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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

КОЗЯТИНЧАНКА 
СТВОРЮЄ ЛЯЛЬКИ

РОЗГАДАЙТЕ КРОСВОРД «ВОКЗАЛЬНИЙ»
с. 9

с. 7

 У мережі ходить 
новина про те, 
що з нового 
навчального року 
старшокласникам 
з малих міст і сіл 
доведеться їздити на 
уроки у великі міста 

 Бо відповідно до 
нового закону про 
освіту, старші класи 
будуть тільки у 
населених пунктах, 
де проживає більше 
50 тисяч населення. 
У Козятині 23,7 тисячі 

 Чи справді все 
так страшно, чи 
поки немає причин 
панікувати? 

с. 6

ПРО ЦЕНТРАЛЬНУ 
ВУЛИЦЮ
Вулиця Героїв Майдану однією 
з перших з’явилася на мапі 
нашого міста і за час свого 
існування не раз міняла назву. 
Тут був перший ринок, кінотеатр 
та школа. Ми зібрали цікаві 
факти про минуле вулиці с. 12

ЧИМ ГОДУЮТЬ 
ДІТЕЙ У ШКОЛАХ
 Після нововведень у шкільному 
меню, ми вирішили перевірити, 
чи діють вони у козятинських 
школах. Дізналися, чому рідко 
варять супи та не дають сосисок? 
З чим їдять «Пасту» та що 
таке «Мозаїка»? с. 3

ЧИ БУДУТЬ ЗАКРИВАТИ
СТАРШІ КЛАСИ У ШКОЛАХ?

ОЛЕНІ ПОТРІБНА 
ВАША ДОПОМОГА с. 5
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ÍÎÂÈÍÈ

ІНФОРМАГЕНЦІЯ RIA 

 Ó ï’ÿòíèöþ, 29 ñ³÷íÿ, áëèçüêî 
22 ãîäèíè íà âóëèö³ Ãðóøåâ-
ñüêîãî, íåïîäàë³ê Ìóçåþ ³ñòîð³¿ 
íàøîãî ì³ñòà, âîä³é á³ëî¿ ³íî-
ìàðêè, íå âïîðàâøèñü ç êåðó-
âàííÿì, âð³çàâñÿ â åëåêòðîîïî-
ðó. Êð³ì çàë³çîáåòîííîãî ñòîâïà, 
àâòî çà÷åïèëî ùå é äåðåâî.

Ñâ³äêè àâàð³¿ íà ì³ñö³ ïîä³¿ 
áóëè íå äóæå îõî÷³ ðîçïîâ³äàòè 
ïðî ³íöèäåíò íà äîðîç³. Á³ëüøå 
ãîâîðèëè ïðî â³äñóòí³ñòü ñâ³òëà 
â ñâî¿õ äîìîãîñïîäàðñòâàõ, í³æ 
ïðî ñàìó àâàð³þ.

Ïàí Ñåðã³é ðîçïîâ³â, ùî â³í 
áóâ ó ãîñòÿõ ó ñâîº¿ ñåñòðè. Âæå 

ç³áðàâñÿ éòè äîäîìó, ÿê íåïî-
äàë³ê ïðîëóíàâ ñêðåã³ò ³ â áó-
äèíêó ïîãàñëî ñâ³òëî. ²íøèé 
íàø ñï³âðîçìîâíèê, íàçâàòèñÿ 
íå çàõîò³â, ðîçïîâ³â íàñòóïíå:

— Çíàþ, ùî àâò³âêà íå «Æè-
ãóëü», à ÿêî¿ ñàìå áóëà ìàðêè, 
ÿ íå ïðèäèâëÿâñÿ. Ñêîð³ø çà âñå 
âîä³é íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì 
÷åðåç âæèâàííÿ îêîâèòî¿. Õî÷à 
íå ìîæíà â³äêèäàòè òîé ôàêò, 
ùî àâò³âêó çàíåñëî, áî äîðîãà 
áóëà íå ïîñèïàíà. Ò³ëüêè, ÿêå 
òåïåð öå ìàº çíà÷åííÿ? Ãî-
ëîâíå, ùî ï’ÿòåðî õëîïö³â, ÿê³ 
áóëè â àâò³âö³, íå óøêîäæåí³. 
Õëîïö³ â ñîðî÷ö³ íàðîäèëèñÿ, ³ 

öå ãîëîâíå, — ï³äñóìóâàâ ñâ³äîê 
àâàð³¿.

— Íà âîä³ÿ ñêëàëè ïðîòîêîë 
çà 130 ñòàòòåþ (Êåðóâàííÿ òðàí-
ñïîðòíèìè çàñîáàìè àáî ñóä-
íàìè îñîáàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷-
íîãî ÷è ³íøîãî ñï'ÿí³ííÿ àáî 
ï³ä âïëèâîì ë³êàðñüêèõ ïðå-
ïàðàò³â, ùî çíèæóþòü ¿õ óâàãó 
òà øâèäê³ñòü ðåàêö³¿ — ïðèì.
àâò.), — ïðîêîìåíòóâàëà ãàçå-
ò³ ñòàðøèé ³íñïåêòîð ñåêòîðó 
ìîí³òîðèíãó, ëåéòåíàíò ïîë³ö³¿ 
Òåòÿíà Êî÷íåâñüêà. — Â äàí³é 
ÄÒÏ ïðåòåíç³é í³õòî í³ äî êîãî 
íå ìàâ.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Êîëè äî ïî÷àòêó ç³áðàííÿ 
ùîäî âèñîêèõ òàðèô³â íà åíåð-
ãîíîñ³¿ çàëèøàëîñÿ 10 õâèëèí, 
Åäóàðä Äåìá³öüêèé, ÿêîãî 
íà ìèíóë³é çóñòð³÷³ îáðàëè 
ãîëîâîþ òàðèôíîãî ìàéäàíó, 
ïîä³ëèâñÿ ç ïðèñóòí³ìè, ÿê 
ïðîõîäèëà Âñåóêðà¿íñüêà ïðî-
òåñòíà àêö³ÿ, ÿêà çàâåðøèëàñü 
ï³ä ïîñîëüñòâîì ÑØÀ. Â³í ðîç-
ïîâ³â, ùî ï³äïðèºìö³, òàðèôí³ 
ìàéäàí³âö³ òà àâòîìîá³ë³ñòè íà-
ñòóïíîãî ðàçó êîîðäèíóâàòèìóòü 
ñï³ëüí³ ä³¿ ³ âèìîãè òà áóäóòü äî-
áèâàòèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³ ðàçîì.

Êîëè íà ãîäèííèêó áóëî 
ð³âíî 12, êîçÿòèí÷àíè, ÿêèõ 
çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè 
áóëî áëèçüêî 70 îñ³á, ï³øëè 
íà çâè÷íå ì³ñöå — äî ñõîäèíîê 
á³ëÿ áóäèíêó êóëüòóðè. Äåõòî ç 
ïðèñóòí³õ íàð³êàâ, ùî äî îñòàí-
íüîãî íå çíàëè, ÷è â³äáóäåòüñÿ 
òàðèôíå ç³áðàííÿ. Âèð³øèëè, 
ùî òðåáà ïåðåäàâàòè îäí³ îä-
íèì, ùî ç³áðàííÿ â Êîçÿòèí³ 
çáèðàòèìóòüñÿ êîæíîãî òèæíÿ 
äîòè, ïîêè íå ïåðåãëÿíóòü òà-
ðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Åäóàðä Äåìá³öüêèé çà÷èòàâ 
çàÿâó äî êåð³âíèöòâà ³ äåïóòàò-
ñüêîãî êîðïóñó Êîçÿòèíñüêî¿ 
ãðîìàäè. Â³í çàçíà÷èâ, ùî Â³-
ííèöÿîáëãàç áåçï³äñòàâíî âñòà-

íîâëþº òàðèôè íà ïðèðîäíèé 
ãàç òà ãàçîïîñòà÷àííÿ, ÿêèé 
ïðîõîäèòü ïðèâàòíèìè ãàçî-
âèìè ìåðåæàìè ãðîìàäè ì³ñòà.

— Çâåðòàºìîñÿ äî âàñ òà äåïó-
òàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ð-
êè ï³äñòàâ ïåðåõîäó ó âëàñí³ñòü 
Â³ííèöÿîáëãàçó ãàçîâèõ ìåðåæ 
ÎÒÃ, — êàçàâ ïàí Åäóàðä. — 
Äðóãèì ïóíêòîì çâåðíåííÿ ìè 
ïðîïîíóºìî ì³ñüê³é ðàä³ ïðè-
éíÿòè ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü 

âñþ ãàçîâó ìåðåæó ÎÒÃ. Òîáòî 
ïåðåäàºìî íàø³é êîìóíàëüí³é 
âëàñíîñò³ íàø³ ìåðåæ³ ³ íå ïëà-
òèìî çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó. 
Òðåòº: ð³øåííÿ ì³ñüêðàäè ïðî-
ñèìî îïóáë³êóâàòè â ÇÌ² ³ 
íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè, — ñêàçàâ 
Åäóàðä Äåìá³öüêèé.

Ïîò³ì ãîëîâà òàðèôíîãî ìàé-
äàíó ðîçïîâ³â ïðî âëàñí³ ìåòîäè 
áîðîòüáè ç ãàçîâèêàìè.

— Ïëàòèòè ÷è íå ïëàòèòè 
çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó, öå 
ñïðàâà êîæíîãî... Ïðîïîíóþ íà-

ГРОМАДА ЗВЕРНУЛАСЯ З ЗАЯВОЮ 
ДО КЕРІВНИЦТВА МІСТА 
Козятинчани не здаються  
Козятинська громада в останній день 
січня зібралася на черговий тарифний 
майдан. Перед присутніми виступили 
активісти. Вони зачитали звернення 
до міської ради, щоб вона розслідувала, 
як газогін громади став власністю облгазу 

Автівка влетіла у стовпа. Ніхто з людей не постраждав 

ДТП на Грушевського: іномарка в’їхала в електроопору

ïèñàòè çàÿâó ó ÐÃÊ, ùîá âîíè 
ï³äðàõóâàëè, ñê³ëüêè âè ïåðå-
ïëàòèëè çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó 
ó 2019 ðîö³ ³ ñê³ëüêè âè ïîâèíí³ 
ñïëàòèòè ïî â³äíîøåííþ äî âè-
êîðèñòàíîãî ãàçó ó 2020 ðîö³, — 
êàçàâ Äåìá³öüêèé. — À ùîá 
äî âàñ íå ïðèéøëè ïåðåêðèâàòè 
ãàç, íà âîðîòàõ òðåáà ïîâ³ñèòè 
òàáëè÷êó, ÿê ãàçîâèêè ïîâèíí³ 
ä³ÿòè â ìåæàõ çàêîíó. Àäæå ïå-
ðåêðèòè âàì ìîæóòü ãàç ò³ëüêè 
çà ð³øåííÿì ñóäó.

Ïðàâîçàõèñíèê Âîëîäèìèð 
Öèìáàëþê ðîçïî÷àâ ñâ³é âèñòóï, 
ðîçãîðíóâøè ãàçåòó ç îáëè÷÷ÿìè 
íîâîîáðàíèõ äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ 
ðàäè ³ çàïèòàâ: «Äå âîíè? Ìè ¿õ 
îáèðàëè, ùîá âîíè âèð³øóâàëè 
ïèòàííÿ ãðîìàäè». Ïîò³ì ðîçïî-
â³â ïðèñóòí³ì, ùî ðîáèòè, êîëè 
ïðèõîäÿòü ãàçîâèêè ç áàæàííÿì 
ïåðåêðèòè ãàçîïîñòà÷àííÿ áåç 
ð³øåííÿ ñóäó.

— Ïðî òàêèé ôàêò òåëåôîíóé-
òå íà 102. Êîëè ñëóæáà 104 ïî-
ðóøóº çàêîí, òî é âè ìîæåòå 
çâåðòàòèñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â, 
ùî äî âàñ óâ³ðâàëèñÿ íåâ³äîì³. 
Ãðîìàäÿíèí ìàº áóòè çàõèùå-

íèé äåðæàâîþ. Êîëè êîíñòè-
òóö³éí³ ïðàâà ãðîìàäÿí ïî-
ðóøóþòüñÿ, âîíè ñàì³ ìàþòü 
ïðàâî çàõèùàòèñÿ, — êàçàâ ïàí 
Âîëîäèìèð.

Âàëåð³é Ñàâ÷åíêî ç ïàíîì 
Ïàâëîì ï³äíÿëè ïèòàííÿ òà-
ðèôó íà âîäó.

— Ìåí³ ïðèéøëà â³äïîâ³äü 
â³ä äåðæàâíîãî ðåãóëÿòîðà ö³í 
ÍÊÐÅÊÏ. Âîíè ïîâ³äîìèëè, ùî 
êîëè ìàëî â³äáóòèñÿ ïîäîðîæ-
÷àííÿ ö³íè íà âîäó â 2020 ðîö³, 
òî äåðæàâíèé ðåãóëÿòîð çàïðî-
øóâàâ íà çóñòð³÷ êåð³âíèê³â 
ì³ñöåâîãî âðÿäóâàííÿ, — êàçàâ 
ïàí Âàëåð³é. — ² â òîìó æ äî-
êóìåíò³ ïîâ³äîìèëè, ùî ì³ñöå-
âå êåð³âíèöòâî ïðî³ãíîðóâàëî 
òàêó çóñòð³÷... ßêáè êîçÿòèíñüê³ 
ìîæíîâëàäö³ ïîáóâàëè íà ò³é çó-
ñòð³÷³, ìîæëèâî ó íàñ íå áóâ áè 
òàðèô á³ëüøå 41-¿ ãðèâí³.

Ïàí Ïàâëî êàæå: «Ìèíóëî¿ 
íàøî¿ çóñòð³÷³ ÿ ïîñòàâèâ ïèòàí-
íÿ ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Òåòÿí³ ªð-
ìîëàºâ³é, ÷îìó íàø âîäîã³í ìè 
íå áåðåìî íà áàëàíñ ãðîìàäè? 
Âîíà â³äïîâ³ëà, ùî ó Áåðäè÷åâ³ 
âçÿëè ³ âîäîêàíàë ìàº 30 ì³ëü-

éîí³â áîðãó, ó íàñ áóäóòü âñ³ 60. 
ß ñï³ëêóâàâñÿ ç áåðäè÷³â÷àíà-
ìè. ̄ õ òàðèô áëèçüêî 30 ãðèâåíü 
íå âëàøòîâóº ³ âîíè ïåðåñòàëè 
ïëàòèòè».

Íà çàâåðøåííÿ òàðèôíî¿ àê-
ö³¿, ÿêà òðèâàëà áëèçüêî ï³âòîðè 
ãîäèíè, Åäóàðä Äåìá³öüêèé òà 
Â³êòîð Ðóäü çàêëèêàëè êîçÿòèí-
÷àí íàáèðàòèñÿ êîëåêòèâíîãî 
³ìóí³òåòó, âæèâàþ÷è  ñàëî, ÷àñ-
íèê òà öèáóëþ: «Àäæå äî òàðèô-
íî¿ ïåðåìîãè íàì äîâåäåòüñÿ ùå 
òðîõè âèõîäèòè».

Êîëè ëþäè ðîç³éøëèñÿ, ìè 
ïîö³êàâèëèñÿ äóìêîþ ïðàâî-
çàõèñíèêà Öèìáàëþêà. Çàêëèê 
íå ïëàòèòè ìîæå ä³ÿòè íà äóìà-
þ÷ó çà íàðîä âëàäó, à ÿê áóäå, 
êîëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïðîãî-
ëîñóþòü çàêîí Òðåòüÿêîâî¿ â³ä-
áèðàòè â ëþäåé æèòëî çà êîìó-
íàëüí³ áîðãè?

— Çà öå íå ïðîãîëîñóþòü. Öå 
ñóïåðå÷èòü çàêîíó, — âïåâíåíèé 
Âîëîäèìèð Öèìáàëþê ³ ïðî-
öèòóâàâ ñòàòòþ 60 Êîíñòèòóö³¿ 
Óêðà¿íè: «Í³õòî íå çîáîâ'ÿçàíèé 
âèêîíóâàòè ÿâíî çëî÷èíí³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ÷è íàêàçè»

Вже четвертий тиждень щонеділі люди приходять на площу 
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Äåõòî ç ïðèñóòí³õ 
íàð³êàâ, ùî äî 
îñòàííüîãî íå çíàëè, 
÷è â³äáóäåòüñÿ 
÷åðãîâå òàðèôíå 
ç³áðàííÿ 
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ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ç ïî÷àòêó ðîêó â óêðà¿íñüêèõ 
øêîëàõ çàïðîâàäèëè íîâå ìåíþ 
â³ä ªâãåíà Êëîïîòåíêà. Íàä 
éîãî ðîçðîáêîþ ïðàöþâàëà ñïå-
ö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà, äî ÿêî¿ 
óâ³éøëè ïðåäñòàâíèêè ÌÎÇ, 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, äèòÿ÷³ 
åíäîêðèíîëîãè ³ ä³ºòîëîãè.

Êîìàíäà â³äîìîãî êóë³íàðà 
óïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â çàéìàëàñü 
ðîçðîáêîþ øê³ëüíîãî õàð÷óâàí-
íÿ. ßê çàóâàæóº ñàì ªâãåí³é, 
òèæíåâ³ ìåíþ äëÿ øê³ë ïî-
ëåãøàòü ðîáîòó êóõàð³â òà âè-
ð³øàòü ïðîáëåìó áåçãðàìîòíî 
ñêîìá³íîâàíî¿ òà îäíîìàí³òíî¿ 
¿æ³ â õàð÷óâàíí³ øêîëÿð³â. Òåïåð 
øêîëÿð³â íå ìîæíà ãîäóâàòè íà-
ï³âôàáðèêàòàìè (ïðîùàâàéòå, 
ñîñèñêè) òà øê³äëèâèìè ñíå-
êàìè. Ïëþñ, íà çàêîíîäàâ÷îìó 
ð³âí³ çìåíøåíî äî àäåêâàòíî¿ 
íîðìè ê³ëüê³ñòü ñîë³ ³ öóêðó 
â ¿æ³ ä³òåé. Âèð³øèëè ïèòàííÿ 
ïî ñïåö³ÿõ, çàâäÿêè ÷îìó ¿æà 
â øê³ëüíèõ ¿äàëüíÿõ òåïåð ìà-
òèìå ñìàê.

Ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
ä³þòü òàê³ íîâîââåäåííÿ â êî-
çÿòèíñüêèõ øê³ëüíèõ ¿äàëüíÿõ.

ЗАБОРОНИЛИ ПРОДАВАТИ 
СНЕКИ ТА ГАЗИРОВКУ 

— Ðîçïî÷íåìî ç òîãî, ùî ç 
1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó â îðãàí³çàö³þ 
õàð÷óâàííÿ â çàêëàäàõ çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè âíåñëè çíà÷í³ 
êîðåêòèâè, — êàæå çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
òà ñïîðòó Ëþäìèëà Êîíäðà-
òþê. — Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ ðîçðîáèëî íîâèé Ñà-
í³òàðíèé ðåãëàìåíò äëÿ çàêëàä³â 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, äå 
âêàçàëè, ÿê³ ïðîäóêòè ìîæíà 
³ ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè 
ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, à ÿê³ 
êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåí³. Òàê, 
çàáîðîíèëè ïðîäàâàòè ñíåêè, 
âàôë³ òà ãàçîâàíó âîäó, ùî òàê 
ïîëþáëÿþòü ä³òè.

Ðîçïîâ³ìî òð³øêè ïðî íîâ³ âè-
ìîãè õàð÷óâàííÿ. ßêùî ðàí³øå 
â çàêëàäàõ îñâ³òè äîçâîëÿëèñÿ, 
íàïðèêëàä, ìàêàðîíè ç ñîñèñ-
êàìè, òî íàðàç³ ì'ÿñí³ ïðîäóê-

ПАСТОЮ, АЛЕ БЕЗ СОСИСОК: 
ЧИМ ГОДУЮТЬ ДІТЕЙ У ШКОЛАХ?
Харчування  Після нововведень 
у шкільному меню, ми вирішили 
перевірити, чи діють вони у козятинських 
школах. Побували в ліцей-школі та взяли 
коментарі у міському відділі освіти. 
Чому рідко варять супи та не дають 
сосисок? З чим їдять «Пасту» та що 
таке «Мозаїка»? — дізнаєтесь у нашому 
ексклюзивному репортажі

òè âèêîðèñòîâóâàòè íå ìîæíà. 
À ëèøå îõîëîäæåíå ì’ÿñî òà 
ðèáó ìîðñüêó. Ç áóòåðáðîäàìè 
òàê ñàìî — âîíè áåç êîâáàñè. 
Ëèøå ìàñëî òà òâåðäèé ñèð.

Ôðóêòè òà îâî÷³ â ìåíþ 
îáîâ'ÿçêîâ³. Àáî â ñâ³æîìó âè-
ãëÿä³, àáî ïåðåðîáëåí³. Òàêîæ 
â Ñàí³òàðíîìó ðåãëàìåíò³ âåëè-
êó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ä³ºòè÷íîìó 
õàð÷óâàííþ. Òåïåð ó ðàç³, ÿêùî 
º äîâ³äêà â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ÷è 
ïåä³àòðà ïðî ïåâí³ ä³ºòè÷í³ ïî-
òðåáè äèòèíè, âëàñíèê çàêëàäó 
çîáîâ’ÿçàíèé îðãàí³çóâàòè îêðå-
ìå õàð÷óâàííÿ, ç óðàõóâàííÿì 
ðåêîìåíäàö³é ë³êàðÿ.

Äîäàìî, ùî â êîçÿòèíñüê³é 
ãðîìàä³ º ïðîáëåìí³ øêîëè, 
â ÿêèõ â³äñóòíº ãàðÿ÷å õàð÷óâàí-
íÿ. Òàì âîíî ëèøå áóòåðáðîäíå. 
Öå çàãàëüíîîñâ³òí³ øêîëè ¹ 2, 
3, ÇÍÂÊ ¹ 9 òà ²âàíêîâåöüêà 
ô³ë³ÿ.

— Íàðàç³ öå ïèòàííÿ íà ãî-
ñòðîìó êîíòðîë³ ³ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, — çàóâàæèëà 
Ëþäìèëà Êîíäðàòþê. — Âåäóòü-
ñÿ ïåðåìîâèíè ç ïîñòà÷àëüíè-
êîì ¿æ³. Ç äíÿ íà äåíü ìè áóäå-
ìî çíàòè äàòó, ç ÿêî¿ â øêîëàõ 
ðîçïî÷íåòüñÿ ïîâíîö³ííå ãàðÿ÷å 
õàð÷óâàííÿ.

ПРО ЗМІНИ В МЕНЮ 
ТА ЙОГО ВАРТІСТЬ 

Ùî ñòîñóºòüñÿ âàðòîñò³ øê³ëü-
íèõ îá³ä³â, òî äëÿ øê³ë, ÿê³ 
ãîòóþòü ñàì³, âîíà ñòàíîâèòü 
16 ãðèâåíü 40 êîï³éîê. À òàì, äå 
õàð÷óâàííÿ ïðèâîçíå — íà òðè 
ãðèâí³ äîðîæ÷å (19,40). Ó÷í³ ïî-
÷àòêîâèõ êëàñ³â òà óñ³ ä³òè ï³ëü-
ãîâèõ êàòåãîð³é ç 5 ïî 11 êëàñè 
õàð÷óþòüñÿ áåçêîøòîâíî. Òîáòî, 
çà êîøòè ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïåðåéäåìî äî ñàìîãî ìåíþ. 
Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Êîíäðà-
òþê, ÿêùî âçÿòè ë³öåé-øêîëó, 
òî òàì ðîçðîáèëè òðèòèæíåâå 
ìåíþ. Âíåñëè ïîïðàâêè â³ä 
Êëîïîòåíêà òà îíîâèëè ñòðàâè. 
Ïåðøà øêîëà òåæ âíåñëà êî-
ðåêòèâè, äîäàëè ñòðàâè, ÿêèõ 
ðàí³øå íå áóëî.

— Ïîñòóïîâî øê³ëüí³ ¿äàëüí³ 
ïåðåôîðìàòîâóþòüñÿ ³ âíîñÿòü 
ÿêóñü ðîäçèíêó äëÿ òîãî, ùîá 
ä³òÿì áóëî ñìà÷íî, — êàæå ïàí³ 
Ëþäìèëà. — Ó ìèíóëîìó ðîö³ 
ìè ïðîâîäèëè ìîí³òîðèíã îð-
ãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ ó ÇÇÑÎ ³ 
íåîäíîðàçîâî áà÷èëè, ÿê íà òà-

ð³ëêàõ ëåæàëè êàø³, ÿê³ ïîò³ì 
³øëè ó â³äõîäè, òî çàðàç ïðàê-
òè÷íî íåìàº òàêîãî, ùîá ä³òè 
íå ç’¿äàëè.

×åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 
ó ¿äàëüíÿõ äîòðèìóþòüñÿ äèñ-
òàíö³¿, çà ñòîëàìè ä³òè ñèäÿòü 
â øàõîâîìó ïîðÿäêó, ÷åðåç 
îäíîãî. Ìîæíà õàð÷óâàòè äâà 
êëàñè, àëå îáîâ'ÿçêîâî, ùîá 
ì³æ íèìè áóâ îäèí ñò³ë, ÿêèé 
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ. Êóõàð³ 
â øàïî÷êàõ, ðóêàâè÷êàõ, ìàñêàõ 
àáî çàõèñíèõ ùèòêàõ.

Ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ â óïðàâë³í-
í³ îñâ³òè òà ñïîðòó ìè çàâ³òàëè 
äî êîçÿòèíñüêî¿ ë³öåé-øêîëè. 
Â ¿äàëüí³ ñìà÷íî ïàõëî ïðèãî-
òîâëåíèì îá³äîì. Ñüîãîäí³ — 
öå ìîëî÷íà ðèñîâà êàøà, ÷àé ç 
ñèðíî-ìàñëÿíèì áóòåðáðîäîì.

— Ùîá ïåðåâ³ðèòè — ñìà÷-
íî êóõàð³ ãîòóþòü, ÷è í³, ñòðàâó 
ïîòð³áíî ñêóøòóâàòè, — êàæå 
äèðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
Îëåíà Á³ëÿíåöü.

×åñíî ñêàçàòè, êàøà íàãàäà-
ëà íàì ñìàê äèòèíñòâà. Âîíà ³ 
ñïðàâä³ áóëà ñìà÷íîþ, ðîç³ìë³-
ëîþ òà â ì³ðó ñîëîäêîþ.

«МОЗАЇКА» ТА «ПАСТА З 
СИРОМ ТА ЗЕЛЕННЮ» 

Ó ¿äàëüí³ ïðàöþþòü äâà êó-
õàð³, îäèí êîì³ðíèê òà îäèí 
ï³äñîáíèé ïðàö³âíèê. Âñüîãî 

õàð÷óºòüñÿ 400 ó÷í³â. Ïðîñòî-
ðå ïðèì³ùåííÿ, îíîâëåíèé ïî-
ñóä. Çàðàç òóò ìîæå õàð÷óâàòèñÿ 
íå á³ëüøå 80 ä³òåé (äî êàðàíòèíó 
öèôðà áóëà âäâ³÷³ á³ëüøîþ).

Ó ìåíþ ö³êàâ³ íàçâè. Íàïðè-
êëàä, º ñàëàò «Ìîçà¿êà» (â³äâà-
ðåíà ìîðêâà, îã³ðîê, ïàñåðîâàíà 
öèáóëüêà). ª «Áàáóñèí³ ñèðíè-
êè» ç³ ñìåòàííèì ñîóñîì. Çà-
ì³ñòü ìàêàðîí³â òóò ãîòóþòü ïàñ-
òó, ïîñèïàíó ñèðîì òà çåëåííþ. 
Âòðèìàòè áàëàíñ ì³æ ñìàêîì 
òà êîðèñòþ ïðîäóêò³â íåïðî-
ñòî. Ñåðåä íîâèíîê º ÷³çáóðãåð 
âëàñíîãî âèðîáíèöòâà (áóëî÷êà, 
êîòëåòà, òâåðäèé ñèð, êâàøåíèé 
îã³ðîê) òà ðèáíèé áóðãåð.

— Íàéá³ëüøå äî âïîäîáè 
ä³òÿì îâî÷åâå ðàãó ç òóøêîâà-
íèì ì’ÿñîì, — êàæå äèðåêòîð 
ë³öåé-øêîëè Îëåíà Á³ëÿíåöü. — 
Ãàðíî ¿äÿòü ë³íèâ³ ãîëóáö³ òà 
êàøó «Àðòåê». Ð³äê³ ñòðàâè, òàê³ 
ÿê ñóïè ³ áîðù³, êóõàð³ ãîòó-
þòü, àëå ð³äêî. Çá³ëüøèëîñÿ 
íàâàíòàæåííÿ. Òàêîæ äîäàì, 
ùî ïðîáóâàëè ìåíþ íà âèá³ð. 
Àëå ùîá éîãî ÷àñò³øå ïðàêòè-
êóâàòè, ÷åêàºìî íà çàâåðøåííÿ 
êàðàíòèíó.

Òîæ, ÿê áà÷èìî, êîçÿòèíñüê³ 
øêîëè éäóòü â íîãó ç ÷àñîì. 
Çâ³ñíî, íàä çì³íàìè òà îíîâ-
ëåííÿì ùå ïîòð³áíî ïðàöþâàòè. 
Àäæå ä³òè — ùå ò³ ãóðìàíè.

Наталія Топоровська в ліцей-школі працює більше 
30 років. Каже, що в них завжди смачно та корисно Çàðàç ì'ÿñí³ ïðîäóêòè, 

íàïðèêëàä, ñîñèñêè, 
âèêîðèñòîâóâàòè 
íå ìîæíà. Ëèøå 
îõîëîäæåíå ì’ÿñî 
òà ìîðñüêó ðèáó 

Сьогодні в меню рисова молочна каша, чай і бутерброд. 
Учні третіх та четвертих класів з задоволенням смакують обідом 
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Êîçÿòèí âõîäèòü äî «Àñîö³àö³¿ 
ì³ñò Óêðà¿íè» âæå áàãàòî ðîê³â. 
Ìè äîëó÷èëèñÿ äî îá’ºäíàííÿ 
ùå òîä³, êîëè ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ áóâ Îëåêñàíäð Ãâåëåñ³àí³. 
Ñàìà àñîö³àö³ÿ âèíèêëà ó ÷åðâ-
í³ 1992 ðîêó ÿê äîáðîâ³ëüíå 
îá’ºäíàííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ñïåðøó äî íå¿ 
âõîäèëî âñüîãî 35 ì³ñò. Íèí³, 
ÿê ñâ³ä÷èòü Â³ê³ïåä³ÿ, Àñîö³à-
ö³ÿ îõîïëþº 909 ãðîìàä. Öå äàí³ 
ñòàíîì íà ãðóäåíü 2020 ðîêó.

Ãîëîâíå çàâäàííÿ «Àñîö³àö³¿ 
ì³ñò Óêðà¿íè» — ïðîñóâàòè ³í-
òåðåñè òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä 
íà âñ³õ ð³âíÿõ äåðæàâíî¿ âëàäè. 
Äëÿ öüîãî îá’ºäíàííÿ çâåðòà-
ºòüñÿ äî âèñîêîïîñàäîâö³â, íà-
ëàãîäæóº ñï³âïðàöþ ç ³íøèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè òà êîìïàí³ÿìè, 
äîëó÷àºòüñÿ äî ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñ³â äëÿ ãðîìàä. Êð³ì òîãî, 
îá’ºäíàííÿ áåðå ó÷àñòü ó çàêî-
íîòâîð÷îìó ïðîöåñ³. Äî ïðèêëà-
äó, ñàìå çà ³í³ö³àòèâè àñîö³àö³¿ 
ðîçðîáèëè Çàêîí «Ïðî ì³ñöåâå 

ñàìîâðÿäóâàííÿ». Òàêîæ àñî-
ö³àö³ÿ áóëà ó÷àñíèêîì âïðîâà-
äæåííÿ ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿. 
À ùå îá’ºäíàííÿ íàäàº êîíñóëü-
òàòèâíó òà ïðàâîâó äîïîìîãó 
ñâî¿ì ÷ëåíàì. Çâ³ñíî, öå äàëåêî 
íå ïîâíèé ïåðåë³ê ä³ÿëüíîñò³.

Äî «Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè» 
âõîäÿòü íå ëèøå ì³ñòà, à é ñå-
ëèùà òà ñåëà. Ëèøå íà Â³ííè÷-
÷èí³ ìè íàðàõóâàëè ïîíàä òðè 
äåñÿòêè ãðîìàä, ÿê³ º ÷ëåíàìè 
öüîãî îá’ºäíàííÿ. Ñåðåä ó÷àñ-
íèê³â — íàø³ ñóñ³äè Êàëèí³âêà 
òà Õì³ëüíèê.

ßê ìè âæå çãàäóâàëè, çà ÷ëåí-
ñòâî â àñîö³àö³¿ òðåáà ïëàòèòè. 
Ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ íà 2021 ð³ê 
çàêëàëè 34 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
íà îïëàòó ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â 
äî «Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè». 
Öå ïðîïèñàíî ó ðîçä³ë³ âèäàò-
ê³â çà ñòàòòåþ «Åêîíîì³÷íà ä³-
ÿëüí³ñòü».

Çàãàëîì öüîãîð³÷íèé áþäæåò 
ïðèéíÿëè ó ðîçì³ð³ 234 ì³ëü-
éîíè. Öå áåç ñóáâåíö³é — òèõ 
ãðîøåé, ÿê³ äåðæàâà òà îáëàñòü 
äàþòü íàì íà îñâ³òó, ìåäèöèíó 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ï³äñòàâîþ äëÿ ïîçàïëàíîâî¿ 
ïåðåâ³ðêè åêîëîã³â ñòàëî çâåð-
íåííÿ áëèçüêî 50 êîçÿòèí÷àí 
äî â³ää³ëó Êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿ 
³ äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåê-
ö³¿, ÷åðåç íåäîòðèìàííÿ òåïëî-
ïîñòà÷àëüíèêîì âèìîã ó ñôåð³ 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà ï³ä ÷àñ 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.

Äåê³ëüêà ðîê³â òîìó â êîçÿ-
òèíñüêèõ êîòåëüíÿõ çì³íèâñÿ 
òåïëîïîñòà÷àëüíèê. ßê ò³ëüêè 
ïî÷èíàºòüñÿ îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí, çâîçÿòü äî êîòåëåíü 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ â³äõîäè, 
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïàëèâî. 
Çà ñëîâàìè êî÷åãàð³â, ñîíÿø-
íèêîâå ëóøïèííÿ, ïîäð³áíåíå 
áàäèëëÿ ñî¿, ÷è ìàêóõà ëåæèòü 
ï³ä äîùåì ÷è ñí³ãîì â³ä ñàìî¿ 
îñåí³. Âñå öå ìîêðå ì³ñèâî âïå-

ðåì³øêó ç³ ñâ³æî çàâåçåíèìè 
â³äõîäàìè ðîñëèííîñò³, çàêèäà-
ºòüñÿ â êîòëè äëÿ îá³ãð³âó ì³ñü-
êèõ îá’ºêò³â. Ìè íå ðàç ñòàâàëè 
ñâ³äêàìè, ÿê ï³ñëÿ ïîòðàïëÿííÿ 
â êîòåë ÷åðãîâî¿ ïîðö³¿ â³äõîä³â 
ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ, ì³ñòî 
îãîðòàº ¿äêèé äèì. Ê³ïòÿâà òà 
ñàæà îñ³äàº íà çåìëþ ³ âèïðàíó 
á³ëèçíó.

Òå, ùî äî òåïëîïîñòà÷àëüíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ìàþòü ïðè¿õàòè ïå-
ðåâ³ðÿþ÷³, çíàëè â ì³ñüê³é ðàä³. 
Âîíè íà çóñòð³÷ åêîëîã³â ç òå-
ïëîïîñòà÷àëüíèêîì ïðèéøëè 
ñîë³äíèì äåñàíòîì. Öå çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïèòàíü 
ÆÊÃ Àíäð³é Êîðí³é÷óê, éîãî 
çàñòóïíèê ²âàí Âîâêîäàâ, ãîëî-
âíèé ñïåö³àë³ñò ç áëàãîóñòðîþ òà 
îçåëåíåííÿ ì³ñòà Îëåíà Øàöü-
êà, äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè Àðòåì 
Îëüõîì’ÿê òà Ëåñÿ Êðàâ÷óê, ãî-

ëîâà ÎÑÁÁ «Ñêëÿðîâà 1» Â³êòî-
ð³ÿ Íå÷èïîðóê.

Îò ò³ëüêè áóâ â³äñóòí³é ãîëî-
âíèé âèíóâàòåöü ïîçà÷åðãîâî¿ 
ïåðåâ³ðêè — êåð³âíèê òåïëî-
ïîñòà÷àëüíî¿ óñòàíîâè. Â³í, 
ç³ñëàâøèñü íà õâîðîáëèâèé 
ñòàí, íå ç’ÿâèâñÿ íà çóñòð³÷. Ç 
ïðèâîäó ÷åðãîâî¿ íåÿâêè íà çó-
ñòð³÷ ç åêîëîã³÷íîþ ñëóæáîþ 
ó ì³ñüê³é ðàä³ âèñëîâèëè òàêó 
ïîçèö³þ:

«Êîòåëüíÿ ¹ 10, íà ÿêó íàé-
á³ëüøå íàð³êàíü ìåøêàíö³â 
äâîð³â âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
çíàõîäèòüñÿ ó äâîð³ áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíê³â. Ãîñïîäàðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü â í³é ïðîâîäèòü ç 
æîâòíÿ 2016 ðîêó ÒÎÂ «Â³-
ííèöüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³». ² âæå 
ç òîãî æ ÷àñó íà çàäèìëåíå ïîâ³-
òðÿ ñêàðæàòüñÿ ìåøêàíö³. Îäíàê 
òåïëîïîñòà÷àëüíèêè àáñîëþòíî 

ñàìîóñóíóëèñÿ â³ä â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà áåçëàä ³ ïîðóøåííÿ 
ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíî-
äàâñòâà: ïðîñòî íå ç’ÿâëÿþòüñÿ 
íà çóñòð³÷³ ç ³íñïåêòîðàìè ç 
áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí (³íîä³ íàâ³òü ³ 
íå ïîÿñíþþòü ñâîþ â³äñóòí³ñòü). 
×åðåç íåïðèñóòí³ñòü ïðåäñòàâ-
íèê³â êîìïàí³¿ òåïëîïîñòà-
÷àëüíèêà-îðåíäàðÿ êîòåëüí³ 
³íñïåêòîðè åêîëîã³÷íî¿ ñëóæáè 
íå ìîæóòü óâ³éòè íà òåðèòîð³þ 
êîòåëüí³ — îòàêå îò çàìêíåíå 
êîëî», — íàïèñàëè ìîæíîâëàäö³ 
íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Òàêîæ çà ³íôîðìàö³ºþ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, íàì ñòàëî â³äîìî, ùî êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «×èñòå 
ì³ñòî», â ÿêîãî íà áàëàíñ³ êî-
òåëüí³, çâåðíóëîñÿ äî çàâ³äóâà÷à 
Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî 
â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü 
Ëåîí³äà ßùóêà, ùîá ¿õíÿ ëàáî-

ðàòîð³ÿ ïðîâåëà ïðîáè çàáðóä-
íåííÿ ïîâ³òðÿ íà 9-òè ïðèëåãëèõ 
äî êîòåëåíü òåðèòîð³ÿõ.

Â òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ Ëåîí³ä 
ßùóê ï³äòâåðäèâ, ùî «×èñòå 
ì³ñòî» çâåðíóëîñÿ äî ¿õíüîãî 
â³ää³ëó ç â³äïîâ³äíèì ëèñòîì.

— ² ìè ïðîâåäåìî òàê³ çà-
ì³ðè á³ëÿ áóäèíê³â ïðèëåãëèõ 
äî êîòåëåíü, ÿê ò³ëüêè âèéäå 
ç ë³êàðíÿíîãî íàø ëàáîðàíò. 
Ó íàñ øòàò îáìåæåíèé, êð³ì 
íüîãî ó íàñ í³êîìó á³ëüøå òàê³ 
çàì³ðè ðîáèòè, — ñêàçàâ çàâ³ä-
óâà÷ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü 
Ëåîí³ä ßùóê.

Âèñëîâèëà ñâîþ ïîçèö³þ ³ 
ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìî-
ëàºâà.

— Òðåáà ç êîòåëüíÿìè ùîñü 
ðîáèòè. ß âàì ñêàæó òàê, ÿê º, 
ñàæà ìåí³ ñàì³é íàäî¿ëà, — ñêà-
çàëà âîíà.

У Козятин приїжджали екологи подивитися на сажу

СКІЛЬКИ БЮДЖЕТУ КОШТУЄ 
ЧЛЕНСТВО В «АСОЦІАЦІЇ МІСТ»?
Гроші  Цьогоріч очільниця міста Тетяна 
Єрмолаєва потрапила до правління 
Вінницького регіонального відділення 
«Асоціації міст України». Членство у цій 
асоціації — не безкоштовне задоволення. 
Чим займається об’єднання і скільки 
коштів ми витрачаємо на членські внески?

òà çàáåçïå÷åííÿ ³íøèõ ñôåð. 
Òîìó ö³ 34 òèñÿ÷³ ñòàíîâëÿòü 
ìåíøå 1 % â³ä çàãàëüíîãî îá-
ñÿãó íàøî¿ ñêàðáíèö³.

Ìè õîò³ëè ïåðåâ³ðèòè, ñê³ëüêè 
êîøò³â íà ÷ëåíñüê³ âíåñêè ì³ñòî 
âèòðà÷àëî ó ìèíóë³ ðîêè, àëå 
ó ïîïåðåäí³õ áþäæåòàõ âèäàòêè 
íà öå íå çàçíà÷åí³. Ïðîòå ìàºìî 
çìîãó ïîð³âíÿòè, ñê³ëüêè êîøò³â 
íà «Àñîö³àö³þ ì³ñò Óêðà¿íè» âè-
ä³ëÿþòü ³íø³ ãðîìàäè Â³ííè÷-
÷èíè. ²íôîðìàö³þ ïðî öå ìè 
çíàéøëè ó äîêóìåíòàõ íà îô³-
ö³éíèõ ñàéòàõ òåðèòîð³àëüíèõ 

ãðîìàä.
Òóëü÷èí, ÿêèé íèí³ º öåí-

òðîì îá’ºäíàíîãî ðàéîíó, çàêëàâ 
ó áþäæåò íà 2021 ð³ê 45 òèñÿ÷ 
íà ÷ëåíñüê³ âíåñêè äî àñîö³àö³¿. 
Çàãàëîì ñêàðáíèöÿ ãðîìàäè ñòà-
íîâèòü 347 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Áàð ãîòîâèé öüîãîð³÷ âèòðà-
òèòè 41 òèñÿ÷ó íà ÷ëåíñüê³ âíå-
ñêè. Òîä³ ÿê çàãàëüíèé áþäæåò 
îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè — 292 ì³ëü-
éîíè ãðèâåíü.

Ñåëèùå ì³ñüêîãî òèïó Âàï-
íÿðêà çàêëàëî â áþäæåò 15 òèñÿ÷ 
íà ÷ëåíñüê³ âíåñêè äî àñîö³àö³¿. 

Çàãàëüíà ñêàðáíèöÿ ãðîìàäè — 
âñüîãî 80 ì³ëüéîí³â.

Ó áþäæåò³  Øàðãîðîäà 
íà ÷ëåíñüê³ âíåñêè ïåðåäáà÷åíî 
25 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïðè çàãàëüí³é 
ñêàðáíèö³ ó 195 ì³ëüéîí³â.

À îò íàø íîâèé ðàéîííèé 
öåíòð Õì³ëüíèê çàêëàâ ó áþ-
äæåò 44 òèñÿ÷³ íà ÷ëåíñüê³ âíå-
ñêè äî «Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè». 
Çàãàëüíà ñêàðáíèöÿ ãðîìàäè — 
343 ì³ëüéîíè. Äî ñëîâà, Õì³ëü-
íèê ñïëà÷óº âíåñêè íå ëèøå 
äî ö³º¿ àñîö³àö³¿, áî âõîäèòü 
äî ³íøèõ îá’ºäíàíü.

Засідання Вінницького регіонального відділення «Асоціації міст України» 
відбулося 28 січня. Серед присутніх — наша міська голова Тетяна Єрмолаєва 
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ÍÎÂÈÍÈ

ІНФОРМАГЕНТСТВО RIA 

Îëåíà Àðêàäüºâà — ³íâàë³ä 
äèòèíñòâà. Ùå ó â³ö³ íåìîâ-
ëÿòè êîçÿòèí÷àíêà ïåðåíåñëà 
çàïàëåííÿ íèðîê, ÿêå ç ÷àñîì 
ïåðåðîñëî ó ñòðàøíó õâîðîáó — 
õðîí³÷íèé ãëîìåðóëîíåôðèò 
(àáî æ íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü). 
Ñê³ëüêè ñåáå ïàì’ÿòàº, ïàí³ 
Îëåíà ïîñò³éíî ë³êóâàëàñÿ — 
âèâ÷èëà ñò³íè òà ñòåë³ äèòÿ÷èõ 
ë³êàðåíü ó Â³ííèö³ òà Êèºâ³, 
ïåðåíåñëà òèñÿ÷³ êðàïåëüíèöü 
òà áåçë³÷ ñòàí³â çàãîñòðåííÿ 
âáèâ÷îãî íåäóãó, ïðîêîâòíóëà 
òà âèïèëà íåéìîâ³ðíó ê³ëüê³ñòü 
ë³ê³â ó ð³çíèõ âàð³àíòàõ òà êîí-
öåíòðàö³ÿõ,  ë³êóâàëàñÿ íàâ³òü 
ãîðìîíàëüíèìè ïðåïàðàòàìè. 
Îäíîãî ðàçó Â³ííèöüêà ë³êàð-
íÿ á³ëüøå ÿê íà ï³âðîêó ñòàëà 
äëÿ 13-ð³÷íî¿ òîä³ Îëåíè äîìîì, 
äå â³ä÷óâàëà ñåáå ï³ääîñë³äíèì 
êðîëèêîì, íàä ÿêèì ñòàâèâ åêñ-
ïåðèìåíòè àìá³òíèé ïðîôåñîð.

Òàê ÷è ³íàêøå, ä³àãíîç ñòàâ 
âèðîêîì, ùî ïåðåêðåñëèâ óñ³ 
æèòòºâ³ ïëàíè. Êîëè Îëåí³ 
áóëî âæå 24, ó íå¿ ñòàëîñÿ êðè-
òè÷íå çàãîñòðåííÿ õâîðîáè, ùî 
ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ñòðàøíèìè 
ñèìïòîìàìè. Óñå ò³ëî ä³â÷èíè 
ñòð³ìêî ³ æàõëèâî íàáðÿêëî, ÷å-
ðåç ùî ïåðåñóâàòèñÿ áóëî áîëÿ-
÷å, ïîñòóïîâî âòðà÷àâñÿ ç³ð, à ç 
íèì ïîðóøóâàëàñÿ êîîðäèíàö³ÿ 
ðóõ³â. Ìåäïåðñîíàë Â³ííèöüêî¿ 

ë³êàðí³ ìîðàëüíî ãîòóâàâ êîçÿ-
òèí÷àíêó äî íàéã³ðøîãî.

Ñàìå òîä³ â³ä çàâ³äóâà÷êè 
â³ää³ëåííÿ ïàí³ Îëåíà ä³çíàëà-
ñÿ ïðî ïðîöåäóðó ãåìîä³àë³çó, 
ÿêà ìîæå äîïîìîãòè îðãàí³çìó 
ñïðàâèòèñÿ ³ç êðèòè÷íèì ñòà-
íîì. Ìåòîä çàñíîâàíèé íà ïî-
çàíèðêîâîìó î÷èùåíí³ êðîâ³.

Ïðîöåäóðà ³ ñïðàâä³ äîïî-
ìîãëà, îäíàê ë³êàðêà ïîïåðå-
äèëà, ùî öåé ñïîñ³á — ëèøå 
ï³äòðèìóþ÷à òåðàï³ÿ, à íå øëÿõ 
äî îäóæàííÿ. Ðàíî ÷è ï³çíî äëÿ 
òîãî, àáè õâîðîáà â³äñòóïèëà, 
íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ïåðåñàäêó 
çäîðîâî¿ íèðêè. Íà ïî÷àòêó íó-
ëüîâèõ òàêà îïåðàö³ÿ êîøòóâàëà 
20 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Îëåíà Â³êòîð³âíà òà ¿¿ ìàìà 
ñòàëè ïîñèëåíî çáèðàòè ãðîø³, 
à òèì ÷àñîì òðè÷³ íà òèæäåíü 
æ³íêà ìóñèëà ¿çäèòè íà ïðîöå-
äóðó ãåìîä³àë³çó äî Â³ííèö³.

Òàê ïðîäîâæóâàëîñÿ äî 
2008 ðîêó, êîëè íàðåøò³ áóëè 
ç³áðàí³ íåîáõ³äí³ êîøòè òà ïðî-
éäåíî óñ³ îáñòåæåííÿ. Ó Íàö³-
îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ õ³ðóðã³¿ òà 
òðàíñïëàíòîëîã³¿ ³ì. Î. Î. Øà-
ë³ìîâà ïàí³ Îëåí³ çðîáèëè ïåðå-
ñàäêó íèðêè â³ä ¿¿ ìàìè.

Íèðêà ïðèæèëàñÿ ³ ìàéæå 
íà 10 ðîê³â ìîëîäà êîçÿòèí÷-
íàêà çàáóëà ïðî âèñíàæëèâ³ ë³-
êóâàííÿ. ªäèíèì íàãàäóâàííÿì 
ïðî õâîðîáó áóëà ï³äòðèìóþ÷à 
ìåäèêàìåíòîçíà òåðàï³ÿ.

ОЛЕНА УДВУД 

 Þðèñò Ñåðã³é Íèæíèé ïî-
ìåð ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó. ×îëî-
â³ê íå áóâ ðîäîì ç Êîçÿòèíà, 
àëå äîïîìàãàâ Êîçÿòèíñüê³é 
öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³. 
Ïðî öå íàì ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà 
Ïåòðè÷êî, çàâ³äóâà÷êà äèòÿ-
÷îãî â³ää³ëåííÿ ÖÐË.

Ñåðã³é Íèæíèé âõîäèâ 
äî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ ÷èí-
íîãî ïðåçèäåíòà Âîëîäèìèðà 
Çåëåíñüêîãî. Îêð³ì òîãî, ùî 

÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ ÿê þðèñò, 
â³í ùå é áóâ îäíèì ³ç çàñíî-
âíèê³â þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿. 
Öÿ ô³ðìà çàêóïèëà îáëàäíàííÿ 
äëÿ Äèòÿ÷îãî â³ää³ëåííÿ Êî-
çÿòèíñüêî¿ ÖÐË.

— Â³í äîïîìàãàâ íàøîìó 
â³ää³ëåííþ ç ïîêóïêîþ àïà-
ðàòóðè íà 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — 
ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Ïåòðè÷êî. — 
Öå ³ åëåêòðîíí³ âàãè, ëàìïà 
äëÿ ô³òîòåðàï³¿, Àìáó (ðó÷í³ 
àïàðàòè äëÿ øòó÷íî¿ âåíòèëÿ-

ö³¿ ëåãåí³â — àâò.), ë³êè, ³íãà-
ëÿòîð, êèñíåâèé êîíöåíòðàòîð. 
Òîä³ ùå êèñíåâ³ êîíöåíòðàòî-
ðè íå äóæå áóëè, à ó íàñ ó â³ä-
ä³ëåíí³ â³í âæå áóâ. Òàì áàãàòî 
÷îãî. ² êîëè êóïëÿëèñÿ õîëî-
äèëüíèêè ó ãðóäí³ 2020 ðîêó, 
òàêîæ áóëà äîïîìîãà â³ä ô³ð-
ìè.

Ñåðã³é Íèæíèé ïîìåð ó â³ö³ 
40 ðîê³â. Äîâãèé ÷àñ â³í âàæêî 
õâîð³â. Ó ÷îëîâ³êà çàëèøèëèñü 
äðóæèíà ³ òðîº ä³òåé.

Помер Сергій Нижний, який 
допомагав нашій райлікарні 

Сергій Нижний був співзасновником фірми, яка 
допомагала нашій лікарні з закупівлею обладнання. 
Чоловік помер у віці 40 років 

КОЗЯТИНЧАНКА ПОТРЕБУЄ 
НЕГАЙНОЇ ПЕРЕСАДКИ НИРКИ 
Потрібна допомога  Без операції, 
яку треба проводити негайно, життя 
молодої 40-річної жінки згасає. Щоб 
врятувати її, потрібно не так багато — 
50 тисяч гривень. Давайте разом 
допоможемо землячці!

Íà æàëü, ó 2017 ðîö³ íåäóã 
ïîâåðíóâñÿ. Çäîðîâà ìàìèíà 
íèðêà, ÷åðåç íåãàòèâíèé çá³ã 
êë³í³÷íèõ îáñòàâèí, ïåðåñòàëà 
ôóíêö³îíóâàòè… Ó æèòòÿ Îëåíè 
ïîâåðíóëèñÿ ë³êàðíÿí³ ñò³íè, 
ë³êè, êðàïåëüíèö³, íàáðÿê ò³ëà, 
îñëàáëåíèé ³ìóí³òåò ³ ãåìîä³àë³ç 
òðè÷³ íà òèæäåíü. Ò³ëüêè òåïåð 
öÿ ïðîöåäóðà 40-ð³÷í³é êîçÿòèí-
÷àíö³ íå ïðèíîñèòü áàæàíîãî 
ïîëåãøåííÿ, íàòîì³ñòü º íàä-
çâè÷àéíî áîë³ñíîþ. Ïàí³ Îëåíà 
ñòðàæäàº â³ä òðàìáóâàííÿ âåí, 
÷àñòî ð³çêî çíèæóºòüñÿ äî íàé-
ìåíøèõ ïîêàçíèê³â òèñê — âè-
ñíàæåíèé îðãàí³çì æ³íêè á’º 
íà ñïîëîõ.

ªäèíèé âèõ³ä ³ç æàõëèâîãî ñòà-
íó — ïîâòîðíà ïåðåñàäêà çäîðî-
âî¿ íèðêè. Ó Êè¿âñüêîìó ³íñòè-
òóò³ õ³ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿ 
ïîãîäèëèñÿ ïðîâåñòè îïåðàö³þ. 
Äîíîðîì ñòàíå ÷îëîâ³ê Îëåíè 
Â³êòîð³âíè, ³ç ÿêèì, ÿê ïîêàçàëè 
îáñòåæåííÿ, º ñóì³ñí³ñòü. Îäíàê, 
òåïåð ñêëàäíà îïåðàö³ÿ êîøòóº 
50 òèñÿ÷ ãðèâåíü — ãðîø³, ÿêèõ 
ó ðîäèíè ïðîñòî íåìàº…

À ÷àñ ñïëèâàº, ðàçîì ³ç íèì, ÿê 
çàóâàæóº ïàí³ Îëåíà, íà ô³çè÷-
íîìó ð³âí³ â³ä÷óòíî çìåíøóþòüñÿ 
æèòòºâ³ ñèëè. ²ç äóøåâíèì áî-
ëåì, ó âàæêîìó ñòàí³ æ³íêà ïðî-
ñèòü ïðî ô³íàíñîâó äîïîìîãó.

Ó íàøèõ ðóêàõ òà â íàøèõ ñè-
ëàõ, øàíîâí³ ÷èòà÷³, äîïîìîãòè 
âðÿòóâàòèñÿ çåìëÿ÷ö³. Íå áóäü-
ìî áàéäóæèìè!

Мамина нирка перестала працювати. 
Олені терміново потрібна операція 

Ó 2008 ðîö³ Îëåí³ 
ïåðåñàäèëè íèðêó 
â³ä ìàìè. Íèðêà 
ïðèæèëàñÿ ³ ìàéæå 
10 ðîê³â êîçÿòèí÷àíêà 
ïî÷óâàëàñÿ çäîðîâîþ

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ НА ЛІКУВАННЯ:
номер картки ПБ: 5168 7574 0536 6479 
на ім’я Аркадьєвої Олени Вікторівни 
тел.: (096) 238–15–08 
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Коронавірусна 
хроніка
 Çà äàíèìè ñàéòó Â³-
ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, 
íà Êîçÿòèíùèí³ ñòàíîì 
íà ðàíîê ñåðåäè, 3 ëþ-
òîãî, áóëî çàðåºñòðîâàíî 
1207 âèïàäê³â COVID-19. 
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â äî-
äàëîñÿ 25 íîâèõ õâîðèõ. 
Ê³ëüê³ñòü ³íô³êîâàíèõ 
çíîâó ïî÷èíàº çðîñòàòè. 
Àäæå ìèíóëîãî òèæíÿ íî-
âèõ õâîðèõ áóëî ëèøå 18.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ç ñàé-
òó Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ñòàíîì íà ïîíåä³-
ëîê, 1 ëþòîãî, ó Êîçÿ-
òèíñüê³é ÖÐË ë³êóâàëîñÿ 
5 äîðîñëèõ ³ç ï³äòâåðäæå-
íèì ä³àãíîçîì COVID-19, 
8 ïàö³ºíò³â ³ç ï³äîçðîþ, 
14 õâîðèõ ³ç ïíåâìîí³ºþ. 
Íà êèñíåâ³é òåðàï³¿ ïåðå-
áóâàëî 7 îñ³á. ²ç íèõ ÷åò-
âåðî — õâîð³ íà êîðîíàâ³-
ðóñ, äâîº — ç ï³äîçðîþ òà 
îäèí ç ïíåâìîí³ºþ.

Шкільний 
автобус
 Ãðîìàäà Ãëóõîâåöü ïðè-
äáàëà øê³ëüíèé àâòîáóñ. 
Â³í ï³äâîçèòèìå ó÷í³â 
äî Ãóðîâåöüêî¿ òà Íåïå-
ä³âñüêî¿ øê³ë. Ìèíóëîãî 
ðîêó îáëàñíèé äåïàð-
òàìåíò îñâ³òè âèä³ëèâ 
ãðîìàä³ íà ïðèäáàííÿ 
àâòîáóñà 1 ì³ëüéîí 20 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü, ùå 800 òèñÿ÷ 
ìàëè äîêëàñòè Ãëóõ³âö³. 
Äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó äî-
ëó÷èëèñÿ ì³ñöåâ³ áëàãî-
ä³éíèêè.
Òàêèì ÷èíîì âèð³øèëè 
ïðîáëåìó ï³äâîçó ó÷í³â ç 
ñ³ë Ïóçèðêè, Ïàíàñ³âêà òà 
Äåðæàí³âêà äî Ãóðîâåöü-
êî¿ ô³ë³¿ òà Íåïåä³âñüêîãî 
ÇÍÂÊ. Äî íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ç ³íøèõ ñ³ë ¿çäÿòü 
52 ó÷í³.

Присвоїли 
звання
 Çà âàãîìèé âíåñîê 
ó ðîçâèòîê êóëüòóðè óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó ñàìãîðî-
äîöüêèì «Ìàëüâàì» ïðè-
ñâî¿ëè çâàííÿ «Íàðîäíèé 
àìàòîðñüêèé àíñàìáëü». 
«Ìàëüâè» ñòâîðèëè ïðè 
Ñàìãîðîäîöüêîìó ñ³ëü-
ñüêîìó áóäèíêó êóëüòóðè 
â 1983 ðîö³. Éîãî îðãà-
í³çàòîðîì ³ õóäîæí³ì êå-
ð³âíèêîì áóëà Âàëåíòèíà 
Ãàðíàãà

КОРОТКОКОРОТКО

ÎÑÂ²ÒÀ

ОЛЕНА УДВУД 

«Ñòàðøà øêîëà ìîæå ñòàòè 
íåäîñòóïíîþ äëÿ á³ëüøîñò³ 
øêîëÿð³â. Â Óêðà¿í³ éäå ïðî-
öåñ ïîä³ëó øê³ë íà òðè ãðóïè: 
ïî÷àòêîâ³ (1–4 êëàñè), ã³ìíàç³¿ 
(5–9 êëàñè) òà ë³öå¿ (10–12 êëà-
ñè). Ìåòà — â³äîêðåìèòè ìî-
ëîäøó, ñåðåäíþ ³ ñòàðøó øêîëè 
îäèí â³ä îäíîãî.

Àëå ïðî ùî ìîâ÷àòü… Ïðî òå, 
ùî ë³öå¿, çã³äíî ç ä³þ÷èì çàêî-
íîì, ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ ò³ëü-
êè â ì³ñòàõ ç íàñåëåííÿì á³ëüøå 
50 000 æèòåë³â, îòæå, òàê³ ì³ñòà, ÿê 
Êîçÿòèí, Êàëèí³âêà, Õì³ëüíèê, 
(óìîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ë³öåþ ïî-
âèííà áóòè íàÿâí³ñòü íå ìåíøå 
÷îòèðüîõ 10 êëàñ³â (ñòàòòÿ 32 Çà-
êîíó) íå çìîæóòü ìàòè ñòàðø³ êëà-
ñè ³ ä³òÿì äîâåäåòüñÿ ¿çäèòè íà íà-
â÷àííÿ â òàê³ ì³ñòà, ÿê Â³ííèöÿ, 
Æèòîìèð, Áåðäè÷³â ³ ò. ä.», — öå 
öèòàòà ç äîïèñó êîçÿòèí÷àíêè, 
äåïóòàòêè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè ²ðèíè Êîëåñíèê, ÿêèé âîíà 
îïóáë³êóâàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóê ó â³âòîðîê, 26 ñ³÷íÿ. 
Éîãî ïîøèðèëè 136 êîðèñòóâà÷³â, 
â òîìó ÷èñë³ é îäíà ç êîçÿòèí-
ñüêèõ ãðóï, äå öåé äîïèñ æâàâî 
îáãîâîðþâàëè â êîìåíòàðÿõ.

ЗВІДКИ НОГИ РОСТУТЬ 
Ó âèùåçãàäàíîìó äîïèñ³ 

éäåòüñÿ ïðî Çàêîí Óêðà¿íè 

«Ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ 
îñâ³òó», ÿêèé ï³äïèñàâ ïðåçè-
äåíò ùå ó ñ³÷í³ ìèíóëîãî ðîêó. 
Â³í ïðîäîâæóº ðåôîðìóâàííÿ 
øê³ëüíî¿ ñèñòåìè.

Â³äïîâ³äíî äî íîâîãî çàêîíó, 
áóäå òðè òèïè íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, ÿê³ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè 
îñâ³òó íà ð³çíèõ ð³âíÿõ:
 ïî÷àòêîâà øêîëà, ÿêà äàº 

ïî÷àòêîâó îñâ³òó;
 ã³ìíàç³ÿ, ÿêà äàº áàçîâó ñåðåä-

íþ îñâ³òó (äî 9 êëàñó âêëþ÷íî);
 ë³öåé, ùî äàº ïðîô³ëüíó 

ñåðåäíþ îñâ³òó (ñòàðø³ êëàñè).
Ïî÷àòêîâà øêîëà çìîæå áóòè 

ÿê îêðåìîþ øêîëîþ, òàê ³ áóòè 
â ñòðóêòóð³ ã³ìíàç³¿. Òîä³ â òà-
êîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ä³òè 
â÷èòèìóòüñÿ ç 1 ïî 9 êëàñ. ßêùî 
ïîð³âíÿòè ç ò³ºþ ñèñòåìîþ, ÿêà 
ä³º çàðàç, òî öå ÿê øêîëà ²-²² 
ñòóïåí³â. Çà äàíèìè ²íôîðìà-
ö³éíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òîþ, òàêèõ ïîêè ùî íà Êîçÿòèí-
ùèí³ ëèøå äâ³ — ó Êàøïåð³âö³ 
òà Ïëÿõîâ³é Ãëóõîâåöüêî¿ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ðåøòà íà-
øèõ øê³ë äàþòü ïîâíó çàãàëüíó 
ñåðåäíþ îñâ³òó íà âñ³õ ð³âíÿõ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ë³öåþ ó íîâ³é 
ñèñòåì³, òî öå ìàº áóòè îêðåìèé 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Õî÷à ó çà-
êîí³ äîïóñêàºòüñÿ òàêèé âàð³àíò, 
ùî ë³öåé äàâàòèìå ùå é áàçîâó 
ñåðåäíþ îñâ³òó. Òîä³ òóò â÷è-
òèìóòüñÿ ç 5 ïî 12 êëàñ. Îäíàê 

ЧИ БУДУТЬ ЗАКРИВАТИ 10–11 
КЛАСИ У НАШИХ ШКОЛАХ?
Резонанс  У мережі ходить новина 
про те, що з нового навчального року 
старшокласникам з малих міст і сіл 
доведеться їздити на уроки у великі 
міста. Бо відповідно до нового закону 
про освіту, старші класи будуть тільки 
у населених пунктах, де проживає більше 
50 тисяч населення. Що з цього приводу 
кажуть в нашому Управлінні освіти? КОЗЯТИНСЬКА ГРОМАДА 

Дитячий садок, школа з 
1 по 11 клас:

  Школа-гімназія-
дитячий садок 
ім. В. Підгорбунського;

  ЗНВК № 6 смт Залізничне 

  Іванковецька філія ЗНВК 
№ 9;

  ЗНВК № 9;

  Пиковецький ЗНВК;

  Сестринівський ЗНВК;
  Флоріанівський ЗНВК.

Школи з 1 по 11 клас:
  Ліцей-школа 

  Загальноосвітня 
школа № 3 

  Загальноосвітня 
школа № 5 

  Загальноосвітня 
школа № 2 

  Кордишівська СЗШ 

  Махаринецька СЗШ 

  Спеціалізована школа № 1 

ГЛУХОВЕЦЬКА ГРОМАДА 

Дитячий садок, школа з 
1 по 11 клас:

  Білопільський 
ЗНВК 

  Бродецький 
ЗНВК 

  Вернигородоцький 
ЗНВК 

  Гуровецька філія 
Непедівського ЗНВК;

  Жежелівський 
ЗНВК 

  Непедівський 
ЗНВК 

Школа з 1 по 11 клас:
  Глуховецька СЗШ 

Дитячий садок, школа з 
1 по 9 клас:
  Кашперівський 

ЗНВК 

  Пляхівський 
ЗНВК.

МАХНІВСЬКА ГРОМАДА 

Дитячий садок, школа з 
1 по 11 клас:

 Безіменський ЗНВК 
 Вовчинецький ЗНВК 

 Переможнянський ЗНВК 
 Юрівський ЗНВК 

Школа з 1 по 11 клас:
 Махнівська СЗШ;

САМГОРОДОЦЬКА 
ГРОМАДА 

Дитячий садок, школа з 
1 по 11 клас:

 Вівсяницький ЗНВК 

  Дубовомахаринецький 
ЗНВК 

 Зозулинецький ЗНВК 

 Йосипівський ЗНВК 

 Миколаївський ЗНВК 
 Самгородоцький ЗНВК 

  Широкогребельський 
ЗНВК 

Чи справді все так страшно чи поки немає 
причин панікувати? Аби розібратися з цим, 
ми звернулися до Управління освіти та спорту 
Козятинської міської ради.
— Новий закон «Про повну загальну середню 
освіту» передбачає створення ліцеїв в містах, 
де населення більше 50 тисяч, але ці ліцеї 
будуть створені в 2027 році, — пояснює Оле-
на Касаткіна, начальник Управління освіти та 
спорту Козятинської міської ради. — Я думаю, 
що до 2027 року норма 50 тисяч буде пе-
реглядатися. Тому що було погано вивчене 
питання. Дуже мало таких міст, де більше 
50 тисяч населення. Ми плануємо, що в міс-
ті Козятині буде працювати ліцей для учнів 

10–12 класів. У цей ліцей підуть ті діти, які 
пішли три роки тому в нову українську школу. 
І будуть у нас гімназії, де будуть навчатись 
діти з 1 по 9 клас.
Тому з 1 вересня 2021 року у козятинських 
школах продовжить працювати стара сис-
тема — діти вчитимуться з 1 по 11 клас, тож 
старшокласникам не доведеться їхати ані 
до Вінниці, ані до Бердичева. Наступного на-
вчального року старші класи можуть скоро-
тити лише у деяких сільських школах, де на-
вчається мало учнів. Проте це питання будуть 
вирішувати влітку й узгоджувати з батьками.
— Можливо, деякі сільські школи, які до нас 
приєдналися, і де в класі вчиться по 5–6 лю-

дей, то логічно буде цих дітей підвозити в за-
клади, де і вищий рівень викладання, і кращі 
умови. І я думаю, що батьки на це погодяться. 
Ми автобусом будемо забирати дітей старших 
класів і привозити на навчання в Козятин. Але 
це якщо батьки погодяться, — додає Олена 
Касаткіна.
До речі, новий закон про освіту справді мо-
жуть переглянути. У раді зареєстрували за-
конопроект, який може внести до нього зміни. 
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідо-
мила народна депутатка Лариса Білозір. Зо-
крема, цей законопроект передбачає, що ліцеї 
зможуть створювати міські, сільські та селищні 
ради незалежно від кількості населення.

Коментар начальниці Управління освіти та спорту 

ó çàêîí³ âêàçàíî, ùî çàñíóâàòè 
ë³öåé ìîæóòü Âåðõîâíà ðàäà 
Àâòîíîìíî¿ ðåñïóáë³êè Êðèì, 
îáëàñí³ òà ì³ñüê³ ðàäè, àëå ëèøå 
òèõ ì³ñò, äå íàñåëåííÿ á³ëüøå 
50 òèñÿ÷.

Çà äàíèìè Â³ê³ïåä³¿, ó Êî-
çÿòèí³ ñòàíîì íà 1 ëèñòîïàäà 
2020 ðîêó íàë³÷óâàëîñÿ 23,7 òè-
ñÿ÷³ íàñåëåííÿ. ªäèíå íàéáëèæ-
÷å äî íàñ ì³ñòî, äå ìåøêàº á³ëü-
øå 50 òèñÿ÷ ëþäåé — Áåðäè÷³â 
ó ñóñ³äí³é îáëàñò³.

Ö³êàâî, ùî íîâèé çàêîí ïðî 
îñâ³òó ïðèéíÿëè ùå ð³ê òîìó, 

ó ëèïí³ 2020 âíåñëè çì³íè. Àëå 
çàãîâîðèëè ïðî íüîãî ëèøå çà-
ðàç. Âæå íàâ³òü çàðåºñòðóâàëè 
ïåòèö³þ íà ñàéò³ Ïðåçèäåíòà, 
äå âèìàãàþòü ñêàñóâàòè íîðìó, 
â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ë³öå¿ ìîæóòü 
ñòâîðþâàòè ëèøå òàì, äå íàñå-
ëåííÿ á³ëüøå 50 òèñÿ÷.

«Ó âèïàäêó íåâíåñåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ çì³í â öüîìó ðîö³ ä³òè 
íå çìîæóòü â çàçíà÷åíèõ íàñå-
ëåíèõ ïóíêòàõ íàâ÷àòèñü â ñòàð-
øèõ êëàñàõ», — éäåòüñÿ ó òåêñò³ 
ïåòèö³¿. Äîêóìåíò çàðåºñòðóâàëè 
20 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó.

ШКОЛИ 
КОЗЯТИНЩИНИ
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Òåòÿíà ßêèìîâà çà îñâ³òîþ 
â÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. 
Òðèäöÿòü ðîê³â âîíà â³ääàëà 
øêîë³, íèí³ ïðàöþº â ñîö³àëüí³é 
ñôåð³. Âå÷îðàìè, ï³ñëÿ ðîáîòè 
æ³íêà çàéìàºòüñÿ óëþáëåíèì 
õîá³ — âèãîòîâëÿº ç òêàíèíè 
ëÿëüîê.

— ß ñê³ëüêè ñåáå ïàì’ÿòàþ, 
çàâæäè ìàëà õîá³, — êàæå æ³í-
êà. — ß âèøèâàþ, â’ÿæó ãà÷êîì, 
ñïèöÿìè, âèêëàäàþ êàðòèíè 
ñòðàçàìè, á³ñåðîì øèþ. Ùî 
íîâå ç’ÿâëÿºòüñÿ — ìåí³ âñå ö³-
êàâî. Íåìàº òàêîãî, ùîá ÿ ïðî-
ñòî ñèä³ëà. Íàâ³òü ÿêèéñü ñåð³àë 
÷è ô³ëüì ÿ ñëóõàþ, íå äèâëþñÿ. 
Óâ³ìêíóëà, âîíî ñîá³ ðîçêàçóº, 
à ÿ ùîñü ðîáëþ.

Ëÿëüêè Òåòÿíè ßêèìîâî¿ 
çà÷àðîâóþòü. Âîíè íàãàäóþòü 
ÿíãîëÿòîê ç êàðòèí óêðà¿íñüêî¿ 
õóäîæíèö³ ªâãåí³¿ Ãàï÷èíñüêî¿. 
Òàê³ æ ìèë³ é ïîçèòèâí³.

Òàêå ö³êàâå çàõîïëåííÿ 
ç’ÿâèëîñÿ ó íàøî¿ çåìëÿ÷êè 
çîâñ³ì íåùîäàâíî — ó áåðåçí³ 
ìèíóëîãî ðîêó, êîëè âñÿ êðà-
¿íà ÷åðåç ïàíäåì³þ êîðîíàâ³-

ðóñó ï³øëà íà êàðàíòèí. À âñå 
ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî ïîáà÷èëà 
òðèêîòàæíó ëÿëüêó âäîìà ó ïî-
äðóãè Âàëåíòèíè.

— Âàëåíòèíà ó íàñ â Êîçÿ-
òèí³ äóæå â³äîìà ðóêîä³ëüíè-
öÿ, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà ßêèìî-
âà. — Âîíà ïî âèøèâö³, àëå âîíà 
ùå é ëþáèòåëü ìàéñòåð-êëàñè 
â³äâ³äóâàòè. Ä³òè ¿é íà Íîâèé 
ð³ê ïîäàðóâàëè ìàéñòåð-êëàñ 
ïî ëÿëüêàõ, àëå òð³øêè ³íøèõ. 
ß áóëà ó íå¿ â ãîñòÿõ, ïîáà÷è-
ëà ëÿëüêó. Ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ ³ 
ÿ âèð³øèëà çðîáèòè ñîá³. Àëå òà 
ëÿëüêà áóëà íå òàêà. Ó íå¿ áóëè 
â³ëüí³ í³æêè êîðîòê³, äâà î÷êà 
íàìàëüîâàíèõ, ëè÷êà íå áóëî. 
Ìåí³ ñòàëî ö³êàâî, òîìó ÿ ñòàëà 
øóêàòè â ³íòåðíåò³, ùî ðîáëÿòü 
ëþäè, äèâèëàñÿ, ñï³ëêóâàëàñÿ.

Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó ê³ëüêîõ 
ìàéñòåð-êëàñ³â Òåòÿíà âçÿëàñÿ 
äî ðîáîòè. Âèêëèêîì íîìåð 
îäèí ñòàâ ïîøóê ìàòåð³àë³â. 
Ïî-ïåðøå, âîíè íå äåøåâ³. Ïî-
äðóãå, ó Êîçÿòèí³ ¿õ â ïðîäàæó 
íåìàº, òîìó äîâåëîñÿ çàìîâëÿòè 
÷åðåç ²íòåðíåò.

— Ïåðøà ìîÿ ëÿëüêà — 
Ìîòÿ, — ðîçïîâ³äàº ìàéñòðè-

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó Æèòîìèð³ â îñòàíí³é äåíü 
ñ³÷íÿ ïðîõîäèâ òðàäèö³éíèé 
çèìîâèé òóðí³ð ç ôóòáîëó ï³ä 
íàçâîþ «Ð³çäâÿíèé ìàðàôîí» 
Âçÿëè â íüîìó ó÷àñòü êîìàíäè 
âåòåðàí³â â³êîâî¿ êàòåãîð³¿ 40+. 
Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó â³äêðè-
òîìó ìàíåæ³ ñïîðòèâíî¿ áàçè 
«Ïîë³ññÿ». Â³ñ³ì êîìàíä ðîçáè-
ëè íà äâ³ ãðóïè, ÿê³ çà êîëîâîþ 
ñèñòåìîþ âèçíà÷àëè ÷åòâ³ðêó 
êðàùèõ. Ó ô³íàë³ ÷îòèðüîõ ïåðå-
ìîæö³ ãðóï âèçíà÷àëè ÷åìï³îíà 
òóðí³ðó ³ ñð³áíîãî ïðèçåðà. Êî-
ìàíäè, ÿê³ â ãðóïàõ ïîñ³ëè äðóã³ 
ì³ñöÿ — áîðîëèñÿ çà áðîíçîâ³ 
íàãîðîäè.

Äî ãðóïè À óâ³éøëè ÷îòèðè 
êîìàíäè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³: 
ÔÊ «Îâðó÷», «Àâàíãàðä» (Íî-
âîãðàä-Âîëèíñüêèé), «²îëàíòà» 
(Æèòîìèð), «Ãðàí³ò» (×åðíÿõ³â). 
Ó ïåðøîìó òóð³ äåáþòàíò âåòå-

ðàíñüêîãî òóðí³ðó «²îëàíòà» ïå-
ðåìîãëà ç ðàõóíêîì 1:0 «Ãðàí³ò» 
ç ×åðíÿõîâà, à ÔÊ «Îâðó÷» òà 
«Àâàíãàðä» ï³äïèñàëè ìèðîâó 
óãîäó, ç ðàõóíêîì 0:0. Â äðóãî-
ìó òóð³ ÷åðíÿõ³âö³, ç ðàõóíêîì 
1:0, ïåðåìîãëè Íîâîãðàä-Âî-
ëèíñüêèé «Àâàíãàðä». À æèòî-
ìèðñüêà «²îëàíòà», ç ðàõóíêîì 
2:0, çàâäàëà ïîðàçêó ôóòáîë³ñòàì 
«Îâðó÷à». Ó çàêëþ÷íîìó òóð³ 
ãðóïè «À» ÔÊ «Îâðó÷» çàäî-
âîëüíèâñÿ íóëüîâîþ í³÷èºþ ç 
«Ãðàí³òîì», à «²îëàíòà» çäîáóëà 
3 î÷êè â íå ç³ãðàíîìó ìàò÷³ ç 
«Àâàíãàðäîì». (Ìàò÷ íå â³ä-
áóâñÿ áî «Àâàíãàðä» ïî¿õàâ äî-
äîìó). Òàêèì ÷èíîì «Îâðó÷» 
òðåò³é, «Àâàíãàðä» — ÷åòâåð-
òèé. «Ãðàí³ò», ìàþ÷è â àêòèâ³ 
4 áàëè, ô³í³øóâàâ ó ñâî¿é ãðóï³ 
íà äðóãîìó ì³ñö³ 

Ãðóïó «Â» ñêëàëè «Ïîë³ññÿ» 
(Æèòîìèð), «Ôàíàò» (Ïóëèíè) 

«Òåõíîôîí» (Ëþáàð) òà ãîñò³ — 
êîçÿòèíñüêèé «Ìîíîë³ò».

Ó ïåðøîìó òóð³ «Ïîë³ññÿ» ïå-
ðåì³ã «Ôàíàò» ç ðàõóíêîì 3:0. 
Íàø «Ìîíîë³ò» â íàïðóæåí³é 
áîðîòüá³, ç ðàõóíêîì 1:0, çäîëàâ 
«Òåõíîôîí» (Ëþáàð). Ó äðóãî-
ìó òóð³ «Òåõíîôîí» ïîñòóïèâñÿ 
1:2 æèòîìèðñüêîìó «Ïîë³ññþ», 
à «Ìîíîë³ò», ç ðàõóíêîì 1:0, 
ïåðåì³ã ïóëèí÷àí. Â òðåòüî-
ìó òóð³ ç³éøëèñÿ ë³äåðè ãðóïè 
«Ïîë³ññÿ» (Æèòîìèð) òà «Ìî-
íîë³ò» (Êîçÿòèí). Ç ðàõóíêîì 
0:2 ìàò÷ çàâåðøèâñÿ íà êîðèñòü 
êîçÿòèíñüêèõ ôóòáîë³ñò³â. Ó ãð³ 
ïðåñòèæó «Ôàíàò» (Ïóëèíè) ïî-
ñòóïèâñÿ êîìàíä³ ç Ëþáàðà 1:5.

Â ìàò÷³ çà 3-òº ì³ñöå «Ïîë³ññÿ» 
êðàñèâî, ç ðàõóíêîì 5:1, ïåðå-
ãðàëî êàìåíÿð³â ×åðíÿõîâà. Ñòà-
ðîæèë «Ð³çäâÿíîãî ìàðàôîíó», 
íàø «Ìîíîë³ò», âçÿâ âåðõ íàä 
äåáþòàíòîì òóðí³ðó «²îëàíòîþ». 

Ðàõóíîê ãðè 3:0 íà êîðèñòü äî-
ñâ³äó ³ êëàñó ãðàâö³â. Êîìàíäó 
«²îëàíòà» êîçÿòèíñüê³ ôóòáîë³ñ-
òè ïåðåìîãëè íà êëàñ³, à ñèëüíå 
çà ñêëàäîì «Ïîë³ññÿ» çäîëàëè 
çàâäÿêè ïðàâèëüíî îáðàí³é òàê-
òèö³. Â ìàò÷àõ ç ³íøèìè êîìàí-
äàìè ãðóïè Â íàø³ çåìëÿêè äî-
êëàäàëè ñò³ëüêè çóñèëü, ñê³ëüêè 
ïîòð³áíî áóëî äëÿ ïåðåìîãè. Òîæ 
â ðåçóëüòàò³ — çàñëóæåíà ïåðå-
ìîãà ôóòáîë³ñò³â «Ìîíîë³òà».

— Ôóòáîë çì³íþºòüñÿ ³ ï³äõ³ä 
äî íüîãî òàêîæ. Çáîðè é ñàìà 
îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàíñüêèõ êî-
ìàíä ç êîæíèì ðîêîì ñòàþòü 
âñå êðàùèìè. Õî÷åìî ó íîâîìó 
ñåçîí³ íàëàøòóâàòè ó÷àñíèê³â 
óñ³õ çìàãàíü ëèøå íà ÿñêðàâ³ é 
ïîçèòèâí³ åìîö³¿. Ìè ç³ ñâîãî 
áîêó äîòî÷èìî îðãàí³çàö³éíó 
ñêëàäîâó ó âåòåðàíñüêîìó ôóò-
áîë³ äî ìàêñèìàëüíîãî ð³âíÿ, — 
ñêàçàâ ãîëîâà Æèòîìèðñüêî¿ îá-

ëàñíî¿ àñîö³àö³¿ ôóòáîëó Ðóñëàí 
Ïàâëþê.

Ï³ñëÿ ïðè¿çäó «Ìîíîë³òà» ç 
Æèòîìèðà, ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ 
ç ãðàþ÷èì òðåíåðîì êîìàíäè 
Ïàâëîì Ëóöþêîì.

— Ìè òóðí³ð â Æèòîìèð³ 
êîæíîãî ðîêó ðîçãëÿäàºìî ÿê 
åòàï ï³äãîòîâêè âåòåðàíñüêî¿ 
êîìàíäè «Ìîíîë³ò» äî ïåðøî-
ñò³ çèìîâîãî ôóòáîëó Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³, ÿêà ïðîéäå â áåðåçí³ 
ó Â³ííèö³, — ñêàçàâ Ïàâëî.

— Êîìàíäà âåòåðàí³â íàøî-
ãî ì³ñòà âæå ãîòîâà â³äñòîþâàòè 
÷åñòü íàøîãî êðàþ íà ñïîðòèâ-
í³é àðåí³? — çàïèòàëè ãðàþ÷îãî 
òðåíåðà.

— ßêùî çáåðåæåìî ñêëàä, áó-
äóòü âñ³ çäîðîâ³ ³ íå áóäå òðàâ-
ìîâàíèõ ãðàâö³â, òî, ìàáóòü, òàê. 
Ò³ëüêè ÿ â ìàéáóòíº äèâëþñü, 
àëå íàïåðåä íå çàãàäóþ, — â³ä-
ïîâ³â Ïàâëî Ëóöþê.

КОЗЯТИНЧАНКА РОБИТЬ З ТКАНИНИ 
ЕКСКЛЮЗИВНІ ЛЯЛЬКИ
Творчі люди  Героїня нашої публікації — 
Тетяна Якимова. Жінка втілює в життя мрію 
будь-якої маленької дівчинки — виготовляє 
ляльки з цілим гардеробом одягу 
на додачу. З чого почалося це захоплення 
і чи легко робити таку красу?

íÿ. — Ó íå¿ ëèöå áóëî íåäîñêî-
íàëå. ß íà íå¿ Ìàòèëüäà êàæó, 
à îäíà çíàéîìà êàæå: «Òî ñêî-
ðî÷åíî — Ìîòÿ». ² òàê âîíî 
é ï³øëî. ß âæå íàâ³òü äóìàëà 
ñòîð³íêó çðîáèòè ç ëÿëüêàìè 
â ³íòåðíåò³ ³ íàçâàòè ¿¿ «Ìîòÿ 
dolls». Öèõ Ìîòü ÿ âæå çðîáèëà 
øòóê ø³ñòü, íàïåâíå.

Ëÿëüêàìè Òåòÿíè ßêèìîâî¿ 
ìîæíà íå ëèøå ìèëóâàòèñÿ, à é 
ãðàòèñÿ, ÿê ì’ÿêèìè ³ãðàøêà-
ìè. Æ³íêà êàæå, ùî â ²íòåð-
íåò³ ïîä³áí³ êîøòóþòü á³ëüøå 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Íàñïðàâä³ æ òàêà 
ëÿëüêà — áåçö³ííà. Ïåðø çà âñå 
òîìó, ùî öå äóæå êðîï³òêà ðî-
áîòà. Íà âèãîòîâëåííÿ éäå ùî-
íàéìåíøå òèæäåíü-äâà. Äåÿê³ 
íàäòî äð³áí³ äåòàë³ òðåáà øèòè 
âðó÷íó. Ñàìà ëÿëå÷êà, ÷è ãîëî-
ïóçèê, ÿê ¿¿ íàçèâàº ìàéñòðèíÿ, 
ø’ºòüñÿ íà ìàøèíö³. Öå çàéìàº 
äâà-òðè äí³. Òðåáà äîáðÿ÷å ïî-
ãðàòèñÿ ç ãîëîâîþ, áî çðîáèòè 
¿¿ íå òàê ïðîñòî.

— Ç áÿç³ øèºòüñÿ áîëâàí-
÷èê, íàïèõàºòüñÿ ñèíòåïóõîì, 
âàëÿþòüñÿ ëè÷êî, ù³÷êè, íîñèê, 
çâåðõó îáòÿãóºòüñÿ ñïåö³àëüíèì 
òðèêîòàæåì ëÿëüêîâèì, — ïðî-
äîâæóº Òåòÿíà.

Òà îêð³ì ñàìî¿ ëÿëüêè, òðåáà 
ùå ïðèäóìàòè ¿é îáðàç ³ çøèòè 
îäÿã — â³ä ñóêí³ äî ÷îá³òê³â. 
Öå âæå çàéìàº çíà÷íî á³ëüøå 
÷àñó. Îäíà ³ãðàøêà ìîæå ìàòè 
ö³ëó øàôó îäÿãó ó ì³í³-ôîð-
ìàò³. Ñïðàâæíÿ ìð³ÿ áóäü-ÿêî¿ 
ä³â÷èíêè.

— Ñóêåíêè íà ´óäçèêàõ, âñ³ 
øâè ñõîâàí³. ßêùî öå ïàëü-

òî, òî ï³äêëàäêà º â íüîìó. ßê 
ñïðàâæíº, — êàæå êîçÿòèí÷àí-
êà. — Ìîæíà äî ëÿëüêè çàìî-
âèòè ãàðäåðîá.

Êîæíà ëÿëüêà — óí³êàëüíà ³ 
íå ñõîæà íà ñâî¿õ «ìîëîäøèõ 
ñåñòðè÷îê». Çàðàç æ³íêà ïëàíóº 
¿õ âäîñêîíàëèòè — ðîáèòè í³æ-
êè, ÿê³ áóäóòü çãèíàòèñÿ â êî-
ë³í³, ùîá ³ãðàøêà ìîãëà ñèä³òè. 
Äëÿ öüîãî º ñïåö³àëüíà òåõí³-
êà — ó íîãó íà ì³ñö³ êîë³ííîãî 
ñóãëîáà âñòàâëÿºòüñÿ äåðåâ’ÿíà 
áóñèíêà.

Òðèêîòàæí³ ëÿëüêè íàøî¿ 
çåìëÿ÷êè âæå ñòàëè çàìîâëÿòè 
íå ëèøå êîçÿòèí÷àíè, à é ëþäè 
ç ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè — Êèºâà, 
Ìèêîëàºâà òà ³íøèõ.

— Â îñíîâíîìó ïðîñÿòü ïîð-
òðåòí³ ëÿëüêè, — äîäàº íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Îäíà çíàéîìà 
ïîïðîñèëà äèòèí³ íà äåíü íàðî-
äæåííÿ ëÿëüêó, êèíóëà ìåí³ ôîòî-
ãðàô³þ äèòèíè. ² ÿ âæå ï³äáèðàþ 
êîë³ð âîëîññÿ, îäÿã â³äïîâ³äíèé 
øèºòüñÿ. Ìàêñèìàëüíî ñòàðàþñÿ 
ïðèáëèçèòè äî ôîòîãðàô³¿.

Ветерани «Моноліта» перемогли у турнірі

Виготовити таку іграшку — завдання не просте. Адже треба 
не просто зшити трикотажну ляльку, її ще й необхідно одягнути 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ðîçïî÷àëàñÿ íàøà ïðîãóëÿí-
êà á³ëÿ ïåðå¿çäó 1011 êì. Òàì 
÷åðãîâà ïî ïåðå¿çäó óïðàâëÿëà 
ëîïàòîþ, ÿê òî êàæóòü, çà ñåáå 
³ çà òîãî õëîïöÿ, ÿêèé áè ìàâ 

áðàòèñÿ çà äðóãó ðó÷êó. Äëÿ ÷î-
ëîâ³ê³â òàêîãî âèäó ëîïàòà ìîæå 
é ï³ä ñèëó, àëå äëÿ æ³íêè òàêå 
çíàðÿääÿ ïðàö³ õ³áà ùî íà íåâå-
ëèêèé ñí³ã.

Íà âóëèö³ 8 Áåðåçíÿ — ÷åðãî-
âà æåðòâà îæåëåäèö³. Öüîãî ðàçó 

ЖЕРТВА ОЖЕЛЕДИЦІ, АВТІВКА 
З ДРОВАМИ ТА ФОНТАНИ 
Козятин у фото  Кожного тижня 
ми об’їжджаємо наше місто в пошуках 
цікавих фото. Цього разу під приціл наших 
камер потрапила чергова по переїзду 
з величезною лопатою, спортзал 
«Локомотив», з побитими вікнами, та 
жертва ожеледиці — автівка з цистерною 

â ïðèâàòí³ ãîðîäè çàíåñëî àâ-
ò³âêó, ùî âèêà÷óº âèãð³áí³ ÿìè. 
Ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ ñïðîá âèáðàòè-
ñÿ ñàìîòóæêè, äîâåëîñü âîä³þ 
øóêàòè áóêñèð.

Íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ í³ÿ-
êî¿ îæåëåäèö³. Òàì ³ç-ï³ä çåìë³ 
â÷åðãîâå ñòàëè áèòè ôîíòàíè 
õîëîäíî¿ âîäè. ×è ïîíåñóòü ô³-
íàíñîâ³ âòðàòè ãîñïîäàð³ âîäíî¿ 
ìàã³ñòðàë³? Íå ïîíåñóòü. Âèëèòó 
íà äîðîãè âîäó âîäÿíèêè íà-
ïåðåä çàêëàëè â òàðèô.

Çàâ³òàëè íà îäíó ç êîòåëåíü 
íàøîãî ì³ñòà. Òàì çóñòð³ëè 
æ³íêó-êî÷åãàðà. Ïîö³êàâèëèñü 
ó ïàí³ Íàä³¿, ÷èì âîíà òîïèëà 
ó 22-ãðàäóñí³ ìîðîçè? Âèÿâëÿ-
ºòüñÿ, òèì ñàìèì ñì³òòÿì, ùî 
ïàëèëè äî ìîðîç³â ³ ï³ñëÿ íèõ.

— À âàøå êåð³âíèöòâî äî âàñ 
â êîòåëüíþ çàõîäèòü? — çàïè-
òóºìî ïàí³ Íàä³þ.

— Çàõîäÿòü, ïåðåâ³ðèëè ïîêàç-
íèêè òåìïåðàòóðè, ïðî çàì³íó ïà-
ëèâà â ìîðîçè ïîêè ùî íå éäåòü-
ñÿ. Çíà÷èòü, áóäåìî ïàëèòè òèì 
ñàìèì, — â³äïîâ³ëà æ³íêà.

Íà âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî ìè 
ïîö³êàâèëèñÿ, ÷è ïðèæèëèñÿ 
ñàäæàíö³ áóçêó, ÿê³ ïîñàäèëè 
îäíîäóìö³ Ñåðã³ÿ Ñèâàê³âñüêîãî 
ï³ä ÷àñ ñóáîòíèêà ï³ä íàçâîþ 
«Ïðèéä³òü ³ ïîñàä³òü äåðåâî 
â ð³äíîìó ì³ñò³» 26 âåðåñíÿ ìè-
íóëîãî ðîêó. Âñ³ 36 ñàäæàíö³â 
áóçêó ìè íå ïåðåâ³ðÿëè. Ïåðåâ³-
ðèëè ïåðøèõ 10. Âñ³ êóù³ ìàþòü 
ïîâí³ áðóíüêè, à öå îçíà÷àº, ùî 
áóçîê âèñàäæåíèé íà âóëèö³ Êó-

ëèê³âñüêîãî ïðèæèâñÿ.
Êîëè õàòèí³ ãîñïîäàðÿ ÿêè-

õîñü ðîê³â 40 — öå âñå ùå äî-
áðîòíå ïðèì³ùåííÿ. À íàø 
ñïîðòçàë «Ëîêîìîòèâ» íèí³ 
âèãëÿäàº ïðîñòî æàëþã³äíî: âè-
áèòå ñêëî, íå ïîôàðáîâàí³ â³êíà. 
×îìó ñïîðóäà, ÿêà äàëà ïóò³âêó 
ó âåëèêèé ñïîðò áàãàòüîì êîçÿ-
òèíñüêèì ñïîðòñìåíàì, òåïåð 
â òàêîìó çàíåïàä³?

Ïðèºìíèì ñòàº ôàêò, ùî ïðà-
âîîõîðîíö³ ñòàëè êðàùå ïðàöþ-
âàòè íà äîðîãàõ. Ç ³íòåðâàëîì 
ó òèæäåíü âîíè çàòðèìàëè ç 
äðîâàìè ÷åðãîâó àâò³âêó. ßêùî 
òàê äàë³ ï³äå, òî íàø³ ë³ñè á³ëü-
øå íå ð³äøàòèìóòü. Íà ö³é ïî-
çèòèâí³é íîò³ ìè é çàâåðøèëè 
íàøó ïðîãóëÿíêó.

Жертвою ожеледиці стала автівка очистки стічних каналів Пані Надія має надію, що щось таки зміниться в її роботі 

До чого довели спортзал «Локомотив». Колись 
він був красенем, тепер — суцільна розруха

За себе і за того хлопця. 
Чергова по переїзду бореться зі снігопадами 

Бузок на вулиці Куликівського прижився. 
Сподіваємося, порадує навесні рясним цвітом 
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РЕКЛАМА

Â²ÒÀÍÍß

Кросворд 

«Вокзальний»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
1. Перед входом до будівлі з 
боку привокзальної площі є 
пам’ятник робітниці. Що у неї 
в кошику? 4. Що колись було 
біля вокзалу? 5. Серіал, що 
знімали на нашому вокзалі 
у 2008 році. 7. Одна плат-
форма на вокзалі — Шепетів-
ська. Як називається інша? 9. 
Колись на вокзалі було три 
пам’ятники на честь однієї 
персони. Хто ця персона? 10. 
На що схожий наш вокзал? 
14. Подія, яка змінила вокзал 
у 2012 році. 16. Прізвище 
архітектора нашого вокзалу, 
на честь якого названа одна 
з вулиць у Козятині. 18. 
Колишня назва Шепетівської 
платформи.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
2. Предмет, який, за ле-
гендою, німці викрали з 
нашого вокзалу. 3. Прізвище 
інженера, який спорудив 
вокзал. 6. Назва організації 
підпільників, які врятували 
наш вокзал від знищення 
у роки Другої світової війни. 
8. Ще один пам’ятник 
на привокзальній площі — 
робітник. Що він тримає? 11. 
Вулиця, на якій був перший 
у Козятині вокзал, що діяв як 
пасажирський до 1889 року. 
12. Пам’ятник, розташований 
неподалік вокзалу. 13. Колір 
вокзалу до реставрації. 15. 
Відомий ресторан на вокзалі. 
17. Привокзальна площа 
колись називалася Чорний… 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. Яблука 4. фонтан 5. Смерш 7. Київська 9. 
Ленін 10. пароплав 14. реконструкція 16. 
Куликівський 18.Граєвська
ПО ВЕРТИКАЛІ:
2. люстра 3. Кобелєв  6. залізничник 8. Сніп 
11. Винниченка 12. Паровоз 13. білий 15. 
Імператор 17. двір

ВІДПОВІДІ:

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

14

13

15 16

17

18
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.00, 18.20 Суспiльна студiя 
15.00, 18.00, 22.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
15.10, 00.40, 03.00, 05.45 
Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер - чуття» 
17.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
18.55, 22.35 Д/ц «Супер - 
чуття. Особливий загiн» 
19.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Пiвфiнал 2 
23.30 Перша шпальта 
00.55, 03.10, 05.55 Спорт. 
Аспект 
00.55 Т/с «Гранд готель» l  
03.15 Енеїда 

1+1 
05.35, 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, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку» 
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l  
20.45 К/к «100 тисяч хвилин 
разом» l  
22.10, 02.20 К/к «Кухня» 
00.15 «Голос країни 11» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
12.25 Х/ф «Мадам» l  
14.10 Х/ф «Мачо на колесах» l  
16.10 «Чекай на мене. Україна» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l  
01.55 Х/ф «Недоторканнi» s  
04.55 «Телемагазин» 

ICTV 
06.00 Служба розшуку дiтей 
06.05 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Анти-зомбi 
11.55, 13.15 Х/ф 
«Сингулярнiсть» l  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.15 Х/ф «Безмежний 
обрiй» s  
16.35 Х/ф «Життя» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Теорiя змови 
21.30 Т/с «Нюхач» l  
22.45 Свобода слова 
00.00 Т/с «Контакт» s  
01.55 Х/ф «Iгри кiлерiв» n  
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Примарний 
вершник» s  
13.00 Х/ф «Примарний гонщик: 
Дух помсти» s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Друзi по сексу» s  
23.00 Х/ф «Хлопцi будуть в 
захватi» s  
01.00 Х/ф «Колiр ночi» n  
02.55 Служба розшуку дiтей 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s  
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 «Мертвi лiлiї» l  
23.10, 02.10 Т/с «Чотирилисник 
бажань» l  

СТБ 
06.30 Т/с «Комiсар Рекс» 
08.30 «Битва екстрасенсiв» s  
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Детектор брехнi» s  
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 
все» s  
23.05 Т/с «Майор i магiя» s  
01.05 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 
05.00, 04.45 «Top Shop» 
05.55 Х/ф «Танцюй, танцюй» 
08.30, 16.50, 03.10 
«Випадковий свiдок» 
08.55 Х/ф «Алегро з вогнем» 
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 
02.40 «Свiдок» 
12.50 «Таємницi свiту» 
14.40 Х/ф «Громобiй» 
18.20 «Свiдок. Агенти» 
21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
23.45 Х/ф «Право на 
вбивство» s  
01.45 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.50 «Речовий доказ» 
04.20 «Правда життя» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 09.45, 19.15 Одного 
разу в Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Моя жахлива няня» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
20.45 Сiмейка У 
22.45 Казки У Кiно 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
14.00 Суспiльна студiя 
15.00 Українська абетка 
Всесвiт. Першосвiт 
15.10 Додолики 
15.20 М/ф «Козлик та його горе» 
15.30 М/ф «Котигорошко» 
15.40 М/ф «Лежень» 
15.50 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15 Буковинськi загадки 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.45 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
18.45 Невiдомi Карпати 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50, 20.55 ЕкоЛюди 
20.05 В Українi 
21.00 На схiдному фронтi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Шерифи для нових 
громад 
21.45 Пишемо iсторiю 
22.00 Телевiзiйний серiал 
«Iсторiї великого кохання» 1с. 
Прекрасна епоха 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Зiрковi гурмани» 
09.15 «Територiя рiшень» 
09.30 «Постфактум» 
10.15 «Мобiльний репортер» 
10.30, 17.05 «Свiт тварин» 
11.00, 17.30 т/с 
12.20 «Цiкаво» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Мiсто над Бугом» 
15.00 «Дивнi Дива» 
16.00, 19.00 «Новини» 
16.15 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
18.40 «Особливий випадок» 
19.30 «На часi» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Ходить гарбуз по 
городу» 
06.40 М/ф «Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб» 
06.50 М/ф «Колосок» 
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  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20, 04.10 Країна пiсень 
16.30 Д/ц «Супер - чуття» 
16.55 Д/ц «Дикi тварини» 
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.30 Нашi грошi 
00.55 Т/с «Гранд готель» l  
04.40 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський свiтанок» 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю 
жiнку» 
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l  
20.45 К/к «100 тисяч хвилин 
разом» l  
22.10, 02.25 К/к «Кухня» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l  
12.25 Х/ф «Любов 
трапляється» s  
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
04.15 Скарб нацiї 
04.25 Еврика! 
04.30 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Багач - Бiдняк 
11.15, 13.15 Х/ф «Спецiальне 
завдання» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.15 Т/с «Пес» s  
16.25 Х/ф «Важкий корпус» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська оборона 
Прем’єра 
21.25 Т/с «Нюхач» l  
23.40 Х/ф «Iдентифiкацiя Борна» 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Глибоке синє 
море» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Похмiлля у Вегасi» s  
23.00 Х/ф «Хтивий дiдусь» n  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.15 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 

10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s  
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 «Мертвi лiлiї» l  
23.10 Контролер 
23.50 Х/ф «Це мiй собака» 

СТБ 
09.05 «Битва екстрасенсiв» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Таємницi ДНК» s  
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 
все» s  
23.05 Т/с «Майор i магiя» s  
01.05 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 
07.55, 16.50, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Порт» 
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Свiдок. Агенти» 
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
18.20 «Будьте здоровi» 
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s  

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 19.15 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Моя жахлива няня: 
Великий бум» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
22.45 Казки У Кiно 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Країна пiсень 
10.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.50, 19.50 ЕкоЛюди 
11.55, 17.15, 18.40, 21.40 
Буковинськi загадки 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
15.00 Пiщана казка 
15.10 Додолики 
15.20 М/ф «Ниточка та кошеня» 
15.30 М/ф «Лис i Дрiзд» 
15.40 М/ф «Найменшмй» 
15.50 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.45 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
18.45 Край пригод 
20.05 В Українi 
21.00 На схiдному фронтi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Еко-люди 
21.45 Пишемо iсторiю 
22.00 Телевiзiйний серiал 
«Iсторiї великого кохання» 5с. 
Кiнець Свiту 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.45 «Глобал 3000» 
09.15, 10.30 «Мобiльний 
репортер» 
09.30, 16.00, 19.00 «Новини» 
10.00, 19.30 «На часi» 
10.45 «Невипадково» 
11.00, 17.30 т/с 
12.20 «Природа сьогоднi» 
13.00 «Новини Life» 
13.15 «Мiсто над Бугом» 
15.00 «Дивнi Дива» 
16.15 т/с «Суто англiйськi 
вбивства» 
17.05 «Свiт тварин» 
18.30 «Життя у цифрi» 
18.40 «Ульотне вiдео» 
20.10 т/с «Уряд» 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Черевички» 
06.40 М/ф «Чарiвнi окуляри» 
06.50 М/ф «Нiкудишко» 
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  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
15.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Змiшана естафета 
17.25 Нашi грошi 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 
23.30 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
00.55 Т/с «Гранд готель» l  
04.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю» l  

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю 
жiнку» 
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l  
20.45 К/к «100 тисяч хвилин 
разом» l  
22.10, 02.20 К/к «Кухня» 

IНТЕР 
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l  
12.25 Х/ф «100 речей i нiчого 
зайвого» l  
14.35, 15.30 «Речдок» 
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
05.35, 10.10, 01.45 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.45, 13.15 Х/ф «У пошуках 
пригод» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15 Т/с «Пес» s  
17.00 Х/ф «Пiдривник» s  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Нюхач» l  
23.45 Х/ф «Перевага Борна» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Синя безодня» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Похмiлля 2: З Вегаса 
до Бангкока» s  
23.00 Х/ф «Похмiлля.Частина 
3» s  
01.10 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s  
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 «Мертвi лiлiї» l  
23.10, 02.10 Т/с «Мiраж» l  

СТБ 
09.25 «Битва екстрасенсiв.
Таємницi екстрасенсiв» s  
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 
все» s  
23.05 Т/с «Майор i магiя» s  

НTН 
07.55, 16.50, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу 
винуватити Клаву К.» 
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Легенди карного 
розшуку» 
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
18.20 «Вартiсть життя» 
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s  
01.40 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.40 «Речовий доказ» 
04.10 «Правда життя» 

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 19.15 Одного разу в Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Артур i мiнiпути» 
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
22.45 Казки У Кiно 
00.15 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45, 16.25 Лiтературно-
кулiнарне шоу «Енеїда» 
10.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.50 ЕкоЛюди 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
15.00 М/ф «Свара» 
15.10 Додолики 
15.25 М/ф «Як козаки 
iнопланетян зустрiчали» 
15.40 Веселi саморобки 
15.45 Кiношкола вдома 
15.55 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.15, 21.40 Буковинськi 
загадки 
17.20 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
17.45 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
18.40 ЗаАрхiвоване 
18.45 Недалечко 
19.50 ЗмiниТи 
20.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Еко-люди 
21.45 Д/ф «Бальний король» 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 03.15 
Енеїда 
06.30 М/ф «Рукавичка» 
06.40 М/ф «Козлик та його горе» 
06.50 М/ф «Як їжачок шубку 
мiняв» 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 19.00, 22.00, 00.05, 
02.25, 05.10 Новини 
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10 Суспiльна студiя 
09.30 Т/с «Посольство» s  
11.25 Телепродаж 
15.10, 00.40, 03.00, 05.45 
Спорт 
15.20, 04.10 UA:Фольк 
16.30, 19.20 Мiста та мiстечка 
16.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Матч за 3-те мiсце 
19.50 Клубний чемпiонат свiту 
з футболу FIFA Club World Cup 
Qatar-2020 by Alibaba Cloud. 
Фiнал 
22.35 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
23.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
11.25, 12.20, 14.15, 14.40 
«Майже колишнi» 
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l  
20.45 К/к «100 тисяч хвилин 
разом» l  
21.45 «Право на владу 2021» 

IНТЕР 
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l  
12.25 Х/ф «Мiльйонер iз 
нетрiв» s  
14.40, 15.30 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l  

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.15, 13.15 Х/ф «Важкий 
корпус» s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.15 Т/с «Пес» s  
16.50 Х/ф «Спецiальне 
завдання» s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Анти-зомбi Прем’єра 
21.25 Т/с «Нюхач» l  
23.45 Х/ф «Ультиматум 
Борна» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35, 15.00 Орел i решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.00 Х/ф «Синя безодня 2» s  
13.00 Кохання на виживання s  
17.00, 19.00 Хто зверху? l  
21.00 Х/ф «Училка» s  
23.00 Х/ф «Сексдрайв» n  
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки» s  

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00, 03.30 Зiрковий шлях 
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s  
13.40, 15.30 Агенти 
справедливостi l  
17.00 Т/с «Виходьте 
без дзвiнка 4» l  
20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
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21.00 Т/с «Мертвi лiлiї» l  
23.10 Слiдами 
23.50, 02.10 Т/с «Поранене 
серце» 

СТБ 
09.25 «Битва екстрасенсiв.
Таємницi екстрасенсiв» s  
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s  
19.05 «Один за всiх» s  
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 
все» s  
23.05 Т/с «Майор i магiя» s  

НTН 
07.55, 16.50, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Чужi тут не ходять» 
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50 «Вартiсть життя» 
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
18.20, 04.10 «Правда життя» 
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s  

TET 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 19.15 Одного разу в 
Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Артур i помста 
Вурдалака» s  
14.00 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
22.45 Казки У Кiно 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
03.45 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Країна пiсень 
10.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.45, 17.15 Буковинськi 
загадки 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
15.00 Пiщана казка 
15.10 Додолики 
15.20 М/ф «Козлик 
та ослик» 
15.30 М/ф «Парасолька у цирку» 
15.40 М/ф «Колосок» 
15.50 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.20 «Свiт дикої природи» 
17.45 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
18.45 Street Схiд 
19.50, 21.35 ЕкоЛюди 
20.05 Крим .Реалiї 
21.00 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.45 Земля, наближена до 
неба 
22.00 Телевiзiйний серiал 
«Iсторiї великого кохання» 3с. 
Новий свiт 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 10.55, 00.55 
Енеїда 
06.30 М/ф «Iванко та воронячий 
цар» 
06.40 М/ф «Котигорошко» 
06.50 М/ф «Тредичiно» 
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  
11.25 Телепродаж 
15.10, 21.35, 00.40, 03.00, 
05.45 Спорт 
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Спринт 10 км., чоловiки 
16.55, 23.30 Д/ц «Дикi 
тварини» 
17.25, 04.40 Перша шпальта 
18.55 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої 
природи» 
21.55, 00.55, 03.10, 05.55 
Спорт. Аспект 

1+1 
05.20 «Свiтське життя. 2021» 
06.10, 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, 04.35 ТСН 
09.25, 10.25 «Життя вiдомих 
людей 2021» 
13.00, 14.15 «Жiночий квартал 
2020» 
14.50 «Вечiрнiй квартал 2020» 
17.10 Х/ф «Вiтер кохання» l  
20.15 К/к «1+1» s  
22.40 Х/ф «Гра» s  

IНТЕР 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Iнтером» 
10.00 «Корисна програма» 
11.05 Т/с «Мене звати Мелек» l  
12.25 Х/ф «Охоронець для 
доньки» s  
14.35, 15.30, 00.35 «Речдок» 
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок» 
18.00, 01.30 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Шерлок» 

ICTV 
04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 01.25 Факти 
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s  
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.10 Дизель-шоу l  
11.15, 01.55 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 23.05 Скетч-шоу «На 
трьох» s  
13.45, 16.15 Х/ф «Iдентифiкацiя 
Борна» 
16.30 Х/ф «Перевага Борна» s  
18.45 Факти. Вечiр 
03.00 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.30 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.35 Орел i решка 
08.30 Т/с «Надприродне» s  
11.10 Хто проти блондинок? l  
16.50 Х/ф «Училка» s  
18.50 Х/ф «Змiшанi» s  
21.00 Х/ф «Ми - Мiллери» s  
23.30 Х/ф «Весiльний погром» n  
01.30 Варьяти l  
02.50 Служба розшуку дiтей 
02.55 Зона ночi 

УКРАЇНА 
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
11.00 Т/с «Солона карамель» l  
14.40, 15.30 Т/с «Добра душа» l  

20.10 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00, 02.15 Т/с «Анi слова про 
кохання» 

СТБ 
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l  
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.15, 22.50 Т/с «Вiдпустка у 
сосновому лiсi» l  
01.00 Т/с «Анна - детектив» l  

НTН 
07.55, 17.25, 03.05 
«Випадковий свiдок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
23.15, 02.35 «Свiдок» 
09.00 Х/ф «Тихе слiдство» 
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» s  
12.50, 03.50 «Правда життя» 
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s  
16.50 «Нашi права» 
18.20 «Таємницi свiту» 
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s  
01.40 «Таємницi 
кримiнального свiту» 
03.20 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Одного разу пiд Полтавою 
08.45, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 19.15 Одного разу в Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 
Танька i Володька 
11.45, 23.45 Казки У 
12.15 Х/ф «Артур i вiйна двох 
свiтiв» 
14.00, 02.15 Панянка-селянка 
15.00 4 весiлля 
16.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон 
22.45 Казки У Кiно 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 
09.45 Обличчя 
10.30 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
10.35 Телевiзiйний серiал 
«Гранд готель» 
11.50, 17.15 Буковинськi 
загадки 
12.00, 13.10 Суспiльна студiя 
13.00 Новини з UA ПЕРШОГО 
15.00 М/ф «Маленький 
великий пес» 
15.10 Додолики 
15.25 М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 
15.45 Кiношкола вдома 
15.55 «Шо? Як?» 
16.10 Лайфхак українською 
16.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
17.00, 20.40 ТНВ 
17.20 «Свiт дикої природи» 
17.45 Документальний цикл 
«Супер - чуття. Особливий 
загiн» 
18.40 Невiдомi Карпати 
18.50 Шукачi пригод 
19.50 Сильнi 
20.05 На схiдному фронтi 
21.00 В Українi 
21.30 Задача з зiрочкою 
21.35 Люди Є 
21.45 Роздивись 
22.00 Телевiзiйний серiал 
«Iсторiї великого кохання» 2с. 
Шаленi роки 

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

UA:ПЕРШИЙ 
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 
23.50, 02.05, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.30 М/ф «Було скучно» 
07.40 М/ф «Ватажок» 
07.50 М/ф «Ведмедик i той,хто 
живе в рiчцi» 
08.05 Д/ц «Супер - чуття. 
Особливий загiн» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.40 Т/с «Снiгопад» 
11.55 Х/ф «Обручка до весни» l  
13.40 Телепродаж 
14.10 UA:Фольк. Спогади 
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Спринт 7 км, жiнки 
16.55 Полювання (Природнича 
iсторiя) 
17.55 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Йосип з Назарета» 
19.55 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.25 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 
22.00 Х/ф «Шербурськi 
парасольки» 

1+1 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Свiт навиворiт» 
18.20 «Свiт навиворiт - 12. 
Пакiстан» 
19.30, 03.30 ТСН 
20.15 «Вечiрнiй квартал 2020» 
21.50 «Жiночий квартал 2020» 
23.15, 00.15 «Свiтське життя. 
2021» 

IНТЕР 
09.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня» 
10.00 «Корисна програма» 
11.10 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
12.40 Х/ф «На Вас чекає 
громадянка Нiканорова» 
14.25 Х/ф «Зимова вишня» 
16.10 Х/ф «Суєта суєт» 
17.50, 20.30 Т/с «Страстi по 
Зiнаїдi» l  
20.00 «Подробицi» 
22.40 Концерт Олександра 
Малiнiна «Про любов iнодi 
говорять» 
00.20 Х/ф «Пари гнiдих» 
02.10 Х/ф «Я кохаю» s  
03.10 «Сценарiї кохання» 
04.35 «М/ф» 

ICTV 
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика! 
04.15 Факти 
04.45 Т/с «Копи на роботi» l  
06.30, 07.45, 08.55 Скетч-шоу 
«На трьох» s  
07.00, 08.20 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну» 
09.55, 13.00 Т/с «Нюхач» l  
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Спадок Борна» s  
21.45 Х/ф «Джейсон Борн» l  
00.00 Х/ф «Законослухняний 
громадянин» n  
02.00 Т/с «Таємнi дверi» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 02.00 Варьяти l  
08.40, 10.00 Kids» Time 
08.45 М/ф «Феї: Фантастичний 
порятунок» 
10.05 Орел i решка 
12.00 У кого бiльше? l  
14.10 М/ф «Ваяна» 
16.20 Х/ф «Ми - Мiллери» s  
18.40 Х/ф «Озброєнi i 
небезпечнi» s  
21.00 Х/ф «Шпигунка» s  
23.30 Х/ф «Три метри над 
рiвнем неба» s  
02.40 Зона ночi 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 
4» l  
10.35 Т/с «Не смiй менi казати 
прощавай!» l  
14.30, 15.20 Т/с «День Святого 
Валентина» l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу «Маска» 
23.00, 02.15 Т/с «Щоб побачити 
веселку» s  
01.45 Телемагазин 
02.55 Реальна мiстика 

СТБ 
05.50, 10.50 Т/с «Щаслива попри 
все» s  
07.55 «Неймовiрна правда про 
зiрок» 
17.00 «Хата на тата» l  
19.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
22.40 «Звана вечеря» l  

НTН 
05.45 Х/ф «Чужi тут не ходять» 
07.15 Х/ф «Викликаємо вогонь 
на себе» l  
13.20 «Поводир» s  
15.35, 02.25 «Випадковий 
свiдок» 
18.00 «Крутi 90-тi» 
19.00, 01.55 «Свiдок» 
19.30 Х/ф «Дiвчина 
без адреси» 
21.00 Х/ф «Легiонер» s  
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо в 
джунглi» s  
00.50 «Реальнi злочинцi» 
02.30 «Речовий доказ» 
03.50 «Легенди бандитського 
Києва» 
04.40 «Top Shop» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.40 М/ф «Джастiн та лицарi 
доблестi» 
11.25 Х/ф «Грейфрайєрс Боббi» 
13.15 Х/ф «Моя жахлива няня» 
15.00 Х/ф «Моя жахлива няня: 
Великий бум» 
17.00 Х/ф «Алоха» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Сiмейка У 
23.30, 00.30 Країна У 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 

UA:ВIННИЦЯ 
07.45 Роздивись 
08.00, 09.00 Новини з UA 
ПЕРШОГО 
08.15 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.15 Сьогоднi. Головне 
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 
10.30, 13.00 ЕкоЛюди 
10.35 Лiтературно-кулiнарне 
шоу «Енеїда» 
11.35 Х/ф «Закохатися у 
Вермонт» 
13.10, 16.25, 19.45 В Українi 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Веселi саморобки 
14.25 М/ф «День,коли щастисть» 
14.35 М/ф «Свара» 
14.45 М/ф «Як Петрик П’яточкiн 
Слоникiв Рахував» 
14.55 М/ф «Оленятко Бiлi Рiжки» 
15.00 Пiщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Лiтачок Лiп» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
16.00 Маршрутом змiн 
16.15 Своя земля 
16.55 Пишемо iсторiю 
17.10 Д/ф «З України до 
Голлiвуду» 
18.25 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiдтiнки України 
20.10 Разом 
20.50 Буковинськi 
загадки 
21.00 Д/с «Секрети iсторiї. 
Портрети» 6с Зловiсна легенда 
про королеву Марго 

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

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 06.00, 02.30, 05.05 
Енеїда 
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 
23.50, 02.00, 03.30, 05.35 
Новини 
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 
07.30 М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 
07.50 М/ф «Як козаки кулiш 
варили» 
08.15, 02.25 Погода 
08.20, 17.35 Д/ц «Дикi 
тварини» 
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 Телепродаж 
14.10 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Гонка переслiдування 12,5 км, 
чоловiки 
15.05 Країна пiсень 
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
Гонка переслiдування 10 км, 
жiнки 
17.15 Студiя «Бiатлон» 
18.15 Д/ц «Незвiданий океан» 
19.25 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки» 
20.20 Д/ц «Свiт дикої природи» 
21.25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
22.00 Х/ф «Тепер я буду любити 
тебе» s  

1+1 
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-
Тиждень» 
07.00 «Життя вiдомих людей» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-Забава» 
09.30, 01.15 «Свiт навиворiт» 
18.20 «Таємницi великих 
українцiв. Анна Київська» 
21.00 «Голос країни 11» 
23.10 Х/ф «Сонна лощина» s  

IНТЕР 
05.25 Х/ф «Бiнго Бонго» 
07.20 Х/ф «Скупий» l  
09.00 «Готуємо разом» 
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше 
життя» 
12.45 «Орел i Решка. На краю 
свiту» 
13.30 Т/с «Речдок. Особиста 
справа» s  
18.00 Т/с «Детектив Ренуар» l  
20.00 «Подробицi тижня» 
22.00 Т/с «Шерлок» 

ICTV 
04.35 Скарб нацiї 
04.45 Еврика! 
04.55 Факти 
05.20 Бiльше нiж правда 
06.00 Анти-зомбi 
07.00 Секретний фронт 
07.50 Громадянська оборона 
08.50, 01.50 Т/с «Таємнi 
дверi» s  
11.45, 13.00 Х/ф «Супер 8» s  
12.45 Факти. День 
14.05 Х/ф «Людина зi сталi» s  
16.50 Х/ф «Смокiнг» 
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф «Напролом» s  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00 У кого бiльше? l  
08.00, 10.00 Kids» Time 
08.05 М/ф «Ваяна» 
10.05 Х/ф «Змiшанi» s  
12.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок. Частина 1» s  
15.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок. Частина 2» s  
17.00 Х/ф «Титанiк» 
21.00 Х/ф «Троя» s  
00.30 Х/ф «Три метри над 
рiвнем неба 2: Я тебе хочу» s  

УКРАЇНА 
06.50 Реальна мiстика 
07.15 Т/с «Виходьте без дзвiнка 
4» l  
09.10 Т/с «Мертвi лiлiї» l  
17.00, 21.00 Т/с «Формула 
щастя» l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.15 Т/с «Другий 
подих» l  

01.45 Телемагазин 
03.00 Гучна справа 
03.50 Агенти справедливостi l  

СТБ 
05.20 Х/ф «Приборкувачка 
тигрiв» 
07.10 Х/ф «Баламут» 
09.00 «МастерШеф 
Професiонали» l  
12.30 «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 
05.40 Х/ф «Добрi намiри» 
07.10 «Будьте здоровi» 
07.50 «Україна вражає» 
09.45 Х/ф «Поводир» s  
12.10 Х/ф «Дiвчина без адреси» 
13.55 Х/ф «Дiловi люди» 
15.30 Х/ф «Тридцять три» 
17.05 Х/ф «Легiонер» s  
19.00 Х/ф «Золоте теля» 
22.15 Х/ф «Схованка» s  
00.15 Х/ф «Ласкаво просимо в 
джунглi» s  
02.05 «Речовий доказ» 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.55 М/ф «Марко-Макако» 
11.15 Х/ф «Кiт у чоботях» 
12.25 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами» 
13.35 Х/ф «Артур i мiнiпути» 
15.35 Х/ф «Артур i помста 
Вурдалака» s  
17.15 Х/ф «Артур i вiйна двох 
свiтiв» 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Одного разу пiд Полтавою 
19.30, 20.30, 21.30 Танька i 
Володька 
22.30 Сiмейка У 
23.30, 00.30 Країна У 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 Панянка-селянка 

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 Веселi саморобки 
14.25 М/ф «Як Козаки 
Олiмпiйцями Стали» 
14.40 М/ф «Iвасик Телесик» 
14.50 М/ф «Козлик та ослик» 
15.00 Пiщана казка 
15.05 Додолики 
15.20 М/ф «Дощику, Дощику, 
Припусти» 
15.30 «Шо? Як?» 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.05 Освiтнi лекцiї «Форуму 
iнклюзивностi» 
16.25 Разом 
16.55 Х/ф «Книга Буття. 
Створення свiту» 
18.30 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Обличчя 
19.45 На схiдному фронтi 
20.40 Плiч-о-плiч 
21.00 Х/ф «Стрiмголов» 

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»  

11 лютого 12 лютогоП'ЯТНИЦЯ 113 лютогоСУБОТА 14 лютогоНЕДІЛЯ
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²ÑÒÎÐ²ß

ОЛЕНА УДВУД 

Ãåðî¿â Ìàéäàíó — öåíòðàëüíà 
âóëèöÿ Êîçÿòèíà, õî÷ ³ íå íàé-
äîâøà. ̄ ¿ ïðîòÿæí³ñòü ñòàíîâèòü 
âñüîãî 2 ê³ëîìåòðè. Öÿ âóëèöÿ 
ìàº äîâãó ³ñòîð³þ, áî ç’ÿâèëàñÿ 
íåïîäàë³ê ñòàíö³¿ Êîçÿòèí, ç 
ÿêî¿ ïîò³ì âèðîñëî íàøå ì³ñ-
òî, ùå íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ.

Öå ñüîãîäí³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
ìàº ñòàòóñ öåíòðàëüíî¿ âóëèö³, 
õî÷à òàê áóëî íå çàâæäè. Ó ÷àñè 
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ öåíòðàëüíîþ 
áóëà ¿¿ ñóñ³äêà — íèí³øíÿ âóëè-
öÿ Ïèëèïà Îðëèêà, ÿêà íà òîé 
ìîìåíò íàçèâàëàñÿ Âåëèêà. Öå 
áóâ ñâîºð³äíèé ä³ëîâèé îñåðåäîê 
Êîçÿòèíà, áî íà Âåëèê³é áóëî 
íàéá³ëüøå ð³çíîìàí³òíèõ êðàì-
íè÷îê, ìàéñòåðåíü òà àïòåê, 
à òàêîæ ÷èìàëî äâîïîâåðõîâèõ 
áóäèíê³â.

Íàòîì³ñòü Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
ó òîé ÷àñ áóëà çâè÷àéí³ñ³íüêîþ 
âóëèöåþ ç ïåðåâàæíî îäíîïî-
âåðõîâèìè õàòàìè. Ïðîòå òóò 
áóëè áóäèíêè çíàíèõ íà òîé 
÷àñ ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â. Ñå-
ðåä íèõ — Ôëîð³àí Æóë³íñüêèé, 
ÿêèé òðèìàâ ïðîäóêòîâó êðàì-
íèöþ, à òàêîæ Éîñÿ Íóäåëü-
ìàí, ÷èé ñèí ìàâ ó Êîçÿòèí³ 
ìàíóôàêòóðó (ïðîòîòèï ñó÷àñ-
íèõ çàâîä³â ³ ôàáðèê, àëå â ì³-
í³-âåðñ³¿).

ПЕРШИЙ КОЗЯТИНСЬКИЙ 
БАЗАР 

Äî ðåâîëþö³¿ âóëèöÿ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó íàçèâàëàñÿ Äðàãóí-
ñüêîþ. Äðàãóíè — öå âèä ê³í-
íîòè â àðì³¿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. 
Ñàìå â³ä öüîãî ñëîâà ³ ïîõîäèòü 
íàçâà âóëèö³. À ùå â òó ïîðó 
íà ö³é âóëèö³ áóâ ðèíîê. Òî÷í³-
øå, ðèíîê çàéìàâ ëèø íåâåëèêó 
¿¿ ÷àñòèíó.

Áàçàðíà ïëîùà — òàê íàçè-
âàëàñÿ âåëèêà òåðèòîð³ÿ ó ñàì³-
ñ³íüêîìó öåíòð³ ñó÷àñíîãî Êîçÿ-
òèíà. Âîíà áóëà â ìåæàõ âóëèöü 
Ïèëèïà Îðëèêà, Íåçàëåæíîñ-
ò³, Ñêëÿðîâà ³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 
Òîáòî, çàéìàëà òåðèòîð³þ ñó÷àñ-
íî¿ ïëîù³ òà ì³ñüêîãî ñêâåðó.

Îäíó ä³ëÿíêó ï³ä Áàçàðíó ïëî-
ùó âèä³ëèâ ç³ ñâî¿õ çåìåëü ì³ñöå-
âèé ïîì³ùèê Ìàð’ÿí Ëåõíî-Âà-
ñþòèíñüêèé, ùî ìåøêàâ ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³, ³íøó — ñåëÿíñüêå 
òîâàðèñòâî. Òàê ³ ç’ÿâèëàñÿ âè-
ùåçãàäàíà ïëîùà íà êàðò³ ì³ñòà.

Ùî÷åòâåðãà ó Êîçÿòèí³ áóâ 
áàçàðíèé äåíü — íà Áàçàðí³é 
ïëîù³ âëàøòîâóâàëè ÿðìàðêè. 
Íà ðèíîê ç’¿æäæàëèñÿ ëþäè ç 
íàâêîëèøí³õ ñ³ë ³ ì³ñòå÷îê, ùîá 
ïðîäàòè ÷è êóïèòè íåîáõ³äíå. 
Ö³êàâî, ùî òðàäèö³ÿ âëàøòîâó-
âàòè «áàçàðíèé äåíü» ó ÷åòâåð 
çáåðåãëàñÿ äî íàøèõ äí³â, àäæå 
Öåíòðàëüíèé ðèíîê, ÷è âåëèêèé 

ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ ГОЛОВНА 
ВУЛИЦЯ МІСТА ВПРОДОВЖ РОКІВ 
Ретро  Героїв Майдану — центральна 
вулиця Козятина. Вона однією з перших 
з’явилася на мапі нашого міста і за час 
свого існування не раз міняла назву. 
Тут був перший ринок, кінотеатр 
та школа. Ми зібрали цікаві факти 
про минуле вулиці Героїв Майдану

àòð «Åêñïðåñ». Òàê³ çàêëàäè òîãî 
÷àñó íàçèâàëè «³ëþç³îíàìè». Öå 
áóâ ïåðøèé ê³íîòåàòð Êîçÿòèíà. 
Ï³çí³øå â³í çì³íèâ ñâîþ íàçâó 
ç «Åêñïðåñà» íà «Ïàðèçüêó Êî-
ìóíó».

Ñþäè ³ â ÆÄÊ, ùî íà âîê-
çàë³, êîçÿòèí÷àíè ðîêàìè õî-
äèëè äèâèòèñÿ ê³íî. Àæ ïîêè 
ó 60-èõ íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàé-
äàíó íå ç’ÿâèâñÿ øèðîêîôîð-
ìàòíèé ê³íîòåàòð «Ìèð», ùî 
çàðàç ôóíêö³îíóº ÿê Ì³ñüêèé 
áóäèíîê êóëüòóðè.

«Ìèð» îáëàäíàëè çà îñòàí-
í³ì íà òîé ÷àñ ñëîâîì òåõí³êè. 
Â³äòàê äî ñóñ³äíüîãî ê³íîòåàòðó 
«³ìåí³ Ïàðèçüêî¿ Êîìóíè» ñòàëî 
õîäèòè âñå ìåíøå ³ ìåíøå â³ä-
â³äóâà÷³â. Òîä³ éîãî ïåðåîáëàä-
íàëè íà áóäèíîê êóëüòóðè, ÿêèé 

ôóíêö³îíóâàâ äî 2018 ðîêó, 
ïîêè éîãî íå çàêðèëè ÷åðåç 
àâàð³éí³ñòü.

Ùå îäíà äîðåâîëþö³éíà ñïî-
ðóäà íà ö³é âóëèö³ — øêîëà ¹ 2. 
Öå íàéñòàð³øà øêîëà íàøîãî 
ì³ñòà. Âîíà ìîëîäøà çà Ðàéîí-
íèé áóäèíîê êóëüòóðè âñüîãî 
íà ø³ñòü ðîê³â. Öåíòðàëüíó ÷àñ-
òèíó êîðïóñó çâåëè ó äàëåêîìó 
1896 ðîö³. Òóò íàâ÷àëè ãðàìîò³ 
ÿê õëîï÷èê³â, òàê ³ ä³â÷àòîê.

Ó «Ñïèñêó íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿» çà 1900 ð³ê 
öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä çãàäóºòü-
ñÿ ÿê îäíîêëàñíà íàðîäíà ì³í³ñ-
òåðñüêà øêîëà. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî 

òå, ùî ñïåðøó ó äðóã³é øêîë³ 
íàâ÷àííÿ òðèâàëî âñüîãî òðè 
ðîêè, à íå 11, ÿê çàðàç.

ПОМІНЯЛИ МІСЦЯМИ 
ßêùî áóä³âåëü äîðåâîëþö³é-

íîãî ïåð³îäó íà âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó íåáàãàòî, òî çðàçê³â 
àðõ³òåêòóðè äîáè Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó â ðàçè á³ëüøå. Öå — 
ñòàë³íêè, õðóùîâêè, «×åõîñëî-
âàöüêèé áóäèíîê» ³ ùå äåê³ëüêà 
áàãàòîïîâåðõ³âîê ³ç á³ëî¿ öåãëè.

Ó 60–70 ðîêàõ ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ âèãëÿä âóëèö³ êàðäè-
íàëüíî çì³íèâñÿ. Ñàìå òîä³ ïî-
÷àëàñÿ ìàñîâà çàáóäîâà öåíòðó 
Êîçÿòèíà ï’ÿòèïîâåðõ³âêàìè. 
Ç’ÿâèëèñÿ ìàãàçèíè, çíàéî-
ì³ áàãàòüîì êîçÿòèí÷àíàì ç 
äèòèíñòâà — “Ñïîðòòîâàðè”, 
“Ñâ³òàíîê”. ² ñàìå íà ïî÷àòêó 
60-èõ óïîðÿäêóâàëè öåíòðàëüíó 
ïëîùó. Òóò êîëèñü áóëà ê³íöåâà 
çóïèíêà ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â.

Ê î ç ÿ ò è í ÷ à í è  ä î á ð å 
ïàì’ÿòàþòü, ùî ðàí³øå ïîñåðåä 
ïëîù³ ñòîÿâ ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó. 
Ñàìå òîìó ¿¿ é íàçèâàëè ïëîùåþ 
Ëåí³íà. Ö³êàâî, ùî ñàìà âóëèöÿ 
ñïî÷àòêó íàçèâàëàñÿ ×åðâîíî-
àðì³éñüêà.

Íàòîì³ñòü âóëèöÿ Ëåí³íà áóëà 
îäðàçó çà âóëèöåþ Ãðóøåâñüêî-
ãî, ÿêà íà òîé ÷àñ íîñèëà íàçâó 
Êàðëà Ë³áêíåõòà. Éäåòüñÿ ïðî 
íèí³øíþ Íåçàëåæíîñò³, ÿêà 
äî ïåðåéìåíóâàííÿ áóëà ×åð-
âîíîàðì³éñüêîþ.

Ó 1986 ðîö³ Ëåí³íà é ×åðâî-
íîàðì³éñüêó ïîì³íÿëè ì³ñöÿìè. 
Òàê íèí³øíÿ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
ñòàëà âóëèöåþ Ëåí³íà, à íèí³ø-
íÿ Íåçàëåæíîñò³ ñòàëà ×åðâîíî-
àðì³éñüêîþ. Ó 2014 ðîö³ öåí-
òðàëüíó âóëèöþ çíîâó ïåðåéìå-
íóâàëè. Â³äòîä³ ³ âîíà, ³ ïëîùà 
íîñÿòü íàçâó Ãåðî¿â Ìàéäàíó.

На світлині ліворуч — ріг Героїв Майдану та Склярова на початку 70-их років. 
Праворуч — сучасний вигляд вулиці

áàçàð, ÿê éîãî íàçèâàº á³ëüø³ñòü 
ì³ñöåâèõ, ïðàöþº ó ñóáîòó, íåä³-
ëþ òà ÷åòâåð.

Ïðîòå ì³ñòî ïðîäîâæèëî ðîñ-
òè ³ Áàçàðíó ïëîùó «ïåðåð³çàëè» 
íàâï³ë íèí³øí³ âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó ³ Ãðóøåâñüêîãî, äå 
çáóäóâàëè íîâ³ áóäèíêè. ×åðåç 
äåñÿòèë³òòÿ íà ì³ñö³ îäí³º¿ ÷àñ-
òèíè Áàçàðíî¿ ïëîù³ ç’ÿâèòüñÿ 
ïàðê, à íà ì³ñö³ ³íøî¿ — ñó÷àñíà 
ïëîùà. Àëå öå áóäå âæå â ³íøó 
åïîõó.

КУЛЬТУРНИЙ І ОСВІТНІЙ 
ОСЕРЕДОК 

Îäíà ç íåáàãàòüîõ âö³ë³ëèõ äî-
ðåâîëþö³éíèõ áóä³âåëü íà ö³é 
âóëèö³ (íå âðàõîâóþ÷è, çâ³ñíî, 
ñòàð³ õàòè êîçÿòèí÷àí), ðîç-
òàøîâàíà çà íîìåðîì 19/12. 
Éäåòüñÿ ïðî êîëèøí³é Ðàéîí-
íèé áóäèíîê êóëüòóðè. Éîãî 
çâåëè ó 1890 ðîö³.

Çãîäîì òóò â³äêðèëè ê³íîòå-

На світлині ліворуч ми бачимо, що було на вулиці Героїв Майдану на місці 
дев’ятиповерхівки під номером 15–17. Праворуч — сучасний вигляд вулиці 

Îäíà ç íåáàãàòüîõ 
âö³ë³ëèõ 
äîðåâîëþö³éíèõ 
áóä³âåëü íà ö³é 
âóëèö³, ðîçòàøîâàíà 
çà íîìåðîì 19/12
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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" 

çàïðîøóºòüñÿ: Àãðîíîì-âåòåðèíàð æ³íêè 
³ ÷îëîâ³êè. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 8500 ãðí. 
067-430-02-80 

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

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

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Ïîáóòîâèé ðåìîíò, ïîñëóãè åëåêòðèêà, 

ñàíòåõí³êà. 097-731-98-58

ÏÐÎÄÀÌ
  Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè, 

êîìá³êîðìà. 067-173-31-50, 063-604-26-79

  Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-
458-74-21, 063-608-92-55

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

  Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê 
â³òðèíà, ºâðî áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 
063-392-93-20, 098-974-29-35

  Êîðìîâèé áóðÿê, äð³áíó êàðòîïëþ, ìîæëè-
âà äîñòàâêà. 097-354-76-54

  2-à êîíòåéíåðà ïî 5 ò., öåíòðàëüíèé ðè-
íîê. 063-257-35-40

  Çàë³çí³ âîðîòà 2 øò., 2,80*170, íåäî-
ðîãî. 063-348-01-73

  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. 067-889-49-67, 063-486-01-
79, 093-031-24-52

  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

  Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà 
âèøíÿ. 098-254-37-48

  Áóðÿê êîðìîâèé êàðòîïëþ âåëèêó 097-
449-53-50

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

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

096-177-84-84

Здам в оренду 70 кв.м. в центрі, ідеально під 
офіс, магазин, ательє, майстерню. 067-252-

69-68

Запрошую на зустріч однокласників 
Козятинської СШ №3 1981 р.в., яка 

відбудеться 27 лютого в приміщенні школи 
о 16 годині. З любов’ю та повагою Тетяна 

Власюк.

  Ñèäóøêè â³ä ³íîìàðêè â õîðîøîìó ñòàí³, 
äèñêè ìåòàëåâ³ R 15, çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè-
÷à 412 íîâ³. 067-422-36-17 

  Ñ³íî â òþêàõ, êîðìîâèé áóðÿê, ÿ÷ì³íü. 096-
713-45-50

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

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15-20 êã. 068-
494-15-28 ï³ñëÿ 18.00 

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

  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íåâó (ðàííÿ ï³çíÿ), 
ìîæëèâà äîñòàâêà. 068-071-98-67, 063-934-
25-37 

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

  Áåíçîïèëó «Ãóäëàê»-800 ãðí.  òà 
«Øò³ëü»-2000 ãðí.;áåíçîêîñó «Ãóäëàê»-1000 
ãðí. òà «Äåî Ìàê»-1 800 ãðí;åëåêòðîäâèãóí- 
4 êâò, 1,500 îáîð.;ÿâó-350;ìîòîáëîê ìàëèé-
Ôîðòå-25;ìàñêà çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí». 
068-216-34-20

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

  Ò³ëüíà êîðîâà. 067-838-81-57 

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

  Òþêè ïøåíè÷íî¿ ñîëîìè, 15 ãðí. çà òþê. 
096-600-34-02

  Òóôë³ íîâ³ ÑÀÐÀ-42 ð.-480 ãðí., ãîäèí-
íèê «Îmax» á/ó îðèã³íàë-200 ãðí., ìåáë³ 
á/ó:òóìáî÷êà, òóìáî÷êà ç äçåðêàëîì. 068-
044-24-68

  Ï³íîáëîê á/ó 1,5 êóáà. 093-889-24-77, 097-
827-76-86

  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äîðîæêè íîâ³, êë³òêà äëÿ 
ïîïóã., ïðàëüíà ìàøèíà á/ó, äèâàí êóòîâèé. 
063-393-02-59

  Çàë³çî ëèñòîâå 1.2*2.50,òîâùèíà 5 ìì. 
095-090-18-58

  Êóðåé ïîðîäè Áðàìà, ï³âí³â íà ïëåì`ÿ 
ïðîäóêòèâíèõ ³ ï³äðîùåíèõ. 097-170-90-05, 
093-204-71-57

  Òðóáè àñáîöåìåíòí³, ä³àìåòð 200 ìì íà 
äèìîõîä ÷è êàíàë³çàö³þ ç ç`ºäíóâàëüíèìè 
ê³ëüöÿìè. 097-170-90-05

  Áäæîëîïðîäóêòè:íàñòîéêè-ïðîïîë³ñó, 
ï³äìîðó, âîñêîâî¿ ìîë³, åõ³íàöå¿. Ìåä 
ãðå÷àíèé, ð³çíîòðàâ`ÿ, ãîìîãåíàò, ìåäîâî-
ÿáëó÷íèé îöåò, ÿðèé â³ñê. 097-170-90-05, 
093-204-71-57

  Êîíâåêòîð ÀÊÎÃ-4-ÑÏ, ì. Óæãîðîä 2013 
ð. â. 4 êÂò-2 000 ãðí. òîðã; âèòÿæêà êóõîííà 
íîâà; ðîóòåð ÒÐ-link TL-WT 1043  ¹1363-1 
200 ãðí. 093-464-34-33, 097-742-94-50

486906

486503
487393

486504 487445

487398

487441
487396



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

487397

487453

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Áåëüã³éñüêó â³â÷àðêó 5 ì³ñ. 097-029-60-22

  Äâåð³ ìåòàëåâ³ âõ³äí³ á/ó, âóëèêè á/ó, ìå-
äîãîíêó, áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, íàñîñ ãëóáèí. á/ó 
«Êàøòàí». 067-319-91-24

  Êàðòîïëþ ðàííþ, ñîðò «Ð³â`ºðà» äðóãî¿ 
ðåïðîäóêö³¿. 098-026-42-45, 093-411-27-92

  Ñ³íî íåäîðîãî. 096-543-78-08

  Äèâàí ðîçäâèæíèé â äîáðîìó ñòàí³. 093-
997-94-80

  Äâà äèâàíè â äîáðîìó ñòàí³, òðþìî, äèòÿ-
÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì òà áîðòèêàìè, ñòîëèê 
ç ñò³ëü÷èêîì äëÿ ãîäóâàííÿ. 067-251-12-34, 
063-695-34-29

  Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîòîê ç 5 ò. êîíòåéíå-
ðîì, 14 ãîð³õ³â, 3 ÿáëóí³, 2 ãðóø³, ÷åðåøíÿ, 
âèøí³, àáðèêîñè, ïîãð³á 3*3*3 ì., â êîîï. 
«Ðîäí³÷îê», ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà; ìàñëî 
ïåðåðîá. 40 ë. 093-940-96-11, 068-334-66-
72

  Ìåòàëåâ ³  ðåø³òêè ;  2 -õ  æèëüíèé 
àëþì³íüîâèé ïðîâ³ä 2-3 ìì., äîâæ 200 ì ; 
åëåêòðè÷íèé ùèòîê ç ë³÷èëüíèêîì ³ ì³äíèì 
ïðîâ. 30 ì., ñàäæåíö³ ãîð³õà 200 øò. íàñ³ííÿ 
ïîì³äîð ð³çíèõ ñîðò³â, âñå íåäîðîãî. 068-
334-66-72, 093-940-96-11

  Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 
096-152-82-97

  Êðîë³ äîðîñë³ ³ ìîëîäíÿê. 063-533-06-96

  Äâ³ êîëîíêè, ì³öí³ñòü îäíî¿ 200 âò., óñè-
ëèòåëü ì³öí³ñòü 400 âò. 093-038-33-69, 068-
728-93-58

  Ïðàëüíó ìàøèíó «Ñàìñóíã», àâòîìàò íà 3 
êã â ðîáî÷îìó ñòàí³.093-513-17-12

  Ïîëóñàïîæêè çèìîâ³ â äîáðîìó ñòàí³, 
øê³ðÿí³, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó 37 ð. 093-513-
17-12

  Êîáèëó ðîáî÷ó, â³ê 7 ðîê³â, ñ. Âåðíèãîðî-
äîê. 067-492-89-78

  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2106 á/ó:ÀÊÁ, áåíçî-
áàê òà ³íøå. 068-006-81-70

  Ïîðîñÿòà ìàë³, ïåòðåí. 067-199-86-20

  Êîðîâó ò³ëüíó 6 ì³ñ., òà ò³ëüíó òåëèöþ 3 
ì³ñ. 096-772-01-94

  Äèòÿ÷³ ðå÷³:êóðòêà, êîôòà, øòàíè òà ³íøå 
íà ä³â÷èíêó 7-10 ðîê³â. 097-505-13-36

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

  Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà, ïëîùà 28 êâ. ì.; 
åëåêòðîïëèòà (Ãåðìàí³ÿ) íåäîðîãî. 097-494-
15-89, 093-533-67-33

  Äèâàí ìàëþòêà â äîáðîìó ñòàí³. 067-583-
90-39, 063-762-47-83

  Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò.068-917-93-86

  Êîçà ä³éíà ç êîçåíÿì, íåäîðîãî, äóæå äî-
áðå ìîëîêî. 098-563-75-95

  Ñâèí³ ìàë³ 15-20 êã., ñ. Ñàäîâå. 067-269-
51-18

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ 100 
êâ. ì., ïðîäàì, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ç 
äîïëàòîþ, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Â³ííèöüêà 14/2. 
063-680-02-07

  Ïëîñêèé ñó÷àñíèé òåëåâ³çîð 107 ñì. 
ä³àãîíàëü- 3 200 ãðí., ïðàëüíó ìàøèíó LG ç 
áîêîâèì çàâàíòàæåííÿì 5 êã. 073-424-19-43

  Çåðíî 3 ò. (ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà) 
íà âèá³ð. 7 ò., òîðã. Ñàìîâèâ³ç. 098-610-68-
20. Âåðà.

  Åëåêòðîñ³÷êàðíþ òà êðîë³â ð³çíîãî â³êó. 
Êîçÿòèí. 068-762-90-34

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 
46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-
83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, º õë³â, 

ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, çåì. 
ä³ë-êà. 098-854-22-31

  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 8/2, 
ïëîùà 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà 
öåíòðàë³çîâàíà, òóàëåò ³ âàííà â êâàðòèð³, 2 
ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 
097-642-08-12

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðå-
ìèì âõîäîì, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïà-
ëåííÿ. 096-279-31-85, 063-262-67-91

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñü-
êîãî 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

  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 ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõ-
íÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58

  Îáì³íÿþ áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíè-
öÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³ íà 2-õ ê³ì. êâ. â 
öåíòð³+ äîïëàòà. 093-596-41-56, 098-597-
08-78

  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿ-
ìè, 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

  3-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, ð-í ÏÐÁ, ïåðå-
ïëàíóâàííÿ, êóõíÿ 9 êâ. ì., ç ðåìîíòîì, 
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, 
òåðì³íîâî. 063-738-77-98

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

  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

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

  Áóäèíîê ç 2-õ ïîëîâèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿ-
ìè, îêðåì³ âõîäè, âóë. Âîäîêà÷íà, ïîãð³á, êî-
ëîäÿçü, ñîäîê, ñàðàé, ãîðîä. Ãàðíèé âàð³àíò 
äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè, àáî 2-õ ñ³ìåé. Ìîæëèâ³ 
³íø³ âàð³àíòè. 093-488-83-20

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

  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 öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 
067-756-51-92

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2-õ ïîâåð-
õîâèé ç íàäâ³ðíèìè ïðèáóäîâàìè, 0,15 ãà., 
âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-754-44-65

486261

486903486526

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

  ×àñòèíó áóäèíêó âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, 
âîäà, ï³÷íå îïàë., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 098-
597-08-40

  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 

  2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, 
ïëîùà 56 êâ. ì., ö³íà äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè 
âàéáåð. +420775548604

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

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

  3-õ ê³ì. êâ., 67 êâ. ì. â öåíòð³ âóë. Ñ³÷îâèõ 
Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïà-
ëåííÿ. 067-735-28-10

  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53

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

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

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

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

486658
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Äåî ñåíñ 2006 ð., äâèã. 1.3, ãàç, áåíçèí, 

òîðã, ãàðíèé ñòàí. 096-612-72-14

  ÂÀÇ 21099, 1998 ð., îá`ºì 1,5, ìîòîð ³ õî-
äîâà â äîáðîìó ñòàí³, äèñêè, â³êíà òîíîâàí³, 
ñòàí äîáðèé. 096-429-54-59 

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

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

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

  Ðåçèíà «Ï³ðåë³» çèìà, 185*65 R15. 093-
889-24-77, 097-827-76-86

  ÂÀÇ 2105, ìàøèíà íà õîäó, ñ³â ³ ïî¿õàâ. Âñ³ 
ïèòàííÿ çà òåë. 093-769-69-29

  Ìîñêâè÷ ÈÆ êîìá³ 1988 ð.- 600$. 093-
719-51-70

  ÂÀÇ-2101, 1980 ð., õîðîøèé ñòàí, íîâèé 
àêàìóëÿòîð, ðåçèíà, íåäîðîãî. 096-264-75-92

  ÂÀÇ-2101 íåäîðîãî. 096-804-47-51

  Ìîñêâè÷, ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 067-455-
52-90

ÊÓÏËÞ
  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

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

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

  Êàðòîøêó. 067-159-28-54 

  Áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè, ìëèíè á/ó â 
ëþáîìó ñòàí³, ïåðåäíþ ñòóï³öó «Ìîñêâè÷à», 
ìèñëèâñüê³ íàáî¿, ïîðîõ, äð³á. 068-216-34-20

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì. Êîçÿòèí, 
ðîçãëÿíó òàêîæ âàð³àíò 2-õ ê³ì. êâ., 1-2 ïî-
âåðõ. 063-319-58-74 (âàéáåð)

  Áî÷êó ìåòàëåâó 100 ë, àáî 200 ë. 093-
340-97-13

  Áî÷êè çàë³çí³ íà 200 ë³òð³â, øïàëè 
äåðåâ`ÿí³ á/ó. 097-255-51-60

  Ïøåíèöþ. 097-704-97-81

Ð²ÇÍÅ
  Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-

935-12-47

  Çäàì â Ä. Ìàõàðèíöÿõ 80 ñîò. ñàäèáè 
íà òðèâàëèé òåðì³í, àáî ïðîäàì ïî âàø³é 
ðîçóìí³é ö³í³. 050-328-43-98

  Çí³ìó òåðì³íîâî 1-íî ê³ì. êâàðòèðó íà äî-
âãîòðèâàëèé òåðì³í â ì. Êîçÿòèí. 068-705-
46-50, 098-833-88-71

  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ. ì., ç 
ðåìîíòîì ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí â öåíòð³ ì³ñòà. 
063-934-30-93

  Çäàì 3-õ ê³ì. êâ., á³ëÿ ó÷èëèùà. 093-488-
78-48 

  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäè-
íè Áàá³é÷óê Âåðîí³êè Àíàòîë³¿âíî¿ ââàæàòè 
íåä³éñíèì.

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

  Çäàì 3-õ ê³ì. êâàðòèðó, ð-í øêîëè  ¹3. 
093-140-74-81

  Çíàéäåíèé æèâèé ãîëóá ç ê³ëüöåì îðàíæå-
âîãî êîëüîðó íà íîç³. 096-561-68-94

  Â³çüìó íà êâàðòèðó ïîì³÷íèöþ äî 50-òè 
ðîê³â. Ãàëèíà 098-651-42-66

  Çäàì ï³â-áóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó. 096-
901-69-75

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

  Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî 
ðîá³òíèêà ñåð³¿ ÂÍ  ¹453083 çà ïðîôåñ³ºþ 
«Ïîì³÷íèê ìàøèí³ñòà åëåêòðîâîçà», âè-
äàíèé Âèùèì ïðîôåñ³éíèì ó÷èëèùåì 
çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó 17.06.1991 ð. íà 
³ì`ÿ Õðàìîâ Àíàòîë³é Ãåííàä³éîâè÷, ââàæàòè 
íåä³éñíèì.

  Çäàì 2-õ ê³ì. êâ. öåíòð. 097-347-50-64

  Ìîëîäà òà ïåðñïåêòèâíà ä³â÷èíà ç 
îñâ³òîþ øóêàº ðîáîòó. 096-784-29-89, 073-
407-68-21 

  Øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³ â ì. Êîçÿòèí. 
093-885-30-82, 096-431-96-84

  Çäàì 3-õ ê³ì. êâàðòèðó, ð-í ó÷èëèùà. 093-
488-78-48

  Äîãëÿíó çà ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-885-
30-82, 096-431-96-84

  Áóäèíîê 83 êâ. ì., öåãëÿíèé íà äâ³ ïîëîâè-
íè, ïî âóë. Ìàòðîñîâà, äîêóìåíòè ãîòîâ³, ä³ë. 
18 ñîò., ãàç, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãðèá, 
ä³ëÿíêà äîãëÿíóòà. 067-445-11-58

  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

  3-õ ê³ìí. êâ., 59,4 çàãàëüíà ïëîùà, äî-
áóäîâ. áàëêîí 5,9; ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ï³äâàë, ð-í ÏÐÁ. 067-707-85-68

  Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê,83 êâ. ì., öåíòð 
ñåëà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèçî-
âàíà, ãîñï. áóä³âë³. 068-346-54-35

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

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

  Áóäèíîê, òåðì³íîâî â ñ. Іâàíê³âö³ (á³ëÿ 
ë³ñíèöòâà) ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìë³ 18 
ñîòîê-ïðèâàòèçîâàíà, ãàç íà âóëèö³, îïàëåí-
íÿ ï³÷íå, ë³ñ ÷åðåç ãîðîä, äî Êîçÿòèíà 4,5 
êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

  Áóäèíîê 76,7 êâ. ì., ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 
38 ñîòîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 38, 
îïàëåííÿ ï³÷íå, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, êî-
ïàíêà. 097-628-80-73, 093-419-93-87

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Äîâæåíêà 67. 
Çâåðòàòèñü 8-à Ãâàðä³éñüêà 8, êâ 3. 

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. 
áóä³âëÿìè,c. Ìåäâåä³âêà. 096-486-28-35

  Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì. 
Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî ñ³÷íÿ. 096-184-65-54

  Ì³íÿþ 3-õ ê³ì. êâ. íà 1-íî ê³ì.êâ ç äîïëà-
òîþ 10 000$, àáî ïðîäàì çà 22 000$, âóë. 
Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâåðõ. 068-507-23-60

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 25 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. 
Êàðëà Ìàðêñà. 093-050-15-50

  Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76

  Áóäèíîê íîâèé ³ ñòàðèé íà îäí³é ä³ëÿíö³ 
çåìë³, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ñ. Òèòóñ³âêà, 
âóë. Òåðåøêîâî¿ 3. 093-016-07-53

  Áóäèíîê ïî âóë. Õàðê³âñüêà ç ïðèáóäèíêî-
âèìè áóä³âëÿìè, º êðèíèöÿ. 063-260-07-59, 
063-875-33-04

  1-íî ê³ì. êâ., 4 ïîâ., 40,2 êâ. ì., ³íä. îïà-
ëåííÿ, ëîäæ³ÿ 6 ì., ïîãð³á, ð-í ó÷èëèùà. 
098-108-03-25

  Ï³â áóäèíêó âóë. 9-ãî ñ³÷íÿ 37. 098-631-
44-59

  Ï³â áóäèíêó, àáî îáì³íÿþ íà 1-íî ê³ì. 
êâàðòèðó, ð-í 3-¿ øêîëè. 050-777-95-51

  Îáì³íÿþ 3-õ ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³ íà 
2-õ ê³ì. êâ. â öåíòð³ ç äîïëàòîþ. 063-335-
97-80

  Ï³â áóäèíêó 53 êâ. ì., ïåðåóëîê 
Âîëäàºâñüêèé 6/2, âåðàíäà, êóõíÿ, äâ³ âåëèê³ 
ê³ìíàòè, òóàëåò, âàíà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, 
ïîãð³á, íåâåëèêà ä³ëÿíêà çåìë³. 15 000$ ìîæ-
ëèâèé òîðã. 096-616-10-16

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 80 êâ. ì., âñ³ 
çðó÷íîñò³:òóàëåò, âàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðàæ, 
äâà ñàäî÷êè ç ïë³äíèìè äåðåâàìè, õîðîøå 
çàòèøíå ì³ñöå. 097-628-48-13, 073-058-
41-21

  Äà÷íó ä³ëÿíêó 9 ñîò. ó êîîïåðàòèâ³ çà 
çàïðàâêîþ WOG, ð-í ñòð³ëüáèùà. 067-430-
51-19

  Äâà ôóíäàìåíòè ï³ä âåëèê³ ãàðàæ³ 6*12 
(êîæíèé) ó ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³ á³ëÿ 
øâåéíî¿ ôàáðèêè. 067-430-51-19

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

  2-õ ê³ì. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ÷àñòêîâî ðå-
ìîíò. 093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé 
æèëèé ñòàí, áóäèíîê íîâèé. 093-704-31-57

  Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. 
ä³ë-êà, ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57

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

  Ìàãàçèí 50 êâ.ì., öåíòð. 093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñå-
ðåäíÿ, ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57

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

  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîí-
òó. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðå-
ìîíòó, 6 ñîò. çåìë³.,â ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà. 
093-704-31-57

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

  1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 5-é ïîâ., ³íä. îïàë. 
093-704-31-57

  Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé 
æèòëîâèé ñòàí. 093-704-31-57

  1-íî ê³ì. êâ., 1-é ïîâ., 37 êâ. ì., ðàéîí 
ó÷èëèùà ç îïàëåííÿì. 093-704-31-57 
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ÄÎÇÂ²ËËß

ОВЕН 
Цього тижня ви будете щасливі. Вам 
буде непросто все встигнути, однак 
не приймайте рішень поспіхом, також 
не варто демонструвати надмірну 
амбітність.

ТЕЛЕЦЬ 
Вам рекомендується виділити з усіх 
справ головну і з усією властивою вам 
впертістю сконцентруватися на ній. 
Навіть найбільш непросте питання 
не встоїть під вашим напором. 

БЛИЗНЮКИ 
На початку тижня вас чекає вигідний 
підробіток. У вас з'явиться шанс блис-
нути своїми здібностями і домогтися 
бажаного. Практично діяти старими 
перевіреними методами, просуватися 
до мети крок за кроком. 

РАК 
Події можуть бути непередбачувани-
ми, але ви зможете перемогти цей 
хаос. На роботі відмінно складаються 
стосунки з колегами і начальством, за-
раз це дуже важливо для вас. Численні 
поїздки і переміщення в середині 
тижня загрожують втомити вас. 

ЛЕВ 
У вас майже завжди буде вибір: 
включатися в події чи залишатися поза 
ними. Може представитися прекрасна 
можливість для творчого зростання і 
розвитку. 

ДІВА 
Постарайтеся думати не тільки про 
себе. Всі хвилювання понеділка будуть, 
швидше за все, зовсім марні, у вас все 
вийде, а якщо і не впораєтеся самі, 
допоможуть друзі. 

ГОРОСКОП НА 4-10 ЛЮТОГО

РЕКЛАМА

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 9 ËÞÒÎÃÎ

 -1°Ñ    -4°Ñ
 -1°Ñ    +2°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 8 ËÞÒÎÃÎ

 -11°Ñ     -12°Ñ
 -6°Ñ    -9°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 6 ËÞÒÎÃÎ

 -10°Ñ      -12°Ñ
 -4°Ñ    -6°Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 5 ËÞÒÎÃÎ

 -4°Ñ    -6°Ñ
 -3°Ñ    -5°Ñ

ÍÅÄІËß, 7 ËÞÒÎÃÎ

 -12°Ñ     -13°Ñ
 -11°Ñ     -12°Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 4 ËÞÒÎÃÎ

 +1°Ñ    +2°Ñ
 +4°Ñ    +7°Ñ

Погода у Козятині 

Оптимісти вивчають англійську, 
песимісти – китайську, реалісти 
– автомат Калашнікова…

***
З головою не обов'язково 
дружити! Ось у мене з нею 
чисто ділові стосунки: я її 
годую, вона мені думає.

***
Вчителька української мови все 
життя думала,що дві смужки – 
це присудок.

***
Оголошення:
«Вибачте, дружина плутає не 
тільки педалі, але й машини. 
Повідомте,у кого пропав BMW 
X5!!!»

***
«Хочу пиріжків на вечерю!» 
– гримнув кулаком по столі 
до Свєтки. І що ви думаете – 
наліпив і спік...

***
Їхав чоловік по селу і збив 

півня. Зупиняється, підбирає 
птаха і проходить з ним до 
господаря.
– Я б хотів замінити цього 
півника.
– Без проблем. Кури – в курнику.

***
Що б там не було, йди до 
своєї мети! У тебе все вийде! 
Запланував купити пиріжок 
з капустою – купуй, нікого не 
слухай!!!

***
– Зараз вам випишемо 
пігулочки, щоб не хотілося 
вийти… у вікно.
– Так я ніби й не хочу.
– Ну, так і рік тільки почався.

***
Чоловік поїхав у відрядження. 
Дружина, як належить, 
привела коханця. Через десять 
днів лунає дверний дзвінок. 
Жінка (з жахом у голосі): 
— Чоловік!

Коханець (із полегшенням): 
— Ну, нарешті!

***
– В наш час нікому вірити 
не можна. Он на пакетику 
з насінням було написано 
«Петрушка», а виріс полин. 
Посіяв кабачки – виріс табак. 
Замість кропу взагалі якась 
хрінь виросла.
– Не хрінь, а конопля. В 
протоколі розписуйся, 
шановний!

***
— Мені тут заміж 
запропонували вийти. 
Сказали, буду жити, як у раю!
— Я соромлюся спитати, а це 
як? Гола, боса й яблука жерти?

***
Хлопець каже своїй дівчині:
— От же! Забув це слово… Ким 
я буду для твоєї мами, якщо 
одружусь на тобі?
— Рятівником.

АНЕКДОТИ 
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ТЕРЕЗИ 
На вас можуть звалитися і проблеми, і 
успіхи одночасно. Життя може повер-
тати вас до тих самих справ і трудно-
щів, які ви, здавалося, вже подолали. 
У середу вам доведеться витримати 
якусь перевірку або здати іспит.

СКОРПІОН 
Тиждень буде досить напруженим і 
насиченим різноманітними подіями. 
Зате ви зможете добре заробити, по-
спілкуватися з потрібними людьми і 
вирішити багато проблем. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не акцентуйте увагу на дрібницях, 
а зосередьтеся на найголовнішому. Ви 
товариські і легкі на підйом. Поста-
райтеся, реально оцінити свої сили 
і не перевантажувати себе зайвими 
турботами і клопотами.

КОЗЕРІГ 
Бажано не квапити події, інакше ви 
не зможете об'єктивно розрахувати 
свої сили. Приділіть достатньо часу 
вирішенню старих проблем. Ви можете 
розраховувати на допомогу друзів.

ВОДОЛІЙ 
Без особливих коливань втілюйте 
в життя ваші сміливі плани. Ситуація 
буде сприяти прийняттю серйозних 
рішень. Прислухайтеся до порад колег, 
зараз важливо працювати в команді.

РИБИ 
Вам доведеться вдатися до допомоги 
друзів і колег, спільними зусиллями 
вам вдасться втілити в життя свої за-
думи. В кінці тижня краще спокійно 
займатися своїми справами, надайте 
все інше волі випадку.


