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МАТИ ШУКАЄ СИНА

До редакції «RIA-Козятин»
звернулася стривожена
козятинчанка. Жінка просить
допомогти у пошуку старшого сина —
23-річного Владислава Боровського.
Пані Світлана з меншою донькою
виїхала на територію Польщі.
Владислав залишився у Козятині
 Зв’язок зі старшим сином у пані
Світлани обірвався ще 10 січня.
Стривожена мати власними силами
намагається розшукати Владислава.
Бо, за її словами, київська поліція,
де написали заяву, бездіє


Владислав
зі своєю
молодшою
сестричкою.
Зв'язок з
хлопцем
обірвався
більше
місяця тому
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ЯК ОДРУЖУВАЛИСЬ
КОЗЯТИНЧАНИ

ЮНІ, КРЕАТИВНІ,
ТАЛАНОВИТІ

Вже понад століття шлюби
реєструють у РАЦСі. Цю
традицію започаткували у
1917 році. Ми розкажемо, де
у Козятині колись одружували
молодят, а також, що вдягали на
церемонію розпису
с. 6

 Козятинський центр дитячої



та юнацької творчості відновив
роботу після карантину. Його
вихованці здобувають перемоги
в обласних та всеукраїнських
конкурсах. Що створюють
талановиті козятинці?
с. 7
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У КОЗЯТИНІ ПЛАНУЮТЬ ЗМІНИТИ
ПОСТАЧАЛЬНИКА ТЕПЛА
Те саме  Знову приїжджали екологи,
але заміри викидів в повітря шкідливих
речовин від продуктів згоряння так
і не зробили. Як і минулого разу,
керівник теплопостачальної організації
на зустріч не приїхав. А без нього
це зробити не можна
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ áëèçüêî
50 êîçÿòèí÷àí íàïèñàëè çâåðíåííÿ äî â³ää³ëó Êîçÿòèíñüêî¿
ïîë³ö³¿ ³ äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿
³íñïåêö³¿ ùîäî íåäîòðèìàííÿ
òåïëîïîñòà÷àëüíèêîì âèìîã
ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.
Ïðè¿æäæàëà êîì³ñ³ÿ, ÿêà ìàëà
ïåðåâ³ðèòè ñòàí ñïðàâ, àëå êåð³âíèê òåïëîïîñòà÷àëüíî¿ óñòàíîâè íå ç'ÿâèâñÿ íà çóñòð³÷.
Â÷îðà, 17 ëþòîãî, äî Êîçÿòèíà
çíîâó íàâ³äàëàñÿ êîì³ñ³ÿ. Êð³ì
åêîëîã³â ç îáëàñò³ äî êî÷åãàðêè,
ùî â äâîð³ âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó, ïðèéøëè ôàõ³âö³ ç³ ñëóæáè
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü, ïðåäñòàâíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «×èñòå ì³ñòî», çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ïðåäñòàâíèêè
ãðîìàäñüêîñò³ òà íàðÿä ïîë³ö³¿,

ÿêèõ âèêëèêàëè íà ì³ñöå ïîä³¿
äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè.
— Ïðåäñòàâíèê òåïëîïîñòà÷àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿, ç³ñëàâøèñü
íà õâîðîáó, íà çóñòð³÷ íå ïðè¿õàâ, à áåç òåïëîïîñòà÷àëüíèêà
åêîëîãè íå ìàþòü ïðàâà ðîáèòè
çàì³ðè âèêèä³â â ïîâ³òðÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â³ä ïðîäóêò³â
çãîðÿííÿ, — ïîâ³äîìèâ çàâ³äóâà÷
ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü Ëåîí³ä ßùóê.
Ñâîºþ äóìêîþ ùîäî ê³ïòÿâè â³ä êîòåëåíü ïîä³ëèâñÿ
ìåøêàíåöü áàãàòîïîâåðõ³âêè
Â’ÿ÷åñëàâ.
— Â öåíòð³ ì³ñòà êîïòÿòü
5 êîòåëåíü. Â óñ³õ ñïàëþþòü
â³äõîäè ðîñëèííîñò³. Òåïëîïîñòà÷àëüíèê óêëàâ äîãîâîðè ç
ï³äïðèºìñòâàìè ïåðåðîáêè, ÿê³
ìàëè â³äõîäè ðîñëèííîñò³ ÿêèìîñü ÷èíîì óòèë³çóâàòè. Âèã³äíà ñïðàâà: ò³, ùî ìàëè ïëàòèòè
çà óòèë³çàö³þ â³äõîä³â, çà ôàêòîì

Депутати Козятинської міської ради складають акт щодо
недопущення працівників екологічної служби до перевірки

ñòàëè çàðîáëÿòè ãðîø³, à ó íàñ
â³ä ¿õí³õ ãðîøåé ñòî¿òü ê³ïòÿâà
â ãîðë³ ³ ïî öåíòðó ì³ñòà ñàæà
ë³òàº, — êàæå ÷îëîâ³ê.
Ïîçèö³þ ì³ñüêî¿ ðàäè âèñëîâèâ äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè Àðòåì
Îëüõîì’ÿê.
— Ìè çàïðîñèëè åêîëîã³â,
ùîá âîíè çàì³ðÿëè øê³äëèâ³
âèêèäè â ïîâ³òðÿ â³ä ïðîäóêò³â
çãîðÿííÿ. Ïîñòà÷àëüíèê òåïëà

ïðî³ãíîðóâàâ íàøå çàïðîøåííÿ,
ç³ñëàâøèñü íà ñàìî³çîëÿö³þ,
ÿê çàõâîð³âøîãî íà êîðîíàâ³ðóñ. Òðè òèæí³ â ëåãê³é ôîðì³
íà COVID íå õâîð³þòü. Ìè
ñêëàëè àêò, ÿêèé äîïîìîæå
íàì ðîç³ðâàòè ç òåïëîïîñòà÷àëüíèêîì äîãîâ³ð, òîìó ùî
ïàëèòè òèì, ÷èì âîíè ïàëÿòü,
íå ò³ëüêè íå ìîæíà, à íå ïðèïóñòèìî. Çâè÷àéíî, ï³ä ÷àñ ìî-

ðîç³â êîòåëüí³ íå çóïèíèìî, àëå
ïî çàâåðøåíí³ îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó ìè çì³íèìî ïîñòà÷àëüíèêà òåïëà. Êîòåëüí³ â öåíòð³
ì³ñòà ïîòð³áíî îïàëþâàòè ãàçîì àáî ïåëåòàìè ÷è äðîâàìè,
àëå íå òèì, ÷èì ïàëÿòü â êîòåëüíÿõ ñüîãîäí³, — íàãîëîñèâ
Îëüõîì’ÿê. — Òà é â³êíà â êîòåëüí³ íå çàâàäèëî á çàñêëèòè, — äîäàâ äåïóòàò.

Протест проходив вже не під відкритим небом
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó íåä³ëþ, 14 ëþòîãî, êîçÿòèí÷àíè âèéøëè íà ÷åðãîâèé
ïðîòåñò ùîäî çäèðíèöüêèõ òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
Íà øîñòèé òàðèôíèé ìàéäàí
ïðèéøëî âòðè÷³ á³ëüøå ëþäåé,
í³æ ìèíóëîãî ðàçó ³ âòðè÷³ ìåíøå, í³æ ó ïåðøèé ðàç. Íàø æóðíàë³ñò íàðàõóâàâ 98 ó÷àñíèê³â.
Öüîãî ðàçó ç³áðàííÿ â³äáóâàëîñÿ â ãëÿäàöüêîìó çàë³ áóäèíêó êóëüòóðè. Â³äêðèâ ç³áðàííÿ
ãîëîâà Êîçÿòèíñüêîãî ìàéäàíó
Åäóàðä Äåìá³öüêèé. Â³í ðîçïîâ³â ïðèñóòí³ì, ÿê çàõèùàòè
ñåáå â³ä ãàçîâèê³â, ÿêùî âîíè
ïåðåõîäÿòü ìåæó äîçâîëåíîãî.
— Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü êîçÿòèíñüê³
ãàçîâèêè Çàêîí íå ïîðóøóþòü.
Íå ä³þòü òàê ÿê Ïîëòàâàãàç
òà Ëüâ³âãàç, à ñàìå íå äîõîäÿòü
äî òîãî, ùîá â³äêîïóâàòè òðóáè. ªäèíå, ÷èì ãð³øàòü êîçÿòèíñüê³ ãàçîâèêè — öå ïåðåêðèâàþòü áîðæíèêàì ãàç ï³ä

ïðèâîäîì âèòîêó áëàêèòíîãî
ïàëèâà â ãàçîãîíó, — êàçàâ ïàí
Äåìá³öüêèé. — Â äåÿêèõ ãàçîâèê³â íàñò³ëüêè ðîçâèíåíèé
íþõ, ùî ìîæóòü ïî÷óòè âèò³ê
ãàçó çà 7 ³ íàâ³òü 15 ê³ëîìåòð³â.
Ùîá òàêîãî íå òðàïèëîñü, Åäóàðä Äåìá³öüêèé ïðîïîíóº á³ëÿ
âîð³ò ïîñòàâèòè òàáëè÷êó, ùî öå
ïðèâàòíà òåðèòîð³ÿ ³ áåç äîçâîëó
ãîñïîäàðÿ â éîãî îá³éñòÿ í³õòî
íå ìàº ïðàâà çàéòè.
Òàêîæ ïàí Åäóàðä çà÷èòàâ
ïðèñóòí³ì çâåðíåííÿ äî ïðåçèäåíòà òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç
âèìîãîþ â³äïðàâèòè Óðÿä Óêðà¿íè ó â³äñòàâêó ÿê òàêèé, ùî
íå ñïðîìîæíèé âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ðîçâèòêó Óêðà¿íè òà ïîë³ïøåííÿ óìîâ æèòòÿ ãðîìàäÿí:
«Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó, â³ä 13 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâíîãî ðåãóëÿòîðà ö³í ÍÊÐÅÊÏ,
ñêàñóâàòè ÍÊÐÅÊÏ. Ñêàñóâàòè
êîìïàí³¿-ïðîêëàäêè ì³æ âè-

äîáóâàííÿì åíåðãîðåñóðñ³â ç³
ñïîæèâà÷åì. Ïåðåäàòè ãàçîâ³
ìåðåæ³ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü
ÎÒÃ òà â³äíîâèòè ôóíêö³¿ ãàçîâèõ êîíòîð ïî îáñëóãîâóâàííþ
ÃÐÌ íà ì³ñöÿõ ÿê äåðæàâíèõ
ñòðóêòóð. Âñòàíîâèòè ô³êñîâàíó ö³íó íà ãàç, åëåêòðîåíåðã³þ,
âîäó òà âîäîâ³äâåäåííÿ ïî ö³í³
ñîá³âàðòîñò³ +10 â³äñîòê³â ñîá³âàðòîñò³ íà ðîçâèòîê ãàëóç³. Åêñïîðòóâàòè íàäðà óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó ëèøå ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ
âñ³õ ïîòðåá óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
ç ïîâåðíåííÿì êîøò³â â áþäæåò
Óêðà¿íè.
Êîðèñòóþ÷èñü 3, 13, 28, 48,
67 ñòàòòÿìè Êîíñòèòóö³¿, ìè,
ìåøêàíö³ ì³ñòà Êîçÿòèí, ïîâ³äîìëÿºìî âàñ ïðî íåçàêîííî
ñòÿãíåííÿ ïëàòè çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó òàê ÿê ðàõóíêè ïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ º ïîçàáþäæåòí³
³ òîìó ìè â³äìîâëÿºìîñÿ ïëàòèòè çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó», —
éøëîñÿ â çàÿâ³ Êîçÿòèíñüêî¿
ãðîìàäè.

Íà öüîìó ç³áðàíí³ ì³ñüê³é ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà
ìàëà äàòè â³äïîâ³äü ãðîìàä³,
çà ÿêèõ îáñòàâèí îïåðàòîðàì
ÃÐÌ (ãàçî-ðîçïîä³ëü÷³ ìåðåæ³)
áóëè ïåðåäàí³ â êîðèñòóâàííÿ
òðóáè ãàçîâèõ ìåðåæ íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè. Î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà äîðó÷èëà îçâó÷èòè â³äïîâ³äü
ãàçîâèê³â çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî
ãîëîâè — íà÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Êîñòÿíòèíó Ìàð÷åíêó, òàê ÿê ñàìà,
çà ñëîâàìè ïàíà Êîñòÿíòèíà,
ïî¿õàëà â Ñîê³ëåöü íà ñõ³ä ñåëà.
Îòæå ãàçîâèêè äàëè òàêó â³äïîâ³äü: «Ãàçîïðîâîäè ïåðåäàí³
â êîìóíàëüíó, àáî äåðæàâíó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà ç ïîñë³äóþ÷îþ
áåçêîøòîâíîþ ïåðåäà÷åþ áåç
ïðàâà âëàñíîñò³ íà íèõ äëÿ ïîäàëüøîãî óòðèìàííÿ òà òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ îïåðàòîðó
ÃÐÌ» ³ äàòà — 26.12.2002 ðîêó.
— Ìè íå ìîæåìî ãàçîãîíè
âçÿòè íà áàëàíñ ãðîìàäè. Ùîá

îáñëóãîâóâàòè ãàçîâ³ ìåðåæ³,
â áþäæåò³ íåìàº òàêèõ êîøò³â, —
êàæå Êîñòÿíòèí Ìàð÷åíêî.
Ùå ó ïàíà Êîñòÿíòèíà çàïèòàëè ùîäî âèñîêîãî òàðèôó
çà âîäó. Â³í ïîÿñíèâ, ÷îìó âîíè
âèñîê³. ² ñêàçàâ, ùî â³í ïëàòèòü
òî÷íî òàê³ ñàì³ òàðèôè ÿê ³ âñÿ
Êîçÿòèíñüêà ãðîìàäà.
Íà çàâåðøåííÿ çóñòð³÷³ ñëîâî
âçÿâ Â³êòîð Çà¿÷êî. Â³í íàãîëîñèâ, ùî äëÿ ïîêðàùåííÿ ñòàíó
âîäè òðåáà ðåàí³ìóâàòè ñâåðäëîâèíè â Ñîê³ëüö³.
— ßê ïîêðàùèòè âîäó ç
Ìåäâåä³âêè ÿ íå çíàþ ³ ìàáóòü
íå çíàº í³õòî, — êàæå Â³êòîð
Çà¿÷êî. À ùå ïàí Â³êòîð íàãàäàâ ïðèñóòí³ì ïðî ëþäñüêó
ñâ³äîì³ñòü. Àäæå çà éîãî ïåðåêîíàííÿìè 35–40 â³äñîòê³â ëþäåé íå ìàþòü òàêî¿ ñâ³äîìîñò³
³ íå ïëàòÿòü çà âîäó. Îò ³ âèõîäèòü, ùî ëþäè âèéøëè íà ïðîòåñòíó àêö³þ ùîäî íåïîì³ðíèõ
òàðèô³â, à ¿ì êàæóòü: âè íå ñâ³äîì³, ïëàò³òü.
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МАТИ ШУКАЄ СИНА. ВЛАДИСЛАВ
ЗНИК БІЛЬШЕ МІСЯЦЯ ТОМУ
Допоможіть знайти!  Зв’язок зі
старшим сином, 23-річним Владиславом,
у пані Світлани обірвався ще 10 січня.
Стривожена мати власними силами
намагається розшукати Владислава.
Запевняє, що київська поліція бездіє.
Адже з моменту написання заяви її
дитину і досі не знайшли…
ІРИНА ШЕВЧУК

Äî ðåäàêö³¿ «RIA-Êîçÿòèíà»
çâåðíóëàñÿ ñòðèâîæåíà êîçÿòèí÷àíêà. Æ³íêà ïðîñèòü äîïîìîãòè ó ïîøóêó ñòàðøîãî
ñèíà — 23-ð³÷íîãî Âëàäèñëàâà
Áîðèñîâè÷à Áîðîâñüêîãî. Ïàí³
Ñâ³òëàíà ç ìåíøîþ äîíüêîþ âè¿õàëà íà òåðèòîð³þ Ïîëüù³. Âëàäèñëàâ çàëèøèâñÿ ó Êîçÿòèí³.
— Ç ñèíîì çàâæäè áóëè
íà çâ'ÿçêó, íå ñâàðèëèñÿ, âñå
áóëî äîáðå, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà. — 10 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ÿ ðîçìîâëÿëà ç íèì îñòàíí³é ðàç.
Ïîò³ì â ìåíå çâ'ÿçîê ç íèì
îá³ðâàâñÿ. Âðàõîâóþ÷è, ùî ïðÿìèõ ðîäè÷³â, îêð³ì ìåíå òà éîãî
áàòüêà, ìîãî êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà, ç ÿêèì ÿ 20 ðîê³â íå ïðîæèâàþ, í³êîãî íåìàº, íàâ³òü
íå áóëî çìîãè â³äðàçó ïîäàòè
çàÿâè äî ïîë³ö³¿. Àëå âñå æ òàêè
31 ñ³÷íÿ ÿ äîïðîñèëàñÿ ³ áàòüêî
Âëàäà ïîäàâ çàÿâó â êè¿âñüêèé

ñâÿòîøèíñüêèé â³ää³ë ïîë³ö³¿.
Ðåçóëüòàò³â ³ äîñ³ íåìàº í³ÿêèõ.
Âñ³ìà ïðàâäàìè ³ íåïðàâäàìè
Ñâ³òëàíà ïîâåðíóëàñÿ â Óêðà¿íó.
Íàðàç³ âîíà íàìàãàºòüñÿ ðîçøóêàòè ñèíà âëàñíèìè ñèëàìè.
Àäæå, ÿê ïîÿñíèëè æ³íö³ â êîçÿòèíñüê³é ïîë³ö³¿, êðèì³íàëüíà
ñïðàâà çàâåäåíà ó Êèºâ³ ³ âîíè
íå ìàþòü ïðàâà çàâåñòè ³íøó,
çà çàÿâîþ ìàòåð³.
— Êè¿â í³÷îãî íå ðîáèòü, âîíè
òàê³ âåðñ³¿ ãîâîðÿòü, ùî ÿ íàâ³òü
íå çíàþ, ÿê ¿õ îçâó÷óâàòè, — êàæå
Ñâ³òëàíà. — Ñïî÷àòêó êàçàëè, ùî
ñèí ïðèéøîâ äî íèõ ³ íàïèñàâ çàÿâó, ùîá éîãî áàòüêè íå øóêàëè.
Òîä³ ùå ÿ áóëà â Ïîëüù³ ³ ïðîñèëà ¿õ ïîêàçàòè òó çàÿâó, ÿ êîæíó
áóêâó ñèíà âï³çíàþ. Ïîò³ì âîíè
ñêàçàëè, ùî öÿ çàÿâà íàä³éøëà
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ. Îñòàííÿ âåðñ³ÿ — çàÿâó ïðèéíÿëè â Êîçÿòèí³.
Àëå ÿ áóëà â íàøîìó ðàéâ³ää³ëêó.
Òàì í³ ïðî ÿê³ çàÿâè íå ÷óëè ³
íå çíàþòü. Ðîçóì³ºòå, ïåðøå,

ùî á âîíè ìàëè çðîáèòè — öå
â³äñë³äêóâàòè éîãî òåëåôîíè,
ç êèì ñï³ëêóâàâñÿ. Àëå í³÷îãî
íå ðîáèòüñÿ…
Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè, âîíà âæå
ïåðåðèëà âåñü Ôåéñáóê, âê, àëå
í³õòî í³÷îãî íå çíàº. À ò³ çíàéîì³ ñèíà, ÿê³ íàâ³òü ³ áà÷èëè
éîãî, òî öå áóëî ïðèáëèçíî â òîé
÷àñ, êîëè ìàòè ùå ñï³ëêóâàëàñÿ
ç ñèíîì
— Âëàäèñëàâ ÷àñ â³ä ÷àñó âè¿æäæàâ â Êè¿â íà ï³äðîá³òêè.
Â íüîãî íà ðóêàõ áóâ çàêîðäîííèé ïàñïîðò, â³í áóâ òåæ ó Ïîëüù³ ³ ìàâ â³äêðèâàòè âîºâîäñüêå
çàïðîøåííÿ ³ ïðè¿õàòè äî íàñ, —
ãîâîðèòü ñòóðáîâàíà Ñâ³òëàíà.
Â ïîìåøêàíí³ Âëàäèñëàâà
âñ³ ðå÷³ íà ì³ñö³. Íåìàº ò³ëüêè
ñàëàòîâîãî ðþêçàêà. Òåïëèé çèìîâèé îäÿã òåæ º, ³ çàêîðäîííèé
ïàñïîðò, ³ çàïðîøåííÿ. Òîáòî,
õëîïåöü ïîäîðîæóâàòè íå çáèðàâñÿ. Ç äîêóìåíò³â íåìàº ò³ëüêè
óêðà¿íñüêîãî ïàñïîðòà.
— Â ìåíå ì³ëüéîí âåðñ³é —
ìîæå äåñü â ùîñü óâ’ÿçàâñÿ,
õòîñü ïî ãîëîâ³ äàâ, ÷è ìîæå
â³í áåç ïàì'ÿò³ ³ äåñü áëóêàº.
ß íàä³þñÿ ³ ìîëþ Áîãà. ßêùî
õòîñü çíàº áóäü-ÿêó ³íôîðìàö³þ
ïðî ìîãî ñèíà — áóäü ëàñêà,
äàéòå ìåí³ çíàòè! — çâåðòàºòüñÿ
äî âñ³õ íåáàéäóæèõ Ñâ³òëàíà.
Êîíòàêòí³ òåëåôîíè:
093–40–60–604, 063–71–96–
348, 063–15–73–988, 098–48–
01–707.

Владислав зі своєю молодшою сестричкою.
Зв'язок з хлопцем обірвався більше місяця тому

Вітання на мало прочищеному від снігу «п’ятачку»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ïîíåä³ëîê, 15 ëþòîãî,
âî¿íè-àôãàíö³ Êîçÿòèíùèíè
â³äçíà÷àëè 32-ãó ð³÷íèöþ âèâåäåííÿ â³éñüê ç Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí. Ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â âî¿íàì-àôãàíöÿì ïðîõîäèëî á³ëÿ
ñóìíîãî ñèìâîëó àôãàíñüêî¿
â³éíè — ñòåëè ÷îðíèé òþëüïàí.
Êîëè ìè éøëè íà ì³òèíã
ïàì’ÿò³, çóñòð³ëè ïîñò³éíîãî
÷èòà÷à ãàçåòè. Â³í ïîö³êàâèâñÿ,
êóäè òàê ïîñï³øàºìî? Êîëè ïî÷óâ â³äïîâ³äü, òî çàïèòàâ: «×îìó
âî¿íàì, ÿê³ âîþâàëè íà ÷óæ³é
òåðèòîð³¿, º ïàì’ÿòíèê. Íà íüîìó âèêàðáóâàí³ ³ìåíà çàãèáëèõ
êîçÿòèí÷àí Ñåðã³ÿ Ãåðàñèì÷óêà, Àíäð³ÿ Ãóìåíþêà, Ñåðã³ÿ
Êîìàðà, Îëåêñàíäðà ×åðíèïêà, Â³êòîðà Øóìáàðà, à á³ëÿ
ïàì’ÿòíèêà âî¿í³â, ÿê³ çàãèíóëè çà Óêðà¿íó, íà ñüîãîäí³øí³é
äåíü íàâ³òü ñí³ãó í³êîìó â³äêèíóòè. ² íàïèñ íà íüîìó íà÷å âæå
ïîõîðîíèëè é æèâèõ».

Активних членів «Спілки ветеранів Афганістану»
нагородили подяками та грамотами. За нагородою
їм доводилося йти вузьким коридором, тому що мало
відкидали снігу
Ìè íå çíàëè, ùî â³äïîâ³ñòè
íà öå ïàíó Ìèêîë³.
Ï³ñëÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â âî¿íàì-àôãàíöÿì, ðîçïî÷àâñÿ ì³òèíã ïàì’ÿò³. Ñåðåä ïðèñóòí³õ

áóëè ñèâî÷îë³ ÷îëîâ³êè, ÿê³,
âèêîíóþ÷è ñâ³é â³éñüêîâèé
îáîâ’ÿçîê íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ
äåðæàâ, áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ
ä³ÿõ. Íà àäðåñó âî¿í³â-³íòåðíà-

ö³îíàë³ñò³â ëóíàëè ñëîâà ïîäÿêè
â³ä êåð³âíèöòâà Êîçÿòèíñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ âî¿í³â-àôãàíö³â,
ì³ñüêîãî ãîëîâè, Êîçÿòèíñüêîãî
êîì³ñàð³àòó.
Àêòèâíèõ ÷ëåí³â «Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó» íàãîðîäèëè
ïîäÿêàìè òà ãðàìîòàìè. Çà íàãîðîäîþ ¿ì äîâîäèëîñÿ éòè âóçüêèì êîðèäîðîì, òîìó ùî ìàëî
â³äêèäàëè ñí³ãó. Õî÷à, ìîæëèâî,
òàê áóëî ïåðåäáà÷åíî, ùîá ïðîõîäèëè í³áè êîðèäîðîì Ñëàâè.
Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ áóâ ì³ñüêèé ãîëîâà ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ Îëåêñàíäð Ïóçèð. Éîãî
â³äçíà÷èëè çà ñï³âïðàöþ ç îðãàí³çàö³ºþ òà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó
«Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêðàéîííî¿
îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè
âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó».
Ï³ñëÿ ì³òèíãó ìè çâåðíóëèñÿ
äî Ìèêîëè Æèðíîãî, ÿê ïåðøîãî êåð³âíèêà Êîçÿòèíñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ âî¿í³â Àôãàí³ñòàíó ç
ïèòàííÿì, ç ÷îãî ïî÷àëàñÿ îðãà-

í³çàö³ÿ âî¿í³â-àôãàíö³â íàøîãî
ì³ñòà?
— Êîçÿòèíñüêà îðãàí³çàö³ÿ
âî¿í³â Àôãàí³ñòàíó, ÿê íå äèâíî, ïåðøà â Óêðà¿í³, — êàæå
ïàí Ìèêîëà. — ßêùî ñòîëè÷íà
îðãàí³çàö³ÿ â³äçíà÷èëà 30-ð³÷÷ÿ
ç äíÿ çàñíóâàííÿ, òî íàøà ä³º
âæå 32 ðîêè. Íàéïåðøèé áóäèíîê äëÿ âî¿í³â-àôãàíö³â òàêîæ
áóëî ïîáóäîâàíî â Êîçÿòèí³.
Öå ñòàëîñÿ ó 1990 ðîö³, êîëè
âî¿íè-àôãàíö³ âëàñíîðó÷ çáóäóâàëè íà áëàãîä³éí³ âíåñêè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é
òà ìåøêàíö³â ì³ñòà ³ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 30-êâàðòèðíèé
áóäèíîê.
— Ìèêîëî Ãðèãîðîâè÷ó,
íà áóäèíêó º ³ëþñòðàö³ÿ ïîä³é
àôãàíñüêîãî ïåð³îäó. Ñêàæ³òü,
áóäü ëàñêà, õòî éîãî àâòîð?
— Àâòîð íàøà îðãàí³çàö³ÿ.
Íà ïåéçàæ³ ïðèðîäè Àôãàí³ñòàíó ìè ðîçì³ñòèëè ðåàë³¿ â³éíè, —
ñêàçàâ Ìèêîëà Æèðíèé.
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ЛЕДЬ ПОКІЙНИКА НА ЗЕМЛЮ
НЕ УПУСТИЛИ. ПРО СНІГ І ДОРОГИ
Козятин у фото  Кожного тижня
ми об’їжджаємо наше місто в пошуках
цікавих фото. Цього разу зіркою
нашого репортажу стала вулиця
Василя Земляка. Вона хоча і в центрі
міста, але дуже погано почищена. Тут
ми застрягли в снігу і почули багато
цікавих думок козятинчан
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Çèìîâèõ âåëîñèïåäèñò³â ëþäè
íàçèâàþòü êàñêàäåðàìè. Íàçèâàþòü ¿õ íå òîìó, ùî âîíè âåëèê³
óì³ëüö³ ¿çäèòè â îæåëåäèöþ,
à òîìó, ùî ÷àñòî ïàäàþòü ç³
ñâîãî äâîêîë³ñíîãî ïåðåä ñàì³ñ³íüêîþ àâò³âêîþ. Ùîá íå áóòè
êàñêàäåðàìè, ìè ïåðåñ³ëè íà àâòîòðàíñïîðò. Âñå áóëî í³áè
íîðìàëüíî, ïîêè íå ïîâåðíóëè
íà âóëèöþ Âàñèëÿ Çåìëÿêà. Îõ,
ÿê ìè ïîøêîäóâàëè, ùî íå áóëè
òèìè êàñêàäåðàìè âå÷³ðíüîþ
ïîðîþ 10 ëþòîãî. Ïðîïîâçëè
äíèùåì àâò³âêè â³ä âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ äî âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî. Òàì ³ çóïèíèëèñü. Õòîçíà,
÷è çðóøèâ áè ç ì³ñöÿ çàë³çíèé
ê³íü íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà
áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè.
Íà äðóãèé äåíü, òîáòî 11 ëþòîãî, ìè, íàâ÷åí³ ã³ðêèì äîñâ³äîì, çíîâ ïåðåñ³ëè íà êàñêàäåðñüêèé òðàíñïîðò. ßê-íå-ÿê,
à ïî íåïðî¿çíèõ ä³ëÿíêàõ äîðîãè
õî÷ ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè íå ïîòð³áíî.
Ïåðøå, ùî ìè ïîáà÷èëè, ÿê
íà âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà òåíä³òíà, íåâåëèêà íà çð³ñò äâ³ðíèê
Â³êòîð³ÿ 3,5 õâèëèíè øêðåáëà
â êîíòåéíåð³ ìåòàëåâèì ñîâî÷-

êîì ñîëÿíó ñóì³ø.
Çà ïîâîðîòîì âæå ³íøà æ³íêàäâ³ðíèê ïîñèïàº òðîòóàð âóëèö³
Íåçàëåæíîñò³. Íåçàäîâîëåíèé
êîçÿòèí÷àíèí, ùî éøîâ òðîòóàðîì, êèíóâ íàì: «Âè ôîòîãðàôóéòå òàì, äå íå ïðî÷èùåí³ í³
âóëèö³, í³ òðîòóàðè». Ìè ïîðàäó
òîãî ÷îëîâ³êà â³çüìåìî äî óâàãè.
Òàê ìè ä³éøëè äî çóïèíêè àâòîáóñ³â «Ïîøòà». À çâ³äòè ó âñ³é
êðàñ³ ñòàëà ïåðåä î÷èìà âóëèöÿ
Âàñèëÿ Çåìëÿêà. Íàâ³òü íàòÿêó
íåìàº, ùî çà äåíü äî ïîïåðåäæåííÿ ñèíîïòèê³â ïðî ÷åðãîâó
íåãîäó, òóò ùîñü çì³íèëîñü. Êîçÿòèí÷àíêà Òåòÿíà êàæå:
— Ìè òåëåôîíóâàëè äî ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàì â³äïîâ³ëè, ùî öå
ºäèíà âóëèöÿ â ì³ñò³, ÿêà çàëèøèëàñÿ íå î÷èùåíîþ ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî í³êóäè ñí³ã âèâîçèòè.
Ïðàâäà öå ÷è í³, íàì íå â³äîìî,
àëå ãîâîðèëè ïåðåêîíëèâî, —
ñêàçàëà ïàí³ Òåòÿíà.
Ïàí Àíàòîë³é êàæå:
— ß ðîçóì³þ, âäåíü òóò íå âèéäå ïî÷èñòèòè — çàâàæàº òðàíñïîðò. Öå ìîæíà çðîáèòè äî ïî÷àòêó ðîáîòè ðèíêó ÷è ï³ñëÿ
éîãî çàêðèòòÿ.
Âèñëîâèëàñÿ ç ïðèâîäó íå÷èùåíî¿ äîðîãè ³ ìåøêàíêà âóëèö³
Ì³÷óð³íà Íàòàë³ÿ:

Втоптані, але не прочищені. Такий вигляд мають більшість
другорядних вулиць Козятина. Фото зроблене 17 лютого

— ×èñòèòè ñí³ã íà áàçàðí³é
âóëèö³ íå ìîæíà í³ â ÿêîìó
ðàç³. Ï³ä ñí³ãîì ë³ä, êîæåí
ïàäàþ÷èé ìîæå ñèëüíî òðàâìóâàòèñÿ. Îá ñí³ã ùå í³õòî
ñîá³ íîñà íå ðîçáèâ, — êàçàëà
æ³íêà.
²íøî¿ äóìêè áóëè ÷îëîâ³êè
³ æ³íêè, ÿê³ ãóðòîì âèçâîëÿëè
àâò³âêè ç³ ñí³ãîâîãî ïîëîíó. Òà
ðîáèëè öå òàê øâèäêî, ùî âîä³é ëåäâå âñòèã çàêðèòè äâåð³
çà ñîáîþ, à íàì íå âèñòà÷èëî
ìèò³, ùîá òàêèé åï³çîä ñôîòîãðàôóâàòè.
Óâå÷åð³ ìè ùå ðàç ïîáóâàëè íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà.
Íà ïåðåõðåñò³ ç âóëèöåþ Àíòîíîâè÷à, äå ùå òðè ãîäèíè òîìó
êîçÿòèí÷àíè ãåðî¿÷íî âèçâîëÿëè
ç³ ñí³ãîâî¿ êàø³ ëåãêîâèêè, äîðîãó ïðî÷èñòèëè. Ùîäî ñàìî¿
âóëèö³ Çåìëÿêà, òî í³ÿêèõ çì³í
òàì íå â³äáóëîñÿ. Ìîæå öå òàê
òðåáà? Çàïèòàëè ïðî öå ïåðåõîæèõ Ïîë³íó òà Âàëåíòèíó.
Âàëåíòèíà, ï³äíÿâøè ïàëåöü
äîãîðè, ñêàçàëà: «Âî». Ïîë³íà
êàæå:

Вулиця Василя Земляка 11 лютого

Âàëåíòèíà, íà
çàïèòàííÿ ïðî ñòàí
äîð³ã, ï³äíÿëà ïàëåöü
äîãîðè, ñêàçàëà: «Âî».
Ïîë³íà êàæå: «Õ³áà ÿ
éäó? ß áóêñóþ!»
— Õ³áà ÿ éäó, ÿ áóêñóþ.
Êîëè ïîâåðòàëèñÿ âóëèöåþ
Ãåðî¿â Ìàéäàíó äî ÷åðãîâîãî
ì³ñöÿ ðîáîòè, íàñ çóïèíèëà
ìåøêàíêà áóäèíêó 42 ³ ðîçïîâ³ëà íåâò³øíó ³ñòîð³þ. Êàæå:
— Â÷îðà òóò áóâ ïîõîðîí.
Íà öüîìó ïåðåõðåñò³, çàñòðÿãíóâøè â ñí³ã, ïîñëèçíóâñÿ ÷îëîâ³ê, ÿêèé ï³äòðèìóâàâ òðóíó ç
ïîê³éíèêîì. Ñëàâà Ãîñïîäó, âñå
îá³éøëîñÿ. Ïîìåðëîãî íà çåìëþ íå óïóñòèëè, ñòðàõóþ÷îãî
ï³äíÿëè ³ ò³ëüêè. ×îìó íå ïðî÷èñòèòè ïåðåõðåñòÿ? — çàïèòóº
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ.
Ó ñåðåäó, 17 ëþòîãî, ìè ùå ðàç
ïåðåâ³ðèëè, â ÿêîìó ñòàí³ äîðîãà íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà.
Çà 6 äí³â äîðîãó âòîïòàëè ñàì³
ãîðîäÿíè. Â äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ
õîäÿòü ëþäè ãðóçêèì ñí³ãîì.
Êîëè ôîòîãðàôóâàëè äîðîãó,
ï³ä³éøîâ äî íàñ ÷îëîâ³ê, ÿêèé
íàçâàâñÿ Ñòåïàíîì.
— ×è öå ñí³ã ïàäàâ ç ÿêèìîñü
äîì³øêàìè, ÷è â êîìóíàëüíèê³â
òåõí³êà ï³äõîäèòü äî ñïèñàííÿ.
ß áà÷ó ñâî¿ìè î÷èìà, ùî ãîðíóòü ñí³ã òóò êîæåí äåíü, ò³ëüêè
ïàðó àâò³âîê ïðî¿õàëè, ³ çíîâ äîðîãà ñòàº íå äóæå ïðîõ³äíîþ, —
ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.

Та сама вулиця вчора, 17 лютого

Як чистили дороги. Коментар ЖКГ
Ситуацію про стан доріг у козятинській громаді прокоментував заступник начальника
управління житлово-комунального господарства Іван
Вовкодав.
— Розчистку доріг від снігу ми
розпочинали з центральних
вулиць, тому що тут найбільше
транспорту, — каже Іван Вовкодав. — Також чистили дороги з
грунтовим покриттям, другорядні вулиці. Нам допомагали
підприємства (залізничного
транспорту, фермери), адже
ситуація була складна. На сьо-

годні (17 лютого), теж чистимо
дороги, якщо є якісь звернення.
От зараз на Флоріанівку транспорт поїхав. Дороги в місті
посипають, хоча зараз і мороз,
суміші вистачає. Що стосується
посипки вулиць сіл ОТГ, то вулиці, які в першу чергу потребують посипки (центральні), вони
на балансі вінницької служби
автомобільних доріг, їх утримує
автодор. А от другорядні вулиці, якщо треба розчистити, слід
звертатися до нас.
Контактний номер телефону
ЖКГ (04342) 2–22–41
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ЧОМУ БУЛО ХОЛОДНО У ШКОЛАХ?
Приморозило  Деякі школи
міста були змушені повернутися
до дистанційного навчання чи
скорочувати уроки через те, що у класах
була дуже низька температура. Чому так
сталося і яка ситуація зараз — розповіли
в Управлінні освіти та спорту
ОЛЕНА УДВУД

Ñïåðøó íàñ çàñèïàëî ñí³ãîì,
òåïåð âäàðèëè ìîðîçè. Âæå
òèæäåíü òåìïåðàòóðà çà â³êíîì ñòàá³ëüíî òðèìàºòüñÿ
íà ïîçíà÷ö³ ì³íóñ. Ðàçîì ç òèì,
ñòàëî õîëîäíî ó äåÿêèõ øêîëàõ
ì³ñòà. Íàø³ ÷èòà÷³ ïîâ³äîìèëè,
ùî ìèíóëîãî òèæíÿ ó øêîë³
¹ 1 ÷åðåç öå áóëè ñêîðî÷åí³
óðîêè, à øêîëà-ë³öåé âçàãàë³
ïîâåðíóëàñü äî äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ.
Ó ï’ÿòíèöþ, 12 ëþòîãî, ìè
òåëåôîíóâàëè äî Óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, àáè ä³çíàòèñÿ,
÷îìó ó øêîëàõ õîëîäíî. Ñèòóàö³þ ïðîêîìåíòóâàëà Îëåíà
Êàñàòê³íà, íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó. Çà ¿¿
ñëîâàìè, íàéêðèòè÷í³øà òåìïåðàòóðà áóëà ó ë³öåé-øêîë³.
Òàì ó êëàñàõ ó ï’ÿòíèöþ áóëî
â³ä 10 äî 11 ãðàäóñ³â òåïëà. Íàòîì³ñòü ó øêîë³ ¹ 1 òîãî äíÿ
áóëî 13–15 ãðàäóñ³â.
Òàêà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ÷åðåç
òå, ùî êîòåëüí³ íå ìîãëè çàáåçïå÷èòè ïîòð³áíó òåìïåðàòóðó.
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó
íåîäíîðàçîâî íàäñèëàëî ëèñòè

ç öüîãî ïðèâîäó äî òåïëîïîñòà÷àëüíèê³â.
— Ó íàñ ³ç òåïëîïîñòà÷àëüíèêîì óêëàäåí³ äîãîâîðè, äå âêàçàíî, ùî âîíè ìàþòü ïîäàâàòè
òåïëî â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà, — ðîçïîâ³ëà ãàçåò³ «RIA-Êîçÿòèí» Îëåíà Êàñàòê³íà, íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿

Ó ë³öå¿ â³äíîâèëîñÿ
íàâ÷àííÿ ó â³âòîðîê,
ó ñåðåäó — ó øêîëàõ
¹ 1 òà ¹ 6, ó ÷åòâåð
âèõîäèòü íà íàâ÷àííÿ
øêîëà ¹ 5
ì³ñüêî¿ ðàäè. — ª ãðàô³ê òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó. ßêùî íà âóëèö³, ïðèïóñòèìî, —7, òî ïîäà÷à
òåïëà ìàº áóòè ÿê ì³í³ìóì 72.
À ó íàñ íà âóëèö³ –10, à ïîäà÷à
òåïëà 36.
Ñèòóàö³þ ³ç íåäîñòàòíüîþ
ïîäà÷åþ òåïëà îáãîâîðþâàëè
íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, ùî â³äáóëîñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè

У школі №9, що в селі Козятині, журналісти були наприкінці січня,
коли учні вийшли на навчання після тритижневого січневого локдауну.
В класах була комфортна температура повітря
íà ñàéò³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè.
«Ïðèâîäîì ç³áðàííÿ çàñ³äàííÿ ñòàëà êðèòè÷íà ñèòóàö³ÿ, ùî
ñêëàëàñÿ ó çàêëàäàõ ñîö³àëüíî¿
ñôåðè òà îñâ³òè: â³ä ïîíåä³ëêà,
8 ëþòîãî, ó òåðèòîð³àëüíîìó
öåíòð³ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÊÏ «Ì³ñüêà ë³êàðíÿ», ÊÏ
«Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ¹ 1, ¹ 2, øêîëà-ë³öåé òåìïåðàòóðíèé ðåæèì ïîáèâ
óñ³ àíòèðåêîðäè îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó, àäæå ó ïðèì³ùåííÿõ,
çã³äíî ç³ ñêëàäåíèìè àêòàìè,

òåìïåðàòóðà êîëèâàëàñÿ â ìåæàõ
8–15 ãðàäóñ³â òåïëà! Öå ãðóáå
ïîðóøåííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì!» —
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Íà êîì³ñ³¿ âèð³øèëè, ùî òåïëîïîñòà÷àëüíèêè ìàþòü âèïðàâèòè ñèòóàö³þ äî ïîíåä³ëêà,
15 ëþòîãî.
Ó ïîíåä³ëîê âñå ³ ñïðàâä³ çì³íèëîñÿ. Äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
ÿê³ ïåðåéøëè íà «äèñòàíö³éêó»,
äîäàëèñÿ ùå é øêîëà ¹ 6, ùî
â ñìò Çàë³çíè÷íîìó, à òàêîæ
øêîëà ¹ 5, ùî íà ÏÐÁ.
Àáè ä³çíàòèñÿ, ÷è ïîâåðíóëèñÿ øêîëè äî çâè÷íîãî ðåæèìó íàâ÷àííÿ, ìè ïîâòîðíî

çàòåëåôîíóâàëè äî Óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà ñïîðòó âæå ó ñåðåäó,
17 ëþòîãî.
— Ó ë³öå¿ â³äíîâèëîñÿ íàâ÷àííÿ ó â³âòîðîê, 16 ëþòîãî,
ó ñåðåäó — ó øêîë³ ¹ 1 òà øêîë³
¹ 6, ó ÷åòâåð, 18 ëþòîãî, âèõîäèòü íà íàâ÷àííÿ øêîëà
¹ 5, — ïðîêîìåíòóâàëà ñèòóàö³þ
Îëåíà Êàñàòê³íà. — Çá³ëüøèëè
òåìïåðàòóðó íà ïîäà÷³, êëàñè
á³ëüø-ìåíø ïðîãð³ëèñÿ, òîìó
ä³òè ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ. Äî êîòåëåíü çàâåçëè âóã³ëëÿ, íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, çì³øàíå ðàçîì
³ç ëóøïèííÿì, ³ öå äàº êðàùó
òåìïåðàòóðó.

Де не буде світла? Графік
відключень на тиждень

Призначили помічників
двом депутатам

ОЛЕНА УДВУД

ОЛЕНА УДВУД

 Çà ³íôîðìàö³ºþ ç ñàéòó «Â³ííèöÿîáëåíåðãî», ó ÷åòâåð, 18 ëþòîãî, ³
ñåðåäó, 24 ëþòîãî, áóäóòü ïðîâîäèòè ðîç÷èñòêó òðàñè ó ñåë³ Êîçÿòèí³.
Íå áóäå ñâ³òëà îð³ºíòîâíî ç 9.30 äî
16.30 íà âóëèöÿõ Âîäîêà÷íà, Ãàéäàðà,
Äóá³í³íà, Ëóãîâà, Ìèðó, Ïèðîãîâà,
Ïîä³ëüñüêà, Ïîêðîâñüêà, Öåíòðàëüíà,
ïðîâ. Ìèðó.
Ó ï’ÿòíèöþ, 19 ëþòîãî, ðîç÷èñòêó
òðàñè ïðîâåäóòü ó Ðóáàíö³. Ñâ³òëà íå
áóäå îð³ºíòîâíî ç 9.30 äî 15.30 íà âóëèöÿõ Öåíòðàëüí³é, Êîëãîñïí³é, Ïèê³âåöüê³é òà Âåñåë³é.
Ó ïîíåä³ëîê, 22 ëþòîãî, ïëàíóºòüñÿ
ðîç÷èñòêà òðàñè ó Ìàõí³âö³. Åëåêòðèêó
â³äêëþ÷àòü îð³ºíòîâíî ç 9.30 äî 16.30
íà âóëèöÿõ Êóëàêà, Ãðóøåâñüêîãî,
Äðóæáè, Êâ³òíåâà, Êè¿âñüêà, Êîðîëüîâà, Ë³êàðíÿíà, Ìèðó, Ìàçóð³âêà,

Í³êîëüñüêîãî, Ñîíÿ÷íà, Òåðåøêîâî¿,
Øåâ÷åíêà, Øê³ëüíà, ïðîâ. Áàçàðíèé,
Áåðåãîâèé, Ìåõàí³çàòîð³â, Ìîëîä³æíèé, Ïîëüîâèé, Ñàäîâèé, Ñîáîðíèé,
Øåâ÷åíêà.
Ó â³âòîðîê, 23 ëþòîãî, ó ñåë³ áóäóòü
êîðîòêî÷àñí³ ïî÷åðãîâ³ â³äêëþ÷åííÿ
îð³ºíòîâíî ç 10.30 äî 12.00.
Ó Äóáîâèõ Ìàõàðèíöÿõ ìîæëèâå êîðîòêî÷àñíå ïî÷åðãîâå â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà ó ïîíåä³ëîê, 22 ëþòîãî, òà â³âòîðîê,
23 ëþòîãî, ç 10.30 äî 12.00.
Ó Êîçÿòèí³ ó â³âòîðîê, 23 ëþòîãî,
çíåñòðóìëÿòü âóëèöþ Âèííè÷åíêà.
Ñâ³òëà íå áóäå îð³ºíòîâíî ç 10.00 äî
16.30. À ó ñåðåäó, 24 ëþòîãî, ìîæëèâ³
êîðîòêî÷àñí³ ïî÷åðãîâ³ â³äêëþ÷åííÿ
ïî âñüîìó ì³ñòó ç 10.30 äî 12.00.
Ó Ãëóõ³âöÿõ íà â³âòîðîê, 23 ëþòîãî,
çàïëàíîâàíà ðîç÷èñòêà òðàñè. Ñâ³òëà íå
áóäå îð³ºíòîâíî ç 9.30 äî 16.30.

 Î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà Òåòÿíà ªðìîëàºâà
ïðèçíà÷èëà ïîì³÷íèê³â-êîíñóëüòàíò³â
Òåòÿí³ Ðèìø³, ñåêðåòàðþ ì³ñüêðàäè, à
òàêîæ äåïóòàòó â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» Àðòåìó Îëüõîì’ÿêó.
Öå â³äîìî ç òåêñòó ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿêå
îïóáë³êóâàëè íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Äëÿ ñåêðåòàðÿ ðàäè Òåòÿíè Ðèìø³ ïðèçíà÷èëè îäíîãî ïîì³÷íèêà. Íèì ñòàëà
Àíàñòàñ³ÿ Æàðñüêà, ñòóäåíòêà Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó.
Íà öèõ âèáîðàõ áàëîòóâàëàñÿ äî ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä ïàðò³¿ «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ
Ãðîéñìàíà».
Íàòîì³ñòü äåïóòàò Àðòåì Îëüõîì’ÿê ìàº
òðè ïîì³÷íèêè-êîíñóëüòàíòè. Ïåðøèé —
Àíäð³é Â³íí³ê. ²íôîðìàö³þ ïðî íüîãî ìè
íå çíàéøëè. Äðóãèé êîíñóëüòàíò — çàë³çíè÷íèöÿ Òåòÿíà Êîðí³é÷óê, äðóæèíà
íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìó-

íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Àíäð³ÿ Êîðí³é÷óêà,
ÿêèé, äî ðå÷³, òàêîæ áàëîòóâàâñÿ äî ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà».
Òðåò³é êîíñóëüòàíò — ï³äïðèºìåöü Òà¿ñ³ÿ
Ðàä³íà, äåïóòàòêà ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ
â³ä ïàðò³¿ «Êîíêðåòíèõ ñïðàâ».
Ïðàêòèêà ïðèçíà÷àòè ïîì³÷íèê³â-êîíñóëüòàíò³â äëÿ äåïóòàò³â — íå íîâà. Öå
ðîáèëè ³ çà êàäåíö³¿ Îëåêñàíäðà Ïóçèðÿ,
³ Îëåêñàíäðà Ãâåëåñ³àí³. Â³äïîâ³äíå ïîëîæåííÿ, ó ÿêîìó ïðîïèñàí³ îáîâ’ÿçêè,
ïðèéíÿëè ùå ó 2006 ðîö³.
Çàêîí «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ
ðàä» äîçâîëÿº îáðàíöþ ìàòè äî ï’ÿòè ïîì³÷íèê³â. Âîíè ïðàöþþòü íà ãðîìàäñüêèõ
çàñàäàõ. Òîáòî, íå îòðèìóþòü ãðîø³ çà
ñâîþ ðîáîòó. ¯õ ïðèçíà÷àþòü çà ïîäàííÿì äåïóòàò³â.
Ïîì³÷íèêàì-êîíñóëüòàíòàì âèäàþòü
ïîñâ³ä÷åííÿ. Âîíè äîïîìàãàþòü îáðàíöÿì
çä³éñíþâàòè äåïóòàòñüê³ ïîâíîâàæåííÿ.
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ДЕ І В ЧОМУ РАНІШЕ ЙШЛИ
ПІД ВІНЕЦЬ КОЗЯТИНЧАНИ
Ретро  Вже понад століття шлюби
реєструють у РАЦСі. Цю традицію
започаткували у 1917 році. Ми
розкажемо, де у Козятині колись
одружували молодят, а також, що
вдягали на церемонію розпису
ОЛЕНА УДВУД

СВІТЛИНА ЗІ СТОРІНКИ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА У ФЕЙСБУК

Íà Ãðóøåâñüêîãî, 15 ðîçòàøîâóºòüñÿ ñòàðîâèííà áóä³âëÿ, ÿê³é
âæå á³ëüøå ñòà ðîê³â. Ñüîãîäí³
òóò ôóíêö³îíóº Ìóçåé ³ñòîð³¿
ì³ñòà. À òðîõè á³ëüøå òðèäöÿòè
ðîê³â òîìó êîçÿòèí÷àíè ïðèõîäèëè ñþäè ðåºñòðóâàòè øëþáè,
àäæå òóò áóâ â³ää³ë ÐÀÖÑó.
Âçàãàë³ öÿ áóä³âëÿ íà Ãðóøåâñüêîãî ìàº äóæå áàãàòó ³ñòîð³þ.
Ó äîðåâîëþö³éíó ïîðó òóò áóëî
ïîøòîâå â³ää³ëåííÿ, ó ðàäÿíñüê³
÷àñè — âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè.
— Ïîøòà òóò áóëà íàâ³òü ï³ñëÿ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, — ðîçïîâ³äàº Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷, äèðåêòîð
Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà. — Äîïîêè
íå â³äêðèâñÿ ðàéîííèé âóçîë

çâ’ÿçêó, ùî íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³, íàâïðîòè «Ìàíäàðèíó».
Òîä³ öå ïðèì³ùåííÿ çâ³ëüíèëîñÿ
³ ñþäè ïåðåñåëèëè ÐÀÖÑ. Òóò
ðîçïèñóâàëèñÿ íàø³ êîçÿòèíö³. Äåÿê³ ñâ³òëèíè ïîòðàïèëè
äî íàñ. ß ïàì’ÿòàþ, ùî âèñåëèëè ÐÀÖÑ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âíî÷³
âïàëà ñòåëÿ. Äÿêóâàòè Áîãîâ³, öå
òðàïèëîñÿ íå âäåíü!
Ó íàøîìó ì³ñò³ â³ää³ë ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó
ïåðå¿æäæàâ íå ðàç. Äåÿêèé ÷àñ
øëþáè óêëàäàëè ó Ðàéîííîìó
áóäèíêó êóëüòóðè. Áóâ ïåð³îä,
êîëè ðîçïèñ ïðîâîäèëè ó Öåíòð³
äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³,
÷è Áóäèíêó ï³îíåð³â, ÿê éîãî
çíàþòü áàãàòî ì³ñöåâèõ. Òóò
óðî÷èñòó öåðåìîí³þ ïðîâîäè-

Атласна стрічка, весільні букетики і вінець, що
зберігаються у фондах Музею історії міста. Вони
належали Ганні Лупол із Могилів-Подільського району

ëè ó õîë³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³.
Çãîäîì êîçÿòèí÷àí ïî÷àëè ðîçïèñóâàòè ó Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, à ï³çí³øå — ó ïðèì³ùåíí³
êîëèøíüîãî áàíêó íà âóëèö³
Ïèëèïà Îðëèêà, äå ÐÀÖÑ ðîçì³ùóºòüñÿ äîñ³.
Ó ôîíäàõ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà çáåð³ãàºòüñÿ ê³ëüêà ñâ³òëèí ç
ðîçïèñó, à òàêîæ ïðåäìåòè îäÿãó
ìîëîäî¿ òà ìîëîäîãî.
Íåçì³ííèì àòðèáóòîì áóäüÿêî¿ íàðå÷åíî¿ áóëà âåñ³ëüíà
ñóêíÿ. Îäíà ç òàêèõ, äîâæèíîþ
äî êîë³íà, º ó íàøîìó ìóçå¿.
Âîíà äàòóºòüñÿ 1970–1980 ðîêàìè.
Îêð³ì âåñ³ëüíî¿ ñóêí³, ³, çâ³ñíî, ôàòè, íàðå÷åíà òàêîæ ìàëà
â³íåöü. Ïåðøèé òàêèé â³íîê
ðàçîì ç êâ³òêàìè ìîëîäî¿ ³ ìîëîäîãî ïîäàðóâàëà ìóçåþ êîçÿòèí÷àíêà Òåòÿíà ßêîâëºâà.
Â³í íàëåæàâ ¿¿ ñâåêðóñ³ Ãàíí³
Ëóïîë, ó ä³âîöòâ³ Äîìáðîâñüê³é,
1939 ðîêó íàðîäæåííÿ. Ç³ ñâî¿ì
÷îëîâ³êîì ²âàíîì Ãàííà óêëàëà
øëþá 6 òðàâíÿ 1962 ðîêó ó ñåë³
Áàá÷èíö³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó.
— Öåé â³íî÷îê âäàëîñÿ çáåðåãòè, òîìó ùî ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ áóëî ïðèéíÿòî çáåð³ãàòè â³íêè çà îáðàçàìè, — êàæå äèðåêòîð Ìóçåþ
³ñòîð³¿ ì³ñòà. — Öå áóâ îáåð³ã äëÿ
âåñ³ëüíî¿ ïàðè.
Þë³ÿ Ñîðîêà òàêîæ ïîäàðóâàëà ìóçåþ â³íî÷îê, áóêåòèêè íàðå÷åíîãî, íàðå÷åíî¿ òà ñâ³òèëêè.
Âîíè äàòóþòüñÿ 1967 ðîêîì ³ íàëåæàëè Ãàëèí³ Êîæàí 1939 ðîêó
íàðîäæåííÿ. Ðîçïèñ ïðîâîäèëè
ó ñåë³ Øèðì³âêà.
Ùå äâ³ ñâî¿ âåñ³ëüí³ êâ³òêè ïîäàðóâàëà Çîÿ Êðàâ÷óê. Äî ðå÷³,
âîíà ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì ðîçïèñóâàëàñÿ ó òîé ïåð³îä, êîëè ÐÀÖÑ
ðîçì³ùóâàâñÿ ó ïðèì³ùåíí³ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà.

Молодята йдуть на розпис до РАЦСУ на Грушевського, 15.
Сьогодні тут розташований Музей історії міста
Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷ êàæå, ùî òàê³
âåñ³ëüí³ â³íî÷êè — âåëèêà ð³äê³ñòü. Âîíè íàäçâè÷àéíî êðèõí³,
òîìó çáåðåãòè ¿õ âàæêî.
— Ö³ â³íî÷êè âèãîòîâëåí³ ç
ïàðàô³íó. Â³í ïñóºòüñÿ â³ä ïåðåïàä³â òåìïåðàòóðè, — êàæå Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷. — Òîìó çàéâèé
ðàç ¿õ êðàùå íå òîðêàòèñÿ, áî
â³ä öüîãî êâ³òè ³ ÿã³äêè äåôîðìóþòüñÿ. Òàê³ â³íî÷êè áóëè ³
â äîâîºííèé, ³ â ï³ñëÿâîºííèé
ïåð³îä. ßã³äêè ³ êâ³òè, ÿêèìè
ïðèêðàøåí³ â³íö³, âèãîòîâëÿëè
ç âàòè, ÿêó çàíóðþâàëè ó ðîçïëàâëåíèé ïàðàô³í. Êîæíà êâ³òêà ðîáèëàñÿ âðó÷íó. Çáåðåãòè
äî öüîãî ÷àñó òàê³ â³íêè — öå
âåëè÷åçíà ð³äê³ñòü.
Ïðîòå íå âñ³ ìîëîä³ ìîãëè ñîá³
äîçâîëèòè âåñ³ëüíèé îäÿã. Öå
êîøòóâàëî íåìàëèõ ãðîøåé,
òîìó ìîëîäÿòà ç á³äíèõ ðîäèí
îäðóæóâàëèñÿ ó á³ëüø ñêðîìíîìó âáðàíí³.
— Ó ôîíä³ ìóçåþ º ñâ³òëèíà äåñü 20–30 ðîê³â, çðîáëåíà

ó äåíü øëþáó, — ðîçïîâ³äàº
Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷. — Íà í³é çîáðàæåí³ íàðå÷åíèé ³ íàðå÷åíà
ó êèðçîâèõ ÷îáîòÿõ. Íà ä³â÷èí³ — êîðîòêà ñóêíÿ äî êîë³íà ³
íà ãîëîâ³ â³íî÷îê.
Ñïåö³àëüíî äî Äíÿ çàêîõàíèõ
ó ìóçå¿ îôîðìèëè âèñòàâêó, äå
ïðåäñòàâëåí³ âåñ³ëüí³ ôîòî, êóñòàðí³ «âàëåíòèíêè» ðàäÿíñüêîãî
ïåð³îäó, à òàêîæ âåñ³ëüí³ â³íî÷êè. Òîæ ìîæíà ïîáà÷èòè öþ
êðàñó íà âëàñí³ î÷³. Àëå íå çàáóäüòå îäÿãíóòè çàõèñíó ìàñêó.
Ìóçåé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî, 15.
Ïðàöþº ó áóäí³ ç 9 äî 18.
Ïðàö³âíèêè ìóçåþ ïëàíóþòü
ðîçøèðèòè ñâîþ êîëåêö³þ âåñ³ëüíèõ àòðèáóò³â, à òàêîæ øóêàþòü ñâ³òëèíè êîçÿòèí÷àí, ùî
óêëàäàëè øëþá íà Ãðóøåâñüêîãî, 15. Òîæ ÿêùî âè ìàºòå âäîìà
òàê³ ðå÷³ ³ áàæàºòå íèìè ïîä³ëèòèñÿ, ìîæåòå ïðèéòè äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà ÷è çâ’ÿçàòèñÿ
ç äèðåêòîðîì ó Ôåéñáóê.

На чемпіонаті області завоювали весь п’єдестал
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó â³âòîðîê, 16 ëþòîãî, ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ñåðåä
ä³òåé 2006 ð. í. òà ìîëîäøèõ.
Ïðîõîäèëè çìàãàííÿ â êðèòîìó
ìàíåæ³ «Êîëîñ». Êð³ì ëåãêîàòëåò³â Â³ííè÷÷èíè, â ÷åìï³îíàò³
âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè Æèòîìèðñüêî¿ òà Õìåëüíèöüêî¿
îáëàñòåé. Ö³ çìàãàííÿ áóëè
â³äá³ðêîâèì åòàïîì äëÿ ôîðìóâàííÿ êîìàíäè Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè
â çàêðèòèõ ïðèì³ùåííÿõ, ÿêèé
ïðîéäå ó Êèºâ³ 26–28 ëþòîãî.

Âäàëî íà öèõ çìàãàííÿõ âèñòóïèëè ñòðèáóíè ó âèñîòó
Êîçÿòèíñüêî¿ ÄÞÑØ. Ä³â÷àòà
âçàãàë³ çàéíÿëè âåñü ï'ºäåñòàë
ïîøàíè. Ïåðøå ì³ñöå ó ªëèçàâåòè ×îðíî¿. Óëÿíà Ëàê³é÷óê
ïîâåçëà ç îáëàñíîãî öåíòðó
äîäîìó ñð³áíó íàãîðîäó. Äàøà
Ïåðåâåðçîâà öüîãî ðàçó çàéíÿëà
òðåòº ì³ñöå. ×åòâåðòå òà ï’ÿòå
ì³ñöå òàêîæ çà êîçÿòèí÷àíêàìè.
Ñîô³ÿ Êèðè÷èøèíà ô³í³øóâàëà
íà ÷åòâåðò³é ïîçèö³¿, à Çëàòà ßí÷åâñüêà çàìêíóëà ï’ÿò³ðêó êðàùèõ ñïîðòñìåíîê îáëàñò³ â ñâî¿é
â³êîâ³é ãðóï³.

Ñåðåä þíàê³â íå áóëî ð³âíèõ
Îëåêñ³þ Ëÿñêîâöþ. Â³í ïîäîëàâ
ïëàíêó ç îñîáèñòèì ðåêîðäîì
170 ñì.
Ìè çàïèòàëè òðåíåðà
ÊÞÄÑØ Âîëîäèìèðà Ãàëèöüêîãî, ÷è çàäîâîëåíèé â³í
ðåçóëüòàòàìè ñïîðòñìåí³â ³ õòî
âæå âêëþ÷åíèé â êîìàíäó Â³ííè÷÷èíè íà ëþòíåâèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè?
— Ç³ ñêëàäîì íà ñòîëè÷í³ ³ãðè
âèçíà÷èìîñü ï³ñëÿ òóðí³ðó ïàì’ÿò³
Äåì’ÿíþêà. Äóìàþ, ùî ïî¿äåìî
âñ³ì öèì ñêëàäîì, ïëþñ Êèðèëî
Ëóöåíêî, — ñêàçàâ òðåíåð.

Уляна Лакійчук, Єлизавета Чорна, Дар'я Переверзова
та Софія Киричишина. Дівчата зайняли всі почесні місця
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ЮНІ, КРЕАТИВНІ, ТАЛАНОВИТІ
Творчість  Козятинський центр
дитячої та юнацької творчості відновив
роботу після карантину. Журналістка
завітала на творчі гуртки з рукоділля:
«Естетика побуту», «Барви» та «Сувенір».
Їх вихованці здобувають перші призові
місця в обласних та всеукраїнських
конкурсах. Що саме виготовляють
талановиті козятинці?
ЛЕСЯ КЕСАРЧУК

Íà ãóðòêó «Åñòåòèêà ïîáóòó»
õëîï÷èêè òà ä³â÷àòà àêòèâíî
çàéíÿò³ âèøèâêîþ, ñòâîðåííÿì
òâîð÷èõ ïîðîáîê. Ðîçïîä³ëåí³
çàíÿòòÿ íà äâ³ ãðóïè, à ïðèéìàþòü îõî÷èõ ç äðóãîãî êëàñó
äî âîñüìîãî.
Ñàøà Ïàâëþê â³äâ³äóº ãóðòîê äðóãèé ð³ê. Ñîðîì’ÿçëèâî
ðîçïîâ³äàº: «Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ
âèøèâàòè, ùå ÿ çðîáèâ ÿëèíêó
³ç âàòíèõ äèñê³â». Ïîðó÷ êâ³òêîâèé áóêåòèê ïîêàçóº Ë³ë³ÿ
Ãàäàøîâà. Ä³â÷èíêà ç ðîäèíîþ
ïåðå¿õàëà â Êîçÿòèí ç Îäåñè.
Õî÷à â ãóðòêó â³äíåäàâíà, àëå
ç çàõîïëåííÿì ðîçïîâ³äàº ïðî
ñâî¿ âðàæåííÿ.
— ß ëþáëþ ë³ïèòè ³ ìàëþâàòè ³ ìåí³ òóò äóæå ïîäîáàºòüñÿ, — êàæå ä³â÷èíêà.
Âèøèâàòè ñòð³÷êàìè íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ Â³êòîð³¿
Øåâåëü. Ä³â÷èíêà íàâ÷àºòüñÿ
ó ï’ÿòîìó êëàñ³. Òóò ìàº äðóç³â
³ òîìó çàâæäè ç ãóðòêà ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó ç ãàðíèì íàñòðîºì.
À îò âèøèâêîþ íà êàðòîí³ çàõîïëþºòüñÿ Ìèðîñëàâà
Øåâ÷óê. Ä³â÷èíà â³äâ³äóº ãóðòîê äðóãèé ð³ê. Ï³ä ÷àñ íàøî¿
ðîçìîâè âîíà íå ïîêèäàëà âèøèâàòè.
— Ëþáëþ ïîºäíóâàòè ñâîº
íàâ÷àííÿ ç òâîð÷³ñòþ, à âèøèâàííÿ ìåí³ ïðèíîñèòü ðàä³ñòü, — ðîçïîâ³äàº çà ðîáîòîþ Ìèðîñëàâà. — Ïðèõîäæó
íà ãóðòîê â ãàðíîìó íàñòðî¿,
à éäó ç³ ùå êðàùèì. Ó ìåíå
âäîìà º óëþáëåíà êàðòèíà
«Äæèí», âîíà íàéâàæ÷à, àëå
ìåí³ ïðèºìíî, ùî ÿ ¿¿ ñàìà
ìîãëà âèøèòè.
ПЕРЕМОГА НА
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ
КОНКУРСІ
Êåð³âíèê ãóðòêà ïèøàºòüñÿ
êîæíîþ äèòèíîþ. Â íîâîìó
ðîö³ â³äâ³äóâà÷êà ãóðòêà Àë³íà
Áîðåöüêà ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ
âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Íîâîð³÷íà êîìïîçèö³ÿ».
— Ñòâîðåííÿ íàøî¿ òâîð÷î¿
êîìïîçèö³¿ «Òàíîê ñí³ãîâèê³â»
ñïðèÿâ ïåðåäíîâîð³÷íîìó íà-

ñòðîþ, — êàæå êåð³âíèê ãóðòêà
Íàòàë³ÿ Âîéöåõ³âñüêà. — Ìè
âèð³øèëè ç Àð³íîþ Áîðåöüêîþ, ó÷åíèöåþ 3 êëàñó øêîëè-ë³öåþ ñòâîðèòè çèìîâó àòìîñôåðó: ÿëèíêó ï³ä ñí³ãîì, ç
âåñåëèìè ñí³ãîâèêàìè ó òàíêó.
ßëèíêà âèãîòîâëåíà ç³ çâè÷àéíèõ âàòíèõ äèñê³â, à ñí³ãîâèêè — ç â³äïðàöüîâàíèõ åëåêòðè÷íèõ ëàìïî÷îê, íàä ÿêèìè
Àð³íî÷ö³ íàéá³ëüøå äîâåëîñÿ
òâîð÷î ïðàöþâàòè. ßëèíêà òà
ñí³ãîâèêè ðîçì³ùåí³ íà äèñêó, ÿêèé ùå é êðóæëÿº. Îñü ç
òàêèõ ìàòåð³àë³â, ÿê³ ìè çàçâè÷àé â ïîâñÿêäåíí³ âèêèäàºìî
ó ñì³òíèê, ìîæíà çàâäÿêè òâîð÷³é óÿâ³ âèãîòîâëÿòè ÷óäîâ³ âèðîáè, ùî ìèëóþòü îòî÷óþ÷èõ ³
íàâ³òü çàéìàþòü ïðèçîâ³ ì³ñöÿ
íà âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³.
Ñàìå â íàøîìó ÖÄÞÒ ãóðòê³âö³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ðîçêðèòè,
óäîñêîíàëþâàòè ³ çáàãàòèòè ¿¿.
НЕЗВИЧАЙНИЙ ДЕКОР З
МІШКОВИНИ
Çàõîäæó íà çàíÿòòÿ ãóðòêà
«Ñóâåí³ð». Ä³òè ç ò³ñòà ë³ïëÿòü
êàðòèíó. Íà ñò³íàõ êàðòèíè ç
ì³øêîâèíè. Öåé ìàòåð³àë ïîëþáëÿº ïåðåòâîðþâàòè ó íåçâè÷àéí³ âèðîáè Àë³íà Ëåâ÷èê.
Ä³â÷èíà, äî ðå÷³, íåùîäàâíî
çäîáóëà ïåðøó ïðåì³þ ó Âñåóêðà¿íñüêîìó ôåñòèâàë³-êîíêóðñ³ ìèñòåöòâ «Òàëàíîâèòèé ß».
Þíà ìàéñòðèíÿ ç ôîàì³ðàíó
ñòâîðèëà êîìïîçèö³þ êâ³ò³â.
— Ôîàì³ðàí çì³íþº ôîðìó
ïðè îáðîáö³, çà äîïîìîãîþ
ïðàñêè ìè éîãî íàãð³âàºìî ³
ñêðó÷óºìî êâ³òè. Äàë³ ôàðáóºìî, òîíóºìî, — ðîçïîâ³äàº
Àë³íà. — ß â³äâ³äóþ ãóðòîê
òðåò³é ð³ê. Ìåí³ òóò ñïîäîáàëîñü ç ïåðøèõ çàíÿòü. Ìè òóò
ë³ïèìî, ìàéñòðóºìî. ß ëþáëþ
ðîáèòè êàðòèíè, ð³çí³ ïîðîáêè
³ ñóâåí³ðè ç ì³øêîâèíè. Ìè
ïîºäíóºìî ì³øêîâèíó ç êàâîþ.
ß ñàìà çðîáèëà ã³òàðó ç ì³øêîâèíè. Öå ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà.
Ùå âèãîòîâèëà ìîòîöèêë, ñàìà
ïðèäóìóâàëà, ÿê éîãî çðîáèòè,
àäæå ³íôîðìàö³¿ ³ çðàçê³â ÿ í³äå
íå çíàõîäèëà. Òàêîæ ÿ ðîáèëà
êàðòèíó ç ïëàñòèêîâèõ êðèøå÷îê, ³ âàçó ç ïëÿøêè.

Àë³íà Ëåâ÷èê îòðèìóº ñòèïåíä³þ ì³ñüêîãî ãîëîâè. ¯¿
êåð³âíèê Ñâ³òëàíà Ãóìåíþê
äîäàº, ùî ä³â÷èíà òðè ðîêè
ïîñï³ëü çà âëàñí³ âèðîáè îòðèìóº íàãîðîäè. ² îñü ¿¿ íàéêðàùó ðîáîòó çàáðàëè äî ñòîëèö³,
à çâ³äòè âæå íå ïîâåðòàþòü.
ШЕДЕВРИ З ПРИРОДНИХ
МАТЕРІАЛІВ
Ó ðîáî÷îìó êàá³íåò³ ãóðòêà
«Áàðâè», ³ ñïðàâä³ êîæíà ñò³íà,
êóòî÷îê íàïîâíåíèé áàðâèñòèìè êàðòèíàìè, äåêîðàòèâíèìè
âèðîáàìè, ïîðîáêàìè, ðàìêàìè, ñóâåí³ðàìè. Âèõîâàíö³
ãóðòêà ñàìå âèãîòîâëÿëè êàðòèíó ç ÿº÷íî¿ øêàðàëóïè.
— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî
ä³òè ìàþòü ñâ³é òâîð÷èé ï³äõ³ä. Â ãóðòêó ïðîõîäÿòü òðè
çàíÿòòÿ ïî 45 õâèëèí. Â ìåíå
çàðàç çàéìàºòüñÿ ñòàðøà ãðóïà, — ãîâîðèòü Àíæåëà ²âàíöîâà, êåð³âíèê ãóðòêà «Áàðâè».
Äàë³ ïîêàçóº êàðòèíó, âèãîòîâëåíó ç òèðñè, ç 3D åôåêòîì,
âèòèíàíêè ç ïàïåðó, êàðòèíè ç

Аріна Борецька показує композицію «Танок сніговиків».
З цією роботою вона перемогла на всеукраїнському конкурсі

Ç ìàòåð³àë³â,
ÿê³ ìè çàçâè÷àé
â ïîâñÿêäåíí³
âèêèäàºìî ó ñì³òíèê,
ìîæíà âèãîòîâëÿòè
÷óäîâ³ âèðîáè
ê³ñòî÷îê ñëèâè ïåðñèêà, àëè÷³, ç ê³ñòî÷îê äèí³, êàâóíà. Çàïèòóþ, ÷è ñêëàäíî ñàìîòóæêè
çðîáèòè òàêó êàðòèíó?
— Ñïåðøó ðîáèòüñÿ ìàëþíîê, ïîò³ì çåðíÿòà íàêëåþþòüñÿ, à ïîò³ì êîæíó íàñ³íèíó ðîçìàëüîâóþòü ôàðáàìè,
à òîä³ âñå öå ëàêóºìî, — êàæå
ïàí³ Àíæåëà. — Îñü â íàñ ùå
º ðàìî÷êè ç ã³ïñó, øêàòóëêè,
ìàãí³òèêè, ç ðàêóøîê ñóâåí³ðè.
Ãîëîâíå â ö³é ñïðàâ³ — ôàíòàç³ÿ ³ áàæàííÿ. Òóò º ä³òè, ùî
õîäÿòü íà ãóðòîê óæå ø³ñòü ðîê³â, àäæå âîíè ñåáå òóò çíàéøëè ³ ¿ì òóò ïîäîáàºòüñÿ.
Îäíà ç òàêèõ ó÷åíèöü — Ñîô³ÿ Áåðåçþê. Ä³â÷èíà öüîãîð³÷ òåæ çäîáóëà ïðèçîâå ì³ñöå
ó âèñòàâö³-êîíêóðñ³. Âîíà âèãîòîâèëà êàðòèíó «Íîâîð³÷íà
êîìïîçèö³ÿ».
— Âñÿ êàðòèíà — öå âèë³ïëåí³ ç ã³ïñó ñí³ãîâèê, ïîäàðóíêè
òà ïðèêðàñè, ÿê³ ðîçìàëüîâàí³
ó ñâÿòêîâ³ êîëüîðè, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — ß çìàëå÷êó
ëþáèëà ìàëþâàòè ³ ñàìå òîìó
ÿ çàïèñàëàñü ñþäè ó ãóðòîê.
Òâîð÷³ñòü äîïîìàãàº ìåí³ ðîçâàíòàæèòè ìîçîê ³ â³äïî÷èòè.
ß òàêîæ ëþáëþ ðîáèòè âèòèíàíêè. Âèãîòîâèëà âèð³çíèé
ïîðòðåò Ëåñ³ Óêðà¿íêè ³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ìîÿ òâîð÷³ñòü
³äå ç ñåðöÿ ³ öå áóäå ç³ ìíîþ
äî ê³íöÿ æèòòÿ.

Вихованці гуртка «Естетика побуту». Дівчата полюбляють
вишивати стрічками, на картоні та хрестиком

Софія Березюк виготовила з гіпсу новорічну святкову
картину. Каже, що змалечку любила малювати і саме тому
записалася в гурток
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РОК-ГУРТ, УЧАСНИК ЯКОГО СТАВ
СВЯЩЕННИКОМ — «ШМІДТА 26»
Наші люди  Продовжуємо
розповідати про наші легендарні
рок-гурти початку 2000-них. Нині
знайомимо із «Shmidta 26». Ексклюзивні
світлини шмідтів 15-річної давнини, які
нам вдалося знайти, та усе найцікавіше
про гурт — у нашому матеріалі
ОЛЕНА УДВУД

Ïðî «øì³äò³â» íå ðàç ïèñàëè
ì³ñöåâ³ ãàçåòè. Öåé ãóðò ó ñâ³é
÷àñ áóâ íàñò³ëüêè ïîïóëÿðíèì,
ùî ïðî íüîãî ó Êîçÿòèí³ ÷óëè
íàâ³òü ò³, õòî íå ö³êàâèâñÿ ðîêìóçèêîþ. Ïàì’ÿòàþ, íà îäí³é
ç áàãàòîïîâåðõ³âîê ó ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ ì³ñòà êîëèñü áóëî
âåëè÷åçíå ãðàô³ò³ ç íàïèñîì
«Shmidta 26». ², ÿêùî íå ïîìèëÿþñü, âîíî áóëî òàêå íå îäíå.
Øì³äòè ïî÷àëè ãðàòè
ó 2003 ðîö³. ¯õ áóëî ï’ÿòåðî. Óñ³
íàâ÷àëèñÿ â ÷åòâåðò³é øêîë³
(íèí³øíÿ ë³öåé-øêîëà), äåÿê³ íàâ³òü áóëè îäíîêëàñíèêàìè. Ñåðã³é
Ëóïîë ãðàâ íà ñîëî-ã³òàð³, éîãî
îäíîêëàñíèê Îëåêñ³é Ïëèñàê áóâ
áàñèñòîì, Îëåêñ³é Íîâîæèëîâ
òåæ ãðàâ íà ã³òàð³, Àíäð³é ×óïðèíà, ÿêîãî äðóç³ íàçèâàëè ×óïà,
áóâ áàðàáàíùèêîì ³ äåÿêèé ÷àñ
ïàðàëåëüíî ãðàâ ó «Êîíòðàñò³».
Âîêàë³ñòîì «Shmidta 26» ñïåðøó
áóâ Âàäèì ßêîâåíêî. Ñüîãîäí³
êîçÿòèí÷àíè çíàþòü éîãî ÿê îòöÿ
Âàäèìà — â³í ïðèéíÿâ ñàí ñâÿùåííèêà ³ ñòàâ íàñòîÿòåëåì õðàìó
ñâÿòîãî Ëóêè Êðèìñüêîãî.
— ß çàê³í÷èâ íàøó ìóçè÷íó
øêîëó ïî êëàñó ôîðòåï³àíî, —
ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ëóïîë, ã³òàðèñò «Shmidta 26». — Âæå êîëè
ÿ çàê³í÷óâàâ ìóçè÷íó øêîëó,
ìåí³ ÷îìóñü çàõîò³ëîñÿ ãðàòè

Шмідти на «МузЕнтропії» у Вінниці.
Учасник гурту Сергій Лупол став
одним із засновників цього фестивалю

íà ã³òàð³. ß çàïèñàâñÿ íà ôàêóëüòàòèâ ³ ïî÷àâ ãðàòè íà ã³òàð³. Íàâ÷èâ äåÿêèõ ñâî¿õ äðóç³â,
òîãî æ Ïëèñàêà, íàøîãî áàñèñòà.
² â íàñ âèíèêëà ³äåÿ — ÷îìó á
íå ç³áðàòèñÿ ³ íå ïîãðàòè ðàçîì?
ЧОМУ САМЕ ШМІДТА І ЧОМУ
ПІД НОМЕРОМ 26?
Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî õëîïö³ ñòàëè çáèðàòèñÿ â ãàðàæ³
íà Øì³äòà, 26. Ñàìå òàì ó ñâ³é
÷àñ ìåøêàâ Ñåðã³é Ëóïîë. Òàê
ãóðò ³ îòðèìàâ íàçâó. Îäðàçó âèíèêàº ïèòàííÿ — ÿê äî öüîãî
ñòàâèëèñÿ áàòüêè? Áî ðåïåòèö³¿ — öå ãîëîñíî.
— Âîíè äî öüîãî ñòàâèëèñÿ ïðåêðàñíî ³ ç ðîçóì³ííÿì.
Ó ìåíå âîíè ïðîãðåñèâí³. Ç
öèì ïèòàíü í³êîëè íå áóëî æîäíèõ, — â³äïîâ³äàº Ñåðã³é.
ßê ³ áóäü-ÿêèé ãóðò, ùî ïî÷èíàº ç íóëÿ, «Shmidta 26» ç³øòîâõíóëèñÿ ç ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ — â³äñóòí³ñòþ àïàðàòóðè. Àëå ó õëîïö³â åíòóç³àçìó
áóëî — õî÷ â³äáàâëÿé, òîæ öå ¿õ
íå ñïèíèëî. Âîíè ãîòîâ³ áóëè
ðîáèòè ³íñòðóìåíòè íàâ³òü ç
òîãî, ùî òðàïëÿëîñÿ ï³ä ðóêîþ.
— Ïåðøà íàøà áàðàáàííà
óñòàíîâêà áóëà íàï³âñàìîðîáíà, — çãàäóº íàø ñï³âðîçìîâíèê. — Çâ³ñíî, öå áóëî íå çîâñ³ì
òå, ùî òðåáà. Íà íîðìàëüíó,
òîáòî, ôàáðè÷íó óñòàíîâêó ìè

Учасники «Shmidta 26». Зліва направо: Андрій Чуприна,
Олексій Плисак, Микола Волинець, Олексій Новожилов,
Сергій Лупол

ïî 30 ãðèâåíü ñêèäàëèñÿ. Íà òîé
ìîìåíò 30 ãðèâåíü — òî áóëè
íîðìàëüí³ ãðîø³. Öå áóëè ñòàð³
äîáð³ ÷àñè, êîëè äîëàð áóâ ùå
ïî ï’ÿòü, à íå ïî 28. ² íà òèõ
30 ãðèâåíü ìîæíà áóëî áàãàòî
÷îãî êóïèòè. Íàïðèêëàä, äåñÿòîê ê³íäåð³â. Ñüîãîäí³ çà 30 ãðèâåíü íå êóïèø ³ îäíîãî.
— Ã³òàðè ìè ðåìîíòóâàëè, —
ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê. — ß, ÿê
ðàä³îåëåêòðîíùèê, áàãàòî ÷îãî
ðîáèâ. Ïîò³ì âîíî ðîçâèâàëîñÿ.
Ìè ïî÷àëè ïðàöþâàòè, ï³äïðàöüîâóâàòè. Ïðîãðåñ áóâ.
«ЧЕРВОНА НАДІЯ»
Íàïèñàâøè ïåðø³ ï³ñí³, øì³äòè ïî÷àëè âèñòóïàòè.
— Ïåðøèé âèñòóï áóâ ó íàø³é
ð³äí³é ÷åòâåðò³é øêîë³. Ñåðåä
ïóáë³êè áóëè â÷èòåë³. Îò âîíè
íàñ çóñòð³ëè íå äóæå, — ñì³ºòüñÿ Ñåðã³é. — Äî ðå÷³, ï³ñëÿ òîãî
âèíèêëà ï³ñíÿ «×åðâîíà Íàä³ÿ».
×åðâîíà Íàä³ÿ — öå íàøà â÷è-

Гурт мав свого кота.
Його звали Шмайзер

òåëüêà ³ñòîð³¿ Íàä³ÿ ²âàí³âíà.
Âîíà òîä³ äóæå â øòèêè íàñ
ñïðèéíÿëà. Ñêàçàëà, ùî íàñ
òðåáà âèãíàòè ³ á³ëüøå í³êîëè
ñþäè íå ïóñêàòè.
Øì³äòè âèêîíóâàëè ëèøå
âëàñí³ ï³ñí³, æîäíèõ êàâåð³â.
Ñïåðøó àâòîðîì áóâ Âàäèì ßêîâåíêî. Òîä³ êîìïîçèö³¿ ÷èìîñü
íàãàäóâàëè ðåïåðòóàð «Îêåàíó
Åëüçè», áóëè ñïîê³éíèìè. Êîëè
Âàäèì ïîêèíóâ ãóðò, âîêàë³ñòîì
ñòàâ Îëåêñ³é Íîâîæèëîâ. Òåïåð
âæå â³í ïî÷àâ ïèñàòè ï³ñí³. Òîä³
«Shmidta 26» ïî÷àëè ãðàòè á³ëüø
âàæêó ìóçèêó.

Âîêàë³ñòîì «Shmidta
26» ñïåðøó áóâ Âàäèì
ßêîâåíêî. Ñüîãîäí³
êîçÿòèí÷àíè çíàþòü
éîãî ÿê ñâÿùåííèêà,
îòöÿ Âàäèìà
— Ó íàñ ñòèëü íå áóâ äóæå
âèçíà÷åíèé, — êàæå Ñåðã³é Ëóïîë.— Êîæåí òÿæ³â äî ÷îãîñü ñâîãî ³ ñòèëü âèõîäèâ äóæå ö³êàâèé.
Ìè âñ³ ëþáèëè ñëóõàòè êëàñè÷í³
ðîê-ãðóïè, òèïó «Led Zeppelin»,
«Deep purple». Öå òàêîæ â³äçåðêàëþâàëîñÿ ó íàø³é òâîð÷îñò³.
Ï³çí³øå äî ãóðòó ïðèºäíàâñÿ Ìèêîëà Âîëèíåöü. Â³í ãðàâ
íà êëàâ³øíèõ.
Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî ïåðøèé ÷àñ õëîïö³ ðåïåòèðóâàëè
â Ñåðã³ºâîìó ãàðàæ³. Çãîäîì
âîíè ñòàëè çáèðàòèñÿ íà ð³çíèõ
ðåïåòèö³éíèõ áàçàõ.
— ²ç öèì íàì ùàñòèëî, —
êàæå Ñåðã³é. — Ìè äîìîâèëèñü
çà Áóäèíîê ï³îíåð³â, ãðàëè òàì.
Ïîò³ì Îëåêñ³é Íîâîæèëîâ, êîëè
â÷èâñÿ çàî÷íî â ³íñòèòóò³, ïðàöþâàâ ó äðóã³é øêîë³. Íàì òóäè

äîðîãà áóëà â³äêðèòà — ³ çàë, ³
àïàðàòóðîþ äîçâîëÿëè êîðèñòóâàòèñÿ.
НЕ ЛИШЕ СПІВАЛИ
«Shmidta 26» âèõîäèëè íà ñöåíó íå ëèøå ó Êîçÿòèí³, à é
áàãàòüîõ ³íøèõ ì³ñòàõ. Âîíè
áóëè ÷àñòèìè ãîñòÿìè ó Â³ííèö³. À ùå äîïîìàãàëè ðîçêðó÷óâàòèñÿ ³íøèì ãóðòàì. Áî
øì³äòè ñòàëè ñï³âçàñíîâíèêàìè
äâîõ ôåñòèâàë³â ìóçèêè. Ñåðã³é
Ëóïîë, ÿêèé íà òîé ìîìåíò íàâ÷àâñÿ ó Â³ííèö³, áóâ îäíèì ç
òèõ, õòî çàïî÷àòêóâàâ ôåñòèâàëü
«ÌóçÅíòðîï³ÿ». Íà íüîìó âèñòóïàëî ÷èìàëî êîçÿòèíñüêèõ
ðîêåð³â.
— Ó ìåíå íà òîé ìîìåíò áóëî
äâà áåéäæèêè — ó÷àñíèê ³ îðãàí³çàòîð, — äîäàº Ñåðã³é.
Âîêàë³ñò ³ ã³òàðèñò «Shmidta
26» Îëåêñ³é Íîâîæèëîâ ñòàâ îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ôåñòèâàëþ
«Ðîê-Êîçÿòèí», ÿêèé äîñ³ ïðîâîäèòüñÿ ó íàøîìó ì³ñò³.
Íà ï³êó ïîïóëÿðíîñò³ øì³äòè
ðîçïàëèñü. Ñåðã³é ïîÿñíþº öå
ïðîñòî — âèðîñëè. Ïî÷àëèñÿ
äîðîñë³ ïðîáëåìè, õòîñü âæå
îäðóæèâñÿ, õòîñü ï³øîâ íà ðîáîòó. ×àñó íà ãóðò ñòàâàëî âñå
ìåíøå ³ ìåíøå.
— ß ï³øîâ ðàí³øå. Ó ìåíå
ñâî¿ îáñòàâèíè áóëè. Öå áóâ ÷è
2005, ÷è 2006 ð³ê. Ó ìåíå îñòàíí³é êóðñ ³íñòèòóòó áóâ. Õëîïö³
ùå äåÿêèé ÷àñ ãðàëè. Âèõîäèëî
òàê, ùî ÿ â ³íñòèòóò³ â÷óñÿ. Ïîâåðòàþñÿ ç Â³ííèö³, ðåïåòèö³¿
âæå ð³äøå — ó âèõ³äí³. Õëîïö³
áóëè â Êîçÿòèí³ â á³ëüøîñò³.
«Shmidta 26» ³ñíóâàâ íåäîâãî,
àëå ãóðò íàçàâæäè óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ êîçÿòèíñüêîãî ðîê-ðóõó
³ ñòàâ ïðèêëàäîì äëÿ áàãàòüîõ
³íøèõ ãðóï.
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Кросворд «Шкільний»

1

2

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
2. Прізвище Героя Соціалістичної Праці,
завдяки якому збудували сучасну школу
у Махаринцях. 5. Прізвище відомого поета, чиє ім’я носить школа №1.
7. Прізвище Героя Радянського Союзу,
на честь якого названа школа-гімназіядитячий садок у Сигналі. 10. Те, чого
немає у їдальнях шкіл №2, №3 та №9,
але є в інших школах міста. 13. Вулиця,
на якій розташована школа-ліцей.
14. Прізвище директора школи №3.
15. Яка школа колись була на вулиці 8-ій
Гвардійській?

3

6
7

8

9

10
11

12

13

14
ВІДПОВІДІ:
ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Гурик 5. Шевченко 7. Підгорбунський 10. кухня 13.
Незалежності 14. Колісник 15. вечірня
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Миру 2. Грушевський 3. медичний 4. ПРБ 6. посьолок
8. два 9. ліцей 11. Залізничне 12. Шкільна

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Вулиця, на якій розташована школа
№ 9, що у селі Козятин. 2. Прізвище
відомої в Україні людини, чиє ім’я
носить школа у Сестринівці. 3. Який
профіль мала школа № 1 у 1937 році?
4. Мікрорайон, де розташована школа
№ 5. 6. Мікрорайон Козятина, де немає
школи. 8. Найстаріша школа Козятина
має номер… 9. Навчальний заклад, який
колись був у приміщенні, де сьогодні
ЦНАП і Управління освіти та спорту.
11. Селище міського типу, де розташована школа № 6, його ще називають
«другим Козятином». 12. Колишня назва
вулиці Підгорбунського.

5
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

НАГОРОДИЛИ ЮНИХ ХУДОЖНИКІВ
Молодці!  Марія, Назар, Максим та
Дарина — маленькі, але дуже талановиті
козятинчани. Вони захоплюються
живописом і брали участь у конкурсі
малюнків «Вокзал — перлина міста
Козятин». Що цікавого про себе
розповіли — читайте у нашому матеріалі
ОЛЕНА УДВУД

Ìàð³¿ Ìåëüíèê âñüîãî ø³ñòü
ðîê³â, àëå ¿¿ õèñòó äî ìàëþâàííÿ ìîæå ïîçàçäðèòè áóäü-ÿêèé
äîðîñëèé. Ìàðóñÿ, ÿê ¿¿ í³æíî
íàçèâàº ìàìà, ïî÷àëà ìàëþâàòè,
êîëè ¿é áóëî âñüîãî äâà ðîêè.
Äëÿ áàòüê³â öå ñòàëî âåëèêîþ
íåñïîä³âàíêîþ.
— Âîíà ïî÷èíàëà ìàëþâàòè
àáñîëþòíî ñàìà, — ðîçïîâ³äàº
ìàìà Àííà. — Äëÿ íàñ öå áóëî
äèâîì. Ïîò³ì ïî÷àëà ìàéñòåðêëàñè â þòóá³ çíàõîäèòè, òàêîæ
ñàìà, ³ â òðè ðîêè âîíà âæå ìåí³
ïåðåáðàëà âñ³ ñâî¿ îë³âö³ ³ ñêàçàëà — ö³ ïîãàíî ëÿãàþòü, à ö³
äîáðå ëÿãàþòü.
Ùî ö³êàâî, ó ðîäèí³ Ìàð³¿
íåìàº õóäîæíèê³â.
— Ïèòàþ ÷îëîâ³êà — ó íüîãî í³õòî íå ìàëþâàâ, — êàæå
Àííà. — Ó ìåíå â ðîäèí³ í³õòî
íå ìàëþâàâ. À ¿é öå ïîäîáàºòüñÿ.

Áàòüêè îäðàçó æ ïîì³òèëè òàëàíò äîíå÷êè ³, íå ãàþ÷è ÷àñó,
çàïèñàëè ¿¿ íà ìàëþâàííÿ. Áî
çä³áíîñò³ òðåáà ðîçâèâàòè.
— Çàðàç íàìè çàéìàºòüñÿ ²íãà
²âàí³âíà Çàãàéêåâè÷ â ìóçè÷í³é
øêîë³. Êîëè ðàç íà òèæäåíü,
êîëè äâ³÷³. ² êàæå, ùî º çä³áíîñò³, — ïðîäîâæóº ìàìà.
МАЛЮЮТЬ І НЕ ТІЛЬКИ
ßê ³ âñ³ ñó÷àñí³ ä³òè, Ìàð³ÿ
ìàº òåëåôîí. Àëå çàì³ñòü òîãî,
ùîá ãðàòè â ³ãðè ÷è äèâèòèñÿ
ìóëüòèêè, ä³â÷èíêà âèêîðèñòîâóº ñâ³é ´àäæåò äëÿ òîãî, ùîá
âäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ âì³ííÿ.
Çâ³ñíî, äëÿ òîãî, ùîá ðîçâèâàòè ó ñîá³ õóäîæíèêà, íåîáõ³äíèé
íå ëèøå òàëàíò, à é ìàòåð³àë.
Òîæ Ìàð³ÿ ç ìàìîþ — ïîñò³éí³
â³äâ³äóâà÷³ êðàìíèöü ç êàíöòîâàðàìè.
— Ó íå¿ º ð³çíîìàí³òí³ îë³âö³,
ôàðáè. Óñ³ íàø³ ïðîäàâö³ êàíö-

Організатор конкурсу Вікторія Долечек нагородила
учасників. Для дітей підготували ексклюзивні подарунки

Марія Мельник разом з
мамою Анною. Дівчинка
почала малювати у два роки
òîâàð³â íàñ âæå çíàþòü. Áóâàº,
ìè ïðèõîäèìî, à âîíè êàæóòü —
ó íàñ ùå òàêîãî íåìàº.
Ä³â÷èíêà ìàëþº ó ð³çíèõ
òåõí³êàõ. Íåùîäàâíî ïðîáóâàëà åáðó. Öå êîëè ìàëþíîê
âèêîíóºòüñÿ íà ïîâåðõí³ âîäè,
à ïîò³ì ïåðåáèâàºòüñÿ íà ïàï³ð.
Öÿ òåõí³êà ïðèéøëà äî íàñ ³ç
Òóðå÷÷èíè.
— ß ðàçîì ç íåþ âæå ïî÷èíàþ
â÷èòèñÿ, — äîäàº Àííà. — ßêà
ôàðáà, ÿê³ îë³âö³ º. ßêèé ïàï³ð
äëÿ ìàëþâàííÿ.
Ùå îäèí ãåðîé íàøî¿ ïóáë³êàö³¿ — Íàçàð Âîëèí÷óê. Â³í, òàê
ñàìî ÿê ³ Ìàð³ÿ, ïî÷àâ ìàëþâàòè
ó äâà ðîêè.
— Ó ìåíå äîñ³ âèñèòü éîãî
êàðòèíêà íà õîëîäèëüíèêó, —
ñì³ºòüñÿ ä³äóñü Âàñèëü. — Çíàºòå, ÿê äèòèíêà ìàëþº — ãîëîâà
³ íîãè ÿê ó âîñüìèíîãà. Òî öå â³í
íàìàëþâàâ ìàìó, òàòà, áàáóñþ,
ä³äóñÿ ³ â³í ìàëåíüêèé.
Çàðàç Íàçàðîâ³ âæå ñ³ì ³
ìåøêàº â³í ðàçîì ç áàòüêàìè
ó Ïîðòóãàë³¿ ïðîòÿãîì òðüîõ
ðîê³â. Òîæ ìàëþíîê íà õîëîäèëüíèêó — ñïðàâæíÿ ö³íí³ñòü
äëÿ ä³äóñÿ, áî íàãàäóº éîìó ïðî
âíóêà.
Íàçàð íå ëèøå ìàëþº. Ðàçîì ç
ìàìîþ â³í âèãîòîâëÿº ñóâåí³ðè
ç ìóøë³.
— Íà ìîð³ âîíè øóêàþòü ðàêóøêè ³ â³í ðîáèòü, — ïðîäî-

Даша Кондратюк пише
портрети відомих
людей. Найкращі роботи
прикрашають стіни її кімнати
âæóº ä³äóñü. — Òàêà ôàíòàç³ÿ! ²
âåäìåäèêè, ³ ìèøêè, ³ ñîâà, ³
çàé÷èê. Òðîøêè ìàìà äîïîìàãàº
éîìó êëå¿òè.
ПИШУТЬ ПОРТРЕТИ
І АРХІТЕКТУРУ
Ìàêñèìó Ìåëüíèêó 14 ðîê³â.
Â³í íàâ÷àºòüñÿ ó âîñüìîìó êëàñ³ øêîëè ¹ 2. Ïî÷àâ ìàëþâàòè çîâñ³ì íåùîäàâíî. Ñïåðøó
ïðîáóâàâ ñàì, ïîò³ì çàïèñàâñÿ
íà ãóðòêè.
— Ìåí³ íà ìîð³ íå áóëî ùî
ðîáèòè. Òî ÿ é ïî÷àâ ìàëþâàòè, — ðîçïîâ³äàº õëîïåöü. —
ßêîñü âîíî ñàìå ï³øëî. Ïåðåìàëüîâóâàâ ìàëþíêè ç ãðè íà òåëåôîí³. Äàë³ ìè ïðè¿õàëè äîäîìó.
ß ì³ñÿöü íå ìàëþâàâ í³÷îãî.
Ïîò³ì çàõîò³â ï³òè íà ìàëþâàííÿ. Ïî÷àâ ç áóäèíêó ï³îíåð³â (Öåíòð äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿
òâîð÷îñò³ — àâò.). Òàì ãóðòîê
çàêðèâñÿ ç ìàëþâàííÿ ³ ÿ ï³øîâ ó ìóçè÷íó øêîëó. Äåñü ð³ê
÷è ï³âòîðà ðîêè ÿ òàì â÷èâñÿ,
àëå êîëè áóâ êàðàíòèí, ì³ñÿö³â
ø³ñòü-ï’ÿòü íå ìàëþâàâ. Ïîò³ì
ùå ï³øîâ ó Áóäèíîê êóëüòóðè.
Ìàêñèì ïèøå êàðòèíè ïðîñòèì îë³âöåì, êîëüîðîâèìè
îë³âöÿìè, ãóàøøþ, àêâàðåëëþ.
Íåùîäàâíî ñïðîáóâàâ ìàëþâàòè
ïàñòåëëþ òâàðèí.
Äàøà Êîíäðàòþê íà ð³ê ìîëîäøà â³ä Ìàêñèìà. Ä³â÷èíà òåæ

Максим Мельник полюбляє
малювати архітектуру
простим олівцем. Хлопець
захоплюється образотворчим
мистецтвом трохи більше року
çàõîïëþºòüñÿ ìàëþâàííÿì.
— ß ìàëþþ âæå ø³ñòü ðîê³â, — ðîçïîâ³äàº Äàøà. — Çàðàç
çàê³í÷óþ õóäîæíþ øêîëó. ß ç
äèòèíñòâà äóæå áàãàòî ìàëþâàëà
³ ïîò³ì ìåíå áàòüêè çàïèñàëè
íà ãóðòîê. ß áóëà ðàäà. Ñïî÷àòêó
õîäèëà ñþäè íà âîêçàë (ó ÆÄÊ,
Áóäèíîê íàóêè ³ òåõí³êè ñòàíö³¿ Êîçÿòèí) — àâò.), ïîò³ì âæå
ï³øëà â Ìóçè÷íó øêîëó.
Íàéá³ëüøå Äàðèí³ ïîäîáàºòüñÿ ïèñàòè êàðòèíè ôàðáàìè, ìàðêåðàìè òà ÷îðíî-á³ëèìè
îë³âöÿìè.
— Â îñíîâíîìó ãóàøøþ
ÿ êàðòèíè ðîáëþ, — ïðîäîâæóº
ä³â÷èíà. — Àêâàðåëëþ ó ìåíå
íå äóæå âèõîäèòü. Ò³ëüêè íåùîäàâíî ïî÷àëà. Âàæêî ïðàâèëüíî
ðîçïîä³ëèòè êîëüîðè, áî ÿêùî
äåñü êàïíåø, òî áóäå ÿê ïëÿìà
íà êàðòèí³. Òðåáà ïðàâèëüíî
éîãî ðîçòóøîâóâàòè. ²íøèìè
ôàðáàìè ïðîñò³øå, áî ìîæíà
ïðîñòî íàíåñòè ³íøèé øàð ³
âñå âèïðàâèòè, à ç àêâàðåëëþ
òàê íå âèéäå.
Ðîáîòè Äàðèíè ïðèêðàøàþòü
¿¿ ê³ìíàòó — ò³, ÿê³ ¿é íàéá³ëüøå ïîäîáàþòüñÿ, ä³â÷èíà â³øàº
íà ñò³íè. Ñåðåä íèõ — ïîðòðåòè â³äîìèõ ëþäåé, ÿêèìè çàõîïëþºòüñÿ Äàøà. Âîíà ìð³º ñòàòè
ïðîôåñ³éíèì õóäîæíèêîì. Ï³ñëÿ øêîëè õî÷å ï³òè íàâ÷àòèñÿ
â àêàäåì³þ ìèñòåöòâ.

Конкурс малюнків
Наших героїв поєднує не лише хист до малювання. Вони брали участь в онлайн-конкурсі малюнків «Вокзал — перлина міста
Козятин». За умовами конкурсу треба було
намалювати вокзал у будь-якій техніці,
сфотографувати і надіслати на вайбер.
Свої роботи надіслали 11 юних козятинчан:
Вероніка Драгомерецька, Максим Мельник,
Дарина Кондратюк, Назар Волинчук, Юлія
Вакар, Вікторія Коржевська, Орися Броцька, Вікторія Стадник, Ангелина Гара, Марія
Мельник та Маргарита Мальована. Малюнки учасників виклали на сторінці вокзалу

у Фейсбук, де проходило голосування.
Переможців обирали за кількістю «лайків».
Для Марії Мельник це був перший конкурс.
До того ж, вона була наймолодшою серед
учасників. А от Назар Волинчук свій малюнок не готував спеціально до конкурсу. Так
співпало, що хлопчик намалював вокзал
незадовго до того, як оголосили конкурс.
— Він намалював вокзал, не будучи тут, —
розповідає дідусь Василь. — Я, звісно, трохи
здивувався. Ще до конкурсу він мені показував картину. Дочка каже, що він сидів
над ним, довго грався, малював. І потім

вже вона почула про цей конкурс і виставила фотографію.
Даша Кондратюк зобразила наш вокзал
у яскравих барвах. Вийшла картина у стилі
експресіонізм. А Максим Мельник намалював вокзал простим олівцем.
За результатами голосування, у своїх вікових категоріях перемогли Марія Мельник, Маргарита Мальована та Максим
Мельник.
У середу, 10 лютого, у художній галереї
при музеї вокзалу нагородили учасників
конкурсу. Кожній дитині підготували екс-

клюзивний подарунок — чашку, на якій
зображена її робота, а також грамоту, солодощі та художній набір.
Спеціально до заходу у галереї оформили
куточок з роботами конкурсантів.
Ідея конкурсу належить Вікторії Долечек,
секретарю вокзалу станції Козятин.
— Коли оголошувала конкурс дитячого
малюнка, я очікувала отримати на свій
конкурс дитячі малюнки, — каже Вікторія. — Але дивлячись на професіоналізм
і майстерність конкурсантів, я зрозуміла,
що у нас дуже багато творчої молоді.
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22 лютого

23 лютого

UA:ПЕРШИЙ

24 лютого

СЕРЕДА

20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
UA:ПЕРШИЙ
21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.00, 06.00, 03.10 Енеїда
06.00, 06.00, 02.35 Енеїда
06.30 М/ф «Паперовий змiй»
СТБ
06.30 М/ф «Знахiдка»
23.10, 02.00 Т/с «Благi намiри» l 06.30 М/ф «Знайда»
06.40 М/ф «Як їжачок шубку
06.40 М/ф «Казки про машини» 01.30 Телемагазин
06.40 М/ф «Казка про бiлу
мiняв»
крижинку»
05.00 Т/с «Комiсар Рекс»
06.50 М/ф «Дострибни до
06.50 М/ф «Велика подорож»
08.35 «Битва екстрасенсiв» s хмаринки»
06.50 М/ф «Нiкудишко»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
СТБ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна02.35, 05.25 Новини
02.35, 05.10 Новини
08.35 «Битва екстрасенсiв» s 05.10 Новини
Новини»
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
19.05 «Детектор брехнi» s
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна09.30 Т/с «Вiра» s
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
Новини»
ставлення» s
11.05, 04.10 Солодка дача
11.05 Солодка дача
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
23.10 Т/с «Майор i магiя» s
11.25 Телепродаж
19.10 «Таємницi ДНК» s
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 00.30, 03.00,
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
ставлення» s
05.50 Спорт
Спорт
Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
НTН
15.20 UA:Фольк. Спогади
23.05 Т/с «Майор i магiя» s
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Наталiя
16.30 Концерт. Тельнюк:
16.30 Концерт. Mad Heads
05.00, 04.50 «Top Shop»
17.25 Нашi грошi
Валевська
Сестри
17.25, 19.55 Д/ц «Боротьба за 05.45 Х/ф «Їм було
17.25 Схеми. Корупцiя в
НTН
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
дев’ятнадцять...»
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
деталях
18.55 Д/ц «Незвiданий океан» 07.15, 16.50, 02.40
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
07.55, 16.50, 02.40
виживання»
21.35 Суспiльно-полiтичне
«Випадковий свiдок»
19.55 Д/ц «Боротьба за
«Випадковий свiдок»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
07.55 Х/ф «Iнтердiвчинка» s
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
виживання»
Аспект
02.10 «Свiдок»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо» s
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
23.40 Розважальна програма з
12.30, 16.30, 19.00, 02.10
09.00 Х/ф «До мене, Мухтар!»
Аспект
Майклом Щуром s
1+1
«Свiдок»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
14.35 «Таємницi свiту»
1+1
14.40 «Свiдок. Агенти»
1+1
18.20 «Свiдок. Агенти»
18.20 «Будьте здоровi»
вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
23.10 Х/ф «Грiнго» n
05.35, 11.25, 12.20 «Життя
23.10 Т/с «Пiдроздiл» s
05.35, 11.25 «Життя вiдомих
«Снiданок з 1+1»
01.05 «Таємницi
01.10 «Таємницi
вiдомих людей»
людей»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
кримiнального свiту»
кримiнального свiту»
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
«Снiданок з 1+1»
«Снiданок з 1+1»
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
TET
TET
людей 2021»
13.15, 14.15 «Сiмейнi
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
мелодрами»
людей 2021»
людей 2021»
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
13.15, 14.15 «Сiмейнi
12.20, 14.15 «Одруження
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
мелодрами»
наослiп»
20.45, 21.45, 22.45 Т/с «З ким
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
поведешся...» s
08.45, 23.00 Сiмейка У
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
09.45, 01.00 Країна У
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
23.45, 02.50 Т/с «Кухня»
09.45, 00.00 Одного разу в
20.45, 21.45 Т/с «З ким
10.45, 00.30, 01.30 Казки У
20.45, 21.45 Т/с «З ким
поведешся...» s
поведешся...» s
Одесi
Кiно
10.45, 00.30, 01.30 Казки У
22.45, 02.40 Т/с «Кухня»
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить» 22.45, 02.40 Т/с «Кухня»
IНТЕР
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
галлiвуд
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
IНТЕР
13.15, 16.15 4 весiлля
IНТЕР
14.15 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
галлiвуд
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.15, 16.15 4 весiлля
05.30, 22.05 «Слiдство вели... з 15.15 СуперЖiнка
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
17.40 Новини
14.15 Панянка-селянка
21.15 М/ф «Кiт у чоботях»
Леонiдом Каневським»
Леонiдом Каневським»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
15.15 СуперЖiнка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
00.00 Одного разу в Одесi
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
17.40 Новини
21.15 М/ф «Панда Кунг-Фу 2»
Iнтером»
10.10, 18.00, 19.00, 03.30 Ток- 01.00 Країна У
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
02.15 Рятiвники
UA:ВIННИЦЯ
шоу «Стосується кожного»
Iнтером»
Iнтером»
12.25 Т/с «Олiвiя»
03.15 Щоденники Темного s
10.00 «Корисна програма»
10.00 «Корисна програма»
14.35 Х/ф «Я не знаю, як вона
04.00 Вiталька
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 11.05 Т/с «Мене звати Мелек
робить це» s
2» l
2» l
05.50 Кориснi пiдказки
08.05 Ранок на Суспiльному
16.10 «Чекай на мене.
12.25 Т/с «Олiвiя»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 12.25 Т/с «Олiвiя»
14.35, 15.30 «Речдок»
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне 14.30, 15.30 «Речдок»
Україна»
20.00 «Подробицi»
UA:ВIННИЦЯ
16.30 «Речдок. Особливий
09.50, 18.05 Країна пiсень
16.25 «Речдок. Особливий
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
10.30 Культ.Особистостi
випадок. Пiд чужим iм’ям»
випадок. Пiд чужим iм’ям»
справа» s
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 18.00, 19.00, 03.10 Ток-шоу
10.45 Телевiзiйний серiал
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
23.50 Т/с «Згадати молодiсть» l 08.05 Ранок на Суспiльному
«Стосується кожного»
«Гранд готель»
«Стосується кожного»
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 20.00 «Подробицi»
12.10 Геолокацiя:
20.00 «Подробицi»
09.15, 21.00 Крутий замiс
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
ВОЛИНЬ
справа» s
справа» s
ICTV
09.45 Лiтературно-кулiнарне
12.40 Документальний цикл
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l
шоу «Енеїда»
«Супер - чуття»
04.50 Скарб нацiї
10.35 Телевiзiйний серiал
13.05 Д/с «Неймовiрнi
05.00 Еврика!
ICTV
«Гранд готель»
винаходи» 4с. Велосипед.
05.05 Служба розшуку дiтей
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
ICTV
Шифрування. Поживнi
05.10 Громадянська оборона
12.40 Документальний цикл
05.35 Громадянська оборона
батончики
06.00 Факти тижня
06.30 Ранок у великому мiстi 13.30 Лайфхак українською
05.35, 10.10 Громадянська
«Супер - чуття»
08.45 Факти. Ранок
13.05 Д/п «Планета iнновацiй» 08.45 Факти. Ранок
13.50 Пiщана казка
оборона
09.15, 19.20 Надзвичайнi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.55 М/ф «Справжнiй
06.30 Ранок у великому мiстi
6с. Штучний iнтелект
08.45 Факти. Ранок
новини з Костянтином Стогнiєм 13.30 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм ведмедик»
10.10 Анти-зомбi
13.50 Пiщана казка
10.10 Бiльше нiж правда
14.00 М/ф «Справа
09.15, 19.20 Надзвичайнi
12.15, 13.15 Х/ф «Кобра» s
13.55 М/ф «Тредичiно»
11.20, 13.15 Х/ф «Два стволи» s доручається детективу Теддi»
новини з Костянтином Стогнiєм
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 М/ф «Хто в лiсi хазяїн»
12.45, 15.45 Факти. День
14.10 М/ф «Козлик та його горе» 11.25, 13.15 Х/ф «Страшили» s
14.30, 16.15 Х/ф «Рембо-4» s
14.10 М/ф «Рукавичка»
14.00, 21.25 Т/с «Пес» s
14.20 М/ф «Парасолька у цирку» 12.45, 15.45 Факти. День
16.50 Х/ф «Рембо-5: Остання
14.20 М/ф «Оленятко Бiлi Рiжки» 15.05, 16.10 Т/с «Розтин
14.30 М/ф «Найменший»
14.10, 21.25 Т/с «Пес» s
кров» s
покаже-2» s
14.30 М/ф «Паперовий змiй»
14.40 «Шо? Як?»
15.15, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
14.40 «Шо? Як?»
16.40 Х/ф «Глибоководний
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
горизонт» l
20.20 Бiльше нiж правда
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
16.50 Х/ф «Вуличний боєць» s
студiя
21.25 Т/с «Пес» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
16.00 Новини
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
студiя
22.45 Свобода слова
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО 20.20 Громадянська оборона
20.20 Секретний фронт
з UA ПЕРШОГО
17.00, 20.40 ТНВ
17.00, 20.40 ТНВ
Прем’єра
Прем’єра
18.10 Країна пiсень
22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
18.40, 21.45 Буковинськi
22.25 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
16+ Прем’єра
НОВИЙ КАНАЛ
18.35 Освiтнiй маркер
загадки
18.45 Небезпечна зона
23.40 Х/ф «Iнший свiт-5: Кровна 18.45 Край пригод
помста» s
06.00, 07.30 Kids» Time
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 ЕкоЛюди
06.05 М/с «Том i Джеррi»
19.55, 20.55 ЕкоЛюди
20.05 В Українi
НОВИЙ КАНАЛ
07.35, 15.00 Орел i Решка
20.05 В Українi
21.00 Крутий замiс
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.30 Задача з зiрочкою
НОВИЙ КАНАЛ
21.30 Задача з зiрочкою
06.00, 07.30 Kids» Time
11.00 Х/ф «Однокласники» s
21.35 Шерифи для нових
21.35 Освiтнiй маркер
06.05 М/с «Том i Джеррi»
13.00 Х/ф «Однокласники 2» s
06.00, 07.30 Kids» Time
22.00 Телевiзiйний серiал
07.35, 15.00 Орел i Решка
громад
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.40 Д/ф «З України до
06.05 М/с «Том i Джеррi»
08.30 Т/с «Надприродне» s
«Iсторiї великого кохання» 5с.
Голлiвуду»
21.00 Х/ф «50 перших
07.35, 15.00 Орел i Решка
10.20 Х/ф «Охоронець»
Кiнець Свiту
поцiлункiв»
08.30 Т/с «Надприродне» s
13.00 Кохання
23.00 Х/ф «Простачка» s
10.30 Х/ф «Красуня» s
на виживання s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
13.00 Кохання на виживання s ВIТА (ВIННИЦЯ)
17.00, 19.00 Хто зверху? l
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Великий Стен» s
УКРАЇНА
08.45 «Зiрковi гурмани»
21.10 Х/ф «Цiпонька» s
08.45 «Глобал 3000»
23.10 Х/ф «Опустити перископ»
09.15 «Територiя рiшень»
23.30 Х/ф «Впiймай шахрайку,
09.15, 10.30 «Мобiльний
якщо зможеш» s
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.30 «Постфактум»
репортер»
10.15 «Мобiльний репортер»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
УКРАЇНА
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
10.30, 17.05 «Свiт тварин»
10.00, 19.30 «На часi»
23.00, 02.20 Сьогоднi
11.00, 17.30 т/с
УКРАЇНА
10.45 «Невипадково»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.00 Зiрковий шлях
12.20 «Цiкаво»
11.00, 17.30 т/с
Україною
10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
13.00 «Новини Life»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.20 «Природа сьогоднi»
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.00 Сьогоднi
13.40, 15.30 Агенти
13.15 «Мiсто над Бугом»
13.00 «Новини Life»
Україною
15.00 т/с «Суто англiйськi
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.15 «Мiсто над Бугом»
09.00 Зiрковий шлях
справедливостi l
23.00, 02.20 Сьогоднi
17.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка вбивства»
15.00 т/с «Суто англiйськi
10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
4» l
16.00, 19.00 «Новини»
09.00 Зiрковий шлях
13.40, 15.30 Агенти
вбивства»
20.10 Ток-шоу «Говорить
16.15 «Дива природи»
10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
16.15 «Дива архiтектури»
справедливостi l
18.40 «Особливий
13.40, 15.30 Агенти
17.05 «Свiт тварин»
17.00 Т/с «Виходьте
Україна»
без дзвiнка 4» l
21.00 Т/с «В полонi у
18.30 «Життя у цифрi»
випадок»
справедливостi l
минулого» l
19.30 «На часi»
17.00 Т/с «Виходьте
18.40 «Ульотне вiдео»
20.10 Ток-шоу «Говорить
без дзвiнка 4» l
23.10, 02.00 Т/с «Благi намiри» l 20.10 т/с «Уряд»
20.10 т/с «Уряд»
Україна»

UA:ПЕРШИЙ

01.30 Телемагазин
03.10 Реальна мiстика

ВІВТОРОК
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21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
23.10, 02.10 Т/с «Благi намiри» l

СТБ
05.05 Т/с «Комiсар Рекс»
08.35 «Битва екстрасенсiв» s
13.25, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
19.10 «Один за всiх» s
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення» s
23.10 Т/с «Майор i магiя» s

НTН
05.50 «Страх у твоєму домi»
07.55, 16.50, 02.50
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Постарайся
залишитися живим»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
14.35 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Вартiсть життя»

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.00 Сiмейка У
09.45, 01.00 Країна У
10.45, 00.30, 01.30 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 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Мегамозок»
00.00 Одного разу в Одесi
02.15 Рятiвники
03.15 Щоденники Темного s

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.50, 18.05 Країна пiсень
10.35 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.40 Документальний цикл
«Супер - чуття»
13.05 Д/с ««Неймовiрнi
винаходи» 8с. Компьютер.
Лiтаючий диск. Столовi прибори
13.30 Лайфхак українською
13.35 Кiношкола вдома
13.45 Пiщана казка
13.55 М/ф «Як Козаки
Олiмпiйцями Стали»
14.10 М/ф «Iсторiя про дiвчинку,
яка наступила на хлiб»
14.20 М/ф «Коп i Штик -завзятi
кроти»
14.30 М/ф «Жив собi чорний кiт»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
студiя
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО
17.00, 20.40 ТНВ
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Недалечко
19.50 Сильнi
20.05 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.00 В Українi
21.30 Задача з зiрочкою
21.35 Еко-люди
21.40 Буковинськi
загадки
21.45 Пишемо iсторiю
22.00 Д/ф «Хто створив Змiєвi
Вали?»

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

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф «Курча в клiтиночку»
06.40 М/ф «Козлик та його горе»
06.50 М/ф «Рукавичка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.35, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
Спорт
15.20 Країна пiсень
15.55 Пишемо iсторiю. Леся
Українка
16.10 Х/ф «Лiсова пiсня»
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
19.55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
05.35, 11.25, 12.20, 03.00
«Життя вiдомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.45 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
людей 2021»
13.00, 14.15 «Одруження
наослiп»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45 Т/с «З ким поведешся...» s

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
12.25 Х/ф «Любов вiд усiх
хвороб» l
14.35, 15.30 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Пiд чужим iм’ям»
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 02.10 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф «Дочка
генерала» s
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 21.25 Т/с «Пес» s
15.00, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.25 Х/ф «РобоКоп» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем’єра
22.30 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.40 Х/ф «Адреналiн-2: Висока
напруга» n

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.35,
08.30
11.00
13.00
17.00,
21.00
23.30
01.50
02.35
02.40

07.30 Kids» Time
i Джеррi»
15.00 Орел i Решка
Т/с «Надприродне» s
Х/ф «Книга джунглiв»
Кохання на виживання s
19.00 Хто зверху? l
Х/ф «Бiлi цiпоньки» s
Х/ф «Константин» n
Варьяти l
Служба розшуку дiтей
Зона ночi
М/с «Том

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.00 Т/с «Жiночий лiкар» s
13.40, 15.30 Агенти
справедливостi l
17.00 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

12
25 лютого

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA-Ê, 18 ëþòîãî 2021

08.45 «Особливий випадок»
09.00 «ЕвроМакс»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
10.00, 19.30 «На часi»
10.30, 18.30 «Мобiльний
репортер»
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Цiкаво»
13.00 «Новини Life»
13.15 «Мiсто над Бугом»
15.00 т/с «Суто англiйськi
вбивства»
16.15 «Територiя рiшень»
16.30 «Лiцеїст»
18.40 «Зворотнiй зв’язок»
20.10 т/с «Уряд»

26 лютого

П'ЯТНИЦЯ

21.00 Т/с «В полонi у
минулого» l
UA:ПЕРШИЙ
23.10 Слiдами
23.50, 02.10 Т/с «Благi намiри» l 06.00, 06.00 Енеїда
01.40 Телемагазин
06.30 М/ф «День народження
Юлiї»
03.40 Реальна мiстика
06.40 М/ф «Чудасiя»
06.50 М/ф «Що на що схоже»
СТБ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.25, 05.10 Новини
08.00, 14.50 «Битва
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
екстрасенсiв» s
13.10, 18.20 Суспiльна студiя
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
Новини»
15.50, 18.05 Т/с «Слiд» s
11.05, 02.10 Солодка дача
19.05 «Один за всiх» s
11.25 Телепродаж
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
15.10, 21.35, 00.55, 05.45
ставлення» s
Спорт
23.10 Т/с «Майор i магiя» s
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Бiатлон. Головне
17.25, 04.40 Перша шпальта
НTН
18.55 Д/ц «Супер - чуття»
19.55, 23.40 Д/ц «Дикi
05.50 «Страх у твоєму домi»
тварини»
07.50, 16.50, 02.35
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
«Випадковий свiдок»
Аспект
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.05 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Люди в океанi»
1+1
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s 05.15 «Свiтське
14.35 «Вартiсть життя»
життя. 2021»
18.20 «Правда життя»
06.05, 11.25, 12.20 «Життя
23.10 Т/с «Пiдроздiл» s
вiдомих людей»
01.10 «Таємницi
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
кримiнального свiту»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 03.40 ТСН
09.25, 10.25 «Життя вiдомих
TET
людей 2021»
13.00, 14.15, 01.45 «Вечiрнiй
06.00 ТЕТ Мультиранок
квартал»
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
08.45, 23.00 Сiмейка У
20.15 «Лiга смiху 2021»
09.45, 01.00 Країна У
22.15 «Жiночий квартал»
10.45, 00.30, 01.30 Казки У
23.30 Х/ф «Кон'о» s
Кiно
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
IНТЕР
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
05.00 «Телемагазин»
14.15 Панянка-селянка
05.30, 22.50 «Слiдство вели... з
15.15 СуперЖiнка
Леонiдом Каневським»
21.15 М/ф «Вперед i вгору»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
00.00 Одного разу в Одесi
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
UA:ВIННИЦЯ
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
08.00 Новини
12.25 Х/ф «Наречена(UA ПЕРШОГО)
втiкачка» s
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини
14.40, 15.30, 00.30 «Речдок»
16.30 «Речдок.
( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне Особливий випадок.
09.45 Лiтературно-кулiнарне
Пiд чужим iм’ям»
18.00, 01.25 Ток-шоу
шоу «Енеїда»
10.35 Телевiзiйний серiал
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
21.00 Т/с «Шерлок» s
12.40 Документальний цикл
03.00 «Чекай на мене.
«Супер - чуття»
Україна»
13.05 Д/с ««Неймовiрнi
04.05 «Україна вражає»
04.30 «Орел i Решка. Шопiнг»
винаходи» 10с. Повiтряна
куля. Синтетичний каучук.
Металошукач
13.30 Лайфхак українською
ICTV
13.50 Пiщана казка
13.55 М/ф «Як козаки сiль
04.10 Скарб нацiї
купували»
04.20 Еврика!
14.00 М/ф «Подарунок»
04.25 Служба
14.10 М/ф «Дострибни до
розшуку дiтей
хмаринки»
04.30, 01.00 Факти
14.20 М/ф «Дiвчинка
04.50 Т/с «Вiддiл 44» s
та зайцi»
05.35 Громадянська оборона
14.30 М/ф «Лис i Дрiздк»
06.30 Ранок у великому мiстi
14.40 «Шо? Як?»
08.45 Факти. Ранок
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
09.15, 19.20 Надзвичайнi
студiя
новини з Костянтином
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО Стогнiєм
17.00, 20.40 ТНВ
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
18.05 Країна пiсень
11.20, 01.30 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Street Схiд
12.45, 15.45 Факти. День
19.50, 21.35 ЕкоЛюди
13.20 Х/ф «Глибоководний
горизонт» l
20.05 Крим .Реалiї
21.00 В Українi
15.30, 16.15 Х/ф «Полювання на
злодiїв» s
21.30 Х/ф «Лiсова пiсня»
21.45 Земля, наближена до
18.45 Факти. Вечiр
22.55 Скетч-шоу «На трьох-9»
неба
16+ Прем’єра
00.00 Скетч-шоу «На трьох» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
02.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids» Time
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 12.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
17.00 Х/ф «Цiпонька» s
19.00 Х/ф «Будинок великої
матусi»
21.00 Х/ф «Будинок великої
матусi 2» l
23.00 Х/ф «Будинок великої
матусi 3: Який батько,
такий син» s
01.30 Варьяти l
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УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.55 Т/с «Кошик для щастя» l
14.45, 15.30 Т/с «Намалюй менi
маму» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Благi намiри» l

СТБ
05.35 «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 «Продається
будинок iз собакою»

НTН
05.50 «Страх у твоєму домi»
07.55, 16.50, 02.45
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Балада про солдата»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо» s
12.50, 21.30 Т/с «Слiпа зона» s
14.40 «Правда життя»
18.20 «Таємницi свiту»
23.10 Х/ф «Незаконне
вторгнення» s

TET
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 23.15 Сiмейка У
09.45, 01.15 Країна У
10.45, 00.45, 02.00 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 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 М/ф «Фердинанд»

UA:ВIННИЦЯ
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.45 Обличчя
10.30 Культ.Особистостi
10.45 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
12.40 Документальний цикл
«Супер - чуття»
13.05 Д/с «Неймовiрнi
винаходи» 11. Волинка.
Реактивний двигун. Шолом
13.30 Лайфхак українською
13.35 Кiношкола вдома
13.50 Пiщана казка
13.55 М/ф «Як Петрик Пяточкiн
слоникiв рахував»
14.00 М/ф «Як їжачок шубку
мiняв»
14.10 М/ф «Колосок
14.20 М/ф «Козлик та ослик»
14.30 М/ф «Казка про
жадiбнiсть»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 16.10, 17.10 Суспiльна
студiя
16.00 Новини з UA ПЕРШОГО
17.00 ТНВ
18.05 Країна пiсень
18.40 Буковинськi загадки
18.50 Шукачi пригод
19.50 ЗмiниТи
20.05 Спецпроєкт до Дня
кримського спротиву росiйськiй
окупацiї
21.00 Д/ф «Крихка свобода»
21.35 Люди Є
21.45 Д/ф «Вибiр»

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

СУБОТА
16.45 «Свiт тварин»
18.30 «Свiт кiно»
20.10 т/с «Уряд»

UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 02.25 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.55, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.40 М/ф «Як Козаки На Весiллi
Гуляли»
08.05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09.05 Вiдтiнки України
09.40 Т/с «Снiгопад»
10.35 Х/ф «Мерлiн» 1,2 с
13.55 Д/ц «Дикi тварини»
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Бiатлон. Головне
17.05 Полювання (Природнича
iсторiя)
18.05 Х/ф «Поруч з Iсусом: Юда»
20.05, 21.25 Д/п «Руський мiр.
Дари Волхвiв. Спецтуристи»
22.20 Д/ф «Крим, як це було» s
01.20, 02.25, 03.55, 05.30
Погода
01.20, 03.55 #ВУКРАЇНI

1+1
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
19.30, 04.10 ТСН
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.25 «Жiночий квартал»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»
01.20 «Iгри приколiв»

IНТЕР
05.00 «Телемагазин»
05.30 Х/ф «Iноземка»
06.50 Х/ф «Чорний тюльпан»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «З життя начальника
карного розшуку»
13.00 Х/ф «У зонi особливої
уваги»
14.50 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
16.30, 20.30 Т/с
«Добровольцi» l
20.00 «Подробицi»
22.20 «Ювiлейний концерт
«Пiсняри. 50 рокiв»
23.30 Х/ф «Хронiка «Ада» s
01.35 Х/ф «Сповiдь Дон
Жуана» s
03.10 «Навколо М»
04.35 «Україна вражає»

ICTV
04.30 Скарб нацiї
04.40 Еврика!
04.45 Факти
05.10 Т/с «Копи на роботi» s
07.00, 08.05 Скетч-шоу «На
трьох» s
07.30 Т/с «Вижити за будь-яку
цiну»
08.40, 10.50, 13.15 Т/с «Пес» s
09.50, 11.55, 13.00, 01.50 Т/с
«Таємнi дверi» l
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф «Два стволи» s
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Валерiан та мiсто
тисячi планет» l
21.50 Х/ф «Пiднесення Юпiтер» s
00.20 Х/ф «Iнший свiт-5: Кровна
помста» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 02.00 Варьяти l
08.40, 10.00 Kids» Time
08.45 М/ф «Феї: Таємниця
пiратського острова»
10.05 Орел i Решка
12.00 У кого бiльше? l
14.00 М/ф «Зоотрополiс»
16.10 Х/ф «Мумiя» s
18.20 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття чорної
перлини» s
21.00 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця» s
00.10 Х/ф «Опустити перископ»
02.40 Зона ночi

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
07.25, 03.00 Реальна мiстика

27 лютого
08.00 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
10.00 Т/с «На гойдалцi долi»
14.30, 15.20 Т/с «Гра в долю» l
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00, 02.15 Т/с «Будинок на
холодному ключi» s
01.45 Телемагазин

28 лютого

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ

06.00, 06.00, 02.30, 05.00
Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
01.35, 03.30, 05.35 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.40 М/ф «Як Козаки
Олiмпiйцями Стали»
08.15, 02.00, 03.55, 05.30
СТБ
Погода
08.20, 17.05 Д/ц «Дикi
06.10, 10.50 Т/с «Упереджене
тварини»
ставлення» s
09.00 Божественна Лiтургiя
07.55 «Неймовiрна правда про Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
зiрок»
17.00 «Хата на тата» l
Української Греко-Католицької
19.00 «МастерШеф
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Професiонали» l
22.50 «Звана вечеря» l
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.30, 16.05 Бiатлон. Головне
НTН
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пiсень
05.55 Х/ф «Було у батька три сини» 18.15 Д/ц «Незвiданий океан»
08.30 Х/ф «Через Гобi та Хiнган» 19.25 Д/с «Масштабнi
11.40 Т/с «Досьє «Майорка» s
iнженернi помилки»
15.25, 03.10 «Випадковий
20.20 Д/ц «Боротьба за
свiдок»
виживання»
18.00 «Крутi 90-тi»
21.25 Розважальна програма з
19.00, 02.40 «Свiдок»
Майклом Щуром s
19.30 Х/ф «За сiрниками»
22.00 Х/ф «Пiлiгрим» 1,2 с. s
21.25 Х/ф «Погоня»
23.10 Х/ф «Швидкiсть: Автобус
657» s
1+1
01.00 «Хвороби-вбивцi»
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН03.30 «Речовий доказ»
Тиждень»
03.55 «Правда життя»
04.20 «Легенди бандитського 07.00 «Життя вiдомих людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
Києва»
04.45 «Top Shop»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
TET
10.50, 03.00 «Свiт навиворiт»
17.00 Х/ф «Команда «А» s
06.00 ТЕТ Мультиранок
21.00 «Голос країни 11»
10.15 М/ф «Космiчна мiсiя»
23.20 «Свiтське життя. 2021»
12.00 Х/ф «Панi Метелиця»
13.10 Х/ф «Найкращий друг»
15.10 М/ф «Фердинанд»
IНТЕР
17.15 М/ф «Мегамозок»
19.00 Одного разу пiд Полтавою 05.20 Х/ф «Ключi вiд неба»
23.00 Країна У
06.45 Х/ф «Людина з Рiо»
23.30 Одного разу в Одесi
09.00 «Готуємо разом»
00.00 Сiмейка У
10.00, 11.00, 11.50 «Iнше
00.30 Казки У Кiно
життя»
01.00 Панянка-селянка
12.40 Т/с «Речдок. Особиста
справа» s
03.05 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки
17.10 Т/с «Детектив Ренуар» l
20.00 «Подробицi тижня»
22.00 Т/с «Шерлок» s
UA:ВIННИЦЯ
23.55 Х/ф «Мiй хлопець псих» s
07.45 Роздивись
08.00, 09.00 Новини з UA
ICTV
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
06.05 Бiльше нiж правда
Дайджест
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ.UA 06.55 Не дай себе обдурити!
09.15 Сьогоднi. Головне
07.50 Анти-зомбi
09.50 Д/с «Дика прогулянка» 08.50 Секретний фронт
10.30 Лiтературно-кулiнарне
09.45 Громадянська оборона
10.45, 13.00 Т/с «Розтин
шоу «Енеїда»
покаже-2» s
11.30 Х/ф «Герой мого часу»
12.50 В УКРАЇНI
12.45 Факти. День
13.20 Небезпечна зона
13.45 Х/ф «Пiднесення
Юпiтер» s
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
16.00 Х/ф «Валерiан та мiсто
тисячi планет» l
14.20 М/ф «Як козаки
iнопланетян зустрiчали»
18.45 Факти тижня
14.35 Мултфiльм «Капiтошко» 21.20 Х/ф «Я - легенда» s
14.45 М/ф «Iвасик Телесик»
23.10 Х/ф «Адреналiн» n
14.55 М/ф «Маленкий
00.55 Х/ф «Адреналiн-2: Висока
великий пес»
напруга» n
15.05 Додолики
15.20 Пiщана казка
15.30 «Шо? Як?»
НОВИЙ КАНАЛ
15.45 Загадки чернiвецьких
06.00 М/ф
атлантiв
16.00 Маршрутом змiн
07.00 У кого бiльше? l
16.10 Антропологiя
09.00, 11.00 Kids» Time
16.45 Х/ф «Сквот 32»
09.05 М/ф «Зоотрополiс»
18.25 Крутий замiс
11.05 Х/ф «Чарлi та шоколадна
фабрика»
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiдтiнки України
13.20 Х/ф «Майбутнiй король»
19.50 Суспiльно-полiтичне
15.30 Х/ф «Пiрати Карибського
моря: Прокляття чорної
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
21.25 Х/ф «Вiнсент на шляху до перлини» s
моря»
18.30 Х/ф «Персi Джексон та
викрадач блискавок» s
21.00 Х/ф «Персi Джексон i
Море чудовиськ»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
23.00 Х/ф «Вiнчестер. Будинок,
збудований привидамии» s
08.00 м/ф
08.50 «Дитляндiя»
01.00 Варьяти l
09.30 «У гарнiй формi»
02.50 Зона ночi
10.00 «Новини»
10.30 «Зворотнiй зв’язок»
10.45 «Територiя рiшень»
УКРАЇНА
11.00, 19.50 «На часi»
06.50 Реальна мiстика
11.20 «Шалена десятка»
07.20 Т/с «Виходьте без дзвiнка
11.30 «Багатi i знаменитi»
4» l
11.40 «Зiрковi гурмани»
09.20 Т/с «В полонi у
12.10 «У свiтi цiкавого»
минулого» l
12.30, 15.30 х/ф
17.00, 21.00 Т/с «Непрекрасна
15.00 «Твоє життя»
ледi» l
17.30 «Цiкаво»
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
19.00 «Таємницi та загадки»
Олегом Панютою
20.30 «Постфактум»

23.00, 02.15 Т/с «Клянуся
любити тебе вiчно» l

СТБ
05.15 Х/ф «Три плюс два»
06.55 Х/ф «Не можу сказати
«прощавай»
08.45 «МастерШеф
Професiонали» l
12.25 «Хата на тата» l
15.00 «СуперМама»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.25 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.15 Х/ф «Матрос Чижик»
06.45 «Будьте здоровi»
07.20 «Україна вражає»
08.50 Т/с «Досьє «Майорка» s
12.20 Х/ф «За сiрниками»
14.10 Х/ф «Сто грамiв» для
хоробростi...»
15.35 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
17.15 Х/ф «Швидкiсть: Автобус
657» s
19.00 Х/ф «Мiцний горiшок»
20.30 Х/ф «Акцiя»
22.10 Х/ф «Довiра» s
00.05 Х/ф «Незаконне
вторгнення» s

TET
10.15 Х/ф «Столику, накрийся»
11.25 Х/ф «Румпельштiльцхен»
12.35 Х/ф «Нове вбрання
короля»
13.45 М/ф «Панда Кунг-Фу 2»
15.30 М/ф «Кiт у чоботях»
17.15 М/ф «Вперед i вгору»
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
23.00 Країна У
23.30 Одного разу в Одесi
00.00 Сiмейка У
00.30 Казки У Кiно
01.00 Панянка-селянка
02.15 Щоденники Темного s

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Роздивись
08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Д/с «Дика прогулянка»
08.55 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.35 Вiдтiнки України
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 М/ф «Котигорошко»
14.30 М/ф «Найсправжнiсiнька
пригода»
14.40 М/ф «Лисичка з
качалочкою»
14.45 М/ф «Кривенка качечка»
14.55 М/ф «Лежень»
15.10 Додолики
15.20 Пiщана казка
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Невiдомi Карпати
16.05 Плiч -о-плiч
16.25 Разом
17.00 Х/ф «Якiв»
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» 8 - Сiсi - iмператриця
Австрiї: кохання, слава й
трагедiя

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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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 18 ëþòîãî 2021

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

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

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

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

 Çèìîâèé ðîáî÷èé îäÿã:ãóäîê, ôóôàéêà, çèìîâèé êîñòþì «Óêðçàë³çíèöÿ» 50-52 ð., âñå íîâå.
063-418-31-52

Здам в оренду 70 кв.м. в центрі, ідеально під
офіс, магазин, ательє, майстерню. 067-25269-68
Я, Олександр Володимирович Шуляк є
власником «Даймер Крайслер круізер»
1C8FYN8U44T294318, JUL 316

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é. Ãðàô³ê ðîáîòè íå ïîâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü. 063-383-9919, 097-151-70-78

ÏÐÎÄÀÌ
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê
â³òðèíà, ºâðî áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Áàëîí ãàçîâèé 50 ë., êàçàí äþðàëåâèé 75 ë. ç
êðèøêîþ. 097-189-67-31, 093-895-69-91
 Áåëüã³éñüêó â³â÷àðêó 5 ì³ñ. 097-029-60-22
 Áåíçîïèëó «Ãóäëàê»-800 ãðí. òà «Øò³ëü»-2000
ãðí.;áåíçîêîñó «Ãóäëàê»-1000 ãðí. òà «Äåî Ìàê»-1
800 ãðí;åëåêòðîäâèãóí- 4 êâò, 1,500 îáîð.;ÿâó350;ìîòîáëîê ìàëèé-Ôîðòå-25;ìàñêà çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí». 068-216-34-20
 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè,
êîìá³êîðìà. 067-173-31-50, 063-604-26-79
 Áóäèíîê â ñ. Áðîäåöüêå, âóë. Ïåðøîòðàâíåâà, ç
ãîñï. áóä³âëÿìè, 0,25 ñîòîê ãîðîäà. 068-479-77-52
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 60 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç,
âîäà, çåì. ä³ë. 20 ñîò., 2-à ãàðàæ³, ñàðàé, ïîãð³á,
ãîðîä ð³âíèé, ðîäþ÷èé, ñàäîâ³ äåðåâà, òåïëèöÿ.
097-196-79-35, 093-766-22-76
 Áóäèíîê ñ. Ïåðåìîãà, âóë. Êè¿âñüêà 48,
ãàçèô³êîâàíèé â õîðîøîìó ñòàí³, º âñ³ ãîñï.
áóä³âë³,âåëèêèé ñàäîê, ãîðîä, ö³íà äîãîâ³ðíà. 093767-78-19
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà, ïëîùà 28 êâ. ì.; åëåêòðîïëèòà (Ãåðìàí³ÿ) íåäîðîãî. 097-494-15-89,
093-533-67-33

 Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-846-87-64
 Êîáèëà 9 ðîê³â, ãàðíà, íå ìàëåíüêà. 067-50748-36
 Êîëÿñêó äèòÿ÷ó çèìà-ë³òî. 093-798-99-08
 Êîìï`þòåð (ñèñòåìíèé áëîê, ìîí³òîð «Ñàìñóíã 23», êëàâ³àòóðà); òåëåâ³çîð «Ñîí³»; òóìáà ï³ä
òåëåâ³çîð; â³äåîìàãí³òîôîí ç êàñåòàìè; ïðàëüíà
ìàøèíà «Іíäåç³ò»; ðó÷íà øâåéíà ìàøèíà, âñå â
äîáðîìó ñòàí³, íå äîðîãî. 063-424-79-55

 Êîíâåêòîð ÀÊÎÃ-4-ÑÏ, ì. Óæãîðîä, 4 êâò, âèïóñê 2013 ð.; âèòÿæêà íà êóõíþ íîâà-300 ãðí.;
ðîóòåð ÒÐ-link TL-WR-1043N-1 000 ãðí. 093-46434-33, 097-742-94-50
 Êîðîâó ò³ëüíó 6 ì³ñ., òà ò³ëüíó òåëèöþ 3 ì³ñ.
096-772-01-94
 Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, 7 ì³ñ. ö³íà äîãîâ. 067-14835-23
 Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, íåäîðîãî. 093-127-41-57
 Êîðîë³âñüêó öèôðó-2 íà Äåíü íàðîäæåííÿ. 096124-95-62
 Êðîëÿ õîðîøîãî 10 ì³ñ. íà ðîçâ³ä òà ãàðíîãî
ï³âíÿ. 096-561-68-94
 Ë³íîëåóì á/ó, óòåïëåíèé, íà âîéëî÷í³é îñíîâ³, â
ãàðíîìó ñòàí³, øèð.-1 ì 70 ñì, 28 êâ.ì. 063-28678-05, 097-612-81-45
 Ëþñòðó ç âåíòèëÿòîðîì, äâåðêè äëÿ êàì³íà.
096-999-24-61
 Ìàë³ ïîðîñÿòà, â³âö³. 098-587-31-69, 067-42973-29
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó
,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87

 Ìåòàëåâ³ ðåø³òêè; 2-õ æèëüíèé àëþì³íüîâèé
ïðîâ³ä 2-3 ìì., äîâæ 200 ì ; åëåêòðè÷íèé ùèòîê ç
ë³÷èëüíèêîì ³ ì³äíèì ïðîâ. 30 ì., ñàäæåíö³ ãîð³õà
200 øò. íàñ³ííÿ ïîì³äîð ð³çíèõ ñîðò³â, âñå íåäîðîãî. 068-334-66-72, 093-940 -96-11

 Äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, òðþìî, äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç
ìàòðàöîì òà áîðòèêàìè, ñòîëèê ç ñò³ëü÷èêîì äëÿ
ãîäóâàííÿ, øâåéíà ìàøèíà «Ïîäîëêà» â äîáðîìó
ñòàí³.067-251-12-34, 063-695-34-29

 Ìÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49,
097-446-20-46

 Äèâàí ìàëþòêó â ãàðíîìó ñòàí³. 067-583-90-39,
063-762-47-83

 Îâåñ. 097-017-86-19

 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-7421, 063-608-92-55
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 Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó òà êà÷êè øèïòóíè. 063-89699-20, 093-894-39-91, 097-826-08-12

488036

 Ïàðèêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, æ³íî÷èé ïëàù 56
ð. ç òåïëîþ ï³äñòüîæêîþ, ë³êóâàëüíèé âàçîí
«êàëàíõîº». 093-884-86-66, 068-209-91-37
 Ïîðîñÿòà â`ºòíàìñüê³ 2 ì³ñ., ëüîøêè 5 ì³ñ.,
êàáàíö³ êàñòðîâàí³, òþêè-ÿ÷ì³íü 20 ãðí. çà îäèí.
098-581-65-48
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 11-12 êã., ïåòðåí òà
äþðèê. 097-555-10-06, 068-216-70-39
 Ðàìà, êîëåñà, ìîòîð ìîïåäà «Äåëüòà»; 4-è
êîëåñà ç äèñêàìè äî Ìîñêâè÷à; 2-à äèñêè òà 4-è
êîëåñà äî ìàøèíè «Ëàäà»; øòàôåòè äóáîâ³. 097978-21-88

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
серії ХМ №1068-426 ПР
від 30.06.2020 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

18 лютого 2021 р.

486906

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

 Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîòîê ç 5 ò. êîíòåéíåðîì, 14
ãîð³õ³â, 3 ÿáëóí³, 2 ãðóø³, ÷åðåøíÿ, âèøí³, àáðèêîñè, ïîãð³á 3*3*3 ì., â êîîï. «Ðîäí³÷îê», ä³ëÿíêà
ïðèâàòèçîâàíà; ìàñëî ïåðåðîá. 40 ë. 093-940-9611, 068-334-66-72

 Äî êàá³íè ÃÀÇ-52 äâåð³ íîâ³ ïðàâ³ òà êàïîò.
097-255-51-60

486504

487445

 Êîíâåêòîð ÀÊÎÃ-4-ÑÏ, ì. Óæãîðîä 2013 ð. â. 4
êÂò-2 000 ãðí. òîðã; âèòÿæêà êóõîííà íîâà; ðîóòåð
ÒÐ-link TL-WT 1043 ¹1363-1 200 ãðí. 093-464-3433, 097-742-94-50

 Ãàðíèõ êðîëåíÿò. 067-889-16-25

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

488035

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

 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

 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî òðàíñôîðìåð ç ïîâíèì
êîìïëåêòîì:ìàòðàñ-òðàíñôîðìåð, áàëäàõ³í,
òðèìà÷ äëÿ áàëäàõ³íó, ñï³äíè÷êà øèôîíîâà íà
ë³æå÷êî, áîðòèêè, ïðîñòèíü-íåïðîìîêàøêà, ìîæíà
ðîáèòè ñò³ëü÷èêè ³ ñòîëèê. 096-124-95-62

487676
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

486526

486385
486879

 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
 Ñâèí³ 20-25 êã. 067-199-86-20
 Ñâèí³ 20-25 êã. 098-966-51-43, 068-494-15-28
 Ñèäóøêè â³ä ³íîìàðêè â õîðîøîìó ñòàí³, äèñêè
ìåòàëåâ³ R 15, çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à 412 íîâ³.
067-422-36-17

 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ

486903

 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí
òà â³êíà. 067-457-08-87
 1-íî ê³ì. êâ., 4 ïîâ., 40,2 êâ. ì., ³íä. îïàëåííÿ,
ëîäæ³ÿ 6 ì., ïîãð³á, ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25

 Ñ³íî â òþêàõ, êîðìîâèé áóðÿê, ÿ÷ì³íü. 096-71345-50

 1-íî ê³ì. êâ., â öåíòð³ â áóäèíêó «Ïàí Åêîíîì».
068-594-88-94

 Ñ³íî ëþöåðíè, êîðìîâèé áóðÿê, ñ. Ñàäîâå. 063752-09-14 Îëåêñàíäð

 1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 4-é ïîâåðõ, ³íä³â. îïàëåííÿ,
ê³ìíàòà-20 êâ. ì., êóõíÿ-8 êâ. ì. 067-710-75-08,
097-724-17-01

 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
 Ñ³íî, ëþöåðíó. 097-759-29-25
 Ñ³íî. 063-179-39-98, 067-665-34-21
 Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äîðîæêè íîâ³, êë³òêà äëÿ ïîïóã., ïðàëüíà ìàøèíà á/ó, äèâàí êóòîâèé. 063393-02-59
 Òâåðäîïàëåâíèé êîòåë ÷óäîâèé, åêîíîì³÷íèé
14-16 êâò., «Ïðîñêóð³â», ï³ñëÿ îäíîãî ñåçîíó ðîáîòè çà ï³â ö³íè. 097-254-59-73

 1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 5-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, ïëîùà 56 êâ. ì., ö³íà äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè âàéáåð.
+420775548604

486658

 2-õ ê³ì. êâ., 4 ïîâ., öåíòð,÷åõ áóäèíîê ÷àñòêîâî
ðåìîíò. 093-704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ., 5/5 öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,
áîéëåð, ãàðàæ ó áîíóñ, íå äîðîãî. 068-567-07-53
 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

 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ,
ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 59,4 çàãàëüíà ïëîùà, äîáóäîâ.
áàëêîí 5,9; ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë, ð-í
ÏÐÁ. 067-707-85-68

487678

 Áóäèíîê 10*5,5 êâ. ì., ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé,
ïîãð³á, 9 ñîò. çåìë³. 063-364-45-40, 093-007-75-90
 Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1,
18 ñîò. çåìë³. 063-605-27-69

 Òåëåâ³çîð á/ó «Ñàìñóíã» â ãàðíîìó ñòàí³. 096152-82-97

 3-õ ê³ì. êâ. öåíòð, 9-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-70431-57

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë,
º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096451-95-94

 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

 3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, áåç ðåìîíòó, ïëîùà 63 êâ. ì., âóë. Ìàòðîñîâà, ð-í 3 øêîëè. 096-721-16-96

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðåìèì
âõîäîì, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096279-31-85, 063-262-67-91

 Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 098-587-31-69,
067-429-73-29

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

 Õîëîäèëüíèê «ÑÍÀÉÃÅ».063-191-10-90

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

 4-ê³ì. êâ. â ð-í³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, 102 êâ ì.,
ç ºâðîðåìîíòîì º ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 093291-96-46

 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

 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

 Áóäèíîê â ãàðíîìó ñòàí³, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó. 063-231-59-77, 063-698-73-11

 Õîëîäèëüíèêè. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Øâåéíó ìàø «Singer», ïèëåñîñ «Ðàêåòà», ãàðäèíè, òþëü, ñàìîâàð, àâòîêðåñëî, áèòîí àëþìèí.
097-147-84-88
 Ñâèí³ ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-303-62-23
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

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

 3-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí, ð-í ÏÐÁ, ïåðåïëàíóâàííÿ, êóõíÿ 9 êâ. ì., ç ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè
òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, òåðì³íîâî. 063-738-77-98
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé æèëèé
ñòàí, áóäèíîê íîâèé. 093-704-31-57

486527

 Áóäèíîê ïî âóë. Õàðê³âñüêà ç ïðèáóäèíêîâèìè
áóä³âëÿìè, º êðèíèöÿ. 063-260-07-59, 063-875-33-04
 Áóäèíîê 1/2 â öåíòð³, 3-õ êâ., âóë. Ï. Îðëèêà,
ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-392-93-20, 098-974-29-35

 Áóäèíîê 76,7 êâ. ì., ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 38
ñîòîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 38, îïàëåííÿ
ï³÷íå, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, êîïàíêà. 097-62880-73, 093-419-93-87
 Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí. 093-704-31-57

 Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü äî ð³÷êè, ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 õâ. äî ë³êàðí³
òà äî öåíòðà, â äîì³ ãàç, âîäà, ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå
òèõå, ãàðí³ ñóñ³äè - 450 000 ãðí. 096-909-17-15
Îëåêñàíäð, 068-814-64-66
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè
òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò.
çåìë³. 098-597-08-78, 093-596-41-56
 Áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãàðàæ, ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³,
50 ñîò. ãîðîäó. Ìîæëèâèé äîãîâ³ð íà âèïëàòó, ñ.
Ìàðê³âö³. 063-625-54-80
 Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
çàã. ïëîùà 102 êâ. ì., 4 ê³ìí., âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà
ê³ìíàòà, º äâà ñàðà¿, ïîãð³á, äâ³ð-òðîòóàðíà ïëèòêà,
ñàäèáà äîãëÿíóòà, 7 ñîòîê çåìë³. 098-740-51-13
 Áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé, ì. Êîçÿòèí, ïðîâ.
Ë³ñîâèé. 099-243-89-67
 Áóäèíîê ç 2-õ ïîëîâèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, îêðåì³
âõîäè, âóë. Âîäîêà÷íà, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñîäîê, ñàðàé, ãîðîä. Ãàðíèé âàð³àíò äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè, àáî
2-õ ñ³ìåé. Ìîæëèâ³ ³íø³ âàð³àíòè. 093-488-83-20
 Áóäèíîê êàï³òàëüíèé 97êâ.ì., 4-ðè ê³ìí., âåëèêà
êóõíÿ, âèñîê³ ïîòîëêè, òóàëåò, âàíà, ãàç+ãðóáà,
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ,
çåì. ä³ë. 18 ñîò., âóë Ìåäîâà 30. 098-676-25-96
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï.
áóä³âëÿìè, ñ. Ìåäâåä³âêà. 096-486-28-35
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2-õ ïîâåðõîâèé ç íàäâ³ðíèìè ïðèáóäîâàìè, 0,15 ãà., âóë.
Ñîô³¿âñüêà. 067-754-44-65
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, äâà ãàðàæà, ë³òíÿ
êóõíÿ, ì. Êîçÿòèí. 063-742-66-17
 Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76

488059

 Áóäèíîê, ñàðàé, ë³ò. êóõíÿ, 32 ñîò., ñ. Іâàíê³âö³,
öåíòð ñåëà. 097-978-21-88

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

 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

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

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

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

 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê,
ïðîâóë. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098974-29-35

 Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, âóë. Áîá³â ßð
8, á³ëÿ áóäèíêó ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü,
ñàäîê, 69 ñîò. çåìë³, îïàëåííÿ ãàç+ï³÷íå. 063-58883-70, 093-024-06-07

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

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

 Ì³íÿþ 3-õ ê³ì. êâ. íà 1-íî ê³ì.êâ ç äîïëàòîþ 10
000$, àáî ïðîäàì çà 22 000$. 068-507-23-60

 Áóäèíîê ñ. Çáàðàæ, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, á³ëÿ ñòàâó. 068729-02-39
 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, ãàç, ïîãðåá, õë³â, êðèíèöÿ,
âóë. Íîâèé ñâ³ò 14. 098-413-03-39
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ,
çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, º õë³â, ïîãð³á,
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà. 098854-22-31
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³,
òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ëêà, ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë. 5 ñîò., öåíòð, ð-í
ïîë³ö³¿. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067756-51-92
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6
ñîò. çåìë³.,â ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57

487720

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

 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. 096616-10-16
 Ï³â áóäèíêó, àáî îáì³íÿþ íà 1-íî ê³ì. êâàðòèðó,
ð-í 3-¿ øêîëè. 050-777-95-51
 ×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, 096-644-36-74, 096-351-93-13
 ×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

 Ðóëüîâó ðåéêó â äîáðîìó ñòàí³ äî «Îïåëü Àñòðà F»
1990-1998 ð. â.; àâòî÷îõëè óí³âåðñàëüí³ ìàéæå íîâ³
íå äîðîãî; àâòîáàëîí ãàçîâèé 55 ë. 073-424-19-43
 Òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-40 ç êàá³íîþ. 097-577-26-86
 Òðàêòîð Ò-25 õîðîøèé ñòàí, äâà ñêàòè çàäí³ á/ó
Ò-25, êîñàðêà ñåãìåíòíà õîðîøèé ñòàí. 068-02547-76, 096-427-77-64
 Øåâðîëå àâåî, 2007 ð., ñ³ðîãî êîëüîðó, 1.5
äâèãóí, áåíçèí. 096-512-12-31

 Øê³ðêè êðîë³â. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 1-íî ê³ì. êâ., íåäîðîãî, áàæàíî 1-3 ïîâåðõ,
áåç ðåìîíòó â ð-í³ ó÷èëèùà. 093-596-40-73

Ð²ÇÍÅ
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, ìîæëèâî ñòóäåíòêó. 063-628-59-15, 063-628-59-25
 Çäàºòüñÿ áóäèíîê, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà, ³íä. îïàë. 063-065-45-94
 Çäàì 1-íî ê³ì. êâ. ïîðÿäí³é ñ³ì`¿ â ð-³ ó÷èëèùà.
063-503-53-49
 Çäàì 2-õ ê³ì. êâ., ð-í Äåïî, ê³íöåâà çóï. àâòîáóñó ¹7, 3 000 ãðí. 067-430-35-60
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ., á³ëÿ ó÷èëèùà. 093-488-78-48

ÊÓÏËÞ

 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 063-564-79-07

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

 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ. ì., ç ðåìîíòîì ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí â öåíòð³ ì³ñòà. 063-93430-93

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

 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ 55 êâ. ì.,
íàâïðîòè Íîâî¿ ïîøòè. 067-920-67-94

 Áî÷êè çàë³çí³ íà 200 ë³òð³â, øïàëè äåðåâ. á/ó,
8 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä,
ãàçîâ³ áàëîíè. 097-255-51-60
 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
 Çåðíî, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, ïøåíèöþ.
097-149-12-94
 Êàðòîøêó. 067-159-28-54
 Êâàðòèðó â öåíòð³. 063-191-10-90

 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó 44 êâ. ì. â
öåíòð³ ì. Êîçÿòèí, âóë Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, (íàâïðîòè «Ïàí Åêîíîì»). 097-449-53-71, 063-319-56-31
 Çäàì ãàçîô³êîâàíèé áóäèíîê, ïðîâ. Ë³ñîâèé.
099-243-89-67
 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Íåâåëè÷êà ñîáà÷êà (ä³â÷èíêà), çîëîòàâîãî êîëüîðó, øóêàº ä³ì òà ëþáëÿ÷èõ ãîñïîäàð³â, äóæå
ëàñêîâà òà ãðàéëèâà. 073-633-30-07
 Íåéìîâ³ðíî ãàðí³ ùåíÿòêà-ä³â÷àòêà øóêàþòü äîáðó òóðáîòëèâó ðîäèíó, äâîº øîêîëàäíî-ðóäåíüêîãî êîëüîðó, òðåòÿ ä³â÷èíêà ÷îðíà-êóäëàòåíüêà,
áóäóòü íåâåëè÷êîãî çðîñòó, äîñòàâèìî ïî ì³ñòó òà
ð-íó, ñòåðåë³ç. çà íàø êîøò. 063-605-92-04, 063784-17-02, 096-562-81-90

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

 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó
òåõí³êó, õîëîäèëüíèêè. 068-365-84-69

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

 Ïøåíèöþ. 097-704-97-81

 Ñàìîòíÿ ïîðÿäíà æ³íêà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñåðéîçíèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì 60-70 ðîê³â. 068-753-34-61

 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

 Ñïàñåííèé â³ä õîëîäó é õâîðîá, ãàðíèé,
ëàã³äíèé, ïîï³ëÿñòî-á³ëåíüêèé êîòèê 4 ì³ñ., Òîìàøåê, øóêàº äîáðó ðîäèíó. 063-605-92-04,
096-562-81-90

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Lanos 2010 ð., ïåðøèé âëàñíèê, 2-à êîìïë. ðåçèíè, êîíäèö³îíåð, 1,5 ë³òð. 067-507-48-36
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

РЕКЛАМА

ГОРОСКОП НА 18-24 ЛЮТОГО
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Зірки впевнені: найгірші часи позаду,
ви з радістю повернетеся до роботи і
милих повсякденних турбот. Принесуть
позитивні результати поїздки і справи,
пов'язані з розширенням поля діяльності.

Ваша ініціативність, якщо ви постараєтеся хоч разок проявити її протягом даного тижня, здатна стати запорукою успіху і
благополуччя в подальшому. Цей період
сприятливий для знайомств і подальшого розвитку існуючих стосунків.

ТЕЛЕЦЬ
Звертайте пильну увагу на те, що
відбувається навколо вас. Побільше
впевненості у власних силах, і, що
дуже важливо, зберігайте емоційну
рівновагу, але при цьому більше довіряйте своїй інтуїції.

СКОРПІОН

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Вас чекає збільшення активності
в інтелектуальній сфері, нестандартний
підхід дозволить вам впоратися з будьякою проблемою. Ситуація складається
на вашу користь.

Навіть якщо вас будуть критикувати, не звертайте з обраного шляху.
У четвер не поспішайте брати на себе
керівництво або займати лідируючу
позицію, адже заздрісники і інтригани
тільки і чекають, що ви оступитеся.

Ваш досвід і майстерність принесуть
вам значний прибуток. Ваше життя
на очах змінюється на краще. Хоча
багато що залежатиме від вашого настрою і почуття такту.

РАК
Постарайтеся не звертати уваги
на дрібні неприємності, зосередьтеся
на найголовнішому, не варто витрачати свою енергію на дрібниці. Дуже
скоро ви досягнете успіху, причому без
сторонньої допомоги

КОЗЕРІГ

ЛЕВ

ВОДОЛІЙ

Цього тижня є ризик втомитися від вирішення чужих проблем. Безліч планів,
вами побудованих, загрожують поховати під собою як завгодно діяльну
людину. Стримуйте політ фантазії, час
для цього дещо невдалий.

У вас з'явиться шанс надолужити
упущені можливості і швидко закінчити
важливу роботу. Ви зможете проаналізувати, як і за якими сценаріями розгортаються ваші стосунки з людьми.

Цей період може виявитися повним
випадковостей, так що намагайтеся
не триматися за свої плани, а слідувати
за ситуацією. На роботі доведеться
розраховувати тільки на свої сили.

РИБИ

ДІВА

Тиждень вас чекає динамічний і наповнений різноманітними подіями. Вже з
понеділка варто зайнятися реалізацією
того, що було задумано, навіть якщо
ви ще не встигли додумати до кінця.
Не втрачайте часу на сумніви.

Обстановка в професійній сфері на рідкість вдала для активних дій, а підтримка колег практично гарантована.
Тиждень благополучний, так що очікується переважання гарного настрою.

АНЕКДОТИ
Через те, що доставка снігу
безкоштовна, його насипало
до холєри багато.

***

— Сину мій, зізнайся, чи
згрішив ти коли-небудь з
заміжніми жінками?
— Так, отче, але вони після
того казали: «Дай, Боже, тобі
здоров'я».

***

— А чому Михайла називають
мисливцем на крокодилів?
— А ти його жінок бачив?

***

Приходить до мудреця чоловік
і каже:
— Чому всі хочуть одружитись
на незайманій дівчині?
Мудрець простягає йому дві
цукерки: одна у фантику,
інша розгорнута, і пропонує
вибрати.
Чоловік вибирає розгорнуту.
Мудрець шокований!

— Чому?
— А хто його знає, що під тим
фантиком. Може, какашка
якась?
І сказав йому мудрець: «Йди
давай звідси, таку притчу
зіпсував».

***

— Щось шашлик у вас зовсім
не жується!
— А ви масочку зніміть…

***

Чоловік заходить в кімнату
до сина, що сидить за компом,
і каже:
— Синку, нам з тобою пора
починати говорити про секс.
— Тату, мені вже 28 років!
— Так отож! Покажи–но
мені, як дивитися порнуху
на мобільнику.

***

— Куме! Я зі своєю жінкою два
рази на місяць!
— А я два рази на тиждень!

— Так у вас немає жінки!
— Так ми ж про вашу жінку
говоримо…

***

Ніяк не можу привчити свого
чоловіка до порядку! Весь час
ховає гроші в інше місце!

***

Галя була настільки моцною
кобітою, що лупила дітей
ремнем, не знімаючи його з
чоловіка!

***

— Що спільного між
гастарбайтерами і політиками?
— І ті й інші пересилають дітям
гроші через кордон. Правда,
в протилежних напрямках…

***

В автобусі. Дружина чоловіку:
— …ти кобель, ти бабник, ти ні
однієї спідниці не пропустиш!
Поруч стоїть жінка:
— Пробачте, ви його сварите чи
рекламуєте?

Погода у Козятині
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