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ГАЗ ЗА СІЧЕНЬ ПОДЕШЕВШАВ
«ЗАДНІМ ЧИСЛОМ»
Несподівано 
Вартість газу в січні 2021
року вирішили змінити
в перших числах лютого.
Замість 9,89 гривні
за кубометр — 6,99
грн. Чому зменшення
відбулося «заднім
числом», у газзбуті
поки не коментують.
Водночас подібна
ситуація зі зниженням
плати відбулась і
серед ряду інших
газопостачальників
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Äî ðåäàêö³¿ çâåðíóâñÿ íàø ÷èòà÷ ³ ðîçêàçàâ, ùî «Â³ííèöÿãàç
çáóò» çíèçèâ ö³íó íà ãàç â ñ³÷í³
2021 ðîêó.
— Ïîì³òèâ öå íåùîäàâíî. Ó
îñîáèñòîìó êàá³íåò³ íà 104.ua
âêàçàëè, ùî âàðò³ñòü ãàçó â ñ³÷í³ 6,99 ãðèâí³ çà êóáîìåòð. Îò
ò³ëüêè çà ãàç ÿ âæå çàïëàòèâ çà
ñòàðîþ ö³íîþ — 9,89 ãðèâí³, áî

ïðî çì³íó ðîçö³íîê í³äå íå ðîçïîâ³äàëè, — ðîçêàçàâ Àíàòîë³é.
Çà ïîðÿäêîì, ÿêèé âñòàíîâèëè
íà ðèíêó ãàçó, ãàçîïîñòà÷àëüíèêè ìàþòü îïðèëþäíþâàòè ö³íó
áëàêèòíîãî ïàëèâà íà íàñòóïíèé ì³ñÿöü íå ï³çí³øå 26 ÷èñëà
êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Òàê îò, ó ãðóäí³
«Â³ííèöÿãàç çáóò» âñòàíîâèâ, ùî
ñ³÷íåâà âàðò³ñòü ãàçó — 9,89 ãðí
çà êóáîìåòð.
Ïðîòå â ïåðøèõ ÷èñëàõ ëþòîãî

ñ³÷íåâ³ ðîçö³íêè âèð³øèëè ñêîðèãóâàòè — äî 6,99 ãðí çà êóá.
Àíàëîã³÷íà ö³íà áóäå ³ â ëþòîìó
2021 ðîêó. Ïðî öå º ïîâ³äîìëåííÿ íà ñàéò³ «Â³ííèöÿãàç çáóòó».
×îìó çì³íèëè âàðò³ñòü ãàçó
«çàäí³ì ÷èñëîì», ó â³ííèöüêîìó ãàççáóò³ ïîêè íå êîìåíòóþòü.
Ïðîòå ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ íå ò³ëüêè íà Â³ííè÷÷èí³,
à é â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.
«Ïîíàä 20 ãàçîïîñòà÷àëüíèõ

êîìïàí³é çìåíøèëè ñ³÷íåâó
ö³íó, âñòàíîâèâøè ¿¿ íà ð³âí³
ãðàíè÷íî¿ – 6,99 ãðí çà êóáîìåòð. Ðàí³øå òàêà ö³íà â íèõ
ä³ÿëà ëèøå ç ëþòîãî. À â ñ³÷í³
âàðò³ñòü ãàçó â á³ëüøîñò³ çàçíà÷åíèõ êîìïàí³é ïåðåâèùóâàëà
9,8 ãðí çà êóáîìåòð. ×åðåç öå ó
îñîáèñòèõ êàá³íåòàõ ñïîæèâà÷³â
ìîãëè ç’ÿâèòèñÿ ïåðåïëàòà àáî æ
áîðã çà ñ³÷åíü», — ïîâ³äîìëÿþòü
íà ñàéò³ «ÃàçÏðàâäà».

Òàêîæ ôàõ³âö³ çàçíà÷àþòü, ùî â
îñîáèñòèõ êàá³íåòàõ ñïîæèâà÷³â,
ÿê³ ñïëàòèëè çà ñòàðèìè ö³íàìè,
âêàçàíà ïåðåïëàòà çà ñ³÷åíü.
Ðàí³øå óðÿä ïîñòàíîâèâ, ùî
ç ëþòîãî ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³
ìàþòü ïëàòèòè çà ãàç íå á³ëüøå
6,99 ãðèâí³ çà êóáîìåòð. Òîä³
ïîÿñíþâàëè, ùî ç ñ³÷íÿ òàêó
ö³íó íå ìîãëè âñòàíîâèòè, áî
«åêîíîì³÷í³ ð³øåííÿ íå ìàþòü
çâîðîòíî¿ ñèëè».
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П’ЯТЬ ОДИНИЦЬ ТЕХНІКИ
НА СНІГОПАД – МАЛУВАТО
Захурделило  Не можна сказати,
що Козятин негода накрила зненацька.
Синоптики попереджали, а комунальні
служби готувалися. КП «Чисте місто»
вивело снігоприбиральну техніку о другій
годині ночі 8-го числа. О 6-й ранку
підключилися до очистки тротуарів
двірники. Коллапсу на дорогах не сталося,
але від негоди потерпали і пішоходи, і водії
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

×åðåç ñí³ãîâèé öèêëîí ïî âñ³é
Óêðà¿í³ îãîëîñèëè øòîðìîâå
ïîïåðåäæåííÿ. Ç âå÷îðà 7 ëþòîãî íà Êîçÿòèíùèí³ ïî÷àëî
õóðäåëèòè.
Î ñüîì³é ãîäèí³ ðàíêó 8 ëþòîãî ìè âèéøëè äî ïåðå¿çäó
1011 êì. Òóò ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó
í³÷èì íå ïîñòóïàºòüñÿ îá’¿çí³é
äîðîç³ Á³ëîöåðê³âñüêî¿ òðàñè.
Ïåðøèì, êîãî ìè çóñòð³ëè,
áóâ âîä³é Ôåä³ð. Â³í íàñ ïîì³òèâ íà äîðîç³ ³ õîò³â ï³äâåçòè
â öåíòð. Ìè ïîäÿêóâàëè êîçÿòèí÷àíèíó ³ ïîÿñíèëè, ùî â äàíîìó âèïàäêó ñàìå òóò íàøå ì³ñöå ðîáîòè. Â³ä çåìëÿêà ä³çíàëèñÿ, ùî â³ä Á³ëîöåðê³âñüêî¿ òðàñè
äî ïðîâóëêó Øåâ÷åíêà íà ñüîìó
ðàíêó 8 ëþòîãî äîðîãè â³ä ñí³ãó áóëè íå î÷èùåí³. Â³ä âîä³ÿ
Þð³ÿ ìè ïî÷óëè òå ñàìå, ò³ëüêè
â³í ¿õàâ ç âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî.
Òàêñèñò Ìèêîëà ðîçïîâ³â, ùî
öåíòðàëüí³ äîðîãè ïðî÷èñòèëè,
à äðóãîðÿäí³ — íå ÷èùåí³.
— Ñí³ãó ïîêè 6–8 ñì, äëÿ
àâò³âîê ç ïåðåäí³ì ïðèâîäîì,
öå íå ïðîáëåìà, ÿêùî íå áðàòè

äî óâàãè âèòðàòè íà ïàëüíå, —
êàçàâ âîä³é.
Íàñ ö³êàâèëî, ÿê ñïðàöþâàëè
êîìóíàëüí³ ñëóæáè Êîçÿòèíà.
Çà îö³íêàìè êîçÿòèí÷àí — ïîãàíî, áî òðîòóàðè íå÷èùåí³. ßêùî
áðàòè äî óâàãè ê³ëüê³ñòü ïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè, ÿêà º â àðñåíàë³ êîìóíàëüíèê³â, òî ïðàöþâàëè íîðìàëüíî. Íà áàëàíñ³ ÊÏ «×èñòå ì³ñòî» º âñüîãî
5 îäèíèöü òåõí³êè. Öå òðàêòîðè
ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-82, íàâàíòàæóâà÷
ÒL-3500, ÌÀÇ-5340, òà AVANT.
Öåíòðàëüí³ äîðîãè ì³ñòà
äî îá³äó áóëè î÷èùåí³, à ï³øîõîäè áîðñàëèñÿ â ñí³ãó. Òàêà æ
ñèòóàö³ÿ, çà ïîâ³äîìëåííÿì íàøèõ äîçâîíþâà÷³â, áóëà ³ «íà ò³é
ñòîðîí³», ÏÐÁ, Çàë³çíè÷íîìó,
ñåë³ Êîçÿòèí³ ³ íà «Ïîñüîëêó».
— Â ìèíóë³ ðîêè òðîòóàðè
ðîç÷èùàëè â³ä ñí³ãó ì³í³-òðàêòîðöåì. ×îìó éîãî íå çàä³ÿòè?
Â³í æå øâèäøå î÷èùàº ç òðîòóàð³â ñí³ã, í³æ äâ³ðíèêè, — êàçàëà
ìåøêàíêà ÏÐÁ Â³êòîð³ÿ. Âàðòî
çàóâàæèòè, ùî ó â³âòîðîê, 9 ëþòîãî, çãàäàíèé íåþ òðàêòîðåöü
áóâ ïîì³÷åíèé íà âóëèö³ Ãåðî¿â
Ìàéäàíó ³ íà âóëèö³ Íåçàëåæ-

íîñò³. Òà ïîâåðí³ìîñÿ äî ñí³ãîïàäó ó ïîíåä³ëîê.
Áëèæ÷å äî 14 ãîäèíè òàêñèñòè ³ âîä³¿ ëåãêîâèê³â îçáðî¿ëèñü
ëîïàòàìè. Î÷èùàþ÷è öåíòðàëüí³ âóëèö³, ñí³ãîïðèáèðàëüíà
òåõí³êà íàãîðòàëà ãîðó ñí³ãó
íà ïåðåõðåñòÿõ ç äðóãîðÿäíèìè
âóëèöÿìè. Áåç ëîïàòè çäîëàòè
òàêó ñí³ãîâó ïåðåøêîäó í³ÿê.
Ìè ñòàëè ñâ³äêàìè, êîëè âîä³é
ìàðøðóòó ¹ 3, ùîá ïåðå¿õàòè
ñí³ãîâèé çàòîð, çìóøåíèé áóâ
òðè÷³ äàâàòè çàäí³é õ³ä.

– Â ìèíóë³ ðîêè
òðîòóàðè ðîç÷èùàëè
â³ä ñí³ãó ì³í³òðàêòîðöåì. ×îìó
éîãî íå çàä³ÿòè? –
êàçàëà ìåøêàíêà ÏÐÁ
Áëèçüêî 17 ãîäèíè ñí³ãîïðèáèðàëüíà òåõí³êà äîáðàëàñÿ äî äîð³ã
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. Ùîïðàâäà,
ïðî÷èñòèëè íå âñ³ âóëèö³.
Íà ðàíîê, 9 ëþòîãî, ï³ñëÿ í³÷íîãî äîùó ç³ ñí³ãîì ñòàí äîð³ã
çíîâ ïîã³ðøèâñÿ. Íà ïðèìõè
íåáåñíî¿ êàíöåëÿð³¿ â³äðåàãóâàëè
âîä³¿, çàëèøèâøè ñâî¿õ çàë³çíèõ
êîíåé â ãàðàæàõ ³ öå áóëî ïðàâèëüíå ð³øåííÿ. Ï³ñëÿ 10 ãîäèíè
ðàíêó íà âóëèöÿõ ì³ñòà óòâîðèëàñÿ ñí³ãîâà êàøà, ÷åðåç ÿêó âîä³ÿì,
ÿê³ ðèçèêíóëè âè¿õàòè â òàêó ïîãîäó, íå çàâæäè âäàâàëîñÿ çä³éñíèòè íåîáõ³äíèé ìàíåâð.
Òèì ÷àñîì ï³øîõîäè ïðîòîïòóâàëè äîð³æêè íà òðîòóàðàõ ³
çðîáèëè ¿õ ïðîõ³äíèìè. Ïî÷èíàþ÷è ç 13 ãîäèíè, ï³äïðèºìö³,
ÿê³ ìàþòü âëàñíó òåõí³êó, ñòàëè ÷èñòèòè äîðîãè ïðèâàòíîãî
ñåêòîðó.

Дві одиниці техніки були задіяні на дорогах від вулиці
Білоцерківська до Героїв Майдану через Білу Казарму

Водії керували автівками дуже обережно.
Бо з переїзду при повороті на провулок Шевченка машини
заносило через товщу снігу

Застрягали у заметах
та потрапляли в ДТП
АНАСТАСІЯ КВІТКА

ДТП у центрі Козятина. Водій, який виїжджав з Січових
Стрільців на Героїв Майдану, не надав перевагу в русі

 ßê ïîâ³äîìèëè ó êîçÿòèíñüêîìó â³ää³ëêó ïîë³ö³¿, ó ïîíåä³ëîê,
8 ëþòîãî, íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî â Ïåðåìîç³ âîä³é,
ùî ¿õàâ â íàïðÿìêó Â³ííèö³,
íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì òà
ç’¿õàâ ó êþâåò. Í³õòî íå ïîñòðàæäàâ. Â³ä îôîðìëåííÿ ìàòåð³àë³â ÄÒÏ âîä³é â³äìîâèâñÿ.
Öüîãî æ äíÿ àâàð³ÿ òðàïèëàñÿ ó öåíòð³ Êîçÿòèíà, à ñàìå
íà ïåðåõðåñò³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó
òà Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â. ßê âñòàíîâèëà ãðóïà ðåàãóâàííÿ ïàòðóëü-

íî¿ ïîë³ö³¿, âîä³é, ùî ïðÿìóâàâ
äðóãîðÿäíîþ äîðîãîþ (Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â), ïðè âè¿çä³ íà ãîëîâíó âóëèöþ Ãåðî¿â Ìàéäàíó,
íå íàäàâ ïåðåâàãó â ðóñ³ òà çä³éñíèâ ÄÒÏ. Âíàñë³äîê ç³òêíåííÿ
îáèäâà àâòîìîá³ë³ îòðèìàëè ìåõàí³÷í³ ïîøêîäæåííÿ.
Òðàïèëàñü íåïðèºìí³ñòü
íà àâòîøëÿõó ³ â Øèðîê³é Ãðåáë³ 8 ëþòîãî. Òàì â ñí³ãîâèõ çàìåòàõ çàñòðÿãëè àâòîìîá³ë³. Àëå
ïàñòêó âîä³¿ çäîëàëè âëàñíèìè
ñèëàìè.
Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ òðàïèëàñÿ

â Êîçÿòèí³. ×åðåç àâàð³éíó ä³ëÿíêó äîðîãè íà â’¿çä³ äî ì³ñòà, àâòî
çàñòðÿãëî ó ñí³ãó. Íà ì³ñöå ïîä³¿
âèêëèêàëè ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿,
ÿê³ ³ âèòÿãíóëè àâò³âêó ç çàìåòó.
Ó â³âòîðîê, 9 ëþòîãî,
íà 102 ïîâ³äîìèëè — â Òèòóñ³âö³
ñòàëîñü ÄÒÏ. Íà ì³ñö³ ïîä³¿ ïîë³ö³ÿíòè âñòàíîâèëè, ùî ó÷àñíèêè àâàð³¿ â³ä äîïîìîãè ïîë³ö³¿
â³äìîâëÿþòüñÿ, ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íå ïîòðåáóþòü, ò³ëåñíèõ
óøêîäæåíü â ðåçóëüòàò³ àâàð³¿
íå îòðèìóâàëè, îçíàê ñï’ÿí³ííÿ
ó âîä³¿â íå âèÿâèëè.
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У ВОДОКАЧКУ З НАСОСНОЇ
СТАНЦІЇ ТЕЧУТЬ НЕЧИСТОТИ
Смердюча проблема  На гарячу
лінію газети «RIA-Козятин» звернулися
рибалки «Козятинського риболовного
клубу». Вони повідомили, що у річку
Гуйва з насосної підстанції стікають
нечистоти. З каналу, по якому та брудота
тече, доноситься сморід, а у гирлі
штучного притоку Водокачки утворилася
піна жовтого кольору
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Îëåêñàíäð òà éîãî êîëåãè
ïî ðèáàëüñüêîìó öåõó çàáèëè
òðèâîãó ùå îï³âäí³ 2 ëþòîãî.
Ââåðõ ïî òå÷³¿ íå÷èñòîò âîíè
ä³éøëè äî íàñîñíî¿ ñòàíö³¿,
ÿêà, çà ñëîâàìè ñàìèõ ðèáàëîê,
íå ïðàöþº ç 13 ñ³÷íÿ.
— Òîä³ æ çâ³ëüíèëè äâîõ ïðàö³âíèê³â ò³º¿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿.
À áåç ðîáî÷îãî ïåðñîíàëó ðîáîòà
íàñîñ³â âèéøëà ³ç-ï³ä êîíòðîëþ
³ íå÷èñòîòè ïîëèëèñÿ ó Âîäîêà÷êó, — êàçàëè ðèáàëêè.
Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ íàøîãî âèäàííÿ êîçÿòèí÷àíè çâåðíóëèñÿ ï³ä
âå÷³ð. Òîæ ìè ïîáóâàëè íà ì³ñö³

ïîä³¿ ðàíêîì íàñòóïíîãî äíÿ.
Áðóä âæå íå ñò³êàâ ó Âîäîêà÷êó, àëå áóëè ïîì³òí³ ñë³äè
íå òî á³ëî¿, íå òî æîâòî¿ ï³íè.
Ñàì áåçâîäíèé êàíàë, ÿêèé òÿãíóâñÿ â³ä âîäîéìè äî öåãëÿíî¿
êîìóí³êàö³¿, ñâ³ä÷èâ ïðî òå, ùî
íå÷èñòîòè ó Âîäîêà÷êó çá³ãàëè é
ðàí³øå, ò³ëüêè ìåíøèì ïîòîêîì.
— ×îãî âæå ò³ëüêè íåìàº
ó Âîäîêà÷ö³! Äðåíàæí³ âîäè
ç äîð³ã, ï³ñëÿ êîæíîãî ñí³ãîïàäó êîìóíàëüíèêè íà äîðîãó
ñèïëÿòü ï³ùàíî-ñîëÿíó ñóì³ø,
âñÿ ñ³ëü ç âóëèöü Â. Âåëèêîãî,
Íåçàëåæíîñò³, Êóëèê³âñüêîãî,
Ñêëÿðîâà, Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â,
Ïèëèïà Îðëèêà — ó Âîäîêà÷-

ö³. Ìèþ÷³ çàñîáè ç àâòîìèéêè
òàêîæ òóò. Äåÿê³ âëàñíèêè äîìîãîñïîäàðñòâ çðîáèëè âîäîâ³äâåäåííÿ ó ð³÷êó, — îáóðþþòüñÿ
êîçÿòèí÷àíè Ñåðã³é ³ Íàòàëÿ.
Âîíè ïîëþáëÿþòü âë³òêó ïîðèáàëèòè íà Âîäîêà÷ö³. Ëîâèòè òóò ðèáó çàðàäè ñïîðòèâíîãî
³íòåðåñó ìîæíà, à îò âæèâàòè ¿¿,
íàïåâíî íåáåçïå÷íî. Áî æ ó í³é
ì³ñòèòüñÿ, ìàáóòü, âñÿ òàáëèöÿ
Ìåíäåëººâà.
Ïàí Ïåòðî òàêîæ ïåðåéìàºòüñÿ äîëåþ Âîäîêà÷êè:
— Òðåáà, ùîá âëàäà ì³ñòà
âòðóòèëàñÿ â ïðîöåñ ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿ íà Âîäîêà÷ö³. Ìè
çà âëàñí³ ãðîø³ êóïóºìî ìàëüêà
ðèáè, äëÿ òîãî, ùîá â³í ó Âîäîêà÷ö³ æèâ, à íå çàãèíóâ â³ä
ïîòðàïëÿííÿ äî âîäîéìè ñòîê³â
êàíàë³çàö³¿, — êàæå Ïåòðî.
— Ìè ïðîâîäèìî ñóáîòíèêè,
âèòÿãàºìî ç âîäè ð³çíèé íåïîòð³á, ùîá êîçÿòèí÷àíàì áóëî
ïðèºìíî â³äïî÷èòè íà îñòðîâ³,
òàêèé ìàáóòü º ò³ëüêè â Êîçÿòèí³. ² ñàì³ ñîá³ íà÷å äóëþ ï³ä
í³ñ — çëèâàºìî òå, ùî çëèâàºìî, — äîïîâíèâ ðîçïîâ³äü ïàíà
Ïåòðà ïàí Þð³é.
Ç ïðèâîäó ñèòóàö³¿ ç êàíàë³çàö³éíèìè ñòîêàìè ìè çâåðíóëèñÿ
äî ì³ñüêî¿ ðàäè. Êîìåíòàð äàâ

Два стоки у Водокачку. Той, що на дальньому плані — сток
дренажних комунікацій. А іншим час від часу стікають нечистоти
î÷³ëüíèê ÆÊÃ Àíäð³é Êîðí³é÷óê.
— Î÷èñí³ ñïîðóäè ì³ñòà ìàéæå â³äïðàöþâàëè ñâ³é ðåñóðñ, —
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é Êîðí³é÷óê.
—. Âñÿ ñèñòåìà êàíàë³çàö³¿ ³
âîäîâ³äâåäåííÿ ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. Â íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå ïðîâåäåíèé ðåìîíò
íà òðüîõ ï³äñòàíö³ÿõ. Öå äâ³ òî÷êè íà âóëèö³ Äîâæåíêà ³ îäíà

íà âóëèö³ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî.
Ñåðåä íèõ º ÿêðàç òà ï³äñòàíö³ÿ, çà ÿêó ìè çàïèòóâàëè.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè ïî ÆÊÃ, òàì âèéøîâ ç
ëàäó íàñîñ âèêà÷óâàííÿ íå÷èñòîò. Àãðåãàò ïðàö³âíèêè ÆÊÃ
çàì³íèëè, ³ òîãî æ äíÿ ñòàíö³ÿ
ïåðåêà÷êè ñòàëà ïðàöþâàòè
â çâè÷àéíîìó ðåæèì³.

Чи захочуть селяни платити за сміття,
яке раніше вивозили безкоштовно?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ìèíóëîãî òèæíÿ â êàá³íåò³
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè
ïî ÆÊÃ Àíäð³ÿ Êîðí³é÷óêà
â³äáóëàñÿ ðîáî÷à íàðàäà ç ïðèâîäó âèâîçó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
â³ä äîìîãîñïîäàðñòâ ñ³ë, ÿê³
óòâîðèëè Êîçÿòèíñüêó ì³ñüêó
òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó.
Ó íàðàä³ âçÿëè ó÷àñòü ñïåö³àë³ñòè ç áëàãîóñòðîþ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâí³
áóõãàëòåðè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «×èñòå ì³ñòî», óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ òà ñòàðîñòè Ìàõàðèíåöüêîãî, Ñåñòðèí³âñüêîãî òà
Êîðäèø³âñüêîãî ñòàðîñòèíñüêèõ
îêðóã³â.
Ðàäèòèñü â êàá³íåòàõ äîáðà
³ êîðèñíà ñïðàâà. Ìè ç öüîãî
ïðèâîäó õîò³ëè ïî÷óòè òî÷êó
çîðó ëþäåé. Êàðòèíà òàêà: ñåëÿíè ñåðäÿòüñÿ, ùî ïðî íàðàäó
çà âèâ³ç ñì³òòÿ âïåðøå ÷óþòü ³
ä³çíàþòüñÿ â³ä æóðíàë³ñò³â.
— Ïåðåä òèì, ÿê ¿õàòè â Êîçÿòèí, íîâ³-ñòàð³ ñ³ëüñüê³ êåðìàíè÷³ ïîâèíí³ áóëè çóñòð³òèñÿ
ç íàìè. Ïðî ùî ãîâîðèòè, êîëè

ìè íå çíàºìî, õòî ó íàñ òîé
ñòàðîñòà, — êàæóòü ìåøêàíö³
Êîðäèø³âñüêîãî íàïðÿìêó. — Öå
ïåðåä âèáîðàìè äî íàñ ìàéæå
êîæåí äåíü ïðè¿çäèëè. Òåïåð
çíàòè íàøó äóìêó ¿ì íå òðåáà.
— Ñòàðîñòè, ÿê³ çáåðåãëè ñâî¿
ïîñàäè, ïðèéäóòü ç íàìè ïî íîâîìó çíàéîìèòèñü ³ ïîñòàâëÿòü
ïåðåä ôàêòîì, ùî òðåáà óêëàñòè äîãîâ³ð ç «×èñòèì ì³ñòîì»
³ çà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ïîòð³áíî
ïëàòèòè, — âèñëîâëþþòü ñâîº çàíåïîêîºííÿ ñåëÿíè Ìàõàðèíåöü.
Ïî÷óâøè äóìêó ñåëÿí, ìè ïîâåðòàºìîñÿ äî íàðàäè. Ì³ñüêèé
ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà ³í³ö³þâàëà ãðàô³ê âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â â³ä âñ³õ 14 ñ³ë, ÿê³
âëèëèñÿ ó ñêëàä Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ñïåö³àë³ñòè ç áëàãîóñòðîþ
³ êåð³âíèêè ì³ñòà ìàëè ñï³ëüíó
äóìêó, ùî âèâåçåííÿ ïîáóòîâîãî
ñì³òòÿ â³ä äîìîãîñïîäàðñòâ ñ³ë
ãðîìàäè — ïðîáëåìà àêòóàëüíà ³ ïîòðåáóº âêðàé øâèäêîãî
ðåàãóâàííÿ. Ó æîäíîìó ç ñ³ë
öåíòðàë³çîâàíà ñèñòåìà âèâå-

çåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íå íàëàãîäæåíà, òîìó ³íîä³ ñì³òòÿ
âèêèäàºòüñÿ íà óçá³÷÷ÿ äîð³ã,
â ïîëÿõ, ë³ñàõ ÷è íà îêîëèöÿõ
íàñåëåíèõ ïóíêò³â. À òàê íå ïîâèííî áóòè. Âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè — äîâãîî÷³êóâàíå ³ äàâíî
íàçð³ëå, — íàãîëîøóâàëè âîíè.
Ä³éñíî, ïî ñåëàõ ïîáóòîâ³
â³äõîäè êîæåí òèæäåíü íå âèâîçèëèñü, àëå ñåëà äî îá’ºäíàíü
â ÎÒÃ â ñì³òò³ íå ïîòîïàëè.
Çà ñëîâàìè ñåëü÷àí, âîíè â³äíîñèëè äîìàøí³é íåïîòð³á
íà ñì³òòºçâàëèùà ÷è êîíòåéíåðè. Ïðè íàïîâíåíí³ ºìíîñòåé
ñ³ëüñüê³ ãîëîâè îðãàí³çîâóâàëè
âèâ³ç ñì³òòÿ. Ç ñ³ë, ó ÿêèõ ìè ïîáóâàëè, íåçàäîâîëåí³ ñèòóàö³ºþ
ç³ ñì³òòÿì áóëè ò³ëüêè â ñåë³ Êîçÿòèí³. Òàì, çà ñëîâàìè ëþäåé,
âîíè ÷åêàëè íà ñì³òòºâîç îäèí
ðàç íà 2 òèæí³.
— Ïëàòèëè çà òàêó ïîñëóãó
45 ãðèâåíü íà êâàðòàë. Ò³ëüêè
ç 4-ãî êâàðòàëó âèâ³ç ñì³òòÿ ïðèïèíèëè ³ íåìàº òàêî¿ ïîñëóãè
ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü. Ïî¿äüòå äî «Âàëÿíñüêîãî ì³ñòêà», äå

õàòèíà, â ÿê³é í³õòî íå æèâå,
³ ïîáà÷èòå, ñê³ëüêè ëþäè òóäè
ïàêåò³â ñì³òòÿ çíåñëè, — êîíñòàòóâàëà ôàêò ñåëü÷àíêà Ãàëèíà.
Â çèìîâó ïîðó ïðîáëåìè ìàéæå íå âèíèêàº, à âë³òêó ëþäè
íå ìîæóòü ñì³òòºâîçà äî÷åêàòèñÿ. Ïèòàííÿ âèâîçó ñì³òòÿ
æèòåë³ ñåëà Êîçÿòèíà ñòàâëÿòü
íà òðåòº ì³ñöå, ï³ñëÿ ìàëèõ
çàðïëàò òà æåáðàöüêèõ ïåíñ³é
³ çàõìàðíèõ òàðèô³â. Â ³íøèõ
ñåëàõ ëþäè çàíåïîêîºí³ â ïåðøó
÷åðãó ñòàíîì äîð³ã, àâòîáóñíèì
ñïîëó÷åííÿì, âåñíÿíî-ïîëüîâèìè ðîáîòàìè, âèñîêèìè òàðèôàìè íà åíåðãîíîñ³¿. À ùå
¿õ ö³êàâèòü, ùî áóäå ç çåìëåþ ³
êóëüòóðîþ íà ñåë³.
Âèâ³ç ïîáóòîâèõ â³äõîä³â — çàõ³ä ïîòð³áíèé, êàæóòü ñåëÿíè.
Àëå ïëàòèòè ïî 16.30 ç ëþäèíè
âîíè íå çáèðàþòüñÿ.
²íøî¿ äóìêè áóëè ò³, ùî ðàäèëèñü ó ì³ñüêðàä³. Ç öüîãî ïðèâîäó ñêàçàâ ñâîº ñëîâî ãîëîâíèé
ÆÊÃ³âåöü Àíäð³é Êîðí³é÷óê.
Â³í ïîÿñíèâ, ùî çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 35–1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

â³äõîäè», óñ³ âëàñíèêè äîìîãîñïîäàðñòâ, îðåíäàð³, óêëàäàþòü
äîãîâîðè ç âèêîíàâöåì ïîñëóã
ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â,
çä³éñíþþòü îïëàòó ïîñëóã òà çàáåçïå÷óþòü ðîçä³ëüíå çáèðàííÿ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
— Íîðìó çàêîíó ïðî ðîçä³ëüíå çáèðàííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó
íåîáõ³äíî äîíîñèòè äî ìåøêàíö³â ñ³ë, ï³äïðèºìö³â òà ôåðìåð³â,
ùî çä³éñíþþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
íà òåðåíàõ ãðîìàäè, — íàãîëîñèâ Àíäð³é Êîðí³é÷óê ³ äîäàâ: —
Çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà — íå äðóãîðÿäíå
ïèòàííÿ. Âèìîãè ñó÷àñíîãî
æèòòÿ íàëàøòîâóþòü íàñ íà ðàö³îíàëüíèé ï³äõ³ä äî ìåõàí³çìó
çáèðàííÿ ñì³òòÿ.
Íà íàðàä³ âñ³ ïîëîæåííÿ óçãîäèëè, òåïåð ñòàðîñòè ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â ó ñâî¿õ ñåëàõ ïðîâåäóòü çóñòð³÷³ ç ëþäüìè, ïðî³íôîðìóþòü ¿õ ïðî óêëàäàííÿ
äîãîâîð³â ç íàäàâà÷åì ïîñëóã ç
âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â.
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ЩО БУДЕ З НАШОЮ БІБЛІОТЕКОЮ?
Децентралізація  Рік тому у Козятині
зачинилася єдина книгарня, яка
працювала з кінця 50-их років минулого
століття. Чи не повторить її долю єдина
у місті бібліотека, яка до реорганізації
райради мала статус районної —
дізнавались наші журналісти
ОЛЕНА УДВУД

Äåöåíòðàë³çàö³ÿ òà àäì³í³ñòðàòèâíà ðåôîðìà çàïóñòèëè ñêëàäí³
ïðîöåñè, ÿê³ âïëèâàþòü íà äîëþ
êîæíî¿ ãðîìàäè. Ìîâà íå ëèøå
ïðî òå, ùî ñåëà, ÿê³ óâ³éøëè
äî ÎÒÃ, ïîêè ïåðåæèâàþòü âàæêèé ïåðåõ³äíèé ïåð³îä. Éäåòüñÿ
òàêîæ ïðî ìàéíî, ÿêå ï³ñëÿ öèõ
âñ³õ ë³êâ³äàö³é òà ðåîðãàí³çàö³é
òðåáà ïåðåäàâàòè ç îäí³º¿ ðàäè
â ³íøó. ×åðåç öå á³áë³îòåêà ó Êîçÿòèí³ óæå íå çîâñ³ì ðàéîííà,
àëå ïîêè íå ì³ñüêà.
ЧОМУ ТАК ВИЙШЛО?
Äâ³ á³áë³îòåêè ó ì³ñò³ — äîðîñëà ³ äèòÿ÷à, à òàêîæ óñ³ êíèãîçá³ðí³ íà òåðåíàõ Êîçÿòèíùèíè
ðàí³øå âõîäèëè äî ñòðóêòóðè ï³ä
íàçâîþ Êîçÿòèíñüêà öåíòðàë³çîâàíà á³áë³îòå÷íà ñèñòåìà. Âîíà

íàëåæàëà íàø³é ðàéîíí³é ðàä³.
Êîçÿòèíñüêà ðàéðàäà ùå
äî ë³êâ³äàö³¿ âèð³øèëà ïåðåäàòè
ì³ñòó ìàéíî ³ ïðàâà çàñíîâíèêà
äâîõ á³áë³îòåê ó Êîçÿòèí³, à òàêîæ ô³ë³é ó Ñèãíàë³, Ïèêîâö³,
Êîðäèø³âö³, Ôëîð³àí³âö³ òà Ìàõàðèíöÿõ.
«Ïåðåäàòè Êîçÿòèíñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ óñ³ ïîâíîâàæåííÿ, ïðàâà
òà îáîâ’ÿçêè çàñíîâíèêà âèùåçàçíà÷åíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè», —
éäåòüñÿ ó òåêñò³ ð³øåííÿ. Àëå
îò ó ÷îìó ñïðàâà — òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê Êîçÿòèíñüêà
öåíòðàëüíà ðàéîííà á³áë³îòåêà,
íå ³ñíóº. Ó ðåºñòðàõ º ëèøå Êîçÿòèíñüêà öåíòðàë³çîâàíà á³áë³îòå÷íà ñèñòåìà, ïðî ÿêó ìè âæå
çãàäóâàëè âèùå.
Âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàøó ðàéðàäó ðåîðãàí³çóâàëè, äî ïèòàííÿ
á³áë³îòåê ïîâåðíóëèñÿ. Àëå ïî-

âí³ñòþ âîíî íå âèð³øåíå äîñ³.
Õì³ëüíèöüêà ðàéîííà ðàäà
íà 4 ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ ùå
16 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó, âèð³øèëà
ðîçä³ëèòè êíèãîçá³ðí³ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó
ì³æ ãðîìàäàìè. Â³äïîâ³äíî
äî òåêñòó äîêóìåíòà, êîæí³é
ãðîìàä³ ïåðåäàþòü ìàéíî ³
êíèæêîâ³ ôîíäè á³áë³îòåê, ðîçòàøîâàíèõ ó ¿¿ ìåæàõ. Òàê, Êîçÿòèíñüê³é ÎÒÃ ìàëè ïåðåäàòè
äâ³ êíèãîçá³ðí³ ó ì³ñò³, à òàêîæ
ï’ÿòü — ó ñåëàõ. Ïðîòå ì³ñüêà
ðàäà ïîêè ùî íå ïðèéíÿëà á³áë³îòåêè ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.
Îñòàííÿ íà ñüîãîäí³ ñåñ³ÿ â³äáóëàñÿ 26 ñ³÷íÿ, àëå öå ïèòàííÿ
òàì íå ðîçãëÿäàëè.
ЩО ДАЛІ?
Ïîêè ïåðåäà÷à-ïðèéîì îñòàòî÷íî íå çàâåðøåí³, ñòðàæäàþòü
ïðàö³âíèêè á³áë³îòåêè, ÿê³ âæå
ì³ñÿöü ñèäÿòü áåç çàðïëàòè.
— Ïðàâîíàñòóïíèêîì Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè º Õì³ëüíèöüêà ðàéîííà ðàäà. Â³äïîâ³äíî, ìè ìàºìî ô³íàíñóâàòèñÿ
çâ³äòè. Ïîêè ìè íå ô³íàíñóºìîñÿ, — ðîçïîâ³ëà Àííà Ìî÷àðñüêà, äèðåêòîð Êîçÿòèíñüêî¿
öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿
ñèñòåìè. — Ïî ãðóäåíü ç íàìè
ðîçðàõóâàëàñÿ Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà, à çà ñ³÷åíü ïîêè ùî

Читають і не тільки
Поки що питання із книгозбірнями у місті та селах Козятинської
громади остаточно не вирішене.
Але директор Централізованої
бібліотечної системи каже, що
є світло в кінці тунелю.
— Звісно, бібліотека буде, — додає Анна Мочарська. — Яка у неї
буде структура — це вже буде видно пізніше, коли будуть відповідні документи.
Попри це, книгозбірня продовжує працювати у звичному ре-

жимі. Тут, як і раніше, приймають
відвідувачів. На своїй сторінці
у Фейсбуку дають поради читачам, яку прочитати книжку.
До пам’ятних дат підбирають
літературу і формують книжкові виставки.
До того ж, сьогодні бібліотека —
це не просто місце, куди приходять взяти книжку. Це — простір
для творчості, де проводять цікаві майстер-класи і навіть гуртки.
При Козятинській бібліотеці для

дітей таких є два — гурток лялькового театру «Кольорове диво» і
літературний клуб «Дев’ять муз».
А ще наша бібліотека для дітей
надає послуги бібліоняні — можна на деякий час залишити дитину і вона не буде нудьгувати.
На базі бібліотеки для дорослих
проводять безкоштовні юридичні консультації, а до карантину
у стінах книгозбірні регулярно
проходили культурні заходи та
семінари.

Сьогодні до бібліотеки можна звернутися не лише
для того, щоб взяти книжку, а й за безкоштовною
юридичною консультацією. Світлина зі сторінки
Центральної районної бібліотеки у Фейсбук
í³õòî í³÷îãî íå îòðèìóâàâ.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ³íøèõ êíèãîçá³ðåíü, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â ìåæàõ Ãëóõîâåöüêî¿, Ìàõí³âñüêî¿
òà Ñàìãîðîäîöüêî¿ ãðîìàä, òî,
çà ñëîâàìè Àííè Ìî÷àðñüêî¿,
âîíè âæå âèâåäåí³ ç³ ñòðóêòóðè
Öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿
ñèñòåìè.
— Ó íàñ çàëèøèëèñü ëèøå ò³
á³áë³îòåêè, ÿê³ âõîäÿòü â Êîçÿòèíñüêó òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó, — êàæå Ìî÷àðñüêà. — Öå
5 á³áë³îòåê â ñåëàõ ³ äâ³ á³áë³îòåêè ì³ñòà.
Äî ñëîâà, Ãëóõîâåöüêà ÎÒÃ
ñòâîðèëà ïóáë³÷íó á³áë³îòåêó
ÿê îêðåìèé êîìóíàëüíèé çàêëàä
ùå ó ãðóäí³ 2019 ðîêó. Íàãàäàºìî, ö³é ãðîìàä³ âæå òðè ðîêè,
àäæå âîíà ïåðøîþ â ðàìêàõ ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ ç’ÿâèëàñÿ

íà êàðò³ Êîçÿòèíùèíè.
Ìàõí³âêà ì³ñÿöü òîìó òàêîæ
ñòâîðèëà ïóáë³÷íó á³áë³îòåêó.
Íà ï’ÿò³é ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿,
ùî â³äáóëàñÿ 3 ëþòîãî, ñ³ëüñüêà
ðàäà âæå ïðèéíÿëà ìàéíî á³áë³îòåê ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Ñàìãîðîäêà,
ïîêè ùî íå â³äîìî, ÷è ñòâîðèëè
òàì á³áë³îòåêó ÿê îêðåìèé êîìóíàëüíèé çàêëàä ³ ÷è ïðèéíÿëè
ó âëàñí³ñòü ìàéíî. Ó ðåºñòðàõ
³íôîðìàö³¿ ìè íå çíàéøëè,
à ñâîãî ñàéòó ãðîìàäà ïîêè
íå ìàº. Ìè çíàéøëè ñòîð³íêó
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ó Ôåéñáóêó ³ çàïèòàëè, ÿê ìîæíà çâ’ÿçàòèñÿ ç
êåð³âíèöòâîì ãðîìàäè ó òåëåôîííîìó ðåæèì³, àëå â³äïîâ³ä³
íå îòðèìàëè é äîñ³. Õî÷à â³äòîä³,
ÿê ìè â³äïðàâèëè ïîâ³äîìëåííÿ,
ìèíóëî âæå òðè òèæí³.

Наша землячка Єлизавета Чорна —
срібний призер чемпіонату України
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Звання віце-чемпіонки
України Єлизавета Чорна
розділяє з своїм тренером
Володимиром Галицьким

 Âèõîâàíêà äèòÿ÷îãî òðåíåðà
Êîçÿòèíñüêî¿ ÄÞÑØ Âîëîäèìèðà Ãàëèöüêîãî Ë³çà ×îðíà,
ñòðèáóíêà ó âèñîòó, ñð³áíà
ïðèçåðêà ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè
â³êîâî¿ êàòåãîð³¿ U18. Ëåãêîàòëåòè÷íèé ìàíåæ ì³ñòà Ñóìè
âèÿâèâñÿ ùàñëèâèì äëÿ ªëèçàâåòè ùå é òèì, ùî âîíà ïîêàçàëà ãàðíèé ðåçóëüòàò, íå ìàþ÷è óìîâ äëÿ ïîâíîö³ííîãî
òðåíóâàííÿ ïåðåä ÷åìï³îíàòîì
Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. ßê

êàæóòü, ç êîðàáëÿ íà áàë — ³
â³äðàçó ñð³áëî.
Ñë³ä ñêàçàòè, ùî ªëèçàâåòà
òà ïðåäñòàâíèöÿ Äîíå÷÷èíè
áóëè íàéìîëîäøèìè ñåðåä
12 ô³íàë³ñòîê Ïîêàçàâøè ðåçóëüòàò 165 ñì, íàøà ñïîðòñìåíêà ïîâòîðèëà ñâ³é îñîáèñòèé ðåêîðä ³ ñòàëà êàíäèäàòîì
â êàíäèäàòè ìàéñòð³â ñïîðòó.
Òîæ Ë³çà äî áàãàòîðàçîâèõ ïåðåìîã íà îáëàñíèõ çìàãàííÿõ
äîäàëà ñð³áíó íàãîðîäó Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïåðøîñò³.

Êð³ì ªëèçàâåòè íà ÷åìï³îíàò
Óêðà¿íè ïî¿õàâ Êèðèëî Ëóöåíêî, íàä³ÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ëåãêî¿
àòëåòèêè. Ñïîðòñìåí ç³ ñâî¿ì
òðåíåðîì ïëàíóâàëè ïîêàçàòè
ðåçóëüòàò 205 ñì, àëå Êèðèëî
ñòðèáíóâ íà 190 ³ ïîñ³â ëèøå
7-å ì³ñöå. Ç îäí³º¿ ñòîðîíè —
öå ñïîðò. Ç ³íøî¿ — ÷åðåç ëîêäàóí Êèðèëî ïðèïèíèâ òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ. Âñå çàêðèëè,
à íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ â ñí³ãîâèé
íàìåò äîâãî íå ïîñòðèáàºø.
²íøîþ ïðîáëåìîþ äëÿ íà-

øèõ ñïîðòñìåí³â º â³äñóòí³ñòü
ñó÷àñíî¿ òðåíóâàëüíî¿ áàçè.
ßêùî â ³íøèõ ñïîðòèâíèõ
øêîëàõ ñåêòîðè äëÿ ñòðèáê³â
ó âèñîòó îñíàùåí³ ãóìîâî-êàó÷óêîâîãî ïîêðèòòÿì, òî ó íàñ
ïàðêåò ó ÄÞÑØ, à íà ñòàä³îí³
«Ëîêîìîòèâ» ï³ä ñèíòåòè÷íèé
íàñòèë ï³äãîòîâëåíà ò³ëüêè
ÿìà. ßêáè ó íàñ â ñåêòîðàõ äëÿ
ñòðèáê³â áóëè ñèíòåòè÷í³ äîð³æêè — Êèðèëó ëåãøå áóëî á
ïðèçâè÷à¿òèñü äî ïîë³óðåòàíîâîãî ïîêðèòòÿ.
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КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ТЕРЦЕНТР ПЕРЕДАЛИ МАХНІВЦІ
Передумали  Козятинський
районний територіальний центр
передали Махнівській громаді. Сільська
рада прийняла заклад у комунальну
власність на останній сесії, хоча
спочатку Хмільницька райрада
збиралась ліквідовувати установу.
Чим продиктована така зміна?
ОЛЕНА УДВУД

Ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ àäì³íðåôîðìè, ðîçïîä³ë ìàéíà ì³æ
íîâîñòâîðåíèìè ãðîìàäàìè ÷àñîì íàãàäóº ãðó â ïåðåêèäàííÿ
ì’ÿ÷à: äåÿê³ óñòàíîâè ñïåðøó
ïåðåäàþòü îäí³é ãðîìàä³, ïîò³ì ë³êâ³äîâóþòü, à òîä³ ì³íÿþòü
ð³øåííÿ ³ ïåðåäàþòü âæå ³íø³é.
Ñàìå òàê ñòàëîñÿ ç ðàéîííèì
òåðöåíòðîì.
Ùå íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ
2020 ðîêó ìè ïîâ³äîìëÿëè ïðî
òå, ùî Õì³ëüíèê ë³êâ³äîâóº íèçêó íàøèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é,
ÿê³ ìàëè ñòàòóñ ðàéîííèõ. Ñåðåä
íèõ áóâ Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè.
Çàêëàä íàøà ðàéðàäà ùå
äî ñâîº¿ ðåîðãàí³çàö³¿ çáèðàëàñÿ ïåðåäàòè ó ì³ñòî ³ íàâ³òü
ïðèéíÿëà â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ.
Ïðîòå Õì³ëüíèöüêà ðàéîííà
ðàäà, ÿêà ñòàëà ïðàâîíàñòóïíè-

öåþ ë³êâ³äîâàíî¿ Êîçÿòèíñüêî¿
ðàéðàäè, òå ð³øåííÿ ñêàñóâàëà.
Áà á³ëüøå, íà òðåò³é ñåñ³¿, ÿêó
ïðîâåëè 24 ãðóäíÿ, äåïóòàòè
ïðîãîëîñóâàëè çà ë³êâ³äàö³þ
ðàéîííîãî òåðöåíòðó.
Çà òðè òèæí³ îáðàíö³ ç³áðàëèñÿ íà çàñ³äàííÿ çíîâó ³ ñêàñóâàëè ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ.
À 27 ñ³÷íÿ, ï³ä ÷àñ ï’ÿòî¿ ñåñ³¿,
âèð³øèëè ïåðåäàòè ðàéîííèé
òåðöåíòð Ìàõí³âñüê³é ñ³ëüñüê³é
ðàä³. Óñòàíîâó Ìàõí³âêà ïðèéíÿëà â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü
íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿, ùî â³äáóëàñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ.
Ó Ìàõí³âö³ âæå áóâ çàêëàä,
ïîä³áíèé äî òåðöåíòðó. Öå —
ìåäèêî-ñîö³àëüíå â³ää³ëåííÿ
òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ, ÿêå
â³äêðèëè ó ñåë³ ê³ëüêà ðîê³â
òîìó. Âîíî íàäàº ò³ ñàì³ ïîñëóãè, ùî é ñòàö³îíàð ó òåðöåíòð³:
ï³äîï³÷íèì íàäàþòü ìåäè÷íó
äîïîìîãó ³ çàáåçïå÷óþòü õàð÷óâàííÿì. Àëå ìåäèêî-ñîö³àëüíå

Районний терцентр розташовується у цьому приміщенні.
Будівлю віддають Козятину, а комунальну установу — Махнівці
â³ää³ëåííÿ áóëî ó ñòðóêòóð³ ðàéîííîãî òåðöåíòðó, òîáòî íå ä³ÿëî ÿê îêðåìà óñòàíîâà.
Òåïåð ó ðàìêàõ ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ îá’ºäíàí³ ãðîìàäè
îòðèìàëè øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ. ßêùî ðàí³øå îñâ³òîþ, ìåäèöèíîþ òà ³íøèìè âàæëèâèìè
ñôåðàìè æèòòÿ ñåëà êåðóâàâ ðàéîí, òî â³äòåïåð öå ðîáèòèìóòü
áåçïîñåðåäíüî ñ³ëüñüê³ ðàäè. Àëå
äëÿ öüîãî ñïåðøó òðåáà ñòâîðèòè â³äïîâ³äí³ â³ää³ëè ³ çàðåºñòðóâàòè ð³çí³ óñòàíîâè, ÿê
îò ïîæåæíó îõîðîíó ÷è öåíòð
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Äëÿ Êîçÿòèíà òàêå — íå íîâèíêà. Ìè ùå äî ðåôîðìè ìàëè
øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ, áî áóëè
ì³ñòîì îáëàñíîãî çíà÷åííÿ.
Ïðîòå äëÿ Ìàõí³âêè, Ñàìãîðîäêà ³ Ãëóõ³âåöü öå íîâèé äîñâ³ä.
Òîæ Ìàõí³âêà ñàìà ïîïðîñèëà
â³ääàòè ¿é ðàéîííèé òåðöåíòð,
ùîá íå ðîáèòè ë³öåíç³¿ íà ñâîº
ìåäèêî-ñîö³àëüíå â³ää³ëåííÿ
òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ. Ñàìå
öþ ïðè÷èíó îçâó÷èëè ï³ä ÷àñ
ñåñ³¿ ñ³ëüðàäè.
ßê â³äîìî ç òåêñòó ð³øåííÿ
Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè,
Ìàõí³âö³ ïåðåäàëè ïðàâà çà-

ñíîâíèêà ðàéîííîãî òåðöåíòðó, à òàêîæ ìàéíî. Óñå, îêð³ì
ïðèì³ùåííÿ ñàìîãî òåðöåíòðó,
ïàíñ³îíàòó ãåð³àòðè÷íîãî òèïó
ó Â³âñÿíèêàõ ³ ìåäèêî-ñîö³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ â Ñàìãîðîäêó.
Áóä³âëþ, äå ðîçòàøîâóºòüñÿ ðàéîííèé òåðöåíòð, ìàþòü
â³ääàòè Êîçÿòèíó. Éäåòüñÿ ïðî
ïðèì³ùåííÿ íà Ãðóøåâñüêîãî,
32. À ïàíñ³îíàò ó Â³âñÿíèêàõ,
ìåäèêî-ñîö³àëüíå â³ää³ëåííÿ
â Ñàìãîðîäêó, à òàêîæ çàëèøêè
êîøò³â íà ðàõóíêó ðàéîííîãî
òåðöåíòðó ïåðåäàþòü Ñàìãîðîäîöüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³.

Громада має намір відкликати пасивних депутатів
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Минулої неділі на площу прийшло зовсім мало людей.
Це було вже п'яте зібрання козятинчан проти тарифів

 Òàðèôíèé ìàéäàí ¹ 5 ç³áðàâ
ðåêîðäíî íèçüêó ÿâêó. Íà ïî÷àòîê àêö³¿ «Í³ âèñîêèì òàðèôàì» ïðèéøëè 36 êîçÿòèí÷àí.
Î 12 ãîäèí³ ãîëîâà òàðèôíîãî
ìàéäàíó Åäóàðä Äåìá³öüêèé ïîâ³äîìèâ ïëàí ä³é, ðîçïîâ³â, ÿê
ïðîõîäÿòü ïðîòåñòí³ àêö³¿ ïî ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè òà äàâ ïîðàäó êîçÿòèí÷àíàì, ùîá ï³äòðèìóâàëè îäíå îäíîãî, ÿê³ æèâóòü
â ñóñ³äñòâ³. Ñóñ³ä³â, ÿê³ ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè êîíôë³êòóþòü ì³æ
ñîáîþ, çàêëèêàâ äî âèð³øåííÿ
ãàçîâîãî ïèòàííÿ ïîìèðèòèñÿ ³
ñï³ëüíî ïðîòèñòîÿòè íåçàêîííèì ä³ÿì ãàçîâèê³â, ÿêùî òàê³
áóäóòü ìàòè ì³ñöå.
— Ó íàñ òàêîãî ÿê ó Ëüâ³âñüê³é
÷è Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³ íåìàº,
ùîá ãàçîâèêè òðóáó ðîçðèâàëè,
àëå ìè äî âñüîãî ïîâèíí³ áóòè
ãîòîâ³. ² ÿê ïîêàçàëà ïðàêòèêà,
êîëè ëþäè çãóðòîâàí³, òî âîíè

íå çàêîííèì ä³ÿì ãàçîâèê³â äàþòü â³äñ³÷. Ãîëîâíå, íå ñèä³òè
ñêëàâøè ðóêè, à êëèêàòè íà äîïîìîãó ³ ô³ëüìóâàòè íåçàêîíí³
ä³¿ ãàçîâèê³â, — ãîâîðèâ ïàí
Åäóàðä.
Ãîëîâóþ÷îãî çàïèòàëè, ÷îìó
ñüîãîäí³ ç³áðàëèñÿ òàê ìàëî ëþäåé ³ ÷îìó íå ç ãðîìàäîþ íàø³
íàðîäí³ îáðàíö³?
— Íàø³ çàÿâè (äî ì³ñüêðàäè, Êàáì³íó, Ïðåçèäåíòà Çåëåíñüêîãî, Âåðõîâíî¿ Ðàäè, òà
ÍÊÐÅÊÏ — àâò) â ñòàí³ ðîçãëÿäó. Òîìó ñüîãîäí³øíº íàøå
òàðèôíå ç³áðàííÿ ò³ëüêè òîìó,
ùî ìè çáèðàºìîñÿ êîæíîãî òèæíÿ, — â³äïîâ³â Äåìá³öüêèé.
Àêòèâ³ñòè ñòàëè îáóðþâàòèñÿ,
÷îìó ç ãðîìàäîþ íåìàº ì³ñüêîãî
ãîëîâè.
— Ïîêè íàøà àêö³ÿ ïåðåéøëà
â ñòàä³þ î÷³êóâàííÿ, òî ìè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðî çóñòð³÷ íå ïîâ³äîìëÿëè, — ïîÿñíèâ ïàí Åäóàðä

³ äîäàâ: — Ìè ¿é ïåðåäàëè çàÿâó,
ùîá âîíà ðîç³áðàëàñÿ ç äîêóìåíòàìè, ïðè ÿêèõ îáñòàâèíàõ
ó âëàñí³ñòü Îáëãàç³â ïîòðàïèëè
ãàçîâ³ ìåðåæ³ ãðîìàäè. Ì³ñüêèé
ãîëîâà ³ äåïóòàòè ïðàöþþòü
â öüîìó íàïðÿìêó. À ùî âîíè
çðîáèëè ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿, ìè ¿õ çàïèòàºìî íàñòóïíîãî íàøîãî ç³áðàííÿ, ÿêå
â³äáóäåòüñÿ 14 ëþòîãî.
Ãðóïà àêòèâ³ñò³â çâåðíóëàñÿ ç
ïðîïîçèö³þ çîáîâ’ÿçàòè äåïóòàò³â, ùîá âîíè, ÿêùî âçÿëèñÿ çàõèùàòè ³íòåðåñè ãðîìàäè, áóëè
ðàçîì ç ãðîìàäîþ.
— Äåïóòàòàìè ì³ñüêî¿ ðàäè
áàãàòî ñòàëî òèõ, êîãî ëþäè
íå îáèðàëè. Âîíè ïðîéøëè
çà ïàðò³éíèìè ñïèñêàìè. Òî òàêèõ, ÿêùî âîíè íå ç ãðîìàäîþ,
òðåáà â³äêëèêàòè. Â³äêëèêàòè
äåïóòàòà — ìåõàí³çì ïðîñò³øèé,
í³æ ³ìï³÷ìåíò ïðåçèäåíòà, — êàçàëè ëþäè.
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КОРОТКО
Хроніка
коронавірусу
 Ñòàíîì íà ðàíîê
â³âòîðêà, 9 ëþòîãî, íà Êîçÿòèíùèí³
áóëî âæå 1238 õâîðèõ
íà COVID-19. Òàê³ äàí³
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó.
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â äîäàâñÿ 31 íîâèé âèïàäîê.
Ñèòóàö³ÿ ³ç ïîøèðåííÿì
â³ðóñó çíîâó íàáèðàº
îáåðò³â, òîìó ùî ìèíóëîãî òèæíÿ íîâèõ âèïàäê³â áóëî 25, à äâà òèæí³
òîìó — 18.
Çà äàíèìè ñàéòó Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
ñòàíîì íà ðàíîê â³âòîðêà,
9 ëþòîãî, ó Êîçÿòèíñüê³é
ÖÐË ë³êóâàëîñÿ 15 õâîðèõ
³ç ä³àãíîçîì COVID-19,
ïðè ÷îìó 14 ç íèõ áóëè
íà êèñíåâ³é òåðàï³¿. ²ç
ï³äîçðîþ ó ë³êàðí³ áóëî
10 îñ³á, ç íèõ øåñòåðî —
íà êèñíåâ³é òåðàï³¿. ²ç
çàïàëåííÿì ëåãåíü ë³êóâàëîñÿ 27 ïàö³ºíò³â, îäèí ç
íèõ — íà êèñíåâ³é òåðàï³¿.
Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â
çà òèæäåíü íå çàô³êñóâàëè.

У військовому
призові зміни
 Â³éñüêîâèé ïðèçîâ
íàâåñí³ 2021 ðîêó ïðîõîäèòèìå äëÿ ñòðîêîâèê³â
çà íîâèìè ïðàâèëàìè.
ßêùî ðàí³øå ïðèçîâíèê³â
ñïåðøó íàïðàâëÿëè äî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â, à ïîò³ì
ðîçïîä³ëÿëè ïî â³éñüêîâèõ
÷àñòèíàõ, òî çàðàç êîíöåïö³ÿ çì³íèëàñÿ. Òåïåð ïðèçâàí³ íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæáó áóäóòü â³äðàçó
íàïðàâëÿòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ó ÷àñòèíè. Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿº Àðì³ÿInform.
Ó â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ
ñòðîêîâèêè ñêëàäàòèìóòü
ïðèñÿãó, âèâ÷àòèìóòü îñîáëèâîñò³ ñëóæáè, ñï³ëêóâàòèìóòüñÿ ç êîìàíäèðîì ³
âèçíà÷àòèìóòüñÿ ç ïðîôåñ³ºþ. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî
¿õ íàïðàâëÿòü äî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â äëÿ íàâ÷àííÿ
êîíêðåòí³é â³éñüêîâ³é
ñïåö³àëüíîñò³.
Òî÷íî¿ öèôðè íîâîáðàíö³â ïðèçîâó «Âåñíà-2021»
ó Â³ííèöüêîìó òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³ êîìïëåêòóâàííÿ ùå íåìàº. Îð³ºíòîâíî î÷³êóþòü íå ìåíøå
í³æ 700 ïðèçîâíèê³â. Ïåðø³ â³äïðàâêè ïðèçîâíèê³â äî â³éñüêîâèõ ÷àñòèí
çàïëàíîâàíî íà êâ³òåíü.
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ПІД БЛАЖІЇВКОЮ
ЗАСТРЕЛИЛИ ВОВЧИЦЮ
Пішли по слідах  Нещодавно
мисливці в лісах Козятинщини вислідили
і вполювали вовчицю. Деякі люди
почали звинувачувати їх у жорстокості.
Яку загрозу становлять вовки для людей
і чому їх відстрілюють?
ІРИНА ШЕВЧУК, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ìèíóëîãî òèæíÿ ðóæèíñüê³,
êîçÿòèíñüê³ òà ïîãðåáèùåíñüê³
ìèñëèâö³ âëàøòóâàëè îáëàâó
íà íåáåçïå÷íîãî äëÿ ëþäåé òà
ñâ³éñüêèõ òâàðèí õèæîãî çâ³ðà.
Âîâ÷èöþ, ÿêà ïðèéøëà ç Ïîãðåáèùà, äàâíåíüêî âèðàõîâóâàëè.
Çà ñëîâàìè ãîëîâè Êîçÿòèíñüêîãî Óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê
Îëåêñàíäðà Ïîë³ùóêà, ¿¿ âãëåä³â
ºãåð Ëåîí³ä Áóðåíêî, ùî ðîáèâ
îáõ³ä â Çîçóëèíåöüêîìó ë³ñ³.
Ñàìå â³í ³ ï³øîâ ïî ¿¿ ñë³äàõ.
— Âîâ÷èöÿ ïîïðÿìóâàëà
â ñòîðîíó Áëàæ³¿âêè, áóëà á³ëÿ
ôåðìè, ïî¿ëà ³ ä³éøëà äî Íåìèðèíñüêîãî ë³ñó, Ðóæèíñüêîãî ðàéîíó, — ðîçïîâ³â ãàçåò³ Ëåîí³ä
Áóðåíêî. — Çóñèëëÿìè íàøèõ
ìèñëèâö³â (Ïåòðî Ìèõàëü÷óê),
ðóæèíñüêèõ ³ ïîãðåáèùåíñüêèõ,
ÿê³ îá’ºäíàëèñÿ â áðèãàäó, ìè ¿¿
çàñòðåëèëè. À âîâê âò³ê â ñòîðîíó Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîíó.
Ñêîð³øå çà âñå, öå áóëà ïàðà…
Âàãà çâ³ðà áëèçüêî 50-òè ê³ëîãðàì³â. Çà ñëîâàìè ìèñëèâö³â,
âîíà âãîäîâàíà. Â³ê — òðè÷îòèðè ðîêè, íå ìîëîäåíüêà.
Çäîáè÷ çàáèðàº òîé, õòî âö³ëèâ
â íå¿. Öüîãî ðàçó âîâ÷èöþ çàáðàâ ðóæèíñüêèé ìèñëèâåöü.
— Êóäè â³í ¿¿ ä³íå,
ÿ íå çíàþ, — êàæå ºãåð Ëåîí³ä. —
Çàçâè÷àé ç³ çâ³ðà çí³ìàþòü øê³ðó, âè÷èíÿþòü, ñòåëÿòü êîâðèêè á³ëÿ ë³æêà. Ìåí³ çàñòðåëèòè
íå âäàëîñÿ, äàëå÷åíüêî áóëî.

Äî ñëîâà, Ëåîí³ä Áóðåíêî ìèñëèâñòâîì çàéìàºòüñÿ âæå 35 ðîê³â.
À ºãåðîì â³í ïðàöþº âæå áëèçüêî äâîõ ðîê³â. Êàæå, ùî ºãåð, öå
òîé, õòî ñòâîðþº âñ³ óìîâè äëÿ
òîãî, ùîá ìèñëèâö³ ìàëè íà ùî
ïîëþâàòè. Òîáòî, ï³äãîäîâóº òà
äîãëÿäàº çà äèêèìè çâ³ðàìè (çàéöÿìè, êîçàìè). Ñòåæèòü, ùîá ¿õí³
ãîä³âíè÷êè áóëè ïîâí³ õàð÷³â.
— Âîâêè øóêàþòü îäèí îäíîãî, ¿ì òðåáà æ ùîñü ¿ñòè, âîíè
íå õóäåíüê³, íåáåçïå÷í³, — äîäàº
Îëåêñàíäð Ïîë³ùóê. — Íàðàç³ ìè
àêòèâíî â³äñòð³ëþºìî ëèñèöü.
Ç ïî÷àòêó ðîêó, ïî ñóáîòàõ òà
íåä³ëÿõ, òðè-÷îòèðè áðèãàäè ç
ãîí÷èìè ñîáàêàìè á'þòü ëèñ³â.
Â³äñòð³ëÿëè á³ëüøå ï³âòîðè ñîòí³.
Öþ íîâèíó ìè ðîçì³ñòèëè
íà íàøîìó ñàéò³ kazatin.com, äå
¿¿ æâàâî îáãîâîðþâàëè. Äóìêè
êîçÿòèí÷àí â êîìåíòàðÿõ ðîçä³ëèëèñÿ: îäí³ æàë³ëè âîâêà ³ íàçèâàëè â³äñòð³ë âáèâñòâîì, ³íø³
ñòàâàëè íà ñòîðîíó ìèñëèâö³â
³ ãîâîðèëè ïðî íåáåçïåêó, ÿêó
íåñóòü âîâêè.
— Ìè çðîáèëè äîáðó ñïðàâó.
Ãàíÿëèñÿ, çà íèì, ùîá çíåøêîäèòè âîâêà-ïàäàëüùèêà.
Õòî çíàâ, ùî ó íüîãî ó ñï³ëüíèêàõ òðèð³÷íà âîâ÷èöÿ, ïàñïîðò âîíà íàì íå ïîêàçóâàëà.
Ò³ëüêè ðàíî ÷è ï³çíî öÿ ìàìà
çàë³çëà á äî êîãîñü ó õë³â. Òîä³
ïîñòðàæäàë³ ëþäè çâèíóâàòèëè á
íàñ. Ñêàçàëè á: ìàéæå ì³ñÿöü
áðîäèëè âîâêè, êóäè æ íàø³
ìèñëèâö³ äèâèëèñÿ? — êàæóòü
êîçÿòèíñüê³ ìèñëèâö³.

За три кілометри від Блажіївки мисливці
вполювати вовчицю. Єгер Леонід Буренко вперше
помітив її кілька тижнів тому

Навіщо вовків доводиться відстрілювати?
Науковець Подільського державного заповідника Сергій
Жила пояснює: «Якщо популяцію вовка не контролювати,
то з’являються старі 10–12-річні вовки, які вже не можуть вполювати звіра в лісі, тому починають перебиратись ближче
до людських поселень, де знайти їжу значно легше».
За інформацією Вінницького
обласного управління лісового
та мисливського господарства,
останнім часом спостерігається
зависока щільність так званих
шкідливих хижаків в усіх частинах України.
«Лісівники Вінниччини регулюють чисельність вовків, лисиць
та інших хижаків. До їхнього
переліку потрапили і шакали,

які впродовж останніх років
з’явилися в області. Адже лисиці без страху забігають до населених пунктів, вовки за відсутності харчів можуть нападати
на домашніх тварин. Надмірна
кількість хижаків негативно
впливає на стан фауни — вовки
знищують багато молодняка копитних тварин, і часто не від голоду, а керуючись хижацькими
інстинктами. Ще хижаки часто
є переносниками сказу. А з цим
жартувати не варто», — йдеться
у дописі на сторінці Вінницького
обласного управління лісового
та мисливського господарства
у Фейсбуці. До речі, влітку минулого року від укусів лисів в кількох селах Козятинського району
захворіли на сказ 9 корів.

В селі Козятин вбили молодого чоловіка
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Çíàéîì³ ì³æ ñîáîþ ðîçïèâàëè
ñïèðòí³ íàïî¿. Çàâ’ÿçàëàñÿ ñâàðêà
³ ñòàëîñÿ íåïîïðàâíå. Ñïî÷àòêó
âáèâöÿ íå ïðèçíàâñÿ ó ñêîºíîìó.
Íàâìèñíå âáèâñòâî äîâåëè â³ííèöüê³ ñóäìåäåêñïåðòè
Ïðî æîðñòîêå âáèâñòâî, ÿêå
òðàïèëîñÿ â îäíîìó ç áóäèíê³â
ñåëà Êîçÿòèí, ðåäàêö³þ ãàçåòè
ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ Ðîìàí
Àíäðóùàê.

— Ó íåä³ëþ, 7 ëþòîãî, â ì³ñöåâîãî æèòåëÿ 1990 ðîêó íàðîäæåííÿ âèÿâèëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, — ðîçïîâ³äàº Ðîìàí
Àíäðóùàê. — Ïðîâåëè ðîçòèí,
íå ìîãëè âñòàíîâèòè ïðè÷èíó
ñìåðò³, àëå êîì³ñ³éíî â³ííèöüê³ ñóäìåäåêñïåðòè äîêàçàëè, ùî
ïîòåðï³ëèé îòðèìàâ ö³ëåñïðÿìîâàí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ
âíàñë³äîê óäàðó ïî ãîëîâ³ ñîêèðîþ ê³ëüêà ðàç³â. Îñîáà, ÿêà
öå ñêî¿ëà, çàòðèìàíà.

Âáèâöåþ âèÿâèâñÿ òàêîæ ì³ñöåâèé æèòåëü 1964 ðîêó. Ñàìå
â³í ³ âèêëèêàâ ïðàâîîõîðîíö³â.
×îëîâ³ê ïîâ³äîìèâ: «Â ìåíå
â õàò³ º çíàéîìèé, ç ÿêèì ìè
ïèÿ÷èëè. Â³í ïàäàâ ³ ñàì îòðèìàâ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ».
— Ï³ñëÿ åêñïåðòèçè ìè äîäàòêîâî ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ãîñïîäàðåì áóäèíêó, äå öå òðàïèëîñÿ, — ïðîäîâæóº Ðîìàí Àíäðóùàê. — Â³í ç³çíàâñÿ, ùî ï³ä
÷àñ ðîçïèòòÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â

÷îëîâ³ê ïî÷àâ éîãî îáðàæàòè
³ íå ñëóõàâ éîãî. Ï³ñëÿ ÷îãî
ãîñïîäàð áóäèíêó âäàðèâ ãîñòÿ
ñîêèðîþ. À âðàíö³ ïðîêèíóâñÿ
³ çðîçóì³â, ùî ñêî¿â á³äó.
Ïî ñïðàâ³ â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ
115 (Óìèñíå âáèâñòâî). ×îëîâ³êó
ñâ³òèòü äî 15 ðîê³â òþðìè.
Ç âëàñíèõ äæåðåë íàì ñòàëî
â³äîìî, ùî âáèâñòâî òðàïèëîñÿ
íà âóëèö³ Ãàéäàðà. Âáèòîãî ó â³âòîðîê, 9 ëþòîãî, ïîõîðîíèëè.
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ОЛЕНА УДВУД

Ñüîìèé âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü «Ìóçè÷íå Ð³çäâî» â³äáóâñÿ
ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Ç³ðêè ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ». Òðàäèö³éíî ìóçè÷íå ä³éñòâî ïðîâîäÿòü ó Êàðïàòàõ. Ïðîòå
öüîãîð³÷, ÷åðåç ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó, êîíêóðñ ïåðåâåëè ó ðåæèì îíëàéí. Ñâî¿ çàÿâêè äî ó÷àñò³
ïîäàëè òðîº þíèõ êîçÿòèí÷àí —
Âëàäîìèð ªðìàêîâ, Ñîô³ÿ ²ùóê
òà Â³êòîð³ÿ Òðîõèìåöü. Óñ³ âîíè
íàâ÷àþòüñÿ ó Äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é
øêîë³ ó êëàñ³ «ôîðòåï³àíî».
— Âëàäîìèð çàéìàºòüñÿ òðè
ðîêè, Ñîô³ÿ — äðóãèé ð³ê ³ Â³êòîð³ÿ — ñüîìèé ð³ê, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Ðîìàíîâà, âèêëàäà÷. — Ä³òè ãîòóâàëèñÿ ÿê çâè÷àéíî äî àêàäåì³÷íèõ êîíöåðò³â,
òîìó ùî ó øêîë³ äâ³÷³ íà ð³ê
ïðîõîäÿòü àêàäåì³÷í³ êîíöåðòè
íà ñöåí³. Öå ä³òè â³äïîâ³äàëüí³,
äèñöèïë³íîâàí³. ² ìè âèð³øèëè
âçÿòè ó÷àñòü.

Íàòàë³ÿ ãîâîðèòü ïðî ñâî¿õ
âèõîâàíö³â ³ç òåïëîòîþ. Êàæå,
ùî öå — ¿¿ íàéêðàù³ ó÷í³. Âçÿòè
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ ¿ì íå çàâàäèâ
íàâ³òü ëîêäàóí. ²äåÿ ïîäàòè çàÿâêó âèíèêëà ñïîíòàííî.
— Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ ó íàñ áóëè
ðîáî÷³ äí³, ìè êîíñóëüòóâàëè ä³òåé ³ çðîáèëè â³äåî, — ïðîäîâæóº
Íàòàë³ÿ Ðîìàíîâà. — À ïîò³ì
âæå, êîëè ïî÷àâñÿ ëîêäàóí, ìè
çíàéøëè öåé êîíêóðñ. Â³í ïðîõîäèâ 25 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó. Êîëè
ÿ ¿õ çí³ìàþ çàçâè÷àé íà ñöåí³ (áî
â íàñ óæå áóëè êîíöåðòè äèñòàíö³éí³, àëå øê³ëüí³), òî ÿ ¿ì
êàæó: «ßêùî áóäåòå âäàëî ãðàòè, òî ìîæíà áóäå âçÿòè ó÷àñòü
ó äèñòàíö³éíèõ êîíöåðòàõ».
Ïîãîäèâøè óñå ³ç áàòüêàìè,
íà êîíêóðñ â³äïðàâèëè òðè â³äåî.
Âëàäîìèð ç³ãðàâ íà ôîðòåï³àíî
«Ñì³ëèâîãî âåðøíèêà» Ðîáåðòà Øóìàíà, Ñîô³ÿ — «Îñ³íí³é
ëèñò» ²ííè Ïàâëèê, à Â³êòîð³ÿ — «Åëåã³÷íèé ïðåëþä» Þð³ÿ

Для Вікторії Трохимець, це
вже був п’ятий фестиваль. Але
золото дівчинка здобула вперше
Ùóðîâñüêîãî. Óñ³ çàïèñè ìîæíà
ïåðåãëÿíóòè íà Youtube-êàíàë³
²ëîíè Ãàë³íñüêî¿.
— Ìè â³ä³áðàëè òâîðè, ÿê³
á³ëüøå ¿ì äî äóø³, â ÿêèõ âîíè
âïåâíåíî ïî÷óâàþòüñÿ, — êàæå
Íàòàë³ÿ Ðîìàíîâà.
Äî ôåñòèâàëþ «Ìóçè÷íå Ð³çäâî» äîëó÷èëèñÿ ä³òè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè — Êèºâà, Ñóì,
Äí³ïðà, Õåðñîíà, Õìåëüíèöüêîãî, Â³ííèö³ òà ³íøèõ ì³ñò. Êîíêóðñ ïðîõîäèâ ó ê³ëüêà åòàï³â.
Ó ðåçóëüòàò³ íàøèì êîçÿòèí÷à-

СВІТЛИНА ЗІ СТОРІНКИ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ У ФЕЙСБУК

Так тримати!  Вихованці Дитячої
музичної школи взяли участь
у всеукраїнському фестивалі «Музичне
Різдво», що проходив у режимі онлайн,
і здобули призові місця. Як готувалися
і що сприяло перемозі?

СВІТЛИНА ЗІ СТОРІНКИ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ У ФЕЙСБУК

ЮНІ КОЗЯТИНЧАНИ ПЕРЕМОГЛИ
НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ

Софія Іщук (ліворуч) виборола перше місце,
а Владомир Єрмаков (праворуч) — друге

íàì âäàëîñÿ âèáîðîòè ïðèçîâ³
ì³ñöÿ — Âëàäîìèð ªðìàêîâ çäîáóâ äðóãå ì³ñöå, à Ñîô³ÿ ²ùóê
òà Â³êòîð³ÿ Òðîõèìåöü — ïåðøå.
Äëÿ âñ³õ, êð³ì Â³êòîð³¿, öå áóëà
ïåðøà ó÷àñòü â îíëàéí-êîíêóðñ³.
— Â³êòîð³ÿ âæå âï’ÿòå áåðå
ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, àëå âïåðøå
ìàº ïåðøå ì³ñöå, — ðîçïîâ³äàº
Íàòàë³ÿ Ðîìàíîâà. — Âë³òêó ìî¿
ó÷í³ áðàëè ó÷àñòü â «Ñîëîâéîâ
àðò». Öå òàêîæ áóâ äèñòàíö³éíèé
êîíêóðñ. Ó Â³êòîð³¿ áóëî òðåòº
ì³ñöå â ñåðïí³. Âëàäîìèð âäðóãå

ìàº âæå ìåäàëü. À Ñîô³ÿ — ïåðøèé ðàç. Ìè çðîáèëè çàÿâêó ³
âîíà äóæå âïåâíåíî ñåáå ïîêàçàëà. ² îòðèìàëà òàêîæ ïåðøå ì³ñöå.
Çäîáóòè ïåðåìîãó ä³òÿì âäàëîñÿ çàâäÿêè íàïîëåãëèâ³é ïðàö³ ³
òàëàíòó. À ùå çàâäÿêè ï³äòðèìö³
áàòüê³â.
— Áàòüêè òàêîæ çàö³êàâëåí³ òèì, ùîá ä³òè áðàëè ó÷àñòü
ó êîíêóðñàõ, òîìó ùî áåç ðîáîòè áàòüê³â, áåç ¿õíüî¿ ³í³ö³àòèâè
áóëî á íåðåàëüíî öå çðîáèòè, —
ï³äñóìîâóº Ðîìàíîâà.

Графік прийому громадян. Коли і де можна
знайти старост Самгородоцької громади
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Ó ïîíåä³ëîê, 8 ëþòîãî,
â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ
âèêîíêîìó Ñàìãîðîäîöüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ðîçãëÿíóëè ðÿä
âàæëèâèõ äëÿ ãðîìàäè ïèòàíü,
ñåðåä ÿêèõ ³ çàòâåðäæåííÿ ãðàô³êà ïðèéîìó ãðîìàäÿí ñòàðîñòàìè.
Òàêîæ çàñëóõàëè ïðî ïîòðåáè òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó. ßê
éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ «Ñàìãîðîäîê Íàø», â çâ’ÿçêó ç ïîã³ðøåííÿì ïîãîäíèõ óìîâ, îñîáè â
ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ,
ÿê³ ïîòðåáóþòü ùîäåííîãî íàãëÿäó, ìîæóòü áóòè ïîì³ùåí³ ó
Â³ää³ëåííÿ äåííîãî ïåðåáóâàííÿ
ñåëà Ñàìãîðîäîê. À ùå íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó ðîçãëÿíóëè
çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ñ. Éîñèï³âêà ïðî çàì³íó åëåêòðîîïîð
íà äâîõ âóëèöÿõ. Íàäàëè äîçâ³ë
ïðîâåñòè ñàí³òàðíó î÷èñòêó äåðåâ â ñåë³ Âîñêîäàâèíö³. Çàòâåðäèëè ñêëàä êîì³ñ³¿.

Графік прийому громадян старостами
Ціпцюра Тетяна Василівна — староста сіл
Вівсяники, Мухувата
День та місце прийому:
Вівторок — приміщення сільської ради с. Вівсяники, з 8.00 до 12.00 год.
Середа — приміщення фельдшерського пункту с. Мухувата, з 9.00 до 12.00 год.
Четвер — приміщення сільської ради с. Вівсяники, з 8.00 до 12.00 год.
Репетацький Анатолій Якович — староста
села Збараж
День та місце прийому:
Вівторок — приміщення фельдшерського
пункту с. Збараж, з 9.00 до 12.00 год.
Четвер — приміщення фельдшерського пункту с. Збараж, з 9.00 до 12.00 год.
Василишина Надія Леонідівна — староста
села Журбинці
День та місце прийому:
Вівторок — приміщення сільської ради
с. Журбинці, з 9.00 до 12.00 год.
Четвер — приміщення сільської ради с. Журбинці, з 9.00 до 12.00 год.

Романчук Катерина Анатоліївна — староста сіл Дубові Махаринці, Блажіївка
День та місце прийому:
Вівторок — приміщення сільської ради с. Дубові Махаринці, з 9.00 до 12.00 год.
Четвер — приміщення фельдшерського пункту с. Блажіївка, з 9.00 до 12.00 год.
Максимчук Олександр Васильович —
староста сіл Зозулинці, Сошанське, Воскодавинці
День та місце прийому:
Вівторок — приміщення сільської ради с. Воскодавинці, з 9.00 до 12.00 год.
Середа — приміщення сільської ради с. Зозулинці, з 9.00 до 12.00 год.
П’ятниця — приміщення сільської ради с. Зозулинці, з 9.00 до 12.00 год.
Свинарчук Віктор Васильович — староста
сіл Йосипівка, Малишівка
День та місце прийому:
Вівторок — приміщення сільської ради с. Йосипівка, з 9.00 до 12.00 год.
Четвер — приміщення сільської ради с. Йо-

сипівка, з 9.00 до 12.00 год.
Бальшанек Віктор Антонович — староста
сіл Миколаївка, Великий Степ, Лопатин
День та місце прийому:
Вівторок — приміщення сільської ради с. Миколаївка, з 9.00 до 12.00 год.
Четвер — приміщення фельдшерського пункту с. Лопатин, з 9.00 до 12.00 год.
П’ятниця — приміщення фельдшерського
пункту с. Великий Степ, з 9.00 до 12.00 год.
Кушніренко Валентина Василівна — староста сіл Михайлин, Широка Гребля
День та місце прийому:
Вівторок — приміщення сільської ради с. Михайлин, з 9.00 до 12.00 год.
Середа — приміщення сільського клубу
с. Широка Гребля, з 9.00 до 12.00 год.
Графік прийому громадян сільського
голови Сергія Лановика (в приміщенні
Самгородоцької сільської ради.)
Понеділок з 11.00 до 13.00
Середа з 9.00 до 12.30
Четвер з 9.00 до 12.30
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КАФЕ З ІСТОРІЄЮ — «СОНЕЧКО»
Ретро  Ми продовжуємо розповідати
про заклади нашого міста, які
запам’яталися козятинчанам. Цього разу
згадаємо літній майданчик з не менш
теплою, літньої назвою «Сонечко»
ОЛЕНА УДВУД

Íàïèñàòè öåé ìàòåð³àë ñïîíóêàâ êîìåíòàð îäíîãî ç ÷èòà÷³â, ÿêèé â³í çàëèøèâ íà íàøîìó ñàéò³ kazatin.com äî ñòàòò³
ïðî äèòÿ÷³ êàôå «Çîëóøêà» òà
«Ðîêñîëàíà». Êîçÿòèí÷àíè, ùî
ïðî÷èòàëè ñòàòòþ, ó êîìåíòàðÿõ
çãàäóâàëè ïåðåâàæíî ñâîº äèòèíñòâî: ÿê õîäèëè íà ìîðîçèâî
â «Çîëóøêó» ï³ñëÿ ñåàíñó ê³íî
â «Ìèð³», ÷è ïðî òå, ÿê êóïóâàëè âåëîñèïåä ó «Ñïîðòòîâàðàõ»,
ÿê³ áóëè â òîìó ïðèì³ùåíí³ ùå
äî äèòÿ÷îãî êàôå. Ç-ïîì³æ ³íøèõ êîìåíòàð³â óâàãó ïðèâåðíóâ òîé, ùî çàëèøèâ êîðèñòóâà÷ ï³ä ³ìåíåì Alex Tkachuk.
Â³í íàïèñàâ «À ïðî «Ñîíå÷êî»

(ë³òí³é ìàéäàí÷èê) çàáóëè íàïèñàòè íàâïðîòè ïàðêó».
ßêùî ïðî «Çîëóøêó», «Ðîêñîëàíó» òà ðåñòîðàí «Êîçÿòèí»
ÿ áîäàé ùîñü çíàëà, òî ïðî
ë³òí³é ìàéäàí÷èê ï³ä íàçâîþ
«Ñîíå÷êî» í³÷îã³ñ³íüêî íàâ³òü
íå ÷óëà. Òà ïî÷àëà ðîçïèòóâàòè
ëþäåé ³, ÿê âèÿâèëîñÿ, òàêèé
çàêëàä ó Êîçÿòèí³ ñïðàâä³ áóâ.
«Ñîíå÷êî» áóëî îäíèì ³ç
ïåðøèõ äèòÿ÷èõ êàôå íàøîãî
ì³ñòà. Ïðîòå ñüîãîäí³ â³ä íüîãî
íå çàëèøèëîñÿ íàâ³òü íàéìåíøîãî ñë³äó. Íà ì³ñö³ öüîãî ë³òíüîãî ìàéäàí÷èêà òåïåð ïóñòêà.
Ó ïðÿìîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà.
Âèùåçãàäàíèé çàêëàä ðîçòàøîâóâàâñÿ íà âóëèö³ Ïèëèïà
Îðëèêà, ÿêà â òó ïîðó íàçèâàëà-

Усе, що залишилося від дитячого кафе — сходи. Колись
ними піднімалися, щоб сховатися від літньої спеки під
парасольку і посмакувати молочним коктейлем

ñÿ Âîðîâñüêîãî. Â³í áóâ íà ðîç³
Ïèëèïà Îðëèêà òà Ñòóñà, îáàá³÷
Áóäèíêó ïîáóòó.
— Òàì çàðàç ÷àãàðíèêè. À êîëèñü òàì ä³éñíî áóëî êàôå.
Íà âóëèö³ ìîæíà áóëî ïîñèä³òè, êîêòåéëü âèïèòè ìîëî÷íèé,
ìîðîçèâî ïî¿ñòè, — ðîçïîâ³äàº
Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷, äèðåêòîð Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà. — Öå áóâ òàêèé
êóòî÷îê, äå ìîæíà áóëî ïîñèä³òè â õîëîäî÷êó ï³ä ðîçêðèòîþ
ïàðàñîëüêîþ. Ïðàöþâàëî âîíî
ò³ëüêè âë³òêó.
«Ñîíå÷êî» áóëî íå ïåðøèì
äèòÿ÷èì êàôå ó öåíòð³ Êîçÿòèíà. Â³äîìà âñ³ì «Çîëóøêà» â³äêðèëàñÿ äåùî ðàí³øå. Ïðîòå öåé
çàêëàä ìàº ñâîþ îñîáëèâ³ñòü.
Àäæå öå áóëî ïåðøå äèòÿ÷å êàôå
íà òåðàñ³, ï³ä â³äêðèòèì íåáîì.

Перехрестя вулиць Пилипа Орлика та Стуса.
Саме тут був літній майданчик «Сонечко»

«Íà òîìó ìàéäàí÷èêó
ï³ä ïàðàñîëüêàìè
ñòîÿëè çàë³çí³
ñòîëèêè ³ç çàë³çíèìè
ñò³ëü÷èêàìè. Äîñèòüòàêè ö³êàâ³»
— Ùîá òàê ïîñèä³òè â Êîçÿòèí³, íà òîé ïåð³îä òàêîãî íå áóëî.
Öå áóëî äóæå ö³êàâî. ß ïàì’ÿòàþ,
ùî ç çàäîâîëåííÿì ìè òóäè õîäèëè, — çãàäóº Íàòàë³ÿ Áàøòîâà, íàóêîâà ñï³âðîá³òíèöÿ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà. — Íà òîìó ìàéäàí÷èêó
ï³ä ïàðàñîëüêàìè ñòîÿëè çàë³çí³
ñòîëèêè ³ç çàë³çíèìè ñò³ëü÷èêàìè.
Äîñèòü-òàêè ö³êàâ³. Ïîäàâàëîñÿ
ìîðîçèâî ³ ð³çí³ êîêòåéë³. Ñàìå
êàôå áóëî îçäîáëåíå äåðåâîì.
Òàì áóëî â³êîíå÷êî ³ ç öüîãî â³êîíå÷êà ïîäàâàëîñÿ çàìîâëåííÿ.
Ùå îäèí ì³ñöåâèé æèòåëü,
Àíäð³é, çãàäóº, ùî äåðåâ’ÿíå â³êîíå÷êî áóëî ó ôîðì³ âåëèêîãî
ñîíöÿ. Êîëè çàêðèâàëèñÿ îáèäâ³
ïîëîâèíè â³êíà-â³òðèíè, âîíè
óòâîðþâàëè âåëèêå äåðåâ’ÿíå
ñîíöå ç äîâãèìè ïðîìåíÿìè.
Òîæ îôîðìëåííÿ êàôå ïîâí³ñòþ
â³äïîâ³äàëî éîãî íàçâ³.
РЕКЛАМА

У сутінках на колишньому літньому майданчику ходити
небезпечно. Можна провалитися в каналізацію
«Ñîíå÷êî» — ðàäÿíñüêèé âàð³àíò ïîïóëÿðíèõ ñüîãîäí³ çàêëàä³â
«Êàâà ç ñîáîþ». Â³êíî-â³òðèíà
áóëî çà ë³òí³ì ìàéäàí÷èêîì.
Âîíî ðîçòàøîâóâàëîñÿ â îäíîïîâåðõîâ³é áóä³âë³ íà âóëèö³ Âàñèëÿ
Ñòóñà, 2. Ðàí³øå ïîðó÷ ³ç «Ñîíå÷êîì» áóëî â³äåî-êàôå «²ìïóëüñ»,
äå ìîæíà áóëî ³ ê³íî ïîäèâèòèñÿ,
³ ïîëàñóâàòè ñìà÷íåíüêèì.
— Ó 90-èõ ðîêàõ ó öüîìó ïðè-

ì³ùåíí³ ïîðó÷ ç êàôå áóâ âåòåðàíñüêèé ìàãàçèí, — ðîçïîâ³äàº
Íàòàë³ÿ Áàøòîâà. — Òóäè õîäèëè
çà äåô³öèòíèìè ïðîäóêòàìè ³
ïàéêàìè ëþäè.
Çãîäîì òóò â³äêðèëè îäèí ç
ïåðøèõ ó Êîçÿòèí³ ñóïåðìàðêåò³â «Ãóðìàí». À ñüîãîäí³ òóò
ìàãàçèí îäÿãó. Ïðîòå â³ä ë³òíüîãî ìàéäàí÷èêà çàëèøèâñÿ ëèø
ñàì ìàéäàí÷èê ç³ ñõîäàìè.
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UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.00 Енеїда
06.30 М/ф «Лис i Дрiзд»
06.40 М/ф «Найголовнiший
горобець»
06.50 М/ф «Чарiвнi окуляри»
07.00, 08.00, 08.55, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.25, 05.25 Новини
07.05, 08.05, 12.00, 13.10,
18.20 Суспiльна студiя
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 00.30, 02.50,
05.50 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Д/ц «Дикi тварини»
17.25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18.55 Д/ц «Незвiданий океан»
19.55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21.35 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
23.30 Перша шпальта

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA-Ê, 11 ëþòîãî 2021

15 лютого
21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 10.55, 03.15
СТБ
Енеїда
06.30 М/ф «Парасолька на
полюваннi»
05.40 Т/с «Комiсар Рекс»
09.15 «Битва екстрасенсiв.
06.40 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
06.50 М/ф «Кривенька качечка»
Таємницi екстрасенсiв» s
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.05, 02.25,
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна05.10 Новини
Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слiд» s
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
19.00 «Детектор неправди» s 18.20 Суспiльна студiя
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
все» s
11.25 Телепродаж
23.10 Т/с «Майор i магiя» s
13.00 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Iндивiдуальна гонка 15 км,
жiнки
НTН
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
05.45 Спорт
05.00, 04.50 «Top Shop»
15.20 UA:Фольк
05.15 Х/ф «Дезертир» s
16.25 Д/ц «Дикi тварини»
06.55, 16.50, 03.05
17.25 Схеми. Корупцiя в
«Випадковий свiдок»
деталях
07.25 Х/ф «Золоте теля»
18.55 Д/ц «Боротьба за
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
виживання»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15,
19.55 Д/ц «Свiт дикої
02.35 «Свiдок»
природи»
12.50 «Таємницi свiту»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
14.45, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s Спорт. Аспект
18.20 «Свiдок. Агенти»
23.30 #ВУКРАЇНI
23.45 Х/ф «Схованка» s

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

16 лютого
21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
23.10, 02.15 Т/с «Щоб побачити
веселку» s
01.45 Телемагазин
03.55 Реальна мiстика

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 10.55, 03.15
Енеїда
06.30 М/ф «Ниточка та кошеня»
06.40 М/ф «Чому зникла шапканевидимка»
СТБ
06.50 М/ф «Про кiшку, яка упала
з неба»
09.25 «Битва екстрасенсiв.
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
Таємницi екстрасенсiв» s
02.25, 05.10 Новини
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
Новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s
09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
19.05 «Таємницi ДНК» s
11.25 Телепродаж
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
все» s
05.45 Спорт
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Iндивiдуальна гонка 20 км,
НTН
чоловiки
17.15 Погода
07.55, 16.50, 03.05
17.20 #ВУКРАЇНI
«Випадковий свiдок»
18.55, 20.25 Д/ц «Боротьба за
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
виживання»
23.15, 02.35 «Свiдок»
19.30 Д/ц «Супер - чуття»
09.00 Х/ф «Один шанс iз тисячi» 19.55 Д/ц «Свiт дикої
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
природи»
12.50 «Свiдок. Агенти»
21.55, 00.55, 03.10, 05.55
1+1
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s Спорт. Аспект
18.20 «Будьте здоровi»
23.30 Розважальна програма з
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s
Майклом Щуром s
01.35 «Таємницi
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
1+1
кримiнального свiту»
«Снiданок з 1+1»
TET
03.35 «Речовий доказ»
1+1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
04.05 «Легенди бандитської
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН 06.00 ТЕТ Мультиранок
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
вiдомих людей»
Одеси»
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
вiдомих людей»
Одного разу пiд Полтавою
«Снiданок з 1+1»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
людей 2021»
13.15, 14.15, 14.50 «Сiмейнi
08.45, 22.45 Сiмейка У
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
TET
«Снiданок з 1+1»
14.00, 16.45, 19.30, 03.40 ТСН
09.45, 23.45 Одного разу в
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
мелодрами»
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одесi
20.45, 21.45, 22.45 Т/с «З ким
10.45 Танька i Володька
Одного разу пiд Полтавою
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
поведешся...» s
11.15 Казки У
13.15, 14.15, 14.50 «Сiмейнi
08.45, 22.45 Сiмейка У
людей 2021»
23.45, 02.40 Т/с «Кухня»
11.45 Країна У
09.45, 23.45 Одного разу в
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку»
мелодрами»
12.15, 16.15 4 весiлля
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
Одесi
14.15 Панянка-селянка
20.45, 21.45 Т/с «З ким
10.45, 00.45 Казки У Кiно
20.45, 21.45 Т/с «З ким
поведешся...» s
IНТЕР
15.15 СуперЖiнка
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» поведешся...» s
17.15 Зiрки, чутки та галлiвуд 22.45, 02.50 Т/с «Кухня»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
22.45, 02.45 Т/с «Кухня»
06.05, 22.05 «Слiдство вели... з 18.15 Т/с «Батько рулить»
галлiвуд
21.15 Х/ф «Гарфiлд»
13.15, 16.15 4 весiлля
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
00.45 Казки У Кiно
IНТЕР
14.15 Панянка-селянка
IНТЕР
17.40 Новини
15.15 СуперЖiнка
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 21.15 Х/ф «Гарфiлд 2»
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
UA:ВIННИЦЯ
01.15 Рятiвники
Iнтером»
Леонiдом Каневським»
Леонiдом Каневським»
10.05, 18.00, 19.00, 03.30 Ток07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
02.30 Теорiя зради
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
17.40 Новини
08.05 Ранок на Суспiльному
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «Французький
08.55 Новини ( UA ПЕРШОГО) 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
жиголо» l
09.00, 19.50, 20.55 ЕкоЛюди
UA:ВIННИЦЯ
Iнтером»
Iнтером»
14.10 Х/ф «Весiльний переполох» 09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 10.00 «Корисна програма»
10.00 «Корисна програма»
16.10 «Чекай на мене. Україна» 09.45 Лiтературно-кулiнарне
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
2» l
20.00 «Подробицi»
08.05 Ранок на Суспiльному
шоу «Енеїда»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
10.30 Культ.Особистостi
12.25 Т/с «Колекцiя»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 12.25 Т/с «Колекцiя»
справа» s
10.45 Телевiзiйний серiал
14.35, 15.30 «Речдок»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 14.35, 15.30 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
09.50, 18.05 Країна пiсень
16.30 «Речдок. Особливий
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
10.10, 19.50 ЕкоЛюди
випадок»
випадок»
ICTV
12.40 Документальний цикл
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
10.30 Культ.Особистостi
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
10.45 Телевiзiйний серiал
«Супер - чуття»
«Стосується кожного»
«Стосується кожного»
«Гранд готель»
05.00 Еврика!
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 20.00 «Подробицi»
20.00 «Подробицi»
05.05 Служба розшуку дiтей
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
1с. Глобальне потеплiння
справа» s
справа» s
05.10 Громадянська оборона
13.30 Лайфхак українською
12.40 Документальний цикл
06.00 Факти тижня
13.50, 13.55 Пiщана казка
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l «Супер - чуття»
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l
08.45 Факти. Ранок
14.00 М/ф «Горщик смiхотун»
13.05 Д/п «Планета iнновацiй»
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.10 М/ф «Iванко та воронячий
2с. Енергiя вiтру
ICTV
13.30 Лайфхак українською
ICTV
новини з Костянтином Стогнiєм цар»
10.10 Анти-зомбi
14.20 М/ф «Як козаки кулiш
13.50, 13.55 Пiщана казка
варили»
11.40, 13.15, 01.50 Х/ф «Вбити
06.30 Ранок у великому мiстi 14.00 М/ф «Двоє справедливих 05.35, 10.10, 01.40
Гюнтера» l
курчат»
14.30 М/ф «Кривенкь качечка»
08.45 Факти. Ранок
Громадянська оборона
12.45, 15.45 Факти. День
14.40 М/ф «Казка про
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.10 М/ф «День коли щастить» 06.30 Ранок у великому мiстi
жадiбнiсть»
13.55, 16.15 Х/ф «Безмежний
08.45 Факти. Ранок
новини з Костянтином Стогнiєм 14.20 М/ф ««Iстрiя одного
обрiй» s
поросятка
14.50 М/ф «Велика подорож»
10.05 Бiльше нiж правда
09.15, 19.20 Надзвичайнi
16.50 Х/ф «Напролом» s
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
11.05 Х/ф «Правило бою» s
14.30 М/ф «Козлик та ослик»
новини з Костянтином Стогнiєм
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
12.45, 15.45 Факти. День
14.40 М/ф «Бегемот та сонце»
11.45, 13.10 Х/ф «Слiпа лють» s
студiя
20.20 Бiльше нiж правда
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 13.10, 21.25 Т/с «Пес» s
14.50 М/ф «Дощику, дощику,
12.45, 15.45 Факти. День
припусти»
21.25 Т/с «Пес» s
17.00, 20.40 ТНВ
15.30, 16.15 Х/ф «Зворотна
13.55, 21.25 Т/с «Пес» s
тяга» s
22.45 Свобода слова
18.05 Країна пiсень
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
15.00, 16.25 Т/с «Розтин
покаже-2» s
18.40 Невiдомi Карпати
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
студiя
18.50 Загадки чернiвецьких
20.20 Громадянська оборона
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 16.40 Х/ф «Страшили» s
НОВИЙ КАНАЛ
17.00, 20.40 ТНВ
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
атлантiв
Прем’єра
20.05 В Українi
22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
18.40, 21.40 Буковинськi
20.20 Секретний фронт
16+ Прем’єра
06.00, 07.30 Kids» Time
21.00 На схiдному фронтi
загадки
Прем’єра
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.30 Задача з зiрочкою
23.40 Х/ф «Спадок Борна» s
18.45 Край пригод
22.20 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
07.35, 15.00 Орел i Решка
21.35 Шерифи для нових
20.05 В Українi
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.00 На схiдному фронтi
23.30 Х/ф «Джейсон Борн» s
громад
10.20 Х/ф «Хлопцi будуть в
21.40 Освiтнi лекцiї «Форуму
НОВИЙ КАНАЛ
21.30 Задача з зiрочкою
захватi» s
21.35 Еко-люди
iнклюзивностi», вип 1
12.20 Х/ф «Озброєнi i
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.45 Пишемо iсторiю
НОВИЙ КАНАЛ
Самойленко
небезпечнi» s
22.00 Телевiзiйний серiал
07.35, 15.00 Орел i Решка
21.55 Д/ф «Вибiр»
17.00, 19.00 Хто зверху? l
08.30 Т/с «Надприродне» s
06.05 М/с «Том i Джеррi»
«Iсторiї великого кохання»
21.00 Х/ф «Тварина»
11.00 Х/ф «А ось i Поллi» s
07.35, 15.00 Орел i Решка
22.50 Х/ф «Чоловiк за
12.50 Кохання на виживання s ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30 Т/с «Надприродне» s
викликом» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
17.00, 19.00 Хто зверху? l
11.00 Х/ф «Вiн, я i його друзi» s
00.40 Х/ф «Шалений Будапешт» s
21.00 Х/ф «Однокласники» s
08.45 «Глобал 3000»
13.10 Кохання на виживання s
08.45 «Зiрковi гурмани»
09.15, 10.30 «Мобiльний
17.00, 19.00 Хто зверху? l
09.15 «Територiя рiшень»
21.00 Х/ф «Однокласники 2» s
репортер»
УКРАЇНА
09.30 «Постфактум»
УКРАЇНА
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.15 «Мобiльний репортер»
10.00, 19.30 «На часi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.30, 17.05 «Свiт тварин»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.45 «Невипадково»
УКРАЇНА
11.00, 17.30 т/с
11.00, 17.30 т/с
Україною
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
12.20 «Цiкаво»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
12.20 «Природа сьогоднi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
23.00, 03.05 Сьогоднi
23.00, 03.05 Сьогоднi
13.00 «Новини Life»
13.00 «Новини Life»
Україною
09.00 Зiрковий шлях
13.15 «Мiсто над Бугом»
09.00 Зiрковий шлях
13.15 «Мiсто над Бугом»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s
15.00 т/с «Суто англiйськi
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s
15.00 т/с «Суто англiйськi
13.40, 15.30 Агенти
13.40, 15.30 Агенти
09.00 Зiрковий шлях
вбивства»
вбивства»
16.00, 19.00 «Новини»
16.15 «Дива архiтектури»
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s
справедливостi l
справедливостi l
17.00 Т/с «Виходьте
16.15 «Дива природи»
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 17.05 «Свiт тварин»
13.40, 15.30 Агенти
без дзвiнка 4» l
4» l
18.40 «Особливий випадок»
18.30 «Життя у цифрi»
справедливостi l
20.10 Ток-шоу «Говорить
19.30 «На часi»
20.10 Ток-шоу «Говорить
18.40 «Ульотне вiдео»
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
Україна»
Україна»
20.10 т/с «Уряд»
20.10 т/с «Уряд»

17 лютого
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
23.10, 02.10 Т/с «День Святого
Валентина» l

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 10.55, 03.15
Енеїда
06.30 М/ф «Чого в лiсi не буває»
06.40 М/ф «Паперовий змiй»
06.50 М/ф «Як метелик вивчав
життя»
СТБ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
09.30 «Битва екстрасенсiв.
02.25, 05.10 Новини
Таємницi екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна09.30, 22.00 Т/с «Посольство» s
Новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s
11.25 Телепродаж
19.05 «Один за всiх» s
15.10, 21.35, 00.40, 03.00,
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 05.45 Спорт
все» s
15.20 Країна пiсень
23.10 Т/с «Майор i магiя» s
16.10 Бiатлон. Чемпiонат
свiту. Одиночна змiшана
естафета
НTН
17.05 Мiста та мiстечка
17.25 Розважальна програма з
07.55, 16.50, 03.00
Майклом Щуром s
«Випадковий свiдок»
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.55 Д/ц «Боротьба за
23.15, 02.30 «Свiдок»
виживання»
09.00 Х/ф «Хронiка пiкiруючого 21.55, 00.55, 03.10, 05.55
бомбардувальника»
Спорт. Аспект
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
23.30 Схеми. Корупцiя в
12.50 «Легенди карного
деталях
розшуку»
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
18.20 «Вартiсть життя»
1+1
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
вiдомих людей»
TET
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
09.45, 00.00 Одного разу в
людей 2021»
13.00, 14.15 «Одруження
Одесi
10.45, 01.00 Казки У Кiно
наослiп»
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
20.45 Т/с «З ким поведешся...» s
21.45 «Право на владу 2021»
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
IНТЕР
21.15 М/ф «Монстри проти
прибульцiв»
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) Iнтером»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 10.00 «Корисна програма»
09.50 Лiтературно-кулiнарне
11.05 Т/с «Мене звати
Мелек 2» l
шоу «Енеїда»
10.30 ЕкоЛюди
12.25 Т/с «Колекцiя»
10.35 Телевiзiйний серiал
14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
випадок»
12.40 Документальний цикл
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
«Супер - чуття»
«Стосується кожного»
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 20.00 «Подробицi»
3с. Альтернативна енергiя
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
13.30 Кiношкола вдома
13.35 Лайфхак українською
13.50 Пiщана казка
13.55 М/ф «Як козаки наречених ICTV
виручали»
14.10 М/ф «Котигорошко»
08.45 Факти. Ранок
14.20 М/ф «Найсправжнiсiнька
09.15, 19.20 Надзвичайнi
пригода»
новини з Костянтином Стогнiєм
14.30 М/ф «Дострибни до
10.10, 02.25 Секретний фронт
хмаринки»
11.55, 13.15 Х/ф «Вуличний
боєць» s
14.40 М/ф «Як i песик i кошеня
мили пiдлогу»
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 М/ф «Маленкий великий
14.20, 21.25 Т/с «Пес» s
пес»
15.20, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
16.50 Х/ф «Смокiнг»
студiя
16.00 Новини з UA
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем’єра
ПЕРШОГО
17.00, 20.40 ТНВ
22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
18.05 Країна пiсень
18.40 ЗаАрхiвоване
23.40 Х/ф «Законослухняний
громадянин» n
18.45 Недалечко
19.50 Освiтнi лекцiї «Форуму
iнклюзивностi» вип 5 Яскевич
20.05 Схеми. Корупцiя в
НОВИЙ КАНАЛ
деталях
21.00 В Українi
06.05 М/с «Том i Джеррi»
21.30 Задача з зiрочкою
07.35, 15.00 Орел i Решка
21.35 Еко-люди
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.40 Буковинськi загадки
11.10 Х/ф «Тварина»
21.45 Пишемо iсторiю
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Джексi» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
22.50 Х/ф «Третiй зайвий 2» n
01.00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки» s
09.00 «Фокус Європи»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
УКРАЇНА
репортер»
10.45 «Життя в цифрi»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.00, 17.30 т/с
Україною
12.20 «Цiкаво»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
09.00, 03.50 Зiрковий шлях
15.00 т/с «Суто англiйськi
10.55 Т/с «Жiночий лiкар» s
13.40, 15.30 Агенти
вбивства»
16.15 «Дива тваринного свiту» справедливостi l
17.05 «Твоє життя»
17.00 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
18.40 «Територiя рiшень»

11
18 лютого
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
23.10 Слiдами
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П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ

06.30 М/ф «Iсторiя про дiвчинку,
яка наступила на хлiб»
06.40 М/ф «Кульбаба - товстi
щоки»
СТБ
06.50 М/ф «Цап та Баран»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.30,
09.25 «Битва екстрасенсiв.
02.25, 05.10 Новини
Таємницi екстрасенсiв» s
13.20, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20, 01.35 Суспiльна
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
студiя
15.45, 18.05 Т/с «Слiд» s
09.30 Т/с «Посольство» s
19.05 «Один за всiх» s
11.25 Телепродаж
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри 15.10, 21.35, 05.45 Спорт
все» s
15.20 UA:Фольк
23.10 Т/с «Майор i магiя» s
16.25 Д/ц «Дикi тварини»
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
НTН
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
05.50 «Страх у твоєму домi»
21.55, 05.55 Спорт. Аспект
07.50, 16.50, 03.05
22.00 Д/ф «Майдан»
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.35 «Свiдок»
1+1
09.00 Х/ф «Нiчний мотоциклiст»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» s
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.50 «Вартiсть життя»
«Снiданок з 1+1»
14.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.00 ТСН
18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлiн» s
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
01.35 «Таємницi
людей 2021»
11.25, 12.20 «Життя вiдомих
кримiнального свiту»
людей»
13.00, 14.15, 22.15 «Жiночий
TET
квартал»
14.50 «Вечiрнiй квартал»
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
Одного разу пiд Полтавою
20.15 «Лiга смiху 2021»
08.45, 23.00 Сiмейка У
23.30 Х/ф «Кiборги» l
09.45, 00.00 Одного разу в
Одесi
10.45, 01.00 Казки У Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» IНТЕР
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
05.30 «Слiдство вели... з
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
Леонiдом Каневським»
14.15 Панянка-селянка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Вартовi легенд»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
01.30 Рятiвники
Iнтером»
02.45 Теорiя зради
10.00 «Корисна програма»
03.30 Щоденники Темного s
11.05 Т/с «Мене звати Мелек 2» l
04.15 Вiталька
12.25 Т/с «Колекцiя»
05.50 Кориснi пiдказки
14.35, 15.30, 00.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»
UA:ВIННИЦЯ
18.00, 01.30 Ток-шоу
«Стосується кожного»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
08.05 Ранок на Суспiльному
21.00 Т/с «Шерлок» s
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45, 18.05 Країна пiсень
ICTV
10.10, 19.50, 21.35 ЕкоЛюди
10.30 Культ.Особистостi
06.30 Ранок у великому мiстi
10.45 Телевiзiйний серiал
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
новини з Костянтином Стогнiєм
12.40 Документальний цикл
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
11.30 Т/с «Вижити за будь-яку
«Супер - чуття»
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» цiну»
12.45, 15.45 Факти. День
4с. У пошуках майбутнього
13.15 Х/ф «Супер 8» s
комунiкацiй
13.30 Лайфхак українською
15.30, 16.15 Х/ф «Людина зi
сталi» s
13.50 Пiщана казка
13.55 М/ф «Як Козаки На Весiллi 18.45 Факти. Вечiр
Гуляли»
22.55 Скетч-шоу «На трьох-9»
14.10 М/ф «Чудасiя»
16+ Прем’єра
14.20 М/ф «Лисичка з
00.30 Чорнi тiнi Майдану.
качалочкою»
Спецпроєкт
14.30 М/ф «Iвасик Телесик»
01.45 Острiв небайдужих.
14.40 М/ф «Що на що схоже»
Спецпроєкт
14.50 М/ф «Про порося ,яке
02.25 Т/с «Володимирська,
вмiло грати в шашки»
15» s
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
студiя
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО
НОВИЙ КАНАЛ
17.00, 20.40 ТНВ
18.40 ЗаАрхiвоване
06.00, 07.30 Kids» Time
18.45 Street Схiд
06.05 М/с «Том i Джеррi»
20.05 Крим .Реалiї
07.35 Орел i Решка
21.00 В Українi
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.30 Задача з зiрочкою
11.10 Хто проти блондинок l
21.45 Земля, наближена до
16.40 Х/ф «Шпигунка» s
19.00 Х/ф «Пiймай шахрайку,
неба
якщо зможеш» s
22.00 Д/ф «Веронськi скарби»
21.20 Х/ф «Краля» s
23.50 Х/ф «Солодкий листопад»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
02.30 Служба розшуку дiтей
02.35 Зона ночi
08.45 «Особливий випадок»
09.00 «ЕвроМакс»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
УКРАЇНА
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
репортер»
Україною
11.00, 17.30 т/с
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
12.20 «Цiкаво»
Сьогоднi
13.00 «Новини Life»
09.00 Зiрковий шлях
13.15 «Мiсто над Бугом»
10.50 Т/с «Бiйся своїх бажань»
15.00 т/с «Суто англiйськi
14.45, 15.30 Т/с «Формула
щастя» l
вбивства»
16.15 «Територiя рiшень»
20.10 Ток-шоу «Говорить
16.30 «Лiцеїст»
Україна»
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
20.10 т/с «Уряд»

00.00 Фiльм-вистава
«Номери» l
02.00 Телемагазин
02.30 Реальна мiстика
04.10 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l

СТБ
05.40 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
20.15, 22.50 Т/с «Мама»

НTН
05.50 «Страх у твоєму домi»
07.55, 17.25, 03.10
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.40 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Тi, що зiйшли з
небес»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50 «Правда життя»
14.45, 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»
03.40 «Речовий доказ»
04.10 «Легенди бандитського
Києва»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.15 Сiмейка У
09.45 Одного разу в Одесi
10.45 Казки У Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15, 23.45 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 Х/ф «Пiдлiтки - мутанти:
черепашки-нiндзя» s
05.50 Кориснi пiдказки
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СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 06.00
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.00, 02.05, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Велика подорож»
07.40 М/ф «Залiзний вовк»
07.50 М/ф «Iсторiя одного
поросятка»
08.05, 23.05 Д/ф «Операцiя
Крим»
09.05 Д/п «Чорнi тiнi
Майдану»
10.00, 19.55 Д/ф «Жiнки
Майдану (Жiночi обличчя
революцiї)» l
11.10, 12.01, 21.25 Д/п
«Генерацiя Майдану. Рiк
революцiї та вiйни»
12.00 Хвилина мовчання: День
Героїв Небесної Сотнi
12.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Естафета 4х6 км., жiнки
14.10 Майдан. Шiсть лiтер
нашої свободи
15.20 Телепродаж
15.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
Естафета 4х7,5 км., чоловiки
17.25 Д/ф «Майдан»
00.25, 02.00, 02.30, 03.55,
05.30 Погода
00.25 Д/ф «Перехрестя Балу» l
01.30, 05.00 #ВУКРАЇНI
03.55 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю» l

1+1
06.00 «Життя вiдомих людей»
06.30 Х/ф «Кiборги» l
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт - 12 .
Пакiстан»
19.30, 04.15 ТСН
20.30 Х/ф «Близько до серця» s
00.30 «Iгри приколiв»

IНТЕР

05.25 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
06.05 «Україна вражає»
06.55 Х/ф «Розправ крила»
UA:ВIННИЦЯ
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 10.00 «Корисна програма»
08.05 Ранок на Суспiльному
11.00 Х/ф «Ми жили по
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) сусiдству»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 12.35 Х/ф «Мачуха»
09.45 Обличчя
14.20 Х/ф «З тобою i без тебе...»
10.30 Культ.Особистостi
16.00 Х/ф «Єдина»
10.45 Телевiзiйний серiал
17.50, 20.30 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi» l
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
20.00 «Подробицi»
12.40 Документальний цикл
22.50 Т/с «Не було б щастя»
02.40 «Навколо М»
«Супер - чуття»
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 04.20 М/ф «Мауглi»
5с. Роботи
13.30 Кiношкола вдома
13.35 Лайфхак українською
ICTV
13.50 Пiщана казка
13.55 М/ф «Колосок»
04.50 Скарб нацiї
14.00 М/ф «Курча в клiтиночку» 05.00 Еврика!
14.10 М/ф «Найменший»
05.05 Факти
14.20 М/ф «Неслухняна мама»
05.35 Чорнi тiнi Майдану.
14.30 М/ф «Ниточка та кошеня» Спецпроєкт
14.40 Мултфiльм «Капiтошко» 06.35 Острiв небайдужих.
14.50 М/ф «Лiтачок Лiп»
Спецпроєкт
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
07.25 Секретний фронт
08.05, 10.20, 12.30, 13.00 Т/с
студiя
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО «Пес» s
17.00, 20.40 ТНВ
09.15, 11.25, 01.40 Т/с «Таємнi
дверi» s
18.05 Країна пiсень
18.40 Буковинськi
12.45 Факти. День
17.00 Х/ф «Кобра» s
загадки
18.50 Шукачi пригод
18.45 Факти. Вечiр
19.50 ЗмiниТи
19.10 Х/ф «Втеча з
Шоушенка» s
20.05 На схiдному фронтi
21.00 В Українi
22.00 Х/ф «Зелена миля» s
21.30 Задача з зiрочкою
21.35 Люди Є
21.45 Роздивись
НОВИЙ КАНАЛ
21.55 Пишемо iсторiю
22.05 Д/п «Замiнованi
07.10, 05.40 Kids» Time
07.15 Х/ф «Єлена Троянська»
вiрнiстю»
11.00 Х/ф «Троя» s
14.10 Х/ф «Титаник»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
18.10 Х/ф «Охоронець»
21.00 Х/ф «Легенда про
Тарзана» l
08.45 «Ульотне вiдео»
09.00 «В гарной формi»
23.20 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
01.20 Варьяти l
10.30 «Мобiльний репортер» 02.20 Зона ночi
11.00, 17.30 т/с
05.45 М/ф «Килим-лiтак»
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
УКРАЇНА
15.00 т/с «Суто англiйськi
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
вбивства»
16.15 «Цiкаво.сом»
07.30 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
16.45 «Свiт тварин»
18.30 «Свiт кiно»
10.40 Т/с «Iз минулого з
любов’ю» l
20.10 т/с «Уряд»

14.50, 15.20 Т/с «Кошик для
щастя» l
UA:ПЕРШИЙ
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
06.00, 06.00, 02.25, 05.00
23.00, 02.15 Т/с «Тест на любов» Енеїда
01.45 Телемагазин
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
23.55, 02.00, 03.30, 05.35
Новини
СТБ
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.30 М/ф «Дострибни до
04.00, 10.50 Т/с «Щаслива попри хмаринки»
все» s
07.40 М/ф «Знахiдка»
07.55 «Неймовiрна правда про 07.50 М/ф «Казка про богиню
Мокошу»
зiрок»
14.55 Т/с «Мама»
08.15, 00.20, 01.55, 02.25,
03.55, 05.30 Погода
19.00 «МастерШеф
08.20, 17.40 Д/ц «Дикi
Професiонали» l
23.00 Х/ф «Привид» s
тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
НTН
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
06.00 Х/ф «Гу-га»
Церкви
08.30 Х/ф «Особливо важливе
12.30 Недiльна Свята Меса
завдання»
Римсько-Католицької Церкви в
11.10 Т/с «Вогнем i мечем»
Українi
15.25, 02.30 «Випадковий
13.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
свiдок»
Мас-старт 12,5 км, жiнки
18.00 «Крутi 90-тi»
14.25 Телепродаж
19.00, 02.05 «Свiдок»
15.00 Країна пiсень
19.30 Х/ф «Балада про
16.10 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
доблесного лицаря Айвенго»
Мас-старт 15 км, чоловiки
21.00 Х/ф «Порятунок» s
17.05 Студiя «Бiатлон»
22.50 Х/ф «Новий кулак лютi» s 17.25 Мiста та мiстечка
00.25 «Реальнi злочинцi»
18.15 Д/ц «Незвiданий океан»
02.35 «Речовий доказ»
19.25 Д/с «Масштабнi
03.05 «Правда життя»
iнженернi помилки»
03.55 «Легенди бандитського 20.20 Д/ц «Свiт дикої
Києва»
природи»
21.25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
TET
22.00 Х/ф «Лiсова пiсня»
00.20 00.20
09.20 Х/ф «Легенда про
00.30 Д/ф «З України до
русалку»
Голлiвуду»
11.05 Х/ф «Блакитна свiчка»
03.55 Д/ф «Вибiр»
12.15 Х/ф «Зорянi таляри»
13.25 Х/ф «Король
Дроздобород»
1+1
14.35 Х/ф «Рапунцель»
15.45 М/ф «Вартовi легенд»
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН17.30 М/ф «Монстри проти
Тиждень»
прибульцiв»
07.00 «Життя вiдомих людей»
19.15 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
Пiдкорювач Свiтанку»
09.00 «Лото-забава»
21.25 Х/ф «Тихе мiсце» s
09.30, 01.15 «Свiт навиворiт»
23.10 Х/ф «Схiд темряви» s
17.00 «Позивний «Iталiєць».
00.55 Одного разу в Одесi
Iсторiя Вiталiя Маркiва»
01.25 Казки У Кiно
18.05 «Таємницi великих
02.10 Панянка-селянка
українцiв. Роксолана»
03.00 Вiталька
21.00 «Голос країни 11»
05.50 Кориснi пiдказки
23.10 Х/ф «Кон о» s

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Пишемо iсторiю
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50, 19.15 Обличчя
10.30 На схiдному фронтi
11.05 Д/п «Революцiя гiдностi.
Майдан»
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12.01, 18.00 Документальна
передача «Чорнi тiнi Майдану»
13.00 Д/ф «Тi, що вiрнi»
13.55, 15.45 Загадки
чернiвецьких атлантiв
14.05 Кiношкола вдома
14.20, 15.30 Пiщана казка
14.25 М/ф «Подарунок»
14.35 М/ф «Велика подорож»
14.45 М/ф «Казка про доброго
носорога»
14.55 М/ф «Ватажок»
15.05 М/ф «Дерево i кiшка»
15.15 М/ф «Хлопчик з
вуздечкою»
15.25 М/ф «Дiвчинка та зайцi»
16.05 Д/ф «Справа «Рифи»
19.00 Культ особистостi
19.50 Документальна
передача «Генерацiя Майдану.
Рiк революцiї та вiйни»
21.15 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.00
08.50
09.30
10.00
10.30
10.45
11.00,
11.20
11.30
11.40
12.10
12.30,
15.00
17.30
19.00
20.30

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

21 лютого

НЕДІЛЯ

IНТЕР
05.25 Х/ф «З тобою i без тебе...»
07.00 Х/ф «Пригоди Ремi»
09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше
життя»
12.50 «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» s
01.35 «Речдок»

ICTV
06.25 Анти-зомбi
07.25 Секретний фронт
08.20 Громадянська оборона
09.20 Т/с «Розтин покаже-2» s
12.00, 13.00 Х/ф «Зелена
миля» s
12.45 Факти. День
15.55 Х/ф «Втеча з
Шоушенка» s
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Рембо-5: Остання
кров» s
23.10 Х/ф «Рембо-4» s
00.50 Т/с «Таємнi дверi» s

НОВИЙ КАНАЛ
07.40, 09.20 Kids» Time
07.45 Х/ф «Помста
пухнастих»
09.25 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
11.20 М/ф «Тарзан»
13.20 Х/ф «Могутнiй Джо Янг»
15.40 Х/ф «Легенда про
Тарзана» l
17.50 Х/ф «Книга джунглiв»
19.50 Х/ф «Мумiя» s
22.00 Х/ф «Константин» n

УКРАЇНА
06.50 Реальна мiстика
07.20 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l

09.20 Т/с «В полонi у
минулого» l
17.00, 21.00 Т/с «Намалюй менi
маму» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.15 Т/с «Хiрургiя.
Територiя кохання» l
01.45 Телемагазин
03.10 Гучна справа
03.55 Агенти справедливостi l

СТБ
04.55 Х/ф «Баламут»
06.25 Х/ф «Три плюс два»
08.10 «МастерШеф
Професiонали» l
12.05 «Хата на тата» l
15.05 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.25 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.15 Х/ф «Посилка для
Свiтлани»
06.30 «Будьте здоровi»
07.05 «Україна вражає»
08.50 Т/с «Вогнем i мечем»
12.55 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря Айвенго»
14.35 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
16.05 Х/ф «Невиправний брехун»
17.35 Х/ф «Порятунок» s
19.10 Х/ф «Iнтердiвчинка» s
22.00 Х/ф «Грiнго» n
00.00 Х/ф «Новий кулак лютi» s

TET
10.40 Х/ф «Пастушка»
11.50 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
Пiдкорювач Свiтанку»
14.00 Х/ф «Пiдлiтки - мутанти:
черепашки-нiндзя» s
16.00 Х/ф «Гарфiлд 2»
17.30 Х/ф «Гарфiлд»
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
23.30 Х/ф «Тихе мiсце» s

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Д/с «Дика прогулянка»
08.55 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.35 Вiдтiнки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
14.40 М/ф «Повертайся
Капiтошко»
14.50 М/ф «Як i песик i кошеня
мили пiдлогу»
15.00 Пiщана казка
15.05 Додолики
15.20 М/ф «Колосок
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05 Освiтнi лекцiї «Форуму
iнклюзивностi»
16.25 Разом
16.55 Х/ф «Поруч з Iсусом:Хома»
18.30 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Обличчя
19.45 На схiдному фронтi
20.50 Плiч-о-плiч
21.00 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» 7с , Марiя Медiчi:
жага влади

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

м/ф
«Фокус Європи»
«Мегаполiси»
«Цiкаво»
«На часi»
«Свiт тварин»
«Дитляндiя»
«Знаменитi гурмани»
19.30 х/ф
«Планета кiно»
«Карнавали планети»
«Пiд iншiм кутом»
«Цiкавий свiт»
«Постфактум»
«Зворотнiй зв’язок»
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НА ПЕНСІЇ ВІДКРИЛИ У СОБІ ТАЛАНТ
Мистецтво  Знайомимо вас із
творчістю Євгенії Тищенко та її дочки
Галини Сушко. Обидві — рукодільниці,
які почали творити, коли пішли
на заслужений відпочинок.
Як жінки знайшли свої хобі?
ОЛЕНА УДВУД

Òå, ùî ó ñâ³é ÷àñ ðîáèëà ªâãåí³ÿ Òèùåíêî, íèí³ — ñâ³òîâèé òðåíä. Âîíà äàâàëà äðóãå
æèòòÿ ðå÷àì, ÿê³ ìè çàçâè÷àé
âèêèäàºìî ó ñì³òíèê. Íà æàëü,
ïîñï³ëêóâàòèñÿ îñîáèñòî ç ìàéñòðèíåþ ó íàñ íå áóëî çìîãè. Áî
ó 2008 ðîö³ ¿¿ íå ñòàëî. Òîæ ïðî
ªâãåí³þ Òèùåíêî íàì ðîçïîâ³ëà
¿¿ äî÷êà, Ãàëèíà Ñóøêî. Ãàëèíà
òåæ ðóêîä³ëüíèöÿ, àëå ïðî öå
òðîõè çãîäîì.
ªâãåí³ÿ Ìàêàð³âíà — íå êîð³ííà êîçÿòèí÷àíêà. Âîíà ðîäîì
ç Áåðøàäùèíè. Êîëè æ³íêà ï³øëà íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê, ¿¿
äî ñåáå çàáðàëà äî÷êà Ãàëèíà,
ÿêà íà òîé ìîìåíò âæå ìåøêàëà
ó Êîçÿòèí³. Òóò ìàéñòðèíÿ ³ ïî÷àëà òâîðèòè.
— Ìàìà ïðàöþâàëà â êîëãîñï³, ïîò³ì — â áóä³âåëüí³é áðèãàä³
ìàëÿðîì-øòóêàòóðîì, — çãàäóº
Ãàëèíà Ñóøêî. — Ïîêè ïðàöþâàëà, òî íå äóæå ðóêîä³ëëÿì çàéìàëàñÿ. Âîíà çàâæäè áóëà ïðè
ïðàö³. Çíàºòå, ÿê â ñåë³. Êîëè
âîíà ï³øëà íà ïåíñ³þ, òî çàéíÿëàñÿ âèêëþ÷íî òâîð³ííÿì. Êîëè
âæå ñþäè ïåðå¿õàëà, ïîâí³ñòþ
çàíóðèëàñÿ â ðîáîòó.
ªâãåí³ÿ Òèùåíêî âèøèâàëà
õðåñòèêîì êèëèìè òà ïàííî. Àëå
íèòêè âîíà íå êóïóâàëà. Æ³íêà
ðîçïóñêàëà ñòàð³ êîôòè, øåðñòÿíó íèòêó ñêðó÷óâàëà â êëóáîê ³
âèêîðèñòîâóâàëà ï³ä ÷àñ ðîáîòè.
— Õòî ùî ìàâ âäîìà, ÿê³ ñâå-

òðèêè, âñ³ çíîñèëè. Öå ÿ çíàéøëà âäîìà êëóáî÷îê, — ïîêàçóº Ãàëèíà Ñóøêî øåðñòÿíó
áëàêèòíó íèòêó. — Ìàìà ðîáèëà
ç òàêèõ íèòîê. Âîíà ðîçòîðî÷óâàëà äèòÿ÷³ êîôòè ³ âèøèâàëà ðàçîì ³ç ñåñòðîþ, íà äâà
ðîêè ñòàðøîþ. Îäíó ÷àñòèíó
âîíà âèøèëà ³ òîä³ âæå êîï³þº. Íå áóëî òàêîãî, ÿê çàðàç ìè
âèøèâêó ïî ñõåì³ ðîáèìî. Âîíà
ñàìà ÿêîñü ñîá³ çíàëà, ÿê éîãî
ðîáèòè. Í³ÿêèõ ñõåì.

Çàì³ñòü êàíâè,
ÿêîþ êîðèñòóþòüñÿ
ðóêîä³ëüíèö³,
ïàí³ ªâãåí³ÿ
âèêîðèñòîâóâàëà
çâè÷àéíó ì³øêîâèíó
Çàì³ñòü êàíâè, ÿêîþ êîðèñòóþòüñÿ óñ³ ðóêîä³ëüíèö³, ùî çàõîïëþþòüñÿ âèøèâêîþ õðåñòèêîì,
ïàí³ ªâãåí³ÿ âèêîðèñòîâóâàëà
çâè÷àéíó ì³øêîâèíó. Âèõîäèëè âåëè÷åçí³ âèøèò³ êàðòèíè,
ÿêèìè ìîæíà çàêðèòè ï³âñò³íè.
Âàæêî íàâ³òü óÿâèòè, ñê³ëüêè
÷àñó éäå íà îäíó òàêó ðîáîòó.
Ó êîæåí ñò³áîê âêëàäåíî áàãàòî
ïðàö³.
Íàâ³òü êîëè ïî÷àëèñÿ ïðîáëåìè ³ç çîðîì, ªâãåí³ÿ Òèùåíêî
íå çàëèøèëà ðóêîä³ëëÿ.
— Îñòàíí³ ðîêè âîíà õîäèëà ç
ë³íçàìè. Àëå â’ÿçàëà, ¿é òàê ëåãøå áóëî, — ïðîäîâæóº Ãàëèíà.

Галина Сушко показує «літаючу чашу». Її рукодільниця зробила
зі звичайного горнятка, блюдечка і монет по 10 копійок
Êîëè ìàìè íå ñòàëî, Ãàëèíà
Ñóøêî ïîäàðóâàëà âèøèò³ êèëèìè òà êàðòèíè äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿
ì³ñòà. Ñåðåä ðîá³ò º é òàê³, ÿêèì
âæå ïîíàä ñîðîê ðîê³â.
Ñàìà Ãàëèíà òàêîæ ìàº õèñò
äî òâîð÷îñò³. Ùîïðàâäà, âîíà
íå âèøèâàº. Õîá³ æ³íêè «íîìåð îäèí» — øèòòÿ. Ãàëèíà
âèãîòîâëÿº ñóìêè, ãàìàíö³ òà
â³çèòíèö³. Øèº íà ìàøèíö³. Äëÿ
îçäîáëåííÿ òàêîæ âèêîðèñòîâóº
ìàøèííó âèøèâêó.
— ß òåæ ïî÷àëà öèì çàéìàòèñÿ, ÿê ï³øëà íà ïåíñ³þ. ßê
õòî ùîñü ïðîñèòü, òî ÿ ïîøèþ
íà ïîäàðóíîê. Àëå òàêîãî, ùîá

ÿ øèëà ³ ïðîäàâàëà — íåìàº.
Öå ÿ çîâñ³ì íåùîäàâíî ïîøèëà
ç õóñòî÷êè øåðñòÿíî¿, — êàæå
Ãàëèíà ³ ïîêàçóº âåëèêó ñóìêó.
Âàæêî ïîâ³ðèòè, ùî öå êîëèñü
áóëà çâè÷àéíà øåðñòÿíà õóñòêà.
Âñåðåäèí³ êîæíîãî âèðîáó º
åòèêåòêà, äå âêàçàíî, ùî ñàìå
Ãàëèíà Ñóøêî àâòîð öüîãî åëåãàíòíîãî àêñåñóàðó. Àëå æ³íêà
øèº íå ëèøå êëàò÷³ òà ãàìàíö³,
à íàâ³òü äîðîæí³ ñóìêè. Ïðîòå
âîíè íå ìåíø âèøóêàí³ çà êîêòåéëüí³ ñóìî÷êè.
Ùå îäíå çàõîïëåííÿ Ãàëèíè — øêàòóëêè òà ð³çíîìàí³òí³ ñóâåí³ðè. Ç á³ñåðó òà ã³ïñó

âîíà çðîáèëà äåðåâî, ÿêå ìîæå
ïðèêðàñèòè áóäü-ÿêèé ³íòåð’ºð.
Ç³ çâè÷àéíèõ ìîíåò ïî 10 êîï³éîê âèãîòîâèëà «ë³òàþ÷ó ÷àøêó».
Òàêîæ æ³íêà âèãîòîâëÿº êèëèìêè ó ñòèë³ ïå÷âîðê. Öå êîëè âèð³á çøèâàþòü ç êëàïòèê³â ð³çíî¿
òêàíèíè.
Ðîáîòè ªâãåí³¿ Òèùåíêî òà
Ãàëèíè Ñóøêî ìîæíà ïîáà÷èòè ó Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà, äå
îôîðìëåíà âèñòàâêà «Êèëèìîâà
ñòåæêà æèòòÿ», ÿêà áóäå ä³ÿòè
äî 13 ëþòîãî. Âõ³ä â³ëüíèé. Ìóçåé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ:
âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî, 15. Ïðàöþº ó áóäí³ ç 9 äî 18 ãîäèíè.

Бібліотека отримала півтисячі україномовних книг
ЛЕСЯ КЕСАРЧУК

В дитячій бібліотеці поповнення. З новими книгами діти
можуть почати знайомитись через тиждень

 Äî Êîçÿòèíñüêî¿ á³áë³îòåêè
äëÿ ä³òåé íàä³éøëî 510 ïðèì³ðíèê³â óêðà¿íîìîâíèõ êíèã.
— Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò êíèãè
ïðîâîäèâ â³äá³ðêîâèé òóð á³áë³îòåê, äëÿ òîãî àáè âîíè ìîãëè
îòðèìàòè íîâ³ êíèãè. Öå ëèøå
äèòÿ÷à ë³òåðàòóðà, — ðîçïîâ³äàº
äèðåêòîð Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÁÑ
Àííà Ìî÷àðñüêà. — Êíèãè ç
òâåðäèìè ïàë³òóðêàìè, êîëüîðîâ³ ç âåëèêèì øðèôòîì, âñ³
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Â íîâîìó
ðîö³ ìè ïðîéøëè â³äá³ðêîâèé
òóð. Àäæå âõîäèìî äî ðåéòèíãó îäí³º¿ ³ç êðàùèõ á³áë³îòåê
îáëàñò³. Â³ííèöüêà îáëàñíà
á³áë³îòåêà ³ì. Ò³ì³ðÿçºâà äàëà

âñ³ ðåêîìåíäàö³¿. Íàì ïðèñëàëè ñïèñîê ë³òåðàòóðè, ÿêèé ìè
ìîãëè çàìîâèòè.
Êíèãè ð³çíîãî æàíðó: â³ðø³,
åíöèêëîïåä³¿, îïîâ³äàííÿ, êàçêè, ñåð³ÿ êíèã äëÿ ä³â÷àò, º
êíèãè ïðî òâàðèí, çàãàëüíîãî
õàðàêòåðó, º ïðî êîñìîñ, º ð³çíîæàíðîâà õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà.
— Ìè ïîñò³éíî ìàºìî ïîïîâíþâàòè ôîíä. Òàêîæ çàêóïèëè
êíèãè äëÿ äîðîñëèõ çà êîøòè,
îòðèìàí³ ³ç çäà÷³ ìàêóëàòóðè.
Àäæå ñïèñóâàëè äåÿêó ë³òåðàòóðó. Â íàñ º ïðîãðàìà ðîçâèòêó
á³áë³îòåêè òà êóëüòóðè â ãðîìàä³
³ ñïîä³âàþñÿ, íàø³ ôîíäè áóäóòü ùå ïîïîâíþâàòèñÿ, — êàæå
Àííà Ìî÷àðñüêà.

Ç íîâèìè êíèãàìè ä³òè ìîæóòü îçíàéîìèòèñü ÷åðåç òèæäåíü. Êîæíà êíèãà ìàòèìå ñïåö³àëüíó íàë³ïêó ³ áóäå îáë³êîâàíà ïðàö³âíèêàìè á³áë³îòåêè.
— Ùèðî äÿêóºìî Óêðà¿íñüêîìó ³íñòèòóòó êíèãè, Ì³í³ñòåðñòâó êóëüòóðè òà ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Â³ííèöüê³é
îáëàñí³é óí³âåðñàëüí³é íàóêîâ³é
á³áë³îòåö³ ³ì. Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà
çà íàäàíó ìîæëèâ³ñòü äëÿ íàøèõ ìàëåíüêèõ òà þíèõ êîðèñòóâà÷³â äîëó÷èòèñÿ äî íåïîâòîðíîãî ³ ö³êàâîãî ñâ³òó ñó÷àñíèõ
êíèã. Çàïðîøóºìî êîðèñòóâà÷³â
á³áë³îòåêè îçíàéîìèòèñÿ ç íîâèì íàäõîäæåííÿì ë³òåðàòóðè, —
äîäàº Àííà Ìî÷àðñüêà.
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

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

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

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84

 Äèâàí ìàëþòêà â äîáðîìó ñòàí³. 067-583-90-39, 063762-47-83

Здам в оренду 70 кв.м. в центрі, ідеально під
офіс, магазин, ательє, майстерню. 067-25269-68
Магазин Багата Комора постійно
закуповує зерно пшениці, ячменю та
кукурудзи.067-430-02-80

487676

486508

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

 Øâåéíó ìàø «Singer», ïèëåñîñ «Ðàêåòà», ãàðäèíè, òþëü,
ñàìîâàð, àâòîêðåñëî, áèòîí àëþìèí. 097-147-84-88
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà, êèëèì 2*3, øåðñòÿíó äîð³æêó çåëåíîãî êîëüîðó 1 ì*5, ðó÷íó ïèëêó «Äðóæáà», áàë³þ, â³êíà
1,5*0,90 äâîéí³ 8 øò., ìóç. öåíòð, ïëåºð â³äåî. 098-993-35-42
 Ëþñòðó ç âåíòèëÿòîðîì, äâåðêè äëÿ êàì³íà. 096-999-24-61
 Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, 7 ì³ñ. ö³íà äîãîâ. 067-148-35-23
 Òâåðäîïàëåâíèé êîòåë ÷óäîâèé, åêîíîì³÷íèé 14-16 êâò.,
«Ïðîñêóð³â», ï³ñëÿ îäíîãî ñåçîíó ðîáîòè çà ï³â ö³íè. 097254-59-73
487445

 Ä³ëÿíêó äåðåâ íåäîðîãî, ñ. Ñåñòðèí³âêà. 095-412-46-82
 Ìàë³ ïîðîñÿòà, â³âö³. 098-587-31-69, 067-429-73-29

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. 068-762-90-40

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ

 Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 098-587-31-69, 067429-73-29
 Ñ³íî ëþöåðíè, ì³øàíêè; êîëåñî ç äèñêîì 265/70 ð 19,5,
143/141; øâåéíà ìàøèíà íîæíà «Ñ³íãåð»; äâà äèâàíè â õîðîøîìó ñòàí³. 096-192-68-08
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-846-87-64
 Åëåêòðîìîòîð 220 Â-2000 îá., ôðåçà äî ìîòîáëîêà
«Çóáð». 067-493-22-16

 Âèêîíóþ âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 063-186-30-23

 Åëåêòðîìîòîð 3 êâ 1,500 îá., ìàñëÿíèé íàñîñ ÍØ-10 ç
êð³ïëåíÿì, ã³äðîöèë³íäð ìàëèé. 067-493-22-16

 Ïðîôåñ³éíà âàëêà òà ïîð³çêà äåðåâ, íåäîðîãî. 097125-33-74

 Êàðòîïëÿ âåëèêà âèðîùåíà íà âëàñíîìó ãîðîä³, áåç ÃÌÎ,
8 ãðí çà êã. 096-080-90-49

ÏÐÎÄÀÌ
 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè, êîìá³êîðìà. 067173-31-50, 063-604-26-79
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21, 063608-92-55
 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

 Ïàðèêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, æ³íî÷èé ïëàù 56 ð. ç òåïëîþ
ï³äñòüîæêîþ, ë³êóâàëüíèé âàçîí «êàëàíõîº». 093-884-86-66,
068-209-91-37
 Êóëîí â âèãëÿä³ çîä³àêó «áëèçíþêè», çàâîäñüêà ïëîìáà 585
ïðîáè. 097-873-36-99
 Ïëèòêà ãëàçóðîâàíà äëÿ êàì³íà, ãðóáè, ïå÷³, êîìïëåêò;
äèñê àâòî ä-13; áëî÷îê äëÿ ï³äéîìó áóäþ ìàòåð³àë³â. 067754-44-65

 Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098254-37-48

 Áàëîí ãàçîâèé 50 ë., êàçàí äþðàëåâèé 75 ë. ç êðèøêîþ.
097-189-67-31, 093-895-69-91

 Ìÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49, 097-44620-46

 Àâòîêëàâ (20 áàíîê ï³â. ë³òð.; 20 ë³òð.). 097-978-21-88

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

 Êîñòþì äëÿ çàíÿòòÿ êàðàòå; 4 ñêàòà, ðåçèíà ç äèñêàìè íà
Ìîñêâè÷; 3 ïîêðèøêè Ð-13; äèñêè Ð-13; ðàìà, êîëåñà, äâèãóí
íà ìîïåä «Äåëüòà»; øòàôåòè äóáîâ³ 40 øò. 097-978-21-88

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

 Åë. çâàðêà «Êåíòàâð» ÑÂ-250 ÍÌÊ; ïåðôàðàòîð ÁÎØ840W; áîëãàðêà «Ìàê³òà»-720W; ìîòîïèëà «Øò³ëü» MS-461.
Âñå íîâå.097-238-27-51

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

 Ïðèöåï ãíîþ; òåëè÷êà 8 ì³ñ. 093-767-92-80

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

 Àéôîí-6, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷, àâòîìàãí³òîëè ïî ö³í³ ìåòàëîáðóõòó, ïàÿëüíà ëàìïà, øâåéí³ ìàøèíêè, òåëåâ³çîðè.
093-140-74-34

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

 Ò³ëüíà êîðîâà. 067-838-81-57

 Ïîðîñÿòà 20 êã. 067-199-86-20

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

 Ñâèí³ ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-303-62-23

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

 Ãàðíèõ êðîëåíÿò. 067-889-16-25

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

486503

487393

 Ì³ëêó êàðòîïëþ, êîðìîâèé áóðÿê, ì. Êîçÿòèí. 067-83752-27, 2-00-18
 Ñâèí³ 20-25 êã. 098-966-51-43, 068-494-15-28

 Êîáèëó ðîáî÷ó, â³ê 7 ðîê³â, ñ. Âåðíèãîðîäîê. 067-49289-78

486906

 Òåëåâ³çîð á/ó â äîáðîìó ñòàí³ «Ñàìñóíã». 063-335-97-54

 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». 068216-34-20

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

487640

 Çåì. ä³ëÿíêà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ïðèâàòèçîâàíà,
6 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì 9*11, ïî âóë. Êàòóêîâà ð-í ÏÐÁ º
äîêóìåíòàö³ÿ íà áóä³âíèöòâî. 063-113-45-40, 097-254-45-49

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

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

486269

 Ñ³íî ñàäêîâå c.Іâàíê³âö³. 096-768-63-13

 Ñàïîãè áîòôîðòè 37-38 ð. ÷îðí³ çàìø. íà ì³õó íàòóðàëüí³;
äóáëüîíêà ÷îëîâ³÷à êîðè÷íåâà 46-48 ð.; áëåíäåð âèðîáíèê
Í³ìå÷÷èíà. 063-418-31-52
486519

 Çèìîâèé ðîáî÷èé îäÿã: ãóäîê, ôóôàéêà, çèìîâèé êîñòþì
«Óêðçàë³çíèöÿ» 50-52 ð., âñå íîâå. 063-418-31-52
 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
 Ðåçèíà «Ï³ðåë³» 185*60, çèìà 4 øò. 093-889-24-77, 097827-76-86
 Ìåáë³:ñò³íêà øê³ëüíà-2 ì 30 ñì; ñò³íêà ê³ìíàòíà Ïîëüùà-2
ì 70 ñì; øàôà-êóïå-1 ì 60 ñì; ïðèõîæà. 063-629-49-24
ï³ñëÿ 15.00
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó ,ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð.
067-457-08-87
487626
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487682
486879

 Áóäèíîê ñ. Ïåðåìîãà, âóë. Êè¿âñüêà 48, ãàçèô³êîâàíèé â
õîðîøîìó ñòàí³, º âñ³ ãîñï. áóä³âë³,âåëèêèé ñàäîê, ãîðîä, ö³íà
äîãîâ³ðíà. 093-767-78-19
 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä. 067-412-49-94
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

486903

486526

 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 îêðåìèì âõîäîì, çàã.
ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096-279-31-85, 063-262-67-91
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà
60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³,
ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-255-2163, 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, êóõíÿ, 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, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³ íà 2-õ ê³ì.
êâ. â öåíòð³+ äîïëàòà. 093-596-41-56, 098-597-08-78
 ×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, óòåïëåíèé, ì/ï â³êíà,
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ïëîùà 69 êâ. ì. çåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò.
068-957-58-91, 063-462-86-03
 Áóäèíîê âóë. Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï.
áóä³âë³:ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ãëèáîêèé ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ë., ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíåìî
âñ³ ïðîïîçèö³¿. 063-688-19-93, 063-692-96-12
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063342-67-53

486385

 Áóäèíîê 1/2 â öåíòð³, 3-õ êâ., âóë. Ï. Îðëèêà, 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
 Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà
102 êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà, º äâà ñàðà¿,
ïîãð³á, äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà, 7 ñîòîê
çåìë³. 098-740-51-13
 3-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, ð-í ÏÐÁ, ïåðåïëàíóâàííÿ, êóõíÿ
9 êâ. ì., ç ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ
òåõí³êîþ, òåðì³íîâî. 063-738-77-98
 3-õ 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÷íîñòÿìè, îêðåì³ âõîäè,
âóë. Âîäîêà÷íà, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñîäîê, ñàðàé, ãîðîä. Ãàðíèé âàð³àíò äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè, àáî 2-õ ñ³ìåé. Ìîæëèâ³ ³íø³
âàð³àíòè. 093-488-83-20

486658

 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, äîáóäîâ. 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 ïðèâàòèçîâàíà, 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. 067587-91-62
 Áóäèíîê, òåðì³íîâî â ñ. Іâàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà) ç óñ³ìà
ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìë³ 18 ñîòîê-ïðèâàòèçîâàíà, ãàç íà âóëèö³,
îïàëåííÿ ï³÷íå, ë³ñ ÷åðåç ãîðîä, äî Êîçÿòèíà 4,5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

487678

 2-õ ê³ìí. êâ., 3-é ïîâ., 6-é ï³ä`¿çä., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè, ð-í ó÷èëèùà, çàã. ïëîùà 52 êâ. ì. 068-210-05-67
 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, ïëîùà 56 êâ. ì., ö³íà
äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè âàéáåð. +420775548604
 Áóäèíîê ñ. Çáàðàæ, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàç
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, á³ëÿ ñòàâó. 068-729-02-39
 ×àñòèíà áóäèíêó 73 êâ. ì., öåíòðàë³çîâàíà âîäà òà
âîäîâ³äâåäåííÿ, ãàç, äóø. êàá³íà, ñàí. âóçîë º êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³, çåì. ä³ëÿíêà 0,02 ãà, ì. Êîçÿòèí, ïðîâ. Âàëäàºâñüêèé 5 êâ. 2. 097-309-32-09, 096-644-3674, 096-351-93-13

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

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

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

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

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

 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í
íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92
 Áóäèíîê 83 êâ. ì., öåãëÿíèé íà äâ³ ïîëîâèíè, ïî âóë.
Ìàòðîñîâà, äîêóìåíòè ãîòîâ³, ä³ë. 18 ñîò., ãàç, êðèíèöÿ,
ãîñï. áóä³âë³, ïîãðèá, ä³ëÿíêà äîãëÿíóòà. 067-445-11-58

 Ì³íÿþ 3-õ ê³ì. êâ. íà 1-íî ê³ì.êâ ç äîïëàòîþ 10 000$, àáî
ïðîäàì çà 22 000$. 068-507-23-60
 Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76
 Áóäèíîê ïî âóë. Õàðê³âñüêà ç ïðèáóäèíêîâèìè áóä³âëÿìè,
º êðèíèöÿ. 063-260-07-59, 063-875-33-04
 1-íî ê³ì. êâ., 4 ïîâ., 40,2 êâ. ì., ³íä. îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ 6 ì.,
ïîãð³á, ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25
 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
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2-õ ïîâåðõîâèé ç íàäâ³ðíèìè
ïðèáóäîâàìè, 0,15 ãà., âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-754-44-65
 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$ ìîæëèâèé 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
 Áóäèíîê íîâèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî
ñ³÷íÿ. 096-184-63-54
 Äâåð³ âõ³äí³ ç ìåòàëó, áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, ìåäîãîíêó, âóëèêè, êîæóõ á/ó (â³éñüêîâèé) íà ðèáàëêó. 067-319-91-24
 4-ê³ì. êâ. â ð-í³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, 102 êâ ì., ç
ºâðîðåìîíòîì º ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 093-291-96-46
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, äâà ãàðàæà, ë³òíÿ êóõíÿ, ì.
Êîçÿòèí. 063-742-66-17

486527

 Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãàðàæ, ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó. Ìîæëèâèé äîãîâ³ð íà âèïëàòó, ñ. Ìàðê³âö³. 063-625-54-80

 3-õ ê³ì. êâ., 4-é ïîâåðõ, öåíòð. 063-629-49-24 ï³ñëÿ 15.00

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Êîìáàéí êëàñ Êîíñóë, 3 ì. æàòêà â äîáðîìó ñòàí³. 097577-26-86
 Òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-280+ôðåçà. 097-577-26-86
 Òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-40 ç êàá³íîþ. 097-577-26-86
 ÂÀÇ 2105, ìàøèíà íà õîäó, ñ³â ³ ïî¿õàâ. Âñ³ ïèòàííÿ çà
òåë. 093-769-69-29
 Ìîñêâè÷ ÈÆ êîìá³ 1988 ð.- 600$. 093-719-51-70
 ÂÀÇ-2101, 1980 ð., õîðîøèé ñòàí, íîâèé àêàìóëÿòîð,
ðåçèíà, íåäîðîãî. 096-264-75-92
 ÂÀÇ-2101 íåäîðîãî. 096-804-47-51
 Ìîñêâè÷, ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 067-455-52-90
 Ìîñêâè÷ ÈÆ êîìá³ 1988 ð.- 600$. 098-719-51-70
 ÌÒ-11. 098-817-67-36
 Òðàêòîð Ò-25 õîðîøèé ñòàí, äâà ñêàòè çàäí³ á/ó Ò-25,
êîñàðêà ñåãìåíòíà â õîðîøîìó ñòàí³. 068-025-47-76, 096427-77-64

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; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà
êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿
îïàëåííÿ. 097-793-55-95
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè.
097-529-10-20
 Êàðòîøêó. 067-159-28-54
 Øê³ðêè êðîë³â. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 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 ïîâåðõ. 063-319-58-74
(âàéáåð)
 Áî÷êó ìåòàëåâó 100 ë, àáî 200 ë. 093-340-97-13
 Ïøåíèöþ. 097-704-97-81
 Áî÷êè çàë³çí³ íà 200 ë³òð³â, øïàëè äåðåâ`ÿí³. 097-255-51-60
 Çåðíî, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, ïøåíèöþ. 097-149-12-94
 1-íî ê³ì. êâ., íåäîðîãî, áàæàíî 1-3 ïîâåðõ, áåç ðåìîíòó â ð-í³ ó÷èëèùà. 093-596-40-73

Ð²ÇÍÅ
 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâàðòèðó, ð-í øêîëè ¹3. 093-140-74-81
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâ. öåíòð. 097-347-50-64
 Øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³ â ì. Êîçÿòèí. 093-885-30-82,
096-431-96-84
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 063-564-79-07
 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

487680

 Â³äàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ äâîðíÿæêè, 4 ì³ñ. 063-462-61-91,
096-886-25-27
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, ìîæëèâî ñòóäåíòêó. 063-628-59-15, 063-628-59-25
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâ. â ð-í³ äåïî á³ëÿ ìàãàç, «Âåñíà», 3000
ãðí. 067-430-35-60
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ., ð-í øêîëè ¹3. 067-125-91-30
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ., á³ëÿ ó÷èëèùà. 093-488-78-48
 Çäàì íåâåëèêó ÷àñòèíó áóäèíêó íà ÏÐÁ, îïàëåííÿ ãàç.
063-320-98-35
 Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè,
âêë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî,149. 068-692-87-15
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ОВЕН

ТЕРЕЗИ

У найближчі дні у вас з'явиться шанс
підкорити чергову захмарну вершину,
недоступну для багатьох. Правда, при
цьому список ваших прямих обов'язків
може поповнитися новими пунктами.

Не починайте нічого нового, а просто приведіть в порядок все старе,
позбудьтеся від поганих думок про
людей і життя в цілому. Постарайтеся
не дратуватися через дрібниці, інакше
вам пригадають старі образи.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо ваші партнери роблять крок
назустріч, то не обов'язково шукати
в цьому підступ. Це майже ідеальний
тиждень для того, щоб зайнятися підготовкою і реалізацією нових проектів
в сфері бізнесу або інвестицій.

СКОРПІОН

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Вас чекають позитивні зміни відразу в декількох сферах життя. Те, що здавалося
недосяжним, саме прийде вам в руки.
Ваш досвід і майстерність справлять
сприятливе враження на колег по роботі.

Можливо емоційно напружений
тиждень. Всі ваші досягнення будуть
пов'язані з подоланням труднощів.
Перестаньте думати про далеке завтрашнє, живіть сьогоденням, радійте
миттєвим подіям.

Вас чекає солідний прибуток і цікаві
ділові пропозиції. Вдалий тиждень, особливо для викладачів, юристів і журналістів. Ініціативність і рішучість принесуть
вам матеріальне благополуччя.

РАК
Більше розсудливості і рішучості, і ви
біля бажаної мети. При цьому зірки
радять: не експериментуйте, використовуйте традиційний підхід. Життя
буде вирувати, хоча багато своїх планів
доведеться докорінно переглянути.

КОЗЕРІГ

ЛЕВ

ВОДОЛІЙ

Захопленість роботою завжди похвальна,
тільки не доводьте себе до виснаження
через перевантаження. Не забувайте про
домашні справи, інакше до кінця тижня
ви заробите таку їх кількість, що не зможете з ними впоратися.

Тиждень досить напружений, але ви
реально побачите плоди своєї праці. Вам
доведеться розділити ділові та особисті
стосунки і трохи втихомирити свій запал.
Намагайтеся більше діяти, ніж говорити.

Тиждень обіцяє бути легшим попереднього, але тривог і хвилювань все одно
не уникнути. Якщо ви захочете захистити
себе від конфліктів, не тільки говоріть,
але і слухайте, враховуйте думку інших.

РИБИ

ДІВА

Цікава робота буде позитивно впливати на ваш настрій. Постарайтеся
подолати гостре бажання побідкатися і
пожаліти себе. Близькі люди допоможуть вам вирішити навіть тупикові,
на перший погляд, питання.

Ваш переможний наступ на кар'єрному
поприщі продовжиться з потроєною
силою, але ж ще недавно ви не могли
й подумати про такий значний фронт
робіт і такі повноваження.

АНЕКДОТИ
Італійський хлопчик запитує
у батька:
— Можеш сказати мені, які
жінки найвірніші? Брюнетки,
руді чи блондинки?
— Сиві, синочку мій! Сиві!

за батьківщиною…
— Бухав?
— Так все включено!

***

***

— Ви на наступній зупинці
виходите?
— Так.
— Дуже добре! А то ви встигли
вже набриднути…

***

Безсоння з ранніми підйомами
о четвертій ранку — це просто
генетично обумовлена туга
за потребою прокинутися перед
світанком і піти доїти корову.

***

— Ваню, ти чого такий худий?
Ти ж місяць в Туреччині був.
Тебе там не годували?
— Так розумієш, погана
спадковість, прискорений
метаболізм, туга

Табличку «Левів не годувати»
на клітці в зоопарку всі читали.
І тільки прибиральник знає, що
зі зворотного боку написано
«Людей не їсти».

***

— Повільна смерть — це
довге життя… в шлюбі! Стрес,
отриманий за рік такого життя,
рівносильний стресу згорілого
заживо!
— Зачекайте, а ви точно
тамада?

***

Няня дитсадка № 5 найме
кілера. Робота дрібна, але
спритна.

***

Дві подруги:
— Ти чого така похмура з ранку?
— Так сон бридкий приснився…

— Розкажи!
— Та ну…
— Ну розкажи!
— Ну наснилося, що до мене
в квартиру прийшли Брюс
Вілліс і Бред Пітт і почали
битися через мене з моїм
чоловіком.
— Так це ж мрія, а не сон!
— Так, але чоловік їх побив,
козел!

***

Важко бути програмістом.
Приходиш відпочити до людей
в гості, а тобі відразу показують
домашній комп'ютер і
просять розібратися з його
проблемами. У гінекологів так
само?

***

Сьогодні вночі мій чоловік уві
сні кликав якусь Люсю.
— Так поговори з ним, коли
прокинеться.
— Він не прокинеться.

Погода у Козятині
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-3°Ñ

487553

Ï'ßÒÍÈÖß, 12 ËÞÒÎÃÎ

-13°Ñ
-12°Ñ

-14°Ñ
-13°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 13 ËÞÒÎÃÎ

ÍÅÄІËß, 14 ËÞÒÎÃÎ

-10°Ñ
-12°Ñ
-4°Ñ -6°Ñ

-12°Ñ
-14°Ñ
-9°Ñ
-10°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 15 ËÞÒÎÃÎ

-14°Ñ
-10°Ñ

-17°Ñ
-12°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 16 ËÞÒÎÃÎ

-20°Ñ
-17°Ñ

-23°Ñ
+20°Ñ

