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ПИЛЯЮТЬ ЛІС, ЩОБ БУЛО ТЕПЛО

 Цьогоріч чотири з шести 
шкіл міста змінили своїх 
очільників 

Це сталося через те, що у 
них закінчилися контракти 
і згідно із змінами до 
законодавства, потрібно 
було пройти конкурс 

Чимало козятинчан ця 
новина приголомшила, 
адже ці люди керували 
навчальними закладами 
протягом багатьох років 

 Ми поцікавилися, що вони 
роблять зараз — залишилися 
викладати у школах, знайшли 
нову роботу чи пішли на 
заслужений відпочинок
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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЩО ЗМІНИЛОСЯ 
ЗА 30 РОКІВ
Від 1991 до 2021 
року козятинчани 
вісім разів обирали 
на виборах 
міського голову, 
перейменували 
більше трьох десятків 
вулиць, провели газ 
на посьолку. Що ще 
змінилося? 

РЕМОНТ ДЛЯ 
«ГАЛОЧКИ»
У редакцію нашого 
щотижневика 
звернувся мешканець 
Білої Казарми. Він 
повідомив, що 
ремонтуючи вулицю 
Виговського, над нею 
просто познущалися: 
«Поїдьте, подивіться і 
напишіть про це»с. 6-7 с. 4

ЧИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ КОЛИШНІ 
ДИРЕКТОРИ НАШИХ ШКІЛ?

с.2 с. 5

Школа № 5 — одна з тих, де 
цьогоріч змінився директор. Раніше 
навчальний заклад очолювала Галина 
Кронівець, тепер — Інна Федорович
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á³ë³, çåëåí³, ñèí³, êîðè÷íåâ³, ç 
êîðêàìè, ç åòèêåòêàìè. ² ñêëî — 
ïëÿøêè, áàíêè, ÷àðêè.

— ×è òðåáà ìèòè ïëàñòèê ïå-
ðåä òèì, ÿê éîãî çäàâàòè? — çà-
ïèòóºìî Àíäð³ÿ.

— Í³, ìèòè éîãî íå òðåáà, — 
â³äïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Ãîëîâíå, 
ùîá áóëè áåç âîäè, áåç çåìë³, 
ùîá ïîðîæí³ áóëè.

Òåïåð ïðî ö³íè. Ê³ëîãðàì ñêëà 
òóò êîøòóº 34 êîï³éêè, ïëàñòè-
êîâèõ ïëÿøîê — 2 ãðèâí³ 95 êî-
ï³éîê, ìàêóëàòóðè — 2 ãðèâí³.

— Ùå ìè ïîë³åòèëåí ïðè-
éìàºìî óïàêîâî÷íèé. Áóâàº 
ïîïàäàºòüñÿ êîëüîðîâèé ³ áëèñ-
êó÷èé. Çà ê³ëîãðàì ïë³âêè äàº-
ìî 2,95 ãðèâí³. Îñü íà âàãàõ ¿õ 
âàæèìî, — äîäàº Àíäð³é ³ ïîêàçóº 
âåëèê³ òåðåçè.

Ðîáîòè òóò âèñòà÷àº, òîìó ùî 
âòîðèííó ñèðîâèíó ïðèâîçÿòü 
çäàâàòè ùîäíÿ. Ïåðåêîíàòèñÿ 
ó öüîìó ìîæíà, íàâ³òü íå çàõî-
äÿ÷è äî ïðèì³ùåííÿ. Á³ëÿ ïóíêòó 
ïðèéîìó íàñèïàí³ äâ³ âåëèê³ ã³ð-

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Ðàí³øå ó øêîëàõ ì³ñòà áóëà 
ïðàêòèêà çäàâàòè ìàêóëàòóðó. 
Íàïðèê³íö³ íàâ÷àëüíîãî ðîêó 
êîæåí øêîëÿð ìàâ ïðèíåñòè 
10 ê³ëîãðàì³â. Â³ä öüîãî âæå äàâ-
íî â³äìîâèëèñÿ, àëå ó Êîçÿòèí³ 
º ì³ñöÿ, êóäè ìîæíà çáóòè ïåðå-
ðîáí³ â³äõîäè, îêð³ì ÿê âèêèíóòè 
ó ñïåö³àëüí³ êîíòåéíåðè.

Îäèí ³ç ïóíêò³â ïðèéîìó âòî-
ðèííî¿ ñèðîâèíè ðîçòàøîâàíèé 
á³ëÿ ì’ÿñîêîìá³íàòó, íà ïîâîðîò³ 

äî êîëèøíüî¿ âå÷³ðíüî¿ øêîëè. 
Öå — ïðèì³ùåííÿ çàãîòêîíòîðè. 
Òóò ìîæíà çäàâàòè ïàï³ð, ñêëî ³ 
ÏÅÒ-ïëÿøêè, ïðîñò³øèìè ñëîâà-
ìè, çâè÷àéí³ ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè 
ç-ï³ä âîäè ÷è ïèâà.

— Ìè ïðèéìàºìî ò³ëüêè ïëàñ-
òèêîâ³ ïëÿøêè ç êîðêàìè, ³íøèõ 
íå ïðèéìàºìî, — ðîçïîâ³äàº Àí-
äð³é, ïðàö³âíèê ïóíêòó ïðèéîìó 
âòîðñèðîâèíè. — ßê òðàïëÿþòüñÿ 
³íø³, òî ìè ¿õ ó ñì³òòÿ îäðàçó âè-
êèäàºìî, áî òî ³íøèé âèä ïëàñ-
òèêó. À òàê ïðèéìàºìî áóäü-ÿê³: 

КУДИ ПОДІТИ МОТЛОХ І СКІЛЬКИ 
НА НЬОМУ МОЖНА ЗАРОБИТИ
Актуально  Сортувати відходи вже 
давно стало трендом. Ще кілька років 
тому у місті поставили окремі контейнери 
для збору пластику, а у 2020-му і для 
паперової фракції, та часом вони бувають 
переповнені. Куди ще можна збути ці 
відходи і скільки це коштує?

Îëåíà Óäâóä

Óêðà¿íà ìîæå âèéòè ³ç «çåëå-
íî¿» çîíè ³ ïîòðàïèòè ó «æîâ-
òó». Òàêå íà ïîãîäæóâàëüí³é ðàä³ 
Ïàðëàìåíòó ñêàçàâ Ìèõàéëî Ðà-
äóöüêèé, ãîëîâà êîì³òåòó Âåðõî-
âíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü çäîðîâ’ÿ íàö³¿, 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷íîãî 
ñòðàõóâàííÿ. Éìîâ³ðí³ñòü ïåðå-
õîäó êðà¿íè äî «æîâòî¿» çîíè ï³ä-
òâåðäèëè ³ â Öåíòð³ åêîíîì³êè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Êè¿âñüêî¿ øêî-
ëè åêîíîì³êè. Òàì çàçíà÷èëè, 
ùî ðîçðèâ ì³æ ãîñï³òàë³çàö³ÿìè 
³ âèïèñêàìè õâîðèõ çá³ëüøèâñÿ 
íà òðåòèíó.

Òàêîæ Ðàäóöüêèé çàÿâèâ, ùî 

íàðàç³ íàéíåáåçïå÷í³øà åï³äåì³÷-
íà ñèòóàö³ÿ ó Ëüâ³âñüê³é, ×åðí³-
âåöüê³é òà Â³ííèöüê³é îáëàñòÿõ. 
Õî÷à öüîãî òèæíÿ íàì çíîâó 
âäàëîñÿ îìèíóòè ï’ÿò³ðêó ë³äå-
ð³â çà ê³ëüê³ñòþ ïðèðîñòó õâîðèõ 
íà COVID-19, íà Â³ííè÷÷èí³ 
âïðîäîâæ îñòàíí³õ ñåìè äí³â ô³ê-
ñóâàëè â³ä 36 äî 86 íîâèõ âèïàä-
ê³â çà äîáó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü 
íà îô³ö³éíîìó Òåëåãðàì-êàíàë³ 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
«Êîðîíàâ³ðóñ_³íôî».

Ùî ñòîñóºòüñÿ êîëèøíüîãî 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, òî ñòà-
íîì íà ðàíîê ñåðåäè, 8 âåðåñíÿ, 
ó íàñ áóëî 3068 õâîðèõ íà êîðî-
íàâ³ðóñ â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿. Òàê³ 

äàí³ Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ 
êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè çà-
õâîðþâàíü.

Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â íà òåðåíàõ 
êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðà-
éîíó äîäàëîñÿ 15 íîâèõ ³íô³êî-
âàíèõ. Öå íà îäíîãî á³ëüøå, í³æ 
ìèíóëîãî òèæíÿ.

Òàêîæ çà öåé òèæäåíü ìàºìî 
ùå îäíó ñìåðòü â³ä COVID-19. 
Çà ³íôîðìàö³ºþ Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî öåíòðó êîíòðîëþ òà 
ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá, ñòàíîì 
íà ðàíîê ñåðåäè, 8 âåðåñíÿ, íà òå-
ðåíàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó çàðåºñòðîâàíî 78 ëåòàëü-
íèõ âèïàäê³â. Òîä³ ÿê ìèíóëîãî 
òèæíÿ öèôðà áóëà 77.

Знову зафіксували смерть від коронавірусу

Âèêîðèñòàí³ áàòàðåéêè 
êðàùå íå âèêèäàòè, 
à çàíåñòè äî 
ñïåö³àëüíèõ ïóíêò³â 
ïðèéîìó. Òàê³ º ³ â 
Êîçÿòèí³

«Козятинський міський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» повідомив кількість 
щеплених козятинчан від коро-
навірусної інфекції. Так, станом 
на 7 вересня 2021 року маємо 
такі цифри:
 Модерною вакцинувалися:
945 осіб отримали першу дозу, 
572 осіб — отримали другу дозу
 Пфайзером: 912 осіб — отри-
мали першу дозу, 696 — другу 
дозу
  Астра Зенекою: 639 осіб — 
перша доза, 578 — друга доза

 Коронаваком: 1479 — отри-
мали першу дозу, 1138 — другу.
«Козятинський міський центр 
ПМСД» продовжує вакцинацію 
населення проти COVID-19. В 
наявності є вакцини CoronaVac 
та AstraZeneca. Pfizer/BioNTech 
(лише на другу дозу) і Moderna 
(лише на другу дозу). Отримати 
щеплення зможуть усі бажаючі 
віком від 18 років. 
Графік роботи пункту щеплень 
від Covid-19
Пн-пт - з 09.00 до 14.00
Сб-нд - з 09.00 до 12.00

Більшість козятинчани щеплюються Коронаваком

Є ще один вид відходів, який хоч 
і не піддається вторинній пере-
робці, але його краще не викида-
ти у звичайний смітник. Йдеться 
про використані батарейки. Вони 
містять у своєму складі велику 
кількість важких металів, які за-
бруднюють грунт, воду та повітря 

і тим самим негативно впливають 
на наше здоров’я. Коли батарей-
ка потрапляє на сміттєзвалище, 
її оболонка піддається корозії, 
в результаті чого виділяються 
свинець, кадмій, ртуть, нікель та 
інші речовини. Тому їх необхідно 
правильно утилізувати.

Замість того, щоб викидати ви-
користані батарейки у смітник, 
краще віднести їх до спеціальних 
пунктів прийому. Такі є і в Козя-
тині. Використані батарейки при-
ймають у магазинах Watsons, 
Смайл та АТБ. Там стоять спеці-
альні контейнери для збору.

Що робити з батарейками?

Ще один пункт прийому розташований біля 
Будівельника. Сюди можна здавати навіть алюмінієві 
бляшанки

Пункт прийому вторсировини біля м’ясокомбінату. 
Тут приймають не лише макулатуру

êè ñêëÿíèõ ³ ïëàñòèêîâèõ ïëÿ-
øîê. Ó ñàì³é áóä³âë³ òàêîæ ïîâíî 
³ òîãî, ³ òîãî.

— Ç Ðóæèíà ïðèâîçèëè êîëèñü 
ðàí³øå, — ïðîäîâæóº Àíäð³é. — 
Àëå â á³ëüøîñò³ êîçÿòèí÷àíè, íà-
ïåâíå, ïðèâîçÿòü. Õòî ùå ñþäè? 
Òîé, õòî áëèæ÷å, íà ì³ñö³.

— Êóäè éîãî âñå ïîò³ì âå-
çóòü? — çàïèòóºìî ïðàö³âíèêà 
ïóíêòó ïðèéîìó.

— ß íå çíàþ, äåñü ïî Óêðà¿í³ 

ðîçïðîäóþòü, — â³äïîâ³äàº ÷îëî-
â³ê. — Ï³ä’¿æäæàº ìàøèíà ³ çà-
áèðàº. Öå âæå íà÷àëüñòâî çíàº.

Ùå îäèí ïóíêò ïðèéîìó âòîð-
ñèðîâèíè ðîçòàøîâàíèé á³ëÿ Áó-
ä³âåëüíèêà. Ñþäè ìîæíà çäàâàòè 
ìàêóëàòóðó, àëþì³í³ºâ³ áëÿøàíêè 
³ ïë³âêó. Çà ê³ëîãðàì ïàïåðîâèõ 
â³äõîä³â äàþòü 1 ãðèâíþ 50 êî-
ï³éîê, çà ê³ëîãðàì ïë³âêè — 
2 ãðèâí³, îäíà áëÿøàíêà êîøòóº 
15 êîï³éîê.



RIA-Ê, 9 âåðåñíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-103 ÍÎÂÈÍÈ

Збирають 
допомогу
 «Òåðöåíòð ñîö³àëüíîãî 

îáñëóãîâóâàííÿ» ïðîñèòü 
ï³äòðèìàòè áàãàòîð³÷íó òðà-
äèö³þ äîïîìîãè ìàëîçàáåç-
ïå÷åíèì ìåøêàíöÿì Ñàìãî-
ðîäîöüêî¿ ãðîìàäè. Éäåòüñÿ 
ïðî ï³äîï³÷íèõ, ÿê³ ïîñò³éíî 
ïåðåáóâàþòü íà óòðèìàíí³ 
òåðöåíòðó (ë³êàðíÿ â ñåë³ 
Ñàìãîðîäîê òà ãåð³àòðè÷íå 
â³ää³ëåííÿ ñåëà Â³âñÿíèêè).

— Çâåðòàºìîñü äî âñ³õ 
íåáàéäóæèõ òà ïðîñèìî íàäà-
òè çà ìîæëèâîñò³ êàðòîïëþ. 
Áóäåìî âäÿ÷í³ çà áóäü-ÿêó 
äîïîìîãó. Çá³ð òà äîñòàâêà 
êàðòîïë³ áóäå çä³éñíþâà-
òèñü çà âàøèìè çâåðíåííÿ-
ìè. Òåëåôîíè: 0962267775, 
0957459926, — éäåòüñÿ 
íà ñòîð³íö³ «Ñàìãîðîäîê 
íàø» ó Ôåéñáóê.

Виділять кошти 
на училище
 Âæå ó íàñòóïíîìó ðîö³ 

íà 62 çàêëàäè ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè Óêðà¿íè ÷åêàº ðåôîð-
ìóâàííÿ. Ïëàíóºòüñÿ ñòâîðè-
òè íîâ³ íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷í³ 
öåíòðè àáî îíîâèòè ò³, ÿê³ 
âæå º. Íà öå ç áþäæåòó âæå 
âèä³ëèëè 150 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü.

Ó ïåðåë³êó íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, ÿê³ îòðèìàþòü ñóá-
âåíö³þ, º Êîçÿòèíñüêå ì³æ-
ðåã³îíàëüíå âèùå ïðîôåñ³éíå 
ó÷èëèùå çàë³çíè÷íîãî òðàí-
ñïîðòó.

КОРОТКОКОРОТКО

ОЛЕНА УДВУД

Òèæäåíü òîìó ðîçïî÷àâñÿ íî-
âèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ³ øêîëè ãîñ-
òèííî â³ä÷èíèëè äâåð³ äëÿ íàøèõ 
ä³òåé. Òà ÿêùî ó ë³öå¿ ³ øêîë³ 
¹ 6, ùî ó Çàë³çíè÷íîìó, ó÷í³â 
çóñòð³÷àëè ò³ ñàì³ äèðåêòîðè, 
ùî é òîð³ê, òî ó ðåøòè ì³ñüêèõ 
³ äâîõ ñ³ëüñüêèõ øê³ë î÷³ëüíèêè 
çì³íèëèñÿ ï³ñëÿ êîíêóðñ³â, ÿê³ 
ïðîâåëè ó ÷åðâí³. Ðåàêö³ÿ ñóñ-
ï³ëüñòâà íà òàêó íîâèíó áóëà 
ð³çíîþ — äåõòî ñïðèéíÿâ öå 
ñïîê³éíî, âîäíî÷àñ áóëî ÷èìàëî 
êîçÿòèí÷àí, ÿêèõ çì³íè îáóðèëè.

×îìó äëÿ øåñòè íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â øóêàëè íîâèõ äèðåê-
òîð³â — ìè âæå ïèñàëè. Ïðè-
÷èíà ó òîìó, ùî ó ïîïåðåäí³õ 
î÷³ëüíèê³â öüîãîð³÷ çàê³í÷èëèñÿ 
êîíòðàêòè. ² ÿêùî ðàí³øå òåðì³í 
ä³¿ äîãîâîðó ìîæíà áóëî ïðîñòî 
ïðîäîâæèòè àâòîìàòè÷íî, òî òå-
ïåð çàêîí âèìàãàº ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó. ×àñòèíà äèðåêòî-
ð³â ïîäàâàëà ñâî¿ êàíäèäàòóðè, 
÷àñòèíà çàçäàëåã³äü âèð³øèëà 
íå áðàòè ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, õî÷à 
óñ³ âîíè ìàþòü áåçö³ííèé äîñâ³ä 
ó êåðóâàíí³ íàâ÷àëüíèìè çàêëà-
äàìè, àäæå î÷îëþâàëè øêîëè 
íå îäèí ð³ê.

Íàéäîâøå ïðîïðàöþâàâ íà ïî-
ñàä³ äèðåêòîðà Ç³íîâ³é Ìîñêà-
ëåâñüêèé. Á³ëüøå òðèäöÿòè ðîê³â 
ñâîãî æèòòÿ â³í â³ääàâ øêîë³-
ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷îìó ñàäêó ³ìåí³ 
Âîëîäèìèðà Ï³äãîðáóíñüêîãî ³ 
î÷îëþâàâ ¿¿ ç 1988 ïî 2021 ð³ê. 
Çà ö³ òðèäöÿòü òðè ðîêè íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä ïðîéøîâ òðàíñôîð-
ìàö³þ â³ä øêîëè-³íòåðíàòó, ÿêà 

äàâàëà íåïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó, 
äî øêîëè-ã³ìíàç³¿ ³ç äîøê³ëüíèì 
â³ää³ëåííÿì, ÿêå â³äêðèëè îäè-
íàäöÿòü ðîê³â òîìó.

Êîëè îãîëîñèëè êîíêóðñ 
íà äèðåêòîðà øêîëè-ã³ìíàç³¿-äè-
òÿ÷îãî ñàäêà, ñâîþ êàíäèäàòóðó 
ïîäàâ ³ Ç³íîâ³é Ìîñêàëåâñüêèé, 
ïðîòå íàáðàâ ìåíøå áàë³â, í³æ 
Íàòàë³ÿ Ëåâèöüêà, ÿêà ñòàëà 
íîâèì êåð³âíèêîì íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó.

— Ó øêîë³ íå ïðàöþþ, îñê³ëü-
êè íå çíàéøëîñÿ ì³ñöÿ, — êàæå 
Ç³íîâ³é Ìîñêàëåâñüêèé. — Êð³ì 
ïîñàäè äèðåêòîðà ÿ ïðàöþâàâ òà-
êîæ â÷èòåëåì ³ñòîð³¿. Â³ä ð³äíî¿ 
øêîëè â³äëó÷åíèé íîâèì êåð³â-
íèöòâîì. Çàðàç ó ïîøóêàõ ðîáî-
òè, òîìó ùî º áàæàííÿ ³ äîñâ³ä 
ïðàöþâàòè ç ä³òüìè.

Øêîëó ¹ 1 ïðîòÿãîì äâîõ äå-
ñÿòèë³òü î÷îëþâàëà Ðà¿ñà Þð-
Êèðèëþê. Âîíà ïðèéøëà äî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó ó 1983-ìó. 
Ïåðø³ ï’ÿòü ðîê³â ïðàöþâàëà 
â÷èòåëåì, íàñòóïí³ 13 áóëà çà-
ñòóïíèêîì ³ á³ëüøå 20 ðîê³â áóëà 
äèðåêòîðîì, à òàêîæ âèêëàäàëà 
çàðóá³æíó ë³òåðàòóðó.

Êîëè îãîëîñèëè êîíêóðñ 
íà êåð³âíèêà øêîëè ¹ 1, Ðà-

ЧИМ НИНІ ЗАЙМАЮТЬСЯ 
КОЛИШНІ ДИРЕКТОРИ ШКІЛ
Освіта  Цьогоріч чотири з шести шкіл 
міста змінили своїх очільників. Чимало 
козятинчан ця новина приголомшила, 
адже ці люди керували навчальними 
закладами протягом багатьох років. 
Ми поцікавилися, що вони роблять 
зараз — залишилися викладати 
у школах, знайшли нову роботу чи пішли 
на заслужений відпочинок

ОЛЕНА УДВУД

Ó ìèíóëîìó íîìåð³ ãàçåòè 
«RIA-Êîçÿòèí» ìè ïèñàëè ïðî 
òå, ùî ó ì³ñò³ äî öüîãî ÷àñó çáå-
ðåãëàñÿ ñèìâîë³êà Ðàäÿíñüêî¿ 
åïîõè. Íà äàõó Öåíòðó äèòÿ÷î¿ 
òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ íàø³ ÷è-

òà÷³ ïîì³òèëè çîáðàæåííÿ Ëåí³íà 
íà ôîí³ ï’ÿòèêóòíî¿ ç³ðêè. Òàêîæ 
íàø³ æóðíàë³ñòè çíàéøëè ñåðï ³ 
ìîëîò, âèêóâàí³ íà âîðîòàõ ãóð-
òîæèòêà íà ÏÐÁ.

Ö³ ñèìâîëè ï³äïàäàëè ï³ä ä³þ 
çàêîíó «Ïðî äåêîìóí³çàö³þ», òîæ 
ìè ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ çâåð-

íóëèñÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ ïî-
â³äîìèëè ïðî íèõ. Ï³ñëÿ íàøîãî 
äçâ³íêà íàñòóïíîãî äíÿ ó ÷åòâåð, 
2 âåðåñíÿ, çîáðàæåííÿ Ëåí³íà ³ 
ï’ÿòèêóòíî¿ ç³ðêè äåìîíòóâàëè. 
Áëèçüêî 10 ðàíêó äî Öåíòðó äèòÿ-
÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ï³ä’¿õàëà 
òåõí³êà ³ ïðàö³âíèêè ï³äíÿëèñÿ 

íà êðàí³ äî äàõó, ùîá çíÿòè êî-
ìóí³ñòè÷í³ ñèìâîëè. Òåïåð òàì 
çàëèøèëàñÿ ëèøå ðîçêðèòà êíèãà.

Ó â³âòîðîê, 7 âåðåñíÿ, íàø³ 
æóðíàë³ñòè íàâ³äàëèñÿ äî ãóðòî-
æèòêà íà ÏÐÁ. Ñåðï ³ ìîëîò ç 
âîð³ò òàêîæ ïðèáðàëè. Óñå, ùî â³ä 
íüîãî çàëèøèëîñÿ — ïëÿìà ³ðæ³.

Комуністичні символи нарешті зняли

×àñòèíà äèðåêòîð³â 
ïîäàâàëà ñâî¿ 
êàíäèäàòóðè, ÷àñòèíà 
çàçäàëåã³äü âèð³øèëà 
íå áðàòè ó÷àñò³ ó 
êîíêóðñ³

Раїса Юр-Кирилюк. 
Пропрацювала 20 років на 
посаді директора школи №1

Микола Колісник. 
Керував школою № 3 з 
2013 до 2021 року

Галина Кронівець. 
Очолювала школу № 5 з 
2006 до 2021 року

Зіновій Москалевський. 
Очолював школу-гімназію-
дитячий садок імені 
Володимира Підгорбунського 
з 1988 до 2021 року

¿ñà Þð-Êèðèëþê ïîäàëà ñâîþ 
êàíäèäàòóðó, õî÷à, ÿê êàæå ñàìà, 
ìàëà âåëèê³ ñóìí³âè ç ïðèâîäó 
òîãî, ùî âèãðàº, òîìó ùî ì³ñòîì 
õîäèëè ÷óòêè ïðî òå, õòî áóäå 
äèðåêòîðàìè, ùå çàäîâãî äî ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñ³â.

Íàðàç³ Ðà¿ñà Þð-Êèðèëþê 
ïðàöþº â ó÷èëèù³ ó íàâ÷àëüíî-
³íôîðìàö³éíîìó â³ää³ë³, êóäè 
âëàøòóâàëàñÿ ó ñåðïí³.

Øêîëó ¹ 3 î÷îëþâàâ Ìèêîëà 
Êîë³ñíèê. Â³í ñòàâ äèðåêòîðîì 
ó 2013 ðîö³. Êîëè îãîëîñèëè 
êîíêóðñ íà êåð³âíèêà öüîãî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó, ïîäàâ ñâîþ 
êàíäèäàòóðó, àëå íå ïåðåì³ã. ²ç 
âëàñíèõ äæåðåë íàì ñòàëî â³äîìî, 
ùî Ìèêîëà Êîë³ñíèê çàëèøèâñÿ 
ïðàöþâàòè ó øêîë³ ³ âèêëàäàº 
óðîêè ³ñòîð³¿. Ó øêîë³ ¹ 3 íàì 
öþ ³íôîðìàö³þ ï³äòâåðäèëè.

Äèðåêòîðîì øêîëè ¹ 5 ïðî-
òÿãîì 15 ðîê³â áóëà Ãàëèíà Êðî-
í³âåöü. Âîíà î÷îëèëà íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä ó 2006-ìó. Ó÷àñò³ ó öüî-
ãîð³÷íîìó êîíêóðñ³ íà êåð³âíèêà 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íå áðàëà. 
Âèêëàäàòè ó øêîë³ ¹ 5 íå çà-
ëèøèëàñÿ.

Випуск №19
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат, в 
яких починають ходити чорні і допомагають поставити 
собі мат.  

Задача №25-28
(для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №28 від  15 липня 2021 року. 
Задача №22
1. Ke8? Cb6!;
1. Kd5! Загроза  2. Kc7x;
1… Cb8? Ch6|C:b7x  2. Kb6(:)|C:b7x.
Задача №23
1. e4! Цугцванг;
1… a2+|Kpc4  2. Ф:a2|Фd5x.
Задача №24
1...g5  2. Kf5x; 1. Kpf2? Загроза 2. Фg3x; 1...Kpg5!;
1. Kpe3! Цугцванг;
1… g5|Kpg5  2. Kf5|Фf4x.

М. Пархоменко
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Äèðåêòîð àãðîë³ñîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà ðîçïîâ³â ïðî ÷åðãîâ³ñòü 
ä³é ïðè âèá³ðö³ óðàæåíèõ õâîðî-
áîþ äåðåâ. Ñïî÷àòêó ë³ñíèê çà íà-
ÿâíîñò³ õâîðèõ äåðåâ ó ë³ñîñìóç³ 
ïèøå ëèñòà íà ³ì’ÿ äèðåêòîðà. Òîé 
äàº ðîçïîðÿäæåííÿ, ùîá îãëÿíóòè 
äåðåâà êîì³ñ³éíî. Ï³ñëÿ ÷îãî âîíè 
ç ëèñòîì çâåðòàþòüñÿ äî ë³ñîïàòî-
ëîãà. Ë³ñîïàòîëîã ç ÷ëåíàìè êîì³-
ñ³¿ îãëÿäàº âêàçàíó ë³ñîâó ä³ëÿíêó 
÷è âèá³ðêîâ³ äåðåâà, ÿê³ ï³äëÿãà-
þòü âèäàëåííþ çã³äíî ç ñàí³òàð-
íîþ ðóáêîþ. Óñ³ ö³ åòàïè ùîäî 
âêàçàíèõ äåðåâ ó Áðîäåöüêîìó ³ 
Çáàðàæ³ ïðîéøëè. ßê àðãóìåíò 
Ñåìåíþê ïîêàçàâ íàì 2 ë³ñîðóáí³ 
êâèòêè çà íîìåðîì 121 òà 122

— Ë³ñîðóáíèé êâèòîê — ùî 
öå çà äîêóìåíò ³ ÿêó â³í ìàº 
þðèäè÷íó ñèëó? — çàïèòàëè ìè 
ó Àíäð³ÿ Ñåìåíþêà.

— Öå äîçâ³ëüíèé äîêóìåíò, 
ÿêèé íàäàº ïðàâî çä³éñíþâà-
òè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, 

ïîâ’ÿçàíó ³ç çàãîò³âëåþ äåðå-
âèíè. Â³í ô³êñóºòüñÿ â åëåêòðîí-
íîìó ðåºñòð³. Ðåºñòð ë³ñîðóáíèõ 
êâèòê³â ïîêðèâàº âñþ òåðèòîð³þ 
Óêðà¿íè. Â öüîìó ðåºñòð³ ç³áðàíî 
âñ³ äàí³ ïðî ë³ñîðóáí³ êâèòêè äëÿ 
òîãî, ùîá çðîáèòè öþ ³íôîðìà-
ö³þ äîñòóïíîþ äëÿ ãðîìàäñüêîñò³, 
â òîìó ÷èñë³ äëÿ ëþáèòåë³â ïðè-
ðîäè ³ ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â. 
Íå ìàþ÷è â³äïîâ³äíèõ äîêóìåí-
ò³â íà âèðóáêó äåðåâ, â ë³ñ âæå 
íå ñóíåøñÿ, — ïîÿñíèâ î÷³ëüíèê 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéàãðîë³ñó ³ çà-
ïðîïîíóâàâ ïî¿õàòè é íà ì³ñö³ ïî-
äèâèòèñÿ, ÿê³ æ äåðåâà âèð³çàëè.

Áåíçîïèëè â äåíü íàøîãî â³-
çèòó ó Áðîäåöüêîìó ë³ñ³ ìîâ÷à-
ëè. Ñïî÷àòêó ìè ï³øëè ó ïðàâå 
êðèëî. Â íüîìó íå áóëî é íàòÿêó, 
ùî òàì ùîñü ïèëÿþòü. ªäèíå, ùî 
âïàëî ó â³÷³, òî öå äåê³ëüêà çàñî-
õëèõ áåð³ç, ÿê³ â³äæèëè ñâîº, òà 
íåâåëè÷êèé äóá, óðàæåíèé ñòîâ-
áóðîâîþ ãíèëëþ. Â ë³âîìó êðèë³ 
ìè çóñòð³ëè ë³ñíèêà îáõîäó Äìè-
òðà ²ëü÷åíêà. Çàïèòóºìî: äå òîé 

ПИЛЯЮТЬ ДЕРЕВА ТОМУ, ЩО 
ПАЛИТИ ДРОВАМИ ДЕШЕВШЕ
Ріжуть все?  На гарячу лінію газети «RIA 
Козятин» звернулися любителі природи 
Бродецького та Збаража. Вони розповіли, 
що у Бродецькому лісі місцевий лісник 
вирізає березняк, а у Збаражі ріжуть 
всі дерева підряд. Щоб прояснити 
ситуацію, ми звернулися до директора 
Козятинського райагролісу Андрія 
Семенюка. «Давайте поїдемо на місце, що 
побачите — те й напишете», — сказав він

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ðåäàêö³þ íàøîãî ùîòèæíå-
âèêà çâåðíóâñÿ ìåøêàíåöü Á³ëî¿ 
Êàçàðìè. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ðå-
ìîíòóþ÷è âóëèöþ Âèãîâñüêîãî, 
íàä íåþ ïðîñòî ïîçíóùàëèñÿ: 
«Ïî¿äüòå, ïîäèâ³òüñÿ ³ íàïèø³òü, 
áóäü ëàñêà, ïðî öå».

Âóëèö³ Âèãîâñüêîãî ³ Áîéêà 
çà ñòàíîì äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ 
íå íàéã³ðø³ â Êîçÿòèí³ òà é, ìà-
áóòü, íà Á³ë³é Êàçàðì³. Êóäè ã³ð-
øèìè º Ðºï³íà, ×àéêîâñüêîãî ÷è 
Äàíèëà Íå÷àÿ. Ò³ëüêè êîëè âæå 
ðîáëÿòü ÿêèéñü ðåìîíò íà äîðîç³, 
òî äîðîãà ïîâèííà ñòàòè êðàùîþ 
ï³ñëÿ ðåìîíòó, à íå íàâïàêè.

Òàêèé ðåìîíò äîðîãè, ÿê ãðåé-
äóâàííÿ, äàâíî âè÷åðïàâ ñåáå. 
Éîãî çàñòîñîâóþòü ò³ëüêè â îêðå-
ìèõ âèïàäêàõ ïðè ðîçøèðåíí³ 

äîðîæíüîãî ïîëîòíà, à äîðîæí³ 
çàïàäèíè ÷è êîë³¿ íà äîðîç³ ï³ä-
ñèïàþòü.

Ó ïðàâèëàõ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó 
óòðèìàííÿ âóëèöü ³ äîð³ã â ïóíêò³ 
4.4.1. íàïèñàíî: «Äëÿ ë³êâ³äàö³¿ 
äåôîðìàö³é ³ ðóéíóâàíü íà ãðóí-
òîâèõ, ãðàâ³éíèõ ³ ïîêðèòòÿõ ç 
ùåáåíþ äîðîãàõ, ñïðè÷èíåíèõ 
ðóõîì àâòîòðàíñïîðòó ³ ïðè-
ðîäíèìè ôàêòîðàìè, íåîáõ³äíî 
ïðîâîäèòè ñèñòåìàòè÷í³ ðîáîòè 
ç óòðèìàííÿ ³ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó 
äîðîæíüîãî îäÿãó. Óòðèìàííÿ ³ 
ïîòî÷íèé ðåìîíò öèõ ïîêðèòò³â 
ñêëàäàºòüñÿ ç ïðîâåäåííÿ ÿìêî-
âîãî ðåìîíòó, ïðèáèðàííÿ êàòà-
íó, óñóíåííÿ õâèëü, ãðåá³íêè ³ 
êîë³é. Âèïðàâëåííÿ ïîïåðå÷íî-
ãî ïðîô³ëþ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ 
íåîáõ³äíîãî ïîïåðå÷íîãî óõèëó 
ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè äîðîãè. Òîáòî 

ïîïåðå÷íîãî óõèëó äëÿ âîäîâ³ä-
âåäåííÿ».

Ãðåéäóâàííÿ êîçÿòèíñüêèõ äî-
ð³ã çàâåðøóºòüñÿ ëèøå âèñèïàí-
íÿì íà ïîâåðõíþ äîðîãè ùåáíþ. 
Ëþäè õîäÿòü ïî ùåáíþ, ³ ç ÷àñîì 
êîæåí êàì³í÷èê çíàõîäèòü ñâîº 
ì³ñöå íà äîðîç³.

Âóëèö³ Âèãîâñüêîãî òà Áîé-
êà ï³ñëÿ ãðåéäóâàííÿ êðàùèìè 
íå ñòàëè, à îò êëîïîòó ¿õí³ì ìåø-
êàíöÿì ïðèáàâèëîñü. Çàïàäèíè 
íà äîðîç³ ï³ñëÿ ãðåéäóâàííÿ çà-
ëèøèëèñÿ, à êàëþæ³ ñòàëè á³ëü-
øèìè.

— Íàøà âóëèöÿ ç íåâåëèêèì 
ïîòîêîì òðàíñïîðòó. Íåþ ¿ç-
äÿòü â îñíîâíîìó æèëüö³ âóëèö³, 
ó ÿêèõ º àâò³âêè. Äå âçÿâñÿ öåé 
ãðåéäåð ³ õòî éîãî ñþäè ïðèñëàâ, 
êîëè ìè éîãî íå çàìîâëÿëè? Áóëà 
äîðîãà, ÿê äîðîãà, à òåïåð ç íå¿ 

Хто познущався над вулицями Виговського та Бойка?

áåðåçíÿê, ïðî ÿêèé íàì íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ ëþäè òåëåôîíóâàëè?

— Áåðåçîâîãî ë³ñó ó íàñ íåìàº. 
Ó íàñ â³í ì³øàíèé ³ ó íüîìó ðîñ-
òóòü áåðåçè, — êàæå Äìèòðî ²ëü-
÷åíêî.

Ùå ìè çàïèòàëè ó ïàíà Äìè-
òðà, ñê³ëüêè âèäàëèëè äåðåâ ³ 
íàâ³ùî ñïèëÿëè äåê³ëüêà áåð³ç 
ç ëèñòÿì?

— Îò áà÷èòå, ó âàñ òàêîæ ïîçè-
ö³ÿ ÿê ó ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â. 
Ñïèëÿëè 20 äåðåâ. Âñ³ âîíè âõî-
äÿòü äî ñàí³òàðíî¿ ðóáêè, — êàæå 
ïàí Äìèòðî

— Íàâ³ùî ñïèëÿëè äåðåâî ç 
çåëåíèì ëèñòÿì? Âè æ ïîäèâ³òü-
ñÿ — ³íøîãî ïî÷îðí³ëîãî ïåíüêà 
ïîáëèçó öèõ çåëåíèõ ã³ëîê íåìàº. 
Öå ã³ëêè ç çåëåíèì ëèñòÿì ñàìå 
â³ä áåðåçè, â ÿêî¿ ãíèëèé êîð³íü. 
ßêùî äåðåâî íå ñïèëÿòè, òî âîíî 
ñêîðî ñàìå âïàäå. À áåðåçà, ùî 
âïàëà, — íàâ³òü íà äðîâà íå ãî-
äèòüñÿ, — ñêàçàâ Àíäð³é Ñåìåíþê.

— Ìè â öüîìó ë³ñ³ ñïèëþºìî 
ò³ëüêè óðàæåí³ òà àâàð³éí³ äå-
ðåâà, — êàæå äèðåêòîð ³ íàâ³â 
ïðèêëàä. Íà ö³é äîðîç³ ìèíóëîãî 
ðîêó ñòàâñÿ òðàã³÷íèé âèïàäîê. 
Âïàëà òîïîëÿ ³ ñìåðòåëüíî òðàâ-
ìóâàëà âîä³ÿ, ÿêèé â³ç ç ë³êàðí³ 
ï³ñëÿ îïåðàö³¿ áàòüêà. — Òîä³ 
ìåíå çàïèòóâàëè, ÷îìó äîïóñ-
òèâ, ùî äåðåâî âïàëî íà äîðîãó? 
Ò³ëüêè êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî âïàëà 
òîïîëÿ äîðîæíüî¿ ñëóæáè, ïåðå-
êëþ÷èëèñÿ íà íèõ.

Äî ðå÷³, êîëè ìè ¿õàëè ó Çáà-
ðàæ, ïåðåä íàìè ì³æ Êîðäèø³â-
êîþ ³ Ìèêîëà¿âêîþ òàêîæ íà äî-
ðîãó âïàëî äåðåâî, ïåðåêðèâøè 
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó îáîõ ñìóã. Íàì 
âäàëîñÿ ïðî¿õàòè ò³ëüêè ïî çó-
ñòð³÷í³é ñìóç³.

Ó Çáàðàçüêîìó ë³ñ³ äåðåâà ï³ä 
ðóáêó ò³ëüêè íàì³÷åí³, º ïåíüêè 
ìèíóëî¿ ðóáêè. Çàïèòóºìî â Àí-
äð³ÿ Ñåìåíþêà, ñê³ëüêè äåðåâ òóò 
áóäå âèäàëåíî?

— Áëèçüêî 900, ³ ìàéæå âñ³ — 
áåðåçè. Öå âðàõîâóþ÷è ç òèìè, 
ÿê³ ïî÷àëè âñèõàòè ï³ñëÿ ïðè-
¿çäó ë³ñîïàòîëîãà. Òîæ äîâåäåòü-
ñÿ éîãî ñþäè ùå ðàç çàïðîñèòè. 
Ìè ðîçóì³ºìî ðîëü çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü, ÿê í³õòî ³íøèé. Ò³ëüêè 
òàê ñòàëîñÿ, ùî çàðàç äðîâà, öå 
àëüòåðíàòèâíå ïàëèâî âèñîêèì 
ö³íàì íà ïðèðîäí³é ãàç. Ïèòàííÿ 
íå ó âèð³çàíí³ ë³ñó, ïèòàííÿ ó ïî-
ñàäö³ ìîëîäíÿêà äåðåâà. Òàêà ñîá³ 
çàì³íà äåðåâà â ïðèðîä³.

Óÿâ³òü ñîá³, ùî íàñ íåìàº. Ùî 
áóäóòü ðîáèòè êåð³âíèêè áþäæåò-
íèõ óñòàíîâ? Òåðöåíòð, øêîëè, 
äèòÿ÷³ ñàäî÷êè. ¯ì äîâåäåòüñÿ 

ñàìèì çàéìàòèñÿ çàãîò³âëåþ ïà-
ëèâà, àëå äëÿ öüîãî ¿ì äîâåäåòüñÿ 
ââîäèòè â øòàò ôàõ³âö³â ë³ñîâîãî 
ãîñïîäàðñòâà. Í³ îäíà áþäæåòíà 
îðãàí³çàö³ÿ òàêîãî äîçâîëèòè ñîá³ 
íå çìîæå. Ìè ïèëÿºìî äåðåâèíó, 
ÿêà ãîäèòüñÿ ò³ëüêè íà äðîâà. Äëÿ 
êîãîñü ìè — çíàõ³äêà, ùî ëþäèíà 
ìîæå ïðèéòè ³ âèïèñàòè äðîâà. 
Ëþäè ìåðçíóòè íå áóäóòü, ï³ä-
óòü ñàì³ ïèëÿòè. ßêùî ñêàçàòè 
³íøèìè ñëîâàìè — ï³äóòü íèùè-
òè ë³ñ. À öå âæå áðàêîíüºðñòâî 
÷è ìàõíîâùèíà, ÷îãî äîïóñòèòè 
íå ìîæíà… Äëÿ ãðîìàäè âèðó÷åí³ 
çà äðîâà êîøòè — öå ãðîø³ â áþ-
äæåò. Ç òîãî, ùî âè ïîáà÷èëè, 
ó ïðåñè º ÿê³ñü äî íàñ ïèòàííÿ?

— ßêùî âè ó Áðîäåöüêîìó 
ïîêàçàëè ñàìå òîé áåðåçíÿê, 
çà ÿêèé òåëåôîíóâàëè ëþäè, 
òî çàïèòàíü íåìàº.

Ріжуть дерева, на які мають дозвіл. Ця береза, якщо впаде, 
може перекрити дорогу

çðîáèëè íå â³äîìî, ùî, — êàæóòü 
ìåøêàíö³ âóëèö³ Âèãîâñüêîãî.

Íà âóëèö³ Áîéêà ñõîæà ñèòóàö³ÿ. 
Äå áóëè êàëþæ³, òàì âîíè ñòàëè 
ùå á³ëüøèìè. Àäæå â äåê³ëüêîõ 
ì³ñöÿõ ï³ñëÿ ãðåéäóâàííÿ íå ñòàëî 

ïðèðîäíîãî âîäîâ³äâåäåííÿ, òîìó 
ùî íàãîðíóëè ãðåá³íü.

— ßêùî âæå ùîñü ðîáèòè, 
òî ùîá âîíî áóëî íà êîðèñòü 
ëþäÿì, à íå ðîáèòè éîãî äëÿ ãà-
ëî÷êè, — êàæå ïàí Ñåðã³é.

— Хотіли як краще, а вийшло як завжди, — кажуть місцеві 
мешканці про такий «ремонт» дороги
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Îáèäâ³ êîìàíäè âèéøëè 
íà ïîëå ó íîâ³é ôîðì³. Îðë³âö³ 
ñâî¿ òåìíî-ñèí³ ôóòáîëêè çì³íè-
ëè íà çåëåí³, à ãðàâö³ íàøî¿ êî-
ìàíäè òðàäèö³éí³ á³ëî-áëàêèòí³ 
íà ñèíþ ç ðîæåâîþ îêàíòîâêîþ. 
Íîâó ôîðìó ãðàâöÿì ì³ñòà çà-
ë³çíè÷íèê³â ïîäàðóâàâ ñïîíñîð 
«Ëîêîìîòèâà» Êîçÿòèíñüêèé 
ì’ÿñîêîìá³íàò.

Ïåðø³ õâèëèíè ïåðøîãî òàé-
ìó ïðîõîäèëè ó ð³âí³é áîðîòü-
á³. Ïîò³ì ïåðåâàãà ãîñòåé ñòàëà 
â³ä÷óòíîþ ó âñ³õ êîìïîíåíòàõ 
ãðè. Ôåë³êñ Ì³ðàíäà âäàëî ãðàâ 
áåç ì’ÿ÷à, à îòðèìàâøè éîãî 
ó â³ëüí³é çîí³, â³äðàçó çàãðîæóâàâ 
âîðîòàì íàøî¿ êîìàíäè. Çàõèñ-
íèê çåëåíèõ Ñåðã³é Áàð÷óê ïðî-
õîäèâ ë³âîþ áð³âêîþ, íà÷å ¿õàâ 
íà âåëîñèïåä³, à Àíäð³é Äðàãàí 
âêèäàâ ì’ÿ÷ ç àóòà íåáåçïå÷-
í³øå, í³æ º ïîäà÷à ç êóòîâîãî. 
Êîëè ç³ãðàëè äâ³ òðåòèíè ïåðøî¿ 
ñîðîêàï’ÿòèõâèëèíêè, ðàõóíîê 
íà òàáëî áóâ âæå 0:3.

Çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ó êàðíî-
ìó ìàéäàí÷èêó ãîñò³ ìîãëè ïðî-

áèâàòè îäèíàäöÿòèìåòðîâèé, àëå 
àðá³òð çóñòð³÷³, ÿêèé áóâ ïîðó÷ 
ç åï³çîäîì, ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
íå ïîì³òèâ. Ìîæå ñóääÿ áóâ ïðà-
âèé ³ ç íàøîãî ðàêóðñó, òî áóâ 
íå ñòîâ³äñîòêîâèé ïåíàëüò³.

Â äðóãîìó òàéì³ ó ñêëàä³ 
«Îðë³âêè» ç’ÿâèëèñÿ íà ïîë³ îä-
ðàçó øåñòåðî íîâèõ ôóòáîë³ñò³â, 
ñåðåä ÿêèõ áóâ äîâãîæèòåëü êëóáó 
Âîëîäèìèð Áîãäàíîâ. Çâè÷àé-
íî, ðîêè áåðóòü ñâîº. Â³êîâèé 
ôóòáîë³ñò íå ìîæå á³ãàòè íà-
ð³âí³ ç ìîëîäèìè ãðàâöÿìè, àëå 
êóëüòóðà ïàñó, ³ãðîâå ìèñëåííÿ 
íà ïîë³ íå çàëèøèëà áàéäóæèìè 
ñïðàâæí³õ îö³íþâà÷³â ôóòáîëó. 
Ãðà Áîãäàíîâà ñïîäîáàëàñü êî-
çÿòèíñüêèì ëþáèòåëÿì ôóòáî-
ëó. ßê ò³ëüêè ì’ÿ÷ áóâ ó ãðàâö³â 
â çåëåí³é ôîðì³ â öåíòð³ ïîëÿ ÷è 
íà ë³âîìó ôëàíç³, âáîë³âàëüíè-
êè ñêàíäóâàëè «Ïàñóé íà Áîãäà-
íîâà». Ãðàâåöü ÷óæî¿ êîìàíäè, 
à â Êîçÿòèí³ éîãî ïîëþáèëè 
çà ïðîäóìàí³ ä³¿ íà ïîë³.

Â äðóãîìó òàéì³ çà êîìàí-
äó ãîñòåé ãðàëè âñüîãî ÷îòèðè 
ôóòáîë³ñòè îñíîâè, òîìó ãðàâö³ 
íàøî¿ êîìàíäè ç³ãðàëè ç íèìè 

ГРАВ «ЛОКОМОТИВ» З«ОРЛІВКОЮ», 
ПРОГРАВ КОЗЯТИНСЬКИЙ ФУТБОЛ
Прикро  В суботу, 4 вересня, 
на Козятинському стадіоні «Локомотив» 
відбулася футбольна зустріч між 
місцевим «Локомотивом» та «Орлівкою». 
Це була гра 2-го туру обласної першості 
у вищій лізі. В цьому матчі було на що 
подивитися. Але, на жаль, красивий 
футбол демонстрували лише гості, і 
то тільки у першому таймі

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó íåä³ëþ, 5 âåðåñíÿ, íà ñòà-
ä³îí³ «Ëîêîìîòèâ» ôóòáîë³ñòè 
«Ìîíîë³òà» çóñòð³÷àëèñÿ ç ôà-
âîðèòîì ãðóïè Ï³âí³÷ «Êîëîñîì» 
ç Ðàäîãîù³. Öå áóëà ïåðøà ãðà 
ô³íàëüíî¿ ø³ñòêè êðàùèõ êîìàíä 
÷åìï³îíàòó âåòåðàí³â 40+

Ôàâîðèòîì â ö³é ãð³ áóëà êî-
ìàíäà ãîñòåé, àäæå «Êîëîñ» ç³-
áðàâ ï³ä ñâî¿ çíàìåíà ôóòáîë³ñò³â, 
ÿê³ âèñòóïàëè â ðîêè ñïîðòèâ-
íîãî ðîçêâ³òó íà ïîëÿõ ªâðîïè 
òà ñâ³òó. Òàêèì ôóòáîë³ñòîì º 
îäèíàäöÿòêà «Êîëîñà» Àíäð³é 
Âîðîáåé. Ï³äòðèìàòè éîãî, ÿê 
òîâàðèøà ïî ôóòáîëüíîìó öåõó 
ïðè¿õàâ ó Êîçÿòèí íå ìåíøå òè-

òóëîâàíèé Â³êòîð Ëåîíåíêî.
Ïî÷àòîê ìàò÷ó áóâ çà ãîñïîäà-

ðÿìè ïîëÿ. Ãðàâö³ êîçÿòèíñüêî¿ 
êîìàíäè íà 20 õâèëèíó ãðè ìàëè 
äâà ñòîâ³äñîòêîâ³ ìîìåíòè, ùîá 
â³äêðèòè ðàõóíîê. Â ïåðøîìó ìî-
ìåíò³ ï³âçàõèñíèê êîçÿòèíñüêî¿ 
êîìàíäè ç ìåòð³â âîñüìè íå ïî-
ö³ëèâ ó âîðîòà. Â äðóãîìó åï³çîä³ 
íàïàäíèê «Ìîíîë³òà» ó âîðîòà 
ãîñòåé íå ðåàë³çóâàâ ïåíàëüò³. 
Ñïðàöþâàëî ôóòáîëüíå ïðàâèëî: 
«Íå çàáèâàºø òè, îòðèìàºø ì’ÿ÷ 
ó âëàñí³ âîðîòà». Ãîë íà ñâ³é ðà-
õóíîê çàïèñàâ Â³òàë³é Íåñòåðåíêî. 
Ïðè ðàõóíêó 1:0 íà êîðèñòü «Êîëî-
ñà» êîìàíäè ï³øëè íà â³äïî÷èíîê.

Äðóãà âåòåðàíñüêà òðèäöÿ-
òèï’ÿòè õâèëèíêà ïî÷àëàñÿ ç 

àòàê ãîñòåé. Âîíè íà ï³äñòóïàõ 
äî øòðàôíîãî ìàéäàí÷èêà ìîíî-
ë³òîâö³â øóêàëè ä³ðêè â çàõèñí³é 
ë³í³¿ ãîñïîäàð³â. Ðîçðàõóíîê áóâ 
íà òå, ùîá îòðèìàòè ì’ÿ÷ ó â³ëüí³é 
çîí³ ³ íàíåñòè ç áëèçüêî¿ â³äñòàí³ 
óäàð ïî âîðîòàõ. Ãîñïîäàð³ ïîëÿ 
â ò³ õâèëèíè ó çàõèñò³ ä³ÿëè áåç-
äîãàííî, à çàâîëîä³âøè ì’ÿ÷åì, 
ïåðåõîäèëè â êîíòðàòàêè. Çà õâè-
ëèí 15 äðóãîãî òàéìó ãðà âèð³âíÿ-
ëàñü ³ ïî÷àâñÿ â³äêðèòèé ôóòáîë. 
Îáèäâ³ êîìàíäè ïðàãíóëè çàáèòè. 
Ïåðøèìè â ôóòáîëüíèõ ãîéäàëêàõ 
«Ìîíîë³ò» çð³âíÿâ ðàõóíîê, àëå. 
«Êîëîñ» çíîâ âèéøîâ âïåðåä. Ìî-
íîë³òîâö³ ùå ðàç çðîáèëè ðàõóíîê 
í³÷èéíèì. Àíäð³é Âîðîáåé çàáèâ 
ó âîðîòà êîçÿòèíñüêî¿ êîìàíäè 

На гру ветеранів приїхали 
легенди вітчизняного футболу

ìàéæå íà ð³âíèõ òà âñå æ îäèí 
ãîë òàêè ïðîïóñòèëè.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ìàò÷ó ìè 
ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ë³äåðîì àòàê 
«Îðë³âêè» Ôåë³êñîì Ì³ðàí-
äîþ. Íà çàïèòàííÿ, ç ÷èì áóëà 
ïîâ’ÿçàíà çàì³íà âåëèêî¿ ê³ëü-
êîñò³ ôóòáîë³ñò³â íà äðóãèé òàéì, 
â³í â³äïîâ³â:

— Â äðóãîìó òàéì³ ìè ìîãëè 
çàáèòè ñò³ëüêè æ, à ìîæëèâî é 
á³ëüøå. Ïîðàçêà ç âåëèêèì ðà-
õóíêîì äëÿ íå íàáðàâøèõ äîñâ³äó 
ãðàâö³â «Ëîêîìîòèâà» ìîãëà ìàòè 
ïñèõîëîã³÷í³ íàñë³äêè. Ðåçóëüòàò 
ìè çàáåçïå÷èëè, à ôóòáîë³ñòè, ÿê³ 
âèéøëè íà çàì³íó, ãðàëè òàê, 
ùîá çàëèøèòè ôóòáîëüíå ïîëå 

áåç òðàâì.
Âáîë³âàëüíèöüêà áðàò³ÿ ³ 

â öüîìó ìàò÷³ çíîâ ðîçä³ëèëàñÿ 
íà ê³ëüêà òàáîð³â. Îäí³ ñòîÿòü 
íà ïîçèö³¿, ùî ðàíî ôóòáîë³ñòàì 
«Ëîêîìîòèâà» âèõîäèòè íà ³ãðè 
îáëàñíîãî ð³âíÿ. Äðóã³ êàæóòü 
«òàê ç êèì æå ãðàâ «Ëîêîìîòèâ!» 
Ä³éñíî, íàøà êîìàíäà ãðàëà ç 
îäíèì ³ç ë³äåð³â àìàòîðñüêîãî 
ôóòáîëó Â³ííè÷÷èíè. Òàê, ó íàñ 
áóëà êîìàíäà «Ìîíîë³ò», ÿêà ïå-
ðåãðàâàëà ³ «Îðë³âêó», «Ôàêåë» ç 
Ëèïîâöÿ, àëå öå âæå â ìèíóëîìó.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Øàðãîðîäà 
íà ô³íàëüíîìó ìàò÷³ Êóáêà îá-
ëàñò³ îá³öÿâ ôóòáîë â ì³ñò³ â³ä-
ðîäèòè. Íå ïðîéøëî é ï³âðîêó, 

ßê ò³ëüêè ì’ÿ÷ áóâ 
ó ãîñòåé â öåíòð³ 
ïîëÿ ÷è íà ë³âîìó 
ôëàíç³, âáîë³âàëüíèêè 
ñêàíäóâàëè «Ïàñóé íà 
Áîãäàíîâà»

âòðåòº. Ùîá ùå ðàç çð³âíÿòè ðà-
õóíîê â ìàò÷³ âåòåðàíàì «Ìîíîë³-
òà» íå âèñòà÷èëî ÷àñó. Ô³íàëüíèé 
ñâèñòîê çàñòàâ ¿õ ó àòàö³.

Ï³ñëÿ ñâèñòêà àðá³òðà ïðî çàâåð-
øåííÿ ãðè íà ôóòáîëüíîìó ïîë³ 
íå ñòàëî ñóïåðíèê³â. Ôóòáîë³ñòè 
îáîõ êîìàíä äÿêóâàëè îäèí îäíî-

ìó çà õîðîøó ãðó, à ïîò³ì íàñòàëà 
ôîòîñåñ³ÿ ãðàâö³â îáîõ êîìàíä òà 
âáîë³âàëüíèê³â ç ëåãåíäàìè óêðà-
¿íñüêîãî ôóòáîëó. Íà÷å çâè÷àéíèé 
ìàò÷ âåòåðàí³â, à ñê³ëüêè ïîçè-
òèâíèõ åìîö³é â³ä öüîãî ìàò÷ó 
îòðèìàëè êîçÿòèíñüê³ âáîë³âàëü-
íèêè — íàâ³òü íå ïåðåäàòè.

ó Øàðãîðîä³ º êîìàíäà «ßñêî», 
ÿêà î÷îëþº ãðóïó «À» À ìè ñâîãî 
ë³äåðà àìàòîð³â îáëàñò³ ñàì³ çíÿ-
ëè ç³ çìàãàíü ïåðøîñò³ ³ Êóáêà.

Òðåò³ ïåñèì³ñòè: «Âñ³ì ïðîãðà-
þòü ³ áóäóòü íà îñòàííüîìó ì³ñ-
ö³!» — êàæóòü âîíè. Íà îñòàííüî-
ìó, ìîæå é íå áóäóòü, àëå ä³éñíî 
ãàíüáà. Ò³ëüêè íå ôóòáîë³ñòàì. 
Âîíè ãðàþòü íà ñê³ëüêè ó íèõ º 
ñèë ³ ìàéñòåðíîñò³. Ãàíüáà òèì, 
õòî ðîçâàëèâ ó Êîçÿòèí³ ôóòáîë.

Ï³ñëÿ ìàò÷ó ìè çàïèòàëè ó íà-
÷àëüíèêà «Ìîíîë³òà» Ãåííàä³ÿ 
Òêà÷óêà, ç ÿêî¿  ïðè÷èíè ñð³áíèé  
ïðèçåð äâîõ îñòàíí³õ ñåçîí³â, âî-
ëîäàð Êóáêà ³ Ñóïåðêóáêà çíÿâñÿ 
ç ðîç³ãðàøó?

— Íåãàðàçäè ç ô³íàíñóâàííÿì 
ÔÊ «Ìîíîë³ò» áóëè é  ìèíóëîãî 
ôóòáîëüíîãî ñåçîíó. Ó ì³ñüê³é  
ðàä³ ïîðàõóâàëè ³ ÷îìóñü âèä³-

ëèëè êîøòè ò³ëüêè íà ÷àñòèíó 
³ãîð, õî÷à ìè ïðîâåëè âêëþ÷à-
þ÷è ³ãðè íà Êóáîê, 17 ìàò÷³â. 
Êîìàíäà çíÿëàñÿ ç ÷åìï³îíà-
òó ³ Êóáêà îáëàñò³ ÷åðåç áðàê 
ç ô³íàíñóâàííÿì. Ìè ïðîñèëè 
ó ì³ñüêî¿  ðàäè 200 òèñÿ÷ íà ìàò÷³ 
÷åìï³îíàòó, Êóáêà îáëàñò³, ìàò÷³ 
âåòåðàí³â «Ìîíîë³òà» ³ ïåðø³ñòü 
ÀÒÎ. Â íàø³é  êîìàíä³ âèñòóïà-
ëè ãðàâö³ ÀÒÎøíèêè. Êîæíà ãðà 
îáõîäèòüñÿ êëóáó 27 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Ó ì³ñüêî¿  ðàäè ìè ïðîñèëè 
11 òèñÿ÷ — öå ãðîø³ íà äîðîãó 
êîìàíäè òà íà àðá³òðàæ. Ðåøòà 
âèòðàò, òî êîøòè ñïîíñîð³â. 
Âèä³ëèòè ïîòð³áíó ñóìó êîøò³â 
ó ì³ñüê³é  ðàä³ â³äìîâèëèñü, ïî-
ÿñíèâøè, ùî ãðîøåé íåìàº. Íàì 
í³÷îãî íå çàëèøàëîñÿ, ÿê çíÿòèñÿ 
ç ðîç³ãðàøó, — ñêàçàâ Ãåííàä³é  
Òêà÷óê.

Атака орлівчан на ворота «Локомотива»

Геннадій Ткачук, з зірками українського футболу Віктором 
Леоненком та Андрієм Воробеєм
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За останні тридцять років Козятин 
втратив один спортивний і два 
культурних заклади. Біля колиш-
нього профілакторію розташова-
ний спортзал «Локомотив». Його 
побудували у 60-их роках мину-
лого століття. Раніше сюди водили 
учнів школи № 2 на фізкультуру, 

ще якихось двадцять років тому 
тут було багато різних секцій, які 
відвідували школярі міста. Проте 
у 2014 році будівлю визнали ава-
рійною і закрили на ремонт. За-
крили і так і не відкрили. До цього 
часу «Локомотив» пустує.
Пустує ще один заклад — Будинок 

науки і техніки станції Козятин, який 
ми часто називаємо хто ЖДК, хто 
ДКЖ. Споруду звели у 1908 році. 
Відтоді вона діяла як культурний 
заклад. Тут теж раніше вирувало 
життя. Були різноманітні гуртки 
для школярів, проводили Ново-
річні ранки для дітей залізничників, 

крутили дискотеки. У 2019 році 
цього всього вже не було. Єдиний 
гурток, який діяв при Будинку на-
уки і техніки — художній. Та зараз 
і цього немає. На дверях будівлі 
постійно висить замок.
Інший заклад, який ми втратили — 
Районний будинок культури. Це теж 

одна із найстаріших споруд Козяти-
на і до того ж перший козятинський 
кінотеатр. Коли його перетворили 
на Будинок культури, тут так само 
були гуртки, проводили концерти. 
Проте за останні півстоліття будівлю 
не реконструювали, тому вона стала 
аварійною. Тепер її мають знести.

Що ми занедбали

ОЛЕНА УДВУД

Ó ì³ñò³ íèí³ ïðàöþº 5 øê³ë. Öå íå âðà-
õîâóþ÷è øêîëè ¹ 6, ùî ó Çàë³çíè÷íîìó. 
Òîä³ ÿê òðèäöÿòü ðîê³â òîìó çàêëàä³â çà-
ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè áóëî òðîõè á³ëü-
øå. ² òàêà ñèòóàö³ÿ õàðàêòåðíà íå ëèøå 
äëÿ Êîçÿòèíà, öå òåíäåíö³ÿ, ÿêà ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ çàãàëîì ïî êðà¿í³. Æóðíàë³ñòè 
îäíîãî ç â³ííèöüêèõ âèäàíü ó 2020 ðîö³ 
ï³äðàõóâàëè, ùî çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ 
íà Â³ííè÷÷èí³ çàêðèëè á³ëüøå äâîõ ñî-
òåíü øê³ë. Ó Êîçÿòèí³ çà öåé ÷àñ ñòàëî 
íà îäíó ìåíøå.

Ïàì’ÿòàºòå, ðàí³øå áóëè îêðåìî ë³öåé 
³ îêðåìî — øêîëà ¹ 4? Ë³öåé ðîçòàøî-
âóâàâñÿ íà ðîç³ âóëèöü Íåçàëåæíîñò³ ³ 
Ñêëÿðîâà. Öå áóâ îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íàøîãî ì³ñòà, ÿêèé 
ïî÷àâ ôóíêö³îíóâàòè ó 1908 ðîö³ ÿê ºâðåé-
ñüêà øêîëà. Íàòîì³ñòü øêîëà ¹ 4 — íàé-
ìîëîäøèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä Êîçÿòèíà, 
¿é âñüîãî 33 ðîêè.

Ó 2013 ë³öåé ³ øêîëó ¹ 4 âèð³øèëè 
îá’ºäíàòè. Â³äòàê ë³öåé ïåðå¿õàâ ó ïðè-
ì³ùåííÿ øêîëè ¹ 4. À áóä³âëþ êîëèøíüî-
ãî ë³öåþ íàðàç³ çàéìàþòü Öåíòð íàäàííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, ãîñïîäàðñüêå 
â³ää³ëåííÿ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ ñïîðòó òà 
äåê³ëüêà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Íà òåðèòîð³¿ òîãî æ òàêè êîëèøíüî-
ãî ë³öåþ òðèäöÿòü ðîê³â òîìó ïðàöþâàâ 
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé êîìá³íàò. Êî-
çÿòèí÷àíàì á³ëüø â³äîìèé öåé çàêëàä 
çà àáðåâ³àòóðîþ ÓÏÊ, â³ä ðîñ³éñüêîãî 
«ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííûé êîìáèíàò». 
Òóò ñòàðøîêëàñíèêè ïðîõîäèëè ð³çí³ 

êóðñè, íàïðèêëàä âîä³ÿ ÷è øâå¿, ï³ñëÿ 
÷îãî îòðèìóâàëè ñâ³äîöòâà. Íà ïî÷àòêó 
2000-íèõ ÓÏÊ ùå ïðàöþâàëî òà çãîäîì 
ïåðåñòàëî ³ñíóâàòè.

ßêùî ê³ëüê³ñòü øê³ë çà ö³ òðèäöÿòü ðî-
ê³â çìåíøèëàñÿ íà îäíó, òî ç äèòÿ÷èìè 
ñàäî÷êàìè ñèòóàö³ÿ çîâñ³ì ³íøà. Ìè íà-
ðàõóâàëè ùîíàéìåíøå ÷îòèðè, ÿê³ çà öåé 
÷àñ çà÷èíèëèñÿ. Îäèí ³ç íèõ ðîçòàøîâó-
âàâñÿ íà âóëèö³ Ãðóøåâñêîãî, ï³çí³øå òàì 
çðîáèëè ðàéîííèé òåðöåíòð. Ùå îäèí 
áóâ á³ëÿ ì’ÿñîêîìá³íàòó. Òðåò³é — â ðà-
éîí³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, éîãî ïåðåòâîðè-
ëè íà æèòëîâèé áóäèíîê. ×åòâåðòèé — 
íà Âàñüêîâñüêîãî, çàðàç òàì öåðêâà ³ ïðî 
öå äåòàëüí³øå ðîçïîâ³ìî òðîõè çãîäîì.

МІНУС ЛІКАРНЯ
Çà ö³ òðèäöÿòü ðîê³â ó íàñ ïîìåíøà-

ëî íå ëèøå íàâ÷àëüíèõ, à é ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â. Ó Êîçÿòèí³ ñïîêîíâ³êó ä³ÿëî 
äâ³ ë³êàðí³ — çåìñüêà ³ çàë³çíè÷íà. Ïåð-
øà ï³çí³øå ñòàëà íàçèâàòèñÿ ðàéîííîþ. 
Îáèäâ³ ðîñëè, çá³ëüøóâàëè ïîòóæíîñò³ 
³ òàê áóëî äî 2016 ðîêó. Òîä³ â Óêðà¿í³ 
ñòàëè ìàñîâî çà÷èíÿòè çàë³çíè÷í³ ë³êàðí³. 
Çà÷åïèëî öå ³ íàøå ì³ñòî, ó ðåçóëüòàò³ 
÷îãî â³ää³ëêîâó ë³êàðíþ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí 
ë³êâ³äóâàëè.

Çðåøòîþ ìåäè÷íèé çàêëàä ñïðîáóâà-
ëè ðåàí³ìóâàòè, ñòâîðèâøè íà éîãî áàç³ 
ñïåðøó ë³êàðíþ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ, 
à çãîäîì — ì³ñüêó. Òà ó 2021 ðîö³ ì³ñüêó 
ë³êàðíþ ç’ºäíàëè ç öåíòðàëüíîþ ðàéîí-
íîþ. Â³äòàê ò³ ÷àñè, êîëè ó Êîçÿòèí³ áóëî 
äâà çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âòîðèííîãî 
ð³âíÿ, êàíóëè â Ëåòó.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ В КОЗЯТИНІ ЗА РОКИ 
Цікаве  Від 1991 до 2021 року козятинчани вісім 
разів обирали на виборах міського голову, місто 
змінило чотири керманичі, перейменували більше 
трьох десятків вулиць, провели газ на посьолку. Та це 
не єдине, що зазнало перетворень за цей час

ЩО ЗДОБУЛИ, ЩО ВТРАТИЛИ
Ó 2000 ðîö³ â³äáóëàñÿ çíàêîâà äëÿ ³ñ-

òîð³¿ Êîçÿòèíà ïîä³ÿ — ìè ñòàëè ì³ñòîì 
îáëàñíîãî çíà÷åííÿ. Âèéøîâøè ç-ï³ä ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ ðàéîíó, ìè îòðèìàëè çìîãó 
ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ô³íàíñàìè ³ 
êåðóâàòè ð³çíèìè ñôåðàìè æèòòÿ ì³ñòà. ² 
öå âñå çàäîâãî äî òîãî, ÿê öå ñòàëî «ìåéí-
ñòð³ìîì», àäæå ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ ìàþòü 
ì³ñòà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ïî÷àëè äàâàòè 
ì³ñòàì ³ ñåëàì, ÿê³ º öåíòðàìè ÎÒÃ, ëèøå 
ï³ñëÿ ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿.

ßêùî ìè âæå çãàäàëè öþ ðåôîðìó, òî ç 
íåþ ïîâ’ÿçàíà ùå îäíà ïîä³ÿ, ùîïðàâäà, 
âæå íå òàêà âåñåëà. Ó 2020 ðîö³ ìè âòðà-
òèëè ñòàòóñ ðàéîííîãî öåíòðó. Âèùå êå-
ð³âíèöòâî äåðæàâè ïîä³ëèëî Â³ííè÷÷èíó 
íà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³ îäèíèö³ 
ïî-íîâîìó. Â³äòàê ìè ñòàëè ÷àñòèíîþ 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó.

ЗАЧИНИЛОСЬ БАГАТО, ВІДЧИНИЛОСЬ 
МЕНШЕ

Ðàçîì ³ç ë³êâ³äàö³ºþ Êîçÿòèíñüêîãî ðà-
éîíó çíà÷íî ñêîðîòèâñÿ àïàðàò ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿, ïåðåñòàëà ïðàöþâàòè ðà-
éîííà ðàäà. Âçàãàë³ â³ä 1991 äî 2021 ó Êî-

çÿòèí³ çà÷èíèëè ö³ëó íèçêó ï³äïðèºìñòâ òà 
óñòàíîâ. Äî ïðèêëàäó, ãîñïðîçðàõóíêîâó 
áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ, ÿêà áóëà òàì, äå 
çàðàç ÁÒ², Áóä³âåëüíî-ìîíòàæíå óïðàâ-
ë³ííÿ (ÕÐÑÓ), ùî áóëî çà ìàñëîçàâîäîì, 
Â³ää³ë ðîá³òíè÷îãî ïîñòà÷àííÿ (ÎÐÑ), 
ì³æðàéáàçó, ç ÿêî¿ îòðèìóâàëè òîâàðè ìà-
ãàçèíè ó ñåëàõ, ³ ðàéñïîæèâñï³ëêó, ÿêà 
çàéìàëàñÿ òèìè ìàãàçèíàìè.

Ïåðåñòàâ ïðàöþâàòè õë³áçàâîä íà âóëè-
ö³ Âèííè÷åíêà, ùî íàâïðîòè áàí³, ÿêà, 
äî ðå÷³, òåæ âæå íå ïðàöþº. Çà÷èíèëè äâà 
ñèòðîöåõè, îäèí ç ÿêèõ áóâ íà Ãðóøåâ-
ñüêîãî, ³íøèé — á³ëÿ õë³áçàâîäó íà Âè-
ííè÷åíêà. Â³éñüêîâà ÷àñòèíà íà «ò³é ñòî-
ðîí³» âæå âñòèãëà ïåðåòâîðèòèñÿ íà ðó¿íè.

Çàêðèëè ³ äåÿê³ çàë³çíè÷í³ ï³äïðèºì-
ñòâà. Ñåðåä íèõ — Ì×-2, ùî ðîçòàøî-
âóâàëàñÿ íà Âèííè÷åíêà, áóä³âåëüíî-
ìîíòàæíèé ïî¿çä, ÍÃ×, ÿêå çáóäóâàëî 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêó íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
15–17 ³ ùå ö³ëó íèçêó æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â ó Êîçÿòèí³.

Äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà çìåíøèëè ñâîþ 
ïîòóæí³ñòü, äî ïðèêëàäó, ìàñëîçàâîä. 
Àëå çà 30 ðîê³â â³äêðèëîñÿ ê³ëüêà íîâèõ 
ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ, ÿê³ äàëè ëþäÿì 

За останні тридцять років у місті стало на один спортивний заклад 
менше. Спортзал «Локомотив», де раніше було багато секцій, стоїть зачинений 
від 2014 року

На фото ліворуч — вокзал до реконструкції. Праворуч на фото сучасний вигляд перлини нашого міста. Джерело travelua-com-ua.livejournal.com.
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НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Íàïðèêëàä, êîìïàí³ÿ, ÿêà 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà áóä³âíèöòâ³ çàâîä³â ç âè-
ðîáíèöòâà á³îãàçó, î÷èñíèõ ñïîðóä òîùî.

ВІДРОДЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ
Òðèäöÿòü ðîê³â òîìó ºäèíîþ êóëüòî-

âîþ ñïîðóäîþ Êîçÿòèíà áóëà íåâåëèêà 
êàïëèöÿ íà òåðèòîð³¿ ðîñ³éñüêîãî êëàäî-
âèùà. Õî÷à íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ñè-
òóàö³ÿ áóëà çîâñ³ì ³íøîþ. Ó ì³ñò³ ä³ÿëî 
äâà õðàìè — êàòîëèöüêèé ³ ïðàâîñëàâ-
íèé, àëå á³ëüøîâèêè, ÿê³ ïðîñëàâèëèñÿ 
ñâîºþ íåíàâèñòþ äî ðåë³ã³¿, çðóéíóâàëè 
îáèäâà. Òîæ òà êàïëè÷êà, ÿêà, íà ùàñòÿ, 
çáåðåãëàñÿ äî íàøèõ äí³â, äîâã³ ðîêè áóëà 
ºäèíèì îñåðåäêîì äóõîâíîñò³.

Â³ä ñåðåäèíè 90-èõ ó ì³ñò³ ïî÷àëè áó-
äóâàëè íîâ³ õðàìè. Ïåðøà ñâÿòèíÿ, ÿêó 
çâåëè ó Êîçÿòèí³ çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ — 
Öåðêâà Ïî÷à¿âñüêî¿ ²êîíè Áîæî¿ Ìàòå-
ð³. ¯¿ çáóäóâàëè á³ëÿ ò³º¿ ñàìî¿ êàïëè÷êè 
ó 1995 ðîö³.

Íàñòóïíèì ó ì³ñò³ ç’ÿâèâñÿ Êîñòåë 
Ìàòåð³ Áîæî¿ Äîáðî¿ Ðàäè. Ôóíäàìåíò 
äëÿ íüîãî çàêëàëè ùå ó 1992 ðîö³. Ì³ñ-
öåì áóä³âíèöòâà îáðàëè ñòàðèé öâèíòàð, 
ÿêèé êîçÿòèí÷àíè íàçèâàþòü ïîëüñüêèì. 
Íàòîì³ñòü ïîâí³ñòþ çàê³í÷èòè ñâÿòèíþ 
âäàëîñÿ ó 1997 ðîö³.

Ó 2002-ìó ó Êîçÿòèí³ ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé 
õðàì Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó — êîëèøí³é 
äèòÿ÷èé ñàäî÷îê íà «ò³é ñòîðîí³», ïðî 
ÿêèé ìè ðîçïîâ³äàëè âèùå, ïåðåîáëàäíà-
ëè ï³ä öåðêâó Ñâÿòîãî ïðîðîêà ²ëë³. Çà äâà 
ðîêè çàâåðøèëè ðîáîòè íàä çâåäåííÿì 
êóïîëà. À âæå ó 2014-ìó á³ëÿ öåðêâè ïî-
÷àëè áóä³âíèöòâî íîâîãî âåëèêîãî õðàìó. 
Ðîáîòè òðèâàþòü äîñ³.

Íà ïî÷àòêó 2000-íèõ ³ùå îäíà öåðêâà 
â³ä÷èíèëà ñâî¿ äâåð³ äëÿ â³ðÿí — õðàì 
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñüêîãî, 
ùî á³ëÿ â³éñüêêîìàòó. Áîãîñëóæ³ííÿ ñïåð-
øó ïðîâîäèëè ó íåâåëèêîìó âàãîí÷èêó. 
Ïàðàëåëüíî âåëîñÿ áóä³âíèöòâî öåðêâè.

Òàêîæ çà îñòàíí³ òðèäöÿòü ðîê³â ó Êîçÿ-
òèí³ ç’ÿâèëàñÿ ïàðàô³ÿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ 
öåðêâè. Â³ðÿíè ìàþòü êàïëè÷êó á³ëÿ ì³ñü-
êîãî òåðöåíòðó, à ç 2016 ðîêó áóäóºòüñÿ 
õðàì íà «ò³é ñòîðîí³».

ЖИТЛОВИЙ ФОНД
Áóäåìî ç âàìè â³äâåðò³ — ìàéæå âñ³ áà-

ãàòîïîâåðõ³âêè ó íàøîìó ì³ñò³ çâåëè ùå 
çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Òà äåê³ëüêà 
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â ç’ÿâèëèñÿ ³ 
çà îñòàíí³ òðèäöÿòü ðîê³â. Îäèí ³ç íèõ — 
ï’ÿòèïîâåðõ³âêà á³ëÿ ë³öåþ (êîëèøíÿ øêî-
ëà ¹ 4). ̄ ¿ çäàëè â åêñïëóàòàö³þ ó 1992 ðîö³.

Ùå îäèí ðîçòàøîâàíèé íà ïðîâóëêó 

Ë³êàðíÿíîìó. Ñïåðøó òóò ïëàíóâàëè çâåñ-
òè áàííî-ïðàëüíèé êîìá³íàò, òà ïîò³ì 
âèð³øèëè áóäóâàòè æèòëîâó øåñòèïî-
âåðõ³âêó. ¯¿ çäàëè â åêñïëóàòàö³þ ó òîé 
÷àñ, êîëè ì³ñüêèì ãîëîâîþ áóâ Ìèõàéëî 
Âèñîöüêèé. Òà áàæàþ÷èõ ïðèäáàòè òóò 
æèòëî â³äòîä³ çíàéøëîñÿ äóæå ìàëî — 
áóäèíîê ìàéæå âåñü ïóñòóº, çàñåëåí³ ëèøå 
äåê³ëüêà êâàðòèð.

Ó 2013 ðîö³ çäàëè â åêñïëóàòàö³þ 
90-êâàðòèðíèé áóäèíîê â ðàéîí³ ó÷è-
ëèùà, ÿêèé çâîäèëè äëÿ çàë³çíè÷íèê³â.

РЕКОНСТРУКЦІЇ
Äåñÿòü ðîê³â òîìó ìè íàðåøò³ äî÷åêàëè-

ñÿ, êîëè â³äðåñòàâðóþòü ïåðëèíó íàøîãî 
ì³ñòà — çàë³çíè÷íèé âîêçàë. Éîãî çâåëè 
ó 1888–1889 ðîêàõ, ó 1987 ðîö³ âèçíàëè 
ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè, àëå ñïîðóäà âæå 
ïîòðåáóâàëà ðåêîíñòðóêö³¿. Äî ö³º¿ ïðî-
áëåìè ïîâåðòàëèñÿ íåîäíîðàçîâî, òà ¿¿ 
âèð³øåííÿ çàòÿãíóëîñÿ íà ðîêè. Íàðåøò³ 
ó 2010 ðîö³ âçÿëèñÿ çà ðåñòàâðàö³þ áó-
ä³âë³, ÿêà òðèâàëà äî 2013-ãî ³ ïîâåðíóëà 
âîêçàëó éîãî âòðà÷åíó êðàñó. Òå, ÿêèé 
âèãëÿä â³í ìàº çàðàç, ³ òå, ùî ìè áà÷èëè 
òðèäöÿòü ðîê³â òîìó — íåáî ³ çåìëÿ.

Ùå îäíà áóä³âëÿ, ÿêà çàçíàëà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ — Ì³ñüêèé áóäèíîê êóëüòóðè, 
ÿêèé êîëèñü ôóíêö³îíóâàâ ÿê ê³íîòåàòð 
«Ìèð». Áóä³âëþ çäàëè â åêñïëóàòàö³þ 
íà ïî÷àòêó 60-èõ ðîê³â ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ. ²ç ÷àñîì çîâí³øí³é âèãëÿä ñïîðóäè 
ñòàâ íåïðèâàáëèâèì (ñò³íè îáøàðïàëèñÿ, 
ñõîäè ïî÷àëè êðèøèòèñÿ), à âíóòð³øí³é 
ñòàâ çàñòàð³ëèì. Íà ïî÷àòêó 2000-íèõ 
íàðåøò³ âçÿëèñÿ çà éîãî ðåêîíñòðóêö³þ. 
Ñïåðøó â³äðåìîíòóâàëè ôàñàä áóä³âë³, 
äåùî ï³çí³øå — ãëÿäàöüêó çàëó ³ ôîéº.

Äî÷åêàâñÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ Á³ëîöåð-
ê³âñüêèé ì³ñò. Øëÿõîïðîâ³ä çáóäóâàëè 
á³ëüø í³æ ï³âñòîë³òòÿ òîìó. Çà öåé ÷àñ 
÷åðåç íüîãî ïðî¿õàëà òàêà âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ 
êðóïíîãàáàðèòíèõ, ùî â³í ñòàâ àâàð³éíèì. 
Íàðåøò³ ó 2020 ðîö³ çíàéøëèñÿ êîøòè 
³ íà ïî÷àòêó îñåí³ Á³ëîöåðê³âñüêèé ì³ñò 
ñòàëè â³äáóäîâóâàòè. Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òðèâàëè äî ê³íöÿ êâ³òíÿ 2021 ðîêó, 
õî÷à ïëàíóâàëè çàâåðøèòè äî 1 ñ³÷íÿ.

Ó 2008 ðîö³ çàì³íèëè ì³ñò íà Âîäîêà÷ö³. 
Ñòàðèé àðêîâèé ì³ñò, ÿêèé âñòàíîâèëè 
ó 50–60-èõ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, ñòàâ 
àâàð³éíèì ³ ïðîñ³â, ÷åðåç ùî éîãî äîâå-
ëîñÿ äåìîíòóâàòè ³ íàòîì³ñòü ïîñòàâèëè 
íîâèé.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó â³äðåìîíòóâàëè òàêîæ 
ï³øîõ³äíèé ì³ñò ÷åðåç çàë³çíèöþ, ùî âåäå 
ç âóëèö³ Âèííè÷åíêà íà Âàñüêîâñüêîãî.

Ліворуч на фото — легендарний довгобуд, який козятинчани прозвали 
«свайним полем». І хоча тут не звели багатоповерхівку, як планувалося 
спочатку, зараз це місце має набагато привабливіший вигляд. Це видно 
на фото праворуч

Ліворуч — Білоцерківський міст, яким він був ще кілька років тому. 
Цьогоріч його нарешті відремонтували. На фото праворуч — міст у день 
відкриття після реконструкції

Ліворуч — старий вигляд міського будинку культури, який колись був 
кінотеатром «Мир». На фото праворуч — сучасний вигляд

Ліворуч старий вигляд універмагу, який побудували у 60-их роках. 
Праворуч сучасне фото
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïî÷àëè íàøó ïðîãóëÿíêó ç ë³-
ñîñìóãè, ùî ì³æ çàë³çíè÷íèìè 
êîë³ÿìè ³ âóëèöåþ Äæåðåëüíîþ. 
²íêîëè òóò ùîñü ç’ÿâëÿºòüñÿ. 
Òî ñì³òòÿ õòîñü âèêèíå, òî ìà-
ëåíüêèõ ùåíÿò. Öüîãî ðàçó 
íà îäíîìó ç äåðåâ âèñèòü îá’ÿâà, 
à â í³é íàïèñàíî: «Òåáå ÷åêàþòü 
âèëà». Ìè íå äóìàºìî, ùî â ë³ñî-
ñìóç³ ÷åêàþòü íà ïðè¿çä ë³äåðà 
Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. Ñêîð³øå öå 
â ÷îëîâ³êà, ÿêèé òðóäèâñÿ á³ëÿ 
ñâîãî ãîðîäó ç âåñíè äî îñåí³, 
çíàéøîâñÿ «ïîì³÷íèê», ÿêèé 
äîïîì³ã ç³áðàòè óðîæàé. ² ïîâ³-
äîìëåííÿ òàêîãî çì³ñòó àäðåñó-
âàëîñÿ ñàìå éîìó.

Íà êàëåíäàð³ âåðåñåíü. 
Íå çà ãîðàìè ïåðø³ çàìîðîçêè, 
à â íàøèõ êîòåëüíÿõ, ÿê êàæóòü, 
³ ê³ò íå âàëÿâñÿ. ßê çàêðèëè ¿õ 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó, òî äî îñåí³ í³õòî 
òàì íàâ³òü áóð’ÿíè íå êîñèâ. 
Âèçíà÷èòèñü ç ïàëèâîì, ïåðåâ³-
ðèòè íàä³éí³ñòü ñèñòåì îïàëåí-
íÿ — ö³ ñïðàâè ìîæíà â³äêëàñòè 
äî æîâòíÿ. À îò çàñêëèòè â³êíà 
â êîòåëüí³ áóëî çàðàç â ñàìèé ðàç.

Á³ëÿ îäí³º¿ ç êîòåëåíü ïîì³òè-

ëè àâàð³éíó áåðåçó. Çíàõîäèòüñÿ 
âîíà íà ïîäâ³ð’¿ áóäèíêó ¹ 8, 
ùî íà âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà. 
Çíàâö³ äåðåâ êàæóòü, ÿêùî áåðåçà 
ïàäàº — òî âñåðåäèí³ âîíà çòðóõ-
íÿâ³ëà. Ìîæå é òàê, ãîëîâíå — 
ùîá í³êîìó íà ãîëîâó íå âïàëà.

ßêùî âæå ï³øëà ìîâà ïðî äå-
ðåâà, òî äîðîæí³é ñëóæá³ òðåáà 

ñë³äêóâàòè çà ñòàíîì äåðåâ ³ âè-
äàëÿòè àâàð³éí³. Íåùîäàâíî âïàâ 
ÿñåí ³ ïåðåêðèâ äîðîãó ì³æ Êîð-
äèø³âêîþ ³ Ìèêîëà¿âêîþ. Äîáðå, 
ùî öèì ñïðè÷èíèâ ëèøå íåçðó÷-
íîñò³ âîä³ÿì, à áóâàº æ ã³ðøå.

Ó Éîñèï³âö³ ìè çóñòð³ëè ÷î-
ëîâ³êà, ÿêèé ðîçïîâ³â, ùî æèâå 
íà çóïèíö³ àâòîáóñà. Òîìó ùî â³ä 
íüîãî â³äìîâèëàñü ð³äíÿ.

— Ñôîòîãðàôóéòå ìåíå ç îíó-
êîì, ÿ éîãî äóæå ëþáëþ, — ïî-
ïðîñèâ â³í. Ïðîõàííÿ âèêîíàëè, 

ВИБИТІ ВІКНА, АВАРІЙНА БЕРЕЗА 
ТА ЯК НА ДОРОЗІ ВОДУ ШУКАЛИ
Козятин у фото  Щомісяця ми 
об’їжджаємо наше місто чи Козятинщину 
в пошуках цікавих фото. Цього разу під 
приціл наших камер потрапили рідкісна 
об’ява на дереві, забутий ріднею чоловік 
та як дикі качки свійськими стали

ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ÷îëîâ³ê íàëà-
ãîäèòü ñòîñóíêè ç ðîäèíîþ.

Ö³êàâî áóëî ñïîñòåð³ãàòè 
çà ìàëåíüêîþ ëþáèòåëüêîþ òâà-
ðèí íà âóëèö³ Àíòîíîâè÷à. Ìè 
íàðàõóâàëè 14 êîòèê³â ³ âîíà ¿õ 
ïî ÷åðç³ íîñèëà äî ìèñî÷êè ç 
ìîëîêîì.

Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà 
òðóäèëèñÿ ðîá³òíèêè, ÿê³ øó-
êàëè ëþê ï³äçåìíî¿ êîìóí³êàö³¿ 
âîäîãîíó, ÿêèé çààñôàëüòóâàëè 
äîðîæíèêè, êîëè ðîáèëè íà âó-
ëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò. Âîíè çíàéøëè ì³ñöå 
«ñõîâàíêè», ùîïðàâäà âîäè, ÿêó 
ïîò³ì «ïîâ³ñÿòü» íà êîðèñòóâà÷³â 
âîäîãîíó, òðîõè âòåêëî.

Ñïðàâæíº âèäîâèùå ìè ñïî-
ñòåð³ãàëè íà Âîäîêà÷ö³. ×îëîâ³ê 
ç âóëèö³ Ëèñåíêà ðîçìîâëÿâ ç 
äèêèìè êà÷êàìè. Ïåðíàò³ ìîæå 
é ðåàãóâàëè íà äåÿê³ ñëîâà ëþ-
äèíè, àëå îñíîâíà ¿õíÿ ìåòà áóëà 
íå ðîçìîâè ëþäñüê³ ñëóõàòè, 
à îòðèìàòè ëàñîù³, ÿêèõ ó âîä³ 
íåìàº. Äèêà êà÷êà — íå ëåá³äü, 
¿é ìîæíà â íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³ 
õë³áà á³ëîãî ÷è ïðÿíèêà, ò³ëüêè 
íå ñò³ëüêè, ùîá ïòèöÿ ðîçó÷è-
ëàñÿ ñàìà ñîá³ êîðì äîáóâàòè.

Çà ìèíóëèé òèæäåíü ïðàö³âíè-
êè äîðîæíüî¿ ñëóæáè ïîíîâèëè 
äîðîæíþ ðîçì³òêó ó âñüîìó ì³ñò³. 
Ïî÷èíàþ÷è ç öåíòðó ïîá³ë³øàëè 
çåáðè òà ë³í³¿ ðîçì³òîê íà ÏÐÁ 
³ íà Á³ë³é Êàçàðì³. ßêáè òàêèì 
òåìïîì ùå é ðåìîíòóâàëè äîðî-
ãè, òî áàãàòî ìîæíîâëàäö³â âèêî-
íàëè á ñâî¿ ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿí-
êè. Ñòðàòåã³ÿ áëàãîóñòðîþ ì³ñòà 
ðîçðàõîâàíà äî 2030 ðîêó, òàê 
ùî ïîòåðï³òü ùå äåâ’ÿòü ðîê³â.

Çà ìèíóëèé òèæäåíü 
ó ì³ñò³ ïîíîâèëè 
äîðîæíþ ðîçì³òêó. 
Ïîá³ë³øàëè çåáðè òà 
ë³í³¿ ðîçì³òîê íà ÏÐÁ 
³ íà Á³ë³é Êàçàðì³

Дорога Козятин-Самгородок. Добре, що нікого не зачепило

Робітники шукають люки, які за звичкою 
заасфальтовують дорожники

Дівчинка з добрим серцем годує котів на вулиці

На Білій Казармі відновили дорожню розмітку

Ця калюжа не від дощу. Як думаєте, хто заплатить 
за цю воду з водогону?

Цікаво, кому адресоване 
це послання?
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.25, 05.25 Новини 
07.05, 00.40 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
08.55 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
11.25 Вiдтiнки України 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.35, 00.30, 02.50, 
05.50 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Арсен Мiрзоян 
17.30, 20.00 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
18.55 Д/ц “Дика природа 
Iндокитаю” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 Перша шпальта 

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, 14.15 “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” 
22.45 Т/с “Родичi” l  
23.50 “Танцi з зiрками 2021” 

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” 
10.05, 18.00, 19.00, 03.20 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Нянька за 
викликом” s  
14.20 Х/ф “Французський 
жиголо” l  
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни” 
00.50 Х/ф “Бункер” s  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s  
11.25, 13.15 Х/ф “Оселя зла-6: 
Фiнальна битва” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
14.05, 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 
00.00 Х/ф “Закатати в 
асфальт” n  

НОВИЙ КАНАЛ 

05.00, 04.55 “Абзац!” 
06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i Решка” 
10.00 Т/с “Надприродне” s  
11.45 Х/ф “Годзiлла” 
14.35 Х/ф “Гренландiя” s  
16.55 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.20 Х/ф “Знайомство з 
батьками” 
23.40 Х/ф “Знайомство з 
Факерами” 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 “Справа тих, хто 
потопає” s  
23.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

04.45 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.50 “МастерШеф” l  
12.05, 14.50, 18.05 Т/с “Слiд 
16+” 
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
07.20, 17.00, 03.30 
“Випадковий свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 03.00 
“Свiдок” 
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
00.45 Х/ф “Незаперечний - 3” n  

TET 

09.15 Х/ф “До зустрiчi з тобою” 
11.15 Х/ф “Дивергент” s  
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 
00.00, 01.00, 01.45 Країна У 
03.05 Вечiрка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 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” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “Подарунок” 
14.10 М/ф “Iвасик-Телесик” 
14.20 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.30 Пiщана казка 
14.40 Дитячi портрети 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Обнова-фест: 
незалежнi. Вечiрнiй концерт 
18.40, 22.35 Небезпечна зона 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
20.25 Шерифи для нових 
громад 
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” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25, 11.25 Вiдтiнки України 
08.55, 04.40 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.25 Ювiлейний концерт 
гурту “Пiккардiйська Терцiя” 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндокитаю” 
20.00 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
23.00 #ВУКРАЇНI 

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, 14.15 “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” 
22.45 Т/с “Родичi” l  
23.50 Х/ф “Мiстер бiн” 

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 Х/ф “Ас iз асiв” 
14.35 “Вещдок” ПремТєра 
15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни” 
00.50 Х/ф “Iдеальна пастка” s  

ICTV 

04.45, 20.20, 01.45 
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 “Чорна дiра” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
14.55, 16.15 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.20 “Орел i Решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
11.55 “Кохання на 
виживання” s  
13.55 Х/ф “Самотнiй 
рейнджер” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
20.55 Х/ф “Знайомство з 
Факерами 2” 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 “Справа тих, хто 
потопає” s  

23.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  
01.30 Телемагазин 
02.45 Гучна справа 

СТБ 

04.55 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.55 “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 16+” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 
00.05 Т/с “Червонi браслети” 

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.15 “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” 
01.45 “Правда життя” 
03.20 “Речовий доказ” 
04.05 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Побачення у Вегасi” 
10.45 Х/ф “Дивергент 2: 
Iнсургент” s  
13.00 4 весiлля 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Лiiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Шукачi пригод 
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” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “ Справа доручається 
детективу Теддi “ 
14.10 М/ф “ Чарiвнi Окуляри” 
14.20 М/ф “Велика подорож” 
14.30 Пiщана казка 
14.40 Дитячi портрети 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Обнова-фест: 
незалежнi. Вечiрнiй концерт 
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 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25, 11.25 Вiдтiнки України 
08.55, 04.40 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.20 Ювiлейний концерт 
гурту “Пiккардiйська Терцiя” 
17.30 #ВУКРАЇНI 
18.55, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндокитаю” 
20.00 Д/ц “Найдикiше мiсто 
свiту: Манаус” 
23.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  

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, 14.15 “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” 
22.45 Т/с “Родичi” l  
23.50 Х/ф “Джоннi Iнглiш: 
Перезапуск” s  
01.50 Х/ф “Пандорум” s  

IНТЕР 

05.25, 23.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Один шанс на 
двох” s  
14.35, 15.35 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни” 
00.55 Х/ф “Замерзлi” s  
02.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” 

ICTV 

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 “Згадати 
все!” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
14.55, 16.15, 22.25 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20, 02.10 Секретний фронт 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
23.45 Х/ф “Вбити Бiлла-2” s  
02.50 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i Решка” 
09.15 Т/с “Надприродне” s  
11.00 “Кохання на 
виживання” s  
13.00 Х/ф “Перл Харбор” 
16.50 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Нiчнi iгри” s  
23.00 Х/ф “Встигнути до...” 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, 12.30 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 “Справа тих, хто 
потопає” s  
23.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

05.40 Т/с “Комiсар Рекс” 
09.30 “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 16+” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.25 “Будьте здоровi” 
07.55, 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  
14.50, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.20 Х/ф “Як все заплутано” s  
11.40 Х/ф “Дивергент 3: 
Вiддана” 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30, 18.35 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Країна пiсень 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Шукачi пригод 
12.40 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” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
14.10 М/ф “Котигорошко” 
14.20 М/ф “Як козаки наречених 
виручали” 
14.35 М/ф “День, коли щастить” 
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 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25, 11.25 Вiдтiнки України 
08.50, 04.40 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Iво Бобул 
17.30, 20.00, 20.25 Д/ц 
“Найдикiше мiсто свiту: Манаус” 
18.55, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндокитаю” 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
01.20, 02.55 Суспiльна студiя. 
Головне 

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, 04.15 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” 
20.36 “Проспорт” 
20.38 “Чистоnews 2021” 
20.45 Т/с “Моя улюблена 
Страшко” 
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.25, 23.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
10.00 “Корисна програма” 
12.25 Х/ф “Великолепный” 
14.35, 15.25 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Сiмнадцять 
миттєвостей весни” 
00.55 Х/ф “Трикутник” s  

ICTV 

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  
11.20, 13.15 Х/ф “Герой-
одинак” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
14.55, 16.15, 22.25 Т/с “Пес” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.55 Анти-зомбi 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ-
2” 16+ Прем’єра 
23.45 Х/ф “Чорна дiра” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i Решка” 
09.20 Т/с “Надприродне” s  
12.50 “Кохання на 
виживання” s  
14.45 Х/ф “Знайомство з 
батьками” 
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Училка” s  
22.55 Х/ф “Тупий та ще тупiший 
2” 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  
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20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  

СТБ 

10.10 “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 16+” 
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 

НTН 

06.25 “Вартiсть життя” 
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” 
00.50 “Легенди бандитського 
Києва” 
03.05 “Речовий доказ” 
03.55 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

09.25 М/ф “Замбезiя” 
11.10 Х/ф “Аватар” 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.55 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 
00.00 Країна У 
03.05 Вечiрка 2 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Країна пiсень 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Невiдомi Карпати 
12.40 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” 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “Черевички” 
14.10 М/ф “Козлик та ослик” 
14.20 М/ф “Козлик та його 
горе” 
14.30 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.40 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
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 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.05, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Масантонiо” s  
08.05 Маршрутом змiн 
08.25, 11.25 Вiдтiнки України 
08.55 Енеїда 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Курорт” 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.10, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 UA:Фольк. Спогади 
16.30 Концерт. Наталiя 
Валевська 
17.15 Мiста та мiстечка 
17.30 Перша шпальта 
18.55, 22.00 Д/ц “Дика 
природа Iндокитаю” 
20.00, 20.25 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
23.00, 04.40 #ВУКРАЇНI 

1+1 

05.05, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.05, 04.15 “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, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Одруження наослiп 7” 
22.20 Х/ф “Управлiння гнiвом” s  

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 Х/ф “Невиправний” 
14.35, 15.35, 01.20 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Граф Монте-Крiсто” 

ICTV 

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, 01.50 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 17.45 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
14.50, 16.15 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i Решка” 
09.20 “Екси” s  
11.40 “Аферисти в сiтях” s  
12.40 “Пекельна кухня” 
14.55 Х/ф “Знайомство з 
Факерами” s  
17.15 Х/ф “Знайомство з 
Факерами 2” s  
19.15 Х/ф “Стажер” s  
21.55 Х/ф “Областi темряви” s  
00.00 Х/ф “Лiки вiд щастя” s  
02.50 “Служба розшуку дiтей” 
03.00 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30, 18.00 Т/с “Люся. 
Iнтерн” l  
11.30 Х/ф “Блискуча кар’єра” l  
13.35, 15.30 Т/с “Дитина з 
гарантiєю” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

00.00, 02.00 Т/с “Вiкно життя 
2” l  
01.30 Телемагазин 
03.15 Гучна справа 
04.00 Реальна мiстика 

СТБ 

05.25 “Врятуйте нашу сiм’ю 
16+” 
11.15, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
19.00, 22.50 “Холостячка Злата 
Огнєвiч” l  
01.30 “Як вийти замiж 16+” 

НTН 

05.00, 04.45 “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” 
03.05 “Речовий доказ” 
03.45 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Х/ф “Продюсер” s  
11.15 М/ф “Мадагаскар 2” 
13.00 4 весiлля 
14.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 21.00 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30 Танька i Володька 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Сiмейка У 
00.00 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (з ЮА 
Першого) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Гордiсть” 
09.55, 13.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Країна пiсень 
11.55 Культ. Особистостi 
12.10 Невiдомi Карпати 
12.40 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” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Веселi саморобки 
14.00 М/ф “Лежень” 
14.10 М/ф “Капiтошко” 
14.20 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
14.35 М/ф “Кривенька качечка” 
14.45 Додолики 
15.05, 17.15 Суспiльна студiя 
18.10 Вiдтiнки України 
18.45 Шукачi пригод 
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 Небезпечна зона 

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, 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” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.20, 03.10, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.05 Д/ц “Дикi тварини в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
08.30, 03.35 #ВУКРАЇНI 
09.05 Телепродаж 
09.35 Х/ф “Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета” 
11.25 Х/ф “Поруч з Iсусом: Юда” 
13.15 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” 
15.40 Країна пiсень 
16.40 Концерт. Пiснi про 
кохання 
17.40 Х/ф “Катинь” s  
20.00, 21.25 Т/с “Артур та 
Джордж” s  
23.45 Д/с “Секрети iсторiї. 
Портрети” 

1+1 

06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiт навиворiт - 12. 
Пакистан” 
19.30, 04.50 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 “Маскарад” 
22.20 “Жiночий квартал” 
00.00 “Свiтське життя. 2021” 

IНТЕР 

05.55 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 
06.55 “Слово Предстоятеля” 
07.05 Х/ф “Великолепный” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “Солодка жiнка” 
14.00 Х/ф “Самотнiм надається 
гуртожиток” 
15.50 Х/ф “За сiмейними 
обставинами” 
18.30, 20.30 Х/ф “Пригоди 
Шерлока Холмса та доктора 
Ватсона. Знайомство” 
20.00 “Подробицi” 
22.00 Ювiлейне шоу Валерiя 
Леонтьєва “Я вернусь...” 
Прем’єра 
00.25 Х/ф “Любов на 
асфальтi” s  
02.25 Д/п “Прокляття 
Скiфських курганiв” 
03.30 Х/ф “Артист iз Коханiвки” 
04.40 Х/ф “Солом’яний 
капелюшок” 

ICTV 

04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.30 Факти 
04.55 Анти-зомбi 
05.40 Громадянська оборона 
06.35 Прихована небезпека 
07.35 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
11.30, 13.00 Х/ф “Три iкси: 
Реактивiзацiя” s  
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф “Праведник” s  
16.10 Х/ф “Праведник-2” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Гладiатор” s  
22.10 Х/ф “Робiн Гуд” (2010) s  
01.00 Х/ф “Герой-одинак” s  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.50, 00.50 “Вар’яти” l  
06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 М/ф “Велика втеча” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.10 “Орел i Решка” 
12.50 “Хто зверху?” l  
14.50 Х/ф “Стажер” s  
17.15 Х/ф “Дiм з приколами” 
19.00 Х/ф “Люди в чорному” s  
21.00 Х/ф “Люди в чорному 2” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Т/с “Ти тiльки мiй” s  
11.10, 15.20 Т/с “Слабка 
ланка” l  
16.00, 20.00 Т/с “Материнське 
серце” l  

21.00 Спiвають всi! 
23.30, 02.15 Українська пiсня 
року 

СТБ 

05.35, 10.55 Т/с “Колiр 
пристрастi 16+” 
07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
16.40, 23.00 “Звана вечеря” l  
19.00 “МастерШеф” l  

НTН 

05.45 “Легенди бандитської 
Одеси” 
06.35 Х/ф “Весь свiт в очах 
твоїх...” 
07.50 Х/ф “Ярослав Мудрий” 
10.40 “Легенди карного 
розшуку” 
12.25 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.40 Т/с “Смерть у раю - 10” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 02.30 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Новi амазонки” s  
22.00 Х/ф “Iграшки для 
дорослих” s  
23.50 Х/ф “Кров спокути” s  
01.25 “Таємницi 
кримiнального свiту” 

TET 

11.00 М/ф “Мадагаскар 3” 
12.45, 14.15, 15.45, 23.20, 
00.20, 01.15 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.45, 00.50 Сiмейка У 
15.15, 23.50, 02.00 Танька i 
Володька 
16.45 Х/ф “Святий Вiнсент” s  
18.50 Х/ф “Упiймай шахрайку, 
якщо зможеш” s  
21.00 Х/ф “Шпигунка” s  

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 на весiллi 
гуляли 
09.25 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
09.45 М/ф “ Лисичка з качалкою 
“ 
09.55 М/ф “Кривенька качечка” 
10.05 Пiщана казка 
10.10 Дитячi портрети 
10.20 “Шо? Як?” 
10.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Прем’єра. Сковорода. 
Гастробайки 
11.10 Професiя, якої не iснує 
11.25 Х/ф “Лiсова пiсня” 
13.00, 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 
15.25 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
16.40 Гендернi окуляри 
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 “Мiжнародний 
танцювальний фестиваль Spaсe 
Swing” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.05, 04.05 Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.50, 03.10, 05.35 Новини 
07.10 М/ф 
08.15 Погода 
08.20, 21.25 Д/ц “Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
10.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30, 02.25 Архiмед. 
Повелитель чисел 
14.25 Телепродаж 
15.00 UA:Фольк. Спогади 
15.50 Х/ф “Катинь” s  
18.20 Т/с “Артур та Джордж” s  
22.00 Д/с “Вердикт iсторiї” 
23.10 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.15 Х/ф “Легенда про 
княгиню Ольгу” 
03.35 #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, 02.35 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
21.00 “Танцi з зiрками 2021” 
00.10 Х/ф “Форма води” s  

IНТЕР 

06.55 Х/ф “Невиправний” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
12.50 “Вещдок. Опережая 
время” 
17.30 Х/ф “Граф Монте-Крiсто” 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Знайомство” 
00.50 “Вещдок” 

ICTV 

04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Факти 
05.10 Прихована небезпека 
05.55 Анти-зомбi 
06.55 Секретний фронт 
07.55 Громадянська оборона 
08.55 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Король Артур: 
Легенда меча” l  
23.50 Х/ф “Закатати в 
асфальт” n  
02.45 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.45 “Вар’яти” l  
07.35, 09.30 “Kids time” 
07.40 М/ф “Том i Джеррi: 
Повернення до країни Оз” 
09.35 Х/ф “Волохатий тато” 
11.35 Х/ф “101 далматинець” 
13.35 Х/ф “Дiм з приколами” 
15.10 Х/ф “Люди в чорному” s  
17.10 Х/ф “Люди в чорному 2” 
18.55 Х/ф “Люди в чорному 3” s  
21.00 Х/ф “Люди в чорному: 
Iнтернешнл” l  
23.30 “Improv Live Show” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.00 Реальна мiстика 
09.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s  
10.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s 
11.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s 
12.00 Т/с “Справа тих, хто 
потопає” s    
17.00, 21.00 Т/с “Сашка” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Ти тiльки 
мiй” s  

01.30 Телемагазин 
03.15 Гучна справа 
04.45 Т/с “Хiд прокурора” s  

СТБ 

05.20 Т/с “Колiр пристрастi 16+” 
10.10 “МастерШеф” l  
14.25 “Супербабуся” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси 16+” 
21.00 “Один за всiх 16+” 
22.15 “Таємницi ДНК 16+” 

НTН 

05.15 Х/ф “Iз житiя Остапа 
Вишнi” 
06.40 “Слово Предстоятеля” 
06.50 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.25 Т/с “Смерть у раю - 10” s  
13.45 Х/ф “Новi амазонки” s  
16.10 Х/ф “Iграшки для 
дорослих” s  
18.00 “Легенди карного 
розшуку” 
22.10 Х/ф “Новий апокалiпсис: 
блискавка долi” s  
00.05 Х/ф “Кров спокути” s  
01.40 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
11.00 М/ф “Замбезiя” 
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
00.40, 01.40 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.30, 16.30 Сiмейка У 
15.00, 01.10 Танька i Володька 
18.00 М/ф “Рапунцель: 
Заплутана iсторiя” 
20.00 Х/ф “Красуня i 
Чудовисько” 
22.30 Х/ф “Кохання та iншi 
лiки” s  
02.25, 04.10 Панянка-селянка 
03.15 Вечiрка 2 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Невiдомi Карпати 
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 Буковинськi загадки 
09.10 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
09.25 М/ф “Велика подорож” 
09.35 М/ф “День, коли щастить” 
09.45 М/ф “Лежень” 
09.55 М/ф “Курка, яка несла 
всяку всячину” 
10.05 Пiщана казка 
10.10 Дитячi портрети 
10.20 “Шо? Як?” 
10.40 Ок, я тобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
11.00 Прем’єра. Баба Єлька 
11.25 Х/ф “Вавилон ХХ” 
13.00 Вiдтiнки України 
13.30 Прем’єра. Iсторiї 
незабутих сiл Тернопiль 
13.45 Культ .Особистостi 
14.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
14.25 Д/ф “Потаємне життя 
прихованих мiсць Азiї” 
15.15 Гендернi окуляри 
15.25 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування 
15.45, 21.30 Цикл “Нашi 
тридцять” 
16.15 Крутий замiс 
16.50 Х/ф “Дворецький” 
17.50 Х/ф “Дворецький” 
19.00 Культ.Особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування. Лакмус 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати 
21.00 Поколiння. Паралелi. 
UA:ВIННИЦЯ 
22.00 В УКРАЇНI 
22.35 Хортиця online 
.Меморiал Хортицьких менонiтiв 

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” 
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pnanŠ`
  Íà øâåéíå ï³äïðèºìñòâî ïîòð³áí³: òåõíîëîã, 

êîíñòðóêòîð, øâå¿ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 067-
548-81-03

  Çàïðîøóºìî ÷îëîâ³ê³â â³êîì äî 40 ðîê³â íà 
ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîáîòè, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, 
ïëàâàþ÷èé ãðàô³ê, äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ï³ñëÿ 
18:00. 067-388-29-77

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

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

pelnmŠ, onqkrch
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-

29-90

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

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

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

госп. будівлі. 096–177–84–84

Здам в оренду офісні приміщення 16 кв. 
м. та 15 кв. м. В приміщенні коридор, 
вбиральня (гаряча вода), сигналізація. 

093-631-89-49

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

наявності. 097-441-41-01

opnd`l
  Á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëè÷íèé, ñêðèíÿ, áàíêè ñêëÿí³ 

3-0,5 ë.,íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, ïðîâ³ä äëÿ çâàðþ-
âàëüíîãî àïàðàòà 31 ì. 067-889-49-67, 093-031-
24-52, 063-486-01-79  

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-442-08-64  

  Àêêóìóëÿòîð 100 À\ã,  á\â. 093-050-15-50  

  Áåíçîêîñó, áåíçîïèëó, áîëãàðêó, åë. ëîáç³ê, åë. 
íàñîñè, ßâà-350,áåíçîåëåêòðîñòàíö., êðàñêîïóë³-
â³çàòîð åëåêòðî, ìîòîáëîê Ôîðòå-25, åë. äâèãóíè. 
068-216-34-20  

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

  Âàçîí «Ìîíñòåðà» äëÿ äîìó, àáî îô³ñó. 073-
052-93-37  

  Âåëîñèïåäè Óêðà¿íà, Îðëÿòêî, åëåêòðîêîñà 
ÒÅ-30, øâåéíà ìàø., ñò³ëåöü äî êîìï`þò.,ñò³ë. 
093-335-83-41  

  Âõ³äí³ äâåð³ á/â, òåëåâ³çîð LG. 063-335-97-80, 
096-152-82-97  

  Ãàçîâ³ áàëîíè, áàòàðå¿, òðóáè ð³çíîãî äèàìåòðó, 
áóðæóéêó, ëèñòîâå çàë³çî, áî÷êó.. 073-712-19-91  

  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³-
ïåðøèé áëîê, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ 
óòåïëåí³, îáøèò³ âàãîíêîþ, ïîêð³âëÿ-ºâðîðó-
áåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà 3,8*2,2 ì., 
âîðîòà:2,5*1,8ì. 093-430-38-47  

  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 097-859-45-37  

  Ãàðáóçè. 097-933-39-32  

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

  Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-
367-63-75, 068-155-54-79  

499052

494017

497671

497670

491433

497169

498099

496224

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

  Äà÷íó ä³ëÿíêó ç áóä., âîäà, ïîãð³á, ð-í Òàëèìî-
í³âêà. 093-892-32-70  

  Äà÷íó ä³ëÿíêó ç áóäèíî÷êîì, ð-í Òàëèìîí³âêà, 
âóë. Íåêðàñîâà. 096-863-61-66  

  Äèâàí ñó÷àñíèé â ãàðíîìó ñòàí³, êàðòîïëþ âå-
ëèêó. 096-175-24-40  

  Äóæå ñìà÷íå ìîëî÷êî, ñìåòàíó çáèðàíó òà ñ³-
ïàðàòîðíó, æèðíèé òà îáåçæèðåíèé ñèð âèñîêî¿ 
ÿêîñò³. 073-793-55-95  

  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, ìîð-
ñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49  

  Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³íüîâó, äîáðèõ ñîðò³â. 
096-419-08-55  

  Êàðòîïëþ âåëèêó, ïîñàäêîâó, äð³áíó. 063-169-
98-77  

  Êàðòîïëþ âåëèêó, ñåðåäíþ ñîðòîâó, äð³áíó. 
097-354-76-54  

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

  Êàðòîïëþ äð³áíó, ãàðáóçè, ñ. Êîçÿòèí. 097-628-
48-13, 073-058-41-21  

  Êàðòîïëþ äð³áíó, ñ. Ïëÿõîâà. 098-251-27-08  

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

  Êàðòîïëþ äð³áíó, ñåðåäíþ. 097-436-73-95  

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 067-418-25-69  

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 068-007-21-49  

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 073-429-56-52  

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 093-375-06-60  

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-271-58-19, 097-409-57-27  

  Êîçó íå äîðîãî. 097-616-14-11  

  Êîíòåéíåð 3-òîííèé. 096-160-11-85, 063-541-
10-96  

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

  Êîíòåéíåð ï³ä çåðíî íà 1 ò. 068-369-82-84  

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

  Êîòåë «Âàéëàíò» á/â íà çàï÷àñòèíè, 2000 ãðí. 
068-519-07-18  

  Êðîë³. 096-561-68-94  

  Ë ³ æ å ÷ ê î  ä è ò ÿ ÷ å  « Ä æ î á á ³ » , 
ëþëüêà+áîðòèêè+ìàòðàö, ñèñòåìà äëÿ ãîéäàííÿ, 
ãàðíèé ñòàí. 093-852-61-08   

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

  Ìàëó êàðòîïëþ 2 ãðí/êã. 063-670-42-30  

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

  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, õîëîäèëüíèê á/â , ïðàëü-
íà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äè-
âàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87  

  Ìîðîçèëüíó êàìåðó «Àòëàíò» â ãàðíîìó ñòàí³ íà 
6 â³ää³ëåíü, ñóõà çàìîðîçêà 3 200 ãðí., òîðã. 067-
850-33-38 ²ðèíà, 067-962-66-16 Íàä³ÿ  

  Îâåöü, ê³òíà, ÿðêà ³ Áàðàí äðóãî¿ êðîâ³, ïîðîäà 
«Ðîìàí³âñüêà» 40 ãðí./êã. 096-969-45-99  

  Ïàé êóêóðóäçè, ÷àñíèê îçèìèé, êàðòîïëþ âå-
ëèêó, ñåðåäíþ, íàñ³íåâó, äð³áíó âèñîêîâðîæàéíó, 
ìëèíîê íîâèé, íàñàäêà ôðåçà íà ìîòîêîñó. 068-
216-34-20  

  Ïåðóêè, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, áàíêè, ïîäàðóþ âà-
çîíè. 093-884-86-66  

497988
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498970

497709

498272 

498102

497844

498102

499065

  Íàêîâàëüíÿ, ãîðíî, ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ 
êâàäðàòà, ðåçèíà á/â 185-60-15 ë³òî, âàííà á/â. 
097-369-60-59  

  Ïàðòó äèòÿ÷ó äëÿ ä³â÷èíêè ðîæåâîãî êîë., 300 
ãðí., ë³æå÷êî äèòÿ÷å +áîðòèêè+áàëäàõ³í â ãàðí. 
ñòàí³. 063-520-78-71  

  Ïîðîñÿòà «Ìàêñòåð». 067-714-24-87  

  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. 098-348-29-92 Ãåí-
íàä³é    

  Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-453-47-52  

  Ïðàëüíó ìàøèíó «Àð³ñòîí» 5 êã, áîêîâà çàãð., 
â³äì³ííèé ñòàí. 097-195-57-75, 063-293-14-23  

  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  

  Ïîðîñÿòà ñ. Êîçÿòèí. 097-758-68-58  

  Ïðîöåñîð, ìîí³òîð LG 22 äþéìè, êëàâ³àòóðà, 
á/â, âñå 500 ãðí. 098-376-17-36  

  Ïøåíèöþ, êàðòîïëþ. 093-399-36-45  

  Ïøåíèöþ.  067-937-45-39  

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

  Ñêëÿí³ áàíêè ð³çí³, àâòîãåíåðàòîð ÊÐÀÇ-ÌÀÇ, 
åëåêòðîäè 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, íóòð³é, âñå á/â, â³äì³í. ñòàí. 097-634-00-43  

  Ñò³ë ïèñüìîâèé, äèâàí ïîòðåáóº ïåðåòÿæêó, 
âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 4-5 ð., âñå â äîáðîìó ñòàí³. 
096-462-92-86  

  Òåëåâ³çîð á/â â ãàðíîìó ñòàí³, ãàçîâó ïëèòó. 
063-335-97-80, 096-152-82-97  

  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, ìàíåêåíè ÷îëîâ³÷³. 
063-393-02-59  

  Òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê Ì³íñüê-10, â³êíà äåðåâ. 
ç³ ñêëîì 60 õ 90, ñò³ë ïîë³ð., êð³ñëà 2 øò, êàñòðóëÿ 
àëþì. 40 ë. 093-807-91-94  

  Òåëèöþ 6 ì³ñÿö³â, â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 097-756-
75-89, 097-876-76-72  

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

  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 093-767-92-80  

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

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

  Òóøêè êðîë³â. 097-738-62-07  

  Òþêè ñîëîìè ïøèíè÷íî¿, 20 ãðí/òþê, ñ. Á³ëî-
ï³ëëÿ. 096-600-34-02  

  Òþêè. 067-937-45-39  

  Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò» (Áºëîðóñü) â ãàðíîìó 
ñòàí³, ìîðîç. êàìåðè çíèçó. 063-691-64-62  

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

  Çåðíî ïøåíèö³ 1,5 òîíí, ñ. Âåðáîëîçè. 096-
612-24-13 

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

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

  ß÷ì³íü, ñ. Ïèêîâåöü. 096-645-76-34 

meprunlIqŠ|
  1-ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. 5 ïîâ. áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, 

çàã. ïëîùà - 35,7 êâ. ì.. 097-897-55-36    

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

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

  1-ê³ìí. êâ., 38 êâ. ì., 7 ïîâåðõ, âóë. Ãðóøåâñüêî-
ãî 25. 063-346-31-11  

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

  1-ê³ìí. êâ., íà ñò. Ìàõàðèíö³ â îäíîïîâåðõ. áó-
äèíêó, ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, àáî, 
ÿê  äà÷à. 098-321-74-24  

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

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

  2-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2/4 ç ðåìîíòîì. 093-375-06-60  

  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   
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498100

 497838

  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, âó. Ï³äãîðáóíñüêîãî, 9. 
093-979-47-43, 063-315-06-13    

  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., 5/5, ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüíèé, áîéëíð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà. 
067-466-75-40  

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

  3-ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, 60 êâ. ì., öåíòð ì³ñòà, 
ïåðøèé ïîâ., îêðåìèé âõ³ä. 096-279-31-85, 093-
457-17-72  

  3-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ìåáëüîâàíà, ÷àñòêîâî 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ôîòî íà âàéáåð,15 òèñ. 093-
031-00-31, 097-326-80-98  

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

  Áóäèíîê 58,6 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ ìåòàë., 6 ñîò., âóë. Êàòó-
êîâà. 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 80 êâ. ì., âñ³ çðó÷í. ñ. Êîçÿòèí, 10 ñîò. 
ãîðîäó, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõí., ïîãð³á, ãàç, âîäà. 097-
628-48-13, 073-058-41-21  

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

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

  Áóäèíîê âóë. Öåíòðàëüíà 35 (ð-í ðåäàêö³¿ «Â³-
ñíèê») ãàç, ãîñï. áóä³âë³, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, 25,94 
ñîò. 097-378-51-28  

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

  Áóäèíîê äîáðîòíèé ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ, 
ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ìîëîäèé ñàä. 
097-423-20-66  

  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. 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 ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè ¹3, 
4-è ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçî-
âå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84  

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

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

  Áóäèíîê íåâåëèêèé, âóë. Â³ííèöüêà 18, ãîðîä 20 
ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîðó÷ ãàç, íåäîðîãî. 
098-321-74-24  

  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé, âóë. Ïðèîçåðíà 21, ð-í 
Öàðñüêîãî ñåëà. 097-195-57-75, 063-293-14-23  

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

  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 ïëàíóâàí-
íÿ, 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 
ñïîëó÷åííÿ ç Êèºâîì òà Â³ííèöåþ, ïëîäîâîÿã³äí³ 
äåðåâà. 097-321-58-60  

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

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

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

  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàç òà ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-
49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52  

  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³, íåäîðîãî ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, 18 ñîò. çåìë³, ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-
216-34-20  

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîêðîâñüêà 22, 97 êâ. 
ì., ãîñï. áóä., çåì. ä³ëÿíêà, óñ³ çðó÷íîñò³. 063-
633-81-22  

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

  Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, âóë. Ñàäîâà 17, ãîðîä 
äî 1 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç, âîäà, íåäîðîãî. 
098-321-74-24  

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

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

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

  Áóäèíîê öåãë., 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 öåãë., 70 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
7 ñîò. çåì. ç ñàäèáîþ, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ìåáë³ 
òà òåõí³êà çàëèøàºòüñÿ. 067-850-33-38 ²ðèíà, 067-
962-66-16 Íàä³ÿ  

  Áóäèíîê öåãë., 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 öåãë., 80 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿ-
ìè, ³íä. ãàç. îïàë., öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷., 
ãàðàæ, ñàðàé, 7,5 ñîò. 093-461-52-70, 098-534-
75-54  

  Áóäèíîê öåãë., 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, Æè-
òîìèðñüêà îáë. Áåðäè÷³âñüêèé ð-í, ñ. Á³ëèë³âêà. 
097-309-96-53, 068-327-53-09  

  Áóäèíîê, çàã. ïë. 78 êâ. ì., 3-ê³ìí., óñ³ çðó÷-
íîñò³, ãàç, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, çåì. ä³ë., ð-í øêîëè 
¹3. 068-490-87-84  

  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÷íó ä³ëÿíêó ç áóäèíêîì, ð-í âóë. Í³êðàñîâà. 
093-152-31-50  

  Çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò., ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî 10, 
òåðì³íîâî. 063-392-93-20, 098-974-29-35  

  Çåì. ä³ëÿíêó ï³ä çàñòðîéêó 12 ñîò., ð-í 
ì`ÿñîêîìá³íàòó, âóë. Çåëåíà 26. 096-798-11-28  

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

  ×àñò. áóäèíêó, âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç+ï³÷íå 
îïàë., âîäà, ìåáë³, ïðàëüíà ìàøèíà, âóã³ëëÿ ÀÊ. 
098-597-08-40  

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

  ×àñòèíó áóäèíêó 67,4 êâ. ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàçî-
âå îïàë., 18 ñîò. çåìë³. 093-986-81-33  

  ×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   

  3-ê³ìí. êâ., 62 êâ. ì., 2/2, îêðåìèé âõ³ä º äâ³ð, 
ãîðîä, ï³äâàë. 063-367-63-75, 068-155-54-79  

  3-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30, íå 
êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàë., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 
áàëêîíè, ñàíâóç. ðîçä³ëüíèé, ê³ìíàòè îêðåì³, ï³ä-
âàë. 063-255-21-63, 096-451-95-94  

  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, 120 êâ. ì., ãîñï. áóä³â-
ë³, ä³ëÿíêà 15 ñîò. 093-766-22-27  
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  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷-
íîñò³, 64 êâ. ì., óòåïëåíèé. 097-558-19-16 

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

903-57-04, 063-776-65-19  

  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³. 096-264-75-92  

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

  ÂÀÇ 2105, á³ëîãî êîëüîðó, ãàç+áåíçèí. 096-
512-12-31  

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

  ÂÀÇ 2106, õîð. ñòàí, ìîæëèâî îáì³í ç äîïëà-
òîþ. 067-455-52-90  

  ÂÀÇ 2109, 1995 ð., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-
859-45-37  

  ÂÀÇ 21093, 2000 ð., ãàç-áåíçèí, 1,5 äâèãóí. 
093-522-39-96  

  ÂÀÇ 2112, 2006 ð., ãàç+áåíçèí. 097-859-45-37  

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

  Êîðîáêó Æèãóë³ 4-ñò., ðîáî÷à, íå âèº, íå âèáè-
âàº, 500 ãðí. 093-188-03-20  

  Ìåðñåäåñ Â³òî-110 cdi, 2000 ð. â. 067-397-
19-34  

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

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

  Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2006 ð., 1,6 äèçåëü. 098-034-
42-59  

  Ò-25 ãàðí. ñòàí, êàðòîïëåêîïàëêó äî Ò-25, òðÿ-
ñó÷êà. 068-025-47-76, 096-427-77-64  

  Òðàêòîð ÌÒÇ ïðè÷èï. 097-122-17-66  

  Õóíäàé Òóêñîí 2008 ð., 2,0 ä³çåëü â äîáðîìó 
ñòàí³.  097-859-45-37  

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

  Øåâðàëå Äåãî 2005 ð., áåíçèí+ãàç, ãàðíèé 
ñòàí. 063-976-22-07, 096-183-12-17 

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

Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69 

  Áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 
â³ä 3 äî 5 êâò., ìîòîáëîêè, ìëèíè, êîëåñà ÌÒ-10, 
àáî äîïîìîæó â³äðåìîíòóâàòè. 068-216-34-20  

  Ãàðàæ, àáî âèíàéìó. 093-138-42-29  

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

  Äð³áíó êàðòîïëþ òà áóðÿê. ª ìîæëèâ³ñòü çàáðà-
òè. 1 ãðí.\êã.  063-398-52-10  

  Äð³áíó òà âåëèêó êàðòîïëþ, áðÿê, ãàðáóçè. 097-
793-55-95  

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

  Êàðòîïëþ âåëèêó.096-952-68-21 Àíäð³é  

  Êàðòîïëþ äð³áíó. 097-763-97-86  

  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54  

  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-8  

  Ñ³íî ÿê³ñíå, ìîæëèâî â òþêàõ. 073-793-55-95  

  Ñ³íî, ìîæëèâî â òþêàõ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
063-398-52-10  

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

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

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

lPm“~
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà íà áóäèíîê. 093-587-

13-98, 093-512-58-88

pIgme
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî õîëîäèëüíèê. 093-979-

47-43  

  Â³ääàì äèòÿ÷å ë³æå÷êî â êîìïëåêò³. 063-190-
87-62  

  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â. 063-722-95-93, 
093-884-86-66  

  Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà 
ÂÍ ¹26090324 çà ïðîôåñ³ºþ (ïðîâ³äíèê ïàñà-
æèðñüêîãî âàãîíà) âèäàíèé Êîçÿòèíñüêèì Âèùèì 
Ïðîôåñ³éíèì ó÷èëèùåì çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó 
1.06.2005 ð., íà ³ì`ÿ ²ùóê ªâãåí³é Àíàòîë³éîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì.  

  Çäàì áóäèíîê, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, çëèâ âîäè, 
äâ³ ê³ìíàòè, â³òàëüíÿ, êóõíÿ. 096-258-75-22  

  Çäàì áóäèíîê íà 3 ì³ñ., óñ³ çðó÷íîñò³, 2-ê³ìí. 
âåëèê³, êóõíÿ, ñ/ó îêðåìî, ì³ñöå äëÿ àâòî, ìåáë³, 
ïîñóä, òåõí³êà. 073-052-93-37  

  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ â ðàéîí³ òóíåëÿ, êîîï. 
«Òóíåëü». 063-569-33-44 Ñåðã³é   

  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 17 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
â öåíòð³ ï³ä îô³ñ, ñàëîí, ìàãàçèí. 063-934-30-93  

  Çäàì öåãëÿíèé ãàðàæ, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 
095-090-10-15  

  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, öåíòð, áåç çðó÷íîñòåé, 
1000 ãðí. 063-342-67-53  

  Çíèê ïåñ ïîðîäè ÌÎÏÑ â ð-í³ ÏÐÁ, íåáàéäóæèõ 
ïðîñèìî çâåðòàòèñü, ïîâåðí³òü çà âèíàãîðîäó. 
096-798-11-28  

  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ áàæàíî 1-2 ïîâåðõ, 
áåç ä³òåé òà òâàðèí, ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó 
ãàðàíòóþ. 096-806-90-80 Îëüãà  

  Êîøåíÿòà, ÿê³ âì³þòü ëîâèòè ìèøåé øóêàþòü 
íîâó äîì³âêó, êîë³ð ÷îðíèé, ÷îðíèé ç á³ëèì, ñ³ðèé. 
096-352-74-01, 063-611-41-80  

  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè, ð-í ÏÐÁ. 
097-300-31-13  

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

  ×îëîâ³ê 52 ðîêè øóêàº æ³íêó äëÿ çóñòð³÷³ òà 
ñ³ì`¿. 096-768-63-13

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Æå-
æåë³âñüêèé êàð’ºð» (êîä çã³äíî ç ªÄ-
ÐÏÎÓ 00292379) ³íôîðìóº ïðî îòðè-
ìàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ «Ðîçðîáêà 
(ïðîäîâæåííÿ ðîçðîáêè) Æåæåë³âñüêîãî 
ðîäîâèùà ä³ëÿíêè Ï³âí³÷íà òà Ï³âäåí-
íà â Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³».

Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ âèäàíèé Ì³í³ñòåðñòâîì çàõèñòó äî-
âê³ëëÿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè 
18.08.2021ð. çà ¹21/01-20212247437/1.

Îô³ö³éíå îïóáë³êóâàííÿ â³äáóëîñÿ 
25.08.2021 ðîêó â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çà ïîñèëàí-
íÿì: http: eia.menr.gov.ua (ðåºñòðàö³éíèé 
íîìåð ñïðàâè 20212247437).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

498637
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ОВЕН 
Якщо на початку тижня у вас не буде 
щось виходити, не впадайте у відчай 
і не наполягайте на своєму, займіться 
іншою справою, і проблема поступово 
вирішиться сама собою.

ТЕЛЕЦЬ 
Гарний і вдалий для початку будь-якої 
справи понеділок. У вас може з’явитися 
бажання бути попереду всіх, і для цього 
буде багато шансів. Хоча тиждень буде 
сповнений метушні, деякі намічені зустрі-
чі можуть зірватися.

БЛИЗНЮКИ 
Настає дуже сприятливий тиждень для 
досягнення важливих професійних цілей 
і змін на краще в особистому житті. Про-
сто не сумнівайтеся, що все можливо. І 
ви це отримаєте! Постарайтеся дотри-
муватися золотої середини, не впадати 
в крайності. Ви досягнете набагато 
більшого, якщо станете уважніше слухати.

РАК 
Бажано порівнювати свої бажання з 
можливостями, і не обіцяти того, чого ви 
не зможете зробити. Тиждень може при-
нести багато проблем і непорозумінь тим, 
хто не схильний думати про наслідки 
своїх дій. Постарайтеся зосередитися 
на найголовнішому, менше часу витрача-
ти на балаканину.

ЛЕВ 
Не варто поспішати з вирішенням всіх 
справ, що накопичилися, і здійсненням 
планів, постарайтеся розбити обсяг 
роботи на послідовні етапи. Вам буде 
віртуозно вдаватися підтримувати діалог 
з партнерами по бізнесу, а ось в особис-
тому житті не виключені розчарування. 
Неділя обіцяє гостей з іншого міста.

ДІВА 
На початку тижня має налагодитися 
взаєморозуміння з оточуючими, в житті 
з’явиться більше комфорту і порядку. 
У понеділок ваше почуття гумору буде 
притягувати до вас людей, що відкриє пе-
ред вами цікаві перспективи. У середу ви 
здатні набрати хороший робочий темп, 
постарайтеся зберегти його до кінця 
тижня.

ГОРОСКОП НА 9 – 15 ВЕРЕСНЯ

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня постарайтеся бути одночас-
но ввічливим і наполегливим, саме така 
схема поведінки буде ключем до успіху. 
У першій половині тижня краще трохи за-
низити вимоги до себе, тоді ви зможете 
врятуватися від розчарувань.

СКОРПІОН 
Цього тижня у вас з’явиться шанс для 
кар’єрного зростання. У четвер вас чекати-
ме зустріч з людьми, дуже важливими для 
вас в професійному плані, ви отримаєте 
дуже вигідну пропозицію. В особистому 
житті вас чекають приємні зміни.

СТРІЛЕЦЬ 
Сприятлива тиждень для переходу 
до нового виду діяльності, змін у кар’єрі. 
На початку тижня ви здатні побудувати 
складну комбінацію заради досягнення 
мети, яка ніяк не хоче піддаватися. За-
взятості повинно вистачити, але результат 
може злегка розчарувати. Не вдавайтеся 
в суперечки.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня будьте тверді і послідовні, 
сподівайтеся тільки на свої сили. Вам слід 
задуматися про своє ставлення до людей, 
ймовірно, ви схильні вимагати надмірно 
багато. Той, хто зовсім недавно здавався 
мало не ідеалом, може виявити далеко 
не кращу сторону характеру. Добре б об-
межитися роллю спостерігача.

ВОДОЛІЙ 
У першій половині тижня події будуть 
протікати плавно і спокійно як на роботі, 
так і вдома. Зате ближче до вихідних 
знову проявиться давня проблема. 
Не рекомендується йти на ризик, можна 
багато чого втратити. Можна розрахову-
вати на допомогу друзів.

РИБИ 
Тиждень розділиться на дві практично 
протилежні половини: початок добре піді-
йде для завершення розпочатого раніше, 
кінець же принесе удачу в нових починан-
нях. Понеділок може виявитися одним з 
найбільш вдалих днів тижня. У середу ді-
лові зустрічі не дадуть бажаних результатів, 
краще перенести їх на інший день.

АНЕКДОТИ 

***
Два крутих програмісти, 
абсолютно очманілі від своїх 
комп’ютерів, вийшли перекурити 
на вулицю. Повз проходить кра-
сива дівчина. Один каже іншому: 
– Пам’ятаєш, ми колись за таки-
ми дівчатами бігали. 
– Пам’ятаю, бігали, але не 
пам’ятаю – навіщо?!

***
В одного француза питають: 
– Вам що більше подобається? 
Вино чи жінки? 
– Це залежить від року випуску.

***
Вітати вчителів та школярів з 1 
вересня, це все одно, що вітати 
кобилу з початком осінньо–вес-
няних польових робіт.

***
– Отче, я хочу посповідатися.
– П’єте? 
– П’ю. Але може спочатку по-
сповідаєте мене?

***
– Чоловіче, ви вже здали гроші 
на штори? 
– Жіночко, відчепіться, я просто 
собі біля школи проходжу…

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 14 ÂÅÐÅÑÍß

+12°Ñ +14°Ñ
+21°Ñ +22°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 11 ÂÅÐÅÑÍß

+11°Ñ +14°Ñ
+21°Ñ +27°Ñ

Ï´ßÒÍÈÖß, 10 ÂÅÐÅÑÍß

+9°Ñ +13°Ñ
+21°Ñ +26°Ñ

ÍÅÄ²Ëß, 12 ÂÅÐÅÑÍß

+14°Ñ +20°Ñ
+21°Ñ +29°Ñ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 13 ÂÅÐÅÑÍß

+14°Ñ +16°Ñ
+22°Ñ +27°Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 9 ÂÅÐÅÑÍß

+10°Ñ +12°Ñ
+20°Ñ +24°Ñ

Погода у Козятині 
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