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ХТО ВАШ ДЕПУТАТ
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Депутатів Козятинської міської громади розподілили за округами.
Публікуємо перелік вулиць, за якими закріплені обранці, а також їх номери телефонів


КОМУ ПЛАТИТИ
КВАРТПЛАТУ?

ВЧИТЬСЯ ЖИТИ
ПО-НОВОМУ

Частину будинків, які не
визначилися із формою
правління, обслуговує
«Управляюча компанія».
З’явилася інформація, що це
підприємство — банкрут. Чи
справді це так і кому тепер
платити квартплату?

 Хлопця з Миколаївки,



с. 4

с. 6-7

якому в листопаді поїздом
відтяло обидві ноги,
перевели до центру
реабілітації Пироговки. Як
Володимир почувається
нині і чи згадав, що з ним
трапилось в ту злощасну ніч?
с. 5
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КОРОТКО
Крадіжка
у Махнівці
 Ó â³âòîðîê, 18 ñ³÷íÿ,
ñï³âðîá³òíèêè Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ çàòðèìàëè äâîõ ìîëîäèê³â,
æèòåë³â ñåëà Ìàõí³âêà,
ÿêèõ ï³äîçðþþòü ó â÷èíåíí³ êðàä³æêè. Çëîâìèñíèêè íàïåðåäîäí³
ðîçáèëè â³êíî ³ ïðîíèêëè
â ãàðàæíå ïðèì³ùåííÿ
ãîñïîäàðÿ. Çâ³äòè âîíè
âèíåñëè ìåòàëåâ³ âèðîáè
âàãîþ áëèçüêî 200 êã òà
åëåêòðîïðîâîäè.
Çà öèì ôàêòîì â³äêðèòå
êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ
çà ñòàòòåþ 185 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
(êðàä³æêà, ïîºäíàíà ç
ïðîíèêíåííÿì ó æèòëî
÷è ³íøå ïðèì³ùåííÿ).
Çà òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ
ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ —
äî øåñòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Три роки
переховувався
 Ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè ÷îëîâ³êà, ÿêèé
êàòóâàâ êîçÿòèí÷àíèíà
ïðàñêîþ. Öåé âèïàäîê
òðàïèâñÿ ùå ó 2013 ðîö³.
Òîä³ çëîâìèñíèê ðàçîì
³ç ïîïë³÷íèêîì â÷èíèëè
ðîçá³éíèé íàïàä íà ïîìåøêàííÿ êîçÿòèí÷àí.
Âîíè óâ³ðâàëèñÿ äî áóäèíêó, çâ’ÿçàëè ãîñïîäàðÿ
³ êàòóâàëè ðîçæàðåíîþ
ïðàñêîþ.
Íàïàäíèêè âêðàëè
7500 ãðèâåíü, çîëîò³ âèðîáè òà ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ, ÿêà áóëà â ñåéô³.
Ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè
îñîáó çëîâìèñíèêà, ÿêèé
ðàí³øå ïðèòÿãóâàâñÿ
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ç³áðàëè
äîêàçè éîãî ïðè÷åòíîñò³
äî çàçíà÷åíîãî çëî÷èíó.
Íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ ñë³äñòâîì ìàòåð³àë³â, ñóä âèçíàâ éîãî âèííèì òà âèí³ñ
çëîâìèñíèêó ïîêàðàííÿ
ó âèãëÿä³ 9 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ
ìàéíà. Îäíàê ïðèòÿãòè
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çëîâìèñíèêà íå áóëî çìîãè,
îñê³ëüêè ç 2017 ðîêó â³í
ïåðåõîâóâàâñÿ, çì³íþâàâ
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.
Ó ðåçóëüòàò³ ðîçøóêîâèõ
çàõîä³â, 14 ñ³÷íÿ ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè çëîâìèñíèêà â îäí³é ³ç â³ííèöüêèõ áàãàòîïîâåðõ³âîê, äå
â³í òèì÷àñîâî ìåøêàâ.

Козятинчани знову збиралися на площі. Вирішили,
що до радикальних дій вдаватимуться лише тоді,
коли від мирного протесту не буде результату

ПІД ЧАС АКЦІЇ СТВОРИЛИ
КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ
Болюче питання  Підвищення
тарифів на газ вивів українців на акції
протесту. За зниження цін на енергоносії
вийшли й козятинчани. Люди кажуть:
прикро, що в акції за справедливі тарифи
не беруть участі новообрані посадовці
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàãàäàºìî, 10 ñ³÷íÿ ãðîìàäà
íàøîãî ì³ñòà âèéøëà íà ïðîòåñòíó àêö³þ ùîäî âèñîêèõ òàðèô³â.
Òîä³ ëþäè âèð³øèëè íå çàñòîñîâóâàòè ðàäèêàëüíèõ ìåòîä³â
áîðîòüáè çà çíèæåííÿ òàðèô³â,
à áîðîòèñÿ ç íåïîì³ðíèìè ö³íàìè
â ïëàò³æêàõ â êîíñòèòóö³éíîìó
ïîë³. Ïëàí ä³é ãðîìàäà îçâó÷èëà
ïåðåä ì³ñüêèì ãîëîâîþ Òåòÿíîþ
ªðìîëàºâîþ, ÿêà áóëà ïðèñóòíÿ
íà àêö³¿ ïðîòåñòó. Äîìîâèëèñü,
ùî î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà ñêëè÷å ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ, ÿêà, äî ðå÷³, âæå
â³äáóëàñÿ 14 ñ³÷íÿ. À ãðîìàäà çáåðåòüñÿ 17 ñ³÷íÿ ³ ïðîàíàë³çóº, ÷è
âëàäà ì³ñòà â ìåæàõ ñâîº¿ êîì-

ïåòåíö³¿ âèêîðèñòàëà âñ³ âàæåë³
âïëèâó íà öåíòðàëüíó âëàäó.
Òîæ â íåä³ëþ, 17 ñ³÷íÿ, áëèçüêî ñîòí³ êîçÿòèí÷àí âèéøëè,
ùîá ïî÷óòè â³ä ì³ñöåâèõ ìîæíîâëàäö³â, ÷èì âîíè âæå äîïîìîãëè ãðîìàä³. Àëå íå ïî÷óëè
çâ³òó. Ïðî ìîæëèâ³ ïîäàëüø³
ä³¿ ãðîìàäè ãîâîðèâ íà ïëîù³
Åäóàðä Äåìá³öüêèé.
— Ïåðåêðèâàòè äîðîãè — ìåòîä
åôåêòèâíèé, ò³ëüêè ìè òàêèì ìåòîäîì áóäåìî ñòàâèòè â íåçðó÷íå
ñòàíîâèùå òàêèõ æå óêðà¿íö³â, ÿê
ìè. Êðàùå áëîêóâàòè â êàá³íåòàõ
â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ ðàäè ³ â³ää³ëåííÿ ÐÃÊ (Ðåã³îíàëüí³ ãàçîâ³ êîìïàí³¿). Íåõàé
ñèäÿòü çàáëîêîâàíèìè â êàá³íåòàõ

³ ñòàâëÿòü ïèòàííÿ ïåðåä âèùèì
êåð³âíèöòâîì, ùî íàðîä äîáèâàºòüñÿ ö³íè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè
ïî ñîá³âàðòîñò³, — êàçàâ â÷èòåëüïåíñ³îíåð Åäóàðä Äåìá³öüêèé. —
Ó íàñ º ãîëîâà â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè
ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Íàòàë³ÿ
ßíêîâ÷óê, à ¿¿ í³ 10 ñ³÷íÿ, í³ ö³º¿
íåä³ë³ ñåðåä íàñ íåìàº. ×è ìè äëÿ
íå¿ íå ãðîìàäñüê³ñòü? — çàïèòóº
ïàí Åäóàðä. — ª ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ
ÆÊÃ, ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, åíåðãåòèêè ³ äàë³ ïî òåêñòó,
³ ¿¿ ãîëîâà Ìèêîëà Øóòîâ. Äâà
çàñòóïíèêè ³ ÷ëåíè êîì³ñ³¿. Öþ
êîì³ñ³þ òðåáà òàê çàêèäàòè çâåðíåííÿìè ùîäî íåïîì³ðíèõ òàðèô³â, ùîá âîíè â³ä÷óâàëè, ùî
ãðîìàäà õî÷å áà÷èòè ¿õí³ ð³øåííÿ
íà êîðèñòü ãðîìàäè, — íàãîëîñèâ
Åäóàðä Äåìá³öüêèé.
²íøèé àêòèâ³ñò, â³éñüêîâèé
ïåíñ³îíåð Â³êòîð Ðóäü, ç³áðàâ
êîîðäèíàö³éíó ðàäó. Â³í õî÷å,
ùîá ì³ñüêà ðàäà íàäàëà äîêóìåíòàëüí³ äàí³, êîëè, êèì ³ çà ÿêèõ
îáñòàâèí òðóáè ãàçîãîíó áóëè
ïåðåäàí³ ó âëàñí³ñòü îáëãàç³â.
Çà óìîâè, ÿêùî äåðæàâíèé ðå-

ãóëÿòîð ö³í ÍÊÐÅÊÏ íå â³äì³íèòü òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ
ãàçó, òî ñòàâèòè ïèòàííÿ ïåðåä
ì³ñüêîþ ðàäîþ, ùîá ïîâåðíóòè
ãàçîïðîâ³ä ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè.
Òàê ÿê çðîáèëè öå äåïóòàòè Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Äî íàñòóïíî¿ íåä³ë³ êîîðäèíàö³éíà ðàäà êîçÿòèíñüêèõ àêòèâ³ñò³â ìàº âèâåñòè íà ïðîòåñò
áàãàòî ëþäåé ³ çáèðàòè äîêóìåíòè ïðî ðåã³îíàëüí³ ãàçîïðîâîäè.
²í³ö³àòèâíà ãðóïà Åäóàðäà Äåìá³öüêîãî â³çüìå ó÷àñòü â ì³ñò³
Â³ííèö³ â ïðîòåñò³ ùîäî íåïîì³ðíèõ òàðèô³â íà åíåðãîíîñ³¿.
Ó ïîíåä³ëîê, 18 ñ³÷íÿ, óðÿä
óõâàëèâ ð³øåííÿ, ÿêèì âñòàíîâëþºòüñÿ âåðõíÿ ìåæà ö³íè
íà íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ. Âîíà
ñêëàäàòèìå — 6,99 ãðèâí³ çà êóá
íà ì³ñÿöü, ïëþñ ïëàòà çà äîñòàâêó.
— Ïðîòåñòè ëþäåé öå çóïèíèòü, — êàæå Åäóàðä Äåìá³öüêèé. — Ìè áóäåìî äîáèâàòèñÿ
ñïðàâåäëèâî¿ ö³íè. Òîìó ùî íàâ³òü öåé òàðèô, ÿêèé óõâàëèâ
óðÿä, íåïîñèëüíèé äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé.

Наші депутати звернуться до Зеленського
через непомірно високі тарифи
ОЛЕНА УДВУД

 Îáóðåííÿ ëþäåé ÷åðåç ï³äíÿòòÿ òàðèô³â íå âùóõàº. Âîíî
é íå äèâíî, àäæå çàðïëàòó ìè
îòðèìóºìî òó ñàìó, ïðîòå êîìóíàëêà ç 1 ñ³÷íÿ ïîäîðîæ÷àëà
ìàéæå âñÿ. Ñïåðøó ìè ä³çíàëèñÿ, ùî «Â³ííèöÿãàç çáóò»
ï³äí³ìàº íà ãðèâíþ âàðò³ñòü
êóáîìåòðà ãàçó. Íàñòóïíèì
íàñ «ïîðàäóâàëî» Êè¿âñüêå òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ, ÿêå
ïîâ³äîìèëî, ùî ç Íîâîãî ðîêó
çà âîäó òðåáà áóäå ïëàòèòè âæå
íå 41-íó, à 46 ãðèâåíü. Äàë³ ñêà-

ñóâàëè ï³ëüãîâèé òàðèô íà åëåêòðîåíåðã³þ, çà ÿêèì çà ñïîæèò³
ïåðø³ 100 ê³ëîâàò ìè ïëàòèëè
ïî 90 êîï³éîê. À ïîò³ì ï³äíÿëè
ö³íó çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó.
Òàðèôè áóëè òåìîþ «íîìåð
îäèí» íà ÷åòâåðò³é ïîçà÷åðãîâ³é
ñåñ³¿, ùî â³äáóëàñÿ çðàíêó ó ÷åòâåð, 14 ñ³÷íÿ. Äåïóòàòè ðîçãëÿäàëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà, Âåðõîâíî¿
Ðàäè òà Êàáì³íó ç ïðèâîäó ö³í
íà åíåðãîíîñ³¿ äëÿ íàñåëåííÿ.
— Íå ò³ëüêè íàøà ãðîìàäà,
à ãðîìàäè ïî âñ³é òåðèòîð³¿

Óêðà¿íè îáóðåí³ òèì, ùî ï³äí³ìàºòüñÿ êîìåðö³éíà ö³íà ³ ìè
ñòàºìî çàðó÷íèêàìè, — ñêàçàâ
ï³ä ÷àñ âèñòóïó äåïóòàò Â³êòîð
Çà¿÷êî.
— Ùî ñòîñóºòüñÿ òàðèô³â
íà âîäó, õîò³ëîñÿ á, ùîá áóëî
çâåðíåííÿ â³ä ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè, ùîá
â³äðåàãóâàëà «Óêðçàë³çíèöÿ»
íà äàíå çâåðíåííÿ, — äîäàâ äåïóòàò Ñåðã³é Ïåðåí÷óê.
Ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ îáðàíö³
ïðîãîëîñóâàëè çà çâåðíåííÿ
äî Ïðåçèäåíòà, Ïàðëàìåíòó òà

Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â. ßê éäåòüñÿ
ó òåêñò³ äîêóìåíòà, ì³ñüêà ðàäà
âèìàãàº:
 âæèòè çàõîä³â ùîäî çíèæåííÿ ö³íè íà ãàç ³ íåäîïóùåííÿ
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà ðîçïîä³ë ãàçó;
 çíèçèòè òàðèôè íà åëåêòðîåíåðã³þ, âîäîïîñòà÷àííÿ òà
âîäîâ³äâåäåííÿ;
 çàòâåðäèòè ïðîçîðó òà â³äêðèòó äëÿ ëþäåé ìåòîäèêó îáðàõóíêó òàðèô³â íà êîìóíàëêó;
 â³äíîâèòè ìàñøòàáíó ïðîãðàìó ñóáñèä³é.
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ГАЗ ПО 6,99. УРЯД ВСТАНОВИВ
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ГРАНИЧНУ ЦІНУ
8,37

8.85

7,84

8,54

6,73
7,04

6,26

за куб за умови передзамовлення обсягу на сім місяців.
Чи будуть споживачі, які запаслися газом, платити з лютого
по 6,99 гривні за куб?
«Для клієнтів, які оформили
тарифний план «Річний», вартість газу не зміниться і складе
4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн
за куб. м, відповідно до умов
договорів», — йдеться в повідомленні «Нафтогазу».
Таку ж думку висловлюють і
у компанії «Вінницягаз збут», яка
є найбільшим постачальником
газу в нашій області.

6,27

6.68

5.86
5.49
5

2

4.49

4.32

ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ
ВІННИЧАН У 2019–
2021 РОКАХ
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3.71

2.78
2.94

У тариф входить плата за доставку

2.97

Держава скасовує
регулювання
цін на газ

доставка в окремій платіжці

ðèíîê ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ. Âëàäà â³äìîâèëàñÿ â³ä áàãàòîð³÷íî¿
òðàäèö³¿ âñòàíîâëþâàòè íèçüê³
òàðèôè äëÿ íàñåëåííÿ òà âèñîêó ö³íó ãàçó äëÿ ïðîìèñëîâîñò³.
Òåïëà çèìà ç³ãðàëà íà ðóêó
³ ÷èíîâíèêàì, ³ ñïîæèâà÷àì.
Ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2019/2020 ö³íè íà ãàç ñÿãàëè ìàêñèìóì 6 ãðèâåíü çà êóá,
à âëàäà çìåíøóâàëà ïëàò³æêè é
íà öåíòðàë³çîâàíå òåïëîïîñòà÷àííÿ, ìîòèâóþ÷è öå íèçüêîþ âàðò³ñòþ áëàêèòíîãî ïàëèâà. Õî÷à,
äå-ôàêòî, ö³íó íà ãàç âæå òîä³
âèçíà÷àâ ðèíîê.
ЗА І ПРОТИ ФІКСОВАНОЇ ЦІНИ
Îñòàíí³ îáìåæåííÿ çíÿëè
1 ñåðïíÿ 2020 ðîêó: ïîáóòîâîìó ñïîæèâà÷ó äîçâîëèëè â³ëüíî
îáèðàòè ïîñòà÷àëüíèêà, à äåðæàâà ñêàñóâàëà ðåãóëþâàííÿ ö³í

— Споживачі, які замовили шестимісячний обсяг газу за програмою «Твоя енергонезалежність»,
продовжать отримувати його
за цінами, вказаними в укладених договорах, — говорить фахівець зі зв’язків з громадськістю
«Вінницягаз збут» Тетяна Добровольська. — Тобто, вартість газу
для них не зросте і зберігається
на рівні 4,49 гривні, 4,99 гривні
та 5,49 гривні за куб. Але якщо
споживач до 31 березня використає свій резерв газу, то далі
буде отримувати газ за поточними цінами.

íà ãàç. ² îñòàíí³ ïîñòóïîâî ñòàëè
«ïîâçòè âãîðó». Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð
Äåíèñ Øìèãàëü çàçíà÷èâ, ùî
ÿêáè äåðæàâà íå âòðóòèëàñÿ
ó ðèíîê ãàçó, òî â ëþòîìó ö³íà
ñêëàäàëà á 12 ãðèâåíü çà êóá.
— Íàäàë³ ìè çðîáèìî òàê,
ùîá óñ³ ãàçîïîñòà÷àëüí³ êîìïàí³¿ ïðåäñòàâèëè ñâî¿ ð³÷í³
ïðîäóêòè äëÿ óêðà¿íö³â. Òîä³
ëþäè çìîæóòü ï³äïèñàòè ð³÷íèé
êîíòðàêò ³ çàçäàëåã³äü ðîçóì³òè,
ñê³ëüêè âîíè ïëàòèòèìóòü âçèìêó àáî âë³òêó, — êàæå Øìèãàëü.
Áóäü-ÿêèé òàðèô áóäå íåïðèºìíèì äëÿ íàñåëåííÿ, çàçíà÷àº
åêîíîì³ñò Ñåðã³é Ôóðñà.
— Ñïðàâåäëèâà ö³íà äëÿ ñïîæèâà÷à — öå íóëü ãðèâåíü. Àëå
öüîãî ìè íå ìîæåìî ñîá³ äîçâîëèòè, áî çà íèçüê³ òàðèôè
äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè ç áþäæåòó.
Ùî â ðåçóëüòàò³ ïðèçâåäå äî ³íôëÿö³¿, — ãîâîðèòü Ôóðñà. —
Çðîñòàííÿ òàðèô³â íà ãàç óðÿä
ìàâ áè ïåðåêðèòè çá³ëüøåííÿì
ñóáñèä³é äëÿ íåçàìîæíèõ ëþäåé.
Ùîá ò³, ó êîãî îïëàòà êîìóíàëêè
çàéìàº á³ëüøå 15% â³ä äîõîäó,
îòðèìàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó.
Íàòîì³ñòü ð³øåííÿì ïðî ô³êñîâàíó ö³íó ãàçó ìè ñóáñèäþºìî
âñ³õ — ³ á³äíèõ, ³ áàãàòèõ.
ВЗЯЛИСЯ І ЗА ДОСТАВКУ
Íà òë³ òàðèôíèõ ïðîòåñò³â âëàäà íàøâèäêîðó÷ çì³íèëà é òàðèôè íà ðîçïîä³ë ãàçó. ×èíîâíèêè
îá³öÿëè, ùî ïëàòó çà äîñòàâêó
çíèçÿòü: âîíà ñòàíå íà ð³âí³
1,79 ãðèâí³ çà êóáîìåòð. Îäíàê
â ïîâ³äîìëåíí³ íå äîäàëè, ùî
òàêà ö³íà âêàçàíà áåç ÏÄÂ. ²

01.2021

12.2020

11.2020

10.2020

09.2020

08.2020

07.2020

06.2020

05.2020

04.2020

03.2020

02.2020

01.2020

12.2019

11.2019

10.2019

09.2019

08.2019

07.2019

06.2019

05.2019

0

Газ по 4–5 грн продовжать продавати
Після старту ринку газу споживач може вільно змінити постачальника, обравши компанію
з будь-якого регіону України. І
в боротьбі за клієнта газопостачальники пропонували газ за літньою ціною на 6–12 місяців.
Зокрема, діяли такі пропозиції:
Газопостачальна компанія «Нафтогаз» пропонував фіксовану
ціну газу — 4,73 гривні за куб/
на місяць протягом року;
ETG — 4,69 гривні за куб, якщо
споживач замовляє обсяг
на шість місяців;
«Палівенерго» — 4,2 гривні
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6,53

6

04.2019

ЧОМУ ГАЗ ДОРОЖЧАЄ
Âçèìêó ãàç äîðîæ÷àº çàâæäè,
öå ñåçîííèé ôàêòîð. Çèìîâèé ïåð³îä íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó ìè
ìàºìî äåô³öèò ãàçó, à âëàñíîãî
ãàçó â Óêðà¿í³ ïîêè ùî íåäîñòàòíüî. Çàëåæí³ñòü â³ä ³ìïîðòó
çóìîâëþº ïðèéíÿòòÿ óìîâ ö³íîóòâîðåííÿ ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó.
Äëÿ îð³ºíòèðó óðÿä çîáîâ’ÿçàâ
îáðàòè íàéá³ëüøèé â ªâðîï³ ãàçîâèé õàá — TTF (Í³äåðëàíäè),
ïîÿñíèëè â «Íàôòîãàç³».
Ó êðà¿íàõ ªÑ ãàç º òîâàðîì. ßê
êîâáàñà ÷è ìàêàðîíè, ö³íà ÿêèõ
âèçíà÷àºòüñÿ ðèíêîâèìè ìåõàí³çìàìè — ÷èì á³ëüøèé ïîïèò, òèì
á³ëüøà ö³íà. Àíàë³òèêè Óêðà¿íñüêî¿ åíåðãåòè÷íî¿ á³ðæ³ ï³äêðåñëþþòü, ùî ÷åðåç íèçêó ôàêòîð³â
ö³íè íà ãàç â ªâðîï³ çðîñòàëè
ê³ëüêîìà åòàïàìè. Ñïðèÿëî ïîäîðîæ÷àííþ ãàçó ñòðàéêè ó Ôðàíö³¿
ïðîòè ÿäåðíèõ ðåôîðì, õîëîäíà
ïîãîäà, ïðîòåñòè ãàçîâèê³â ó Íîðâåã³¿, çìåíøåííÿ ïîñòàâîê ñêðàïëåíîãî ãàçó ç ÑØÀ. Îñòàíí³ äâà
ôàêòîðè âïëèíóëè íà çìåíøåííÿ
ðåñóðñó íà ðèíêó, íàòîì³ñòü ïîïèò ò³ëüêè çðîñòàº.
À ùå, ç 1 ñåðïíÿ â Óêðà¿í³ ä³º
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Óðÿä óõâàëèâ ð³øåííÿ, ÿêèì
âñòàíîâëþºòüñÿ âåðõíÿ ìåæà
ö³íè íà íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ.
Âîíà ñêëàäàòèìå — 6,99 ãðèâí³
çà êóá íà ì³ñÿöü, ïëþñ ïëàòà
çà äîñòàâêó.
— Òàêà ö³íà ä³ÿòèìå äî çàâåðøåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
àáî äî çàâåðøåííÿ êàðàíòèíó.
Âèùå, í³æ 6,99 ãðí çà êóá ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó íå ìîæóòü
ï³äí³ìàòè ö³íó, — ïîâ³äîìëÿº
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü. — Âñòàíîâëåíà íàìè ö³íà
îçíà÷àº, ùî ó çèìîâ³ ì³ñÿö³ ñåðåäíÿ ïëàò³æêà áóäå ïðèáëèçíî
íà 500 ãðèâåíü ìåíøîþ, í³æ
áóëà â 2018–2019 ðîêàõ. ² ñòàíîâèòèìå ïðèáëèçíî 40% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. Ó ïîïåðåäí³
ðîêè, ïëàò³æêà ñÿãàëà 75% â³ä
ì³í³ìàëêè.
Âîäíî÷àñ ñ³÷íåâ³ ö³íè íå ñêàñóâàëè, áî óðÿäîâà ïîñòàíîâà
ïî÷íå ä³ÿòè ç 1 ëþòîãî. Çîêðåìà,
ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿãàç çáóòó»
çàïëàòÿòü 9,89 ãðèâí³ çà êóáîìåòð â ñ³÷í³.
— Åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ íå ìîæóòü ìàòè çâîðîòíî¿ ñèëè. Í³õòî íå ì³ã ñïðîãíîçóâàòè òå, ùî
ó öüîìó ñ³÷í³ ïî÷íóòüñÿ àæ íàñò³ëüêè ð³çê³ êîëèâàííÿ ö³íè, —
ïîÿñíèâ ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ
Ñåðã³é Áîðçîâ. — Òàêîæ ó á³ëüøîñò³ ñïîæèâà÷³â áóëà ðåàëüíà

ìîæëèâ³ñòü îáðàòè ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó ç á³ëüø âèã³äíîþ ö³íîþ. ßêáè öå çðîáèëè, òî çàðàç
ìîãëè á îòðèìóâàòè ãàç çà ö³íîþ
íàâ³òü íèæ÷å, í³æ 6,99 ãðèâí³
çà êóáîìåòð.
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ
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Ручне регулювання  Не вище,
ніж 6,99 гривні за куб можуть
продавати газ населенню в Україні.
Така гранична ціна буде з 1 лютого
та діятиме до кінця карантину або до
завершення опалювального сезону.
Чому не з 1 січня? І що збираються
робити з платою за доставку?

òå, ùî ðîçì³ð ïëàòè çà äîñòàâêó
ãàçó çìåíøàòü äàëåêî íå âñ³ì.
Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ç ð³øåííÿ, ÿêå óõâàëèëà Íàöêîì³ñ³ÿ,
ùî çä³éñíþº äåðæðåãóëþâàííÿ
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.
Ïîïåðåäí³ òàðèôè íà äîñòàâêó
óõâàëèëè â ãðóäí³ é âîíè º ÷èííèìè ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó. Á³ëüøå
40 ãàçîðîçïîä³ëüíèõ êîìïàí³é ³
îáëãàç³â îòðèìàëè âäâ³÷³, à òî é
âòðè÷³ á³ëüø³ òàðèôè, í³æ ìàëè
â 2020 ðîö³.
Òàê³ ðîçö³íêè º «åêîíîì³÷íî
îáãðóíòîâàíèìè» òà âðàõîâóþòü
çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â,
ö³íó òåõíîëîã³÷íîãî ãàçó òà
çá³ëüøåííÿ çàðïëàò ÷åðåç ï³äíÿòòÿ «ì³í³ìàëêè». Îäíàê äëÿ
«íåäîïóùåííÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè» Ðåãóëÿòîð âèð³øèâ ïåðåãëÿíóòè òàðèôè.
Ó ñïèñêó íà çì³íó ö³í º
14 êîìïàí³é. Ñåðåä íèõ îäíà
â³ííèöüêà — òîâàðèñòâî «Ãàçîâèê». Äëÿ ñïîæèâà÷³â «Ãàçîâèêà» Ðåãóëÿòîð âñòàíîâèâ òàðèô 2,15 ãðèâí³ çà êóá íà ì³ñÿöü
(ðàõóâàëè ðàçîì ç ÏÄÂ — àâò.).
Òîáòî, çìåíøåííÿ ñêëàëî 91 êîï³éêó íà êóá (3,06–2,15=91).
²íôîðìàö³¿ ïðî çíèæåííÿ ö³íè
äîñòàâêè äëÿ ñïîæèâà÷³â «Â³ííèöÿãàç» íàðàç³ íåìàº. Äëÿ íèõ
ç 1 ñ³÷íÿ ä³º òàðèô 2,02 ãðèâí³
çà êóá, ùî çà ì³íóñîì ÏÄÂ ñêëàäàº 1,68 ãðèâí³ çà êóá. Òîáòî,
íå ïîðóøóº óõâàëåíó ãðàíè÷íó
ìåæó 1,79 ãðèâí³.
Ç ë³òà 2020 ðîêó ïëàòà çà äîñòàâêó äëÿ êë³ºíò³â «Â³ííèöÿãàçó» ñêëàäàëà 1,16 ãðèâí³ çà êóáîìåòð íà ì³ñÿöü.
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КОРОТКО
Ще одна
смерть
 Çà äàíèìè Êîçÿòèíñüêîãî ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü,
âæå 1164 ìåøêàíö³ Êîçÿòèíùèíè ï³äõîïèëè
COVID-19. Çà îñòàíí³ ñ³ì
äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ 22 íîâèõ âèïàäêè. Çà òåìïàìè
ïîøèðåííÿ íåäóãè ìè äîñ³
íà òðåòüîìó ì³ñö³ â îáëàñò³.
Òàêîæ ìàºìî íîâèé
ëåòàëüíèé âèïàäîê. Â³ä
COVID-19 ïîìåð 60-ð³÷íèé
êîçÿòèí÷àíèí. ²ç âëàñíèõ
äæåðåë ãàçåò³ ñòàëî â³äîìî,
ùî ÷îëîâ³ê ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ òèæí³â ëåæàâ ó Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³.
Ïðîòå îðãàí³çì íå âïîðàâñÿ
ç íåäóãîþ. Ó âèõ³äí³ ÷îëîâ³êà íå ñòàëî. Öå âæå 21-øà
ñìåðòü â³ä êîðîíàâ³ðóñó
íà Êîçÿòèíùèí³.

Присвоїли
звання
 Ìàéæå 40 æ³íîê ç Â³ííè÷÷èíè íàãîðîäèëè çâàííÿì «Ìàòè-ãåðî¿íÿ». Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³
Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ñåðåä â³äçíà÷åíèõ
â³ííè÷àíîê ÷åòâåðî æ³íîê ç
Êîçÿòèíùèíè. Ìàòåðÿìèãåðî¿íÿìè ñòàëè:
 Íàòàë³ÿ Ëþíåíêî ³ç
Ñåñòðèí³âêè (ìàìà ï’ÿòüîõ
ä³òåé);
 êîçÿòèí÷àíêà Òåòÿíà
Ðàäç³õîâñüêà (ìàìà ï’ÿòüîõ
ä³òåé);
 Ãàííà Ñêîðîïàä ³ç ñåëà
Ëîç³âêà (ìàìà øåñòè ä³òåé);
 Îêñàíà Øåâ÷óê ³ç ñåëà
Ëîç³âêà (ìàìà ï’ÿòè ä³òåé).

Закриють
переїзд
 Ó ÷åòâåð, 21 ñ³÷íÿ,
ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì
êîë³éíî-ðåìîíòíèõ ðîá³ò,
çàë³çíè÷íèé ïåðå¿çä 1 êì
(7 ïîñò) ñòàíö³¿ Êîçÿòèí-1
(àâòîäîðîãà äî çàë³çíè÷íîãî
âîêçàëó) çàêðèþòü äëÿ ïðî¿çäó àâòîòðàíñïîðòó íà äâ³
ãîäèíè — ³ç 13.00 äî 15.00.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü
íà ñàéò³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
«Ïðî¿çä ñïåöàâòîòðàíñïîðòó (øâèäêà äîïîìîãà,
ïîæåæíà àâòîìàøèíà òà
³íø³) áóäå çä³éñíþâàòèñÿ
÷åðåç òèì÷àñîâèé ïåðå¿çíèé íàñòèë âèùåâêàçàíîãî
ïåðå¿çäó», — éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³.

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, 21 ñ³÷íÿ 2021

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

ЛЮДИ ПИТАЮТЬ: «КОМУ
ПЛАТИТИ КВАРТПЛАТУ?»
Комірне  Частину будинків, які
не визначилися із формою правління,
обслуговує комунальне підприємство
«Управляюча компанія». Та ще
до Нового року з’явилася інформація
про те, що це підприємство — банкрут.
Чи працює досі «Управляюча компанія»
і кому тепер платити квартплату?
ОЛЕНА УДВУД

«Êîìó ïëàòèòè êâàðòïëàòó?
Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ áàíêðóò.
À íå çàïëàòèø, ìîæóòü ëèøèòè
ñóáñèä³¿», «Ùî ðîáèòè ç êâàðòïëàòîþ, ÿêùî ìè íà Óïðàâëÿþ÷³é êîìïàí³¿? Êàçàëè, ùî
âîíè áàíêðîòè, òà ³ í³õòî í³÷îãî íå ðîáèòü!» — òàê³ êîìåíòàð³
òèæäåíü òîìó çàëèøèëè ÷èòà÷³
äî îäí³º¿ ç ïóáë³êàö³é íà íàøîìó ñàéò³ kazatin.com.
Ì³ñüêà ðàäà ãó÷íî çàÿâèëà ïðî
òå, ùî ¿¿ êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ»
çáàíêðóòóâàëà, ùå ï³âòîðà ì³ñÿö³
òîìó. Íîâèíó ïðî öå îïóáë³êóâàëè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ îðãàíó
âëàäè 15 ãðóäíÿ 2020 ðîêó. Òîìó
ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî ó ëþäåé,
ÿê³ ìåøêàþòü â áóäèíêàõ, ÿê³
îáñëóãîâóº öå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, âèíèêëà ö³ëà íèçêà
ïèòàíü: Ùî ðîáèòè? Ïëàòèòè
çà ðàõóíêàìè ÷è í³? ² ÿêùî ïëàòèòè, òî êîìó?
УСЕ ПРАЦЮЄ, ПОКИ ЩО
Çà äàíèìè ðåºñòð³â ç åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè YouControl,
«Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ» íå ïåðåáóâàº ó ïðîöåñ³ ïðèïèíåííÿ.
Òîáòî, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî íå ë³êâ³äîâàíå ³ çà ëîã³êîþ
ìàº ïðîäîâæóâàòè ïðàöþâàòè.
Ïðîòå íå âèêëþ÷åíî, ùî ì³ñüêà ðàäà ãîòóºòüñÿ ë³êâ³äóâàòè
«Óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ». Àäæå

ùå äî Íîâîãî ðîêó âèêîíêîì
âèð³øèâ ïåðåäàòè ç ¿¿ áàëàíñó
àâòîòðàíñïîðòí³ çàñîáè òà êàíàë³çàö³éíî-íàñîñíó ñòàíö³þ
íà ³íøå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «×èñòå ì³ñòî».
Àáè ðîçñòàâèòè âñ³ êðàïêè
íàä «³», ìè çâåðíóëèñÿ äî Àðòåìà Îëüõîì’ÿêà, äèðåêòîðà
«Óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿».
— Íà äàíèé ìîìåíò ìè ïðîäîâæóºìî ÷èñòèòè êàíàë³çàö³¿,
îñâ³òëþþòüñÿ ï³ä’¿çäè, äâ³ðíèêè
ïðîäîâæóþòü ïðèáèðàòè òåðè-

Øâèäøå çà âñå,
òèì áóäèíêàì, ÿê³
íàðàç³ îáñëóãîâóº öå
ï³äïðèºìñòâî, òàêè
äîâåäåòüñÿ îáèðàòè
ñîá³ ôîðìó ïðàâë³ííÿ
òîð³þ, äî ê³íöÿ ñ³÷íÿ âêëþ÷íî.
Çà ëþòèé ùå ð³øåííÿ íå ïðèéíÿòî, àëå íà ñüîãîäí³øí³é
äåíü ïîñëóãè íàäàþòüñÿ â ïîâíîìó îá’ºì³, — êàæå Àðòåì
Îëüõîì’ÿê. — Çàðàç äóæå çíà÷íå
çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè. Ïðîìåðçàþòü ñòîÿêè, ó íàñ º àâàð³¿, ïðîðèâè. Ñïåö³àë³ñòè âè¿æäæàþòü
³ ë³êâ³äîâóþòü ö³ àâàð³¿. Òîáòî
ïðîäîâæóºòüñÿ îáñëóãîâóâàííÿ.
Ïîçàÿê «Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ» ïðîäîâæóº îáñëóãîâóâàòè
áóäèíêè, òî ³ êâàðòïëàòó ñïëà÷óâàòè íåîáõ³äíî.

«Управляюча компанія» обслуговує 109 будинків.
Один з таких — невелика двоповерхівка у центрі міста
на вулиці Січових Стрільців (колишня Комсомольська)
МАЙЖЕ МІЛЬЙОН БОРГУ
Çà äàíèìè, îïóáë³êîâàíèìè
íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñòàíîì
íà ãðóäåíü 2020 ðîêó ó Êîçÿòèí³ òà ñìò Çàë³çíè÷íîìó 103 áóäèíêè âèçíà÷èëèñÿ ç ôîðìîþ
ïðàâë³ííÿ. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
ç íèõ ñòâîðèëè ÎÑÁÁ, òðîõè
á³ëüøå 10 % îáðàëè ñàìîñò³éíå
óïðàâë³ííÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè.
Òèì áàãàòîêâàðòèðíèì áóäèíêàì, ÿê³ íå âèçíà÷èëèñÿ,
ì³ñòî ïðèçíà÷èëî óïðàâèòåëÿ.
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà «Óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿», êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî íàðàç³ îáñëóãîâóº
109 òàêèõ áóäèíê³â. Á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ — îäíîïîâåðõ³âêè áàðà÷íîãî òèïó. Ðåøòà — íåâåëèê³
äâî òà ï’ÿòèïîâåðõîâ³ áóäèíêè.
² íå âñ³ ¿õ ìåøêàíö³ ñïðàâíî
ïëàòÿòü êâàðòïëàòó. Ñòàíîì

íà 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó, êîçÿòèí÷àíè çàáîðãóâàëè «Óïðàâëÿþ÷³é
êîìïàí³¿» 930 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî äîâåëîñÿ ïåðåâîäèòè íà «×èñòå ì³ñòî» ñàíòåõí³ê³â, ÿê³ ïðàöþâàëè
ó øòàò³ «Óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿».
Ç ò³º¿ æ ïðè÷èíè êàíàë³çàö³éíî-íàñîñíó ñòàíö³þ â³ääàëè
íà áàëàíñ òîãî æ òàêè «×èñòîãî ì³ñòà».
— Ô³çè÷íî êîìïàí³ÿ ä³éñíî
â äóæå ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³, —
ïðîäîâæóº Àðòåì Îëüõîì’ÿê. —
Ïåðøà äîòàö³ÿ áóëà âèä³ëåíà ùå
â 2020 ðîö³. ¯¿ ïðèéíÿëè ó ãðóäí³
íà ñåñ³¿ äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç ëþäüìè, ÿê³ áóäóòü
ðîçðàõîâóâàòèñÿ. Áî áëèçüêî
øåñòè ì³ñÿö³â áóëà çàáîðãîâàí³òñü ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè. ² öå º
êðèòè÷íî íåïðàâèëüíî.

Що буде далі?
Швидше за все, тим будинкам, які наразі
обслуговує «Управляюча компанія», таки
доведеться обирати собі форму правління.
— Коли закінчиться локдаун, я буду особисто
виїжджати до кожного будинку, спілкуватися
з людьми, щоб вони обирали форму правління, яка зможе забезпечити нормальне
функціонування їхнього будинку, — каже
директор «Управляючої компанії».
Таких форм є дві: ОСББ і самостійне управління. Пояснимо, чим вони відрізняються.
Об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків передбачає створення юридичної
особи. В ОСББ обирається голова правління,
приймається статут. Встановлюється плата

за утримання будинку, яку сплачують всі
співвласники. А всі важливі питання вирішуються на загальних зборах.
Самостійне управління передбачає, що мешканці також вирішують питання, пов’язані
з утриманням будинку, на загальних зборах. Саме тому часто цю форму називають
«Управління загальними зборами». Але,
на відміну від ОСББ, співвласникам не треба
створювати юридичну особу.
— Невеличкі будиночки барачного типу, де
в принципі люди вже й так звикли, що це
як їх приватна територія, там найкраще підходить управління загальними зборами, —
пояснює Артем Ольхом’як. — Це коли люди

зібралися і вирішили: тече дах — робимо дах.
Забилась каналізація — викликаємо автомобіль, який чистить. Це буде максимально
ефективно забезпечувати життєдіяльність
будинку. Для будинків два і більше поверхів,
особливо якщо перший поверх викуплений
під бізнес, оптимальний варіант — створити
ОСББ. Це реально, тому що на загальних
зборах встановлюється розмір внеску, який
сплачують усі, навіть власники нежитлових
приміщень. І ці кошти будуть акумулюватися.
Вже за кілька місяців збереться сума і можна
буде провести модернізацію житла в тому
напрямку і тій послідовності, яку визначать
самі власники.
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ВОЛОДИМИР АВДЄЄВ ВЧИТЬСЯ
ТЕПЕР ЖИТИ ПО-НОВОМУ
Повернення  Відрізані поїздом
ноги хлопця з Миколаївки потроху
загоюються. Від реанімацій та операцій
Вова перейшов до реабілітацій та
відновлення організму. Чи готові вже
висновки судмедекспертизи та чи
пам’ятає Володимир, що з ним трапилось
в ту злощасну ніч свого 18-річчя?
ІРИНА ШЕВЧУК

Âîâà Àâäººâ ï³øîâ íà ïîïðàâêó òà ãîòóºòüñÿ äî âèïèñêè. Õëîïöÿ ç Ìèêîëà¿âêè, ÿêîìó â ê³íö³ ëèñòîïàäà ïî¿çäîì
â³äòÿëî îáèäâ³ íîãè, ïåðåâåëè
äî êë³í³÷íîãî öåíòðó ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ Ïèðîãîâêè.
Âàæê³, ê³ëüêàãîäèíí³ îïåðàö³¿,
íà ùàñòÿ, âæå ïîçàäó. Âîëîäèìèð îñâî¿â â³çîê òà ãîòóºòüñÿ
äî ïðîòåçóâàííÿ í³ã. Çà íüîãî
âçÿâñÿ ö³ëèé äåñàíò ìåäèê³â: òåðàïåâò, åðãîòåðàïåâò, ìàñàæèñòè
òà ³íø³ ôàõ³âö³. Àäæå ïîïåðåäó
äîâãîòðèâàëå â³äíîâëåííÿ òà íàâ÷àííÿ æèòòþ ïî-íîâîìó.
— Â ðåàá³ë³òàö³éíîìó â³ää³ëåíí³ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà
Âîëîäèìèð äðóãèé òèæäåíü, —
ðîçïîâ³äàº áàòüêî õëîïöÿ Âîëîäèìèð Àâäººâ. — Äî ê³íöÿ
òèæíÿ ìàþòü âèïèñàòè äîäîìó.
Âîëîäÿ íàëàøòîâàíèé ïîçèòèâíî. Àëå â³í ðîçóì³º, ùî ïðèéäåòüñÿ æèòè ç íîâèìè ðåàë³ÿìè
³ áóäå íåëåãêî. Äî òðüîõ ì³ñÿö³â
ìè íå ìîæåìî ñòàâèòè ïðîòåçè. Ïîòð³áåí ÷àñ, ùîá âñå äîáðå çàãî¿ëîñü. Ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî éîãî â³çüìóòü íà ïðîòåçíèé
çàâîä. Íàðàç³ çáèðàºìî ïàïåðè

íà îôîðìëåííÿ ãðóïè.
Òà çëîùàñíà í³÷ çàêàðáóâàëàñÿ â ïàì’ÿò³ ðîäèí³ Àâäººâèõ
íàçàâæäè. Â³äãàíÿòè òðèâîæí³
äóìêè, çà ñëîâàìè áàòüêà, äîïîìîãëà â³ðà â Áîãà.
— Êîëè öå íåùàñòÿ ñòàëîñÿ,
ìè áóëè ì³æ íåáîì ³ çåìëåþ, ì³æ
ïåêëîì ³ æèòòÿì. Öå ñòðàæäàííÿ
â ñåðö³ ñëîâàìè íå ïåðåäàòè, —
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð. — ² êîëè
ÿ ÷åðãîâèé ðàç ïîäçâîíèâ â ðåàí³ìàö³þ (íàñ òóäè íå ïóñêàëè),
ùîá çàïèòàòè ïðî ñòàí ñèíà, ë³êàð³ òðîõè çàñïîêî¿ëè, ñêàçàëè,
ùî â³í âæå ñàìîñò³éíî äèõàº ³
òðèìàº ïóëüñ. Ìè ëþäè â³ðóþ÷³.
Â òîé ÷àñ ïî÷àâ øóêàòè ùîñü
â ãóãë³ íà ðåë³ã³éíó òåìó. ² ùå
íå âñòèã ÿ íàáðàòè, ÿê ìåí³ âèäàëî ðåêîìåíäàö³þ… «Íå óìðó,
íî æèâ áóäó è õâàëèòü äåëà òâîè,
Ãîñïîäè. Ñòðîãî íàêàçàë Ãîñïîäü, íî ñìåðòè íå ïðåäàë»… Öå
³ º çàðàç íàø äåâ³ç. Îö³ îñòàíí³
ñëîâà. Ïàì’ÿòàþ, ÿê ñêàçàâ äðóæèí³: «Â³í íå âìðå, áóäå æèòè,
³ íå ïðîñòî æèòè, à ñëàâèòè
Ãîñïîäà». Ïåðåæèâåì, ïåðåìó÷èìñÿ, âñå ñòàíå íà ñâî¿ ì³ñöÿ.
Áàòüêè ùèðî âäÿ÷í³ êîæíîìó, õòî íå ñòàâ îñòîðîíü ¿õíüîãî
ãîðÿ. À ùå º áåçë³÷ çàïèòàíü

äî ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿. Àäæå,
çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Àâäººâà,
ó ñïðàâ³ ñèíà º áàãàòî íåçðîçóì³ëèõ ìîìåíò³â, ç ÿêèìè ñë³ä÷³
äîñ³ íå ðîç³áðàëèñÿ.
— Âñ³ ïèøóòü, ãîâîðÿòü ïðî
Âîâó, àëå º â íàñ ùå òàêå,
÷îãî ìè äóæå ÷åêàºìî, à âîíî
íå ðîçâ'ÿçóºòüñÿ, — êàæå áàòüêî
Âîâè. — Íåìà ñèë ïõíóòè öþ
ñïðàâó. Íåìà ùå ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè, í³õòî íàì
í³÷îãî íå êàæå. Öå, ïî-ïåðøå.
Ïî-äðóãå, ó Âîâè áóëè òàê³ òðàâìè íà ò³ë³, ÿê³ ïî¿çä í³ÿê íàíåñòè íå ì³ã. Íàïðèêëàä, ó ðîò³,
çà äåñíîþ ç÷åñàí³ êóòí³ çóáè.

Íå äàº ñïîêîþ
áàòüêàì Âîëîä³
ùå é òå, ùî ñèí
íå ïàì'ÿòàº òîé
ïðîì³æîê ÷àñó, êîëè ç
íèì ñòàëîñÿ íåùàñòÿ
Öå áóâ óäàð â ðîò ÷è êàñòåòîì,
÷è ÷èìîñü ³íøèì, àëå íå ïî¿çäîì. Êîëè â³ííèöüê³ ñë³ä÷³ âçÿëè ñïðàâó íà êîíòðîëü, â ìåíå
â³äðàçó îïóñòèëèñü ðóêè. Âîíè
í³÷èì íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä êîçÿòèíñüêèõ. Òàê ñàìî êàæóòü, ùî
ñèíà âäàðèâ ïîòÿã. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî â³í ïîòðàïèâ ï³ä ïî¿çä,
àëå ÿê? Íåâæå ñåðåä îïèòàíèõ
íå ìîæíà âèÿâèòè, ç êèì Âîâà
çàëèøèâñÿ îñòàíí³ì? Õòî éîãî
áà÷èâ? Ïîë³ö³ÿ áåçä³º.
Íå äàº ñïîêîþ áàòüêàì Âîëîä³ ùå é òå, ùî ñèí íå ïàì'ÿòàº
òîé ïðîì³æîê ÷àñó, êîëè ç íèì
ñòàëîñÿ íåùàñòÿ. Ó íèõ º ïðèïóùåííÿ, ùî òîãî âå÷îðà Âîëîäþ
àáà ñèëüíî âäàðèëè ïî ãîëîâ³,
àáî ÷èìîñü íàïî¿ëè. Ïî-³íøîìó

Володимир освоїв візок та готується до протезування ніг.
Але для цього потрібен час, поки рани ще добре не загоїлись
ïîÿñíèòè ïðîâàë â ïàì'ÿò³ Âîëîä³ íå ìîæóòü.
— Ìîæëèâî â³í ÷îãîñü ³
íå ðîçêàçàâ ñë³ä÷èì ï³ä ÷àñ
äîïèòó, — êàæå áàòüêî Âîâè. —
Àëå, ÿê ñèí ìåí³ ïîÿñíþº, äî ï³â
ïåðøîãî íî÷³ â³í âñå ïðåêðàñíî
ïàì'ÿòàº, à ïîò³ì, ÿê â³äð³çàëî.
Ìè äîïóñêàºìî, ùî éîãî ìîãëè
÷èìîñü ÷è âäàðèòè, ÷è íàïî¿òè.
À ïîò³ì ïîëüîâîþ äîðîãîþ ï³äâåçëè äî êîë³é. ²íñöåíóâàëè ñîá³
àë³á³, ùî âîíè ñèä³ëè íà âîêçàë³.
Çâ³ñíî, õî÷åòüñÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Òà çàðàç â ìåíå íå ñàìîö³ëü
ïîêàðàòè çëî÷èíöÿ. ªäèíå, ïðî
ùî ïðîøó ñèíà — í³ â ÿêîìó
ðàç³ íå òðåáà ìñòèòèñÿ ñâî¿ì
êðèâäíèêàì. Áîã âñå â³ääàñòü.
Ç ÷àñîì ðîçâ'ÿçêà áóäå

Ùîá ä³çíàòèñÿ, íà ÿêîìó åòàï³
íàðàç³ ñïðàâà Âîëîäèìèðà Àâäººâà, ìè çâåðíóëèñÿ äî ïðåñîô³öåðà îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííè
Îë³éíèê.
— Ïîêè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äêðèòî çà ñòàòòåþ
276 (Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó), òàê
ÿê ³ âíåñëè ïåðâèííî, — ïðîêîìåíòóâàëà Àííà Îë³éíèê. —
Ïðèçíà÷åíî ðÿä åêñïåðòèç.
Òàêîæ âñòàíîâëåí³ âñ³ îñîáè,
ç êèì êîíòàêòóâàâ ïîòåðï³ëèé
â äåíü, êîëè â³í îòðèìàâ òàêó
òðàâìó. Âñ³ âîíè äîïèòàí³, ¿õí³
äîêàçè ïåðåâ³ðåí³, â òîìó ÷èñë³
çà äîïîìîãîþ ïîë³ãðàôà. Íàðàç³
÷åêàºìî ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèç.

На Козятинщину забігають вовки-мандрівники
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Вовку-мандрівцю
повернутися до свого
логова не судилося.
Припинили йому зворотній
шлях козятинські мисливці

 Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIAÊîçÿòèí» çâåðíóëèñÿ ìåøêàíö³
ñåëà Çîçóëèíö³. Âîíè ïîâ³äîìèëè, ùî íàëÿêàí³ ³íôîðìàö³ºþ
ºãåðÿ Êîçÿòíèíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ìèñëèâö³â ïðî òå, ùî á³ëÿ ñåëà
Âîñêîäàâèíö³ áóëî ïîì³÷åíî
âîâêà. Â ïîâ³äîìëåíí³ òàêîæ
éøëîñÿ, ùî âîâêè ìîæóòü áóòè
á³ëÿ ñ³ë Çîçóëèíö³, Êîðèòóâàòà,
Ìóõîâàòà.
ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, ºãåð íå äóìàâ
í³êîãî ëÿêàòè. Â³í ïî ñâî¿é ëþäÿíîñò³ çàñòåð³ãàâ ñâî¿õ çåìëÿê³â, ùîá ò³ áóëè îáåðåæí³.
Çà ïîâ³äîìëåííÿì ºãåðÿ Ëåîí³äà Áóðåíêà, âîâêè â íàøèõ
êðàÿõ âæå æèâóòü äåê³ëüêà ðî-

ê³â, ò³ëüêè âåëèêî¿ àãðåñèâíîñò³
ïîêè íå ïðîÿâëÿþòü. Íå áóëî
ïîì³÷åíî, ùîá âîíè íàíåñëè
øêîäó ôåðìåðñüêèì ÷è äîìîãîñïîäàðñòâàì, àëå ëþäè ïîâèíí³ áóòè îáåðåæíèìè, ùîá
íå çóñòð³òèñÿ ñàì-íà-ñàì ç³
çâ³ðîì.
Ç öüîãî ïðèâîäó ìè çâåðíóëèñÿ äî ãîëîâè Êîçÿòèíñüêîãî
Óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê
Îëåêñàíäðà Ïîë³ùóêà.
— Ä³éñíî â Ï³âäåííî-Ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Êîçÿòèíùèíè ÷àñòî
ç’ÿâëÿþòüñÿ âîâêè-ì³ãðàíòè ç
ñóñ³äíüîãî êîëèøíüîãî Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîíó, — êàæå
ïàí Îëåêñàíäð. — Ìè ñï³ëüíî

ç ïîãðåáèùåíñüêèìè ìèñëèâöÿìè ðîáèìî ðåéäè ç â³äñòð³ëó. Àëå âîâê õèæàê øâèäêèé,
ó âñÿêîìó ðàç³ ïðîâîðí³øèé
â³ä ëþäèíè. Â³äêîëè íà Êîçÿòèíùèí³ ñòàëè ç’ÿâëÿòèñÿ âîâêè, âäàëîþ îáëàâà áóëà âñüîãî
òðè ðàçè. Îñòàííüîãî âäàëîñÿ
çíåøêîäèëè â ìèíóëîìó ðîö³
â Çîçóëèíöÿõ. ßê ò³ëüêè ñ³ðèé
ç’ÿâëÿºòüñÿ â íàøèõ êðàÿõ — ìè
â³äðàçó â³äêðèâàºìî íà íüîãî
ïîëþâàííÿ ³ òîä³ âîâêè ïîâåðòàþòüñÿ íà Ïîãðåáèùàíùèíó
â ì³ñöÿ á³ëüøî¿ ë³ñèñòîñò³.
Êîðèñòóþ÷èñü âèïàäêîì, ìè
íå çìîãëè íå çàïèòàòè â ãîëîâè êîçÿòèíñüêèõ ìèñëèâö³â òà
ðèáàëîê, ÿê ñïðàâà éäå ç â³ä-

ñòð³ëîì ëèñ³â?
— Â ìèíóëîìó ðîö³ ìèñëèâöÿìè íàøîãî òîâàðèñòâà áóëî
çíåøêîäæåíî á³ëüøå ñîòí³ ëèñ³â. Â öüîìó ðîö³, ïî÷èíàþ÷è ç
23 ñ³÷íÿ, ìè çíîâ áóäåìî ïðîâîäèòè â³äñòð³ë ëþáèòåëÿ ïòèö³ ëèñà. Çàâåðøèòüñÿ â³äñòð³ë
öüîãî õóòðîâîãî çâ³ðà 28 ëþòîãî. Îò â öåé ïåð³îä ëþäè ïîâèíí³ òàêîæ áóòè àêòèâíèìè ³
ïîâ³äîìëÿòè íàñ ïðî ì³ñöÿ, äå
ç’ÿâëÿþòüñÿ ëèñè. Äîáðå ïîïðàöþºìî â çèìîâèé ïåð³îä —
ëåãøå áóäå áîðîòèñÿ ç³ çâ³ðîì
âë³òêó, — ñêàçàâ íà çàâåðøåííÿ
íàøî¿ çóñòð³÷³ ãîëîâà ìèñëèâñüêîãî òîâàðèñòâà Îëåêñàíäð
Ïîë³ùóê.
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ХТО ВАШ ДЕПУТАТ І ЯК З НИМ
Наші представники  Депутатів Козятинської
міської громади розподілили за округами.
Публікуємо перелік вулиць, за якими закріплені
обранці, а також їх номери телефонів
ОЛЕНА УДВУД

Ó ÷åòâåð, 14 ñ³÷íÿ, â³äáóëàñÿ ÷åòâåðòà,
ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ñåðåä
ïèòàíü, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñÿ, áóâ ðîçïîä³ë
äåïóòàò³â ì³æ îêðóãàìè. ßê ïîÿñíèëà
íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ñåêðåòàð ðàäè Òåòÿíà Ðèìøà, îáðàíö³â âèð³øèëè ðîçïîä³ëèëè çà ê³ëüêîìà êðèòåð³ÿìè: â³äïîâ³äíî
äî îêðóãó, äå áàëîòóâàëèñÿ, çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ÷è çà áàæàííÿì ñàìîãî äåïóòàòà.
Ïèòàííÿ ïðî ðîçïîä³ë ì³æ îêðóãàìè
âèêëèêàëî æâàâó äèñêóñ³þ. Îäèí ³ç îáðàíö³â, Â³êòîð Çà¿÷êî, çàÿâèâ, ùî â³äìîâëÿºòüñÿ ãîëîñóâàòè çà öåé ïðîåêò
ð³øåííÿ ³ íå áóäå éîãî âèêîíóâàòè.
— ª äâ³ ðå÷³, ÿê³ äëÿ ìåíå âàæëèâ³, —
ñêàçàâ ï³ä ÷àñ âèñòóïó Çà¿÷êî. — Ïåðøà
ð³÷ — öå òå, ùî ìè ïîðóøóºìî çàêîíîäàâñòâî. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äåðæàâíà âëàäà òà îðãàíè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ä³º â ìåæàõ ³
ñïîñ³á, âèïèñàíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Ñêàæ³òü ìåí³, áóäü ëàñêà, â ÿêîìó
çàêîí³ âèïèñàíî, ùî ìè ïîâèíí³ ðîçä³ëèòè îêðóãè?
Ïîÿñíèâ äåïóòàò ³ äðóãó ïðè÷èíó, ç
ÿêî¿ â³í íå õî÷å ãîëîñóâàòè çà ðîçïîä³ë
ì³æ îêðóãàìè.
— Âèõîäèòü, ùî âè êàæåòå: «Äåïóòàò Çà¿÷êî, à çà òîáîþ ìè çàêð³ïëÿºìî ñåëî Êîçÿòèí», — ïðîäîâæóº Â³êòîð Çà¿÷êî. — ² âæå áóêâàëüíî äíÿìè
äçâ³íîê äî ìåíå: «À ÷îìó ó íàñ ñì³òòÿ
íå âèâîçèòüñÿ?» «À âè ÿê ì³é òåëåôîí
çíàéøëè?» — çàïèòóþ. «À íàì ñêàçàëè
â Óïðàâë³íí³ ÆÊÃ». Øàíîâí³, ÿ íå âèâîæó ñì³òòÿ. ß çâåðòàþñü ïóáë³÷íî ñüîãîäí³ äî Óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ — ïî ñåëó
Êîçÿòèíó çàáåçïå÷òå âèâ³ç ñì³òòÿ. Òîìó

ùî ìîÿ ôóíêö³ÿ ³ ìî¿ ïîâíîâàæåííÿ ÿê
äåïóòàòà, ïî ñóò³, â äâîõ ñëîâàõ ÿêùî
ñêàçàòè, ñïîñòåðåæíî-êîíòðîëüí³. Çàðàç áóäå ïðîñòà ñèñòåìà òâîðèòèñÿ —
âè áóäåòå çàêð³ïëåí³ çà îêðóãàìè ³ ò³
â³äïîâ³äàëüí³ ëþäè, ÿê³ ïîâèíí³ âèêîíóâàòè ôóíêö³¿, à ÿ íàãàäàþ âàì,
ùî ó íàñ 133 ïîñàäîâö³ â ì³ñüê³é ðàä³,
ïëþñ, íå çíàþ ñê³ëüêè, íàïåâíå 15 ÷è
17 êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çà ÿêèìè
ìè ç âàìè çà íàøèìè ïîâíîâàæåííÿìè
ïîâèíí³ ñïîñòåð³ãàòè ³ êîíòðîëþâàòè.
À âèõîäèòü â³ääà÷à íàçàä.

Ïèòàííÿ ïðî ðîçïîä³ë
ì³æ îêðóãàìè âèêëèêàëî
äèñêóñ³þ. Îäèí ³ç äåïóòàò³â
çàÿâèâ, ùî â³äìîâëÿºòüñÿ
ãîëîñóâàòè çà öå ð³øåííÿ ³
íå áóäå éîãî âèêîíóâàòè
— Ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä», íà æàëü, ó ìåíå
ñüîãîäí³ éîãî íåìàº ç ñîáîþ, àëå òàì ÷³òêî
ñêàçàíî, ùî äåïóòàò ì³ñöåâî¿ ðàäè º ïðåäñòàâíèêîì óñ³º¿ ãðîìàäè. Òîáòî âàøèõ
ïðàâ ÿê äåïóòàòà í³õòî íå îáìåæóº, — çàóâàæèâ Äìèòðî Áåðíàòîâè÷. — Âè õî÷åòå
ïðàöþâàòè íà âñþ ãðîìàäó — ïðàöþéòå.
Àëå ÿ ùîéíî ïî÷óâ â³ä âàñ, ùî äî âàñ ïîäçâîíèëà âñüîãî-íà-âñüîãî îäíà ëþäèíà
ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè ³ âè ï³äíÿëè ö³ëó
áó÷ó. ßê âè ìàºòå ïðàöþâàòè, êîëè äî âàñ
ïî÷íóòü òåëåôîíóâàòè ç³ âñüîãî ÎÒÃ?
Çðåøòîþ, îáðàíö³ òàêè ïðèéíÿëè
ð³øåííÿ ïðî ðîçïîä³ë ì³æ îêðóãàìè.
Ðîçáèðàºìîñÿ, õòî ç äåïóòàò³â çà ÿêèì
ì³êðîðàéîíîì çàêð³ïëåíèé.

СХІДНА ЧАСТИНА МІСТА
ДМИТРО БЕРНАТОВИЧ
063–966–60–37
Мікрорайон:

АРТЕМ ОЛЬХОМ’ЯК
063–303–18–33

Вулиці:

Вулиці:

 Район Швейної фабрики і
Водонапірної башти

 Талимонівка

 Матросова (парна сторона від вул. Сокілецька);
 Сокілецька;
 Богдана Хмельницького;
 Грибальова;
 Сербіна (від Матросова
до кінця);
 Некрасова;
 Леонтовича;
 Кутузова;
 пров. Некрасова.
 пров. Леонтовича;
 пров. Павленка;
 пров. Сокілецький;

 пров. Береговий;
 пров. Вишневий;
 пров. Деповський (від
Матросова);
 пров. Клубний;
 пров. Сербіна.

ОЛЬГА ПОЛІЩУК
063–322–68–39

 Район школи № 3 та
кладовища








Харківська;
Московська;
Київська;
Горького;
Лятошинського;
пров. Пролетарський.






Кривоноса;
Сікорського;
Вишневецького;
пров. Вишневецького.

Також за цим депутатом
закріплено кілька вулиць
у Центрі:
 Грушевського, 23;

 Січових Стрільців (колишня Комсомольська)
(від вул. Грушевського
до вул. Незалежності).

ТЕТЯНА КОСТЮК
063–684–20–82

ОЛЕКСАНДР
ШУМСЬКИЙ
093–674–96–43

 Мікрорайон: “Посьолок”

Вулиці:

 Район депо

Вулиці:

 Джерельна (колишня
Кірова) (від початку
до пров. Лісовий);
 Матросова (від
вул. Гоголя до пров.
Деповський (непарна
сторона));
 Васьковського (від вул.
Гоголя до кінця);
 9 Січня (від початку
до вул. Гоголя);

 Сербіна (до вул.
Матросова);
 Сагайдачного;
 Васьковського
(до Гоголя);
 пров. Валдаєвський
 пров. Гоголя
 пров. Водопровідний
 пров. 9-го Січня.
 Також за цим депутатом
закріплене село Сокілець

ОЛЕКСІЙ
КАРАТЄЄВ
063–157–59–96,
068–719–77–57
Вулиці:

Вулиці:

 Білоцерківська (від Пролетарської до кінця);
 Сєдова (від Білоцерківської до Горького);
 Матросова (від
Білоцерківської
до Горького);
 Осипенко;
 Пролетарська (до вул.
Горького);
 Лермонтова;
 Черняхівського;

 Матросова
(від вул. Горького
до Сокілецької, від
Сокілецької до вул.
Некрасова непарна
сторона);
 Пролетарська
(від Горького до кінця);
 Валдаєвська;
 Павленка;
 Сєдова
(від вул. Горького
до кінця);
 Чкалова;
 9-го Січня (до вул.
Гоголя);
 Гоголя;








пров. Тихий;
пров. Таращанський;
пров. Ів. Богуна;
пров. Тупиковий;
пров. Джерельний;
пров. Луговий.

 Матросова
(від пров. Деповський
до кінця)
 Івана Франка
 Лесі Українки
 Менделеєва
 Кривоноса
 Українська (колишня
Радянська)
 Баженова
 Трудова
 Ломоносова
 Гагаріна

 Комарова
 Корольова
 Джерельна (колишня
Кірова) (від пров.
Лісовий до кінця)
 пров. Лісовий

Локдаун у Козятині: скільки вже покарали підприємців?
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Перевіряльники ходили в центрі міста, де найбільше
скупчення магазинів. В основному, козятинські підприємці
дотримуються карантинних обмежень

Ó ñóáîòó, 16 ñ³÷íÿ, êîçÿòèíñüê³ ïîë³öåéñüê³, ñï³ëüíî ç
ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñüêî¿ ðàäè òà
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é çä³éñíèëè ïåðåâ³ðêó äîòðèìàííÿ
êàðàíòèííèõ çàõîä³â. Õîäèëè
â öåíòð³ ì³ñòà, äå íàéá³ëüøå
ñêóï÷åííÿ ìàãàçèí³â. Â îñíîâíîìó, êîçÿòèíñüê³ ï³äïðèºìö³ äîòðèìóþòüñÿ êàðàíòèííèõ
îáìåæåíü. Îäíàê ïîðóøíèê³â
âñå æ òàêè âèÿâèëè. Ó ñóáîòíþ
ïåðåâ³ðêó ïðîòîêîë 44–3 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ (ÊÓÀÏ),
çà ïðîäàæ íåäîçâîëåíîãî òîâàðó,
à òàêîæ çà íåïðàâäèâ³ äàí³, ñêëàëè íà îäíó ç ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìèöü. Æ³íö³ çàãðîæóº øòðàô
â³ä 34 äî 170 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñåêòîðó
ïðåâåíö³¿ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ªâãåí³ÿ Òðàéäàêàëà, ç ïî÷àòêó ñ³÷íåâîãî ëîêäàóíà
òàêèõ ïðîòîêîë³â ñêëàëè ñ³ì.
— Òàê³ ïåðåâ³ðêè ðîáèìî ìàéæå ùîäíÿ, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí³é
Òðàéäàêàëî. — ª êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ, º ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè òîðã³âëþ ñïîñîáîì àäðåñíî¿
äîñòàâêè ³ äóæå áàãàòî ï³äïðèºìö³â ì³ñòà Êîçÿòèíà åôåêòèâíî
öèì êîðèñòóþòüñÿ. Òàêîæ ðîçïîâñþäæóþòü ðåêëàìó ñâîº¿
ïðîäóêö³¿ â ³íòåðíåò-ìåðåæ³. ª
ñïîñîáè åëåìåíòàðíî¿ âèâ³ñêè ç
íîìåðîì òåëåôîíó íà ìàãàçèí³.
Àëå ëþäåé â ìàãàçèí ïóñêàòè
çàáîðîíåíî. ßêùî ïðîäàâåöü
âèí³ñ òîâàð çà ìåæ³ ìàãàçèíó,
öå âæå ââàæàºòüñÿ, ÿê àäðåñíà

äîñòàâêà. Õî÷åòüñÿ, ùîá ëþäè
öå ðîçóì³ëè ³ âèõîäèëè ç òèõ îáñòàâèí, ÿê³ ñêëàëèñü, ðîçóìíèì
øëÿõîì. Òàêîæ õî÷ó çâåðíóòèñÿ
äî ëþäåé, ÿê³ çàõîäÿòü äî ìàãàçèí³â áåç çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. Ñêåïòè÷íî äî öüîãî
ñòàâëÿòüñÿ ³ õî÷óòü ïîêàçàòè,
ùî âîíè íå çãîäí³ ç ð³øåííÿì
óðÿäó, ðîçêàçóþòü, ùî öå íåçàêîííî. Àëå ÿêùî º ð³øåííÿ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, Êàáì³í
â íàñ îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
òî âñ³ ãðîìàäÿíè çîáîâ'ÿçàí³ âèêîíóâàòè öå ð³øåííÿ. À ÿêùî
âîíè íå çãîäí³, òî êîæåí ìàº
ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî îðãàí³â
ñóäîâî¿ âëàäè ïðî ñêàñóâàííÿ
öüîãî ð³øåííÿ. Îò êîëè éîãî
ñêàñóþòü àáî ïðèçóïèíÿòü, òîä³
éîãî ìîæíà áóäå íå âèêîíóâàòè.
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ЗВ'ЯЗАТИСЯ
ЗАХІДНА ЧАСТИНА МІСТА, ПРБ

ЦЕНТР КОЗЯТИНА

СЕЛА КОЗЯТИНСЬКОЇ ГРОМАДИ
МИКОЛА ШУТОВ
067–504–28–33

ОЛЕКСАНДР
ГРІНЧЕНКО
093–022–74–81

 Район Училища та Автовокзалу

Вулиці:

















Перемоги;
Катукова;
Депутатська;
Кривошеїна;
Бабаджаняна;
Зої Космодем’янської;
Кондрацького;
Зелена;
Довженка (від вул.
Катукова);
пров. Довженка;
пров. Кондрацького;
пров. Перемоги;
пров. Катукова;
пров. Заводський;
пров. Новий.

ЄВГЕНІЙ МАЛАЩУК
063–254–27–56

ВІКТОР ЗАЇЧКО
067–410–40–45

ТЕТЯНА КАТЕРИЗЮК
097–324–67–16

СЕРГІЙ ПЕРЕНЧУК
093–563–50–00,
096–886–24–43

АЛІНА ДІДЕНКО
098–202–85–61

 Село Козятин

 Район ліцей-школи

 Район школи № 1

Вулиці:

Вулиця:

 Незалежності (з початку до вул. Січових
Стрільців);
 Січових Стрільців (від
вул. Незалежності);
 Володимира Великого
(колишня Котовського)
 Мічуріна
 Академіка Павлова
(до вул. Незалежності)
 Бесарабова
 Куликівського (від вул.
Незалежності до кінця)
 пров. Мічуріна

Вулиці:

 Героїв Майдану 15–17.
 Також за цим депутатом
закріплено село
Іванківці.

 Мікрорайон: ПРБ,
район Вічного вогню.

Вулиці:

 Довженка (до вул.
Катукова);
 8-ма Гвардійська;
 Олега Кошового.

 Титусівка

ЛЮДМИЛА
КУДИМЕЦЬ
093–599–04–75

 Район
стоматполіклініки

Вулиці:

 Незалежності, 32
 Також за цією
обраницею закріплене
село Сигнал.

ІРИНА
СЛОБОДЯНИК
093–466–54–30
 Мікрорайон: ПРБ,
район школи № 5

Вулиці:

ІННА РУМЯНЦЕВА
093–708–77–51

 Мікрорайон: ПРБ

Вулиці:

 Ярослава Мудрого
(колишня Щорса);
 Суворова;
 Космонавтів;
 Козацька (колишня
Жукова);
 Шептицького (колишня
Фрунзе);
 Катукова (від вул.
Сковороди).

 Ватутіна;
 Мазепи;
 Зоряна (колишня
Пархоменка);
 Перемоги;
 Сковороди (колишня
Боженка);
 1 Травня;
 Катукова № 41, № 39;
 пров. Ватутіна;
 пров. Мазепи;
 пров. Інтернатський;
 пров. Зоряний
(колишній
Пархоменка);
 пров. Кузнечний.

ОЛЕКСАНДР
КОВЕРНЕГА
096–580–02–38
 Махаринці

НАТАЛІЯ ЩЕРБАТЮК
068–837–15–08
 Залізничне
 Пиковець
 Пустоха

ВОЛОДИМИР
ШАВЛЮК
067–729–81–22
 Кордишівка
 Прушинка
 Королівка

ЛЕСЯ КРАВЧУК
093 767 33 12

 Район магазину «Пан
Економ»

 Село Козятин

 Село Козятин

ОЛЕКСАНДР ЄВТУШОК
097–250–77–87

ТЕТЯНА РИМША
073–003–80–10

 Район пам’ятника
Грушевському

Вулиці:

 Героїв Майдану № 6,
№ 8, № 13, № 14;
 Грушевського № 30.

 Винниченка;
 Січових Стрільців (колишня Комсомольська)
(до вул. Героїв Майдану);
 Склярова (до вул. Героїв
Майдану);
 Пилипа Орлика (до вул.
Героїв Майдану);
 Підгорбунського (до вул.
Героїв Майдану);
 пров. Аптечний.

ІРИНА РЕПАЛО
096–054–77–50

РУСЛАН КУХАР
093–578–85–72

 Район Маленького
базарчика і стадіону

Вулиці:

 Героїв Майдану
(від вул. Склярова
до вул. П. Орлика);
 Пилипа Орлика (від вул.
Героїв Майдану до кінця);
 Стуса (від вулиці Пилипа
Орлика до вул. Василя
Земляка (колишня Клари
Цеткін));
 Склярова
 Незалежності
(від вул. Січових
Стрільців (колишня
Комсомольська) до вул.
Склярова);
 Лисенка;
 Антоновича (колишня
Рози Люксембург);
 Василя Земляка (колишня
Клари Цеткін);
 Пушкіна (від вул. Січових
Стрільців до кінця);
 пров. Веселий;
 пров. Наумова (колишній
Колгоспний).

 Мікрорайон «Біла Казарма»
 Шевченка;
 Данила Галицького (від
вул. Героїв Майдану
до кінця);
 Шмідта (від вул. Героїв
Майдану до кінця);
 Князів Острозьких;
 Маяковського;
 Коцюбинського;
 Толстого;
 Червоної Калини;
 Данила Нечая;
 Чехова;
 Виговського;
 Бойка;
 пров. Грушевського (від вул.
Героїв Майдану до кінця);
 пров. Шевченка;
 пров. Партизанський
(від вул. Героїв Майдану
до кінця);
 пров. Червоної Калини;
 пров. Степовий;
 пров. Толстого.

ОЛЕКСАНДР ПУЗИР
063–178–82–48

 Район Міської лікарні і
Будівельника

Вулиці:

 Героїв Майдану
(від вул. П. Орлика
до кінця);
 Грушевського (від
вул. П. Орлика до кінця);
 Стуса (від вул. П. Орлика
до кінця);
 Незалежності (від вул.
Склярова до кінця);
 Підгорбунського
(до вул. Героїв Майдану);
 Данила Галицького
(до вул. Героїв Майдану);
 Шмідта (до вул. Героїв
Майдану);
 пров. Шмідта;
 пров. Грушевського
(до вул. Героїв Майдану);
 пров. Партизанський
(до вул. Героїв Майдану);
 пров. Крайній;
 пров. Лікарняний;
 пров. Лікувальний.

Вулиці:

СЕРГІЙ МАТВІЮК
063–327–88–88
 Район Танка

Вулиці:

 Мічуріна (від вул. Незалежності до вул. Героїв
Майдану);
 Героїв Майдану (від вул.
Мічуріна до вул. Куликівського);
 Куликівського до вул.
Незалежності;
 Пушкіна до вул. Мічуріна;
 Грушевського до вул.
Мічуріна;
 Академіка Павлова (від
вул. Грушевського до вул.
Незалежності).

Яйця, риба і олія подорожчали. А що стало дешевшим?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ïåðåä Íîâèì ðîêîì, à ñàìå
30 ãðóäíÿ, ìè ìîí³òîðèëè ö³íè
íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà ðèíêó
«Õë³áîäàð» òà íà «Êðóãó». Ï³ñëÿ
ñâÿò âèð³øèëè ïîäèâèòèñÿ, ÷è
çì³íèëèñÿ ö³íè íà ïðîäóêòîâèõ
ðèíêàõ Êîçÿòèíà.
Ó ï’ÿòíèöþ,15 ñ³÷íÿ, ìàëåíüêèé áàçàð÷èê íàãàäóâàâ ñîáîþ
ïåð³îä êàðàíòèíó ó áåðåçí³.
Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà ìàéæå í³õòî íå òîðãóâàâ.
Ö³íè, ïîð³âíÿíî ç ãðóäíåì,
ìàéæå íå çì³íèëèñÿ. Ìîðêâà
áóëà 10, òåïåð ¿¿ ìîæíà êóïèòè çà 8 ãðèâåíü, òå æ ñàìå
ìîæíà ñêàçàòè ïðî ÷åðâîíèé
áóðÿê. Á³ëîêà÷àííà êàïóñòà
êîøòóº 5 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Íà «Êðóãó» êàïóñòà äî ìîðîç³â

áóëà ïî 4 ãðèâí³ ³ ïî 3,50 îïòîì.
15 ñ³÷íÿ ï³äìîðîæåíó êàïóñòó
òóò ïðîäàâàëè ïî 4 ãðèâí³.
Ñàëàòíà ÷åðâîíà êàïóñòà, êàðòîïëÿ ïî 10 ãðèâåíü. Íà ãðèâíþ ïîäåøåâøàëè êèñëî-ñîëîäê³
ÿáëóêà. Òåïåð çà ñîëîäê³ ñîðòè
ÿê ³ äî Íîâîãî ðîêó ïðîñÿòü
–15–14 ãðèâåíü, òðîõè ìåíø
ñìà÷í³ — ïî 12 ãðèâåíü.
Ùîäî öèòðóñîâèõ, òî ëèìîíè
äîäàëè â ö³í³ 5 ãðèâåíü. ¯õ òåïåð
ìîæíà êóïèòè ïî 40–45 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. Â òàê³é ñàì³é ö³í³
ìàíäàðèíè. ª ëèìîíè, ÿê³ çîâí³
íàãàäóþòü àïåëüñèíè. ¯õ ö³íà —
16 ãðèâåíü çà ï³âê³ëî, àáî îäèí
çà 7–8 ãðèâåíü. ×îìó ï³âê³ëî ÷è
îäèí? Òà òîìó, ùî òàêèé ñîðò
ïîïèòîì ìàëî êîðèñòóºòüñÿ.
Ç ðèáîþ ïðîáëåìè. ×è òî ïðî-

Людей на базарах небагато. Холодно, та й, мабуть,
грошей не мають після свят
äàëè ç ñàìîãî ðàíêó, ÷è ìàëî
çëîâèëè. Òîâñòîëîá ïî 35, êîðîï — 70 ãðèâåíü.
Ñâèíèíà ïîäåøåâøàëà. Â ïàâ³ëüéîí³ 10 ïðîäàâö³â ÷åêàþòü
ïîêóïö³â, à êîëè ãðîøåé â ëþäåé ï³ñëÿ ñâÿò íå ñòàëî, òî ÷îãî
â ïàâ³ëüéîí³ áåç ïîêóïêè êðó-

òèòèñÿ? Êîæíîãî, õòî â³äêðèâàâ äâåð³ ïàâ³ëüéîíó, çàïðîøóâàëè êóïèòè áóäü-ÿêó ÷àñòèíó
ïî 100 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. ßëîâè÷à âèð³çêà — 130, òàêîæ ìàëî
õòî ç ïîêóïö³â íåþ ö³êàâèòüñÿ.
Íà «Êðóãó» äåÿê³ ïðîäàâö³ ç
íåïðîäàíèì ì’ÿñîì äîäîìó ïî-

¿õàëè. Ðåáðèíà òóò áóëà ïî 90.
ßëîâè÷èíà — ñîòíÿ ãðèâåíü.
Ìîëî÷êà òðèìàºòüñÿ íà ð³âí³ ë³òí³õ ö³í. Ê³ëîãðàì ñèðó
40 ãðèâåíü. Ñìåòàíà ãëàäóùèêîâà ï³âë³òðà çà ö³íîþ ñèðó.
Ñåïàðàòîðíî¿ ñìåòàíè ïî 85,
ÿê ìèíóëîãî ðàçó, íå áóëî.
Âçàãàë³ ñåïàðàòîðíà ñìåòàíà íà ðèíêó ð³äê³ñòü. Ö³íà ¿¿
–60–70 ãðèâåíü çà ï³âë³òðà
— Íàâ³òü êîëè â ëþäåé âîäÿòüñÿ
ãðîø³, ¿¿ ìàëî õòî áåðå, à êîëè
áåçãðîø³â’ÿ, òî é ìîâè íåìàº, —
êàæóòü ïðîäàâö³ ìîëî÷êè.
Ùå 10 ãðèâåíü äîäàëà îë³ÿ.
Òåïåð ë³òð, ùî ðàô³íîâàíî¿,
ùî ñèðîäàâëåíî¿ 40–52 ãðèâí³.
ßéöÿ òàêîæ â ö³í³. 45 ãðèâåíü —
ïðîñÿòü çà äåñÿòîê äîìàøí³õ.
Ñò³ëüêè êîøòóº â³äðî êîðìó.
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УСІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ СІЛ НАШОЇ
ОТГ В РУКАХ ІНШОЇ ГРОМАДИ
Життя після реформи  Процес
децентралізації тільки стартував, а вже
починає підносити нам сюрпризи.
Черговою несподіванкою стала новина
про те, що усі амбулаторії та ФАПи
на території 14 сіл нашої громади
тепер у власності Самгородоцької
ОТГ. Хто передав медичні заклади
і що з цим робитиме влада міста?
ОЛЕНА УДВУД

Ùî áóäå ç ìåäèöèíîþ ó ñåëàõ
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè — ïèòàííÿ ðèòîðè÷íå. Íà æàëü, âîíî
äîñ³ çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì ÷åðåç îäèí íåâåëèêèé, àëå äóæå
âàãîìèé íþàíñ — óñ³ àìáóëàòîð³¿, ôåëüäøåðñüê³ òà ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüê³ ïóíêòè ñ³ë
Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ îïèíèëèñÿ
â ðóêàõ Ñàìãîðîäêà. ² ïîêè ùî
ïåðåäàâàòè ¿õ íà íàøó ãðîìàäó
íå ïîñï³øàþòü.
Ïîÿñíèìî, ÿê òàê ñòàëîñÿ.
Ê³ëüêà òèæí³â òîìó ìè ïóáë³êóâàëè íîâèíó ïðî òå, ùî Ðàéîííó ñ³ìåéíó ìåäèöèíó ïåðåäàëè
Ñàìãîðîäîöüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³.
Öå çðîáèëà Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà íà îñòàíí³é çà ÷àñ ñâîãî
³ñíóâàííÿ ñåñ³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó,
Ñàìãîðîäîê ïðèéíÿâ ðàéîííó
ïåðâèíêó, ÿê êàæóòü, ç ðóêàìè
³ íîãàìè. Îäðàçó æ âçÿëèñÿ ïåðåðåºñòðîâóâàòè þðèäè÷íó îñîáó. Òîæ òåïåð, çã³äíî ç äàíèìè
ðåºñòð³â, çàñíîâíèêîì Ðàéîííîãî öåíòðó íàäàííÿ ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè º
âæå íå ë³êâ³äîâàíà Êîçÿòèíñüêà
ðàéîííà ðàäà, à Ñàìãîðîäîöüêà
ñ³ëüñüêà.

À òåïåð ïðî «ðóêè» ³ «íîãè».
ßê âèÿâèëîñÿ, äî ñòðóêòóðè
ðàéîííîãî öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
âõîäèòü íå ëèøå àìáóëàòîð³ÿ
ó Êîçÿòèí³, äå ïðàöþþòü ø³ñòü
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â. Çã³äíî ç³ ñòàòóòîì êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà,
ÿêèé çàòâåðäèëà ùå Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà, äî ðàéîííî¿
ïåðâèíêè âõîäÿòü óñ³ àìáóëà-

Äåïóòàòè ïðîñèòèìóòü
Ñàìãîðîäîê ïåðåäàòè
íàì óñ³ àìáóëàòîð³¿,
ÔÀÏè, ùî
ðîçòàøîâàí³ ó ìåæàõ
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè
òîð³¿, ÔÀÏè òà ôåëüäøåðñüê³
ïóíêòè íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó.
Ñàìå òàê ó ðóêàõ Ñàìãîðîäêà
îïèíèëèñÿ àìáóëàòîð³¿ ó Êîçÿòèí³, Ìàõàðèíöÿõ, Ñèãíàë³ òà Êîðäèø³âö³, à òàêîæ ôåëüäøåðñüê³ òà
ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüê³ ïóíêòè ó Ñåñòðèí³âö³, ñåë³ Êîçÿòèí³,
²âàíê³âöÿõ, Ìàõàðèíöÿõ, Ôëîð³àí³âö³, Òèòóñ³âö³, Ñîê³ëüö³, Ïèê³âöÿõ, Ðóáàíö³, Ïðóøèíö³ òà Ïóñ-

У цій будівлі був ФАП села Козятина. Тепер він, як і решта подібних медичних закладів
нашої громади, опинився у власності Самгородка
òîñ³. Âèõîäèòü, ùî òåðèòîð³àëüíî
çàêëàäè ðîçòàøîâàí³ ó ìåæàõ
Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ, à ôàêòè÷íî
íàëåæàòü çîâñ³ì ³íø³é.
Òåïåð ùå îäèí ôàêò. Îñê³ëüêè
Çàñíîâíèêîì ðàéîííî¿ ïåðâèíêè òåïåð º Ñàìãîðîäîöüêà ñ³ëüñüêà ðàäà, âîíà ìîæå âíîñèòè
çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî ñòàòóòó. Íàïðèêëàä, âèêëþ÷èòè ÷è
âêëþ÷èòè äî ñòðóêòóðè ÔÀÏè
÷è ôåëüäøåðñüê³ ïóíêòè.
Çà äàíèìè ïîðòàëó Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ, â àìáóëàòîð³ÿõ Êîðäèø³âêè òà Ñèãíàëó
ïðàöþº ïî îäíîìó ñ³ìåéíîìó
ë³êàðþ. Ó Ìàõàðèíåöüê³é àìáóëàòîð³¿ — äâà ë³êàð³. Íàòîì³ñòü ó ôåëüäøåðñüêîìó ïóíêò³

â Êîðäèø³âö³ âçàãàë³ ñ³ìåéíèõ
ë³êàð³â íåìàº. À ðåøòà ÔÀÏ³â
òà ôåëüäøåðñüêèõ ïóíêò³â íàâ³òü â³äñóòí³ â ïåðåë³êó ì³ñöü
íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êîçÿòèíñüêà
ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ
ïðî çâåðíåííÿ äî Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Äåïóòàòè ïðîñèòèìóòü Ñàìãîðîäîê
ïåðåäàòè íàì óñ³ àìáóëàòîð³¿,
ôåëüäøåðñüê³ òà ôåëüäøåðñüêîàêóøåðñüê³ ïóíêòè, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ìåæàõ íàøî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
— Ð³øåííÿ ìîæå ³í³ö³þâàòè
ÿê Ñàìãîðîäîöüêà ãðîìàäà, òàê
³ ìè. Ñàìãîðîäîöüêà ãðîìàäà
íå õî÷å ³í³ö³þâàòè öå ð³øåííÿ.

Âîíà íå ìàº íà ìåò³ â³ääàòè íàì
íàø³ àìáóëàòîð³¿ ³ ÔÀÏè. Ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ í³ äî ÷îãî
íå ïðèçâ³â, — ñêàçàëà ï³ä ÷àñ
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ ì³ñüêà ãîëîâà
Òåòÿíà ªðìîëàºâà.
— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñêëàäàºòüñÿ êîíôë³êòíà ñèòóàö³ÿ. ²
ìè ìàºìî âñå çðîáèòè äëÿ òîãî,
ùîá çàáðàòè ö³ àìáóëàòîð³¿ ³
ÔÀÏè, ðîçâèâàòè ¿õ ³ ï³äòÿãóâàòè ¿õ ð³âåíü, — äîäàëà Þë³ÿ
Ðàäîãîùèíà, ãîëîâíèé ë³êàð
Ì³ñüêîãî öåíòðó íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. — À âçàãàë³ ïåðøà íàøà
ìåòà — öå íàäàâàòè ÿê³ñíó äîïîìîãó íàñåëåííþ, ÿêå ïåðåáóâàº
íà íàø³é òåðèòîð³¿.

Вирішили долю козятинської
обласної тублікарні
АНАСТАСІЯ КВІТКА

За словами заступника голови обласної ради Ігоря
Івасюка, тублікарня виконує функції хоспісу. Тут перебуває
10 пацієнтів, на утримання яких держава виділяє 10 млн грн

 Ó Â³ííèöüê³é îáëðàä³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
òà âåòåðàí³â. Ïðî öå éäåòüñÿ
íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ îáëðàäè.
Âèð³øèëè, ùî äâà ìåäè÷íèõ
çàêëàäè ïðèºäíàþòü äî îáëàñíèõ ë³êàðåíü Â³ííè÷÷èíè.
Îäíèì ç íèõ º «Êîçÿòèíñüêà
îáëàñíà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè».

Òóáë³êàðíþ ïðèºäíàþòü äî «Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî òåðèòîð³àëüíîãî
ìåäè÷íîãî îá‘ºäíàííÿ «Ôòèç³àòð³ÿ».
— Ó öüîìó çàêëàä³, ÿêèé âèêîíóº ôóíêö³¿ õîñï³ñó, ïåðåáóâàº
10 ïàö³ºíò³â, íà óòðèìàííÿ ÿêèõ
äåðæàâà âèä³ëÿº 10 ìëí ãðí, —
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè ²ãîð ²âàñþê. — Êð³ì
òîãî, ó çàêëàä³ íåìàº ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ ³ ïðè îãîëîøåíí³ êîíêóð-

ñó ìè íå îòðèìàëè æîäíî¿ çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. Òîìó
óòðèìóâàòè öåé çàêëàä ñàìå
ó òàêîìó ôîðìàò³ íåäîö³ëüíî.
À «Ôòèç³àòð³ÿ» ìàº ì³ñöÿ ñàìå
äëÿ öèõ õâîðèõ, ÿêèì ïîòð³áíà
ïàë³àòèâíà äîïîìîãà.
Àíàëîã³÷íå ïèòàííÿ ñòîñóâàëîñÿ ³ ïðèºäíàííÿ îáëàñíî¿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 äî îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. àêàä. Î. ².
Þùåíêà.

9

Â²ÒÀÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 21 ñ³÷íÿ 2021
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РЕКЛАМА

Як наші земляки Старий
Новий рік святкували

У цей день було аж три свята: перший день Нового року
за старим стилем, Обрізання Господнє та свято Василя Великого.
Прихожани привітали отця Василя
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ïåðøèé äåíü Íîâîãî ðîêó çà ñòàðèì
ñòèëåì ðîçïî÷àâñÿ ç çàñ³âàííÿ äîì³âîê
êîçÿòèí÷àí çåðíîì. Çà òðàäèö³ºþ, öå ðîáëÿòü ò³ëüêè õëîïö³. Çàñ³âàþ÷è ïøåíèöåþ
õàòó ãîñïîäàðÿ, âîíè áàæàþòü éîìó ùàñòÿ, ìèðó òà çäîðîâ’ÿ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî
â öüîìó ðîö³ ïîñ³âàëüíèê³â áóëî äóæå ìàëî.
Íàéá³ëüøó àêòèâí³ñòü ïîñ³âàëüíèêè
ïðîÿâèëè â ðàéîí³ âóëèöü Ãðóøåâñüêîãî
òà Äàíèëà Ãàëèöüêîãî. Òàì õàòà â õàòó
õîäèëè äî ï³âòîðà äåñÿòêà ïîñ³âàëüíèê³â.
Òðîõè ìåíøà àêòèâí³ñòü ìàëåíüêèõ ñâÿòêóþ÷èõ áóëà â öåíòð³ ³ â ðàéîí³ “ïîñüîëêà” òà ñåëà Êîçÿòèíà, êð³ì ì³êðîðàéîíó
«Ïèðîã³âêà». Çîâñ³ì ìàëî áóëî íà ÏÐÁ
â ðàéîí³ 5-¿ øêîëè.
Íà Á³ë³é Êàçàðì³ äåÿê³ ãîñïîäàð³ íå ÷åêàëè ïîñ³âàëüíèê³â â îñåë³, à ñòîÿëè íà âîðîòÿõ ñâîãî ïîäâ³ð’ÿ ³ çàïðîøóâàëè ïîñ³âàëüíèê³â äî õàòè.
Êîëè íàäâîð³ ðîçâèäí³ëîñü, ïîñ³âàëü-

íèêè ðîç³éøëèñÿ ïî âëàñíèõ äîì³âêàõ,
à äëÿ äîðîñëèõ ñâÿòî ò³ëüêè ïî÷èíàëîñÿ.
Â³ðÿíè ï³øëè äî öåðêâè, àäæå â öåé äåíü
ó õðàì³ â³äçíà÷àëè ïîòð³éíå ñâÿòî. Ìè
ïîïðÿìóâàëè äî õðàìó Ïîêðîâè ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³.
Â Áîæåñòâåíí³é ë³òóðã³¿ îòåöü Âàñèëü
çâåðíóâñÿ äî Âñåâèøíüîãî â ìîëèòâ³, ùîá
òîé äîïîì³ã ëþäÿì ïîäîëàòè êîðîíàâ³ðóñ,
ùîá íàñòàâ ìèð íà ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè.
Ï³ñëÿ ñëóæáè Áîæî¿ ñâÿùåíèê ðîçïîâ³â
ïðî âñ³ òðè ñâÿòà ³ çàñ³ÿâ ïðèõîæàí çåðíîì
òà ñîëîäîùàìè.
Êîëè öåðêîâíèé îáðÿä áóâ íà ñòàä³¿ çàâåðøåííÿ, äî õðàìó ïðèéøîâ âî¿í, ÿêèé
çà äåê³ëüêà äí³â ïîâåðòàºòüñÿ íà ïåðåäîâó
ï³ñëÿ â³äïóñòêè. Êîçÿòèí÷àíèí ïðèéøîâ,
ùîá ñâÿòèé îòåöü áëàãîñëîâèâ éîãî íà ïîâåðíåííÿ ç â³éíè äîäîìó. Ïðîòî³ºðåé Âàñèëü Âë³çëî áëàãîñëîâèâ íàøîãî çåìëÿêà,
à öåðêîâíèé õîð ç ïðèõîæàíàìè çàñï³âàëè
âî¿íó «Ìíîãàÿ ë³òà»
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25 січня

13.40, 15.30, 05.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Iсторiя одного
06.00, 06.00, 10.55, 03.10 Енеїда злочину s
06.30 М/ф «Круглячок»
20.10 Ток-шоу «Говорить
06.40 М/ф «Лисичка з
Україна»
качалкою»
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s
06.50 М/ф «Лiтачок Лiп»
23.10, 02.10 Т/с «Хлопчик мiй» l
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.15,
02.15, 05.25 Новини
СТБ
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20, 01.45, 02.45
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
Суспiльна студiя
09.30, 00.25 Т/с «Гранд
08.50 «Битва екстрасенсiв.
готель» l
Спокуса та спокута» s
11.25 Телепродаж
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
15.10, 21.35, 23.40, 02.40,
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна05.50 Спорт
Новини»
15.20 UA Фольк. Спогади
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
16.30 Т/с «Iмперiя» s
18.15 «СуперМама»
17.25, 21.45 Д/ц «Боротьба за 20.15, 22.50 Т/с «Два полюси
любовi» s
виживання»
18.55 Д/ц «Неймовiрне мiсто».
Сiнгапур
19.55 Д/ц «Супер-чуття»
НTН
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
22.10 Д/с «Свiт дивовижних
05.00, 04.45 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Жiноча доля»
тварин»
23.45 Перша шпальта
08.25, 16.50, 21.25, 02.55
«Випадковий свiдок»
09.15 Х/ф «Йшов четвертий рiк
вiйни...»
1+1
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо» s
05.35, 09.25, 00.55 «Життя
12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
02.25 «Свiдок»
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.50 «Таємницi свiту»
«Снiданок з 1+1»
14.45, 03.25 «Речовий доказ»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
18.20 «Свiдок.Агенти»
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН 22.30 Т/с «Нарко - 3» n
11.15, 12.20, 14.15 Х/ф
00.30 Х/ф «Багрянi рiки - 2» n
«Анжелiка - маркiза янголiв»
14.25 Х/ф «Прекрасна Анжелiка»
17.10 Т/с «Жiнка» l
TET
20.30 Х/ф «Знайомство з
батьками»
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
22.40 Х/ф «Знайомство з
Факерами» s
23.15 Одного разу пiд Полтавою
08.45 Сiмейка У
09.45, 00.15 Країна У
IНТЕР
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька i Володька
05.00, 04.55 «Телемагазин»
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 12.15 М/ф «Братик ведмедик»
14.00 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00 4 весiлля
17.40 Новини
16.15 Богиня шопiнгу
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
19.15, 20.45 Одного разу в
Iнтером»
Одесi
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 Токшоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Граф Монте Кристо» UA:ВIННИЦЯ
16.05 «Чекай на мене.
08.05 Ранок на Суспiльному
Україна»
20.00 «Подробицi»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
09.15 Разом
справа» s
09.45, 16.25 Лiтературно23.55 Т/с «Згадати
кулiнарне шоу «Енеїда»
молодiсть 6» l
10.35 Х/ф «Спiваюче дзвiнке
деревце»
11.50, 18.40, 20.55 ЕкоЛюди
ICTV
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
13.00, 21.00 Новини з UA
04.55 Скарб нацiї
ПЕРШОГО
05.05 Еврика!
15.00 Українська абетка
05.10 Служба розшуку дiтей
Всесвiт. Першосвiт
05.15 Громадянська оборона
15.10 Додолики
06.05 Факти тижня
15.20 М/ф «Черевички»
08.45 Факти. Ранок
15.30 М/ф «Як Песик I Кошеня
Мили Пiдлогу»
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм 15.40 М/ф «Що На Що Схоже»
10.10, 02.05 Анти-зомбi
15.50 М/ф «Справа доручається
детективу Теддi»
11.05 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф «Обладунки
16.00 М/ф «Як Петрик П’яточкiн
бога»
Слоникiв Рахував»
12.45, 15.45 Факти. День
16.05 Лайфхак українською
13.55, 16.10 Х/ф «Обладунки
17.00, 20.40 ТНВ
бога-2: Операцiя «Кондор»
17.15 Буковинськi загадки
16.25 Х/ф «Вiкiнги проти
17.20 Д/ц «Боротьба за
прибульцiв» s
виживання»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних
20.05, 21.25 Х/ф «Злочинець» s тварин»
22.55 Свобода слова
18.45 Невiдомi Карпати
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Освiтнi лекцiї «Форуму
НОВИЙ КАНАЛ
iнклюзивностi» . Яскевич
20.05 В Українi
06.00, 07.20 Kids» Time
21.30 Задача з зiрочкою
06.02 М/с «Том i Джеррi»
21.35 Шерифи для нових
07.22, 15.00 Орел i решка
громад
08.20 Т/с «Надприродне» s
21.45 Пишемо iсторiю
10.10 Варьяти l
22.00 Д/ф «Вердикт iсторiї»
11.20 Х/ф «Вуличнi танцi»
13.20 Х/ф «Вуличнi танцi 2»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
21.00 Х/ф «На драйвi» s
23.10 Х/ф «Вечiр судного дня» s 09.15 «Територiя рiшень»
01.10 Х/ф «Вуличнi танцi: Всi
09.30 «Постфактум»
зiрки»
10.15 «Мобiльний репортер»
10.30, 17.05 «Свiт тварин»
11.00, 17.30, 20.10 т/с
УКРАЇНА
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 «Дивнi Дива»
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.00, 19.00 «Новини»
23.00, 03.40 Сьогоднi
16.15 т/с «Суто англiйськi
09.00 Зiрковий шлях
вбивства»
10.45 Свекруха або невiстка
18.40 «Особливий випадок»
11.40, 04.30 Реальна мiстика
19.30 «На часi»

UA:ПЕРШИЙ

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

26 січня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 03.35
Енеїда
06.30 М/ф «Люлька миру»
06.40 М/ф «Маленький великий
пес»
06.50 М/ф «Найменший»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.15,
02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20, 01.45, 02.45
Суспiльна студiя
09.30 Т/с «Гранд готель» l
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 02.40,
05.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Справжня гра
престолiв» s
17.25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.45 Нашi грошi
22.10 Д/с «Свiт дивовижних
тварин»

1+1
05.35, 09.25, 00.20 «Життя
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН
12.20, 14.15 Х/ф «Анжелiка i
король»
14.55 Х/ф «Невгамовна
Анжелiка»
17.10 Т/с «Жiнка» l
20.30 Х/ф «Знайомство з
Факерами 2» s
22.20 Х/ф «Джек Раян: Теорiя
хаосу» s

13.40, 15.30, 05.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Iсторiя одного
злочину s
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s
23.10 Контролер
23.50, 02.10 Т/с «Торкнувшись
серця» l

СТБ
08.50 «Битва екстрасенсiв.
Спокуса та спокута» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Тiльки
скажи» l

НTН
05.45 М/ф «Нiч перед Рiздвом»
07.05 М/ф «Як козаки кулiш
варили»
07.50, 16.50, 21.20, 02.40
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.10 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Беремо все на себе»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Свiдок.Агенти»
14.40, 03.25 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
22.30 Т/с «Нарко - 3» n
00.45 «Легенди бандитської
Одеси»

27 січня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 03.35
Енеїда
06.30 М/ф «Найсправжнiсiнька
пригода»
06.40 М/ф «Про порося, яке
вмiло грати в шашки»
06.50 М/ф «Неслухняна мама»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.15,
02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.01,
13.10, 18.20, 01.45, 02.45
Суспiльна студiя
09.30, 00.25 Т/с «Гранд
готель» l
11.25 Телепродаж
12.00 Хвилина мовчання: День
пам’ятi жертв Голокосту
15.10, 21.35, 23.40, 02.40,
05.50 Спорт
15.20, 21.45 Спецпроєкт
«Голокост. Засвiдчений злочин»
16.30 Т/с «Справжня гра
престолiв» s
17.25 Нашi грошi
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
22.35 Д/ц «Боротьба за
виживання»

1+1

05.35, 09.25, 00.55 «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
11.00, 12.20 Х/ф «Анжелiка i
султан»
TET
13.25, 14.15 Х/ф «Парфумер:
Iсторiя одного вбивцi» s
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
17.10 Т/с «Жiнка» l
23.15 Одного разу пiд Полтавою 20.30 Х/ф «Люсi» s
08.45, 19.15, 20.45 Одного
22.05 Х/ф «Червоний
горобець» s
разу в Одесi
IНТЕР
09.45 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
05.25, 22.10 «Слiдство вели... з Танька i Володька
IНТЕР
11.45, 22.45 Казки У
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.15 М/ф «Братик ведмедик 2» 05.25, 06.05, 22.05, 23.55
17.40 Новини
14.00, 23.45 Панянка-селянка «Слiдство вели... з Леонiдом
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
15.00 4 весiлля
Каневським»
16.15 Богиня шопiнгу
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Iнтером»
17.40 Новини
10.00 «Корисна програма»
05.50 Кориснi пiдказки
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
2» l
Iнтером»
12.25 Х/ф «Ательє Фонтана UA:ВIННИЦЯ
10.00 «Корисна програма»
сестри моди»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
14.40, 15.35 «Речдок»
08.05 Ранок на Суспiльному
16.30 «Речдок. Особливий
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 12.25 Х/ф «Ательє Фонтана випадок. Фатальна пристрасть» 09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне сестри моди»
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
09.45 Країна пiсень
14.40, 15.35 «Речдок»
10.35 Х/ф «Як вийти замiж за
16.30 «Речдок. Особливий
«Стосується кожного»
короля»
20.00 «Подробицi»
випадок. Фатальна пристрасть»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
11.45, 19.50 ЕкоЛюди
18.00, 19.00, 02.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
справа» s
23.55 Х/ф «Вiзит iнспектора»
13.00, 21.00 Новини з UA
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
ПЕРШОГО
справа» s
15.00 Пiщана казка
ICTV
15.10 Додолики
23.00 Док.проект
15.20 М/ф «Горщик-Смiхотун»
«Аушвiц. Iнструкцiя щодо
05.35 Громадянська оборона
15.30 М/ф «Iсторiя Одного
НЕвикористання»
06.30 Ранок у великому мiстi Поросятка»
00.45 Т/с «Згадати молодiсть
7» l
08.45 Факти. Ранок
15.40 М/ф «Як Козаки Кулiш
Варили»
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм 15.50 М/ф «Як Козаки Сiль
Купували»
10.10 Багач - Бiдняк
ICTV
11.05, 01.25 Секретний фронт 16.00 М/ф «Рукавичка»
12.00, 13.15 Х/ф «Секретнi
16.05 Лайфхак українською
05.35, 10.10 Громадянська
агенти» s
16.25 Лiтературно-кулiнарне
оборона
12.45, 15.45 Факти. День
06.30 Ранок у великому мiстi
шоу «Енеїда»
14.45, 16.15, 21.20 Т/с
17.00, 20.40 ТНВ
08.45 Факти. Ранок
«Нюхач» l
17.15, 18.40 Буковинськi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
17.05 Х/ф «Найманий убивця» s загадки
новини з Костянтином Стогнiєм
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
17.20 Д/ц «Боротьба за
11.15, 13.15 Х/ф «Полiт
Фенiкса» s
20.15 Громадянська оборона
виживання»
17.45 Д/с «Масштабнi
12.45, 15.45 Факти. День
Прем’єра
23.10 Х/ф «28 днiв потому» n
14.00, 21.25 Т/с «Нюхач» l
iнженернi помилки»
18.45 Край пригод
16.15 Х/ф «Кавалерiя» s
20.05 В Українi
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
НОВИЙ КАНАЛ
21.30 Задача з зiрочкою
20.15 Секретний фронт
21.35 ЗаАрхiвоване
23.15 Х/ф «28 тижнiв потому» n
06.00, 07.20 Kids» Time
21.45 Пишемо iсторiю
01.35 Анти-зомбi
06.02 М/с «Том i Джеррi»
22.00 Д/ф «Вердикт iсторiї»
02.50 Я зняв!
07.22, 15.00 Орел i решка
08.20 Т/с «Надприродне» s
10.10 Варьяти l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
НОВИЙ КАНАЛ
10.50 Х/ф «Гостя» s
13.00 Кохання на виживання s 08.45 «Глобал 3000»
06.00, 07.40 Kids» Time
17.00, 19.00 Хто зверху? l
09.15, 10.30 «Мобiльний
06.02 М/ф «Микита Кожум’яка»
21.00 Х/ф «Крутi стоволи» s
07.42 Х/ф «Перлини дракона:
репортер»
Еволюцiя»
23.00 Х/ф «Закатати в
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
асфальт» n
10.00, 19.30 «На часi»
09.20 Х/ф «Той, бiжить
лабiринтом: Випробування
10.45 «Невипадково»
вогнем» s
11.00, 17.30, 20.10 т/с
УКРАЇНА
12.20 «Природа сьогоднi»
12.00 Х/ф «Той, бiжить
лабiринтом: Лiки вiд смертi» s
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 Х/ф «Хiтмен» s
15.00 «Дивнi Дива»
16.50 Х/ф «Хiтмен: Агент 47» s
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.15 т/с «Суто англiйськi
18.40 Х/ф «Викрасти за 60
секунд» s
23.00, 03.40 Сьогоднi
вбивства»
09.00 Зiрковий шлях
17.05 «Свiт тварин»
21.00 Х/ф «Викрасти й
продати» s
10.45 Свекруха або невiстка
18.30 «Життя у цифрi»
11.40, 04.30 Реальна мiстика
18.40 «Ульотне вiдео»
23.00 Х/ф «Тачка 19» s

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.40 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.45 Свекруха або невiстка
11.40, 04.30 Реальна мiстика
13.40, 15.30, 05.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Iсторiя одного
злочину s
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s
23.10, 02.10 Т/с «Одна на двох» l
01.40 Телемагазин

СТБ
04.35 «Битва екстрасенсiв.
Спокуса та спокута» s
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.55, 18.05 Т/с «Слiд» s
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Список
бажань» s

НTН
07.50, 16.50, 21.20, 02.40
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.10 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Дурнi помирають по
п’ятницях» s
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Таємницi
кримiнального свiту»
14.40, 03.00 «Речовий доказ»
18.20 «Вартiсть життя»
22.30 Т/с «Нарко - 3» n

TET
09.45 Х/ф «Залiзний Ганс»
11.25 Х/ф «Спляча красуня»
12.35 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14.20 Х/ф «Земля в облозi»
16.00 Х/ф «Хранитель часу»
18.20 Х/ф «Я, Франкенштейн» s
20.00 Х/ф «Марсiанiн» s
22.45 Х/ф «Вiк Аделайн» s
00.45 Панянка-селянка
01.45 Рятiвники

UA:ВIННИЦЯ
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45, 16.25 Обличчя
10.35, 22.00 Д/ф «Iспит на
людянiсть»
11.30, 18.45, 21.35, 21.45
Пишемо iсторiю
12.00 Хвилина мовчання
12.01, 13.10 Суспiльна студiя
13.00, 21.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
15.00 М/ф «Велика Подорож»
15.10 М/ф «Подарунок»
15.20 М/ф «Казка Про Доброго
Носорога»
15.30 М/ф «Ватажок»
15.40 М/ф «Дерево I Кiшка»
15.45 Кiношкола вдома
15.55 М/ф «Дiвчинка Та Зайцi»
16.05 М/ф «Хлопчик з
вуздечкою»
16.15 Освiтнiй маркер
17.00, 20.40 ТНВ
17.15 Буковинськi загадки
17.20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17.45 Спецпроєкт «Голокост.
Засвiдчений злочин»
18.40 ЗаАрхiвоване
19.50 ЗмiниТи
20.05 Схеми. Корупцiя в
деталях

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
09.00 «Фокус Європи»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
10.45 «Життя в цифрi»
11.00, 17.30, 20.10 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 «Дивнi Дива»
16.15 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
17.05 «Свiт тварин»
18.40 «Територiя рiшень»

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 03.35
Енеїда
06.30 М/ф «Червона жаба»
06.40 М/ф «Що на що схоже»
06.50 М/ф «Чудасiя»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.15,
02.15, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20, 01.45, 02.45
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
16.30 Т/с «Справжня гра
престолiв» s
17.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.10 Д/с «Свiт дивовижних
тварин»

1+1
05.35, 09.25, 00.25 «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
11.50, 12.20, 14.15 Х/ф «Iнша
жiнка» s
14.40 Х/ф «Ранковий пiдйом» s
17.10 Т/с «Жiнка» l
20.30 Х/ф «Як викрасти
хмарочос» s
22.30 Х/ф «На межi» s

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»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
12.25 Х/ф «Все або нiчого» s
14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 03.20, 04.05 Токшоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
23.55 Т/с «Згадати молодiсть
7» l
01.55 Х/ф «Буднi карного
розшуку»

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «Апполо 13» s
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15, 21.20 Т/с
«Нюхач» l
16.45 Х/ф «Злочинець» s
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
20.15 Анти-зомбi Прем’єра
23.15 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона» n
02.15 Анти-зомбi

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.02
07.22,
08.20
10.10,
11.00
13.00
17.00,
21.00
23.00
00.50
02.45
02.50

07.20 Kids» Time
i Джеррi»
15.00 Орел i решка
Т/с «Надприродне» s
01.40 Варьяти l
Х/ф «На драйвi» s
Кохання на виживання s
19.00 Хто зверху? l
Х/ф «Овердрайв» l
Х/ф «16 кварталiв» s
Т/с «Шлях чарiвника» s
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
М/с «Том

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
10.45 Свекруха або невiстка

11
28 січня
11.40, 03.40 Реальна мiстика
13.40, 15.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Iсторiя одного
злочину s
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s
23.10 Слiдами
23.50, 02.10 Т/с «Чужий грiх» s

СТБ
08.50 «Битва екстрасенсiв.
Спокуса та спокута» s
13.30, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Любов з
ароматом кави» l

НTН
07.05 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
08.00, 16.50, 21.20, 02.25
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.55 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Людина в зеленому
кiмоно»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Вартiсть життя»
14.45, 02.35 «Речовий доказ»
18.20, 04.05 «Правда життя»
22.30 Т/с «Нарко - 3» n
00.35 «Легенди бандитської
Одеси»

TET
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 Одного
разу в Одесi
09.45, 00.15 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька i Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Геркулес»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весiлля
16.15 Богиня шопiнгу
01.15 Рятiвники

UA:ВIННИЦЯ
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45 Країна пiсень
10.35 Х/ф «Бiляночка та
Розочка»
11.45, 18.40, 19.50 ЕкоЛюди
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
13.00, 21.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
15.00 Пiщана казка
15.10 Додолики
15.20 М/ф «Як Петрик П’яточкiн
Слоникiв Рахував»
15.30 М/ф «Чудасiя»
15.40 М/ф «Котигорошко»
15.50 М/ф «Iванко Та Воронячий
Цар
16.00 Веселi саморобки
16.05 Лайфхак українською
16.25 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
17.00, 20.40 ТНВ
17.15 Буковинськi загадки
17.20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних
тварин»
18.45 Street Схiд
20.05 Крим .Реалiї
21.30 Задача з зiрочкою
21.35 Перемоги України. Крути
21.45 Земля, наближена до
неба
22.00 Телевiзiйний серiал
«Iсторiї великого кохання» 1 с.
Прекрасна епоха

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 «Особливий випадок»
09.00 «ЕвроМакс»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
11.00, 17.30, 20.10 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 «Дивнi Дива»
16.15 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
17.05 «Свiт тварин»
18.40 «Зворотнiй зв’язок»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA-Ê, ×åòâåð, 21 ñ³÷íÿ 2021

29 січня

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 10.55, 03.35
Енеїда
06.30 М/ф «Свара»
06.40 М/ф «Парасолька на
модному курортi»
06.50 М/ф «Парасолька i
автомобiль»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.15,
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, 23.40, 02.40,
05.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Справжня гра
престолiв» s
17.25, 04.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
19.55, 23.45 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.45 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22.10 «Герої України. Крути.
Перша Незалежнiсть»

1+1
06.05, 09.25, 02.50 «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, 04.35 ТСН
11.45, 12.20, 14.15 Х/ф
«Ранковий пiдйом» s
14.45 Х/ф «Блондинка в ефiрi»
17.10 Т/с «Жiнка» l
20.10, 22.10 «Лiга смiху»
00.15 Х/ф «Червоний
горобець» s

IНТЕР
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 Х/ф «Подруги мимоволi» s
14.35, 15.30, 02.15 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 03.00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Шерлок»
04.30 «Чекай на мене. Україна»

ICTV
04.10 Скарб нацiї
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей
04.30, 00.50 Факти
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
11.35, 01.15 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На
трьох» s
13.25, 16.15 Х/ф «Кавалерiя» s
16.20 Х/ф «Каратель» s
18.45 Факти. Вечiр
02.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids» Time
06.02 М/с «Том i Джеррi»
07.22 Орел i решка
08.20 Т/с «Надприродне» s
10.10, 02.00 Варьяти l
11.00 Х/ф «Тачка 19» s
12.40 Суперiнтуїцiя l
17.50 Х/ф «Викрасти за 60
секунд» s
20.00 Х/ф «Солт» s
22.00 Х/ф «Особливо
небезпечний» n
00.10 Х/ф «24 години на
життя» n
02.50 Служба розшуку дiтей

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях

10.50 Т/с «З мене вистачить» l
14.40, 15.30 Т/с «Згадати
себе» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Пiсля зими» l
01.45 Телемагазин

СТБ
05.15 «Битва екстрасенсiв.
Спокуса та спокута» s
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
20.15, 22.50 Т/с «Сонячнi днi» l

НTН
05.55 М/ф «Дюймовочка»
06.50 М/ф «Як козаки на весiллi
гуляли»
07.55, 17.25, 21.00, 02.20
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.50 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Нiчний патруль»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 03.50 «Правда життя»
14.40, 02.25 «Речовий доказ»
16.50 «Нашi права»
18.20 «Таємницi свiту»
22.30 Т/с «Нарко - 3» n
00.30 «Легенди бандитської
Одеси»
04.45 «Top Shop»

TET
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 Одного
разу в Одесi
09.45, 00.15 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька i Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Секрет Робiнсонiв»
14.00, 02.15 Панянка-селянка
15.00 4 весiлля
16.15 Богиня шопiнгу
01.15 Рятiвники
03.45 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45, 16.25 Лiтературнокулiнарне шоу «Енеїда»
10.35 Х/ф «Шестеро мандрують
свiтом»
11.45, 18.40 ЕкоЛюди
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
13.00, 21.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
15.00 Українська абетка
Всесвiт. Першосвiт
15.10 Додолики
15.20 М/ф «Дощику, Дощику,
Припусти»
15.30 М/ф «Лис I Дрiзд»
15.40 Веселi саморобки
15.45 Кiношкола вдома
16.00 М/ф «Повертайся,
Капiтошко»
16.05 М/ф «Козлик Та Його
Горе»
16.15 Лайфхак українською
17.00, 20.40 ТНВ
17.15 Буковинськi загадки
17.20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17.45 Документальний цикл
«Супер - чуття. Особливий
загiн»
18.45 Пишемо iсторiю. Крути
19.50 Сильнi
20.05 На схiдному фронтi
21.25 Люди Є
21.45 Роздивись
21.55 Д/ф «Вибiр»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 «Ульотне вiдео»
09.00 «В гарной формi»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30 «Мобiльний репортер»
11.00, 17.30, 20.10 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 «Дивнi Дива»
16.15 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
17.05 «Свiт тварин»
18.30 «Свiт кiно»

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

30 січня

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.45, 02.10, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Як козак щастя
шукав
07.40 М/ф «Як козаки на весiллi
гуляли»
08.05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Т/с «Снiгопад»
11.25 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка переслiдування
10 км., жiнки
12.15, 17.20 Д/ц «Дикi
тварини»
13.20 Телепродаж
13.55 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Гонка переслiдування
12,5 км., чоловiки
14.55 UA Фольк. Спогади
16.00 Мiста та мiстечка
16.20 Полювання (Природнича
iсторiя)
18.00 Х/ф «Iсус. Бог i людина» 2
с. l
19.50 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21.25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22.00 Х/ф «Тюльпани для Роуз»
00.10 Д/ф «Блаженнiший» l
03.55, 05.25 Погода
04.00 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
04.30 Бюджетники

1+1
05.20, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
17.30, 20.15 «Вечiрнiй
квартал»
19.30, 04.35 ТСН
21.50 «Жiночий квартал 2020»
23.15, 00.15 «Свiтське життя.
2021 дайджест»
01.15, 03.00 «Лiга смiху»

IНТЕР
06.55 Х/ф «Буркун» l
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Самотня жiнка бажає
познайомитися»
12.50 Х/ф «Перш, нiж
розлучитися»
14.20 Х/ф «Вийти замiж за
капiтана»
16.00 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
18.00, 20.30 Т/с «Несолодка
пропозицiя» l
20.00 «Подробицi»
22.20 «Ювiлейний вечiр
Валерiя Леонтьєва «Кращий
назавжди»
00.30 Х/ф «Тiльки любов» s
02.15 Х/ф «Випадковий запис» s
03.30 «Орел i Решка.
Курортний сезон»

ICTV
04.25 Скарб нацiї
04.30 Еврика!
04.40 Факти
05.05 Т/с «Копи на роботi» l
06.55, 08.25, 10.00 Скетч-шоу
«На трьох» s
07.55, 09.30 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
10.50, 13.00 Т/с «Нюхач» l
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна» s
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2» s
21.35 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3» s
23.50 Х/ф «Ешер» 16+ Прем’єра
01.45 Т/с «Таємнi дверi» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.40 Варьяти l
08.20, 10.00 Kids» Time
08.22 М/ф «Феї»
10.02 Орел i решка
12.00 У кого бiльше l
14.00 М/ф «Тачки 3»
16.00 Т/с «Сторожова застава»
19.10 Х/ф «Подорож до центру
Землi» l
21.00 Х/ф «Подорож 2:
Таємничий острiв» l
23.00 Х/ф «Крутi стоволи» s

УКРАЇНА

UA:ПЕРШИЙ

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
07.30, 04.20 Реальна мiстика
11.00 Т/с «Замок на пiску» l
14.50, 15.20 Т/с «Будинок,
який...» l
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00, 02.15 Т/с «Забудь i
пригадай» s

06.00, 06.00, 02.30 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
23.40, 02.05, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Парасолька на
риболовлi»
07.40 М/ф «Парасолька на
полюваннi»
07.50 М/ф «Як козаки кулiш
варили»
08.15, 03.55, 05.25 Погода
СТБ
08.20, 16.25 Д/ц «Дикi
тварини»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 Божественна Лiтургiя
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова Православної Церкви України
iсторiя»
11.00 Недiльна Лiтургiя
06.25, 10.50 Т/с «Кафе на
Української Греко-Католицької
Садовiй» l
Церкви
07.55 «Неймовiрна правда про 12.30 Недiльна Свята Меса
зiрок»
Римсько-Католицької Церкви в
13.10 Т/с «Сонячнi днi» l
Українi
17.00 «Хата на тата» l
13.30 Мiста та мiстечка
19.00 «Звана вечеря» l
13.55 Бiатлон. Чемпiонат
Європи. Змiшана естафета
15.15 Бiатлон. Чемпiонат
НTН
Європи. Одиночна змiшана
естафета
08.50 Х/ф «Чекаю та
16.05 Студiя «Бiатлон»
сподiваюсь»
17.00 Древнi невидимi мiста.
11.20 Х/ф «Торпедоносцi»
Стамбул
13.10 «Легенди карного
18.20 Д/ц «Незвiданий океан»
19.20 Д/с «Масштабнi
розшуку»
15.35, 03.00 «Випадковий
iнженернi помилки»
20.20 Д/ц «Свiт дикої
свiдок»
18.05 «Переломнi 80-тi»
природи»
19.00, 02.30 «Свiдок»
21.25 Розважальна програма з
19.30 Х/ф «За двома
Майклом Щуром s
зайцями»
22.00, 04.00 Х/ф «Герой мого
часу» l
21.00 Х/ф «Поганий
лейтенант» s
23.20 Х/ф «Крутi стволи» s
01.25 «Реальнi злочинцi»
1+1

TET
10.30 М/ф «Альфа та Омега:
братва з iклами»
12.10 Х/ф «Хранитель часу»
14.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» s
16.15 Х/ф «Марсiанiн» s
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 21.30 Танька i Володька
20.30, 22.30 Одного разу в
Одесi
23.00, 00.00 Казки У
23.30, 00.30 Країна У

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.35 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.35 Х/ф «Жар-птиця»
13.10, 19.45 В Українi
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак
українською
14.20 М/ф «Як Козаки
На Весiллi Гуляли»
14.40 М/ф «Як Козаки
Олiмпiйцями Стали»
15.00 М/ф”Iвасик-Телесик»
15.05 Додолики
15.20 М/ф «Червона жаба»
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Пишемо iсторiю
16.00 Маршрутом змiн
16.15 Антропологiя
16.50 Х/ф «Загублене мiсто»
18.30 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiдтiнки України
20.10 Разом
20.40 Плiч-о-плiч
21.00 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» - Луї Фiлiп та МарiяАмелiя де Бурбон

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.50 «Дитляндiя»
09.30 «У гарнiй формi»
10.00 «Новини»
10.30 «Зворотнiй
зв’язок»
10.45 «Територiя рiшень»
11.00, 19.50 «На часi»
11.20 «Шалена десятка»
11.30 «Багатi i знаменитi»
11.40 «Зiрковi гурмани»
12.10 «У свiтi цiкавого»
12.30, 15.30 х/ф
15.00 «Твоє життя»
17.30 «Цiкаво»
19.00 «Таємницi
та загадки»
20.30 «Постфактум»

31 січня

НЕДІЛЯ

05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.00 «Лото-забава»
09.30, 02.55 «Свiт навиворiт»
15.40 Х/ф «Люсi» s
17.30 Х/ф «На межi» s
21.00 «Голос країни 11»
23.05 Х/ф «Блондинка в ефiрi» s
01.05 Х/ф «Джек Раян: Теорiя
хаосу» s

IНТЕР
07.15 Х/ф «Принцеса спецiй»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
життя»
13.05 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
18.00 Т/с «Детектив Ренуар”12+
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок»

ICTV
07.05 Секретний фронт
08.00 Громадянська оборона
08.55 Т/с «Таємнi дверi» s
11.50, 13.00 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна» s
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2» s
16.25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3» s
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «Американський
снайпер» 16+ Прем’єра
23.45 Х/ф «28 днiв потому» n
01.50 Х/ф «28 тижнiв потому» n

НОВИЙ КАНАЛ
07.50, 09.50 Kids» Time
07.52 М/ф «Тачки 3»
09.52 М/ф «Гербi: Шаленi
перегони»
11.50 Т/с «Сторожова застава»
15.00 Х/ф «Подорож до центру
Землi» l
16.50 Х/ф «Подорож 2:
Таємничий острiв» l
18.40 Х/ф «Шерлок Холмс» s
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Гра
тiней» s
23.40 Х/ф «Особливо
небезпечний» n

УКРАЇНА
06.50 Реальна мiстика
09.50 Т/с «Спадкоємиця
мимоволi» l
16.50, 21.00 Т/с «Дiамантова
корона» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Забудь i
пригадай»

01.45
04.20
04.45
05.50

Телемагазин
Контролер
Агенти справедливостi l
Сьогоднi

СТБ
05.20 «Невiдома версiя.
Карнавальна нiч» l
05.55 «Невiдома версiя.
Джентльмени удачi» l
07.00 «Невiдома версiя.
Дiамантова рука» l
07.55 Х/ф «Максим Перепелиця»
09.45 Х/ф «Вечори на хуторi
поблизу Диканьки (Нiч перед
Рiздвом)»
11.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
22.05 «Я соромлюсь свого
тiла» s
00.05 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Тричi про кохання»
07.40 «Будьте здоровi»
08.20 «Страх у твоєму домi»
12.00 Х/ф «За двома зайцями»
13.30 Х/ф «Снiгова королева»
15.05 Х/ф «Морозко»
16.45 Х/ф «Поганий лейтенант» s
19.00 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми»
20.35 Х/ф «Очiкування
полковника Шалигiна»
22.15 Х/ф «Новий апокалiпсис:
блискавка долi» s
00.10 Х/ф «Крутi стволи» s

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Геркулес»
12.45 М/ф «Динозавр»
14.15 М/ф «Братик ведмедик»
15.50 М/ф «Братик ведмедик 2»
17.15 М/ф «Секрет Робiнсонiв»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 21.30 Танька i Володька
20.30, 22.30 Одного разу в
Одесi
23.00 Х/ф «Марсiанiн» s

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Д/с «Дика прогулянка»
08.55 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.35 Вiдтiнки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 М/ф «Як Козаки
Iнопланетян Зустрiчали»
14.40 М/ф «Як Козаки у футбол
грали»
15.00 М/ф «Як Песик I Кошеня
Мили Пiдлогу»
15.05 Додолики
15.20 Веселi саморобки
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.00, 20.40 Плiч-о-плiч
16.30 Разом
17.00 Х/ф «Апостол Павло: Диво
на шляху в Дамаск», 2 с.
18.30 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Обличчя
19.45 На схiдному фронтi
21.00 Д/ф «Будинок «Слово»
22.25 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський свiтанок»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.40
12.00
12.30,
14.30
15.30
16.30
17.00
18.30
19.15

м/ф
«Фокус Європи»
«Мегаполiси»
«Цiкаво»
«На часi»
«Свiт тварин»
«Дитляндiя»
«Знаменитi гурмани»
19.30 х/ф
«Планета кiно»
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ
RIA-Ê, 21 ñ³÷íÿ 2021

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

ОПОЛОНКА НА ВОДОКАЧЦІ
ДО РАНКУ НЕ ВСТИГАЛА ЗАМЕРЗАТИ
Традиція  Щороку, 19 січня
християни східного обряду святкують
Хрещення Господнє, або Богоявлення.
Зазвичай в цей день у Козятині біля
Водокачки відбуваються масові пірнання
у водойму. В цьому році святкування
скасували. Як пройшло цьогорічне
купання в умовах карантину?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó öåé äåíü áàãàòî ëþäåé éäóòü
äî öåðêâè, ùîá ïðèíåñòè äîäîìó ñâÿ÷åíî¿ âîäè. Ìè çà òðàäèö³ºþ ï³øëè äî õðàìó Ïîêðîâè
ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
— Îñâÿ÷åíà âîäà íàçèâàºòüñÿ
Áîãîÿâëåíñüêîþ, íåþ îñâÿ÷óþòü
õðàìè, ëþäñüê³ äîì³âêè, äàþòü
ïèòè òÿæêîõâîðèì äëÿ îäóæàííÿ. Ñàìó âîäó ìîæíà çáåð³ãàòè
ïðîòÿãîì ðîêó äî íàñòóïíîãî
Âîäîõðåùà, — êàæå íàñòîÿòåëü
õðàìó îòåöü Âàñèëü.
Íàáðàâøè ñâÿ÷åíî¿ âîäèö³, ìè
ïî¿õàëè íà Âîäîêà÷êó. Àäæå ç
ðîêó â ð³ê íàø³ çåìëÿêè âñòàíîâëþþòü ðåêîðäè çà ê³ëüê³ñòþ
îõî÷èõ ï³ðíóòè â êðèæàíó âîäó.
Â öüîìó ðîö³, â çâ’ÿçêó ³ç
çàáîðîíîþ íà ìàñîâ³ çàõîäè,
íå ñòàâèëè ïàëàòêó, äå çàçâè÷àé
ïåðåîäÿãàëèñÿ ëþáèòåë³ âîäîõðåñíîãî êóïàííÿ. Òîæ «ðîçäÿãàëêà» áóëà á³ëÿ ëàâêè ïåðåä
îïîëîíêîþ, ÿêó íàïåðåäîäí³
ðîçøèðèëè äî äâîõ ìåòð³â.

Ïåðøîãî êóïàëüíèêà ìè
íå çàñòàëè. ßê ðîçïîâ³â äèðåêòîð ñòàä³îíó «Ëîêîìîòèâ»
Ñåðã³é Ñòåöþê, ÷åðåç 10 õâèëèí ï³ñëÿ ï³âíî÷³ äî îïîëîíêè ï³ä³éøëà ãðóïà ÷îëîâ³ê³â.
Õòî ç íèõ áóâ ïåðøèé, õòî
äðóãèé — íå â³äîìî. Äî íèõ
îõîðîíà ñòàä³îíó íå ï³äõîäèëà,
õëîïö³ çàõîäèëè â îïîëîíêó, ÿê
òî êàæóòü, â ÷îìó ìàòè íàðîäèëà. ² òàêà ãðóïà âíî÷³ áóëà
íå îäíà. Äî ðàíêó âîäà â îïîëîíö³ íå âñòèãëà çàìåðçàòè.
Ìè çàïèòàëè ïàíà Ñåðã³ÿ,
ñê³ëüêè ïðèáëèçíî ëþäåé âæå
êóïàëèñÿ íà Âîäîêà÷ö³.
— Â öüîìó ðîö³ ìè ñòàòèñòèêó
íå âåëè. Äåñü äî ï³âñîòí³ áóäå, —
â³äïîâ³â â³í.
— ×è áóëè îõî÷³ ñêîðèñòàòèñÿ äëÿ ïåðåîäÿãàííÿ ê³ìíàòîþ
îõîðîíö³â?
— Îäèí ñêîðèñòàâñÿ, — êàæå
äèðåêòîð. — Ìàáóòü âïåðøå çàë³ç â êðèæàíó âîäó. Âèë³ç ç âîäè
òà é ïîñèí³â. Õëîïö³ éîãî ï³ä
ðóêè òà é çàâåëè â ê³ìíàòó îõî-

Для любителя зимового купання
Олександра ця ополонка замаленька. Для
нього б підійшла розміром 10 на 3 метри
ðîíö³â. Ïîêè éîãî äðóç³ ï³ñëÿ
êóïàííÿ ãð³ëèñÿ á³ëÿ íåâåëè÷êîãî áàãàòòÿ, ìîðæ-äåáþòàíò
ïðèéøîâ äî òÿìè ³ âñ³ ðàçîì
ïîêèíóëè ñòàä³îí.
Ùå ìè ïîáà÷èëè Âàäèìà,
Îëåêñàíäðà ³ ãðóïó ÷îëîâ³ê³â
íà ÷îë³ ç ²âàíîì, ñóïðîâîäæóâàëà éîãî â³ðíà ïîëîâèíêà Îëåíà. ²âàí ò³ëüêè âèéøîâ ç âîäè,
à äðóæèíà âæå íàêèíóëà íà íüîãî ðóøíèêà.
— Öüîãî ðîêó êóïàííÿ íà Âîäîõðåùå ÷èìîñü íàãàäóº åêñòðåìàëüíèé ñïîðò. Óìîâè òàê³, ùî
íå êîæíîìó ï³ä ñèëó, — êàæå
Îëåíà. — Âñ³ òðóäíîù³ â³í ïîäîëàâ áè é áåç ìåíå òà é ìåí³

Умови купання в цьому році були
екстремальні. Переодягатися доводилося
прямо біля лавки

ïðèºìíî, ùî ÷èìîñü éîìó äîïîìîãëà.
Óìîâè êóïàííÿ â öüîìó ðîö³
áóëè ³ ïðàâäà åêñòðåìàëüí³. Ï³äíÿòèñü ç âîäè íà íàñòèë ³ ä³éòè
â³ñ³ì ìåòð³â äî ëàâêè âèñòà÷àëî,
ùîá êîñòþì ïëàâöÿ ïåðåòâîðþâàâñÿ íà îáëåäåí³ëó òêàíèíó
íà ò³ë³. Ùî ö³êàâî, æîäåí ÷îëîâ³ê
íå ïîñêàðæèâñÿ, ùî ùîñü â öüîìó ðîö³ íå òàê. Àëå çàáîðîíà çàáîðîíîþ. Ò³ëüêè ïàëàòêó ïîòð³áíî
áóëî ïîñòàâèòè. Ôîòîàïàðàòóðà
íà òàêîìó ìîðîç³ íå âèòðèìóâàëà.
À ìè çóì³ëè âèïðîáóâàòè íà ì³öí³ñòü íàøèõ çåìëÿê³â.
Õòî ïðîéøîâ âèïðîáóâàííÿ
õîëîäîì, òîé, çâè÷àéíî, çàäîâî-

ëåíèé ñîáîþ. Õòî íå ðèçèêíóâ
â îïîëîíêó ï³ðíàòè — òåæ, ÿê
êàæóòü, íå á³äà.
Âîäîõðåñí³ êóïàííÿ â Óêðà¿í³
ç’ÿâèëèñÿ äåñü ó 80-òèõ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ ³ ç êîæíèì ðîêîì ìîäà íà ìàñîâ³ ï³ðíàííÿ
â îïîëîíêó ðîçðîñòàëàñÿ. Ìîòèâàö³ÿ ó êîæíîãî áóëà ð³çíà:
õòîñü «çìèâàº ãð³õè», õòîñü
âèïðîáîâóº ìîæëèâîñò³ ñâîãî ò³ëà, à õòîñü àðãóìåíòóº öå
äîòðèìàííÿì «äàâíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ òðàäèö³¿». Îñòàííº òâåðäæåííÿ — ö³ëêîì ïîìèëêîâå!
Ó íàøîãî íàðîäó òàêî¿ òðàäèö³¿,
ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñâÿòîì Âîäîõðåùà
ðàí³øå íå áóëî.

Наші легкоатлети вдало виступили на чемпіонаті
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Команда легкоатлетів Козятина. Срібні призери
чемпіонату Вінницької області в командному заліку

 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Ó íüîìó áðàëè ó÷àñòü
þíàêè òà ä³â÷àòà 2003–2004 ðîêó
íàðîäæåííÿ ³ ìîëîäø³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ ïîêàçóâàëè õîðîø³
ðåçóëüòàòè íà òóðí³ð³ «Ð³çäâÿí³
âèñîòè» òà ³íøèõ çìàãàííÿõ. Êîìàíäà Êîçÿòèíà áóëà ïðåäñòàâëåíà â³ñüìîìà ñïîðòñìåíàìè.
Öå ñòðèáóíè ó âèñîòó Âëàäèñëàâ
ªãîðîâ, Îëåêñàíäð Âàõí³âñüêèé,
Êèðèëî Ëóöåíêî òà ªëèçàâåòà
×îðíà, Äàð’ÿ Ïåðåâåðçîâà. Äâîº
ñïîðòñìåíîê á³ãîâèõ âèä³â — öå
Õðèñòèíà Êîëîì³ºöü òà Àíàñòàñ³ÿ Áåñàðàáà ³ ìåòàëüíèöÿ ÿäðà
Ìàð³ÿ Øïàòê³âñüêà.
Íà çìàãàííÿõ ó Â³ííèö³ âèñòóïàëè áàãàòî ïðîâ³äíèõ ñïîðòñìåí³â îáëàñò³. Òîìó ïîñëàíö³
íàøîãî êðàþ, õî÷ çàéíÿëè

2 ïðèçîâèõ ì³ñöÿ, àëå âñ³ êîçÿòèíñüê³ ëåãêîàòëåòè ïîêàçàëè
äîáð³ ðåçóëüòàòè.
Òàê, ó ñòðèáêàõ ó âèñîòó Êèðèëî Ëóöåíêî, ñòðèáíóâøè íà 2 ìåòðè, ïîêàçàâ äðóãèé ðåçóëüòàò ñåðåä äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â. Ñð³áíà
ìåäàëü íà òàêîìó ïðåäñòàâíèöüêîìó ð³âí³ äîðîãîãî âàðòóº. Âëàä
ªãîðîâ òàêîæ áóâ ãîòîâèé ïîêàçàòè âèñîêèé ðåçóëüòàò. Àëå
êðèòèé ëåãêîàòëåòè÷íèé ìàíåæ
«Êîëîñ» äëÿ Âëàäèñëàâà âèÿâèâñÿ
íå çîâñ³ì âäàëèì. Õëîïåöü çäîëàâ
195 ñì. Îëåêñàíäð Âàõí³âñüêèé
áóâ áëèçüêèé äî òîãî, ùîá ïîêàçàòè îñîáèñòèé ðåêîðä — 190 ñì,
àëå öüîãî ðàçó â³í ñòðèáíóâ
íà 185 ñì. Çà ñëîâàìè òðåíåðà
Âîëîäèìèðà Ãàëèöüêîãî, ïîòåíö³àë Îëåêñàíäð ìàº, òîæ ðîñòè
éîìó º êóäè.
Äàøà ³ ªëèçàâåòà ïîêàçàëè õî-

ðîø³ ðåçóëüòàòè — 155 ³ 160 ñì
â³äïîâ³äíî. Àëå öüîãî âèÿâèëîñü
ìàëî, ùîá ñòàòè ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó ñåðåä äîðîñëèõ.
Ïîðàäóâàëè íàø³ á³ãóíè. Õðèñòèíà Êîëîì³ºöü, ç ðåçóëüòàòîì
4 õâèëèíè 50 ñåêóíä, ñòàëà ñð³áíîþ ïðèçåðêîþ â á³ãó íà 1500 ì.
Â á³ãó íà 400 ìåòð³â Àíàñòàñ³¿ Áåñàðàá³ çíàäîáèëîñÿ ÷óòü
á³ëüøå õâèëèíè. ¯¿ ðåçóëüòàò
1,06 õâèëèíè.
Ó øòîâõàíí³ ÿäðà Ìàð³ÿ
Øïàòê³âñüêà ïîñëàëà ñïîðòèâíèé ñíàðÿä á³ëüøå, ÿê 11 ìåòð³â.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàø³ çåìëÿêè, ìàþ÷è çàñòàð³ëó ñïîðòèâíó áàçó, ñòàëè ñð³áíèìè ïðèçåðàìè â êîìàíäí³é ïåðøîñò³.
Àëå, íà æàëü, ó çâ’ÿçêó ç çàïðîâàäæåíèì ëîêäàóíîì, ñïîðòñìåíè çíîâ áóäóòü ïîçà ðèòìîì
òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 21 ñ³÷íÿ 2021

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

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

 Äðîâà ð³çàí³. 096-030-32-33

486508

 Çàë³çî ëèñòîâå 2,50*1,20-5 ëèñò³â. 095090-18-58
 Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., öåíòð ñ.Ñåñòðèí³âêà.
067-587-91-62
 Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. â ñ. Êîçÿòèí, âñ³
êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çàòèøíå ì³ñöå. 063-4626-120

 Іçðàçö³ íà ãðóáó (ïëèòêà), 2 êîìïëåêòà,
ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæèëüíèé 8 êâ. - 100ì.,
ìàãí³òîôîí áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä
àëþì. 16 êâ. áàãàòîæèëüíèé, åëåêòðî-êàÐÎÁÎÒÀ
ëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37,
 Çàïðîøóþòüñÿ ïðàö³âíèêè íà ÑÒÎ: 093-756-39-33
àâòîñëþñàð³, ìåõàí³êè. 096-038-52-05
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096 Çàïðîøóºòüñÿ íà ÑÒÎ ïðàö³âíèê íà 458-74-21, 063-608-92-55
ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè, äîñâ³ä ðîáîòè íå
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 073-429-56-52
îáîâ`ÿçêîâî, íàâ÷àºìî. 063-145-76-77

486519

486350

 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííè-  Ê³çî÷êè äâ³, äâà áàðàí÷èêà òà ê³òíó ÿðî÷êó
êè, ç/ï 7000-9000 ãðí.\ì³ñÿöü. Íàäàºìî ïî 40 ãðí. çà ê³ëî. 067-756-06-27
áåçêîøòîâíå æèòëî, âèäà÷à àâàíñó. 098 Êîçî÷êà ìîëîäà, ê³òíà òðåò³ì îêîòîì, äóæå
560-29-81
ñïîê³éíà. 098-957-23-32

ÏÐÎÄÀÌ
 2-à äèâàíà ìàëþòêà â äîáðîìó ñòàí³. 067583-90-39, 063-762-47-83
 2-à êîíòåéíåðà ïî 5 ò., öåíòðàëüíèé ðèíîê. 063-257-35-40

 Êîðìîâèé áóðÿê, äð³áíó êàðòîïëþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-354-76-54
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé «Ïðîñêóð³â» 14
êâò.,íåäîðîãî. 097-254-59-73

 Ë³íîëåóì á/ó, óòåïëåíèé íà âîéëî÷í³é
îñíîâ³ â äîáðîìó ñòàí³, øèðèíà-1,7 ì., 28
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê êâ. ì. 098-026-42-45, 093-411-27-92
â³òðèíà, ºâðî áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò.
063-392-93-20, 098-974-29-35
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó ,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà,
 Áàê òîïëèâíèé â³ä ÄÒ-75. 095-090-18-58
êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067 Á³ãîâà äîð³æêà: äîâæ.- 1 ì. 40 ñì., øèð.-50 457-08-87
ñì., âèñ.- 1 ì.; êîìï. ñò³ë: âèñ.-1 ì. 40 ñì.,  Íàñòîÿíêà ïðîïîë³ñó âîñêîâî¿ ìîë³. 067øèð.-84 ñì., äîâæ.-1 ì. 30 ñì. 093-124-57- 708-95-94
80
 Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 1.2
 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, õ 0.6 ì. 067-430-79-37, 093-756-39-33
³íäèêè, êîìá³êîðìà. 067-173-31-50, 063604-26-79
 Ïàðèêè á/ó, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó á/ó,
æ³íî÷èé ïëàù 56 ð. ç òåïëîþ ï³äñòüîæêîþ,
 Áóðÿê êîðìîâèé 2 ãðí. çà êã. 067-609-62- ë³êóâàëüíèé âàçîí «Êàëàíõîº». 093-884-8632
66, 068-209-91-37
 Áóðÿêè êîðìîâ³. 063-152-73-96
 Ïëàòôîðìó äëÿ ë³êóâàííÿ äèòÿ÷îãî
 Âóã³ëëÿ. 063-755-78-47
 Ãàçîâèé áàëîí 50 ë., êàçàí äþðàëåâèé 75
ë. ç êðèøêîþ., îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé 9 ðåáåð,
ñêîâîðîäó ÷óãóííó ÷àñ³â ÑÐÑÐ. 097-189-6731, 093-895-69-91
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà, ïëîùà 28 êâ. ì. 097494-15-89, 093-353-67-33
 Ãàðíèõ êðîëåíÿò. 067-889-16-25
 Ãîëóáè áîéíèõ ïîð³ä, ñòîâáóð äåðåâà
ãîð³õ. 067-394-60-27

486504

485417
486503

485461

ñêîë³îçó: äîâæ-1 ì.10 ñì., øèð-65 ñì. 093124-57-80
 Ïîðîñÿòà âàãîþ äî 20 êã. 097-431-97-35
 Ïîðîñÿòà ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ïðàëüíà ìàøèíà «Â³ðïóë» á/ó, âåðõíÿ çàãðóçêà. Àííà 096-307-00-73
 Ñ³íî ëþöåðíè +ì³øàíêà, êîëåñà ç äèñêîì
265/70 ð. 19,5 Ðîñ³ÿ 143/141, ðåéñè 2 øò.
ïî 4 ì., øâåéíà ìàøèíà íîæíà «Ñ³íãåð».
096-192-68-08

 Ãîð³õè ö³ë³, êàðòîïëþ âåëèêó, øèíåëü  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ 2.50 ãðí./1 êã. 097587-92-52
çàë³çíè÷íó íîâó, êîòåë. 096-717-97-88
 Äåðåâî 3 øò. íà êîðíþ. 093-058-78-43
 Äèñòèëÿòîð (ñàìîãîííèé àïàðàò), ì³äíèé
íà ãåðìåòè÷íèõ ãàéêàõ; âåëîñèïåä «Òóðèñò»
ðàäÿíñüêîãî âèð.-òâà, 5 ïåðåäà÷; ëåá³äêà
áóä³âåëüíà â/ï 1.5 òîíè. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî â êîìïëåêò³, àâòîêð³ñëî,
ïîïóãàÿì êîëîñêó. 063-190-87-62

 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äèâàí, äâà êð³ñëà, õîëîäèëüíèê, ãàç. ïëèòà, øêàô, ìàøèíêà
«Ñ³íãåð», àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, ñòóë- òóàëåò
äëÿ ³íâàë³ä³â, øòîðè, òþëü. 097-147-84-88
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äèâàí, äâà êð³ñëà, õîëîäèëüíèê, ãàç. ïëèòà, øêàô, ìàøèíêà
«Ñ³íãåð», àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, ñòóë- òóàëåò äëÿ
³íâàë³ä³â, øòîðè, òþëü,ñàìîâàð,ïèëåñîñ «Ðàêåòà» òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-147-84-88
483965
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, 21 ñ³÷íÿ 2021

 Ñóõà äîñêà òâåðäèõ ïîð³ä, êîòåë òâåðäîïàëåâíèé, äâåð³ äåðåâ`ÿí³ ì³æê³ìí., ðàìà
áîðòîâ. ÓÀÇ., ìëèí. 097-176-02-25
 Ò- 40 ÀÌ. 098-783-45-02
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³.
063-335-97-54
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé JVC â ãàðíîìó ñòàí³.
063-243-00-43, 067-720-97-84
 Õîëîäèëüíèê LG â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097353-17-70, 093-041-69-49

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

 3-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, ð-í ÏÐÁ, ïåðåïëàíóâàííÿ, êóõíÿ 9 êâ. ì., ç ðåìîíòîì,
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ,
òåðì³íîâî. 063-738-77-98
 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
 Øâåéí³ ìàøèíè á/ó «×àéêà-2», «×àé 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêà-134», «Ç³íãåð». 063-451-90-07
êîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà,
 Øóáà æ³íî÷à íàòóð.-âîâê 48-50 ð., ñàïîãè ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, ðîçä³ëüíèé
áîòôîðäè íàòóðàëüí³, çàìøåâ³, ìåõ. ÷îðí³ ñàíâóçîë, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-25537-38 ð., áëåíäåð í³ìå÷÷èíà. 063-406-15-10 21-63, 096-451-95-94
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, íåäîðîãî.  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðå096-303-62-23
ìèì âõîäîì, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïà Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432)
46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 4683-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ

485416

486526

ëåííÿ. 096-279-31-85, 063-262-67-91
 Áóäèíîê 1/2 â öåíòð³, 3-õ êâ., âóë. Ï. Îðëèêà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-392-93-20,
098-974-29-35
 Áóäèíîê 5.5 õ 10 ì., ç³ çðó÷íîñòÿìè,
ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Â³ííèöüêà 37. 063-364-4540, 093-007-75-90

 Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé
 1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35.
æèòëîâèé ñòàí. 093-704-31-57
096-722-86-10
 Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðîâèõîäèòü äî ð³÷êè, ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5
áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
õâ. äî ë³êàðí³ òà äî öåíòðà, â äîì³ ãàç, âîäà,
 1-íî ê³ì. êâ., 1-é ïîâ., 37 êâ. ì., ðàéîí ó÷è- ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå òèõå, ãàðí³ ñóñ³äè - 450
ëèùà áåç ðåìîíòó òà îïàëåííÿ. 093-704-31-57 000 ãðí. 096-909-17-15 Îëåêñàíäð, 068814-64-66
 1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 5-é ïîâ., ³íä. îïàë.
 Áóäèíîê â ñ. Ìàõí³âêà, òåðì³íîâî, â çâÿçêó
093-704-31-57
ç ïåðå¿çäîì, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòà 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, øîâàíèé íåäàëîêî â³ä öåíòðó. 4 ê³ìíàòè,
ïëîùà 56 êâ. ì., ö³íà äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå îòîïëåííÿ.
âàéáåð. +420775548604
ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà
 2-õ ê³ì. êâ., âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèì/ï â³êíà òà áàëêîí, áåç ïîñåðåäíèêà. 097- ìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-60-57-822

486385

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 ãàçèô., ïðèâàò., 60 êâ. ì., ãîñï.
áóä³âë³, ãàç+ï³÷í îïàë., çåì. ä³ëÿíêà 0,15 ãà
çåìë³, ñ.Êîçÿòèí. 096-192-68-08

 Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿ Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿ- ìè, çàã. ïëîùà 102 êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà,
êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà, º äâà ñàðà¿, ïîãð³á,
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷è- ìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà, 7
7,5
ñîò.
çåìë³.
098-597-08-78,
093-596-41-56
ëèùà. 093-704-31-57
ñîòîê çåìë³. 098-740-51-13
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ñòàí æèëèé, ³íä. îïà-  Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç ðåìîíòîì, º ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ.  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â çåëåíîìó çàòèøëåííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
íîìó ì³ñö³, ñ. Êîçÿòèí, 80 êâ. ì., 5 ê³ìí., âå093-596-41-56, 098-597-08-78
ëèêà êóõíÿ, òóàëåò, âàíà, óñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï.
 3-õ ê³ì. êâ., 5-é ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä.
 Áóäèíîê âóë. Êàòóêîâà, ð-í ó÷èëèùà, óòå- áóä³âë³, 10 ñîò. çåìë³, 2-à ñàäî÷êè. 097-628îïàë., ÷àñòêîâèé ðåìîíò. 093-704-31-57
ïëåíèé, ì/ï â³êíà, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ïëîùà 48-13, 073-058-41-21
 3-õ ê³ì. êâ., 67 êâ. ì. â öåíòð³ âóë. Ñ³÷îâèõ 69 êâ. ì. çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò. 068-957 Áóäèíîê êàï³òàëüíèé 97êâ.ì., 4-ðè ê³ìí.,
Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïà- 58-91, 063-462-86-03
âåëèêà êóõíÿ, âèñîê³ ïîòîëêè, òóàëåò, âàíà,
ëåííÿ. 067-735-28-10
 Áóäèíîê âóë. Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà ãàç+ãðóáà, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
 3-õ ê³ì. êâ., âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23. 068- çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³:ãàðàæ, ìàéñòåð- ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë. 18 ñîò., âóë
íÿ, ãëèáîêèé ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, Ìåäîâà 30. 098-676-25-96
507-23-60
209-80-19 Îëåã

 Áóäèíîê íîâèé ç óñûìà çðó÷íîñòÿìè. ì.
Êîçÿòèí, âóë. 9 ñ³÷íÿ. 096-184-63-54
 Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê, öåíòð ñåëà, ç
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà,
ãîñï. áóä³âë³. 068-346-54-35
 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. 098-854-22-31
 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò.,
â áóäèíêó ãàç, ñâ³òëî, âñ³ ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíà íîâà êàíàë³çàö³ÿ, âîäà ç³ ñêâàæèíè,
ãàç. îïàëåííÿ, º ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, õë³â.
097-302-85-55
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì.
ä³ë-êà, ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
486527

 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðå-

486261

ìîíòó, 6 ñîò. çåìë³.,â ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà.
093-704-31-57
 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
 Çåì. ä³ëÿíêó, ïðèâàòèçîâàíà, ñ. Ïëÿõîâà,
16 ñîò., äîêóìåíòè ãîòîâ³. 097-302-85-55
 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. 093-596-41-56, 098597-08-78
 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. 093-091-65-42,
097-642-08-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57
 ×àñòèíó áóäèíêó âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç,
âîäà, ï³÷íå îïàë., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 098597-08-40

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 ÂÀÇ 2110, 1,5 êëàïàíîâ, çåëåíà, 2003 ð.â,
â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïîâàðåíà, ïîôàðáîâàíà,

15

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 21 ñ³÷íÿ 2021

ïîðøíÿ çàì³íåí³ ç âèòî÷êàìè êëàïàíà. 096798-00-70

ÊÓÏËÞ

 ÂÀÇ 2115, êîë³ð ñ³ðèé, 2003 ð. 063-80921-29

 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³,
ïîáóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-529-10-20

 Äåî ñåíñ 2006 ð., äâèã. 1.3, ãàç, áåíçèí,
òîðã, ãàðíèé ñòàí. 096-612-72-14
 Äèñêè (òèòàí) ðîçáîëòîâêà 4*108, 15 äèàìåòð. 095-090-18-58

 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

 Ëàíîñ «SE» 2003 ð.â., ãàç-áåíçèí, öåíòðàëüíèé çàìîê, ãàðíèé ñòàí. 068-051-70-30  Êàðòîïëþ ì³ëêó òà êîðìîâèé áóðÿê ïî 1
ãðí./êã. 097-793-55-95
 Ìîïåä «ßìàõà», 4 òàêòíå âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, ³íæåêòîð, ÷îðíîãî òà ñèíüîãî êîëüî-  Êàðòîøêó. 067-159-28-54
ðó. ì. Êîçÿòèí 096-798-00-70
 Êâàðòèðó áåç ïîñåðåäíèê³â. 097-954-57 Ðåçèíó çèìîâó â õîðîøîìó ñòàí³-500 ãðí.
095-090-18-58

40, 093-624-30-69

 Ñêóòåðè á/â «Âàéíåð». 098-059-08-05

 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

 Ò-40 ÀÌ. 098-783-45-02

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

 Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè. 093-340-97-23

 ÓÀÇ-469 ãàðíèé ñòàí (ö³ëüíîìåòàëåâèé
êóçîâ, àðì³éñüê³ ìîñòè, íîâèé äâèãóí
ÃÀÇ-24, ôîðäîâñüê³ ïåðåäí³ ñèä³ííÿ ç
åë.ðåãóëþâàííÿì); äâèãóí ßÌÇ-236, êîÐ²ÇÍÅ
ðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ-ÌÀÇ; òÿãîâà
êàìàç³âñüêà ëåá³äêà. 067-430-79-37, 093-  Â³ääàì êîøåíÿò 3 ì³ñÿö³. 063-462-61-91,
096-886-25-27
756-39-33

 Â³ääàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ äâîðíÿæêè
ç ïðèâèâêàìè. 063-406-23-10, 096-88625-27

 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ. ïî âóë. Ìàòðîñîâà 43.
067-125-91-30

 Âòðà÷åíèé äèïëîì ïðî îñâ³òó ×åðí³âåöüêîãî
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî òåõí³êóìó
(ñïåö³àëüí³ñòü: ³íæåíåðíà ãåîäåç³ÿ) íà ³ì`ÿ
Ôðîëîâà Áðîí³ñëàâà Âàëåíòèíîâè÷à, âèäàíèé
1983 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó 44 êâ. ì.
â öåíòð³ ì. Êîçÿòèí, âóë Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15,
(íàâïðîòè «Ïàí Åêîíîì»). 097-449-53-71,
063-319-56-31

 Çäàì 1-íî ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ ó÷èëèùà.
098-923-61-96

 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 067-466-08-15, 063641-90-25

 Çäàì 2-õ ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³. 097-35476-66

 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096935-12-47

 Çäàì 3-õ ê³ì. êâàðòèðó, ð-í ó÷èëèùà. 093 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â. 093-782-40-32 488-78-48

 Çäàì â ñ. Ä. Ìàõàðèíöÿõ 80 ñîò. ñàäèáè
 Çäàì 1-íî ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ ó÷èëèùà íà íà òðèâàëèé òåðì³í, àáî ïðîäàì ïî âàø³é
ðîçóìí³é ö³í³. 050-328-43-98
äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. 063-641-90-25
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РЕКЛАМА

ГОРОСКОП НА 21-27 СІЧНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Вам буде необхідно сконцентрувати
свої зусилля на роботі. Настає дуже
продуктивний період, тільки не слід
ризикувати або погоджуватися з сумнівними пропозиціями.

Постарайтеся зарекомендувати себе
професіоналом. Проявіть терпимість
по відношенню до колег, і ваші справи
будуть складатися досить успішно. Сконцентруйтеся на найважливіших проблемах і не розпилюйтеся на дрібниці.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Вам доведеться розгрібати рутину і те,
на що раніше не вистачало сил. Для
кожної речі і завдання знайдеться необхідна місце і час. Вас чекає моральне
задоволення і матеріальний успіх.

Тиждень буде сповнений ділових
зустрічей і вигідних проектів. У професійній сфері вам буде забезпечена
стабільність і благополуччя, якщо ви
не будете лінуватися.

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Постарайтеся спокійніше ставитися
до раптових змін ситуації. Удача на вашому боці. На всі головні питання близькі люди і саме життя дадуть вам «так».
Зосередьтеся на важливому, поставте
мету, і ви отримаєте те, до чого прагнете.

У вас буде можливість кинути всі
сили на роботу і показати всім, який
ви цінний і незамінний співробітник.
У п'ятницю проявляться незавершені
справи, сміливо беріть собі в помічники близьких людей.

РАК

КОЗЕРІГ

Початок тижня буде досить нервовим,
доведеться неабияк потрудитися. Для
реалізації наміченого, не вдавайтеся
до тиску на оточуючих людей, інакше
все може обернутися проти вас же.

Вам необхідно твердо стояти на своєму, навіть якщо на вас будуть тиснути,
щоб ви змінили свою думку. Підтримка
начальства дозволить позбутися від
ворожнечі і інтриг колег по роботі.

ЛЕВ

ВОДОЛІЙ

Ви можете розкрити свої здібності і
творчий потенціал, не варто думати,
що ваш зоряний час ще не настав.
Удача буде супроводжувати вас багато
в чому. Вас чекає кар'єрне зростання,
що відкриває великі горизонти.

Початок цього тижня буде бурхливим,
доведеться терміново включатися
в роботу, готувати звіт або чекати
перевірку. У середу будьте зібрані, і
ви зможете встигнути зробити багато,
практично не відчуваючи втоми.

ДІВА

РИБИ

Цього тижня на перший план вийдуть
проблеми особистого характеру і сімейні справи. Для вас може виявитися
непосильним завданням контролювати
ситуацію. У діловій сфері панує спокій
і рутина.

Ваші успіхи та досягнення — це дуже
похвально, але прийшов час рухатися вперед. Зараз непоганий час для
примирення з друзями і відновлення
романтичних стосунків.

АНЕКДОТИ
Сьогодні сказала чоловікові,
що я, окрім як жінкою, хочу
стати йому найкращим другом.
Після цього він добув пляшку
горілки, дві чарки, налив і
почав розповідати, як я його
задовбала.

***

— Як ти можеш терпіти свою
жінку? Вона ж вічно бурчить,
пиляє, чіпляється до кожної
дрібниці. Вона хоч колись
буває у доброму гуморі?
— Та не дай Боже! Коли вона
в доброму гуморі, вона ще й
співає!

***

— Що це за чоловік стояв
поруч із тобою, Марусю?
— Клієнт. А що?
— Подумав, що коханець твій.
— Та ні, Петре. Ну, а якби й
коханець, то й що?
— То й усе.
— Що все?

— Вбив би його відразу. Що б
ти тоді робила, га?
— Заміж би вийшла.
— Це ще чому?
— Як це чому? Він мертвий,
тебе посадили. А я що, сама
лишуся?

***

П’яний чоловік приповзає
додому з гулянки. Жінка
зустрічає його з мітлою
в руках. Чоловік падає
на коліна й у сльозах просить:
— Марусю, не відлітай! Це
було востаннє!

***

Жінка чоловікові:
— Петре, мені треба терміново
вставити два золотих зуби!
— Угу, один зверху, другий
знизу і запаяти!

***

— Любий, ну чому, коли сусід
свою жінку фотографує, вона
схожа на Софі Лорен? А коли

ти мене — виходить якась
бомжиха, хоч зараз у тюрму
сади!
— Бо сусід закінчив
операторський факультет,
а я — кафедру судової
експертизи й криміналістики
при академії МВС!

***

Справжній чоловік має
прокидатися з думкою: «О,
боже, моїй жінці нічого
надягти…»

***

— Чула, ти вийшла заміж? Ну і
як чоловік, красень?
— Та ні.
— Він що, багато заробляє?
— Не дуже.
— Значить, у ліжку…
— Та ні, нічого особливого.
— То що ж ти в ньому
знайшла?
— Він не грає в танчики!
— Ох, щаслива!
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