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ГАЗОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
«ЗНИКНУТЬ» З ПЛАТІЖОК
Останні два роки козятинчани
отримували рахунки за
температурними коефіцієнтами.
На показники лічильника
додавали ще від одного до
восьми кубів газу. Тепер
від цієї методики вирішили
відмовитись, бо державний
Регулятор заклав коефіцієнти
у тариф на розподіл. Як
це рішення відіб’ється на
споживачах?
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ЩО ТАКЕ «БАЛАЛАЙКА»
І ЗАЦЕПИ?

СЕЛА, ЯКИХ БІЛЬШЕ
НЕМАЄ

Що носять у великих коробках
досвідчені рибалки і чому
обходять лід, вкритий снігом?
Рибалки розповіли нам про
тонкощі зимової риболовлі
с. 7
на Водокачці

На території колишнього
Козятинського району нині
розташовані 66 сіл. Які
населені пункти Козятинщини
стерли з лиця землі за останні
с. 12
сто п’ятдесят років?
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КОЗЯТИНЧАНИ НАПИСАЛИ АКТ
І ПОЧАЛИ ЗБИРАТИ ПІДПИСИ
Протест  Вже тричі козятинчани
збиралися на площі, щоб висловити
протест щодо непомірних тарифів
на енергоносії. Кожного збору
виходять інші люди. Що вирішила
громада цього разу?

Представник ініціативної групи зачитує Акт
від громади Козятина

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íà ïåðøîìó ç³áðàíí³ ãðîìàäà
çîáîâ’ÿçàëà ì³ñöåâó âëàäó âæèòè
çàõîä³â ùîäî çäåøåâëåííÿ òàðèô³â. Äðóãèé ðàç 17 ñ³÷íÿ ç³áðàëèñÿ, ùîá ïî÷óòè, ùî äëÿ
çìåíøåííÿ òàðèô³â çðîáèëà ì³ñöåâà âëàäà ³ âèð³øèòè, ùî ðîáèòè äàë³. Ó ðåçóëüòàò³ ñòâîðèëè
êîîðäèíàö³éíó ðàäó. Íà ç³áðàíí³
24 ñ³÷íÿ íà òàðèôíèé ïðîòåñò
âèéøëè çíîâ íîâ³ ëþäè. Ùå
ðàç âèçíà÷èëèñÿ ç ³í³ö³àòèâíîþ
ãðóïîþ, çàîäíî îáðàëè ãîëîâó
òàðèôíîãî ìàéäàíó, éîãî çàñòóïíèêà, ñåêðåòàðÿ ³ íàïèñàëè
ïðîòîêîë çáîð³â.
Â³êòîð Ðóäü, ãîëîâóþ÷èé
íà òàðèôíîìó ç³áðàíí³, çà÷èòàâ «Àêò áåçïîñåðåäíüîãî âîëåâèÿâëåííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè (ïðîòåñò)». Éîãî ñõâàëèëè ³
ïî÷àâñÿ çá³ð ï³äïèñ³â. Àêòèâ³ñòè
ïëàíóþòü ç³áðàòè äåê³ëüêà òèñÿ÷
ï³äïèñ³â, ï³ñëÿ ÷îãî â³äïðàâëÿòü
«Àêò..» äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
óðÿäó òà ïàðëàìåíòó, à òàêîæ
ÍÊÐÅÊÏ.
Ïîçèòèâîì öüîãî ç³áðàííÿ
áóëî òå, ùî ãðîìàäó ïî÷óëî
êåð³âíèöòâî ì³ñòà ³ äåïóòàòè.
Ùå äî ïî÷àòêó ïðîòåñòíî¿
àêö³¿, ç íàìè ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè îäèí ç ó÷àñíèê³â
òàðèôíîãî ç³áðàííÿ ïåíñ³îíåð
çà â³êîì ïàí Ìèêîëà.
— ßêèì îáíàä³éëèâèì äëÿ
êîçÿòèí÷àí áóâ ïåðøèé òà-

Громада збирає підписи під Актом. Його мають передати
президенту, в парламент та до уряду
ðèôíèé ìàéäàí, — êàæå íàø
ñï³âðîçìîâíèê. — Áàãàòî íàøèõ
çåìëÿê³â â³ä÷óëè ñåáå ãðîìàäîþ,
ÿêà ìîæå âïëèâàòè íà ð³øåííÿ, ³ íå â ïëàí³ çìåíøåííÿ òàðèô³â. ßêáè 10 ñ³÷íÿ âèéøëà
âñÿ 25-òèñÿ÷íà ãðîìàäà ïðîòè
òàðèô³â — öå ìàëî ùî çì³íèëî á íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Öåíòðàëüíà âëàäà çíàº, ùî º ëþäè,
â ÿêèõ º ðîáî÷èé ñòàæ, ïåíñ³ÿ
2400, ñóáñèä³¿ 400 ãðèâåíü,
à â ïëàò³æö³ çà îïàëåííÿ õàòèíè
2600. Ò³ëüêè âëàäà íà ïîñòóï-

êè íå éäå, òîìó ùî âîíà ò³ëüêè
ãâèíòèê îë³ãàðõ³÷íî¿ ñèñòåìè.
Íå Óêðà¿íà á³äíà. Íå ìîæå áóòè
á³äíîþ êðà¿íà, ÿêà çà ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè çàéìàº 4 ì³ñöå
ó ñâ³ò³. Âîíà ïîãðàáîâàíà. Òîìó
ìè âñå îäíî ïîâèíí³ âèõîäèòè
íà ïðîòåñòè íà áóäü-ÿêèé òàðèôíèé ÷è íå òàðèôíèé ìàéäàí. Ñàì³ îáðàëè òàêó âëàäó, òîæ
ñàìèì ïîòð³áíî âèòÿãóâàòè ñåáå
ç áîëîòà. Êð³ì íàñ ñàìèõ íàì
í³êîìó äîïîìîãòè, — ï³äñóìóâàâ
ïàí Ìèêîëà.

Легкоатлети вийшли на змагання після локдауну
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ïåðåä ïî¿çäêîþ ó Â³ííèöþ
íà îáëàñí³ çìàãàííÿ äèòÿ÷èé
òðåíåð ç ëåãêî¿ àòëåòèêè Âîëîäèìèð Ãàëèöüêèé ïîä³ëèâñÿ ç
íàìè ñâî¿ìè òðèâîãàìè.
— Çàâòðà ¿äåìî ó Â³ííèöþ
íà çìàãàííÿ, à ÿê âèñòóïèìî,
íàâ³òü íå çíàþ. Ó íàñ â çâ’ÿçêó ç
ëîêäàóíîì â÷åðãîâå ïîðóøèâñÿ
òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ ñïîðòñìåí³â. Çíàþ, ùî â³ííèöüê³ ëåãêîàòëåòè òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ,
òàê ÿê ìè, íå ïðèïèíÿëè. Âîíè
ãîòóâàëèñÿ äî çìàãàíü â òðåíàæåðíèõ çàëàõ ³ â ñïîðòèâíèõ
êîìïëåêñàõ, ÿêèõ ó Êîçÿòèí³
íåìàº, — êàçàâ ïàí Âîëîäèìèð. — Â³äñòîþâàòè ñïîðòèâíó
÷åñòü íàøîãî ì³ñòà òðåáà, àëå
íà ð³âíèõ çìàãàòèñÿ ç â³ííè÷àíàìè íàì áóäå âàæêî.
Àëå, íå äèâëÿ÷èñü íà âñ³ òðóäíîù³, íàø³ ñïîðòñìåíè íå ï³äâåëè. Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè
26 ñ³÷íÿ. Ï³çíî óâå÷åð³, ï³ñëÿ
ïðè¿çäó â Êîçÿòèí, Âîëîäèìèð

Ãàëèöüêèé ðîçïîâ³â ïîäðîáèö³.
Ó òóðí³ð³ áðàëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè 2004–2005 ð. í. Ìîëîäø³
òàêîæ áóëè äîïóùåí³ äî çìàãàíü, àëå âîíè âèñòóïàëè â ñâîº
çàäîâîëåííÿ ïîçà êîíêóðñîì.
— Âèñòóïèëè ìè, íàâ³òü
çà â³äñóòíîñò³ ïîâíîö³ííèõ òðåíóâàíü, äîñòîéíî. Êèðèëó Ëóöåíêó íå áóëî ð³âíèõ â ñåêòîð³
äëÿ ñòðèáê³â ó âèñîòó. Â³í ïåðåì³ã ç ðåçóëüòàòîì 195 ñì, — êàæå
Âîëîäèìèð Ãàëèöüêèé.
— À ÷îìó òàê ìàëî? Â³í æå
áëèçüêèé, ùîá ïîäîëàòè ïëàíêó
íà 2,05? — çàïèòàëè ìè ó òðåíåðà.
— Ñïðàâà â òîìó, ùî ìàéæå
âñ³ ïðîâ³äí³ ñòðèáóíè Â³ííè÷÷èíè ãîòóþòüñÿ äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ
6–7 ëþòîãî â ì³ñò³ Ñóìè. Êèðèëî ñòðèáíóâ ñò³ëüêè, ñê³ëüêè
ïîòð³áíî áóëî éîìó äëÿ ïåðåìîãè. Â³í ç ªëèçàâåòîþ ×îðíîþ ¿äóòü â Ñóìè íà ÷åìï³îíàò.
Êðàùå çáåðåãòè ñèëè òàì, äå âæå

Незважаючи на труднощі, козятинські легкоатлети
вдало виступили на Кубку «Поділля»
º ïåðåìîãà.
Ñåðåä ³íøèõ íàøèõ ñïîðòñìåí³â äîáðå âèñòóïèëà ó á³ãó
íà 60 ìåòð³â ç ïåðåøêîäàìè
Äàð’ÿ Ïåðåâåðçîâà. ¯¿ ðåçóëüòàò
10,3 ñåêóíäè. Öå äðóãå ì³ñöå.

Â ï’ÿòèáîðñòâ³ Ìàêñèì Ô³ëþê ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì.
Â ñåêòîð³ ç³ ñòðèáê³â ó âèñîòó
ñåðåä ä³â÷àò êîçÿòèí÷àíêè çàéíÿëè âåñü ï’ºäåñòàë. Áðîíçîâà íàãîðîäà ó Óëÿíè Ëàê³é÷óê

(145 ñì). Äàøà Ïåðåâåðçîâà ñòàëà íà öèõ çìàãàííÿõ äâîðàçîâèì
ñð³áíèì ïðèçåðîì. ¯¿ ðåçóëüòàò
150 ñì, à ïåðåìîãó â ö³é äèñöèïë³í³, ç ðåçóëüòàòîì 160 ñì,
çäîáóëà Ë³çà ×îðíà.
Ç á³ãó íà 400 ìåòð³â ç ðåçóëüòàòîì 1 õâèëèíà 7 ñåêóíä Àíàñòàñ³ÿ Áåñàðàáà ïîñ³ëà 4 ì³ñöå.
Àíàñòàñ³ÿ Ôàëàòþê çäîëàëà
öþ æ â³äñòàíü çà 1,16.
Â³äçíà÷èëèñü íàø³ ìîëîäø³
ñïîðòñìåíè Âëàäèñëàâ Ïîë³ùóê
â ñåêòîð³ äëÿ ñòðèáê³â ó âèñîòó ñòðèáíóâ íà 175 ñì. Äìèòðî
ßðîø ïîêàçàâ ðåçóëüòàò íà 5 ñì
íèæ÷å, à 14-ð³÷íèé Îëåêñ³é
Ëÿñêîâåöü çàâåðøèâ çìàãàííÿ
ç ðåçóëüòàòîì 160 ñì. Ìîëîäøà çà â³êîì Ñîô³ÿ Êèðè÷èøèíà
ñòðèáíóëà íà 140 ñì.
— ßêáè ìè ìàëè ìîæëèâîñò³
äëÿ ïîâíîö³ííèõ òðåíóâàíü ï³ä
÷àñ êàðàíòèíó, íàø³ ðåçóëüòàòè
áóëè á ùå êðàùèìè, — ñêàçàâ
íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ ðîçìîâè
äèòÿ÷èé òðåíåð.
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ГАЗОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
«ЗНИКНУТЬ» З ПЛАТІЖОК
Бонусні куби  Останні два роки
козятинчани отримували рахунки
за температурними коефіцієнтами.
На показники лічильника додавали ще
від одного до восьми кубів газу. Тепер
від цієї методики вирішили відмовитись,
бо державний Регулятор заклав
коефіцієнти у тариф на розподіл. Як це
рішення відіб’ється на споживачах?

Íà òë³ òàðèôíèõ ïðîòåñò³â
ó ðåã³îíàõ, îáëãàçè ãðóïè «ÐÃÊ»
ñòàëè ðîçì³ùóâàòè îäíàêîâ³
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âàæëèâ³ñòü
òàðèôó íà ðîçïîä³ë, ùî â³í º
ºäèíèì äæåðåëîì äëÿ óòðèìàííÿ ãàçîâèõ ìåðåæ ó ðîáî÷îìó ñòàí³. «Â³ííèöÿãàç» äàâàâ
òàê³ æ ïîÿñíåííÿ íà ñâîºìó
îô³ö³éíîìó ñàéò³. Ó ïåðåäîñòàííüîìó àáçàö³ ãàçîâèêè äàëè
íåñïîä³âàíó íîâèíó ïî ãàçîâèõ
êîåô³ö³ºíòàõ.
«Ñë³ä òàêîæ çàóâàæèòè, ùî
ó 2021 ðîö³ ç ïëàò³æîê çà ðîçïîä³ë (äîñòàâêó) ãàçó çíèêíóòü
òåìïåðàòóðí³ êîåô³ö³ºíòè ïðèâåäåííÿ îáñÿã³â ñïîæèòîãî ãàçó
äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Ï³ñëÿ äâîõ
ðîê³â ñóä³â îáñÿãè òåõíîëîã³÷íèõ
âòðàò ãàçó âðàõîâàí³ ðåãóëÿòîðîì
â òàðèô³ íà éîãî äîñòàâêó», —
éøëîñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

ó çàãàëüíèé òàðèô íà ðîçïîä³ë, — ãîâîðèòü Ëîã³íîâà. — Òîáòî, îêðåìî ïî êîæíîìó ñïîæèâà÷ó ìè íå ðàõóºìî êîåô³ö³ºíòè
ïðèâåäåííÿ.
Òåìïåðàòóðí³ êîåô³ö³ºíòè,
íàãàäàºìî, ñòàëè âïèñóâàòè
â ïëàò³æêè ç æîâòíÿ 2018-ãî.
Ó «Â³ííèöÿãàç³» ïîÿñíþâàëè, ùî ìåòîäèêà, çàòâåðäæåíà
ÍÊÐÅÊÏ, ïîòð³áíà, ùîá êîðèãóâàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â.
Àäæå ó õîëîä³ ãàç ñòèñêàºòüñÿ,
à â òåïë³ — ðîçøèðþºòüñÿ.Òîæ,
ÿêùî òåìïåðàòóðà â ïðèì³ùåíí³
÷è íà âóëèö³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ñòàíäàðòíèõ óìîâ (+20 ãðàäóñ³â
çà Öåëüñ³ºì òà òèñê 760 ìåòð³â
ðòóòíîãî ñòîâï÷èêà), ïîêàçíèêè
ë³÷èëüíèêà ìíîæàòü íà êîåô³ö³ºíò â³ä 0,98 äî 1,08. Òàê, íà êîæí³ 100 êóá³â çà ë³÷èëüíèêîì äîïèñóþòü â³ä îäíîãî äî âîñüìè
êóá³â ãàçó çà êîåô³ö³ºíòàìè. cutt.
ly/Ej1x3J2.

БУВАЙ, МЕТОДИКА!
Ó ïëàò³æêàõ ñóìó ïî ãàçîâèõ
êîåô³ö³ºíòàõ âèä³ëÿþòü îêðåìî.
Ö³º¿ ãðàôè íå áóäå â ïëàò³æêàõ
çà ñ³÷åíü òà íàñòóïí³ ì³ñÿö³, çàïåâíÿº ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàçó»
Ëàðèñà Ëîã³íîâà.
— Ç 2021 ðîêó ö³ êîåô³ö³ºíòè íå çàñòîñîâóþòüñÿ, òîìó ùî
âòðàòè (îáñÿãè ãàçó, ÿê³ íå ðàõóº ë³÷èëüíèê — àâò.) âðàõîâàí³

ГОТУЮТЬ ПОЗОВ
Âîäíî÷àñ êîåô³ö³ºíòè çàëèøàþòüñÿ ÷èííèìè äëÿ íåñïëà÷åíèõ ðàõóíê³â çà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè — ç æîâòíÿ 2018-ãî äî ãðóäíÿ
2020 ðîêó. Ó ãðîìàäñüêî¿ àêòèâ³ñòêè Þë³¿ Ãðèãè çà öåé ïåð³îä íàêîïè÷èëîñÿ áëèçüêî òðüîõ
òèñÿ÷ ãðèâåíü áîðãó.
— ß âèð³øèëà ïëàòèòè ò³ëüêè
ïî ë³÷èëüíèêó. Íåçàëåæí³ åêñ-

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ДОСТАВКА ГАЗУ
Тариф на розподіл
з 1 липня 2020 року

з 1 січня 2021 року

1,17
1,90
2,95

2,016
2,14*
2,95

АТ «Вінницягаз»
ТОВ «Газовик»
ТОВ «Газпостачсервіс»

*Ціна з лютого. У січні діє тариф 3,06 грн за куб
Дані: nerc.gov.ua. Ціни в гривнях за метр кубічний, з ПДВ

Формула розрахунку

х

Тариф на
розподіл

Обсяг спожитого
газу за рік

ïåðòè òà Íàöðåãóëÿòîð ïóáë³÷íî
çàÿâëÿëè, ùî êîåô³ö³ºíòè íåçàêîíí³, áî âîíè âæå âðàõîâàí³
ó ñòðóêòóð³ òàðèôó, — êàæå Ãðèãà. — Çà ³íñòðóêö³ºþ â³ä ïîðòàëó «ÃàçÏðàâäà» ïèñàëà ñêàðãó
íà «Â³ííèöÿãàç» ç âèìîãîþ ïåðåðàõóíêó. Ó â³äïîâ³äü — âñå çàêîííî, çà äîäàòêîâ³ êóáè òðåáà
ñïëàòèòè. Ïèñàëà ñêàðãó äî Íàöðåãóëÿòîðà, àëå òàì ìåí³ äàëè
«ðîçìèòó» â³äïîâ³äü.
Þë³ÿ âïåâíåíà, ùî ö³ â³äïîâ³ä³ òà ¿¿ ñêàðãè ñòàíóòü ãàðíèì ï³ä´ðóíòÿì â ñóä³ ïðîòè
ãàçîâîãî ìîíîïîë³ñòà. ×åðåç
êîåô³ö³ºíòè ç îáëãàçàìè ãðóïè
«ÐÃÊ» çàðàç ñóäèòüñÿ Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò. Ñïîæèâà÷àì, ÿê³ õî÷óòü îòðèìàòè ïåðåðàõóíîê, áåçêîøòîâíî íàäàþòü
êîíñóëüòàö³þ, äîïîìàãàþòü
ïîäàòè ïîçîâ äî ñóäó þðèñòè
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ë³ãà
Àíòèòðàñòó».
— Ó «Ë³ç³ Àíòèòðàñòó» ìåí³
ïîðàäèëè ïî÷åêàòè, ïîêè áóäå

Два суди стали на бік «Вінницягазу»
Законність коефіцієнтів довів
«Вінницягаз» у двох інстанціях
протягом 2019 року. Відповідачем була Нацкомісія держрегулювання комунальних послуг
(НКРЕКП).
Окружний адмінсуд Вінниці став
на бік газовиків, бо застосовувати температурні коефіцієнти
до споживачів вимагала сама
Нацкомісія своєю постановою
у 2015 році — «Про затвердження типового договору розподілу
природного газу». За нею, умови
договору є однаковими для всіх

споживачів. А отже — розрахунки лічильників, які не обладнані
корекцією тиску та температури,
потрібно приводити до стандартних умов. Незалежно від
того, з якої категорії споживач.
Далі, Сьомий апеляційний адмінсуд залишив це рішення
без змін. Як аргумент навів,
що нормами Кодексу оператора газорозподільних мереж та
Типового договору, які затверджені Регулятором, встановлено
обов’язок оператора ГРМ проводити розрахунки по вузлах об-

/

ліку, які не обладнані корекцією
тиску та температури, шляхом
приведення об’єму природного
газу до стандартних умов.
Нацкомісія подала на це рішення касаційну скаргу. Верховний суд прийняв її у листопаді
2019 року, повідомив, що відкриває касаційне провадження,
але далі цієї ухвали справа не рухається: інших рішень немає.
Переглянути рішення суду можна через Інтернет на порталі
reyestr.court.gov.ua за номером
справи 120/1139/19-а.
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КОРОТКО
Статистика
коронавірусу
 Êîçÿòèíùèíà ïðîäîâæóº áóòè ó òð³éö³ ë³äåð³â çà ê³ëüê³ñòþ õâîðèõ
íà COVID-19 ñåðåä
ðåã³îí³â îáëàñò³. Ñòàíîì íà 11 ðàíêó ñåðåäè,
27 ñ³÷íÿ, íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî
ðàéîíó áóëî çàðåºñòðîâàíî
1182 âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ.
Òàê³ äàí³ Â³ííèöüêîãî
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî
öåíòðó ÌÎÇ.
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â äîäàëîñÿ 18 íîâèõ âèïàäê³â.
Öå íà ÷îòèðè ìåíøå, í³æ
ìèíóëîãî òèæíÿ. Íîâèõ
ñìåðòåé â³ä COVID-19
íå çàðåºñòðîâàíî.

Газ подешевшав
Щомісячна плата
за розподіл

ð³øåííÿ ñóäó ïî «Â³ííèöÿãàçó».
Äàë³ ãîòîâ³ äîïîìîãòè ó ïîäàíí³ ñóäîâîãî ïîçîâó ç âèìîãîþ
íå ò³ëüêè ïåðåðàõóíêó ïëàò³æêè, à é êîìïåíñàö³¿. Çà çàâèùåí³
îáñÿãè ñïîæèâà÷³ ìàþòü ïðàâî
íà â³äøêîäóâàííÿ øêîäè ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³, — ãîâîðèòü
Þë³ÿ Ãðèãà.
ДВІЧІ СХОВАЛИ
ДОНАРАХУВАННЯ
Ó ñ³÷íåâèõ ïëàò³æêàõ ãàçîâ³
êîåô³ö³ºíòè áóäóòü çàêëàäåí³
ó òàðèô, öå äîáðå ÷è ïîãàíî?
— Çàñòîñóâàííÿ êîåô³ö³ºíò³â
äî ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â íåçàêîííå â áóäü-ÿêîìó âèãëÿä³. ²
ÿêùî îáëãàçè çáèðàëè ¿õ ùîì³ñÿöÿ, òî òåïåð ðîçðàõîâóþòü
íà ö³ëèé ð³ê, — êàæå êîîðäèíàòîðêà ìåðåæ³ «Îïîðà» Òåòÿíà
Áîéêî.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ãàçîâ³ êîåô³ö³ºíòè íå çíèêëè — òåïåð ¿õ äâ³÷³
«çàõîâàëè» ó òàðèô íà ðîçïîä³ë.
— Çðîáèëà ðîçðàõóíêè ïî
«Êè¿âîáëãàçó». Âèéøëî, ùî
êóáè ãàçó çà êîåô³ö³ºíòàìè
âîíè âðàõóâàëè ó ð³÷íó çàìîâëåíó ïîòóæí³ñòü (îáñÿã ñïîæèòîãî ãàçó çà ïîïåðåäí³é ð³ê —
àâò.), ç ÿêî¿ ðîçðàõîâóþòü ïëàò³æêó çà äîñòàâêó. Ïðè öüîìó
êîåô³ö³ºíòè çàêëàëè ùå é â ñàì
òàðèô íà ðîçïîä³ë. ßêùî ðàí³øå îáëãàçè ïîêàçóâàëè, ñê³ëüêè
ñïîæèâà÷³ ìàþòü äîïëàòèòè,
òî òåïåð öþ ³íôîðìàö³þ ñõîâàëè, — ãîâîðèòü Òåòÿíà Áîéêî.
Ó «Â³ííèöÿãàç» íà ïèòàííÿ
ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì êîåô³ö³ºíòè
çàêëàäåí³ ó òàðèô íà ðîçïîä³ë,
â³äïîâ³ëè, ùî «öå ñêëàäàëà Íàöêîì³ñ³ÿ ÍÊÐÅÊÏ çà âëàñíîþ
ìåòîäèêîþ»

 Ó â³âòîðîê, 26 ñ³÷íÿ,
ãàçîðîçïîä³ëü÷³ êîìïàí³¿
ïî÷àëè îïðèëþäíþâàòè
ö³íè íà áëàêèòíå ïàëèâî,
ùî áóäóòü ä³ÿòè ó ëþòîìó. Ïðî íîâó ö³íó íà ãàç
ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ³
íà ñàéò³ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò». Ó ëþòîìó êóá³÷íèé
ìåòð áëàêèòíîãî ïàëèâà
êîøòóâàòèìå 6,99 ãðèâí³.
Òîáòî, íå á³ëüøå ãðàíè÷íî¿ ö³íè, ÿêó âñòàíîâèâ
óðÿä, àëå é íå ìåíøå.

Ліквідували
нашу РДА
 Ãîëîâà Â³ííèöüêî¿
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ñåðã³é Áîðçîâ ï³äïèñàâ
ðîçïîðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 14 ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é Â³ííè÷÷èíè
ïðèïèíÿþòü ñâîº ³ñíóâàííÿ. Â³äòàê, çà äàíèìè
ðåºñòð³â, Êîçÿòèíñüêà
ÐÄÀ ç 19 ñ³÷íÿ ë³êâ³äîâàíà
ÿê þðèäè÷íà îñîáà.
Íàãàäàºìî, ùî íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ä³ÿëî 27 ÐÄÀ. ×àñòèíó
ç íèõ, à ñàìå Ïîãðåáèùåíñüêó, Ï³ùàíñüêó,
Îðàò³âñüêó, Íåìèð³âñüêó,
Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêó,
Ë³òèíñüêó, Ëèïîâåöüêó,
Êðèæîï³ëüñüêó, Êîçÿòèíñüêó, Êàëèí³âñüêó,
²ëë³íåöüêó, Áåðøàäñüêó,
Øàðãîðîäñüêó òà Áàðñüêó
âæå ë³êâ³äóâàëè. Âèùåçàçíà÷åí³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðèºäíàþòüñÿ äî òèõ
ÐÄÀ, ÿê³ çàëèøèëèñü.
Ðîçïîðÿäæåíü ïðî ðåîðãàí³çàö³þ ùå ñåìè ÐÄÀ
ïîêè íå îïóáë³êîâàíî.
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«УПРАВЛЯЮЧУ КОМПАНІЮ»
ЛІКВІДУЮТЬ. ЦЕ ВЖЕ ОСТАТОЧНО
Комірне  «Управляючій компанії»
залишилося жити лічені місяці.
Спершу це комунальне підприємство
оголосили банкротом, тепер
збираються ліквідувати. Відповідне
рішення прийняли депутати на сесії
ОЛЕНА УДВУД

«Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ» —
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Éîãî
óòâîðèëè ó áåðåçí³ 2019 ðîêó
íà çàì³íó çáèòêîâîìó «Â³äðîäæåííþ». Çà öåé êîðîòêèé
ïðîì³æîê ÷àñó «Óïðàâëÿþ÷à
êîìïàí³ÿ» âæå âñòèãëà ê³ëüêà
ðàç³â çì³íèòè êåð³âíèê³â.
Îñíîâíà ôóíêö³ÿ ï³äïðèºìñòâà — îáñëóãîâóâàòè áàãàòîêâàðòèðí³ áóäèíêè. Ðåôîðìà
ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ïåðåäáà÷àëà,
ùî óñ³ òàê³ áóäèíêè ìàëè àáî
ñòâîðèòè ÎÑÁÁ, àáî ïåðåéòè
íà ñàìîñò³éíå óïðàâë³ííÿ, àáî
îáðàòè ñîá³ óïðàâèòåëÿ. À òèì,
õòî íå âèçíà÷èâñÿ, ì³ñüêà ðàäà
ìàëà ïðèçíà÷èòè óïðàâèòåëÿ
ñàìà. ² òàêèì óïðàâèòåëåì
ïðèçíà÷èëè «Óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ».
Òèæäåíü òîìó ìè âæå ïèñàëè
ïðî öå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî. ×èòà÷³ ïèòàëè ó êîìåíòàðÿõ íà íàøîìó ñàéò³ kazatin.
com, ÷è ïëàòèòè êâàðòïëàòó, áî
÷óëè, ùî «Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ» çáàíêðóòóâàëà. Íèí³ âîíà
îáñëóãîâóº 109 áóäèíê³â ó Êîçÿòèí³ òà ñìò Çàë³çíè÷íîìó. Öå
³ íåâåëèê³ äâî-òà òðèïîâåðõ³âêè, ³ áóäèíêè áàðà÷íîãî òèïó.
Àëå «Óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ»

çáèðàþòüñÿ çàêðèâàòè. Ð³øåííÿ
ïðî ë³êâ³äàö³þ êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà ïðèéíÿëè äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè íà 5 ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ
ó â³âòîðîê, 26 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó.
Öå ïèòàííÿ âíåñëè äî ïîðÿäêó äåííîãî íàïðèê³íö³ ñåñ³¿,
ïåðåä òèì, ÿê ìàëè çàêðèâàòè
çàñ³äàííÿ.

Ïèòàííÿ ïðî
ë³êâ³äàö³þ âíåñëè
äî ïîðÿäêó äåííîãî
íàïðèê³íö³ ñåñ³¿.
Ïåðåä òèì, ÿê ìàëè
çàêðèâàòè çàñ³äàííÿ
ßê ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó íà ñåñ³¿ Àðòåì
Îëüõîì’ÿê, äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ çà ñóì³ñíèöòâîì äåïóòàò â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà»,
íèí³ â «Óïðàâëÿþ÷³é êîìïàí³¿»
çàëèøèëîñÿ ëèøå 10 ïðàö³âíèê³â. Êîæåí áóäèíîê, ÿêèé
îáñëóãîâóº öå ï³äïðèºìñòâî,
çàáîðãóâàâ çà ïîñëóãè â ñåðåäíüîìó 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êð³ì
òîãî, êîìïàí³ÿ ìàº çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ ïåðåä
ñâî¿ìè ïðàö³âíèêàìè.
— ßêèì ÷èíîì áóäóòü îáñëóãîâóâàòèñÿ áóäèíêè,

Ця п’ятиповерхівка на Мічуріна, 13-А — один з багатоквартирних будинків, де
не вибрали форму управління. Схоже, мешканцям таки доведеться це робити, бо
«Управляючу компанію», яка його обслуговує, незабаром ліквідують
ó ÿêèõ íåìîæëèâî ñòâîðèòè
ÎÑÁÁ? — çàïèòàâ äåïóòàò
Ñåðã³é Ïåðåí÷óê.
— Ìè ïåðåâåëè ñàíòåõí³ê³â
íà «×èñòå ì³ñòî». Îñíîâíà
ïðîáëåìà — çàáèòòÿ êàíàë³çàö³¿. Íà ïåðåõ³äíèé ïåð³îä
öèì áóäå çàéìàòèñÿ «×èñòå
ì³ñòî», — â³äïîâ³ëà î÷³ëüíèöÿ
ì³ñòà Òåòÿíà ªðìîëàºâà.
Çàóâàæèìî, ùî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ
íå îçíà÷àº, ùî «Óïðàâëÿþ÷ó
êîìïàí³þ» çàêðèþòü âæå çàâòðà. Öå ïðîöåñ äîñèòü òðèâàëèé ³ çàâåðøèòüñÿ ÷åðåç
ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Ïðîòå òèì
áàãàòîêâàðòèðíèì áóäèíêàì,
ÿê³ îáñëóãîâóº öå êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî, òàêè äîâåäåòüñÿ
ñòâîðþâàòè ÎÑÁÁ ÷è ïåðåõîäèòè íà ñàìîñò³éíå óïðàâë³ííÿ
çàãàëüíèìè çáîðàìè.

«Викинули людей, як непотріб»
Про те, що відбувалося в
«Управляючій компанії», нам
розповіла жінка, яка там донедавна працювала. Вона зателефонувала до редакції. Назвати
своє ім’я відмовилася. Не стримуючи емоцій, жінка сказала,
що розмови про те, що «Управляюча компанія» буде банкротом, велися ще до виборів.
— А після виборів вигнали всіх
людей непотрібних, — каже жінка. — Сьогодні люди попід заборами ходять, плачуть, бо лишилися без шматка хліба в наш
час, коли за газ платити і за все.
То хіба це по людськи вчинили?
Люди проробили все життя там.
Є такі, що споконвіку. Пішов
у 20 років, а йому сьогодні 60,

і доробити треба було людині
кілька місяців всього-на-всього,
а його за борт кинули.
Також наша співрозмовниця
розповіла, що працівникам
шість місяців не виплачували
зарплату.
— Уявіть собі, як люди були
півроку без грошей! — продовжує жінка. — Сказали — звільняйтеся, бо як не звільнетеся,
то не виплатимо вам гроші.
Люди раді були цим грошам.
Тільки їх дуже тяжко обманули.
Обіцяли на роботу в «Чисте місто» взяти. Дуже прикро за тих
людей, які сьогодні ходять без
роботи. Двірники так само десь
би підмітали. Хіба в нас так чисто вже в Козятині?

Козятин продовжує боротьбу за ФАПи та амбулаторії
ОЛЕНА УДВУД

 Äâà òèæí³ òîìó ìè ïîâ³äîìëÿëè ïðî òå, ùî óñ³ àìáóëàòîð³¿ òà ÔÀÏè êîëèøíüîãî
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó îïèíèëèñÿ ó âëàñíîñò³ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Òàê âèéøëî
òîìó, ùî Êîçÿòèíñüêà ðàéðàäà
ùå äî ñâîº¿ ë³êâ³äàö³¿ ïåðåäàëà íà Ñàìãîðîäîê Ðàéîííèé
öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ïðîñò³øå
êàæó÷è, ðàéîííó ñ³ìåéíó ìåäèöèíó. À äî ñòðóêòóðè öüîãî
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
âõîäèòü íå ëèøå àìáóëàòîð³ÿ

ó Êîçÿòèí³, à é óñ³ àìáóëàòîð³¿,
ôåëüäøåðñüê³ òà ôåëüäøåðñüêîàêóøåðñüê³ ïóíêòè íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî
ðàéîíó.
Íà ïîïåðåäí³é ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ 14 ñ³÷íÿ, ì³ñüêà ðàäà âèð³øèëà ³í³ö³þâàòè ïðîöåñ ïåðåäà÷³
çàêëàä³â ïåðâèííî¿ ìåäèöèíè.
Äåïóòàòè çâåðíóëèñÿ äî Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ç
ïðîõàííÿì â³ääàòè ó âëàñí³ñòü
ì³ñòà ï’ÿòü àìáóëàòîð³é, â³ñ³ì
ôåëüäøåðñüêèõ òà îäèí ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé ïóíêò,
ðîçòàøîâàí³ ó ìåæàõ Êîçÿòèí-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.
Äî ïèòàííÿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â
äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâåðíóëèñÿ ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóëîñÿ ó â³âòîðîê,
26 ñ³÷íÿ. ßê ïîâ³äîìèëà íà ñåñ³¿ Òåòÿíà ªðìîëàºâà, ó â³äïîâ³äü íà çâåðíåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä Ñàìãîðîäêà ïðèéøîâ ëèñò,
ó ÿêîìó ñ³ëüñüêà ðàäà ïðîñèòü
ì³ñòî íàäàòè çãîäó íà ïðèéíÿòòÿ
àìáóëàòîð³é òà ÔÀÏ³â ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.
— Ñåñ³ÿ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íå çàêðèòà âæå äðóãèé òèæäåíü, àëå òèì íå ìåíøå,

ïî íàøîìó ïèòàííþ ð³øåííÿ
íå ïðèéíÿòî, — ñêàçàëà ì³ñüêà
ãîëîâà.
Òîæ äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè
çà â³äïîâ³äíó çãîäó.
Ïîïðè òå, ùî ìàéíî àìáóëàòîð³é òà ôåëüäøåðñüêèõ ïóíêò³â äîñ³ íå ïåðåäàëè íà ì³ñòî,
¿õ ïðàö³âíèê³â óæå ïåðåâåëè ó Ì³ñüêèé öåíòð íàäàííÿ
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè. Ïðî öå òåæ ñêàçàëà
î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ.
Òàêîæ äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè çà íàäàííÿ çãîäè Îáëàñí³é

ðàä³ íà ïåðåäà÷ó Êîçÿòèíñüê³é
ÎÒÃ ñïåöàâòîìîá³ëÿ. Â³í ïî¿äå
äî àìáóëàòîð³¿ â Êîðäèø³âö³. ßê
ïîÿñíèëà íà çàñ³äàíí³ Òåòÿíà
ªðìîëàºâà, öåé àâòîìîá³ëü ìàëè
ïåðåäàòè Êîðäèø³âö³ âæå äàâíî.
Ïðîòå ÷åðåç ïðîâåäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè â³í «çàâèñ».
— Îáëàñíà ðàäà ïåðåäàëà éîãî
íà Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí, ðàéîíó
âæå íåìàº, âæå Õì³ëüíèê. Ï³ñëÿ
ïåðåìîâèí ç îáëàñíîþ ðàäîþ
áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, ùî ìè
çâåðòàºìîñÿ çàáðàòè àâòîìîá³ëü
íà ñåáå ïðÿìî, — ñêàçàëà ªðìîëàºâà.
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«ВІН СТУКАВ МЕНІ У ВСІ ВІКНА»
Хто це?  В перший день відміни
локдауну в селі Махнівка по домівках
ходив підозрілий перевіряючий. Тицяв
якесь посвідчення і перевіряв стан
димовентиляційних каналів, а у кого
бездимохідні котли — оглядав газове та
електричне обладнання. За це вимагав з
когось 100, з когось 50 гривень
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

— Â³í ñòóêàâ ìåí³ ó âñ³ â³êíà
êëþ÷åì â³ä ìàøèíè, — ðîçïîâ³ëà ðåäàêö³¿ ìàõí³â÷àíêà Â³êòîð³ÿ. — ß áóëà âäîìà îäíà
³ íå õîò³ëà éîìó â³äêðèâàòè.
Àëå â³í ïðèéøîâ äî â³êíà ìîº¿
ê³ìíàòè òà ñòóêíóâ ó íüîãî òàê,
ùî ÿ äóìàëà ñêëî ïîñèïëåòüñÿ. ß äâåð³ â³äêðèëà, â³í ñâîþ
êñèâó äóæå øâèäêî çàêðèâ, ãåòü
íå ðîçäèâèëàñÿ, õòî â³í ³ çâ³äêè.
ß ñêàçàëà éîìó ïåðåâ³ðÿòè âè
ìîæåòå, ò³ëüêè ÿ âàì çà ïåðåâ³ðêó í³÷îãî ïëàòèòè íå áóäó. Â³í
ïðèãðîçèâ, ùî ìåí³ ïåðåêðèþòü
ãàçîïîñòà÷àííÿ, òà é ï³øîâ.
Ùå îäíà ìàõí³â÷àíêà íàïèñàëà ïðî ïåðåâ³ðêó ó Ôåéñáóêó:
«Ó ìåíå ò³ëüêè ùî áóâ îäèí ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïîêàçàâ ïîñâ³ä÷åííÿ
ïåðåâ³ðÿþ÷îãî í³áè ãàçîâèõ òà
åëåêòðè÷íèõ ïðèëàä³â. Ç ³íøèõ
äîêóìåíò³â íà ïåðåâ³ðêó ó éîãî
ïàïö³ áóâ ëèñòîê À4. Ïåðåâ³ðÿòè
ïðèëàääÿ áåçêîøòîâíî â³í â³äìîâèâñÿ ³ ñòàâ ïîãðîæóâàòè, ùî áåç
àêòà ïåðåâ³ðêè ìåí³ â³äêëþ÷àòü
ãàç. Íå ïëàò³òü ³ íå á³éòåñÿ. Íà-

ñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, âñå âåíòèëÿö³éíå, ãàçîâå îáëàäíàííÿ, ÿê
ïðàâèëî, ïåðåâ³ðÿþòü íà ïî÷àòêó
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, à íå ï³ñëÿ
Ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íèõ ñâÿò, ÿêùî
êîìóñü çíàäîáèëèñÿ ãðîø³. Âæå
íå çíàþòü, çà ùî äåðòè ç ëþäåé».
Çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â ñåëà,
ïåðåâ³ðÿþ÷èé ïîáóâàâ íà äâîõ
âóëèöÿõ. Ïîò³ì, ìàáóòü, çðîçóì³â, ùî ìàõí³â÷àíè íå áóäóòü
ïëàòèòè 100 ãðèâåíü çà òå, ùî
â³í ïîñòàâèòü àíåìîìåòð ÷è
äçåðêàëüöå â äèìîõ³äíî âåíòèëÿö³éíèé êàíàë. Àáî 50 ãðèâåíü,
ÿêùî ïîêëàäå ðóêó íà ÿêèéñü ç
åëåêòðîïðèëàä³â.
Â³ä ñëþñàðÿ Êîçÿòèíñüêî¿
ãàçîïîñòà÷àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿
ïàíà Âîëîäèìèðà ñòàëî â³äîìî, ùî ãàçîâèêè 25 ñ³÷íÿ â ñåë³
Ìàõí³âêà í³ ðîá³ò, í³ ïåðåâ³ðîê
íà ãàçîãîíàõ íå ïðîâîäèëè. Òîæ
ñêîð³ø çà âñå ó Ìàõí³âö³ áóâ
ïðàö³âíèê îäí³º¿ ç îðãàí³çàö³é,
ùî ïåðåâ³ðÿþòü ÄÂÊ.
ЦЕ НЕ ГАЗОВИКИ
Ìè ñïðîáóâàëè çâ’ÿçàòèñÿ
ç íà÷àëüíèêîì Êîçÿòèíñüêî¿

ãàçîâî¿ êîíòîðè ïàíîì Êàøïåðîâåöüêèì. Ò³ëüêè ìîá³ëüíèé
çâ’ÿçîê ç íèì áóâ íàñò³ëüêè
ïîãàíî¿ ÿêîñò³, ùî í³÷îãî
íå ìîæíà áóëî ïî÷óòè. Àëå ãîëîâíèé ãàçîâèê Êîçÿòèíùèíè
êîìåíòóâàâ ïîä³áíó ñèòóàö³þ
âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó. Òîä³ â³í
ñêàçàâ íàñòóïíå: «Íàø³ ïðàö³âíèêè ïðè âèêîíàíí³ ñâî¿õ
ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ïðàöþþòü â êîìá³íåçîíàõ ãàçîâî¿
ñëóæáè «Â³ííèöÿãàç». Ïåðåâ³ðêó ³ ïðî÷èùåííÿ äèìîâèõ òà
âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â âèêîíóþòü ñïåö³àë³çîâàí³ îðãàí³çàö³¿,
ÿê³ ìàþòü äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ

Êîæåí ñïîæèâà÷ ìàº
ïðàâî ñàìîñò³éíî
îáèðàòè îðãàí³çàö³þ,
ÿêà ïåðåâ³ðÿº
äèìîõîäè òà
âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè
öèõ ðîá³ò Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³. ßê
ïðàâèëî, öå ïðèâàòí³ êîìïàí³¿, ÿê³ íàäàþòü ñâî¿ ïîñëóãè
íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³. ÏÀÒ
«Â³ííèöÿîáëãàç» íå ìàº í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ í³ äî ö³º¿
îðãàí³çàö³¿, í³ äî âàðòîñò³ ¿õ
ïîñëóã. Ãàçîâèêè ëèøå ïåðåâ³ðÿòü íàÿâí³ñòü òÿãè â äèìîâåíòèëÿö³éíèõ êàíàëàõ ï³ä ÷àñ
ïëàíîâèõ îáñòåæåíü ïåðåä îïàëþâàëüíèì ñåçîíîì».
Ñë³ä äîäàòè, ùî êîæåí àáîíåíò ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî îáèðàòè îðãàí³çàö³þ, ÿêà ïåðåâ³ðÿº
ÄÂÊ.

Такий вигляд має анемометр. Прилад, яким перевіряють
наявність нормальної тяги

Що і як мають перевіряти
Щоб споживачі не приймали
пічників, так по іншому називають представників організацій,
які перевіряють ДВК, за шахраїв, керівники спеціалізованих
організацій мають заздалегідь
погоджувати перевірку з міською чи сільською радою, розклеювати оголошення. Під час
обходу подвір`їв спеціалісти
повинні пред’являти посвідчення своєї організації і пояснювати
споживачам, які роботи вони
оплачують.
Відповідно до Правил безпеки
систем газопостачання, пічники
мають перевірити:
Засміченість димових і венти-

ляційних каналів, і у разі необхідності їх прочищати або ремонтувати;
Щільність і відокремленість
каналів; Наявність нормальної тяги спеціальним приладом
(анемометром);
Наявність і справність протипожежних переділок від горючих
конструкцій будівель;
Справність і правильність розташування оголовка відносно
даху і розміщених поблизу будівель, споруд і дерев з врахуванням зони вітрового підпору;
Відсутність сажі і смоли на внутрішніх і тріщин на зовнішніх
поверхнях каналів.

íèõ äîêóìåíò³â â³äïîâ³ä³ íà ðÿä
çàïèòàíü äëÿ ïåðåñ³÷íîãî óêðà¿íöÿ, ÿêèé ³ äîñ³ ó ïîøóêó ³ñòèíè, ã³äíîñò³ òà ñâîáîäè.
Îëåêñàíäð Ãèæà öüîãî ðîêó
áóäå â³äçíà÷àòè ñâ³é 85-ð³÷íèé
þâ³ëåé.
Ïîçàäó ðîáîòà ëèâàðíèêîìôîðìóâàëüíèêîì íà â³éñüêîâîìó çàâîä³ ¹ 45 ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ,
öóêðîâàðîì íà Þçåôî-Ìèêîëà¿âñüêîìó öóêðîâîìó êîìá³íàò³,
àðì³ÿ ³ ïîðàíåííÿ ï³ä ÷àñ â³éñüêîâèõ ïîä³é 1956 ðîêó â Óãîðùèí³, âàæêà ðîáîòà ïðîõ³äíèêîì
íà øàõò³. ² íàðåøò³ íàâ÷àííÿ
íà ³ñòîðè÷íîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, òâîð÷à
ä³ÿëüí³ñòü ñöåíàðèñòîì íà ê³íîñòóä³¿ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà, äâàäöÿòèð³÷íå äîñë³äæåííÿ ³
ïåðåêëàä ñó÷àñíîþ óêðà¿íñüêîþ
ë³òåðàòóðíîþ ìîâîþ Á³áë³¿, ÿêà

âèéøëà äðóêîì íå ëèøå â Óêðà¿í³, à ³ â Àìåðèö³, ðîìàíè, ïîâ³ñò³, îïîâ³äàííÿ ³ êíèæêè «Äâ³ñò³
ìåòð³â äî ñîíöÿ», «Ùåðáàò³ äí³
äî ñåðåäè», «Êðóòèé ïîâîðîò»,
«Çíàéîì³ ç âåðåñíÿ», «Í³÷ ë³òíüî¿ ïîâåí³, «Äîðîãà», «Æóðàâë³
íàä îçèìîþ», «×îâåí äëÿ ëþäåé», Ãëèáîêà ìåæà», «Òèòàí,
«Æèòí³ ïëà÷³», «Îáëîãà Êàðìàëþêà», «×åòâåðòîâàíèé õðàì»,
êíèæêà ïîåç³é «Îêðàïèíè» ³
âèùå çãàäàíà «Çëàìàíèé ìå÷».
Ó òâîð÷îìó äîðîáêó ³ñòîðèêà
áàãàòî ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ³ ïóáë³öèñòè÷íèõ òâîð³â, ÿê³ â³äçíà÷åí³ ë³òåðàòóðíîþ ïðåì³ºþ
«Çîëîòå ïåðî».
Ñüîãîäí³ ïèñüìåííèê ïðîäîâæóº ç òâîð÷èì íàòõíåííÿì
ïðàöþâàòè, à äîïîìàãàº éîìó
ó öüîìó áåçìåæíà ëþáîâ äî ëþäåé ³ ð³äíî¿ çåìë³.

Зламаний меч
БЛОГ
ЛІЛІЯ МАКАРЕВИЧ,
ДИРЕКТОР МУЗЕЮ
ІСТОРІЇ МІСТА
КОЗЯТИН

«Çëàìàíèé ìå÷» —
ï³ä òàêîþ íàçâîþ ìèíóëîãî ðîêó
âèéøîâ ç äðóêó ðîìàí-ðåêâ³ºì,
çåìëÿêà ç Êîçÿòèíùèíè Îëåêñàíäðà Ãèæ³. ²ñòîðè÷íå âèäàííÿ
ïîáà÷èëî ñâ³ò ó 2020 ð., à ï³äïèñàíå äî äðóêó ëèøå 2 ì³ñÿö³
òîìó, 10 ëèñòîïàäà.
Êîçÿòèíñüêèé Ìóçåé ³ñòîð³¿
ì³ñòà ³ öåíòðàëüíà ðàéîííà á³áë³îòåêà îòðèìàëè äíÿìè îäíèìè ³ç ïåðøèõ ïèñüìåííèöüêèé
ïîäàðóíîê â³ä ìàéñòðà ïåðà,
óðîäæåíöÿ ñåëà Éîñèï³âêè,
øëÿõåòíî¿ ëþäèíè, ³ñòîðèêà,
ïóáë³öèñòà. Âèùå çãàäàíèé ðîìàí ìàº ó ñâîºìó çì³ñò³ â³äïîâ³ä³
íà ÷èìàëî ïèòàíü, ÿê³ áåíòåæàòü
³ õâèëþþòü óêðà¿íö³â ùå ç ÷àñ³â

ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Òîé, õòî ïîáàæàº îçíàéîìèòèñÿ ç ðîìàíîì,
îòðèìàº â³äïîâ³äü â³ä ôàõîâîãî
³ñòîðèêà, óêðà¿íñüêîãî ïàòð³îòà ³ ïðîñòî ëþäèíè, ÿêà â³ðèòü
â Áîãà ³ íàä³ëåíà íèì ìóäð³ñòþ
â³ê³â. Êîæåí óêðà¿íåöü íàðåøò³
çíàéäå â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ,
ÿê³ òðèâîæàòü íàñ ç ãëèáèíè
â³ê³â ³ íà ÿê³ ñàìîòóæêè íå ìîæåìî â³äïîâ³ñòè, çîêðåìà: ÷îìó
ãåòüìàí Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé
ñòîÿâ ï³ä ñò³íàìè Âàðøàâè
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ³ íå ðóøèâ äàë³,
÷îìó ï³ñëÿ ïåðåìîæíî¿ áèòâè
ï³ä Êîíîòîïîì ãåòüìàí ²âàí Âèãîâñüêèé íå ï³øîâ íà Ìîñêâó,
÷îìó çàçíàâ ïîðàçêè ï³ä Ïîëòàâîþ ðàí³øå íå âðàçëèâèé êîðîëü
øâåä³â Êàðë–XII, ÷îìó ñàòðàï
Ïåòðî îðäèíñüêèé çíèùèâ íàêàçíîãî ãåòüìàíà Ïàâëà Ïîëóáîòêà, ÷îìó Êàòåðèíà — ïîâ³-

éíèöÿ, ÿê ïèøå ïèñüìåííèê,
25 ðîê³â òðèìàëà â ÿì³ íà Ñîëîâêàõ îñòàííüîãî êîøîâîãî îòàìàíà, ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ïåòðà
Êàëíèøåâñüêîãî? ×îìó ³ñòîð³ÿ
áåçæàëüíî êàðàº ïðåçèðñòâîì
êîøîâîãî ²âàíà Ñ³ðêà, ÷îìó
çà ãîäèíó äî ñìåðò³ ðîçìîâëÿâ
³ç Áîãîì Òàðàñ Øåâ÷åíêî, ÷îìó
Ñêîðîïàäñüêèé ïðîãåòüìàíóâàâ
ëèøå 180 äí³â, ÷îìó ìîñêîâèòè
ñïîòâîðèëè ñïðàâä³ ëåãåíäàðíèé
îáðàç Íåñòîðà Ìàõíà, ÷îìó ïëà÷å íàä ìîãèëîþ Ñèìîíà Ïåòëþðè ó Ïàðèæ³ äóøà çâèòÿæíîãî ðîçáóäîâíèêà Àðì³¿ ÓÍÐ
ïîëêîâíèêà Ïåòðà Áîëáî÷àíà,
÷îìó óêðà¿íö³ é äîñ³ â äóõîâíîìó
ïîëîí³ íåâîë³?..
×ëåí Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â
Óêðà¿íè ç 1968 ðîêó, ³ñòîðèê
çà ôàõîì, äàº ç³ ñâîº¿ àâòîðñüêî¿
òî÷êè çîðó, çà äîïîìîãîþ àðõ³â-
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Наші люди  Андрій Гончарук вже
кілька років займається альпінізмом.
Цього разу він разом із сім’єю вирушив
у похід на найвищу точку України. Як все
було і що завадило підкорити вершину?
ОЛЕНА УДВУД

Íàø çåìëÿê Àíäð³é Ãîí÷àðóê — àêòèâíà òà åíåðã³éíà ëþäèíà. Â³í îáîæíþº ïîäîðîæóâàòè ³ í³êîëè íå ñèäèòü íà ì³ñö³.
Òîæ íå äèâíî, ùî ó ïåðø³ òèæí³
2021 ðîêó ìîëîäèé ÷îëîâ³ê âèðóøèâ äî çàñí³æåíèõ Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò.
Àëüï³í³çì — îäíå ³ç çàõîïëåíü
Àíäð³ÿ. Â³í äàëåêî íå íîâà÷îê
ó ö³é ñôåð³. Éîãî ìîæíà íàçâà-

òè ï³äêîðþâà÷åì ã³ð ç³ ñòàæåì,
ÿêèé ïðîéøîâ ã³ðñüê³ õðåáòè
Ìàðìàðîñè, Ãîðãàíè, Ñêîë³âñüê³
áåñêèäè òà ×îðíîãîðó.
Ìàéæå äâà ðîêè òîìó, íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 2019-ãî â³í ðàçîì
³ç äðóãîì ²ëëåþ ç³éøîâ íà ãîðó
Ïåòðîñ. Öå — îäíà ³ç íàéâèùèõ
òî÷îê Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò. Òî áóâ
äîñèòü åêñòðåìàëüíèé ï³äéîì —
çä³éíÿâñÿ ñèëüíèé â³òåð, òåìïåðàòóðà áóëà –23, òîæ äëÿ òîãî, àáè
ä³éòè äî âåðøèíè, äîâåëîñÿ ïåðå-

Такими зустріли Карпати нашого земляка.
У Козятині того дня за вікном була плюсова температура

ðâàòè ñõîäæåííÿ ³ øóêàòè ì³ñöå
äëÿ íî÷³âë³ ïðîñòî íà ãîð³. Äî ðå÷³,
ïðî öå ìè âæå ðîçïîâ³äàëè.
Öüîãî ðàçó Àíäð³é Ãîí÷àðóê
îáðàâ ³íøó òî÷êó — Ãîâåðëó. Öÿ
ãîðà äîáðå çíàéîìà óñ³ì íàì ç³
øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â ãåîãðàô³¿.
Öå — íàéâèùà òî÷êà íàøî¿ êðà¿íè. ¯¿ âèñîòà, ÿêùî â³ðèòè äàíèì
ç Â³ê³ïåä³¿, ñòàíîâèòü 2 061 ìåòð
íàä ð³âíåì ìîðÿ. Ðîçì³ùåíà âîíà
â ã³ðñüêîìó ìàñèâ³ ×îðíîãîðà.
Òîìó ñàìîìó, äå é ãîðà Ïåòðîñ,
ÿêó Àíäð³é ðàçîì ç äðóãîì ï³äêîðèâ ìàéæå äâà ðîêè òîìó.

Àíäð³é â Êàðïàòàõ áóâ
íå ðàç. Â³í ïðîéøîâ
ã³ðñüê³ õðåáòè
Ìàðìàðîñè, Ãîðãàíè,
Ñêîë³âñüê³ áåñêèäè òà
×îðíîãîðó
Öå áóâ íå ïåðøèé ïîõ³ä íàøîãî çåìëÿêà íà Ãîâåðëó. Çà ðàõóíêîì, öå óæå áóëî øîñòå ñõîäæåííÿ. ² âòðåòº, êîëè Àíäð³é
ï³äí³ìàâñÿ íà íàéâèùó òî÷êó
Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò ñàìå âçèìêó.
— Âçèìêó ïîòð³áíå ³íøå ñïîðÿäæåííÿ ³ ïåâí³ íàâèêè. ² ìàòè
õî÷ òðîõè äîñâ³äó, — ïîÿñíþº
êîçÿòèí÷àíèí.
Ïîçàÿê Ãîâåðëà — ãîðà äëÿ
Àíäð³ÿ äîáðå çíàéîìà, ï³äãîòîâêîþ â³í îñîáëèâî íå ïåðåéìàâñÿ. Ó ïåðåääåíü ñõîäæåííÿ

ФОТО АНДРІЯ ГОНЧАРУКА

ЯК КОЗЯТИНЧАНИН
НА ГОВЕРЛУ СХОДИВ

Для Андрія це було вже шосте сходження на Говерлу.
І третій підйом взимку
â³í êàòàâñÿ íà ëèæàõ ó Áóêîâåë³. À íàñòóïíîãî äíÿ ðóøèâ
íà âåðøèíó.
Öåé ïîõ³ä ó ãîðè áóâ ñ³ìåéíèé. Ðàçîì ç Àíäð³ºì íà Ãîâåðëó ï³äí³ìàëèñÿ éîãî ä³â÷èíà,
ìàìà òà â³ò÷èì. Äî ñëîâà, äëÿ
íèõ öå áóëî ïåðøå ñõîäæåííÿ
ñàìå âçèìêó.
Äëÿ òîãî, ùîá ç³éòè íà ãîðó,
äîâåëîñÿ âñòàâàòè, ÿê êàæóòü,
ç ïåðøèìè ï³âíÿìè. Ðóøèëè
î 6.30, ùå çàòåìíà, êîëè íàâêîëî
áóëè ñóö³ëüí³ ñóò³íêè ³ òð³ùàâ
ï³ä íîãàìè íà ìîðîç³ ñí³ã.
— Ïîòð³áíî çàâæäè ï³äí³ìàòèñÿ çðàíêó, — êàæå Àíäð³é. —
Ó ãîðàõ áóâàº âñÿêå. Çà ôîðñìàæîðíèõ îáñòàâèí êðàùå îð³ºíòóâàòèñÿ ïðè äåííîìó ñâ³òë³.
Íåâåëèêó ÷àñòèíó øëÿõó ïðî¿õàëè ìàøèíîþ. Äàë³ éøëè ï³øêè,
áî äîðîãà âñÿ áóëà ïîêðèòà ëüîäîì, òîæ ïðîäîâæóâàòè ¿õàòè

òðàíñïîðòîì áóëî íåáåçïå÷íî.
Äî ñïîðòèâíî¿ áàçè «Çàðîñëÿê», ùî ðîçòàøîâàíà á³ëÿ ï³äí³ææÿ Ãîâåðëè, áóëî ùå ÷îòèðè
ê³ëîìåòðè. Öåé øëÿõ Àíäð³é ³ç
ñ³ì’ºþ ïîäîëàëè âñüîãî çà ãîäèíó. Çâ³äòè ðóøèëè íà ãîðó.
— Âíèçó áóëî õìàðíî, àëå áåç
â³òðó, — ïðîäîâæóº íàø ñï³âðîçìîâíèê. — Çà ïðîãíîçîì,
ï³ñëÿ äðóãî¿ ãîäèíè ìàâ áóòè
ñí³ã. Áëèæ÷å äî âåðøèíè â³í
ïî÷àâñÿ çíà÷íî ðàí³øå.
Äàë³ ïî÷àëè ïîâ³ëüíî ñõîäèòè
íà ãîðó. Óâåñü ïðîöåñ Àíäð³é
ô³ëüìóâàâ íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí. Àëå äî âåðøèíè âîíè òàê ³
íå ä³éøëè. Öüîãî ðàçó ï³äêîðèòè
Ãîâåðëó çàâàäèëè ïîãîäí³ óìîâè.
— Ìè éøëè çà êðàºâèäàìè, —
ïîÿñíþº êîçÿòèí÷àíèí. — À âèäèì³ñòü áóëà ìàêñèìóì ìåòð³â
20, òîìó ³ ñåíñó éòè äàë³ íå áóëî.
Âñå îäíî í³÷îãî á íå ïîáà÷èëè.

«День обнімашок» у Козятині. Земляки кажуть,
що це повинно бути щоденно
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК.

 Ïî÷èíàþ÷è ç 80-õ ðîê³â ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ, â Óêðà¿í³ ïî÷àëè â³äçíà÷àòè
Ì³æíàðîäíèé äåíü îá³éì³â. Öå ùîð³÷íå
ñâÿòî, ÿêå â³äçíà÷àþòü 21 ñ³÷íÿ, ïðèéøëî äî íàñ â³ä ìîëîä³ Øòàòó Ì³÷³ãàí.
Çà òðàäèö³ºþ, öüîãî äíÿ ìîæíà äðóæíüî
îá³éìàòè íàâ³òü íåçíàéîìèõ ëþäåé. Àëå,
çâ³ñíî, íå ó ïåð³îä åï³äåì³¿.
Ïåðøîþ, êîãî ìè çóñòð³ëè íà âóëèöÿõ ì³ñòà, áóëà ïàí³ ²ðèíà ç ÷îëîâ³êîì
Âîëîäèìèðîì. — Ñâÿòî ä³éñíî õîðîøå.
Âîíî áóëî çàïî÷àòêîâàíå äëÿ íåçíàéîìèõ
ëþäåé. Ëþäè îäí³º¿ ðîäèíè íå ïîâèíí³
÷åêàòè ö³ëèé ð³ê, ïîêè ïðèéäå ñâÿòî, —
ñêàçàëà ïàí³ ²ðèíà.
Áàãàòî íàøèõ çåìëÿê³â, â ÿêèõ ç îá³éìàìè â ðîäèí³ âñå ãàðàçä, íå õîò³ëè ïîçóâàòè ïåðåä êàìåðîþ. Îäíèì çàâàæàëà
ìàñêà íà îáëè÷÷³. Äðóãèì íå ï³äõîäèëà
äëÿ ôîòî ìîðîçíà, â³òðÿíà ïîãîäà. Òà
âñå æ çíàéøëèñÿ êîçÿòèí÷àíè, ÿêèì äåíü
îá³éì³â ïðèéøîâñÿ äî äóø³.

Подруги Алла та Василина
на ринку поряд торгують

Сергій з 4-річною донечкою
Каріною

Ярослав, Оксана та 4-річні дівчаткаблизнятка Каріна і Ангеліна
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ЩО ТАКЕ «БАЛАЛАЙКА» І ЗАЦЕПИ?
«Мінусове» дозвілля  Що носять
у великих коробках досвідчені рибалки
і чому обходять лід, вкритий снігом?
Задля чого вони готові сидіти годинами
на холоді біля ополонки, невже тільки
заради улову? Рибалки розповіли нам
про тонкощі зимової риболовлі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ùå ìèíóëîãî ðîêó ìè õîò³ëè ðîçïîâ³ñòè ïðî â³äïî÷èíîê
íà çèìîâ³é ðèáîëîâë³. Àëå òîä³øíÿ òåïëà çèìà ïîçáàâèëà íàñ
ìîæëèâîñò³ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ðèáàëêàìè, ÿê³ ìàþòü ïðèñòðàñòü
äî ï³äëüîäíîãî ëîâó ðèáè.
Â öüîìó ðîö³ ïîãîäà íàäàëà òàêó
ìîæëèâ³ñòü.
— Äëÿ ìåíå, õî÷ âë³òêó, õî÷
âçèìêó, íåìàº êðàùîãî ñïîñîáó
äëÿ â³äïî÷èíêó, ÿê ñèä³òè ç ðèáàìè, ÿê³ º ó íàø³é Âîäîêà÷ö³, —
ðîçïîâ³äàº ðèáàëêà ç³ ñòàæåì ïàí
Âàñèëü. — Íå ñòî¿òü ïèòàííÿ çëîâèòè áàãàòî ðèáè. Â îñíîâíîìó
ëîâëþ íåäàëåêî â³ä äîìó íà ð³÷ö³
Ãóéâà. Öþ ð³÷êó íàø³ ïðàä³äè
ïî-íàðîäíîìó íàçâàëè Âîäîêà÷êà. Ðèáîëîâëÿ — öå íå ò³ëüêè â³äïî÷èíîê ÷è çàäîâîëåííÿ,
à é çíÿòòÿ ñòðåñó ³ â³äíîâëåííÿ
íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Ðèáîëîâëÿ äëÿ
ìåíå, ³ ìàáóòü äëÿ êîæíîãî, — öå
òàêà ñîá³ «ë³êóâàëüíà òåðàï³ÿ».
À ùå — öå ïðîñòî ÷óäîâèé â³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³, — ï³äêðåñëèâ
íàø ñï³âðîçìîâíèê.
— Â³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³ —
ä³éñíî ñïðàâà êîðèñíà. Ò³ëüêè
êîæíîãî ðîêó áàãàòî ëþáèòåë³â
çèìîâî¿ ðèáîëîâë³ ïðîâàëþþòüñÿ íà âîäîéìàõ ï³ä ë³ä. ßêà
òîâùèíà ëüîäó äîñòàòíÿ äëÿ áåçïå÷íî¿ ëîâë³ ðèáè? — çàïèòàëè
ìè ó ïàíà Âàñèëÿ.
— Ä³éñíî, ùîá â³äïî÷èíîê
íå ïåðåòâîðèâñÿ íà íåùàñíèé
âèïàäîê, êîæíîìó ïîòð³áíî

áóòè âêðàé îáåðåæíèì, äèñöèïë³íîâàíèì ³ ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ïîâåä³íêè
íà ëüîäó, — êàæå çíàâåöü ðèáàëüñòâà. — Ùîá íå íàðàæàòè
íà íåáeçïåêó ñåáå ³ îòî÷óþ÷èõ,
ðèáàëêè ïîâèíí³ âèêîíóâàòè
ïðàâèëà áåçïåêè íà ëüîäó. Ë³ä
ïîâèíåí áóòè íå ìåíøå 7 ñì. Äå
íà ëüîäó ñí³ãó íåìàº, â³í ñàìå
òàêèì º — 7–8 ñì. Â ì³ñöÿõ, äå
ë³ä ïîêðèòèé ñí³ãîì, â³í ìîæå
áóòè ìåíøèì. Ðèáàëêà ïîâèíåí
ïàì’ÿòàòè, ÷èì òîâùèé ñí³ãîâèé
ïîêðèâ íà ëüîäó, òèì òîíøèé
ë³ä ìîæå áóòè ï³ä ñí³ãîì.
— Ïàíå Âàñèëþ, ñêàæ³òü,
ñüîãîäí³øíÿ ïîãîäà ï³äõîäèòü
äëÿ ï³äëüîäíî¿ ëîâë³ ðèáè ³ ÷è
çàäîâîëåí³ âè áóëè ðèáîëîâëåþ
íà ïåðøîìó ëüîäó?
— Òàê, ïî ïåðøîìó ëüîäó
ðèáà äîáðå ëîâèëàñÿ. Àëå öüîãîð³÷ ïåð³îä ïåðøîãî ëüîäó áóâ
íå òðèâàëèì, âñüîãî 3 äí³.
— Íà ³íøèõ âîäîéìàõ ùå äåíü
ðèáàëêè íà ë³ä íà ëèæàõ âèõîäèëè, — ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ðîçìîâè
ðèáàëêà ªâãåí³é. — ×åòâåðòîãî
ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó ïðèéøëî
ïîòåïë³ííÿ äî 6-òè ãðàäóñ³â ç
ïëþñîì. Òîä³ âçàãàë³ ë³ä áóâ
äî 4-îõ ñì. Âèõîäèòè íà òàêèé
ë³ä âæå áóëî íåáåçïå÷íî.
— Çàðàç çíîâ âçÿëè ìîðîçè, —
êàæå íàø åêñïåðò ç ðèáàëüñòâà
Âàñèëü. — Ïîãîäà í³áè íå çîâñ³ì ïîãàíà, ò³ëüêè â³òåð äàºòüñÿ âçíàêè. Â áåçâ³òðÿíó ïîãîäó
ðèáà êðàùå ëîâèòüñÿ.
Ùå ìè çàïèòàëè â ïàíà Âàñè-

ëÿ, ùî íîñÿòü ðèáàëêè ó ñâî¿õ
ìàñèâíèõ ÿùèêàõ? Àäæå öå ö³êàâèòü áàãàòüîõ, õòî äàëåêèé â³ä
àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó çèìîâî¿
ðèáîëîâë³.
— Ïî-ïåðøå, òî íå ñò³ëüêè ÿùèê, ÿê ñò³ëåöü ðèáàëêè.
Ïî-äðóãå, ó ÿùèêó ìàþòü áóòè
çèìîâ³ âóäêè, à ¿õ òàì ìîæå
áóòè äåê³ëüêà âèä³â. Ïîïëàâêîâà òèïó ë³òíüî¿, ò³ëüêè çíà÷íî
ìåíøà çà ðîçì³ðîì, áåçïîïëàâêîâà íà ìîðìèøêó, ñàìîðîáíà
âóäêà «áàëàëàéêà» ÷è «æåðëèöÿ» íà ðèáó õèæàêà, òàêèõ ÿê
ùóêà, ñóäàê ÷è âåëèêèé îêóíü.
Êð³ì çãàäàíèõ âóäîê, ó ðèáàëêè
â ÿùèêó ïîâèííà áóòè ìîòóçêà
ìåòð³â 15 òà çàöåïè.
— Ïðî çàöåïè ðîçêàæ³òü
á³ëüø äåòàëüíî.

– Ïî ïåðøîìó ëüîäó
ðèáà äîáðå ëîâèëàñÿ.
Àëå öüîãîð³÷ öåé
ïåð³îä áóâ íå
òðèâàëèì, âñüîãî 3
äí³, – êàæå Âàñèëü
— Íàø³ ðèáàëêè çàöåïè ð³äêî
íîñÿòü. Öå íà ð³÷êàõ, äå øâèäêà
òå÷³ÿ ìîæå ï³äìèòè ë³ä. Íà ð³÷êàõ ç âåëèêîþ òå÷³ºþ çà÷åïè
ïðîñòî íåîáõ³äí³. Ìè íà Âîäîêà÷ö³ ìîæåìî îá³éòèñÿ áåç
íèõ. Öå äâ³ çàãîñòðåíèõ ïàëêè
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ, ïîòðàïèâøè
ó âîäó, ìîæíà âèáðàòèñÿ çíîâ
íà ñëèçüêó ïîâåðõíþ ëüîäó.
Ò³ëüêè ÿêùî òàêà ïîãîäà áóäå
ùå äí³â ÷îòèðè, íà ë³ä âæå áóäå
âèõîäèòè íåáåçïå÷íî.
— Ìè ÷óëè, êîëè ë³ä ñòàº
êðèõêèì, òî ðèáàëêè çàñòîñîâóþòü äîïîì³æíå çíàðÿääÿ äëÿ
ëîâó ðèáè ó âèãëÿä³ ìîêðîñòóï³â
÷è íàâ³òü ùèò³â.
— Òàêå ä³éñíî º, ò³ëüêè öå
íå ïðî íàøó êîìïàí³þ, — ñêàçàëè ðèáàëêè, ÿê³ ïîëþáëÿþòü ëîâèòè ðèáó íà æèâöÿ æåðëèöåþ.

Рибалки задоволені. Окунь ловиться дрібний та не псують
риболовлю канадські сомики

Це фото ми робили перед вихідними.
Нині, після відлиги, на лід виходити вже небезпечно

На базарах подорожчали продукти. Що саме нині в ціні?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ñóáîòó, 23 ñ³÷íÿ, ìàëåíüêèé áàçàð÷èê áóâ ìàëîëþäíèì.
Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà òàêîæ
ìàéæå í³õòî íå òîðãóâàâ.
Çàòå ö³íè, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì òèæíåì, ñóòòºâî çì³íèëèñÿ.
ßêùî ìîðêâà òà ÷åðâîíèé áóðÿê
áóëè 10 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì ³ çàëèøèëèñÿ òàêèìè, òî á³ëîêà÷àííà êàïóñòà äîäàëà ãðèâíþ â ö³í³.
Òåïåð âîíà êîøòóº 6 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. Íà «Êðóãó» êàïóñòà
çàçâè÷àé íà ãðèâíþ äåøåâøà,
àëå â ñóáîòó, 23 ñ³÷íÿ, ìè ¿¿ òàì
íå ïîì³òèëè. Ïåê³íñüêà êàïóñòà

³ êîëüîðîâà ñàëàòíà 15 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. Â³äðàçó íà 5 ãðèâåíü
ïîäîðîæ÷àëè ñîëîäê³ ñîðòè ÿáëóê.
Òåïåð çà íèõ òðåáà âèêëàñòè â³ä
15 äî 20 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Âèíîãðàä çíîâ ç’ÿâèâñÿ íà ïîëèöÿõ òîðãîâåëüíèõ ê³îñê³â. Â³í
ÿê êîøòóâàâ, òàê ³ êîøòóº 40–
50 ãðèâåíü. Ùîäî öèòðóñîâèõ,
òî ëèìîíè â³ä 32 äî 45 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. Â òàê³é æå ö³í³
ìàíäàðèíè, ãðàíàò — 70, ãðåéïôðóêò — 45, õóðìà — 60 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Âæå äåê³ëüêà ðàç³â ïîñï³ëü ìè
ñïîñòåð³ãàºìî, ùî ïîì³äîðè äå-

øåâø³ â³ä îã³ðê³â. Öüîãî ðàçó
çà ê³ëîãðàì ïðîäàâö³ ïîì³äîð³â
ïðàâèëè 40 ãðèâåíü, à îã³ðêè
îö³íèëè íà 20 ãðèâåíü äîðîæ÷å.
Âèá³ð ðèáè, ÿê ³ ìèíóëîãî
òèæíÿ, íåâåëèêèé. Ìàëüîê æèâöÿ — 20, êàðàñü íå âåëèêèõ ðîçì³ð³â ïî 35, êîðîï — 65 çðàíêó
³ 60 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì áëèæ÷å
äî çàêðèòòÿ ðèíêó.
Ñâèíèíà â³ä 135 äî 100 ãðèâåíü. Ìàéæå â òàêó æ ö³íó
ÿëîâè÷èíà. Âèð³çêà — 130,
ì'ÿêîòü — 100 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Ö³íè íà ñàëî ï³øëè äîãîðè. Â ñóáîòó éîãî îö³íþâàëè

áëèçüêî 70 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Ìîëî÷êà òðèìàºòüñÿ íà ð³âí³
ë³òí³õ ö³í. Ë³òð ìîëîêà áëèçüêî
14 ãðèâåíü, ï³âê³ëî ñèðó 40 ãðèâåíü. Ñìåòàíà ãëàäóùèêîâà ï³âë³òðà çà ö³íîþ ñèðó.
Ó äåÿêèõ òîðãîâåëüíèõ òî÷êàõ äâ³ ãðèâí³ äîäàëà îë³ÿ. Òåïåð ë³òð, ùî ðàô³íîâàíî¿, ùî
ñèðîäàâëåíî¿ — â³ä 40–52 ãðèâåíü. ßéöÿ êóðÿ÷³ â³ä 28 êóðêèïåðâ³ñòêè, 35 ãðèâåíü äåñÿòîê
ôåðìåðñüêèõ ³ 50 ãðèâåíü ÿéöÿ
äîìàøí³õ êóðåé.
Ñèëüíî â ö³í³ ï³äñêî÷èëè
êîðìè. Â³äðî ïøåíèö³ êîøòóº

60 ãðèâåíü. Êóêóðóäçà, ÿ÷ì³íü,
îâåñ 50–55 ãðèâåíü çà â³äåðöå.
Äîäàëè â ö³í³ õîäîâ³ êðóïè.
Ïðàâäà, â äåÿêèõ òîðãîâåëüíèõ
òî÷êàõ ùå ñòàðà ö³íà. Òîæ ê³ëîãðàì ãðå÷êè ìîæíà êóïèòè
çà 32–34 ãðèâí³, à ê³ëîãðàì ðèñó
çà 20–24 ãðèâí³. Ê³ëîãðàì ïøåíè÷íîãî áîðîøíà â ñåðåäíüîìó
êîøòóº 15 ãðèâåíü.
Ï³ñëÿ ð³çäâÿíèõ ñâÿò çíà÷íî
ïîäåøåâøàâ ìåä. ßê çàçíà÷èâ
îäèí ç ïðîäàâö³â, â³í ñòàâ äåøåâøèì çà òðè áóõàíö³ õë³áà.
Ìè ïðèäáàëè öåé ñîëîäêèé äåë³êàòåñ çà 45 ãðèâåíü ï³âë³òðà.
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«РАДІ, ЩО ЗУСТРІЛИСЯ»:
ШКОЛИ ВІДНОВИЛИ НАВЧАННЯ
Нарешті!  Козятинські учні після
тритижневого січневого локдауну
сіли за парти. Що про «дистанційку»
в гаджетах кажуть вчителі і учні школи
№ 9, що в селі Козятин? Як вдається
підтримувати комфортну температуру
у приміщеннях та чого гостро
не вистачає у цьому закладі?
ІРИНА ШЕВЧУК, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Äâåð³ øê³ëüíîãî äîìó íàøèì
æóðíàë³ñòàì ãîñòèííî â³ä÷èíèâ
äèðåêòîð çàêëàäó Îëåã Çà¿÷êî.
— Ç ïîíåä³ëêà, 25 ñ³÷íÿ,
ðîçïî÷àëîñÿ íàâ÷àííÿ â øêîë³, — êàæå äèðåêòîð Îëåã Çà¿÷êî. — Âñ³ ä³òè ç 1 ïî 11 êëàñ
ïîâåðíóëèñÿ ç äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ äî î÷íîãî. Ï³äâ³ç ä³òåé îðãàí³çîâàíèé, àâòîáóñ º.
Ñèñòåìà íàëàãîäæåíà.
Á³ëÿ âîð³ò ÷åêàâ íà çàâåðøåííÿ óðîê³â øê³ëüíèé àâòîáóñ. Öå
çãàäêà øêîëÿðàì ³ áàòüêàì ó÷í³â
ïðî óïðàâë³ííÿ Êîçÿòèíñüêî¿
ðàéîííî¿ îñâ³òè. Àäæå ç 4-ãî
ñ³÷íÿ Êîçÿòèíñüêèé çàãàëüíîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíî âèõîâíèé
êîìïëåêñ ²-²²² ñòóïåí³â äèòÿ÷èé
ñàäîê — âæå ì³ñüêà øêîëà ¹ 9.

Âîíà ïîáóäîâàíà 1913 ðîêó, íàðàç³ òóò íàâ÷àºòüñÿ 185 ó÷í³â.
À ùå º ²âàíêîâåöüêà ô³ë³ÿ. Òàì
61 øêîëÿð òà 17 ä³òåé ó ñàäî÷êó.
Ïðè âõîä³ øêîëè — ì³ñöå
äëÿ ÷åðãîâèõ ç àíòèñåïòèêàìè
òà ãàðäåðîáí³. Çàòèøíî, òåïëî,
÷èñòî. Ó êëàñàõ ó÷í³ ñèäÿòü áåç
ìàñîê, ó êîðèäîð³ æ ¿õ îäÿãàþòü. Ï³ä ÷àñ ïåðåðâè áóëî ïîì³òíî, ÿê ñêó÷èëè øêîëÿð³ îäèí
çà îäíèì. Âîíè ñï³ëêóâàëèñÿ,
ãðàëèñÿ ó êîðèäîðàõ. ×àñòèíà
ç íèõ âèéøëè ç êëàñ³â íà äâ³ð,
ðîçä³ëèëèñü íà äåê³ëüêà íåâåëèêèõ ãðóï ³ ñòàëè ãðàòè â ñí³æêè. Ãðàëè òàê, ùî ñóïåðíèê³â
í³ â êîãî íå áóëî. Âñ³ âîþâàëè,
íà÷å îäíà êîìàíäà.
Ï³ñëÿ ïåðåðâè ìè çàéøëè
äî äðóãîãî êëàñó, ùîá ðîçïèòàòè
ä³òåé, ÿêå íàâ÷àííÿ ¿ì äî âïî-

äîáè. Îäí³ êàçàëè, ùî êðàùå
âäîìà, ³íø³ — áóëè çà øêîëó.
— Ï³ñëÿ ëîêäàóíó ìè ïðàöþºìî ïî ïðîãðàì³. Çàñêó÷àëè ³ ä³òêè çà ìíîþ ³ ÿ çà íèìè, — êàæå
â÷èòåëüêà Íàòàë³ÿ Ìàðî÷ê³íà. —
Âñå-òàêè òå, ùî ìè ñï³ëêóºìîñÿ
â³÷-íà-â³÷, öå çîâñ³ì ïî-³íøîìó.
À ùå Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà
ðîçïîâ³ëà, ÿê âîíè íàâ÷àëèñÿ
îíëàéí. Ïðàöþâàëè â êëàñðóì³ ïî ðîçêëàäó. Òîáòî, ñêèäàëè
çàâäàííÿ, ÿê³ ó÷í³ âèêîíóâàëè
ó â³äâåäåíèé òåðì³í. À â êîãî
â òåëåôîí³ ïðîãðàìà íå ï³äòðèìóâàëàñÿ, ïðàöþâàëè ó Âàéáåð³.
Ïîãîâîðèëè ìè ç ó÷íÿìè 9 êëàñó. Ñòàðøîêëàñíèêè íà áîö³ î÷íîãî íàâ÷àííÿ. Êàæóòü, ùî â øêîë³
ìîæíà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç äðóçÿìè
³ öå âåëèêèé ïëþñ. Òàêó ïîçèö³þ
ï³äòðèìàëà ³ â÷èòåëüêà, ùî âåëà
óðîê, Îëåíà Ñîáîëåâñüêà.
— Äóæå ðàä³ ³ ä³òè, ³ â÷èòåë³,
ùî çóñòð³ëèñÿ, — ñêàçàëà Îëåíà
Ìèêîëà¿âíà. — Ìè îäèí îäíîãî ïîáà÷èëè. Â øêîë³ âåñåë³øå.
Ï³ä ÷àñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñïðàâëÿëèñÿ, ñï³ëêóâàëèñÿ
ÿêùî íå íà îäí³é ïëàòôîðì³,
òî â ³íøèé ñïîñ³á — óðîêè áóëè
â çóì³, â òåëåôîííîìó ðåæèì³,
ó Âàéáåð³ òà â êëàñðóì³. Çàâæäè
ï³äòðèìóâàëè çâ'ÿçîê ç ä³òüìè.
Òîæ, ÿê áà÷èìî, øê³ëüíå
æèòòÿ, ÿêå â³äíîâèëîñÿ ï³ñëÿ
ëîêäàóíó, ìàº á³ëüøå ïëþñ³â.

В математичному класі біля дошки п’ятикласник
Денис Тупчій. Директор школи Олег Заїчко перевіряє
засвоєний матеріал

Про тепло і бутерброди
Скрізь, де ми були, температура
повітря в межах норми. Ми запитали в Олега Борисовича, як школі
вдається при плюсовій температурі на дворі уникнути в класах
температури під 25 градусів?
— Все залежить від якості палива, — розповідає директор
школи. — В нашій котельні є три
види палива. На період морозів в котел закладаються палети. Вони добре нагрівають воду

в котлі. А в період похолодання палимо сухими і вологими
дровами. Коли на дворі вагомий
плюс, в хід йдуть тільки вологі
дрова. Тому школярі почувають
себе комфортно як у відлигу, так
і в морози.
Але є й чимала проблема — відсутність харчування. Наразі вирішується питання «бутербродної
форми». Адже, за словами директора школи, ніхто з місцевих

Учні на перерві. Живе спілкування — одна
з головних переваг очного навчання

підприємців не взявся харчувати
школу.
— З першого вересня плануємо
запустимо їдальню, — ділиться
Олег Борисович. — Для цього
ми вже отримали багато чого
нового.
На завершення наших шкільних
відвідин Олег Заїчко побажання всім 36,6. А також мирного
неба і щоб коронавірус оминув
всі сім'ї.

Хтось на перерві ганяє коридорами у квача,
а хтось — на вулиці воює у сніжки

Другокласники на уроці. Одні сказали, що
краще навчатись вдома, інші — були за школу

Таїсія Назарько тут і техпрацівниця, і чергова.
На посту — з антисептиком
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ПРОГУЛЯНКА РІДНИМ МІСТОМ
Ми перевірили  Щотижня ми
об’їжджаємо місто, щоб подивитися, що
змінилося та поспілкуватися з земляками.
Цього разу познайомилися з батьком
юних гонщиків, бачили наслідки роботи
бобрів та надибали смердючу «річечку»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïî÷àëàñÿ íàøà ïðîãóëÿíêà
ç ðàéîíó Âîäîêà÷êè. Òàì ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè
çð³çàëè àâàð³éí³ ëîçè ³ îñîêîðà.
ßêáè ö³ äåðåâà ðîñëè â ³íøîìó
ì³ñö³, ìè á ïîö³êàâèëèñü, íàñê³ëüêè âîíè áóëè àâàð³éíèìè.
Ò³ëüêè â ðàéîí³ Âîäîêà÷êè âæå
äåê³ëüêà ðîê³â âàë³ííÿì äåðåâ
çàéìàþòüñÿ áîáðè. Âîíè âåëèê³
ìàéñòðè ñâîº¿ ñïðàâè. Òâàðèíè
íå ïåðåéìàþòüñÿ, ùî äåðåâà
ðîñòóòü ïîðó÷ ç åëåêòðîë³í³ÿìè. Òîæ êîìóíàëüíèêè ðîáèëè
íåîáõ³äíó ñïðàâó.
Ç ³íøî¿ ñòîðîíè ìîñòó ÷åðåç
Âîäîêà÷êó äîðîñë³ âëàøòóâàëè ä³òÿì â³äïî÷èíîê íà ëüîäó.
10-ð³÷íèé ²ëëÿ òà 8-ë³òí³é Àíòîí

êàòàëè ùå ìîëîäøèõ ä³â÷àòîê
íà êâàäðîöèêë³.
Çàïèòóºìî òàòà âîä³¿â êâàäðîöèêëà ïàíà Ãåííàä³ÿ, êîëè æ
éîãî õëîïö³ íàâ÷èëèñÿ òàê òåõí³êîþ óïðàâëÿòè? Âèÿâëÿºòüñÿ,
çà ð³ê òðåíóâàíü ìîæíà ñòàòè
ïåðøîêëàñíèì âîä³ºì. Ò³ëüêè
òàòî Ãåííàä³é çàíåïîêîºíèé, ùî
ë³ä â òàêó òåïë³íü íå íàäîâãî.
— Íåõàé ñüîãîäí³ íàêàòàþòüñÿ äîñõî÷ó. Õî÷ ñüîãîäí³ ë³ä
12 ñì. Çàâòðà âèõîäèòè íà íüîãî
áóäå íå ìîæíà, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.
Êàæåìî ïàíó Ãåííàä³þ, ùî
áóëè ó ðèáàëîê ³ âîíè çàïåâíèëè — ë³ä çà òàêî¿ òåìïåðàòóðè
ïðîòðèìàºòüñÿ ùå äí³â ÷îòèðè.
— Ðèáàëêè ìîæóòü âèõîäèòè
íà ë³ä, êîëè â³í 2 ñì çàâòîâøêè,
ùî íàì íà ðèáàëîê äèâèòèñÿ? —

â³äïîâ³â áàòüêî õëîïö³â.
Áàãàòî ãîñòåé íàøîãî ì³ñòà
æàðòóþòü, ùî Êîçÿòèí àñîö³þºòüñÿ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê ³ â³äñóòí³ñòþ êðèøîê ëþê³â ï³äçåìíèõ
êîìóí³êàö³é. Íå òàê äàâíî ëþäè
ðàä³ëè, ùî íà âóëèö³ Ñêîâîðîäè
ïîñòàâèëè íîâèé ëþê. Ò³ëüêè
â³í áóâ íàñò³ëüêè òîíêèì, ùî
ï³ðíóâ ó êðèíè÷êó êîìóí³êàö³¿
â³ä íà¿çäó òðàíñïîðòó.
²íøà á³äà ðàéîíó ÏÐÁ
ïîâ’ÿçàíà ç âîäîâ³äâåäåííÿì.
Íà âóëèö³ Êàòóêîâà âîäè êàíàë³çàö³¿ òå÷óòü ÿê íå ó ï³äâàëüíå
ïðèì³ùåííÿ, òî âèëèâàþòüñÿ
ïðÿìî ïåðåä ï³ä’¿çäîì áóäèíêó.
Îñòàíí³é ðàç íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ
íàøîãî âèäàííÿ çâåðíóâñÿ ïàí
Ñåðã³é. Â³í ðîçïîâ³â, ùî âæå
áëèçüêî ì³ñÿöÿ ì³æ ïðèâàòíèìè ãàðàæàìè ðàéîíó âóëèö³
1 Òðàâíÿ ÷åðåç çàáèòó êàíàë³çàö³þ íå÷èñòîòè òå÷óòü äîðîãîþ.
Öå ï³äòâåðäèâ ìåøêàíåöü
öüîãî ì³êðîðàéîíó ïàí Âîëîäèìèð. Êàæå, ùî âæå ì³ñÿöü ç
êàíàë³çàö³¿ âèò³êàþòü íà äîðîãó
íå÷èñòîòè. Áóëè òàì ïðàö³âíèêè, ùîá ïðîáèòè êàíàë³çàö³þ.
Àëå òàê í³÷îãî íå çðîáèëè.
РЕКЛАМА

Попереднього сніговика 9-річна Марічка ліпила,
коли їй було 7 років. У всьому винні безсніжні зими
Ïàí³ Íàòàëÿ, ÿêà ïîñï³øàëà
äî ñâîº¿ çíàéîìî¿, ñêàçàëà:
— Çà êàíàë³çàö³þ íå ÷óëà, àëå
ñê³ëüêè éäó ñþäîþ, òî çàâæäè
÷óþ íåïðèºìíèé çàïàõ. Òå, ùî
öå ðîçëèâàþòüñÿ âîäè êàíàë³çàö³¿, íàâ³òü íå óÿâëÿëà. Áîæå,
ÿ äóìàëà, ùî öå â³ä òåïëîòðàñè ñí³ã ðîçòàº, ÷åðåç òî é òå÷å
ð³÷êà.
Ì³ñò íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³
ìàéæå ãîòîâèé äî åêñïëóàòàö³¿.

Çàõèñí³ ùèòè â³ä êîíòàêòíî¿ ñ³òêè çàë³çíèö³, ïîðó÷í³ â ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ, â³äá³éíèêè
äëÿ àâòîòðàíñïîðòó ïîñòàâëåí³. ªäèíå, ÷îãî òðåáà, äî÷åêàòèñÿ ïîãîäè, ïîêè äîðîæíèêè
íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó ³ íà ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ïîêëàäóòü
àñôàëüò. À ïîêè ì³ñò äëÿ òðàíñïîðòó íå â³äêðèòèé. Ï³øîõîäè
õîäÿòü ÷åðåç ì³ñò ïðî¿æäæîþ
÷àñòèíîþ.
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1 лютого

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 11.00, 03.15
Енеїда
06.30 М/ф «Коза-Дереза»
06.40 М/ф «Козлик та ослик»
06.50 М/ф «Некмiтливий
горобець»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.25, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 01.00 Т/с «Гранд
готель» l
11.30 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Д/ц «Супер - чуття»
17.30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18.55 Д/ц «Незвiданий океан»
20.00 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
Спорт. Аспект
22.00 Т/с «Посольство» s
23.30 Перша шпальта

1+1
05.35, 10.25, 11.25, 12.20
«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, 04.30 ТСН
09.25 «Життя вiдомих людей
2021»
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом» s
22.15, 02.30 Т/с «Кухня» s
00.25 «Голос країни 11»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA-Ê, 28 ñ³÷íÿ 2021

17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s
23.10, 02.10 Т/с «З мене
досить» l

СТБ
05.30 Т/с «Комiсар Рекс»
09.05 «Битва екстрасенсiв» s
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Детектор брехнi 2021» s
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над
прiрвою» l
01.05 Т/с «Анна - детектив» l

НTН
05.00, 04.45 «Top Shop»
06.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй
Хмельницький»
08.30, 16.50, 03.40
«Випадковий свiдок»
09.20 Х/ф «У небi
«Нiчнi вiдьми»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.30, 16.30, 19.00, 23.15,
03.10 «Свiдок»
12.50 «Таємницi свiту»
14.40 Х/ф «Новий апокалiпсис:
блискавка долi» s
18.20 «Свiдок. Агенти»
21.00 Т/с «Смерть у раю - 8» s
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n

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

2 лютого

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 11.00, 03.15
Енеїда
06.30 М/ф «Подарунок»
06.40 М/ф «Було скучно»
06.50 М/ф «Ватажок»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.25, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
11.30 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Д/ц «Супер - чуття»
17.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
20.00 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
Спорт. Аспект
23.30 #ВУКРАЇНI

1+1
05.35, 10.25 «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, 04.30 ТСН
09.25 «Життя вiдомих людей
2021»
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом» s
22.50, 03.00 Т/с «Кухня» s

10.45 Реальна мiстика
13.40, 15.30, 05.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s
23.10 Контролер
23.50, 02.10 Т/с «Замок на
пiску» l

СТБ
05.30 Т/с «Комiсар Рекс»
09.20 «Битва екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Таємницi ДНК» s
20.15, 22.50 Т/с «Любов з
ароматом кави» l

НTН
05.45 Х/ф «Чудо в краю
забуття»
07.55, 16.50, 03.50
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 03.20 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Опiк»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Свiдок. Агенти»
14.15, 21.00 Т/с «Смерть у раю 8» s
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n
02.15 «Таємницi
кримiнального свiту»

3 лютого

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 11.00, 03.15
Енеїда
06.30 М/ф «Горщик-Смiхотун»
06.40 М/ф «Грицьковi книжки»
06.50 М/ф «Вiйна яблук та
гусенi»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.25, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
11.30 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Д/ц «Супер - чуття»
17.30 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Тваринна зброя»
20.00 Д/ц «Супер-чуття»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
Спорт. Аспект
23.30 Розважальна програма з
Майклом Щуром s

1+1
05.35, 10.25 «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, 04.30 ТСН
09.25 «Життя вiдомих людей
2021»
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю
жiнку»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом» s
22.50, 03.00 Т/с «Кухня» s

10.45, 04.00 Реальна мiстика
13.40, 15.30, 05.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s
23.10, 02.10 Т/с «Будинок,
який...» l

СТБ
08.30 «Битва екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.50 Т/с «Тiнь
кохання» l

НTН
06.00 Х/ф «У пошуках
мiльйонерки»
07.50, 16.50, 03.45
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 03.15 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Мiй бойовий
розрахунок»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.10, 21.00 Т/с «Смерть у раю 8» s
18.20 «Вартiсть життя»
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 11.00, 03.15
Енеїда
06.30 М/ф «День, коли щастить»
06.40 М/ф «Дерево i кiшка»
06.50 М/ф «Жар-птиця»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.25, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
11.30 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Д/ц «Супер - чуття»
17.30 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
18.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20.00 Д/ц «Свiт дикої
природи»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
Спорт. Аспект
23.30 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1

05.35, 10.25, 02.45 «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
09.25 «Життя вiдомих людей
2021»
11.25, 12.20, 14.15, 14.40
TET
TET
«Майже колишнi»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
06.00 ТЕТ Мультиранок
TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом» s
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
IНТЕР
06.00 ТЕТ Мультиранок
21.45 «Право на владу 2021»
23.15 Одного разу пiд Полтавою
23.15 Одного разу пiд Полтавою 00.45 Х/ф «Великий солдат» s
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
IНТЕР
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
08.45, 19.15, 20.45 Одного
05.00 «Телемагазин»
08.45, 19.15, 20.45 Одного
IНТЕР
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 23.15 Одного разу пiд Полтавою 05.00 «Телемагазин»
разу в Одесi
разу в Одесi
09.45, 00.15 Країна У
08.45, 19.15, 20.45 Одного
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 09.45, 00.15 Країна У
IНТЕР
Леонiдом Каневським»
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 10.45, 18.45, 20.15, 21.45
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
разу в Одесi
Леонiдом Каневським»
17.40 Новини
Танька i Володька
09.45, 00.15 Країна У
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Танька i Володька
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
17.40 Новини
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
Леонiдом Каневським»
17.40 Новини
12.15 М/ф «Книга джунглiв 2»
Танька i Володька
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
12.15 Х/ф «Елвiн та бурундуки
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Iнтером»
2»
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
14.00 Панянка-селянка
10.00 «Корисна програма»
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
Iнтером»
15.00 4 весiлля
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l 12.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки»
10.00 «Корисна програма»
14.00 Панянка-селянка
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.10, 18.00, 19.00, 03.30 Ток- 16.15 Богиня шопiнгу
12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.00 Панянка-селянка
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l 15.00 4 весiлля
Iнтером»
01.15 Рятiвники
14.45, 15.35 «Речдок»
15.00 4 весiлля
12.25 Х/ф «Скарлетт»
16.15 Богиня шопiнгу.
10.00 «Корисна програма»
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Разом - це занадто» s
16.30 «Речдок. Особливий
16.15 Богиня шопiнгу.
14.45, 15.35 «Речдок»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l
Екстремальний сезон
14.25 Х/ф «З речами на
16.30 «Речдок. Особливий
12.25 Х/ф «Скарлетт»
випадок»
Екстремальний сезон
вилiт!» s
UA:ВIННИЦЯ
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
01.15 Рятiвники
14.45, 15.35 «Речдок»
випадок»
16.05 «Чекай на мене.
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
UA:ВIННИЦЯ
16.30 «Речдок. Особливий
«Стосується кожного»
Україна»
«Стосується кожного»
випадок»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
20.00 «Подробицi»
08.05 Ранок на Суспiльному
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
UA:ВIННИЦЯ
20.00 «Подробицi»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) справа» s
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
08.05 Ранок на Суспiльному
«Стосується кожного»
справа» s
09.15 Разом
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l 08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) справа» s
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l 09.45, 16.25 Лiтературно08.05 Ранок на Суспiльному
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l 09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.45, 16.25 Лiтературнокулiнарне шоу «Енеїда»
10.35 Д/ф «З України до
ICTV
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
23.55 Т/с «Згадати молодiсть
кулiнарне шоу «Енеїда»
Голлiвуду»
8» l
ICTV
09.45 Країна пiсень
ICTV
10.35 Д/ф «Клiтка для двох»
11.50, 18.40, 19.50, 20.55
04.15 Скарб нацiї
10.35 Д/ф «Бальний король»
11.50, 21.35 ЕкоЛюди
05.05 Еврика!
ЕкоЛюди
04.25 Еврика!
11.45, 19.50 ЕкоЛюди
04.05 Скарб нацiї
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
05.10 Служба розшуку дiтей
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
04.30 Факти
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
04.15 Еврика!
13.00, 21.00 Новини з UA
ICTV
05.15 Громадянська оборона
13.00, 21.00 Новини з UA
04.55 Т/с «Вiддiл 44» s
13.00, 21.00 Новини з UA
04.20 Служба розшуку дiтей
ПЕРШОГО
06.05 Факти тижня
05.40 Громадянська оборона
04.25 Факти
15.00 Українська абетка
04.15 Скарб нацiї
ПЕРШОГО
ПЕРШОГО
Всесвiт. Першосвiт
08.45 Факти. Ранок
15.00 Українська абетка
06.30 Ранок у великому мiстi 15.00 Пiщана казка
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s
04.25 Еврика!
09.15, 19.20 Надзвичайнi
08.45 Факти. Ранок
15.10 Додолики
05.40, 10.10 Громадянська
15.05 Додолики
04.35 Факти
Всесвiт. Першосвiт
09.15, 19.20 Надзвичайнi
15.20 М/ф «Рукавичка»
15.20 М/ф «Як козаки у хокей
04.55 Т/с «Вiддiл 44» s
новини з Костянтином Стогнiєм 15.10 Додолики
оборона
10.10 Анти-зомбi
15.20 М/ф «Кривенька Качечка» новини з Костянтином Стогнiєм 15.30 М/ф Капiтошко»
06.30 Ранок у великому мiстi грали»
05.40 Громадянська оборона
11.05 Секретний фронт
15.30 М/ф «Лисичка з
10.10 Багач - Бiдняк
15.40 М/ф» Повертайся,
08.45 Факти. Ранок
15.40 Веселi саморобки
06.30 Ранок у великому мiстi
качалочкою»
12.45, 15.45 Факти. День
11.05 Секретний фронт
09.15, 19.20 Надзвичайнi
15.45 Кiношкола вдома
08.45 Факти. Ранок
Капiтошко»
13.20 Х/ф «Каратель» s
15.40 М/ф Чудасiя»
12.00, 13.15 Х/ф «Важка
15.50 «Шо? Як?»
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм 15.55 «Шо? Як?»
мiшень» s
новини з Костянтином Стогнiєм
16.15 Х/ф «Американський
15.50 «Шо? Як?»
16.10 Лайфхак українською
12.00, 13.15 Х/ф «Патруль
16.10 Лайфхак українською
снайпер» s
часу» s
16.10 Лайфхак українською
12.45, 15.45 Факти. День
16.25 Лiтературно-кулiнарне
17.00, 20.40 ТНВ
10.10 Секретний фронт
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
17.00, 20.40 ТНВ
14.25, 16.10, 21.25 Т/с
12.45, 15.45 Факти. День
17.15 Буковинськi загадки
12.05, 13.15 Х/ф «Вуличний
шоу «Енеїда»
боєць» s
20.05, 21.30 Х/ф «Важка
17.15 Буковинськi загадки
«Нюхач» l
17.00, 20.40 ТНВ
14.25, 16.15, 21.25 Т/с
17.20 Д/ц «Свiт дикої
мiшень» s
17.20 Д/ц «Свiт дикої
16.55 Х/ф «Патруль часу» s
17.15, 18.40 Буковинськi
«Нюхач» l
12.45, 15.45 Факти. День
природи»
22.30 Свобода слова
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
16.50 Х/ф «Вуличний боєць» s
17.45 Документальний цикл
14.30, 16.15, 21.25 Т/с
природи»
загадки
00.00 Т/с «Контакт» s
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних
20.15 Громадянська оборона
17.20 Д/ц «Свiт дикої
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
«Нюхач» l
«Супер - чуття. Особливий
тварин»
01.50 Х/ф «Ешер» s
20.15 Секретний фронт
16.55 Х/ф «Колонiя» s
Прем’єра
природи»
загiн»
18.45 Невiдомi Карпати
23.10 Х/ф «Очi дракона» n
17.45 Документальний цикл
23.15 Х/ф «Колонiя» s
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45, 21.00 Факти. Вечiр
19.00 Сьогоднi. Головне
00.55 Анти-зомбi
01.00 Анти-зомбi
18.45 Недалечко
20.15 Анти-зомбi Прем’єра
«Супер - чуття. Особливий
НОВИЙ КАНАЛ
20.05 В Українi
02.45 Я зняв!
19.50 ЗмiниТи
23.15 Х/ф «Iгри кiлерiв» n
загiн»
21.30 Задача з зiрочкою
18.45 Край пригод
20.05 Схеми. Корупцiя в
06.00, 07.30 Kids» Time
21.35 Шерифи для нових
НОВИЙ КАНАЛ
20.05 В Українi
деталях
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.30 Задача з зiрочкою
НОВИЙ КАНАЛ
21.30 Задача з зiрочкою
НОВИЙ КАНАЛ
громад
07.35, 15.00 Орел i Решка
21.45 Пишемо iсторiю
06.00, 07.30 Kids» Time
21.35 Слiд шахти
21.45 Д/ф «Гiдра»
08.30 Т/с «Надприродне» s
22.00 Д/ф «Вердикт iсторiї»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.45 Пишемо iсторiю
06.00, 07.30 Kids» Time
06.00, 07.30 Kids» Time
11.10 Х/ф «Одiсея»
07.35, 15.00 Орел i Решка
06.05 М/с «Том i Джеррi»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
08.30 Т/с «Надприродне» s
07.35, 15.00 Орел i Решка
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.35, 15.00 Орел i Решка
21.00 Х/ф «Щелепи» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
10.20 Варьяти l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30 Т/с «Надприродне» s
08.30 Т/с «Надприродне» s
22.50 Х/ф «Вiдкрите море» s
11.10 Х/ф «Викрасти на
10.20 Варьяти l
08.45 «Зворотнiй зв’язок»
10.20, 02.00 Варьяти l
продаж» s
00.20 Х/ф «Зло» n
08.45 «Зiрковi гурмани»
08.45 «Глобал 3000»
11.00 Х/ф «Овердрайв» l
09.00 «Фокус Європи»
11.00 Х/ф «16 кварталiв» s
02.10 Т/с «Вiдчайдушнi
09.15 «Територiя рiшень»
13.00 Кохання на виживання s 09.15, 10.30 «Мобiльний
13.00 Кохання на виживання s 09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
13.00 Кохання на виживання s
домогосподарки» s
09.30 «Постфактум»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
17.00, 19.00 Хто зверху? l
10.00, 19.30 «На часi»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
репортер»
02.55 Служба розшуку дiтей
10.15 «Мобiльний репортер» 21.00 Х/ф «Цунамi 3Д» s
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
21.00 Х/ф «Глибоке синє
10.30, 18.30 «Мобiльний
21.00 Х/ф «Мiлина» s
море» s
10.30, 17.05 «Свiт тварин»
22.50 Х/ф «Дрейф» s
10.00, 19.30 «На часi»
22.40 Х/ф «Щелепи» s
репортер»
11.00, 17.30 т/с
00.40 Т/с «Вiдчайдушнi
10.45 «Невипадково»
23.00 Х/ф «Риба
10.45 «Життя в цифрi»
00.20 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки» s
Франкенштейна» n
домогосподарки» s
УКРАЇНА
12.20 «Цiкаво»
11.00, 17.30 т/с
11.00, 17.30 т/с
13.00 «Новини Life»
12.20 «Природа сьогоднi»
12.20 «Цiкаво»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 «Мiсто над Бугом»
13.00 «Новини Life»
13.00 «Новини Life»
15.00 «Дивнi Дива»
УКРАЇНА
13.15 «Мiсто над Бугом»
УКРАЇНА
13.15 «Мiсто над Бугом»
УКРАЇНА
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.00, 19.00 «Новини»
15.00 «Дивнi Дива»
15.00 «Дивнi Дива»
23.00, 03.15 Сьогоднi
16.15 т/с «Суто англiйськi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 т/с «Суто англiйськi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 т/с «Суто англiйськi
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.00 Зiрковий шлях
вбивства»
Україною
вбивства»
Україною
вбивства»
Україною
10.45 Реальна мiстика
18.40 «Особливий випадок»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
17.05 «Свiт тварин»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
17.05 «Свiт тварин»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.40 Сьогоднi
23.00, 03.10 Сьогоднi
23.00 Сьогоднi
13.40, 15.30, 05.30 Агенти
19.30 «На часi»
18.30 «Життя у цифрi»
18.40 «Територiя рiшень»
20.10 т/с «Уряд»
09.00 Зiрковий шлях
18.40 «Ульотне вiдео»
09.00 Зiрковий шлях
20.10 т/с «Уряд»
09.00 Зiрковий шлях
справедливостi l

11
4 лютого
10.45, 03.30 Реальна мiстика
13.40, 15.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5» s
23.10 Слiдами
23.50, 02.10 Т/с «Каблучка з
бiрюзою»
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П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 11.00, 01.00
Енеїда
06.30 М/ф «Дивне китеня»
06.40 М/ф «Дощику, дощику,
припусти»
06.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.25, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20, 01.25, 03.15
Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
11.30 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
15.20 Країна пiсень
16.30 Д/ц «Супер - чуття»
17.30, 04.45 Перша шпальта
18.55, 23.30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20.00 Д/ц «Свiт дикої
природи»
20.25 Д/ц «Дикi тварини»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
Спорт. Аспект

5 лютого
14.40, 15.30 Т/с «Дiамантова
корона» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Вище тiльки
любов» l
01.45 Телемагазин
03.50 Реальна мiстика

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

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.00, 02.10, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Як козаки кулiш
варили»
07.40 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
08.05 #ВУКРАЇНI
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Т/с «Снiгопад»
11.55 Х/ф «Мiй найкращий
роман» l
13.35 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
14.30 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.05 Мiста та мiстечка
16.20 Полювання (Природнича
iсторiя)
17.20 Д/ц «Дикi тварини»
18.00 Х/ф «Поруч з Iсусом:
Хома», 1 с.
19.50 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21.25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22.00, 03.55 Х/ф «Загублене
мiсто» l
00.25 Д/ф «Капелани»

6 лютого
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00, 02.15 Т/с «Поранене
серце»

7 лютого

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 22.00
Новини
СТБ
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Як козак щастя
шукав»
05.35, 10.50 Т/с «Двоє над
прiрвою» l
07.40 М/ф «Як Петрик П’яточкiн
07.55 «Неймовiрна правда про слоникiв рахував»
07.50 М/ф «Iвасик-Телесик»
зiрок»
СТБ
12.35 Т/с «Життя прекрасне» l 08.15 Погода
СТБ
17.00 «Хата на тата» l
08.20, 13.30, 16.10 Д/ц «Дикi
05.50 «Слiдство ведуть
19.00 «МастерШеф
тварини»
08.35 «Битва екстрасенсiв» s
09.00 Божественна Лiтургiя
екстрасенси» s
Професiонали» l
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
23.00 «Звана вечеря» l
Православної Церкви України
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна11.00 Недiльна Лiтургiя
Новини»
Новини»
Української Греко-Католицької
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
20.15, 22.50 Т/с «Життя
НTН
Церкви
прекрасне» l
19.05 «Один за всiх» s
12.30 Недiльна Свята Меса
20.15, 22.50 Т/с «Одружити не
01.30 Т/с «Анна - детектив» l
05.10, 04.55 «Top Shop»
Римсько-Католицької Церкви в
можна помилувати» l
06.10 Х/ф «Їм було
Українi
дев’ятнадцять...»
01.00 Т/с «Анна - детектив» l
14.10, 19.35 Мiста та мiстечка
НTН
07.40 Х/ф «Було у батька три
14.30 Телепродаж
сини»
15.00 Країна пiсень
НTН
05.50 Х/ф «Сiмнадцятий
10.25 Х/ф «Особливо важливе
16.50 Клубний чемпiонат свiту
трансатлантичний»
завдання»
з футболу FIFA Club World Cup
05.00, 04.50 «Top Shop»
07.50, 17.25, 03.45
13.05 Х/ф «Iван Сила»
Qatar-2020 by Alibaba Cloud.
06.00 Х/ф «Вiнчання зi смертю»
«Випадковий свiдок»
14.50, 02.15 «Випадковий
Матч за 5-те мiсце
07.50, 16.50, 03.50
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.00 Д/ц «Свiт дикої
свiдок»
23.15, 03.15 «Свiдок»
«Випадковий свiдок»
1+1
18.00 «Переломнi 80-тi»
природи»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
09.00 Х/ф «Застава в горах»
19.00, 01.45 «Свiдок»
19.50 Клубний чемпiонат свiту
23.15, 03.20 «Свiдок»
05.15 «Свiтське життя. 2021» 11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s
19.30 Х/ф «За сiрниками»
з футболу FIFA Club World Cup
09.00 Х/ф «Невизначена особа» 06.05, 10.25 «Життя вiдомих
12.50, 04.20 «Правда життя»
21.00 Х/ф «Громобiй»
Qatar-2020 by Alibaba Cloud.
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо» s
14.15 Т/с «Смерть у раю - 8» s
22.50 Х/ф «Брехня та iлюзiї» s
людей»
Пiвфiнал 1
12.50 «Вартiсть життя»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
16.50 «Нашi права»
1+1
22.25 Розважальна програма з
14.10, 21.00 Т/с «Смерть
«Снiданок з 1+1»
18.20 «Таємницi свiту»
Майклом Щуром s
у раю - 8» s
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
21.20 Х/ф «Пограбування
05.20, 07.00, 03.15 «Життя
TET
23.00 Д/ц «Боротьба за
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН казино» s
18.20, 04.25 «Правда життя»
вiдомих людей»
виживання»
23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n
09.25 «Життя вiдомих людей 23.45 Т/с «Нарко: Мексика» n
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
09.35 М/ф «Бджiлка Майя та
медовi iгри»
02.15 «Таємницi
10.00 «Свiт навиворiт»
2021»
11.25, 12.20 «Жiночий квартал»
17.30, 20.15 «Вечiрнiй квартал 11.05 Х/ф «Дiвчинка з
1+1
кримiнального свiту»
сiрниками»
03.55 «Речовий доказ»
13.00, 14.15 «Вечiрнiй
TET
2020»
19.30, 04.35 ТСН
12.15 Х/ф «Русалонька»
05.00, 19.30 «ТСН. Тиждень»
квартал»
17.10 Т/с «Вiтер кохання»
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
21.50 «Жiночий квартал 2020» 13.25 Х/ф «Мармадюк»
07.00 «Життя вiдомих людей»
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
TET
20.15 Х/ф «Сахара» s
23.15, 00.15 «Свiтське життя.
15.00 Х/ф «Життя i мета собаки» 08.00 «Снiданок. Вихiдний»
22.20 Х/ф «Тринадцятий воїн» s 23.15 Одного разу пiд Полтавою 2021»
16.50 Х/ф «Марлi та я»
09.00 «Лото-Забава»
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
08.45, 19.15, 20.45 Одного
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
09.30, 01.45 «Свiт навиворiт»
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
23.00 Одного разу пiд Полтавою 18.00 «Таємницi
разу в Одесi
23.15 Одного разу пiд Полтавою IНТЕР
09.45, 00.15 Країна У
IНТЕР
19.30, 21.30, 23.30 Танька i
великих українцiв. Богдан
08.45, 19.15, 20.45 Одного
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Володька
Хмельницький»
05.30, 22.40 «Слiдство вели... з Танька i Володька
06.45 Х/ф «Зорро»
20.30, 22.30 Одного разу в
21.00 «Голос країни 11»
разу в Одесi
09.45, 00.15 Країна У
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
09.00 «Готуємо разом.
23.05 Х/ф «Поганi часи в «Ель
Леонiдом Каневським»
Одесi
Роялi» s
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
12.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки:
00.00 Країна У
Домашня кухня»
Бурундумандри»
17.40 Новини
Танька i Володька
10.00 «Корисна програма»
00.30 Казки У
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
14.00, 02.15 Панянка-селянка 11.00 Х/ф «Приходьте завтра»
12.15 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3» Iнтером»
15.00 4 весiлля
13.00 Х/ф «Зайчик»
IНТЕР
14.00 Панянка-селянка
10.00 «Корисна програма»
16.15 Богиня шопiнгу.
14.40 Х/ф «Кар’єра Дiми Горiна» UA:ВIННИЦЯ
15.00 4 весiлля
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l Екстремальний сезон
16.40 Х/ф «Королева
07.25 Х/ф «Амазонiя»
бензоколонки»
16.15 Богиня шопiнгу.
12.25 Х/ф «Зорро»
01.15 Рятiвники
07.45 Роздивись
09.00 «Готуємо разом»
14.45, 15.35, 00.30 «Речдок»
03.45 Вiталька
18.10, 20.30 Т/с «Страстi по
08.00, 09.00 Новини з UA
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя»
Екстремальний сезон
Зiнаїдi» l
16.30 «Речдок. Особливий
13.00 Т/с «Речдок. Особиста
ПЕРШОГО
справа» s
20.00 «Подробицi»
08.15 Ранок на Суспiльному.
випадок»
Дайджест
UA:ВIННИЦЯ
18.00, 01.20 Ток-шоу
UA:ВIННИЦЯ
23.10 Ювiлейний вечiр гурту
17.50 Т/с «Детектив Ренуар» l
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
20.00 «Подробицi тижня»
«Стосується кожного»
«Сябри»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
08.00 Новини
00.55 Д/п «Небо. Лiтак. Мрiя» 09.15 Сьогоднi. Головне
22.00 Т/с «Шерлок»
08.05 Ранок на Суспiльному
21.00 Т/с «Шерлок»
01.50 Х/ф «Любов на
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 23.45 Х/ф «Iдеальна пастка» s
(UA ПЕРШОГО)
асфальтi» s
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
10.35 Лiтературно-кулiнарне
01.40 «Речдок»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 03.30 «Орел i Решка.
шоу «Енеїда»
09.45 Країна пiсень
ICTV
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне Курортний сезон»
11.35 Х/ф «Калошi щастя»
10.35 Телевiзiйний серiал
09.45 Обличчя
04.50 М/ф
13.00 ЕкоЛюди
ICTV
04.20 Еврика!
10.35 Телевiзiйний серiал
13.10, 16.25, 19.45 В Українi
«Гранд готель»
11.45, 17.15 Буковинськi загадки 04.30 Служба розшуку дiтей
13.35 Я вдома
05.25 Факти
«Гранд готель»
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
04.35, 00.50 Факти
11.45, 18.40 ЕкоЛюди
ICTV
14.05 Лайфхак українською
05.50 Бiльше нiж правда
13.00, 21.00 Новини з UA
04.55 Т/с «Вiддiл 44» s
12.00, 13.10 Суспiльна студiя
14.20 М/ф «Як Козаки Кулiш
06.45 Анти-зомбi
Варили»
05.40 Громадянська оборона
13.00, 21.00 Новини з UA
04.55 Скарб нацiї
07.40 Громадянська оборона
ПЕРШОГО
15.00 Пiщана казка
06.30 Ранок у великому мiстi ПЕРШОГО
05.05 Еврика!
14.30 М/ф «Лисичка з
08.30 Т/с «Таємнi дверi» s
качалочкою»
15.10 Додолики
08.45 Факти. Ранок
15.00 Українська абетка
05.10 Факти
11.30, 13.00 Х/ф «Стар трек» s
15.20 М/ф «Справа доручається 09.15, 19.20 Надзвичайнi
05.35 Т/с «Копи на роботi» l
14.40 М/ф» Повертайся,
12.45 Факти. День
Всесвiт. Першосвiт
детективу Теддi»
07.30, 09.10 Скетч-шоу «На
14.05 Х/ф «Стартрек: Вiдплата» s
новини з Костянтином Стогнiєм 15.10 Додолики
Капiтошко»
15.30 М/ф «Тредичiно»
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
15.20 М/ф «Як козаки
14.50 М/ф «Найсправжнiсiнька
16.25 Х/ф «Стартрек: За межами
трьох» s
олiмпiйцями стали»
пригода»
Всесвiту» l
15.40 М/ф «День коли щастить» 11.30, 01.20 Т/с «Вижити за
08.35 Т/с «Вижити за будь-яку
будь-яку цiну»
15.50 «Шо? Як?»
15.40 М/ф «Жив собi чорний кiт» цiну»
15.00 М/ф «Неслухняна мама»
18.45 Факти тижня
16.10 Лайфхак українською
12.45, 15.45 Факти. День
15.45 Кiношкола вдома
09.40, 13.00 Т/с «Нюхач» l
15.05 Додолики
21.15 Х/ф «Життя» s
16.25 Лiтературно-кулiнарне
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На
15.55 «Шо? Як?»
12.45 Факти. День
15.20 Веселi саморобки
23.05 Х/ф «Безмежний обрiй» s
16.10 Лайфхак українською
16.25 Х/ф «Стар трек» s
15.30 «Шо? Як?»
00.55 Я зняв!
шоу «Енеїда»
трьох» s
17.00, 20.40 ТНВ
14.45, 16.15 Х/ф «Пiдривник» s 16.25 Лiтературно-кулiнарне
18.45 Факти. Вечiр
15.50 Загадки чернiвецьких
02.00 Профiлактика!!!
17.20 «Свiт дикої природи»
16.55 Х/ф «У пошуках пригод» s шоу «Енеїда»
19.10 Х/ф «Стартрек:
атлантiв
Вiдплата» s
17.45 Д/ф «Свiт дивовижних
18.45 Факти. Вечiр
17.00, 20.40 ТНВ
16.00 Маршрутом змiн
тварин»
02.25 Я зняв!
17.15 Буковинськi загадки
21.40 Х/ф «Стартрек: За межами 16.15 Пишемо iсторiю
НОВИЙ КАНАЛ
Всесвiту» l
18.40, 19.50 ЕкоЛюди
17.20, 17.45 «Свiт дикої
16.55 Х/ф «Iнфоголiк»
18.45 Street Схiд
23.50 Х/ф «Сингулярнiсть» l
18.30 Крутий замiс
07.20, 09.10 Kids» Time
природи»
20.05 Крим .Реалiї
НОВИЙ КАНАЛ
18.45 Невiдомi Карпати
01.35 Т/с «Таємнi дверi» s
19.00 Культ особистостi
07.25 М/ф «Атлантида:
Загублена iмперiя»
21.30 Задача з зiрочкою
19.50 Сильнi
19.15 Вiдтiнки України
21.35 Слiд шахт
06.00, 07.30 Kids» Time
20.05 На схiдному фронтi
20.10 Разом
09.15 М/ф «Ральф-руйнiвник»
21.45 Земля, наближена до
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.25 Люди Є
НОВИЙ КАНАЛ
20.40 Плiч-о-плiч
11.10 М/ф «Ральф-руйнiвник 2»
07.35 Орел i Решка
21.45 Роздивись
21.00 Документальний серiал 13.20 Х/ф «Кингсмен: Секретна
неба
служба» s
22.00 Телевiзiйний серiал
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.55 Загадки чернiвецьких
08.20, 10.00 Kids» Time
«Секрети iсторiї. Портрети»
11.10, 01.50, 05.30 Варьяти l атлантiв
08.25 М/ф «Феї: Загублений
16.00 Х/ф «Кингсмен: Золоте
«Iсторiї великого кохання» 5с.
2 - Королева Вiкторiя: iмперiя
скарб»
кiльце» s
12.10 Суперiнтуїцiя l
22.00 Д/ф «Веронськi скарби»
Кiнець Свiту
почуттiв
17.10 Х/ф «Солт» s
10.05 Орел i Решка
19.00 Х/ф «Примарний
вершник» s
19.10 Х/ф «Синя безодня» s
11.00, 05.30 У кого бiльше? l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
21.00 Х/ф «Синя безодня 2» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
21.00 Х/ф «Примарний гонщик:
Дух помсти» s
22.50 Х/ф «Атлантида» s
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Гра
тiней» s
08.45 «Особливий випадок»
00.50 Т/с «Вiдчайдушнi
08.45 «Ульотне вiдео»
08.00 м/ф
23.00 Х/ф «Цунамi 3Д» s
домогосподарки» s
09.00 «ЕвроМакс»
09.00 «В гарной формi»
18.10 Х/ф «Кингсмен: Секретна 08.50 «Дитляндiя»
00.40 Варьяти l
служба» s
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
02.25 Служба розшуку дiтей
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
09.30 «У гарнiй формi»
02.00 Профiлактика
10.00, 19.30 «На часi»
02.30 Зона ночi
10.00, 19.30 «На часi»
20.40 Х/ф «Кингсмен: Золоте
10.00 «Новини»
10.30, 18.30 «Мобiльний
10.30 «Мобiльний репортер» кiльце» s
10.30 «Зворотнiй зв’язок»
11.00, 17.30 т/с
23.40 Х/ф «Мiлина» s
10.45 «Територiя рiшень»
УКРАЇНА
репортер»
11.00, 17.30 т/с
УКРАЇНА
12.20 «Цiкаво»
11.00, 19.50 «На часi»
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
11.20 «Шалена десятка»
06.50 Реальна мiстика
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 «Мiсто над Бугом»
УКРАЇНА
11.30 «Багатi i знаменитi»
09.15 Т/с «Друге життя Єви» l
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 «Дивнi Дива»
11.40 «Зiрковi гурмани»
17.00, 21.00 Т/с «Добра душа» l
Україною
15.00 «Дивнi Дива»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
16.15 т/с «Суто англiйськi
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
12.10 «У свiтi цiкавого»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
16.15 т/с «Суто англiйськi
Сьогоднi
07.30, 03.00 Реальна мiстика
12.30, 15.30 х/ф
вбивства»
Олегом Панютою
09.00 Зiрковий шлях
17.05 «Свiт тварин»
08.50 Х/ф «Курка»
15.00 «Твоє життя»
23.00, 02.15 Т/с «Експресвбивства»
вiдрядження»
17.05 «Свiт тварин»
10.50 Т/с «Чотирилисник
18.30 «Свiт кiно»
10.50 Т/с «Сурогатна мати» l
17.30 «Цiкаво»
бажань» l
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
20.10 т/с «Уряд»
14.40, 15.20 Т/с «Мiраж» l
19.00 «Таємницi та загадки»
01.45 Телемагазин

СТБ
05.00 «Невiдома версiя.
Вечори на хуторi бiля
Диканьки» l
05.50 Х/ф «Вечори на хуторi бiля
Диканьки (Нiч перед Рiздвом)»
07.10 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»
09.10 «МастерШеф
Професiонали» l
13.05 «Хата на тата» l
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.20 «Таємницi ДНК» s

НTН
07.35 «Будьте здоровi»
08.10 «Україна вражає»
10.00 Х/ф «Iван Сила»
11.50 Х/ф «За сiрниками»
13.40 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
15.15 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
17.05 Х/ф «Пограбування
казино» s
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка» s
22.00 Х/ф «Право на
вбивство» s
23.55 Х/ф «Брехня та iлюзiї» s

TET
09.15 М/ф «Книга джунглiв 2»
10.30 Х/ф «Марлi та я»
12.40 Х/ф «Елвiн i бурундуки»
14.20 Х/ф «Елвiн та бурундуки
2»
16.00 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3»
17.30 Х/ф «Елвiн i бурундуки:
Бурундумандри»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Одного разу пiд Полтавою
19.30, 21.30, 23.30 Танька i
Володька
20.30, 22.30 Одного разу в
Одесi
00.00 Країна У
00.30 Казки У

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Роздивись
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 Наречених
Виручали»
14.40 М/ф «Кривенька
Качечка»
14.50 М/ф «Горщик-Смiхотун»
15.00 М/ф «Тредичiно»
15.05 Додолики
15.20 М/ф «Маленький великий
пес»
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05, 16.30 Разом
16.55 Х/ф «Пророк Iєремiя.
Викривач царiв»
18.30 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Обличчя
19.45 На схiдному фронтi
20.40 Плiч-о-плiч
21.00 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» 5с - Юлiй Цезар:
слава Рима

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30 м/ф
09.00 «Фокус Європи»
09.30 «Мегаполiси»
10.00 «Цiкаво»
10.30 «На часi»
11.00 «Свiт тварин»
11.40 «Дитляндiя»
12.00 «Знаменитi гурмани»
12.30, 19.30 х/ф
14.30 «Планета кiно»
15.30 «Карнавали
планети»
16.30 «Пiд iншiм кутом»
17.00 «Цiкавий свiт»
18.30 «Постфактум»
19.15 «Зворотнiй зв’язок»
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СЕЛА Й ХУТОРИ, ЯКІ ЗНИКЛИ
З КАРТИ ПРОТЯГОМ 150 РОКІВ
Пам’ять  На території колишнього
Козятинського району нині розташовані
66 сіл. Не так давно їх було на одне
більше. Які населені пункти
Козятинщини стерли з лиця землі
за останні сто п’ятдесят років?
ОЛЕНА УДВУД

Â’ÿ÷åñëàâ Òèìîùóê ðîäîì ç
Êîçÿòèíà. ×îëîâ³ê ñàìîòóæêè
äîñë³äæóº ñâ³é ðîäîâ³ä. Ó ìåñåíäæåð³ «Telegram» â³í ñòâîðèâ
êàíàë ï³ä íàçâîþ «Çàïèñêè äèâàííîãî àðõ³â³ñòà», äå ä³ëèòüñÿ
ç ÷èòà÷àìè ñâî¿ìè çíàõ³äêàìè,
ðîçïîâ³äàº ïðî âëàñíèé äîñâ³ä
³ ðîäèíó.
Êîëèñü ïðàïðàä³äó Â’ÿ÷åñëàâà,
íà ³ì’ÿ Éîñèï, íàëåæàâ îäèí
³ç õóòîð³â ì³æ ñåëàìè Êóìàí³âêà, Ïèêîâåöü òà Ðóáàíêà, ùî
íà Êîçÿòèíùèí³. Ì³ñöåâ³ íàçèâàëè éîãî õóòîðîì Á³äíîãî Éîñèïà, õî÷à â ³ñòîðè÷í³ äæåðåëà
â³í óâ³éøîâ ÿê «õóò³ð Éîñèïà
Òèìîùóêà».
ЧОМУ ЙОСИП БІДНИЙ?
«Éîñèï ïðàöþâàâ ç ðîá³òíèêàìè â ïîë³, ñàìå áóëè æíèâà,
êîëè ïðèá³ã ïàñòóõ ³ ïîâ³äîìèâ,
ùî íå âãëåä³â Éîñèïîâèõ âîë³â ³
âîíè «ï³øëè â øêîäó» äî ñòàðî¿
ïàí³ — ïîëüêè, ÿêà æèëà íåäàëåêî â³ä õóòîðà, ñåáòî çàéøëè íà ¿¿
òåðèòîð³þ ³ ïîïñóâàëè çá³ææÿ. ²
áóëî òîä³ òàêå ïðàâèëî, ùî êîëè
âîëè çàéøëè íà çåìë³ ïàí³ ³ íàðîáèëè òàì øêîäè, òî ïàí³ ìàëà
ïðàâî çàáðàòè ¿õ ñîá³, àáè ïîêðèòè ñâî¿ çáèòêè. Ïðîòå Éîñèï
ðîçóì³â, ùî áåç âîë³â íå çìîæå
îáðîáëÿòè çåìëþ, à çíà÷èòü ³
ãîäóâàòè ðîäèíó, òîìó ÿê áóâ,
òàê ³ ï³øîâ äî ïàí³ ïðîñèòè, àáè
ïîâåðíóëà âîë³â.

² îò ïðèéøîâ â³í äî ïàí³ áîñèé, çàïîðîøåíèé, â áðóäíîìó
îäÿç³, áî æ ïðàöþâàâ íà çåìë³, ³
ïðîñèòü, àáè ïàí³ íå ãóáèëà éîãî
³ ìàëèõ ä³òåé, àáè çæàëèëàñÿ ³
ïîâåðíóëà éîìó âîë³â: «Ïàí³,
ÿ á³äíèé Éîñèï, òàì ê³ëüêà
íåùàñíèõ âîëèê³â ìî¿õ çàéøëè
äî âàñ, ïàí³, ó øêîäó, òî ïîâåðí³òü ìåí³ ¿õ, áî ç ÷îãî æ ÿ áóäó
æèòè?! Ä³òè ìàë³ ïîâìèðàþòü ç
ãîëîäó…»
Ïîæàë³ëà âîíà ä³òåé Éîñèïà
òà é êàæå: «Õîä³ìî, ïîêàæåø,
äå òâî¿ âîëè, ÿ äàþ òîá³ ñëîâî,
ùî ¿õ ïîâåðíó». Ïðèõîäÿòü âîíè
â õë³â, äå ñòîÿëè âîëè, ³ ñòàðà
ïàí³ êàæå, àáè Éîñèï ïîêàçàâ,
ÿê³ ñàìå «ê³ëüêà âîëèê³â» éîãî,
à Éîñèï ³ â³äïîâ³äàº: «Îñü ö³,
ïàí³, ñîðîê âîë³â ìî¿».
Êàæóòü, ùî ñòàðà ïîëüêà
àæ ïðèñ³ëà â³ä íåñïîä³âàíêè:
«Îò òåïåð áà÷ó Éîñèïå, ÿêèé òè
á³äíèé…» Àëå âîíà äàëà ñëîâî,
òîæ ìóñèëà âèêîíàòè îá³öÿíêó
³ ïîâåðíóòè âîë³â. À ç òèõ ï³ð
õóò³ð ïî÷àëè íàçèâàòè õóò³ð Á³äíîãî Éîñèïà», — òàê ïåðåïîâ³â
Â’ÿ÷åñëàâ ïîÿâó íàðîäíî¿ íàçâè
õóòîðà ñâîãî ïðàïðàä³äà.
Ñåðåä àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â
Â’ÿ÷åñëàâ Òèìîùóê çíàéøîâ
óñòàâíó ãðàìîòó, äå éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ
êð³ïàöòâà ó 1865 ðîö³ ñåëÿíè,
ùî ìåøêàëè â Êóìàí³âö³, âèêóïèëè çåìë³ ó ì³ñöåâî¿ ïîì³ùèö³
Ôåë³ö³¿ ×åêîíñüêî¿. Ñåðåä ³ìåí
ëþäåé, ÿê³ ïðèäáàëè çåìë³, º é

Село, що вимерло
Не так давно неподалік Воскодавинців і Коритуватої було
село Вікторівка. Воно виникло на мапі Козятинщини
у 1811 році. І безслідно зникло
у 2012-му. За два роки після
того, як загинув останній мешканець села. Про цей випадок
писали не лише козятинські
газети. Двоє козятинчан знайшли тіло 62-річного Валерія
Борецького. Він був останнім
мешканцем Вікторівки.
А колись це село процвітало.
На початку ХХ століття тут було
63 двори, майже пів тисячі
мешканців. Як і в більшості сіл

Козятинщини, основним заняттям тутешніх було хліборобство.
Зібране зерно мололи на борошно на вітряках, яких в селі
було аж три.
Свого часу це село навіть мало
окрему сільраду. У документах
вона згадується як Вікторівська
національна польська сільська
рада. Хоча за переписом населення 1926 року переважна
більшість людей, що тут мешкали, були українцям, а поляків
була лиш третина. Та поступово
люди почали покидати Вікторівку. Хтось переїздив до міста,
хтось — у інші села.

Одна з вулиць на Талимонівці. Нині це мікрорайон Козятина,
а шість десятиліть тому це був окремий населений пункт
Éîñèï Òèìîùóê. Òîæ, ³ìîâ³ðíî,
ñàìå òàê õóò³ð á³äíîãî Éîñèïà
ç’ÿâèâñÿ íà êàðò³ Êîçÿòèíùèíè.
ЗА 30 РОКІВ ЗРІС ВЧЕТВЕРО
Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî öåé
íàñåëåíèé ïóíêò çóñòð³÷àºòüñÿ
â äîðåâîëþö³éíèõ ³ñòîðè÷íèõ
äæåðåëàõ ÿê «õóò³ð Éîñèïà Òèìîùóêà». Öå ³ñòîðè÷íå äæåðåëî — «Ñïèñîê íàñåëåíèõ ïóíêò³â
Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿» 1900 ðîêó.
Ó òó ïîðó âèùåçãàäàíèé õóò³ð
íàëåæàâ äî Êîçÿòèíñüêî¿ âîëîñò³ Áåðäè÷³âñüêîãî ïîâ³òó. ²ç
òîãî, ùî íàïèñàíî â êíèç³, ñòàº
çðîçóì³ëî, ùî õóò³ð áóâ çîâñ³ì
íåâåëèêèé:
«Ó íüîìó äâîð³â — 2, ìåøêàíö³â — 15. Çåìë³ ÷èñëèòüñÿ 40 äåñÿòèí (öå ïðèáëèçíî
40 ãåêòàð³â — àâò.)».
Õóò³ð Éîñèïà Òèìîùóêà ïðî³ñíóâàâ äî ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó. Íà òîé ÷àñ â³í äåùî «âèð³ñ». Çà äàíèìè ïåðøîãî âñåñîþçíîãî ïåðåïèñó, ïðîâåäåíîãî
ó 1926 ðîö³, òóò íàë³÷óâàëîñÿ
8 äâîð³â ³ ìåøêàëî 29 îñ³á.
БЕЗСЛІДНО ЗНИКЛИ
Íèí³ íà ì³ñö³ õóòîðà Á³äíîãî
Éîñèïà ïóñòêà. ² òàêèõ õóòîð³â, ÿê³ çíèêëè ç êàðòè Êîçÿòèíùèíè, äóæå áàãàòî. Ìàéæå
äåñÿòîê õóòîð³â áóëè ëèøå íàâêîëî ñàìîãî Êîçÿòèíà. Îäèí ç
òàêèõ — Ðàé. Öå õóò³ð íåïîäàë³ê
²âàíêîâåöü. Íà ïî÷àòêó 30-èõ
ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ éîãî
«ç’¿ëà» êîëåêòèâ³çàö³ÿ.
Àáè çðîçóì³òè, ñê³ëüêè ïîä³áíèõ õóòîð³â ñòåðëè ç ëèöÿ
çåìë³, äîñòàòíüî ïåðåãëÿíóòè
â³éñüêîâó êàðòó Øóáåðòà, äàòîâàíó 1863–1868 ðîêàìè. Îäðàçó
çà Ñîøàíñüêîì òóò ïîçíà÷åíèé
õóò³ð Òîìàùåíêà. Çà Ïåðåìî-

ãîþ, ÿêà êîëèñü íàçèâàëàñÿ
Âóéíà, ñâîãî ÷àñó áóëè Æèä³âö³.
Çíèê õóò³ð Êàëèíîâèé ßð, ùî
áóâ ì³æ Âîâ÷èíöåì òà Þð³âêîþ.
Íåìàº õóòîðà Ñóðèíîâî¿, ùî
áóâ îäðàçó çà Êóìàí³âêîþ. Òàê
ñàìî, ÿê ³ íåâåëè÷êîãî õóòîðà
Ìàëèí³â, ùî ðîçòàøîâóâàâñÿ
çà Ïèê³âöÿìè.
² õî÷à ³íôîðìàö³¿ ïðî ö³ õóòîðè ìè íå çíàéøëè ó äîðåâîëþö³éíèõ äæåðåëàõ, òå, ùî âîíè
ïîçíà÷åí³ íà êàðò³, âæå äîâîäèòü
ôàêò ¿õ ³ñíóâàííÿ ó íåäàëåêîìó
ìèíóëîìó.

Íå òàê äàâíî
íåïîäàë³ê
Âîñêîäàâèíö³â ³
Êîðèòóâàòî¿ áóëî
ñåëî Â³êòîð³âêà. Âîíî
çíèêëî ó 2012-ìó
ЇХ ПОГЛИНУЛИ
ІНШІ МІСТА І СЕЛА
Ïðîòå çíèêàþòü íå ëèøå
õóòîðè, à é ö³ë³ ñåëà. Âïðèòóë äî Çáàðàæà, îäðàçó çà ð³÷êîþ êîëèñü áóëî ñåëî Ãóáèí.
ßêùî â³ðèòè äàíèì, íàâåäåíèì
ó òàáëèö³ ïåðåïèñó íàñåëåííÿ
1926 ðîêó, âîíî âèíèêëî íà ìàï³
íà äâà ðîêè ðàí³øå, í³æ Çáàðàæ. Ñòàíîì íà 1900 ð³ê òóò áóëî
102 äâîðè ³ 679 ìåøêàíö³â. Òóòåøí³ ëþäè âèðîùóâàëè çåðíî.
Ó ñåë³ áóëè øêîëà ãðàìîòè, êóçíÿ ³ âîäÿíèé ìëèí, à òàêîæ ïîæåæíà ÷àñòèíà, ÿêà ñêëàäàëàñÿ
ç äâîõ áî÷îê ³ äâîõ áàãð³â. Öå
³íñòðóìåíò ïîæåæíèê³â, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ðîçáèðàþòü ïàëàþ÷³ êîíñòðóêö³¿.
Ãóáèí ïðî³ñíóâàâ ìàéæå äâà
ñòîë³òòÿ. Ñåëî çíèêëî ç êàðòè
Êîçÿòèíùèíè ó 1957 ðîö³. Ñàìå

òîä³ âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ïðèºäíàâ Ãóáèí
äî Çáàðàæà.
Ùå îäèí ÿñêðàâèé ïðèêëàä —
Òàëèìîí³âêà. Ñåëî âèíèêëî
ó äîðåâîëþö³éíó ïîðó. Êîëè
ñàìå — íåâ³äîìî. Òî÷íî ìîæíà
ñêàçàòè ëèøå òå, ùî íàïðèê³íö³
1860-èõ ðîê³â íà ì³ñö³ Òàëèìîí³âêè áóëè ïîîäèíîê³ õóòîðè. ²ç
÷àñîì íà ì³ñö³ õóòîð³â âèíèêëî
íîâå ïîñåëåííÿ, ðîçòàøîâàíå
íà ñõ³ä â³ä çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿
Êîçÿòèí-². Öå ïîñåëåííÿ íàâ³òü ìàëî îêðåìó ñ³ëüñüêó ðàäó. ¯¿
óòâîðèëè ó ëèñòîïàä³ 1929 ðîêó.
Äî ñêëàäó Òàëèìîí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè âõîäèëè Ìàõàðèíåöüê³
õóòîðè ³ Òèòóñ³âñüêèé ïîñüîëîê.
Ó 50-èõ ðîêàõ ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ Òàëèìîí³âñüêó ñ³ëüñüêó ðàäó ë³êâ³äóâàëè, à ñåëî
ó 1957 ðîö³ ïðèºäíàëè äî ñóñ³äíüîãî Êîçÿòèíà. Â³äòîä³ Òàëèìîí³âêà — ì³êðîðàéîí íàøîãî
ì³ñòà. Ïðîòå éîãî â íàðîä³ äîñ³
íàçèâàþòü çà ñòàðîþ íàçâîþ.
ЧИ ВСЕ ТАК ПОГАНО?
Çà ï³âòîðà ñòîë³òòÿ õóòîðè ³
ñåëà íå ëèøå çíèêàëè ç êàðòè
Êîçÿòèíùèíè. Äåÿê³, íàâïàêè,
ç’ÿâèëèñÿ. Òàê ïîáëèçó Ñàìãîðîäêà ç’ÿâèëîñÿ Êðàñíå. Õî÷à
ùå ó 1868 ðîö³ íà éîãî ì³ñö³ áóâ
õóò³ð. Òàê ñàìî íà ñåëî Äóáèíà
ïåðåòâîðèâñÿ õóò³ð íåïîäàë³ê
Âîâ÷èíöÿ.
Ùå îäèí ïðèêëàä — Ìóõóâàòà íåïîäàë³ê Â³âñÿíèê³â. Òðîõè á³ëüøå, í³æ ï³âòîðà ñòîë³òòÿ
òîìó íà ¿¿ ì³ñö³ áóëî äâà õóòîðè,
ðîçòàøîâàí³ ïîðó÷. Ùå ó äîðåâîëþö³éíó ïîðó íà ì³ñö³ õóòîð³â
ç’ÿâèëîñÿ ñåëî Êîñòÿíòèí³âêà,
ÿêå íèí³ â³äîìå ÿê Ìóõóâàòà.
Òóò áóëè äâ³ êóçí³, âîäÿíèé
ìëèí òà â³òðÿê.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 28 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 або продам ресторан «Скорпіон».
067-408-04-08

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

 Çàë³çí³ âîðîòà 2 øò., 2,80*170, íåäîðîãî. 063348-01-73

486508

 Çàï÷àñòèíè äî Ôîðä Ñ³ºðà:êàðäàí, òîðïåäà, ñòóïèöÿ, çàä. äâåð³, ñêëî, êðèøêà áàãàæíèêà òà ³íøå.
067-754-44-65
 Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., öåíòð ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067587-91-62
 Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. â ñ. Êîçÿòèí, âñ³ êîìóí³êàö³¿
ïîðó÷, çàòèøíå ì³ñöå. 063-46-26-120
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21,
063-608-92-55
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó (ðàííÿ ï³çíÿ), ìîæëèâà äîñòàâêà. 068-071-98-67, 063-934-25-37

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï
7000-9000 ãðí.\ì³ñÿöü. Íàäàºìî áåçêîøòîâíå
æèòëî, âèäà÷à àâàíñó. 098-560-29-81

 Êàðòîïëþ âåëèêó. 073-429-56-52

 Çàïðîøóþòüñÿ ïðàö³âíèêè íà
àâòîñëþñàð³, ìåõàí³êè. 096-038-52-05

ÑÒÎ:

 Ê³çî÷êè äâ³, äâà áàðàí÷èêà òà ê³òíó ÿðî÷êó ïî 40
ãðí. çà ê³ëî. 067-756-06-27

 Çàïðîøóºòüñÿ íà ÑÒÎ ïðàö³âíèê íà ïîñò³éíå
ì³ñöå ðîáîòè, äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ`ÿçêîâî,
íàâ÷àºìî. 063-145-76-77

 Êîëÿñêà äèòÿ÷à, çèìîâî-ë³òí³é âàðèàíò. 093-79899-08

 Íà ðîáîòó ïîòð³áåí îô³ö³àíò, ç\ï â³ä 7 000 ãðí.
093-599-68-33

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Ïîáóòîâèé ðåìîíò, ïîñëóãè åëåêòðèêà,
ñàíòåõí³êà. 097-731-98-58

ÏÐÎÄÀÌ
 2-à äèâàíà ìàëþòêà â äîáðîìó ñòàí³. 067-583-9039, 063-762-47-83
 2-à êîíòåéíåðà ïî 5 ò., öåíòðàëüíèé ðèíîê. 063257-35-40
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà,
ºâðî áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098974-29-35
 Áäæîëîïðîäóêòè:íàñòîéêè-ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó,
âîñêîâî¿ ìîë³, åõ³íàöå¿. Ìåä ãðå÷àíèé, ð³çíîòðàâ`ÿ,
ãîìîãåíàò, ìåäîâî-ÿáëó÷íèé îöåò, ÿðèé â³ñê. 097-17090-05, 093-204-71-57

486519

 Êàðòîïëþ âåëèêó. 095-621-97-08

 Êîðìîâèé áóðÿê, äð³áíó êàðòîïëþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-354-76-54
 Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñÿö³â. 096-804-07-81
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé
êâò.,íåäîðîãî. 097-254-59-73

«Ïðîñêóð³â»
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 Êðîë³, ïîð³ñí³ êðîëèö³, ìîëîä³ êðîëåíÿòà. 063533-06-96
 Êóðåé ïîðîäè Áðàìà, ï³âí³â íà ïëåì`ÿ ïðîäóêòèâíèõ ³ ï³äðîùåíèõ. 097-170-90-05, 093-204-71-57
 Êóõíþ á/ó. 063-292-64-86
 Ë³æêî-äèâàí, êíèæíó ïîëêó. 063-189-51-63
 Ë³íîëåóì á/ó, óòåïëåíèé íà âîéëî÷í³é îñíîâ³ â äîáðîìó ñòàí³, øèðèíà-1,7 ì., 28 êâ. ì. 098-026-42-45,
093-411-27-92
 Ì`ÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49,
097-446-20-46
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó
,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87

 Áåíçîïèëó «Ãóäëàê»-800 ãðí. òà «Øò³ëü»-2000
ãðí.;áåíçîêîñó «Ãóäëàê»-1000 ãðí. òà «Äåî Ìàê»-1
800 ãðí;åëåêòðîäâèãóí- 4 êâò, 1,500 îáîð.;ÿâó350;ìîòîáëîê ìàëèé-Ôîðòå-25;ìàñêà çâàðþâàëüíèêà
«Õàìåëåîí». 068-216-34-20

 Ìåáë³, õîëîäèëüíèê, ñòîëîâèé ñåðâ³ç (íîâèé).
067-662-26-73

 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè,
êîìá³êîðìà. 067-173-31-50, 063-604-26-79

 Ìîëîäó ê³òíó êîçó.Òåë. ï³ñëÿ 17.00. 096-014-42-21

 Áóðÿê êîðìîâèé êàðòîïëþ âåëèêó 097-449-53-50
 Ãàçîâèé áàëîí 50 ë., êàçàí äþðàëåâèé 75 ë.
ç êðèøêîþ, îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíèé 9 ðåáåð, ñêîâîðîäó ÷óãóííó ÷àñ³â ÑÐÑÐ. 097-189-67-31, 093895-69-91
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà, ïëîùà 28 êâ. ì. 097-494-1589, 093-353-67-33

 Ìåáë³:â³òàëüíÿ, ñïàëüíÿ, äâà êð³ñëà, æóðí. ñòîëèê,
ïîñóä, êèëèìè. 067-707-85-68

 Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó òà êà÷êè øèïòóíè. 063-896-9920, 093-894-39-91, 097-826-08-12
 Îâåñ. 097-017-86-19
 Ïîðîñÿò 20-25 êã., ñ. Êîðäèø³âêà. 096-557-67-81
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15-20 êã. 068-494-15-28
ï³ñëÿ 18.00

 Äâåð³ âõ³äí³ ìåò. á/ó, ëèò³ äèñêè 4 øò., áî÷êè
ïëàñòìàñîâ³ íà 160 ë ³ 200 ë., áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³.
067-319-91-24

 Ïîðîñÿòà ìàë³ 12-17 êã.-100 ãðí. çà ê³ëî. 097-58792-52

 Äåðåâî 3 øò. íà êîðíþ. 093-058-78-43

 Ïîðîñÿòà ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87

 Äîñêà ñóõà òâåðäèõ ïîð³ä, êîòåë òâåðäîïàëèâíèé,
äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ðàìà áîðò³â ÓÀÇ, ìëèí; ðóøíèöÿ
ÈÆ-18 ª, 32-ãî êàë³áðó. 097-176-02-25

 Ïðàëüíó ìàøèíó «Â³ðïóë» á/ó â ãàðíîìó ñòàí³ íà 6
êã, âåðõíÿ çàãðóñêà. Àííà 096-307-00-73

 Åëåêòðîäóõîâêó á/ó, º çàïàñíèé òåí, ÷óäîâî ïå÷å,
ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-266-83-09
 Çàäíº êîëåñî ç âòóëêîþ, ïðóòè êðóãëÿê 12 ìì, 20
ìì; ðåëüñè 12, 24, äîâæ. 1ì60ñì., äîñêè îñèêîâ³,
êðóãëÿê, äóá, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ, ãëèíà á³ëà. 067889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52

485461

486503

 Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì.,
ñêðèíÿ, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, ñò³ë âóëèöÿ, áàíêè
ñêëÿí³. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52

 Ãîëóáè áîéíèõ ïîð³ä,êðîëåíÿòà äåêîðàòèâí³
âèñëîâóõ³, ñòîâáóð äåðåâà ãîð³õ. 067-394-60-27

 Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ, ïåðôàðàòîð
ÁÎØ-840 W,áîëãàðêà Ìàê³òà-720 W, ìîòîïèëà Øò³ëü
MS-461. Âñå íîâå. 097-238-27-51

486269

486906

 Ìîòîòðàêòîð ïî ñîá³ñòî¿ìîñò³ ìîòîáëîêà. 067493-22-16

 Ãàðíèõ êðîëåíÿò. 067-889-16-25

 Äð³áíó êàðòîïëþ, êîðìîâèé áóðÿê. 096-846-87-64

486909

 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 097-463-35-82

 Ïîðîñÿòà ïåòðåí. 067-199-86-20

 Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò. 068-917-93-86
 Ñàïîãè áîòôîðòè 37-38 ð. ÷îðí³ çàìø. íà ì³õó
íàòóðàëüí³; øóáà æ³íî÷à ÷îðíà íàòóðàëüíà, âîâê 4850 ð.; áëåíäåð âèðîáíèê Í³ìå÷÷èíà. 063-418-31-52
 Ñèäóøêè â³ä ³íîìàðêè â õîðîøîìó ñòàí³, äèñêè ìåòàëåâ³ R 15, çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à 412
íîâ³,äèñêè äî ïðèöåïà 2 ÏÒÑ 4. 067-422-36-17
 Ñ³íî â òþêàõ, êîðìîâèé áóðÿê, ÿ÷ì³íü. 096-71345-50
 Ñ³íî íåäîðîãî. 096-543-78-08
483965
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

485694
486658

 Ñ³íî ñàäêîâå íåäîðîãî, îïðèñêóâà÷ æóê³â
íà àêóìóëÿòîð³, îïðèñêóâà÷ ðó÷íèé (íîâ³);
åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ íàñò³íí³, äóéêè íîâ³, âîäÿí³ íàñîñè, çàï÷àñòèíè äî àâòî. «Ìîñêâè÷», äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 6-10 ðîê³â äëÿ ä³â÷èíêè. 068-216-34-20

486903

486526

 Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ.
098-254-37-48
 Ò- 40 ÀÌ. 098-783-45-02
 Òåëåâ³çîð «ñàìñóíã», «Äåî», øâåéí³ ìàøèíè,
ä³íàì³êè ê³íàï 2õ50w, ïàÿëüíó ëàìïó, ïåðôîðàòîð,
áîëãàðêó, êëàâ³àòóðó, â³äåîêàìåðó, áåçïåðåá³éíèê.
093-140-74-34
 Òåëåâ³çîð á/ó «Ñàìñóíã» â õîðîøîìó ñòàí³. 063335-97-54
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé JVC â ãàðíîìó ñòàí³. 063243-00-43, 067-720-97-84
 Òåëè÷êó 8 ì³ñÿö³â. 093-767-92-80
 Ò³ëüíà êîðîâà. 067-838-81-57
 Òðóáè àñáîöåìåíòí³, ä³àìåòð 200 ìì íà äèìîõîä ÷è
êàíàë³çàö³þ ç ç`ºäíóâàëüíèìè ê³ëüöÿìè. 097-170-90-05
 Õîëîäèëüíèê «Àòëàíò», íåäîðîãî. 063-293-20-08
 Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-35317-70, 093-041-69-49
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà
â³êíà. 067-457-08-87
 1-íî ê³ì. êâ., 1-é ïîâ., 37 êâ. ì., ðàéîí ó÷èëèùà ç
îïàëåííÿì. 093-704-31-57
 1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 5-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-70431-57
 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, ïëîùà 56 êâ.
ì., ö³íà äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè âàéáåð. +420775548604

486385

 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, áåç ðåìîíòó, ïëîùà 63 êâ. ì., âóë. Ìàòðîñîâà, ð-í 3 øêîëè. 096-721-16-96
 3-õ ê³ì. êâ., 67 êâ. ì. â öåíòð³ âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â
13, 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ. 067-735-28-10
 3-õ ê³ì. êâ., âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23. 068-507-23-60
 3-õ 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., 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., 59,4 çàãàëüíà ïëîùà, äîáóäîâ. áàëêîí
5,9; ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë, ð-í ÏÐÁ. 067707-85-68
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30,
ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³
ê³ìíàòè îêðåì³, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, º ï³äâàëüíå
ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðåìèì âõîäîì, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096-279-3185, 063-262-67-91

 2-õ ê³ì. êâ., âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, ì/ï â³êíà
òà áàëêîí, áåç ïîñåðåäíèêà. 097-209-80-19 Îëåã

 4-õ ê³ì. êâ., (ð-í ó÷èëèùà), 86 êâ. ì., 2-é ïîâåðõ,
íå êóòîâà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñòàí æèëèé, ãàðàæ 2-õ
ïîâåðõ., ï³äâàë. 096-176-45-23 Ãàëèíà

 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà.
093-704-31-57

 Áóäèíîê 1/2 â öåíòð³, 3-õ êâ., âóë. Ï. Îðëèêà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-392-93-20, 098-974-29-35

 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.
Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57

 Áóäèíîê 10*5,5 êâ. ì., ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé,
ïîãð³á, 9 ñîò. çåìë³. 063-364-45-40, 093-007-75-90

486879

 Áóäèíîê 76,7 êâ. ì., ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 38 ñîòîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 38, îïàëåííÿ ï³÷íå,
ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, êîïàíêà. 097-628-80-73,
093-419-93-87
 Áóäèíîê 83 êâ. ì., öåãëÿíèé íà äâ³ ïîëîâèíè, ïî
âóë. Ìàòðîñîâà, äîêóìåíòè ãîòîâ³, ä³ë. 18 ñîò., ãàç,
êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãðèá, ä³ëÿíêà äîãëÿíóòà.
067-445-11-58
 Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé
ñòàí. 093-704-31-57
 Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü
äî ð³÷êè, ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 õâ. äî ë³êàðí³ òà äî
öåíòðà, â äîì³ ãàç, âîäà, ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå òèõå,
ãàðí³ ñóñ³äè - 450 000 ãðí. 096-909-17-15 Îëåêñàíäð,
068-814-64-66
 Áóäèíîê â ñ. Ìàõí³âêà, òåðì³íîâî, â çâÿçêó ç
ïåðå¿çäîì, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî â³ä öåíòðó. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ
ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-60-57-822

 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2-õ ïîâåðõîâèé ç
íàäâ³ðíèìè ïðèáóäîâàìè, 0,15 ãà., âóë. Ñîô³¿âñüêà.
067-754-44-65
 Áóäèíîê êàï³òàëüíèé 97êâ.ì., 4-ðè ê³ìí., âåëèêà
êóõíÿ, âèñîê³ ïîòîëêè, òóàëåò, âàíà, ãàç+ãðóáà, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë.
18 ñîò., âóë Ìåäîâà 30. 098-676-25-96
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Äîâæåíêà 67. Çâåðòàòèñü
8-à Ãâàðä³éñüêà 8, êâ 3.
 Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí,
âóë 9-ãî 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. Âåðíèãîðîäîê,83 êâ. ì., öåíòð ñåëà,
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ãîñï.
áóä³âë³. 068-346-54-35

 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà
ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³.
098-597-08-78, 093-596-41-56

 Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, âóë. Áîá³â ßð 8, á³ëÿ
áóäèíêó º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñàäîê, 69
ñîòîê çåìë³. 073-094-07-97 Ñåðã³é

 Áóäèíîê âóë. Êàòóêîâà, ð-í ó÷èëèùà, óòåïëåíèé,
ì/ï â³êíà, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ïëîùà 69 êâ. ì. çåìåëüíà
ä³ëÿíêà 5 ñîò. 068-957-58-91, 063-462-86-03

 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç
òà ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67,
063-486-01-79, 093-031-24-52

 Áóäèíîê âóë. Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãîñï. áóä³âë³:ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ãëèáîêèé ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ë., ìîæëèâèé
îáì³í, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. 063-688-19-93,
063-692-96-12

 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, ãàç, ïîãðåá, õë³â, êðèíèöÿ, âóë.
Íîâèé ñâ³ò 14. 098-413-03-39

 Áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàëåííÿ.
093-704-31-57

 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, º õë³â, ïîãð³á,
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà. 098854-22-31

 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÷íîñòÿìè,
çàã. ïëîùà 102 êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà
ê³ìíàòà, º äâà ñàðà¿, ïîãð³á, äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà,
ñàäèáà äîãëÿíóòà, 7 ñîòîê çåìë³. 098-740-51-13
 Áóäèíîê ç 2-õ ïîëîâèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, îêðåì³
âõîäè, âóë. Âîäîêà÷íà, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñîäîê, ñàðàé, ãîðîä. Ãàðíèé âàð³àíò äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè, àáî
2-õ ñ³ìåé. Ìîæëèâ³ ³íø³ âàð³àíòè. 093-488-83-20
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â çåëåíîìó çàòèøíîìó ì³ñö³,
ñ. Êîçÿòèí, 80 êâ. ì., 5 ê³ìí., âåëèêà êóõíÿ, òóàëåò,
âàíà, óñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï. áóä³âë³, 10 ñîò. çåìë³, 2-à
ñàäî÷êè. 097-628-48-13, 073-058-41-21
486902

486261

 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.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 ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà,
ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé
îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6
ñîò. çåìë³.,â ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57
 Ìàãàçèí 50 êâ.ì., öåíòð. 093-704-31-57
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 Áóäèíîê, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³. ñ.
Іâàíê³âö³, êîñòþì äëÿ çàíÿòòÿ êàðàòº. 097-978-21-88
 Áóäèíîê, òåðì³íîâî â ñ. Іâàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà) ç
óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìë³ 18 ñîòîê-ïðèâàòèçîâàíà,
ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, ë³ñ ÷åðåç ãîðîä, äî Êîçÿòèíà 4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

 ÂÀÇ 2110, 1,5 êëàïàíîâ, çåëåíà, 2003 ð.â, â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïîâàðåíà, ïîôàðáîâàíà, ïîðøíÿ çàì³íåí³
ç âèòî÷êàìè êëàïàíà. 096-798-00-70
 ÂÀÇ 2115, êîë³ð ñ³ðèé, 2003 ð. 063-809-21-29
 Äåî ñåíñ 2006 ð., äâèã. 1.3, ãàç, áåíçèí, òîðã, ãàðíèé ñòàí. 096-612-72-14

 Äà÷íà çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.
093-704-31-57

 Êîìáàéí êëàñ Êîíñóë, 3 ì. æàòêà â äîáðîìó ñòàí³.
097-577-26-86

 Äâà ôóíäàìåíòè ï³ä ãàðàæ³ 6*12 á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 067-430-51-19

 Ëàíîñ «SE» 2003 ð.â., ãàç-áåíçèí, öåíòðàëüíèé çàìîê, ãàðíèé ñòàí. 068-051-70-30

 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó.
093-704-31-57

 Ìîïåä «ßìàõà», 4 òàêòíå âîäÿíå îõîëîäæåííÿ,
³íæåêòîð, ÷îðíîãî òà ñèíüîãî êîëüîðó. ì. Êîçÿòèí
096-798-00-70

 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ).
063-342-67-53

 Ñêóòåðè á/â «Âàéíåð». 098-059-08-05

 Çåì. ä³ëÿíêó, ïðèâàòèçîâàíà, ñ. Ïëÿõîâà, 16 ñîò.,
äîêóìåíòè ãîòîâ³. 097-302-85-55

 Ò- 40 ÀÌ. 098-783-45-02

 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë.
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35

 Òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-40 ç êàá³íîþ. 097-577-26-86

 Òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-280+ôðåçà. 097-577-26-86

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 35 ñîò., öåíòð ñ. Ñåñòðèí³âêà.
067-587-91-62

ÊÓÏËÞ

 Îáì³íÿþ áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò.
çåìë³ íà 2-õ ê³ì. êâ. â öåíòð³+ äîïëàòà. 093-596-4156, 098-597-08-78

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

 Ñàäèáó ñ. Æóðáèíö³ º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé
ï³ä îäíèì äàõîì; ñàäîê, ïîãð³á, 0,50 ãà çåìë³. 097756-61-98
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 8/2, ïëîùà 55.7
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, òóàëåò ³
âàííà â êâàðòèð³, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093091-65-42, 097-642-08-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093704-31-57
 ×àñòèíó áóäèíêó âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, âîäà,
ï³÷íå îïàë., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 098-597-08-40

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 ÂÀÇ 21099, 1998 ð., îá`ºì 1,5 äâèãóí òà õîäîâà â
äîáðîìó ñòàí³, äèñêè, â³êíà òîíîâàí³, ñòàí äîáðèé.
096-429-54-59

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

 Áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè, ìëèíè á/ó â ëþáîìó
ñòàí³, ïåðåäíþ ñòóï³öó «Ìîñêâè÷à», ìèñëèâñüê³ íàáî¿,
ïîðîõ, äð³á. 068-216-34-20
 Âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21 Àíäð³é
 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Êàðòîïëþ ì³ëêó òà êîðìîâèé áóðÿê ïî 1 ãðí./êã.
097-793-55-95

 Øàïêó àíäàòðó-íîðêó. 098-654-95-09

 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ., ð-í øêîëè ¹3. 067-125-91-30

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

 Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 149 068-692-87-15

Ð²ÇÍÅ
 Â³çüìó íà êâàðòèðó ïîì³÷íèöþ äî 50-òè ðîê³â. Ãàëèíà 098-651-42-66
 Çäàì 1-íî ê³ì. êâ., âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, á³ëÿ
«Öåñ³ñ»,÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê. 067-587-91-62

 Êàðòîøêó. 067-159-28-54

 Çäàì 1-íî ê³ì. êâàðòèðó â ð-í³ ó÷èëèùà íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. 063-641-90-25

 Íåïðàöþþ÷ó ñîêîâèæèìàëêó «Ðîñèíêà» â
êîìïëåêò³. 068-461-13-64

 Çäàì 1-íî ê³ìí. êâ. ç ºâðîðåìîíòîì â öåíòð³ ì.
Êîçÿòèí (ç òâàðèíêàìè íå òóðáóâàòè). 063-288-41-88

 Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè. 093-340-97-23

 Çäàì 1-íî ê³ìí.êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ. 093704-31-57

 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

 Çäàì 2-õ ê³ì. êâ. öåíòð. 097-354-76-66
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ., á³ëÿ ó÷èëèùà. 093-488-78-48

 Çäàì â Ä. Ìàõàðèíöÿõ 80 ñîò. ñàäèáè íà òðèâàëèé
òåðì³í, àáî ïðîäàì ïî âàø³é ðîçóìí³é ö³í³. 050-328-43-98
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ. ì., ç ðåìîíòîì
ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí â öåíòð³ ì³ñòà. 063-934-30-93
 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 ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çí³ìó òåðì³íîâî 1-íî ê³ì. êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í â ì. Êîçÿòèí. 068-705-46-50, 098-833-88-71
 Ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè ç ïðîäàæó ìåáë³â òà ³íøèõ
òîâàð³â. 097-147-84-88
 Øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³ â ì. Êîçÿòèí. 093885-30-82, 096-431-96-84
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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ГОРОСКОП НА 28 СІЧНЯ — 3 ЛЮТОГО
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Не виключено, що у вас з'явиться
схильність до витання в хмарах. В результаті, коли у вас щось не вийде, ви
можете почати турбуватися сильніше,
ніж це того варте.

Тиждень обіцяє бути досить передбачуваним і звичайним. У вас може
пропасти на час інтерес до питань
кар'єри, замість неї на перший план
може вийти прагнення до особистої
свободи.

ТЕЛЕЦЬ
На початку тижня вам загрожує невдоволення згори. Наприклад, начальство
може критикувати темпи вашої роботи.
У будь-якому випадку, претензії будуть
обгрунтовані, тому запасіться терпінням і, зробіть вигляд, що розкаюєтеся.

СКОРПІОН

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

На роботі покажіть себе спокійною і
врівноваженою людиною, яка не гнівається через дрібниці, але й не дозволяє
сідати собі на шию. У вас зараз цілком
благополучний і успішний період.

Можливі хороші новини, перспективні ділові пропозиції. В середині
тижня не виключений перерозподіл обов'язків в робочому колективі,
в результаті чого особисто ви можете
отримати більшу самостійність.

Традиційний підхід до вирішення проблем не завжди буде вдалим: можливо,
вам варто переглянути деякі свої погляди. Прислухайтеся до думки близької
людини, вона бажає вам добра.

РАК

КОЗЕРІГ

Постарайтеся приборкати свої амбіції.
Наполеглива праця і так допоможе
вашому просуванню кар'єрними сходами. Зараз не час уникати дійсності і
йти в світ ілюзій. У середу вас можуть
порадувати діловими пропозиціями.

Дайте простір фантазії, і ваші мрії можуть втілитися в життя. У четвер гарні й
корисні поїздки, знайомства і подорожі, не відмовляйтеся від своїх планів.

ВОДОЛІЙ

ЛЕВ
Цього тижня вас може очікувати
творчий підйом і несподівано вдале
рішення складних завдань, до яких ви
раніше не знали, як підступитися. Важливо не упустити ініціативу зі своїх рук.

Ваші грандіозні плани варто скоротити до реального обсягу. Інакше
розчарування не уникнути. В середині тижня ймовірні відрядження,
які дозволять вам відволіктися від
деяких проблем.

ДІВА

РИБИ

Постарайтеся нинішнього тижня не піддаватися на спокуси і провокації. Краще
заздалегідь намітити лінію своєї поведінки і дотримуватися її, а не міняти
рішення по кілька разів за день. Варто
стежити за своїми висловлюваннями.

Цього тижня у вас може виникнути
потреба в нових враженнях. У четвер
у ваше життя може увійти якась приємна суєта, будьте уважні, занурившись
у цю справу, ви ризикуєте забути про
більш важливе і термінове.

АНЕКДОТИ
— Вовочко, ти навіщо стукнув
дядька Петра цеглиною
по голові?
— Я більше не буду…
— А йому більше й не треба…

***

На прийом до лікаря заходить
маленька дівчинка. Похмура
така.
Лікар (мило усміхаючись)
запитує:
— Дівчинко, а що тобі болить?
Маленька дівчинка, понуро:
— Живіт.
Лікар, усе тим таки ласкавим
голосом і з тією ж усмішкою:
— А як ти какаєш: кашкою,
горошком, ковбаскою?
Маленька дівчинка, ще
понуріше:
— Гі*ном.

***

Кореспондент запитує
директора божевільні, який
тест є критерієм для виписки.

— Ми наливаємо повну ванну
води, кладемо поруч чайну
ложечку й велику кружку, й
пропонуємо звільнити ванну
від води.
Кореспондент посміхається й
каже:
— Ну, будь-яка нормальна
людина візьме кружку.
— Ні, — каже директор, —
нормальна людина вийме
пробку.

***

Лікар: — Курили колись?
Дідусь: — Не курив і не пив
ніколи.
Лікар: — Ет, і не встигнете
тепер.

***

Ходять дві подруги
магазинами, перебирають
одяг, взуття. Підходить
молодий продавець:
— Можу я вам чимось
допомогти?

— Так, нам треба вибрати
блузку.
— Який ваш розмір?
Одна: — Зріст 170, вага 60,
90–60–90, 3-й розмір грудей…
Друга: — Марусю! Марусю,
схаменися! Ти не в Інтернеті!

***

— Лікарю, розумієте, жінка мені
зраджує, я це точно знаю, але
от роги чомусь не ростуть…
— Та ні, це ж такий образний
вислів. Вони й не мають
виростати.
— Ху, слава Богу, а то я вже
було подумав, що мені кальцію
бракує…

***

У реанімацію привозять
пораненого з ножем, що
стирчить проміж лопаток. Лікар
запитує:
— Боляче?
Поранений:
— Тільки коли сміюсь…
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