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З кінця лютого
— початку січня
у нашій області
спостерігається один з
найвищих показників
захворюваності на
COVID-19 в Україні.
Вінницькі лікарні
переповнені, тому
хворих почали везти до
Козятина
 Ми побували за
поліетиленовою
плівкою відділення,
де лікують ковідних
пацієнтів. Хто заступає
на варту коронавірусної
боротьби, як лікують та
що лікарі кажуть про
вакцини?


Медсестри в
маніпуляційній
інфекційного
відділення. Вирішують
робочі питання
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Волевиявлення  У двох громадах
Козятинщини наприкінці березня ще
раз обиратимуть депутатів. Причина
у тому, що у сільських радах недобір
обранців. Депутатський корпус Махнівки і
Самгородка налічує 19 осіб, а має бути 22
ОЛЕНА УДВУД

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ
ïðèçíà÷èëà íà 28 áåðåçíÿ ïðîì³æí³ âèáîðè äëÿ Ñàìãîðîäîöüêî¿ òà Ìàõí³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. Òàì çíîâó îáèðàòèìóòü äåïóòàò³â. Ùîïðàâäà,
ãîëîñóâàòè ï³äå íå óñÿ ãðîìàäà,
à ëèøå äåê³ëüêà îêðóã³â.
Ó Ìàõí³âö³ âèáîðè áóäóòü ïðîâîäèòè íà îêðóç³ ¹ 1, ¹ 3 òà ¹ 7.
Ñàìå íà öèõ îêðóãàõ äåïóòàòè,
ÿê³ ïðîéøëè äî ðàäè çà ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â, ùî â³äáóëèñÿ
ó æîâòí³ 2020 ðîêó, â³äìîâèëèñÿ
â³ä ìàíäàò³â. Òàê, äåïóòàò Ìèêîëà Êîðí³é÷óê, ÿêèé ïðîéøîâ
íà îêðóç³ ¹ 1, ñêëàâ äåïóòàòñüê³
ïîâíîâàæåííÿ, òîìó ùî éîãî
ïðèçíà÷èëè ñòàðîñòîþ Áåç³ìåíñüêîãî îêðóãó, ùî îõîïëþº ñåëà
Áåç³ìåííå, Ìîëîòê³âö³, Ìîëîä³æíå, Õë³áîðîáíå òà ×åðíè÷êè.
Íà îêðóç³ ¹ 7 ïðîéøîâ Âîëîäèìèð Êðàâåöü, àëå éîãî ïðèçíà÷èëè ñòàðîñòîþ äëÿ Þð³âêè
³ Ëèñòîïàä³âêè, òîìó â³í òåæ
ìóñèâ â³äìîâèòèñÿ â³ä ìàíäàòà.
Íà îêðóç³ ¹ 3 ïðîéøëà Ëþáîâ
Íåñòåðóê, ïðîòå ¿¿ ïðèçíà÷èëè
äèðåêòîðîì ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé ïðè ñ³ëüñüê³é ðàä³, òîìó

âîíà ñêëàëà ñâî¿ äåïóòàòñüê³
ïîâíîâàæåííÿ.
Íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ Ìàõí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ùî â³äáóëàñÿ 22 ëþòîãî, âèð³øóâàëè
ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ âèáîð³â.
Ðîçãëÿäàëè ïðîåêò ð³øåííÿ,
çà ÿêèì íà òåðèòîð³àëüíó âèáîð÷ó êîì³ñ³þ ìàëè âèä³ëèòè
291,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà ïðîâåäåííÿ òà îðãàí³çàö³þ âîëåâèÿâëåííÿ, õî÷à ÒÂÊ çàïðîñèëà
ó Ìàõí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè
335 òèñÿ÷. Ñåðåä äåïóòàò³â öå
ïèòàííÿ âèêëèêàëî æâàâå îáãîâîðåííÿ. Îäèí ç îáðàíö³â âèñëîâèâ íåâäîâîëåííÿ òèì, ùî
òðåáà âèä³ëÿòè êîøòè íà âèáîðè, àäæå äåïóòàò³â âæå îáðàëè
ó æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó.
— Íàøà ðàäà ìóñèòü ìàòè
22 äåïóòàòè. Òðè âèéøëè. À çàâòðà áóäü-õòî ç âàñ íàïèøå çàÿâó, ³ ìè ìóñèòèìåìî ïðîâåñòè
âèáîðè çíîâó. Ïîðÿäîê òàêèé, —
â³äïîâ³â íà öå ãîëîâà ñåëà Ïàâëî
Êóçüì³íñüêèé.
Äåïóòàòè äîâãî ñïåðå÷àëèñÿ,
÷è âàðòî ï³äòðèìóâàòè öå ð³øåííÿ, ÷è í³. Òà çðåøòîþ, ïðîãîëîñóâàëè «çà».
Ùî ñòîñóºòüñÿ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ãðîìàäè, òî ó òàìòåøí³é

ðàä³ äåïóòàòè áóäóòü îáèðàòèñÿ
çà îêðóãàìè ¹ 1, 4 òà 7. Àäæå
ñàìå äåïóòàòè, ùî ïðîéøëè
çà öèìè îêðóãàìè, äîñòðîêîâî ñêëàëè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ.
Òàê, çà îêðóãîì ¹ 1 íà âèáîðàõ
ó æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó ïðîéøîâ Îëåêñàíäð Ìàðêîâñüêèé.
Â³í â³äìîâèâñÿ â³ä ìàíäàòà.
Íà îêðóç³ ¹ 4 ïðîéøëà Íàä³ÿ
Âàñèëèøèíà, ïðîòå âîíà ìóñèëà ñêëàñòè äåïóòàòñüê³ ïîâíîâàæåííÿ, ïîçàÿê ¿¿ ïðèçíà÷èëè
ñòàðîñòîþ äëÿ Æóðáèíåöü.
Íà îêðóç³ ¹ 7 ïðîéøëà Âàëåíòèíà Êóøí³ðåíêî. ¯¿ ïðèçíà÷èëè
ñòàðîñòîþ ñ³ë Ìèõàéëèí òà Øè-

Ìàõí³âñüêà ãðîìàäà
âèä³ëèëà 291,4
òèñÿ÷³ ãðèâåíü
íà ïðîâåäåííÿ
òà îðãàí³çàö³þ
âîëåâèÿâëåííÿ
ðîêà Ãðåáëÿ, òîìó âîíà òåæ ñêëàëà äåïóòàòñüê³ ïîâíîâàæåííÿ.
Çà äàíèìè îô³ö³éíîãî âåáïîðòàëó Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ «Ì³ñöåâ³ âèáîðè»,
äî ó÷àñò³ ó ïðîì³æíèõ âèáîðàõ
ó Ìàõí³âñüêó ñ³ëüñüêó ðàäó çàðåºñòðóâàëîñÿ 11 êàíäèäàò³â,
à ó Ñàìãîðîäîöüêó — 13. Ñåðåä
íèõ º ÿê íîâ³ ïðåòåíäåíòè, òàê
³ ò³, ÿê³ âæå ïðîáóâàëè ïðîéòè
â äåïóòàòè ó æîâòí³ ìèíóëîãî
ðîêó ³ íàâ³òü ò³, ÿê³ áàëîòóâàëèñÿ
íà ñ³ëüñüêèõ ãîë³â.
Âèíèêàº äâà ëîã³÷íèõ çàïèòàííÿ: äëÿ ÷îãî çíîâó ðîáèòè
âèáîðè ³ ÷îìó íå ìîæíà çàì³íè-

Початкова школа теж
на «дистанційці»
ОЛЕНА УДВУД

 ×åðåç ð³çêå çá³ëüøåííÿ
ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â COVID-19,
äî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ ñïåðøó ïîâåðíóëèñÿ ó÷í³
5–11 êëàñ³â Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè, à òåïåð äî íèõ ïðèºäíàëàñÿ ³ ïî÷àòêîâà øêîëà. Ó÷í³
1–4 êëàñ³â òàê ñàìî áóäóòü íàâ÷àòèñÿ îíëàéí.
— Íàâ÷àííÿ â ó÷í³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè â³äáóâàºòüñÿ òàê
ñàìî, ÿê ³ â ó÷í³â 5–11 êëàñ³â, — ðîçïîâ³ëà ãàçåò³ «RIAÊîçÿòèí» Ëþäìèëà Êîíäðàòþê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó. —
Ó÷èòåë³ â ïðîãðàìàõ, òàêèõ ÿê
«Zoom», «Meet», çà äîïîìî-

ãîþ âàéáåðà ïðîâîäÿòü óðîêè,
äàþòü çàâäàííÿ, â³äïîâ³äíî,
îòðèìóþòü çâîðîòí³é çâ’ÿçîê,
ïåðåâ³ðÿþòü ðîáîòè, ÿê³ ä³òè
íàäñèëàþòü. ²äóòü òàê ñàìî
ïîâíîö³íí³ óðîêè, ÿê ³ â ñòàðø³é ³ ñåðåäí³é øêîë³. Â÷èòåë³
íàïðàâëÿþòü ðîçêëàä óðîê³â,
ä³òè ï³äêëþ÷àþòüñÿ çà äîïîìîãîþ òåëåôîí³â, íîóòáóê³â,
ïëàíøåò³â. Öåé ïðîöåñ êîíòðîëþþòü áåçïîñåðåäíüî â÷èòåë³.
Âîíè çâ’ÿçóþòüñÿ ç áàòüêàìè.
Õòî íå ìàº äîñòóïó, ïðîñòî âèêîíóº çàâäàííÿ çà äîïîìîãîþ
âàéáåðà, íà ÿêèé â÷èòåëü íàäñèëàº çàâäàííÿ.
Êîëè ïî÷àòêîâà øêîëà ïîâåðíåòüñÿ äî çâè÷íîãî ðåæèìó

íàâ÷àííÿ — ïîêè íåâ³äîìî.
Äëÿ áàòüê³â äèñòàíö³éíà ôîðìà óðîê³â — ñïðàâæíº âèïðîáóâàííÿ. Àäæå ä³òè ùå ìàë³.
¯ì âàæêî ñïðèéíÿòè ³íôîðìàö³þ â òàê³é ôîðì³ áåç äîïîìîãè òà ïðèñóòíîñò³ äîðîñëèõ.
À ùî ðîáèòè, êîëè òðåáà éòè
íà ðîáîòó?
— Â³äïðîñèëàñÿ ³ á³æó äîäîìó, — êàæå ïàí³ Îêñàíà,
â ÿêî¿ ñèí íàâ÷àºòüñÿ ó ïåðøîìó êëàñ³. — Öå õ³áà íàâ÷àííÿ? Öå ìóêà! Ñàì íå ìîæå
â òó ïðîãðàìó çàéòè òà ³ ñàì³é
ïîÿñíþâàòè áàãàòî ÷îãî äîâîäèòüñÿ. Áî øêîëà º øêîëà. Æèâå ñï³ëêóâàííÿ ó÷í³â
ç â÷èòåëÿìè.

ФОТО З АРХІВІВ ГАЗЕТИ

У МАХНІВЦІ І САМГОРОДКУ
ЗНОВУ БУДУТЬ ВИБОРИ

Проміжні вибори у Махнівській і Самгородоцькій
громаді будуть 28 березня. Добиратимуть депутатів сільрад
òè äåïóòàò³â, ÿê³ âèáóëè, òèìè,
ÿê³ íå ïðîéøëè ó æîâòí³? Àäæå
ñàìå òàê â³äáóâàºòüñÿ ó Êîçÿòèí³.
Ó ì³ñüê³é ðàä³ òåæ äâîº äåïóòàò³â,
ÿê³ ïðîéøëè ó æîâòí³ 2020 ðîêó,
â³äìîâèëèñÿ â³ä ñâî¿õ ìàíäàò³â ³
íà ¿õ ì³ñöÿ ó ðàä³ ïðèéøëè êîëåãè-îäíîïàðò³éö³ ³ æîäíèõ äîäàòêîâèõ ÷è ïðîì³æíèõ âèáîð³â
íå ïðîâîäèëè. Ïðè÷èíà ó òîìó,
ùî ó Êîçÿòèí³ ³ Ñàìãîðîäêó ç
Ìàõí³âêîþ ð³çí³ âèáîð÷³ ñèñòåìè.
Ñàìãîðîäîê ³ Ìàõí³âêà —
ãðîìàäè, äå ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â
ìåíøà 10 òèñÿ÷. Òîìó òóò âîëåâèÿâëåííÿ ïðîõîäèëî çà áàãàòîìàíäàòíîþ âèáîð÷îþ ñèñòåìîþ. Óñþ ãðîìàäó ïîä³ëèëè
íà îêðóãè. Íà êîæíîìó îêðóç³
áàëîòóâàëèñÿ ð³çí³ ëþäè. Äåÿê³
ç íèõ áóëè ïðåäñòàâíèêàìè ïàð-

ò³é, äåÿê³ éøëè ñàìîâèñóâàíöÿìè. Ãðîìàäà îêðóãó ãîëîñóâàëà
íå çà ïàðò³þ, à çà êîíêðåòíîãî
êàíäèäàòà. Òîìó òèõ, õòî âèãðàâ
âèáîðè, àëå â³äìîâèâñÿ â³ä ì³ñöÿ
ó ðàä³, çàì³íèòè í³êèì.
Íàòîì³ñòü ó Êîçÿòèí³ âèáîðè ïðîõîäèëè çà ïðîïîðö³éíîþ
ñèñòåìîþ, ÿêà äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ìàæîðèòàðíî¿. Óñþ
ãðîìàäó òåæ ïîä³ëèëè íà îêðóãè, àëå áàëîòóâàëèñÿ ó äåïóòàòè
ëèøå â³ä ïàðò³é. Òîìó âèáîðö³
ãîëîñóâàëè ³ çà êîíêðåòíîãî
êàíäèäàòà, ³ çà ïàðò³þ. Â³äòàê
ì³ñöÿ ó ðàä³ îòðèìàëè íå ëèøå
ò³ êàíäèäàòè, çà ÿêèõ íàéá³ëüøå
ãîëîñóâàëè âèáîðö³, à é ¿õí³ îäíîïàðò³éö³, ÿê³ ñòîÿëè íà âèùèõ
ì³ñöÿõ ó âèáîð÷èõ òà ºäèíîìó
ïàðò³éíîìó ñïèñêàõ.

Про візит владики
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Äíÿìè äî Êîçÿòèíñüêîãî áëàãî÷èííÿ çàâ³òàâ ìèòðîïîëèò Â³ííèöüêèé ³ Áàðñüêèé Ñèìåîí.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà
Â³ííèöüêî-Áàðñüêî¿ ºïàðõ³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè (ÏÖÓ).
Ìèòðîïîëèò Ñèìåîí ó ñóïðîâîä³ áëàãî÷èííîãî ïðîòî³ºðåÿ Âàëåð³ÿ Êóøí³ðà çàâ³òàâ
äî õðàìó Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà
â Êîðäèø³âö³. Òàì â³í ïðîâ³â
áåñ³äó ç àêòèâîì ì³ñöåâî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè.
— Â³í ïîäÿêóâàâ ïàðàô³ÿíàì
çà ¿õí³é âíåñîê ó ðîçáóäîâó Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè â
Óêðà¿í³. Âëàäèêà íàäàâ â³ðÿíàì
äóõîâí³ íàñòàíîâè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè òà
ïðîâåäåííÿ Âåëèêîãî ïîñòó,

ùî íàáëèæàºòüñÿ. Ï³ä ÷àñ ïîäàëüøîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ îãëÿäó
õðàìó Àðõ³ºðåé âèñëîâèâ ïðàêòè÷í³ ïîðàäè ùîäî óòðèìàííÿ
öåðêîâíî¿ áóä³âë³ òà òåðèòîð³¿
íàâêîëî õðàìó, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-ñëóæáè.
Òàêîæ ìèòðîïîëèò Ñèìåîí
â³äâ³äàâ ïàðàô³þ õðàìó Ð³çäâà
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ â Ìàõí³âö³. Òàì Âëàäèêó ÷ëåíè öåðêîâíîãî àêòèâó íà ÷îë³ ç íàñòîÿòåëåì ïðîòî³ºðåºì Àíäð³ºì
Ê³ïåðîì çóñòð³ëè ç êîðîâàºì.
Ðàçîì ³ç íàñòîÿòåëåì ïðîòî³ºðåºì Àíäð³ºì òà áëàãî÷èííèì
ïðîòî³ºðåºì Âàëåð³ºì ìèòðîïîëèò îãëÿíóâ õðàì, ÿêèé ðåë³ã³éíà
ãðîìàäà áóäóº ïîðÿä ³ç òèì÷àñîâèì õðàìîì. Íåùîäàâíî çàâåðøèëèñü ðîáîòè ç ïîêðèòòÿ
äàõó íà áóä³âë³ öåðêâè.
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НА «УПРАВЛЯЮЧУ КОМПАНІЮ»
ВИДІЛИЛИ МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
Гроші  На комунальне підприємство
«Управляюча компанія», яке мали
закривати, вкотре виділили кошти з
міського бюджету. На що вони підуть?
ОЛЕНА УДВУД

«Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ» îáñëóãîâóâàëà ó Êîçÿòèí³ òà Çàë³çíè÷íîìó áàãàòîêâàðòèðí³
áóäèíêè, ÿê³ íå âèçíà÷èëèñÿ
ç ôîðìîþ óïðàâë³ííÿ. Öå ï³äïðèºìñòâî â³äêðèëà ì³ñüêà ðàäà
ó áåðåçí³ 2019 ðîêó. Òà âæå
ó ñ³÷í³ 2021-ãî «Óïðàâëÿþ÷ó
êîìïàí³þ» âèð³øèëè çàêðèòè.
Ï³äïðèºìñòâî îãîëîñèëè áàíêðîòîì, áî âîíî íå ïðèíîñèòü
ïðèáóòêó. Â³äòàê íà 5 ñåñ³¿, ùî
â³äáóëàñÿ 26 ñ³÷íÿ, äåïóòàòè
ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ.
Ó ïåðøèé äåíü ëþòîãî
«Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ» ïåðåñòàëà îáñëóãîâóâàòè áóäèíêè.
Îãîëîøåííÿ ïðî öå îïóáë³êóâàëè íà ñàéò³ Ì³ñüêî¿ ðàäè.
À 2 ëþòîãî, çà äàíèìè àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè Youcontrol, ï³äïðèºìñòâî âæå ïðèïèíèëî ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü. Òîæ ìèíóâ óæå ì³ñÿöü, ÿê âîíî íå ïðàöþº. Òà ï³ä
÷àñ øîñòî¿ ñåñ³¿, ùî â³äáóëàñÿ
ó ï’ÿòíèöþ, 26 ëþòîãî, çíîâó
çàéøëà ìîâà ïðî «Óïðàâëÿþ÷ó
êîìïàí³þ». ²ç áþäæåòó çà ìèíóëèé ð³ê çàëèøèëèñü íåâèêîðèñ-

òàí³ êîøòè ó ñóì³ 13,7 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü. Äåïóòàòè âèð³øóâàëè,
íà ùî ðîçïîä³ëèòè ö³ êîøòè.
ßê ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ íà÷àëüíèê ô³íàíñîâîãî
â³ää³ëó Ïàâëî Õîëêîâñüêèé, òðè
ì³ëüéîíè ç öèõ êîøò³â ï³äóòü
íà çàðîá³òíó ïëàòó, 32 òèñÿ÷³ — íà ãóìîâå ïîêðèòòÿ äëÿ
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿
øêîëè, 300 òèñÿ÷ 107 ãðèâåíü — íà óïðàâë³ííÿ ïðàö³
òà ñîöçàõèñòó äëÿ ðîçðàõóíêó
çà ï³äêëþ÷åííÿ äî åëåêòðîåíåðã³¿. Î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà ïîïðîñèëà âêëþ÷èòè äî ïåðåë³êó ùå «Óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ» ³ âèä³ëèòè íà íå¿
600 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Äëÿ ê³íöåâîãî ðîçðàõóíêó
íà äåíü, êîëè âîíè áóäóòü çàêðèâàòèñÿ, ïîòð³áíî ì³ëüéîí, —
ñêàçàëà ì³ñüêà ãîëîâà. — Ëþäè
íå îòðèìóþòü óæå äâà ì³ñÿö³
çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Òàì ¿õ áóëî
79 îñ³á, çàðàç çàëèøèëîñÿ 13.
Ò³ âñ³ ðîçðàõîâàí³. Ïðîøó âíåñòè 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ òîãî,
ùîá ìè ïî÷àëè ðîçðàõîâóâàòèñÿ
ç «Óïðàâëÿþ÷îþ êîìïàí³ºþ».
Çàóâàæèìî, ùî öå íå ïåðøèé
ðàç, êîëè íà ñåñ³¿ äëÿ «Óïðàâ-

Депутати міської ради проголосували
за виділення 1 мільйона гривень
на «Управляючу компанію». Ці кошти
із залишку минулорічного бюджету

ëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿» äîäàòêîâî
âèä³ëÿþòü êîøòè. Öå âæå ðîáèëè ó ãðóäí³ 2020 ðîêó. Òîä³
íà ïîãàøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
âèä³ëèëè ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü.
— Íà äàíèé ìîìåíò ÷è º
òàì äèðåêòîð, ÷è ë³êâ³äàòîð,
÷è îòðèìóº â³í çàðîá³òíó ïëàòó
³ ÷îìó ìè çíîâó ãîâîðèìî ïðî
ì³ëüéîí? — çàïèòàâ êîëèøí³é
íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
à íèí³ äåïóòàò â³ä «Ñëóãè íàðîäó»
ªâãåí³é Ìàëàùóê. Ñâîº ïèòàííÿ ç ïðèâîäó çàðïëàòè äèðåêòîðà
Ìàëàùóê îçâó÷èâ äâ³÷³, àëå ÷³òêî¿
â³äïîâ³ä³ òàê ³ íå îòðèìàâ.
— ßêùî ÷åñíî, ÿ íå çîâñ³ì

çíàþ, ÿêà çàðîá³òíà ïëàòà ó êåð³âíèêà, — ñêàçàëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà, êîëè äåïóòàò ªâãåí³é
Ìàëàùóê çàïèòàâ ïðî çàðïëàòó
äèðåêòîðà âäðóãå.
×îìó ïîòð³áåí ñàìå ì³ëüéîí
ãðèâåíü, ïîÿñíèâ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Àðòåì Îëüõîì’ÿê, äåïóòàò
â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» ³, çà ñóì³ñíèöòâîì, äèðåêòîð «Óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿»
òà ãîëîâà ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿
öüîãî ï³äïðèºìñòâà. Çà éîãî
ñëîâàìè, ñóìà, ÿêó ì³ñüêà ðàäà
âèä³ëÿëà ðàí³øå, ï³øëà íà çàáîðãîâàí³ñòü çàðîá³òíî¿ ïëàòè
ëèøå ïî æîâòåíü. À öåé ì³ëüéîí
íåîáõ³äíèé äëÿ òîãî, àáè ïîãà-

ñèòè çàáîðãîâàí³ñòü ïî çàðïëàò³
ïîâí³ñòþ ³ ñïëàòèòè ïîäàòêè.
— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ó íàñ
ó øòàò³ 13 ïðàö³âíèê³â, ïðàö³âíèêè ó â³äïóñòö³. Çàðàç çàê³í÷èëàñÿ âæå ³íâåíòàðèçàö³ÿ, ð³÷íèé
çâ³ò çäàíèé. Çâ³äêè âçÿâñÿ ì³ëüéîí? Íå ñïëà÷óâàëèñü ïîäàòêè,
äàë³ çàðîá³òíà ïëàòà, — ñêàçàâ
Àðòåì Îëüõîì’ÿê.
Â³ä äåïóòàò³â ïðîçâó÷àëà ïðîïîçèö³ÿ âèä³ëèòè íå 600 òèñÿ÷,
à îäðàçó ì³ëüéîí. ¯¿ ï³äòðèìàëè.
Òàêîæ ³ç êîøò³â, ùî çàëèøèëèñÿ ç ìèíóëîð³÷íîãî áþäæåòó,
âèð³øèëè âèä³ëèòè 203 òèñÿ÷³
ãðèâåíü íà ôóòáîëüíèé êëóá
«Ìîíîë³ò».

Призначили ще чотирьох старост Козятинської ТГ
ОЛЕНА УДВУД

 Ó òðüîõ ãðîìàä, ùî óòâîðèëèñÿ íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, ïðîöåñ
óòâîðåííÿ ñòàðîñòàòó çàâåðøèâñÿ âæå äàâíî. Ðåêîðäñìåíîì
çà ê³ëüê³ñòþ ñòàðîñòèíñüêèõ
îêðóã³â ñòàâ Ñàìãîðîäîê. Ãðîìàäà ¿õ ìàº àæ â³ñ³ì. Íà äðóãîìó ì³ñö³ çà ê³ëüê³ñòþ áóëà
Ìàõí³âêà. ÎÒÃ ïîä³ëèëè íà ñ³ì
ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â. Íàòîì³ñòü ó Ãëóõ³âöÿõ óòâîðèëè ëèøå
÷îòèðè ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóãè.
Ó Êîçÿòèí³ ñïî÷àòêó òåæ áóëî
ëèøå ÷îòèðè ñòàðîñòèíñüêèõ
îêðóãè:
 Êîðäèø³âåöüêèé, êóäè óâ³éøëè òàêîæ Ïðóøèíêà ³ Êîðîë³âêà;
 Ñåñòðèí³âñüêèé;
 Ìàõàðèíåöüêèé;
 Ôëîð³àí³âñüêèé, êóäè óâ³éøëà Ðóáàíêà.
Ëèøå ñ³ì ³ç ÷îòèðíàäöÿòè ñ³ë

Юрій Безпалько, староста
Пиковецького округу

Тетяна Катеризюк, староста
Козятинського округу

Ольга Козак, староста
Сокілецького округу

ãðîìàäè áóëè îõîïëåí³ îêðóãàìè, à ñòàðîñò ïðèçíà÷èëè äëÿ
óñ³õ îêðóã³â, îêð³ì Ôëîð³àí³âñüêîãî. Àëå òåïåð ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â ó Êîçÿòèíñüê³é
ãðîìàä³ ïîá³ëüøàëî. Íà 6 ñåñ³¿,
ùî â³äáóëàñÿ 26 ëþòîãî, äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîãîëîñóâàëè

çà óòâîðåííÿ íà òåðåíàõ Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ ùå òðüîõ îêðóã³â:
 Êîçÿòèíñüêîãî, äî ÿêîãî âõîäÿòü ñåëî Êîçÿòèí òà ²âàíê³âö³;
 Ïèêîâåöüêîãî, äî ÿêîãî âõîäÿòü ñåëî Ïèêîâåöü ³ Ïóñòîõà;
 Ñîê³ëåöüêîãî, äî ÿêîãî
âõîäÿòü ñåëî Ñîê³ëåöü, à òàêîæ

Ñèãíàë ³ Òèòóñ³âêà.
Òîæ òåïåð Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ãðîìàäà çà ê³ëüê³ñòþ ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â çð³âíÿëàñÿ ç
Ìàõí³âêîþ.
Ïðèçíà÷èëè ³ ñòàðîñò äëÿ
óñ³õ îêðóã³â. Íàðåøò³ ñòàðîñòó
îòðèìàëà Ôëîð³àí³âêà. Íåþ

ñòàëà Íàòàë³ÿ Êîâàëü÷óê. Âîíà
ïðàöþâàëà çåìëåâïîðÿäíèêîì
ó òàìòåøí³é ñ³ëüñüê³é ðàä³.
Ñòàðîñòîþ Ïèêîâåöüêîãî
îêðóãó ñòàâ Þð³é Áåçïàëüêî,
äèðåêòîð òàìòåøíüî¿ øêîëè.
Íà ïîñàäó ñòàðîñòè Ñîê³ëåöüêîãî îêðóãó ïðèçíà÷èëè Îëüãó
Êîçàê. Ó 2015 ðîö³ âîíà áàëîòóâàëàñÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿
ðàäè â³ä ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà».
Ñòàðîñòîþ Êîçÿòèíñüêîãî îêðóãó ïðèçíà÷èëè Òåòÿíó
Êàòåðèçþê. Âîíà áàãàòî ðîê³â
î÷îëþâàëà Êîçÿòèíñüêó ñ³ëüñüêó ðàäó.
Äî ðå÷³, òåïåð ó äåïóòàòñüêîìó
êîðïóñ³ áóäóòü êàäðîâ³ çì³íè,
àäæå Òåòÿíà Êàòåðèçþê ïðîéøëà äî ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà».
Òà ïîçàÿê ¿¿ îáðàëè ñòàðîñòîþ,
âîíà ìàº ñêëàñòè äåïóòàòñüêèé
ìàíäàò ³ ¿¿ ì³ñöå ó ðàä³ çàéìå
êîëåãà-îäíîïàðò³ºöü.
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ВАЖКИХ ХВОРИХ ПОБІЛЬШАЛО.
На передовій  З кінця лютого — початку
січня у нашій області спостерігається один
з найвищих показників захворюваності
на COVID-19 в Україні. Вінницькі лікарні
переповнені, тому хворих почали
везти до Козятина. Ми побували
за поліетиленовою плівкою відділення, де
лікують ковідних пацієнтів. Хто заступає
на варту коронавірусної боротьби, як
лікують та що лікарі кажуть про вакцини?
ІРИНА ШЕВЧУК

Інна та Людмила — медсестри приймального ковідного
відділення. Кажуть, що бувають різні ситуації. Люди бояться,
в них може бути істерика. Тут їх заспокоюють і підтримують

Вхід в інфекційне відділення завішаний
поліетиленовою плівкою. Без спецодягу сюди не пускають

Це медсестра Альона. На місці не стоїть. Кілька
слів для газети і до праці, хворим потрібне лікування

Í³ÿêèõ â³äâ³äèí ð³äíèõ ÷è
çíàéîìèõ. Òóäè ïóñêàþòü ò³ëüêè â ñïåöçàõèñíîìó îäÿç³. Íàø³
æóðíàë³ñòè çàçäàëåã³äü äîìîâèëèñÿ ïðî ðåïîðòàæ ç ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ êîçÿòèíñüêî¿
ÖÐË ç ãîëîâíèì ë³êàðåì Îëåêñàíäðîì Êðàâ÷óêîì. Ïëàíóâàëè ïîáóâàòè â ñàìîìó âîãíèù³
³íôåêö³¿ — â ïàëàòàõ, äå ëåæàòü
õâîð³ íà êîðîíàâ³ðóñíó íåäóãó.
Àëå íàñ ïåðåêîíàëè òà çàïåâíèëè — öå çàíàäòî âåëèêèé ðèçèê.
Äî òîãî æ, íå âñ³ ïàö³ºíòè õî÷óòü, ùîá ïðî íèõ ïèñàëè â ãàçåòàõ. Íå äî öüîãî ¿ì çàðàç. Àëå
âñå æ òàêè íàø â³çèò äî ë³êàðí³
áóâ ðåçóëüòàòèâíèì — ä³çíàëèñÿ
ïðî ñèòóàö³þ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ,
ïîãîâîðèëè ç ë³êàðÿìè, ìåäñåñòðàìè òà ñàí³òàðêàìè.
ДВА ПРИЙМАЛЬНИХ. ОДНЕ З
НИХ — «КОВІДНЕ»
Ïî÷íåìî ïî ïîðÿäêó. Ïðèéìàëüíå «êîâ³äíå» â³ää³ëåííÿ.
Òóò íà ïîñòó òðè ìåäè÷í³ ñåñòðè,
îäíà ç ÿêèõ — ìàí³ïóëÿö³éíà.
Âîíè çàñòóïàþòü íà äîáîâå ÷åðãóâàííÿ. Êàæóòü, ùî òóò ïðèéìàþòü ò³ëüêè êîâ³äíèõ àáî ç
ï³äîçðàìè íà íüîãî, ëþäåé ç
ïíåâìîí³ÿìè òà ã³ïåðòîí³÷íè-

ìè õâîðîáàìè. ²íøèõ â³äïðàâëÿþòü â «÷èñòå ïðèéìàëüíå».
Âîíî çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ âõîäó
â àäì³í³ñòðàö³þ ìåäçàêëàäó (ç³
ñòîðîíè âóëèö³ Âèííè÷åíêà).
Â³ä÷óòòÿ íåîäíîçíà÷í³ — âîäíî÷àñ ³ õâèëþâàííÿ, ³ ïîáîþâàííÿ, ³ ö³êàâ³ñòü.
Ïîñì³øêè òà ïðèâ³òí³ñòü ìåäñåñòåð ç ïðèéìàëüíîãî òðîõè
ðîçðÿäæàþòü íàïðóæåíó îáñòàíîâêó. Íà íàøå çàïèòàííÿ, ÷è
õâîð³ëè âîíè íà êîâ³ä, êàæóòü,
ùî òàê, âæå äàâíî. Ùî ñòîñóºòüñÿ ðîáîòè â êîðîíàâ³ðóñíèé
ïåð³îä, ñêàçàëè, ùî âàæêî áóëî
ñïî÷àòêó, ³ ìîðàëüíî, ³ ô³çè÷íî.
— Â³ä ìàñîê ³ ðåñï³ðàòîð³â
íà îáëè÷÷³ âèñèïàëè ïðèù³, âñå
ïåêëî. À ïîò³ì çâèêëè, — êàæå
ìåäñåñòðà Íàä³ÿ.
— Êîëè äî íàñ ïîñòóïàþòü
«ïîçèòèâí³», íàì ïîâ³äîìëÿþòü ç³ øâèäêî¿, — ï³äõîïëþº
ðîçìîâó ìåäñåñòðà ²ííà. — Ìè
îäÿãàºìî çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî
çàõèñòó. Ñïî÷àòêó áàõ³ëè, ïîò³ì êîìá³íåçîí, íà êîìá³íåçîí
ðóêàâè÷êè, äàë³ øàïî÷êó, ðåñï³ðàòîð ³ êàïþøîí, ùîá ñõîâàòè
âñ³ ä³ëÿíêè ò³ëà. Çâåðõó íà êàïþøîí — çàõèñí³ ùèòêè. Äóæå
âàæêî çðàçó áóëî, ÿê êîñìîíàâòè
â ñêàôàíäð³. Ï³ñëÿ êîíòàêòó ç
ïàö³ºíòàìè, ïåðåîäÿãàºìîñü ³

Медсестри в маніпуляційній інфекційного
відділення. Вирішують робочі питання

âñå öå äåç³íô³êóºìî. Âåñü îäÿã
éäå â áàêè, à ïîò³ì éîãî ñïàëþþòü.
Ó ê³ìíàò³ îãëÿäó ïðèéìàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ñòî¿òü àïàðàò
ØÂË. ª êèñíåâà ïîäóøêà. Ìåäñåñòðè êàæóòü, ùî áóâàþòü âàæê³
ïàö³ºíòè, ÿê³ çîâñ³ì íå ìîæóòü
äèõàòè áåç êèñíþ. Òóò ¿ì ðîáëÿòü êàðä³îãðàìó, ì³ðÿþòü ñàòóðàö³þ, îãëÿäàþòü ë³êàð³.
— ª òàê³ õâîð³, ÿê³ çí³ìàþòü ìàñêó, íå ðîçóì³þòü, ùî
ìîæóòü íàñ çàðàçèòè, — êàæå
²ííà. — Êîæåí ïàö³ºíò ð³çíèé.
Ëþäè áîÿòüñÿ, â íèõ ìîæå áóòè
³ñòåðèêà. Ìè ¿õ çàñïîêîþºìî,
ï³äòðèìóºìî. Íà òî ìè ³ ìåäèêè.
Ïîâèíí³ áóòè îïòèì³ñòàìè, —
ï³äñóìóâàëà Íàä³ÿ.
ПОЧАЛИ ВЕЗТИ ХВОРИХ
З ВІННИЦІ
Ïðî ñèòóàö³þ ç êîðîíàâ³ðóñíèìè õâîðèìè ó â³ää³ëåíí³ íàì
ðîçïîâ³ëà çàâ³äóâà÷êà ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Òåòÿíà Õîì³öüêà. Âîíà ïîâ³äàëà, ùî â³ää³ëåííÿ
îäíå, àëå îõîïëþº äðóãèé ³ òðåò³é ïîâåðõè. Ñòàíîì íà ðàíîê
äðóãîãî áåðåçíÿ, ç³ 120-òè âèä³ëåíèõ ï³ä õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ òà ï³äîçðó íà íüîãî ë³æîê,
çàïîâíåí³ 56.
— Ñèòóàö³ÿ íàïðóæåíà, áàãàòî
õâîðèõ, — êàæå Òåòÿíà Õîì³öüêà. — Ç ñóáîòè, 27 ëþòîãî, äî íàñ
ïî÷àëè ïðèâîçèòè ïàö³ºíò³â ç
Â³ííèö³ (20 îñ³á). Íàðàç³ ìè âæå
ïîòðîõè ¿õ âèïèñóºìî. Äåÿê³ ùå
çàëèøàþòüñÿ íà äîë³êîâóâàííÿ.
Ðåøòà ïàö³ºíò³â — íàø³. Äîäàì,
ùî º âàæê³ õâîð³, º âêðàé âàæê³, º ó ñòàí³ ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³.
Îäíà ëþäèíà òðîõè á³ëüøå äîáè
çíàõîäèòüñÿ ï³ä àïàðàòîì ØÂË.
Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷êè ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ, äî áîðîòüáè
ç êîðîíàâ³ðóñîì âîíè âæå çâèêëè. Â ïîâíîìó ñïîðÿäæåíí³ çàõèñíîãî ñïåöîäÿãó, ÿêèé çì³íþºòüñÿ ðàç â ÷îòèðè ãîäèíè, âîíè
ùîäíÿ çàñòóïàþòü íà ïåðåäîâó.

Надія Олексіївна має 40 років медичного
стажу. «Рідні на роботу відпускати не бояться,
як не ми, то хто?»
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РЕПОРТАЖ З РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ
Íà çàïèòàííÿ, ÷è áàãàòî çàõâîð³ëî ç ¿õíüîãî â³ää³ëåííÿ
ìåäïåðñîíàëó, Òåòÿíà Õîì³öüêà
â³äïîâ³ëà, ùî í³õòî. Æîäíîãî
âèïàäêó çàõâîðþâàííÿ íå áóëî.
Äî ùåïëåííÿ ë³êàðêà ñòàâèòüñÿ ïîçèòèâíî, àëå öèòóºìî:
«ò³ëüêè ÿê³ñíèìè âàêöèíàìè».
Íà öüîìó íàøà ðîçìîâà ç Òåòÿíîþ Õîì³öüêîþ çàâåðøèëàñÿ.
¯é ÷àñ éòè äî ïàö³ºíò³â, à íàñ,
ïåðåä â³äâ³äèíàìè êîðîíàâ³ðóñíîãî â³ää³ëåííÿ, çàïðîøóþòü
äî ê³ìíàòè ñàí³òàðíî¿ îáðîáêè.
Ç øàôè ä³ñòàþòü îòå, áàãàòîøàðîâå îáìóíäèðóâàííÿ. ×åñíî
ñêàçàòè, â íüîìó äóæå âàæêî.
Âïåðøå îäÿãíóâøè çàõèñíèé
îäÿã ïîâíî¿ êîìïëåêòàö³¿, â³ä÷óâàºø ñåáå íå ëþäèíîþ, à ðîáîòîì. Âàæêî ðóõàòèñü, âàæêî
äèõàòè, âàæêî áà÷èòè. Çàâàæàº
çàõèñíèé ùèòîê íà ãîëîâ³,
à íà íîãàõ, ïî êîë³íà, ùåëåïàþòü áàõ³ëè…
БЕЗ ХАЛАТІВ, АЛЕ
В КОМБІНЕЗОНАХ
Ó ñóïðîâîä³ ìåäñåñòðè ï³äí³ìàºìîñü íà äðóãèé ïîâåðõ. ×åðåç
õâèëþâàííÿ ñåðöå ìàëî íå âèñêî÷èòü ç ãðóäåé. Îäèí êðîê
ïîâç ïîë³åòèëåíîâó ïë³âêó, ÿêîþ
çàâ³øåí³ äâåð³ ó â³ää³ëåííÿ, ³ ìè
âæå ïîðÿä ç ïàëàòàìè, äå ëåæàòü
õâîð³ íà êîðîíàâ³ðóñ.
Íà ïåðøèé ïîãëÿä, öå çâè÷àéíèé ïîñò, çâè÷àéí³ êîðèäîðè.
Îò ò³ëüêè ìåäïåðñîíàë íå ó á³ëèõ ëåãåíüêèõ õàëàòàõ, à â ïàðêîìó êîìá³íåçîí³, ðåñï³ðàòîðàõ,
çàõèñíèõ îêóëÿðàõ ÷è ùèòêàõ,
ÿê³ çàâàæàþòü â³ëüíî ïåðåáóâàòè
ó ïðîñòîð³. Ïîäâèã ëèøå â òîìó,
ùîá ïðîõîäèòè ó òàêîìó äîáó.
À âîíè ùå é çà õâîðèìè äîãëÿäàþòü, êðàïåëüíèö³ ñòàâëÿòü,
ïðàöþþòü…
Íà ÷åðãóâàííÿ òóò çàñòóïàþòü äâà ë³êàð³-³íôåêö³îí³ñòè. ª
ðåàí³ìàö³éíèé ïîñò äëÿ âêðàé
âàæêèõ õâîðèõ òà äâà ïîñòè ç
äâîìà ìåäñåñòðàìè ³ ñàí³òàðêîþ.
Âîíè òóò ÿê áäæ³ëêè — ë³òàþòü â³ä ìàí³ïóëÿö³éíî¿ äî ïàëàò. À ùå º ñåñòðà-ãîñïîäàðêà,

îô³ö³àíò, ÿêèé ðîçíîñèòü ¿æó
õâîðèì, àäæå â ¿äàëüíþ âîíè
íå õîäÿòü. Â³äâ³äóâàííÿ òóò òåæ
íåìàº. Íà ïðèéìàëüíå ïðèíîñÿòü «ïåðåäà÷êó», ÿêó ïîò³ì ïåðåäàþòü äî ïàö³ºíò³â. Êàæóòü,
ùî ãîòóþòü òóò ñìà÷íî — º ðèáà,
êóðè, ñóïè, òîáòî ïåðøå ³ äðóãå.
СПОЧАТКУ БУЛО ВАЖКО,
А ЗАРАЗ ВЖЕ ЗВИКЛИ
Ìåäñåñòðà Íàä³ÿ Îëåêñ³¿âíà
ìàº 40 ðîê³â ìåäè÷íîãî ñòàæó.
¯é ïîâíèõ 58 ðîê³â. Êàæå, ùî
çâ³ñíî, ïðàöþºòüñÿ âàæêî, îñîáëèâî ô³çè÷íî, àëå äî òðóäíîù³â âæå çâèêëè. ¯¿ íàïàðíèöÿ
30-ð³÷íà Àëüîíà, â ë³êàðí³ ïðàöþº 12 ðîê³â. Äî ñë³â êîëåãè
ïðèºäíóºòüñÿ. Íà ì³ñö³ òóò äîâãî
íå ïðîñòî¿ø. Øâèäêî áåðå øòàòèâ äëÿ êðàïåëüíèö³ ³ âïåðåä,
ðîáîòà íå ÷åêàº.

– Â³ä ìàñîê ³
ðåñï³ðàòîð³â íà
îáëè÷÷³ âèñèïàëè
ïðèù³, âñå ïåêëî.
À ïîò³ì çâèêëè, —
êàæå ìåäñåñòðà Íàä³ÿ
— Áàãàòî âàæêèõ õâîðèõ, çàðàç ï³øëà õâèëÿ, — ðîçïîâ³äàº
Íàä³ÿ Îëåêñ³¿âíà. — Ð³äí³ íà ðîáîòó â³äïóñêàòè íå áîÿòüñÿ, ÿê
íå ìè, òî õòî?
Êðîêóºìî äî ìàí³ïóëÿö³éíî¿.
Òóò ìåäñåñòðè íàáèðàþòü óêîëè, çàïðàâëÿþòü ñèñòåìè, áåðóòü
êðîâ íà àíàë³çè. Ñêð³çü ñòåðèëüíî, ñêð³çü äåç³íô³êóþ÷³ çàñîáè.
Ïî-³íøîìó íå ìîæíà.
Íàñ íàäçâè÷àéíî âðàçèëà
ñåñòðà-ãîñïîäàðêà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà. Íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é
ïîâàæíèé â³ê (63 ðîêè), âîíà
ïðàöþº ó âèð³ ³íôåêö³¿. Êàæå,
ùî íå áî¿òüñÿ ³ ââàæàº ñâî¿ì
îáîâ'ÿçêîì áóòè êîìóñü ïîòð³áíîþ. Òàê³ ëþäè âèêëèêàþòü ïîâàãó. ¯õ ìàþòü çíàòè â îáëè÷÷ÿ.
Òàêîæ äî íàñ âèéøëà ñàí³òàðî÷êà Ç³íà¿äà Âàñèë³âíà. ¯é
39 ³ âîíà òåæ â ïîâíîìó ñïî-

ðÿäæåíí³. Ïîñì³õàþ÷èñü, ï³äòðèìóº ñëîâà êîëåã — òóò âæå
íå ñòðàøíî, àäæå äî âñüîãî
çâèêàºø.
РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО
ДИХАЛЬНУ ГІМНАСТИКУ
Ïîñï³ëêóâàëèñü ìè ³ ç ë³êàðåì-³íôåêö³îí³ñòîì ²ííîþ
Êîðí³é÷óê. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî
äî íèõ ó ñòàö³îíàð ïîñòóïàþòü
õâîð³ ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³ òà
âàæê³. Âêðàé âàæêèõ — ãîñï³òàë³çóþòü â ïàëàòó ³íòåíñèâíî¿
òåðàï³¿.
— Ïàö³ºíòàì, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïîñò³éíî íà êèñíåâ³é òåðàï³¿
(êèñíåâó ìàñêó çí³ìàþòü ò³ëüêè,
ùîá ïî¿ñòè, ïîïèòè òà ñõîäèòè
äî òóàëåòó), ìè ðîçïîâ³äàºìî,
ÿê ðîáèòè äèõàëüíó ã³ìíàñòèêó. Ëåæàòè â îäíîìó ïîëîæåíí³
íå ìîæíà. Ïîòð³áíî ðóõàòèñü —
íå ëÿãàòè íà æèâ³ò, çì³íþâàòè
ïîëîæåííÿ ò³ëà ç ë³âîãî áîêó
íà ïðàâèé á³ê, — êàæå ë³êàðêà. — Âèïèñóºìî ïàö³ºíò³â ï³ä
íàãëÿä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Â òèõ,
ó êîãî ï³äòâåðäæåíèé êîâ³ä àáî
ï³äîçðà íà íüîãî — ë³êóþòüñÿ
áåçêîøòîâíî.
Â ³íôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³
ìè áóëè íåäîâãî, áëèçüêî 15–
20 õâèëèí. Çà öåé ÷àñ ê³ëüêà
ðàç³â íàì ïîïðàâëÿëè ùèòîê,
ÿêèé ïîñò³éíî ñïîâçàâ íà ëîáà,
íåñòåðïíî ñâåðá³â í³ñ, áóëî
äóøíî òà ïàðêî. Âèéøîâøè
çà ïîë³åòèëåíîâó ïë³âêó, ïåðåä
òèì, ÿê ñêèíóòè çàõèñíèé îäÿã,
íàñ îáëèëè äåç³íôåêòîðîì. Òàê
òðåáà. Äëÿ öüîãî ñïåö³àëüíî
îáëàøòîâàíå ì³ñöå, ç â³äðàìè,
â³øàêîì, ïóëüâåðèçàòîðîì òà
êâàðöîì. ² âñå, â³ä÷óâàºø ñåáå
â³ëüíîþ ëþäèíîþ.
Äóæå õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âñå öå êîðîíàâ³ðóñíå ñòðàõ³òòÿ çàê³í÷èòüñÿ. Äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü
õî÷à á åëåìåíòàðíèõ êàðàíòèííèõ îáìåæåíü, òàêèõ ÿê íîñ³ííÿ
ìàñîê, ìèòòÿ ðóê òà äèñòàíö³ÿ
ì³æ ëþäüìè. Ïàì’ÿòàòè ïðî íàñë³äêè ¿õ ïîðóøåííÿ ³ ö³íóâàòè
ñâîº æèòòÿ.

Надія Сокольвак — маніпуляційна медсестра
приймального відділення. Каже, що є такі хворі, які ні
секунди не можуть без кисню. Для цього є киснева подушка
Лікарінфекціоніст
Інна Корнійчук
про хворих на
коронавірус:
«Ми їм
розповідаємо
про дихальну
гімнастику».
Лежати в
одному
положенні
не можна.
Потрібно
рухатись —
змінювати
положення тіла
з лівого боку на
правий бік

За тиждень більше ста хворих
Ситуація із захворюваністю
на COVID-19 не покращується.
Вінницька область за кількістю
нових випадків стабільно тримається у трійці лідерів, а у понеділок, 1 березня, Вінниччина
знову очолила коронавірусний
антирейтинг. Адже того дня
у нашій області було найбільше нових хворих за добу по всій
країні — 598.
Через різкий приріст хворих
до «червоної» карантинної зони
вже відправили Івано-Франківську та Чернівецьку області, а з
середи, 3 березня, до них приєдналася ще й Житомирщина.

Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Міністерства охорони здоров’я «Коронавірус_інфо». Вінниччина поки
перебуває у «помаранчевій»
карантинній зоні, проте не виключено, що наша область може
потрапити у “червону”. Про це
на своїй сторінці у Фейсбук
написав головний державний
санітарний лікар Віктор Ляшко.
Н а Ко з я т и н щ и н і , ста н о м
на 11 ранку середи, 3 березня,
було вже 1493 випадки захворювання на COVID-19. Такі дані Вінницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони

здоров’я. За останні сім днів у нас
додалося 119 нових хворих. Це
у півтора рази більше, ніж минулого тижня. Найбільший приріст
був у вихідні. За суботу і неділю
додалося 50 нових випадків.
Через загострення ситуації, у Козятинській громаді заборонили
проводити масові заходи. Через
це відмінили концерт Олександра Онофрійчука, який мав бути
перед 8 Березня.
Маємо ще одну погану новину —
ще один мешканець Козятинщини не впорався із коронавірусною недугою. Це вже 26-та
смерть від COVID-19.

Надія Петрівна (праворуч) та Зінаїда Василівна
(ліворуч). Вони відповідають за чистоту та за те, щоб хворі
були ситі. Розносять їм до палат їжу
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Додаткові
поїзди
 Äâà äîäàòêîâ³ íàïðÿìêè, êóäè êîçÿòèí÷àíè
ó âèõ³äí³ ìîæóòü âèðóøèòè ó ïîäîðîæ — Ñóìè
òà ×åðí³âö³. Ó áóêîâèíñüêîìó íàïðÿìêó çàïóùåíî äîäàòêîâèé ïî¿çä
¹ 249/250 Êè¿â — ×åðí³âö³, ùî â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ
ç Êèºâà 5, 7 òà 9 áåðåçíÿ
î 15.09, â Êîçÿòèí ïðèáóâàòèìå î 17.17, â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ î 17.19, äî ×åðí³âö³â ïî¿çä ïðèáóâàòèìå
î 08.15. Ó çâîðîòíîìó
íàïðÿìêó â³äïðàâëåííÿ 4,
6, 8 áåðåçíÿ î 19.15. Ïðèáóòòÿ äî Êîçÿòèíà î 9.26,
ó Êèºâ³ ïî¿çä áóäå î 12.30.
Òàêîæ ö³êàâî ìîæíà áóäå
ïðîâåñòè äîâã³ âåñíÿí³
âèõ³äí³, â³äâ³äàâøè Ñóìè:
ïî¿çä ¹ 779/780 Ñóìè —
Êè¿â — Â³ííèöÿ êóðñóâàòèìå 5 òà 8 áåðåçíÿ.
Â³äïðàâëåííÿ ³ç Ñóì
î 05.26 òà ïðèáóòòÿ ó Êîçÿòèí î 12.16. Ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó â³äïðàâëåííÿ
ç Êîçÿòèíà î 14.36 òà ïðèáóòòÿ äî Ñóì î 21.47.

Витягали зі
снігу швидку
 Ó ÷åòâåð, 25 ëþòîãî,
ó ñåë³ Ìàõí³âêà â ñí³ãîâèé
çàìåò ïîòðàïèâ àâòîìîá³ëü
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà ÃÓ ÄÑÍÑ
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Øâèäêà ç’¿õàëà ó çàìåò
÷åðåç îæåëåäèöþ. Íà âèêëèê âè¿õàëà ì³ñöåâà
ïîæåæíà êîìàíäà. Çà äîïîìîãîþ áóêñèðóâàëüíîãî
òðîñó ðÿòóâàëüíèêè âèòÿãíóëè àâòîìîá³ëü íà áåçïå÷íó ä³ëÿíêó äîðîãè.
Випуск №2
Задача, у якій є два цікавих удаваних сліди. Віднайдіть їх.
Задача №2 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

Мат за два ходи (4+3)
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №8 від 25 лютого 2021 року
Задача №1
1. Kf8! Цугцванг 1… Kpc4|Kpc6|Kpe4|e4 2. Фb3|Фd7|Фf3|Фc6x
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ТУТ ВЕСНУ ЗАКЛИКАЮТЬ І
ЖАЙВОРОНКІВ ВИПІКАЮТЬ
Традиції  В селі Махаринці
збереглася унікальна традиція
випікання обрядових жайворонків.
За народними звичаями їх печуть,
аби прикликати весну і тепло. Адже
коли жайворонки підіймаються високо
в небо — це вважається початком весни
ЛЕСЯ КЕСАРЧУК

Ïå÷óòü æàéâîðîíê³â ó ñåë³
Ìàõàðèíö³ çàçâè÷àé íà 40 ñâÿòèõ. Öüîãî äíÿ çàêëèêàëè âåñíó,
ñï³âàëè ïî ñåë³ ï³ñåíü. Ñòàðø³
ëþäè áåðåãëè öþ òðàäèö³þ, ³
ïåðåêàçóâàëè ¿¿ îíóêàì òà ä³òÿì.
— Áàáóñÿ ìåí³ ðîçïîâ³äàëà, ùî
òàê³ æàéâîðîíêè ïåêëè íà êîæíå
âåñíÿíå ñâÿòî, êëàëè ìîíåòó, ïîò³ì ñâÿòèëè â öåðêâ³ ³ ðîçäàâàëè,
äî êîãî ïîòðàïèòü ìîíåòêà —
òîìó ùàñòÿ íà âåñü ð³ê, — ðîçïîâ³äàº Êàòåðèíà Á³ëÿºâà.
Çàðàç ó ñåë³ Ìàõàðèíö³ ºäèíà
ãîñïîäèíÿ, õòî ïå÷å æàéâîðîíê³â — öå Îêñàíà Ãðèöþê. Æ³íêà
âñå æèòòÿ çàéìàºòüñÿ âèï³÷êîþ ³
¿¿ äîáðå çíàþòü ÿê êîðîâàéíèöþ.
— Êîëè õîëîäíî ³ õî÷åòüñÿ òåïëà, ÿ ïî÷èíàþ âèï³êàòè
æàéâîðîíê³â, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Îëåíà. — Öå ïå÷èâî ðîçäàºìî
ä³òÿì, ñóñ³äàì. ß âèï³êàþ ³ äàþ

â ì³ñöåâèé ìàãàçèí. Àäæå ä³òè,
ÿê ïòàõè, ðàä³þòü âåñí³ ³ òåæ
õî÷óòü, ùîá ñêîð³øå íàñòàëî
òåïëî, ùîá ìîæíà áóëî á³ëüøå ïðîâîäèòè ÷àñó íà âóëèö³.
Êîëè âèï³êàþòü ïå÷èâî, êëàäóòü
â ò³ñòî ìîíåòêó. Âæå äàâíî ³ñíóº
ïîâ³ð'ÿ, ùî äèòèíà, ÿê³é ïîòðàïèòü ïòàøêà ç ìîíåòîþ, áóäå
ùàñëèâîþ. ²íêîëè öþ ìîíåòó
çàøèâàëè â ñîðî÷êó äèòèí³.
Òàêîæ æàéâîðîíêè ïàí³ Îëåíà Ãðèöþê âèï³êàº íà âåñ³ëüíèé
êîðîâàé. Â ñîëîäê³ ïòàøêè òåæ
êëàäóòü ìîíåòêó íà ùàñëèâó ³
áàãàòó äîëþ ìîëîäÿò.
— Îñîáëèâèõ ðåöåïò³â æàéâîðîíê³â íå ³ñíóº, ³ âèï³êàòè ¿õ
íå ñêëàäíî. Ñàì ðåöåïò ó êîæíî¿
ãîñïîäàðî÷êè ñâ³é, çàëåæèòü â³ä
ñòàòêó ðîäèíè. À ÿêùî âèï³÷êà
áóäå ñîëîäêîþ, òàê ðàí³øå â³ðèëè, ùî âåñü ð³ê ùàñòèòèìå, ³
óðîæàé áóäå ãàðíèé. Ùîá ïðèãîòóâàòè ïå÷èâî, ÿ áåðó îäèí

Коли випікають печиво, кладуть в тісто монетку.
Дитина, якій потрапить пташка з монетою, буде щасливою
ñòàêàí êèïÿ÷åíîãî ìîëîêà, ³
ñòàêàí áîðîøíà. Âñå öå ðàçîì
â ìèñö³ ðîçì³øóþ. Äàë³ ñòàâëþ
íà 10 õâèëèí â õîëîä. Ïîò³ì áåðó
30 ãðàì³â äð³æäæ³â íå ñóõèõ, äîäàþ äâ³-òðè ñòîëîâ³ ëîæêè öóêðó, ð³äèíè, ÷åêàþ, ïîêè äð³æäæ³
ïîâí³ñòþ ðîçòàíóòü. Â õîëîäíå
ò³ñòî äîäàþ ö³ äð³æäæ³ òà îäèí
æîâòîê, òð³øêè ïðèñîëþþ. Êîëè
çàì³øóþ, ùå äîäàþ äâà ñòàêàíè
áîðîøíà. Ò³ñòî ìàº â³äïàäàòè â³ä
ðóê. Éîãî ïîò³ì ãàðíî âèì³øà-

òè. Ïîò³ì íà 45 õâèëèí çàëèøàþ
éîãî ï³ä ðóøíèêîì. Ï³ñëÿ öüîãî,
ÿê âîíî ïîñòî¿òü, ç íèì áóäå ëåãøå ïðàöþâàòè. Òîä³ ïî÷èíàºìî
ë³ïèòè ïòàøêè. Ñë³ä çðîáèòè äîâãó êîâáàñêó, à ïîò³ì çàâ'ÿçàòè
âóçëèê. ×àéíîþ ëîæêîþ ÿ ðîáëþ
ãîë³âêó ³ õâîñòèê. ßêùî äâ³ êîâáàñêè íàâõðåñò- òî öå ïòàøêà,
â ÿêî¿ êðèëà ðîçïóùåí³. Î÷³ ìîæíà ðîáèòè ³ç ðîäçèíîê. Âèï³êàþ
ó äóõîâö³ — 25–30 õâèëèí. Óñå!
Ñìà÷í³ æàéâîðîíêè ãîòîâ³!

Наша землячка Анна Кахно
боротиметься за титул «Міс-Вінниця»
ОЛЕНА УДВУД

 Àííà Êàõíî ðîäîì ç ñìò Áðîäåöüêå. Íèí³ ä³â÷èíà — ñòóäåíòêà ïåðøîãî êóðñó Â³ííèöüêîãî
äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Âîíà çàõîïëþºòüñÿ
³ñòîð³ºþ, òîæ íå äèâíî, ùî îáðàëà ñàìå öþ ñïåö³àëüí³ñòü.
— Ó ìåíå áóëè ð³çí³ âàð³àíòè,
àëå ÿ ïðîñòî â îñòàíí³é ìîìåíò
ïåðåäóìàëà, ïîáà÷èëà, ùî ìåí³
öå ä³éñíî ö³êàâî ³ âèð³øèëà
âñòóïèòè ñàìå ñþäè, — ðîçïîâ³äàº Àííà.
Ïîïðè òå, ùî íàâ÷àºòüñÿ
ó ïåäàãîã³÷íîìó, ä³â÷èíà òÿæ³º
íå äî âèêëàäàííÿ, à äî ðîáîòè
äîñë³äíèêà.
— Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ ³ ÿ âçàãàë³ õîò³ëà á
ïîâ’ÿçàòè ñâîº æèòòÿ ç ³ñòîðè÷íîþ íàóêîþ, õî÷ó ïðàöþâàòè
ÿê ³ñòîðèê-íàóêîâåöü, — ïîÿñíþº íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. —
Â ïðèíöèï³, ïåäàãîã³êà — öå

òàêîæ íå ïîãàíî, àëå ùîñü
çðîáèòè, çàëèøèòè ñâ³é ñë³ä
â ³ñòîð³¿ — öå áóëî á ÷óäîâî.
Ùîñü íîâå ä³çíàòèñÿ, ùîñü äîñë³äèòè, çíàéòè. Ìåí³ çäàºòüñÿ,
öå áóëî á êðóòî.
Îêð³ì ³ñòîð³¿, Àííà Êàõíî ìàº
áàãàòî ³íøèõ çàõîïëåíü. ¯é ïîäîáàºòüñÿ õîäèòè â òåàòð. Âîíà
àêòèâíà, òîìó çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì. À ùå äóæå ëþáèòü ñï³âàòè.
— Ñï³âàþ ÿ ùå ç³ øêîëè, —
ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — Ó íàñ
áóâ ñâ³é àíñàìáëü, â³í íàçèâàâñÿ «Äîðåì³». Éîãî âæå á³ëüøå íåìàº. Ìè ñï³âàëè, ¿çäèëè
íà ð³çí³ êîíêóðñè â³ä øêîëè.
Ñï³âàòè — â ìåíå öå ùå ç äèòèíñòâà çàêëàäåíî.
Òàêîæ Àíí³ ïîäîáàºòüñÿ ïîäîðîæóâàòè.
— Ùîïðàâäà, çàðàç ç êàðàíòèíîì íå âèõîäèòü, — êàæå ä³â÷èíà. — Ñïîä³âàþñÿ, ùî ï³ñëÿ
êàðàíòèíó êóäèñü ïî¿äó.

Àííà Êàõíî ñòàëà îäí³ºþ ç
16 ô³íàë³ñòîê êîíêóðñó «Ì³ñÂ³ííèöÿ». Öå íå ïåðøèé êîíêóðñ, ó ÿêîìó íàøà çåìëÿ÷êà
áåðå ó÷àñòü.
— ß ùå áóëà íà êîíêóðñ³
êðàñè «Ì³ñ-ñòàðøîêëàñíèöÿ»
ó 2019 ðîö³. Öå áóâ êîíêóðñ â³ä
øêîëè. Òàì ÿ áóëà ïåðøà â³öåì³ñ, — ðîçïîâ³äàº Àííà.
Ô³íàë «Ì³ñ-Â³ííèöÿ» â³äáóäåòüñÿ 6 áåðåçíÿ î 18 ãîäèí³.
Òðàíñëÿö³ÿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ
îíëàéí. À ïîêè ùî òðèâàº ãîëîñóâàííÿ ó íîì³íàö³¿ «Ì³ñ-²íòåðíåò»,
äå íàøà çåìëÿ÷êà Àííà Êàõíî
ë³äèðóº. Ñâ³é ãîëîñ çà ä³â÷èíó
ìîæåòå â³ääàòè ³ âè. Äëÿ öüîãî
äîñòàòíüî ïåðåéòè çà ïîñèëàííÿì bit.ly/3qclz0z. Ãîëîñóâàííÿ
ïðîõîäèòü äî 5 áåðåçíÿ.
— ß ìîæó ñêàçàòè, ùî äóæå
ñòàðàþñÿ ³ ñïîä³âàþñÿ, ùî
íå ï³äâåäó âåñü ðàéîí, — ï³äñóìóâàëà ä³â÷èíà.

Анна Кахно навчається
у Вінницькому
педагогічному
університеті. Дівчина стала
однією з 16-ох фіналісток
конкурсу «Міс-Вінниця»
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РУКУ ВТРАТИЛА, А НОГУ РЯТУЮТЬ.
ЯК ПОЧУВАЄТЬСЯ ДІАНА
Переймаємося  Стан 17-річної
козятинчанка і досі залишається
стабільно-важким. З Козятина її
направили у Вінницю, а потім і на Київ.
Що кажуть лікарі та чому рідні змінили
номер картки для допомоги на лікування?
Кому горе, а кому нажива
В день операції на руці стався
прикрий інцидент. Ніхто з рідних не міг і подумати, що у такий
важкий для них період, їх обдурять шахраї. Кіберзлочинці обчистили картку, на яку збирали
допомогу Діані — підживилися
більш як на сорок тисяч гривень.
— Уявляєте, мамі позвонили
на телефон під приводом якогось грошового переказу, — розповідає газеті старший брат Діани
Андрій. — В стресовому та знервованому стані вона повелася
на це. Натискала на телефоні
щось і повідправляла 43 тисячі
гривень на рахунки — спочатку
12 тисяч, потім 13 тисяч і двічі
по 9. Підключилися шахраї. Карточку вони заблокували. Вона
навіть зі свого номера, який
прив’язаний до карточки ПриватБанку, не могла ні подзвонити, ні подивитися балансу. Мама
побігла до банкомату, поміняти
номер телефону. Але на той мо-

мент вся сума вже відправилась
аферистам.
Шахраї переконали жінку
в тому, що вона сплачує кошти
за лікування доньки. Покроково диктували, що їй треба для
цього робити.
За словами Андрія, спочатку,
після того що сталося, картку
відновили, а потім її змінили.
— Наскільки кончені люди, щоб
на такому наживатися. В мами
паніка.., — продовжує Андрій. —
І це не кінець. Через деякий час
подзвонив ще якийсь чоловік,
який назвався Женею. Він сказав, що ще є три перекази.
Уявіть, мало…
Звісно, з цього приводу, потерпілі від шахрайських махінацій
люди написали заяву до поліції.
Сподіваються, що злочинців будуть шукати.
Оновлена картка ПриватБанк
5168 7574 2581 6123 Тетяна
Цимбарович

ІРИНА ШЕВЧУК

Á³ëüøå òèæíÿ òîìó 17-ð³÷íà
Ä³àíà Öèìáàðîâè÷ ïîòðàïèëà
ï³ä âàãîí âàíòàæíîãî ïî¿çäà.
Â í³÷, êîëè òðàïèëîñü íåùàñòÿ,
çà ¿¿ æèòòÿ áîðîëèñü êîçÿòèíñüê³
ë³êàð³. Ä³â÷èíà âòðàòèëà áàãàòî
êðîâ³, ñèëüíî ïîñòðàæäàëè ë³â³
ðóêà òà íîãà. Ó ñòàá³ëüíî-âàæêîìó ñòàí³ Ä³àíó ãîñï³òàë³çóâàëè
äî Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³.
Òðàâìîâàíó íîãó ë³êàðÿì
âäàëîñÿ âðÿòóâàòè. À ðóêó —
íà æàëü, í³. ¯¿ àìïóòóâàëè
ïî ïëå÷å, çàëèøèâøè ñàíòèìåòð³â ç äåñÿòü äëÿ ïîäàëüøîãî
ïðîòåçóâàííÿ.
— Ä³àíêà ðîçìîâëÿº ç³ ìíîþ
³ äóæå ïëà÷å. Ïèòàº ìåíå, ÿê
âîíà áóäå áåç ðóêè (Ä³àíà ë³âøà), — ðîçïîâ³ëà íàì ìàìà ä³â÷èíè Òåòÿíà â äåíü, êîëè ¿¿
ãîòóâàëè äî îïåðàö³¿ íà ðóö³. —
À ÿ ¿¿ çàñïîêîþþ. Ãîâîðþ, ùî
ïîñòàâèìî êðàñèâîãî ïðîòåçà.
Ùî ñòîñóºòüñÿ òðàâìîâàíî¿
íîãè Ä³àíè, òî òóò òåæ ñèòóàö³ÿ
ñêëàäíà. Ï³ä íàðêîçîì ä³â÷èí³ ùîäíÿ ðîáèëè ê³ëüêàðàçîâ³
ïåðåâ’ÿçêè.
ЩОБ ВРЯТУВАТИ НОГУ,
ДІАНУ НАПРАВИЛИ У КИЇВ
Áðàò Àíäð³é ðîçïîâ³äàº, ùî
â ä³â÷èíè ïîñò³éíî òåìïåðàòóðà,
ïåðåïàäè íàñòðîþ.
— Ùîäíÿ éäå ì³í³ìóì ø³ñòü

Стан дівчини важкий, але стабільний. Зараз лікарі
роблять все можливе, аби врятувати ногу
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îäíà êðàïåëüíèöÿ (á³ëêè äëÿ êðîâ³) — áëèçüêî
äâîõ òèñÿ÷, — ãîâîðèòü Àíäð³é. —
¯é äâ³÷³ ðîáèëè ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. Êð³ì òîãî, â Ä³àíè íåñòàá³ëüíèé åìîö³éíèé ñòàí. Îäèí äåíü
âîíà ¿ñòü ç àïåòèòîì, âñå á³ëüøìåíø äîáðå. À íà íàñòóïíèé âæå
íåðâóº òà ïîêàçóº õàðàêòåð. Á³ëÿ
ñåñòðè ïîñò³éíî ìàòè. ß òåæ ïðè¿çæäæàþ, àëå ùîäíÿ íå ìîæó, áî
³ ðîáîòà, ³ ñ³ì'ÿ.
Ïåðøîãî áåðåçíÿ Ä³àí³ çðîáèëè ïåðøó îïåðàö³þ íà íîç³.
Â³äêðèëè òå, ùî çàøèâàëè â Êî-

çÿòèí³. Ñèòóàö³ÿ âàæêà — ðàíè
ïî÷àëè çàãíèâàòèñÿ.
— Ñïî÷àòêó â³ííèöüê³ ë³êàð³
êàçàëè, ùî ïî÷åêàþòü äî ê³íöÿ
òèæíÿ, ùîá áà÷èòè, ùî ðîáèòè,
àìïóòóâàòè íîãó ÷è í³, — êàæå
Àíäð³é. — À ïîò³ì âèêëèêàëè
ë³êàðÿ ç Îõìàòäèòó. Ñüîãîäí³
(3 áåðåçíÿ) ïî ¿õí³é øâèäê³é
îäðàçó ¿¿ â³äïðàâèëè íà Êè¿â.
Ùîá ðÿòóâàòè íîãó. Âñ³ì, õòî
íàñ ï³äòðèìóº ó âàæêó õâèëèíó,
ìè ùèðî âäÿ÷í³ ³ ïðîñèìî äîïîìîãòè ç³áðàòè êîøòè íà ïîäàëüøå ë³êóâàííÿ íàøî¿ Ä³àíè.

«Локомотив» пробився до 2-го етапу першості
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ñóáîòó, 27 ëþòîãî, â Íåìèðîâ³ â³äáóëîñÿ ôóòáîëüíå ñâÿòî.
Äî ì³ñöåâèõ ôóòáîë³ñò³â ïðè¿õàëè ãîñò³ ç Ëàäèæèíà, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî òà Êîçÿòèíà.
Öå áóëè ³ãðè ïåðøîãî åòàïó
÷åìï³îíàòó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ç ôóòçàëó ñåðåä àìàòîð³â.
Ïðîõîäèëè çìàãàííÿ â ìàíåæ³ ñïîðòêîìïëåêñó Íåìèð³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè. Âñ³ êîìàíäè áóëè
â îäí³é ãðóï³. Âîíè çà êîëîâîþ
ñèñòåìîþ âèçíà÷àëè êîìàíäó-ïåðåìîæöÿ, ïðèçåð³â äðóãîãî åòàïó.
Â³äêðèëè çìàãàííÿ ìàéñòðè
ïàðêåòíîãî ôóòáîëó Ëàäèæèíà
³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî. Ôóòáîë³ñòè ç áåðåã³â Äí³ñòðà áóëè
ñèëüí³øèìè â³ä êîìàíäè ì³ñòà
åíåðãåòèê³â. Ðàõóíîê çóñòð³÷³ 5:1.
Ó íàñòóïí³é çóñòð³÷³ ïîì³ðÿëèñü
ñèëàìè ãîñïîäàð³ ìàíåæó íåìèð³â÷àíè ç ôóòçàë³ñòàìè ì³ñòà çàë³çíè÷íèê³â. Íàø «Ëîêîìîòèâ»
çà ï³âãîäèíè ãðè òðè÷³ âðàæàâ

âîðîòà ñâî¿õ ñóïåðíèê³â. Ãîëè
íà ðàõóíêó ªâãåíà Êóì÷åíêà ³
äâ³÷³ Âîëîäèìèðà Äîáðæàíñüêîãî. Ïî-ñïîðòèâíîìó íåïîñòóïëèâèìè âèÿâèëèñü ³ ãîñïîäàð³ òóðí³ðó. Âîíè â îäí³é ç àòàê
îðãàí³çóâàëè ãîë ïðåñòèæó, òîæ
ðàõóíîê çóñòð³÷³ 3:1 íà êîðèñòü
«Ëîêîìîòèâà».
Íå ïîùàñòèëî ãîñïîäàðÿì
ïàðêåòó ³ â ãð³ ç êîìàíäîþ Ëàäèæèíà. Âîíè ïîñòóïèëèñÿ ëàäèæèíöÿì ç ðàõóíêîì 0:5.
Ó äðóã³é ñâî¿é ãð³ «Ëîêîìîòèâ» ïðîòèñòîÿâ êîìàíä³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî. Öå ïî ñóò³
áóëà öåíòðàëüíà ãðà åòàïó. Ç
ðàõóíêîì 3:1 ïåðåìîãó çäîáóëè
ôóòáîë³ñòè ç ï³âäíÿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³. Çà êîìàíäó çàë³çíè÷íèê³â â³äçíà÷èâñÿ Îëåêñàíäð
Êîâàëü÷óê.
Ó çàêëþ÷íèõ ïîºäèíêàõ êîìàíäà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî
ïåðåãðàëà êîìàíäó ãîñïîäàð³â ç
ðàõóíêîì 6:2, à íàø³ ñïîðòñìåíè

ï³äïèñàëè ìèðîâó óãîäó ç ëàäèæèíöÿìè. Ðàõóíîê ìàò÷ó 1:1. Ãîë
íà ðàõóíêó Ìàêñèìà Ãåéâàõà.
Ïðî âðàæåííÿ â³ä çìàãàíü
â Íåìèðîâ³ ç íàìè ïîä³ëèâñÿ
ãðàþ÷èé òðåíåð ³ íà÷àëüíèê êîìàíäè Âîëîäèìèð Äîáæàíñüêèé.
— Ï³äñóìêàìè, ÿê ìè ç³ãðàëè, ÿ çàäîâîëåíèé, — êàæå
Âîëîäèìèð. — Íà ïåðøîìó
åòàï³ ÷åìï³îíàòó, êîçÿòèí÷àíè
ïðîòèñòîÿëè êîìàíäàì ç Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî, Ëàäèæèíà
òà ãîñïîäàðÿì ïàðêåòó. Íàø³
ôóòáîë³ñòè ïîêàçàëè ãàðíèé
ðåçóëüòàò, ïîñòóïèâøèñü ëèøå
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó òà ïåðåéøëè äî äðóãîãî åòàïó çìàãàíü,
ÿêèé áóäå ïðîõîäèòè 6–7 áåðåçíÿ. Ìè âäÿ÷í³ Êîçÿòèíñüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ çà ï³äòðèìêó òà
íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè äëÿ ó÷àñò³ ó öèõ çìàãàííÿõ.
À òàêîæ äÿêóºìó íåìèð³â÷àíàì
çà ãîñòèííèé ïðèéîì òà ÷óäîâó
àòìîñôåðó íà òóðí³ð³.

Наші футболісти показали гарну гру.
Поступилися лише в одному матчі
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

КОЗЯТИНСЬКИЙ РЕСТОРАН, ЯКОМУ
БІЛЬШЕ СТА РОКІВ — «ІМПЕРАТОР»

ОЛЕНА УДВУД

Ðåñòîðàí íà âîêçàë³ ç ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ «²ìïåðàòîð»
çà÷èíåíèé äëÿ â³äâ³äóâà÷³â âæå
ç äåñÿòîê ðîê³â. Òà ÷èìàëî êîçÿòèí÷àí íåîäì³ííî çãàäàþòü öåé
çàêëàä, áî áàãàòî õòî ñïðàâëÿâ
òóò þâ³ëå¿, âåñ³ëëÿ, âèïóñêè òà
êîðïîðàòèâè.
— Ìè ç ïîäðóãàìè áóëè ïîñò³éíèìè â³äâ³äóâà÷àìè öüîãî
ðåñòîðàíó, — ðîçïîâ³äàº êîçÿòèí÷àíêà Ëåñÿ. — Öå áóâ ê³íåöü
80-èõ — ïî÷àòîê 90-èõ. Ùîïðàâäà, íå ïàì’ÿòàþ, ÷è íàçèâàâñÿ â³í òîä³ «²ìïåðàòîð», ÷è
ÿêîñü ³íàêøå. Ùîï’ÿòíèö³ ìè
éøëè â ðåñòîðàí íà âå÷åðþ,
à ï³ñëÿ — íà äèñêîòåêó â êëóá
(Áóäèíîê íàóêè ³ òåõí³êè çàë³çíè÷íèê³â — àâò.).
Ïîìïåçíèé ³íòåð’ºð ðåñòîðàíó âèêëèêàâ çàõîïëåííÿ ó âñ³õ,
õòî òàì áóâàâ. Ùå á ïàê, àäæå
çàêëàä ðîçòàøîâóâàâñÿ óñåðåäèí³ âîêçàëó — ïàì’ÿòêè
àðõ³òåêòóðè Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Ðîçê³øíà îâàëüíà çàëà, ïëèòêà,
íà÷èùåíà äî äçåðêàëüíîãî
áëèñêó, âåëè÷åçíà ëþñòðà ï³ä
ñòåëåþ ó ôîðì³ êóïîëà, ñò³íè,
ïðèêðàøåí³ ë³ïíèíîþ òà æèâîïèñíèìè êàðòèíàìè ïðèðîäè.
Ñëîâîì, ïåðåñòóïàºø ïîð³ã
çàêëàäó ³ îïèíÿºøñÿ ó çîâñ³ì
³íø³é åïîñ³. Çäàºòüñÿ, ùî çàðàç ï³ä³éäå îô³ö³àíò ó á³ëèõ
ðóêàâè÷êàõ ³ ïîäàñòü ëèñòîê ç³
ñïèñêîì ñòðàâ, äå âãîð³ çàì³ñòü
«ìåíþ» áóäå íàïèñàíî «ì íþ».

УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ З БУФЕТА
Öåé çàêëàä ïî÷àâ ïðàöþâàòè
ùå ó äàëåêîìó 1889-ìó, êîëè âîêçàë ñòàíö³¿ Êîçÿòèí çäàëè â åêñïëóàòàö³þ. Ùîïðàâäà, íà òîé ìîìåíò â³í íàçèâàâñÿ íå ðåñòîðàí,
à áóôåò. Íà ôàñàä³ áóä³âë³ ç áîêó
Êè¿âñüêî¿ ïëàòôîðìè äîñ³ º íàïèñ «Áóôåò ² ³ ²² êëàñó». Îñü ÿê
â³í îïèñóºòüñÿ ó «²ëþñòðîâàíîìó
ïóò³âíèêó Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³» çà 1898 ð³ê:
«Ìàñà ñâ³òëà ³ ïîâ³òðÿ, âèøóêàíèé îðíàìåíò, ñòèëüí³
ìåáë³ — óñå öå ðîáèòü çàëó îäí³ºþ ç êðàùèõ ñåðåä áóôåòíèõ
çàë³â ðîñ³éñüêî¿ çàë³çíèö³. Àëå
êð³ì çîâí³øíîñò³ êîçÿòèíñüêà
çàëà â³äð³çíÿºòüñÿ çðó÷í³ñòþ,
ïîçàÿê óñå, ùî íåîáõ³äíî ïàñàæèðó â äîðîç³, çîñåðåäæåíî
òóò ïî ñóñ³äñòâó: êâèòêîâà êàñà ³
òåëåãðàô âèõîäÿòü ñïåö³àëüíèìè
â³êîíöÿìè â çàëó, ïîðó÷ — çàë
äëÿ ïðèéìàííÿ áàãàæó, ç ïðîòèëåæíîãî áîêó — ÷îëîâ³÷à òà
æ³íî÷à âáèðàëüí³, ïåðóêàð».
Òîæ ñòî òðèäöÿòü ðîê³â òîìó
ó ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó ìîæíà áóëî íå ëèøå ïîîá³äàòè ÷è
ïîñí³äàòè, à é íàâ³òü ïðèäáàòè
êâèòîê íà ïî¿çä.
ВІДОМІ ГОСТІ
Íàâðÿä ÷è â öàðñüê³ ÷àñè ñþäè
õîäèëè ïî¿ñòè êîçÿòèí÷àíè, àëå
òóò òî÷íî îá³äàëè, ñí³äàëè é âå÷åðÿëè ò³, õòî ¿õàâ ÷åðåç Êîçÿòèí
çàë³çíèöåþ. À öåé âèä òðàíñïîðòó ó òîé ïåð³îä áóâ äóæå ïîïóëÿðíèì.

Îäíèì ç òàêèõ ïàñàæèð³â áóâ
Ìèêîëà ²², îñòàíí³é öàð Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ó ðåñòîðàí³ íà íàøîìó âîêçàë³ â³í ñí³äàâ. Ïðî
öå ñâ³ä÷èòü çàïèñ ó éîãî ùîäåííèêó, äàòîâàíèé 19 ãðóäíÿ
(çà ñòàðèì ñòèëåì) 1904 ðîêó.
«Ï³ñëÿ ñí³äàíêó íà ñò. Êîçÿòèí âñåðåäèí³ âîêçàëó áóëà
âåëèêà çóñòð³÷ â³ä Êè¿âñüêî¿
ãóáåðí³¿», — éäåòüñÿ ó çàïèñàõ
Ìèêîëè ²². Ùîäåííèê ä³éøîâ
äî íàøèõ äí³â çàâäÿêè òîìó, ùî
ðóêîïèñè ³ìïåðàòîðà íàäðóêóâàëè ó Áåðë³í³ ó 1926 ðîö³.

Вхід до ресторану був з боку Київської платформи.
Зараз потрапити всередину неможливо, адже заклад
не працює вже багато років

ЧОМУ РЕСТОРАН ЗАКРИЛИ
Ó ÷àñè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
öåé çàêëàä ä³ÿâ âæå íå ÿê áóôåò,
à ÿê ðåñòîðàí. Ïðàöþâàâ â³í ³
ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ. Òîä³ ïðèì³ùåííÿ ðåñòîðàíó îðåíäóâàâ
ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü ³ çðîáèâ
òàì êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.

Ñòî òðèäöÿòü ðîê³â
òîìó ó ïðèì³ùåíí³
ðåñòîðàíó ìîæíà áóëî
íå ëèøå ïîîá³äàòè,
à é íàâ³òü ïðèäáàòè
êâèòîê íà ïî¿çä
Íà ïî÷àòêó 2000-íèõ, êîëè
âîêçàë ñòàíö³¿ Êîçÿòèí ñòàâ
â³äîêðåìëåíèì ï³äðîçä³ëîì,
çàë³çíèöÿ ïåðåñòàëà çäàâàòè
«²ìïåðàòîð» â îðåíäó ³ ñòàëà
ñàìà êåðóâàòè ðåñòîðàíîì. Òà
âæå íå îäèí ð³ê «²ìïåðàòîð»
çà÷èíåíèé íà çàìîê.
— Ó 2012 ðîö³ ðîçïî÷àëàñÿ
ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ ï³ñëÿ öüîãî ðåñòîðàí á³ëüøå íå ôóíêö³îíóº, —
êàæå Â³êòîð³ÿ Äîëå÷åê, ñåêðåòàð
âîêçàëó. — Ðåêîíñòðóêö³þ âîêçàëó çðîáèëè íà 80 %, à ó òèõ
20 %, ùî çàëèøèëèñü, âõîäèâ
ïîâíèé ðåìîíò ðåñòîðàíó ³
ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü âîêçàëó.
Àðõ³òåêòóðíèé àíñàìáëü ñàìî¿
áóä³âë³ âîêçàëó â³äðåñòàâðóâàëè,
à ó ðåñòîðàí³ çðîáèëè ëèøå ñòåëþ. Ïîò³ì ïðèïèíèëè ðåìîíòí³
ðîáîòè.

Такий вигляд мав ресторан у 1892 році. Тоді він
називався буфетом. Ілюстрація з журналу «Зодчий»

QUESTRUM.LIVEJOURNAL.COM

Ретро  Ресторан на вокзалі сміливо
можна назвати найстарішим закладом
громадського харчування у нашому
місті, адже він працював ще за царських
часів. Він потрапив на сторінки художніх
творів, його можна побачити у фільмах.
Ми зібрали усе найцікавіше про цей
легендарний заклад

Інтер’єр ресторану «Імператор».
Таким він був до того, як його закрили

Ресторан «Імператор» у літературі й кіно
Легендарний ресторан на вокзалі згадується
у кількох художніх творах. Один з них —
повість «Підполковник Шиманський» Василя Земляка, дитячі роки якого пройшли
у Миколаївці. Щоправда, наше місто у книзі
автор називає не Козятином, а інакше.
У повісті розповідається про події Другої
світової війни на Вінниччині. За сюжетом головний герой потрапляє до міста Подільськ,
що недалеко від обласного центру. Проте
з деталей, що стосуються опису міста, стає
зрозуміло, що мова йде саме про Козятин:

Подільськ поділений залізницею навпіл,
дві частини пов’язані пішохідним мостом,
що височіє над коліями. На одному боці —
паровозне депо, на іншому — гебіткомісаріат у приміщенні старої школи (у Козятині
в часи нацистської окупації гебіткомісаріат
був у приміщенні школи № 1, а вона якраз
на протилежній від депо стороні, міст через
залізницю був лише один, той, що сполучає
вулицю Васьковського на «тій стороні» і Винниченка у центрі, що добре видно на аерознімку, зробленому німцями).

І, звісно, головна деталь — розкішний вокзал
і ресторан. Ось як згадує його автор:
«Ми виходили з дому на світанку, а поверталися пізно вночі, бо батько любив
усякі великосвітські дивацтва. Остаточне
розорення наставало в кінці дня, коли ми
заходили до вокзального ресторану. Я з подивом розглядав куполоподібну стелю, під
якою привільно жилося горобцям, батько
відкривав мені істину, яку я чув від нього
не раз: «Дивись, синку, під цією стелею обідав сам цар, коли відкривали залізницю.

В 1887 році…» Кожного разу він називав
інший рік відкриття залізниці, але чого тільки не простиш своєму батькові, який бере
тебе в місто…»
Наш «Імператор» потрапив і в кіно. Його
можна побачити у серіалі «Смерть шпигунам. Крим» 2008 року. Деякі сцени
цього багатосерійного фільму знімали
на нашому вокзалі, зокрема і в приміщенні ресторану «Імператор». Приміщення
ресторану видно у другій серії на відрізку
з 2.26 до 3.11 хвилини.
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Підкинули собаку,
а вона привела цуценят

Трьом цуценятам і їх мамі шукають нових господарів. Фото ілюстративне.
Неля Піщенюк не має можливості сфотографувати тваринок
ОЛЕНА УДВУД

 Äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ Íåëÿ Ï³ùåíþê, ìåøêàíêà ñåëà
Ìàõàðèíö³ Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè. Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî ¿é ï³ä õàòó
ïîñò³éíî ï³äêèäàþòü òâàðèí. Îñòàííüîãî
ðàçó çàëèøèëè á³ëÿ ïàðêàíó ñîáàêó.
— Ìåí³ 70 ðîê³â, ó ìåíå ïðîáëåìà ç
íîãàìè, ÿ íå ìîæó âæå ïî¿õàòè â Êîçÿòèí, — êàæå ïàí³ Íåëÿ. — Õòîñü ï³äêèíóâ
ìåí³ ñîáàêó. Öå íàï³ââ³â÷àðêà. Âîíà ïðèâåëà ÷åòâåðî ñîáà÷åíÿò. ¯ì óæå ïî äâà
ì³ñÿö³. Âîíè ìåíå îá’¿äàþòü. Ó ìåíå ³
êîòè, ³ ñîáàêè. Ùî ðîáèòè? Ï³äêèíóëè êèöþ, âîíà ïðèâåëà êîøåíÿò. Òåïåð
ó ìåíå ï’ÿòü êîò³â, à ö³ ñîáà÷êè, ùå é
âñ³ ä³â÷àòêà. ×îòèðè ä³â÷èíêè ³ äîðîñëà
ñîáàêà. ß íå ìîæó ¿õ ïðîãîäóâàòè.
Æ³íêà æèâå ñàìà. Ïåíñ³þ îòðèìóº
ì³çåðíó, òîìó íå ìàº çà ùî óòðèìóâàòè
òâàðèí.
— ß âæå ñàìà ñõóäëà, 48 ê³ëîãðàì³â, —

ñì³ºòüñÿ ïàí³ Íåëÿ. — ¯õ òðåáà ãîäóâàòè.
À âîíè òàê³ êðàñóí³ ö³ ñîáà÷åíÿòà, àëå
í³õòî íå õî÷å, áî öå ä³â÷àòêà.
Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà ìè îïóáë³êóâàëè
íîâèíó ïðî öå íà íàøîìó ñàéò³ kazatin.
com ³ âêàçàëè íîìåð ïàí³ Íåë³. ¯é çàòåëåôîíóâàëè ÷èòà÷³, òîæ îäíå öóöåíÿòêî
âæå âäàëîñÿ ïðèëàøòóâàòè. Çàëèøèëîñÿ
ùå òðîº ìàëåíüêèõ êðàñóíü ³ ¿õ ìàìà.
¯¿ æ³íêà òåæ ìóñèòü â³ääàòè, áî íå ìàº
÷èì ãîäóâàòè.
Íåëÿ Ï³ùåíþê çâåðòàºòüñÿ ÷åðåç íàøó
ãàçåòó äî ÷èòà÷³â. Ìîæå êîìóñü ïîòð³áåí
â³ðíèé äðóã ³ çàõèñíèê æèòëà. Æ³íêà â³ääàñòü ³ öóöåíÿò, ³ äîðîñëó ñîáàêó, àëå
ëèøå ó äîáð³ ðóêè.
— Ïåñèêè äîãëÿíóò³, âîíè âæå âñå
¿äÿòü, — äîäàº Íåëÿ. — Ìàìà äóæå ñëóõíÿíà, ðîçóìíà.
ßêùî õî÷åòå çàáðàòè òâàðèíó ó ñâîþ
ñ³ì’þ, òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì (093)
688–22–94.

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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У МІСЬКОМУ ТЕРЦЕНТРІ РОБЛЯТЬ
МОТАНКИ — ЛЯЛЬКИ-ОБЕРЕГИ
Золоті руки  Талановита
рукодільниця Лариса Казмірчук створює
традиційні для України ляльки-обереги
і навчає цьому інших. Кожна мотанка
має своє призначення. Жінка поділилася
з нами секретами виготовлення
ОЛЕНА УДВУД

Ïðî Ëàðèñó Êàçì³ð÷óê ìè
ïèøåìî âæå íå âïåðøå. Âîíà
íàäçâè÷àéíî ïîçèòèâíà, òàëàíîâèòà ³ ð³çíîá³÷íà ëþäèíà,
ìàº áàãàòî çàõîïëåíü. Ñâî¿ìè
âì³ííÿìè æ³íêà ä³ëèòüñÿ ç ³íøèìè, àäæå âåäå ãóðòîê ðóêîä³ëëÿ â Óí³âåðñèòåò³ òðåòüîãî â³êó
ïðè Ì³ñüêîìó òåðöåíòð³.
Çîâñ³ì íåùîäàâíî Ëàðèñà íàâ÷èëàñÿ ðîáèòè ìîòàíêè, óêðà¿íñüê³ ëÿëüêè-îáåðåãè. Ùî ö³êàâî, ñàìà æ³íêà ðîäîì ç Ðîñ³¿,
ïðîòå âæå áàãàòî ðîê³â ìåøêàº
ó Êîçÿòèí³.
— Ó Ðîñ³¿ òàêîãî íåìàº,
öå á³ëüøå òóò, — ðîçïîâ³äàº
ìàéñòðèíÿ. — Ìîòàíêè çàðàç
ó òðåíä³. ß ôîòîãðàô³¿ âèñèëàþ
³ âñ³ ìî¿ çíàéîì³ çàïèòóþòü:
«Òè çðîáèø ìåí³ òàêó ëÿëüêó?»
ß â³äïîâ³äàþ: «Ïðè¿äó, çðîáëþ,
ò³ëüêè ãîòóéòå êëàïòèêè òêàíèíè».
Ìîòàíêè Ëàðèñà Êàçì³ð÷óê
íàâ÷èëàñÿ ðîáèòè ñàìà. Òåõí³êó
îñâî¿ëà çàâäÿêè ñòàòò³ ó æóðíàë³
ç ðóêîä³ëëÿ.
— ß çíàõîäèëà ìàéñòåð-êëàñè
â ³íòåðíåò³, àëå äëÿ ñåáå íå âçÿëà
í³÷îãî, — ïðîäîâæóº æ³íêà. —
Â ³íòåðíåò³ ðîçïîâ³äàþòü, àëå
íå äàþòü í³êîëè ðîçì³ð³â. Ïðîñòî ïîêàçóþòü êëàïòèê òêàíèíè.
À â æóðíàë³ óñå äåòàëüíî îïèñàíî ³ ç ðîçì³ðàìè.

ВАЖЛИВІ ДЕТАЛІ
Ùîá çðîáèòè ìîòàíêó, ïîòð³áíî ê³ëüêà øìàòê³â ð³çíî¿
òêàíèíè. Îñíîâà — öå á³ëå
ïîëîòíî ç íàòóðàëüíî¿ íèòêè,
îáîâ’ÿçêîâî áåç ïðèíòà. Öå
ìîæå áóòè áàâîâíà ÷è ëüîí.
Òêàíèíà ñêðó÷óºòüñÿ â ðóëîí
³ ç öüîãî âèõîäèòü îñíîâà —
òóëóá ³ íîãè. Âëàñíå, ñàìå
òîìó ëÿëüêà ³ íàçèâàºòüñÿ ìîòàíîþ — òêàíèíà íàìîòóºòüñÿ
â ê³ëüêà øàð³â.
Ðóêè ïðèâ’ÿçóþòü çà äîïîìîãîþ íèòêè ÷è ðîáëÿòü ñóö³ëüíèìè ðàçîì ³ç òóëóáîì. Äàë³
ëÿëüêó âäÿãàþòü — ðîáëÿòü
íèæíþ ñï³äíèöþ ³ âåðõíþ,
ïîâåðõ — ôàðòóøîê. Íà ãîëîâ³ — õóñòî÷êà. Àëå öå òðàäèö³éíèé âàð³àíò. Çàðàç òðàïëÿþòüñÿ
ìîòàíêè, ó ÿêèõ âîëîññÿ ç øåðñòÿíèõ íèòîê.
— Ãîëêà íå ìàº ëÿëüêè òîðêàòèñÿ, àëå óñ³ ö³ ðå÷³ ìîæíà
ðóêàìè øèòè, à ïîò³ì íà ëÿëüêó
âäÿãàòè, — êàæå Ëàðèñà Êàçì³ð÷óê. — Ö³ ëÿëüêè ìîæóòü ðîáèòè
ëèøå æ³íêè, áî âîíè áåðåãèí³
ñ³ìåéíîãî âîãíèùà.
Ùå îäíà âàæëèâà äåòàëü —
îáëè÷÷ÿ. Íà íüîìó í³êîëè íåìàº
àí³ î÷åé, àí³ ðîòà. ² íà öå òåæ º
ñâîÿ ïðè÷èíà.
— Ââàæàºòüñÿ, ùî ÷åðåç î÷³
ïîòðàïëÿº çëèé äóõ, — ïîÿñíþº
ìàéñòðèíÿ. — À òàê ÿê öå îáåð³ã,
òî ðîáèòüñÿ ïðîñòî ÷èñòå îáëè÷-

Ця лялька називається Подорожниця.
Її беруть із собою в дорогу

÷ÿ ç ÷èñòèì ïîìèñëîì ³ çëèé äóõ
íå ïðîõîäèòü ÷åðåç î÷³. Âçàãàë³
ðîáèòè ëÿëüêó òðåáà ç õîðîøèì
íàñòðîºì, ³íàêøå êðàùå íå ïî÷èíàòè. Òîìó ùî ââàæàºòüñÿ, ùî
òè ïåðåäàºø ñâ³é íàñòð³é öèì
ëÿëüêàì.
Îäíà ç ìîòàíîê, ÿê³ çðîáèëà
Ëàðèñà, ìàº íàçâó Áåðåãèíÿ.
¯¿ æ³íêà âèãîòîâèëà ç³ ñòàðîãî
ëëÿíîãî ïðîñòèðàäëà.
— Ó òàêî¿ ëÿëüêè îáîâ’ÿçêîâî
íà ãðóäÿõ õðåñò-îáåð³ã ç ÷åðâîíèõ íèòîê, à òàêîæ õðåñò
íà îáëè÷÷³, — ïðîäîâæóº Êàçì³ð÷óê. — Öå ñàêðàëüíèé õðåñò.
Éîãî ðîáëÿòü ð³çíèìè íèòêàìè.
Öå — çàõèñò â³ä çëèõ äóõ³â.

Лариса Казмірчук
показує свою
Берегиню.
Хрест на обличчі
ляльки виконує
функцію оберегу

Ìîòàíêè Ëàðèñà
Êàçì³ð÷óê íàâ÷èëàñÿ
ðîáèòè ñàìà. Òåõí³êó
îñâî¿ëà çàâäÿêè
ñòàòò³ ó æóðíàë³ ç
ðóêîä³ëëÿ
РІЗНІ ВИДИ
Íàâ÷èâøèñü ðîáèòè ìîòàíêè, íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ ñòàëà
íàâ÷àòè ö³é ñïðàâ³ æ³íîê, ùî
â³äâ³äóþòü ãóðòîê ðóêîä³ëëÿ
â Óí³âåðñèòåò³ òðåòüîãî â³êó
ïðè Ì³ñüêîìó òåðöåíòð³. Ñâî¿
ëÿëüêè-îáåðåãè âæå âèãîòîâèëè
Ñâ³òëàíà Ìàöþê, Ë³ä³ÿ Ìóõ³íà
òà Í³íà Ìàêîâ÷óê.
— Ìè ïî÷àëè ç Óñï³øíèö³, —
ðîçïîâ³äàº Ëàðèñà Êàçì³ð÷óê. —
ß íàâ³òü çäèâóâàëàñÿ, çà îäíå çàíÿòòÿ çðîáèëè. Öå ëÿëüêè äëÿ
æ³íîê, ùîá âñ³ ñïðàâè äîáðå
âäàâàëèñÿ. Ùîïðàâäà, äëÿ íèõ
ùå òðåáà áóëî ñóìî÷êè çðîáèòè.
Êîëè ðîáèø ñóìî÷êó, òî çàãàäóºø áàæàííÿ, ùîá âîíî çáóëîñÿ.
Âçàãàë³ º áàãàòî âèä³â ìîòàíîê. Ìàéñòðèíÿ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè

Лялька на жіноче щастя. Чим довша коса,
тим краще у її володарки складеться доля

ó÷åíèöÿìè âèãîòîâèëà äåê³ëüêà
ëÿëüîê íà æ³íî÷å ùàñòÿ. ¯õ ïîòð³áíî ìàòè ìîëîäèì ä³â÷àòàì.
Òàêà ìîòàíêà ìàº äîâãå âîëîññÿ.
Ââàæàºòüñÿ, ùî ÷èì äîâøà êîñà,
òèì êðàùå ñêëàäåòüñÿ ó ä³â÷èíè
äîëÿ. Òàêó ëÿëüêó ìîæíà ³ òðåáà
äàðóâàòè.
Ùå º Ïîäîðîæíèöÿ. Âîíà ìàº
âì³ùàòèñÿ â äîëîíþ. ¯¿ áåðóòü ³ç
ñîáîþ â äîðîãó. Çâ³äñè é íàçâà.
— Êîëè ¿¿ ðîáëÿòü, òî í³õòî
íå ïîâèíåí ëÿëüêè òîðêàòèñÿ, — ðîçêðèâàº ñåêðåò íàøà
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Íàïðèêëàä,
ÿêùî ìàìà ðîáèòü ñèíó â äîðîãó, òî òîðêàþòüñÿ ëÿëüêè ëèøå
òîé, õòî ðîáèòü ³ òîé, êîìó äà-

Це — Крупничка. Усередині
вона набита зерном

ðóþòü. Ó ì³øå÷îê, ùî â ðóêàõ
ëÿëüêè, ìè ïîêëàëè êðóïó. Öå
äëÿ òîãî, ùîá çàâæäè ¿æà áóëà.
Òàì ùå âñåðåäèí³ íèòî÷êà ÷åðâîíà, ùîá áóëà âäàëà äîðîãà ³
äîäîìó ïîâåðíóâñÿ.
ДОЗВІЛЛЯ З КОРИСТЮ
Ùå º ëÿëüêà Êðóïíè÷êà.
Âîíà íàáèòà âñåðåäèí³ çåðíîì.
Êîæåí âèä êðóïè, ÿêèì íàáèâàºòüñÿ òàêà ëÿëüêà, ìàº ñâîº
ïðèçíà÷åííÿ. Ãðå÷êó êëàäóòü
íà áàãàòñòâî, îâåñ — íà ñèëó,
ðèñ — íà ðàä³ñòü, ïåðëîâêó —
ùîá áóòè ñèòèì. Òàê³ ëÿëüêè
íàâ³òü ñòàâëÿòü äî ³êîí.
— Âîñåíè òðåáà ïîì³íÿòè êðóïó, ùî âñåðåäèí³ ëÿëüêè, ³ õóñòî÷êó íà ãîëîâ³. À ùîá ó êðóï³
íå çàâåëèñÿ õðîáàêè, òî ïåðåä
òèì, ÿê ðîáèòè Êðóïíè÷êó, ïðîñîëþþòü ì³øå÷îê — òðèìàþòü
â ñîëîí³é âîä³, ³ ïîò³ì ïðîñóøóþòü, — ðîçêðèâàº ³ùå îäèí
ñåêðåò ìàéñòðèíÿ.
Ëàðèñà Êàçì³ð÷óê ðàçîì ç³
ñâî¿ìè ó÷åíèöÿìè âæå âèãîòóâàëè íå îäíó ëÿëüêó. Äåÿê³ ç
íèõ ïðèêðàøàþòü àêòîâó çàëó
ó òåðöåíòð³. Äî ðå÷³, òàêå çàíÿòòÿ íå ëèøå ö³êàâå, à é êîðèñíå
äëÿ çäîðîâ’ÿ.
— Ìè ðîçâèâàºìî äð³áíó ìîòîðèêó, — ïîÿñíþº ìàéñòðèíÿ. — ² ìîçîê. Ï³ñëÿ 60-òè ïî÷èíàþòüñÿ ïðîáëåìè ³ç ðîáîòîþ
ìîçêó, à ìè éîãî ðîçâèâàºìî.
Âìèêàºìî ôàíòàç³þ, êîëè ðîáèìî ëÿëüêó, áî óñ³ âîíè âèõîäÿòü ð³çí³.
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.25 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.05, 03.00, 05.25 Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.40 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
09.05 Х/ф «Панi Боварi» s
11.10 Х/ф «Украдене щастя,
1-4 с.
15.40 Телепродаж
16.10, 03.25, 05.20 Погода
16.15 Країна пiсень
17.20 Концерт. Наталiя
Валевська
18.15 Концерт. Iво Бобул
19.20 Концерт. Анатолiй
Гнатюк
20.20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21.25, 00.30, 05.50 Спорт
21.35 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
23.30 Перша шпальта
00.40 #ВУКРАЇНI
01.10 Х/ф «Украдене щастя» 3,4
с
04.20 Д/ф «Клiтка для двох»

1+1
05.35, 02.50 «Життя вiдомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.35 ТСН
10.20 «Життя вiдомих людей
2021»
11.20 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
20.15 Х/ф «Красуня» s
22.45 Х/ф «Бруднi танцi» s
00.45 «Голос країни 11»

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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15.00, 19.00, 02.20 Сьогоднi
17.00, 20.00 Т/с «Аквамарин» l
22.00, 02.00 Т/с «Тростина на
вiтрi» l

СТБ
05.05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
07.50 Х/ф «27 весiль»
10.00 Х/ф «Ноттiнг Гiлл» s
12.35, 14.50 Т/с «Слiд» s
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Детектор брехнi» s
20.15, 22.45 «Провина
кохання»
23.10 Т/с «Лист очiкування» s

НTН
08.15, 03.15 «Випадковий
свiдок»
10.40 Х/ф «Гусарська балада»
12.30 Х/ф «Танцюрист диско»
15.10 Х/ф «Бiнго Бонго»
17.15 Х/ф «Чорний тюльпан»
19.30 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
21.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi»
23.05 Х/ф «Любов на
асфальтi» s
01.10 Х/ф «Мiсто пороку» s

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 01.10 Країна У
09.45, 00.40 Країна У. Новий
рiк
10.45 Сiмейка У
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
IНТЕР
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
05.25 «Слiдство вели... з
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00 Новини
15.15 СуперЖiнка
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером» 21.15 Х/ф «Коханий з
майбутнього» s
09.20 Т/с «За справу береться
Шекспiр»
23.40 Одного разу в Одесi
16.10 Х/ф «Дiвчата»
02.25 Рятiвники
18.00, 03.25 Ток-шоу
03.25 Щоденники Темного s
04.10 Вiталька
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
05.50 Кориснi пiдказки
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
22.05 Концерт «Я подарую
UA:ВIННИЦЯ
тобi любов»
00.10 Т/с «Згадати молодiсть» l 08.00 Новини
02.15 Х/ф «Про нього» s
(UA ПЕРШОГО)
04.55 «Телемагазин»
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 16.30, 22.30 Плiч-о-плiч
ICTV
09.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
05.10 Скарб нацiї
10.35 Телевiзiйний серiал
05.20 Еврика!
«Гранд готель»
05.25 Служба розшуку дiтей
11.55, 18.35 Буковинськi
05.30 Громадянська оборона
загадки
06.20 Факти тижня
12.10 Я вдома
09.05 Х/ф «Пригоди Плуто
12.40, 13.05 Документальний
Неша» s
цикл «Дикi тварини»
10.55 Х/ф «Люди у чорному» s 13.30 Лайфхак українською
12.45 Факти. День
13.50 Пiщана казка
13.00 Х/ф «Люди у чорному-2»
13.55 Додолики
14.40 Х/ф «Люди у
14.05 Марiчин першосвiт
чорному-3» s
14.10 М/ф «Велика подорож»
16.40 Х/ф «Люди у чорному:
14.15 М/ф «День, коли щастить»
Iнтернешнл» l
14.25 М/ф «Найсправжнiсiнька
пригода»
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф «Правдива брехня» s 14.30 М/ф «Казка про богиню
Мокошу»
21.55 Дизель шоу l
23.25 Х/ф «Вбити Бiлла. Частина 14.40 «Шо? Як?»
перша» n
15.05 Загадки чернiвецьких
01.25 Х/ф «Вбити Бiлла. Частина атлантiв
друга» s
15.15, 20.40 Крутий замiс
03.25 Я зняв!
15.35 Життя пiслязавтра
16.45 Х/ф «Обручка до весни»
18.10 Країна пiсень
НОВИЙ КАНАЛ
18.45 Небезпечна зона
19.00 Культ. Особистостi
06.00, 07.30 Kids» Time
19.15 Вiдтiнки України
06.05 М/с «Том i Джеррi»
19.45, 22.05 В Українi
07.35 Орел i Решка
20.05 На схiдному фронтi
08.30 Т/с «Надприродне» s
21.05 Телевiзiйний серiал
11.30 Х/ф «Шалена п’ятниця»
«Iсторiї великого кохання» 5с.
13.30 Х/ф «Пiрати Карибського Кiнець Свiту
моря: На дивних берегах» s
21.50 Шерифи для нових
16.20 Х/ф «Пiрати Карибського громад
моря: Помста Салазара» l
19.00 Вiд пацанки до
ВIТА (ВIННИЦЯ)
панянки s
21.00 Х/ф «Чого хочуть жiнки»
23.40 Х/ф «Гола правда» s
09.15 «Постфактум»
01.40 Х/ф «Трiска» s
10.00 «Свiтанок»
02.55 Служба розшуку дiтей
12.20 «Концерт»
13.10 «Зiркове життя»
13.40, 16.30, 20.10 х/ф
УКРАЇНА
15.40 «Територiя рiшень»
16.00, 19.30 «На часi»
07.00 Ранок на пiдборах
18.00 «Фантастичнi українцi»
19.00 «Новини»
10.00, 15.20 Шоу «Маска»

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

9 березня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
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 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Нiна Матвiєнко
та та Дмитро Андрiєць
17.25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
19.55 Д/ц «Дикi тварини»
20.25 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 #ВУКРАЇНI

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бiдна
Саша» l
23.50 Т/с «Кухня»

21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10, 02.00 Т/с «Дорога
додому» l

СТБ
08.25, 14.50 «Битва
екстрасенсiв» s
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Таємницi ДНК» s
20.15, 22.45 «Провина
кохання»
23.10 Т/с «Лист очiкування» s

НTН
08.15, 17.10, 02.15
«Випадковий свiдок»
08.50 Х/ф «Бiля тихої пристанi»
10.15 Х/ф «Чорний тюльпан»
12.30, 16.30, 19.00, 01.45
«Свiдок»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Свiдок. Агенти»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 Т/с «Коломбо» s
23.00 Х/ф «Застава в горах»

TET

08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 01.05 Країна У
09.45 Країна У. Новий рiк
10.45, 23.35 Одного разу в
IНТЕР
Одесi
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з 2»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
галлiвуд
17.40 Новини
13.15, 16.15 4 весiлля
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
21.15 Х/ф «Подружки
нареченої» s
11.10 Т/с «Мене звати
Мелек 2» l
12.25 Т/с «За справу береться
Шекспiр»
UA:ВIННИЦЯ
14.40, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
09.15 Крутий замiс
09.50 Лiтературно-кулiнарне
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
шоу «Енеїда»
21.00 «Речдок. Випереджаючи 10.35 Телевiзiйний серiал
час»
«Гранд готель»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l 11.45 Культ.Особистостi
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
ICTV
«Дикi тварини»
13.05 Документальна
08.45 Факти. Ранок
програма «Неймовiрнi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
винаходи» 25с. Вогнестiйкий
новини з Костянтином Стогнiєм захисний одяг. Камуфляж.
10.00 Анти-зомбi
Канат
10.55 Реалiтi-шоу «Рiшає
13.30 Лайфхак українською
13.50 Пiщана казка
Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Додолики
13.15 Х/ф «Повернення героя» s 14.05 Українська абетка
15.25, 16.15 Х/ф «Правдива
Всесвiт. Першосвiт
брехня» s
14.10 М/ф «Як козаки сiль
купували»
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
14.15 М/ф «Як козаки кулiш
варили»
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес» s
14.25 М/ф «Котигорошко»
22.45 Т/с «Розтин покаже-2»
14.40 «Шо? Як?»
16+ Прем’єра
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
23.40 Х/ф «Джанго вiльний» n
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Країна пiсень
НОВИЙ КАНАЛ
18.40 Буковинськi
загадки
06.05 М/с «Том i Джеррi»
18.45 Край пригод
07.35, 15.00 Орел i Решка
19.00 Сьогоднi. Головне
08.30 Т/с «Надприродне» s
19.50 Шерифи для нових
11.10 Х/ф «Свекруха - монстр» s громад
13.10 Кохання
20.05 В Українi
21.05 Т/с «Iмперiя»
на виживання s
17.00 Хто зверху? l
21.50 Пишемо iсторiю
19.00 Де логiка? l
22.05 Сьогоднi.Головне
21.00 Х/ф «Диявол носить
Prada»
23.10 Х/ф «Шалена п’ятниця»
ВIТА (ВIННИЦЯ)
01.10 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки» s
08.45 «Глобал 3000»
02.50 Зона ночi
09.15, 10.30 «Мобiльний
репортер»
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
УКРАЇНА
10.00, 19.30 «На часi»
10.45 «Невипадково»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.00, 17.30 т/с
12.20 «Природа сьогоднi»
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.00 «Новини Life»
23.00, 02.25 Сьогоднi
13.15 х/ф
09.00 Зiрковий шлях
15.00 т/с «Суто англiйськi
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
вбивства»
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
16.15 «Дива архiтектури»
18.00 Т/с «Виходьте
17.05 «Свiт тварин»
без дзвiнка 4» l
18.30 «Життя у цифрi»
20.10 Ток-шоу «Говорить
18.40 «Ульотне вiдео»
20.10 т/с «Уряд»
Україна»

10 березня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф «Червона Жаба»
06.40 М/ф «Що на що схоже»
06.50 М/ф «Чудасiя»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 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 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Iво Бобул
17.25 #ВУКРАЇНI
18.55 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
19.55 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Д/ц «Дикi тварини»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.15 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45, 21.45 Т/с «Бiдна Саша» l
22.45 Т/с «Кухня»

08.55 «Битва екстрасенсiв» s
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Один за всiх» s
20.15, 22.45 Т/с «Любов на
реабiлiтацiї» l
23.00 Т/с «Лист очiкування» s

НTН
06.10, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.55, 17.10, 02.10
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
01.40 «Свiдок»
09.00 Х/ф «До Чорного моря»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємницi
кримiнального свiту»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартiсть життя»
23.00 Т/с «Дурнi помирають по
п’ятницях» s
00.50 «Склад злочину»
03.00 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 00.30 Країна У
IНТЕР
09.45 Сiмейка У
10.45, 23.00 Одного разу в
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з Одесi
Леонiдом Каневським»
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
2»
17.40 Новини
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
галлiвуд
Iнтером»
13.15, 16.15 4 весiлля
10.00 «Корисна програма»
14.15 Панянка-селянка
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
15.15 СуперЖiнка
2» l
21.15 Х/ф «Кохання та iншi
негаразди» s
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l
14.30, 15.30 «Речдок»
00.00 Країна У. Новий рiк
16.25 «Речдок. Особливий
01.45 Рятiвники
02.45 Щоденники Темного s
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
04.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
UA:ВIННИЦЯ
час»

ICTV
05.35, 10.10, 02.35
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
11.30, 13.15 Реалiтi-шоу
«Рiшає Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.20 Х/ф «Горець» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
Прем’єра
21.25 Т/с «Пес» s
22.40 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.35 Х/ф «Мерзенна вiсiмка» n

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.20 Х/ф «Твої, мої i нашi»
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Стажерт» s
23.40 Х/ф «Пересадка» s

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.25 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка
4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10, 02.10 Т/с «Дорога
додому» l

СТБ
05.15

Т/с «Комiсар

Рекс»

08.00 Новини (UA ПЕРШОГО)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО)
09.15, 19.00 Сьогоднi. Головне
09.50, 18.10 Країна пiсень
10.30 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Дикi тварини»
13.05 Документльна
програма”Неймовiрнi винаходи»
28с. Застiбка-лiпучка. Радар.
Дельтаплан
13.30 Лайфхак українською
13.35 Кiношкола вдома
13.45 Пiщана казка
13.55 Додолики
14.05 Веселi саморобки
14.10 М/ф «Як Козаки На Весiллi
Гуляли»
14.25 М/ф «Iвасик-Телесик»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Недалечко
19.50 Шерифи для нових
громад
20.05 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.05 Телевiзiйний серiал
«Справжня гра престолiв», 1 с.
21.50 Буковинськi загадки
22.05 Сьогоднi.Головне

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 х/ф
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
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 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 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Анатолiй
Гнатюк
17.25 Д/ц «Дикi тварини»
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
етап. Спринт 10 км, чоловiки
20.00 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Схеми. Корупцiя в
деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
15.45 «Свiт навиворiт»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
20.45 Т/с «Бiдна Саша» l
21.45 «Право на владу 2021»

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l
14.30, 15.25 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23.55 Т/с «Згадати молодiсть» l

ICTV
05.35, 02.25 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Секретний фронт
11.35, 13.15 Реалiтi-шоу
«Рiшає Онiстрат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Т/с «Розтин
покаже-2» s
16.25 Х/ф «Руйнiвник» s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi Прем’єра
21.25 Т/с «Пес» s
22.45 Т/с «Розтин покаже-2»
16+ Прем’єра
23.40 Х/ф «Безславнi
виродки» s

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с «Том i Джеррi»
07.35, 15.00 Орел i Решка
08.30 Т/с «Надприродне» s
11.00 Х/ф «Завжди кажи «Так» s
13.00 Кохання на виживання s
17.00, 19.00 Хто зверху? l
21.00 Х/ф «Отже, вiйна» s
23.10 Х/ф «Полювання на
колишню» s
01.40 Варьяти l
02.45 Служба розшуку дiтей
02.50 Зона ночi

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
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 2» s
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» l
18.00 Т/с «Виходьте
без дзвiнка 4» l
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мiшень» s
23.10 Слiдами
23.50 Т/с «Дорога додому» l

12
11 березня
СТБ
09.00 «Битва екстрасенсiв» s
13.15, 14.50 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.40 Т/с «Слiд» s
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Як вийти замiж» s
20.15, 22.45 Т/с «Любов на
реабiлiтацiї» l
23.00 Т/с «Лист очiкування» s

НTН
06.10, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо» s
07.55, 17.10, 02.40
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.10 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Розслiдування»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Вартiсть життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20, 04.05 «Правда життя»
23.00 Х/ф «Свiдоцтво про
бiднiсть»
00.20 «Склад злочину»

TET
08.15, 09.15, 10.15, 19.45
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 00.30 Країна У
09.45 Країна У. Новий рiк
10.45, 23.00 Одного разу в
Одесi
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 Х/ф «Скажене
весiлля»

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 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
10.30 Телевiзiйний серiал
«Гранд готель»
11.55 Буковинськi загадки
12.10 Я вдома
12.40 Документальний цикл
«Дикi тварини»
13.05 Документльна
програма”Неймовiрнi винаходи»
29с. Гiдрокостюм. Акваланг.
Губна помада
13.30 Лайфхак українською
13.50 Пiщана казка
13.55 Додолики
14.05 Веселi саморобки
14.10 М/ф «Ведмедик i той,хто
живе у рiчцi»
14.20 М/ф «Двоє справедливих
курчат»
14.30 М/ф «Дощику,дощику
припусти»
14.40 «Шо? Як?»
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
студiя
18.10 Країна пiсень
18.40 ЗаАрхiвоване
18.45 Street Схiд
19.50 Шерифи для нових
громад
20.05 Крим .Реалiї
21.05 Телевiзiйний серiал
«Справжня гра престолiв», 2 с.
21.50 Земля, наближена до
неба
22.05 Сьогоднi.Головне

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

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

RIA-Ê, 4 áåðåçíÿ 2021

12 березня

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф «Коза-Дереза»
06.40 М/ф «Козлик та ослик»
06.50 М/ф «Некмiтливий
Горобець»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.15,
02.25, 05.10 Новини
07.05, 08.05, 09.05, 12.00,
13.10 Суспiльна студiя
09.30, 22.00 Т/с «Вiра» s
11.05, 02.10 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 00.55, 05.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Наталiя
Валевська
17.25, 04.40 Перша шпальта
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
етап. Спринт 7 км, жiнки
20.00 Д/ц «Супер - чуття»
21.55, 01.05, 05.55 Спорт.
Аспект
23.40 Д/ц «Дикi тварини»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Снiданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.10 ТСН
09.25, 10.20 «Життя вiдомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наослiп»
14.30, 20.15 «Лiга смiху 2021»
17.10 Т/с «Вiтер кохання» l
22.15 «Лiпсiнк батл»

IНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Iнтером»
10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек
2» l
12.25 Т/с «Агата Рейзiн» l
14.30, 15.30, 00.40 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок. Сiмейна хронiка»
18.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Шерлок» s

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

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
iсторiя»
06.15, 19.00, 22.45
«Холостяк» l
11.55 «Як вийти замiж» s
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа» l
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»

НTН
06.15, 10.40, 19.35 Т/с
«Коломбо» s
07.55, 17.10, 02.50
«Випадковий свiдок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.20 «Свiдок»
09.00 Х/ф «Роби - раз!» s
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Правда життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Таємницi свiту»
23.00 Х/ф «Контрольний
пострiл» n
01.00 «Склад злочину»
03.10 «Речовий доказ»
04.10 «Легенди бандитського
Києва»

TET
08.15, 09.15, 10.15, 20.15
Одного разу пiд Полтавою
08.45, 00.30 Країна У
09.45 Сiмейка У
10.45, 23.00 Одного разу в
Одесi
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить
2»
12.15, 17.15 Зiрки, чутки та
галлiвуд
13.15, 16.15 4 весiлля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖiнка
21.15 Х/ф «Скажене весiлля 2»
00.00 Країна У. Новий рiк
01.45 Рятiвники
02.45 Теорiя зради
04.15 Вiталька
05.50 Кориснi пiдказки

13 березня

СУБОТА

08.45 Т/с «Аквамарин»
12.35, 15.20 Т/с «Людина без
серця» l
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
16.50 Х/ф «DZIDZIO Вперше» l
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
20.00 Головна тема
00.00, 02.05, 03.30, 05.35 Новини 21.00 Шоу «Маска»
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови» 23.00, 02.15 Т/с «Серце
07.40 М/ф «Як Петрик П’яточкiн слiдчого» l
слоникiв рахував»
07.50 М/ф «Як козак щастя
шукав»
СТБ
08.05 Д/ц «Тваринна зброя»
09.05 Вiдтiнки України
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
09.35, 22.00 Х/ф «Воллiс i
05.55, 10.50 Т/с «Любов на
Едвард» l
реабiлiтацiї» l
11.25 «Коко - Горила, що
07.55 «Неймовiрна правда про
говорить з людьми»
зiрок»
12.25 Дуже милi тварини
12.45 «Провина кохання»
13.25 Д/ц «Свiт дикої
17.00 «Хата на тата» l
19.00 «МастерШеф
природи»
13.55 Телепродаж
Професiонали» l
14.25, 19.50, 23.55, 03.55,
22.22 «Dizel Night»
05.30 Погода
14.30 UA:Фольк. Спогади
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
НTН
етап. Гонка переслiдування 12,5
05.00 «Top Shop»
км, чоловiки
16.35 Полювання (Природнича 06.10 Х/ф «Вiчний поклик»
13.05 Х/ф «Брати по кровi»
iсторiя)
17.45, 19.15 Д/ц «Дикi тварини» 15.00 «Випадковий свiдок.
18.25 Бiатлон. Кубок свiту. IХ Навколо свiту»
16.15 Х/ф «Дракони
етап. Гонка переслiдування 10
назавжди» s
км, жiнки
19.55, 21.25 Д/ц «Боротьба за 18.05 «Крутi 90-тi»
19.00, 02.30 «Свiдок»
виживання»
00.25, 02.30 #ВУКРАЇНI
19.30 Х/ф «Невловимi месники»
01.00 Д/ф «Висота 307.5» l
21.05 Х/ф «Охоронець для
доньки» s
23.10 Х/ф «Tри дев’ятки» s
1+1
01.25 «Хвороби-вбивцi»

UA:ПЕРШИЙ

05.00, 19.30 ТСН
06.00, 07.00 «Життя вiдомих
людей»
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
10.00 «Свiт навиворiт»
18.20 «Свiт навиворiт - 12.
Пакистан»
20.15 «Лiпсiнк батл»
22.10 «Жiночий квартал 2021»
23.20, 00.20 «Свiтське життя.
2021»

IНТЕР

06.05 «М/ф»
06.45 «Слово Предстоятеля»
06.55 Х/ф «Схiдний вiтер 3:
Спадок Ори»
UA:ВIННИЦЯ
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
ICTV
08.00 Новини (UA ПЕРШОГО) 10.00 «Корисна програма»
08.05 Ранок на Суспiльному
11.05 Х/ф «Укол парасолькою»
08.45 Факти. Ранок
09.00 Новини ( UA ПЕРШОГО) 13.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
09.15, 19.20 Надзвичайнi
09.15, 22.05 Сьогоднi. Головне пригоди Шурика»
15.00 Т/с «Добровольцi» l
новини з Костянтином Стогнiєм 09.45 Обличчя
10.10 Дизель-шоу l
10.35 Телевiзiйний серiал
20.00 «Подробицi»
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку
20.30 Концерт «Мiсце
«Гранд готель»
цiну-2»
11.45 Культ.Особистостi
зустрiчi»
12.45, 15.45 Факти. День
12.10 Я вдома
22.05 Т/с «Мамочка моя»
13.15, 16.15, 23.55 Скетч-шоу 12.40 Документальний цикл
01.50 Х/ф «Синi як море осi» s
03.15 «Навколо М»
«На трьох» s
«Дикi тварини»
16.25 Х/ф «Спецiалiст» s
13.05 Документльна програма 04.50 Х/ф «Стежки-дорiжки»
18.45 Факти. Вечiр
«Неймовiрнi винаходи» 5с.
20.10 Дизель-шоу 12+
Лондонське таксi. Супутникова
Прем’єра
навiгацiя. Лавова лампа перший ICTV
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9» показ
13.30 Лайфхак українською
04.30 Скарб нацiї
16+ Прем’єра
01.25 Т/с «Вижити за будь-яку
13.35 Кiношкола вдома
04.40 Еврика!
цiну»
13.50 Пiщана казка
04.45 Факти
13.55 Додолики
05.15 Т/с «Копи на роботi» s
14.05 Веселi саморобки
07.15, 08.50, 09.55 Скетч-шоу
НОВИЙ КАНАЛ
14.10 М/ф «Як Козаки
«На трьох» s
Олiмпiйцями Стали»
08.15, 09.20 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
06.00, 07.30 Kids» Time
14.30 М/ф «Бегемот i сонце»
06.05 М/с «Том i Джеррi»
14.40 «Шо? Як?»
10.30, 13.45 Т/с «Пес» s
07.35 Орел i Решка
15.00, 16.00, 17.00, 20.40 ТНВ 11.30, 13.00, 01.50 Т/с «Таємнi
дверi» s
08.30 Т/с «Надприродне» s
15.05, 16.05, 17.10 Суспiльна
10.20 Вiд пацанки до
12.45 Факти. День
студiя
18.10 Країна пiсень
17.00 Х/ф «Еон Флакс» s
панянки s
12.20, 01.50 Варьяти l
18.40 Буковинськi загадки
18.45 Факти. Вечiр
14.20 Де логiка? l
18.45 Шукачi пригод
19.10 Х/ф «Шалений Макс:
Дорога гнiву» s
16.20 Х/ф «Чого хочуть жiнки»
19.00 Сьогодня. Головне
19.00 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть» 19.50 Шерифи для нових
21.30 Х/ф «Привид у бронi» s
21.20 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть громад
23.30 Х/ф «Вдови» 16+ Прем’єра
2. Озброєна i легендарна»
20.05 На схiдному
03.20 Я зняв!
23.40 Х/ф «Поки ти спав»
фронтi
02.45 Служба розшуку дiтей
21.05 Телевiзiйний серiал
02.50 Зона ночi
НОВИЙ КАНАЛ
«Справжня гра престолiв», 3 с.
21.50 Люди Є
06.00, 01.10 Варьяти l
УКРАЇНА
08.25, 10.00 Kids» Time
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.30 М/ф «Феї i таємниця
країни драконiв»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.45 «Ульотне вiдео»
10.05 Орел i Решка
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
09.00 «В гарной формi»
12.10 У кого бiльше? l
Сьогоднi
09.30, 16.00, 19.00 «Новини»
14.10 М/ф «Бейбi бос»
09.00 Зiрковий шлях
10.00, 19.30 «На часi»
16.00 Х/ф «Боги Єгипту» l
10.00 Т/с «Тайсон» s
10.30 «Мобiльний репортер» 19.00 Х/ф «Учень чаклуна»
13.50, 15.30 Т/с «Любов
11.00, 17.30 т/с
21.00 Х/ф «Король Артур:
матерi» l
Легенда меча» l
12.20 «Цiкаво»
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 13.00 «Новини Life»
23.30 Х/ф «Хижа в лiсi» n
4» l
13.15 х/ф
02.40 Зона ночi
20.10 Ток-шоу «Говорить
15.00 т/с «Суто англiйськi
Україна»
вбивства»
21.00 Свобода слова Савiка
16.15 «Цiкаво.сом»
УКРАЇНА
16.45 «Свiт тварин»
Шустера
00.00, 02.15 Т/с «Замкнене
18.30 «Свiт кiно»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
коло» l
20.10 т/с «Уряд»
07.25, 03.10 Реальна мiстика

TET
11.15 Х/ф «Бiлоснiжка»
12.25 Х/ф «Подружки
нареченої» s
14.45 Х/ф «Кохання та iншi
негаразди» s
16.40 Х/ф «Коханий з
майбутнього» s
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 00.00 Країна У
23.00, 00.30 Одного разу в
Одесi
23.30 Сiмейка У
01.00 Панянка-селянка

UA:ВIННИЦЯ
07.45 Роздивись
08.00, 09.00 Новини з UA
ПЕРШОГО
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
09.15 Сьогоднi. Головне
09.50 Д/с «Дика прогулянка»
10.30 Лiтературно-кулiнарне
шоу «Енеїда»
11.30 Д/ф «З України до
Голлiвуду»
12.50, 16.40 Плiч-о-плiч
13.05 Задача з зiрочкою
13.20 Небезпечна зона
13.35 Я вдома
14.05 Лайфхак українською
14.20 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
14.40 М/ф «Iвасик-Телесик»
14.50 М/ф «Кривенк качечка»
15.00 Веселi саморобки
15.05 Додолики
15.15 Пiщана казка
15.30 «Шо? Як?»
15.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
16.00 Маршрутом змiн
16.15 Антропологiя
16.55 Х/ф «Шербурзькi
парасольки»
18.25 Крутий замiс
19.00 Культ особистостi
19.15 Вiзуальний код
19.50 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу «Зворотний вiдлiк»
21.30 Х/ф «Тепер я буду любити
тебе»

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

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

14 березня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00, 06.00, 03.55 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.05, 02.05, 03.30, 05.35
Новини
07.10 М/ф «Уроки тiтоньки Сови»
07.40 М/ф «Iвасик-Телесик»
07.50 М/ф «Братик Кролик та
Братик Лис»
08.15, 19.55, 00.30, 03.55,
05.30 Погода
08.20 Д/ц «Дикi тварини»
09.00 Божественна Лiтургiя
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.30 Спецпроєкт «Спадок»
14.05 Телепродаж
14.40 Бiатлон. Кубок свiту.
IХ етап. Одиночна змiшана
естафета
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. IХ
етап. Змiшана естафета
17.15 Студiя «Бiатлон»
17.35 «Жорстока мiграцiя у
природi»
19.00 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
20.00 Добровольцi
21.25 Розважальна програма з
Майклом Щуром s
22.00 На передовiй. Вiйськовi
начерки
23.10 Братство Червоного
хреста
00.30, 02.30 #ВУКРАЇНI
01.05 Д/ф «Вiйна на нульовому
кiлометрi» l
03.00 Бюджетники

17.20, 21.00 Т/с «Слабка
ланка» l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.45, 02.15 Т/с «Це було бiля
моря» s

СТБ
07.10 Х/ф «Осiннiй марафон»
09.00 «МастерШеф
Професiонали» l
12.30 «Хата на тата» l
15.05 «СуперМама 3»
19.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси» s
20.00 «Один за всiх» s
23.30 «Таємницi ДНК» s

НTН
05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «Ярослав Мудрий»
08.10 «Будьте здоровi»
08.45 «Випадковий свiдок.
Навколо свiту»
10.00 Х/ф «Брати по кровi»
12.00 Х/ф «Охоронець для
доньки» s
14.10 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
15.45 Х/ф «Тривожна недiля»
17.30 Х/ф «Невловимi месники»
19.00 Х/ф «Знову невловимi»
21.35 Х/ф «Прихована загроза»
23.25 Х/ф «Контрольний
пострiл» n

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Риф 3D: Приплив»
12.50 М/ф «Астерiкс i Земля
Богiв»
1+1
14.30 Х/ф «Скажене весiлля»
16.15 Х/ф «Скажене весiлля 2»
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН18.00 Одного разу пiд
Тиждень»
Полтавою
07.00 «Життя вiдомих людей» 22.30, 00.00 Країна У
08.00 «Снiданок. Вихiдний»
23.00, 00.30 Одного разу в
09.00 «Лото-Забава»
Одесi
09.45 «Свiт навиворiт - 12.
23.30 Сiмейка У
Пакистан»
10.50, 02.10 «Свiт навиворiт»
14.50 Х/ф «Менi б у небо» s
UA:ВIННИЦЯ
17.00 Х/ф «Красуня» s
21.00 «Голос країни 11»
07.45, 13.20 Роздивись
23.10 «Свiтське життя. 2021» 08.00 Новини з UA ПЕРШОГО
00.10 Х/ф «Бруднi танцi» s
08.15 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.30 Д/с «Дика прогулянка»
IНТЕР
08.55 Новини ( з UA
ПЕРШОГО)
05.55 Х/ф «Схiдний вiтер 4:
09.10 Д/с «Свiт дивовижних
Легенда про Воїна»
тварин»
08.00 «Удачний проект»
10.00 Загадки чернiвецьких
09.00 «Готуємо разом»
атлантiв
10.00, 11.00 «Iнше життя»
10.15, 19.00 Культ особистостi
12.00 Т/с «Речдок. Особиста
10.30 Лiтературнор-кулiнарне
справа» s
шоу «Енеїда»
16.50 Т/с «Детектив Ренуар» l 11.30 Х/ф «Жар-птиця»
20.00 «Подробицi тижня»
13.05 Буковинськi загадки
22.00 Т/с «Шерлок» s
13.35 Вiдтiнки України
01.45 «Речдок»
14.05 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобi поясню
14.20 М/ф «Дiвчинка i зайцi»
ICTV
14.30 М/ф «Лис i Дрiзд»
14.40 М/ф «Про порося ,яке
вмiло грати в шашки»
07.50 Громадянська оборона
08.40, 13.00 Т/с «Розтин
14.50 М/ф «Повертайся
покаже-2» s
Капiтошко»
12.45 Факти. День
15.00 Веселi саморобки
14.30 Х/ф «Шалений Макс:
15.05 Додолики
Дорога гнiву» s
15.15 Пiщана казка
16.45 Х/ф «Привид у бронi» s
15.30 «Шо? Як?»
18.45 Факти тижня
15.50 Невiдомi Карпати
21.15 Х/ф «Коломбiана» s
16.10 Освiтнi лекцiї «Форуму
23.25 Х/ф «Вбити Бiлла. Частина iнклюзивностi»
перша» n
16.25 Спецпроєкт «Спадок»
01.30 Х/ф «Вбити Бiлла. Частина 17.00 Х/ ф «Апостол Павло:
друга» s
Диво на шляху в Дамаск», 2 с.
18.30 Крутий замiс
19.15 Обличчя
НОВИЙ КАНАЛ
19.50 Д/с «Секрети iсторiї.
Портрети» 12 - Марiя-Терезiя 06.00 У кого бiльше? l
войовнича iмператриця Австрiї
08.00, 09.50 Kids» Time
20.40 Д/п «Добровольцi»
08.05 М/ф «Бейбi бос»
22.25 На схiдному фронтi
09.55 Х/ф «Диявол носить
Prada»
12.00 Х/ф «Отже, вiйна» s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
14.00 Х/ф «Учень чаклуна»
16.10 Х/ф «Король Артур:
08.30 м/ф
Легенда меча» l
09.00 «Фокус Європи»
18.50 Х/ф «Робiн Гуд» l
09.30 «Мегаполiси»
21.00 Х/ф «Джон Картер: Мiж
10.00 «Цiкаво»
двох свiтiв» s
10.30 «На часi»
23.40 Х/ф «Циклоп» n
11.00 «Свiт тварин»
01.40 Варьяти l
11.40 «Дитляндiя»
02.50 Зона ночi
12.00 «Знаменитi гурмани»
12.30, 19.30 х/ф
14.30 «Планета кiно»
УКРАЇНА
15.30 «Карнавали планети»
16.30 «Пiд iншiм кутом»
05.50 Сьогоднi
17.00 «Цiкавий свiт»
06.50 Реальна мiстика
18.30 «Постфактум»
10.00 Т/с «Комора життя» s
19.15 «Зворотнiй зв’язок»
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Всі види будівельних робіт, якісно та
недорого. 093-00-25-149
Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84

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

 Äðîâà. 067-412-49-94

488035

 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 20 ñîò., âóë. Ïîä³ëüñüêà 109, àáî çäàì
â îðåíäó. 063-402-66-12
 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21,
063-608-92-55
 Êàðòîïëþ âåëèêó ³ íàñ³íåâó (ðàííþ òà ï³çíþ). 068-07198-67, 063-934-25-37
 Êàðòîïëþ âåëèêó, ì³ëêó, ïîñàäêîâó. 093-795-10-98
 Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³íåâó, äð³áíó; êîðìîâ³ áóðÿêè; êîçó
ìîëîäó, ä³éíó, ñïîê³éíó. 063-383-47-63, 063-257-60-41,
098-080-13-09
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 073-429-56-52

Я, Олександр Володимирович Шуляк є
власником "Даймер Крайслер круізер"
1C8FYN8U44T294318, JUL 316
Здам в оренду приміщення під офіс 55 кв. м.,
навпроти Нової пошти. 067-920-67-94
Здам в оренду торгівельну та офісну площу
в ТОЦ "Україна" за адресою, вул. Склярова
11 А. 097-796-70-05, 063-774-54-74, 097-86156-14

 Êàðòîïëÿ äð³áíà-2 ãðí. çà êã. 063-934-26-12
 Êîáèëà 9 ðîê³â, ãàðíà, íå ìàëåíüêà. 067-507-48-36
 Êîâðè 2*3 ì, 4.50*1.50; ïóô³êè 2 øò., ºë. øàøëè÷íèöþ,
ïèëîñîñ «Ô³ë³ïñ», òîâàð äëÿ äîìàøíüîãî âæèòêó:õðóñòàëü,
á³ëèçíà, ïîêðèâàëî, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, øàôè, òóàëåòíà
òóìáà. 067-707-85-68

486504

487445

 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
 Êîðìîâèé áóðÿê, ÿ÷ì³íü, ïðîñÿíêà â òþêàõ. 096-713-45-50
 Êîðìîâèé áóðÿê-3 ãðí., çà ê³ëîãðàì, ñ. Áëàæ³¿âêà. 067609-62-32
 Êîðîâó ³ òåëèöþ 10 ì³ñ. íà ìàéáóòíþ êîð³âêó. 067-896-28-24

ÐÎÁÎÒÀ
 Ïðîïîíóºìî äîáðå îïëà÷óâàíó ðîáîòó. Ïðîæèâàííÿ
òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Ðîáîòà íà áóä³âíèöòâ³.
068-688-27-51
 Çðîáëþ ïðîôåñ³éíî îáð³çêó òà ôîðìóâàííÿ ïëîäîâèõ äåðåâ. 068-413-84-67
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:
Ð³çíîðîáî÷èé, îïåðàòîð-êàñèð, ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà.
 Íà ðîáîòó â ¿äàëüíþ "5 ç³ðîê" çàïðîøóºòüñÿ: êóõàðêîíäèòåð. 067-430-02-80
 Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 6500-7500 ãðí. Ñóáîòà, íåä³ëÿ
- âèõ. Ãðàô³ê ðîáîòè: ç 06:00-16:00. 067-430-02-80
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Áàãàòà Êîìîðà" çàïðîøóºòüñÿ:
Àãðîíîì, âåòåðèíàð, ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî:
Ç/ï 8500ãðí. òåë. 0674300280

ÏÐÎÄÀÌ
 Àéôîí-6, àâòîìàãí³òîëè ïî ö³í³ ìåòàëîáðóõòó, ïàÿëüíà ëàìïà, øâåéí³ ìàøèíêè,äâèãóí «Â³ðïóë»,äèíàì³êè
«Ê³íàï»,ïåðôîðàòîð,íàá³ð êëþ÷³â «Àðñåíàë». 093-140-74-34
 Àïòå÷í³ ìåáë³ á/ó íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê â³òðèíà, ºâðî
áàòàðå¿ äëÿ îïàëåííÿ 5 øò. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 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, 093766-22-76

 Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, íåäîðîãî. 093-127-41-57
 Êîòåë ãàçîâèé ÀÎÃÂ á/ó; áëîêè ôóíäàìåíòí³ 6 øò.
(ñòàíäàðò); äèñêè æèãóë³ á/ó íå äîðîãî; õîëîäèëüíèê ÇÈË
á/ó. 095-703-08-22
 Êð³ñëî àäì³í³ñòðàòîðà. 067-106-32-41
 Êóëîí çîëîòèé ó âèãëÿä³ çîä³àêó «áëèçíþêè», çàâîäñüêà
óïàêîâêà, ïëîìáà 585 ïðîáè. 097-873-36-99
 Ë³æêî äâîõñïàëüíå, äâà ðîçêëàäíèõ êð³ñëà, íîâ³ æàëþç³
156-150 ñì. 063-191-91-27
 Ë³æêî äèòÿ÷å 2-õ ÿðóñíå, ìàéæå íîâå, ïîëóòîðêà. 063294-52-71, 097-029-63-05
 Ë³íîëåóì á/ó, 28 êâ. ì., â õîð.ñòàí³, óòåïëåíèé íà âîéë.
îñíîâ³. 097-612-41-85, 098-026-42-45
 Ìàë³ ïîðîñÿòà, â³âö³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó
,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí,
êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Ìåáë³, äâà ñåðâàíòà á/ó ó äîáðîìó ñòàí³, âåëèêå äçåðêàëî. 067-647-48-11
 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

 Ìÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Íàñîñ ìàñëÿíèé ç ïðèâîäîì, ã³äðîöåë³íäð ìàëèé, äðîâîêîë â³íòîâèé. 067-493-22-16

 Áóðÿê êîðìîâèé. 093-017-87-72, 096-583-14-35

 Íóòð³é ìîëîäíÿê 3-5 ì³ñ. 093-940-95-67

 Âàíó ÷àâóííó 150 ñì. á/ó, ïî ö³í³ ìåòàëîáðóõòó. 073218-92-49

 Ïàðèêè, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó. 093-884-86-66, 068-209-91-37

 Âåëèêó êàðòîïëþ, íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 063-629-01-49,
097-446-20-46

 Ï³äðîùåíí³ êóð÷àòà áðîéëåðà 1,5 ì³ñÿö³. 097-027-12-60

 Ï³àí³íî «Óêðà¿íà» â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-831-70-22

 Âóëèêè óêðà¿íñüêîãî òèïó. 067-445-75-52

 Ï³ñîê êâàðöåâèé, ñóõèé, ïðîñ³ÿíèé, 0,1-0,4 ìì., äëÿ
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â ì³øêàõ 25 êã-52 ãðí. 073-038-99-93

 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà,ïëîùà 28 êâ. ì. 097-494-15-89,
093-353-67-33

 Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, 15-18 êã. 097-029-63-05, 063294-52-71

 Ãîëóáè áîéíèõ ïîð³ä. 067-394-60-27

 Ïîðîñÿòà 15-20 êã., ñ. Ïëÿõîâà. 098-645-80-12, 067795-18-46

 Äâà áàðàíà, ê³òíà îâå÷êà ç ìàëåíüêèì áàðàí÷èêîì, äâ³
êîçî÷êè. 067-756-06-27

 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 13-15 êã -3 500 ãðí. çà ïàðó,
ñ. Ñåñòðèí³âêà. 097-569-62-94
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15 êã. 063-733-27-95
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, Äþðèê- Ïåòðåí. 097-555-1006, 068-216-70-39

 Äèòÿ÷ó ñò³íêó ç ïèñüìîâèì ñòîëîì, øèðèíà 3 ì.; äèâàíñîôó, âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 067-797-68-40

 Ïîðîñÿòà, ñ. Ñèãíàë, 15-18 êã. 096-441-69-06

 Äî ìîòîáëîêà:êàðòîïëåñàæàëêó, ïëóã, ï³äãîðòà÷. 068413-84-67

 Ïðàëüíà ìàøèíà «Â³ðïóë» á/ó, âåðõíÿ çàãðóçêà â äîáðîìó ñòàí³. Àííà 096-307-00-73

 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-704-97-81
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488036

 Ïîðîñÿòà 2 ì³ñ., ïåòðåí-äþðîê. 096-909-16-40

 Äâåð³ ìåòàë. á/ó, íàñîñ ãëóáèííèé «Êàøòàí», áàíêè
ñêëÿí³ ð³çí³, øêàô 3-õ äâåðíèé. 067-319-91-24

4 березня 2021 р.

488858

 Ìîëîäíÿê íóòð³¿, â³ääàì â³â÷àðêó â äîáð³ ðóêè. 063104-31-23

 Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó òà êà÷êè øèïòóíè. 063-896-99-20,
093-894-39-91, 097-826-08-12

 Äà÷íó ä³ëÿíêó 6 ñîò., ç áóäèíî÷êîì, ïîãð³á, öåíòðàë³ç.
âîäîïðîâ³ä, ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70

488060
488060

 Ì³ëêó êàðòîïëþ-3 ãðí. çà ê³ëî. 097-245-63-00

 Áóðÿê êîðìîâèé. 067-764-97-72

 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. 093-940-96-11, 068-334-66-72

488383
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ñâèí³ íà â³äãîä³âëþ 50-70 êã. ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ñ³íî ãàðíî¿ ÿêîñò³. 097-738-62-07
 Ñ³íî ëþöåðíà, ì³øàíêà; êîëåñî ç äèñêîì 265/70Ð 19,5,
143/14; øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ñ³íãåð». 096-192-68-08
 Ñ³íî ëþöåðíè, êàðòîïëåêîïàëêó äëÿ ì³í³ òðàêòîðà, áåíçîïåëó, ñâàðî÷íèé àïàðàò. 067-745-69-92
 Ñ³íî ñàäêîâå. 096-768-63-13
 Ñ³íî, ëþöåðíó. 097-759-29-25
 Ñ³íî, ñ. Êîçÿòèí. 093-917-33-78
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, ñò³íêà ñïàëüíÿ, ìàøèíêà øâåéíà, ñò³ë
ðîçêëàäíèé, åëåêòðîäóõîâêà, êàñòðóëÿ íà 4 â³äðà, ïîñóäà,
ì³ëêà êàðòîïëÿ. 063-020-88-40
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 096-15282-97
 Òåëèöÿ ÷îðíåíüêà, ò³ëüíà 8 ì³ñ., ñ. Êàøïåð³âêà. 067041-76-21

 Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18 ñîò.
çåìë³. 063-605-27-69

 Òåëÿòà 2-õ ì³ñÿ÷í³ â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 073-061-28-72,
097-431-23-15

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

 Òþêè ñîëîìè, ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³. 098-587-31-69, 067429-73-29
 Õîëîäèëüíèê «ÑÍÀÉÃÅ».063-191-10-90
 Øâåéíà ìàø. «Ñ³íãåð», ïèëîñîñ «Ðàêåòà», êð³ñëî òóàëåò
äëÿ ³íâàë³äà, ñàìîâàð, êèëèì á/ó 2*3, àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å,
á³äîí àëþì³íåâèé, òþëü, ãàðäèíè, ïîêðèâàëî, íàá³ð äëÿ
âèì³ðþâà÷à ñàõàðó. 097-147-84-88
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 096-843-68-18, 093-941-04-97
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà.
067-457-08-87
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 2
ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó. 067-991-36-91, 067-311-71-84
 1-íî ê³ì. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 38
êâ. ì., áåç ðåìîíòó. 098-408-07-26
 1-íî ê³ì. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 068-357-08-58
 1-íî ê³ì. êâ., 1-é ïîâ., 37 êâ. ì., ð-í ó÷èëèùà. 093704-31-57
 1-íî ê³ì. êâ., 4 ïîâ., 40,2 êâ. ì., ³íä. îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ 6
ì., ïîãð³á, ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25
 1-íî ê³ì. êâ., â öåíòð³ â áóäèíêó «Ïàí Åêîíîì». 068594-88-94
 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
 1-íî ê³ì. êâ., öåíòð, 5-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ., ì. Êîçÿòèí â öåíòð³ ÏÐÁ, ïëîùà 56 êâ. ì.,
ö³íà äîãîâ³ðíà, äçâîíèòè âàéáåð. +420775548604
 2-õ ê³ì. êâ., 3-é ïîâåðõ, â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè, ð-í
ó÷èëèùà, çàã. ïëîùà 53 êâ. ì. 068-210-05-67
 2-õ ê³ì. êâ., 4 ïîâ., öåíòð,÷åõ áóäèíîê ÷àñòêîâî ðåìîíò.
093-704-31-57
 2-õ ê³ì. êâ., ïëîùà 42 êâ. ì., ïåðøèé ïîâåðõ, ³íä. îïàë.,
ð-í Â/×, âóë. Ìàòðîñîâà. 063-694-96-83
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà. 093704-31-57
 3-õ ê³ì. êâ. öåíòð, 9-é ïîâ., ³íä. îïàë. 093-704-31-57
 3-õ ê³ì. êâ., 4-é ïîâåðõ,ºâðîðåìîíò,ìåáë³, öåíòð. 063629-49-24 ï³ñëÿ 15.00
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé æèëèé ñòàí,
áóäèíîê íîâèé. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ, ð-í 3
øêîëè. 093-704-31-57

 Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ³íä. îïàë., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí.
093-704-31-57
 Áóäèíîê â ãàðíîìó ñòàí³, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó. 063231-59-77, 063-698-73-11
 Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü äî
ð³÷êè, ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 õâ. äî ë³êàðí³ òà äî öåíòðà, â
äîì³ ãàç, âîäà, ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå òèõå, ãàðí³ ñóñ³äè - 450
000 ãðí. 096-909-17-15 Îëåêñàíäð, 068-814-64-66
 Áóäèíîê â ñ. Êàøïåð³âêà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 068046-27-41

 Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿòèíà,
ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., ïëîùà
ä³ëÿíêè 16 ñîò. 5500 ó.î. 098-499-08-59
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-0878, 093-596-41-56
 Áóäèíîê âåëèêèé, 20 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, ð-í ³íòåðíàòó.
093-704-31-57
 Áóäèíîê âóë. Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãîñï. áóä³âë³:ãàðàæ, ìàéñòåðíÿ, ãëèáîêèé ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ïðèâàòèçîâàíà çåì. ä³ë., ìîæëèâèé îáì³í,
ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. 063-688-19-93, 063-692-9612,063-692-96-11
 Áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàëåííÿ. 093704-31-57
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãàðàæ, ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³, 50 ñîò.
ãîðîäó. Ìîæëèâèé äîãîâ³ð íà âèïëàòó, ñ. Ìàðê³âö³. 063625-54-80
 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 ç 2-õ ïîëîâèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, îêðåì³ âõîäè, âóë. Âîäîêà÷íà, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñîäîê, ñàðàé, ãîðîä.
Ãàðíèé âàð³àíò äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè, àáî 2-õ ñ³ìåé. Ìîæëèâ³
³íø³ âàð³àíòè. 093-488-83-20
 Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõàðèíö³,
òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 098-49908-59, Òà¿ñ³ÿ
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.
Ìåäâåä³âêà. 096-486-28-35

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ ê³ìíàòè
îêðåì³, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ.
063-255-21-63, 096-451-95-94

 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

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðåìèì âõîäîì,
çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096-279-31-85, 063262-67-91

 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ïðâóëîê Âîäîïðîâ³äíèé 18. 063406-42-77

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

 Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë.
9-ãî ñ³÷íÿ. 096-184-63-54
 Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè â ì. Êîçÿòèí, âóë. 9 ñ³÷íÿ.
093-677-47-68
 Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê,83 êâ. ì., öåíòð ñåëà, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ãîñï. áóä³âë³. 068346-54-35

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

 Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, âóë. Áîá³â ßð 8, á³ëÿ áóäèíêó ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñàäîê, 69 ñîò. çåìë³,
îïàëåííÿ ãàç+ï³÷íå. 063-588-83-70, 093-024-06-07

 Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, 93 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, òåïëèöÿ, êðèíèöÿ; 0,15 ãà çåì.
ä³ëÿíêà, âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-255-24-79

 Áóäèíîê ñ. Çáàðàæ, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ,
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, á³ëÿ ñòàâó. 068-729-02-39

 Áóäèíîê 5,5*10 êâ. ì. ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, 9
ñîò. ñàäèáè, âóë. Â³íèöüêà 37. 063-364-45-40, 093-007-75-90
 Áóäèíîê 60 êâ. ì., ïðèâàò., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàë., ñ.
Êîçÿòèí, çåì. ä³ë. 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-19268-08

487678

 Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí, îïàë. ãàç, êîòåë ï³ä äðîâà, âîäà, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êîëîäÿçü, âóë. Äóá³í³íà 47. 063-104-31-23

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

 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

486879

 Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí, 73 êâ. ì., 0,29 ãà çåìë³, ãàç, ï³÷íå
îïàë., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà,âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ
êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ ,2 ï³äâàëè, ãîñï. áóä³âë³, ôðóêòîâ³
äåðåâà, êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 097-056-19-78

 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ. Êîçÿòèí, äî ì³ñòà 1015 õâèë., 80 êâ ì, 10 ñîò. ãîðîäà, òóàëåò, âîäà õîëîäíà
òà ãàðÿ÷à, ãàðàæ, 2-à ñàäêè, ãîð³õè, àáðèêîñè, âñ³ äåðåâà
ðîäþ÷³. 097-628-48-13, 073-058-41-21

 4-ê³ì. êâ. â ð-í³ ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè, 102 êâ ì., ç
ºâðîðåìîíòîì º ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 093-291-96-46

488925

488935
488931

 Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, ãàç, ïîãðåá, õë³â, êðèíèöÿ, âóë.
Íîâèé ñâ³ò 14. 098-413-03-39
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà 107, 20 ñîò. 093124-57-61
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð,

488942

ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò.
067-103-90-58
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò,
âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà, ð-í 3
øêîëè. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë. 5 ñîò., öåíòð, ð-í ïîë³ö³¿.
093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6 ñîò.
çåìë³.,â ð-í³ âóë. Іâàíà ôðàíêà. 093-704-31-57

488381

 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57
 ×àñòèíó áóäèíêó âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, âîäà, ï³÷íå
îïàë., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 098-597-08-40
 ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 64
êâ. ì., óòåïëåíèé. 097-775-52-40

ÀÂÒÎÌÎÒÎ

 Áóäèíîê, ì. Êîçÿòèí, ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè, 3-¿ øêîëè, çåì. ä³ë. 10 ñîò., 2-â³ ê³ìíàòè, ç³ çðó÷íîñòÿìè â äîì³,
ãàç+ï³÷íå îïàë., ðåìîíò, ³íòåðíåò, âñ³ äîêóìåíòè.10 500$.
073-424-18-38, 067-427-27-47

 Lanos 2010 ð., ïåðøèé âëàñíèê, 2-à êîìïë. ðåçèíè,
êîíäèö³îíåð, 1,5 ë³òð. 067-507-48-36

 Áóäèíîê, ð-í ÏÐÁ, ì. Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà
ðåìîíòîì, çåì. ä³ë. 10 ñîò. 063-436-79-26

 Opel AstraH, 2011 ð., 1.6 ãàç+áåíçèí, õå÷áåê, 190 òèñ.
ïðîá³ã, ãàðíèé ñòàí. 068-966-12-95

 Äà÷íà çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè. 093704-31-57

 ÂÀÇ 2101, 1980 ð., á³ëèé, äîáðèé ñòàí. 096-264-75-92

 Äâà áóäèíêè íà îäí³é ä³ëÿíö³ çåìë³, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ñ. Òèòóñ³âêà, âóë. Òåðåøêîâî¿ 3. 093-016-07-53

 ÂÀÇ-2109, 2003 ð., çåëåíèé, îá`ºì 1,5, êîðîáêà 5 ñò.,
ãàç/áåíçèí, ãàç íåâïèñàíèé, àâòî íà õîäó, ñ³â òà ïî¿õàâ,
òîðã 063-255-40-42

 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó.
093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ).
063-342-67-53
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 0,06 ñîòîê, ïðîâóë. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 35 ñîò., öåíòð ñ. Ñåñòðèí³âêà. 067587-91-62
 Ìàãàçèí 50 êâ.ì., öåíòð. 093-704-31-57
 Ì³íÿþ 3-õ ê³ì. êâ. íà 1-íî ê³ì.êâ ç äîïëàòîþ 10 000$,
àáî ïðîäàì çà 22 000$. 068-507-23-60
 Ï³â áóäèíêó 53 êâ. ì., ïåðåóëîê Âîëäàºâñüêèé 6/2, âåðàíäà, êóõíÿ, äâ³ âåëèê³ ê³ìíàòè, òóàëåò, âàíà, ãîñï. áóä³âë³,
ãàðàæ, ïîãð³á, íåâåëèêà ä³ëÿíêà çåìë³. 15 000$ ìîæëèâèé
òîðã. 096-616-10-16
 ×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, 096644-36-74, 096-351-93-13
 ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ ðèíêà «Õë³áîäàð». 063-020-88-40
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53

 ÂÀÇ-2102. 097-029-60-22

 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ,
öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82
 Êàòîê øïîðîâèé, ì³í³òðàêòîð ç îáëàäíåííÿì, êóëüòèâàòîð. 097-143-31-22
 Ïåæî Ïàðòíåð, 2007 ð. çàâîäñüêèé ïàñàæèð, 5 îñ³á,
ò³ëüêè ïðèãíàíèé, 1.4 ãàç+áåíçèí, á³ëèé, îðèã³íàë, ïðîá³ã
176 òèñ. 068-966-12-95
 Øåâðîëå àâåî, 2007 ð., ñ³ðîãî êîëüîðó, 1.5 äâèãóí,
áåíçèí. 096-512-12-31
 Øêîäà Îêòàâ³ÿ òóð, 2001 ð., 1,9 òä³, 3 900 $. 097-97544-10
 Øêîäà Ñóïåðá 2007 ð.â. 2,5 äèçåëü, ñâ³æîïðèãíàíà ç
Í³ìå÷÷èíè. 096-350-36-07

ÊÓÏËÞ
 2-õ ê³ì. êâàðòèðó ç îïàëåííÿì, áàæàíî ïî âóë. Ãåðî¿â
Ìàéäàíó 15, ðîçãëÿíó äðóã³ âàð³àíòè â öåíòð³ ì³ñòà. 096152-82-97
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³;
åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-529-10-20
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488859

483491

485459

485459

 Áî÷êó ìåòàëåâó 100 àáî 200 ë. 093-340-97-13
 Áóäèíîê íåäîðîãî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì. Êîçÿòèí, àáî
2-õ ê³ì. êâàðòèðó. 063-319-58-74
 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 ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³ííåâó. 096-952-68-21, Àíäð³é
 Êàðòîøêó. 067-159-28-54
 Êâàðòèðó â öåíòð³. 063-191-10-90
 Êóðåé ìîëîäíÿê, íåñó÷îê. 067-493-22-16
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, õîëîäèëüíèêè. 068-365-84-69
 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
 Øê³ðêè êðîë³â. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî.
063-585-23-50, 097-648-46-69

 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

Ð²ÇÍÅ
 Ïåíñ³îíåðêà øóêàº ï³äðîá³òîê, ìàþ àâòîìîá³ëü. 097942-42-75
 Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà çà
ïðîôåñ³ºþ «Ïðîâ³äíèê ïàñàæèðñüêèõ âàãîí³â», íà ïðèçâ³ùå
Êàìåíñüêèé Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ 7.12.1971ð.í., ââàæàòè
íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà ñåð³¿ ÂÍ
¹657704 çà ïðîôåñ³ºþ «×åðãîâèé ïî ñòàíö³¿», âèäàíèé
Âèùèì ïðîôåñ³éíèì ó÷èëèùåì çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó
16.06.1999 ð., íà ³ì`ÿ Ìóðàâñüêà Îëåíà Ïàâë³âíà ââàæàòè
íå ä³éñíèì.
 Âòðà÷åíèé äèïëîì íà ³ì`ÿ Êîçàê Ðîìàí Ðîìàíîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Çàãóáëåíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå íà ³ì`ÿ Ìàëàõ³âñüêèé Ôåë³êñ Áîëåñëàâîâè÷, â³ä 29.08.
2002 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Çäàºòüñÿ áóäèíîê, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà
âîäà, ³íä. îïàë. 063-065-45-94
 Çäàì 1-íî ê³ì. êâ., ç ìåáëÿìè â öåíòð³ ì³ñòà.
097-710-21-05

 Çäàì 1-íî ê³ì. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 093-488-78-48

 Çäàì ãàðàæ, ÏÐÁ. 063-065-45-94, 096-935-12-47

 Çäàì 1-íî ê³ì. êâ., ç ìåáëÿìè â öåíòð³, ö³íà 2 000 ãðí.
063-295-67-39

 Çí³ìó 1-íî ê³ì. êâ. â öåíòð³, áàãàòîïîâ. áóä., á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó. 097-204-04-03

 Çäàì 1-íî ê³ì. êâ., ïî âóë. Ïîä³ëüñüê³é, ð-í ÏÌÊ çà
òóíåëåì, ñ³ìåéí³é ïàð³ íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-694-06-39,
096-454-08-79

 Íåâåëè÷êà ñîáà÷êà (ä³â÷èíêà), çîëîòàâîãî êîëüîðó,
øóêàº ä³ì òà ëþáëÿ÷èõ ãîñïîäàð³â, äóæå ëàñêîâà òà ãðàéëèâà. 073-633-30-07

 Çäàì 1-íî ê³ì. êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, îïàëåííÿ ãàçîâå.
093-682-73-74

 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, 063-784-17-02, 096-562-81-90

 Çäàì 3-õ ê³ì. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà. 093-488-78-48
 Çäàì 3-õ ê³ì. êâàðòèðó, ð-í øêîëè ¹3. 093-140-74-81
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ. ì., ç ðåìîíòîì ï³ä
îô³ñ ÷è ìàãàçèí â öåíòð³ ì³ñòà. 063-934-30-93
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ 55 êâ. ì., íàâïðîòè
Íîâî¿ ïîøòè. 067-920-67-94
 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó 74 êâ. ì. â öåíòð³ ì.
Êîçÿòèí, âóë Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, (íàâïðîòè «Ïàí Åêîíîì»).
097-449-53-71, 063-319-56-31

 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè. 097-300-31-13
 Ñàìîòí³é, ïîðÿäíèé ÷îëîâ³ê, îáåçïå÷åíèé óä³âåöü, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äî 55-òè ðîê³â. 098-651-42-66
 Ñïàñåííèé â³ä õîëîäó é õâîðîá, ãàðíèé, ëàã³äíèé,
ïîï³ëÿñòî-á³ëåíüêèé êîòèê 4 ì³ñ., Òîìàøåê, øóêàº äîáðó
ðîäèíó. 063-605-92-04, 096-562-81-90
 Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48

16

ÄÎÇÂ²ËËß

RIA-Ê, 4 áåðåçíÿ 2021

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

ГОРОСКОП НА 4-10 БЕРЕЗНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Ретельно аналізуйте події, що відбуваються, спираючись на життєвий досвід
і логіку. Не ведіться на чужі думки.
Постарайтеся утриматися від відкритої
критики друзів і колег. Попереду осьось з’явиться щось новеньке, і воно
обіцяє вам справжній успіх.

Можуть надійти несподівані пропозиції, не поспішайте погоджуватися. Події
на роботі будуть досить непередбачувані. Вас чекає досить важка робота,
але зусилля будуть щедро винагороджені. Четвер — сприятливий день для
початку довгострокових проектів.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Тиждень обіцяє принести позитивні
тенденції у багатьох справах. Однак
поки свої плани краще зберегти в таємниці, якщо ви зацікавлені в їх здійсненні. Не виключено, що вам доведеться
витримати нападки недоброзичливців.

Цей тиждень буде успішним і прибутковим. Він ідеально підходить як для
відпочинку, так і для праці. Не варто
робити нічого через силу — все одно
не вийде, краще і не братися, якщо
займатися цим не хочеться.

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Душевна праця, хоча і не помітна, теж
приносить свої плоди, розвивайте свій
внутрішній світ. Вам бажано не плисти
проти течії, а впіймати хвилю удачі. І
тоді можна будувати наполеонівські
плани. Багато здійсняться!

Вам знадобляться передбачливість і
вміння миттєво приймати рішення. У понеділок ваші стосунки з начальством
покращаться, вам можуть довірити
складний проект. Четвер — вдалий день
для навчання, лекцій, майстер-класів.

РАК

КОЗЕРІГ

Бажано остерігатися необдуманих слів
і рішень. Постарайтеся не йти на поводу у емоцій. Те, що сьогодні злить і
дратує, завтра викличе лише посмішку.
Радійте успіхам близьких людей, влаштуйте сімейні вечері.

Спілкування і спільні проекти з діловими
партнерами можуть займати більшу
частину вашого часу. Дзвінки, лавина інформації, переговори — все це зажадає
від вас чіткого і послідовного плану дій,
інакше ви можете не розрахувати свої
сили, а перевантаження вам ні до чого.

ЛЕВ

ВОДОЛІЙ

Початок тижня сприятливий для кар'єри.
Можуть виникнути складнощі в діловій
сфері, але відступати не можна. Не варто
стояти на своєму, відстоюючи свій авторитет і компетентність, краще прислухатися до порад колег і начальства.

У вівторок не виключені сварки і
конфлікти, ви багато будете сприймати
в штики. Постарайтеся все-таки налагодити стосунки з колегами, це створить
позитивну атмосферу навколо вас. Субота обіцяє принести цікаві пропозиції.

ДІВА

РИБИ

Можливості, які відкриваються перед
вами, радують, але не варто демонструвати перевагу перед товаришами
по службі. В кінці тижня зустріч з
новими, цікавими людьми допоможе
розслабитися і дозволить повеселитися від душі, а це так вам необхідно.

Саме час з'ясувати суть проблем, що
накопичилися у вас, і претензій з боку
начальства. Варто подумати про свої
перспективи і, визначившись, починати
спокійно діяти. У вас є реальний шанс
стати справжнім господарем становища.

АНЕКДОТИ
Коли доречно і потрібно
вживати слово «курва»?
Слово «курва» є вигуком,
що виражає широкий спектр
емоцій.
Наприклад:
Ліфт, останній поверх.
— Вам вниз?
— Нє, курва, вбік!

***

— Тещо, вам плита потрібна?
— Газова?
— Нє, курва, мармурова!

***

Залізничниця запитує
у чоловіка, що біжить
за поїздом і розмахує руками:
— Чоловіче, ви що, на поїзд
запізнилися?
— Нє, курва, я його з вокзалу
виганяю!

***

Приходить хлоп до лікаря і
висовує такий маленькиймаленький член.
Лікар дивиться і питає.
— Скаржитеся?
Хлоп:
— Нє, курва, похвалитися
прийшов!

***

— У мене хом’як помер.
— Що просто взяв і помер?
— Ні, курва, зі спецефектами!

***

Підходить на базарі чоловік
до бабки, яка торгує картоплею.
— Бабусю, у вас картопля
на посадку?
(єхидно) — Нє, курва, на зліт!

***

— Вам батон нарізний?

— Ні, курва, гладкоствольний!

***

Вранці виходжу з душу
з намотаним рушником
на голові, мій питає.
— Ти, з душу?
— Нє, курва, з Мальдівів
прямим рейсом!

***

— Я забула вдома праску
вимкнути!
— І, що, у тебе тепер все
згорить?
— Ні, курва, все погладиться!

***

Секретарка.
— Номер, який ви надали,
не відповідає…
— Що, зовсім?
— Ні, курва, перші дві цифри
відповіли, а решта мовчать!
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