íóþòü ãóðòêè «Ðàä³îåëåêòðîííå 

êîíñòðóþâàííÿ», «Åñòåòèêà ïîáó-
òó», «×àð³âíà ëîçà», «Îá’ºäíàííÿ 
áàðâè», «Îð³ãàì³», «Ñóâåí³ð», 
«Øêîëà ë³äåð³â», «Õîðåîãðàô³ÿ», 
«Êîëåêòèâ åñòðàäíî¿ ï³ñí³», «Òå-
àòðàëüíèé».

Äëÿ ïîñëóã ó÷í³â 9–10 êëà-
ñ³â ó öåíòð³ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 
òâîð÷îñò³ â³äêðèò³ ãóðòêè «Ðàä³-
îåëåêòðîííå êîíñòðóþâàííÿ» ç 
ìàéñòðîì Îëåêñ³ºì Ìåëüíè÷ó-
êîì, «×àð³âíà ëîçà» ç Òåòÿíîþ 
Ôàá³öüêîþ, Ãóðòîê «Ë³äåðè» ç 
Îëüãîþ Òêà÷óê òà «Òåàòðàëüíèé» 
ç Àë³ñîþ Ìàøåâñüêîþ.

Ìàéñòåðíÿ äåêîðàòèâíî¿ òâîð-
÷îñò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ëþäìèëè 
Êèðèëþê îá’ºäíàëà âèõîâàíö³â 

ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Ïðàö³âíèêè çàêëàäó êàæóòü, 

ùîá ó äèòèí³ âèÿâèòè òàëàíò ³ 
âîíà ìîãëà áåçêîøòîâíî çäîáó-
òè çíàííÿ ó Öåíòð³ äèòÿ÷î¿ òà 
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³, âàðòî ëèøå 
ìàòè áàæàííÿ òà ïî÷àòè íàâ÷àí-
íÿ çà òåìàòèêîþ, ÿêà áëèæ÷å 
äî äóø³ äèòèíè.

— Äëÿ êîçÿòèí÷àí òðüîõ â³-
êîâèõ êàòåãîð³é ïðîäîâæóþòü 
ðîáîòó áëèçüêî 40 ãðóï. Ùîá 
âëàøòóâàòèñÿ äî íàñ — ïîòð³áíå 
ëèøå áàæàííÿ, — êàæå äèðåê-
òîð ÖÄÞÒ Ìàðèíà Áàçåëþê. — 
Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ä³òè ñòàþòü 
ó íàñ ñïðàâæí³ìè ìàéñòðàìè 
óëþáëåíî¿ ñïðàâè.

Чому козятинські діти можуть навчитися 
в Центрі дитячо-юнацької творчості

ñâ³äó, ùî ìîæå ìàéæå íà ð³âíèõ 
çìàãàòèñÿ ç êðàùîþ êîìàíäîþ 
Êàëèí³âêè. ×è ãîòîâèé «Ëîêî-
ìîòèâ» çàõèùàòè ÷åñòü ì³ñòà 
íà îáëàñí³é ôóòáîëüí³é àðåí³, 
ïîêàæå ãðà ç «Îðë³âêîþ», — êàæå 
ïàí Îëåêñ³é.

Âæå ï³ñëÿ ìàò÷ó ñâîþ äóìêó 
âèñëîâèâ ëþáèòåëü ôóòáîëó Àí-
äð³é Äîëþê.

— «Ëîêîìîòèâ» — õîðîøà êî-
ìàíäà, ÿêà ìàº õàðàêòåð, — êàæå 
êîçÿòèí÷àíèí. — Ò³ëüêè íàâ³ùî 
äîïóñêàòè äî âèëó÷åííÿ ãðàâöÿ ç 
ïîëÿ? Ôîë îñòàííüî¿ íàä³¿ ãðàâöÿ 
«Ëîêîìîòèâà» â äåÿê³é ì³ð³ áóâ 
âèïðàâäàíèì. Ò³ëüêè ôóòáîë³ñò, 
ÿêèé ìàº â ïàñèâ³ ïîïåðåäæåííÿ, 

íå ïîâèíåí ïðîãðàâàòè ñóïåðíè-
êó ïîëîæåííÿ ó âèáîð³ ïîçèö³¿. 
Ìåí³ ãðà ïîäîáàëàñü äî âèëó-
÷åííÿ ãðàâöÿ, à âèëó÷åííÿ — öå 
òðåâîæíèé äçâ³íîê ïåðåä ³ãðà-
ìè ó Ïîãðåáèù³ òà ç «Îðë³âêîþ» 
íà íàøîìó ñòàä³îí³, — ñêàçàâ 
ïðèõèëüíèê «Ëîêîìîòèâà» Àí-
äð³é.

Ùîäî ðàõóíêó ìàò÷ó, òî â³ä-
êðèëè éîãî ãîñò³. Ôóòáîë³ñòè ì³ñ-
òà çàë³çíè÷íèê³â çð³âíÿëè éîãî 
íåçàäîâãî äî ïåðåðâè. Â³äçíà÷èâ-
ñÿ ªâãåí Ðîñëþê. Â äðóãîìó òàé-
ì³ ãîñò³ çíîâ âèéøëè âïåðåä, àëå 
êîçÿòèíñüêèì ôóòáîë³ñòàì âäà-
ëîñÿ íå ò³ëüêè ñêîðîòèòè â³äñòà-
âàííÿ â ðàõóíêó, à âèéòè âïåðåä. 

«Ëîêîìîòèâ» – õîðîøà 
êîìàíäà, ÿêà ìàº 
õàðàêòåð. Ò³ëüêè 
íàâ³ùî äîïóñêàòè 
äî âèëó÷åííÿ ãðàâöÿ 
ç ïîëÿ?»

Ä³òÿì, ÿê³ õî÷óòü ñòàòè ñïîðòñ-
ìåíàìè, ñàìèé ðàç çâåðíóòèñÿ 
äî çàâó÷à ÊÄÞÑØ. Â³í íàäàñòü 
³íôîðìàö³þ ïðî êîæíîãî òðåíåðà 
óñ³õ ñåêö³é, ùî º ó øêîë³: ëåãêî¿ 
àòëåòèêè, êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè, áàñ-
êåòáîëó, âîëåéáîëó ³ áàäì³íòîíó.

Â³äçíà÷èëèñü Îëåêñàíäð ²âàíþòà 
òà Îëåêñàíäð Ì³ñüêîâ. Á³ëüø äî-
ñâ³ä÷åí³ ñïåöïðèçíà÷åíö³ ïîëêó 
ÍÃÓ (Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà-

¿íè) ñïî÷àòêó çð³âíÿëè ðàõóíîê, 
à íåçàäîâãî äî çàâåðøåííÿ ìàò÷ó 
âñòàíîâèëè îñòàòî÷íèé ðàõóíîê 
4:3 íà ñâîþ êîðèñòü

Прихильники «Локомотива» вітають черговий гол 
у ворота суперників

Штрафний удар у ворота козятинчан
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Ще тут є куточок, присвячений 
почесним громадянам Козятина 
і ціла експозиція, яка стосується 
подій Другої світової війни. Тут 
інформація про військових, про 
людей, які працювали в училищі 
у роки війни, бойовий шлях 1-ої 
гвардійської танкової бригади.
— Козятин визволив Іван Бой-
ко, — каже Андрій Стецюк. — 

Його операція називалася 
«Стрибок пантери». Він поста-
вив танки в Погребищі на колію, 
включив фари, німці думали, що 
то останній їхній ешелон відхо-
дить, і пустили їх. Перший по-
стріл — і потрапляють в ешелон 
з припасами. Так, Козятин тро-
хи знищили, але німці відійшли 
в 1943 році.

Перед стендами — колекція 
зброї. Тут серед експонатів піс-
толет ТТ і старовинний револьвер 
системи Нагана. А ще вирізки з 
німецької газети, де написано 
про Козятин і величезний макет 
бронепоїзда Кузьма Мінін, який 
побудували у нашому депо. Ма-
кет створили учні училища разом 
із майстрами.

Колекція зброї

ОЛЕНА УДВУД

Ì³æðåã³îíàëüíå âèùå ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå çàë³ç-
íè÷íîãî òðàíñïîðòó àñîö³þºòüñÿ 
ó íàñ ïåðåäîâñ³ì ç âèâ÷åííÿì çà-
ë³çíè÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Êîæåí 
òðåò³é ïðàö³âíèê ðóõîìîãî ñêëàäó 
â Óêðçàë³çíèö³ — âèïóñêíèê íà-
øîãî ó÷èëèùà. Òà öå, âîäíî÷àñ, 
ì³ñöå, äå ìîæíà ïî÷åðïíóòè çíà-
ííÿ ïðî ³ñòîð³þ íàøîãî Êîçÿòè-
íà, òîìó ùî òóò º ìóçåé. Éîãî 
ñòâîðèëè äâàíàäöÿòü ðîê³â òîìó. 
Î÷³ëüíèê çàêëàäó Àíäð³é Ñòåöþê 
ëþá’ÿçíî ïîãîäèâñÿ ïðîâåñòè äëÿ 
ìåíå åêñêóðñ³þ, íà ÿêó ³ âàñ çà-
ïðîøóþ.

Êîëèñü ó ê³ìíàò³, äå ñüîãîä-
í³ ìóçåé, áóâ ñêëàä. Òóò äîñèòü 
ñó÷àñíå îôîðìëåííÿ. Îêð³ì òðà-
äèö³éíèõ ñòåíä³â íà ñò³íàõ, ÿê³ 
ìè çàçâè÷àé áà÷èìî ó ìóçåÿõ, 
ïîñåðåä ïðèì³ùåííÿ îôîðìëåí³ 
ùå ñòåíäè ó ôîðì³ ÷îòèðèêóòíî¿ 
ïðèçìè, ï³äñâ³÷åíî¿ çâåðõó ð³çíî-
êîëüîðîâèì ñâ³òëîì.

— Òóò íåìàº â³êîí, òîìó ÿ çðî-
áèâ éîãî òàêèì ÷èíîì, ùîá â³í 
áóâ äóæå äîáðå îñâ³òëåíèé, — 
êàæå Àíäð³é Ñòåöþê. — ß õîò³â 
íå ïðîñòî çðîáèòè ìóçåé ó÷èëè-
ùà, à ìóçåé çàë³çíèö³. Ïîêàçàòè 
ðîçâèòîê çàë³çíèö³ ³ ïàðàëåëüíî 
ç íèì ðîçâèòîê ó÷èëèùà.

Ñàìå òîìó òóò ÷èìàëî åêñ-
ïîíàò³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ³ñòîð³¿ 
çàë³çíèö³. Íà îäíîìó ç³ ñòåíä³â 
ç³áðàí³ ôîòîãðàô³¿ óñ³õ íà÷àëü-
íèê³â çàë³çíèö³, ÿê³ êåðóâàëè ç 
1870-èõ ðîê³â. Ùå òóò ìàêåòè 
ð³çíèõ òèï³â âàãîí³â ³ ëîêîìî-

òèâ³â, ìàøèíè, íà ÿê³é ¿çäèëè 
íà÷àëüíèêè çàë³çíèö³ ùå çà ÷à-
ñ³â Öàðñüêî¿ Ðîñ³¿, âàíòàæíîãî 
ïîòÿãà, ó ÿêîìó ÿê òÿãîâà ñèëà 
çàì³ñòü ïàðîâîçà ê³íü.

ПРЕДМЕТИ З РОДИННОЇ 
КОЛЕКЦІЇ

Îêð³ì ìàêåò³â, ó ìóçå¿ º ñïðàâ-
æí³ ðå÷³, ÿêèìè êîðèñòóâàëèñÿ 
çàë³çíè÷íèêè íà ðîáîò³. Òóò âàãè, 
ÿêèìè âàæèëè âàíòàæ ó âàãîíàõ, 
ìàñëüîíêà äëÿ ïàðîâîçà, ö³ëà 
êîëåêö³ÿ ë³õòàð³â ð³çíèõ ðîê³â ³ 
êëþ÷ â³ä ïåðøîãî ëîêîìîòèâà. 
Á³ëüø³ñòü ³ç öèõ ðå÷åé — ç ðî-
äèííî¿ êîëåêö³¿, âîíè íàëåæàëè 
Êàðëó Âåíåäèêòîâè÷ó, ïðàä³äó 
äðóæèíè Àíäð³ÿ Ñòåöþêà. Êàðë 
áóâ ïîëÿêîì çà ïîõîäæåííÿì ³ 
ïðàöþâàâ ìàøèí³ñòîì, ïîìåð, 
êîëè ó íàøîìó ì³ñò³ âèðóâàëà 
åï³äåì³ÿ òèôó.

— Ëîêîìîòèâè ïåðø³ áóëè ç 
Ãîëëàíä³¿ ³ ïåðø³ ìàøèí³ñòè 
â Êîçÿòèí³ áóëè ãîëëàíäö³, — 
ðîçïîâ³äàº î÷³ëüíèê íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó. — Òå êëàäîâèùå, 
äå öåðêâà íà ÏÐÁ, òàì ïîõîâà-
í³ ñ³ì’¿ ãîëëàíäö³â. Ïðàâîðó÷, 
ÿêùî çàéòè, òàì õðåñòè âèëèò³. 
Öå ¿õ ìîãèëè. Ìàøèí³ñòè-ãîë-
ëàíäö³ ïðè¿çäèëè ñþäè ³ çàáèðà-
ëè ñ³ì’¿, òîìó ùî òóò ¿ì ïëàòèëè 
çîëîòîì äî 1921 ðîêó. Ó äîêó-
ìåíòàõ öüîãî íåìàº, ìîæå öÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðèõîâóâàëàñÿ, àëå 
ëþäè, ÿê³ òóò æèëè ³ áàòüêè ¿õí³ 
áóëè ìàøèí³ñòàìè, áàãàòî ïðî 
öå ðîçïîâ³äàëè.

Ùå òóò ôîòîãðàô³¿, íà ÿêèõ çà-
êàðáîâàí³ ìîìåíòè ç ³ñòîð³¿ Êî-

ЯКІ ТАЄМНИЦІ ПРИХОВУЄ МУЗЕЙ 
КОЗЯТИНСЬКОГО УЧИЛИЩА
Цікаво  Чи знали ви, що у нашому 
училищі є музей? Там можна побачити різні 
експонати — від сторічного револьвера 
до макета автомобіля, на якому їздили 
начальники залізниці півтора століття 
тому. Проведемо для вас віртуальну 
екскурсію і розкажемо, що пов’язує Козятин 
з Голландією, який прорив у галузі освіти 
зробив один з директорів нашого училища 
та багато іншого

íàâ³òü ó ðîêè â³éíè.
— Ñüîìîãî ëèïíÿ í³ìö³ ï³ä³-

éøëè ï³ä Â³ííèöþ ³ ï³ä Êîçÿ-
òèí, à 15 ÷èñëà ó÷èëèùå áóëî 
åâàêóéîâàíå â Êðàñíèé Ëèìàí 
Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ (íàðàç³ öå 
Ëèìàí — àâò.), — ïðîäîâæóº 
äèðåêòîð ó÷èëèùà. — Áóëî òàì 
ñôîðìîâàíå Ñüîìå äîíåöüêå 
ó÷èëèùå. Òàì äåñü ì³ñÿö³ ï³âòîðà 
ïðàöþâàëè íàø³ ä³òè ³ âèêëàäà÷³. 
Êîëè í³ìö³ ï³ä³éøëè â Ëèìàí, 
ó÷èëèùå åâàêóþâàëè â Êàðòàëè 
×åëÿá³íñüêî¿ îáëàñò³. ² â 44-ìó 
íàçàä ïîâåðíóëèñÿ.

Ùå îäèí ö³êàâèé ôàêò ç á³îãðà-
ô³¿ íàøîãî ó÷èëèùà: ó 1941 ðîö³ 
òóò íàáðàëè ïåðøó æ³íî÷ó ãðóïó 
ïîì³÷íèê³â ìàøèí³ñòà ïàðîâîçà. 
Âîíà íàçèâàëàñÿ «ñîðîêîâà».

— ß äóæå ìàëî ïðî öå çíàé-
øîâ ³íôîðìàö³¿, àëå ÿ ïðàöþâàâ 
ðàçîì ç æ³íêîþ, ÿêà áóëà æèâèì 
ñâ³äêîì òèõ ïîä³é, — êàæå Àí-
äð³é Ñòåöþê. — Ó÷èëèùå åâàêó-
þâàëè â Êàðòàëè ³ ï³ñëÿ öüîãî 
âîíè ï³øëè â Ñèá³ð ïðàöþâàòè. 
Ïðàêòè÷íî âñ³ çàëèøèëèñÿ òàì 
³ ëèøå äâ³ â Êîçÿòèí ïîâåðíó-
ëèñÿ. Äî 1972 ðîêó îäíà æ³íêà 
âîäèëà òåïëîâîç. ² êîëè ïèøóòü 
ïðî â³éíó, ùî â Ñèá³ðó âîäèëè 
ïàðîâîçè æ³íêè, öå íàø³ ó÷åíèö³.

ЯК УЧИЛИЩЕ ПЕРЕЇХАЛО 
НА КАТУКОВА

ª òóò ñâ³òëèíè âèïóñêíè-
ê³â, ïðàö³âíèê³â òà äèðåêòîð³â. 
Äî ðå÷³, òðüîõ î÷³ëüíèê³â íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ðîçñòð³ëÿëè. À îäèí 
ç äèðåêòîð³â íà ïð³çâèùå Ãóíüêîâ, 
ÿêîãî âèçíàëè âîðîãîì íàðîäó, 
çàïî÷àòêóâàâ äóàëüíó îñâ³òó. Öåé 
ïðèíöèï, çà ÿêèì íàâ÷àííÿ ïî-
ºäíóºòüñÿ ç ïðàêòèêîþ íà âèðîá-
íèöòâ³, øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü 
ñüîãîäí³ ó êðà¿íàõ ªâðîïè.

— Êîëè ïðèéøîâ äèðåêòîðîì 
Ïåòðî Êàìºííîâ, â³í ïîáóäóâàâ 
òîé êîðïóñ, ùî íà Îëåãà Êîøî-
âîãî, äå ó íàñ çàðàç ãóðòîæèòêè, — 

çÿòèíà. Äåÿê³ ðå÷³ òåïåð ìîæíà 
ïîáà÷èòè ëèøå íà ñâ³òëèíàõ. 
Äî ïðèêëàäó, ñêëàä ïîáëèçó êî-
ëèøíüî¿ òîâàðíî¿ ñòàíö³¿, ÿêèé 
çãîð³â ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè. Òå, ùî â³ä íüîãî çàëè-
øèëîñü, êîçÿòèí÷àíè íàçèâàþòü 
«ãîð³ëà ðàìïà». Áàãàòî ñâ³òëèí, 
ïðåäñòàâëåíèõ ó ìóçå¿, âäàëîñÿ 
ç³áðàòè çàâäÿêè ò³ñíèì çâ’ÿçêàì 
ç äèíàñò³ÿìè çàë³çíè÷íèê³â.

— Äàë³ ó íàñ éäå ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ñòâîðåííÿ ó÷èëèùà, — ïðî-
äîâæóº Àíäð³é Ñòåöþê. — Íàøå 
ó÷èëèùå ñòâîðåíå ó 1878 ðîö³. ª  
òàêà êíèæêà ó ìåíå, ÿêó ÿ âçÿâ ç 
àðõ³âó Ðîñ³éñüêî¿ çàë³çíèö³. Òàì 
íàïèñàíî, ùî ñï³ëüíîòà ëþäåé, 
ÿê³ ïðàöþþòü íà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí 
ó ê³ëüêîñò³ 5 òèñÿ÷ îñ³á, ïîòðåáóº 
çàäîâîëåííÿ äóõîâíèõ ïîòðåá, 
à ¿õ ä³òè — äâîêëàñíîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó. Íàøå ó÷èëèùå — 
öå ³ º òîé äâîêëàñíèé çàêëàä, 
ÿêèé ïîáóäóâàëè äëÿ ä³òåé. Ï³ñëÿ 

òîãî, ÿê Îëåêñàíäð äðóãèé âèäàâ 
óêàç ïðî áóä³âíèöòâî ó÷èëèù, 
âîíè áóäóâàëèñÿ ò³ëüêè â Êèº-
â³, Îäåñ³ ³ Êîçÿòèí³. Âñ³ ³íø³ 
ñòâîðèëèñÿ ï³ñëÿ 1920-èõ ðîê³â.

Ïîíàä ñòî ðîê³â òîìó íàøå ó÷è-
ëèùå ðîçì³ùóâàëîñÿ ó äâîïîâåð-
õîâ³é áóä³âë³ á³ëÿ êðóãà íà âóëèö³ 
Âàñüêîâñüêîãî. Ó ìóçå¿ áàãàòî 
ñâ³òëèí ç òîãî ïåð³îäó. Îäíà ç 
íèõ çðîáëåíà â ÷àñè Ãîëîäîìîðó. 
Ïåðåä ñòàðèì êîðïóñîì ó÷èëè-
ùà ïðîñòî íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ 
ëåæàòü ëþäè, îïóõë³ â³ä ãîëîäó.

— Â ó÷èëèù³ â ò³ ðîêè ãîäó-
âàëè ä³òåé ³ õòî íå ìàâ í³÷îãî, 
ïðèõîäèëè ³ ÷åêàëè, ùî, ìîæå, 
¿ì äàäóòü ùîñü ïî¿ñòè, — ðîçïî-
â³äàº Ñòåöþê. — Öå ôîòîãðàô³¿, 
ÿê³ äóæå âàæêî áóëî çíàéòè.

ВЧИЛИ ЖІНОК ВОДИТИ 
ПАРОВОЗИ

Íàøå ó÷èëèùå ïðàöþº âæå 
143 ðîêè ³ íå ïðèïèíÿëî ðîáîòó 

Íàøå çàë³çíè÷íå 
ó÷èëèùå ïðàöþº 
âæå 143 ðîêè ³ íå 
ïðèïèíÿëî ðîáîòó 
íàâ³òü ó ðîêè Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè

«Наше училище створене у 1878 році», —
каже Андрій Стецюк. Він тримає у руках ключ до 
локомотива. Інструмент належав прадіду його дружини

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 

дивіться більше фото! (Має 
бути встановлена програма  

QR Reader з Андроїд-
маркета або аналогічна)

ДЕТАЛЬНІШЕ 
НА KAZATIN.COM

ïðîäîâæóº Ñòåöþê. — Öå áóëî 
ó 1975 ðîö³. Íà òîìó ì³ñö³ ñòîÿâ 
âåëèêèé øòàá ÍÊÂÄ. Äî â³éíè 
ðîçñòð³ëþâàëè ëþäåé íà Òàëèìî-
í³âö³ ÍÊÂÄèñòè.

Ó êîðïóñ³ íà âóëèö³ Îëåãà Êî-
øîâîãî ó÷èëèùå äèñëîêóâàëî-
ñÿ äî òîãî ÷àñó, ïîêè íå çâåëè 
ñïîðóäó íà Êàòóêîâà, äå âîíî 
ðîçì³ùóºòüñÿ íèí³. ²í³ö³àòîðîì 
öüîãî áóä³âíèöòâà áóâ äèðåêòîð 
Þð³é Çîðãà÷.

— ß õî÷ó, ùîá öåé ì³êðîðà-
éîí íàçâàëè Çîðãà÷³âêà, òîìó 
ùî, ïîáóäóâàâøè òóò ó÷èëèùå, 
ìè îòðèìàëè õîðîøèé ì³êðîðà-
éîí, — êàæå Àíäð³é Ñòåöþê. — 
À òóò áîëîòî áóëî. Äî â³éíè áóâ 
àåðîäðîì, ïîò³ì éîãî ï³äñèïà-
ëè, ñïåðåäó ó÷èëèùà ð³÷êà òå-
êëà. Êîëè çáèðàëèñÿ áóäóâàòè 
íîâèé êîðïóñ, áóëî òðè òî÷êè. 
Îäíà á³ëÿ ÷åòâåðòî¿ øêîëè, òàì 
ìàëè âñå çíåñòè ³ ïîáóäóâàòè 
ó÷èëèùå, àëå 40 êâàðòèð òðåáà 
áóëî äàòè ëþäÿì. Äðóãà òî÷êà — 
òàì, äå òàíê ñòî¿òü, òåæ ìàëè âñå 
çíåñòè. Àëå Þð³é Çîðãà÷ âèáðàâ 
öå ì³ñöå, òóò ïëîùà ÷èñòà áóëà. 
Çâ³ñíî, áàãàòî áóëî âêëàäåíî, òóò 
äóæå ãëèáîê³ ïàë³ — 22 ìåòðè. 
Òóò æå í³÷îãî íå áóëî. 

Ñåðåä ñâ³òëèí íà ñòåíäàõ ôîòî-
ãðàô³ÿ, ÿêà äàòóºòüñÿ 1987 ðîêîì. 
Íà í³é çîáðàæåíèé ìîìåíò, ÿê 
çàáèâàþòü ïåðøó ïàëþ. À òàêîæ 
ôîòî, çðîáëåíå ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ 
íîâîãî êîðïóñó.

— Ïîáóäîâàíî ò³ëüêè äâ³ áó-
ä³âë³, à ïîâèííî áóëî áóòè ïî-
áóäîâàíî ùå äâà êîðïóñè — íà-
â÷àëüíà ìàéñòåðíÿ ³ ëàáîðàòîð-
íèé, — äîäàº Ñòåöþê.
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íàéùàñëèâ³øèé ó æèòò³! Äåõòî 
êàæå: «Ìîæå éîãî ôàðáóâàòè?» 
Àëå êîëè ôàðáóâàòè, òî ãëóõèé 
êîë³ð âèõîäèòü òîä³, âîíî íå ñâ³-
òèòüñÿ.

Ùîá ÿ çðîçóì³ëà, ïðî ùî éäå 
ìîâà, Àíàòîë³é Ãîðä³é÷óê ïîêà-
çóº ìåí³ êàðòèíó. Òóò çîáðàæå-
íèé çèìîâèé ë³ñ ó ñÿéâ³ ì³ñÿöÿ, 
à íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ òå÷å ð³êà. 
Êðàñà íåéìîâ³ðíà. Íà æàëü, ôî-
òîãðàô³ÿ íå â çìîç³ ¿¿ ïåðåäàòè 
â ïîâíîìó îáñÿç³.

— Áà÷èòå, ÿêèé îá’ºì ÿ âè-
òÿãíóâ ñêëîì, — êàæå ìàé-
ñòåð. — ² ì³ñÿöü òàêîæ. Ó ìåíå 
º äçåðêàëüöå, òî ÿ ìàëåíüêèìè 
øìàòî÷êàìè ïîêëàâ öå äçåðêà-
ëî, à ïîò³ì ïðèãëóøèâ òåïëèì 
êîëüîðîì ³ òàêà äîð³æå÷êà â³ä 
íüîãî âèéøëà.

ÍÀØ² ËÞÄÈ

ОЛЕНА УДВУД

Àíàòîë³é Ãîðä³é÷óê — õóäîæ-
íèê ÿê çà ôàõîì, òàê ³ çà ïî-
êëèêàííÿì. Ñâîº æèòòÿ â³í 
ïðèñâÿ÷óº ìèñòåöòâó ³ ïðîâîäèòü 
ó ìàéñòåðí³ íàâ³òü â³ëüíèé ÷àñ. 
×îëîâ³ê ïèøå êàðòèíè, çàéìà-
ºòüñÿ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíèì 
ìèñòåöòâîì, ð³çüáîþ ïî äåðåâó ³ 
êàðáóâàííÿì, à òàêîæ ïðàöþº ÿê 
õóäîæíèê-îôîðìëþâà÷. Ñëîâîì, 
ïî-ñïðàâæíüîìó òâîð÷à îñîáèñ-
ò³ñòü.

ßêùî âè äóìàºòå, ùî ó ìàé-
ñòåðíÿõ òâîð÷èõ ëþäåé çàâæäè 
õàîñ, ÿêèé æàðòîìà ÷àñòî íàçè-
âàþòü «òâîð÷èé áåçëàä», òî ïî-
ñï³øàþ ðîçâ³í÷àòè öåé ì³ô, áî 
ó ìàéñòåðí³ Àíàòîë³ÿ Ãîðä³é÷óêà 
âñå íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ. Â îêðåì³é 
áàíî÷ö³ — ö³ëà íèçêà ïåíçëè-
ê³â, â ³íø³é — îë³âö³, ïîðó÷ 
âèøèêóâàëèñÿ ³íñòðóìåíòè äëÿ 
ð³çüáè ïî äåðåâó, à ïîçàäó öüîãî 
âñüîãî âèñòàâëåí³ â ðÿä îáð³çàí³ 
ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè, íàïîâíåí³ 
ð³çíîêîëüîðîâèìè øìàòî÷êàìè. 
Öå — ñêëî, ÿêå õóäîæíèê âèêî-
ðèñòîâóº äëÿ ñâî¿õ êàðòèí.

— Îöå ÿ çáèðàþ, äð³áíþ éîãî 
íà øìàòî÷êè ð³çí³, ìèþ, â ïàêå-
òèêè, åòàæåðî÷êè ðîáëþ, ñîðòóþ, 
à òîä³ áåðó îñü öþ ëóïó ³ ï³íöå-
òîì êîæåí øìàòî÷îê íà êëåé, — 
êàæå Àíàòîë³é. — Ìîæåòå óÿâèòè, 
ñê³ëüêè ðàç³â íàãíóâñÿ.

— À ÿê ó âàñ î÷³ íå áîëÿòü? — 
çàïèòóþ õóäîæíèêà.

— Áîëÿòü, à ñïèíà òð³ùèòü! 
Òðè ðîêè ðîáîòè îñü íàä ö³º¿ 
ðîáîòîþ, — â³äïîâ³äàº ìàéñòåð 
³ ïîêàçóº êàðòèíó. Òóò ïîºäíàí-
íÿ äâîõ òåõí³ê — ñêëà ³ ð³çüáè 
ïî äåðåâó. Ó ë³âîìó ³ ïðàâîìó 
êóòêó äâà áëàêèòíèõ îêà, ïîðó÷ ç 
ÿêèìè ëåëåêè, ùî çë³òàþòü ó âèð. 
²ç äåðåâà âèð³çüáëåíèé ñèìâîë 
ñîíöÿ ³ á³áë³éí³ îáðàçè — ÿíãîëè, 
ùî òðóáëÿòü ó òðóáè.

— À îñü äèâ³òüñÿ, ùå òàêà. Òóò 
÷èñòå ñêëî, — êàæå Àíàòîë³é Ãîð-
ä³é÷óê ³ ïîêàçóº êàðòèíó, íà ÿê³é 
áóêåò ÷åðâîíèõ ìàê³â.

Òåõí³êà, ó ÿê³é ïðàöþº êî-
çÿòèí÷àíèí, óí³êàëüíà. ª õó-
äîæíèêè, ÿê³ ìàëþþòü íà ñêë³. 
Ìè ïðîáóâàëè ðîáèòè ïîä³áíå 
ó øêîë³ íà óðîêàõ îáðàçîòâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà. Ùå º òåõí³êà ï³ä íà-
çâîþ «ô’þçèíã» — öå õóäîæíº 
ñïëàâëåííÿ ñêëà. Àëå òàêîãî, 
ùîá ç³ øìàòî÷ê³â ñêëà âèêëàäàëè 
êàðòèíè, âè á³ëüøå íå ïîáà÷èòå 
â Óêðà¿í³ í³äå.

— Âè ïîäèâ³òüñÿ, ÿêèé ñå-
êðåò — ïîêëàâ øàð õîëîäíîãî 
â³äò³íêó, ïîâåðõ — òåïëîãî. Äâà 
êîëüîðè ñâ³òÿòüñÿ ³ äàþòü òðå-
ò³é êîë³ð. Ó æèâîïèñ³ ìîæíà âñå 
ï³äðîáèòè, à òàêå íå ï³äðîáèø. 
ßêùî ï³äñâ³òèòè ë³õòàðèêîì, 
âîíî ãðàº áàðâàìè. Äåñü ó ìåíå 
º, — êàæå õóäîæíèê, íà ê³ëüêà 

КОЗЯТИНЧАНИН СТВОРЮЄ 
КАРТИНИ З БИТОГО СКЛА
Талант  Знайомимо вас із художником 
Анатолієм Гордійчуком. Чоловік у своїй 
роботі користується не лише пензликами 
і фарбами. Він розробив авторську 
техніку і створює картини зі шматочків 
різнокольорового скла

ñåêóíä â³äõîäèòü, ïîâåðòàºòüñÿ 
ç óâ³ìêíåíèì ë³õòàðèêîì, íà-
âîäèòü íà ÷åðâîí³ ìàêè ³ âîíè 
ïî÷èíàþòü ïåðåëèâàòèñÿ, íà÷å 
êîøòîâíå êàì³ííÿ. — Òóò ùå 
ñêëîì âèòÿãàºø ðåëüºô. Äèâ³òü-
ñÿ, ïåðøèé øàð ïðîñâ³÷óºòüñÿ 
÷åðåç îñòàíí³é. Â³í ñò³ëüêè êî-
ëüîð³â äàº, ùî ôàðáàìè òàêîãî 
í³êîëè íå äîá’ºøñÿ.

Ñâî¿ ðîáîòè Àíàòîë³é Ãîð-
ä³é÷óê íå âèñòàâëÿº íà ïðî-
äàæ. Õî÷à ÷èìàëî ëþäåé áóëè á 
íå ïðîòè ¿õ ïðèäáàòè. Ö³ êàðòèíè 
âèêëèêàþòü çàõîïëåííÿ ó êîæ-
íîãî, õòî ¿õ áà÷èòü. Ïåðø çà âñå 
òîìó, ùî öå êðàñèâî ³ íå ñõîæå 
íà áóäü-ùî ³íøå. Òà âîäíî÷àñ ³ 
òîìó, ùî öå — òèòàí³÷íà ïðàöÿ.

— ß â ö³é òåõí³ö³ çðîáèâ ï’ÿòü 
ðîá³ò ³ âèòðàòèâ 10 ðîê³â, — ïðî-
äîâæóº Ãîðä³é÷óê — Óñ³ âèõ³äí³, 

ñâÿòà ÿ ïðîâîäæó ó ìàéñòåðí³. 
ß âñå æèòòÿ öüîìó ïðèñâÿòèâ. 
À ³ â ñåë³ ëþáëþ «ãðàòèñÿ» á³ëÿ 
çåìë³, ùîñü ñàäèòè, ùîá öâ³ëî, 
ïàõëî, äåðåâà ëþáëþ, êóù³, êâ³-
òè, êîð÷³ ð³çí³.

— Äå âè áåðåòå ñò³ëüêè ñêëà? — 
çàïèòóþ Àíàòîë³ÿ.

— Îñü, áà÷èòå, ÿêèé ãàðíèé 
êîë³ð, — êàæå õóäîæíèê ³ ïîêà-
çóº íà äîëîí³ øìàòî÷êè ñèíüîãî 
ñêëà. — Êîëè ÿ çàê³í÷óâàâ êàð-
òèíó «Çèìà», íå âèñòà÷àëî ìåí³ 
êîëüîðó. ²í³é íå ìîæó ïåðåäàòè. 
ß éäó íà ñì³òòºçâàëèùå, ðèþñÿ 
³ çíàõîäæó âàçó — íàòóðàëüíå 
ñêëî. Òóò ó ìåíå âñå íàòóðàëüíå 
ñêëî: áîãåì³ÿ ³ êðèøòàëü. Îñü 
çíàõîäæó öå ñêëî, á’þ éîãî â áî-
ðîøíî íà òàê³ øìàòî÷êè ³ êîëè 
éîãî ïîêëàâ íà ì³ñöå ó ðîáîòó — 
âñå ñòàëî íà ñâî¿ ì³ñöÿ. ß áóâ 

Анатолій Гордійчук створює 
картини також у традиційних 
техніках.
— Це копія, — показує художник 
одну зі своїх робіт олійними 
фарбами. — Копію набагато важ-
че зробити, ніж оригінал. Бо ти 
не знаєш, як майстер працював з 
нею. Свою роботу легше. Мазь-
мазь-мазь і нехай здогадуються, 
що там. А тут треба думати, яку 
техніку він застосував, як і що 
до чого. Але і на цьому вчишся. 
Раніше, як майстри працюва-
ли в епоху Відродження? Одне 
в одного вчилися. Тоді академій 

не було й університетів. Вчили-
ся в природи. Ото була школа! І 
працювали над собою.
Одну зі стін майстерні прикрашає 
автопортрет художника, викона-
ний у техніці графіки. Його писав, 
дивлячись у дзеркало, впродовж 
декількох сеансів.
Ще козятинчанин захоплюється 
різьбярством. Показує мені одну 
зі своїх робіт. Тут центральна фі-
гура — молода дівчина з довгим 
волоссям.
— Це дерево дуже твердюче. До-
вгенько треба працювати, місяців 
десять. Це ще не довів до кінця, 

ще треба рельєф трохи опускати, 
тут ще цвіт піде. Ще зараз штани 
покажу, — додає Анатолій і при-
носить ще одну свою роботу. Тут 
три чоловічі постаті із традицій-
ними українськими інструмента-
ми: хлопчик тримає у руках гуслі, 
юнак грає на сопілці, зрілий чо-
ловік перебирає пальцями струни 
бандури. — Це вже інша порода 
дерева — липа. Вона м’якенька, 
ріжеться вздовж і впоперек.
Чому цю картину називають шта-
нами, стає зрозуміло, якщо її пе-
ревернути. Ззаду вона і справді 
нагадує штани.

Не склом єдиним

Ñâî¿ ðîáîòè ç³ ñêëà 
õóäîæíèê íå ïðîäàº. Â 
ö³é òåõí³ö³ â³í ñòâîðèâ 
ï’ÿòü óí³êàëüíèõ 
ðîá³ò ³ âèòðàòèâ íà öå 
10 ðîê³â æèòòÿ

Анатолій Гордійчук тримає у руках обрізану пластикову 
пляшку, заповнену шматочками скла. Його майстер 
використовує, щоб створювати картини

Ще одне захоплення козятинчанина — різьба по дереву.
Це не менш кропітка робота, яка потребує витримки

Ця картина називається 
«Зима». Тут скло і дзеркало
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ОЛЕНА УДВУД,
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Î äåâ’ÿò³é ðàíêó íà ïîäâ³ð’¿ ë³-
öåþ áóëî ëþäíî. Àäì³í³ñòðàö³ÿ 
øêîëè, â÷èòåë³ òà ó÷í³ ç áàòü-
êàìè ïðèéøëè íà Äåíü çíàíü. 
Ïîçàÿê ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó 
äîñ³ òðèâàº, íà ñâÿòêîâ³é ë³í³éö³ 
íå âñ³ ó÷í³ — ëèøå ïåðøà÷êè òà 
âèïóñêíèêè. Îäèíàäöÿòèêëàñíè-
êè, äëÿ ÿêèõ âîñòàííº â³äáóâà-
ºòüñÿ ñâÿòî Ïåðøîãî äçâîíèêà, 
ïðèéøëè ç ð³çíîêîëüîðîâèìè 
ïîâ³òðÿíèìè êóëüêàìè. Ïåðøî-
êëàñíèêè òðèìàþòü ó ðóêàõ êâ³òè.

Íà ïî÷àòêó ë³í³éêè ç â³òàëü-
íèì ñëîâîì âèñòóïèëà äèðåêòîð 
ë³öåþ Îëåíà Á³ëÿíåöü.

— ß ìàþ çâåðíóòèñÿ äî áàòü-
ê³â, äî áàáóñü, ä³äóñ³â, ÷è¿ ñåðöÿ 
òðåìò³ëè, õòî äåê³ëüêà íî÷åé óæå 
íå ñïèòü — øàíîâí³, äàâàéòå çà-
ñïîêî¿ìîñÿ, âèäèõíåìî, òîìó ùî 
âñå áóäå äîáðå, — ñêàçàëà î÷³ëü-
íèöÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. — 
Ëåãêî¿ äîë³ ÿ âàì íå îá³öÿþ, àëå 
âîíà îáîâ’ÿçêîâî áóäå ö³êàâà ³, 
âðåøò³-ðåøò, ùå ðàç ïîâòîðþþ, 
ó íàñ îáîâ’ÿçêîâî âñå áóäå äîáðå. 
Áî ìè âåëèêà ë³öåéíà ðîäèíà, 
ìè âñ³ çàö³êàâëåí³ â òîìó, ùîá 

ДЕНЬ ЗНАНЬ-2021: ЯК ВІДЗНАЧИЛИ П
Свято  Попри пандемію, яка досі 
триває, навчальний рік для школярів 
Козятинської громади розпочався 
традиційно — усі учні від 1 до 11 класу 
сіли за парти. Цьогоріч повернулися і 
шкільні лінійки. Розповідаємо, що було 
цікавого на День знань

ï³äòðèìàòè îäíå îäíîãî ³ äî-
ñÿãòè íàéêðàùèõ ðåçóëüòàò³â. 
Áëàãîñëîâè âàñ Ãîñïîäü ³ â äî-
áðó ïóòü.

ЗВ’ЯЗОК МИНУЛОГО З 
ТЕПЕРІШНІМ

Ï³ñëÿ âèñòóïó Îëåíè Á³ëÿ-
íåöü íà ³ìïðîâ³çîâàí³é ñöåí³ 
ç’ÿâèëèñÿ íàéãîëîâí³ø³ åêñïåð-
òè — äåâ’ÿòèêëàñíèêè Â³êòîð 
Ñòåôàíîâè÷ â îáðàç³ Ãàðð³ Ïî-
òòåðà òà Àíàñòàñ³ÿ ²ëü÷óê â îá-
ðàç³ Ãåðì³îíè. Âîíè âáðàëèñÿ 
ó ìàíò³¿, íà÷å ñïðàâæí³ ó÷í³ 
Õî´âàðòñó. Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ãåð-
ì³îíà ïðèâ³òàëè ïåðøîêëàñíèê³â 
ç ïåðøîþ ïîäîðîææþ ó «Êðà-
¿íó çíàíü», à ñòàðøîêëàñíèê³â 
ç îñòàííüîþ. Ïîò³ì Ãåðì³îíà 
ä³ñòàëà ÷àð³âíó ïàëè÷êó, ùîá 
ïåðåâ³ðèòè, ÷è ãîòîâ³ äî íàâ÷àí-

íÿ øêîëÿð³ ³ ïðîñêàíóâàëà íåþ 
ÿê ïåðøà÷ê³â, òàê ³ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â, à Ãàðð³ Ïîòòåð çà÷èòàâ 
ãîëîâí³ ïðàâèëà «Êðà¿íè çíàíü».

Ðàïòîì ìóçèêà çì³íèëàñÿ. 
Ç’ÿâèëèñÿ Çëà ÷àð³âíèöÿ ç 
îñòðîâà Ë³íîù³â ³ ¿¿ òîâàðèø 
Äæåê–íå–ãîðîáåöü. Âîíè õî-
ò³ëè çàâàäèòè ä³òÿì ä³ñòàòèñÿ 
äî «Êðà¿íè çíàíü». Ñïåðøó ïå-
ðåâ³ðèëè, ÷è ë³íèâ³ ä³òè, ÷è ïðî-
ñòî íå ïðîêèíóëèñÿ — ïðîñèëè 
ïåðøà÷ê³â ïðèñ³ñòè, ïîñêàêàòè 
íà í³æö³, ïîàïëîäóâàòè. Ïîò³ì 
ðàçîì òàíöþâàëè.

Âðåøò³-ðåøò ×àð³âíèöÿ ³ 
Äæåê âèð³øèëè ñàì³ â³äïðàâè-
òèñÿ ó Êðà¿íó çíàíü ³ ï³øëè, 
çàëèøèâøè ñêðèíüêó. Âîíà âè-
ÿâèëàñÿ çà÷èíåíîþ. Ùîá çíÿòè 
÷àðè ³ â³äêðèòè ñêðèíüêó, çà-

Ó äåÿêèõ øêîëàõ íà 
ë³í³éêàõ áóëî íàâ³òü 
á³ëüøå øêîëÿð³â, í³æ 
â «äîêîâ³äíèé» ïåð³îä. 
Ìàáóòü, ä³òè âæå 
ñêó÷èëè çà ñâÿòàìè

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ïðîñèëè äî ñëîâà ñòàðøîêëàñíè-
ê³â, ÿê³ ñêàçàëè ñâî¿ ïîáàæàííÿ 
ïåðøà÷êàì.

Êîëè ñêðèíüêà â³ä÷èíèëàñÿ, 
çâ³äòè ä³ñòàëè äâà äçâîíèêè: íî-
âèé, ÿê ñèìâîë íîâèõ çâåðøåíü, 
³ 33–ð³÷íèé, òîé äçâîíèê, ó ÿêèé 
äçâîíèëè äëÿ øêîëÿð³â, êîëè íà-
â÷àëüíèé çàêëàä ùîéíî ðîçïî÷àâ 
ñâîþ ðîáîòó. Â³í ñèìâîë³çóâàâ 
ñïîãàäè, ùî ñòàëè ³ñòîð³ºþ. Ï³ä 
ïåðåäçâ³í äâîõ äçâîíèê³â ïåð-
øà÷ê³â ³ ñòàðøîêëàñíèê³â çà-
ïðîñèëè íà ïåðøèé ó íîâîìó 
íàâ÷àëüíîìó ðîö³ óðîê.

ОФОРМИЛИ ФОТОЗОНУ
Ó øêîë³ ¹ 2 òåæ ïðîâåëè êî-

ðîòêó ñâÿòêîâó ë³í³éêó, äî ÿêî¿ 
òàê ñàìî ïðèºäíàëèñÿ ïåðøà÷êè 
òà îäèíàäöÿòèêëàñíèêè. Ñâÿòî 
Ïåðøîãî äçâîíèêà â³äáóëîñÿ 
íà áàñêåòáîëüíîìó ìàéäàí÷èêó 
ïåðåä áóä³âëåþ íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó. Ñïåö³àëüíî äî ñâÿòà éîãî 
ïðèêðàñèëè — íà ùèò ïîâ³ñèëè 
ïðàïîð Óêðà¿íè, à ê³ëüöå êîð-
çèíè äåêîðóâàëè â³íî÷êîì. Òàêå 
îôîðìëåííÿ — íå ïðîñòî òàê, 
òîìó ùî ïî÷àòîê çàõîäó áóâ ïà-

òð³îòè÷íèì. Ó÷í³ øêîëè âèéøëè 
ç Äåðæàâíèé ïðàïîðîì ³ ïðîíå-
ñëè éîãî ÷åðåç óâåñü ìàéäàí÷èê.

Òàêîæ íà ë³í³éö³ âëàøòóâàëè 
òåàòðàë³çîâàíó ñöåíêó. Äî ãëÿ-
äà÷³â âèéøëè äåâ’ÿòèêëàñíèêè 
â îáðàçàõ Áàáè ßãè, Ô³êñèêà ³ 
Êîù³ÿ Áåçñìåðòíîãî. Áàáà ßãà 
çàáðàëà ãîëîâíèé àòðèáóò Äíÿ 
çíàíü — äçâîíèê. Àáè çìóñèòè 
éîãî ïîâåðíóòè, ó÷í³ ïîâòîðþâà-
ëè çà Ô³êñèêîì, Êîù³ºì ³ Áàáîþ 
ßãîþ ðóõè.

Íà ó÷í³â òà áàòüê³â ÷åêàâ ùå 
îäèí ñþðïðèç — ñïåö³àëüíî 
äî Ïåðøîãî âåðåñíÿ íà ïîäâ³ð’¿ 
øêîëè îôîðìèëè ñâÿòêîâó ôîòî-
çîíó. Öå âæå ñòàëî äëÿ íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó äîáðîþ òðàäèö³ºþ.

Êîëè ë³í³éêà çàê³í÷èëàñÿ, ó÷í³ 
ï³øëè íà ñâ³é ïåðøèé óðîê. Ï³ñ-
ëÿ óðîêó ìîëîäø³ á³ãàëè ³ ñòðè-
áàëè, ñòàðø³ ó÷í³ ðîçìîâëÿëè, 
ðàä³ ïåðø³é çóñòð³÷³ ï³ñëÿ äîâãèõ 
ë³òí³õ êàí³êóë, à äåõòî ãðàâñÿ 
íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó. Òóò ìè 
çóñòð³ëè äðóãîêëàñíèöþ Â³êó ³ ¿¿ 
áðàòà Îëåêñ³ÿ, ÿêèé ïîêè õîäèòü 
äî ñàäî÷êà.

— Îëåêñ³é òàêîæ ï³äå â äðóãó 

Ніка Іванисько разом з мамою Машею і татом Пашею

На святкову лінійку першокласники ліцею прийшли з 
квітами. Чекають не дочекаються, коли почнеться перший у їх 
житті урок

Дев’ятикласник ліцею Віктор Стефанович тримає у руках 
дзвоник, якому 33 роки. У нього дзвонили першим учням, 
коли навчальний заклад тільки почав свою роботу

Назарій з мамою Оленою. Школа № 2, 10 клас

Віка і Олексій. Віка ходить 
у другий клас школи № 2, 
Олексій — майбутній учень 
цієї школи
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ЕРШЕ ВЕРЕСНЯ У НАШИХ ШКОЛАХ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

øêîëó ³ ÿ òàêîæ áóëà ó÷åíèöåþ 
ö³º¿ øêîëè, — êàæå ìàìà Íà-
ä³ÿ. — Äëÿ íàñ öå çðó÷íî. Ìè 
æèâåìî áëèçüêî, ÷åðåç ì³ñò ïå-
ðåéøëè ñîá³ ³ âæå òóò. Áî òðåòÿ 
øêîëà, òàì ïî òðàñ³ íåáåçïå÷-
íî, â ïåðøó øêîëó äàëåêî. ² òóò 
ð³äí³ ñò³íè.

Á³ëÿ ìàëåíüêî¿ øêîëè ìè çó-
ñòð³ëè äðóãîêëàñíèêà Ìèõàéëà 
Ñåìåíþêà. Â³í â÷èòüñÿ çà ïðî-
ãðàìîþ «Íà êðèëàõ óñï³õó».

— ª ïðîñò³ êëàñè, à ìè çà íî-
âîþ ïðîãðàìîþ â÷èìîñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº ìàìà ²ðèíà. — Íàì âè-
äàþòü ñïåö³àëüí³ çîøèòè, òàì 
÷îòèðè óðîêè ³ òàê íàáàãàòî 
çðó÷í³øå — íå òðåáà áàãàòî êíè-
æîê, òàì âñå º ³ òàê îäðàçó â÷èø. 
Öå âæå äðóãèé ð³ê ìè çà ö³ºþ 
ïðîãðàìîþ â÷èìîñÿ. Ïåðøèé 
ð³ê äîáðå áóëî, ìåí³ ñïîäîáà-
ëîñÿ. Ó íàñ òàê³ ñàì³ ïðåäìåòè — 
óêðà¿íñüêà ìîâà, àíãë³éñüêà, àëå 
ïî öüîìó çîøèòó âñå.

ВЛАШТУВАЛИ ФЛЕШМОБ
Òå, ùî íàñòàëî 1 âåðåñíÿ, 

ñâ³ä÷èëè íàâ³òü ñâ³æîïîôàðáî-
âàí³ ï³øîõîäí³ ïåðåõîäè. Âæå 
ñòàëî òðàäèö³ºþ â³äíîâëþâàòè 
äîðîæíþ ðîçì³òêó ïåðåä Äíåì 
çíàíü. Ìè â öåé äåíü ïîáóâàëè 

é ó ïåðø³é òà äåâ’ÿò³é øêîë³.
Ó÷í³ øêîëè ¹ 1 ïî÷àëè çáèðà-

òèñÿ íà ïîäâ³ð’¿ íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó. Âðàçèëî ñêóï÷åííÿ ä³òåé, 
ÿêîãî íå áóëî íàâ³òü äî êàðàíòè-
íó. Øêîëÿð³ çíàëè, ùî íà ñâÿò-
êîâó ë³í³éêó ï³äóòü íà ïëîùó, 
òîìó ó êëàñè éòè íå ïîñï³øà-
ëè. Ïîò³ì, ç³áðàâøèñü êëàñàìè 
ç êëàñíèìè êåð³âíèêàìè, ïåðå-
õîäèëè íà ïëîùó.

Íàéá³ëüø îðãàí³çîâàíèìè 
â öüîìó íå òðèâàëîìó ïîõî-
ä³ áóëè ó÷í³ 2–À êëàñó. Âîíè 
ïåðøèìè, íà÷å ñîëäàòè, ïî êî-
ìàíä³ âèøèêóâàëèñÿ íà ïëîù³. 
Êîëè íà ïëîùó ïåðåì³ñòèëèñÿ 
âñ³ êëàñè øêîëè, çàãðàëà ïðè-
ºìíà ìåëîä³ÿ. Ï³ä íå¿ âèïóñêíè-
êè òà â÷èòåë³ ïîðèíóëè ó âèõîð 
òàíöþ. Öå áóâ ôëåøìîá, ÿêèé 
çà òèæäåíü äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó 
øë³ôóâàëè 60 îñ³á âèïóñêíèê³â 
òà ¿õ øê³ëüíèõ íàñòàâíèê³â. Ï³ñ-
ëÿ òàíöþ ³ íå êîðîòêî¿ ë³í³éêè 
ó÷í³ ðîç³éøëèñÿ ïî êëàñàõ.

ЗАСІЯЛИ СОЛОДОЩАМИ, 
ЗЕРНОМ І ГРІШМИ

Ó øêîë³ ¹ 9 ïåðøèìè ä³éîâè-
ìè îñîáàìè áóëè ïåðøà÷êè òà 
âèïóñêíèêè. Íàéìîëîäø³ ³ íàé-
ñòàðø³ ïî÷àëè íàâ÷àëüíèé ð³ê 

ç ïðîõîäæåííÿ ï³ä ðóøíèêàìè, 
ÿê³ òðèìàëè íàä ¿õí³ìè ãîëîâàìè 
áàòüêè. Äèðåêòîð øêîëè Îëåã 
Çà¿÷êî ïîäàðóâàâ ïåðøîêëàñ-
íèêàì ³ëþñòðîâàí³ ïîñ³áíèêè. 
ßêùî áóäå äèñòàíö³éíå íà-
â÷àííÿ, òî é áàòüêè â øê³ëüí³é 
ïðîãðàì³ ï³äòÿãíóòüñÿ. Äî ðå÷³, 
äèðåêòîð øêîëè çàñïîêî¿â. Ïå-
äàãîã³÷íèé êîëåêòèâ íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó âæå íà 78 % âàêöèíî-
âàíèé. Ùå 2 % ³ êîëåêòèâ áóäå 
ìàòè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü äëÿ 
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
øêîëè.

Ï³ñëÿ âèñòóï³â ïåðøîêëàñíè-
ê³â ³ âèïóñêíèê³â íàéñòàðø³ ó÷í³ 
ïðèâ³òàëè íàéìîëîäøèõ ïîäà-
ðóíêàìè. Êâ³òàìè âèïóñêíèêè 
â³òàëè óëþáëåíèõ â÷èòåë³â. Ïå-
äàãîãè, â ñâîþ ÷åðãó, ðàçîì ç 
áàòüêàìè íà äîáðî, íà çäîðîâ’ÿ 
ñîëîäîùàìè, ãð³øìè ³ çåðíîì 
çàñ³ÿëè ïåðøîêëàñíèê³â. Ï³ñëÿ 
öüîãî ïåðøîêëàñíèöÿ ç âèïóñ-
êíèêîì øê³ëüíèì äçâîíèêîì 
äàëè ñòàðò íîâîìó íàâ÷àëüíîìó 
ðîêó. Íàéìîëîäø³ ó÷í³ ïîñï³-
øèëè ó êëàñ, äå ¿õ ÷åêàëè íîâ³ 
ïàðòè. Âèïóñêíèêè âëàøòóâàëè 
ôîòîñåñ³þ ç áàòüêàìè òà â÷èòå-
ëÿìè. Êîëè ùå ñôîòîãðàôóâà-
òèñÿ ðàçîì, ÿê íå çàðàç?

Для першачків подорож до Країни знань тільки 
починається. Гімназія у Залізничному

Другокласник Михайло 
Семенюк. Навчається 
за програмою «На крилах 
успіху» у школі № 2

Першокласниця Валерія з 
маминою похресницею. 
Школа № 1

Першокласниця Мілана Удченко та 11–
класник Олександр Заєць дають старт новому 
навчальному року. Школа № 9

Першокласники зі своєю вчителькою 
починають свою подорож до Країни 
знань. Школа № 9

Одинадцятикласники пройшли під рушниками, які 
тримали над їхніми головами батьки. Школа № 9

Школа № 1. Педагогічний колектив 
прийшов на свято у вишиванках

В Іванківцях першокласники 
прийшли у вишиванках. 
На урочистій лінійці діти 
тримали жовто–блакитні 
повітряні кульки

Лунає перший дзвоник. 
Гімназія села Пиковець

Перший урок у новому навчальному році. 
Школа–гімназія–дитячий садок імені Володимира 
Підгорбунського
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ËÀÉÔ

ОЛЕНА УДВУД

Ãóðò «Survgen» — öå òð³î, 
ÿêå óòâîðèëîñÿ íà ïî÷àòêó 
ë³òà 2021 ðîêó. Íàçâà ÷èòàºòü-
ñÿ ÿê «ñüîðâäæ³í» ³ç íàãîëîñîì 
íà îñòàíí³é ñêëàä. «Ñòåðåîòèïè 
íàñ âáèâàþòü» — öÿ ôðàçà íà-
ïèñàíà íà ñòîð³íö³ ãóðòó â ²í-
ñòàãðàì. Ó÷àñíèö³ ä³éñíî â³ëüí³ 
â³ä ñòåðåîòèï³â. Âîíè äîâîäÿòü 
óñ³ì, ùî ä³â÷àòà íå îáîâ’ÿçêîâî 
ïîâèíí³ ôàíàò³òè â³ä ðîæåâîãî 
êîëüîðó, áàíòèê³â ³ ïîïñè, à ùî 
¿ì º ì³ñöå ó âàæê³é ìóçèö³.

Äî ñêëàäó «Survgen» âõîäÿòü 
òðîº 14-ð³÷íèõ ä³â÷àò: ²âàíêà 
Àñòàõîâà, Êàòÿ Ñºðãººâà ³ Äàøà 
Ïîâàð. Ìè ïîçíàéîìèëèñÿ 
íà ôåñòèâàë³ «Ðîê-Êîçÿòèí», 
ÿêèé â³äáóâñÿ ó íàøîìó ì³ñò³ 
òèæäåíü òîìó. Äî âèõîäó íà ñöå-
íó ä³â÷àòà çíàéøëè ÷àñ, àáè ç³ 
ìíîþ ïîñï³ëêóâàòèñÿ. Íàøà ðîç-
ìîâà ïðîõîäèòü ï³ä çâóêè áàðà-
áàí³â ³ ã³òàðè.

Ïåðøå, ùî ìåíå ö³êàâèòü — 
ùî òàêå «Survgen». Íå ñêàæó ïðî 
ñåáå, ùî åêñïåðò â àíãë³éñüê³é 
ìîâ³, áî ìàþ ëèøå åëåìåíòàðí³ 
çíàííÿ, ïðîòå í³êîëè íå ñòèêà-
ëàñÿ ç òàêèì ñëîâîì. Âèÿâèëîñÿ, 

ùî öå ñëîâî ä³â÷àòà ïðèäóìàëè 
ñàì³.

— Âçàãàë³ ìè áðàëè öå ÿê 
survivian genius, — êàæå ²âàí-
êà. — Ìè ñêîðîòèëè äî survgen. 
Öå îçíà÷àº ãåí³¿, ÿê³ âèæèëè. 
Òîìó ùî íàøà ãðóïà ïåðåæèëà 
äóæå áàãàòî ÷îãî. Ó íàñ âçàãàë³ 
áóëî ø³ñòü îñ³á, àëå ïîò³ì íàñ 
ñòàëî òðîº ³ ìè âèð³øèëè äàë³ 
ðóõàòèñü.

— À ÿê òàê òðàïèëîñü? — çà-
ïèòóþ ÿ.

— Òîìó ùî â äåÿêèõ º áàæàííÿ 
çàéìàòèñü ìóçèêîþ, ÿ äëÿ äåÿ-
êèõ öå ïðîñòî òàê, — âêëþ÷àºòüñÿ 
â ðîçìîâó Äàøà.

— Äóæå íåñåðéîçí³ ëþäè íàì 
òðàïëÿëèñÿ íà øëÿõó, — äîäàº 
²âàíêà.

ПІСНІ ПИШУТЬ РАЗОМ
Ä³â÷àòà çíàéîì³ çìàëå÷êó, àëå 

çâ³â ¿õ âîêàëüíèé ãóðòîê ó Öåíòð³ 
äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³, 
ÿêèé ìè ÷àñòî íàçèâàºìî «Áó-
äèíêîì ï³îíåð³â». Ñàìå òàì ïî-
÷àëàñÿ ³ñòîð³ÿ «Survgen».

— ß, íàïðèêëàä, õîò³ëà çà-
éìàòèñÿ ìóçèêîþ çàâæäè ³ ò³ëü-
êè çàðàç çíàéøëàñÿ ìîæëèâ³ñòü 
çðîáèòè ñâîþ ðîê-ãðóïó, — êàæå 

У КОЗЯТИНІ З’ЯВИВСЯ 
ПЕРШИЙ ДІВОЧИЙ РОК-ГУРТ
Наші люди  Якщо ви вважаєте, 
що рок-музика — це суто чоловіча 
справа, то дівчата, з якими ми вас 
познайомимо сьогодні, переконають 
вас у протилежному. Героїні нашої 
публікації — три юні козятинчанки, які 
нещодавно створили власний гурт під 
назвою «Survgen» і вже встигли виступити 
на сцені. Що зашифровано у назві, який 
стиль обрали і що звело дівчат разом?

Êàòÿ. — ² ìè âèð³øèëè ñïðîáó-
âàòè ³ ÿêîñü òàê çàêðóòèëîñÿ 
òðîøêè. Ìè âçàãàë³ íå äóìàëè, 
ùî òàê âèéäå.

— Â ÿêîìó æàíð³ ãðàºòå? — çà-
ïèòóþ ä³â÷àò. Äîâãà ïàóçà, âîíè 
çàäóìàëèñÿ.

— Ó íàñ á³ëüøå ï³ñí³ ãîòè÷í³, 
ãîòè÷íèé ðîê, — â³äïîâ³äàº ²âàí-
êà Àñòàõîâà.

Ó ìåíå îäðàçó âèíèêàº àñîö³à-
ö³ÿ ç ãóðòîì «Evanescence», ÿêèé 
ìè ëþáèëè ñëóõàòè ùå â øêîë³, 
õî÷à òàì ëèøå âîêàë³ñòêà ä³â÷è-
íà, ðåøòà ó÷àñíèê³â — õëîïö³. 
Íàòîì³ñòü ó íàøîìó «Survgen» 
ñàì³ ä³â÷àòà ³ öå ïåðøèé ñóòî ä³-
âî÷èé ãóðò ó ðîê-ïðîñòîð³ Êîçÿ-
òèíà. Âîíè ãðàþòü àâòîðñüê³ ï³ñí³ 
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Ïèøóòü âñ³ 
ðàçîì.

— Ó íàñ íåìàº òàêîãî, ùî îäèí 
ïèøå, — êàæå Êàòÿ. — Êîæåí 
ó ï³ñíþ äîäàº ùîñü ñâîº ³ òàê 
âîíî ñòâîðþºòüñÿ.

— Ïåðøà ï³ñíÿ, íàïðèêëàä, 
ìè ïðîñòî ñèä³ëè ³ íàïèñàëè 
ìóçèêó, — ðîçïîâ³äàº Äàøà. — ² 
òóò ìè òàê³: «Î, äàâàéòå ñëîâà 
íàïèøåì». ² ìè òàê íàïèñàëè.

— Ñïî÷àòêó ñòâîðþºòüñÿ ìå-
ëîä³ÿ, ïîò³ì äîäàºìî ñëîâà ³ âè-
õîäèòü ï³ñíÿ, à ïîò³ì ç ÷àñîì 
ìè äîäàºìî ùîñü íîâå, íîâå é 
íîâå, — ãîâîðèòü ²âàíêà.

— Íîâó ï³ñíþ ìè âçàãàë³ ïðè-
äóìàëè îòàê: ïðîñòî ÿ âèð³øèëà 
ï³ä áàðàáàíè ï³ä³áðàòè ÿê³ñü íîòè 
³ âñå, — äîäàº Êàòÿ. — ² òàê âîíî 
âèéøëî. Íàñïðàâä³ öå ëåãêî.

DRUMMER IS WANTED
Óñ³ ä³â÷àòà îïàíóâàëè ãðó íà ã³-

òàð³ ³ âñ³ âîíè, ÿê ÿ âæå ïèñàëà 
âèùå, õîäÿòü íà âîêàë. Àëå ó ãóðò³ 
âîíè ðîçïîä³ëèëè ðîë³ ïî-³íøîìó. 
Êàòÿ Ñºðãººâà ãðàº íà áàñ-ã³òàð³, 
Äàøà Ïîâàð — íà åëåêòðîã³òàð³, 
à ñï³âàº ²âàíêà Àñòàõîâà.

— Ïðîñòî ²âàíêà íàéñèëüí³øà 
â ãîëîñ³, ¿é ëåãøå âèòÿãíóòè ³ 
âîíà á³ëüøèé ïðîôåñ³îíàë â ö³é 
ñïðàâ³, — ïîÿñíþº Êàòÿ.

Ì³ñöå áàðàáàíùèö³ íàðàç³ âà-
êàíòíå. Ïîçàÿê öå ´üîðë-áåíä, 
øóêàòèìóòü íà áàðàáàíè òàêîæ 
ä³â÷èíó.

— ß òàê ðîçóì³þ, îñê³ëüêè âñ³ 
âì³ëè ãðàòè, òî ç ³íñòðóìåíòàìè 
ïðîáëåì íå áóëî, à ÿê ñòîñîâíî 
ðåïåòèö³éíî¿ áàçè?

— Öå òàêîæ ñïîíòàííî âè-
éøëî, — â³äïîâ³äàº Êàòÿ. — Ïðî-
ñòî Ñåðã³é Ãàéäó÷îê, âåëèêå 
éîìó äÿêóþ, ñêàçàâ, ùî â íüî-
ãî º çíàéîìèé, ÿêèé íàì ìîæå 
äàòè áàçó.

— ² ìè òàê ï³øëè, äîìîâèëè-
ñÿ ³ âæå â íàñ áóëà áàçà, — êàæå 
²âàíêà.

— Íàñ ïðèéíÿëè îäðàçó, öå 
áóëî äóæå êðóòî, — äîäàº Êàòÿ. — 
Íàñ ëþáëÿòü òàì.

Поки що у репертуарі дівчат дві 
пісні. Із ними гурт «Survgen» дебю-
тував на «Рок-Козятин». Їх виступ 
відкривав фестиваль.
— Перед публікою ми вже висту-
пали, але з інструментами трішки 
страшнувато, — ділиться емоціями 
Катя.
— Може десь дріт відійти, мікро-
фон зафонити, такі технічні труд-

нощі, — підхоплює Іванка.
Але того, чого дівчата так боялися, 
не сталося. Технічних несправнос-
тей не виникло. Вони запалили 
публіку. Після виступу «Survgen» 
отримали багато схвальних від-
гуків.
Чимало глядачів, які прийшли 
на «Рок-Козятин», знімали дівчат 
на відео, робили фото, викладали 

це в Інстаграм і писали, що вони 
круті.
Додам, що «Рок-Козятин» 
створювався, перш за все, як 
майданчик для підтримки мо-
лодих гуртів. За 16 років свого 
існування фестиваль не лише 
не відійшов від цього задуму, 
а й виріс у плані масштабності 
проведення.

Перший виступ у житті гурту

Дівчата дебютували на «Рок-Козятин-2021». Їх виступ 
відкривав фестиваль

Гурт «Survgen». Ліворуч — вокалістка Іванка Астахова, 
у центрі — басистка Катя Сєргєєва, праворуч — гітаристка 
Даша Повар
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Ä³â÷àòà çíàéîì³ 
çìàëå÷êó, àëå çâ³â 
¿õ ãóðòîê ó Öåíòð³ 
äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³. 
Ñàìå òàì ïî÷àëàñÿ 
³ñòîð³ÿ «Survgen»
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UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.00, 18.20 Суспiльна студiя 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.20, 05.25 Новини 
15.10, 21.25, 00.30, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.25 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.30, 19.55 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Канади. Вiчна цiлина” 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 #ВУКРАЇНI 
00.40 Т/с “Масантонiо” s  
01.35, 02.55 Суспiльна студiя. 
Головне 
04.00 Д/ф “Висота 307.5” l  
04.55 Д/с “Свiт майбутнього. 
Планета Земля 2050” 

1+1 

05.30 “Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” l  
22.45 Т/с “Рiдня” l  
00.55 “Танцi з зiрками 2021” 

IНТЕР 

05.25, 23.30 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.05, 18.00, 19.00, 03.00 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Фантомас 
розбушувався” 
14.30 Х/ф “Я нiчого не знаю, 
але скажу все” 
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
01.20 Х/ф “Код Червоний” s  
04.30 “М/ф” 

ICTV 

04.55 Скарб нацiї 
05.05 Еврика! 
05.10 Служба 
розшуку дiтей 
05.15 Громадянська оборона 
06.00 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.45, 13.15 Х/ф “Погоня за 
ураганом” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
14.15, 16.15 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Пес” s  
22.45 Свобода слова 
00.55 Х/ф “Чужий-3” s  
02.55 Прихована небезпека 
03.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/ф 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.10 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z” s  
14.45 Х/ф “Мiстер та Мiсiс 
Смiт” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.20 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Прокляття чорної 
перлини” s  
00.20 Х/ф “Нащадки” 
02.40 “Служба розшуку дiтей” 
02.45 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя 
одного злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Клятва 
лiкаря” 
00.10 Велика деолiгархiзацiя 
01.30 Телемагазин 
03.30 Реальна мiстика 

СТБ 

05.25 Т/с “Комiсар Рекс” 
09.30 “МастерШеф” l  
12.35, 14.50, 18.05 Т/с “Слiд” s  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Пiкнiк” s  
23.00 Т/с “Все не випадково” s  
01.00 Т/с “Червонi браслети” 

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
07.20, 17.00, 03.20 
“Випадковий свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.50 
“Свiдок” 
14.50, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
00.45 Х/ф “Смертельна 
стежка” s  
02.25, 03.30 “Речовий доказ” 
04.30 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 М/ф “Лiно” 
11.15 М/ф “Льодовиковий 
перiод” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 
00.00 Сiмейка У 
03.05 Вечiрка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

14.00 Ок, я тобi поясню 
14.05 Дитячi портрети 
14.10 М/ф “Капiтошко” 
14.20 М/ф “Як козаки кулiш 
варили “ 
14.30 М/ф “ Чарiвнi Окуляри” 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Додолики 
15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
15.05, 17.15 Суспiльна 
студiя 
18.00, 18.35 Буковинськi 
загадки 
18.10 Вiдтiнки України 
18.40, 22.35 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
20.15 Освiтнi лекцiї “Форуму 
iнклюзивностi” 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Життя в цифрi” 
09.00 “Постфактум” 
09.45 “Рецепт здоров’я” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Мобiльний 
репортер” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа 
сьогоднi” 
18.40 “Особливий випадок” 
19.30 “На часi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.15 Новини 
07.05, 00.15 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.50 12 мiфiв про Донбас 
09.10 Телепродаж 
09.40 Топ10 Архiтектура. 
Найвiдомiшi транспортнi 
мегаструктури 
10.35 Т/с “Курорт” 
11.30 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. ВIА “Кобза” 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Канади. Дикий захiд” 
19.55 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
21.50 Д/ц “Дика природа 
Канади. Вiчна цiлина” 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 

05.35 “Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” l  
22.45 Т/с “Рiдня” l  

IНТЕР 

05.25, 23.30 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Д’Артаньян i три 
мушкетери” 
01.20 Х/ф “Темнi води” l  
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.45, 20.20, 03.10 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
10.55, 13.15 Х/ф “Петля часу” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.50, 22.35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
01.25 Х/ф “Оселя зла-4: Життя 
пiсля смертi” n  
03.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.35 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.40 “Орел i решка” 
09.40 Т/с “Надприродне” s  
12.40 “Кохання на 
виживання” s  
14.35 Х/ф “Пасажири” l  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.05 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця” s  

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, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Клятва лiкаря” 
23.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

09.45 “МастерШеф” l  
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Пiкнiк” s  
23.00 Т/с “Все не випадково” s  

НTН 

06.20 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Будьте здоровi” 
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30 М/ф “Пташинi пригоди” 
11.10 М/ф “Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв” 
12.55 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Земля, наближена до 
неба 
12.35, 18.45 Край пригод 
12.50, 18.00, 18.40 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Бегемот та сонце” 
14.00 М/ф “Дощику, дощику, 
припусти” 
14.10 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
14.20 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував “ 
14.30 М/ф “Як козаки сiль 
купували” 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Твiй навiгатор” 
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.15 Новини 
07.05, 00.15 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.50 12 мiфiв про Донбас 
09.05 Телепродаж 
09.40 Т/с “Курорт” 
11.30 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Квартет 
Гетьман 
17.25 Еко-люди 
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Канади. У серцi країни” 
19.55, 23.00 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
21.50 Д/ц “Дика природа 
Канади. Дикий захiд” 

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, 04.10 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” l  
22.45 Т/с “Рiдня” l  
01.00 Х/ф “Ва-банк” s  
02.35 Хеф “Полтергейст” s  

IНТЕР 

05.25, 23.00 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.35, 15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 02.35 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 
iталiйцiв у Росiї” 

ICTV 

04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.35, 13.15 Х/ф “Оселя зла-3: 
Вимирання” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.50, 22.35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 02.55 Секретний фронт 
01.20 Х/ф “Оселя зла-5: 
Вiдплата” n  
03.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
12.45 “Кохання на 
виживання” s  
14.30 Х/ф “Агенти А.Н.К.Л.” s  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.05 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  

14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.35 Футбол. Контрольна гра 
Чехiя - Україна 
23.50, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

09.50 “МастерШеф” l  
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Пiкнiк” s  
23.00 Т/с “Все не випадково” s  

НTН 

06.25 “Будьте здоровi” 
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.30 М/ф “Реальна бiлка” 
11.10 М/ф “Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф” 
12.50 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Земля, наближена до 
неба 
12.35 Роздивись 
12.50, 18.00 Буковинськi 
загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.30, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.00 М/ф “Казка про 
жадiбнiсть” 
14.10 М/ф “ Лис i дрiзд “ 
14.20 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли “ 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
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” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 15.00, 17.35, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Невiдомi Карпати 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.15 Новини 
07.05, 00.15 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.50 12 мiфiв про Донбас 
09.05 Телепродаж 
09.40 Т/с “Курорт” 
11.30 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.20 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
17.30, 19.55 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Канади. Бiля кромки льоду” 
21.50 Д/ц “Дика природа 
Канади. У серцi країни” 
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях 

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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.05 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.36 “Проспорт” 
20.38 “Чистоnews 2021” 
20.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” l  
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.25, 22.40 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Джентльмени удачi” 
00.30 Х/ф “Вотергейт: Падiння 
Бiлого дому” l  
02.25 Д/п “Україна: забута 
iсторiя” 
04.55 “Телемагазин” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Факти 
04.45 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.00, 13.15 Х/ф “Чужий-3” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15, 21.30 Т/с “Пес” s  
16.50, 22.35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 03.10 Анти-зомбi 
01.25 Х/ф “Оселя зла-6: 
Фiнальна битва” s  
03.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.15 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.10 “Кохання на 
виживання” s  
14.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Прокляття чорної 
перлини” s  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На дивних берегах” s  
23.50 Х/ф “Зорянi вiйни: Останнi 
Джедаї” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
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23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Клятва лiкаря” 
23.10 Слiдами 
23.50, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

09.40 “МастерШеф” l  
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Пiкнiк” s  

НTН 

07.50, 09.00, 17.00, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20, 01.50 “Правда життя” 

TET 

09.30 М/ф “Реальна бiлка 2” 
11.10 М/ф “Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення” 
12.55 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Земля, наближена до 
неба 
12.35 Роздивись 
12.50, 18.00, 18.35 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “ Найсправжнiсiнька 
пригода “ 
14.00 М/ф “Паперовий змiй” 
14.10 М/ф “Ниточка та кошеня” 
14.20 М/ф “ Свара” 
14.30 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
14.40 Пiщана казка 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Street Схiд 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 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” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 17.30, 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” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.00, 05.15 Новини 
07.05, 00.15 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.20 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.50 12 мiфiв про Донбас 
09.05 Телепродаж 
09.40 Т/с “Курорт” 
11.30 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.35, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць 
17.30 Перша шпальта 
18.55 Д/ц “Велике зiбрання 
слонiв” 
19.55 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
21.50 Д/ц “Дика природа 
Канади. Бiля кромки льоду” 
23.00 #ВУКРАЇНI 

1+1 

05.20, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 04.30 “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, 20.20 “Одруження 
наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
22.30 Х/ф “Ворог бiля ворiт” 

IНТЕР 

05.25, 23.35 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.35, 15.30, 01.25 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “К-19” 

ICTV 

04.25, 01.15 Факти 
04.45 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.45, 13.15, 23.00, 01.40 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.15 Т/с “Пес” s  
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ” s  
18.45 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.05 “Kids time” 
06.05 М/ф 
07.10 “Орел i решка” 
09.15 “Пекельна кухня” 
11.15 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця” s  
14.20 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту” s  
18.00 Х/ф “Самотнiй 
рейнджер” s  
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Помста Салазара” l  
23.45 Х/ф “Некромант” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.40 Т/с “Любов матерi” l  
14.35, 15.30 Т/с “Аквамарин” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.00 Т/с “Вiдкрите 
вiкно” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

05.15 Х/ф “Реальна Любов” s  
07.55 “Врятуйте нашу сiм’ю” s  
11.35, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.15, 22.50 Т/с “Слiд” s  
01.00 Х/ф “Буде страшно - 
посмiхайся” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.20, 01.50 “Правда життя” 
07.50, 09.00, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Таємницi свiту” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 
03.10 “Речовий доказ” 
04.05 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 М/ф “Дивопарк” 
11.15 М/ф “Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне потеплiння” 
13.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.30, 01.00, 01.45 
Країна У 
22.00, 23.00 Танька i Володька 
00.00 Сiмейка У 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Земля, наближена до 
неба 
12.35 Роздивись 
12.50, 18.00, 18.35 
Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi Дива. Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
13.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.00 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
14.10 М/ф “Козлик та його 
горе” 
14.20 М/ф “Дострибни до 
хмаринки” 
14.30 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Незвiдана Україна 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
20.15 В УКРАЇНI 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 17.30 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “ВIННИЦiЯнський 
фестиваль” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.30 Енеїда 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
00.45, 02.25, 05.35 Новини 
07.05 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Д/ц “Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго” 
08.30, 10.10 #ВУКРАЇНI 
09.05 Телепродаж 
09.40 Антропологiя 
10.35 Д/ц “Дика природа 
Канади. Бiля кромки льоду” 
11.30, 02.00 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
12.00 Х/ф “Ярослав Мудрий” 
14.40, 17.20 Мiста та мiстечка 
15.00 UA:Фольк 
16.00 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.45, 21.25 Х/ф “Украдене 
щастя” 
22.30 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети” 
01.10 Д/ц “Велике зiбрання 
слонiв” 

1+1 

05.30, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
19.30 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Вечiрнiй квартал 2021” 
22.25 “Жiночий квартал” 

IНТЕР 

09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 Х/ф “Ласкаво 
просимо, або Стороннiм вхiд 
заборонений” 
12.30 Т/с “Гостя з майбутнього” 
18.20 Х/ф “Джентльмени удачi” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “В бiй iдуть тiльки 
“старики”” 
22.20 Д/п “Ленiнград. Дорога 
життя” ПремТєра 
23.20 Х/ф “Завтра була вiйна” 
01.10 Х/ф “Ми смертi дивились 
в обличчя” 
02.35 Х/ф “Дорога моя людина” 
04.25 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат” 

ICTV 

05.15 Скарб нацiї 
05.20 Еврика! 
05.30 Факти 
05.55 Анти-зомбi 
06.55, 02.00 Громадянська 
оборона 
08.00 Прихована небезпека 
08.55 Т/с “Розтин покаже-2” s  
12.40, 13.00 Х/ф “Автобан” s  
12.45 Факти. День 
14.50 Х/ф “Перевiзник-3” s  
16.50 Х/ф “Перевiзник: 
Спадщина” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Праведник” s  
21.45 Х/ф “Праведник-2” s  
00.05 Х/ф “Оселя зла-4: Життя 
пiсля смертi” n  
03.00 Секретний фронт 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Вар’яти” l  
06.10 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.10, 10.00 “Kids time” 
08.15 М/ф “Микита КожумТяка” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.10 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.15 “Хто зверху?” l  
14.15 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На дивних берегах” s  
17.05 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Помста Салазара” l  
20.00 Х/ф “2012” s  
23.00 Х/ф “Земне ядро” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.40 Реальна мiстика 
07.40 Т/с “Люся. Iнтерн” l  
09.50 Т/с “Здрастуй, сестро” 
14.15, 15.20 Т/с “Розмiнна 
монета” l  
20.00 Головна тема 
21.00 Спiвають всi! 

23.10, 02.00 Т/с “Дружина з 
того свiту” s  

СТБ 

05.55, 10.55 Т/с “Пiкнiк” s  
07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40, 22.35 “Звана вечеря” l  
19.00 “МастерШеф” l  

НTН 

06.00 “Легенди бандитської 
Одеси” 
06.55 Х/ф “Самотня жiнка бажає 
познайомитись” 
08.35 Х/ф “Гнiздо горлицi” s  
10.30 “Легенди карного 
розшуку” 
12.20 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.40 Т/с “Смерть у раю - 10” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 02.20 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Чорний орел” s  
21.20 Х/ф “Крутi стволи” s  
23.25 Х/ф “Заклятi вороги” s  

TET 

09.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
12.25 М/ф “Льодовиковий 
перiод 3: Ера динозаврiв” 
14.10 М/ф “Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф” 
15.50 М/ф “Льодовиковий 
перiод 5: Курс на зiткнення” 
17.35 М/ф “Мадагаскар 2” 
19.15 М/ф “Мадагаскар 3” 
21.00 Х/ф “Аватар” 
00.05 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Невiдомi Карпати 
08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.10 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
09.25 М/ф “Як козаки 
олiмпiйцями стали” 
09.45 М/ф “ Капiтошко” 
09.55 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
10.00 М/ф “ Чарiвнi окуляри” 
10.10 М/ф “Як Петрик п’яточкiн 
слоникiв рахував” 
10.25 Пiщана казка 
10.40 Прем’єра. Ок, я тобi 
поясню англiйську 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Прем’єра. Сковорода. 
Гастробайки 
11.15 Незвiдана Україна 
11.25 Х/ф “Лiсова пiсня” 
12.55, 19.15 Вiдтiнки України 
13.30 Прем’єра. Мистецтво 
жити 
13.45 Прем’єра. Народженi 
рiкою 
14.00 Я вдома 
14.25 Артефакти 
15.00 Прем’єра. Вчитель 
15.15 Маршрутом змiн 
15.30 Гендернi окуляри 
15.45 В УКРАЇНI 
16.10 Д/ф “Потаємне життя 
прихованих мiсць Азiї” 
16.55 Х/ф “ Iсус . Бог i 
людина”, 1 с. 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Прем’єра. Голоси 
Донбасу 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
21.50 Освiтнi лекцiї “Форуму 
iнклюзивностi” 
22.00 Д/ф “Вердикт iсторiї” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 “Дикi тварини” 
09.30 “У гарнiй формi” 
10.00 “Новини” 
10.15 “На часi” 
10.30 “Територiя рiшень” 
11.00 “На зйомках” 
11.30 “Багатi i знаменитi” 
11.40 “Зiрковi гурмани” 
12.10 “Цiкавий свiт” 
13.30 Марафон “День мiста” 
16.30 “Код вiдвертостi” 
17.00 х/ф 
19.00 “Святковий концерт до 
Дня мiста” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 20.30, 
02.50, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00, 12.01 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам’ятi українцiв - жертв 
примусового виселення 
з Лемкiвщини, Надсяння, 
Холмщини, Пiвденного 
Пiдляшшя, Любачiвщини, 
Захiдної Бойкiвщини у 1944-
1951 роках 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 Д/ф “Бити. Молитися. 
Тримати” 
14.30 Телепродаж 
15.05 UA:Фольк 
16.10, 23.00 Х/ф “Украдене 
щастя” 
20.55 Чемпiонат свiту з футзалу 
FIFA 2021. Литва - Венесуела 
03.15 #ВУКРАЇНI 
05.05 Я вдома 

1+1 

05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень” 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
11.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
21.00 “Танцi з зiрками 2021” 
00.00 Х/ф “Парфумер: Iсторiя 
одного вбивцi” s  
02.45 Х/ф “Карти, грошi, два 
стволи” n  

IНТЕР 

06.35 Х/ф “Собор Паризьської 
Богоматерi” 
07.35 Х/ф “Собор Паризьської 
Богоматерi” 
08.35 Х/ф “Собор Паризьської 
Богоматерi” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 11.50, 12.50 
“Iнше життя” 
13.40 “Вещдок. Опережая 
время. Ушаков” 
18.10 Х/ф “Пiдозри мiстера 
Вiчера” (12+) ПремТєра
19.10 Х/ф “Пiдозри мiстера 
Вiчера” (12+) ПремТєра  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “В бiй iдуть тiльки 
“старики”” 
23.55 Х/ф “”Мерседес” тiкає вiд 
погонi” 
01.30 “Вещдок” 

ICTV 

04.25 Скарб нацiї 
04.40 Факти 
05.05, 06.50 Громадянська 
оборона 
05.50 Секретний фронт 
07.50, 13.00 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
12.45 Факти. День 
16.30 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Три iкси: 
Реактивiзацiя” s  
22.15 Х/ф “Три iкси: 
Реактивiзацiя” s  
23.30 Х/ф “Згадати все” s  
01.40 Х/ф “Оселя зла-5: 
Вiдплата” n  
03.05 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 Т/с “Зачароване 
королiвство” 
11.00 Х/ф “Уiллоу” 
13.40 Х/ф “Вiрус” s  
15.30 Х/ф “2012” s  
18.40 Х/ф “Гренландiя” s  
21.00 Х/ф “Перл Харбор” 
00.50 Х/ф “Здобич” s  
02.20 “Вар’яти” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.45 Реальна мiстика 
08.50 Т/с “Клятва лiкаря” 

16.30, 21.00 Т/с “Дитина з 
гарантiєю” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
22.30 30 рокiв Нацiональному 
Олiмпiйському Комiтету 
23.30, 02.00 Т/с “Здрастуй, 
сестро” 
01.30 Телемагазин 
04.15 Гучна справа 

СТБ 

04.35 Т/с “Гордiсть та 
упередження” 
10.45 “МастерШеф” l  
14.25 “Супербабуся” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.15 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
05.30 Х/ф “Останнiй гейм” 
07.00 “Слово Предстоятеля” 
07.05 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.40 Т/с “Смерть у раю - 10” s  
14.05 Х/ф “Чорний орел” s  
15.55 Х/ф “Крутi стволи” s  
18.00 “Легенди карного 
розшуку” 
22.15 Х/ф “Незаперечний - 3” n  
00.05 Х/ф “Заклятi вороги” s  
01.50 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф “Дев’ять” s  
12.00 М/ф “Пташинi пригоди” 
13.30 Х/ф “Аватар” 
16.30 Х/ф “Дивергент” s  
19.15 Х/ф “Дивергент 2: 
Iнсургент” s  
21.25 Х/ф “Дивергент 3: 
Вiддана” 
23.35 Х/ф “До зустрiчi з тобою” 
01.35, 04.55 Панянка-селянка 
03.55 Вечiрка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 08.55 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
09.05, 10.40 Ок, я тобi поясню 
09.15, 10.35 Пiщана казка 
09.30 М/ф “ Iванко та воронячий 
цар” 
09.40 М/ф “Дивне китеня” 
09.50 М/ф “Ватажок” 
10.00 М/ф “Дерево i кiшка” 
10.05 М/ф “Справа доручається 
детективу Теддi” 
10.15 М/ф “Велика подорож” 
10.25 М/ф “Дiвчинка та зайцi” 
10.55 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
11.00, 19.15 Обличчя 
11.30 Артефакти 
12.00 Хвилина мовчання 
12.01 Пишемо iсторiю. 
Депортацiя 
12.20 Дзвони Лемкiвщини 
13.10 Буковинськi загадки 
13.20 Д/ф “Полiськi тенета” 
14.25 Де є бої - там є герої 
15.15 Культ. особистостi 
15.35 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
15.50 В УКРАЇНI 
16.15 Депортованi 
16.55 Х/ф “Поруч з Iсусом: Юда” 
18.25 В Українi 
19.00 Культ.Особистостi 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування .Четверта влада 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати 
21.00 Прем’єра. Поколiння 
.Паралелi. UA:ВIННИЦЯ 
21.30 Цикл “Нашi тридцять” 
22.00 Д/ф “Вердикт iсторiї” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

   9 вересня 10 вересняП'ЯТНИЦЯ  11 вересняСУБОТА   12 вересняНЕДІЛЯ



RIA-Ê, 2 âåðåñíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-1013

pnanŠ`
  Ï î ò ð ³ á å í  à â ò î ì è õ à í ³ ê  í à  Ñ Ò Î . 

096-038-52-05

  Çàïðîøóºòüñÿ ìàéñòåð ìàí³êþðó. 063-829-
73-73

  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ðèíîê «Õë³áîäàð». 067-
847-67-19

  Íà ðîáîòó â Êîçÿòèíñüêå â³ää³ëåííÿ ÅÌÄ (øâèä-
êà äîïîìîãà) ïîòð³áåí ôåëüäøåð. 067-276-88-66

  Çàïðîøóºìî íà ïîñò³éíó ðîáîòó íîâó êîìàíäó: 
êóõàðÿ, áàðìåíà, îô³ö³àíòà. 093-145-82-34 êàôå 
Õóòîðîê

  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áíà ïðèáèðàëüíèöÿ ó 
êàôå Õóòîðîê. 093-145-82-34

  Íà àâòîìèéêó Õóòîðîê ïîòð³áíèé àêòèâíèé õëî-
ïåöü íà ïîñàäó àâòîìèéíèêà. 063-299-47-90

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» çàïðîøóºòüñÿ: 
îïåðàòîð-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: 
Ç/ï 9000ãðí. ³ á³ëüøå. Ïðîäàâåöü, Ð³çíîðîáî÷èé 
0674300280

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Òèíîê» çàïðîøóºòüñÿ: 
ïðîäàâåöü-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: 
Ç/ï â³ä 8000ãðí. òåë. 0674300280

Продам Дрова твердих порід з доставкою. 
063–960–26–33

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 
79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096–177–84–84

Здам в оренду торгівельну та офісну 
площу в ТОЦ "Україна" 

за адресою, вул. Склярова 11 А. 097-796-70-
05, 063-774-54-74, 097-861-56-14

Будинок жилий в кооперативі «Вишенька» 
6 х 8, гараж, підвал. Всі документи в 

наявності. 097-441-41-01

pelnmŠ, onqkrch
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

  Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, ïîêðàñêà, îòêîñè. 
ßê³ñíî ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25

opnd`l
  Àêóìóëÿòîð íîâèé «Ôîðñà-60», 1400 ãðí. 096-969-

45-97

  Áåíçîïèëó, ïåðôàðàòîð â-à Í³ìå÷÷èíà, áåòîíí³ 
êðèíè÷í³ ê³ëüöÿ. 097-022-47-23 

  Áè÷êà äóæå ãàðíîãî, ëèøå íà â³äãîä³âëþ òà óòðè-
ìàííÿ, âèïîÿíîãî, âñå ¿ñòü, ãàðíî ïàñåòüñÿ. 097-793-
55-95 

  Âàçîíè àëîº äèôôåíáàõ³ÿ. 096-350-53-70

  Âåëîñèïåä «Ñàëþò» á\â. 096-41-23-414  

  Âåëîñèïåäè ðàäÿíñüê³ òðè øò., îäèí ç íèõ æ³íî÷èé, 
âàííà ÷óãóí., á/â. 097-573-60-81

  Â³ç àëþì³íåâèé â õîðîøîìó ñòàí³. 096-499-25-28

  Ãàçîâó ïëèòó «Êàðïàòè», á/â, 300 ãðí. 096-080-
90-49

  Ãàçîâó ïëèòó á/â. 063-335-97-54, 063-335-97-80

  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³, 1-é 
áëîê, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ óòåïëåí³, îá-
øèò³ âàãîíêîþ, ïîêð³âëÿ-ºâðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) 
ðîçì:5,6õ3,8õ2,2 ì., âîðîòà:2,5õ1,8ì. 093-430-38-47

  Ãí³é äîìàøí³é, ïåðåãí³é. 098-280-55-27

  Ãí³é-ïåðåãí³é, êàðòîïëþ âåëèêó. 097-555-10-06

  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò , êîíòåéíåð êëàäîâêà. 
Ñ³÷êàðíÿ ðó÷íà 096-583-14-35, 093-017-87-72

  Äà÷íó ä³ë. 0,06 ãà ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, âîäà, ïî-
ãð³á, ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70

  Äèâàí êíèæêà, ë³æêî îäíîñïàëüíå, äåðåâ`ÿíå. 093-
618-01-70

  Äèòÿ÷å ë³æêî ç ìàòðàöîì òà áîðòèêàìè, íåäîðîãî. 
097-317-54-77

  Åëåêòðîêîñèëêà íîâà 1000 ãðí., òþíåð ÅS-18 íîâèé 
680 ãðí. 067-336-04-64

  Åëåêòðîêîñó ÒÅ 30, ìîðîçèëüíó êàìåðà íà 6 â³ä-
ä³ëåíü, â-î Ëàòâ³ÿ, á/â, áàíêè 3-ë³òð. 093-335-83-41

497515

494017

497671

497670

491433

497169

498099

496224

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Äóæå ñìà÷íå:ìîëî÷êî, ñìåòàíó çáèðàíó òà ñ³ïà-
ðàòîðíó, æèðíèé òà îáåçæèðåíèé ñèð âèñîêî¿ ÿêîñò³. 
073-793-55-95

  Çàäí³é ìîñò ÃÀÇ-51, ñòóïèöè íà ïðèöåï Æèãóë³, çà-
ðÿäíèé ïðèñòð³é. 093-563-81-40

  Çåì. ä³ëÿíêà 15 ñîò., ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ, äåðåâî íà êîðíþ. 
093-552-27-63

  Çåì. ä³ëÿíêó 14 ñîò., â ðàéîí³ øêîëè ¹5. 097-989-
09-79

  Çåì. ä³ëÿíêó 8,5 ñîò., êîîïåðàòèâ «Âåòåðàí», ï³ä 
çàáóäîâó. 096-969-45-97

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

  Çåðíî ïøåíèö³, îâñà, ÿ÷ìåíþ òà òþêè ñîëîìè ç³ 
ñâ³æîãî âðîæàþ. 097-577-26-86

  Çåðíî, ÿ÷ì³íü, ïøåíèöþ 096-795-75-70

  Êàðòîïëå-ñàæàëêó äî ìîòîáëîêà. 097-446-20-46, 
063-629-01-49

  Êàðòîïëþ âåëèêó, ì³ëêó, ÷àñíèê, öèáóëÿ, ìîðñüêèõ 
ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49

  Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³íüîâó, äð³áíó, ñîðò³â: ðàííÿ 
ðåâ`ºðà, àðèçîíà, ï³çí³ áåëà ðîñà, öèãàíêà, ëèìîíêà. 
098-051-41-51

  Êàðòîïëþ âåëèêó, ñåðåäíþ ñîðòîâó, ì³ëêó ç äîñòàâ-
êîþ. 097-354-76-54

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 093-536-51-37, 098-090-29-22

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-160-90-83, 093-331-42-10

  Êàðòîïëþ ì³ëêó 2 ãðí/êã. 097-324-11-50

  Êàðòîïëþ ì³ëêó 6 â³äåð, äèòÿ÷ó êîëÿñêó 400 ãðí. 
096-219-94-51, 073-310-90-74

  Êàðòîïëþ ì³ëêó 8 ì³øê³â. 096-801-91-57

  Êàðòîïëþ ì³ëêó, ñåðåäíþ. 097-436-73-95

  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 068-007-21-49

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, âåëèêà. 097-485-61-55

  Êíèãè âèäàòíèõ ïèñüìåííèê³â. 098-707-24-29

  Êîçëèê 4,5 ì³ñ., á³ëèé, ðîãàòèé, ñ. Ïóñòîõà. 096-
879-30-91

  Êîçî÷êó, âåëîñèïåä êîëèñêó, íåäîðîãî. 096-035-
89-78

  Êîçó. 067-586-80-58

  Êîíòåéíåð 3-òîííèé. 096-160-11-85

  Êîíòåéíåð 5 ò. 093-786-45-23, 097-485-61-74

  Êîðìîð³çêà, ëèá³äêà. 098-826-20-26

  Êîðîâó. 068-586-30-68, 097-572-10-76

  Êîøåíÿòà øîòëàíäñüê³ â³ñëîâóõ³ òà ïðÿìîâóõ., 2 
ì³ñÿö³ ÷åêàþòü íîâèõ ãîñïîäàð³â. 063-189-51-63

  Ë³æå÷êî äèòÿ÷å «Äæîáá³», ëþëüêà+áîðòèêè+ìàòðàö, 
ñèñòåìà äëÿ ãîéäàííÿ, ãàðíèé ñòàí. 093-852-61-08 

  Ë³æêî äëÿ íåõîäÿ÷èõ ç áîðòèêàìè, ï³äí³ìàºòüñÿ 
ñèä³ííÿ. 068-100-96-73

  Ìåáë³ àïòå÷í³ á/â, íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê, â³-
òðèíà, 5 áàòàðåé ºâðî. 063-392-93-20, 098-974-29-35

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

  Ìèéêó íåðæ. ç êðàíîì ðîçì. 60õ80, ì’ÿêèé äèâàí 
äâîñïàëüíèé 2õ1,6 ì., â ãàðíîìó ñòàí³ ç ïîëèöåþ äëÿ 
ïîñò³ë³, ñóïóòíèêîâó àíòåíó 0,9 ì ç òþíåðîì. 063-
462-61-20    

  Îâåöü, ê³òíà, ÿðêà ³ Áàðàí äðóãî¿ êðîâ³, ïîðîäà «Ðî-
ìàí³âñüêà» 40 ãðí./êã. 096-969-45-99 

  Ïèëåñîñ «Ðàêåòà», âèì³ðþâà÷ öóêðó, êð³ñëî-òóàëåò 
äëÿ ³íâàë³äà, âàíî÷êà äèòÿ÷à, êóõíÿ á/â íåäîðîãî, áè-
äîí àëþì., ñòîëèê ï³ä òåëåâ³çîð. 097-147-84-88

  Ïîðîñÿòà «Ìàêñòåð». 067-714-24-87

  Ïîðîñÿòà 20-25 êã. 097-758-68-58

  Ïîðîñÿòà â³ä ìàíãàëèö³, â³âö³ ðîìàí³âñüê³. 093-
017-68-13

  Ïîðîñÿòà äþðîê+ïåòðåí, ì. Êîçÿòèí, òîðã. 097-474-
42-11, 063-260-09-52

  Ïîðîñÿòà äþðîê-ïåòðåí, ìàêñòåð 15-17 êã. 063-997-
48-16, 063-294-19-76, 068-518-22-70

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 063-733-27-95

  Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-453-47-52

  Ïîðîñÿòà ñ. Ñîê³ëåöü. 096-628-82-03

  Ïðàëüíó ìàø. «Â³ðïóë» 6 êã, âåðõíÿ çàãðóçêà, õóñòêè 
íîâ³ øåðñòÿí³ - 20 ãðí., òîíåíüê³ - 15 ãðí. 096-307-
00-73

  Ïðàëüíó ìàøèíó JG íà 7 êã, ñòàí íîâî¿, 3900 ãðí. 
093-181-95-71

  Ïðàëüíó ìàøèíó SAMSUNG ç äîñòàâêîþ, 3600 ãðí. 
098-966-51-05

  Ïøåíèöþ, êàðòîïëþ. 093-399-36-45

  Ïøåíèöþ.  067-937-45-39

497988

496331

498511
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  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-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., óòåïëåíà, ³íä. îïàë, 
êîíäèö³îíåð, äâà áàëêîíè, ñàíâóçîë îêðåì., ê³ìíàòè 
îêðåì³, ï³äâàë. 063-744-29-09, 093-411-55-44

  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, 120 êâ. ì., ãîñï. áóä³âë³, 
ä³ëÿíêà 15 ñîò. 093-766-22-27

  Áóäèíîê 300 êâ. ì., íà äâà ãîñïîäàðÿ, âóë. ß. Ìó-
äðîãî 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, ïî-
ãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ìåòàë., 6 ñîò., âóë. Êàòóêîâà. 
096-607-54-27

  Áóäèíîê 63 êâ. ì., ð-í ÏÐÁ, ì. Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, 10 ñîò. çåì. ä³ëÿíêè. 063-436-
79-26 

  Áóäèíîê 70 êâ. ì., 3 ê³ìí., 2-à âèäà îïàë., âîäîïðî-
â³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 5 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 
ð-í âóë. ². Ôðàíêà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê 81 êâ. ì., ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
áàíÿ, ãîðîä 12 ñîò., âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî 51. 097-
130-02-57

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

  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà ñ çåì. ä³ë-
êîþ 38 ñîò. Ãàðíå ì³ñöå, âèã³äíà ö³íà. 063-870-87-80    

  Áóäèíîê â öåíòð³ ñåëà íîâèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãîðîä. 097-978-21-88

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

  Áóäèíîê ãàç, âîäà, çðó÷íîñò³, êðèíèöÿ, ñàðàé, çåì. 
ä³ë. 7 ñîò., ð-í àâòîñòàíö³¿. 063-147-27-63

498100 497512

 497838

  Ðåçèíà 185-60-15, âàííà íàêîâàëüíÿ, ãîðíî, ñòàíîê 
äëÿ ñêðó÷óâàííÿ êâàäðàòà. 097-369-60-59

  Ðåçèíó çèìîâó R 14, äâà ì/ï â³êíà 1.40 õ 1.30 á/â. 
098-595-38-14

  Ñêëî ç â³çåðóíêîì, êîë³ð çåëåíèé, íåäîðîãî. 098-
065-20-52

  Ñêëÿí³ áàíêè ð³çí³, àâòîãåíåðàòîð ÊÐÀÇ-ÌÀÇ, åëåê-
òðîäè ¹4, ïðóæèíè çàäí³, äæèòàíîâ³, âàòèí ï³äøèâí., 
øâåéíó ìàø. ðó÷íó, äîìêðàòè 3-5 ò., àëþì³íåâ³ á³äîíè 
á/â. 067-319-91-24

  Ñïàëüíþ «Àíòîí³íà» á³ëà, êèëèìîâ³ äîð³æêè 2 õ 5-2 
øò., êèëèì 3 õ 5-íàòóðàëüíèé, êë³òêè äëÿ êðîë³â, íó-
òð³é, âñå á/â, â³äì³í. ñòàí. 097-634-00-43

  Ñò³ë îâàëüíèé - äóá, ñò³ë ñâ³òëîãî êîëüîðó ðîçêëàäí. 
â ãàðíîìó ñòàí³, êèëèìè 3 õ 2-2 øò, 4.80 õ 2.80, ñò³ë 
êîìï. á/â, áîëãàðêà Øâåéöàð³ÿ, ìëèí, áåíçîïèëêà. 
097-634-00-43

  Ñò³ë-òóìáó, ñâ³òëå ëàì³íîâàíå ÄÑÏ, êîìïàêòíèé 
ãàðíèé ñòàí, 600 ãðí. 096-127-21-86 Îêñàíà, 093-
408-47-68 Îëåã

  Ñò³íêà ê³ìí., äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë 
êóõîí, êîìï ñò³ë êîìï`þòåð. 063-393-02-59

  Òåëèöþ ãàðíó, ñïîê³éíó â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 063-
648-20-99

  Òåëèöþ ãîëøòèíêà, 11 ì³ñÿö³â, 300 êã., 12000 ãðí., 
ñ. Ìàðê³âö³. 063-190-79-34

  Ò³ñêè âåëèê³ â-âà ÑÑÑÐ, øâåéíó ìàø. ïðîìèñëîâó 
«Ñèíãåð», áåçïîñàäêà, òà ìîòîðè 2 øò., äî øâåéí.
ìàø.,ëîæêè+âèëêè íåðæàâ³éêè, àçáåñòîâó òðóáó, ð³çí³ 
îáð³çêè òêàíèíè. 093-058-78-43

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

  Òðåõôàçíà êîìîð³çêà, 7 êÂò. ìîòîð. 067-714-24-87

  Òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó, ëèñòè, óãîëîê, êîëþ÷èé äð³ä 
òà ³íøå. 097-712-19-91

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

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

  2-ê³ìí. êâ., 53 êâ. ì., âóë. Ïåðåìîãè, ð-í ó÷èëèùà, 
3-ïîâ., ìåáë³ â êóõí³, ïðîñêóðîâ êîòåë, ïðàëüíà ìàø., 
êîíäèö³îíåð. 068-210-05-67 

  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ³íä. îïàë., ãàðíå ïëàíó-
âàííÿ, 52 êâ. ì. 093-704-31-57

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

  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, 65,5 êâ. ì., 1 ïîâ/9, ðåìîíò, 
ìîæå áóòè ï³ä îô³ñ. 093-704-31-57

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

  2-õ ê³ì. êâ., â 1-íî ïîâ. áóäèíêó, 67 êâ. ì., ñó÷àñíå 
ïëàíóâàííÿ, âåëèê³ ê³ìí., òà âåëèêà êóõíÿ, â ñèñòåì³ 
êðèíè÷íà âîäà, êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàðäåðîáíà, øèðîêèé êîðèäîð, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë. 
ïðèâàòèçîâàíà, îãîðîäæåíà íîâèì çàáîðîì. 063-
296-91-71

  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., 5/5, ñàíâóçîë ðîç-
ä³ëüíèé, áîéëíð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà. 067-466-
75-40

  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., ðîçä³ëüíèé ñ\â, áîé-
ëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà, 5/5 ïîâ. 067-466-75-40

  2-õ ê³ìí. êâ. ïî ïðîâ. Ñîê³ëåöüêèé, ïëîùåþ 41 êâ. 
ì., âèñîê³ ñòåë³, áå ðåìîíòó, º ãàç. êîòåë, ìîæëèâ³ñòü 
îêðåìîãî âèõîäó íà 1 ïîâåðñ³. 11000 òèñ.  093-553-
84-96 Êàòåðèíà, 050-59-79-161 Îëåíà 

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

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

  Òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè, ðîçì³ð 50 õ 70. 097-910-
27-64

  Òþêè. 067-937-45-39

  Õîëîäèëüíèê «Íîðä» äâîêàì., 2000 ãðí., ï³äñòàâêà 
ï³ä TV 150 ãðí., ê³íí³ áîðîíè 2 øò., 1400 ãðí., ãëàä. 
äîñêà 100 ãðí. 096-432-91-11, 063-347-91-09, 096-
313-92-02

  Õîëîäèëüíèê ñòàí íîâîãî, á³ëèé êîë³ð, 3800 ãðí. 
073-424-19-43

  Öåãëà ÷åðâîíà 2 ãðí/øò, âàííà íîâà 1600 ãðí., 
ðåéêè 6 øò. 068-951-87-17

  ×åðåïàõó ìàëåíüêó â ïîäàðóíîê ïåðåíîñíà ñóìî÷êà, 
íåäîðîãî. 096-684-19-57, 063-541-10-96

  Øâåéíó ìàøèíó, ñ³÷êàðíþ, ë³æêî, êîçè. 096-014-
42-21 Íåëÿ

  ß÷ì³íêó òþêîâàíó - 25 ãðí. 097-340-96-08

  ß÷ì³íü, ñ. Ïèêîâåöü. 096-645-76-34

  Òåðì³íîâî! Íåäîðîãî! Êîðîâó ç äðóãèì òåëÿì. 
098-565-62-42

  Øîòëàíäñüê³ â³ñëîâóõ³ êîøåíÿòà øóêàþòü ñâî¿õ 
ãîñïîäàð³â. 063-191-91-27

meprunlIqŠ|
  1-ê³ìí. êâ. 5/5 ïîâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà, âóë. Ãðó-

øåâñüêîãî, 74, çàã. ïë. 35,7 êâ.ì. êîíäèö³îíåð, ìåáë³, 
³íä. îïàëåííÿ, ïàðêîì³ñöå. 17500. 093-769-69-80, 
093-631-91-56  

  1-ê³ìí. êâ., 2/5 á³ëÿ ë³öåþ. Òåðì³íîâî. 097-585-
86-19

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

  1-ê³ìí. êâ., ì. Êè¿â, 33 êâ. ì., ç äîêóìåíòàìè, â³-
òðàæí³ â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 093-774-81-64

  2-ê³ìí. êâ., 44 êâ. ì., ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, ð-í 
ÏÐÁ. 093-704-31-57

  2-ê³ìí. êâ., 53 êâ. ì., âóë. Ïåðåìîãè, ð-í ó÷èëèùà, 
3-ïîâ., ìåáë³ â êóõí³, ïðîñêóðîâ êîòåë, ïðàëüíà ìàø., 
êîíäèö³îíåð. 068-210-05-67 
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  Áóäèíîê âóë. Òóõà÷åâñüêîãî (Ùàñëèâà) 68,ãàç, ä³-

ëÿíêà 19 ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 
097-474-42-04

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

  Áóäèíîê ãàç, ãðóáêà, ãàðàæ, ñàðàé, êîëîäÿçü, ñàäîê, 
ãîðîä 10 ñîò., âóë. Âîäîêà÷íà 34. 096-195-33-26

  Áóäèíîê ãàçèô. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàðàæ. ñ. Êîçÿ-
òèí, 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-
870-87-80

  Áóäèíîê ç ïðèáóäîâàìè ð-í ÏÐÁ (êàìåíèé ìàãà-
çèí). 067-493-22-16

  Áóäèíîê ç ïðèáóäîâàìè ð-í ÏÐÁ. 067-493-22-16

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïðèâàòèçîâàíèé, 
ð-í Öàðñüêå ñåëî, ñ. Êîçÿòèí, 220 ì2 çàã. ïëîùà, 
ë³òíÿ êóõíÿ, 40 ñîò. ãîðîäó, ñàä, êîëîäÿçü, ãàðàæ íà 2 
ìàøèíè,ïîãð³á , ºâðîðåìîíò 097-634-00-43

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

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè ¹3, 4-è 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå îïà-
ëåííÿ, 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, óáèð. ë³òíÿ, îãîðîæà, 
ãàç+ï³÷íå îïàë. 063-392-91-02

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ãàç, âîäà, 15 ñîò. çåìë³, â ãàð-
íîìó ì³ñö³. 093-058-78-43

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ïðîâ. Øåâ÷åíêà 21, çàã. ïë. 73 
êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáëÿìè, ñàðàé, ãàðàæ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òí. êóõíÿ, äâ³ð-ïëèòêà, çåì. ä³ë. 14 
ñîò. 096-855-53-59

  Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, çåì. ä³ëÿíêà 20 
ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, íåäîðîãî. 093-704-31-57

  Áóäèíîê íà «Ïîëå ÷óäåñ», 99 êâ.ì., ãàç, âîäà, ºâðî-
ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, àáî îáì³í 
íà 2-3-õ ê³ì. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-520-78-71

  Áóäèíîê íà «Ïîë³ ÷óäåñ»,99 êâ. ì., ãàç, âîäà, ºâðî-
ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, àáî îáì³í 
íà 2-3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-520-78-71

  Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî 
ñ³÷íÿ. 096-184-63-54

  Áóäèíîê ïîðó÷ ç öåíòðîì, ð-í ë³êàðí³, çåì. ä³ëÿíêà 
30 ñîò., ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57

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

  Áóäèíîê ñ. Áðîäåöüêå, 82 êâ ì, íîâå ïëàíóâàííÿ, º 
âîäà,ãàç, ñâ³òëî, íåçàê³í÷åíå áóä³âíèöòâî, äîêóìåíòè 
ãîòîâ³ äî ïðîäàæó 15 800  097-331-66-07

  Áóäèíîê ñ. Âåëèêå, ãàðíèé ñòàí, ãàç+ï³÷. îïàë., 
êîëîíêà ó äâîð³, ãîñï. áóä., 2-âà ïîãðåáè, ãàðíå ñïî-
ëó÷åííÿ ç Êèºâîì òà Â³ííèöåþ, ïëîäîâîÿã³äí³ äåðåâà. 
097-321-58-60

  Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè, ãàç, ï³÷íå îïàë., öåíòðàë. 
âîäà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,  ïîðó÷ ñòàâ. 096-334-
88-14

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

  Áóäèíîê ñ. Éîñèï³âêà, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, âîäà, ãîðîä 
18 ñîò. 097-205-14-73

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, ãàç+ï³÷íå îïàë., ãîñï. áóä., 
ìåáë³, äâ³ êðèíèö³, ìîëîäèé ñàäîê, çåì. ä³ë. 18 ñîò. 
098-840-69-63

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

  Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà, âóë. 1-ãî Òðàâíÿ 32, 54 êâ. 
ì., ñàðàé, âîäà, 2-ê³ìí., êóõíÿ, âåðàíäà, âàííà. 095-
934-50-01

  Áóäèíîê ñ. Ñîê³ëåöü, 55 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³. 097-426-62-94

  Áóäèíîê ñ. Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, óñ³ çðó÷íîñò³, íåäî-
ðîãî. 097-706-53-64

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

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

  Áóäèíîê öåãëÿí., 4-ê³ìí., êóõíÿ, ãàç+ãðóáà, óñ³ 
çðó÷íîñò³, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë. 18 ñîò., ñ. 
Êîçÿòèí, âóë. Ìåäîâà 30. 098-676-25-96

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, 15 ñîò. 
çåì. ä³ëÿíêà, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. ². Ôðàíêà, 
çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé â öåíòð³ ì³ñòà ç ðåìîíòîì òà 
çðó÷íîñòÿìè, óòåïëåíèé, ïîäâ³ð`ÿ îáëàøòîâàíå, ãà-
ðàæ. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 3-ê³ìí., ñ. Òèòóñ³âêà, êîòåë ãàç 
òà äðîâ`ÿíèé, öåíòð. âîäîïîñòà÷+áîéëåð, ê³ðíèöÿ, 
ãîñï. áóä., 0,5 ãà çåìë³, àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 096-
075-70-17

  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, ì. Êîçÿòèí, âóë. Â. Âåëèêîãî 27, 
ãàç, âîäà, ïîãð³á. 096-969-45-97

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ð-í øêîëè ¹4, ³íä. îïàë., ãàðàæ, 
ñàðàé, çåì. ä³ëÿíêà 7 ñîò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñ. Ñåëèùå, ³íä. îïàëåííÿ, 
öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ. 093-461-52-70, 098-
534-75-54

  Áóäèíîê, âóë. Ìàòðîñîâà 176, êâ 1. 093-587-13-98

  Áóäèíîê, ãàç òà ï³÷íå îïàë., ³íòåðíåò, ãîñï. áóä., 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ëÿíêà, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâ, Æèòîìèðñüêà 
îáë. Áåðäè÷³âñüêèé ð-í, ñ. Á³ëèë³âêà. 097-309-96-53, 
068-327-53-09

  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âë³, ðåìîíò, çðó÷íîñò³, çåì. ä³-
ëÿíêà 6 ñîò., âóë. Öåíòðàëüíà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê, ñ. Ðóáàíêà, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 
60 ñîò., äî ñòàâó, êðèíèöÿ òà ãàç ïîðó÷. 093-822-90-
19, 098-229-45-50

  Áóäèíîê, öåíòð, âóë. Øåâ÷åíêà 9 à, áåç çðó÷íîñòåé, 
çàã. ïë. 25,5 êâ. ì., çåì. ä³ëÿíêà 4 ñîò. 067-960-67-49

  Äà÷à òîâàðèñòâî «À³ñò» Òàëèìîí³âêà, 5 ñîòîê, º 
áóäèíîê 4õ6 ç á³ëî¿ öåãëè, âóë. Ñàíàòîðíà 389 063-
288-15-08, 096-725-43-61

  Äà÷íà ä³ëÿíêà 6 ñîò., ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, ïîãð³á, 
êîîï. «Âèøåíüêà». 067-336-04-64

  Çäàì, àáî ïðîäàì ê³ìíàòó â áóäèíêó ãóðòîæèòêî-
âîãî òèïó áåç çðó÷íîñòåé, ð-í àâòîâîêçàëó. 096-095-
98-01

  Çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò., ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî 10, òåðì³-
íîâî. 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-
50-40, 093-340-91-21 

  Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ê.Ìàðêñà, 
óñ³ êîìóí³êàö³¿¿ ïîðó÷. 063-462-61-20   

  Ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó ì`ÿñîêîìá³íàòó. 093-704-
31-57

  Ï³â áóäèíêó, ðàéîí øêîëè ¹4, 7 ñîò. çåìë³, òîðã. 
097-910-27-17, 063-775-84-70

  Ï³â áóäèíêó, öåíòð, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë. Ãðó-
øåâñüêîãî. 093-371-10-85

  Ñàäèáó ñ. Æóðáèíö³, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ôóíäàìåíò ï³ä õàòó, çåì. ä³ë. 0,50 ãà, ñàäîê. 
097-756-61-98

  ×àñò. áóäèíêó áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàë., çåì. ä³ëÿíêà 
15 ñîò., ïðîâ. Ëóãîâèé. 093-704-31-57

  ×àñò. áóäèíêó, 32 êâ. ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, íå-
äîðîãî. 093-704-31-57

  ×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 â ð-í³ ðèíêà «Õë³áîäàð». 063-020-
88-40

  ×àñòèíà áóäèíêó ç ä³ëÿíêîþ, âóë. Öåíòðàëüíà, 11,34 
ñîò. 097-378-51-28

  ×àñòèíó áóäèíêó ç çåì. ä³ë., 3 ñîò., öåíòð, áåç çðó÷-
íîñòåé, 214000 ãðí. 063-342-67-53

  ×àñòèíó áóäèíêó ñ çåì. äûëÿíêîþ, 3,6 ñîò. ïî âóë. 
Íåçàëåæíîñò³, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ. 093-586-
43-88 

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñ-
ò³, 64 êâ. ì., óòåïëåíèé. 097-558-19-16

  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
  21099, áåíçèí, ÷åðâîíà, 2000 ð. â., 1.5. 096-903-

57-04, 063-776-65-19

  Chevrolet Nubira 2007 ð., óí³âåðñàë, 1,6 áåíçèí, 
ôàðêîï, ³äåàë. ñòàí, 219 ïðîá³ã, ò³ëüêè ïðèãíàëè, ðîç-
ìèòíåíà. 068-966-12-95

  Mustang ÌÒ 125-8, ÷åðâîíèé. 097-116-47-26, 093-
998-07-49

  Passat - Â4 1994 ð., ãàç+áåíçèí. 097-116-47-26, 
093-998-07-49

  ÂÀÇ 2101, 1975 ð. â. 096-432-91-11, 063-347-91-09, 
096-313-92-02

  ÂÀÇ 2101, ãàç-áåíçèí. 067-455-52-90

  ÂÀÇ 2101, õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92

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

  ÂÀÇ Êàëèíà 118, 2006 ð., ñèí³é ìåòàë³ê, 1,6 áåíçèí.  
098-112-43-51, 099-548-67-70

  Êîðîáêó Æèãóë³ 4 ñò., ïîâí³ñòþ ðîáî÷à, 500 ãðí. 
093-188-03-20

  Êîðîáêó ïåðåäà÷ íà ÂÀÇ 2109-08, ï`ÿòèñòóïêà, ãàð-
íèé ñòàí, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 073-127-13-26

  Ïðè÷³ï ëåãêîâèé, îäíîîñíèé íà ðåñîðàõ, çàðååñòðî-
âàíèé, 12000 ãðí., òîðã. 098-321-57-51

  Ðåçèíà çèìîâà íà äèñêàõ 185/60 R15, 4 øò. 093-
411-28-17

  ×åð³-Àìóëåò 2007 ð., 1,6 áåíçèí. 067-949-69-91

jrok~
  3-òîííèé êîíòåéíåð. 067-411-38-61

  Ãàðàæ, àáî âèíàéìó. 093-138-42-29

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

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

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

  Êàðòîïëþ äð³áíó, ãàðáóçè, áóðÿê. 097-793-55-95, 
073-793-55-95

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 097-763-97-86

  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54

  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80

  Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, 
õîëîäèëüíèêè. 068-367-61-60

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

  Ñ³íî, ìîæëèâî â òþêàõ, ò³ëüêè õîðîøå. 097-793-
55-95

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

  ß÷ì³íü 2 ò, øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/â, 20 òþê³â ÿ÷ì³ííî¿ 
ñîëîìè. 097-255-51-60

  ß÷ì³íü òà ïøåíèöþ 4-5 ò. 097-793-55-95

lPm“~
  1-ê³ìí. êâ. öåíòð, 4 ïîâ. + 1 ê³ìíàòà â áóäèíêó ãóð-

òîæèòêîâîãî òèïó (ð-í àâòîâîêçàëó) áåç çðó÷íîñòåé íà 
2-ê³ìí. êâàðòèðó. 096-095-98-01

  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà íà áóäèíîê. 093-587-13-
98, 093-512-58-88

  2-ê³ìí. êâàðòèðó íà 1-ê³ìí. êâ. 093-091-65-97
  3-ê³ìí. êâ., á³ëÿ ó÷èëèùà íà áóäèíîê, àáî ïðîäàì. 

068-519-07-04

pIgme
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî ï³äñèïêó: áåòîí, çåìëÿ, öåãëà, 

âñå îêðåìî ëåæèòü. 096-193-65-18, 093-857-61-41
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó, àáî ñòóäåíòêó. 

063-628-59-25, 063-628-59-15
  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì`¿ íà ³ì`ÿ 

Äîðîâñüêèõ Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê ¹ÓÍ 0706563 íà ³ì`ÿ 

Êîâàëü Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ â ðàéîí³ òóíåëÿ, êîîï. «Òó-

íåëü». 063-569-33-44 Ñåðã³é 
  Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 220ãðí./äîáà òåë. 

0631702095
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 17 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â 

öåíòð³ ï³ä îô³ñ, ñàëîí, ìàãàçèí. 063-934-30-93
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó á³ëÿ öåíòðó. 093-892-27-23
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, öåíòð, áåç çðó÷íîñòåé, 1000 

ãðí. 063-342-67-53
  Çäàì, àáî ïðîäàì ê³ìíàòó â áóäèíêó ãóðòîæèòêî-

âîãî òèïó áåç çðó÷íîñòåé, ð-í àâòîâîêçàëó. 096-095-
98-01

  Çí³ìó êâàðòèðó. 093-895-70-02
  Ïîðçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ â³êîì 30-40 ðîê³â äëÿ 

ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ïîãîäæó íà ïåðå¿çä. 097-71-80-394 
Êîëÿ

  Òåðì³íîâî çí³ìó êâàðòèðó, àáî áóäèíîê, ðîçãëÿíó 
âñ³ âàð³àíòè. 098-510-52-66

  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè, ð-í ÏÐÁ. 097-
300-31-13

  Øóêàþ æ³íêó, ÿêà ïîá³ëèòü ë³òíþ êóõíþ. 098-267-01-
61, 063-616-83-08

  Øóêàþ ìàéñòðà, ùîá ïî÷èñòèâ êîìôîðêè â ãàç. 
ïëèò³. 098-065-20-52

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ
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ОВЕН 
Проблеми, що накопичилися, вам до-
ведеться вирішувати без сторонньої до-
помоги. В середині тижня вас порадують 
нові зустрічі і враження, успіх у партнер-
ських стосунках. Важливе завдання цього 
тижня - впевнено і вчасно зробити вибір.

ТЕЛЕЦЬ 
Вам необхідно проявити терпіння і 
стриманість в емоціях, тоді не виникне 
складних ситуацій на роботі і в сім’ї. На 
вівторок і середу краще не планувати 
ділових зустрічей. Постарайтеся не бути 
надмірно впертим, у суперечках і важли-
вих дискусіях. 

БЛИЗНЮКИ 
Пора влаштовувати феєрверки та інші 
свята. Вас чекає здійснення бажань. Щось 
настільки ж яскраве і значне, що точно 
потрібно відзначити. Працювати у вас ви-
йде за вільним графіком, що дозволить 
підійти до справи творчо. Вам необхідна 
спокійна і гармонійна обстановка, так ви 
зможете досягти великих успіхів. 

РАК 
Обставини можуть зажадати від вас зо-
середженості у вчинках і свіжості в ідеях. 
Зберігайте душевну рівновагу. Подумайте 
про романтичну подорож, адже вам 
просто необхідні нові враження. Четвер - 
один з найбільш сприятливих днів тижня, 
тому женіть геть від себе лінь, якщо не 
хочете втратити птаха удачі. 

ЛЕВ 
Як, ви ще не були у відпустці? Це просто 
неподобство. Але якщо ви ще працюєте, 
то саме час зайнятися паперовими і орга-
нізаційними справами. Постарайтеся не 
давати ніяких обіцянок, вам буде склад-
но стримати слово. Охопити неосяжне 
неможливо, тому завершуйте тільки те, 
що вам під силу. 

ДІВА 
Кількість справ все збільшується, цього 
тижня вам може навіть здатися, що всі 
дні ви проведете в трудах без права на 
відпочинок, їжу і сон. Не переживайте, 
всі проблеми можна вирішити, якщо ви 
проявите зібраність, уважність і зосеред-
женість. 

ГОРОСКОП НА 2 – 8 ВЕРЕСНЯ

ТЕРЕЗИ 
Слова, які можуть вплинути на вашу долю, 
будуть сказані цього тижня, і ваше життя 
зміниться на краще. Всі ідеї, які будуть 
приходити до вас, будуть чудові, справа 
залишається за малим - втілити їх в життя. 
Ви можете відчути невдоволення собою, 
але зірки зроблять для вас подарунок.

СКОРПІОН 
Ви зрозумієте, що настав час змінити 
застарілі погляди і сказати «так» чомусь 
новому. Досить роздумувати, пора діяти. 
Зміни, що відбуваються з вами, будуть 
дуже позитивні. Вас чекає солідний при-
буток, успішне завершення важливого 
проекту. 

СТРІЛЕЦЬ 
Початок тижня - не час для прояву осо-
бистих ініціатив, краще плисти за течією 
і бути частиною колективу. Вам буде 
потрібна зосередженість і максимальна 
відповідальність для вирішення накопи-
чених проблем. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень буде досить напруженим, тому 
озбройтеся терпінням і зібраністю. У 
вівторок не провокуйте конфліктних 
ситуацій на роботі, краще не потрапляти 
на очі начальству. Далі, навпаки, ваші 
ідеї всім сподобаються, ваш авторитет 
зросте. Женіть геть страхи і сумніви, адже 
насправді немає ніяких перешкод для 
досягнення мети.

ВОДОЛІЙ 
Початок тижня досить оптимістичний, 
хоча деякі з ваших планів загрожують 
зруйнуватися, але це не привід для роз-
пачу, вони лише поступляться місцем 
новим більш реалістичним цілям. Будуть 
успішні ділові переговори, не втрачайте 
шансу зав’язати нові корисні знайомства.

РИБИ 
Будь-яка ваша ініціатива буде затребува-
на, згодяться навіть досить фантастичні 
ваші ідеї. Наполеглива праця буде заслу-
жено оцінена, можете розраховувати на 
премію. Тиждень обіцяє вас порадувати 
позитивними подіями на роботі і в осо-
бистому житті, однак не втрачайте голову 
від успіху. 

АНЕКДОТИ 
Наше життя — це теж анекдот, 
тільки такий довгий, що в кінці 
вже не до сміху...

***
– Мама, а як це – мати кращу 
дочку в світі?
– Не знаю, запитай у бабусі.

***
Народна прикмета: Якщо люди-
на відсутня в інтернеті – значить 
сапає город.

***
Жінка приходить до лікаря: 
– Докторе, я хотіла б зробити 
стерилізацію.
– Але це дуже серйозне рішен-
ня, я б не радив поспішати, 
порадьтеся з сім’єю… 
– Уже радилися. Сімнадцять – 
за, один утримався.

***
Прийшли дід та баба на аеро-
дром. Підходять до льотчика. 
Дід каже: 

– Синку, ми з бабою стільки 
років вже живемо, а ні разу не 
літали. Прокатай. Льотчик від-
повідає: 
– Добре, покатаю. Але за од-
нієї умови. Якщо закричиш 
від страху – платиш мені 100 
баксів, йде? 
– Йде – погодився старий. 
Злетіли. Льотчик як почав ви-
робляти всякі піруети в повітрі 
– і мертву петлю, крен на одне 
крило, різке падіння вниз і все 
таке – але старий мовчав як 
риба. Льотчику це набридло, він 
посадив літак і питає старого: 
– Скажи, діду, а був такий мо-
мент, коли ти мало не закричав? 
– Був. 
– Який? 
– Коли стара випала…

***
У виховних цілях, після того 
як вилаяти, людину треба 

обов’язково похвалити, напри-
клад: 
– Руки у тебе, звичайно, костру-
баті. Зате мізки гладкі.

***
– Де найкраще дивитися кіно – 
вдома чи в кінотеатрі?
 – Звичайно, в кінотеатрі, там і 
цілуватися можна! 
– Так і вдома можна цілуватися. 
– Вдома не можна, вдома 
дружина!

***
Грали з сином в конячку. Катав 
його на шиї, поки не вдарився 
мізинцем об тумбочку. Цей ве-
ликий наїзник зліз із мене, питає: 
– Конячко, тобі сильно боляче? 
– Сильно. 
– Катати мене більше не змо-
жеш? 
– Не зможу. 
– Шкода. Доведеться пристре-
лити.
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ОЛЕНА УДВУД

Ó ìèíóëîìó íîìåð³ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» ìè ðîçïîâ³äàëè ïðî òå, ùî 
ìåøêàíö³ Ìàõàðèíåöü Íåë³ Ï³ùåíþê ï³ä-
êèíóëè ï³ä âîðîòà ñîáàêó, ïîêè ¿¿ íå áóëî 
âäîìà. Ñóñ³äè ðîçïîâ³ëè, ùî ï³ä’¿õàëà 
ÿêàñü ìàøèíà ³ çâ³äòè âèêèíóëè öóöåíÿ, 
íà âèãëÿä ì³ñÿö³â 5-òè. Íàçâàëè ¿¿ Ìàðòîþ.

Íåëÿ Ï³ùåíþê çâåðíóëàñÿ äî íàøî¿ 
ðåäàêö³¿ ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè ¿é ïðè-
ëàøòóâàòè ÷îòèðèëàïó êðàñóíþ ó ëþáëÿ-
÷ó ñ³ì’þ. Ï³ñëÿ âèõîäó íàøî¿ ãàçåòè, äëÿ 
Ìàðòè çíàéøëèñÿ íîâ³ ãîñïîäàð³. Ä³â÷èí-
êó çàáðàëî ìîëîäå ïîäðóææÿ ç Êîçÿòèíà. 
×îëîâ³ê ç äðóæèíîþ ïðî÷èòàëè â ãàçåò³ 
ïóáë³êàö³þ ïðî ñîáàêó ³ çàòåëåôîíóâàëè 
äî Íåë³ Ï³ùåíþê ó ÷åòâåð.

— À â ï’ÿòíèöþ ÿ âæå çàâåçëà, — ðîçïî-
â³äàº æ³íêà. — Áî äî öüîãî ùå îäèí ÷îëî-
â³ê äçâîíèâ, ñêàçàâ ìåí³, ùî âåëîñèïåäîì 
çàáåðå. À ÿ êàæó: «Ñîáà÷êà âæå äî êîë³íà, 
15 ê³ëîãðàì âàæèòü, âîíà íå áóäå íà âå-
ëîñèïåä³ â ì³øêó òàê äîâãî». À äðóãèé 
÷îëîâ³ê ñêàçàâ: «Áåð³òü òàêñ³ ³ ÿ çàïëà÷ó». 
Òàé çàâåçëè. ß òàêà ðàäà! Òàì äâîº ä³òîê 6 ³ 
8 ðîê³â ³ â íèõ áóëà ñîáà÷êà, òà é ïðîïàëà ³ 
âîíè òàê õîò³ëè ñîáàêó! Ä³òè ïðîñÿòü, à â³í 
òàêèé ðàäèé, ¿õ áàòüêî. Äóæå çàäîâîëåíèé 
áóâ, à ä³òè òàì ñòðèáàëè â³ä ðàäîñò³. Ó íèõ 
áóäèíîê, îêðåìî äâ³ð çàãîðîäæåíèé, òàì 
¿é áóäå äóæå äîáðå.

Íåëÿ Ï³ùåíþê íå ìîãëà çàëèøèòè 
Ìàðòó â ñåáå, áî öóöåíÿòêî — ñïðàâæí³é 
åíåðäæàéçåð.

Для Марти знайшли 
нову родину

— Ùî á ÿ ðîáèëà ç ö³ºþ ñîáàêîþ, — 
äîäàº æ³íêà. — Âîíà êóðåé ãàíÿº, ñóñ³äè 
ñåðäÿòüñÿ. À â ëþäåé, ÿê³ ¿¿ çàáðàëè, âñå 
âïîðÿäêó — ó íèõ êðîë³, à êóðî÷êè çà-
êðèò³, âîíè íå âèïóñêàþòü. Ïîðÿäîê, õàé 
á³ãàº ïî äâîðó, ³ âîíè ðàä³, ³ ÿ áåçìåæíî 
ðàäà. ß ëþáëþ ñîáàê, àëå ìåí³ íå ìîæíà 
¿¿ òðèìàòè, áî â íàñ ñï³ëüí³ ñàðà¿ ³ ñï³ëü-
íèé äâ³ð.

Марту підкинули Нелі Піщенюк під 
ворота. Вже за кілька днів вдалося 
знайти для собачки люблячу родину


