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ТАРИФНИЙ МАЙДАН У КОЗЯТИНІ
«ЦЕ ПОКИ ЩО ПОПЕРЕДЖЕННЯ»
Накипіло.
Минулого тижня
в багатьох містах
України люди
виходили на
протестні акції,
щоб висловити
своє невдоволення
підняттям
тарифів на газ та
електроенергію
 Збиралися на
площі і козятинчани.
Скільки прийшло
людей, що
вирішили? І
чому до однієї з
учасниць акції
додому приходили
поліцейські?


с. 2

На площі біля міської ради зібралося майже дві сотні людей. Люди обурювалися новими тарифами

ВСЕ ТІКАЄ З КОЗЯТИНА
У ХМІЛЬНИК

БЮДЖЕТ-2021: НА
ЩО ПІДУТЬ ПОДАТКИ?

Адміністративнотериторіальна реформа
вносить корективи не
лише у роботу органів
місцевого самоврядування.
Неочікувано для всіх деякі
наші інстанції перейшли у
підпорядкування нового
районного центру
с. 4

 Аналізуємо цифри з



головного фінансового
документа міста. Скільки
мільйонів планують
витратити на зарплату
чиновників, на що виділили
у 10 разів менше коштів,
ніж минулого року, а на що,
навпаки, в рази більше?
с. 5
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ТАРИФНИЙ МАЙДАН У КОЗЯТИНІ.
«ЦЕ ПОКИ ЩО ПОПЕРЕДЖЕННЯ»
Накипіло  Минулого
тижня в багатьох містах
України люди виходили
на протестні акції,
щоб висловити своє
невдоволення підняттям
тарифів на газ та
електроенергію. Збиралися
на площі і козятинчани.
Скільки зібралося людей
і що вирішили?
На площу перед міською радою прийшли майже дві сотні козятинчан
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ó íåä³ëþ, 10 ñ³÷íÿ, ìè
ïðè¿õàëè íà ïëîùó, äå ìàëà â³äáóòèñÿ àêö³ÿ, ëþäåé ñïî÷àòêó
áóëî çîâñ³ì ìàëî. Àêòèâ³ñòè,
ÿê³ ïðèéøëè çà äåñÿòü õâèëèí
äî ïðèçíà÷åíîãî ÷àñó, ñòàëè
ñêàíäóâàòè «ãàíüáà» äðàêîí³âñüêèì òàðèôàì.
— Ãàíüáà çàõìàðåíèì òàðèôàì ³ ãàíüáà òèì, õòî ñèäèòü
íà äèâàí÷èêó ³ äóìàº, ùî íåõàé
õòîñü ³íøèé äîáèâàºòüñÿ ñïðàâåäëèâî¿ ö³íè íà êîìóíàëêó.
Êîëè íå âèñëîâèòè ð³øó÷îãî
ïðîòåñòó íà âèñîê³ òàðèôè,
òî âëàäà ìîæå ïîäóìàòè, ùî
ðîçö³íêè íà êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³
íàñ âëàøòîâóþòü, — êàçàâ îäèí
ç ó÷àñíèê³â ïðîòåñòó. — À öå æ
íå òàê, ìè áàãàòî â ÷îìó ñîá³
â³äìîâëÿëè, ëåäâå çâîäèëè ê³íö³
ç ê³íöÿìè ïðè ïîïåðåäí³õ òàðèôàõ.
Ç êîæíîþ õâèëèíîþ íåçãîäíèõ ç òàðèôàìè ëþäåé íà ïëîù³

ñòàâàëî âñå á³ëüøå. Â íàçíà÷åíèé ÷àñ ï³ä³éøëà ì³ñüêèé ãîëîâà
Òåòÿíà ªðìîëàºâà.
Ñïî÷àòêó ¿é ïîñòàâèëè ïèòàííÿ ùîäî ÿêîñò³ òà âàðòîñò³ âîäè
â íàøîìó ì³ñò³ ³ ÷è íå âàðòî
âçÿòè âîäîã³í, ÿêèé ó âëàñíîñò³ çàë³çíèö³, íà áàëàíñ ì³ñòà.
Ì³ñüêèé ãîëîâà ñêàçàëà, ùî
â ñóñ³äíüîìó Áåðäè÷åâ³ âîäîêàíàë íà áàëàíñ³ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Âîíè íå ïîêðèâàþòü ñîá³âàðò³ñòü ³ çàë³çëè â 40-ì³ëüéîíí³
áîðãè.
— Ç âîäîãîíîì ó Êîçÿòèí³
ìîæå áóòè 60 ì³ëüéîí³â áîðãó
íà ð³ê. ß âîäîþ íå çàéìàþñÿ,
ÿ ìîæó ò³ëüêè çðîáèòè ïðîïëàòó
íà åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèé
ïðîåêò, — êàçàëà î÷³ëüíèöÿ
ì³ñòà.
Ïîò³ì ñòàëè ãîâîðèòè ïðî
òàðèôè åëåêòðî ³ ãàçîïîñòà÷àííÿ. Òåòÿíà ªðìîëàºâà ïîîá³öÿëà, ùî ñêëè÷å ïîçà÷åðãîâó
ñåñ³þ. Íà òîé ÷àñ íà ïëîù³ óæå
ç³áðàëîñÿ ìàéæå äâ³ ñîòí³ êî-

çÿòèí÷àí.
Â³ä ì³òèíãóþ÷èõ ùîäî íåñïðàâåäëèâèõ òàðèô³â ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ ó÷èòåëü Åäóàðä
Äåìá³öüêèé.
— Òàê ÿê íàøà ì³ñüêèé ãîëîâà ïðåäñòàâíèê â³ä íàðîäó,
ìàº çâåðíóòèñÿ ì³í³ìóì â òðè
óñòàíîâè: ó Âåðõîâíó Ðàäó,
äî ïðåçèäåíòà òà Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â äëÿ òîãî, ùîá âðåãóëþâàëè ö³íè. Åëåêòðèêà ³ ãàç
ìàþòü éòè óêðà¿íöÿì ïî ñîá³âàðòîñò³. ×åðåç òèæäåíü ìè
çíîâ î 12 ãîäèí³ çóñòð³÷àºìîñü.
ßêùî äî íàñ íå äîñëóõàþòüñÿ,
ìè áóäåìî â³äñòîþâàòè ñïðàâåäëèâó ö³íó íà åíåðãîíîñ³¿ á³ëüø
ðàäèêàëüíèìè ìåòîäàìè. ßêùî
ãðîìàäà ïðèéìå ð³øåííÿ, ùî
ïåðåêðèâàºìî çàë³çíèöþ òà äîðîãè — áóäåìî ¿õ ïåðåêðèâàòè.
— Öå íå çîâñ³ì çàêîííî,
à íàì ïðîäàâàòè íàø³ íàäðà çàêîííî? ßêèé ïðèâ³ò — òàêà é
â³äïîâ³äü, — äîïîâíèëè Åäóàðäà
Äåìá³öüêîãî ³íø³ ì³òèíãóþ÷³.

До учасниці акції приходили поліцейські
За кілька годин після акції одна з
козятинчанок, яка напередодні
розмістила у соцмережах пост із
закликом приходити на площу
з приводу підвищення тарифів,
повідомила, що до неї додому
приходили поліцейські.
«Да, шановні земляки, я ще
не прийшла додому з площі,
а поліція вже чекала мене вдома. Я їх особисто не боюсь, такі
самі люди, як і ми, вони на службі. І по праву мали б захищати
нас і наші інтереси, мир і спокій
в кожній родині, бо зарплату їм
видають з наших податків. Але
ніхто не дав право залякувати
людей та й боятись нічого, я ж
не зрадник Батьківщини. Я живу
у вільній демократичній країні і
можу вільно висловлювати свою
думку. Да, я не згодна з цими
тарифами, як і всі люди. І ще,
для поліції і тих, хто за мною спо-

стерігає, якби я організовувала,
то на площі були б не 160 чоловік, а всі 2000–3000. Ну, а хто
направив поліцію, легко здогадатись. Ті, кому крісел шкода. Я не згодна, як і всі люди
з тарифним геноцидом. Люди
не витримають такого тиску, пенсій не вистачить. Середні зарплати не можна підраховувати, бо
у них по 700000, а у нас по дві
або три тисячі. Яке тут може бути
середнє арифметичне?» — написала Надія Якимова у Фейсбуці.
Ми вирішили поцікавитися у поліції, чи був такий факт і що робили поліцейські у козятинчанки?
— Поліція відреагувала на організацію акції. Справді, співробітники приїхали до організатора
додому, провели бесіду, ніяких
протоколів не складали, — сказав
начальник козятинського відділення поліції Роман Андрущак.

Козятинчанин став свідком
моторошного ДТП
ДМИТРО АРТЕМЧУК

Автівку, в якій, крім водія перебувало четверо
пасажирів, від удару розірвало на три частини. Шматки
металу і людей розкидало по річці

 Äíÿìè ï³ä Æìåðèíêîþ ñòàëàñÿ ñòðàøíà àâàð³ÿ. Âðàíö³,
11 ñ³÷íÿ, âîä³é àâòî íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì ñâîãî çàë³çíîãî
êîíÿ ³ âð³çàâñÿ â îïîðó ìîñòó,
ÿêèé ïðîõîäèòü ÷åðåç ð³÷êó Ìóðàôó. Â ðåçóëüòàò³ ëåãêîâèê âïàâ
ç âèñîòè íà ì³ëêîâîääÿ.
— Çà êåðìîì ÂÀÇó çíàõîäèâñÿ
28-ð³÷íèé æèòåëü Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó. Òàêîæ â ñàëîí³ ëåãêîâèêà ïåðåáóâàëè ùå
4 ïàñàæèðè: òðîº ÷îëîâ³ê³â â³êîì 24, 28, 46 ðîê³â òà 18-ð³÷íà ä³â÷èíà, — êàæóòü ó â³ää³ë³

êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³. — Âîä³é òà óñ³ éîãî ïàñàæèðè îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ð³çíîãî ñòóïåíþ âàæêîñò³ òà ãîñï³òàë³çîâàí³ ó ë³êàðíþ.
Ó âîä³ÿ âçÿòî çðàçêè êðîâ³ äëÿ
åêñïåðòèçè íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ.
Ñâ³äêàìè ïîä³¿ ñòàëè äîðîæíèêè, ç ÿêèìè áóâ íàø çåìëÿê.
Ïðàö³âíèêè äîðîæíüî¿ ñëóæáè
ðåìîíòóâàëè ì³ñò ÷åðåç ð³÷êó
Ìóðàôó. Âîíè é âèòÿãóâàëè
ç âîäè ïîòåðï³ëèõ. Äåòàëüí³
ïîäðîáèö³ öüîãî ìîòîðîøíîãî ÄÒÏ äîðîæíèêè, ìåäèêè ³
ñòðàæ³ ïîðÿäêó ðîçïîâ³ëè ÒÑÍ.

— Ìè ñïî÷àòêó ïî÷óëè çâóê
â³ä óäàðó, à ïîò³ì ïîáà÷èëè éîãî
íàñë³äêè ó âîä³. ÂÀÇ-05 ìîäåë³
ðîç³ðâàëî íà òðè ÷àñòèíè. Êóñêè ìåòàëó ³ ëþäè âïàëè ó ð³÷êó.
Ìè ¿õ ñòàëè âèòÿãàòè ç âîäè, —
ðîçïîâ³â ïðàö³âíèê äîðîæíüî¿
ñëóæáè Ðîìàí.
Ë³êàð òðàâìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Æìåðèíñüêî¿ ë³êàðí³
Ìàêñèì Âåðåùèíñüêèé ñêàçàâ,
ùî âñ³ ïàö³ºíòè ó âàæêîìó, àëå
ñòàá³ëüíîìó ñòàí³. Ó íèõ ïåðåëîìè ê³ñòîê òàçó ³ îäíîìó ïàö³ºíòó äîâåëîñÿ àìïóòóâàòè ñòîïó
ë³âî¿ íîãè.
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Смаколики та кава: відкрився
оновлений магазин «Козятинхліб»
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«КОЗЯТИНХЛІБ»

Çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî Íîâîãî
2021 ðîêó êîçÿòèí÷àíè ñïîñòåð³ãàëè çà ðåêîíñòðóêö³ºþ
òà îíîâëåííÿì ôàñàäó õë³áíîãî
ìàãàçèíó íà âóë. Íåçàëåæíîñò³,
72 (íàâïðîòè ì³ñüêî¿ ë³êàðí³)
Âñ³ ç íåòåðï³ííÿì î÷³êóâàëè —
ùî æ òàì áóäå? ² îñü íàðåøò³,
â ïåðåääåíü ãîëîâíîãî ñâÿòà
ðîêó, â Êîçÿòèí³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ìàãàçèíó ô³ðìîâî¿ òîðã³âë³ «Êîçÿòèíõë³á».
Ñó÷àñíå îçäîáëåííÿ çàêëàäó,
ñîö³àëüí³ ö³íè òà øèðîêèé
àñîðòèìåíò ïðîäóêö³¿ — äàëåêî
íå âåñü ïåðåë³ê ïåðåâàã íîâîãî
ìàãàçèíó. Çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ
(ïîðó÷ ç àâòîáóñíîþ çóïèíêîþ)
ò³ëüêè â ïëþñ.
Ñàìå â êðàìíèö³ «Êîçÿòèíõë³á» âè ìîæåòå çíàéòè âåëèêèé
âèá³ð êîíäèòåðñüêèõ òà õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Òóò íàé-

ñìà÷í³ø³ òà íàéñâ³æ³ø³ òîðòè ³
êðåìîâ³ ðóëåòè. Ïå÷èâî, êðåêåðè, õðóñòê³ ³ ï³êàíòí³ çàêóñêè.
Â ìàãàçèí³ çàâæäè ìîæíà ïðèäáàòè ñâ³æèé õë³á ç «ïèëó æàðó»,
çàïàøíó êîíäèòåðñüêó âèï³÷êó.
À ÿê³ ïóõêåíüê³ òà ðóìÿíåíüê³
êîðîâà¿ íà çàìîâëåííÿ, áóëî÷êè

ç íàòóðàëüíèìè íà÷èíêàìè òà
³íø³ ñìà÷í³ íîâèíêè.
Ìàãàçèí â³äêðèâñÿ áëèçüêî
äâîõ òèæí³â òîìó, à âæå âñòèã
ñòàòè ÷è íå íàéóëþáëåí³øèì
ì³ñöåì äëÿ øàíóâàëüíèê³â ñìàêîëèê³â. Àäæå, ùî ìîæå áóòè
ñìà÷í³øèì çà äóõìÿíó òà àðî-

ìàòíó êàâó ³ ñâ³æå ñîëîäåíüêå
ò³ñòå÷êî íà áóäü-ÿêèé ñìàê?!
Àðîìàò ãàðÿ÷î¿ âèï³÷êè —
îäèí ç íàéêðàùèõ ó ñâ³ò³, â³í
óí³êàëüíèé… ² ùîäíÿ íàâêîëî
íàøîãî õë³áîçàâîäó ÷óòè öåé
àðîìàò, — àðîìàò æèòòÿ, óñï³õó,
ïðîöâ³òàííÿ. Òîæ ìåøêàíöÿì

òà ãîñòÿì ì³ñòà º ãàðíà íàãîäà
çàéòè â ìàãàçèí «Êîçÿòèíõë³á»
³ ïî÷àñòóâàòèñÿ ñâ³æîñïå÷åíèì
õë³áîì òà êîíäèòåðñüêèìè âèðîáàìè, ÿê³ âèðîáëÿº õë³áîêîìá³íàò íàøîãî ð³äíîãî êðàþ.
«Êîçÿòèíõë³á» ÷åêàº íà âàñ.
Áóäåìî ðàä³ âñ³õ âàñ áà÷èòè».
486299

Новий рік у житті українців
БЛОГ
ЛІЛІЯ
МАКАРЕВИЧ,
ДИРЕКТОР МУЗЕЮ
ІСТОРІЇ МІСТА
КОЗЯТИН

Ó ôîíäàõ Ìóçåþ ³ñòîð³¿
ì³ñòà Êîçÿòèí çáåð³ãàºòüñÿ
äèâîâèæíà äëÿ áàãàòüîõ â³äâ³äóâà÷³â ñòàðîâèííà ëèñò³âêà
ïî÷àòêó 20 ñòîð³÷÷ÿ. Íà í³é
çîáðàæåíà áàðâèñòà çàêâ³ò÷àíà ó çåëåíü ç òèñíåííÿì,
íà ôîí³ ÿêî¿ ëàñò³âêà íåñå
ëèñòà ó äçüîáèêó «1-å ñ³÷íÿ».
Äîñèòü ÷àñòî ìè ÷óºìî ï³ä
÷àñ åêñêóðñ³é, í³áè äî ÷îãî
òóò ëàñò³âêà òà íîâîð³÷íà äàòà.
²ñòîð³ÿ ïîõîäæåííÿ Íîâîãî
ðîêó ³ òåìè ëèñò³âêè ñÿãàº
ùå ó äîõðèñòèÿíñüê³ ÷àñè
â æèòò³ óêðà¿íö³â. Ïåðøèì,
õòî ïîçíàéîìèâ ñó÷àñíèê³â ç
äèâîâèæíîþ ³ñòîð³ºþ ëàñò³âêè
º â³äîìèé ïîä³ëüñüêèé êîìïîçèòîð Ìèêîëà Ëåîíòîâè÷,
ÿêèé îçíàéîìèâ ç óêðà¿íñüêîþ
íîâîð³÷íîþ ëàñò³âêîþ óâåñü
ñâ³ò, çàïèñàâøè ó íàøèõ ïðàùóð³â çíàìåíèòó «Ùåäð³âêó»:
«Ùåäðèê, ùåäðèê, ùåäð³âî÷êà, ïðèëåò³ëà ëàñò³âî÷êà..»
Ï³ñíþ ç ðàä³ñòþ âèêîíóþòü
çíàìåíèò³ ³ íå äóæå ñï³âàêè
òà ìóçèêàíòè íàøî¿ ïëàíåòè.
À ìè ç âàìè ç äèòèíñòâà ¿¿
ðå÷èòàòèâîì âèãóêóâàëè, êîëè
á³ãàëè ïî ðîäè÷àõ ïîï³ä õàòàìè ùåäðóâàòè, íàâ³òü ó çà-

У фондах Музею історії міста Козятин зберігається старовинна листівка початку 20
сторіччя. На ній зображена ластівка, яка несе листа у дзьобику «1 січня»
áîðîíåí³ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ
÷àñè. ×îìó æ ëàñò³âêà ïðèë³òàº
ó çíàìåíèò³é ùåäð³âö³ âçèìêó
ï³ä íàø³ îñåë³, ñòàëè ö³êàâèòèñÿ ëèøå, ÿê âæå ï³äðîñëè.
Âèÿâëÿºòüñÿ, ó ñèâó äàâíèíó, êîëè íàø³ ïðåäêè æèëè
ó ãàðìîí³¿ ç äîâêîëèøíüîþ
ïðèðîäîþ, ñòàâèëèñü äî íå¿ ç
âåëèêîþ øàíîáîþ òà ââàæàëè
¿¿ ÷àñòèíîþ ñâîãî æèòòÿ ³ áîãîòâîðèëè, Íîâèé ð³ê ðîçïî÷èíàâñÿ 21 áåðåçíÿ, ó äåíü âåñíÿ-

íîãî ñîíöåñòîÿííÿ î 6 ãîäèí³
52 õâèëèíè, êîëè íàñòàâàëà
àñòðîíîì³÷íà âåñíà. Âîíè
ââàæàëè, ùî ç ïðîáóäæåííÿì
ïðèðîäè, ÿê ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³
áðóíüêè íà äåðåâàõ, ïîâåðòàþòüñÿ ç òåïëèõ êðà¿â ïòàõè ³
îñîáëèâà óëþáëåíèöÿ ó íàðîäó ëàñò³âêà, òî ðîçïî÷èíàºòüñÿ
íîâèé ð³ê.
Òàê áóëî íå çàâæäè, äîêè
êíÿçü Âîëîäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷ îô³ö³éíî íå çàïðîâàäèâ

ó 988 ðîö³ ó íàñ Õðèñòèÿíñòâî
³ ââ³â íîâèé ð³ê çà ñòàðèì â³çàíò³éñüêèì çâè÷àºì 1 âåðåñíÿ. Òà âñå æ ÷èìàëî íàðîäó
ùå äîâãî ³ äîâãî â³äçíà÷àëè
öèêë íîâîð³÷íèõ ñâÿò ó áåðåçí³. Ó 1342 ðîö³ ìèòðîïîëèò Ôåîãíîñò³é âèäàâ íàêàç
ïðî ºäèíå â³äçíà÷åííÿ Íîâîãî ðîêó — 1 âåðåñíÿ. Ñàìå ç
òîãî ÷àñó â óêðà¿íö³â ç’ÿâèâñÿ
çâè÷àé âíîñèòè íà ïîêóòü
ñí³ï æèòà àáî ä³äóõ, âèæàòèé

çà äðåâí³ìè çâè÷àÿìè ïåðøèì
íà çàãîí³ ïîëÿ.
À îñü ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî
ðîêó ó ñ³÷í³ çàïî÷àòêîâàíå
ðèìëÿíàìè â 46 ðîö³ äî íîâî¿
åðè ³ âïðîâàäæåíå Þë³ºì Öåçàðåì. Â³í îá’ºäíàâ ðèìñüêèé
òà äîñèòü òî÷íèé ºãèïåòñüêèé
êàëåíäàð³. Ó 1700 ðîö³ Ïåòðî
Âåëèêèé — ðîñ³éñüêèé öàð
çàïîçè÷èâ éîãî ó ªâðîïè ³
âèäàâ óêàç ïðî ñâÿòêóâàííÿ
Íîâîãî ðîêó 1 ñ³÷íÿ ç âèêîðèñòàííÿì ÿëèíîê òà ³ãðèù
ç ðîçâàãàìè.
À îò ñòàðèé íîâèé ð³ê, ÿêèé
ìè â³äçíà÷àºìî 14 ñ³÷íÿ,
ç’ÿâèâñÿ ëèøå ïîíàä 100 ðîê³â
òîìó âíàñë³äîê ðîçá³æíîñòåé
ì³æ þë³àíñüêèì òà ãðèãîð³àíñüêèì êàëåíäàðÿìè. 12 ëþòîãî
1918 ðîêó Óêðà¿íñüêà Öåíòðàëüíà Ðàäà òà óðÿä ÓÍÐ
óõâàëèëè çàêîí ïðî çàïðîâàäæåííÿ íîâîãî ãðèãîð³àíñüêîãî êàëåíäàðÿ, âíàñë³äîê ÷îãî
ï³ñëÿ 15 ëþòîãî îäðàçó íàñòàëî
1 áåðåçíÿ ³ Óêðà¿íà ïåðåéøëà
íà ñåðåäíüîºâðîïåéñüêèé ÷àñ.
Ç íîâîð³÷íèìè ñâÿòàìè áóäüòå
çäîðîâ³! Çàïðîøóºìî ç äîòðèìàííÿì êàðàíòèííèõ çàõîä³â
â³äâ³äàòè ìóçåé.
Äÿêóþ á³áë³îãðàôó-êðàºçíàâöþ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ á³áë³îòåêè Íàòàë³¿ Ñîëÿð
çà íàäàíó â³äïîâ³äíî¿ òåìàòèêè
íàðîäîçíàâ÷ó ë³òåðàòóðó.
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ВСЕ ПРОДОВЖУЄ ТІКАТИ
З КОЗЯТИНА У ХМІЛЬНИК
Зміни  Адміністративно-територіальна
реформа, в ході якої ліквідували
Козятинський район, вносить
свої корективи не лише у роботу
органів місцевого самоврядування.
Неочікувано для всіх деякі наші
інстанції перейшли у підпорядкування
нового районного центру
ОЛЕНА УДВУД

Òîòàëüíå ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè —
íå ºäèíèé íåïðèºìíèé ñþðïðèç, ÿêèé ÷åêàâ íà íàñ ó íîâîìó
ðîö³. Áî ï³ñëÿ ñâÿò, íåìîâ ñí³ã
íà ãîëîâó çâàëèëàñÿ íîâèíà ïðî
òå, ùî íàøå â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿
òåïåð áóäå ó ï³äïîðÿäêóâàíí³
Õì³ëüíèêà.
Âæå ó ïåðøèõ ÷èñëàõ
2021 ðîêó ïî÷àëè ðåîðãàí³çîâóâàòè ñèñòåìó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â îáëàñò³. Â³äòàê
íà Â³ííè÷÷èí³ ñòâîðèëè äâà
ðàéîííèõ óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ
÷îòèðè ðàéîííèõ â³ää³ëè ïîë³ö³¿. Íå âàæêî çäîãàäàòèñÿ,
ùî Êîçÿòèíñüêîãî ó ïåðåë³êó
íå áóëî. Áóëè ëèøå Â³ííèöüêå
ðàéîííå òà Ãàéñèíñüêå óïðàâë³ííÿ, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé,
Æìåðèíñüêèé, Õì³ëüíèöüêèé òà
Òóëü÷èíñüêèé â³ää³ëè. Â³äïîâ³äíî, íàø â³ää³ë ïîë³ö³¿ òåïåð áóäå
ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ Õì³ëüíèêà.
Íà ñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òàê³ íîâîââåäåííÿ ïîÿñíèëè çì³íàìè,

ïðîäèêòîâàíèìè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîþ ðåôîðìîþ.
Ïîë³ö³ÿ íå ºäèíà ïîòðàïèëà
ï³ä ðåîðãàí³çàö³þ. Çì³íè òîðêíóëèñÿ ³ «Â³ííèöÿîáëåíåðãî».
Ó Íîâîìó ðîö³ çì³íèëàñÿ îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà êîìïàí³¿. Â³äòàê íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³
ïî÷àëè ä³ÿòè â³ñ³ì ðàéîííèõ
ñòðóêòóðíèõ îäèíèöü. ² çíîâó

Ó Â³ííèöüê³é
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
îá³öÿþòü, ùî ïðîöåñ
ðåîðãàí³çàö³¿ íå
â³ä÷óþòü çâè÷àéí³
ãðîìàäÿíè
Êîçÿòèíñüêî¿ ó ïåðåë³êó íåìàº.
Òåðèòîð³þ íàøèõ, à òàêîæ Êàëèí³âñüêèõ åëåêòðîìåðåæ òåïåð
áóäóòü îáñëóãîâóâàòè Õì³ëüíèöüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³. ßê
ïîÿñíèëè íà ñàéò³ «Â³ííèöÿîáëåíåðãî», òàê³ çì³íè â³äáóëèñÿ íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ íàãëÿäîâî¿ ðàäè, ïðèéíÿòîãî ùå
15 ãðóäíÿ 2020 ðîêó.
Íà ÷åðç³ — ðåîðãàí³çàö³ÿ Êî-

У новому році першою
народилася дівчинка
ІРИНА ШЕВЧУК

 Ó ïåðøèé ïîíåä³ëîê íîâîãî ðîêó ìè çàòåëåôîíóâàëè
äî êîçÿòèíñüêîãî ïîëîãîâîãî
â³ää³ëåííÿ àáè ä³çíàòèñÿ, õòî
ïåðøèì â 2021 ðîö³ â íàøîìó
êðà¿ ç'ÿâèâñÿ íà ñâ³ò.
ßê ðîçïîâ³ëà ñòàðøà àêóøåðêà àêóøåðñüêî-ã³íåêîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ë³êàðí³
²ðèíà Ïîïëàâñüêà, â íîâîð³÷íó
í³÷ ïîëîã³â íå áóëî. Òàê ÿê ³
ïåðøîãî òà äðóãîãî ñ³÷íÿ.
— Òðåòüîãî ñ³÷íÿ 2021 ðîêó
î 00.30 íàðîäèëàñÿ ä³â÷èíêà,
ç âàãîþ 3 ê³ëîãðàìè 200 ãðàì³â

³ çðîñòîì 57 ñàíòèìåòð³â, —
êàæå ²ðèíà Ïîïëàâñüêà. — ²
ìàìà, ³ íåìîâëÿ ïî÷óâàþòüñÿ
äîáðå.
Íîâîíàðîäæåíà îùàñëèâèëà
ñ³ì'þ ³ç Çàë³çíè÷íîãî. Â³òàºìî áàòüê³â ç ïîïîâíåííÿì ó
ðîäèí³!
Íàãàäàºìî, â ìèíóëîìó 2020
ðîö³, íà Êîçÿòèíùèí³ ïåðøèì
íàðîäèâñÿ õëîï÷èê. Ìàëþê
ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò â àêóøåðñüêîã³íåêîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ áëèçüêî 10 ãîäèíè
ðàíêó. Ç âàãîþ ïîíàä 3 ê³ëî
òà çðîñòîì ó 57 ñàíòèìåòð³â.

Це — Хмільницький відділ поліції. Відтепер наш поліцейський відділ
буде у його підпорядкуванні
çÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Ðàéîí âæå äàâíî
ë³êâ³äóâàëè, ùå äî íîâîãî ðîêó
ë³êâ³äóâàëè ³ íàøó ðàéîííó ðàäó.
ÐÄÀ ïîêè ïðàöþº, àëå çì³íè
íåâ³äâîðîòí³.
Ó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âæå
âèçíà÷èëèñÿ ç òèì, ÿê áóäå ïðîõîäèòè ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿. Öå
îáãîâîðþâàëè ï³ä ÷àñ íàðàäè,
ÿêó ïðîâåëè 6 ñ³÷íÿ. Òî÷íî â³äîìî, ùî ó Õì³ëüíèöüê³é ÐÄÀ

áóäå ùîíàéá³ëüøå 115 øòàòíèõ
ïðàö³âíèê³â. Äî ñëîâà, öå íàéìåíøå ñåðåä óñ³õ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é â îáëàñò³.
Ó Â³ííèöüê³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îá³öÿþòü, ùî ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿ íå â³ä÷óþòü çâè÷àéí³
ãðîìàäÿíè, òîìó ùî íàñåëåííþ
ïðîäîâæàòü íàäàâàòè íåîáõ³äí³
ïîñëóãè, çîêðåìà ó ñîö³àëüí³é
ñôåð³.
«Ó ïîâíîìó îáñÿç³ áóäå çáå-

ðåæåíî ä³þ÷³ Ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé òà ìàêñèìàëüíî çáåðåæåíî øòàò ³ ñòðóêòóðó Óïðàâë³íü
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî Ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé òà Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó áóäóòü ³ íàäàë³ íàäàâàòè
ïîñëóãè ÿê â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè â ðîçð³ç³ âñ³õ 27 ðàéîí³â
îáëàñò³, ÿê³ ³ñíóâàëè äî ðåôîðìóâàííÿ ðàéîí³â», — éäåòüñÿ
íà ñàéò³ ÎÄÀ.

Ми треті в області за темпами
поширення коронавірусу
ОЛЕНА УДВУД

 Ïàíäåì³ÿ, ùî âèðóº âæå òàê
äîâãî, äîñ³ íå âùóõàº. Çà äàíèìè
Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ó ñâ³ò³ íà COVID-19
çàõâîð³ëî âæå 92 ì³ëüéîíè ëþäåé. Êîðîíàâ³ðóñ ï³äõîïèëî
á³ëüøå 1 ì³ëüéîíà óêðà¿íö³â.
Â³ííè÷÷èíà, õî÷ ³ íå º ë³äåðîì
çà ê³ëüê³ñòþ ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â, ó íàñ õâîðèõ òåæ âèñòà÷àº. Ñòàíîì íà 11 ðàíêó ñåðåäè,
13 ñ³÷íÿ, â îáëàñò³ çàðåºñòðóâàëè
âæå 24071 âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ
íà COVID-19.
Çà òåìïàìè ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó Êîçÿòèíùèíà íà òðåòüîìó

ì³ñö³ ñåðåä óñ³õ ðåã³îí³â îáëàñò³.
Á³ëüøå íàñ ðåºñòðóþòü íîâèõ âèïàäê³â õ³áà ùî ó Â³ííèö³ òà Â³ííèöüêîìó ðàéîí³. Çà äàíèìè Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, ñòàíîì íà ðàíîê ñåðåäè,
13 ñ³÷íÿ, ó íàñ áóëî çàðåºñòðîâàíî
âæå 1142 âèïàäêè COVID-19.
Ïîçíà÷êó ó 1000 ìè ïåðåòíóëè ùå äî Íîâîãî ðîêó. Çà ïåðø³
13 äí³â ñ³÷íÿ äîäàëîñÿ 53 íîâèõ
âèïàäêè.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ñåêòîðó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Êîçÿòèíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ñòàíîì
íà â³âòîðîê, 12 ñ³÷íÿ, ó íàñ áóëî
197 àêòèâíèõ õâîðèõ. Ïåðåâàæíà

á³ëüø³ñòü ç íèõ ë³êóâàëèñÿ âäîìà.
Ó Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ ñòàíîì íà 12 ñ³÷íÿ ïåðåáóâàëî 7 ïàö³ºíò³â ç êîðîíàâ³ðóñîì, 5 ïàö³ºíò³â ³ç ï³äîçðîþ
íà COVID-19 òà 11 ïàö³ºíò³â ³ç
ïíåâìîí³ºþ. Çàïîâíþâàí³ñòü
ë³æêîâîãî ôîíäó õâîðèìè íà êîðîíàâ³ðóñ ñêëàëà âñüîãî 15 %. ²ç
80 ë³æîê áóëî çàéíÿòî 12.
Ìàºìî é õîðîøó íîâèíó —
çà 13 äí³â ñ³÷íÿ í³õòî ç êîçÿòèí÷àí íå ïîìåð â³ä êîðîíàâ³ðóñó.
Îñòàíí³é ëåòàëüíèé âèïàäîê çàô³êñóâàëè ïåðåä Íîâèì ðîêîì —
31 ãðóäíÿ íåäóãà çäîëàëà 71-ð³÷íîãî ìåøêàíöÿ Ñåñòðèí³âêè.
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БЮДЖЕТ-2021: НА ЩО
СПРЯМУЮТЬ НАШІ ПОДАТКИ?
Гроші  На передноворічній сесії
депутати прийняли бюджет Козятинської
громади на 2021 рік. Аналізуємо цифри з
головного фінансового документа. Скільки
мільйонів планують витратити на зарплату
працівників міської ради, на що виділили
у 10 разів менше коштів, ніж минулого
року, а на що, навпаки, в рази більше?
ОЛЕНА УДВУД

Ùîðîêó íàøà ì³ñüêà ðàäà
íàïåðåäîäí³ Íîâîð³÷íî-Ð³çäâÿíèõ ñâÿò ïðèéìàº äëÿ Êîçÿòèíà áþäæåò íà íàñòóïíèé
ð³ê. Ïðîòå öüîãîð³÷ º îäíà
âàãîìà â³äì³íí³ñòü. Ñêàðáíèöÿ íà 2021 ð³ê ðîçðàõîâàíà íå
ëèøå íà ì³ñòî, à é íà óñ³ ñåëà
íàøî¿ ãðîìàäè. Íàãàäàºìî, ùî
â³äïîâ³äíî äî àäì³í³ñòðàòèâíîòåðèòîð³àëüíî¿ ðåôîðìè ãðîìàäè óêðóïíþþòüñÿ. Â³äòàê,
äî Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ïðèºäíóþòüñÿ ñ³ì ñ³ëüðàä çã³äíî ç ïåðñïåêòèâíèì ïëàíîì,
ÿêèé ðîçðîáèëî Ì³í³ñòåðñòâî
ðîçâèòêó ãðîìàä òà òåðèòîð³é.
Òîæ òåïåð íàø³ ô³íàíñè áóäóòü
ðîçïîä³ëåí³ íà ì³ñòî, ñìò Çàë³çíè÷íå òà ùå 14 ñ³ë.
ЧОМУ БЮДЖЕТ МОЖЕ
«СХУДНУТИ»
Äåïóòàòè çàòâåðäèëè íàøó
ñêàðáíèöþ ó ðîçì³ð³ 239,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Öå áåç âðàõóâàííÿ êîøò³â, ÿê³ ìè îòðèìàºìî
ç äåðæàâíîãî, îáëàñíîãî òà ðàéîííîãî áþäæåò³â, òàê çâàíèõ
ñóáâåíö³é.
Öÿ öèôðà — ïðîãíîç çà îïòèì³ñòè÷íèì ñöåíàð³ºì, ÿêèé
ïåðåäáà÷àº, ùî çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé êàðàíòèí çàâåðøèòüñÿ äî 1 êâ³òíÿ. ßêùî öüîãî íå
ñòàíåòüñÿ, áþäæåò ìîæå «ñõóäíóòè» äî ê³íöÿ 2021 ðîêó ³ äîâåäåòüñÿ âð³çàòè âèäàòêè. Óñå
çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêîþ áóäå
åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ. Àäæå
ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó âïëèâàº
íà åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè.
Íàø áþäæåò â îñíîâíîìó
ôîðìóþòü ð³çí³ âèäè ïîäàòê³â.
Â³äïîâ³äíî, ÷èì á³ëüøå ïîäàòê³â
ñïëà÷óºòüñÿ, òèì á³ëüøà ì³ñüêà
ñêàðáíèöÿ. Àëå ÷åðåç çàïðîâàäæåííÿ êàðàíòèííèõ çàõîä³â
÷àñòèíà ëþäåé çàëèøèëàñÿ áåç
ðîáîòè, òîæ, â³äïîâ³äíî, çìåíøèëèñÿ ³ ïîäàòêè.
Îêð³ì êîðîíàêðèçè, íà íàø
áþäæåò íåãàòèâíî ìîæå âïëèíóòè ùå îäèí ôàêòîð — ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü
÷åðåç àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòî-

ð³àëüíó ðåôîðìó. Ïîÿñíèìî öå
íà ïðîñòîìó ïðèêëàä³. Ó íàøîìó ì³ñò³ º Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Îñê³ëüêè Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí
ë³êâ³äóâàëè, ÐÄÀ ñêîðî ðåîðãàí³çóþòü. Öå, çíîâó æ òàêè,
ì³íóñ íàäõîäæåííÿ â³ä ïîäàòê³â
ïðàö³âíèê³â.
Êð³ì òîãî, Õì³ëüíèöüêà ðàéîííà ðàäà ìîæå ë³êâ³äóâàòè äåÿê³ óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ÿê³
áóëè ðàéîííèìè. Äî ïðèêëàäó,
ùå äî Íîâîãî ðîêó «ï³ä í³æ» âæå
ïîòðàïèëè ðàéîííèé òåðöåíòð,
Êîçÿòèíáóä òà ðàä³î «Ïðîì³íü».
À òàì òåæ ïðàöþâàëè ëþäè, ÿê³
ñïëà÷óâàëè ïîäàòêè ç³ ñâî¿õ çàðîá³òíèõ ïëàò, ÿê³ ïîïîâíþâàëè
ì³ñüêó ñêàðáíèöþ.

Íà óòðèìàííÿ äîð³ã
çàêëàëè âñüîãî
4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Òîä³ ÿê ìèíóëîãî ðîêó
ïëàíóâàëè âèòðàòèòè
íà äîðîãè 10,7 ìëí
Çà ïðîãíîçàìè, íàâåäåíèìè ó
àíàë³òè÷í³é çàïèñö³ äî áþäæåòó,
ó 2021 ðîö³ ê³ëüê³ñòü øòàòíèõ
ïðàö³âíèê³â ìîæå ñêîðîòèòèñÿ
íà 450–1000 îñ³á. Çâ³ñíî, ìîâà
éäå íå ëèøå ïðî òèõ, õòî ïðàöþº
ó áþäæåòí³é ñôåð³ ÷è êîìóíàëüíèõ óñòàíîâàõ, à ëþäåé, ÿê³ çàä³ÿí³ â ð³çíèõ ãàëóçÿõ.
СКІЛЬКИ ДАДУТЬ НАМ І
СКІЛЬКИ ВІДДАМО МИ
Äîäàòêîâî íàø áþäæåò îòðèìàº ñóáâåíö³þ. ßê ìè âæå çãàäóâàëè, öå ãðîø³, ÿê³ íàä³éäóòü
ó íàøó ñêàðáíèöþ â³ä äåðæàâè,
îáëàñò³ ÷è ðàéîíó. Ïëàíóºòüñÿ,
ùî ó 2021 ðîö³ ìè îòðèìàºìî
òàêó ñóáâåíö³þ ó ðîçì³ð³ 104,7
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Â îñíîâíîìó
öå êîøòè äëÿ ãàëóç³ îñâ³òè.
Ïðîòå íå ëèøå äåðæàâíèé áþäæåò äàº êîøòè íàì. ×àñòèíó
äîâåäåòüñÿ â³ääàòè ³ ç âëàñíî¿
ñêàðáèíö³ äåðæàâ³. Ïëàíóºòüñÿ,
ùî ìè ïåðåðàõóºìî ç íàøîãî
áþäæåòó ó äåðæàâíèé 27,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

199,4 млн грн

РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ ПО ГАЛУЗЯМ

33,6 млн грн

ОСВІТА

ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

18,1 млн грн

ЖКГ
НА ЩО ВИТРАТЯТЬ
НАЙМЕНШЕ
Òåïåð ïîäèâèìîñÿ, ÿê áþäæåòí³ êîøòè ðîçïîä³ëèëè ïî
ð³çíèõ ãàëóçÿõ. Íàéìåíøèé
øìàò áþäæåòíîãî ïèðîãà îòðèìàëà êóëüòóðà òà ñïîðò. Íà îáèäâ³ ñôåðè ïëàíóþòü âèòðàòèòè
ïî 5,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Á³ëüø³ñòü öèõ êîøò³â ï³äóòü
íà çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèê³â
áóäèíê³â êóëüòóðè, ìóçåþ, áàñåéíó, ñòàä³îíó «Ëîêîìîòèâ»,
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿
øêîëè. Ùå ÷àñòèíà ïåðåäáà÷åíà íà îïëàòó êîìóíàëêè. Ðåøòó âèòðàòÿòü äëÿ ³íøèõ ïîòðåá.
Çîêðåìà, íà îðãàí³çàö³þ êóëüòóðíèõ çàõîä³â öüîãîð³÷ ïåðåäáà÷åíî 412 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
À îò æèòëîâî-êîìóíàëüíîìó
ãîñïîäàðñòâó ïåðåïàäå âäâ³÷³
á³ëüøå êîøò³â. Íà öþ ãàëóçü
ïëàíóþòü âèòðàòèòè 11,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. ²ç öèõ êîøò³â 1,1
ì³ëüéîíà ïåðåäáà÷åíî äëÿ âèäà÷³
îäíîðàçîâî¿ äîïîìîãè ÎÑÁÁ. Íà
âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ ïëàíóþòü
âèòðàòèòè 4,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
³ ùå ï³â ì³ëüéîíà íà ïðèäáàííÿ
áàê³â äëÿ ñì³òòÿ.
НА ПРОЇЗД — В 10 РАЗІВ
МЕНШЕ
Íà ñîö³àëüíèé çàõèñò ïëàíóþòü âèòðàòèòè 15 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Äâ³ òðåòèíè öèõ êîøò³â, òîáòî 10 ì³ëüéîí³â, ï³äå
íà çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíèìè

ДЕРЖАВНЕ
УПРАВЛІННЯ

15 млн грн

МЕДИЦИНА

11,9 млн грн

27,7 млн грн

СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ

5,8 млн грн
СПОРТ
ïîñëóãàìè ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, ïåíñ³îíåð³â òà õâîðèõ, ÿê³ íå
çäàòí³ ñàì³ ñåáå îáñëóãîâóâàòè.
Ùå äâà ì³ëüéîíè ïëàíóþòü âèä³ëèòè íà ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó,
ï³ëüãè òà â³äçíà÷åííÿ ãðîìàäÿí
äî ïàì’ÿòíèõ äàò. Ðåøòó ðîçïîä³ëèëè íà ³íø³ ïîòðåáè. Çîêðåìà, êèäàºòüñÿ ó â³÷³ ñòàòòÿ âèäàòê³â íà êîìïåíñàö³þ ïðî¿çäó
çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì. ßêùî
ó ìèíóëîð³÷íîìó áþäæåò³ íà öå
çàêëàëè àæ 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü,
òî öüîãîð³÷ — ó 10 ðàç³â ìåíøå.
Ìåäèöèíà îð³ºíòîâíî îäåðæèòü 18,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çà
ö³ êîøòè ô³íàíñóþòüñÿ Ì³ñüêà ë³êàðíÿ òà Ì³ñüêà ñ³ìåéíà
ìåäèöèíà. Çîêðåìà, íà ðåìîíò
ïîêð³âë³ îñòàííüî¿ ó áþäæåò³
çàêëàëè 1,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Ïðîòå âèäàòêè çà ö³ºþ ñòàòòåþ
ìîæóòü çàçíàòè çì³í, àäæå ó
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ ì³ñüêî¿
ðàäè òåïåð áóäå ùå îäèí çàêëàä
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ — Öåíòðàëüíà
ðàéîííà ë³êàðíÿ. ¯¿ ì³ñòî «âçÿëî
ï³ä ñâîº êðèëî» íà ñåñ³¿, ïðîâåäåí³é ïåðåä Íîâèé ðîêîì.
ТРІЙКА ЛІДЕРІВ
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ çà âèäàòêàìè — äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ. Íà
öþ ñôåðó ïëàíóþòü âèòðàòèòè
27,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. ²ç ö³º¿
ñòàòò³ ô³íàíñóþòüñÿ âèêîíàâ÷èé
êîì³òåò òà ÷îòèðè óïðàâë³ííÿ
ì³ñüêî¿ ðàäè. ²ç ö³º¿ ñóìè 25
ì³ëüéîí³â ï³äóòü íà çàðîá³òíó

5,8 млн грн
КУЛЬТУРА
ïëàòó ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ ðàäè.
Çà êðîê äî ïåðøîãî ì³ñöÿ
îïèíèëàñÿ ñòàòòÿ áþäæåòó ï³ä
íàçâîþ «Åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü».
Íà öå çàêëàëè 33,6 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü. Ñþäè âõîäÿòü, çîêðåìà, âèãîòîâëåííÿ ïðîåêò³â
çåìëåóñòðîþ, ³íâåíòàðíèõ ñïðàâ,
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
÷ëåíñüê³ âíåñêè äî àñîö³àö³¿ ì³ñò
Óêðà¿íè, óòðèìàííÿ äîð³ã. Íà
îñòàíí³é ïóíêò â áþäæåò³ çàêëàëè âñüîãî 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Òîä³ ÿê ìèíóëîãî ðîêó ïëàíóâàëè âèòðàòèòè íà äîðîãè àæ 10,7
ì³ëüéîíà.
Íàéá³ëüøå êîøò³â ³ç ñòàòò³
«Åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü» âèä³ëèëè íà ïðîãðàìó «Ïèòíà
âîäà» — öå 28,6 ì³ëüéîíà. Ùå
50 òèñÿ÷ çàêëàëè íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïëîù³. Òîæ,
ìîæëèâî ìè òàêè äî÷åêàºìîñÿ
óïîðÿäêóâàííÿ öåíòðàëüíî¿ ïëîù³ ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó.
Áþäæåòíèì ðåêîðäñìåíîì
öüîãîð³÷ º îñâ³òà. Íà öþ ãàëóçü
ïëàíóþòü âèòðàòèòè ìàéæå 200
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ùîïðàâäà,
öå ç óðàõóâàííÿì ñóáâåíö³é, ÿê³
ñêëàäàþòü ïîëîâèíó ö³º¿ ñóìè.
²ç öèõ êîøò³â áóäóòü ô³íàíñóâàòèñÿ çàêëàäè îñâ³òè. Çîêðåìà
øêîëè, ÿêèõ ñòàëî âäâ³÷³ á³ëüøå:
ìèíóëîãî ðîêó çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó óòðèìóâàëèñÿ 6
øê³ë, à öüîãîð³÷ ¿õ áóäå âæå 14.

6

²ÍÒÅÐÂ’Þ
RIA-Ê, 14 ñ³÷íÿ 2021

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

ПРО РЕЗОНАНСНІ ЗЛОЧИНИ,
«ВИСЯКИ» ТА РОЗКРИТТЯ
Підсумки  Вбивство, наркотики,
крадіжки, шахрайство, «гарячі жнива».
Очільник козятинської поліції розповів
про резонансні злочини минулого
року. А також повідомив про зміни
у роботі поліцейських. Хто буде
замість дільничних інспекторів та чому
поліцейських буде більше?
ІРИНА ШЕВЧУК

Áëèçüêî ðîêó òîìó, íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ, ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
â³äáóëîñÿ ñëóæáîâå ïåðåì³ùåííÿ êåð³âíèê³â ðàéîííèõ â³ää³ë³â
ïîë³ö³¿. Ó íàøîìó â³ää³ëåíí³ òîä³
ïðåäñòàâèëè íîâîãî êåð³âíèêà —
â³ííè÷àíèíà Ðîìàíà Àíäðóùàêà. ßê³ çì³íè â³äáóëèñÿ, ñê³ëüêè
çëî÷èí³â ðîçêðèëè, à ñê³ëüêè
í³. Òà ùî áóäå ç ïîë³ö³ºþ ï³ñëÿ
ñòâîðåííÿ ÎÒÃ — ï³äñóìîâóºìî ïðîéäåøí³é êðèì³íàëüíèé
2020 ð³ê íà Êîçÿòèíùèí³
— Ðîçêàæ³òü ïðî çëî÷èíí³ñòü
íàøîãî êðàþ. ×îãî áóëî ñêîºíî
á³ëüøå? — çàïèòàëè ìè ó Ðîìàíà
Àíäðóùàêà.
— Çà íàâàíòàæåííÿì Êîçÿòèíùèíà òðåòÿ â îáëàñò³, — êàæå
Ðîìàí Àíäðóùàê. — Ñòðóêòóðà
çëî÷èííîñò³: ìàéíîâ³, êîðèñëèâ³
çëî÷èíè, òîáòî êðàä³æêè. ßêùî
îõàðàêòåðèçóâàòè ñòàí çëî÷èííîñò³, òî â íàñ áóëà ïðîáëåìà ç
êâàðòèðíèìè êðàä³æêàìè. Òàê,
âë³òêó, ñï³ëüíî ç³ æìåðèíñüêèìè êîëåãàìè ìè ïîïðàöþâàëè ³
çàòðèìàëè æèòåëÿ Êèºâà, ÿêèé
ñêî¿â íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíà
ç áóäèíê³â 15 êðàä³æîê. Êðàâ
çîëîòî, ãðîø³ ³ çíèêàâ ç ì³ñöÿ
ïîä³¿. Òàê³ ïîãðàáóâàííÿ áóëè
íåîäíîðàçîâ³. Òàêîæ çàòðèìóâàëè ðàí³øå ñóäèìèõ çëî÷èíö³â,
ÿê³ ê³ëüêà ðàç³â êîðèñòóâàëèñü
ìîìåíòàìè ³ öóïèëè òåëåôîíè
ó ï’ÿíèõ. ßêùî áðàòè çà øàõðàéñòâàìè, òî òóò ä³éñíî á³äà.
Àëå âîíà íå ëèøå íàøà, à äåðæàâíà. Íàïðèêëàä, ÿêùî âçÿòè
êóï³âë³ ÷åðåç ³íòåðíåò, òî ñóòòºâî âïëèíóòè íà öå ìè íå ìîæåìî. Çâ³ñíî, ìè ïåðåâ³ðÿºìî,
âñòàíîâëþºìî îñîáó. Àëå â³äñë³äêóâàòè âñå âàæêî. ßêùî áðàòè ïî çëî÷èíàõ, ÿê³ ñêîþâàëèñÿ
â³äíîñíî ïåíñ³îíåð³â, òî øàõðà¿
÷àñòî êîðèñòóâàëèñÿ ñõåìîþ ïðî
ïîòðàïëÿííÿ ðîäè÷³â ó á³äó. Âèêðèëè ãðóïó ðàí³øå ñóäèìèõ —
íåäîáðîçè÷ëèâö³â ç-ï³ä íåï³äêîíòðîëüíî¿ òåðèòîð³¿ ÄÍÐ òà
ËÍÐ, ÿê³ òåëåôîíóâàëè ç çîíè.
— ßêà ñèòóàö³ÿ ç íàðêîçëî÷èíí³ñòþ?
— Òàêå ñîö³àëüíå ÿâèùå, ÿê

íàðêîòèêè âàæêî ïîáîðîòè. Ç
ïî÷àòêó ðîêó ïàíóâàëà ñîö³àëüíà
íàïðóãà. Íå ðàç ÷óâ â³ä äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó ÷è çàñòóïíèê³â,
ùî º áàãàòî ïèòàíü ³ç íàðêîçëî÷èííîñò³. Àëå ìè ïîòèõåíüêó ¿õ
ïîçí³ìàëè. Çàòðèìàëè çëî÷èíö³â, ÿê³ äîâãèé ÷àñ çàéìàëèñÿ
çáóòîì íàðêîòèê³â ïî ì³ñòó
— ßêå çàê³í÷åííÿ ó ñïðàâè ïðî
çàãèáëîãî â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ
Àðòóðà Òðîíöà?
— Ìè äîïèòàëè áàãàòî ëþäåé, ïðîâåëè ðÿä åêñïåðòèç òà
ñë³ä÷èõ ä³é. Íàðàç³ ïðîâàäæåííÿ
çà ñòàòòåþ 115 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó (óìèñíå âáèâñòâî) ç
ïðèì³òêîþ «Íåùàñíèé âèïàäîê» çàêðèòî.
— ×èì çàê³í÷èëèñü «ãàðÿ÷³
æíèâà» â Ìàõàðèíöÿõ?
— Íà Ìàõàðèíåöüêèõ ïîëÿõ
íàøèìè ïðàö³âíèêàìè áóëè
ïðîâåäåí³ çàõîäè ³ç çàáåçïå÷åí-

Íà ø³ñòü òèñÿ÷
ëþäåé ìàº áóòè îäèí
ñï³âðîá³òíèê ïîë³ö³¿.
Ó Êîçÿòèí³ ä³ëüíè÷íèõ
îô³öåð³â ãðîìàä áóäå
á³ëüøå øåñòè îñ³á
íÿ îõîðîíè ïóáë³÷íîãî ïîðÿäêó ³
áåçïåêè. Íà äàíèé ÷àñ Ñ. Á. îãîëîøåíî ï³äîçðó. Â³äíîñíî íüîãî ñêåðîâàí³ ìàòåð³àëè äî ñóäó
(ðîçáèâ â³êíî êîìáàéíà). ²íøèìè ïðîâàäæåííÿìè çàéìàºòüñÿ
ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³. ×åðåç òå, ùî â³äáóâàëîñÿ â íàñ íà ïîëÿõ, â ìåíå áóëî
ãðîìàäñüêå ñëóõàííÿ ç ì³ñöåâèìè àêòèâ³ñòàìè. ß ââàæàþ,
ùî ìè ëþäÿì âñå ðîç'ÿñíèëè.
Ä³ÿëè â ðàìêàõ çàêîíó, íå ïðèéìàëè í³ÿêó ³ç ñòîð³í, ðîáèëè
ñâîþ ðîáîòó.
— Öüîãî ðîêó íà Êîçÿòèíùèí³
âáèëè 92-ð³÷íó áàáóñþ. Âáèâöþ
çàòðèìàëè?
— Ìè â³äïðàöþâàëè âñ³ âåðñ³¿,
ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ ³ ðîäè÷³â, ³ ðàí³øå ñóäèìèõ. Íà ñüîãîäí³øí³é
äåíü 25-ð³÷íèé õëîïåöü (ñóñ³ä
ïîòåðï³ëî¿) ï³äîçðþºòüñÿ ó ñêîºíí³ íàâìèñíîãî âáèâñòâà. Éîãî

У кабінеті у головного поліцейського Козятинщини багато іграшкових машинок.
Колекціонувати модельки поліцейських авто — одне із його захоплень
ïðîâèíó ìàº âèçíà÷èòè ñóä. Íàðàç³ â³í ïåðåáóâàº ó ñë³ä÷îìó
³çîëÿòîð³ ì³ñòà Â³ííèö³. Ðàí³øå
íå áóâ ñóäèìèé, ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ, áóâ â ÀÒÎ (äâà
ðîêè íà ïåðåäîâ³é). Âèÿâèëîñü,
ùî ì³æ ïîòåðï³ëîþ ³ íèì âèíèê ìèòòºâèé êîíôë³êò. Ïðî
öå ï³äîçðþâàíèé ç³çíàâñÿ ñàì.
Òàêîæ éîãî âèíó äîâîäÿòü ³ ðÿä
ïðîâåäåíèõ åêñïåðòèç.
— Íà ÿêîìó åòàï³ ñïðàâà Âîëîäèìèðà Àâäººâà — õëîïöÿ, ÿêèé
ïîòðàïèâ ï³ä êîëåñà ïî¿çäà?
— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íåþ
çàéìàþòüñÿ â³ííèöüê³ ñë³ä÷³.
Òàêå áàæàííÿ ïðîÿâèëè áàòüêè
ïîòåðï³ëîãî.
— Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ùå
ïðî ñòð³ëÿíèíó â ó÷èëèù³. Âèííèé
ïîí³ñ ïîêàðàííÿ?
— Öå áóâ ïîáóòîâèé êîíôë³êò, íå ïîâ’ÿçàíèé ç òðóäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Íàðàç³ ÷îëîâ³ê
ï³ä âàðòîþ. Ïîðóøåíî ñòàòòþ
çà çàìàõ íà âáèâñòâî.
— Äàâàéòå ïåðåéäåìî äî öèôð.
Ñê³ëüêè çëî÷èí³â ðîçêðèëè ³ ÷è º
«âèñÿêè»?
— ßêùî ïîð³âíþâàòè ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ç ðîçêðèòòÿ çëî÷èííîñò³, òî, íàïðèêëàä, ïî ì³ñòó
Â³ííèö³ çëî÷èí³â çàðåºñòðîâàíî 1300, ç íèõ 700 — ðîçêðèòî.
Ó Êîçÿòèí³ ¿õ 521, ç íèõ ðîçêðèòî 295 (57%). «Âèñÿêè» º
ïî êðàä³æêàõ ³ øàõðàéñòâó.
— ßê³ çì³íè ÷åêàþòü íà ïîë³ö³þ
ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ ÎÒÃ?
— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïîë³ö³ÿ ïåðåáóâàº â ïðîöåñ³ ðå-

ôîðìóâàííÿ, îñê³ëüêè â³äáóëèñÿ
òåðèòîð³àëüí³ çì³íè. Ó çâ'ÿçêó
ç òèì, ùî Êîçÿòèíñüêèé êðàé
îäíà ç íàéá³ëüøèõ çîí îáñëóãîâóâàííÿ, çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
³ îñîáîâîãî ñêëàäó. Ìè áóäåìî â³äíîñèòèñÿ ³ äî Êàëèí³âêè, ³ äî Õì³ëüíèêà. Òîìó äîäàëè ùå ÷îòèðè ïîñàäè. ßêùî
áðàòè çà ê³ëüê³ñíèì ñêëàäîì,
òî ïðèáëèçíî, íå ìîæó ñêàçàòè äîñêîíàëî, â Êàëèí³âö³
áóäå äî 80 îñ³á, â Õì³ëüíèêó —
äî 100, à â íàñ — á³ëüøå 110.
— Õòî áóäå çàì³ñòü ä³ëüíè÷íèõ
³íñïåêòîð³â?
— Íàðàç³ îäíèì ç îñíîâíèõ
ïèòàíü º ñòâîðåííÿ ïîë³öåéñüêèõ ãðîìàäè. Ï³ëîòíèé ïðîöåñ (ñï³ëüíî ç ì³æíàðîäíèìè
ïàðòíåðàìè Óêðà¿íè) óæå çàïóñòèëè — ïîë³öåéñüê³ çóñòð³ëèñÿ
ç êîæíèì ç ãîë³â ÎÒÃ Êîçÿòèíùèíè. Êîæíà ÎÒÃ áóäå ìàòè
ñâîãî ä³ëüíè÷íîãî îô³öåðà ãðîìàäè.
Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ Óêðà¿íè äàº ïðàö³âíèêàì çàðïëàòó,
à ì³æíàðîäí³ ïàðòíåðè êóïóþòü
àâòîìîá³ëü, ÿêèé áóäå îñíàùåíèé âñ³ì íåîáõ³äíèì. Íàðàç³
òðèâàº îáëàøòóâàííÿ ñëóæáîâîãî êàá³íåòó, äå áóäóòü ïðîõîäèòè íàâ÷àííÿ. Âñ³ ÷îòèðè ãîëîâè ÎÒÃ õî÷óòü áðàòè â öüîìó
ó÷àñòü, îñê³ëüêè âñ³ çàö³êàâëåí³
â òîìó, ùîá ìàòè ïðàâó ðóêó òåðèòîð³àëüíîãî ãîëîâè â äîïîìîç³
ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè
ãðîìàäñüêîãî ïóáë³÷íîãî ïîðÿäêó. Íà ø³ñòü òèñÿ÷ ëþäåé ìàº

áóòè îäèí ñï³âðîá³òíèê ïîë³ö³¿.
Ó Êîçÿòèí³ ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â ãðîìàä áóäå á³ëüøå øåñòè
îñ³á, Ñàìãîðîäîöüêà ÎÒÃ ìàòèìå îäíîãî, à Ìàõí³âåöüêà òà
Ãëóõîâåöüêà — ïî äâà.
— ×è â³äáóëèñÿ ó â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ êàäðîâ³ çì³íè? Ìîæëèâî
êîãîñü çâ³ëüíèëè?
— Áåç êàäðîâèõ çì³í íå îá³éøëîñÿ. Ðîáèìî ïåðåñòàíîâêè.
Â çâ'ÿçêó ç íåâïåâíåí³ñòþ â äîáðîïîðÿäíîñò³, îäèí ïðàö³âíèê
ïåðåâåäåíèé â ³íøèé ï³äðîçä³ë,
íå ïîâ'ÿçàíèé ç ðîáîòîþ ç ãðîìàäÿíàìè. Äåÿêèõ ñë³ä÷èõ ïåðåâåëè â ä³ëüíè÷í³ ³ íàâïàêè,
îñê³ëüêè íå ñïðàâëÿþòüñÿ. Çì³íèâñÿ ³ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿. Íà çàì³íó
Â’ÿ÷åñëàâó Ñóøêó, ÿêèé òåïåð
áóäå íà÷àëüíèêîì ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ, ïðèéøîâ ïðàâîîõîðîíåöü ç Êàëèí³âêè — Îëåêñàíäð
Ï³äãåðñüêèé.
— Ðåìîíò ó ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ íå ïëàíóºòå?
— Â ðàìêàõ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³ íàì
âèä³ëèëè 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òîæ
ðåìîíò íå çà ãîðàìè — âæå ïðèäáàëè áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ïîì³íÿëè âõ³äí³ äâåð³, â³êíà, çàêóïèëè øïàëåðè.
— À ùî öå çà ö³êàâà êîëåêö³ÿ
ìàøèíîê ó âàøîìó êàá³íåò³?
— Öå îäíå ³ç ìî¿õ çàõîïëåíü.
Êîëåêö³îíóþ ïîë³öåéñüê³ àâòî.
¯õ òóò áëèçüêî 80 øòóê. ª ì³í³òðàíñïîðò ç Óêðà¿íè, Ïîëüù³ òà
Êàçàõñòàíó.
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ІСТОРІЇ, ЩО ВРАЖАЮТЬ: ЯК
ВИ РЯТУВАЛИ ЗЕМЛЯЧОК
Добрі серця  Протягом року, що минув, козятинчани
творили чудеса та не стояли осторонь чужих бід. За лічені
дні на боротьбу з важкими хворобами дітей переказували
неймовірні суми грошей. Хто з дівчат остаточно вилікувався,
а хто ще продовжує боротися за здорове та повноцінне життя?

ІРИНА ШЕВЧУК

Áóäü-ÿêà õâîðîáà íå º âèðîêîì, ÿêùî â³ðèòè ó ùàñëèâå
ìàéáóòíº òà ìàòè ï³äòðèìêó
íåáàéäóæèõ ëþäåé. Ðîçïîâ³äàºìî, ÿê þí³ êîçÿòèí÷àíêè, ç âàøîþ äîïîìîãîþ, äîëàëè òà ùå
äîñ³ äîëàþòü æèòòºâ³ ïåðåøêîäè.

Оля одужала, пройшла реабілітацію і ходить до школи
²ñòîð³ÿ ðîäèíè Áàëüøàíåê
çà÷åïèëà ÷è íå êîæíîãî, õòî
¿¿ ÷èòàâ. Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ,
ä³àãíîç ñòàðøî¿ äîíå÷êè Îë³
øîêóâàâ ¿¿ ð³äíèõ — àíã³îâåíîçíà ìàëüôîðìàö³ÿ ãîëîâíîãî
ìîçêó (ãåìàòîìà). Àëå â òàêèé
íåëåãêèé äëÿ âñ³õ ÷àñ ëþäè
çãóðòóâàëèñÿ. Çà äâà äí³ íàçáèðàëè ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ.
À öå 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ñàìå
òàêà ñóìà ñòàëà ö³íîþ æèòòÿ
þíî¿ êîçÿòèí÷àíêè.
Íàãàäàºìî, óæå ñåìèêëàñíèöÿ ïåðøî¿ øêîëè Îëÿ Áîëüøàíåê ðàïòîâî â³ä÷óëà ãîëîâí³ áîë³. Ð³äí³ îäðàçó êèíóëèñÿ
äî ë³êàð³â. Äèòèíà áóëà ãîñï³-

òàë³çîâàíà ó Â³ííèöüêó îáëàñíó äèòÿ÷ó ë³êàðíþ ç ä³àãíîçîì
ãåìàòîìà ãîëîâíîãî ìîçêó. Òà
îáëàñí³ ñïåö³àë³ñòè ïåðåíàïðàâèëè ¿¿ äî ñòîëè÷íèõ. Êàðåòîþ
øâèäêî¿ äîïîìîãè ¿¿ òðàíñïîðòóâàëè â Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò
íåéðîõ³ðóðã³¿. Ïåðøîãî êâ³òíÿ
Îëþ óñï³øíî ïðîîïåðóâàëè.
Äèòèíà çíàõîäèëàñÿ âäîìà
íà ðåàá³ë³òàö³¿ ï³ä íàãëÿäîì
íåâðîëîãà òà ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.
Òðåíóâàëè ìîâëåííÿ, ïðèéìàëè ë³êè, â÷èëèñü ïèñàòè. ßê
ç³ çäîðîâ'ÿì ó ä³â÷èíè çàðàç?
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñü ç Îëèíèì áàòüêîì Îëåêñ³ºì. Â³í
ïîä³ëèâñÿ ç íàìè ïðèºìíèìè

íîâèíàìè
— Äîíå÷êà ïî÷óâàº ñåáå äîáðå, — êàæå Îëåêñ³é. — Ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ áóëè â îáëàñíèõ ë³êàð³â. Ïîò³ì ïî¿õàëè íà ïëàíîâå îáñòåæåííÿ äî ïðîôåñîðà,
ÿêèé ðîáèâ Îë³ îïåðàö³¿, ç
³íñòèòóòó íåéðîõ³ðóðã³¿. ² â³í
ñàì çäèâóâàâñÿ ³ íå ïîâ³ðèâ
ðåçóëüòàòàì — âñå ãàðíî çàãî¿ëîñü. Ðåàá³ë³òàö³ÿ ïðîéøëà
óñï³øíî. Îëÿ õîäèòü äî øêîëè.
Â÷èòåë³ â³äðàçó ¿¿ òàê íå íàâàíòàæóâàëè, à çàðàç âîíà
ÿê âñ³. Ìè ùèðî âñ³ì äÿêóºìî — ÿêáè íå äîïîìîãà ëþäåé,
òî íå çíàþ, ùî á ìè ðîáèëè ³
ùî á áóëî.

Хвороба Емілії не відступила

Мілана і досі
бореться
Óæå äâà ðîêè ìàëåíüêà êîçÿòèí÷àíêà Ì³ëàíà Ìîíàñòèðñüêà
áîðåòüñÿ ç âàæêîþ õâîðîáîþ.
Â îäíîð³÷íîìó â³ö³ ¿é ä³àãíîñòóâàëè íåéðîáëàñòîìó 4 ñòàä³¿ — âàæêà ôîðìà ðàêó, çëîÿê³ñíà ïóõëèíà,
ÿêà âðàæàº íåðâîâó ñèñòåìó.
Âàæêå òà äîâãîòðèâàëå ë³êóâàííÿ
³ â óêðà¿íñüêèõ êë³í³êàõ, ³ â çàêîðäîííèõ õâîðîáó íå ïîäîëàëî. Ðàçîì
ç ðîäèíîþ Ì³ëàíêà ³ äîñ³ áîðåòüñÿ.
— Çàðàç âíó÷êà çíàõîäèòüñÿ
âäîìà, â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, —
ðîçïîâ³äàº áàáóñÿ Ì³ëàíè Ëàðèñà Ìîíàñòèðñüêà. — ×åêàºìî
íà çàïðîøåííÿ ç êë³í³êè íà îïåðàö³þ î÷êà. Òàêîæ ùå ìàº áóòè
â Ïåòåðáóðç³ êîíñèë³óì ë³êàð³â,
ùîá çíàòè, ùî íàì ðîáèòè äàë³.
Çáîðó êîøò³â ïîêè íåìàº, ÿê
ò³ëüêè íàì äàäóòü íîâ³ ðåêâ³çèòè,
òîä³ áóäåìî ðîçïî÷èíàòè çá³ð.

Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ ðîäèíà Ïîëîí÷óê³â îòðèìàëà çàïðîøåííÿ
íà ë³êóâàííÿ â êë³í³ö³ â³äîìîãî ïðîôåñîðà Ôðåíñ³ñà Ìþíüº.
Äëÿ ìàëåíüêî¿ Åì³ë³¿ öå áóëî
ñïàñ³ííÿì. Àäæå óêðà¿íñüê³
ë³êàð³ ó áîðîòüá³ ç ä³àãíîçîì
ä³â÷èíêè, ùîá çáåðåãòè î÷êî,
áåçñèë³. Íàãàäàºìî, â Åì³ë³¿ —
ðåòèíîáëàñòîìà (ðàê ñ³òê³âêè îêà). Ð³äí³ îãîëîñèëè çá³ð
êîøò³â ³ êîçÿòèí÷àíè çðîáèëè
íåìîæëèâå — çà òðè äí³ ïåðåðàõóâàëè ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Çàâäÿêè íåéìîâ³ðí³é ï³äòðèìö³ íåáàéæäóæèõ ëþäåé
ó ìàëåíüêî¿ êîçÿòèí÷àíêè
Åì³ë³¿ Ïîëîí÷óê ç’ÿâèâñÿ øàíñ
âèæèòè òà â³äíîâèòè ç³ð. Ïåðøèé äåïîçèò ìèòòºâî ïåðåâåëè
íà ðàõóíîê øâåéöàðñüêî¿ êë³í³êè. Åì³ë³ÿ óñï³øíî ðîçïî÷àëà ë³êóâàííÿ. Êîæí³ ÷îòèðè
òèæí³ ¿é ðîáèëè êð³î õ³ì³þ.
Õâîðîáà íà÷å â³äñòóïèëà, àëå
íåíàäîâãî.
— Íà æàëü, Åì³ë³ÿ íå âèë³êóâàëàñü, ë³êóâàííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ. Ç íîâîãî ðîêó íàì çíîâó
âèñòàâèëè ðàõóíîê — 40 òèñÿ÷
ôðàíê³â. À öå á³ëüøå ì³ëüéîíà ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº ò³òêà
Åì³ë³¿ Àíàñòàñ³ÿ. — Ìè çðîáèëè ÷îòèðè êð³î õ³ì³é. Êîæíîãî
ì³ñÿöÿ ¿é ðîáëÿòü óêîëè, çàìîðîæóâàííÿ ïëþñ âèïàëþâàííÿ
ëàçåðîì. Áóâ ÷àñ, êîëè Åì³ë³ÿ
óâ³éøëà ó ðåì³ñ³þ, à ÷åðåç ï³â-

КОРОТКО
Перемога юних
талантів
 Íàïåðåäîäí³ íîâîãî
ðîêó ó÷í³ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè âçÿëè ó÷àñòü
ó ²² Ì³æíàðîäíîìó â³äêðèòîìó áàãàòîæàíðîâîìó
ôåñòèâàë³-êîíêóðñ³ ìèñòåöòâà «Ëèìàíñüê³ çîð³»
ó Ìèêîëàºâ³.
«Â³òàºìî âëàñíèê³â äèïëîì³â ²² ñòóïåíþ ó íîì³íàö³¿
«Âîêàëüíå ìèñòåöòâî»
ó æàíðàõ àêàäåì³÷íèé,
åñòðàäíèé òà íàðîäíèé
âîêàë ªëèçàâåòó Ðîºíêî,
Ä³àíó Ìàêîâåöüêó òà ªâó
Âàðäàíÿí, à òàêîæ âèêëàäà÷à âîêàëó îáäàðîâàíèõ
ä³â÷àò ßíó Â³êòîð³âíó
Àíäð³é÷óê òà êîíöåðòìåéñòåðà Íàòàë³þ Ìèêîëà¿âíó
Ðîìàíîâè÷», — éäåòüñÿ
íà ñòîð³íö³ çàêëàäó.
Âèõîâàíö³ ßíè Àíäð³é÷óê
Ä³àíà Ìàêîâåöüêà, ªâà
Âàðäàíÿí òà Àííà Ëîìàê³íà òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü ³
ó V Ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³-êîíêóðñ³ ìèñòåöòâ
SOLOVIOV ART (Êè¿â), ³
çíîâó — äèïëîìè ëàóðåàò³â ² òà ²² ïðåì³¿.
Ðàçîì ³ç âîêàë³ñòàìè
ó öüîìó æ ñâÿò³ þíèõ
òàëàíò³â çàñÿÿëè ³ ó÷í³ âèêëàäà÷à ïî êëàñó ôîðòåï³àíî Í³íåëü Âàëåíòèí³âíè
Äîìáðîâñüêî¿. Ìàðèíà
Êîñòþê, Ëåîí³ä Ñàâåíêîâ,
Àäåë³íà Êîïåöüêà, ªãîð
Òóð÷èíñüêèé òà Ìàðãàðèòà Øêðÿá³é — ëàóðåàòè ²²
òà ²²² ïðåì³é êîíêóðñó.

Привезли
Гран-прі

òîðà ì³ñÿö³, êîëè âîíè ÷åðåç
êàðàíòèí íå ïîëåò³ëè ó êë³í³êó,
âñå â³äíîâèëîñÿ, ñòàâñÿ ðåöåäèâ.
Î÷êî òàê ³ íå áà÷èòü, ç³ð íå â³äíîâèâñÿ. ªäèíèé ïîçèòèâíèé
ðåçóëüòàò, ùî éîãî çáåðåãëè. ×è
çìîæå íà íüîãî áà÷èòè, í³õòî
íå çíàº.
Çà ñëîâàìè Àíàñòàñ³¿, 15 ñ³÷íÿ
2021 ðîêó çàïëàíîâàíèé âèë³ò.
Äëÿ òîãî, ùîá ë³êóâàííÿ ïðîäîâæèëîñü, íà ðàõóíîê êë³í³êè ïîòð³áíî ïåðåâåñòè êîøòè. Êàæå,

ùî ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó íà äîïîìîãó â³äãóêíóâñÿ áëàãîä³éíèé í³ìåöüêèé ôîíä «Kinder». Ðîäèíà
Ïîëîí÷óê³â çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ
íåáàéäóæèõ êðàÿí ï³äòðèìàòè
¿õ. Äîðîãà êîæíà ãðèâíÿ!
РЕКВІЗИТИ:
ÏðèâàòÁàíê 4149 4991 3133 9531
— Ïîëîí÷óê Àë³íà (ìàìà) —
òåëåôîí 0935871380 5168 7573 4
415 9571 — Ïîëîí÷óê ßðîñëàâ
(áàòüêî) — òåëåôîí 0632586410

 Äíÿìè â³äáóâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü
«Ñêàðáíèöÿ íàðîäíî¿
äóõîâíîñò³».
Ó ô³íàëüíîìó åòàï³ ç³éøëèñÿ 17 êîìàíä çàêëàä³â îñâ³òè ³ç 10 îáëàñòåé Óêðà¿íè. Êîæíà
êîìàíäà ìàëà ïîêàçàòè,
÷èì áàãàòèé ð³äíèé êðàé:
äåìîíñòðóâàëè ðåã³îíàëüí³ îáðÿäè, âëàøòîâóâàëè
âèñòàâêó îáðÿäîâèõ õë³á³â,
ðîçïîâ³äàëè ïðî ìóçå¿
õë³áà òîùî.
Â ðåçóëüòàò³ æóð³ âèçíà÷èëî ïåðåìîæöåì êîìàíäó
Á³ëîï³ëüñüêîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó
(øêîëà-äèòñàäîê) ³ç Êîçÿòèíùèíè. Âîíè îòðèìàëè
Ãðàí-ïð³ çà ñâîþ äåìîíñòðàö³þ ðåã³îíàëüíîãî îáðÿäó «Îáæèíêè» â ãàðíèõ
íàðîäíèõ êîñòþìàõ.
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ЯК КОЗЯТИНЧАНИ РІЗДВО
ХРИСТОВЕ СВЯТКУВАЛИ
Світле свято  У четвер, 7 січня,
православні східного календаря
відзначають Різдво Христове.
В цей день ми встигли побувати
на службі у храмі, подивитися
телепередачу, в якій брали участь наші
землячки, та послухали колядок
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Çðàíêó ìè ðàçîì ç â³ðÿíàìè ï³øëè äî öåðêâè. Ó õðàì³
Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, íåçâàæàþ÷è íà ïàíäåì³þ,
íà Ð³çäâî Õðèñòîâå áóëî áàãàòîëþäíî. Íàñòîÿòåëü õðàìó îòåöü
Âàñèëü â³äñëóæèâ Áîæåñòâåííó
ë³òóðã³þ, à öåðêîâíèé õîð ðàçîì
³ç ïðèõîæàíàìè ãàðíî ñï³âàëè
êîëÿäêè. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ñëóæáè Áîæî¿ îòåöü Âàñèëü
ïîäÿêóâàâ âñ³ì ïàðàô³ÿíàì òà
áëàãîä³éíèêàì ³ ðàçîì ³ç öåðêîâíèì õîðîì çàñï³âàëè Ìíîã³¿
³ áëàã³¿ ë³òà.
Ï³ñëÿ 12 ãîäèíè áàãàòî íàøèõ
çåìëÿê³â ïðèêèï³ëè äî òåëååêðàí³â. Òàì òðàíñëþâàëè ïåðåäà÷ó
«Ð³çäâî ç Ìàãîþ», â ÿêîìó âçÿëè
ó÷àñòü íàðîäíèé ãóðò «Êàëèíà»
ç Ìàõí³âêè. Â³äêðèëè ñâÿòêîâó
ïðîãðàìó êîëÿäîê òåàòð ôîëüêëîðó «Áåðåãèíÿ». Çàì³íèëè
¿õ íà ñöåí³ Äìèòðî òà Íàçàð³é
ßðåì÷óêè. Ï³ñëÿ ¿õ âèñòóïó âåäó÷³ ïðîãðàìè Îêñàíà Ïåêóí òà
Ïåòðî Ìàãà ñòàëè çàïèòóâàòè
â ó÷àñíèê³â õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, ÿê â³äáóâàºòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà â ¿õíüîìó êðà¿? Ðîäèíà Çàäîðîæíèõ ç ×åðêàùèíè
ðîçïîâ³ëè, ùî ó íèõ º çâè÷àé

âåëèêîþ êàïåëîþ äî 40 ëþäåé
çàõîäèòè â íåâåëèêó õàòèíó.
— Â òîìó é âåñåëî, ùî ò³ñíî, — êàçàëè àðòèñòè
Íàø³ ä³â÷àòà ìàõí³â÷àíêè âèñòóïàëè ï³ñëÿ Â³êòîðà Ïàâë³êà.
«Êàëèíó» ëþáëÿòü íà òåëåáà÷åíí³. Îáîº âåäó÷èõ ï³äâåëèñÿ ç
ì’ÿêåíüêèõ äèâàí÷èê³â ³ ÿêîñü
ïî îñîáëèâîìó çóñòð³ëè íàøèõ
çåìëÿê³â. Ïåòðî Ìàãà ïîñòàâèâ ñâîº òðàäèö³éíå çàïèòàííÿ
ùîäî îñîáëèâîñòåé ñâÿòêóâàííÿ
Ð³çäâà.
— Ó íàñ íà Êîçÿòèíùèí³ êóòþ
ãîòóþòü ò³ëüêè â ìàê³òð³, à ùå
íåçàì³æí³ ä³â÷àòà ç êóòåþ âèõîäÿòü íà äâ³ð ãàäàòè. Â ÿê³é
ñòîðîí³ çàãàâêàº ñîáàêà, ç òî¿
ñòîðîíè áóäå é äîëåþ ñóäæåíèé, — â³äïîâ³ëà êåð³âíèê ãóðòó
Àíòîí³íà Ïåòðóøêåâè÷.
— Òàê â ñåë³ âñ³ ñîáàêè ãàâêàþòü â³äðàçó, — êàæå Ïåòðî Ìàãà.
— ßêèé íàéïåðøèì çàãàâêàº, — óòî÷íèëà ïàí³ Àíòîí³íà.
Ïðîñï³âàëè íàø³ ä³â÷àòà
ïðåì’ºðó ï³ñí³ «Ìåòåëèöÿ» ³
îòðèìàëè â³ä âåäó÷èõ àïëîäèñìåíòè.
Ï³ñëÿ íàøèõ çåìëÿ÷îê ùå
âèñòóïèëî ç êîëÿäêàìè ÷èìàëî
êîëåêòèâ³â. Ò³ëüêè íàéá³ëüøå
áóëî âåñåëîù³â â³ä çâè÷àþ êî-

ëÿäíèê³â ç Âîëèí³. Òàì º áàãàòî
áäæîëÿð³â. Ãîñïîäàð, êîëè ¿ñòü
êóòþ, ëîæêó ð³çäâÿíî¿ ñòðàâè êèäàº äî ñòåë³. ßêùî êóòÿ
äî ñòåë³ ïðèëèïíå, òî çíà÷èòü,
ùî áäæîëè äîáðå â³äðîÿòüñÿ.
— ß óÿâëÿþ ðåàêö³þ ãîñïîäèí³, ÿêà ò³ëüêè çðîáèëà ºâðîðåìîíò. ×è íå âèíèêíå â íå¿
áàæàííÿ çàïóñòèòè â ãîñïîäàðÿ
÷èìîñü òâåðäèì? — íå âòðèìàâñÿ âåäó÷èé.
— Ãîëîâíå, ùî ó íèõ ìåäó
áóäå áàãàòî, à ìåä, êàæóòü, ðîçñìîêòóº ðóáö³ íà ëèö³, — ïîïðàâèëè Ïåòðà Ìàãó àðòèñòêè
ç âåäó÷îþ.

Îäíèì êîëÿäóâàòè
äîù çàâàäèâ. Іíøèì
– âèñîê³ ïàðêàíè
ãîñïîäàð³â. Òðåò³õ
÷åðåç åï³äåì³þ áàòüêè
íå ïóñòèëè
Юра Савчук співає колядку більше трьох хвилин
Òèì ÷àñîì âæå é êîëÿäíèêàì ïîðà áóëî õîäèòè. Àëå
öüîãî ðîêó ¿õ â Êîçÿòèí³ áóëî
äóæå ìàëî. Ð³äêî â êîãî áóëî
á³ëüøå òðüîõ ãðóï êîëÿäíèê³â.
À â êîãîñü ³ çîâñ³ì íå áóëî. Îäíèì êîëÿäóâàòè äîù çàâàäèâ.
²íøèì — âèñîê³ ïàðêàíè ãîñïîäàð³â. Òðåò³õ ÷åðåç åï³äåì³þ
êîðîíàâ³ðóñó íå ïóñòèëè íà êîëÿäêè áàòüêè.
Çà ïîâ³ð’ÿì, ÷èì á³ëüøå êîëÿäíèê³â çàâ³òàº äî õàòè, òèì
áóäå çäîðîâèé ³ áàãàòøèé ð³ê. ßê
íàì çðîáèòè òîé ð³ê áàãàòøèì,
êîëè íàâ³òü ïî ñåëàõ íà Ð³çäâî
2021 êîëÿäóâàëî ìàëî ä³òåé. Öå
äîðîñë³ ïîâèíí³ äîïîìàãàòè ä³òÿì â³äíîâëþâàòè òðàäèö³¿ íàøèõ ä³ä³â òà ïðàä³ä³â.

У храмі Покрови Пресвятої Богородиці
колядували прихожани

На городі влаштували новорічну казку
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Господар жартує, що гість з Лапландії похилився
через гостинність козятинчан

 Ó Íîâîð³÷íó í³÷ ìè ïëàíóâàëè ïîáóâàòè íà âóëèö³ Îñèïåíêà, 27, ò³ëüêè äîùîâà ïîãîäà âíåñëà êîðåêòèâè â íàø³
ïëàíè. Äî ïîäðóææÿ Ëîïà÷óê³â,
ÿê³ âñþ ñâîþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïðèêðàñèëè ïî-íîâîð³÷íîìó,
ìè íàâ³äàëèñü ï³ä âå÷³ð 4 ñ³÷íÿ.
ßêáè âñ³ ã³ðëÿíäè Ëîïà÷óê³â
ç’ºäíàòè ïî ïðÿì³é ë³í³¿, òî âèéäå ð³çíîêîëüîðîâèé ëàíöþã
äîâæèíîþ â 200 ìåòð³â. ×îãî
ó íèõ òóò ò³ëüêè íåìàº: Ä³ä
Ìîðîç, ñí³ãîâèê, ïàðà îëåí³â.
Ã³äîì ó íàø³é ïðîãóëÿíö³
áóâ ãîñïîäàð ïîìåøêàííÿ Â³êòîð Ëîïà÷óê. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî íà âñþ öþ êðàñó ï³øëî

âæå 10 ðîê³â.
— Ñïî÷àòêó ïîñòàâèëè ò³ëüêè ÿëèíêó ç ã³ðëÿíäàìè, ëþäÿì
ñïîäîáàëîñü, — êàæå ãîëîâà ñ³ìåéñòâà. — Ìîÿ äðóæèíà Ãàëèíà çàïðîïîíóâàëà ç êîæíèì
ðîêîì ðàäóâàòè ëþäåé ÷èìîñü
íîâèì. Âîíà ó ìåíå äèçàéíåð ³
ïîñòàíîâíèê ïðîåêòó. Â öüîìó
ðîö³ âîíà êóïèëà ã³ðëÿíäó, äå
ï’ÿòü Ä³ä³â Ìîðîç³â ï³äí³ìàþòüñÿ ïî äðàáèí³ ç ïîäàðóíêàìè äî â³êîí äîì³âîê
— ßëèíêó êîæåí ð³ê ñòàâèòå
÷è âîíà ó âàñ òóò ðîñòå? — çàïèòàëè ìè ó ãîñïîäàðÿ.
— Ðàí³øå ñòàâèâ, — êàæå
Â³êòîð. — ßêîñü ¿õàâ á³ëÿ êàîë³í êîìá³íàòó ³ ïîáà÷èâ, ÿê

÷åðåç âèäîáóòîê ñèðîâèíè
ïðîïàäàþòü ñîñíè. Âèð³øèâ:
á³ëüøå íå êóïëþ æîäíîãî äåðåâà. Ïîñòàâèâ òðóáó, äî íå¿
ïðèâàðèâ äð³áí³ø³ òðóáêè, ùîá
âñòàâëÿòè ã³ëêè.
— Öå ó Ä³äà Ìîðîçà çâè÷íà
ïîñòàâà ÷è éîãî òðîõè â³òðîì
íàõèëèëî?
— Òîæ óêðà¿íö³ äóæå ãîñòèíí³ ëþäè. ßê íå ïðèãîñòèòè ãîñòÿ ç äîðîãè? — æàðòóº ãîñïîäàð
³ äîäàº: — Ó íàñ, äå Ä³ä Ìîðîç
ñèäèòü, ïîñàäæåíèé åë³òíèé
ñîðò ñóíèö³, çàéâèé ðàç òîïòàòèñÿ ïî ðîñëèí³ íå õî÷åòüñÿ.
Êîëè ãðóíò ï³äìåðçíå, òî Ä³äà
Ìîðîçà ïîïðàâèìî ³ â³í ñòàíå
«òâåðåçèì».
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ДІТЕЙ СИГНАЛУ ТА ТИТУСІВКИ
ПРИВІТАЛА «БЕРЕГИНЯ»
Свято для всіх  У Сигнальському
будинку культури його керівник
Людмила Заремблюк з вокальним
ансамблем «Берегиня» вітали
найактивніших дітей. Деякі з них
постійно беруть участь у святкових
заходах їх рідного села
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ìè ïðè¿õàëè íà äèòÿ÷å ñâÿòî, «Áåðåãèíÿ» âæå áóëà
íà ñöåí³, éøëà ï³äãîòîâêà äî âèñòóïó. Ñí³ãóðî÷êà, â ðîë³ ÿêî¿
áóëà ñîë³ñòêà àíñàìáëþ «Áåðåãèíÿ» Îêñàíà Ì³ùåíêî, ðåïåòèðóâàëà. Êåð³âíèê ñï³âî÷îãî
êîëåêòèâó Ëþäìèëà Çàðåìáëþê
äîïîìàãàëà ãîñòþ ç Ëàïëàíä³¿,
â ðîë³ ÿêîãî áóâ ñîë³ñò äóåòó
«Äæåðåëî» Êîñòÿíòèí Íèæèëîâñüêèé, ðîç³áðàòèñÿ ç ïîäàðóíêàìè. Êàçêîâèé ïåðñîíàæ,
ïîáà÷èâøè, ñê³ëüêè ä³òåé ïðèéøëî íà ñâÿòî, òðîõè ðîçãóáèâñÿ.
Àëå øâèäêî ç³áðàâñÿ, âïåâíåíî
çàêèíóâ íà ïëå÷³ òîðáèíó ³ ÷åêàâ
ïî÷àòêó ñâÿòêîâîãî ä³éñòâà.
Êîëè âñå áóëî ãîòîâå, íà ñöåíó
çàïðîñèëè âèíóâàòö³â óðî÷èñòîñòåé. Ìàøà Êî÷åíà, Äàøà Êî÷åíà
òà ßíà Îñüì³ðêî ïîäàðóâàëè ìóçè÷íå â³òàííÿ äëÿ ñâî¿õ ðîâåñíè-

ê³â Ñèãíàëó é Òèòóñ³âêè.
Ï³ñëÿ âîêàëüíîãî ïîäàðóíêà
íàñòàëà ïðèºìíà ìèòü äàðóíê³â â³ä Ä³äà Ìîðîçà. Ïåðøèìè
îòðèìàëè ïîäàðóíêè Ì³øà Òèòîð, Êàð³íà ×óáàòþê, ªâà ×óáàòþê òà ä³â÷àòêà âîêàëüíîãî òð³î.
Ðîçäàâøè ä³òÿì ïîäàðóíêè, Ä³ä
Ìîðîç ç³ Ñí³ãóðêîþ çàïðîñèëè
ä³òåé ³ ñï³âî÷èé êîëåêòèâ â òàíîê
á³ëÿ ÿëèíêè.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîêðóæëÿëè
õîðîâîäè ç êàçêîâèìè ïåðñîíàæàìè, ä³òåé-àðòèñò³â ðîçâåçëè
ïî äîì³âêàõ. Âîêàë³ñòêè «Áåðåãèí³» â ïîâíîìó ñêëàä³ âèéøëè
íà âóëèöþ äî ÿëèíêè.
— Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ,
ùî íà íàøîìó äèòÿ÷îìó ñâÿò³ º
ïðåäñòàâíèê ïðåñè, ìè õî÷åìî
ïîêàçàòè, ÿêó êðàñó æèòåëÿì
Ñèãíàëó çðîáèâ âèõîäåöü ç íàøîãî ñåëà, à íèí³ ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü Îëåã Æàðóê. ×åñòü ³
õâàëà òàêèì ëþäÿì, ÿê³ ðåàí³-

Міша Тітор розказав вірша. А потім сфотографувався з Дідом Морозом і Снігуронькою
ìóþòü çàêðèò³ íà àìáàðí³ çàìêè íå ïðàöþþ÷³ áóä³âë³, ðîáëÿòü
ùîñü â ñåë³ äëÿ ãðîìàäè ³ äëÿ
ìîëîä³, — ñêàçàëà Ëþäìèëà Çàðåìáëþê.
Çðîáèâøè ôîòîñåñ³þ á³ëÿ ÿëèíêè îíîâëåíîãî ìàãàçèí-áàðó, ä³â÷àòà «Áåðåãèí³» ï³øëè ç íàðîäíèìè ï³ñíÿìè äî áóäèíêó êóëüòóðè.
Äîðîãîþ äî çàêëàäó êóëüòóðè
ìè çàïèòàëè â êåð³âíèêà âîêàëüíîãî ãóðòó, ÷îìó íàðîäíèé
àìàòîðñüêèé êîëåêòèâ «Ãîðëèöÿ»
ñòàâ «Áåðåãèíåþ»?
— Â íàøîìó àíñàìáë³ ñï³âàþòü
РЕКЛАМА

ò³ëüêè æ³íêè. Æ³íêà — öå áåðåãèíÿ ñ³ìåéíîãî çàòèøêó. Òîìó é
«Áåðåãèíÿ».
— Òàê âàì òåïåð òðåáà çàìîâëÿòè íîâ³ êîñòþìè?
— Ïîêè òàêî¿ íåîáõ³äíîñò³ íåìàº. Ùå îäíèì îáåðåãîì
äîìàøíüîãî çàòèøêó º óêðà¿íñüêà õóñòêà. Â íàøîìó ðåïåðòóàð³ óêðà¿íñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ,
ìè âèñòóïàºìî â óêðà¿íñüêîìó
âáðàíí³, õ³áà ìîæíà ïðèäóìàòè
ùîñü êðàùå? — ñêàçàëà êåð³âíèê
«Áåðåãèí³».
Íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ çóñòð³÷³

ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç³ Ñí³ãóðêîþ
òà Ä³äîì Ìîðîçîì.
— Íàì òåïåð äî âàøèõ ä³òåé òàê
äîâãî äîáèðàòèñÿ. Íà êîæíîìó
êîðäîí³ êàçêîâî¿ êðà¿íè òðåáà
çäàòè òåñò íà êîðîíàâ³ðóñ. Àëå
ìè íå ìîãëè íå ïðè¿õàòè äî âàñ.
Ä³òè Ñèãíàëó é Òèòóñ³âêè íàñ áè
íå çðîçóì³ëè, — ñêàçàëè êàçêîâ³
ãåðî¿. Âîíè ïîäÿêóâàëè çà ïðèâ³òí³ñòü ãîñïîäàðÿì. À êåð³âíèê
«Áåðåãèí³» ïîäÿêóâàëà ó÷àñíèöÿì
ãóðòó, ÿê³ ïîêèíóëè âñ³ äîìàøí³
ñïðàâè ³ ïðèéøëè, ùîá â ñâÿòêîâ³é àòìîñôåð³ ïðèâ³òàòè ä³òåé.
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14 січня

ЧЕТВЕР

UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.35 Енеїда
06.30 М/ф «Казки про машини»
06.40 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли»
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 18.20, 01.30,
02.45 Суспiльна студiя
09.00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 05.50 Спорт
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. Спринт
7,5 км, жiнки
16.45 Д/ц «Дикi тварини»
18.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
20.25 Д/с «Дика прогулянка»
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин»
00.15 Т/с «Гранд готель» l
04.25 Д/ф «Сходи Якова»

1+1
05.40, 09.25 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30, 04.55
ТСН
11.15 Х/ф «Бетховен»
13.00 К/к «Бетховен 2»
14.50 Х/ф «Бетховен 3»
17.10 Т/с «Жiнка» l
20.15 Х/ф «Лицар дня» s
22.20 Х/ф «Спiвучасник» s
00.45 Х/ф «Особлива думка»
03.05 Х/ф «Найкращий стрiлець» s

IНТЕР
05.25, 22.10 «Слiдство вели... з Леонiдом
Канiвським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2» l
12.25 Т/с «Квартира невинних» l
14.40, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа» s
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 5» l
01.55 Х/ф «Повiсть про перше кохання»

ICTV
04.15
04.20
04.30
04.50
05.35,
06.30
08.45
09.15,
10.05
11.50,
12.45,
14.05,
16.20
18.45,
20.10
23.00

Скарб нацiї
Еврика!
Факти
Т/с «Вiддiл 44» s
00.50 Громадянська оборона
Ранок у великому мiстi
Факти. Ранок
19.20 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
Секретний фронт
13.15 Х/ф «6 днiв» s
15.45 Факти. День
16.15, 21.20 Т/с «Нюхач» l
Х/ф «Людина-павук-2»
21.00 Факти. Вечiр
Анти-зомбi Прем’єра
Х/ф «Засiдка» n

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20, 15.00 Орел i решка
08.20, 02.20 Варьяти l
09.00 Х/ф «Подорож до
12.50
17.00,
21.00
23.50
02.55

центру Землi» l
Кохання на виживання s
19.00 Хто зверху? l
Х/ф «Оз: Великий та Могутнiй»
Х/ф «Залiзний лицар» n
Служба розшуку дiтей

УКРАЇНА
06.30,
07.00,
09.00
10.40,
12.40,
17.00
20.10
21.00
23.10,

07.10, 08.15 Ранок з Україною
08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi
Зiрковий шлях
03.20 Реальна мiстика
15.30 Т/с «Фiлiн» s
Iсторiя одного злочину s
Ток-шоу «Говорить Україна»
Т/с «Жiночий лiкар 5» s
02.10 Т/с «Доля обмiну не пiдлягає» l

СТБ

НTН

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд
Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий рiк
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «У пошуках Дорi»
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весiлля
00.15 Країна У
01.15 Рятiвники
02.15 Щоденники Темного s
03.45 Вiталька

UA:ВIННИЦЯ
Новини (UA ПЕРШОГО)
Ранок на Суспiльному
Новини ( UA ПЕРШОГО)
19.50 ЕкоЛюди
19.00 Сьогоднi. Головне
Країна пiсень
Х/ф «Бiляночка та Розочка»
17.15 Буковинськi загадки
13.10 Суспiльна студiя
21.00 Новини з UA ПЕРШОГО
Пiщана казка
Додолики
М/ф «Дiвчинка Та Зайцi»
М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
М/ф”Горщик-Смiхотун»
М/ф «Про Кiшку, Яка Упала З Неба»
М/ф «Бегемот та Сонце»
Лайфхак українською
Лiтературно-кулiнарне шоу «Енеїда»
20.40 ТНВ
Д/ц «Боротьба за виживання»
Д/ф «Свiт дивовижних тварин»
Street Схiд
На схiдному фронтi
Задача з зiрочкою
Слiд шахти
Пишемо iсторiю
Д/ф «Вердикт iсторiї»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.00
08.45
09.05
09.30,
10.00,
10.30,
11.00,
12.20
13.00
13.15
15.00
16.15
17.05
18.40

06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 М/ф «Курча в клiтиночку»
06.40 М/ф «Як козаки наречених виручали»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
01.30, 02.45 Суспiльна студiя
09.30, 00.15 Т/с «Гранд готель» l
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 05.50 Спорт
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап.
Естафета 4х7,5 км, чоловiки
16.50 Д/ц «Дикi тварини»
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
19.55, 21.45 Д/ц «Боротьба за виживання»
20.25 Д/с «Дика прогулянка»
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин»
23.45 Д/ц «Супер-чуття»

1+1

05.55 М/ф «Казка про царя Салтана»
07.25 М/ф «Iвасик-Телесик»
07.50, 16.50, 21.10, 02.40 «Випадковий
свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05
«Свiдок»
09.00 Х/ф «Нiчна пригода»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Вартiсть життя»
14.45, 03.15 «Речовий доказ»
18.20, 03.45 «Правда життя»
22.30 Т/с «Нарко» n
00.35 «Легенди бандитської Одеси»

«Зiрковi гурмани»
«Ульотне вiдео»
«ЄвроМакс»
16.00, 19.00 «Новини»
19.30 «На часi»
18.30 «Мобiльний репортер»
17.30, 20.10 т/с
«Цiкаво»
«Новини Life»
«Мiсто над Бугом»
«Дивнi Дива»
т/с «Суто англiйськi вбивства»
«Свiт тварин»
«Зворотнiй зв’язок»

15 січня

П'ЯТНИЦЯ

UA:ПЕРШИЙ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя»
08.55 «Битва екстрасенсiв» s
12.50 Т/с «Слiпа» l
У містичному серіалі СТБ Сліпа незряча провидиця із села допомагає
звичайним людям побороти відчай
і знайти вихід зі складних життєвих
ситуацій
14.40, 17.50 Т/с «Слiд» s
Коли інші безсилі, на допомогу
приходить ОСА. Серіал СТБ Слід
розповідає про роботу спецагентства,
яке займається виключно особливо
складними злочинами.
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.25 «Хата на тата» l
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки» l
01.10 Т/с «Анна - детектив» l

08.00
08.05
08.55
09.00,
09.15,
09.45
10.35
11.45,
12.00,
13.00,
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.05
16.25
17.00,
17.20
17.45
18.45
20.05
21.25
21.30
21.45
22.00

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

05.00
05.50,
06.30,
07.00,
11.15
13.05
14.55
17.10
20.15,
01.00
03.10

«Свiтське життя. 2020»
09.25 «Життя вiдомих людей»
07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок
08.00, 09.00, 16.45, 19.30 ТСН
Х/ф „Бетховен 3“
Х/ф «Бетховен 4»
Х/ф «Бетховен 5»
Т/с «Жiнка» l
21.50, 23.20 «Лiга смiху»
Х/ф «Джек Рiчер» s
Х/ф «Спiвучасник» s

IНТЕР
05.25, 23.10 «Слiдство вели... з Леонiдом
Канiвським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2» l
12.25 Т/с «Квартира невинних» l
14.40, 15.35, 00.55 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий випадок»
18.00, 01.50 «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Сутичка» s
03.20 «Чекай на мене. Україна»

ICTV
04.10
04.20
04.25
04.30,
04.50
05.35
06.30
08.45
09.15,
10.05,
11.50,
12.45,
13.30
14.00
15.40,
18.45
22.45
23.45

Скарб нацiї
Еврика!
Служба розшуку дiтей
00.45 Факти
Т/с «Вiддiл 44» s
Громадянська оборона
Ранок у великому мiстi
Факти. Ранок
19.20 Надзвичайнi новини з
Костянтином Стогнiєм
20.10 Дизель-шоу l
13.15, 01.10 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
15.45 Факти. День
Скетч-шоу «На трьох» s
Х/ф «Ультрафiолет» s
16.15 Х/ф «Людина-павук-3:
Ворог у тiнi» s
Факти. Вечiр
Скетч-шоу «На трьох-9» 16+ Прем’єра
Скетч-шоу «На трьох-8» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.20 Орел i решка
08.20, 01.00 Варьяти l
10.00 Х/ф «Незвичайнi пригоди
Адель Блан-Сек» s

12.30 Дiти проти зiрок
14.00 Суперiнтуїцiя l
17.00 Х/ф «Страшилки» s
19.10 Х/ф «Темна вежа» l
21.00 Х/ф «Час вiдьом» s
23.00 Х/ф «Залiзний рацарь 2» n

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00, 02.35
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.45 Т/с «Порушуючи правила» l
14.40, 15.30 Т/с «Мама моєї дочки» l
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
22.00, 23.10, 02.10 Т/с «Я заплачу завтра»
03.25 Х/ф «Пiгулка вiд слiз» s

СТБ

UA:ПЕРШИЙ

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя»
07.15 «Битва екстрасенсiв» s
15.25, 17.50 Т/с «Слiпа» l
У містичному серіалі СТБ Сліпа незряча провидиця із села допомагає
звичайним людям побороти відчай
і знайти вихід зі складних життєвих
ситуацій
17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.20, 22.25 Т/с «Кохання. Побiчний
00.50

ефект» l
Т/с «Анна - детектив» l

НTН
05.45 М/ф «Мауглi»
07.00 М/ф «Про кiшку, яка упала з неба»
07.55, 17.25, 21.10, 02.30 «Випадковий
свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
«Свiдок»
09.00 Х/ф «На вiйнi як на вiйнi»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 04.00 «Правда життя»
14.45, 03.30 «Речовий доказ»
16.50 «Нашi права»
18.20 «Таємницi свiту»
22.30 Т/с «Нарко» n
00.30 «Легенди бандитської Одеси»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд
Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий рiк
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «У пошуках Немо» Риба-клоун,
звати якого Марлін — батько-одинак, який виховує Немо, свого єдиного сина. Марлін, уже втративши в
океані кохану дружину, переживає,
що з Немо, у якого один плавник
більший за інший...
14.00, 16.15, 02.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весiлля
00.15 Країна У
01.15 Рятiвники

UA:ВIННИЦЯ
08.00
08.05
09.00
09.15,
09.45
10.35
11.45,
12.00,
13.00,
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.45
15.55
16.05
16.15
16.25
17.00,
17.20
17.45
18.40
19.50
20.05
21.25
21.45
22.00

Новини (UA ПЕРШОГО)
Ранок на Суспiльному
Новини ( UA ПЕРШОГО)
19.00 Сьогоднi. Головне
Вiдтiнки України
Х/ф «Спiваюче дзвiнке деревце»
17.15 Буковинськi загадки
13.10 Суспiльна студiя
21.00 Новини з UA ПЕРШОГО
Українська абетка Всесвiт.
Першосвiт
Додолики
М/ф «Рукавичка»
М/ф «Цап Та Баран»
М/ф «Чому Зникла Шапка-Невидимка»
Кiношкола вдома
М/ф «Жар-Птиця»
М/ф «Як Песик I Кошеня
Мили Пiдлогу»
Лайфхак українською
Лiтературно-кулiнарне шоу «Енеїда»
20.40 ТНВ
Д/ц «Боротьба за виживання»
Д/ф «Свiт дивовижних тварин»
Невiдомi Карпати
Сильнi
Разом
Люди Є
Пишемо iсторiю
Д/ф «Вердикт iсторiї»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.00
08.45
09.05
09.30,
10.00,
10.30
11.00,
12.20
13.00
13.15
15.00
16.15
17.05

СУБОТА

«Зiрковi гурмани»
«Ульотне вiдео»
«ЄвроМакс»
16.00, 19.00 «Новини»
19.30 «На часi»
«Мобiльний репортер»
17.30, 20.10 т/с
«Цiкаво»
«Новини Life»
«Мiсто над Бугом»
«Дивнi Дива»
т/с «Суто англiйськi вбивства»
«Свiт тварин»

06.00, 06.00, 10.55, 03.35 Енеїда
06.30 М/ф «Кульбаба - Товстi Щоки»
06.40 М/ф «Як козаки iнопланетян зустрiчали»
06.50 М/ф «Козлик та його горе»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
01.30, 02.45 Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Гранд готель» l
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.55, 02.40, 05.50 Спорт
15.20, 00.00 Погода
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап.
Естафета 4х6 км, жiнки
17.00 Д/ц «Дикi тварини»
18.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
19.55 Д/ц «Боротьба за виживання»
20.25 Д/с «Дика прогулянка»
21.45 Х/ф «Поки ти ходив на побачення» l
00.10 Д/ф «З України до Голлiвуду»
04.25 Д/ф «Висота 307.5» l

1+1
05.05,
05.50,
08.00
10.00
18.30,
21.15
23.10,
01.10,

19.30 ТСН
07.00 «Життя вiдомих людей»
«Снiданок. Вихiдний»
«Свiт навиворiт»
20.15 «Вечiрнiй квартал»
«Жiночий квартал»
00.10 «Свiтське життя»
02.25, 03.45 «Лiга смiху»

IНТЕР
05.15
06.50
09.00
10.00
11.00
15.15
17.10,
20.00,
22.15
00.50

Х/ф «Чотири нуль
Х/ф «Том Сойєр»

на користь Тетянки»

«Готуємо разом. Домашня кухня»
«Корисна програма»
Х/ф «Кортик»
Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
20.30 Т/с «Її чоловiки» l
02.30 «Подробицi»
«Концерт Олени Ваєнги»
Х/ф «Вiн, вона i я»

ICTV
05.10
05.15
05.25
05.50
07.50
10.05,
12.45
13.50
16.10
18.45
19.10
21.05
23.00
00.55

Скарб нацiї
Еврика!
Факти
Т/с «Копи на роботi» l
Скетч-шоу «На трьох» s
13.00 Т/с «Нюхач» l
Факти. День
Х/ф «Нова людина-павук» s
Х/ф «Нова людина-павук-2: Висока
напруга» s
Факти. Вечiр
Х/ф «Черепашки-нiндзя-2» l
Х/ф «Хижак» (2018) s
Х/ф «Хижаки» s
Х/ф «Унiверсальний солдат-4» n

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.20,
07.50,
12.10
14.10
16.00
18.00
20.00
23.00
02.50

07.15 Kids» Time
М/с «Том i Джеррi»
01.05 Варьяти l
10.00 Орел i решка
У кого бiльше? l
М/ф «Angry Birds в кiно»
М/ф «Angry Birds в кiно 2»
Х/ф «Асистент вампiра» s
Х/ф «Боги Єгипту» l
Х/ф «Багряний пiк» n
Зона ночi

УКРАЇНА
07.00,
07.30,
09.05
11.10,
16.00,
21.00
23.00,

15.00, 19.00 Сьогоднi
05.30 Реальна мiстика
Х/ф «Нульовий цикл» l
15.20 Т/с «Несолодка помста» l
20.00 Т/с «Се ля вi»
Шоу «Маска»
02.15 Музична платформа:
Найкраща пiсня року
01.45 Телемагазин

СТБ
05.15
05.25
07.20,
09.30
17.05
19.00
01.20

Т/с «Коли ми вдома»
Т/с «Коли ми вдома. Нова
10.55 Т/с «Папаньки» l

iсторiя»

«Неймовiрна правда про зiрок»
«Хата на тата» l
«Звана вечеря» l
Х/ф «Маска Зорро»
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16 січня
НTН
04.50 «Top Shop»
Х/ф «Протистояння»
«Легенди карного розшуку»
04.00 «Випадковий свiдок»
«Переломнi 80-тi»
03.25 «Свiдок»
Х/ф «Принцеса на бобах»
Життя Ніни Шереметьєвої зосереджене
навколо проблеми виживання. Вона
працює у декількох місцях, миючи
посуд. Живе собі також успішний
бізнесмен. У нього є все, окрім гарного
прізвища.
21.40 Х/ф «Арсен Люпен» s
00.10 Х/ф «Iрландець» s
02.15 «Втеча. Реальнi iсторiї»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.35 М/ф «Велика Мандрiвка»
12.10 Х/ф «Дивак»
13.55 Х/ф «Везунчик»
15.40 М/ф «Курча Цiпа»
17.15 М/ф «Життя комах»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд
Полтавою
19.30, 21.30 Танька i Володька
20.30, 22.30 Сiмейка У
23.00 Казки У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.50 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.45
08.00,
08.15
08.25
09.15
09.45
10.40
11.40
13.10
13.35
14.05
14.20

14.40
14.45
15.00
15.05
15.20
15.25
15.50
16.00
16.15
16.40,
16.55
17.00
18.30
19.00
19.15
19.45
21.00
22.05

«Край пригод»
09.00 Новини з UA ПЕРШОГО
Ранок на Суспiльному. Дайджест
Геолокацiя: ВОЛИНЬ
Сьогоднi. Головне
Д/с «Дика прогулянка»
Лiтературно-кулiнарне шоу «Енеїда»
Д/ф «Малевич»
Плiч - о- плiч
Я вдома
Лайфхак українською
М/ф «Як Козаки Наречених
Виручали»
Серія про морські пригоди козаків,
що ганяються за піратами, які знову викрали козачок. Гонитва проходить через колоритні стародавні
держави: Стародавню Грецію, Давній Єгипет, Індію, і завершується
на острові піратів. Тут козаки показують себе у незвичному амплуа
виконавців етно-джазу. На початку
фільму події розпочинаються зі
свята Івана Купала, де українки
ворожать про судженого.
М/ф «Лис I Дрiзд»
М/ф «Лежень»
М/ф» «Ходить Гарбуз По Городу
Додолики
Цикл „Українська абетка всесвiт
першосвiт“
«Шо? Як?»
Пишемо iсторiю
Маршрутом змiн
Антропологiя
20.40 Плiч-о-плiч
ЕкоЛюди
Х/ф «Iосиф Прекрасний. Намiсник
фараона», 2 с.
Крутий замiс
Культ особистостi
Вiдтiнки України
Життя пiслязавтра
Д/с «Секрети iсторiї. Портрети» 1 Агата Крiстi - непокiрна
королева злочину
Розсекречена iсторiя

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.00
08.50
09.30
10.00
10.30
11.00,
11.20
11.30
11.40
12.10
13.30,
15.00
17.30
19.00
20.30

м/ф
«Дитляндiя»
«У гарнiй формi»
«Новини»
«Зворотнiй зв’язок»
19.50 «На часi»
«Шалена десятка»
«Багатi i знаменитi»
«Зiрковi гурмани»
«У свiтi цiкавого»
15.30 х/ф
«Твоє життя»
«Цiкаво»
«Таємницi та загадки»
«Постфактум»

17 січня

НЕДІЛЯ

UA:ПЕРШИЙ

05.00,
06.00
13.25
15.40,
18.05
19.00,
19.30
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06.00, 06.00, 02.20 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.35, 01.55,
03.40, 05.35 Новини
07.15 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.35 М/ф «Йшов трамвай 9»
07.45 М/ф «Знайда»
07.50 М/ф «Казка про бiлу крижинку»
08.05 Д/ц «Супер - чуття. Особливий загiн»
09.00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя Української ГрекоКатолицької Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. Масстарт 15 км, чоловiки
14.15 Телепродаж
14.50 Країна пiсень
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. VI етап. Масстарт 12,5 км, жiнки
16.40 Студiя «Бiатлон»
17.00 Древнi невидимi мiста
18.10 Д/ц «Неймовiрне мiсто»
19.05 Д/с «Масштабнi iнженернi помилки»
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи»
21.25 Д/ц «Боротьба за виживання»
22.00, 04.05 Х/ф «Халепа на 5 баксiв» s
00.00, 01.45 Погода

1+1
05.00,
07.00
08.00
09.00
09.25
10.00
12.25
14.50
17.20
21.00
23.15
02.05

19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
«Життя вiдомих людей»
«Снiданок. Вихiдний»
«Лото-Забава»
«Свiт навиворiт»
Х/ф «Мiсiя неможлива:
Протокол Фантом» s
Х/ф «Мiсiя неможлива: Нацiя iзгоїв» s
Х/ф «Мiсiя неможлива: Наслiдки» s
Х/ф «Лицар дня» s
Х/ф «Ковбої проти прибульцiв» s
Х/ф «Самотнiй рейнджер»
Х/ф «Бетховен 4»

IНТЕР
05.15 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi»
06.55 Х/ф «Пригоди Гекльберрi Фiна»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00 «Iнше життя»
11.55 Т/с «Речдок. Особиста справа» s
16.20 Т/с «Детектив Ренуар» l
19.30, 20.30 Х/ф «Агата Кристi. Кривий
будиночок» l

20.00 «Подробицi»
22.15 Х/ф «Неможливе» n
00.05 «Речдок»

ICTV
04.50
05.00
05.10
05.35
07.20
08.10
09.00
09.55
10.50,
12.45
14.50
16.45
18.45
21.10
22.55
00.30

Скарб нацiї
Еврика!
Факти
Теорiя змови
Бiльше нiж правда
Анти-зомбi
Секретний фронт
Громадянська оборона
13.00 Т/с «Таємнi дверi» s
Факти. День
Х/ф «Хижак» (2018) s
Х/ф «Черепашки-нiндзя-2» l
Факти тижня
Х/ф «Напролом» s
Х/ф «Iнший свiт-5: Кровна помста» s
Х/ф «Засiдка» n

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 Kids» Time
06.05 М/ф
06.10 М/ф «Губка Боб. Життя на сушi»
08.05 У кого бiльше? l
10.00 Х/ф «Ерагон»
12.10 Х/ф «Асистент вампiра» s
14.40 Х/ф «Боги Єгипту» l
17.00 Х/ф «Рiччi-багач»
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Помста гномiв»
21.00 Х/ф «Червона Шапочка» s
23.00 Х/ф «Казка казок» n

УКРАЇНА
06.50
09.10
13.15
17.00,
19.00
23.00,

Реальна мiстика
Т/с «Вiр менi» l
Т/с «Забута жiнка» s
21.00 Т/с «Встигнути все виправити» s
Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою
02.15 Т/с «Мама моєї дочки» l

СТБ
05.15
05.50
06.50
15.10
19.00
20.00
22.10
00.05

UA:ПЕРШИЙ
Т/с «Коли ми вдома»
Т/с «Коли ми вдома. Нова
Т/с «Папаньки» l

iсторiя»

«Хата на тата» l
«Слiдство ведуть екстрасенси» s
«Один за всiх» s
«Я соромлюсь свого тiла» s
«Таємницi ДНК» s

НTН
05.50 Х/ф «Мiльйони Ферфакса»
07.25 «Будьте здоровi»
08.05 «Страх у твоєму домi»
11.40 Х/ф «Принцеса на бобах»
13.40 Х/ф «Благочестива Марта»
16.30 Х/ф «Арсен Люпен» s
19.00 Х/ф «Справа Румянцева»
21.00 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд погонi»
22.30 Х/ф «Бiлий слон» n
00.20 Х/ф «Iрландець» s

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 Х/ф «Осляча шкура»
12.55 Х/ф «Стоптанi туфельки»
14.05 Х/ф «Попелюшка»
15.15 М/ф «У пошуках Дорi»
17.05 М/ф «У пошуках Немо»
Риба-клоун, звати якого Марлін —
батько-одинак, який виховує Немо,
свого єдиного сина. Марлін, уже
втративши в океані кохану дружину,
переживає, що з Немо, у якого
один плавник більший за інший,
станеться щось страшне, тому він зі
всіх сил піклується про сина.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд
Полтавою
19.30, 21.30 Танька i Володька
20.30, 22.30 Сiмейка У
23.00 Казки У
00.00 Країна У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Щоденники Темного s

UA:ВIННИЦЯ
07.45
08.00
08.15
08.30
08.55
09.00
11.00
12.30
13.30
14.05
14.15
14.20
14.40
14.45
15.00
15.05
15.20
15.25
15.50
16.00,
16.30
17.00
18.30
19.00
19.15
19.45
21.00
22.15

Край пригод
Новини з UA ПЕРШОГО
Ранок на Суспiльному. Дайджест
Д/ц Планета iнновацiй
Новини ( з UA ПЕРШОГО)
Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України
Недiльна Лiтургiя Української ГрекоКатолицької Церкви
Недiльна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Українi
Вiдтiнки України
Лайфхак українською
Ок, я тобi поясню
М/ф «Як Козаки На Весiллi Гуляли»
М/ф «Найголовнiший Горобець»
М/ф «Жар-Птиця»
М/ф «Паперовий Змiй»
Додолики
Цикл «Українська абетка всесвiт
першосвiт»
«Шо? Як?»
Невiдомi Карпати
20.40 Плiч-о-плiч
Разом
Д/ф «Северин Наливайко. Остання
битва!»
Крутий замiс
Культ особистостi
Обличчя
На схiдному фронтi
Д/ф «Гiдра»
Д/ц «Масштабнi iнженернi помилки»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.40
12.00
12.30
13.00
13.30,
15.30
16.30
17.00
18.30
19.15

м/ф
«Фокус Європи»
«Мегаполiси»
«Цiкаво»
«На часi»
«Свiт тварин»
«Дитляндiя»
«Знаменитi гурмани»
«Планета кiно»
«Дива свiту»
19.30 х/ф
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»

18 січня

ПОНЕДІЛОК

06.00, 06.00, 10.55, 01.45, 02.45 Енеїда
06.30 М/ф «Що на що схоже»
06.40 М/ф «Чудасiя»
06.50 М/ф «День народження Юлiї»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 21.00,
23.15, 02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10 Суспiльна
студiя
09.30, 00.25 Т/с «Гранд готель» l
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 05.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ)
19.30, 21.45 Д/ц «Боротьба за виживання»
19.55 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/с «Дика прогулянка»
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин»
23.45 Перша шпальта
03.45 Д/ф «Малевич»

05.35, 01.50 «Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 04.40 ТСН
09.25 «Життя вiдомих людей 2020»
10.20, 12.20 К/к «Бетховен 4»
12.40, 14.15 К/к «Бетховен 5»
14.50 К/к «Обережно! предки в хатi»
17.10 Х/ф «Жiнка» l
20.30 Джейсон Стетем у надшвидкiсному
бойовику «Перевiзник» s
22.10 Х/ф «Механiк: Воскресiння» s
00.05 Х/ф «Усе заради кохання»

IНТЕР
05.25, 22.05 «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»
10.10, 18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12.25 Т/с «Квартира невинних» l
14.10 Х/ф «Замiж на 2 дны» s
16.10 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа» s
23.55 Т/с «Згадати молодiсть 5» l
01.55 Х/ф «Неможливе» n

ICTV
05.00
05.10
05.15
05.20
06.05
08.45
09.10
09.35,
12.45,
13.15,
17.00
18.45,
19.20

Скарб нацiї
Еврика!
Служба розшуку дiтей
Громадянська оборона
Факти тижня
Факти. Ранок
Секретний фронт
00.35 Х/ф «Десять з половиною балiв»
15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «10.5: Апокалiпсис» s
Х/ф «Напролом» s
21.05 Факти. Вечiр
Надзвичайнi новини з Костянтином
Стогнiєм
20.05, 21.25 Х/ф «Тiлоохоронець кiлера» s
22.40 Х/ф «Хижаки» s
03.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
07.30 Kids» Time
i Джеррi»
15.00 Орел i Решка
Т/с «Надприродне» s
Варьяти l
Х/ф «Ясон та аргонавти»
19.00 Хто зверху? l
Х/ф «Темнi розуми» l
Х/ф «Рiдня» l
Х/ф «Залiзний лицар 2» n
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
М/с «Том

УКРАЇНА
06.30,
07.00,
09.00
10.45
11.40,
14.40,
17.00
20.10
21.00
23.10,
01.40

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова iсторiя»
07.55 «Битва екстрасенсiв.Таємницi
екстрасенсiв» s
11.45 Т/с «Слiпа» l
Сліпа незряча провидиця із села допомагає звичайним людям побороти
відчай і знайти вихід зі складних
життєвих ситуацій.
13.40, 14.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
Коли інші безсилі, на допомогу приходить
ОСА. Серіал розповідає про роботу
спецагентства, яке займається виключно
особливо складними злочинами.
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.20 «СуперМама»
20.15, 22.45 Т/с «Коханка у спадок» s
01.00 Т/с «Анна-детектив» l

НTН

1+1

06.00,
06.02
07.32,
08.30
11.10
11.30
17.10,
20.50
22.50
00.50
02.50
02.55

СТБ

07.10, 08.15 Ранок з Україною
08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогоднi
Зiрковий шлях
Свекруха або невiстка
04.35 Реальна мiстика
15.30, 05.30 Т/с «Фiлiн» s
Iсторiя одного злочину s
Ток-шоу «Говорить Україна»
Т/с «Жiночий лiкар 5» s
02.10 Т/с «Несолодка помста» l
Телемагазин

05.00 «Top Shop»
05.50 Х/ф «Гуддi»
08.10, 16.50, 21.10, 02.45 «Випадковий
свiдок»
08.55 Х/ф «Справа Румянцева»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
14.45, 03.40 «Речовий доказ»
18.20 «Свiдок. Агенти»
22.30 Т/с «Нарко - 2» n
00.30 Х/ф «Бiлий слон» n

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу пiд
Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий рiк
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «Втеча з джунглiв»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весiлля
16.15 Богиня шопiнгу
00.15 Країна У
01.15 Рятiвники
02.15 Щоденники Темного s

UA:ВIННИЦЯ
08.00
08.05
09.00
09.15,
09.45,
10.35
11.45,
12.00,
13.00,
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.05
17.00,
17.20
17.45
18.45
19.00
19.50
20.55
21.30
21.35
21.45
22.00

Новини (UA ПЕРШОГО)
Ранок на Суспiльному
Новини ( UA ПЕРШОГО)
20.05 Разом
16.25 Лiтературно-кулiнарне шоу
«Енеїда»
Х/ф «Ганс, Рекле та Чорт»
17.15 Буковинськi загадки
13.10 Суспiльна студiя
21.00 Новини з UA ПЕРШОГО
Українська абетка Всесвiт.
Першосвiт
Додолики
М/ф «Знахiдка»
М/ф «Казка про богиню Мокошу»
М/ф «Як Їжачок Шубку Мiняв»
М/ф «Повертайся, Капiтошко»
М/ф «Дострибни до хмаринки»
Лайфхак українською
20.40 ТНВ
Д/ц «Боротьба за виживання»
Д/ф «Свiт дивовижних тварин»
Невiдомi Карпати
Сьогоднi. Головне
ЗмiниТи
ЕкоЛюди
Задача з зiрочкою
Шерифи для нових громад
Пишемо iсторiю
Д/ф «Вердикт iсторiї»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45
09.15
09.30
10.15
10.30,
11.00,
12.20
13.00
13.15
15.00
16.00,
16.15
18.40
19.30

«Зiрковi гурмани»
«Територiя рiшень»
«Постфактум»
«Мобiльний репортер»
17.05 «Свiт тварин»
17.30, 20.10 т/с
«Цiкаво»
«Новини Life»
«Мiсто над Бугом»
«Дивнi Дива»
19.00 «Новини»
т/с «Суто англiйськi вбивства»
«Особливий випадок»
«На часi»
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У НОВОРІЧНИХ ІГРАХ ПЕРЕМОГЛА
ДРУЖБА У ВСІХ НОМІНАЦІЯХ
Традиція  У суботу, 2 січня,
в залі КДЮСШ відбулися традиційні
новорічні змагання спортсменів та
випускників спортивної школи і гостей
міста Козятина. В турнірі взяли участь
25 спортсменів. Вони змагалися
у 5 номінаціях. Окрасою цих змагань став
баскетбольний турнір фіналу чотирьох
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ìàéæå ÷îòèðè ãîäèíè õëîïö³
ñïîðòèâíî¿ ñòàòóðè çìàãàëèñÿ
çà ïåðåìîãó. Â êîíêóðñ³ «Àìåðèêàíêà» ïåðåì³ã ßðîñëàâ Òàðàïàòà. Ó êîíêóðñ³ «Øâèäêèé
îëåíü» ïîòð³áíî áóëî êèäàòè
ïî ê³ëüöþ ç ð³çíèõ â³äñòàíåé,
äåìîíñòðóâàòè òåõí³êó îáâîäêè
ñóïåðíèêà òà â³ääàòè òî÷íèé ïàñ
íà ïàðòíåðà. Íàéìàéñòåðí³øèì
â ö³é íîì³íàö³¿ ñòàâ Ðîìàí Êîâáàñèíñüêèé. Ó íîì³íàö³¿ «Âèïèé, äðóæå, âîäè» ïåðåì³ã Ãë³á
Øïîðòêî.
Çàâåðøóâàâ ðîçâàæàëüíèé
åòàï êîíêóðñ ñíàéïåð³â. Öüîãî ðîêó âèçíà÷àëè ÷åìï³îí³â
Íîâîð³÷íîãî òóðí³ðó â ïàðàõ.
Â³ñ³ì êîìàíä íà âèë³ò âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â. Ãîëîâíèé ïðèç

âèáîðîëè ïåðåìîæåöü òðåòüîãî
êîíêóðñó Ãë³á Øïîðòêî ³ ìèíóëîð³÷íèé âèïóñêíèê øêîëè
¹ 1 Àðòåì Ãîí÷àðóê. Â ïåðøîìó òóð³ âîíè çäîëàëè ïåðåìîæö³â ïåðøèõ äâîõ êîíêóðñ³â
ßðîñëàâà Òàðàïàòó òà Ðîìàíà
Êîëáàñ³íñüêîãî, à â ô³íàëüíîìó
ïîºäèíêó ðîç³áðàëèñÿ ç Àíòîíîì Êåñàð÷óêîì òà Áîãäàíîì
Òàðàïàòîþ.
Ó òóðí³ð³ áàñêåòáîë³ñò³â ôîðìàòó 4õ4 âçÿëè ó÷àñòü 4 êîìàíäè.
Îäíà ç íèõ — ãîñò³ ç Êàëèí³âêè
ç³ ñïîðòèâíî¿ øêîëè «Àâàíãàðä».
Áàñêåòáîë³ñòè Êîçÿòèíà ñòâîðèëè òðè êîìàíäè: «Ñëîíåíÿòà»,
«Íóëü-òðè» ³ íàéá³ëüø³ õëîïö³
ñôîðìóâàëè êîìàíäó «Òóçè».
Ãðàëè áàñêåòáîë³ñòè çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ çà ïðàâèëàìè, íàáëèæåíèìè äî ñòð³òáîëó. Ò³ëü-

êè ó çâ’ÿçêó ç ìàëèì ðîçì³ðîì
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà, ãðàëè
íà 2 ê³ëüöÿ çà çì³íåíèìè ïðàâèëàìè, äî 21 î÷êà ³ ç íàÿâí³ñòþ
êèäêà â 4 áàëè ç âèçíà÷åíèõ çîí.
Ó ïåðøîìó òóð³ ãîñò³ ç Êàëèí³âêè îá³ãðàëè «Ñëîíåíÿò»,
à «Òóçè» çàâäàëè ïîðàçêè
íåñòðèìíèì «03». Â äðóãîìó
òóð³ «Òóçè» íåñïîä³âàíî ïîñòóïèëèñÿ «Ñëîíåíÿòàì». À äðóãà
íàøà êîìàíäà âçÿëà âåðõ íàä
ãîñòÿìè ç Êàëèí³âêè. Òîæ ï³ñëÿ
2-õ òóð³â ó êîæíî¿ êîìàíäè áóëî
ïî ïåðåìîç³ ³ ïîðàçö³.
Ó òðåòüîìó òóð³ «03» áåç ïðîáëåì ðîç³áðàëèñÿ ç³ «ñëîíåíÿòàìè» ³ ÷åêàëè çàêëþ÷íîãî
òóðó òóðí³ðó. Â ðàç³ ïåðåìîãè
«Àâàíãàðäó» íàä «Òóçàìè», êîçÿòèí÷àíè ç «03» ìîãëè ñòàòè
÷åìï³îíàìè òóðí³ðó. Äîäàâàëî
¿ì îïòèì³çìó ùå é òå, ùî ãîñò³
ç Êàëèí³âêè áóëè ïîïåðåäó «Òóç³â» ç ðàõóíêîì 2:8 ïîò³ì 10:15,
14:17. Áóëè áëèçüê³ àâàíãàðä³âö³
äî ïåðåìîãè íà â³äñòàí³ îäíîãî
ðåçóëüòàòèâíîãî êèäêà. Òà â êîçÿòèíñüê³é êîìàíä³ çíàéøîâñÿ
ãðàâåöü, ÿêèé áëîê-øîòîì ë³êâ³äóâàâ ìîæëèâå 4-î÷êîâå ïîïàäàííÿ àâàíãàðä³âö³â.
Â àòàö³ ó â³äïîâ³äü ßðîñëàâ
Òàðàïàòà åôåêòíèì ñëåíäàíêîì
õîò³â ñêîðîòèòè ðàõóíîê äî îäíîãî î÷êà òà ïîö³ëèâ ó äóæêó êî-

Спортсмени із задоволенням пограли в улюблену гру.
Результатами усі задоволені
øèêà, ìàëî íå â³ä³ðâàâøè éîãî
â³ä ùèòà. Òà âñå æ çóñèëëÿìè
òîãî æ Òàðàïàòè êîçÿòèíñüêà
êîìàíäà çð³âíÿëà ðàõóíîê ³, äâà
ðàçè çàõèñòèâøè ñâ³é êîøèê,
äîâåëà ãðó äî ïåðåìîãè. Ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî âåëèêèé âêëàä
ó ïåðåìîãó «Òóç³â» âí³ñ òðåíåð
òàêòèê Äìèòðî Êó÷åâñüêèé. Â³í

áðàâ õâèëèííó ïåðåðâó â òîé ìîìåíò, êîëè êîìàíäà â³ä÷óâàëà
ïåðåâàãó íàä ñóïåðíèêîì ïñèõîëîã³÷íî.
Îòæå, «Òóçè» — ïåðø³, «Íóëü
òðè» — äðóã³, êàëèí³â÷àíè —
òðåò³, «Ñëîíåíÿòà», õî÷à é ïåðåìîãëè ÷åìï³îíà, ïîñ³ëè ÷åòâåðòå
ì³ñöå.

Сектор для стрибків виявився щасливим
для восьми рекордсменів
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ïîíåä³ëîê, 4 ñ³÷íÿ, â ñïîðòçàë³ ÊÄÞÑØ ïðîéøîâ ²²² åòàï
ëåãêîàòëåòè÷íîãî ìàðàôîíó
«Ð³çäâÿí³ âèñîòè». Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ñòðèáóíè ñïîðòèâíèõ
øê³ë Áåðäè÷åâà, Âàñèëüêîâà òà
Êîçÿòèíà.
Çìàãàëèñÿ ñïîðòñìåíè ñåìè
â³êîâèõ êàòåãîð³é. Öå ä³òè ó â³êîâèõ ãðóïàõ: 2003–2009 ð. í.
Çà ï³äñóìêàìè çìàãàíü â Êîçÿòèí³ â³ñ³ì ñòðèáóí³â ó âèñîòó
â³äçíà÷èëèñü ñâî¿ìè îñîáèñòèìè ðåêîðäàìè. Ïåðåìîæöÿìè òà
ïðèçåðàìè êîçÿòèíñüêîãî åòàïó
ñòàëè òàê³ ó÷àñíèêè:
ó þíàê³â 2009 ð. í. ïåðøå ì³ñöå
ïîñ³â ²âàí Ïàâìîíîâ. Ñð³áíèì
ïðèçåðîì ñòàâ Ìèõàéëî Ïàâìîíîâ, òðåòº ì³ñöå ó Äìèòðà Êëèìåíêà. Âñ³ ïðèçåðè ö³º¿ â³êîâî¿
ãðóïè ïðåäñòàâëÿþòü Âàñèëüê³â.
Ó ä³â÷àòîê ö³º¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿ íàøà Ìàðãàðèòà ßðîø, ç ðåçóëüòàòîì 125 ñì, ñòàëà ñð³áíîþ
ïðèçåðêîþ. Çîëîòó òà áðîíçîâó

На змаганнях у Козятині спортсмени встановили вісім
особистих рекордів
íàãîðîäè ïîâåçëè íà Êè¿âùèíó.
Àíàñòàñ³ÿ Êîâàëü÷óê òà Çëàòà
Ëåòêî òàêîæ ç Âàñèëüêîâà.
Â þíàê³â 2008 ð. í. 1 ì³ñöå
ó Þð³ÿ Õèëþêà. Â³í ïåðåì³ã ç
îñîáèñòèì ðåêîðäîì 145 ñì. Ç
ðåçóëüòàòîì 140 ñì, 2 ì³ñöå

ó Áîãäàíà ßðîøà, áðîíçîâà íàãîðîäà ó âàñèëüê³â÷àíèíà Àíäð³ÿ
Ë³ò³âîãî.
Íàø³ ä³â÷àòà 2008 ðîêó íàðîäæåííÿ ïîâòîðèëè ïîêàçíèêè
íàøèõ õëîïö³â — Ñîô³ÿ Êèðè÷èøèíà òà Ñîô³ÿ Ïîï³ÿêîâà

ïîñ³ëè íà ï’ºäåñòàë³ 2 ïåðøèõ
ì³ñöÿ. ¯õ ðåçóëüòàò â³äïîâ³äíî
140 ³ 130 ñì. Òåçêà íàøèõ ä³â÷àò Ñîô³ÿ Ñàâåíþê ïîâåçëà
ó Âàñèëüê³â áðîíçó.
Þíàêè 2007 ð. í. — 1 ì³ñöå,
ç îñîáèñòèì ðåêîðäîì 165 ñì,
ïîñ³â Îëåêñ³é Ëÿñêîâåöü. Ðîìàí
Êëèìåíêî òà Îëåêñàíäð Êîâàëü÷óê, îáèäâà ïðåäñòàâëÿëè
Áåðäè÷³â, âèáîðîëè ñð³áíó òà
áðîíçîâó íàãîðîäè.
Ñåðåä ä³â÷àò 2007 ðîêó ÷åìï³îíêîþ ñòàëà íàøà çåìëÿ÷êà
Ñí³æàíà Æåðåáêî. ¯¿ ðåçóëüòàò
150 ñì.
Ä³â÷àòà 2006 ð. í. — 1 ì³ñöå, ç
ðåçóëüòàòîì 155 ñì, ó ªëèçàâåòè
×îðíî¿; 2-ãå ì³ñöå ó Äàð’¿ Ïåðåâåðçîâî¿. Âîíà ïîäîëàëà ïëàíêó
íà âèñîò³ 150 ñàíòèìåòð³â.
Ó þíàê³â 2005 ð. í. — 1 ì³ñöå ó Âëàäèñëàâà Ïîë³ùóêà.
Â³í ïîäîëàâ ïëàíêó íà âèñîò³ 175 ñì. Äðóãèé ðåçóëüòàò
–165 ñì, ïîêàçàâ Ìàêñèì Õèëþê. Òðåòº ì³ñöå ó Ìèêîëè

Êëèìåíêà ç Áåðäè÷åâà.
Ñåðåä þíàê³â 2003 ð. í. ïåðøå ì³ñöå âèáîðîâ Îëåêñàíäð
Âàõí³âñüêèé, ñòðèáíóâøè
íà 180 ñì. Äðóãå ì³ñöå ó Ìàêñèìà ßùåíêà ç Áåðäè÷åâà. Òðåòº —
ó âàñèëüê³â÷àíèíà Âîëîäèìèðà
Ìîéñåíêà.
Ñåðåä þíàê³â 2004 ð. í. ÷åìï³îíîì åòàïó, ç îñîáèñòèì ðåêîðäîì 2 ìåòðè, ñòàâ Êèðèëî
Ëóöåíêî, ñð³áíèé ïðèçåð Ëåâ
Êàðìàç³í ç Áåðäè÷åâà. Òðåòº
ì³ñöå ó Äìèòðà ßðîøà. Â³í ïîäîëàâ ïëàíêó íà âèñîò³ 175 ñì.
Êð³ì ìåäàëåé ðåêîðäñìåíè
îòðèìàëè ñîëîäîù³. Íà çàâåðøåííÿ Êîçÿòèíñüêîãî åòàïó
«Ð³çäâÿíèõ âèñîò» â³ää³ë ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó
â³äçíà÷èâ òðüîõ êðàùèõ ëåãêîàòëåò³â ì. Êîçÿòèíà «Çà ï³äñóìêàìè âèñòóï³â íà Âñåóêðà¿íñüêèõ òà îáëàñíèõ çìàãàííÿõ
ó 2020 ð.». Íèìè ñòàëè Êèðèë
Ëóöåíêî, ªëèçàâåòà ×îðíà òà
Ìàêñèì Ãàéäó÷îê.
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Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84
Здам в оренду 70 кв.м. в центрі, ідеально
під офіс, магазин, ательє, майстерню.
067-252-69-68

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:
Ð³çíîðîáî÷³ æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï
5000 ãðí. 067-430-02-80
 Íà ðîáîòó çàïðîðøóºòüñÿ ãîñï. ðîá³òíèê,
áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 40 ðîê³â, íàäàºìî æèòëî.
093-599-68-33

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Ïîáóòîâèé ðåìîíò, ïîñëóãè åëåêòðèêà,
ñàíòåõí³êà. 097-731-98-58
 Âèêîíóþ ðåìîíòí³ ðîáîòè: ïëèòêà, ñàíòåõí³êà,
øïàêë³âêà òà ³íøå...Âåëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè. 050699-21-83

ÏÐÎÄÀÌ
 6-é àéôîí (äåøåâî), ìàãí³òîëè, àâòîìàãí³òîëè,
ïåðôàðàòîð, äèíàì³êè, êîëîíêè àêóñòè÷í³, êëàâ³àòóðó,
ìèøêè, êàìåðè ñâåí 2*18. 093-140-74-34
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà,
ºâðî áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20,
098-974-29-35
 Áîéëåð «GORENIE» 80 ë., ãàçîâèé êîòåë
«Ïðîñêóð³â-7», âñå â äîáðîìó ñòàí³. íåäîðîãî. 063293-19-98, 063-293-20-17
 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè,
êîìá³êîðìà. 067-173-31-50, 063-604-26-79
 Áóðæóéêó êðóãëó çàâîäñüêó. 073-793-55-95
 Â`ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà äâà ì³ñÿö³, êàñòðîâàí³ êàáàí÷èêè ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â. 098-581-65-48
 Âóãîëü. 063-755-78-47
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà, ïëîùà 28 êâ. ì. 097-494-1589, 093-353-67-33
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé êîîïåðàòèâ «Æèãóë³». 096-91618-82
 Äèòÿ÷å ë³æêî, íîâà ïëèòêà 4*5 êâ. ì., äâåð³ âõ³äí³
á/ó, ñòîëåøí³ 2 øò., áî÷êà ïëàñìàñîâà 160 ë. 093965-76-79
 Äîìàøí³é ñèð, ñìåòàíà òà ìîëîêî ç âåëèêîþ
æèðí³ñòþ òà ïëîòí³ñòþ ð-í ÏÐÁ. 093-340-97-23
 Äðîâà ð³çàí³. 096-030-32-33
 Åë. ÷àéíèê 20 ë., øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò,
íàñîñíó ñòïàíö³þ «Іòàë³ÿ», æóðíàëüíèé ñòîëèê, öåãëó
âîãíåòðèâêó. 096-467-88-03
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ ð³çí³ â íàÿâíîñò³. 096916-18-82
 Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., öåíòð ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067587-91-62
 Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. â ñ. Êîçÿòèí, âñ³
êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàòèøíå ì³ñöå. 063-46-26-120
 Іíäîêà÷îê ìîëîäíÿê. 063-174-01-32, 097-693-09-24
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21,
063-608-92-55
 Ê³çî÷êè äâ³, äâà áàðàí÷èêà òà ê³òíó ÿðî÷êó ïî 40
ãðí. çà ê³ëî. 067-756-06-27
 Êîçî÷êà ìîëîäà, ê³òíà òðåò³ì îêîòîì, äóæå
ñïîê³éíà. 098-957-23-32
 Êîòåë ãàçîâèé äâîêîíòóðíèé ÀÐІSTON T2/23 MFF1
- íîâèé, êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³ííåâó, ÿáëóêà «Ë³ãîëü».
097-634-00-43
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé «Ïðîñêóð³â» 14
êâò.,íåäîðîãî. 097-254-59-73

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
486262

 Êóðòêà øê³ðÿíà ÷îðíà xl ñòàí íîâî¿, «Ëàíñåð 9»
(ì³öóá³ñ³), íàñîñ îìèâà÷à. 063-303-23-24
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó
,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Ïîðîñÿòà âàãîþ äî 20 êã. 097-431-97-35
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíîãî íàïðÿìêó: ïåòðåí, äþðîê, æèâà
âàãà. 098-222-24-04
 Ïîðîñÿòà ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ïîðîñÿòà. 097-175-74-76
 Ïðèöåï äî ÂÀÇ â äîáðîìó ñòàí³. 096-916-18-82
 Ïøåíèöþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
 Ñèäóøêè â³ä ³íîìàðêè â õîðîøîìó ñòàí³, äèñêè
ìåòàëåâ³ R 15, çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à 412 íîâ³.
067-422-36-17
 Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ 2.50 ãðí./1 êã. 097-587-92-52
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äèâàí, äâà êð³ñëà, õîëîäèëüíèê, ãàç.
ïëèòà, øêàô, ìàøèíêà «Ñ³íãåð», àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å,
ñòóë- òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â, øòîðè, òþëü. 097-147-84-88
 Òåëåâ³çîð «Samsung» ä³àãîíàëü 60 ñì. â ðîáî÷îìó
ñòàí³, ë³íîë³óì á/ó óòåïëåíèé â õîðîøîìó ñòàí³, 28
ì. êâ.- 70 ãðí/êâ. ì. 093-411-27-92, 098-026-42-45
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 063335-97-54
 Òåëåâ³çîð DIGITAL äèàãîíàëü 29 äþéì³â- 799 ãðí.
067-424-22-36
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé JVC â ãàðíîìó ñòàí³. 063243-00-43, 067-720-97-84
 Òðàêòîð Ò40 ÀÌ. 098-783-45-02
 Öóöåíÿòà Ëàáðàäîðà (º ä³â÷àòêà òà õëîï÷èêè),
á³ëîãî ìåäîâîãî ³ øîêîëàäíîãî îêðàñó, ùå â³ëüíèé 1
÷îðíèé õëîï÷èê, öóöåíÿòà âàêöèíîâàí³ ç äîêóìåíòàìè
ÊÑÓ. 097-793-55-95
 Øàôè äâ³ äâóõñòâåð÷àò³ 250 ãðí., ñåðâàíò 250 ãðí.
093-864-64-60 097-148-59-22
 Øâåéí³ ìàøèíêè ïðîìèñëîâ³, äåðåâî íà êîðíþ.
093-058-78-43
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

485010

485009

486269
485074

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096722-86-10
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà
â³êíà. 067-457-08-87
 1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 5-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, ïëîùà 56 êâ.
ì., ö³íà äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè âàéáåð. +420775548604
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ,
âóë.Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
 3-õ ê³ì. êâ., 5-é ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàë., ÷àñòêîâèé ðåìîíò. 093-704-31-57
 3-õ ê³ì. êâ., 67 êâ. ì. â öåíòð³ âóë. Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ.
067-735-28-10
 3-õ ê³ì. êâ., âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23. 068-507-23-60
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà 5 ïîâ., ñåðåäíÿ.
063-20-70-118
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 80
êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé æèëèé ñòàí,
áóäèíîê íîâèé. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ, ð-í
3 øêîëè. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. 067-277-16-73
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30,
ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³
ê³ìíàòè îêðåì³, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, º ï³äâàëüíå
ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðåìèì
âõîäîì, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096-27931-85, 063-262-67-91

485417
485076

485461

483965
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
485459

485459

486261

 Áóäèíîê 1/2 â öåíòð³, 3-õ êâ., âóë. Ï. Îðëèêà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209
êâ..ì. æèòëîâà 101.6 êâ.ì. çåìåëüíà ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç
ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ.
ç äîïëàòîþ. 093-0186-181, 067-58-36-894
 Áóäèíîê 5.5 õ 10 ì., ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé,
âóë.Â³ííèöüêà 37. 063-364-45-40, 093-007-75-90
 Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé
ñòàí. 093-704-31-57
 Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü
äî ð³÷êè, ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 õâ. äî ë³êàðí³ òà äî
öåíòðà, â äîì³ ãàç, âîäà, ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå òèõå,
ãàðí³ ñóñ³äè - 450 000 ãðí. 096-909-17-15 Îëåêñàíäð,
068-814-64-66
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà
ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³.
098-597-08-78, 093-596-41-56
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç
ðåìîíòîì, º ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ. 093-596-41-56,
098-597-08-78
 Áóäèíîê âóë. Êàòóêîâà, ð-í ó÷èëèùà, óòåïëåíèé,
ì/ï â³êíà, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ïëîùà 69 êâ. ì. çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò. 068-957-58-91, 063-462-86-03
 Áóäèíîê âóë. Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãîñï. áóä³âë³:ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ãëèáîêèé ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ë., ìîæëèâèé
îáì³í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. 063-688-19-93,
063-692-96-12
 Áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàëåííÿ.
093-704-31-57
 Áóäèíîê ãàç., 87 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, öåíòðàëüíå
âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-058-78-43
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó.
097-186-99-34
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, ïîãð³á,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ì. Êîçÿòèí, âóë.
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 116/1. 067-198-70-95, 063-645-62-28
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðàéîí ÏÐÁ, àáî
îáì³í íà êâàðòèðó â ìåæàõ ì³ñòà. Áåç ïîñåðåäíèê³â.
098-880-12-25, 098-722-37-54
 Áóäèíîê êàìÒÿíèé â ñ. Ìàõíûâêà45 êâ. ì. â öåíòð³,
ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà âîäà, êîïàíêà, êàìÒÿíèé ñàðàé, ïîãð³á, çåì ä³ë-êà 17 ñîò. Ìîæëèâèé
òîðã. 096-948-45-35

485416

 Áóäèíîê êàï³òàëüíèé 97êâ.ì., 4-ðè ê³ìí., âåëèêà
êóõíÿ, âèñîê³ ïîòîëêè, òóàëåò, âàíà, ãàç+ãðóáà, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë.
18 ñîò., âóë Ìåäîâà 30. 098-676-25-96
 Áóäèíîê ïî âóë. Ï³äãîðáóíñüêîãî, 34, öåíòð, çàã.
ïëîùåþ 85 êâ. ì., ãàç, âîäà. 067-271-67-99
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì.
ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, º õë³â, ïîãð³á,
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà. 098854-22-31
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà,
ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6
ñîò. çåìë³.,â ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-68-18,
068-898-10-84
 Äà÷íà çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.
093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ).
063-342-67-53
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Ìàãàçèí 50 êâ.ì., öåíòð. 093-704-31-57
 Îáì³íÿþ áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò.
çåìë³ íà 2-õ ê³ì. êâ. â öåíòð³+ äîïëàòà. 093-596-4156, 098-597-08-78
 Ñàäèáó ñ. Æóðáèíö³ º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé ï³ä
îäíèì äàõîì; ñàäîê, ïîãð³á, 0,50 ãà çåìë³. 097-756-61-98
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 8/2, ïëîùà 55.7
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, òóàëåò ³
âàííà â êâàðòèð³, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093091-65-42, 097-642-08-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093704-31-57
 ×àñòèíó áóäèíêó âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, âîäà,
ï³÷íå îïàë., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 098-597-08-40

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Àâòîçàï÷àñòèíè á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³ äî ìàøèíè
Ford-òðàíçèò. 093-411-27-92, 098-026-42-45
 ÂÀÇ 2101, 1980 ð. â äîáðîìó ñòàí³. 096-26475-92
 ÂÀÇ 2101, 1982 ð. â ðîáî÷îìó ñòàí³ 13 500 ãðí.,
òîðã. 096-916-18-82
 ÂÀÇ 2105, 1994 ð., ãàç+áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³
ç ïðèöåïîì. 096-916-18-82
 ÂÀÇ 2106, 1993 ð. ó â³äì³ííîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå
ïîòðåáóº. 096-264-75-92
 ÂÀÇ 2108 ãàç+áåíçèí. 096-264-75-92
 ÂÀÇ 2110, 1,5 êëàïàíîâ, çåëåíà, 2003 ð.â, â
ðîáî÷îìó ñòàí³, ïîâàðåíà, ïîôàðáîâàíà, ïîðøíÿ
çàì³íåí³ ç âèòî÷êàìè êëàïàíà. 096-798-00-70
 Âèêóï àâòî äî 10 000 ãðí. 096-916-18-82
 Êîìáàéí êëàñ Ìåðêàòîð 60-ÌÒÇ-82 1994 ð., êàìàç 55102 â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 098-656-92-41
 Ëàíîñ «SE» 2003 ð.â., ãàç-áåíçèí, öåíòðàëüíèé
çàìîê, ãàðíèé ñòàí. 068-051-70-30
 Ìîïåä «ßìàõà», 4 òàêòíå âîäÿíå îõîëîäæåííÿ,
³íæåêòîð, ÷îðíîãî òà ñèíüîãî êîëüîðó. ì. Êîçÿòèí
096-798-00-70
 Ìîòîðîë³ð â äîáðîìó ñòàí³. 097-859-45-37
 Ðåíî Êåíãî 2003 ð., 19 ä³ç³ëü, äîáðèé ñòàí. 097853-45-37
 Ñêóòåðè á/â «Âàéíåð». 098-059-08-05

ÊÓÏËÞ
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³,
ïîáóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³
ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-529-10-20
 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò
òà â³äõîäè êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè,
ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè,
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ.
097-793-55-95
 Êàðòîïëþ ì³ëêó òà êîðìîâèé áóðÿê ïî 1 ãðí./êã.
097-793-55-95
 Êàðòîøêó. 067-159-28-54

 Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè. 093-340-97-23
 Êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. 097-954-57-40, 093624-30-69
 Ïîñò³éíî çàêóïîâóþ çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà
êóêóðóäçè. 067-430-02-80
 Ðîãè: ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà; ÷îáîòè ê³ðçîâ³, ÿëîâ³,
õðîìîâ³; ³íïàøêè ÑÐÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, îðäåíè, ìîíåòè, æîâò³ ãîäèííèêè, ÒÂ,
ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62
 Øâåëåð, òàâðà, óãîëîê, òðóáà. 068-587-78-31
 Øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/ó, áî÷êè çàë³çí³ íà 200 ë³òð³â.
097-255-51-60

Ð²ÇÍÅ
 Â³ääàì êîøåíÿò 3 ì³ñÿö³. 063-462-61-91, 096886-25-27
 Â³ääàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ äâîðíÿæêè ç ïðèâèâêàìè. 063-406-23-10, 096-886-25-27
 Â³çüìó æ³íêó äîãëÿäàòè çà áàáóñåþ â ì. Êîçÿòèí,
áàáóñÿ õîäÿ÷à, ðîçìîâëÿº äîáðå, ö³íà äîãîâ³ðíà.
098-651-42-66 Іðà
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ä³â÷àò, àáî æ³íêó, º óñ³
çðó÷íîñò³, ïîðó÷ çóïèíêà. 098-651-42-66
 Çàãóáëåíèé äèïëîì ïîì³÷íèêà ìàøèí³ñòà åëåêòðîïîòÿãó íà ³ì`ÿ Áàáþê Äìèòðî Àíäð³éîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì.
 Çàãóáëåíèé ïàñïîðò íà ³ì`ÿ Âåöü Îëåêñàíäð
Îëåêñàíäðîâè÷ ÑÌ 734638 ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Çäàì 1-ê³ì. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ íà òðèâàëèé òåðì³í. 096-999-24-61
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 067791-11-73,063-691-92-69
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³. 093-140-74-34
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 067-466-08-15, 063-64190-25
 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàì êâàðòèðó â öåíòð³, âñ³ çðó÷íîñò³. 093-14074-34
 Ìëèí ðîáî÷èé â ãàðíîìó ñòàí³. 093-937-65-00
 Øóêàþ ëþäèíó äëÿ ïîãëèáëåííÿ êðèíèö³. 096467-88-03
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РЕКЛАМА

ГОРОСКОП НА 14-20 СІЧНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Потрібно зібрати волю в кулак і вийти
на роботу. Так, непросто після відпочинку
знову братися за справи, але треба. І постарайтеся проявити свої лідерські якості.
Зараз не час відсиджуватися в кутку.

В середині тижня, долаючи тиск обставин, ви досягнете позитивних результатів відразу за кількома напрямками.
На четвер не варто планувати нічого
серйозного.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Постарайтеся не піддаватися занепадницькому настрою, хоча нелегко буде
входити в робочий ритм. У справах
бажано дотримуватися традиційних
точок зору. На роботі ймовірні різкі
зміни, доведеться звикати.

Цього тижня у вас буде чимало прибуткових замовлень і успішних проектів.
Робота принесе вам моральне задоволення і солідний прибуток. Не бійтеся
змін, вони виявляться на краще.

СТРІЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

Вам буде іноді здаватися, що все
неможливе можливо. Ви сповнені
енергії і надій, як ніби свята ще тривають. В середині тижня ви опинитеся
в потрібний час в потрібному місці і
зможете вирішити важливу проблему.

Все вийде, варто перестати сильно
хотіти. Так що можете не домагатися.
Птах щастя сам прилетить в руки. І
виконає заповітне бажання. Те, що вам
раніше доводилося просити, дадуть
просто так, ще й із задоволенням.

КОЗЕРІГ

РАК

Постарайтеся раціонально розподілити
сили на весь тиждень. Виходити на роботу буде нелегко, справ накопичилося
чимало. Зате тиждень може стати міцним фундаментом для кар'єрного злету.

Цей тиждень підходить для цікавих
знайомств і плідної співпраці. З вівторка
по п'ятницю ви будете на рідкість приємним співрозмовником. І зможете переконати кого завгодно в чому завгодно.

ВОДОЛІЙ

ЛЕВ

Ваші плани починають поступово реалізовуватися. У понеділок будуть вдалими справи, розпочаті ще в минулому
році. У вівторок не виключені розчарування і неприємності в діловій сфері.

Вам надають довіру і чекають підтримки і допомоги, тільки не робіть це
на шкоду особистому життю. Доведеться особливо багато працювати,
будуть вдалі поїздки і відрядження.

РИБИ

ДІВА

Не втрачайте віру в те, що ви робите,
навіть якщо на шляху виникнуть перешкоди. Схоже, багато планів доведеться переглянути. Напруга на роботі
може зрости, це буде пов'язано з обсягом завдань.

У разі окремих невдач не варто впадати у відчай, це лише тимчасове явище.
Середа може внести несподівані корективи у ваші плани, але це на краще,
в чому саме, ви зрозумієте не відразу.

АНЕКДОТИ
— Альо, кицюню, що робиш?
— Лежу у ліжку.
— А що на собі маєш?
— Миску з голубцями.

— Через інтернет, внучок, через
інтернет…
— Як, його ж тоді ще не було?
— Стоп… А ти конкретно, про
яку бабусю питаєш?

***

Приходить чоловік у бюро
винаходів і каже:
— Я знаю, як із лайна зробити
масло.
Виділили йому грошей, надали
лабораторію, за тиждень
запитують:
— На, як?
— Поки їсти не можна, але
мажеться добре.

***

Зустрічаються два людоїди.
Один тримає двома пальцями
студента:
— Ось зловив, хочу з’їсти.
— Викинь ти цю бридоту, —
радить інший. — Я вчора одного
такого до супу кинув, то він
у мене всю бараболю вижер.

***

— Дідусю, а ти з бабусею як
познайомився?

***

Перше побачення. Він: — Який
я в неї?
Вона: — Який він у нього?

***

Моя дівчина вичитала в Інтернеті, що від мі**ту худнуть.
Господи, спасибі тому, хто це
написав!

***

Що робити, якщо хотів витерти
своїй дівчині сльози, але
випадково стер брови?

***

Якщо дівчина каже до вас:
«Іди знайди іншу, кращу
за мене!» — це значить, що ви
маєте відповісти: «Мені ніхто
не потрібен, окрім тебе!»,
а не тікати з криком «Ура!»

***

Ідуть два чоловіки. А перед

ними дві жінки.
Один каже до іншого:
— Поглянь, ото зліва — моя
жінка, а справа — моя коханка,
й дуже, скажу тобі, непогана
коханка.
— Та ні, справа — то моя жінка,
а зліва — моя коханка, й дуже,
скажу тобі, непогана коханка.
Помовчали трохи, а потім один
одному: «Ні, ну можуть же,
якщо хочуть!»

***

— Петре, ти чому такий блідий?
— Та я вчора йогурт з’їв, щось
він мені відразу не сподобався.
І назва ще якась така
підозріла — «ПВА».

***

— Ма, давай візьмемо
кошенятко.
— Ні доцю. Бо коли воно
виросте, почне гадити по кутках.
— А тигренятко?
— Також ні. Бо коли воно
виросте, по кутках почнемо
гадити ми.
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